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مقدمـــــة:

مل يكن ُينظر إىل التدريب والتطوير يف السابق عىل أنه نشاط من شأنه أن يساعد الرشكات 
عىل استحداث »قيمة« لها ومن ثم متكينها من التعامل بنجاح مع التحديات التنافسية التي 
تواجههــا.  إال أن هذه النظرة تغريت اآلن، إذ تحقق الــرشكات التي تقوم بتدريب وتطوير 
موظفيها بطرق مبتكرة أرباحاً أفضل من مثيالتها الاليت ال تســتخدم تلك املامرســات.  كام 
يساعد التدريب والتطوير الرشكة يف التغلب عىل التحديات الصعبة التي تواجهها.  وتجدر 
اإلشارة إىل أن فرتات الركود االقتصادي الحالية دفعت بعض الرشكات إىل تقليص امليزانيات 
املخصصة للتدريب والتطوير.  وعىل الرغم من ذلك، فإنه ُينصح بأن تستمر هذه الرشكات 
يف االعتامد عىل مامرســات التدريب الفعال ذي الكفاءة ملوظفيها وذلك ملســاعدتهم عىل 
تعزيز مهاراتهم أو زيادتها بهدف تطوير أو تصنيع منتجات جديدة، وتقديم أفكار جديدة، 
مبدعــة ومبتكرة وكذلــك لتقديم خدمة عمــالء عالية الجودة.  باإلضافة إىل أن األنشــطة 
التنموية وإدارة الحياة الوظيفية تعد رضورية إلعداد املوظفني للمناصب اإلدارية والقيادية 
والســتقطاب وتحفيز املوظفني املوهوبني واإلبقاء عليهم يف جميــع الوظائف وعىل جميع 
املستويات.  إذ مل يعد التدريب والتطوير وإدارة الحياة الوظيفية من الكامليات بل أصبحوا 
رضورة حيوية لتمكني الرشكات من التمتع بامليزة التنافسية وحتى تفي بتوقعات املوظفني.  

ويتعني عىل الرشكات اليوم أن تنافس يف السوق العاملية، يف حني أن تنوع القوى العاملة 
آخــذ يف االزديــاد.  ونتيجة لذلك، فإن الرشكات أصبحت بحاجــة إىل تدريب املوظفني عىل 
العمل مع أشــخاص من مختلف الثقافات يف الواليات املتحدة وخارجها.  كام أن التقنيات 
الحديثــة مثل التدريــب املعتمد عىل اإلنرتنت وأجهزة اآليبود تقلــل من النفقات املرتبطة 
بتجميــع املوظفني يف موقع مركزي لتدريبهم.  ويف الوقت نفســه، يتمثل التحدي يف كيفية 
التأكد من أن أساليب التدريب تلك تتضمن االشرتاطات الرضورية الالزمة للتعلم )كاملامرسة، 
والتغذيــة الراجعــة، التعليم الذايت أو ذايت الرسعة *، إلخ(.  كام تســعى الرشكات من خالل 
اتبــاع نهج التعلم املدمج إىل تحقيــق أفضل قدر من املوازنة بني التدريب الخاص والتعليم 
الذايت وكذلك التدريب املعتمد عىل التقنية )مثل التعلم اإللكرتوين(، فضاًل عن سبل التفاعل 

الشخيص بني املتدربني )مثل التعلم داخل القاعات الدراسية أو التعليم التفاعيل(.  

*  التعليم الذايت هو ذلك النوع من التعليم الذي يسري وفقاً لإلمكانات والقدرات الشخصية للمتعلم وال يطلب منه إنجاز 

التعلم يف وقت محدد ومن ثم فهذا النوع من التعليم يعالج مشكلة الفروق الفردية بني املتعلمني.  
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لقد أصبح دور التدريب أكرب من أن يحده تصميم الربنامج التدريبي.  إذ ال يزال تصميم 

الربامج التدريبية الفعالة مسألة يف غاية األهمية، إال أنه دامئاً ما ُيطلب من مديري التدريب 

وخرباء املوارد البرشية واملدربني باســتمرار استحداث أنظمة لتشجيع املوظفني عىل التعلم 

وابتكار املعرفة ومشــاركتها مع غريهم من موظفي الرشكة.  وبهذا الشــكل تحول التدريب 

من الرتكيز عىل جلســة تعلم واحدة إىل تهيئة الظروف املناســبة للتعلم من خالل التعاون 

والتعلم اإللكرتوين والتدريب التقليدي يف القاعات الدراسية أو من خالل دمج ملجموعة من 

أساليب التعلم.  فهناك إدراك بأن التعلم يحدث خارج حدود الربنامج التدريبي الرسمي.  

باإلضافــة إىل ذلك فإن طبيعــة العالقة بني املوظف وصاحب العمل قد تغريت.  ويرجع 

ذلك إىل التغيري املســتمر واملتســارع يف بيئات العمل واملنافسة والتي قد ينتج عنها تقلص 

األربــاح وتغري نوعية املهارات املطلوبة ومن ثم تصبح الرشكات غري قادرة عىل توفري عنرص 

األمــان للموظفني.  ويف الوقت نفســه، يعزف املوظفون الذين يشــهدون عملية التقليص 

)أو يقعــون تحت وطأتها( عن االلتزام بشــكل تام بتحقيق أهداف الرشكة وقيمها، ونتيجة 

لذلك، فإن كاًل من املوظفني والرشكات مهتمون بتطوير املهارات املســتقبلية وإدارة الحياة 

الوظيفيــة.  إذ ترغب الرشكات يف تعيني قوى عاملة محفــزة منتجة تتمتع مبهارات حديثة 

وقادرة عىل تعلم مهارات جديدة برسعة لتلبية االحتياجات املتغرية للعمالء والسوق.  فإن 

املوظفني بحاجة إىل تطوير املهارات التي ليســت فقط مفيــدة لوظائفهم الحالية، بل تلك 

التي تتامىش مع مصالحهم وقيمهام الشــخصية.  ولذا يهتم املوظفون بتطوير املهارات التي 

تساعدهم عىل البقاء يف وظائفهم سواء مع أصحاب العمل الحاليني أو املستقبليني.  وبالنظر 

ملطالبات أصحاب العمل بزيادة فرتة الدوام، نجد أن املوظفني يهتمون أيضاً بتحقيق توازن 

بني مصالح العمل والحياة الشخصية.  

ويعكس الفصل الذي يحمل عنوان »تدريب وتطوير املوظفني« الدور التقليدي والواسع 

للتدريب والتطوير يف املؤسســات.  فبينام يعرض الفصــل األول دور التدريب والتطوير يف 

املؤسسات، فإن الفصل الثاين، الذي جاء تحت عنوان »التدريب اإلسرتاتيجي«، يناقش مدى 

مســاهمة مامرســات التدريب وتنظيــم مهامه يف تحقيق أهداف العمــل.  ونظراً الهتامم 

الرشكات بتقليل النفقات، فإنه من األرجح أن يعتمد حجم املوارد املخصصة للتدريب عىل 
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مدى قدرة أنشطة التدريب والتطوير عىل مساعدة الرشكة يف تحقيق أهدافها.  وقد تناولت 

الفصــول من الثالث إىل الســادس املوضوعات املتعلقة بتصميم الربامــج التدريبية، حيث 

يناقــش الفصل الثالث، وهو بعنوان »تحديد االحتياجات«، كيفية تحديد الوقت املناســب 

للتدريب.  يف حــني يعرض الفصل الرابع، »التعلم:  النظريات وتصميم الربنامج التدريبي«، 

العمليــة التعليمية والخصائص الواجــب توفرها يف بيئة العمل، ويقــدم الفصل اقرتاحات 

عملية لتصميم التدريب تضمن حدوث عملية التعلم.  ويؤكد الفصل الخامس، وهو بعنوان 

»انتقــال التدريب«، عىل الخطوات الواجب اتخاذها عند تصميم التدريب وما يجب توفره 

يف بيئة العمل لضامن تطبيق ما تم دراســته يف التدريب عىل رأس العمل.  ويناقش الفصل 

السادس، »تقييم التدريب«، كيفية تقييم برامج التدريب، وهنا يتعرف الطالب عىل مفاهيم 

تحديــد التدريب الفعال من حيث التكلفة، وتقييم العائد عىل االســتثامر املوجه للتدريب 

والتعلم، وتحديد مدى تحقق نتائج التدريب املتعلقة بالتعلم أو السلوك أو األداء.  ويتناول 

الفصلني الســابع والثامن أساليب التدريب، حيث يناقش الفصل السابع »أساليب التدريب 

التقليدية«، أســاليب العرض )مثل املحارضات(، واألساليب التفاعلية )كام يف التدريب عىل 

رأس العمــل ومتثيل الســلوك(، واألســاليب الجامعية )مثل التعلم باملغامــرة(.  أما الفصل 

الثامن، وهو بعنوان »التعلم اإللكرتوين واســتخدام التقنيــة يف التدريب«، فيعرف الطالب 

بالتقنيات الحديثة التي يتزايد اســتخدامها يف التدريب.  وتشتمل أساليب التدريب التقني 

عىل التدريب باســتخدام اإلنرتنــت، والتعلم عن بعد، والتعلم اإللكــرتوين، وأجهزة اآليبود، 

وعمليات املحــاكاة، والعوامل االفرتاضية، والتعلم املدمج.  ويختتم الفصل الســابع والثامن 

بعقد مقارنة بني أساليب التدريب عىل أساس التكلفة واملزايا وخصائص التعلم.  

أما الفصل التاسع، وهو بعنوان »تطوير املوظفني«، فيعرض للطالب طرق التطوير )مثل 

التقييــم، والعالقات، وخربات العمل، والدورات الرســمية(.  كــام تناول الفصل موضوعات 

أخــرى مثل برنامج التغذية الراجعة بطريقــة 360 درجة وكذلك التوجيه.  ويناقش الفصل 

العــارش، الذي جــاء تحت عنوان »قضايــا خاصة يف تدريب وتطويــر املوظفني«، التدريب 

عرب الثقافــات، وتدريب التنوع، وبرامج التدريب التي ُتعــد الطالب للعمل مبجرد االنتهاء 

من الدراســة، واألجر حســب املهارات.  أما الفصــل الحادي عرش والثــاين عرش فيعرضان 

معلومــات عن الحياة املهنية وكيفية إدارتها.  فيؤكد الفصــل الحادي عرش »الحياة املهنية 
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وكيفية إدارتها«، عىل طبيعــة الحياة املهنية املتقلبة وعملية إدارتها.  ويعرض الفصل الثاين 

عــرش »تحديات خاصة يف إدارة الحيــاة الوظيفية«، القضايا الخاصة التي يواجهها املدربون 

واملوظفون واملديــرون.  وتتضمن تلك القضايا: تقادم املهارات، واالســتقرار، وتغيري الحياة 

املهنية، وتوجه املوظف وتنشئته االجتامعية، والتوازن بني العمل والحياة الخاصة، وسياسات 

تقليص العاملة، والتوجيه الوظيفي، والتقاعد.  وأخرياً، يتناول الفصل الثالث عرش »مستقبل 

التدريب والتطوير«، التغيري الذي سيشــهده التدريب والتطوير بعد مىض عرشة أو عرشين 

سنة من اآلن.  

ويعتمــد كتاب »تدريب وتطوير املوظفني« عىل خربيت التي متتد ألكرث من عرشين عاماً 

يف مجال تقديم الدورات التدريبية والتطوير لطالب الدراسات العليا واملرحلة الجامعية عىل 

حد سواء.  وقد أدركُت من خالل تلك الخربات أن املديرين واملستشارين واملدربني وأعضاء 

هيئــة التدريس يف مختلف املجاالت )مبا فيها التعليم، وعلــم النفس، والتجارة، والعالقات 

الصناعية( قد أســهموا يف إثراء البحوث واملامرســات يف مجال التدريب والتطوير.  ونتيجة 

لذلك، يعتمد هذا الكتاب عىل البحوث التي أجريت يف العديد من فروع املعرفة إىل جانب 

عرضــه لوجهة نظــر عملية.  وهذا الكتــاب مالئم للطالب يف عدد مــن التخصصات.  كام 

يناسب طالب الدراسات العليا وطالب املاجستري يف العديد من التخصصات.  

السمات المميزة:

يتســم هذا الكتاب بالعديد من السامت املميزة.  أوالً، لقد تعلمت من خربيت يف مجال 

التدريــس أن الطــالب يشــعرون باإلحباط إذا مل يقومــوا بتطبيق ما درســوه من نظريات 

وبحوث.  ونتيجة لذلك، فإن إحدى السامت املميزة لكتايب هو أن كل فصل يبدأ بنبذة عن 

إحدى املامرسات املتعلقة باملادة التي يتناولها الفصل.  كام طرحت العديد من األمثلة عىل 

مامرســات الرشكات يف مواضع مختلفة من الكتاب.  وينتهي كل فصل بعرض حالة وأسئلة 

متعلقة بها تتيح للطالب فرصة لتطبيق محتوى الفصل عىل مسألة تنمية أو تدريب واقعية.  

أما الســمة املميزة الثانية لهذا الكتاب فهي التغطيــة املوضوعية.  ففصول الجزء الثاين 

تدور حول تصميم التدريب )تحديد الحاجات، وأساليب التدريب، وبيئة التدريب، وانتقال 
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التدريــب، والتقييم(.  وال يــزال التصميم التعليمي هو جوهر عمليــة التدريب.  ويتناول 

الجزء الثالث الجانب األكرث تشويقاً يف عملية التدريب والتطوير، أال وهو أساليب التدريب 

والتطوير.  لكن نظراً التساع دور املديرين واملدربني، يقع عىل عاتقهم مسؤولية متزايدة يف 

فهم القضايا الخاصة بالحياة املهنية وإدارتها.  فعىل سبيل املثال، يحتاج املديرون واملدربون 

إىل االهتامم بفهم االختالفات بني األجيال فيام يتعلق باحتياجات املســار املهني للموظفني، 

وكذلك التدريب عرب الثقافات، والتعدديــة والتوجيه الوظيفي، وتقادم املهارات، وتخطيط 

التعاقــب الوظيفي، وهي موضوعات تقع خارج نطــاق التصميم التعليمي.  وقد تم تناول 

تلك املوضوعات يف فصول الجزء الرابع من هذا الكتاب.  

يبدأ الكتاب مبناقشــة ســياق عملية التدريب والتطوير، فيتضمن الجزء األول الفصول 

التــي تغطي العوامل االقتصادية وتلــك الخاصة مبكان العمل التي تؤثر يف اتجاهات عملية 

التدريــب.  عــالوة عىل ذلك، تناقش تلــك الفصول رضورة أن يتســم التدريب، والتطوير، 

والتعلم، بالبعد اإلســرتاتيجي )أي املســاهمة يف بناء إســرتاتيجية العمل وتحقيق األهداف 

املؤسســية(.  ملاذا؟  فتكون اإلجابة أنه يف التدريب الناجــح الفعال، ترتبط جميع مجاالت 

التدريب بإســرتاتيجية العمل متضمنة أهداف التدريب وأســاليبه وتقييمه حتى من يقدم 

التدريــب.  وتطالــب مزيد من الــرشكات بأن تدعم مهــام التدريب ومامرســاته أهداف 

العمل، وإال سيتم االســتعانة مبصادر خارجية لتقديم التدريب أو سيتم خفض املخصصات 

املالية املوجهة للتدريب.  وعىل الرغم من أن الطالب يف مدارس األعامل ميارســون التفكري 

اإلسرتاتيجي، إال أن طالب الرتبية وعلم النفس الذين يسعون ليكونوا مدربني هم بحاجة إىل 

فهم املنظور اإلسرتاتيجي ومدى ارتباطه بتنظيم مهام التدريب ونوعه.  

إن التقنية مل تغري طريقة حياتنا وأســلوب أدائنا للعمل فحسب، بل إنها أثرت كذلك يف 

املامرســة التدريبية.  ونتيجة لذلك، تم تخصيص أحد فصول هذا الكتاب بالكامل الستخدام 

التقنيــات الحديثة يف تقديم التدريــب والتعليم، مثل التعلم اإللكــرتوين، والتعلم املدمج، 

  .)PDAs( وأجهزة اآليبود، والعوامل االفرتاضية، واملساعدات الرقمية الشخصية

ويعــرض الكتاب أحــدث املوضوعات التي تــم تناولها يف مجــال التدريب.  ومن بعض 

املوضوعات الجديدة التي متت مناقشــتها يف هذا الكتاب، الجامعات املؤسسية، واالستعانة 



تدريب وتطوير املوظفني 30

مبصــادر خارجيــة يف التدريب، وتطويــر رأس املال البرشي وقياســه، ونظــم إدارة التعلم، 

والكفاءات، وإدارة املعرفة، والتعلم اإللكرتوين، واستخدام التقنية املتنقلة )مثل أجهزة اآليبود 

 ،)Second Life( والعوامل االفرتاضية مثل لعبة سكند اليف ،)ومســاعدي البيانات الشخصية

يف التدريب.  ويحتوي كل فصل عىل أحدث نتائج البحوث األكادميية ومامرسات الرشكات.  

سمات تم تصميمها للمساعدة في عملية التعلم:

يقدم الكتاب العديد من السامت التي تساعد يف عملية التعلم:

يعــرض كل فصــل قامئة باألهداف التي ُتــربز ما نتوقع أن يتعلمــه الطالب يف هذا . 1

الفصل.  

يقدم أمثلة نصية ويفتتح كل فصل بالحديث عن رشكات تعمل يف شتى املجاالت مبا . 2

يف ذلك مجال تقديم الخدمات، والتصنيع، والتجزئة، واملنظامت غري الربحية.  

أســئلة للنقاش عنــد نهاية كل فصل تســاعد الطالب عىل تعلــم املفاهيم التي تم . 3

تقدميها يف الفصل وفهم التطبيقات املحتملة للامدة.  

تكتب املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف عملية التدريب والتطوير بخط سميك . 4

وذلك يف كل فصل من الفصول.  كام تم تعريف املصطلحات األساســية يف نهاية كل 

فصــل.  وتعد تلك املصطلحات األساســية رضورية ملســاعدة الطالب عىل فهم لغة 

التدريب.  

يزود الطالب بواجبات التطبيق العميل التي تفيدهم يف تطبيق محتوى الفصل الذي . 5

متت دراســته.  وتتضمن معظم الفصول مهام تتطلب من الطالب اســتخدام شبكة 

اإلنرتنت.  

يعرض حاالت دراسية يف نهاية كل فصل ويف نهاية كل جزء تساعد الطالب يف تطبيق . 6

ما تعلموه عن قضايا التدريب والتطوير التي تواجهها الرشكات الحقيقية.  

يســتعرض يف نهاية الكتاب فهارس لألســامء واملوضوعات للمساعدة يف العثور عىل . 7

الشخصيات واملوضوعات األساسية.  
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ما الجديد في الطبعة الخامسة؟

أود أن أتوجه بالشكر، بشكل شخيص، إىل كل من أسهم يف إخراج هذا الكتاب إىل النور! 

ونظــراً لألخذ مبالحظات املراجعني عىل الطبعة الرابعة وبحوث التدريب ومامرســاته، فقد 

أجريُت العديد من التحسينات.  ومن أبرز التعديالت التي أجريتها يف الطبعة الخامسة من 

هذا الكتاب ما ييل:

• تــم تحديث كل فصل ليتضمــن أحدث نتائج البحوث وأفضل املامرســات الحديثة 	

الخاصة بالرشكات.  كام تم إضافة أمثلة جديدة يف النصوص الخاصة بكل فصل.  

• تم تحديث جميع املقاالت االفتتاحية القصرية يف بداية كل فصل.  فعىل سبيل املثال، 	

تجــد املقالة االفتتاحية للفصــل الثامن، الذي جاء تحت عنــوان »التعلم اإللكرتوين 

 Dunken واســتخدام التقنيــة يف التدريب«، تــربز كيف أن رشكة دانكــني دونتس

Donuts تســتخدم منهج التعلم املدمج ملساعدة أصحاب حقوق االمتياز عىل إدارة 

عمل ناجح ومربح.  

• تقــدم هــذه الطبعة تغطية جديدة وموســعة ملوضوعات مثل، االســتعانة مبصادر 	

خارجية يف التدريب، واملهام التدريبية املدمجة يف األعامل، وإدارة املعرفة، والتعليم 

املدمــج ونظم إدارة التعلم، واألصول غري املاديــة، ورأس املال البرشي، باإلضافة إىل 

اآلثار املرتتبة عىل استخدام قوى عاملة كبرية السن يف التدريب والتطوير واستخدام 

التقنيــات الحديثة يف التدريــب )متضمناً ذلك العوامل االفرتاضية مثل لعبة ســكند 

اليف( وكيفية تصميم الربامج، والدورات، والدروس.  

• ينتهــي كل فصل مبهــام تطبيقية، تتضمــن مترينات جديدة ومحدثــة تعتمد عىل 	

اســتخدام اإلنرتنت.  وتوجــد هذه التمرينــات أيضاً يف املوقع اإللكــرتوين الخاص 

بالكتاب.  

• يختتــم كل فصل بذكر حالة مخترصة توضح إحدى املســائل املتعلقة بالتدريب أو 	

التطويــر أو التعلم والتي قد تواجهها الرشكة.  وُتطرح األســئلة الخاصة بالحالة عىل 

الطالب للنظر فيها وتقديم توصيات بخصوصها معتمدين عىل محتوى الفصل.  
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• ملســاعدة الطالب عىل زيادة فهم العالقات بني املوضوعات، تم تقســيم الكتاب يف 	

هــذه الطبعة إىل خمســة أجزاء منفصلــة.  يركز الجزء األول عىل ســياق التدريب 

والتطوير ويتضمن فصاًل مخصصاً للتدريب اإلســرتاتيجي.  أما الجزء الثاين فيتضمن 

تغطية تتعلق بأساســيات تصميم الربامج التدريبيــة.  وتركز فصول الجزء الثاين من 

الكتاب عىل تقييم الحاجــات، ونظريات، التعلم وتصميم الربامج، وانتقال التدريب 

وتقييمــه.  يف حني يركز الفصل الثالث عىل أســاليب التدريــب والتطوير ويتضمن 

فصــوالً مخصصة لطرح أســاليب التدريب التقليدي والتعلم اإللكرتوين واســتخدام 

التقنية يف التدريب، وتطوير املوظفني والقضايا الخاصة بتطوير املوظفني، مثل إدارة 

التعددية، وتخطيط التعاقب الوظيفي، واإلعداد عرب الثقافات.  وتتناول فصول الجزء 

الرابع القضايا املتعلقة بالحيــاة املهنية وكيفية قيام الرشكات بإدارتها والتغلب عىل 

التحديات التي ترد يف هذا الشأن، مثل معالجة الرصاع بني العمل والحياة الشخصية، 

والتقاعد، واملشاركة يف األنشطة االجتامعية.  وأخرياً، يقدم الجزء الخامس نظرة عىل 

مستقبل التدريب والتطوير.  

• 	 Business أمــا الجديد يف هذه الطبعة فهــو عرض حاالت من مجلة بيزنــس ويك

Week يف نهاية كل جزء من األجزاء الخمســة من الكتاب، حيث تقدم تلك الحاالت 

ملحة عــن قضايا التدريب والتطويــر التي تواجهها الرشكات وتشــجع الطالب عىل 

تقييم كل مشكلة تقيياًم نقدياً وتطبيق ما تعلموه يف هذا الجزء من الكتاب.  

شكر وتقدير:

ليس املؤلف إال فرداً من بني العديد من الشخصيات الهامة التي شاركت يف إخراج هذا 

الكتاب.  ومل يكن للطبعة الخامسة من هذا الكتاب أن ترى النور دون مجهود وخربة العديد 

من األشخاص.  لقد منحتني املحررة، لورا سبيل، الفرصة لوضع كتاب التدريب الذي رغبت 

يف كتابته كام قدمت يل أفكاراً واقرتاحات مفيدة فيام يتعلق بتحسني الكتاب.  كام يستحق 

كل من جولني كيلبارج، املحرر، وميشــيل غاردنر، مدير املرشوع، عظيم الشكر فقد أكدا أن 

أفكاري كانت ذات مغزى وكتابتي كانت واضحة ودقيقة وسهلة الفهم.  
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كام أنني أتحمل املســؤولية كاملة عن أي أخطاء أو ســهو أو أي بيانات مغلوطة وردت 

يف هذا الكتاب.  ورغم ذلك، وبغض النظر عن انطباعك الشــخيص عن الكتاب، مل يكن هذا 

الكتاب ليظهر بتلك الصورة الجيدة لوال وجود املراجعني اللغويني.  وهنا أتقدم بشكر خاص 

ملراجعي النص الذين أمدوين بتعليقات مفصلة ساعدتني عىل تحسني الطبعة الخامسة من 

هذا الكتاب للطالب واملدربني.  ومن هؤالء املراجعني: 

ليندا ماثيوز

جامعة تكساس بان أمرييكان

شومون جونسون 

جامعة كولومبيا الجنوبية 

سيندي سيمرييل 

كلية مجتمع ليكالند

جون كنو

جامعة شامل تكساس

ريتشارد فاجرن 

جامعة ويسكونسن-وايت ووتر

دويت فرينك

جامعة ميسيسيبي

رميون أ. نوي
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نبذة عن المؤلف:

ريموند أ. نوي جامعة أوهايو ستيت:

الربوفيســور رميوند هو أســتاذ اإلدارة بجامعة أوهايو ستيت، ومتتد سنوات عمله ألكرث 
من عرشين سنة يف كربى الجامعات.  وقبل انضاممه لجامعة أوهايو ستيت كان الربوفيسور 
نوي يعمل أستاذاً بقسم اإلدارة بجامعة ميتشيغان ستيت كام عمل كذلك يف مركز العالقات 
الصناعية Industrial Relations Center بكلية كارلســون لإلدارة بجامعة مينيسوتا.  وقد 
حصل نوي عىل درجة البكالوريوس يف علم النفس من جامعة أوهايو ستيت ثم حصل عىل 
املاجســتري والدكتوراه يف علم النفس من جامعة متشــيغان ستيت.  وبجانب البحوث التي 
يقوم بإعدادها فهو أيضاً يقوم بتدريس الطالب يف جميع املراحل بدءاً من املراحل الجامعية 
وحتــى توليهم مناصب تنفيذية وذلك يف مجــاالت إدارة املوارد البرشية واملهارات اإلدارية 
واملناهــج الكمية ونظم معلومات املــوارد البرشية والتدريب والتطويــر وكذلك يف مجال 
 Vocational الســلوك التنظيمي.  وقد ُنرش له العديد من البحوث يف مجلة السلوك املهني
Behavior ومجلة علم نفس املوظفني Personnel Psychology.  كام أن الربوفيسور نوي 
عضــو يف هيئة تحريــر العديد من املجالت العلمية من بينها مجلــة علم النفس التطبيقي 
 ،Pesonnel Psychology ومجلة علم نفس املوظفني ،Journal of Applied Psychology
ومجلة الســلوك التنظيمي Organizational Behavior.  وإىل جانب كتابه هذا »تدريب 
وتطوير املوظفني« شــارك الربوفيســور نوي يف تأليف كتابني آخرين هام:  أساســيات إدارة 
املوارد البرشية، وكتاب إدارة املوارد البرشية:  اكتساب ميزة تنافسية، وقد نرشتهام ماكغرو-

هيل/إيروين McGra-Hill/Irwin.  وتجدر اإلشارة إىل أن الربوفيسور نوي نال عدة جوائز 
لتميــزه عىل مســتوى البحوث والتدريس مبا يف ذلك جائــزة هريبرت ج.  هينامن للتميز يف 
مجــال التدريــس   Herbert G.  Henman Distinguished Teaching Award وذلك 
  Ernest J.  يف عام 1991، كام نال جائزة إيرنيســت ج. ماكورميك لإلســهام املهنــي املتميز
McCormick Award for Distinguished Early Career Contribution من جمعية 
علــم النفس التنظيمي والصناعي يف عام 1993، ذلك فضــاًل عن جائزة أفضل بحث علمي 
ASTD Outstanding Research Article لعــام 2001.  ذلك فضاًل عن أن الربوفيســور 

نوي هو زميل جمعية علم النفس التنظيمي والصناعي.
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الجزء األول

سياق التدريب والتطوير

يركــز الجــزء األول عىل القضايا املتعلقة بســياق التدريب والتطويــر.  فيناقش الفصل 

األول، الــذي جاء تحت عنوان »مقدمة يف تدريب وتطويــر املوظفني«، ملاذا يعد التدريب 

والتطوير من األمور املهمة يف مساعدة الرشكات عىل أن تنجح يف املنافسة يف عامل األعامل يف 

الوقت الراهن.  ويقدم الفصل نظرة عامة عىل مامرسات التدريب ومهنة التدريب وكيفية 

تصميــم تدريب فعال )وهو موضوع تم تناوله بالتفصيــل يف الجزء الثاين، الذي جاء تحت 

عنوان »تصميم التدريب«(.  ويناقش الفصل الثاين عملية التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي، 

والســامت التنظيمية التي تؤثــر يف التدريب، والنامذج املتعددة لتنظيــم إدارة التدريب، 

وكيفية تســويق التدريب إىل بقية أقسام الرشكة، ومزايا وعيوب االستعانة مبصادر خارجية 

يف التدريب.  

وينتهي الجزء األول بعرض حالة تربز كيفية اســتخدام رشكة برايس ووتر هاوس كوبرز 

)Price caterhouse coopers( للتدريــب ملواكبة التحديات التنافســية وتحقيق أهداف 

العمل وتوســيع نطاق التعلم ليتعدى حدود القاعات الدراســية وقاعة اجتامعات مجلس 

اإلدارة.  

مقدمة يف تدريب وتطوير املوظفني.. 1

التدريب اإلسرتاتيجي.. 2
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الفصل األول

مقدمة في تدريب وتطوير الموظفين
األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل:

مناقشة العوامل املتعلقة بالقوى املؤثرة يف بيئة العمل وعملية التعلم، ورشح كيف . 1

ميكن للتدريب أن يساعد الرشكات عىل التعامل مع تلك القوى.  

مناقشة الجوانب املتعددة لعملية تصميم التدريب.  . 2

وصف مقدار وأنواع التدريب الذي تتبناه الرشكات األمريكية.  . 3

تقدير حجم األموال التي تنفقها الرشكات األمريكية عىل التدريب وكيفية اســتخدام . 4

تلك األموال.  

مناقشة األدوار الرئيسة ملحرتيف التدريب.  . 5

تحديــد املوارد املناســبة )مثل املجــالت واملواقع اإللكرتونيــة( لالطالع عىل بحوث . 6

التدريب ومامرساته.  

العوامــل المؤثرة في بيئة العمل التي تجعل التدريب أحد المكونات الرئيســة 
الالزمة لنجاح الشركة:

من بني القضايا املهمة التي تؤثر يف جميع الرشكات بغض النظر عن تخصصاتها وأحجامها 

وكذلك عىل مامرســات التدريب ما يــيل، خدمة العمالء، واإلنتاجية والســالمة واالحتفاظ 

باملوظفني وتنميتهم، واالنكامش االقتصادي، وتوفيق األوضاع يف ظل تقاعد املوظفني املهرة.  

وهنــاك أمثلة ألربع رشكات وهي بوســطن بيتزا )Boston Pizza(، وســياتل ســيتي اليت 

 )US Airways( ويــو إس آير وايــز ،)Starbucks( وســتارباكس ،)Seattle City Light(

ترضب األمثلة عىل كيفيــة اهتاممهم بتلك القضايا وانعكاس ذلك عىل العمل، وعىل كيفية 

مساعدة التدريب لتلك الرشكات عىل تحقيق النجاح.
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فقد أدركت بوســطن بيتزا إنرتناشونال )Boston Pizza International(، وهي سلسلة 

مطاعم ال تهتم بالرسميات يف تقديم خدماتها، أن معظم مديريها يستوعبون مفهوم مطاعم 

بوسطن بيتزا لكنهم يفتقرون إىل املهارات الشخصية األساسية الالزمة التي تجعلهم مديرين 

ناجحني.  ويف كلية بوســطن بيتزا، يتعلم املديرون وميارســون املهارات الالزمة إلدارة املحل 

بنجــاح.  وقــد جنت مبادرة التعليم مثارها حيث تحســنت التقاريــر الرسية املأخوذة من 

املتسوقني الرسيني، وكذا زيارات فرق ضامن الجودة، كام زاد معدل االحتفاظ باملوظفني يف 

سلسلة املطاعم عىل الرغم من أن معدل دوران العاملة يف ذلك املجال يقارب عادة 300 %.  

تتوقع رشكة ســياتل ســيتي اليت )Seattle City Light(، وهي رشكة الكهرباء اململوكة 

للبلديــة، أن يتقاعــد أكرث من ربــع القوى العاملة بها خالل الســنوات الخمــس القادمة.  

وتســتخدم ســياتل ســيتي اليت الدورات التدريبية والتواصل مع املوظفني وغريهم ممن 

يفوقونهــم خربة ومع موجهني، وذلك ملســاعدتهم عىل تعلم التقنيــات الحديثة واملبتكرة 

باإلضافــة إىل تعلم تاريخ النظام الكهربــايئ ملنع األحامل الزائدة عىل الطاقة الكهربائية من 

إحــداث إرضار بالســدود القدمية واألنفاق التــي تنتج الطاقة الكهربائيــة.  وقد تم إجراء 

االختبــارات النهائية وكذلك االختبارات امليدانيــة العملية بعد االنتهاء من التدريب للتأكد 

من اكتســاب املوظفني الجــدد للمعارف واملهارات الالزمة ليكونوا مشــغلني ناجحني.  كام 

استخدمت الرشكة برامج مهنية لتطوير املوظفني الفنيني مثل عامل امليكانيكا املائية، حيث 

يتــم تدويرهــم يف جميع أنحاء املنشــأة للتأكد من فهمهم لطبيعة أدوارهم حيث تســهم 

تفاعالتهم مع غريهم من املوظفني يف تشغيل الوحدة بكفاءة وفعالية.  

تؤمــن رشكــة ســتاربكس )Starbucks( بأن مفتــاح نجاح الرشكات هــو موظفوها أو 

رشكاؤها.  لذا يعد التدريب جزءاً حيوياً يف إســرتاتيجية عمل ســتاربكس )Starbucks( من 

أجل املنافسة بفعالية يف ظل اقتصاد ضعيف ال ينفق فيه العامل إال القليل من املال.  وتعد 

اتجاهــات وقدرات الرشكاء الذيــن يرحبون بالزبائن ويقدمون لهــم الخدمة أحد العوامل 

املهمة يف إنشــاء خدمة عمالء إيجابية تجذب الزبائن للعودة مرة بعد مرة.  فكل موظف 

 First أمرييك جديد يبدأ عمله بتدريب مدفوع األجر يطلق عليه اســم »االنطباعات األوىل

Impressions«، حيــث يعمل مديرو املتاجر بصفة مدربــني.  ويركز التدريب عىل معرفة 
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إعداد القهوة وكيفية ترك انطباع إيجايب لدى العمالء.  ويعمل أخصائيو التدريب القادمون 

من املقار الرئيســة مع مديري املتاجر عىل التأكد من اتســاق أســلوب التدريب يف جميع 

املتاجر.  وعادًة ما يتم تحديث الدورات التدريبية، إذ يتلقى مديرو املتاجر ومســاعدوهم 

دورة تدريبيــة يف إدارة البيع بالتجزئة مدتها عرشة أســابيع حيث يتوفر فيها التدريب عىل 

أجهزة الحاسوب، والقيادة، والتعامل مع الثقافات املتعددة.  ويبدأ معظم موظفي املؤسسة 

عملهم مع ستاربكس بالتدريب املكثف ومحاكاة الواقع.  ويتضمن ذلك النوع من التدريب 

العمل يف أحد متاجر ستاربكس ومعرفة نشاطه من خالل معايشة عملية تصنيع املرشوبات 

والتفاعــل مــع الزبائن.  وعند دخول ســتاربكس )Starbucks( إىل أحد األســواق العاملية 

الجديدة، يتم دعوة الرشكاء للحضور إىل مدينة ســياتل لالنضامم إىل تدريب ميتد من ســتة 

إىل اثني عرش أســبوعاً ثم يتم إرســالهم بعد ذلك إىل مواقع أخرى الكتســاب خربة العمل 

باملتجــر.  وللتأكد من رضا العمــالء الكامل وتحقيق القهوة املقدمــة ملعايري جودة عالية، 

تغلق ستاربكس عملياتها يف معظم متاجرها لقضاء يوم كامل يف التدريب.  وقد تم تصميم 

 How to ذلــك الحدث التدريبــي، الذي أطلق عليه »كيف تبدع يف إعداد قهوة اإلسربســو

be perfect in the art of Espresso«، ملســاعدة خــرباء صناعة القهوة عىل تقديم قهوة 

إسربســو عىل مستوى عال.  ويتمثل أحد تلك األنشــطة يف ارتشاف جرعة من اإلسربسو ثم 

تقييم عملية اإلعداد والتأكد من جودة املنتج )هل كان لونه مناسباً؟ وهل استغرق إعداده 

وقتاً أطول أم أقرص من الالزم؟(.  وتعقد مناقشات بني فرق العمل يف كل متجر حول كيفية 

اســتفادة العمالء من التدريب.  وللرد عىل االعتقاد بأن ســتاربكس هي مكان كوب القهوة 

الــذي مثنه أربعة دوالرات، تقوم الرشكة بتدريب خرباء إعداد قهوة إسربســو إلعالم الزبائن 

بأن متوســط ســعر املرشوب يف ســتاربكس أقل من ثالثة دوالرات وأن 90% من مرشوبات 

ســتاربكس ال يزيد مثنها عن أربعة دوالرات.  كام يتم تشجيع خرباء صناعة القهوة للرتويج 

عرض ســتاربكس الجديد الذي يتكون من فنجان قهوة ووجبة إفطار مقابل ثالثة دوالرات 

وخمسة وتسعني سنتاً فقط بعد الخصم.  

مــن ناحية أخرى تقدم مجموعة يو إس آير واييز US Airways Group تدريباً مكثفاً 

ملضيفــي ومضيفات الطريان والطيارين.  حيث يتلقى املضيفــون واملضيفات الجدد تدريباً 

ملدة خمســة أســابيع، ويتضمن ذلك التدريب مقدمــة يف مجال املالحــة الجوية وأجهزة 
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محاكاة ملقصورة طائرة آيرباص وتشمل »مدريب األبواب«، للتدرب عىل فتح منافذ الطوارئ 

يف حاالت اإلخالء الصعبة، كالظالم الدامس والدخان الكثيف.  ويتضمن التدريب أيضاً القفز 

يف حامم سباحة وملء طوق النجاة بالهواء ومساعدة الركاب يف الدخول فيه والخروج منه.  

ويتطلب القانون الفيدرايل إجراء تدريب ســنوي يف القاعة الدراسية عىل إجراءات السالمة 

ملضيفــي ومضيفات الطريان إضافة إىل التدريبات العملية عىل األداء كل عامني.  وتشــتمل 

التدريبات التجريبية عىل مامرسة املهارات الخاصة بأجهزة املحاكاة التي تقدم سيناريوهات 

مختلفة، مثل تعطل كال محريك الطائرة، وإعادة بث املشاعر واألصوات التي تصاحب الرحلة 

الجوية، مبا يف ذلك التشــويش واالضطرابات املصاحبة لها.  كام يتم داخل حجرة الدراســة 

التدريــب عىل الهبوط االضطراري والنزول االضطراري عىل ســطح املاء.  وقد ظهرت نتائج 

هــذا النوع من التدريب املكثف جلية يف الهبــوط االضطراري اآلمن واملدهش للرحلة رقم 

1549 ونجــاة ركابها البالغ عددهم 155 راكباً باإلضافة إىل طاقمها، وذلك يف نهر هدســون 

Hudson River.  فنظراً الســتجاباتهم شــبه التلقائية والتي تطورت عىل مدار سنوات من 

التدريــب، متكنت مضيفات الرحلة الجوية من تهدئة الركاب وتهيئتهم للهبوط االضطراري 

وفتح األبواب وملء أطواق النجاة للمساعدة يف إجراء خروج منظم ورسيع من الطائرة التي 

كانت تغرق ببطء.  وقد نفذ طاقم كابينة القيادة التدريب الذي تلقوه عىل كيفية التعامل 

مع تعطل املحرك ونجحوا يف إجراء هبوط آمن عىل سطح املاء.  

المصدر:
B.  Hall, “The Top Training Priorities for 2006,” Training )February 2006(: 38-42; “Seattle’s Strategy, 

Water Power & Dam Construction,” Training )February 29, 2009(: 36; “Tops of the Trade,” 

Human Resource Executive )December 2005(: 1, 16-25; G.  Weber, “Preserving the Counter 

Culture,” Workforce Management )February 2005(: 28 -34; S.  McCartney, “Crash Courses for the 

Crew,” The Wall Street Journal )May 19, 2008(: A1, A11; M.  Weinstein, “Fresh Cup of Training,” 

Training )May 2008(: 10; J.  Adamy, “Starbucks Plays Common Joe,” TheWall Street Journal 

)February 9, 2009(: B3.  
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مقدمة:

تبني األمثلة الواردة عن رشكات بوســطن بيتزا )Boston Pizza( وســياتل ســيتي اليت 

)Seattle City Light( وســتارباكس )Starbucks( ويو إس آير وايز )US Airways( كيف 

ميكن للتدريب أن يســهم يف زيادة القدرة التنافســية للرشكات.  وتشــري القدرة التنافسية 

إىل قدرة الرشكة عىل الحصول عىل حصة ســوقية يف نشــاط معــني والحفاظ عليها.  وعىل 

الرغم من تنوع أنشطة تلك الرشكات األربعة، إال أنها تتميز مبامرسات تدريبية ساعدتها يف 

الحصول عىل ميزة تنافســية يف األســواق العاملة بها.  مبعنى أن هذه املامرسات التدريبية 

ســاعدت تلك الرشكات عىل تنمية عملها وتحســني خدمة العمــالء لديها من خالل تزويد 

املوظفني باملعارف واملهارات الالزمة لتحقيق النجاح.  

وتشــهد الرشكات تغرياً كبــرياً نظراً لظهور تقنيــات جديدة وللتطــور الرسيع للمعرفة 

والعوملة وتطور التجارة اإللكرتونية.  كام ينبغي عىل الرشكات أن تتخذ خطوات الستقطاب 

القــوى العاملة واالحتفاظ بها وتحفيزها.  فالتدريب ليس رفاهية، بل رضورة إذا ما أرادت 

الرشكات أن تشارك يف ســوق العمل اإللكرتوين العاملي من خالل تقديم خدمات ومنتجات 

عاليــة الجودة! فالتدريب يهيئ املوظفني الســتخدام التقنيــات الحديثة وأداء وظائفهم يف 

نظــم عمل جديدة مثل فرق العمل االفرتاضية والتواصــل والتعاون مع أقرانهم أو العمالء 

الذين قد ينتمون إىل خلفيات ثقافية مختلفة.  

ويشــري مصطلح إدارة املوارد البرشية إىل السياسات واملامرسات والنظم التي تؤثر يف 

ســلوك املوظفني وتوجهاتهم وأدائهم.  حيث تلعب مامرسات املوارد البرشية دوراً أساسياً 

يف اســتقطاب وتشجيع ومكافأة املوظفني واالحتفاظ بهم.  وتتضمن إدارة املوارد البرشية 

مامرسات أخرى مثل اختيار املوظفني وتعيينهم وتصميم العمل ومكافأة املوظفني وتطوير 

عالقات طيبة بني أصحاب العمل واملوظفني.  ويقدم الفصل الثاين، الذي جاء تحت عنوان 

»التفكري اإلســرتاتيجي«، عرضاً مفصاًل ألهمية التدريب مقارنة باملامرســات األخرى إلدارة 

املــوارد البرشيــة.  وليك يكون التدريب فعــاالً، فالبد أن يلعب دوراً إســرتاتيجياً يف دعم 

العمل.  
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وتعد إدارة املوارد البرشية واحدة من الوظائف املتعددة يف معظم الرشكات.  وتشتمل 
الوظائف األخرى عىل املحاسبة واملالية، واإلنتاج والعمليات، والبحوث والتطوير، والتسويق.  
مــع الوضع يف االعتبار أنه عىل الرغم من أن مامرســات إدارة املوارد البرشية )كالتدريب( 
قد تســاعد الرشكات عىل اكتساب ميزة تنافســية، إال أنه يتعني عىل الرشكة أن تقدم منتجاً 
أو خدمة يثمنهــا العمالء.  كام أنه بدون املوارد املالية واملادية )كاملعدات( الالزمة لتقديم 

املنتجات أو الخدمات، لن تتمكن الرشكة من البقاء!

ويبــدأ هذا الفصــل بتعريف التدريب كام يناقش تطور مهــام التدريب.  ويتناول بعد 
ذلك القوى التي تشــكل بيئة العمل وتحدد إطار عملية التعلم.  حيث تؤثر تلك القوى يف 
قدرة الرشكة عىل تلبية احتياجات أصحاب املصلحة.  ويشمل مصطلح »أصحاب املصلحة« 
املستفيدين أنفسهم واملجتمع والعمالء واملوظفني وجميع األطراف األخرى التي لها مصلحة 
مــا يف نجاح الرشكة.  وتربز مناقشــة القوى التي تشــكل بيئة العمل )مبــا يف ذلك التقنية، 
والعوملــة، واســتقطاب املواهب والحصــول عليها( دور التدريب يف مســاعدة الرشكات يف 

الحصول عىل ميزة تنافسية.  

أما الجزء الثاين من هذا الفصل فريكز عىل االتجاهات املعارصة يف مجال التدريب.  كام 
يعــرض هذا الجــزء أيضاً دور املدرب يف األعامل التجارية وكيفيــة تنظيم وظيفة التدريب.  
ومن املفرتض أن يساعدك هذا الجزء عىل فهم مامرسات التدريب الحالية، وأنواع الوظائف 
التي قد يؤديها املدرب، وكذلك الكفاءات الالزمة يك تصبح مدرباً ناجحاً )أو الختيار املدرب 
الناجــح، إذا كنت مديــراً(.  ويختتم هذا الفصل بعرض نظرة عامــة عىل املوضوعات التي 

تناولها هذا الكتاب.  

ما هو التدريب؟

ُيقصد بالتدريب ذلك الجهد املخطط الذي تقوم به الرشكة لتســهل عىل املوظفني تعلم 
الكفاءات املرتبطة بوظائفهم.  وتتضمن تلك الكفاءات املعارف أو املهارات أو الســلوكيات 
الرضورية للنجاح يف أداء املهام الوظيفية.  وتتمثل الغاية من التدريب بالنســبة للموظفني 
يف إتقــان املعرفة واملهارة والســلوكيات التي تركز عليها برامــج التدريب ومن ثم تطبيقها 
عــىل األنشــطة اليومية التي يقومون بهــا.  وليك تحظى الرشكة مبيزة تنافســية، ينبغي أال 
يقترص التدريب عىل تطوير املهارات األساسية1.  بعبارة أخرى، ليك تستغل الرشكة التدريب 



سياق التدريب والتطوير

43تدريب وتطوير املوظفني

يف الحصــول عىل ميزة تنافســية، ينبغي عليها أن تنظر إىل التدريب نظرة شــاملة باعتباره 

وســيلة لتكويــن رأس مال فكري.  ويتضمــن رأس املال الفكري املهارات األساســية )وهي 

املهارات الالزمة ألداء الوظيفة(، واملهارات املتقدمة )مثل كيفية استخدام التقنية يف مشاركة 

املعلومــات مع بقية املوظفني(، وفهم العميل أو نظام التصنيع، واإلبداع ذو التحفيز الذايت.  

ويتنــاول الفصل الثاين رأس املــال الفكري مبزيد من التفصيل.  ويجــب الوضع يف االعتبار 

أن التدريب يف املايض كان يرتكز عىل املهارات األساســية واملتقدمة وحســب.  إال أن بعض 

الخرباء يرون يف القريب العاجل أن 85 % من الوظائف يف الواليات املتحدة وأوروبا ســوف 

تتطلب اســتخدام املعرفة بشــكل مكثف.  فلن يكون املوظفون مطالبني فقط بفهم نظام 

تطوير املنتج أو الخدمة بل ســيكونون مطالبني كذلك مبشــاركة املعرفة واستخدامها بشكل 

إبداعي لتعديل املنتج أو لخدمة العميل.  

لقد تبنت العديد من الرشكات هذا املنهج يف التدريب والذي ُيعرف باسم التدريب عايل 

املســتوى.  ويرتبط التدريب العايل املســتوى بأهداف العمل اإلسرتاتيجية العامة والخاصة 

كــام يطبق عملية تصميــم النظام التعليمي للتأكد من فعاليــة التدريب ويقارن أو يقيس 

برامج التدريب الخاصة بالرشكة مقارنة بربامج التدريب املطبقة يف رشكات أخرى2.

تسهم مامرســات التدريب العايل املستوى يف تهيئة مناخ يشــجع عىل التعلم املستمر، 

حيث يتطلب التعلم املستمر من املوظفني استيعاب نظام العمل بأكمله، مبا يف ذلك طبيعة 

العالقــة التي تربط بني وظائفهم وبني وحدات العمل وأيضاً الرشكة بأرسها3.  ومن املتوقع 

أن يكتســب املوظفون مهارات ومعارف جديدة وأن يطبقوا هذه املهارات عىل املهام التي 

يؤدونها، وأن يتشــاركوا تلــك املعلومات مع غريهم من املوظفــني.  ويلعب املديرون دوراً 

حيوياً يف تحديد احتياجات التدريب والتأكد من أن املوظفني يطبقون ما تم تدريبهم عليه.  

ولتسهيل مشــاركة املعرفة، فإن املديرين قد يســتخدمون خرائط معلوماتية توضح أماكن 

وجود املعرفة داخل الرشكة )مثل األدلة التي تحتوي املهام الوظيفية لكل فرد وعىل املعارف 

املتخصصة التي أهلتهم للقيام بتلك األعامل(، كام يستخدمون التقنية مثل اإلنرتنت وبرامج 

الحاسب اآليل للمجموعات مام يسمح للموظفني يف الوحدات املختلفة بالعمل يف آن واحد 

عىل معالجة املشاكل ومشاركة املعلومات4.  ويناقش الفصل الثامن كيفية استخدام التقنية 

مثل اإلنرتنت يف التدريب.  
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  . إن الرتكيز عىل التدريب العايل املستوى قد صاحبه توجه لربط التدريب بتحسن األداء5

فلقد خرست بعض الرشكات أمواالً طائلة كانت قد أنفقتها عىل التدريب إما بســبب ســوء 
تصميمه أو عدم ارتباطه مبشــاكل األداء أو إسرتاتيجية العمل، أو نظراً ألن مخرجاته مل يتم 
تقييمها عىل النحو الصحيح6.  وبعبارة أخرى، فإن الرشكات كانت وما تزال تســتثمر أموالها 
يف التدريب لســبب بســيط هو االعتقاد بأن التدريب يشء مجٍد.  ولكن وجهة النظر التي 
تقول بــأن عملية التدريب قد وجدت لتقديم برامــج للموظفني دون وجود رضورة ملحة 
تســتلزم تقديم تلك الربامــج التدريبية أصبحت وجهة نظر منبــوذة.  فاليوم ال يتم تقييم 
التدريب عىل أســاس عدد الربامج املقدمة والنشــاط التدريبي يف الرشكة، بل عىل أســاس 
مدى تلبيــة التدريب الحتياجات العمل املتعلقة بالتعلم وتغري الســلوك وتحســني األداء.  
ويف الواقــع، فإن التدريب يزداد تركيزه عىل األداء.  أي أن اســتخدام التدريب يف تحســني 
أداء املوظف، مام يؤدي إىل تحســني نتائج العمل.  ويعد التدريب واحداً ضمن عدة حلول 
ممكنة لتحسني األداء.  أما الحلول األخرى املتاحة يف هذا السياق فتتضمن أموراً مثل تغيري 
الوظيفــة أو تحفيز املوظفني من خالل زيادة األجور والحوافز.  واليوم نجد تأكيداً شــديداً 

عىل ما ييل7:

• توفــري فرص تعليميــة لجميع املوظفني.  وقد تتضمن تلك الفــرص التعليمية برامج 	
تدريبيــة، كام تتضمــن أيضاً دعاًم للحصول عىل الدورات التــي تقدم خارج الرشكة 

والدراسة الذاتية والتعلم من خالل التدوير الوظيفي.  

• تحسني األداء كعملية مستمرة ميكن قياسها مبارشة وليست حدثاً تدريبياً يقدم مرة واحدة.  	

• إظهار فوائد التدريب للتنفيذيني واملديرين واملتدربني.  	

•  التعلم كحدث يستمر طوال الحياة متتلكه اإلدارة العليا ومديرو التدريب واملوظفون.  	

• االســتعانة بالتدريب يف تحقيق أهداف العمل اإلسرتاتيجية، مام يساعد الرشكات يف 	
الحصول عىل ميزة تنافسية.  

تعد رشكة برايــس ووتر هــاوس كوبــرز )PriceWaterhouse Coopers( مثاالً جيداً 
للرشكة التي تســتخدم التدريب العايل املســتوى8.  حيث متت إعادة هيكلة فريق التعليم 
والتعلــم لديهــا حتى يتمكن من الربط بشــكل أفضل بني أهداف العمــل املتعلقة بقيمة 
التدريــب وأثره.  ويعمل فريق التعليم والتعلم داخــل الرشكة حتى يقف عىل هدفها من 



سياق التدريب والتطوير

45تدريب وتطوير املوظفني

التعليم.  حيث يضمن االبتكار الدائم واملســتمر يف تقديم التدريب والوســائل التعليمية، 
وذلــك من خالل تقييــم التقنيات التي تنتج عــن ذلك التدريب وتجريب اســتخدامها يف 
املرشوعات الصغرية.  كام أن كبري مديري التعلم املســؤول عن فريق التعليم هو أيضاً أحد 
أعضــاء فريــق القياديني يف الرشكة، مام مينح هذا الشــخص الفرصة ملناقشــة أفكار تتعلق 
بوسائل التدريب وطرق تقدميه ومحتواه مع غريه من كبار املديرين.  ويرعى فريق التعليم 
والتعلــم الدورات التدريبيــة االفرتاضية والتقليديــة، والتعلم الــذايت، والتعلم القائم عىل 
الفريــق، ومرشوعات التعلــم الفعيل، والتدريب والتوجيه، واملؤمتــرات، ويقدم خدماته ملا 
يزيد عن 150000 مســتخدماً ســنوياً، من خالل ما يزيد عــن 6000 دورة، و12000 فصل 

تدريبي، و19000 جلسة تدريبية عرب اإلنرتنت.  

تســتخدم برايس ووتر هاوس كوبرز نظام إدارة التعلم يف إنشــاء نقطة وصول واحدة 
ألنشــطة التدريب.  وملساعدة املوظفني عىل التعلم حســب احتياجاتهم، فإن نظام التعلم 
اإللكرتوين التابع للرشكة يتيح إمكانية التواصل واالجتامع املريئ والصويت، وقاعات افرتاضية، 
وبرامــج تبث عــرب اإلنرتنت.  ولتقييم مدى نجــاح التدريب، يضع فريــق التعليم والتعلم 
يف اعتبــاره مدى تأثــريه يف املخرجات، مثل االحتفــاظ بكبار املوظفني.  كام تم اســتخدام 
مجموعــات الرتكيز لتحديد ما إذا كان املتدربون واملديرون راضني عن التدريب أم ال.  وقد 
تم تصميم برنامج عن االستدامة ملساعدة الرشكاء عىل التوصل ملعرفة كيفية تقديم الحلول 
لعمالئهم.  وقد جنت الرشكة مثار اســتثامرها يف هــذا الربنامج.  وترى الرشكة بأنها حققت 
عائداً عىل االستثامر يزيد عن 1000% يف األعامل الجديدة املباعة واكتسبت سمعة جيدة يف 
ســوق العمل.  ويخطط فريق التعليم والتعلم، يف املســتقبل، لتعزيز االرتباط بني التدريب 
والتطويــر والعمل من خالل الرتكيز عىل كيفية جعل التعلم متاحاً بشــكل أكرب وأكرث صلة 
باحتياجات املوظفني.  ويرغب فريق التعليم والتعلم يف إيجاد التكامل بني التعلم واملعرفة 

للتعجيل بتطوير املوظفني وتحسني مستوى كفاءاتهم.  

ال تهدف هذه املناقشــة إىل التقليل من أهمية »التدريــب التقليدي« )الذي يركز عىل 
اكتساب املعارف واملهارات والقدرات(، لكنها تلفت النظر إىل أن التدريب، بالنسبة للعديد 
مــن الــرشكات، يتطور بدءاً مــن الرتكيز عىل املهــارات ثم يركز الحقاً عــىل التعلم وإيجاد 
املعارف ومشــاركتها.  هذا التطور الذي شهده التدريب ستتم مناقشته يف الفصل الثاين من 

هذا الكتاب.  
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تصميم تدريب فعال:

تشــري عملية تصميم التدريــب إىل املنهجية املنظمة لتطوير برامــج التدريب.  ويقدم 
الشــكل الخطوات )1-1( الســبع املتبعة يف هذه العملية.  حيــث تتمثل الخطوة األوىل يف 
تحديــد االحتياجات، وهي خطوة رضورية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتدريب.  أما 
الخطوة الثانية فهي للتأكد من أن املوظفني لديهم الحافز واملهارات األساسية الالزمة إلتقان 
محتــوى التدريــب.  يف حني تهتم الخطــوة الثالثة بإيجاد بيئة تعلم تحتوي عىل الســامت 
الالزمــة لحدوث التعلــم.  أما الخطوة الرابعــة فهي للتأكد من تطبيــق املتدربني ملحتوى 
التدريب يف عملهم.  وتنطوي هذه الخطوة عىل فهم املتدرب لكيفية إدارة تحسني املهارات 

والحصول عىل دعم املديرين واألقران.  

شكل )1-1( عملية تصميم التدريب

1- تحديد االحتياجات

تحليل املنظمة 

تحليل األشخاص

تحليل املهام

5-تطوير خطة التقييم

تحديد مخرجات التعلم

اختيار تصميم التقييم 

تخطيط تحليل التكلفة واملنفعة

7-رصد وتقييم الربنامج

إجراء التقييم

ــريات  ــي ــغ ــل ت ــم ع

لتطوير الربنامج 

انتقال  مــن  4-التأكــد 

التدريب

اإلدارة الذاتية

دعـــــم املـــديـــريـــن 

واألقران 

3-إعداد بيئة تعلم

 أهداف التعلم

مواد علمية مفيدة

املامرسة

التغذية الراجعة 

مجتمع التعلم

النمذجة

إدارة الربنامج

اســتعداد  2-التأكد من 

املوظفني للتدريب

االتجاهات والدوافع

املهارات األساسية

أسلوب  6-اختيار 

التدريب

تقليدي

تعلم إلكرتوين
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 أما الخطوة الخامســة فتهدف إىل تطوير خطة التقييم.  ويتضمن تطوير خطة التقييم 

تلــك تحديد أنــواع املخرجات التي من املتوقــع أن يؤثر التدريب فيها )عىل ســبيل املثال 

التعلم، والســلوك، واملهــارات(، واختيار تصميم للتقييم يســمح بتحديد أثر التدريب عىل 

تلك املخرجات، وكذلك تخطيط كيفية إظهار تأثري التدريب عىل »النتيجة النهائية« )مبعنى، 

اســتخدام تحليل التكلفة واملنفعة لتحديد األرباح املاليــة الناتجة من التدريب(.  وتتمثل 

الخطوة السادســة يف اختيار أســلوب التدريب وفق أهداف التعلــم وبيئته.  وقد تتضمن 

تلك الخطوة األســلوب التقليدي للتدريب الذي يتمثل يف التفاعل املبارش مع املدرب أو قد 

يتضمن التعلم اإللكرتوين باســتخدام األقراص املدمجــة أو التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت.  

أما الخطوة الســابعة فهي تقييم الربنامج وإدخال تعديالت عليه أو مراجعة أية خطوة من 

الخطوات الســابقة بهدف تحســني الربنامج حتى تتحقق أهداف التعلم والسلوك والتغيري 

وغريها من األهداف.  

وتعتمد عملية تصميم التدريب املوضحة يف الشــكل )1-1( عىل مبادئ تصميم النظام 

 )Instructional System Design »ISD«( التعليمي.  ويشــري تصميم النظام التعليمــي

إىل عمليــة تصميم وتطويــر برامج التدريب، إذ ليس هناك منوذج موحد مســتخدم عاملياً 

لتطوير النظم التعليمية.  ويشار أحياناً إىل عملية تصميم التدريب بالحروف األولية )آدي( 

)ADDIE( إذ إنها تشــمل عمليات التحليــل )Analysis( والتصميم )Design( والتطوير 

)Development( والتنفيذ )Implementation( والتقييم )Evaluation(9.  ويف الشــكل 

)1-1(، ترتبــط الخطــوة األوىل »القيام بتحديد االحتياجات« والخطــوة الثانية »التأكد من 

استعداد املوظفني للتدريب« بعملية التحليل.  وتعد الخطوات الثالث التالية – إيجاد بيئة 

تعلــم والتأكــد من انتقال التدريــب وتطوير خطة تقييم – ضمن عمليــات التصميم.  أما 

الخطوة السادســة »اختيار واستخدام أســلوب التدريب« فرتتبط بعملية التنفيذ.  وترتبط 

الخطــوة الســابعة »رصد وتقييم الربنامــج« بعملية التقييم.  ومهام تكــن طريقة تصميم 

النظام التعليمي، فإن جميعها يشرتك يف االفرتاضات التالية10:

ال يكون تصميم التدريب فعاالً إال إذا ســاعد املوظفني عىل تحقيق األهداف العامة . 1

والخاصة للعلم أو للتدريب.  
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ينبغي تحديد أهداف التدريب القابلة للقياس قبل بدء برنامج التدريب.  . 2

يلعب التقييم دوراً مهاًم يف تخطيط واختيار أســلوب التدريب، ومتابعة سري برنامج . 3

التدريب، واقرتاح تغيريات عىل عملية تصميم التدريب.  

تســتخدم رشكة أمرييكان إنفراســرتاكترش )American Infrastructure(، التي تتخذ من 

وورسســرت ببنســلفانيا مقراً لها، منوذج )آدي( )ADDIE( يف تصميم برنامج تدريبي ملوظفيها 

الذين يعملون يف مجال اإلنشــاءات والتعدين11.  وقد تم اســتخدام القوالب املوضوعة طبقاً 

لنمــوذج )آدي( )ADDIE( يف تصميــم وتطوير برامج التدريب والتطوير.  وتســتخدم هذه 

الرشكــة تلك القوالب للتأكد من إجراء تقييم لالحتياجات ومراعاة التقييم أثناء تصميم برامج 

التدريب والتطوير.  كام يســاعد اســتخدام القوالب يف إظهار مــدى مواءمة برامج التدريب 

والتطوير إلســرتاتيجية العمل وأنها مصممة للمســاهمة يف تحقيق نتائج مهمة؛ مام يســاعد 

الرشكة يف الحصول عىل الدعم املايل الالزم والتشجيع من قبل كبار أصحاب املصلحة يف املنظمة.  

يــرى بعض خــرباء التدريب أن منوذج تصميــم النظام التعليمــي )ISD( معيب لعدة 

أســباب12:  أوالً، نادراً ما تتبع عملية تصميم التدريــب يف املنظامت املنهج املنظم واملتقن 

واملتدرج لألنشــطة املوضح يف الشــكل )1- 1(.  ثانياً، تطلــب بعض املنظامت من املدربني 

تقديــم وثائق مفصلة عن كل نشــاط موجود يف النموذج، يف محاولــة منها لوضع طريقة 

قياسية ألسلوب تصميم نظامها التعليمي املستخدم يف التدريب، مام يؤدي إىل زيادة وقت 

وتكلفة تطوير الربنامج التدريبي.  ثالثاً، يتضمن تصميم النظام التعليمي نقطة طرفية:  وهي 

التقييــم.  مع ذلك، يتضمن التصميم التعليمي الجيد عملية تكرارية من التصميم والتنفيذ 

والتقييــم وإعادة النظر يف االحتياجات التي تــم تصميم الربنامج لتلبيتها، هذا باإلضافة إىل 

بيئة التعلم، وانتقال التدريب وجميع األنشــطة األخرى يف عملية تصميم النظام التعليمي.  

ورغم تلك االنتقادات، فإنه ميكن اعتبار منوذج تصميم النظام التعليمي مبثابة مجموعة من 

التوجيهات التي يتعني عىل املدربني اتباعها لضامن التدريب الفعال.  

إن عمليــة تصميم التدريب يجب أن تكــون ممنهجة ومرنة بدرجة تجعلها تتكيف مع 

احتياجات العمل.  وميكن إنجاز خطوات مختلفة يف الوقت نفسه.  والبد أن نأخذ يف االعتبار 

أن تصميــم برنامج تدريبي بصورة غــري ممنهجة يؤدي إىل تقليل املزايا التي ميكن الحصول 
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عليها.  عىل سبيل املثال، فإن اختيار أسلوب للتدريب قبل تحديد االحتياجات أو التأكد من 

مدى اســتعداد املوظفني لتلقي التدريب يزيد من احتاملية أال تكون الطريقة املختارة هي 

األكــرث فعالية يف تلبية احتياجات التدريب.  بل إن التدريب قد ال يكون رضورياً مام يؤدي 

إىل إهدار الوقت واملال! إذ قد ميتلك املوظفون املعارف أو املهارات أو السلوكيات املطلوبة 

لكن قد ال يكون لديهم الحافز الستخدامها.  

يوضــح إدخال التقنيات الحديثة مثل برامج البودكاســتينج )التي ســتناقش يف الفصل 

الثامــن( التحول مــن متدربني يعتمدون عىل مدرب يف مكان واحــد إىل متدربني يتعلمون 

بشكل مســتقل غري مضطرين إىل التعلم يف مكان العمل.  وال يزال تصميم التدريب الجيد 

بحاجة إىل تحديد احتياجات املتدربني واملوارد املتاحة حتى يتمكن املتدربون من اكتساب 

املعــارف التي يحتاجونها، ومتكينهم مــن الوصول إىل املواد املرجعية وقواعد املعرفة عندما 

تواجههم مشكالت أو قضايا أو استفسارات متعلقة بالعمل13.

ويعــد تطوير برنامــج تدريبي يعتمد عىل اإلنرتنت ويركز عىل تعليــم املديرين املهارات 

الالزمــة إلدارة االجتامعات بشــكل فعــال أحد األمثلة الجيدة الســتخدام عمليــة التصميم 

التعليمي.  وتتضمن الخطوة األوىل من العملية، والتي تتمثل يف تقدير االحتياجات، معرفة ما 

إذا كان املديرون يفتقدون مهارات عقد اجتامعات فعالة تســاعد يف تحديد نوع االجتامعات 

التي يشاركون فيها.  وتتضمن عملية تقدير االحتياجات إجراء مقابالت مع املديرين باإلضافة 

إىل متابعة االجتامعات، كام تحدد عملية تقدير االحتياجات أنسب الطرق للتدريب.

ونظراً لتباعد املديرين جغرافياً وسهولة استخدامهم ألجهزة الحاسوب، ولحاجة الرشكات 

لربنامج ذايت الرسعة وذايت التوجيه يستطيع املديرون إجراءه خالل أوقات الفراغ، فقد اعترب 

مصممو التدريب وإدارة الرشكة أن التدريب من خالل اإلنرتنت هو الطريقة املناسبة.  وملا 

كان من املقرر إجراء التدريب من خالل شبكة اإلنرتنت، كان عىل املصممني أن يتأكدوا من 

أن املديرين ميكنهم االستفادة من اإلنرتنت وأنهم عىل دراية بأدواته )مثل متصفح الويب(، 

ويرتبط ذلك بتحديد مدى استعداد املديرين للتدريب.  

ومتثلت الخطوة التالية يف إنشاء بيئة تعلم إيجابية عىل اإلنرتنت.  وقد تأكد املصممون 

من ذكر أهداف الربامج للمتدربني بوضوح، كام قاموا بتوفري فرص للتدريبات والحصول عىل 
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تغذية راجعة يف برنامجهم.  فعىل سبيل املثال، ُطِلب من املتدربني إعداد مخطط بالخطوات 

التي يجب اتخاذها لعقد اجتامع فعال.  كام وضع املصممون داخل الربنامج نظاماً للتغذية 

الراجعة يوضــح للمديرين أي الخطوات التي أوردوها كانــت صحيحة وأيها كانت بحاجة 

للتغري.  كام وضع املصممون أيضاً اختبارات للتقييم تسمح للمتدربني بالحصول عىل تغذية 

راجعــة، وطبقاً للدرجــات التي يحصلون عليهــا يف االختبارات فإنهم إمــا أن يجتازوا هذا 

املســتوى أو الرجوع إىل االســتعانة مبواد ســابقة.  ويتضمن التقييم اختبــاراً ملهارات عقد 

االجتامعــات حيث يجب عىل املديرين اجتيازه قبل وبعد إمتــام الربنامج.  وقد تم تخزين 

اختبارات التقييم يف بنك بيانات ميكن للرشكة أن تســتخدمه يف تقييم مدى تحسن مهارات 

االجتامع لدى املتدربني مقارنة مبستوياتهم قبل التدريب.  

القوى المؤثرة في العمل والتعلم:

يبــني الجدول )1-1( القــوى التي تؤثر يف العمــل والتعلم.  ومن بــني القوى العديدة 

املوضحة يف هذا الجدول والتي تؤثر يف كل جوانب حياتنا عوملة األعامل التجارية والتغريات 

الدميوغرافيــة والتقنيــات الحديثــة والتغريات االقتصاديــة.  فهي تؤثر يف أســلوب رشائنا 

للمنتجات والخدمات وكيفية قيامنا بعملية التعلم وطريقة تواصل بعضنا مع بعض واألشياء 

التي تحظى بتقديرنا ســواء يف حياتنا بشــكل عام أو يف وظائفنا14.  كام تؤثر تلك القوى يف 

األفراد والجامعات واألعامل التجارية واملجتمع.  وحتى تستمر الرشكات يف مواصلة أعاملها 

فالبد من مواجهة تلك القوى من خالل التدريب الذي يلعب دوراً مهاًم يف هذا السياق.  

الدوائر االقتصادية:

يشــهد االقتصاد األمرييك حالياً حالة من الركود، حيث يعد االنكامش االقتصادي الحايل 

يف الواليات املتحدة األســوأ منذ ســنوات ما بعد الحرب العاملية الثانية.  فقد االقتصاد 5٫1 

مليــون منذ بداية 2008 – وهي النســبة األكــرب منذ نهاية الحرب العامليــة الثانية – وزاد 

معدل البطالة ليتجاوز 8٫5% ، وهو املعدل األعىل منذ 1983 15.  ووجد معظم املســتهلكني 

أن منازلهــم تفقد قيمتها باإلضافة إىل تدهور كبري يف مدخرات التقاعد ودخول األرس نتيجة 

النهيــار ســوق األســهم.  وكان لذلك االنحدار عدد من األســباب املحتملــة، كان من بينها 
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فضائح القروض العقارية العالية الخطورة وانهيار كربى املؤسســات املالية مثل مؤسسة بري 

Merrill-( ومرييل لينش ،)Lehman Brothers( وليامن براذرز ،)Bear Sterns( ســتارنز

.16)Lynch

ولقد أســهمت كل تلك األخبار الســيئة يف غيــاب الثقة يف االقتصــاد وصعوبة حصول 

املرشوعات والعمالء عىل حد سواء عىل االئتامن والقروض.  ومل تنج من تلك الكارثة معظم 

الصناعات وباألخص تجارة التجزئة وصناعة الســيارات والتصنيع واإلنشاءات.  فقد سجلت 

مبيعات التجزئة معدالت هبوط عالية خالل موســم إجازات 2008 بســبب تقليص الزبائن 

ملعدل إنفاقهم يف اإلجازات.  كام سعت أكرب ثالث رشكات متخصصة يف صناعة السيارات إىل 

الحصول عىل متويل من الحكومة لتفادي اإلفالس والتخلص من مئات اآلالف من الوظائف.  

وقــد بلغت البطالة أعىل معدل لها يف نهاية موســم 2008 حيث وصل إىل 15٫3% يف قطاع 

اإلنشــاءات، وذلك بســبب تأجيل أو إلغاء إنشــاء املباين اإلدارية والســكنية الجديدة.  ومل 

يقترص ركوداً القتصاد عىل الواليات املتحدة حيث تباطأ باملثل اقتصاد الصني والهند وانزلقت 

اقتصاديات أوروبا واملكســيك واليابان إىل الركود.  وعىل إثر ذلك قدم الرئيس أوباما اقرتاحاً 

أصــدر الكونغرس مبوجبه خطة لتحفيــز االقتصاد كان الغرض منها خلق فرص عمل وزيادة 

ثقة املستثمر والعميل.  ومع ذلك، فقد ال نلمس أثرها لعدة سنوات قادمة.  

إن ضعــف االقتصاد يعنــي أن تقوم كثري من الرشكات بتخفيض القــوى العاملة لديها، 

وتأجيل الخطط الخاصــة بالعمليات الجديدة والنمو وإعادة النظر يف امليزانيات املخصصة 

للمــوارد البرشية والتدريب والتطوير بهدف خفض التكاليف وإلغاء الربامج غري الرضورية.  

فعىل سبيل املثال، يف يناير من عام 2009، تم اإلعالن عن التخلص من أكرث من 70000 وظيفة 

 ،)Texas Instruments( وتكساس انسرتومنتس ،)Pfizer( مام أرض مبوظفي رشكات فايزر

 ،)Boeing( وبيونج ،)General Motors( وجــرنال موتورز ،)Home Depot( وهوم ديبو

 World Wrestling( وورلد ريسلينج انرتتينمنت ،)Andersen( وأندرسني ،)Alcoa( وألكوا

Entertainment(17.  ومــن ثــم يؤخر املوظفون تقاعدهم كام يعــود املوظفون املحالون 

للتقاعد حديثاً إىل عملهم مضطرين بســبب الخســائر التي تؤثر يف أصول التقاعد الخاصة 

بهم.  
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جدول )1-1( القوى املؤثرة يف العمل والتعلم

الدورات االقتصادية 

العوملة 

القيمة املتزايدة املوجهة نحو رأس املال البرشي واألصول غري املادية

الرتكيز عىل االرتباط بإسرتاتيجية العمل 

التغريات يف السامت البرشية والتنوع يف القوى العاملة

إدارة املوهبة

خدمة العمالء وضامن الجودة 

التقنية الحديثة

نظم العمل عالية األداء

ويشري أحد التقديرات إىل تخطيط الرشكات لخفض ميزانيات التدريب بها بنسبة تتجاوز 

10% بســبب األزمــة االقتصادية18.  ومع ذلــك، ففي تلك الظــروف االقتصادية تكون أيضاً 

الفرصة ســانحة للرشكات إلعادة النظر والتدقيق يف التدريب والتطوير حتى ميكنها تحديد 

األنشــطة الرضورية لدعم إســرتاتيجية العمل وتلك التي يفرضها القانــون )مثل تدريبات 

السالمة أو التعامل مع حوادث التحرش الجنيس(.  باإلضافة إىل ذلك، فإن تقنيات التدريب 

التي تســتخدم برامج اآليبودز )iPods( والتعليم اإللكرتوين ســتلقى عىل األرجح مزيداً من 

االهتامم الجاد بهدف تخفيض تكاليف التطوير والتدريب )تكاليف السفر، وأجور املدربني( 

وزيــادة فرص حصول املوظفــني عىل التدريب.  فعىل ســبيل املثال، تقــوم رشكة فيليبس 

إلكرتونيكــس )Philips Electronics( بتقليص ميزانية التدريب لديها لكنها تواصل عرض 

برنامج إنســباير )Inspire program( لتدريب موظفيها ذوي الكفاءات الواعدة، خصوصاً 

يف موضوعــات تتعلق بإســرتاتيجية العمل وبتطويــر مهاراتهم اإلداريــة.  وتؤمن فيليبس 

بأن االســتثامر يف تطوير املهارات القيادية يســاعد الرشكة عىل تفــادي حالة الركود ويهيئ 

اقتصادياتهــا للتعايف.  وباملثل، فقد حققت رشكات إيســتاي لــودر )Estee Lauder(، التي 

تعمل يف مجال تصنيع مســتحرضات التجميل، نسبة أرباح ومبيعات أقل من املتوقع، ونتج 

عــن ذلك ترسيح ما يزيد عن2000 عامل خالل العامــني التاليني.  لكن تلك الرشكة ال تزال 
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تواصــل تقديم برامج تطوير القيادة لديها، تلك الربامــج التي تدعم االبتكار وإدارة التغيري 

يف ظــروف مضطربة.  ويف ظل ذلك الركــود، ال يزال االحتفاظ باملواهب له أهميته الكربى.  

فبعض الرشكات تقوم بتشــجيع بقاء املوظفني عن طريق عالوات تقديرية للموظفني الذين 

يتلقــون عروض عمل من رشكات أخرى.  ولضامن اســتمرار املوظفني يف العمل، تقوم رشكة 

بيســت باي )Best Buy( بإجراء مســوح إلكرتونية تحصل من خاللهــا عىل آراء املوظفني 

ومقرتحاتهم فيام يتعلق بكيفية خفض التكاليف.  

:Globalization العولمة

البد ألي نشــاط حتى ينفتح عــىل االقتصاد العاملي أن يتم إعــداده بطريقة مُتكنه من 

تحقيق ذلك الهدف.  واآلن أصبح التوســع يف األعامل التجارية العاملية أســهل من ذي قبل 

وذلك بفضــل التكنولوجيا.  فشــبكة اإلنرتنت تتيح الحصول عىل املعلومــات والبيانات يف 

الحال وكذا إرســالها لكل أنحاء العامل.  كام أن اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين ومؤمترات الفيديو 

تتيح إبرام عقود تجارية بني رشكات تفصلها آالف األميال.  

وال تقتــرص العوملة عىل قطــاع اقتصادي بعينه أو عىل ســوق منتجات محددة أو عىل 

حجم الرشكات19.  فالرشكات التي ليس لها أنشــطة دولية خارجية قد تشــرتي أو تستخدم 

سلعاً تم إنتاجها يف بلدان أجنبية، كام أنها قد تستعني مبوظفني ينتمون لثقافات متنوعة أو 

قد تنافس رشكات مملوكة ألجانب تعمل داخل الواليات املتحدة.  

تدخل رشكات كثرية إىل األســواق العاملية من خالل تصديــر منتجاتها للبلدان األجنبية، 

أو عن طريق بناء منشــآت صناعية أو مراكز خدمة يف بلدان أخرى أو تشكيل تحالفات مع 

رشكات أجنبية واملشــاركة يف التجارة اإللكرتونية.  فالبلدان النامية مثل تايوان وإندونيســيا 

والصني قد تشــكل أكرث من 60% من اقتصاديات العامل بحلول 2020 20.  فعىل سبيل املثال، 

تســعى رشكة كــوكا كوال )Coca-Cola( إلنشــاء مرشوع عاملي إلنتــاج العصائر من خالل 

اتفاقيــات مع رشكات داخل أمريكا الالتينية وروســيا والصني21.  كــام أن رشكة باور كريبرز 

املتحــدة )Power Curbers Inc( وهــي رشكة صناعية تقع يف شــامل كاروالينا تقوم ببيع 

آالت التشــييد وتصديرهــا ملا يزيد عىل 70 دولة، منها أســرتاليا والصني وأمريكا الوســطي 
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وأوروبا الغربية.  وقد ســاعدتها معداتها من االنتهاء من إنشاء النفق األورويب تحت القنال 

اإلنجليزي.  ولقــد قامت رشكة تيكنيكال ماترييالــز )Technical Materials(، وهي رشكة 

قوامهــا 250 موظفــاً وتقع يف جزيرة رود أيالنــد Rhode Island بتصدير نظم مواد عالية 

التقنيــة إىل الصني.  ويف رشكة تكســاس إنســرتومنتس )TI(، التي يعمل بهــا قرابة 3000 

موظــف حول العامل، فإن 80% من املبيعات تأيت من خــالل عمالء خارج الواليات املتحدة.  

وأكرث من 50% من الهواتف الالسلكية التي تباع يف العامل تشتمل عىل نظام معالجة اإلشارات 

الرقمية الخاص برشكة تكساس إنسرتومنتس.  

تجتهــد الرشكات العامليــة يف إيجاد موظفــني موهوبني واالحتفاظ بهــم، وباألخص يف 

األســواق الناشــئة.  وعىل الرغم من انتقال الرشكات إىل الصني والهند ورشق أوروبا والرشق 

األوسط وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية، إال أن الطلب عىل املوظفني املوهوبني يفوق العدد 

املتوفــر.  باإلضافــة إىل ذلك، فإن الرشكات دامئــاً ما توظف مديرين ناجحني من جنســية 

أمريكية لتويل مسؤولية املهام الخارجية لكنهم يفتقرون إىل الفهم الثقايف الالزم الستقطاب 

املوظفني املوهوبني وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.  وحتى تتغلب الرشكات عىل تلك املشكالت 

فإنها تتخذ إجراءات من شــأنها إعداد املديرين وأرسهم بشــكل أفضل للمهام التي ُتســند 

إليهــم يف بلدان أجنبية ولضــامن توفر فرص التطوير والتدريب للموظفني يف شــتى أرجاء 

املعمورة.  فيقوم التدريب عرب الثقافات بإعداد املوظفني وأرسهم لفهم ثقافة وأعراف البلد 

التي ســيتوجهون إليها، كام يساعد يف تأقلمهم مرة أخرى بعد عودتهم إىل أوطانهم، وستتم 

مناقشة هذا النوع من التدريب يف الفصل العارش.  

تحصل رشكة آي يب إم )IBM( عىل ثلثي مواردها من خارج الواليات املتحدة وتســعي 

إىل بناء فرق قيادية لتنافس بها يف األســواق الناشــئة حول العامل.  إذ يكرس برنامج الخدمة 

املؤسســاتية لرشكــة آي يب إم وقت وخدمات 600 موظف ملرشوعــات يف بلدان مثل تركيا 

ورومانيــا وغانــا وفيتنام والفلبني وتنزانيــا22.  ويتمثل الهدف من هــذا الربنامج يف تطوير 

فريــق قيادي لدراســة احتياجات تلك البلــدان وثقافاتها بجانب تقديــم خدمة مجتمعية 

قيمة يف الوقت نفســه.  فعىل ســبيل املثال، ســافر مثانية من موظفي رشكة آي يب إم من 

خمــس دول مختلفــة إىل مدينة تيميســوارا برومانيــا، وتم تكليف كل موظف مبســاعدة 
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رشكــة مختلفة أو منظمة غري ربحية.  فقام مدير تطوير الربمجيات مبســاعدة رشكة جرين 

فورست )GreenForest(، وهي رشكة تصنيع أثاث مكتبي وفندقي ومدريس وصناعي، عىل 

تحقيق هدفها بخفض التكاليف وزيادة كفاءتها من خالل االرتقاء بنظم ومعدات حاسوبية 

رضوريــة لزيادة اإلنتاج والصادرات ألوروبــا الغربية.  وعمل موظف آخر لدى منظمة غري 

ربحية تقدم خدمات للمعاقني من كبار الســن.  لقد اكتشف هؤالء املوظفون أيضاً بأنه إىل 

جانب تقدميهم املســاعدة للرشكات فإن تلك التجربة ساعدتهم عىل فهم الفروق الثقافية، 

وعــىل تحســني مهارات العمــل الجامعي والتواصــل وتكوين فكرة عن التســويق العاملي 

وإسرتاتيجياته.  

مجموعــة إيــه.  يب مولــر- مارســك )GroupA.  P.  Moller-Maersk( هــي إحدى 

املجموعات الرائدة عاملياً يف مجال خدمات الشحن والنقل واإلمدادات اللوجستية23.  حيث 

تتميز تلك املجموعة بسياســة توظيفية شــديدة االنتقائية فضاًل عن مامرســات التدريب 

يل من برنامج مارسك التعليمي للشحن  والتطوير الشاملة التي تنتهجها.  ففي املستوى األوَّ

الــدويل، يتــم اختيار املتقدم للوظيفــة من بني ما يقارب 200 متقــدم.  ويكلف املوظفون 

الجــدد مبهام وظيفية تســاعدهم عىل فهم الرشكة بأكملها وفهــم عملياتها الدولية، وليس 

فهــم جانب وظيفي واحد فقط.  كام تقدم الرشكة أيضاً تدريباً موســعاً وتقيياًم للمديرين 

الواعدين وتقدم أيضاً تغذية راجعة منتظمة لجعل املوظفني يف حالة تركيز دائم عىل األمور 

التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم املهنية.  

وتعني العوملة أيضاً أن املوظفني العاملني داخل الواليات املتحدة قد يكونون من بلدان 

أخرى.  ويف هذا السياق نجد أن الواليات املتحدة تستوعب أكرث من مليون مهاجر، بعضهم 

غــري رشعي.  إذ يقدم املهاجرون مواهب علمية بجانب شــغلهم لوظائف منخفضة األجر.  

  . ومن املرجح أن يضيف املهاجرون مليون فرد إىل القوى العاملة كل عام حتى عام 2012 24

كام ســيتعاظم تأثري الهجرة بشكل خاص يف مناطق معينة بالواليات املتحدة، مثل الواليات 

الواقعة عىل ساحل املحيط الهادي، حيث ميثل املهاجرون 70% من املوظفني الجدد بالقوى 

العاملة25.  ويحتاج الكثري من هؤالء املهاجرين إىل التدرب عىل فهم ثقافة الواليات املتحدة.  

كام سيحتاج موظفو الواليات املتحدة إىل تعلم مهارات معينة لتحسني قدرتهم عىل التواصل 
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مع املوظفني القادمني من ثقافات أخرى.  ومل تغري هجامت 9/11 اإلرهابية من االســتعانة 

باملهاجرين لكنها أثارت قضايا متعلقة باألمن، مام نتج عنه زيادة يف التقيص والدراســة عند 

اعتامد التأشريات )وانتظار أطول العتامد التوظيف(.  

كام يقصد بالعوملة أيضــًا أن تقوم الرشكات األمريكية بنقل وظائفها إىل خارج الواليات 

املتحدة، حيث يشــري مصطلح نقــل الخدمات إىل الخــارج )Offshoring( إىل عملية نقل 

الوظائف من الواليات املتحدة ملواقع أخرى يف العامل.  فعىل ســبيل املثال، ُيطلب من كثري 

مــن املوظفني الفنيــني أن يقوموا بتدريب بدالئهم من األجانــب الذين يعودون ألوطانهم 

مبجــرد االنتهاء من التدريب26.  ومن ثــم فالعاملون األِمريكيون إما أن يفقدوا وظائفهم أو 

ُتعــرض عليهم وظائف أقل أجراً.  وهناك ثالثة أســباب لذلك:  األول، أن برنامج تأشــريات 

الواليات املتحدة يسمح للرشكات بنقل العاملني من مكاتبها يف الخارج إىل الواليات املتحدة 

ملدة ســبعة أعوام.  وهنا ميكن أن يســتمر العامل يف تقايض األجر نفسه الذي كان يتقاضاه 

يف بلــده األم وهو بالطبع يقل كثرياً عن األجور التي يتقاضاها املوظفون األمريكيون )فمثاًل 

يتقاىض املربمجون الهنود قرابة 10 دوالرات يف الساعة يف حني يتقاىض املربمجون األِمريكيون 

60 دوالراً يف الســاعة(.  ثانيــاً، أن الكليــات األمريكية تخرج نســبة أقــل من املطلوب من 

املهندسني املولودين يف الواليات املتحدة، ولذا تضطر الرشكات للبحث يف الخارج عن أفضل 

املوظفني لشغل تلك الوظائف.  فالصني تخرج قرابة أربعة أضعاف املهندسني عىل الرغم من 

أنهم ال يتلقون نفس مســتوى تدريب املهندسني األِمريكيني27.  وتخرج اليابان ضعف عدد 

املهندســني، يف حني تخرج كوريا الجنوبية تقريباً نفس عدد املهندسني األِمريكيني.  ثالثاً، أنه 

ميكن الحصول عىل مهندسني أعىل موهبة من خارج الواليات املتحدة.  

عىل العكس من رشكة هيوليت باكارد )Hewlett-Packard(، وهي رشكة تصنيع أجهزة 

حاســوب وطابعات، بدأت بتشــغيل أول دفعة من العاملني األجانــب لديها بعد مرور 20 

عاماً من تأسيســها عام 1939، فإن رشكةجوجل )Google( قامت بتشــغيل موظفني لديها 

  . من خارج الواليات املتحدة بعد بدء تشــغيل محرك البحث عام 1998بثالثة أعوام فقط28

أما رشكة أوفيس تايجر )Office Tiger( التي تقدم خدمات تجارية للبنوك ورشكات التأمني 

وعمالء آخرين فلديها 200 موظف يف الواليات املتحدة و2000 يف جنوب الهند.  وسواء كان 

العمــالء بحاجة إىل إعداد أعاملهم يف صورة بحوث مطبوعة أو بحوث تســويقية، فبإمكان 



سياق التدريب والتطوير

57تدريب وتطوير املوظفني

املوظفــني الهنود تقديم أعاملهم عرب اإلنرتنت.  ونظــراً ألن العامل الهنود يتقاضون إجامالً 

ما يعادل خمس أجر الوظائف املامثلة بالواليات املتحدة، فإن أوفيس تايجر تقدم أســعاراً 

جذابة ملنتجاتها.  ولذلك فإن الرشكة تنمو وتتوقع أن يكون ثلثي موظفيها يف املستقبل من 

الهنــد ورسيالنكا وبلدان أخــرى غري الواليات املتحدة29.  وبغــض النظر عن حجم الرشكة، 

  . فــإن املوهبة التي تتوفر يف الواليات املتحدة تجدهــا يف بلدان خارجية لكن بتكلفة أقل30

وهنــاك رشكة جني 3 بارترن )GEN3 Partners(، وهي رشكة تتخذ من والية بوســطن مقراً 

لها وتتخصص يف ابتكار املنتجات، ولديها معمل بحث وتطوير يف سانت بيرتسبريغ، بروسيا، 

يعمل به تسعون عاملاً وباحثاً يحمل كل منهم درجات علمية عليا.  من املعروف عن روسيا 

أنهــا بلــد ذات تفوق علمي ورواتب املواهــب بها أقل من نظرياتهــا يف الواليات املتحدة.  

وبالنســبة للــرشكات الصغرية مثل كوبلــت جــروب )Cobalt Group(، الواقعة يف مدينة 

ســياتل بوالية واشنطن، وهي رشكة تقدم خدمات سيارات عرب اإلنرتنت وتبلغ تكاليف اليد 

العاملة لديها الذين يبلغون 50 مهندساً يعملون بقسم البحث والتطوير بأحد مراكز التقنية 

بالهند قرابة ثلث تكاليف اليد العاملة داخل الواليات املتحدة.  

ومــع ذلك، فنتيجة ألحداث 9/11 ونظراً لحرص الحكومة عىل حصول املوظفني األمريكيني 

عىل أولوية شــغل الوظائف داخل الواليات املتحدة، فقــد صعبت لوائح الهجرة الجديدة من 

إمكانية حصول املهاجرين عىل فرص عمل، مع عدم زيادة عدد التأشريات املسموح بإصدارها 

يف اآلونة األخرية.  فعىل سبيل املثال، مل يتم توفري إال 65000 تأشرية )H-1B( خاصة باملوظفني 

والعاملني يف عام 2008، وتم االنتهاء من تسليمها جميعاً يف اليوم األول من إصدارها31.

زيادة قيمة األصول ذات القيمة غير الملموسة ورأس المال البشري:

 تهتم حالياً الكثري من الرشكات باألصول ذات القيمة غري امللموســة ورأس املال البرشي 

كسبيل لكسب ميزة تنافسية.  وميكن أن يساعد التدريب والتطوير يف رفع القدرة التنافسية 

للرشكــة من خــالل زيادة قيمة الرشكة بشــكل مبارش من خالل املســاهمة يف أصولها غري 

املادية.  وتشتمل قيمة الرشكة عىل ثالثة أنواع من األصول املهمة بحيث تتمكن من خاللها 

من توفري الســلع والخدمات وهي:  األصول املالية )النقد واألوراق املالية(، واألصول املادية 
)املمتلــكات واملصانع واملعدات(، واألصول غري املادية.  ويقــدم الجدول )1-2( أمثلة عىل 
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األصــول غري املادية، وهي التي تشــتمل عــىل رأس املال البرشي ورأس املــال من العمالء 
ورأس املــال االجتامعي ورأس املال الفكري.  ويشــري رأس املال البرشي إىل مجمل الخصال 
والخربات الحياتية واملعرفة والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار وأيضاً مســتوى النشاط والحامس 

التي يستثمرها موظفو الرشكة يف أعاملهم32.  

جدول )1-2( أمثلة عىل األصول غري املادية
رأس املال البرشي: 

املعرفة الضمنية  	

التعليم  	

املعرفة املرتبطة بالعمل  	

الكفاءة املرتبطة بالعمل  	

رأس املال من العمالء:

بناء عالقات مع العمالء 	

العالمات التجارية  	

والء العمالء 	

منافذ التوزيع  	

رأس املال االجتامعي: 

ثقافة املؤسسة 	

فلسفة اإلدارة  	

مامرسات اإلدارة  	

نظم الشبكات غري الرسمية 	

عالقات التدريب والتوجيه 	

رأس املال الفكري:

براءات االخرتاع  	

حقوق النرش  	

األرسار التجارية  	

امللكية الفكرية 	

المصدر:
L. Weatherly، Human Capital – The Elusive Asset )Alexandria، VA: SHRM Research Quarterly، 

2003(; E.  Holton and S.  Naquin، “New Metrics for Employee Development، “ Performance 
Improvement Quarterly 17 )2004(; 56-80; M.  Huselid، B.  Becker، and R.  Beatty، the Workforce 
Scorecard )Boston، MA: Harvard University Press، 2005(.  
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ُيقصــد برأس املال الفكــري املعرفة املنظمة املدونة املوجــودة بالرشكة.  أما رأس املال 
االجتامعي فيشــري إىل العالقــات املوجودة يف الرشكة، يف حني يشــري رأس املال من العمالء 
إىل قيمة العالقات القامئة مع أشــخاص أو منظامت أخرى خــارج الرشكة لتحقيق أهدافها 
)مثــل، العالقات القامئــة مع املوردين والعمالء والبائعني واملكاتب الحكومية(.  وتتســاوي 
قيمة األصول ذات القيمة غري امللموسة مع قيمة األصول املادية واملالية، غري أنها أشياء غري 

ملموسة وليست نقدية.  

لقد اتضح أن األصول ذات القيمة غري امللموســة هي املســؤولة عن القيمة التنافســية 
 American للرشكة.  وكشــفت دراســة أجرتها »الجمعيــة األمريكية للتدريــب والتطوير
Society for Training and Development« عــىل أكــرث من 500 رشكة ذات تداول عام 
داخل الواليات املتحدة عن أن الرشكات التي وجهت معظم استثامراتها للتدريب والتطوير 
حققت عوائد للمســاهمني أعىل بنســبة 86% من الرشكات التي كانت استثامراتها قليلة يف 
التدريب والتطوير، كام أنها حققت عائداً بنســبة 46% عن متوسط السوق33.  إن للتدريب 
والتطويــر تأثــرياً غري مبــارش يف رأس املال البرشي ألنــه يؤثر يف التعليــم، املعرفة املرتبطة 
بالعمــل، والكفاءة، وعالقات العمــل.  كام أن التدريب والتطوير لهــام تأثري غري مبارش يف 
املستهلك ويف رأس املال االجتامعي عرب مساعدة املوظفني عىل تقديم خدمة أفضل للعمالء 

ومن خالل تزويدهم باملعارف الالزمة للحصول عىل براءات اخرتاع وملكية فكرية.  

كام تســهم األصول ذات القيمة غري امللموســة يف إكســاب الرشكة ميزة تنافســية ألنه 
من الصعب نســخها أو تقليدها34.  فعىل ســبيل املثال، إذا ما اســتعرضنا الرشكات العاملة 
يف صناعة الطريان، نجد أن رشكة ســاوث ويســت آيرالينــز )Southwest Airlines( دامئة 
الربــح وتحتــل مرتبة متقدمة من حيــث وصول رحالتها يف املواعيــد وغريها من مؤرشات 
نجاح خدمات الخطوط الجوية35.  وأحد املميزات التي متيز رشكة رشكة ساوث آيرالينز عن 
منافســاتها هي كيفية معاملتها ملوظفيها.  فعىل ســبيل املثال، تتبني رشكة ســاوث ويست 
سياســة عدم ترسيــح العامل، بل وقد اســتطاعت الحفاظ عىل تلك السياســة يف األوقات 
الصعبة يف صناعة الطريان بعد أحداث 9/11.  كام تؤكد الرشكة أيضاً عىل التدريب والتطوير 
لتزويــد موظفيهــا مبهارات القيام بوظائف متعددة.  وتســمح تلك امليــزة برسعة تنظيف 
طائــرات الرشكة وصيانتها يف املطارات حيــث إن املوظفني يتمتعون مبجموعة من املهارات 
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املتعــددة التي ميكن تطبيقها يف مجاالت متنوعة تتعلق بتجهيز الطائرة للمغادرة.  ونتيجة 
لهذه السياسات الخاصة باملوارد البرشية، تجد موظفي الرشكة مخلصني ومنتجني ويتمتعون 
باملرونة )مام يســهم يف نجاح رشكة الطريان(.  وقد توجد رشكات طريان أخرى لديها أصول 
مالية مبعدالت مشابهة أو أعىل أو قد متتلك أصوالً مادية مشابهة لتلك التي متتلكها ساوث 
ويست )مثاًل، نفس نوع الطائرات واملمرات(، ولكن ما يسهم يف نجاح الرشكة ومينحها ميزة 
تنافســية هو أصولها غري امللموســة املتمثلة يف رأس املال البرشي.  فرشكتا الخطوط الجوية 
األمريكية )American Airlines( والخطوط الجوية املتحدة )United Airlines( متتلكان 
أصوالً مالية ومادية مشابهة )أو أعىل!( لكن مل يكتب لهام النجاح كمنافستني لرشكة ساوث 

ويست يف تقديم رحالت جوية عىل الطرق الجوية نفسها.  

 Cisco( وبفضل إدراك الســيد/جون تشــامربز، املدير التنفيذي لرشكة سيسكو سيستمز
Systems(، ألهميــة رأس املال البرشي ورأس املال االجتامعي، قام بتحويل الرشكة من رشكة 
ال تقــدم ســوي منتج أســايس واحد أو اثنني، حيــث ال يتخذ أهم القــرارات إال أعىل عرشة 
موظفني بالرشكة، إىل كيان تقوم فيه شــبكات مجالس وهيئــات موظفني وتطبيقات الويب 
2.  0 بتشــجيع التنفيذيني عىل العمل ســويا36ً.  فاآلن يشــرتك قادة وحدة العمل يف تحمل 
مســؤوليات نجــاح بعضهم البعض.  لذا فقد تم تصميم دليل رشكة سيســكو ملســاعدة أي 
شــخص داخل الرشكة عىل أن يجد إجابات لألسئلة، أو يشاهد عرضاً توضيحياً ملنتج، أو يجد 
الشخص املناسب للتحدث مع عميل بأية لغة، ويف أي مكان بالعامل.  ونتيجة لتحسن تعاون 
رشكة سيسكو سيستمز املبارش واإللكرتوين، استطاعت ضخ املنتجات يف األسواق بشكل أرسع.

يتناول كل من الفصل الســابع والثامن والتاســع أنشــطة تدريب وتطوير معينة تسهم 
يف تطوير رأس املال البرشي واالجتامعي.  فيتناول الفصل الســادس كيفية قياس رأس املال 
البرشي، تحت عنوان تقييم التدريب.  أما بخصوص قيمة األصول ذات القيمة غري امللموسة 

ورأس املال البرشي فإن لها ثالثة آثار هامة:

الرتكيز عىل العاملني يف مجال املعرفة.. 1

التزام املوظفني.. 2

زيادة الرتكيز عىل التكيف مع التغيري والتعلم املستمر.. 3
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التركيز على العاملين في مجال المعرفة:

ميثــل أحــد الطرق التي من خاللها ميكــن لرشكة ما أن تزيد من أصولها غري امللموســة 

وخصوصاً رأس املال البرشي هو أن تركز عىل استقطاب وتطوير املوظفني العاملني يف مجال 

املعرفة واالحتفاظ بهم.  فالعاملون يف مجال املعرفة هم موظفون لهم إسهاماتهم يف الرشكة 

ليــس من خالل العمــل اليدوي بل من خالل معارفهم، ســواء عن العمــالء أو عن إحدى 

الجوانب املعرفية املتخصصة.  فاألمر ليس مجرد إلزام املوظفني بأداء مهام معينة، بل يجب 

عليهــم توزيع معرفتهم عىل اآلخريــن والتعاون يف إيجاد الحلول.  يقدم العاملون يف مجال 

املعرفــة معارف متخصصة قــد ال يعرفها مديروهم، مثل معلومات عن العمالء، كام يعتمد 

املديــرون عليهم يف نرش تلك املعلومات.  وُيتــاح الكثري من فرص العمل للعاملني يف مجال 

املعرفــة.  فقد يرتكون رشكة ما وينقلون معارفهم إىل منافســتها إذا ما أرادوا ذلك.  وهناك 

طلب عىل توظيف العاملني يف مجال املعرفة نظراً لتزايد الوظائف التي تكون بحاجة إليهم.  

التزام الموظفين:

ال تتم االســتفادة الكاملة من معرفة املوظفني إال من خــالل منط إدارة يركز عىل إرشاك 

هؤالء املوظفني.  يشــري التزام املوظفني إىل الدرجة مدى انشغال املوظفني الكامل بأعاملهم 

ومدى التزامهم بأداء وظائفهم والعمل لصالح رشكتهم37.  ال شك أن املوظفني الذين يقومون 

بأعاملهــم ويلتزمون بالعمل لصالح رشكاتهم يضيفون إىل تلك الرشكات ميزة تنافســية، مثل 

زيادة اإلنتاجية وتحســني خدمة العمالء انخفاض معدل تدوير العاملة38.  وإذا طرحنا سؤاالً 

عــن مدى التزام املوظفني يف الرشكات األمريكية، نجد أن دراســة تــم إجراؤها عىل 50000 

موظفــاً يف رشكات مختلفــة أوضحت أن قرابة 13% من املوظفني غــري ملتزمني، وهم من ال 

يقدمون سوى إسهامات ضعيفة وال يبذلون إال الحد األدىن من الجهد عند القيام بوظائفهم، 

ومن املرجح تركهم لرشكاتهم، يف حني تبني أن 76% من املوظفني لديهم درجة التزام متوسط.  

ويعني هذا أنهم يلتزمون إىل حد ما بالعمل لصالح الرشكة ويؤدون وظائفهم باملستوى الذي 

يريده مديروهم.  يف حني يتميز 11% فقط من املوظفني الذي خضعوا للدراســة مبســتويات 

التزام مرتفعة.  ويعني هذا أنهم يلتزمون بالعمل لصالح رشكاتهم بشكل كبري وهم أصحاب 

األداء العايل الذين يساعدون غريهم من املوظفني يف أعاملهم، ويتطوعون لتحمل مسؤوليات 
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جديدة، بل ويتطلعون دوماً ملعرفة طرق تحسن من أدائهم لوظائفهم39.  ولعل أفضل السبل 

لفهــم أداء املوظفني هــو أن تنظر إىل كيفية قياس الرشكات اللتــزام موظفيها.  حيث تقوم 

الرشكات بقياس مستويات التزام موظفيها من خالل إجراء دراسات مسحية لآلراء والتوجهات.  

وعىل الرغم من أن نوعيات األسئلة التي يتم طرحها يف تلك الدراسات تختلف من رشكة إىل 

رشكة أخرى، إال أنه ومن خالل البحث تبني أن األسئلة عموماً تقيس موضوعات مثل االعتزاز 

بالعمل يف الرشكة، والرضا عن الوظيفة، وتوقعات منو الرشكة مســتقباًل، وفرصة القيام بعمل 

صعب40.  ولعل من املعروف أن أداء املوظفني يتأثر مبعظم مامرسات إدارة املوارد البرشية، 

 )ASTD( “مثل التدريــب والتطوير.  وقد أجرت ”الجمعية األمريكيــة للتدريب والتطوير

دراسة عىل متخصيص التعلم واملواد البرشية الرفيعي املستوى وكشفت عن أن أكرث من %50 

من معدل التزام املوظفني املســجل قد تأثر مبعدل تكرار ونوعية وعدد فرص التعلم املتاحة 

يف مكان العمل، وبرامج توجيه املوظفني، والتعلم املكتســب أثناء القيام مبهام العمل )وهو 

شــكل من أشكال أنشــطة التطوير(41.  ويتيح التدريب والتطوير للموظفني فرصة للتطوير 

الشخيص داخل الرشكة ويساعد عىل تزويد الرشكة باملعارف واملهارات التي تحتاجها لكسب 

ميزة تنافســية.  ومام يساعد يف بناء التزام املوظف بالعمل لصالح الرشكة استخدام أساليب 

تقديــم تدريب تزود املوظفــني باملرونة يف تعلمهم الذايت مع املوازنة يف الوقت نفســه بني 

مسؤوليات العمل واملتطلبات األخرى.  

التغيير والتعلم المستمر:

تحتــاج الرشكات بجانب توظيف العاملني يف مجال املعرفة واالحتفاظ بهم إىل أن تكون 

قادرة عىل التكيف مع التغري.  ويشري التغيري إىل تبني الرشكة لفكرة أو سلوك جديد.  ومن 

بني العوامل الكثرية التي تدفع الرشكة للتغري صور التقدم التقني والتغريات يف القوى العاملة 

أو لوائح الحكومة والعوملة وظهور منافسني جدد.  إن التغيري أمر حتمي يف الرشكات بسبب 

تناقــص دورات حياة املنتجات والرشكات وجميع الصناعات42.  وســتتم مناقشــة خصائص 

عملية التغيري الفعال يف الفصل الثالث عرش.  

يف البيئة املتغرية يتعني عىل جميع املوظفني تبني فلســفة تعلم معينة، فنجد أن بعض 

املنظامت املتعلمة تتبنى ثقافة التعلم مدى الحياة، مام ميكن كل املوظفني من االستمرارية 
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يف تحصيــل املعرفة ومشــاركتها، كــام ال تتوقف التحســينات التي تهــدف إىل رفع جودة 

املنتجــات والخدمــات بانتهاء التدريب الرســمي43.  والبد أن تتوفــر للموظفني املوارد من 

املــال والوقت واملضمون )الدورات والخربات وفرص التطوير( لزيادة ما لديهم من معرفة.  

ويلعب املديرون دوراً فعاالً يف تحديد احتياجات التدريب واملســاعدة يف ضامن اســتخدام 

املوظفني للتدريب يف أعاملهم.  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تشــجيع املوظفني بشــكل فعال 

عىل مشــاركة املعرفة مع زمالئهم ومجموعات العمل األخرى يف الرشكة باســتخدام الربيد 

اإللكــرتوين واإلنرتنت44.  يتنــاول الفصل الخامــس منظامت التعلــم وإدارة املعرفة بيشء 

مــن التفصيل.  وحتى يقدر ملنظمــة تعليمية أن تنجح، البد أن تتعــاون فرق املوظفني يف 

ن املديرون املوظفني من مشــاركة املعرفة وتحديد  تلبية احتياجات العمالء، وينبغي أن مُيكِّ

املشكالت واتخاذ القرارات، مام يتيح للرشكة باستمرار التجريب والتطور.  

ومــع تزايد عدد الــرشكات التي تعتمــد عىل املعرفــة، فمن األهمية مبــكان أن تعزز 

عملية التعلم وتســتغلها عىل مســتوى الرشكة وفرق العمل واملوظفني.  إن معامل باكامن 

)Buckman Laboratories( معروفة مبامرسات إدارة املعرفة45.  حيث تطور هذه املعامل 

نوعيــة معينة من الكيامويات وتســوقها.  لقد وضع الســيد/ روبرت باكــامن وهو املدير 

التنفيذي للرشكة، ثقافة مؤسسة وتقنية وعمليات تشغيل من شأنها التشجيع عىل مشاركة 

املعرفة.  فاملوظفون ميتلكون أجهزة حاسوب محمولة ولذا بإمكانهم مشاركة املعلومات يف 

أي مكان ويف أي وقت باســتخدام اإلنرتنت.  وتكافئ الرشكة االبتكار وخلق املعرفة وتبادلها 

مــن خالل تضمني مبيعات املنتجات الجديــدة بوصفها جزءاً من تقييم أداء املوظفني.  كام 

غري باكامن أيضاً تركيز قســم نظم املعلومات يف الرشكة، وذلك بإعادة تســميته بقسم نقل 

املعرفة حتى يكون أكرث مالءمة للخدمة املفرتض تقدميها.  

ويف رشكــة أمريكان اكســربيس )American Express(، تم تغيري االســم التجاري من 

»تدريب العمليات« )Operations Training( إىل ما يعرف اليوم بشــبكة تعليم أمريكان 

إكســربيس )American Express Learning Network(46.  ويتمثــل الهــدف الجديد 

لإلدارة يف تنظيم القوى العاملة لدى أمريكان إكســربيس بشكل تستطيع من خالله خدمة 

عمالئها بشــكل أفضل.  وهناك أيضاً مركز تعليم جراينجر يف رشكة دابليو دابليو جراينجر 
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)W.  W.  Grainger( الذي تم تخصيصه لتطوير مندويب املبيعات وخدمة العمالء لزيادة 

فهم عمليات العمالء وتحســني وضع عروض الربامــج التدريبية لتلبية احتياجات األعامل.  

كام أنه يرعى تجارب التعلم بناء عىل إســرتاتيجية الرشكــة خصوصاً تلك التي يطلبها كبار 

املديرين.  

التركيز على االرتباط بإستراتيجية العمل:

مــع األخذ يف االعتبار الدور املهم الذي تلعبه األصول ذات القيمة غري امللموســة ورأس 

املال البرشي يف قدرة الرشكة عىل املنافسة، بدأ املديرون يدركون دوراً أكرث أهمية للتدريب 

والتطوير بصفتهام وسيلتني لدعم إســرتاتيجية عمل الرشكة، ونعني بذلك خططها لتحقيق 

أهــداف كبرية مثل ربحية الرشكة ونصيبها يف الســوق وجودة خدماتهــا.  يتوقع املديرون 

من محرتيف التدريب والتطوير القيام بتصميم وتطوير األنشــطة التعليمية التي ستســاعد 

الرشكة عىل تنفيذ إسرتاتيجيتها بنجاح وتحقيق أهدافها التجارية.  وستتم مناقشة التدريب 

اإلسرتاتيجي بتفصيل أكرب يف الفصل الثاين.  

تغيير العوامل الديموغرافية وتنوع القوى العاملة:

تواجــه الرشكات تحديات متنوعة نتيجة للعوامــل الدميوغرافية املتزايدة وتنوع القوى 

العاملة.  حيث ميثل السكان أهم عامل يف تحديد حجم وشكل القوى العاملة، املكونة من 

األفــراد الذين يعملون أو الباحثني عن عمل.  فمــن املتوقع أن تزيد القوى العاملة املدنية 

  . مبعدل 13 مليوناً من عام 2006 وحتى عام 2016، لتصل إىل 1642 مليوناً بحلول عام 2016

ومن ثم ســتصبح القوى العاملة أكرب ســناً وأكرث تنوعاً يف الثقافات عن أي وقت مىض خالل 

األربعني عاماً السابقة.  

زيادة تنوع األعراق واألجناس:

سيســتمر التنوع الجنيس والعرقي الذي تشــهده القوى العاملــة األمريكية يف االزدياد 

بسبب الهجرة وزيادة مشاركة األقليات يف القوى العاملة وارتفاع معدالت خصوبة األقليات.  

ففي الفرتة بــني عامي 2006 و2016، يتوقع أن تكون معدالت زيادة األِمريكيني من أصول 
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أسبانية أرسع بكثري من معدالت األمريكيني البيض من غري األصول اإلسبانية47.  ومن املتوقع 

بحلــول عــام 2016 أن يكون 80% من القوى العاملة من البيــض و12% من األمريكيني من 

أصول إفريقية و8% من األسيويني وغريهم من مجموعات ثقافية أو عرقية أخرى.  وسيكون 

16% تقريبــاً مــن القوى العاملة من أصول أســبانية.  وميكن إرجاع ســبب زيادات القوى 

العاملة من أصول أســيوية أو إســبانية إىل الهجرة ومعدالت املواليد فوق املتوســطة.  كام 

يتوقع زيادة مشــاركة النســاء يف القوى العاملة من كل املجموعــات العمرية تقريباً.  وال 

يقتــرص األمر عىل رضورة مواجهة الرشكات لقضايا الجنس والنوع والعرق والجنســية حتى 

توفــر بيئة عمــل عادلة، بل عليها أيضــاً أن تضع برامج تدريبية ملســاعدة املهاجرين عىل 

اكتساب املهارات الفنية ومهارات خدمة العمالء الالزمة يف اقتصاد األعامل الخدمية.  

القوى العاملة من كبار السن:

  . يقارن الشكل )1-2( بني التوزيع املتوقع ألعامر القوى العاملة يف عام 2006 وعام 2016

ففي عام 2016، ســيرتاوح عمر جيل الطفرة الســكانية )ســنوات ما بعــد الحرب العاملية 

الثانية( بني 50 إىل 68 عاماً، وستزيد نسبة تلك املجموعة العمرية بشكل ملحوظ يف الفرتة 

من 2006 إىل 2016.  وســتواصل أعامر القوى العاملة ارتفاعها ويقل حجم القوى العاملة 

الشــابة التي ترتاوح بني 16 و24 عاماً إىل أدىن مســتوياتها يف غضون 30 عاماً.  ومن املتوقع 

لقطاعات القوى العاملة التي تبلغ 55 عاماً فأكرث أن ترتفع بنسبة 47% فيام بني عامي 2006 

و2016، مبعدل يزيد عن خمسة أضعاف نسبة النمو املتوقعة للقوة العاملة بأكملها والتي 

تبلغ 8٫5%48.  ومن املتوقع أن تزيد نســبة مشــاركة الذين يبلغون 55 عاماً فأكرث يف القوى 

العاملة نظراً ألن كبار الســن يعيشــون حياة أطول وأصح عــن ذي قبل، وهو ما يتيح لهم 

فرصة زيادة سنوات عملهم.  باإلضافة إىل ذلك، فإن ارتفاع تكلفة التأمني الصحي وانخفاض 

املنافع الصحية ســيجعل كثري من العاملني يســتمرون يف أعاملهم بغية الحفاظ عىل التأمني 

املقدم من صاحب العمل أو سيحفزهم عىل الرجوع إىل أعاملهم بعد التقاعد للحصول عىل 

تأمني صحي من صاحب العمل.  أضف إىل ذلك أن االتجاه نحو وضع خطط معاش حسب 

مســاهامت األفراد فيها، وليس عىل عدد سنوات خدمتهم، ســيقدم حافزاً إضافياً للعاملني 

األكرب سناً ملواصلة العمل.  
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إن زيــادة أعامر الســكان ســوف تعني أن الــرشكات قد تقوم بتعيني قــدر متزايد من 

العاملني كبار الســن؛ إذ ميارس الكثري منهم حياته املهنية الثانية أو الثالثة.  هناك من كبار 

الســن من يرغــب يف العمل يف حني يقول الكثــريون إنهم يخططون ملعــاش عمل.  فعىل 

الرغــم من وجــود خرافات بعكس ذلك، إال أن أداء العامــل وتعلمه يف معظم الوظائف ال 

يتأثر عكســياً بالتقدم يف الســن49؛  إذ يرغب العاملون كبار الســن يف تعلم تقنية جديدة 

وهم قادرون عىل ذلك.  وهناك اتجاه متصاعد يتعلق بالعاملني كبار الســن املؤهلني الذين 

يطلبون عماًل بدوام جزيئ أو لبضعة أشــهر يف كل وظيفة بوصفها وسيلة لالنتقال للمعاش.  

وبهذا يقوم املوظفون والرشكات بإعادة تعريف التقاعد ليشمل مشواراً مهنياً ثانياً باإلضافة 

إىل القيــام بواجبــات عمل مؤقت وبدوام جزيئ.  وهناك مصدر آخــر لتنوع القوى العاملة 

وهو فتح باب العمل بشكل أوسع للموظفني الذين يعانون من اإلعاقة.  

شكل )2-1( 

مقارنة بني أعامر القوى العاملة يف عامي 2006 و2016

المصدر: 
M.  Toossi، “Labor Force Projections to 2016; More Workers in Their Golden Years، “ Monthly Labor 

Review )November 2007(: 33-52.  
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نظــراً لهــذا التنوع، فمن غري املتوقــع أن يكون لدى كل العاملني قيم عمل متشــابهة.  

فيقــرتح البحث يف هذا الســياق لرفع مســتوى التحفيز لدى املوظفــني إىل أقىص حد وكذا 

التزامهــم بتحقيق أهداف الرشكــة، فالبد من إعطائهم الفرصة لتنميــة مهاراتهم وتحقيق 

مصالحهم واملوازنة بني أنشطة العمل وغريها من األنشطة.  

ولنأخذ مثاالً مكتبة بوردرز جروب )Borders Group( وكيف أنها تستفيد من موظفيها 

كبار الســن من خــالل توظيفهم واالحتفاظ بهم50.  فنظــراً ألن 50% من عمليات رشاء من 

الكتــب يف الواليــات املتحدة يقوم بها عمالء تزيد أعامرهم عــن 45 عاماً، فقد أيقنت تلك 

املكتبة بأن العاملني كبار السن ميكنهم التواصل بشكل أفضل مع العمالء.  ولذا فقد أضافت 

بوردرز مزايا طبية تشمل عالج األسنان للعاملني بدوام جزيئ بهدف استقطاب املوظفني كبار 

الســن واالحتفاظ بهم.  وتخطط الرشكة لتبني برنامج »جواز ســفر« الذي يهدف إىل متكني 

املوظفني من العمل لنصف الوقت يف أحد أقاليم البلد والنصف اآلخر يف فرع آخر للمكتبة 

يف إقليــم آخر.  وهذا يفي باحتياجات العاملني كبار الســن الذين قد ينتقلوا إىل مناخ أدفأ 

مثل فلوريدا يف شــهور الشــتاء، ويف املقابل يقضون باقي شهور السنة يف مناطق أخرى من 

الواليات املتحدة.  وتبلغ نسبة املوظفني الذين تخطوا سن الخمسني يف بوردرز 16%، وهو ما 

يزيد بنسبة 75% عام كان عليه الحال عند تطبيق الربنامج ألول مرة.  والستثامر بوردرز أثر 

إيجايب عىل معدل االحتفاظ باملوظفني.  فمعدل تدوير العاملة التي تتجاوز ســن الخمسني 

يف بوردرز كان أقل 10 مرات من معدل تدوير العاملة دون الثالثني عاماً، كام انخفض معدل 

التدوير بنسبة 30% منذ بدء الربنامج.  

يبني الجدول )1-3( كيف ميكن للرشكات أن تستخدم هذا التنوع املتزايد يف التمتع مبيزة 

تنافسية.  
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جدول )1-3( كيف ميكن الحصول عىل ميزة تنافسية من خالل إدارة التنوع الثقايف

األسس املنطقية املتغري

مع تزايد تنوع العاملة يف املنظامت تزيد تكلفة أي عمل بسيط يهدف إىل 1- التكلفة 

دمج املوظفني بعضهم مع بعض.

تجني الرشكات التي تجيد التعامل مع ذلك مميزات خاصة بالتكلفة ال تجنيها غريها.

تطور الرشكات سمعتها كأحد أصحاب العمل املحتملني املفضلني للنساء 2- استقطاب املوظفني واالحتفاظ بهم

التنوع  إدارة  يف  سمعة  أفضل  صاحبة  والرشكات  العرقية.   واألقليات 

ستكون هي األكرث جذباً للنساء ولألقليات األخرى.  ومع تقلص صندوق 

العاملني وتغري بنيته التكوينية، تزيد أهمية هذه امليزة.  

بالنسبة للرشكات متعددة الجنسيات، ينبغي أن تؤدي الرؤية والحساسية 3- الحصة يف السوق 

يضيفون  أخرى  بلدان  إىل  جذورهم  تعود  الذين  األفراد  بأن  الثقافية 

للجهود التسويقية إىل تحسني تلك الجهود.  وينطبق نفس املنطق عىل 

التسويق ملجموعات السكان الفرعية )يف العمليات املحلية(.  

ينبغي أن يطور تنوع الرؤي وقلة التأكيد عىل التوافق مع أعراف املايض 4- اإلبداع 

)وهوما مييز املنهج الحديث إلدارة التنوع( من مستوى اإلبداع.  

من 5- حل املشكالت يجعل  املشكالت  وحل  القرار  اتخاذ  مجموعات  تشكيل  يف  التنوع 

مدى  أوسع  برؤى  االستعانة  خالل  من  أفضل  قرارات  اتخاذ  املحتمل 

وبتحليل نقدي للقضايا أكرث شمولية.  

زيادة القدرة عىل التكيف يف سوق رسيع التغري 6- املرونة

المصدر:
 T. H.  Cox and S.  Blake، “Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational 

Competitiveness، “ Academy of Management Executive 5 )1991(; 47; N.  Lock-wood، Workplace 

Diversity: Leveraging the Power of Difference for Competitive Advantage )Alexandria، VA: 

Society of Human Resource Management، 2005(.  
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إن التدريب يلعب دوراً رئيساً يف ضامن قبول املوظفني للعمل الجامعي بفعالية.  وحتى 
تتمكن من إدارة عاملة متنوعة، البد من تدريب املديرين واملوظفني عىل مجموعة جديدة 

من املهارات، تشمل: 

االتصال الفعال مع موظفني بخلفيات شديدة التنوع.  . 1

تدريــب وتوجيــه وتطويــر موظفني مــن مختلف األعــامر والخلفيــات التعليمية . 2
والعرقيات واألجناس والقدرات البدنية.  

تقديم تغذية راجعة عن األداء تخلو من القيم واألمناط التقليدية القامئة عىل النوع . 3
والعرق واإلعاقة البدنية.  

تدريب املديرين عىل إدراك االختالفات بني األجيال والتعامل معها.  . 4

خلق بيئة عمل تسمح للموظفني من كل الخلفيات بأن يبدعوا ويبتكروا51.  . 5

 )Johnson & Johnson( أوضح تحليل برامج القيادة النسائية الخاصة برشكة جونسون آند جونسون 
أنــه عــىل الرغم من أن الرشكة مل تكن متارس تدويراً أكرب يف وظائف النســاء، إال أنها كانت 
عاجــزة عــن الوصول إىل املعــدل املطلوب من النســاء بخلفيات ثقافيــة متعددة وذوات 
البرشة السمراء52.  ولذلك قامت جونسون آند جونسون بتصميم برنامج بعنوان»عبور خط 
النهايــة« )Crossing the Finish Line( للوصول إىل نســاء مــن خلفيات ثقافية متعددة 
وذوات البرشة الســمراء يتميــزن مبقومات عالية األداء واإلمكانات.  يشــتمل الربنامج عىل 
القيام مبرشوع يســتغرق يومني ونصف تقوم فيه املشــاركات بإجــراء حوارات مفتوحة مع 
مديريهن التنفيذيني، مبن فيهم املدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الرشكة.  يساعد 
الربنامج رشكة جونســون آند جونســون )Johnson & Johnson( عىل تحديد النساء الاليت 
ينبغي تقديم فرص تطوير جديدة لهن، كام يساعدهن عىل فهم وجوب إبرازهن ألنفسهن 
وتأسيســهن لشبكات ومبادرتهن بطلب إســناد مهام لهم والحصول عىل دورات تطويرية.  
كــام يوضح الربنامج للمديريــن االختالفات الثقافية ويخلق حالة مــن الوعي بكيفية تأثري 

ثقافة موظف ما عىل حياته املهنية.  

إن املعاقني أيضاً بحاجة إىل زيادة فرص اســتفادتهم من سوق العمل.  ويف هذا السياق 
نجد أن مؤسســة ويسكرافت ).Wiscraft Inc(، وهي رشكة تقع يف مدينة ميلوايك، تتعاقد 
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مع رشكات مثل مؤسســة بريجز آند سرتاتون )Briggs & Stratton( وهاريل – دايفيدسون 

)Harley-Davdison( للقيام بأعامل التجميع والتعبئة وامليكنة53.  وتشــكل نسبة موظفي 

الرشكــة الذين يعدون مــن الناحية القانونية مكفوفني ما يقــدر ب 75% عىل األقل، وليس 

معنــى ذلك أن الرشكة جهة خريية.  بل إنهــا تتنافس مع غريها من الرشكات عىل الحصول 

عــىل تعاقــدات.  كام أنها ال تتلقــى إعانات مالية من الحكومات املحليــة أو الفيدرالية أو 

الرســمية.  وال يجد املوظفون ســبياًل للوصول إىل أعاملهم إال من خــالل املواصالت العامة 

أو األصدقــاء أو األقارب.  تقول كايث والــرتز إنه كان بإمكانها العمل لدى رشكة أخرى لكنها 

اختارت ويســكرافت بســبب ثقافتها الداعمة.  وتعتقد والرتز املصابة بالعمى أنه كان من 

الصعب أن تجد وظيفة تقدم مزايا طبية ومقاباًل مادياً مثل وظيفتها يف ويســكرافت.  وقد 

نالــت الرشكة اعتامد األيزو 9001 لعام: 2000، وهو مــا يعد دلياًل عىل تقدميها لعمل عايل 

الجودة ميكنها من املنافسة الدولية.  

 Ernst &( وقد تم إجراء دراســة يف رشكة إرنســت آند يانج ذات املســؤولية املحدودة

Young LLC( كشــفت عــن أن موظفي الجيل Y )املولودون بعد عــام 1980( يحتاجون 

ويطلبــون مزيداً من التغذية الراجعة املنتظمــة والدقيقة أكرث من مواليد الفرتة من 1946 

حتى 1964 54، ونتيجة لذلك قامت إرنست آند يانج بتطوير ”نطاق تغذية راجعة“ إلكرتوين 

ميكــن للموظفني من خالله تقديم أو طلــب تغذية راجعة يف أي وقت.  باإلضافة إىل ذلك، 

هاً، كام تقــدم تدريباً للمديرين عن كيفية تقديم تغذية  تخصــص الرشكة لكل موظف موجِّ

راجعــة فعالة.  وحتى تتأكد من فهــم املوظفون لالختالفات بني األجيــال وكيفية االتصال 

والتواصــل مع املوظفني من أجيال مختلفة، قامت رشكــة أفالك )Aflac( وهي رشكة تأمني 

بتقديــم برنامج تدريبي تحت عنوان »دمج األجيــال«55.  تؤمن أفالك بأن املوظفني يف كل 

املجموعات العمرية املختلفة يكونون أكرث كفاءة عندما يفهمون كيفية أداء أفراد كل جيل 

يف لوظائفهم.  يراجع الربنامج خصائص كل جيل ممثل يف ســوق العمل، كام يصف تأثريات 

األحــداث األرسية والعامليــة عىل كل جيل، ويحلــل أمناط أعاملهم وخصائــص توظيفهم، 

ويساعد يف إظهار العالقات لسد الفجوات بني األجيال.  

ووفقاً ملا ســيتم مناقشته يف الفصل العارش، فإن كثرياً من الرشكات رأت أن إدارة التنوع 

هي وســيلة من وســائل خفض التكاليف الناتجة عن رفع قضايا التمييز أكرث منها وســيلة 
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لتحســني أداء الرشكــة.  وكام يبني جدول )1-3(، فإن إدارة التنــوع تصب يف صالح النتيجة 

النهائية للرشكة من خالل تأثريها عىل اإلبداع وحل املشــكالت واالحتفاظ باملوظفني وخلق 

أســواق جديدة ملنتجات الرشكة وخدماتها.  أمــا الرشكات التي ال تدير عملية التنوع، فإنها 

ســتجد أن مواهب املوظفني غري مستغلة، مع عدم تلبية االحتياجات الشخصية أو املهنية.  

ونتيجة لذلك، فإنهم لن يرتضوا ذلك وسيرتكون العمل، مام سيحول املنظامت إىل منظامت 

أقل قدرة تنافســية وأضعف أداء.  أما الرشكات املعروفة بإدارة التنوع فإنها ســتتمتع مبيزة 

تنافسية يف استقطاب املوظفني املوهوبني.  

إدارة الموهبة:

يقصــد بـإدارة املوهبة اســتقطاب املوظفني واملديرين الذين هــم عىل درجة عالية من 

املهــارة إىل جانب تطويرهم وتحفيزهم.  وتتزايد أهميــة إدارة املواهب نتيجة للتغريات يف 

الطلب عىل مهن ووظائــف معينة، واملتطلبات املهارية إىل جانب توقع تقاعد جيل الطرفة 

السكانية )بعد الحرب العاملية الثانية(، والحاجة لتطوير مهارة إدارية تتميز مبهارات قيادية.  

كــام تقرتح نتائج الدراســات توفري فرص للنمو والتعلم والتطويــر املهني، فضاًل عن أن أداء 

األعــامل القامئة واملثرية للتحدي هو أحد أهم العوامل يف تحديد ارتباط املوظفني والتزامهم 

نحــو صاحب العمل الحايل56.  فمن األهمية مبكان تحديد املوظفني الذين يرغبون يف تنمية 

مهاراتهم ويسعون لنيل ترقيات، وذلك بهدف تنميتهم باستمرار من خالل التدريب واكتساب 

 )Liz Claiborne( الخربات الوظيفية الجديدة.  فعىل سبيل املثال، تحاول رشكة ليز كاليبورن

  . أن تتجنــب تدوير أفضل املوظفني لديها من خالل خلق وظائــف تتميز بإمكانية التطور57

تتضمن تلك الوظائف القيام مبهام جديدة تلزم املوظفني بتطبيق مهاراتهم بطرق مختلفة أو 

بتعلم مهارات جديدة.  فيتم تحفيز مديري املبيعات لقضاء وقت أطول يف عمليات يتعلمون 

من خاللها تدفق املنتجات وتســليمها وغري ذلك من العمليات الفنية.  ويساعد ذلك مديري 

املبيعات عىل أن يكونوا مؤهلني بشكل أفضل لشغل وظائف مديري العموم.  فتشجع رشكة 

بريســتول- ميريز )Bristol-Meyers( املوظفني العاملني يف وظائف مؤسســاتية عىل تناوب 

وظائفهم مع غريهم من املوظفني العاملني يف وحدات عمل مثل العمل الدوايئ.  
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التغيرات المهنية والوظيفية:

  . مــن املتوقــع أن تزيد القوى العاملة من 13 مليونــاً إىل 164٫2 مليون بحلول عام 2016

ويتوقــع حدوث الجانب األكرب من النمو يف األنشــطة الصناعية الخدميــة، حيث يتصور أن 

يرتفــع معدل التوظيــف فيها مبعدل 15٫8 مليوناً، ليصــل إىل 130٫2 مليون يف عام 2016 58.  

ومــن املتوقع أن يشــكل التوظيف يف مجــال الخدمات 86% من جميــع الوظائف.  ومن 

أمثلة املجاالت الخدمية الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والرتفيه والضيافة، والنقل، 

والحكومة، واملرافق، وتجارة الجملة والتجزئة.  ومن املتوقع انخفاض الوظائف يف الصناعات 

املنتجة للسلع، مثل التعدين، واإلنشاءات، والتصنيع، إىل 21٫8 مليوناً يف عام 2016.  

يبــني جــدول )1-4( أمثلة عىل أرسع املهن منــواً وفقاً للتصورات عــن الفرتة من 2006 

إىل 2016.  فمــن املتوقع أن تضيف املهن االحرتافية ومــا يتعلق بها ومجموعات الخدمات 

املهنيــة أكرب عدد مــن الوظائف ويكون معدلها األرسع منواً من عام 2006 إىل عام 2016 59.  

ومن املتوقع أن يضيف مامرســو الرعاية الصحية والوظائف الفنية معظم الوظائف )1.  4 

  . ماليــني(، ويتوقع أن تكون مهن الرياضيات والحاســوب األرسع منــواً )معدل يصل إىل 24

8 %(.  أمــا يف مجموعــات الوظائف املهنية، فمن املتوقــع بحلول عام 2016 أن يوفر قطاع 

إعــداد األغذية وما يتعلق به من خدمات معظــم الوظائف الجديدة، كام يتوقع أن يكون 

دعم الرعاية الصحية األرسع منواً )27 %(.  يعد مســاعدو الرعاية الصحية وطب األســنان، 

واملمرضات، ومقدمو الخدمات الصحية يف املنازل أمثلة ملهن دعم الرعاية الصحية.  أما مهن 

الصيد والتشجري والزراعة ومهن اإلنتاج فمن املتوقع أن تشهد انخفاضاً يف عدد الوظائف يف 

الفرتة من 2006 حتى 2016.  
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جدول )1-4( أمثلة عىل املهن رسيعة النمو

تغيري التوظيف يف الفرتة من 2006 وحتى 2016

التعليم أو التدريب األكرث أهميةالنسبة املئويةالعدد )باأللف(املهنة

محللــو نقــل البيانــات ونظــم 

الشبكات

درجة البكالوريوس14054

الصحيــة  الرعايــة  مســاعدات 

املنزلية والشخصية

تدريب مهني قصري املدى 38951

تدريب مهني قصري املدى38449مساعدو الرعاية الصحية املنزلية

درجة البكالوريوس22645مهندسو تطبيقات برامج الحاسوب

درجة زمالة 2941فنيون وتقنيون بيطريون

درجة البكالوريوس7241مستشارون ماليون شخصيون

منحة تعليم مهني بعد االنتهاء من 140فنانو مكياج وأداء مرسحي 

الدراسة الثانوية

تدريب مهني متوسط املدى14835مساعدون طبيون 

درجة مهنية أوىل 2235بيطريون

المصدر:
A.  Dohm and C.  Shniper، “Occupational Employment Projections to 2016، “ Monthly Labor Review 

)November 2007(: 86-125.  

ويشري تقدم عمر السكان والقوى العاملة إىل أنه من املتوقع أن تبلغ الوظائف يف مجال 

خدمــات الرعاية الصحية واملســاعدة االجتامعية أرسع معدل منــو يف الفرتة ما بني 2006 

وحتــى 2016، مام يضيف أربعــة ماليني وظيفة جديدة أو تحقق ارتفاعاً بنســبة 27 % يف 

جميع مرتبات وأجور الوظائف غري الزراعية.  
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وســوف تنمو املهن التي تتطلب الحصول عىل درجة البكالوريوس فأعىل لشغل منصب 

أويل بدرجة أرسع من مستوى متوسط جميع املهن األخرى.  ومن بني املهن الرسيعة النمو 

مثانية عرش مهنة من أصل ثالثني مهنة تنتمي إىل املهن الحرفية واملهن األخرى ذات الصلة، 

منهــا عــرشة يف املهن الخدمية.  ومن ناحية أخرى، تتطلب خمســة عرش مهنة من الثالثني 

مهنــة رسيعة النمو الحصول عىل درجــة البكالوريوس أو أعىل بوصفها أهم مصدر للتعليم 

والتدريــب.  ومعظم الثالثني مهنة رسيعة النمو ُتعد من املهن الحرفية واملهن ذات الصلة، 

وتشمل مهن الرعاية الصحية والتعليم واملهن الخاصة بالعلوم.  

تقاعد جيل الطفرة السكانية:

نظراً ألن جيل الطفرة السكانية سيبدأ يف التقاعد خالل األعوام القادمة، فإن ذلك سيكون 

لــه آثار هائلــة عىل القوى العاملة60.  إذ قد يعرقل ذلك توقعــات النمو االقتصادي ويلقي 

عبئاً أكرب عىل بقية القوى العاملة، ولرمبا يضطرهم إىل العمل لســاعات أطول.  وبالنســبة 

للمهن التي تضم مهام أقل اســتخداماً لالبتكارات املعتمدة عىل التقنية، عىل ســبيل املثال، 

فــإن الكثري من وظائف الرعاية الصحية والتعليم قــد تتأثر وقد ال ميكن تلبية االحتياجات 

إال إذا تم االحتفاظ بالعاملني كبار الســن أو وجدت مصادر أخرى للعاملة.  وحتى يف املهن 

التي حققت فيها االبتكارات التقنية مكاســب إنتاجية ضخمة نســبياً – ومنها عىل ســبيل 

املثال معظم وظائف التشــغيل اآلىل األكرث تعقيداً يف مجال التصنيع – ســتكون منحنيات 

التعلم دامئاً شــديدة االنحدار، مام يعني رضورة إلحاق فوج جديد من العاملني بتلك املهن 

وبشــكل عاجل حتى يتمكنوا من اكتســاب املهارات الالزمة للعمل قبل ترك العاملني كبار 

السن للعمل.  

كــام أنه مــن األهمية مبــكان أن تحاول الــرشكات االحتفــاظ باملعــارف القيمة التي 

ستغادرها61.  لذا تستخدم ناسا املقابالت الشخصية عرب الهاتف الكتساب خربات املهندسني 

املتقاعدين وللتأكد من أنهم مل يفقدوها62.  وقد تم اعتبار هؤالء املهندسني »خرباء تدريب 

يف ناســا«، حيث تم تصنيــف كل منهم بصفة خبري يف مجال بحثي معــني مثل دعم القوة 

الدافعة أو دعم عمر املكوك.  وقد تم تســجيل تلك الخربات عىل مســجل صويت وتحويلها 

إىل دورات تــدرس يف الجامعــات التي تقدم برامج للخريجني يف علــم الفضاء، مثل جامعة 



سياق التدريب والتطوير

75تدريب وتطوير املوظفني

ماري الند.  وقد تم اســتخدام منهج مشابه يف وزارة اإلسكان والتنمية الحرضية الفيدرالية، 

حيث أصبح العديد من املوظفني اآلن يف ســن التقاعد63.  وقد تم تحديد الخرباء وتدريبهم 

عىل إدارة ورش عمل أو إلقاء محارضات، حيث يســتخدم الوكالة استوديوهاتها الخاصة يف 

تسجيل املحارضات عىل أرشطة فيديو وبث املعلومات إىل مواقع التنمية الحرضية واإلسكان 

يف جميــع أنحاء الواليــات املتحدة.  وقد تم توفــري الفيديو عىل املوقــع الداخيل للوزارة.  

ولالحتفاظ باملعرفة فإنه تعني عىل األشــخاص الذين يجرون املقابالت الشخصية أن يكونوا 

عىل دراية باألســئلة التي يجب طرحها وكيفية جعــل املوظفني يتحدثون عن خرباتهم.  إن 

كثرياً من املوظفني ذوي الخربة قد ال يدركون اليشء املميز يف خربتهم الشخصية، ولذلك فقد 

يتعذر عليهم أن يتحدثوا عنه.  

متطلبات المهارة:

تغــريت متطلبــات املهــارة يف الواليــات املتحدة مع تغــري الهيكل املهنــي يف االقتصاد 

األمرييك64.  لذا فقد تم اســتبدال طلــب مهارات معينة بطلب مهــارات معرفية-كالقدرة 

عــىل التفكري املنطقي اللفظي وحل املســائل الرياضية -وكذلك مهــارات التعامل مع الغري 

والتــي ترتبط بالقدرة عىل العمل الجامعــي أو التعامل مع »العمالء« يف االقتصاد الخدمي 

)كاملــرىض والطالب والبائعني واملورديــن(.  وتعد املهارات املعرفية ومهــارات التعامل مع 

الغــري من األهمية مبكان نظراً ألنه يتعني عىل موظفي الرشكات الخدمية تحمل مســؤولية 

املنتج أو الخدمة يف شكلها النهايئ.  ويتطلب التنوع وتهيئة الخدمة لتفي بالغرض املقصود 

منهــا أن يكون املوظفون مبدعني ولديهم القدرة عىل حل املشــكالت، كام يتطلب اإلبداع 

املســتمر القدرة عىل التعلم.  ويجب عىل العاملني أن يتمتعــوا باإلبداع حتى يتمكنوا من 

تقديم الحداثة والتسلية للعمالء.  وتربط العديد من الرشكات بني تلك املهارات والتحصيل 

التعليمي، لذا تستخدم العديد منها الدرجة الجامعية معياراً الختيار املوظفني املحتملني.  

  . ســيصبح ســوق العاملة األمرييك مســتقباًل اقتصاداً معرفياً وخدمياً يف الوقت نفسه65

وســوف يكون هناك العديد من املهن االحرتافية واإلدارية التي تحتاج إىل درجات تعليمية 

عليا باإلضافــة إىل الوظائف الخدمية ذات الدرجات التعليمة املنخفضة.  ومل تعد الحواجز 

بــني العمل املعــريف والخدمي واضحة، ومن ثم فقد ظهرت مهــن خدمية تقنية تجمع بني 
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تقنية الخدمات وتطبيق الربامج.  وبيان ذلك أن مهنديس تطبيقات الربامج والعاملني مبجال 

الدعم الفني ووظائف االستشارات العلمية والهندسية يتعاملون مبارشة مع العمالء، ويؤثر 

العمالء بدورهم يف عملية تصميم املنتج.  

وعىل الرغم من الحاجة إىل مهارات عالية املستوى، فإن العديد من املتقدمني للوظائف 

يفتقــرون إىل املهارات الرضورية، وقد أظهرت اســتطالعات أجريت مع أصحاب العمل أن 

مــا يزيــد عن نصفهم أفاد بأن خريجــي املدارس الثانوية يفتقــرون إىل املهارة املطلوبة يف 

مجال حل املشكالت والتفكري النقدي واالتصاالت الشفهية واملكتوبة واالحرتافية وأخالقيات 

العمل66.  ويفضل أصحاب العمل الخريجني ممن درســوا أربع سنوات جامعية، عىل الرغم 

مــن أن نحو 25% من أصحاب العمل الذين خضعوا لالســتطالعات أفادوا بأنه حتى هؤالء 

الخريجون يفتقرون إىل املهارات التحريري والكتابة باإلنجليزية والقيادة.  

ويف دراســة أجريــت عام 2005 للمصنعــني األِمريكيني، أفــاد 80 % منهم بوجود نقص 

يف العــامل ذوي الخربة، وباألخص يف عــامل اإلنتاج وامليكانيكيني والحرفيني.  وقد كشــف 

اســتطالع للرأي عىل اإلنرتنت أجراه أعضــاء الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير أن %97 

من املبحوثني أشاروا إىل وجود فجوة مهارات حالية يف رشكاتهم67.  وكان الحل األكرث تداوالً 

هو تقديم برامج تدريب وتطوير للموظفني الذين يعانون من نقص املهارات.  فعىل سبيل 

املثال يتطلب تصنيع غســالة أطباق يف وايرلبول )Whirlpool(، أن يكون قياس عرض ورقة 

الفوالذ املســتخدمة عىل جانبي اآللة مناســبا68ً.  كام يجب أن يتمكن العاملون من ضامن 

أن الفوالذ مطابق للمواصفات وذلك باســتخدام جهاز املعايرة، الذي يتطلب بدوره معرفة 

قواعد الجرب مبستوى معني.  ووجدت وايرلبول أن املوظفني املطلوب منهم القيام بتلك املهمة 

يفتقرون إىل مهارات حل املســائل الرياضية.  ونتيجة لذلك، طورت وايرلبول برامج تدريب 

لتحســني مهارات القوى العاملة.  وقد ركز 25% من الربامج عىل املهارات العالجية.  ونظراً 

لضيق ســوق العمل والنقص الهائل يف املهارات األساســية لدى العدد الكبري من املتقدمني 

للوظائف، فال تستطيع العديد من الرشكات أن تعني موظفني غري مؤهلني، ولكنها يف الوقت 

نفســه ال ترغب أو ال تستطيع ترك الوظائف شاغرة.  لهذا تضطر إىل تعيني موظفني لديهم 

قصور يف املهارات الالزمة ويعتمدون لعالج ذلك عىل التدريب واالشــرتاك يف برامج دراسية 

 Oberg( محلية لتصحيح أوجه القصور.  فعىل سبيل املثال، رفعت رشكة أوبريج للصناعات
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Industries( بفري بورت ببنسلفانيا من عدد املتدربني عىل تعلم صناعة األدوات والقوالب 

والطالء بالكهرباء وعمليات الضغط )وتتم مناقشــة برامج التدريب تلك يف الفصل الســابع 

الذي جاء بعنوان »طرق تدريب تقليدية«(69.  

وقد عرب كبار رجال األعامل من أمثال بيل غيتس عن مخاوفهم من التدين النسبي ألعداد 

الطالب األمريكيني الدارســني يف مجاالت العلوم والهندسة70.  ويشري أحد التقديرات إىل أن 

70000 مهنــدس قد تخرجوا يف الواليات املتحدة عام 2005، مقارنة بـ 350000 مهندس يف 

الهند و600000 مهندس يف الصني.  وقد أدى هذا إىل وجود عجز يف املهن الهندسية والفنية.  

وتبذل رشكات مثل أي يب إم )IBM( وهيوليت باكرد )Hewlett-Packard( وأدفانسيد 

ميكرو ديفايســيز )Micro Devices Advanced( جهوداً لزيــادة مهارات القوى العاملة 

من خالل االستثامر يف املدارس الثانوية املحلية71.  وقد أدى تحول آي يب إم إىل تبني برامج 

التدريس إىل الســامح للموظفني بأخذ إجازات للقيام بالتدريس للطالب ملدة ثالثة أشــهر.  

ويجــب أن يحقــق املوظفون املؤهلون بعض الــرشوط، منها أن يكــون املوظف قد عمل 

ملدة عرش ســنوات مــع آي يب إم وأن يكون حاصاًل عىل درجــة البكالوريوس يف الرياضيات 

أو العلوم أو درجة علمية أعىل يف مجال ذي صلة وأن يكون لديه بعض الخربة التدريســية 

أو التعليميــة أو التطوعيــة يف املدارس.  وتأمل أي يب إم بأن يســتفيد العديد من موظفيها 

املهرة ممن يتمتعون بخربة يف مجال الهندســة والرياضية من هذا الربنامج، وبذلك تتمكن 

الرشكة من تقديم مدريس علوم ورياضيات مبســتوى عال للمــدارس العامة.  وتدعم رشكة 

هويليت باكارد )Hewlett-Packard( قرابة 70 منطقة مدرســية أمريكية من خالل تقديم 

خطط تهدف إىل تبني برامج الرياضيات والعلوم.  كام تســاعد رشكة »إتش يب« )HP( أيضاً 

يف تزويد املدارس بالتقنيات الالزمة للتعليم الفني الحديث.  كام تخصص إدفانســيد ميكرو 

ديفايســيز، وهي رشكة تصنيع أشباه املوصالت، نصف مساهامت رشكتها للربامج التعليمية، 

مبا يف ذلك أكادميية العلوم والرياضيات الصيفية.  

تطوير مهارات القيادة:

كشــفت الــرشكات عن أن أهم التحديــات التي تواجهها يف مجــال إدارة املواهب هي 

تحديد املوظفني الذين ميتلكون موهبة إدارية وتدريبهم وتطويرهم حتى يشــغلوا مناصب 
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إدارية72.  ويعزى ذلك إىل تقدم القوى العاملة يف الســن وإىل العوملة باإلضافة إىل الحاجة 

إىل مساهمة املديرين يف إرشاك املوظفني.  وسوف تشهد املهن اإلدارية والقيادية والتنفيذية 

أعــىل معدل تدوير للعاملة نظراً لحاالت الوفاة أو التقاعد73.  وباإلضافة إىل ذلك، فال متتلك 

العديــد من الــرشكات موظفني بكفاءات كافية لإلدارة عىل مســتوى االقتصاد العاملي74؛ إذ 

يتعــني عىل املوظفني، يك يتمكنوا مــن اإلدارة بنجاح يف اقتصاد عاملي، أن يكونوا عىل دراية 

كافية بقدراتهم وأن يكونوا قادرين عىل بناء فرق دولية، وأن يبتكروا مامرســات تســويقية 

وإداريــة عاملية وأن يتفاعلوا مع موظفني بخلفيات ثقافيــة مختلفة ويقوموا عىل إدارتهم.  

ويســهم املديــرون يف التزام املوظفــني بأعاملهم من خــالل القيام ببعض املهــام اإلدارية 

األساســية )كالتخطيــط والتنظيم والضبط والقيادة( باإلضافة إىل اســتخدام مهارات اتصال 

جيدة ومساعدة املوظفني عىل التطوير والعمل التعاوين معهم.  

فعىل ســبيل املثال، هناك رشكة شــوان فــوود )The Schan Food( ورشكة يم! براندز 

)Yum! Brands(75.  حيــث تختار رشكة شــوان فــوود )The Schan Food(، التي تصنع 

البيتــزا املجمدة والفطائر، املوظفــني الذين يتميزون مبوهبة قياديــة لحضور الربامج التي 

تتضمــن فصول إدارة ودورات تدريبية.  وُيطلب من هــؤالء املوظفني، باعتبارهم مديرين 

»ذوي إمكانيــات عالية«، إنجــاز مهام وظيفية صعبة تلزمهم بأال يســتفيدوا من مهاراتهم 

فحســب بل ويطورا مهارات جديدة )مثل املســاعدة يف إطالق مرشوع مشــرتك جديد يف 

املكســيك(.  أما سلســلة يم! براندز فإنها متتلك ما يربو عــىل 35000 مطعم كنتايك وبيتزا 

هــت وتاكــو بيل منترشة يف جميع أنحاء العامل.  وتحتــاج الرشكة إىل تطوير عدد هائل من 

املديريــن للوفــاء بحاجة املطاعم الجديدة التي يتم إنشــاؤها وفق خطط النمو، مثل فتح 
مطعمني لكنتايك يف الصني يومياً.  ولدعم النمو العاملي يف عمليات املطاعم ومواكبته، تقوم 
يم! بإعــداد مديرين جدد من خالل تحديد خربات وظيفية معينة وتكليفهم بها: وتتضمن 

تلك الخربات ابتكار األطعمة والتسويق وتطوير مهارات اإلدارة العامة.  

خدمة العمالء والتأكيد على الجودة:

إن عمــالء الرشكة هم من يحكمون عىل جودتها وأدائها.  لذلك، فإن الحصول عىل رضا 
العمــالء يتطلب لفت االنتبــاه ملميزات املنتج والخدمة باإلضافــة إىل التفاعل مع العمالء.  
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ويتضمــن التميز يف خدمة العمالء فهم رغبات العميل وتوقع احتياجاته املســتقبلية.  كام 

يتضمــن تقليل األخطاء وتحقيــق املتطلبات وتقليل الشــكاوى.  كــام أن معالجة الرشكة 

ألخطائها من األمور الرضورية لالحتفاظ بالعمالء وجذبهم.  

ونظراً لتزايد املعرفة واملنافســة، يتميز العمالء بسعة االطالع ومن ثم يتوقعون الحصول عىل 

خدمة ممتازة.  وميثل هذا تحدياً للموظفني الذين يتعاملون مع العمالء.  حيث تؤثر الطريقة التي 

يتعامــل بها الكتبة وموظفو املبيعات وموظفي املكاتب األمامية مع العمالء عىل ســمعة الرشكة 

وأدائها املــايل.  لذا ينبغي أن يكون املوظفون عىل دراية باملنتج ويتمتعون مبهارات الخدمة، كام 

يجب أن يكونوا عىل دراية ســليمة بالقرارات التي يتخذونها أثناء التعامل مع العمالء.  وســتتم 

مناقشة خدمة العمالء بوصفها مبادرة إسرتاتيجية للتدريب والتطوير يف الفصل الثاين.  

ويتعني عىل الرشكات تقديم خدمة أو منتج عايل الجودة للمنافسة يف اقتصاد اليوم، سواء 

عىل مستوى محيل أو عاملي.  وإذا مل تتمسك رشكة ما مبعايري الجودة، فإن قدرتها عىل بيع 

منتجاتها أو خدماتها إىل البائعني أو املوردين أو العمالء ســتكون محدودة،  حتى إن بعض 

البــالد تضع معايــري جودة ملزمة للرشكات املهتمة بإقامة مرشوعــات عىل أراضيها.  ومتثل 

إدارة الجودة الشــاملة )TQM( أحد الجهود املبذولة عىل مستوى الرشكة الستمرار تطوير 

طرق أداء األشــخاص واآلالت والنظــم ملا ُتكلف به من مهام76.  وتتضمن القيم األساســية 

إلدارة الجودة الشاملة ما ييل77:

• تصميم الطرق والعمليات لتلبية احتياجات العمالء الداخليني والخارجيني.  	

• تدريب كل موظف يف الرشكة عىل الجودة.  	

• تصميــم الجودة يف ذات املنتج أو الخدمة حتى يتــم منع حدوث األخطاء بدالً من 	

رصدها وتصحيحها.  

• تعزيز التعاون مع البائعني واملوردين والعمالء لتحسني الجودة وتقليل النفقات.  	

• قياس املديرين ملدى التقدم من خالل التغذية الراجعة بناًء عىل البيانات.  	
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ليــس هناك مثة تعريف محدد للجودة.  لكن االختالفات الرئيســة يف تعريفاتها ترتبط 

مبــا إذا كان العميل أو املنتج أو عملية التصنيع هو محل الرتكيز.  فعىل ســبيل املثال، يركز 

خبري الجودة دبليو.  إدواردز دميينج )W.  Edwards Deming( عىل مدى تلبية الخدمة أو 

املنتج لحاجة العميل.  ويؤكد منهج فيليب كروســبي )Phillip Crosby( عىل مدى توافق 

الخدمة أو عملية التصنيع مع املعايري الهندسية.  

وقــد ظهــر التأكيد عىل الجودة يف تأســيس جائــزة مالكوم بالدريج للجــودة القومية 

)Malcolm Baldrige National Quality Award( ومعايــري الجــودة الخاصــة باأليزو 

9000: 2000.  وتعد جائزة بالدريج، التي تم تأسيسها مبوجب القانون العام، أعىل مستوى 

مــن التقديــر القومي للجودة ميكــن لرشكة أمريكية أن تحصل عليــه.  وليك تكون الرشكة 

مؤهلــة للحصــول عىل جائزة بالدريج، يجــب عليها ملء طلب مفصــل يحوي املعلومات 

األساســية عن الرشكة باإلضافــة إىل عرض تفصييل يوضح كيف تتعامــل الرشكة مع معايري 

معينة تتعلق بتحســني الجــودة.  ويبني جدول )1-5( فئات وقيم الجــودة الخاصة بجائزة 

بالدريــج، وال يتــم منح الجائزة مقابل تقديم منتجــات أو خدمات معينة.  وقد مُتنح ثالث 

جوائز ســنوياً يف كل من الفئات التالية:  التصنيع، والخدمات، واألعامل الصغرية، والتعليم، 

والرعايــة الصحية.  ويخضع جميــع املتقدمني لنيل جائزة بالدريــج لعملية فحص صارمة 

تســتغرق من 300 إىل 1000 ســاعة.  وتتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة مستقلة تتكون 

من نحو 400 فاحص ينتمون بشكل رئيس للقطاع الخاص.  ويتلقى كل متقدم تقريراً ُيذكر 

فيه نقاط القوة وفرص التطوير.  

وعادة ما يتفوق الحائزون عىل جائزة بالدريج يف مامرسات التنمية البرشية، مبا يف ذلك 

التدريــب والتطوير.  ونذكر عىل ســبيل املثال رشكتني فازتا بجائــزة بالدريج عام 2007 78: 

األوىل هي رشكة شارب للرعاية الصحية )Sharp Health Care( التي يوجد بها أضخم نظام 

رعاية صحية يف ســان دييجو، حيث يقدم خدماته ملا يزيد عىل 785000 شــخص كل عام.  

أما الثانية فهي ورشكة شــارب )Sharp HealthCare(، وهي مؤسسة غري ربحية يعمل بها 

14000 شــخص ويتبع لها 2600 طبيب وسبع مستشفيات وثالث مجموعات طبية وتسعة 

عرش عيادة خارجية، وتدير خطة التأمني الصحي الخاص بها.  
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جدول )1- 5( الفئات وقيم الجودة الخاصة باختبارات جائزة مالكومل بالدريج للجودة القومية

القيادة

الواضحة  والقيم  العمالء  عىل  والرتكيز  للرشكة  االنتامء  عىل  للحفاظ  التنفيذيني  كبار  طريقة 

والتوقعات وكذلك لرفع الجودة والتميز يف األداء.  

120

القياس والتحليل وإدارة املعرفة

األسلوب الذي تتبعه الرشكة يف اختيار وجمع وتحليل وإدارة وتحسني قواعد بياناتها ومعلوماتها ومعرفتها.  

90

التخطيط اإلسرتاتيجي

األسلوب الذي تتبعه الرشكة يف وضع اتجاهها اإلسرتاتيجي وتحديد متطلبات خطتها وكيفية ارتباط 

متطلبات تلك الخطة بإدارة األداء.

85

الرتكيز عىل القوى العاملة

الكاملة والتحسن  للمشاركة  بيئة مهيأة  العاملة وإعداد  القوى  لتطوير واستغالل  جهود الرشكة 

املستمر والنمو املؤسيس والشخيص.

85

إدارة العملية

تصميم ومراقبة العملية، مبا يف ذلك وضع تصميم يركز عىل العمالء، وتوصيل الخدمة واملنتج، 

وخدمات الدعم، وإدارة املوارد.

85

نتائج العمل

املوارد،  جودة  الخدمة،  )املنتج،  الرئيسة  العمل  مجاالت  من  العديد  يف  وتحسنها  الرشكة  أداء 

اإلنتاجية، وكفاءة التشغيل واملؤرشات املالية ذات الصلة(

450

الرتكيز عىل العمالء والسوق 

معرفة الرشكة للعمالء ونظم خدمة العمالء واالستجابة للعمالء ورضا العمالء

85

1000مجموع النقاط

المصدر: 
 2008 Baldrige National Quality Program Criteria for Performance Excellence from the Web site 

for the National Institute of Standards and Technology، www.  quality.  nist.  gov.  

إن شارب للرعاية الصحية تحقق توقعات املرىض، بل وتتخطاها، من خالل تقديم رعاية 

عالية الجودة وخدمات متاحة ومناســبة واقتصادية.  وقد اســتثمرت شــارب يف موظفيها 

بدرجة كبرية، فقامت بإجراء استطالعات سنوية للموظفني لقياس مدى رضا واشرتاك القوى 
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العاملة وفرق العمل وفرق تحســني األداء وفرق 6 ســيجام )التي ستتم مناقشتها فيام بعد 

يف هــذا الفصل( التي تشــجع املوظفني عىل املشــاركة يف إحداث التغيــري وزيادة الكفاءة 

التنظيمية.  وتتجاوز نفقات التدريب التي تنفقها شارب عىل املوظف الواحد النفقات التي 

تنفقهــا أفضل الــرشكات )وذلك طبقاً ملا ورد عن الجمعيــة األمريكية للتدريب والتطوير(، 

حيث تقدم جامعة شــارب برامج تدريبية لتطوير القادة الحاليني واملستقبليني.  فتمنح كل 

موظف متوياًل قدرة 1000 دوالر ليســتفيد من الفرص التعليمية املقدمة خارج املؤسســة.  

وتعد رشكة برو- تيك كوتينج )CoatingPRO-TEC(، التي تقع يف منطقة ليبسيك الريفية 

بأوهايو، وهي رشكة رائدة يف تطوير الصلب شديد القوة الذي ال يتآكل.  ويستخدم الصلب 

شــديد القوة يف تصنيع السيارات والشــاحنات واملركبات الرياضية.  وقد أنتجت الرشكة ما 

يقــرب مــن 85 % من الصلب املتني بالواليــات املتحدة، وذلك يف الفــرتة من 2002 وحتى 

2006، حيــث يعمــل بها 236 موظفاً يف فرق توجيه ذايت وقد تم متكني املوظفني من القيام 

بعمليات تحسني مستمرة لحل املشكالت التي تحدث.  كام يشرتك جميع املوظفني يف خطة 

املشــاركة يف األرباح مُينح املوظف مبقتضاها عالوة ســنوية كبرية تبلغ يف املتوسط 15% من 

املرتب األســايس.  وتعد الدراسات املســحية واالجتامعات ومعاينة األوضاع بعض الوسائل 

املســتخدمة يف الحصــول عىل تغذية راجعة مــن املوظفني.  وتلتزم بروتيــك بتبني برنامج 

تعليمي ملوظفيه مدى الحياة، حيث مُينح املوظفون إجازات لحضور الدروس وتقوم الرشكة 

بتسديد مصاريف الدراسة وتكاليف الكتب.  

 )ISO( وقــد تم تطوير معايري األيــزو 9000 :2000 من ِقبل املنظمــة العاملية للمعايري

والتي تقع بجينيف بســويرسا79.  ويطلق مصطلح األيزو 9000 عىل مجموعة معايري )األيزو 

9001 واأليزو 9004( ويتضمن متطلبات للتعامل مع قضايا مثل كيفية تأسيس معايري جودة 

وكيفية توثيق خطوات عمل ملساعدة الرشكات عىل فهم متطلبات نظام جودة معني.  وقد 

تبنت نحو 100 دولة نظام األيزو 9000: 2000 كمعيار جودة، ومن بني تلك الدول النمســا 

وســويرسا والرنويج واســرتاليا واليابان.  وتطبــق معايري األيــزو 9000 : 2000 عىل رشكات 

تعمل يف مختلف األنشــطة، منها عىل سبيل املثال، التصنيع واملعالجة والخدمات والطباعة 

والتشــجري واإللكرتونيات والصلب والحوســبة والخدمات القانونية واملاليــة.  ويعد األيزو 

9001 أكرث املعايري شمولية حيث إنه يشمل تصميم الخدمة أو املنتج وتطويره باإلضافة إىل 
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التصنيــع والرتكيب وخدمة العمالء.  كام يتضمن املواصفــات الفعلية لنظام إدارة الجودة.  

ويقدم األيزو 9004 دلياًل للرشكات التي ترغب يف تطوير نفسها.  

ما فائدة املعايري؟ رمبا يرغب العمالء يف التأكد من تحقيق املنتج الذي طلبوه من املورد 

للغــرض املخصص لــه.  ومن أكرث الطرق فعالية للتحقق من ذلــك هو أن تكون مواصفات 

املنتج مطابقة للمعايري الدولية.  وبهذه الطريقة، يكون كل من العمالء واملوردين عىل خط 

واحد، حتى وإن كانوا يف بلدان مختلفة، ألنهم يســتخدمون معاً املرجعية نفسها.  والبد أن 

تخضــع العديد من املنتجات اليوم الختبار مطابقة للمواصفات أو ملعايري الســالمة وغريها 

من املعايري قبل طرحها يف العديد من األســواق.  حتى املنتجات البسيطة قد تتطلب وثائق 

تقنيــة داعمة مثل بيانات الفحص.  ومع تزايد حجــم التجارة الخارجية، أصبح القيام بتلك 

األنشــطة عملياً ليس من جانب املوردين والعمالء بــل من خالل أطراف أخرى متخصصة.  

باإلضافــة إىل ذلك، قد يشــرتط الترشيع القومــي أن تقوم بهذا الفحص هيئات مســتقلة، 

والسيام عندما تكون املنتجات املعنية ذات تداعيات بيئية أو صحية.  وموضح عىل الغالف 

الخلفــي لهذا الكتاب أحــد األمثلة عىل معيار األيزو وكذلك يف أي كتاب آخر تقريباً.  حيث 

يوجد عىل الغالف الخلفي يشء يدعى إســن )ISBN( وهــو اختصار لعبارة »الرقم الدويل 

املوحد للكتاب« )ردمك(.  ويعرف النارشون وبائعو تلك األرقام جيداً، أنه يتم طلب الكتب 

ورشاؤها من خالل هذه األرقام.  حاول رشاء كتاب من خالل اإلنرتنت، وسوف تدرك رسيعاً 

قيمــة هذا الرقم، حيث ســيكون هناك رقــم مميز للكتاب الذي تريــده وفقاً ألحد معايري 

األيزو.  

وباإلضافة إىل التنافس للحصول عىل جوائز للجودة والسعي للحصول عىل شهادة األيزو، 

تســتخدم العديد من الرشكات عملية ســيكس سيجام.  وتشري 6 ســيجام إىل عملية قياس 

وتحليل وتحســني ثم مراقبة العمليات مبجرد تحقيقها ملعايري أو مواصفات الجودة الدقيقة 

الخاصة بـســيكس ســيجام.  يتمثل هدف 6 ســيجام يف جعل تركيز العمل كله ينصب عىل 

خدمــة العمــالء، أي تقديم مــا يرغب فيه العمالء حقــاً يف الوقت الــذي يريدونه.  فعىل 

 General( ســبيل املثال، كان املقصود من إجراء مبادرة 6 ســيجام يف رشكة جرنال إلكرتيك

Electric( هو التخلص من نحو 35000 عيب يف كل مليون عملية – وهو ما ميثل متوســط 

العيــوب يف معظم الرشكات مبــا فيها جرنال إلكرتيك -حتى تصــل يف النهاية إىل أقل من 4 
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عيوب يف املليون لكل عنرص من كل عملية تقوم بها جرنال إلكرتيك – بدءاً من تصنيع قطعة 

  . من سيارة حتى تقديم حسابات ائتامن وإجراءات الرهن العقاري وحتى الرد عىل الهاتف80

ويعــد التدريــب مكوناً هاماً يف هــذه العملية، وتتضمن مبادرة 6 ســيجام وجود موظفني 

مدربــني بحرفية يعرفون بـ »األبطــال« و »أصحاب األحزمة الســوداء املميزة« و»أصحاب 

األحزمة الســوداء« و»أصحاب األحزمــة الخرضاء« يقودون ويعلمــون الفرق التي ينصب 

تركيزهــا عىل تحقيق عــدد متزايد من مرشوعات الجودة.  وتركــز مرشوعات الجودة تلك 

عىل تحسني الكفاءة وتقليل األخطاء يف املنتجات والخدمات.  ولدى جرنال إلكرتيك اليوم ما 

يزيد عن 100000 موظف تم تدريبهم يف سيكس سيجام.  ويعمل هؤالء املوظفون عىل ما 

يزيد عن 6000 رشوعاً للجودة.  ومنذ عام 1996، وقت أن بدأت مبادرة 6 سيجام للجودة، 

حققت تلك املبادرة لـجرنال إلكرتيك ما يقدر بـ 2 مليار دوالر أمرييك يف شكل منافع مالية.  

يســاعد التدريب الرشكات عىل مواجهة تحديات الجودة مــن خالل تعليم املوظفني 

كيفية ضبط العملية اإلحصائية واإلشرتاك يف عمليات »سلسة« )Lean Processes(.  وقد 

 ،)Cardinal Fastener & Specialty( احتاجت رشكة كاردينال فاسترن آند اسبيشــيالتي

التــي تتخذ مــن كليفيالند بأوهايــو مقراً لها، إىل تقليــل املدة الزمنيــة الالزمة لتحقيق 

املتطلبات وإال ستفقد قدرتها عىل املنافسة العاملية81.  حيث تقوم الرشكة بتصنيع املسامري 

اللولبية التي تســتخدم يف أعــامل البناء واملعدات الثقيلة ومحــركات الرياح وغريها من 

الصناعات.  وللمســاعدة يف تحسني قدرتها التنافسية، تبنت كاردينال فاسترن نظام التفكري 

السلس )lean thinking(، وهو منهج تفكري يتخلص من الجوانب غري املطلوبة، ويتضمن 

عمــل املزيد بقليل من الجهد واملعدات واملســاحة والوقت، وإمــداد العمالء يف الوقت 

ذاتــه مبا يريدونــه ويرغبون فيه.  ويتضمن أحد جوانب طريقة التفكري الســلس تدريب 

العامل عىل املهــارات الجديدة أو تعليمهم كيفية تطبيق املهارات القدمية بطرق جديدة 

حتى يتمكنوا من تويل مسؤوليات جديدة بشكل رسيع أو استخدام املهارات الجديدة يف 

تلبيــه متطلبات العمالء عىل أكمل وجه.  ونتيجة لتطبيق نظام التفكري الســلس، تم نقل 

آالت كاردينال فاســترن حتى يتمكن املشغلون من عمل مسامر لولبي أو قفل من البداية 

إىل النهاية، مام يؤدي إىل تقليل زمن تصنيع املنتج.  واقرتبت الجودة من املســتوى املثايل 

وانخفض املخزون بنحو %54.  



سياق التدريب والتطوير

85تدريب وتطوير املوظفني

وقــد صاغت مجموعة ضمن منظمــة املعايري الدولية أحد املعايــري لتدريب املوظفني.  

حيــث يعــد األيــزو 10015 أداة إلدارة الجودة تــم تصميمها للتأكــد أن التدريب مرتبط 

باحتياجــات الرشكــة وأدائها.  ويتميز األيــزو 10015 مبيزتني رئيســتني:  األوىل:  رضورة أن 

تقوم الرشكات بتحديد العائد من استثامر التدريب عىل أداء الرشكة.  أما الثانية:  فيتطلب 

األيزو 10015 من الرشكات اســتخدام التصميم املناسب وعمليات التعلم الفعالة.  ويعرف 

األيزو 10015 تصميم التدريب عىل أنه عملية التحليل والتخطيط والتنفيذ والتقييم )يرجى 

مراجعة ما ورد عن منوذج تصميم نظام التدريب آنفاً يف هذا الفصل(.  ومن أوائل الرشكات 

التي حصلت عىل شــهادة األيزو 10015 رشكات يف الصني وســويرسا أما الرشكات األمريكية 

فمن املرجح أن تحاول قريباً الحصول عىل تلك الشهادة82.

التقنية الحديثة:

لقــد أعــادت التقنية بإعادة تشــكيل الطريقة التــي نلعب بها )مثــل األلعاب املتاحة 

عــىل اإلنرتنت( ونتواصل بهــا )ومثال ذلك الهواتف املحمولة واألجهزة الرقمية الشــخصية 

املســاعدة( ونخطط بها حياتنا )مثل التقوميات اإللكرتونية التي تتيح إمكانية الدخول عىل 

اإلنرتنــت( حتى املكان الذي نعمل به )حيث أتاحت أجهزة الحاســوب الشــخصية القوية 

الصغــرية لنا أن نعمل من املنزل وأثناء ســفرنا بل ونحن مســتلقني عىل الشــاطئ!(.  فقد 

أســس اإلنرتنت لنظام عمل حديث وهو التجارة اإللكرتونية، الذي يسمح بإجراء املعامالت 

والعالقــات التجارية من خالل اإلنرتنت.  فاإلنرتنت عبارة عن مجموعة عاملية من شــبكات 

الحاسوب تســمح للمســتخدمني بتبادل البيانات واملعلومات.  واليوم يقيض أكرث من %79 

من البالغني 11 ســاعة أسبوعياً يف املتوســط عىل اإلنرتنت، ويتصل ما يقرب من 72% منهم 

باإلنرتنت من املنزل يف الغالب، و37% من العمل83.

ويظل للتقنية تأثري ضخم عىل جميع مجاالت االقتصاد، فتعمل تقنية تصميم اإلنســان 

اآليل والتصميامت املدعومة بالحاسوب وتعريف ترددات الراديو وتقنية النانو عىل إحداث 

نقلة ضخمة يف مجال التصنيع84.  كام سهلت التقنية تشغيل املعدات وساعدت الرشكات عىل 

التكيف مع نقص املهارات وســمحت للعامل األكرب ســناً أن يؤجلوا تقاعدهم.  ولنأخذ عىل 

سبيل املثال، تشغيل مركبة تسوية الطرق، التي تستخدم يف أعامل متهيد الطرق وتسوية ما 
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عليها من أتربة، وغري ذلك من مرشوعات البناء.  حيث استلزمت النامذج السابقة من تلك 

املركبات تشغيل قرابة 15 مقبضاً بجانب عجلة قيادة والعديد من دواسات األقدام.  ونتيجة 

لذلــك، فعادة ما عاىن العاملون عىل تلك املركبة من آالم يف الظهر واألكتاف يف نهاية اليوم.  

وقد اشــتمل أحدث منوذج لتلك املركبة الذي صنعته رشكــة كاتربيالر )Caterpillar( عىل 

عنارص تحكم معاد تصميمها بحيث تستخدم مقبضني فقط للقيادة وال تتطلب قيام األفراد 

بدفع الدواسات وتشغيل عجلة القيادة85.  وبجانب تقليل مجهود العامل عىل املركبة، فإن 

إعادة تصميم املركبة دون وجود عجلة قيادة أدى إىل متكني العامل من رؤية النصل الصلب 

ومفاتيح األضواء ومســاحات الزجاج األمامي بشــكل أفضل، كام تــم تجميع فرامل اليد يف 

مكان واحد بكابينة القيادة.  

ويف مثال آخر عن اســتخدام التقنية اليوم تجد أن الرشكات تســتطيع االتصال باملرشحني 

لشغل الوظائف من جميع أنحاء العامل من خالل موقع www. monster. com كام يستطيع 

www. myspace. com املوظفون االتصال بأصدقائهم وأرسهم وزمالئهم يف العمل من خالل

التأثير في التدريب:

يــؤدي التقدم التقني الحديث بجانب خفــض تكاليف التقنية إىل تغيري طريقة توصيل 

التدريــب، مام جعل التدريب أكرث واقعية، وأتاح للموظفــني فرصة اختيار أماكن ومواعيد 

عملهــم.  فالتقنيــة الحديثة تســمح بإجراء التدريــب يف أي وقت ويف أي مــكان86.  ومن 

بني تلك التقنيات الحديثة، اإلنرتنــت والربيد اإللكرتوين واألقراص املدمجة وأقراص الفيديو 

الرقمية واألقامر الصناعية أو التليفزيون السليك، باإلضافة إىل التقنيات املتنقلة مثل األجهزة 

الرقمية الشخصية املساعدة )PDAs( وأجهزة اآليبود.  ويسمح اإلنرتنت والشبكة للموظفني 

بأن يرســلوا ويســتقبلوا املعلومات باإلضافة إىل تحديد املصادر وجمعها، مبا يف ذلك الربامج 

والتقاريــر والصــور ومقاطع الفيديو.  كام تتيح اإلنرتنــت للموظفني فرص التواصل الفوري 

مــع الخرباء الذين يرغبــون يف التواصل معهم وكذلك مع مجموعــات األخبار، والتي متثل 

لوحات إرشادية مخصصة ملجاالت معنية معينة، حيث يتمكن املوظفون من القراءة والنرش 

والرد عىل الرســائل واملقاالت.  كام متتلك مواقع اإلنرتنت أيضاً صفحات رئيســة وصناديق 

بريــد تعرف بالشــخص أو الرشكة وتحتوي عىل نصوص وصور وصوتيــات ومقاطع فيديو.  
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فعىل ســبيل املثال، متتلــك املنظمة الخاصة بتدريب املحرتفــني واملهتمني بالتدريب، وهي 

الجمعيــة األمريكية للتدريب والتطوير )ASTD(، موقعاً إلكرتونياً عىل اإلنرتنت.  ويتمكن 

املســتخدمون، من خالل تصفــح موقعها اإللكــرتوين، www.  astd.  org، من البحث عن 

مقــاالت تتعلق مبوضوعات التدريــب وقراءة واســتعراض الربامج التدريبيــة ورشاء مواد 

التدريب واملشــاركة يف غرف دردشــة حول موضوعات التدريــب املتنوعة مثل التعلم عن 

بعد أو التقييم.  

للتقنية الكثري من املزايا التي تشــمل انخفاض تكاليف الســفر وزيادة سهولة االستفادة 

من التدريب وتوصيلة بالشــكل املناسب والقدرة عىل التواصل مع الخرباء ومشاركة التعلم 

مع الغري وإمكانيــة تهيئة بيئة تعليمية بها كثري من املميزات اإليجابية مثل إعداد التغذية 

الراجعــة والقيام مبامرســات تدريبية أو ذاتية.  وبينام يظل التعليــم التقليدي الذي يلقيه 

املدرب يف فصله أكرث الطرق شــيوعاً يف توصيل التدريب، إال أن الرشكات تفيد بأنها تخطط 

لتوصيل قدر أكرب من التدريب من خالل استخدام تقنيات التعليم مثل األسطوانات املدمجة 

واإلنرتنت وحتى أجهزة اآليبود! فعىل ســبيل املثال، لننظر كيف تغري منط التدريب يف رشكة 

كينكــو )Kinko(، املــورد األول يف العامل للحلول الوثائق والخدمــات التجارية والتي وصل 

عدد فروعها إىل 1100 فرع يف تســع بلدان.  فنظــراً ألن فروع كينكو متباعدة جغرافياً عن 

بعضها البعض، اضطرت الرشكة إىل تحمل إعداد برامج تدريبية مكلفة يتم تقدميها يف مواقع 

متعددة إلعداد املوظفني عىل التعامل مع املنتجات والخدمات الجديدة.  وقد تبنت كينكو 

منهجــاً تعليمياً مختلطاً جمــع بني التعليم عرب اإلنرتنت واملســاعدات الوظيفية والتدريب 

العايل املستوى واملراقبة االفرتاضية.  وقد ظهرت نتيجة هذا املنهج املختلط يف توفري الرشكة 

لتكاليــف التدريب وحصولها عىل كفاءة أفضل.  كام ظهر أثر هذا املنهج يف زيادة مهارات 

العاملــني وتخفيض الوقت الالزم لبلوغهم حــد الكفاءة املطلوبة، وكذلك زيادة رسعة طرح 

املنتجات الجديدة والخدمات يف الســوق87.  أما رشكة كابيتال وان )Capital One(، وهي 

رشكة خدمات مالية، فتستخدم برنامجاً تعليمياً سمعياً يسمح للموظفني بالتعلم باستخدام 

أجهزة اآليبود الخاصة بهم متي يروق لهم88.  كام طورت الرشكة قناة تعليمية سمعية ميكن 

مشــاهدتها عىل أجهــزة املوبايل، وتعد هذه القناة إضافة ملحتــوى برامج الكفاءة واإلدارة 

والقيــادة وغريهــا من الــدورات التدريبية املتاحــة بالرشكة.  كام ُتســتخدم لضامن تلقي 

املوظفني للمعلومات يف أي وقت يحتاجونه.  
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توســع التقنية حدود الــذكاء الصناعي وتركيب الكالم واالتصاالت الالســلكية وتقنيات 

الواقع االفرتايض89.  إذ ميكن اآلن تخزين صور وحوارات وإشارات حسية واقعية عىل رشائح 

 )Second Life( حاســوب رخيصة الثمن وبالغة الصغر.  فعىل ســبيل املثال، ســكند اليف

هــو عامل افرتايض إلكرتوين يســمح لألعضاء بتنمية حياتهم الخيالية.  يف عامل ســكند اليف، 

ميكن لألعضاء أن يديروا عماًل تجارياً وتحديد موعد يف نادي للرقص أو زيارة مركز تدريب.  

كام أن األحاســيس االفرتاضية )مثل الذبذبات وغريها من اإلشارات الحسية( يتم دمجها يف 

التطبيقات التدريبية.  فعىل سبيل املثال، يف التدريب الطبي ميكن لآلالت أن تولد إحساس 

دفع اإلبرة يف الرشيان، حيث يتم استخدام الصوت والحركة يف إحداث مواقف مختلفة مثل 

رصاخ طفل أو صوت مريض يتأمل.  

المرونة في تحديد مكان وزمان أداء العمل:

إن صــور التقدم التقنــي مبا يف ذلك رشائح الحاســوب عالية التقنيــة واألجهزة الرقمية 

الشــخصية املســاعدة )PDAs( ذات قدرة هائلة يف تحرير العامل مــن الذهاب إىل موقع 

معــني للعمل ومن االلتــزام مبواعيد ونظم العمل التقليدية.  تم اســتخدام األجهزة الرقمية 

الشــخصية املســاعدة يف األســاس لهدف وحيد يتمثل يف متابعة االتصاالت واملهام وجداول 

املواعيد والربيد اإللكرتوين.  أما اآلن ففي مقدور األجهزة الرقمية الشخصية املساعدة تحميل 

تطبيقــات برامــج وقواعد بيانات ومقاالت وصفحات ويب، كام ميكن اســتخدامها كهواتف 

أو نظم لتحديد املواقع يف شــتى أنحاء العامل.  وقد كشــف مســح تم إجــراؤه أن 37% من 

أصحاب العمل يعرضون عىل موظفيهم العمل من املنزل بشــكل غري متفرغ، يف حني يوافق 

23% منهــم عىل العمل بهذا الشــكل بدوام كامل90.  كام ثبت أن أكــرث من 23% من القوى 

العاملة األمريكية عملت من البيت عىل األقل يوماً واحداً يف الشــهر يف عام 2005.  وكانت 

هذه النســبة 12% يف عام 2000 91.  وميكن من خالل تطبيق نظام العمل من الخارج زيادة 

إنتاجيــة املوظفني وترتيب القيــام بالعمل يف جو أرسي لطيف واملســاهمة يف تقليل تلوث 

الهواء وتخفيض االزدحام املروري.  ولكن ويف الوقت نفســه قد ينتج عن اســتخدام التقنية 

رضورة أن يبقــي املوظفون رهن االســتدعاء عىل مدار 24 ســاعة يف اليوم، وســبعة أيام يف 

األســبوع.  وتتخذ كثري من الرشكات خطوات لتوفري جــداول عمل أكرث مرونة لحامية وقت 
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الفراغ لدى املوظفني والستغالل أوقات عملهم بشكل أكرث إنتاجاً.  فعىل سبيل املثال، وضعت 

 ،)ROWE( إسرتاتيجية:  بيئة العمل القامئة عىل النتائج فقط )Best Buy( رشكة بيست باي

وذلك لتمكني املوظفني من التحكم يف طريقة ووقت ومكان القيام بوظائفهم طاملا يحققون 

النتائــج املرجوة92.  وتتلخص الفكرة يف الســامح للموظفني بالرتكيز عــىل اإلنتاجية أكرث من 

كونهم حارضين بأنفسهم يف اجتامع أو عىل مكاتبهم يف وقت معني من اليوم.  ففي األقسام 

التي تبنت فكرة بيئة العمل القامئة عىل النتائج فقط )ROWE(، يقول املوظفون بأنهم أكرث 

انشغاالً بالعمل وأكرث والء للرشكة، هذا باإلضافة إىل تحسني عالقاتهم األرسية.  

أمــا رشكة دو كورننــج )Dow Corning( فتخصص أســبوعاً لالجتامعات مرة كل ثالثة 

أشــهر مام يسمح للموظفني بتقليل الســفر مع العمل املتواصل93.  ويسمح األسبوع الخايل 

مــن االجتامعات للموظفني مثل لورا آســيليا والتي تعمل يف وظيفــة مدير دويل بأن تأخذ 

راحــة من عملها اليومــي الطبيعي الذي يبدأ يف وقت مبكر يصل للخامســة صباحاً وميتد 

حتى منتصف الليل.  يتيح األســبوع الخايل من االجتامعات لها أن تقيض أوقات املســاء مع 

إبنيهــا يف راحة من االتصــاالت الخارجية.  أما رشكة آي يب إم )IBM( فلديها ما يســمي بـ 

»حلقات التفكري يف أيام العطالت« )Think Fridays( وهو عبارة عن وقت فراغ بعد ظهر 

أيــام الجمع يقوم فيه املربمجــون املنترشون يف ثالث قارات بالبحث عن تقنيات جديدة أو 

العمل عىل أوراق بحث أو براءات اخرتاع، وهم يف راحة من تلقي االتصاالت ورسائل الربيد 

اإللكرتوين والرسائل الفورية.  

كام تســمح التقنية للــرشكات بأن تســتخدم ترتيبات عاملة بديلــة، وتتضمن ترتيبات 

العاملة البديلة متعهدين مســتقلني، وعامل تحت الطلــب، وعامل مؤقتني، وعامل الرشكة 

املتعاقديــن.  يقــدر مكتب إحصائيــات العاملة بــأن ترتيبات العاملة البديلة تشــكل 11 

% مــن إجــاميل الوظائف94، حيث يوجــد 10٫3 ماليني متعهد مســتقل و 2٫5 مليون عامل 

تحــت الطلب، و 1٫2 مليون عامل مؤقــت وقرابة 813000 عامل معني من خالل الرشكات 

املتعاقدة.  ويســمح اســتخدام ترتيبات العاملة البديلة للرشكات بسهولة ضبط مستويات 

تعداد املوظفني حســب الظروف االقتصادية ومعدل الطلب عىل املنتجات والخدمات.  لذا 

فعندمــا تخفض رشكة عدد موظفيها من خالل ترسيحهم من العمل فإن أثر ذلك يف الروح 
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املعنوية للموظفني األساسيني سيكون أقل حدة.  كام متكن ترتيبات العاملة البديلة املوظفني 

من التحيل باملرونة يف املوازنة بني أعاملهم وأنشــطتهم الحياتية.  فعىل ســبيل املثال، هناك 

رشكــة ويلــو يس إس إن )Willow CSN( التي تعمل يف مجال توفريوكالء )موظفني( ملراكز 

االتصاالت من املنزل وهو ما يعرف بـســايرب أيجانتس )CyberAgent(95.  تتعاقد ويلو مع 

رشكات مثل أوفيس ديبــوت )Office Depot(، والتي تحتاج مراكز االتصال لديها إىل عدد 

أكرب من املوظفني يف ســاعات معينة.  ومن ثم يقوم وكالء ســايرب أيجانتس باستخدام موقع 

الرشكــة اإللكرتوين الختيار الورديات التــي يرغبون العمل فيها.  وحيث إنهم يعملون لعدد 

متغري من الســاعات يرتاوح من 10 إىل 32 ساعة يف األســبوع، فإنه يتم تحديد املبالغ التي 

يتقاضونها وفقاً لعدد االتصــاالت التي يقومون بالرد عليها.  كام يقومون بإجراء االتصاالت 

من املنزل باســتخدام نفس الربنامج واملعدات التي يســتخدمها الــوكالء يف مراكز االتصال 

الخاصــة بالعمالء.  وتتم مراقبة الوكالء وتســجيل االتصاالت كام لو كان الوكالء يعملون يف 

مركز اتصاالت تقليدي.  وميكن لوكالء سايرب أيجانتس أن يحصلوا عىل مساعدة من املرشفني 

أو أقران العمل من خالل غرف الدردشــة.  وهناك رشكة نايك )Nike( التي تستخدم 3700 

  . عامــل مؤقت كل عــام بصفتهم جزءاً من قــوة عملها الدولية التي تبلــغ 28000 عامل96

يســاعد العامل املؤقتون رشكة نايك )Nike( عــىل التعامل مع ااحتياجات العاملة الدورية 

أثنــاء دورة العمل وكذلك االحتياجات املســتمرة ملواهب متخصصــة تتويل تنفيذ مبادرات 

إســرتاتيجية، مثل تطويــر منتج جديد أو وضع تصور ملتجر تجزئــة.  أما رشكات مثل يب إم 

دابليو )BMW(، فإنها تســتخدم ترتيبات عاملة بديلة للمســاعدة يف توفري عاملة لخطوط 

اإلنتــاج الجديدة إىل جانب تويل إدارة خطوط إنتاج قدمية يف حني يقوم املوظفون الدامئون 

بالتدريب لتويل عمليات إنتاج جديدة.  

وتظهر هنا مسألة تدريبية أساسية تطرحها ترتيبات العاملة البديلة وهي رضورة إعداد 

املديرين واملوظفني لتنسيق مجهوداتهم حتى ال تؤثر ترتيبات العاملة تلك سلباً عىل خدمة 

العمالء أو جودة املنتج.  إن االســتخدام املتزايد لرتتيبــات العاملة البديلة يعني رضورة أن 

يفهم املديرون كيف يحفزون املوظفني الذين قد يكون قد تم تعيينهم فعلياً من ِقبل الغري 

مثل جهاز لتشغيل العاملة املؤقتة أو وكالة تأجري.  
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نماذج نظم عمل عالية األداء:

ينتج عن استخدام التقنية الجديدة تغريات يف متطلبات املهارة وأدوار العمل وهو ما يتطلب 

دامئاً إعادة تصميم هياكل العمل )مثل اســتخدام فرق عمل(97.  فعىل ســبيل املثال، تستخدم 

عمليات التصنيع املدمج بالحاسوب أجهزة الروبوت والحاسوب يف تشغيل عملية التصنيع آلياً.  

فيسمح جهاز الحاسوب بإخراج منتجات مختلفة ببساطة من خالل إعادة برمجته.  

ونتيجــة لذلك، فإن العامل ومناول املواد واملشــغل أو املجمــع ووظائف الصيانة ميكن 

دمجهــا يف عمل واحد.  ويتطلب التصنيع املدمج يف الحاســوب مراقبة املوظفني للمعدات 

ومعالجة مشــكالت تصويب األخطاء مبعدات متطورة، ومشاركة املعلومات مع غريهم من 

املوظفني وفهم العالقات بني جميع مكونات عملية التصنيع98.

ومــن خالل اســتخدام التقنية، يســهل عىل املوظفــني الوصول إىل معلومات تحســني 

خدمة العمالء وجودة املنتجات.  ويعني هذا تحمل املوظفني مزيداً من املســؤولية لتلبية 

احتياجات العمالء وتحديد كيفية قيام املوظفني بوظائفهم.  ومن أكرث الطرق شيوعاً لزيادة 

مســؤولية املوظفني ورقابتهم االســتعانة بفرق عمل، وحيــث تتضمن فرق العمل موظفني 

ذوي مهــارات متنوعــة يتفاعلون مع بعضهم لتجميع منتج أو تقديم خدمة.  كام قد تتويل 

فرق العمل القيام بكثري من األنشــطة التي عادة ما ُيكلف بها املديرون، مبا يف ذلك اختيار 

أعضاء جدد للفريق، وجدولة العمل، وتنســيق األنشطة مع العمالء ومع وحدات أخرى يف 

الرشكة.  وحتى يتمتع الفريق بأقىص حد من املرونة، فالبد من تبني نظام التدريب املشرتك 

ألعضائه.  ويقصد بـالتدريب املشــرتك تدريب املوظفني عىل العديد من املهارات لتأهيلهم 

ألداء أي من األدوار التي يتم تكليف الفريق بها.  

عىل ســبيل املثال هناك نظام العمل العايل األداء املتبع يف مصنع الصناعات الهندســية 

مدينــة  يف   )Global Engineering Manufacturing Alliance( [GEMA[ العامليــة 

 )GEMA( دانديي، متشــيغان99.  فباملقارنة مبعظم مصانع املحركات، نجد أن مصنع جيام

أكرث اعتامداً عىل اآللة وأقل تشــغياًل للموظفــني – 275 موظف باملقارنة بـ 600 إىل 2000 

موظف.  ويهدف هذا املصنع ألن يصبح أكرب مصنع إنتاجاً للمحركات عىل مســتوى العامل.  

يتناوب املوظفون العاملون بنظام الساعات باملصنع الوظائف والورديات، مام يتيح للرشكة 
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قدراً أكرب من املرونة.  وتؤكد ثقافة املصنع رضورة حل املشكالت وتبني فلسفة أن أي شخص 

ميكن أن يفعل أي يشء يف أي وقت ويف أي مكان.  فكل شــخص يحمل املســمى الوظيفي 

نفســه:  عضو فريــق أو قائد فريق.  ومن خالل تناوب الوظائــف، يظل موظفو املصنع يف 

حالــة مــن التحفيز كام يجنبهم ذلك اإلصابات.  أما قادة الفرق واملهندســون فال يبقون يف 

مكاتبهــم، بل من املتوقع أن يعملوا عامالً عاديني بصفتهم جزءاً من فريق من ســتة أفراد.  

كام ميثل املتعهدون جزءاً من الفريق، حيث يعملون إىل جانب عامل التجميع واملهندســني 

كــام يرتــدون نفس زي العمــل املوحد.  ويتيح مصنــع جيام للموظفني منفذاً الســتخدام 

التقنية التي تساعدهم عىل ضبط اإلنتاجية.  فتقدم الشاشات اإللكرتونية العمالقة املعلقة 

يف أســقف املصنــع تحذيرات عن قطع اآلالت التي أوشــك عمرها االفــرتايض عىل االنتهاء 

وينبغي اســتبدالها قبل تعطلها.  كام يقدم نظام إدارة األداء، الذي ميكن عرضه عىل أجهزة 

الحاسوب الشخيص وعىل شاشات العرض، تحذيرات للموظفني عن حاالت التأخري أو الخلل 

يف اإلنتاجية.  ويختلف هذا الوضع عام عليه الحال يف معظم مصانع املحركات، ألن املديرين 

فقط هم من ميكنهم الوصول إىل تلك املعلومات.  فالتقنية املستخدمة يف مصنع جيام متكن 

جميع املوظفني من حل املشكالت – وليس فقط املديرين أو املهندسني.  

ويحتــاج اســتخدام تقنية جديــدة وتصميامت عمل مثل فرق العمــل إىل دعم تقدمه 

مامرسات معينة إلدارة املوارد البرشية.  وتتضمن تلك املامرسات اإلجراءات التالية100:

• يختار املوظفون أو ينتقوا موظفني جدداً أو أعضاء فرق جدداً.  	

• يتلقى املوظفون تغذية راجعة رسمية عىل أدائهم ويتم إرشااكهم يف عملية تحسني األداء.  	

• يتم التأكيد عىل استمرارية التدريب ومكافأة القامئني به.  	

• ترتبط املكافآت واألجور بأداء الرشكة.  	

•  تشــجع املعدات وآليات العمل عىل الوصول إىل الحد األقىص من املرونة والتفاعل 	

بني املوظفني.  

• يشارك املوظفون يف تخطيط تغيري طرق اإلعداد والتصميم والعمل.  	

• يفهم املوظفون كيفية مساهمة وظائفهم يف تقديم الخدمة أو املنتج النهايئ.  	
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إذاً مــا الدور الذي يلعبه التدريب؟  يحتاج املوظفون إىل املعارف واملهارات األساســية 

الخاصة بوظائفهم للعمل باملعدات الناشــئة عن التقنيــة الجديدة.  ونظراً ألن التقنية يتم 

استخدامها دامئاً وسيلة لتنويع املنتجات وتعديها حسب الطلب، فالبد أن يتحىل املوظفون 

بالقدرة عىل االستامع والتواصل مع العمالء.  ولذا فإن مهارات التعامل مع الغري مثل إدارة 

النزاعات والتفاوض، ومهارات حل املشــكالت تكون أكرث أهمية من القوة البدنية ومهارات 

التنســيق واملهارات الحركية الدقيقة – والتي كانت يف السابق هي الرشوط الوظيفية لكثري 

من الوظائف الخدمية والصناعية.  وعىل الرغم من أن التقدم التقني أتاح للموظفني تحسني 

الخدمات واملنتجات، إال أنه يجب عىل املديرين أن مُيكنوا املوظفني من القيام بالتغريات.  

وبجانب تغيري طريقة تصنيع املنتجات أو تقديم الخدمات داخل الرشكات، فقد سمحت 

التقنية للرشكات بأن تكون رشاكات مع غريها.  وُيقصد بـ الفرق االفرتاضية تلك الفرق التي 

يفصلهــا الزمان واملكان والثقافة و/أو الحدود التنظيمية وتعتمد اعتامداً شــبه حرصي عىل 

التقنيــة )الربيد اإللكــرتوين، واإلنرتنت، ومؤمترات الفيديو( يف التفاعــل وإنجاز مرشوعاتها.  

وميكن للفرق االفرتاضية أن تتشكل يف داخل رشكة واحدة تنترش منشآتها يف أنحاء الدولة أو 

العامل.  كام قد تستخدم الرشكة الفرق االفرتاضية يف تكوين رشاكات مع موردين أو منافسني 

للتعاون يف اســتقطاب إحدى املواهب الرضورية إلكامل مرشوع ما أو ترسيع تسليم منتج 

ما للسوق.  

يتطلــب نجاح الفرق االفرتاضية وضــوح املهمة ومهارات تواصل جيــدة وبناء ثقة بني 

األعضاء الذين يلتزمون مبواعيد تسليم األعامل وإكامل املهام املكلفني بها وفهم االختالفات 

الثقافية )إذا شملت تلك الفرق أعضاء يف بلدان خارجية(.  

ففي عمليات رشكة نيســان موتــور )Nissan Motor( يف الواليــات املتحدة هناك 16 

فريقــاً، يضم كل منها مــن 8 إىل 16 موظفاً من أقســام مختلفة يتقاضــون رواتباً.  تلتقي 

  . تلك الفرق أســبوعياً ملناقشة موضوعات مثل الجودة والتنوع أو إدارة سلسلة توريدات101

ويكــون أعضاء الفريق، كام تختارهم اإلدارة، موظفني مبســتوى أداء عــاٍل متيزون بتقبلهم 

لألفــكار الجديدة.  ويتم اســتخدام الفرق يف تغيري املنظمة وعــرض مبادرات جديدة تزيد 

من اإلبداع واالبتكار يف الرشكة.  فعىل ســبيل املثال، نتيجة ملناقشــة أحد الفرق عن كيفية 
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توفــري التكاليف، تم تطوير اقرتاح للعمل من املنزل.  وقــام الفريق بإجراء تجربة لتحديد 

فوائد العمل من املنزل.  وقد كشــفت دراســة أولية شملت 41 موظفاً أن العمل من املنزل 

يخفض تكاليف التشغيل ويرفع الروح املعنوية باإلضافة إىل زيادة اإلنتاجية.  ونتيجة لذلك، 

يجري حالياً التجهيز ملبادرة املكتب االفرتايض يف مقر رشكة نيسان )Nissan( مبدينة ناشفيل 

))Nashville بتينيســيي )Tennessee(.  وعىل ذلك، فــإن موظفي الرشكة الذين يقومون 

بتحليل اتجاهات السوق ويحددون مفاهيم نيسان سيعملون من اآلن من منازلهم يف لوس 

  .)Los Angeles( أنجلوس

وحيث إن مطوري الربمجيات يحددون أماكن املوظفني يف جميع أنحاء العامل، فباستخدام 

مجموعــات من ثالث إىل أربع منشــآت تفصل بينها من ســت إىل مثاين ســاعات، ميكنهم 

الحفاظ عىل تشغيل املرشوعات ملدة 24 ساعة يف اليوم102.  وبإمكان املوظفني الرتكيز دوماً 

عىل املرشوعات التي يعملون بها باالســتعانة مبهندســني ذوي مواهب كبرية ميكنهم العمل 

وفــق توقيتاتهم ومواقعهم دون الحاجة إىل االنتقال إىل بلد مختلف أو العمل يف ســاعات 

ال تناســبهم.  والنتيجة هي زيادة اإلنتاجية وتقليل زمن إمتام املرشوع، وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن املرشوعات املوزعة يف أنحاء العامل قد تتطلب تشــغيل موظفني من مختلف الثقافات 

والخلفيات والرؤى مام يســاعد يف إنتاج خدمــات ومنتجات تلبي االحتياجات العمالء عىل 

مستوى العامل بشكل أفضل.  ويكمن التحدي يف تنظيم العمل حتى يتسنى للفرق يف أماكن 

مختلفــة وورديــات عمل مختلفة أن تشــارك املهام بأقل درجة مــن التفاعل.  وهنا يجب 

حصول املوظفني عىل التدريب الالزم عن مبادئ اختيار املوظفني والجودة وخدمة العمالء.  

كام ينبغي عليهم فهم البيانات املالية يك يتعرفوا عىل العالقة بني أدائهم وأداء الرشكة.  

لمحة عن ممارسات التدريب:

ميكن للتدريب أن يلعب دوراً أساســياً يف مساعدة الرشكات عىل اكتساب ميزة تنافسية 

ونجاحها يف التعامل مع تحديات املنافسة.  وقبل التعرف عىل كيف أن التدريب بإمكانه أن 

يساعد الرشكات عىل تحقيق أهدافها التجارية وقبل فهم تصميم التدريب وأساليبه وغريها 

من املوضوعات التي متت مناقشتها، فالبد من التعرف عىل كم ونوع التدريب الذي ُيجرى 

يف الواليات املتحدة.  كام أنه البد من فهم ما يقوم به املدربون.  ولذا يستعرض الجزء الثاين 
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مــن هذا الفصل بيانات تتعلق مبامرســات التدريب )مثاًل، مقدار مــا تنفقه الرشكات عىل 

التدريب، ونوع التدريب الذي يتم إجراؤه، والذين يتلقون التدريب( باإلضافة إىل املهارات 

والكفاءات املطلوب توفرها يف املدرب.  

أرقام وحقائق خاصة بالتدريب:

تعتمد اللمحة املقدمة يف هذا الجزء من الفصل عن مامرســات التدريب عىل البيانات 

التــي تم الحصول عليها من عدد من املصادر، مثل الدراســات التــي أجرتها مجلة تريننج 

)Training(، والجمعيــة األمريكيــة للتدريــب والتطوير )ASTD(، ومكتــب إحصائيات 

العاملة103.  وتجدر اإلشارة إىل أن تلك البيانات يجب اعتبارها تقديرات معقولة للمامرسات 

أكرث منها حقائق دقيقة.  كام أن إمكانية تعميم نتائج دراســة مامرســات التدريب عىل كل 

الرشكات األمريكية محدودة إىل حد ما بسبب احتاملية انحياز الطرق املستخدمة يف إجراء 

الدراســة.  فعىل سبيل املثال، تم إجراء دراســة مجلة تريينج )Training( من خالل رشكة 

بحوث قامت بإرســال دعوات بالربيد اإللكرتوين للمشــرتكني لالشــرتاك يف تلك الدراسة عىل 

اإلنرتنت.  وتراوح معدل االســتجابة من 30% للــرشكات الكربى إىل 34% للرشكات الصغرية.  

كام أن أحدث دراســة عن التدريب املقدم من صاحب العمــل، أجراها مكتب إحصائيات 

العاملة كانت يف عام 1995، فعىل الرغم من دقة تلك الدراسة علمياً إال أنها ليست حالية.  

وهنا قد يتبادر إىل الذهن بعض األسئلة مثل، »كم تنفق الرشكات من املال وكم تخصص 

مــن الوقت للعملية التدريبيــة؟« أو »هل أصبح التدريب القائم عــىل املدرب مهجوراً؟« 

ويقــدم الجدول )1-6( ملحة عن اتجاهات التعلــم يف مكان العمل كام أوردها تقرير وضع 

الصناعة الذي يصدر سنوياً وتقوم بإعداده الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير.  وتواصل 

املنظامت األمريكية استثامر مبالغ ضخمة من األموال يف متويل مبادرات التعليم.  وفيام ييل 

نظرة عامة عىل بعض االتجاهات املتبعة يف تلك املبادرات:

• املرصوفات املبارشة، كنســبة من كشف الرواتب وساعات التعلم، مل تتغري عىل مدار 	

السنوات العديدة املاضية.  

• زيادة طلب التعلم املتخصص الذي يشتمل عىل محتوى احرتايف يف تخصص العمل نفسه.  	
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• زيادة اســتخدام طرق توصيل املحتوى التعليمي املعتمدة عىل استخدام التقنية من 	

11% عام 2001 إىل 33% عام 2007.  

• التعليم ذايت الرسعة عرب اإلنرتنت هو أكرث أمناط التعلم التقني استخداماً.  	

• التعلم التقني ســاعد يف تحســني كفاءة التعلــم وهو ما أكدته زيادة نســبة إعادة 	

االســتخدام منذ عام 2003.  )ويقصد بـ »نســبة إعادة االستخدام« مقدار استخدام 

املحتوى التعليمي أو تلقيه لكل ساعة من ساعات املحتوى(.

جدول )1-6( أسئلة وأجوبة عن مامرسات التدريب

استثامر وتوزيع املرصوفات

س:  كم تنفق املؤسسات األمريكية عىل تعليم املوظفني وتطويرهم؟ 

ج:  قرابة 134 مليار دوالر

س:  ما معدل اإلنفاق بالنسبة لكل موظف؟ 

ج:  1103 دوالرات

س:  ما نسبة اإلنفاق بالدوالر عىل التدريب والتطوير قياساً عىل املرتبات؟ 

ج:  %15٫2

س:  كم يقيض املوظفون من الوقت يف التدريب الرسمي؟ 

ج:  37 ساعة

س:  من يتلقى معظم التدريب؟ 

ج:   34% من ميزانيات ومخصصات التدريب تنفق عىل املوظفني غري املعفيني، و32% عىل املوظفني املعفيني، 

و24% عىل املديرين، و9.  5% عىل التنفيذيني.  

الكفاءة: 

س:  ما نسبة النفقات الكلية املرصودة لسداد تكاليف التعليم؟ 

ج: %6٫12

س:  ما عدد أعضاء هيئة التدريب لكل موظف؟ 

ج:  1: 227 
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س:  ما متوسط تكلفة كل ساعة تعليم يتم تلقيها؟

ج:  56 دوالراً 

س:  ما متوسط تكلفة ساعة التدريب الرسمي؟ 

ج:  1135 دوالراً 

س:  ما نسبة ساعات العمل املستخدمة بالنسبة لساعات العمل املتاحة؟

ج:  8٫44

طرق توصيل التدريب

س:  كيف يتم توصيل املحتوى التدريبي؟

ج:  71% من التدريب يقدمه مدرب، و32% يعتمد عىل التقنية، و25% يتاح من خالل شبكة اإلنرتنت.  

س:  كم نسبة مرصوفات التعليم املبارش التي تخصص لجهات خارجية لتتويل هي القيام بتلك األعامل )توزيع 

العمل خارجياً(؟ 

ج:  %25

المصدر: 
A. Paradise، 2008 State of the Industry Report )Alexandria، VA: American Society for Training 

and Development، 2008(; “2008 Industry Report: Gauges & Drivers، “Training )November/

December(: 16-34.  

• لقد نتج عن التعليم التقني ارتفاع النسبة بني املوظفني وأفراد التعليم.  	

• لقــد انخفضت نســبة الخدمــات التــي يوزعها مقدمــو خدمــات خارجيني )مثل 	

املستشــارين وورش العمل وبرامج التدريب( من 29% يف عام 2004 إىل 25% يف عام 

  .2007

• ومــن الـــ 134 مليار دوالر التــي يتم إنفاقها عــىل التدريب، ُتخصص نســبة %62 	

للتكاليف الداخلية مثل رواتب موظفي التدريب وتطوير الدورات التدريبية، و%25 

للخدمــات املقدمة من مصادر خارجية مثل اإلستشــاريني أو ورش العمل أو برامج 

التدريب املقدمة من خارج الرشكة، و1% لسداد رسوم التعليم.  
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يبني الشكل )1-3( األنواع املختلفة من التدريب التي تقدمه الرشكات.  ومتثل نسبة %37 

من املحتوى التدريبي املواد املتعلقة باملهنة أو النشــاط، والجوانب اإلدارية أو التوجيهية، 

والعمليــات واإلجراءات واملامرســات التجارية.  أما النســبة األقل مــن املحتوى التعليمي 

فتختص بتطوير التنفيذيني والتدريب عىل املبيعات ومهارات التعامل مع الغري.  

شكل )1-3( أمناط التدريب املختلفة التي توفرها الرشكات

ملحوظة: البيانات الواردة هي من استجابات مجمعة )الرشكات التي تقّدمت ببياناتها السنوية كجزء من برامج املقارنة 

املرجعية التابع للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير(
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قادة استثمارات التدريب:

توّضــح افتتاحيــة الفصل كيف ميكــن للرشكات اســتخدام التدريــب يف تحقيق ميزة 

تنافســية.  فريتبط اســتثامر الــرشكات الكثيف يف مجال التدريب داخــل الواليات املتحدة 

باســتخدام مامرســات التدريب املبتكرة ومامرســات العمل عالية األداء مثل فرق العمل، 

وخطط متلك املوظفني ألســهم، ونظم املكافآت التشجيعية )تقاسم األرباح(، وخطط تنمية 

األفراد، ومشــاركة املوظف يف اتخاذ القرارات التجارية.  ولقد ثبت أّن هذا اإلنفاق )مقرتناً 

باســتخدام مامرســات العمل عالية األداء( يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسن القدرة عىل تحقيق 

أرباح، ورضا العميل واملوظف، وكذلك القدرة عىل االحتفاظ باملوظفني.  فعىل سبيل املثال، 

 ،)Intel( وانتيل ،)Lockheed Martin( ولوكهيد مارتني ،)Pfizer( أدركت رشكات مثل فايزر

وستيلكايس )Steelcase(، وبوزآلينهاميلتون )Pooz Allen Hamilton( أّن التدريب يسهم 

يف رفع قدراتها التنافســية.  فتلك الرشكات تســتثمر ما بني 4% إىل 10% من إجاميل رواتب 

املوظفني يف التدريب.  ويناقش الفصل الثاين كيف يســاعد التدريب الرشكات عىل تحقيق 

أهدافها التجارية.  

كيف تختلف مامرســات التدريب يف الــرشكات التي أدركت أهمية التدريب يف تحقيق 

ميزة تنافســية عن غريها من الرشكات؟  يقارن تقرير وضــع الصناعة الصادر عن الجمعية 

األمريكية للتدريب والتطوير بني مامرســات التدريب لدى الرشكات التي تنتمي إىل منتدى 

املقارنة املرجعية التابع للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير والرشكات التي حصلت عىل 

جوائــز الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير ألفضل املامرســات )مربزاً تلك الرشكات التي 

أظهرت عالقة واضحة بني التدريب ومستوى األداء(104.  حيث قامت رشكات منتدى املقارنة 

املرجعية بتزويد الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير بسلسلة من البيانات القياسية بشأن 

مامرســاتها التدريبية )مثل عدد ســاعات التدريب(، والتي اشتملت عىل 25 رشكة متوسط 

عــدد املوظفني فيها يبلغ 64241 موظفاً.  كانت الرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرســات 

هي تلك الرشكات التي انفقت استثامرات طائلة عىل التدريب، حيث تقّرر منح الجائزة بناء 

عىل تقســيم تلك الرشكات املشاركة يف خدمة املقارنة املرجعية إىل أربعة أنواع:  استثامرات 

التدريب )نفقات التدريب(، وإجاميل عدد ســاعات التدريب لكل موظف، والنسبة املئوية 
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بني املوظفني املســتحقني للتدريب إىل من حصلوا عليه، ونســبة الفرتة الزمنية املســتغرقة 

إلمتــام التدريب عرب وســائط تقنية التعليم )مثــل التدريب عرب اإلنرتنــت(.  يبنّي الجدول 

)1-7( الخصائص املختلفة املمّيزة للرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرســات.  كام سنعرض 

للمناقشة يف الفصل الثاين فإن الرشكات الحاصلة عىل جائزة أفضل املامرسات هي املشرتكة 

يف للتدريب والتطوير اإلســرتاتيجي، أي التدريب والتطوير الذي يدعم إسرتاتيجيات العمل 

التي حققت نتائج ميكن قياســها.  يضم الفائزون بجائزة أفضل املامرســات 40 رشكة يقّدر 

متوســط املوظفني فيها بـ 28763 موظفاً.  يقارن الجدول )1-8( بني الفائزين بجائزة أفضل 

املامرسات والرشكات املشاركة يف املقارنة املرجعية؟ benchmark.  وكام يتبنّي من الجدول، 

ثبــت أن الرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرســات أنفقت عىل اســتثامرات تدريب لكل 

موظــف 10 % أكرث مــام أنفقته لرشكات املشــاركة يف املقارنة املرجعية.  كام اســتخدمت 

الرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرســات مزيداً من وسائط تقنية التعليم، مثل الحاسبات 

املتصلــة باإلنرتنت لتلقي التدريب وقضت واســتغرقت وقتاً أقل يف التدريب داخل قاعات 

الدراســة مقارنة مبؤسسات املقارنة املرجعية.  وكانت األقراص املدمجة والشبكات الداخلية 

للرشكات هام أكرث الوسائط التقنية التعليمية شيوعاً يف توصيل التدريب.  

جدول )1-7( الخصائص املمّيزة للرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرسات

توافق إسرتاتيجية العمل مع التدريب والتطوير.  

الدعم الواضح من كبار املديرين التنفيذيني.  

كفاءة التدريب والتطوير من خالل تحسينات العمليات الداخلية واستخدام التقنية واملصادر الخارجية.  

فعالية املامرسات من خالل ضبط التدريب والتطوير مع احتياجات العمل وإتاحة لجميع املوظفني 

سبل االستفادة من التدريب والتطوير حسب الحاجة.  

االستثامر يف التدريب والتطوير.  

توفري فرص تعليمية مختلفة.  

قياس فعالية وكفاءة أنشطة التدريب والتطوير.  

الحلول غري التدريب املستخدمة يف تحسني األداء، مبا يف ذلك تطوير املؤسسة وتحسني العملية.  
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المصدر:
A.  Paradise، 2008 State of the Industry Report )Alexandria، VA: American Society for Training and 

Development، 2008(

جدول )1-8( مقارنة بني الرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرسات والرشكات املشاركة يف املقارنة املرجعية

الرشكات املشاركة يف املقارنة 

املرجعية

الرشكات الفائزة بجائزة 

أفضل املامرسات

45 ساعة43 ساعةمقدار التدريب لكل موظف

املبلغ املنفق عىل التدريب:

3%2%النسبة املئوية من إجاميل الراتب

1609$1541$لكل موظف

التعلم  لساعات  املئوية  النسبة  متوسط 

املستخدمة عرب وسائط تقنية التعلم

%36%39

املبارش  للتدريب  املئوية  النسبة  متوسط 

عىل يد املدرّب

%60%70

المصدر:
A.  Paradise، 2008 State of the Industry Report )Alexandria، VA: American Society for Training and 

Development، 2008(.  

مــا نوعية الــدورات التي تم رشاؤهــا باملبالغ املخصصة للتدريــب؟ مل يختلف محتوى 

التعليم اختالفاً كبرياً بني الرشكات املشــاركة يف املقارنــة املرجعية والرشكات الفائزة بجائزة 

أفضل املامرســات.  فبالنســبة لرشكات منتدى املقارنة املرجعية، متثلت أعىل ثالثة نطاقات 

للتعلم يف الحرفة أو املحتوى الخاص بالصناعة، ومهارات تقنية ونظم املعلومات، والعمليات 

واإلجراءات ومامرســات العمل.  أما بالنســبة للــرشكات الفائزة بجائزة أفضل املامرســات 

فتمثلت أعىل ثالثة نطاقات للتعلم يف الحرفة أو املحتوى الخاص بالصناعة، ومهارات تقنية 

ونظم املعلومات، والتدريب اإللزامي أو التدريب عىل االنضباط.  
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أدوار وكفاءات ووظائف محترفي التدريب:

ميكن للمدربني شغل العديد من الوظائف، مثل مصّمم محتوى تعليمي، أو مدرب فني، 
أو محلل احتياجات.  وتنطوي كل واحدة من تلك الوظائف عىل أدوار أو وظائف محّددة.  
فعىل ســبيل املثــال، يتمثل أحد أدوار محّلل االحتياجــات يف تلخيص وتجميع البيانات من 
خــالل اللقاءات وتدوين املالحظات وعمل الدراســات املســحية للوقــوف عىل احتياجات 
التدريب الخاصة بوظيفة معّينة أو سلسلة وظائف.  كام تربز الحاجة إىل نوعية معينة من 
املعارف أو املهارات أو الســلوكيات )يطلق عليها »الكفاءات«( وذلك ألداء كل دور بنجاح.  
فعىل سبيل املثال، البد ملحّلل االحتياجات فهم اإلحصائيات األساسية وطرق البحث ملعرفة 

نوع البيانات املراد جمعها ومن ثم تلخيص تلك البيانات لتحديد احتياجات التدريب.  

قامت الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير بإجراء أكرث الدراســات شــمولية بشــأن 
محــرتيف التدريــب105.  ويوضح الشــكل )1-4( منوذج الكفاءة حســب تصنيف الجمعية 
األمريكيــة للتدريب والتطوير.  حيث يصف ذلك النموذج ما يحتاجه الفرد ليكون ناجحاً 
يف مجــال التدريب والتطويــر.  ويقع عىل رأس هذا النموذج األدوار التي ميكن أن يلعبها 
محرتفو التدريب والتطوير.  فيحّدد مصّمم إســرتاتيجيات التعليم كيف ميكن اســتخدام 
التعلم يف مكان العمل بالشكل األفضل للمساعدة يف تحقيق اإلسرتاتيجية التجارية للرشكة.  
يقوم الرشيك التجاري باستخدام املعرفة بالعمل واملعرفة بالصناعة يف توفري فرص تدريب 
لتحسني األداء.  يقوم مدير املرشوع بالتخطيط وتوفري ومراقبة التوصيل الفعال للمحتوى 
التعليمــي وحلــول األداء مبا يدعم العمــل.  ويقوم األخصايئ االحــرتايف بتصميم وتطوير 
وتقديــم وتقييم حلول التعليم واألداء.  وتندرج تلك األدوار يف وظائف مثل وكيل التغيري 
املؤســيس، واملستشــار املهني، ومصّمم املحتوى التعليمي، ومدرب حجرة الدراســة.  أما 
مديرو أقســام التدريب فيخصصون وقتاً كبرياً ألدوار رشيك العمل ومصّمم إسرتاتيجيات 
التعلم.  وقد يقوم مديرو أقســام التدريب بدور مدير املرشوع، ولكن نظراً ملســؤولياتهم 
األخرى، فإّنهم يشاركون يف ذلك بشكل أقل من األخصائيني الذين يشغلون وظائف أخرى.  
يجوز أيضاً مطالبة مديري املوارد البرشية وشــئون املوظفــني بالقيام بالعديد من األدوار 
التدريبية عىل الرغم من أّن مســؤوليتهم الرئيســة تتمثل يف اإلرشاف عىل وظائف املوارد 
البرشيــة بالرشكة )مثل توفري الكوادر الوظيفية واســتقدام األفراد وتحديد املقابل املادي 

واالمتيازات األخرى(.  
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شكل )1-4( منوذج الكفاءة للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير لسنة 2004

المصدر:

أعيد طبعه بترصيح من الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير.  

 From P.  Davis, J.  Naughton, and W.  Rothwell, »New Roles and Competencies for the Profession,« 

TD )2004(: 26 – 36: Permission converyed through Copyright Clearance Center, Inc.  

يتضمــن الصف الثاين من النموذج الهرمي مواطن الخــربة التي متّثل املهارات واملعرفة 

الفنيــة واالحرتافية الالزمة للنجاح )مثل تصميم املحتوى التعليمي، وتقديم التدريب، وغري 

ذلك(.  وعىل الرغم من قضاء محرتيف التدريب معظم أوقاتهم يف تصميم املحتوى التعليمي، 

وتقديم املحتوى التدريبي، وإدارة الوظيفــة التعليمية، والتدريب عموماً، إال أّنهم يقضون 

بعض الوقت يف مجاالت أخرى أيضاً.  
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ترتكز الكفاءات األساســية عــىل قاعدة منوذج الكفاءة الهرمــي.  وتضم تلك الكفاءات 
األساســية كفاءات التعامل مع الغري، والكفاءات اإلدارية والتجارية، والكفاءات الشخصية.  
وتعــد الكفــاءات األساســية مهمة بغــض النظر عن نطاق خــربة املــدرب أو دوره إذ يتم 

استخدامها عىل مستويات مختلفة طبقاً لكل دور أو نطاق تخصص.  

وحيــث إن الوظائــف التقليدية املحــدودة يف التدريب التي تركز عــىل نوع واحد من 
الخربة )مثل، مصمم املحتوى التعليمي والكاتب الفني( تتغري باستمرار، فإن وجود مجاالت 
خــربة متعددة يجعــل من الرضوري اســتخدام التدريــب والتطوير لزيادة املســاهمة يف 
العمــل.  وتتطلب إدارة املرشوعات معرفة تقنيات التدريب الجديدة )مثل، التعليم املقدم 
عــرب اإلنرتنت، واألســطوانات املدمجة، ونظــم إدارة املعرفة( والقدرة عــىل إدارة املديرين 
واملهندســني والعلامء وغريهم ممن قد يكون لديه من الخــربة أو املعرفة التقنية ما يفوق 
 ،[Hewlett-Packard([HP( املدربني أنفسهم.  عىل سبيل املثال، يف رشكة هوليت – باكارد
يحتــاج أخصائيو التعليم الجدد أن يشــغلوا وظائف مديــري مرشوعات106.  فهم يف حاجة 
إىل معرفــة كيفية إيجــاد حلول تدريبية عالية األثر والتي ترغب وحدات العمل بالرشكة يف 
رشائها، وعليهم بعد ذلك أن يضعوها يف مدد زمنية قصرية – حوايل ستة أشهر.  ويف الوقت 
نفســه يجــب أن يقف مديرو املرشوعات عــىل أرض صلبة يف تصميــم املحتوى التعليمي 

ومعرفة التقنيات الجديدة التي ميكن أن تستخدم يف تقديم التدريب.  

أطلقــت رشكة إتش يب )HP( مؤخراً ورش عمل عىل شــبكة اإلنرتنــت وهي عبارة عن 
دورات مدتها 90 دقيقة يتم إلقاؤها من خالل شــبكة اإلنرتنت وميكن للموظفني من شتى 
بقاع العامل أن يشــرتكوا فيها.  وتتضمن ورش عمل اإلنرتنت تلك عروضاً توضيحية وعروض 
رشائح يقدمها خرباء إتش يب، يتبعها مناقشات عرب اإلنرتنت فيام بني املوظفني والخرباء.  كام 
تعتمد إتش يب بشــكل كبــري عىل مصادر خارجية يف توفري املورديــن وواضعي التصميامت 
لتطويــر الربامج التدريبية.  كــام يتأكد املدربون لدى إتــش يب )HP( من تقديم املوردين 
للربنامج املتفق عليه يف الوقت املحدد )مبعنى أنهم مديرو للموردين(.  وعىل الرغم من أن 
إتش يب تستمر يف تحميلها مزيداً من املعارف عىل شبكة اإلنرتنت مام يقلل وقت التدريب 
داخل الفصل، إال أنها تدرك رضورة االســتغالل الجيد لوقت التدريب داخل الفصل.  فالبد 
أن يكون املدربون ميرسين مهرة ميكنهم إدارة مناقشــات حوارية إجرائية ووسائل محاكاة 
ودراسات حالة وجلسات تعلم الترصف.  وستتم مناقشة أساليب التدريب تلك يف الفصلني 
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الســادس والسابع، لكن ما يهم اآلن هو معرفة أن املتدرب بتلك األساليب التدريبية يشارك 
بشــكل فعال جداً يف عمليــة التعلم.  أما املدربــون فيقومون بتطويــر املحتوى التدريبي 
وتســهيل التجارب التعليمية العملية.  كام يقوم مدربو إتش يب بالعمل بنظام فرق العمل 
االفرتاضيــة الدولية التي تضم أعضاء يف وظائــف مختلفة ومن مواقع متباعدة حول العامل.  
فمن خالل الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت يجري التفاعل الشــخيص ومراجعة محتوى التدريب 

وتنسيق املرشوعات.  

يبــني الجدول )1-9( متوســط مرتبات محرتيف التدريب.  الحظ أنــه من النادر جداً أن 
يشــغل أي شــخص أعىل الوظائف راتباً )مديــر تدريب، مدير التدريــب التنفيذي( بدون 

التمتع بكفاءات متطورة يف القيام بعدد من أدوار التدريب.  

من يقدم التدريب؟ 

يف معظم الرشكات يقوم املدربون واملديرون واالستشاريون الداخليون وخرباء التوظيف 
بتقديم املحتوى التدريبي.  ومع ذلك، وبإلقاء نظرة رسيعة عىل مامرســات التدريب، نجد 

أنه يتم أيضاً االستعانة مبصادر خارجية للقيام بأنشطة التدريب والتطوير.

جدول )1-9( متوسط مرتبات محرتيف التدريب

106267 دوالراًمدير تطوير املوارد البرشية /تدريب عىل املستوى التنفيذي

118708 دوالراتمدير التدريب عىل املستوى التنفيذي 

82976 دوالراًمدير إدارة التدريب )تلقي تقارير من واحد إىل خمسة مدربني(

89121 دوالراًمدير إدارة التدريب )تلقي تقارير من أكرث من خمسة مدربني(

72297 دوالراًإدارة تدريب شخص واحد 

64213 دوالراً مدرب/ معلم فصل 

65932 دوالراً مصمم محتوى تعليمي 

68221 دوالراًمدير/مصمم أو مربمج وسائط متعددة/ شبكات/ تدريب معتمد عىل الحاسوب

79841 دوالراًأخصايئ تطوير املنظمة/ املهنة/ اإلدارة

67003 دوالراتأخصايئ/مدير موارد برشية

المصدر: 
 “The Bucks Stop Here، ” Training )October 2008(: 22-28.  
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املقصود مبصطلح املصادر الخارجية )Outsourcing( أن يقوم أفراد من خارج الرشكة بإجراء 

التدريب والتطوير.  ويشــمل مقدمو التدريب من خارج الرشكة كاًل من الكليات والجامعات 

واملعاهــد العليا والكليــات األهلية واملعاهد الفنية واملهنية وموردي املنتجات واالستشــاريني 

والرشكات االستشــارية واالتحادات واملنظامت املهنية والتجارية والحكومية.  وستتم مناقشة 

مسألة االستعانة مبصادر خارجية يف التدريب بيشء من التفصيل يف الفصل الثاين.  

من المسؤول عن التدريب؟ 

ميكــن أن يكون املســؤولون عن التدريب والتطوير هم أخصايئ املــوارد البرشية، أو تنمية 

املوارد البرشية، أو تطوير املؤسسة107.  كام قد يكون للرشكات وظائف أو إدارات كاملة تسمي 

املوارد البرشية أو تنمية املوارد البرشية أو تطوير املؤسسة تقوم بإجراء التدريب والتطوير.  

أما يف الرشكات الصغرية فيمكن أن يتحمل مســؤولية التدريب مؤســس الرشكة وجميع 

موظفيها.  وعندما تنمو الرشكة ويصل عدد موظفيها إىل 100 موظف يتوىل بالطبع شخص 

ما داخل الرشكة إدارة املوارد البرشية، ســواء أكان ذلك جزءاً من وظيفته أم مجملها.  ويف 

تلك الحالة، يصبح التدريب أحد مســؤوليات املوظف املســؤول عن املــوارد البرشية.  أما 

يف الرشكات املتوســطة أو الكبرية فيمكن أن تلقى مســؤولية التدريب عىل أخصايئ املوارد 

البرشيــة أو قــد تتكفل بها وظيفة منفصلــة يطلق عليها تنمية املــوارد البرشية أو تطوير 

املؤسســة.  وكام ذكرنا يف مســتهل هذا الفصل، تشــري إدارة املوارد البرشية بشكل عام إىل 

السياسات واملامرسات والنظم التي تؤثر يف سلوك املوظفني وتوجهاتهم وأدائهم.  وتتضمن 

إدارة املــوارد البرشية التوظيف )التعيني أو االختيار( واملكافآت وعالقات املوظفني والصحة 

والسالمة وتكافؤ فرص التعيني وتخطيط املوارد البرشية والتدريب.  

أما تنمية املوارد البرشية فتشــري إىل االســتخدام املتكامل للتدريــب والتطوير، وتنمية 

املؤسســة، وتطوير املهنة بهدف تحســني كفاءة املؤسســة واملجموعة والفرد.  وقد يشارك 

أخصائيــو تنميــة املوارد البرشيــة يف تحليل املهــام والوظائف وتصميم النظــم التعليمية 

والتدريب عىل رأس العمل وتحســني أداء األفراد.  بل قد يركزون عىل التدريب وبناء فرق 

عمــل وتاليف النزاعــات وتطوير املوظفني وإدارة التغيري.  وكــام يتضح من تلك املواصفات، 
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فقد تكون أنشــطة التدريب والتطوير هي مســؤولية إدارة املوارد البرشية وتنمية املوارد 

البرشية وأخصايئ أو إدارات تطوير املؤسسة.  ويجب الوضع يف االعتبار أنه بغض النظر عن 

مدى مسؤولية الفرد أو اإلدارة أو الوظيفة فال يكون التدريب ناجحاً إال إذا التزم املوظفون 

واملديرون وأخصائيو التدريب وكبار املديرين بتويل مســؤولية التدريب! وخالل فصول هذا 

الكتاب تتضح فكرة أن التدريب عىل الرغم من كونه قد ميثل مســؤولية رســمية يتحملها 

موظــف معــني، إال أن املوظفني عىل كل مســتويات الرشكة يلعبــون دوراً يف نجاح عملية 

التدريــب.  وباإلضافة إىل ذلــك، فبغض النظر عام إذا كانت مســؤولية التدريب والتطوير 

تتحملها املوارد البرشية أو تنمية املوارد البرشية أو تطوير املؤسسة، فإن التدريب والتطوير 

البد وأن يتوافقا مع إسرتاتيجية العمل ويدعام احتياجاته.  واألخصائيون يف أي من املجاالت 

الثالثــة قد يكونون ذوي خــربات متخصصة يف مجاالت أخرى، مثــل إدارة التغيري ألخصايئ 

تطوير املؤسسة، كام قد يتحملون أيضاً مسؤوليات التدريب والتطوير.  وكام يوضح الشكل 

)1-4(، فإنــه حتــى ينجح األخصائيون يف القيام بــأدوار األداء والتعلم يف مكان العمل، فإن 

عليهم فهم العملية التجارية وإتقان كفاءات ومجاالت الخربة.  

ومــع منو الــرشكات و/أو إدراكها ألهمية دور التدريب يف إنجاح أنشــطتها، فإنها تقوم 

بوضع وظيفة تدريبية كاملة )ســتتم مناقشــة كيفية وضع الوظائــف التدريبية يف الفصل 

الثاين(.  وقد تشتمل الوظيفة التدريبية عىل مصممي املحتوى التعليمي، ومعلمني، ومدربني 

فنيني، وخرباء يف تقنية التعليم.  

وتختلــف عالقة رفــع التقارير بني إدارة املــوارد البرشية ووظيفــة التدريب من رشكة 

ألخــرى108، فقد تعــد بعد املنظامت التدريب جزءاً من وظيفة املــوارد البرشية، العتقادها 

بأنه يسمح بتشكيل رشاكات إسرتاتيجية مع وظائف عمل أخرى ومع ما يناسبها من تدريب 

يقدم يف باقي أقســام الرشكة.  فعىل ســبيل املثال، يف رشكة اليف كري ســينرتز أوف أمريكا 

)Life Care Centers of America( التي تتخذ من والية تينييس مقراً لها وتعمل يف مجال 

تشغيل منشآت رعاية املسنني، يتم إدراج التدريب يف قسم املوارد البرشية نظراً ألن الرشكة 

تؤمــن بأن التدريب هو جزء مــن تخصص املوارد البرشية، متضمناً القدرة عىل كتابة منهج 

لتدريب وتقييم التعليم.  ومن خالل شغل التدريب ملوقع مركز بقسم املوارد البرشية فإنه 

بذلك يستخدم املوارد االستخدام األمثل ويساعد عىل تبادل ثقافة إدارية مشرتكة.  
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وتقــوم رشكات أخرى بفصل التدريب عن وظيفة املــوارد البرشية بهدف جعل وظيفة 

التدريــب ال مركزيــة حتى تلبي بشــكل أفضل االحتياجات االســتثنائية لوحــدات العمل 

املختلفــة.  ويف رشكــة إيه.  جــي.  إدوارد )A.  G.  Edwards(، يوجد مركز تعليمي خاص 

بــإدارة التدريب والتطوير تقــوم اإلدارة من خالله بتطوير برامج التدريب للمستشــارين 

املاليني واملوظفني109.

ويجتمع مندوبو إدارة التدريب بشكل منتظم مع لجنة اإلدارة بالرشكة يف املراكز الرئيسة 

وكذلك مع املوظفني اإلقليميني ومديري الفروع ملســاعدتهم عىل فهم كيفية دعم التدريب 

ألهداف الرشكة.  وقد نجح برنامج اعتامد مدير الفرع الجديد نظراً الشرتاك مديري الفروع 

كانــوا يف تحديد ثغرات الكفاءات وتم األخذ باقرتاحاتهم عنــد تصميم الربنامج.  وقد توىل 

مديرو الفروع املســؤولية عن الربنامج وســاعدوا يف تطوير عرض الربنامج وقاموا بعد ذلك 

بعرضــه عىل مديري الرشكة ليتلقوا املوافقة عىل الربنامــج والدعم الالزم له.  وبغض النظر 

عــن منهج املنظمة املعد لوظيفة التدريب، فالبد أن يســهم يف تلبية االحتياجات التدريب 

الخاصة بالعمل.  

اإلعداد للعمل في التدريب:

يعد أي شخص إىل حد ما مدرباً يف حياته! لتتذكر آخر مرة التزمت فيها بأن تعلم زمياًل 

أو قريباً لك أو زوجتك أو صديقك أو حتى رئيسك يف العمل مهارة ما.  وعىل الرغم من أن 

البعــض يتعلم التدريب من خالل التجربة والخطأ، إال أن أفضل طريقة لذلك هي الحصول 

عىل دورات يف التدريب والتطوير أو حتى اختيار تخصص أكادميي يتعلق بالتدريب.  فعىل 

ســبيل املثال، تتوفــر دورات التدريب والتطوير عادة يف أقســام التعلم واألعامل وأقســام 

اإلدارة وحتــى أقســام علم النفس بالكليــات والجامعات.  كام قد تقــدم مدارس األعامل 

درجات جامعية وقبل جامعية يف إدارة املوارد البرشية من خالل تقديم دورات يف التدريب 

والتطويــر وتنمية املؤسســات.  كام قد تقــدم اإلدارات التعليمية درجــات جامعية وقبل 

الجامعية يف تنمية املوارد البرشية.  وتتضمن الدورات التي تقدم تلك الدرجات موضوعات 

منها التصميم التعليمي وتطوير املناهج وتعليم الكبار والتقييم والتدريب عىل رأس العمل.  

كام تقدم أقســام علم النفس دورات يف التدريب والتطوير.  وميكن أن تكون تلك الدورات 
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جزءاً من برنامج مينح درجة علمية ويقدم يف مجال علم النفس املؤســيس والصناعي.  فإذا 

كان لديك من املال ما يكفي لاللتحاق بجامعة كبرية، فقد تجد الفرصة أمامك يف أن تتلقى 

دورات من أقســام التعليم واألعامل / اإلدارة وعلم النفس التي تتعلق مناهجها بالتدريب 

والتطوير.  

وحتــى تبلغ مســتوى احرتافيــاً يف التدريب فالبد مــن االطالع املتواصــل عىل أحدث 

مامرســات التدريب والبحث.  وفيام يتعلق باملؤسســات املهنية األساســية التي يلتحق بها 

 ،)ASTD( املهتمون بالتدريب والتطوير فإنها تشمل الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير

 ،)SHRM( وجمعية إدارة املــوارد البرشية ،)AHRD( وأكادمييــة تنمية املوارد البرشيــة

وجمعية علم النفس املؤســيس والصناعــي )SIOP(، وأكادميية اإلدارة )AOM(، والجمعية 

الدولية لتحسني األداء )ISPI(.  وميكنك معرفة املواقع اإللكرتونية الخاصة بتلك املؤسسات 

بقراءتها عىل الغالف األمامي لهذا الكتاب.  وميكنك قراءة مقاالت عن مامرســات التدريب 

يف الصحف التايل ذكرها: 

Training، T+D، Training and Development، Workforce Management، 

HR Magazine، Academy of Management Executive، and Academy of 

Management Learning and Education.  

أما البحوث الخاصة بالتدريب والتطوير فيمكنك قراءتها يف الصحف التايل ذكرها:

Human Resource Development Quarterly، Human Resource Development 

Review، Performance Improvement، Personal Psychology، Journal of 

Applied Psychology، Academy of Management Journal، and Human 

Resource Management

تنظيم هذا الكتاب:

تم تقسيم محتويات هذا الكتاب إىل خمسة أجزاء:  يركز الجزء األول عىل سياق التدريب 

والتطوير ويشــتمل عىل الفصل الذي عرض رؤية واســعة للتدريب وســاعد يف اإلجابة عن 

تســاؤالت مثل ما هــو التدريب؟ وما أهميته؟ ومن يتلقى التدريــب؟ وكم ينفق من املال 
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عىل التدريب؟  والطريقة املفضلة لتصميم التدريب.  كام يتضمن الجزء األول أيضاً الفصل 

الثاين الذي يناقش عملية التطوير والتدريب اإلســرتاتيجية.  ويف الفصل الثاين سيتضح كيف 

تؤثر إسرتاتيجية العمل يف الرشكة عىل مامرسات التدريب وتنظيم إدارة التدريب.  ويتكون 

الجزء الثاين من الفصل الثالث وحتى الفصل السادس.  وتتناول تلك الفصول أصول تصميم 

التدريب وتســتعرض الجوانــب املختلفة لنموذج تصميم النظــام التعليمي وهو النموذج 

املســتخدم يف توجيه تطوير العملية التدريبية )انظر الشكل 1-1(.  ويتناول الفصل الثالث 

كيفيــة تحديد احتياجات التدريب.  أما الفصل الرابع فيتناول مســألة التعليم مبا متثله من 

أهمية – ويســتعرض باألخص كيفية تهيئة بيئة داعمة للتعليم داخل الدورة التدريبية.  أما 

الفصل الخامس فيستعرض عملية انتقال التدريب، مبعنى كيفية التأكد من أن بيئة التدريب 

ومحيط العمل يدعامن استخدام املعارف واملهارات املكتسبة من التدريب.  ويوضح الفصل 

السادس كيفية تقييم برنامج تدريبي.  ويركز الجزء الثالث عىل أساليب التدريب والتطوير، 

فيتناول الفصالن السابع والثامن أساليب التدريب.  حيث يستعرض الفصل السابع أساليب 

التدريب التقليدية مثل املحارضات ومحاكاة النامذج السلوكية ولعب األدوار.  يف حني تناول 

الفصــل الثامن التدريب عــن بعد والطرق التي ظهرت بفضل تطبيقــات التقنية الحديثة، 

ومنهــا مثاًل، التدريــب املعتمد عىل اإلنرتنت، وأجهزة اآليبــود، والحقيقة االفرتاضية، ونظم 

التدريس الذكية.  

ويستعرض الفصل التاسع مسألة تطوير املوظفني وأهميتها، حيث يناقش أربعة مناهج 

تســتخدم يف تطوير تقييامت املوظفــني، واملهام، والعالقات، والدورات والربامج الرســمية.  

ويناقــش الفصل العارش موضوعات خاصة يف التدريب والتطوير تشــمل القضايا األخالقية 

والقانونية، وتدريب التنوع، والتدريب مختلف الثقافات، والعالقة بني التدريب ومامرسات 

إدارة موارد برشية أخرى.  ويأيت الجزء الرابع لريكز عىل املهن وإدارتها، فيقدم الفصل الحادي 

عــرش والثاين عــرش قضايا املهنية مثل فهم ماهية املهنة والنظم التي تســتخدمها الرشكات 

إلدارة املهن ومواطن االهتامم يف إدارة املهن مثل الوصول لوضع مســتقر واالندماج يف بيئة 

العمل وتقليص العاملة ومســاعدة املوظفني املرسحني يف الحصول عىل وظيفة.  ويستعرض 

الجزء الخامس مســتقبل التدريب والتطوير حيث يناقــش الفصل الثالث عرش كيفية تغري 

دور التدريب يف املؤسسات مستقباًل.  
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ويجب هنا أن يعي الطالب العديد من الســامت الهامة لهذا الكتاب.  فكل فصل يبدأ 

بذكــر أهدافــه.  وهذه األهداف )1( تربز ما يجب أن يتعلمــه الطالب من كل فصل و)2( 

تســتعرض املوضوعات.  وتــيل ذلك مقالة افتتاحية – ُتعد مثاالً ملامرســة إحدى الرشاكات 

وتتعلق مبوضوعات الفصل.  وهناك حرية يف ذكر مامرسات الرشكات يف كل فصل ملساعدة 

الطالب عىل معرفة كيفية تنفيذ النظرية والبحث عىل أرض الواقع.  ويختتم كل فصل بذكر 

بعض املصطلحات األساسية وأسئلة للنقاش ومهام تطبيقية وكذلك استعراض حالة مخترصة.  

وتتعلق املصطلحات األساســية باملفاهيم املهمة التــي وردت يف الفصل وتم التأكيد عليها.  

ومن شــأن أسئلة املناقشــة والواجبات التطبيقية أن تيرس عملية التعلم من خالل التفاعل 

مــع طالب آخرين واملحاولة الحقيقية لتطوير وإجــراء تطبيقات تدريبية متنوعة.  وهناك 

اًم  الكثري من املهام التطبيقية التي تتطلب اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت الذي تعد مصدراً قيِّ

للمعلومات الخاصة مبامرســات التدريب.  وينتهي كل جزء من تلك األجزاء بذكر حالة من 

مجلة بيســنيس ويك )BusinessWeek( التي تربز مامرسات تطوير وتدريب خاصة برشكة 

ما.  وتتضمن تلك الحاالت أسئلة تتطلب تطبيق ما تم تعلمه من الفصول.  

مصطلحات أساسية:
عملية سيكس سيجامرأس املال الفكري القدرة التنافسية

التفكري املحدودرأس املال االجتامعي ميزة تنافسية

أيزو 10015رأس املال من العمالءإدارة املوارد البرشية 

التجارة اإللكرتونيةالعاملني يف مجال املعرفةمساهمون 

اإلنرتنتأيزوعمل املوظفنيالتدريب 

ترتيبات بديلةالتغريالتدريب عايل املستوى 

فرق العملتنظيم التعلمالتعلم املستمر 

التدريب املشرتكإدارة املوهبةعملية تصميم التدريب 

الفرق االفرتاضيةإدارة الجودة الشاملة النظام التعليمي 

تنمية املوارد البرشيةجائزة مالكوم بالدريج للجودة القوميةالعاملة من الخارج

رأس املال البرشي أيزو:

 ،2000 : 9000
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أسئلة للنقاش:

صف القوة املؤثرة يف التعلم وبيئة العمل.  كيف ميكن للتدريب أن يساعد الرشكات . 1

عىل التعامل مع تلك القوي؟ 

ما الخطوات التي يشــتمل عليها منوذج تصميم التدريب؟  وما الخطوة التي تعدها . 2

يف رأيك األكرث أهمية؟  وملاذا؟ 

ما األصول غري املادية؟  وكيف تتعلق تلك األصول بالتدريب والتطوير؟ . 3

كيف تستخدم ستارباكس التدريب إلفادة الرشكة أثناء فرتات الركود االقتصادي؟ . 4

تتواصل مناقشــة محرتيف التدريــب بخصوص ما إذا كان تصميــم النظام التعليمي . 5

معيباً.  فبعضهم يرى أن تصميم النظام التعليمي يجب التعامل معه كطريقة إلدارة 

مرشوع أكرث منه طريقة تدريجية لوضع برامج تدريبية.  ويقرتح آخرون أن تصميم 

النظــام التعليمــي عملية تخطيطية وغري مرنة إىل حد أنها متثل الســبب الرئيس يف 

ارتفاع تكلفة التدريب وأنها تســتهلك وقتاً طوياًل جداً للتطور.  يركز تصميم النظام 

التعليمــي عىل املدخــالت، يف حني تركز اإلدارة عىل املخرجــات.  تركز األعامل عىل 

النتائج، وليس عىل استخدام تقنية التصميم.  هل تعتقد بأن تصميم النظام التعليمي 

عملية مفيدة؟  اذكر السبب؟  هل هناك مواقف معينة يكون فيها الطريق األكرث )أو 

األقل( فعالية هو أن تصمم برنامجاً تدريبياً؟

أي من أدوار محرتيف التدريب تعتقد بأنها األصعب تعلاًم؟  وأيها األسهل؟ . 6

كيــف تؤثر التقنية يف أهميــة أدوار محرتيف التدريب؟  هل تقلل التقنية من أهمية . 7

أي من تلك األدوار؟  هل ميكن أن ينتج عنها أدوار إضافية؟ 

 صــف الدورات التدريبية التي تلقيتها.  كيف ســاعدتك تلــك الدورات؟  قم برسد . 8

توصيات لتحسني الدورات.  

كيــف يختلف التدريــب بني الرشكات التي ُتوصف بأنهــا حاصلة عىل جائزة أفضل . 9

املامرسات وتلك التي ال توصف بذلك؟
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ما اآلثار املتعلقة بالقوى العاملة كبرية الســن؟  وما اإلســرتاتيجيات التي ينبغي عىل . 10

الــرشكات أن تتبناها وفقاً ملنظور التدريب والتطوير حتى تســتفيد ألقيص حد من 

العاملة كبرية السن وتستعد لتقاعدها؟ 

كيف حسنت التقنية الجديدة التدريب والتطوير؟  اذكر بعض قيود استخدام أجهزة . 11

اآليبود واألجهزة الرقمية الشخصية املساعدة يف التدريب.  

أرشح دور التدريب يف استقطاب موظفني جدد ويف االحتفاظ باملوظفني ويف التحفيز.  . 12

مــا العالقة بــني إدارة املوهبة والتــزام املوظفني؟  وما الدور الــذي ميكن أن تلعبه . 13

مامرســات التدريــب والتطوير يف الحفــاظ عىل معدل مرتفع اللتــزام املوظفني يف 

أوقات الركود االقتصادي؟ ارشح.  

مهام تطبيقية:

ادخل إىل الصفحة الرئيســة للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير )ASTD( عىل . 1

شــبكة اإلنرتنت عىل موقعها اإللكــرتوين )www. astd. org(.  اقرأ بعناية الروابط 

  .)T+D Magazine( املعروضــة عىل الصفحة.  ســتجد أن أحد تلك الروابط هــو

ابحث فيه عن مقالة تتناول موضوع التدريب، ولخص املوضوع الرئيس فيها، وحدد 

كيــف يتعلق ذلك املوضوع مبوضوعــات الدورة أو املوضوعات التــي تناولها هذا 

النص.  

تصفح هذا املوقع )www. quality. nist. gov(، وهو املوقع اإللكرتوين الخاص باملعهد . 2

القومــي للمعايري والتقنية )Nist(.  يرشف هــذا املعهد عىل جائزة مالكوم بالدريج 

للجــودة القومية.  انقر عىل رابط )Criteria for Performance Excellence(، ثم 

اخرت إما »Education« أو »Health Care«.  ثم حمل معايري الجائزة.  ما األســئلة 

املستخدمة يف تحديد محور التطوير والتدريب والتعليم لدى رشكة ما؟ 

عىل مدار ســنوات عدة ظلت رشكة جرنال إلكرتيك )General Electric( إحدى أكرث . 3

  www.  gecareers.( وهو )GE( الرشكات العاملية محاًل لإلعجاب.  تصفح موقع رشكة
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 Leadership & Learning( ثم عىل رابــط )Why GE( وانقــر عىل رابــط )com

Programs(.  كيف أسهم التدريب والتعليم يف نجاح رشكة جي إي )GE(؟ 

قم بإجراء مقابلة عرب الهاتف أو بشــكل شــخيص مع أحد املديرين واطلب منه أن . 4

يصف لك الدور الذي يلعبه التدريب يف رشكته.  

قم بإجراء مقابلة عرب الهاتف أو بشــكل شــخيص مع أحد مديري التدريب واطلب . 5

منه أن يبني كيف تغري التدريب يف السنوات الخمس األخرية وكيف ترى أنه سيتغري 

يف املستقبل.  

قامت مجلة تريننج )Training( بوضع أفضل 125 رشكة من حيث التدريب )انظر . 6

عدد املجلة الصادر يف فرباير 2009(.  

وكانت أعلى عشر شركات هي كما يلي: 

1. PricewaterhouseCoopers

2. KMPG LLP

3. SCC Soft Computer

4. EMC Corporation

5. Wyeth Pharmaceuticals

6. Vanguard 

7. General Mills

8. Satyam Computer Services Limited

9. Mohawk Industries Inc.  

10. Microsoft Corporation
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اخرت إحدى تلك الرشكات لتجري بحثاً عليها.  قم بتصفح موقع الرشكة واســتخدم لذلك 

محرك بحث عىل الشبكة، أو ابحث عن مراجع خاصة بالرشكة يف منشورات مثل إصدارات 

مجلة )Training(، أو  )T+D Workforce(، أو )HR Magazine(.  قم بإعداد تقرير )ال 

يزيد عن ثالث صفحات( بناء عىل بحثك )أ( توضح فيه ملاذا برأيك تم تصنيف الرشكة ضمن 

العــرش مراكز األوىل و )ب( تبني العالقة بني التدريب والقدرة التنافســية للرشكة وأهدافها 

التجارية العامة والخاصة.  ســيوجهك مدربك بأن ترفع تقريرك إما إلكرتونياً وإما يف نسخة 

ورقية.  )تنويه:  األســباب املمكنة التي قد ُتصنف إحدى الرشكات يف املقدمة مبقتضاه هي 

مقدار االعتامد املايل املخصص للتدريب ومســتوى مشــاركة املوظفني يف العملية التدريبية 

ونوع التدريب املستخدم(.

دراسة حالة:

زابوس )Zappos(:  مواجهة تحديات تنافسية:

تعمــل رشكة زابوس )Zappos( يف مجال تجارة التجزئة عرب شــبكة اإلنرتنت وتتخذ من 

الس فيجــاس مقراً لهــا.  كان هدفها املبديئ أن تكون أفضل موقــع إلكرتوين لرشاء األحذية 

يعرض نوعيات كثرية من املاركات والتصميامت واأللوان واألحجام والسعات.  وبالفعل اتسع 

نشــاط االسم التجاري Zappos. com حتى شــمل عرض األحذية وحقائب اليد والنظارت 

والساعات واإلكسســوارات التي يتم رشاءها عرب اإلنرتنت.  وتتمثل رؤية زابوس يف أن %30 

من مبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة مســتقباًل ستتم عرب اإلنرتنت وستكون زابوس هي 

أفضــل رشكة من حيث الخدمات واالختيــارات يف هذا املجال.  ونتيجة لذلك، تؤمن زابوس 

بأنــه ميكنها أن تصبــح الرشكة الرائدة يف مجال خدمات البيع عرب اإلنرتنت من حيث جذب 

العمالء والتوسع يف بيع منتجات أخرى.  وتؤمن زابوس بأن الرسعة التي بها يتسلم العمالء 

مشــرتياتهم عرب اإلنرتنت تلعــب دوراً مهاًم للغاية يف كيفية تفكريهم بــأن يعاودوا الرشاء 

من خالل اإلنرتنت مســتقباًل، ولذلك فإن الرشكة تركز عىل التأكد من وصول املشــرتيات إىل 

العمالء بأقىص رسعة ممكنة.  

وقــد قام توين هيش املديــر التنفيذي لزابــوس بوضع ثقافة الرشكة واســمها التجاري 

وإسرتاتيجية عملها يف شكل عرشة قيم أساسية وهي:
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أثر اإلعجاب من خالل الخدمة. . 1

تقبل التغيري وكن قائداً له. . 2

أوجد متعة وقلل اإلحساس بالغرابة. . 3

كن مغامراً ومبدعاً وواسع األفق.. 4

اسع وراء التطور والتعلم. . 5

كون عالقات تتسم باألمانة واالنفتاح والتواصل. . 6

كون فريقاً إيجابياً وروح أرسية.. 7

أنجز الكثري بالقليل. . 8

كن عطوفاً وحاساًم.. 9

كن متواضعاً.. 10

 )Deliver WOW through Service( وتعني عبارة أثر اإلعجــاب من خالل الخدمة 

رضورة أن يقــدم موظفــو مركز االتصاالت خدمة عمالء ممتازة.  إذ إن عليهم أن يشــجعوا 

املتصلني بأن يطلبوا أكرث من حجم أو لون واحد ألن الشــحن وإعادة الشــحن مجانية.  كام 

يتم تحفيزهم أيضاً الستخدام خيالهم يف تلبية احتياجات العمالء.  

وتســاعد مامرســات التوظيف لدى زابــوس Zappos يف الحفاظ عــىل ثقافة الرشكة.  

فعىل ســبيل املثال، يستخدم فريق املوارد البرشية أسئلة غري عادية يف املقابالت الشخصية، 

مثل »إىل أي مدى تشــعر بأنك شــخص غريب األطوار؟« و »ما هــو لحنك الرئيس« وذلك 

الكتشــاف املوظفني املبدعني ومن لديهم شــخصية قوية.  كام تقدم زابوس Zappos وجبة 

غــداء مجانية يف الكافترييا )رشائح لحم مطبوخة باردة( وتوفر موجه حيايت متفرغ )يجلس 

املوظفون أمامه عىل كريس أحمر ناعم للتعبري عن شكواهم(.  كام يتم تحفيز املديرين عىل 

قضاء وقت مع املوظفني خارج املكتب ويســمح ألي موظف بأن يكافئ غريه من املوظفني 

بـ 50 دوالراً حافزاً يف مقابل األداء الجيد.  ويعمل معظم موظفي زابوس بنظام الســاعات.  

ويخضع جميع املوظفني الجدد إىل أربعة أسابيع كاملة من التدريب الذي يتضمن أسبوعني 
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يعملون فيهام من خالل الهاتف.  ويتم توفري 2000 دوالر للمعينني الجدد يف مقابل تركهم 

للرشكة أثناء التدريب، وذلك للتخلص من األفراد الذين لن يستمتعوا بالعمل بالرشكة.  

وبسبب انخفاض املبيعات، اضطرت زابوس إىل تخفيض النفقات مبا يف ذلك ترسيح 124 

عاماًل.  وأجري هيش هذا الترسيح بشكل إيجايب.  فبالنسبة للموظفني الذين تم ترسيحهم 

وكانوا قد مكثوا يف الرشكة أقل من عامني فقد ظلوا يتقاضون رواتبهم حتى نهاية العام.  كام 

اســتفاد الجميع بستة أشهر من التأمني الصحي املدفوع.  كام سمحت زابوس أيضاً للعامل 

املرسحني بأن يستفيدوا من الخصم بنسبة 40% املقدم للموظفني خالل عيد الكريسامس.  

ما التحديات التي تواجه زابوس وقد تجعلها تخرج عن إطار محاولتها بأن تكون أفضل 

مقدم خدمات بيع تجزئة عىل شــبكة اإلنرتنت؟  كيف ميكن للتدريب والتطوير أن يســاعد 

زابــوس عىل التغلب عىل تلك التحديات؟  هل تعتقد بأن موظفي زابوس عىل درجة عالية 

من االلتزام واالرتباط بالرشكة؟  ملاذا؟  أي من العرشة قيم األساســية لدى زابوس تعتقد أن 

يؤثر فيها التدريب والتطوير بالنسبة األكرب؟  وأيها بالنسبة األقل؟  وملاذا؟

المصدر: 
 Web site for Zappos، www.  zappos.  com; J.  O’Brien، “Zappos Knows How to Kick it، “ Fortune 

)February 2، 2009(: 55-66.  
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الفصل الثاني

التدريب اإلستراتيجي

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

مناقشة تأثري إسرتاتيجية العمل عىل نوع وحجم التدريب بالرشكة.. 1

توضيح مدى تغري دور التدريب.. 2

وصف عملية التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي.. 3

مناقشة مدى تأثر التدريب بإسرتاتيجيات التوظيف واملوارد البرشية بالرشكة.  . 4

توضيــح احتياجات التدريب التي تنشــأ عىل إثر إســرتاتيجيات العمل نحو الرتكيز . 5

والتنمية الداخلية والخارجية وسحب االستثامرات.  

مناقشــة مزايا وعيوب تنظيم مهام التدريب طبقاً للقــدرات والعمالء واملصفوفات . 6

والجامعة املؤسسية والنامذج املتضمنة للعمل.  

مناقشــة العوامل التي يجب مراعاتهــا قبل اتخاذ قرار االســتعانة مبصادر خارجية . 7

بالنسبة إىل التدريب.  

تســتخدم رشكــة ماكورميــك آنــد كامبــاين )Mc Cormic & Company( التدريب 

اإلسرتاتيجي لتحقيق أفضل نتائج للعمل.  

قد تكون عــىل معرفة برشكة ماكورميك آند كامباين من خــالل املنكهات والتوابل التي 

تحســن من طعم املشــهيات واألطباق الرئيســة والحلويات )فمن ال يقدر الرائحة الرائعة 

التــي تفوح من رقاقات الحلوى املغطاة بالشــكوالتة؟( عليك أن تــدرك أيضاً أن التدريب 

والتطويــر يلعبان دوراً إســرتاتيجياً يف هذه الرشكة.  حيث يعــد التدريب ضمن املتطلبات 

األساسية إلسرتاتيجيتها.  وبالنسبة إىل اإلسرتاتيجيات الرئيسة للرشكة فتشمل زيادة املبيعات 

ودعم االبتكار وإدارة التكاليف وكذلك التخطيط للتعاقب.  وقد ُحولت تلك اإلسرتاتيجيات 
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إىل مبادرات إســرتاتيجية للتدريب والتطوير.  وتتضمن إحــدى هذه املبادرات التي تدعم 

إســرتاتيجية االبتكار تطوير مراكز االبتكار التكنولوجــي للعلامء ومراكز التدريب والتطوير 

بالنسبة إىل قادة الرشكات.  ويف مبادرة أخرى تم إنفاق مليون دوالر لتدريب املوظفني عىل 

كيفية اســتخدام برمجيات العمل اإلســرتاتيجي الجديدة والتي تم تطبيقها يف جميع أقسام 

الرشكــة.  وتهدف عملية تخطيــط التعاقب الخاصة بالرشكة إىل توفــري التدريب والتطوير 

الذيــن يحتاج إليهام املوظفون ليخلفوا قادة الرشكة عىل جميع املســتويات.  ويرى روبرت 

لوليــس )Robert Lawless( رئيس مجلس اإلدارة واملســؤول التنفيــذي األول، أن عملية 

تطويــر املوظفني التي تتم داخل الرشكــة يعطيها ميزة تنافســية.  وتتطلب عملية تطوير 

املوظفني داخل الرشكة أن تتوفر فيهم القدرة عىل مواجهة التحديات كام تتطلب أيضاً توفري 

الرشكة فرصاً للتطوير الوظيفي والتدريب املهني.  ويظهر التزام روبرت بالتخطيط للتعاقب 

يف معــدل الوقت الذي يقضيه يف مراجعــة احتياجات التطوير واألهداف واألداء والتدريب 

والتطوير الحديث بالنسبة إىل كبار املوظفني يف الرشكة.  

وللتأكــد من أن عمليــة التدريب والتطوير لها إســرتاتيجيتها الواضحة فقد جعل مدير 

التدريــب والتطوير قســم التدريب يف شــكل فريق عمــل يضم استشــاريي األداء لتلبية 

احتياجــات العمــل.  ومن هنا ركزت رشكــة ماكورميك عىل التدريب الذي يشــمل جميع 

املستويات باملنظمة، وذلك بهدف جعل الرشكة أكرث مرونة وقدرة عىل التكيف عىل التغيري 

والتعامل مع فقدان املهارات بسبب تقاعد جيل مواليد الطفرة السكانية.  وتتضمن املنظمة 

القامئة بالتدريــب أربعة أدوار وجميعها متوامئة مع خطط العمل.  حيث يوجد متخصصو 

التدريب املؤسيس مبركزين للتدريب بالرشكة يف مرييالند واململكة املتحدة.  ويكلف هؤالء 

املتخصصون بتكوين املهارات ثم املســاهمة بها مع اآلخرين.  ويشمل متخصصو التدريب 

املؤســيس الخاص باملوقع موظفــني مكلفني بالتدريب والتطويــر يف مواقع الرشكة.  ويقوم 

كل مديــر تدريب برفع تقرير مبارش إىل املوارد البرشية الخاصة باملوقع أو مهام العمليات 

للتأكيد عىل تحديد واإليفاء باحتياجات التدريب.  ويشمل املدربون القادة جميع املوظفني 

الذين يتولون مســؤوليات إرشافية برصف النظر عن املستوى الوظيفي لهم.  ويتم تدريب 

املديرين عىل مساعدة املوظفني يف تطبيق املهارات التي تدربوا عليها وكذلك كبار املسؤولني 

التنفيذيني الذي يقومون بتقديم الــدورات التدريبية.  ولضامن قيام القادة بدور التدريب 
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يشــتمل تقييــم األداء لجميع مديري رشكــة ماكورميك عىل قدرة واحدة وهي اســتقطاب 

وتطوير املواهب.  وتتضمن تلك القدرة املشــاركة الفعالة يف منو وتطوير املوظفني باإلضافة 

إىل التدريب والتوجيه.  

ينخــرط املدربون وأقرانهــم يف تدريب مبارش مع املوظفني اآلخريــن ومن خالل نظام 

مجلس اإلدارة املتعدد املهام.  ويشــمل هذا النظام مجموعات ذات مهام مشرتكة ومتنوعة 

من املوظفني عىل جميع املســتويات والذين يعملــون يف مرشوعات لها أثر كبري يف العمل.  

متد تجربة نظام مجلس اإلدارة املتعدد املهام املوظفني املشــاركني باملهارات واملعارف التي 

تعــد عادة جــزءاً من املهام الوظيفية مثــل تطوير التفكري اإلســرتاتيجي أو تطوير مهارات 

العرض التقدميي.  ويف املرة الواحدة يعمل ما يقرب من 200 موظف يف نظم مجلس اإلدارة 

املتعددة املهام.  

تكمن األهمية اإلسرتاتيجية التي تعطيها الرشكة للتدريب والتطوير يف قرار مجلس اإلدارة 

بعــدم خفض ميزانية الرشكة الخاصة بالتدريب )وهذا عىل الرغم من تخفيضات امليزانية يف 

مجاالت أخرى بسبب انخفاض أرباح الرشكة والذي يرجع إىل آثار إعصار كاترينا عىل العمل 

يف الواليات املتحدة الجنوبية واألســعار املتدنية يف الســوق العاملــي للفانيال(.  ومن ناحية 

أخرى سيقوم مجلس اإلدارة بتوفري متويل إضايف ملبادرات التدريب والتطوير إذا كانت هناك 

دراســة جدوى للموارد املالية اإلضافية.  وللقيام بتلك الدراســة تقوم الرشكة بتقييم فعالية 

التدريب والتطوير باستخدام مقاييس معينة مثل كم عدد املوظفني الذين متت ترقيتهم وكم 

عدد املوظفني الذين حرضوا مراكز التدريب والتطوير وكم عدد املوظفني املنخرطني يف نظام 

مجلس اإلدارة املتعدد املهام واألثر النقدي لنتائج املرشوع املتعلق بهذا النظام عىل العمل.  

مقدمة:

وكام تشــري املقالة االفتتاحية املوجزة لهذا الفصل فإن التدريب والتطوير الذي تقوم به 

رشكة ماكورميك آند كومباين يدعم إســرتاتيجية العمــل داخل الرشكة.  وانطالقاً من اإلميان 

بأن التعلم يشــكل جزءاً من مسؤوليات املوظفني، يتم إرشاك املديرين وأقرانهم وكذا خرباء 

التدريب بشكل فعال يف مساعدة غريهم من املوظفني عىل اكتساب مهارات وآفاق جديدة.  
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وذلك من شأنه أن يساعد عىل تعزيز قيمة التعلم وأهميته للعمل.  إن رشكة ماكورميك آند 

كومباين تدرك بأن التعلم من خالل التدريب والتطوير أمر رضوري لتحقيق إســرتاتيجياتها 

الرئيسة التي تتمثل يف:  زيادة نسبة املبيعات واالبتكار وإدارة التكلفة األساسية والتخطيط 

للبقاء واالستمرارية.  

إذاً ملاذا الرتكيز عىل التدريب اإلســرتاتيجي؟  ورداً عىل هذا التساؤل يالحظ أن الرشكات 

تدخل يف مجال األعامل التجارية بهدف تحقيق مكاســب مالية، كام أن كل وظيفة يف هذا 

املجال تخضع لضغوط إلظهار مدى إســهامها يف نجاح العمل أو يف خفض النفقات املبدئية 

أو حتى يف تقليل حجم االســتعانة مبصادر خارجية.  ولإلســهام يف نجاح أي رشكة يجب أن 

تســاعد األنشطة التدريبية تلك الرشكة عىل تحقيق إسرتاتيجية العمل الخاصة بها.  وميكن 

تعريف إسرتاتيجية العمل بأنها تلك الخطة التي تهدف إليجاد التكامل بني أهداف الرشكة 

وسياساتها وأسلوب أدائها110.  وتؤثر تلك اإلسرتاتيجية يف كيفية استخدام الرشكة لرأس املال 

املــادي )مثل املصانع والتقنيــة واملعدات(، ورأس املال النقدي )مثــل األصول واالحتياطي 

النقدي(، ورأس املال البرشي )املوظفني(، كام تســاعد إسرتاتيجية العمل عىل توجيه أنشطة 

الرشكة )والتي تشــمل اإلنتاج والتمويل والتســويق واملوارد البرشية( نحو تحقيق أهداف 

محــددة.  أما األهــداف فيمكن تعريفها بأنها ما تأمل الرشكــة تحقيقه عىل املدى القريب 

والبعيد.  وتنطوي معظم األهداف التي تسعى وراءها الرشكات عىل تحقيق أهداٍف ماليٍة، 

كأن تسعى إىل تعظيم أرباح املساهمني عىل سبيل املثال، هذا بخالف األهداف األخرى التي 

تتعلق برضا املوظفني وتحسني وضع الصناعة وتقديم خدمات للمجتمع.  

ونجد يف هذا السياق ارتباطاً مبارشاً وغري مبارش بني كٍل من التدريب وإسرتاتيجية العمل 

واألهداف.  فالتدريب الذي يســاعد املوظفني عىل تطويــر املهارات الالزمة ألداء وظائفهم 

يؤثر بشــكل مبارش يف العمل، كام أن إتاحة الفرصة للموظفني للتعلم والتطور من شأنه أن 

يوجد بيئة عمل إيجابية تدعم إســرتاتيجية العمل من خالل استقطاب املوظفني املوهوبني 

فضاًل عن االحتفاظ باملوظفني الحاليني وتحفيزهم.  

لنســتعرض يف هذا السياق رشكة آي يب إم )IBM( التي أعادت ابتكار نفسها من جديد 

يف عام 2002 111.  فقد وجهت إســرتاتيجية عملها نحو إعادة تشــكيل القوى العاملة لديها 
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حتى تفي بشكل أفضل باحتياجات وتوقعات العمالء، ذلك أن تلك الرشكة تغري نشاطها من 

رشكــة لها تاريخها يف مجال التقنيات املتقدمــة إىل رشكة متخصصة يف املعلومات واملعرفة.  

وقد تطلبت إســرتاتيجية العمل الجديدة تغرياً ثقافيــاً وتنظيمياً هائاًل، وكان عىل املوظفني 

قبــول تلك اإلســرتاتيجية والعمل عىل إنجاحها.  لقد أصبح الرتكيــز عىل العمالء هو جوهر 

إســرتاتيجية العمــل الجديدة للرشكــة.  ولتلبية احتياجات العمــالء، كان عىل املوظفني أن 

يتمتعوا بالقدرة عىل التكيف والخضوع املستمر للتغيري.  ونتيجة لذلك، تغري نظام التدريب 

يف الرشكة بشكل يهدف إىل تعلم املوظفني عملياً ويف مواقع العمل وفقاً الحتياجات العمالء 

بحيث ال يتطلب األمر ســفرهم إىل جهات مختلفة للمشاركة يف برنامج تدريبي معني، عىل 

الرغم من االســتمرار يف استخدام التدريب الرسمي إلكساب املديرين والتنفيذيني ومندويب 

املبيعــات مهــارات جديدة أو خطوط إنتاج يف أوقات حرجــة يف حياتهم املهنية.  ويتطلب 

»التعلم حســب الطلب«، كام أطلقت عليه رشكة آي يب إم، قيام فرق التعلم املســؤولة عن 

تصميــم الربنامــج بفهم نوعية العمل الذي يقوم به املوظفــون مع اختالف أدوارهم.  وقد 

حــددت آي يب إم أكــرث من 500 دور محدد يف الرشكة ووضعــت الخربة املطلوبة لكل دور 

منها.  وقام فريق التعلم بتصميم الفرص التعليمية يف العمل ذاته، وهو ما يعرف بـ »التعلم 

املدمــج يف العمل«.  حيث يتواصل املوظفون من خالل الحاســوب بالخرباء ويشــاركون يف 

منتدى إلكرتوين عرب اإلنرتنت يتناولون فيه موضوعاً ما أو يكملون وحدة تعليمية إلكرتونية.  

ولقــد زاد الوقــت املخصص للتعليم والتدريب يف رشكة آي يب إم )IBM( بنســبة 32 % من 

خالل التوسع يف التعلم املدمج يف العمل.  وقد خصصت الرشكة أكرث من 700 مليون دوالر 

ملبادراتها التعليمية، والتي تعدها رضورية لتحقيق إسرتاتيجية العمل.   

إن إســرتاتيجية العمل لها تأثري كبري يف نوع وحجــم التدريب املقدم وعىل املوارد )من 

أمــوال، ووقــت املدربــني، وتطوير الربنامج( التــي يجب أن ُتخصص للتدريــب.  كام تؤثر 

اإلسرتاتيجية يف نوع ومســتوى ومزيج املهارات املطلوبة بالرشكة.  وتؤثر اإلسرتاتيجية تأثرياً 

قوياً يف تحديد ما ييل: 

حجم التدريب املخصص للمهارات الوظيفية الحالية أو املستقبلية.  . 1
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مــدى تهيئــة التدريب ليتناســب مع احتياجــات موظف ما، أو تطويــره بناء عىل . 2

احتياجات فريق أو وحدة أو قسم.  

مــا إذا كان التدريب ســيقترص عــىل مجموعات معينة من املوظفني )كاألشــخاص . 3

أصحاب املواهب اإلدارية( أم أنه سيتاح لجميع املوظفني.  

ما إذا كان التدريب ســيخطط له لينفذ بشــكل دوري أو سيقدم فقط عند حدوث . 4

مشاكل أو أنه سيتم تطويره تلقائياً كرد فعل ملا يقوم به املنافسون.  

أهميــة التدريــب مقارنــة بباقي مامرســات إدارة املــوارد البرشية مثــل االختيار . 5

واملكافآت112.

يبدأ هذا الفصل مبناقشة كيفية تطور التدريب.  فقد كان التدريب يف السابق ُيعد حدثاً 

أو برنامجاً لتطوير مهارات أو معرفة رصيحة ومحددة.  إال أن املديرين واملدربني وأخصائيي 

املــوارد البرشية أدركوا إمكانية تحقيق أهداف العمــل املتعلقة باملعارف التي تعتمد عىل 

الخربة والتي من املســتحيل تدريسها يف إطار برنامج تدريبي، وقاموا بتوسيع دور التدريب 

ليشــمل تعلم وتصميم طرق إليجاد املعرفة ومشاركتها.  ويستمر الفصل يف مناقشة عملية 

التطوير والتدريب اإلســرتاتيجي، مبا يف ذلك تحديد إســرتاتيجية العمــل، واختيار مبادرات 

إســرتاتيجية خاصة بالتطوير والتدريب تدعم اإلســرتاتيجية، وتوفري أنشطة تطوير وتدريب 

تدعم املبادرات اإلســرتاتيجية، وتحديد وتجميع مقاييس إلظهار قيمة التدريب.  وبعد ذلك 

يقــدم الفصل وصفاً للعوامل التنظيمية التي تؤثر يف ارتباط التدريب بإســرتاتيجية العمل.  

وتشــمل تلك العوامل األدوار املنوطة باملوظفــني واملديرين، ودعم اإلدارة العليا للتدريب، 

وتكامل وحدات العمل، وإســرتاتيجية تخطيط املوارد البرشية والتوظيف، ودرجة التنسيق 

يف مستوى االنخراط يف النقابات، ومشاركة املوظف واملدرب واملدير يف التدريب.  ثم يتناول 

الفصل أمناطاً إســرتاتيجية معينة وتأثرياتها يف التدريب.  ويختتم الفصل بوصف العديد من 

الطرق املختلفة لتنظيم وظيفة التدريب، مع تأكيد انتشــار وشــيوع مناذج التعلم املدمج 

يف العمــل والجامعات املؤسســية، حيث تحرص الرشكات عىل مواءمة األنشــطة التدريبية 

ألهداف العمل.  
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تطور دور التدريب:

 )McCormick &Company( مــع تزايد إدراك رشكات مثــل ماكورميك آند كومبــاين

ألهمية التعلم يف التغلب عىل تحديات العمل وتقديم ميزة تنافســية، يتغري دور التدريب 

يف الرشكات.  ويبني الشــكل )2-1( تطور دور التدريب من مجرد الرتكيز عىل مادة الربنامج 

إىل الرتكيز األوسع عىل التعلم وإيجاد املعرفة ومشاركتها113.  وسيستمر التدريب يف تركيزه 

عــىل تطوير الربامج بهــدف تعلم مهارات معينة، ومع ذلك، فليك يرتبط التدريب بشــكل 

أفضل بتحســني أداء املوظفني واإلســهام يف تلبية احتياجات العمل والتغلب عىل التحديات 

)واعتباره إســرتاتيجياً(، فإنه يجب تطوير دور التدريب ليشــمل الرتكيز عىل التعلم وإيجاد 

املعرفة ومشــاركتها.  ويشــري التعلم إىل عملية اكتســاب موظف أو مجموعة من املوظفني 

للمعارف ممن يرغبون يف تطبيق تلك املعرفة يف وظائفهم ويف اتخاذ القرارات وإنجاز املهام 

الخاصة بالرشكة114.  

شكل )2-1( تطور دور التدريب 

نتيجة األداء

احتياجات العمل

حديث

التدريب

 صناعة ونرش
املعرفة

 التأكيد عىل
التعلم

وتشــري املعرفــة إىل ما يعرفه األفراد أو مجموعات املوظفــني أو إىل املهام التي يعرفون 

كيفية القيام بها )سواء كانت تلك املعرفة إنسانية أو اجتامعية( باإلضافة إىل قواعد الرشكة 

وعملياتها وأدواتها واإلجراءات املتبعة داخلها )وهو ما يعرف باملعرفة املنظمة(115.  وتكون 
املعرفــة إما ضمنية أو رصيحــة116، فاملعرفة الرصيحة هي املعرفة التي ميكن إضفاء الطابع 
الرســمي عليها وتدوينها وإيصالها لآلخرين، بعبارة أخــرى، هي تلك املعرفة التي ميكن أن 
نجدها يف الكتيبات والنرشات وكتيبات املواصفات.  أما املعرفة الضمنية فتشــري إىل املعرفة 
الشــخصية التي تعتمــد عىل خربة الفرد التي يصعب رشحهــا لآلخرين.  وألنه من الصعب 
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إيصــال املعرفة الضمنية لآلخريــن، فإنه يتم نقلها إليهم من خالل الخربة املبارشة )مثاًل من 

خالل التفاعل مع غريهم من املوظفني أو مراقبتهم(.  وتشــمل املعارف الضمنية والرصيحة 

الرضوريــة للموظفني معرفة الرشكة والعمالء وكذلك معرفــة عمليات الرشكة117.  فالبد أن 

يكون املوظفون عىل دراية بعمل الرشكة وإسرتاتيجيتها وتقاريرها املالية باإلضافة إىل هيكلها 

التنظيمي.  ومن شــأن ذلــك أن يعطيهم فكرة حول الجهة التي يعرضــون عليها أفكارهم 

الجديدة، وحول كيفية طلب املساعدة يف حل املشكالت وكيفية إيجاد فرص لألعامل متعددة 

الوظائــف.  ويتعني عىل املوظفني التعرف عىل طبيعة عمالء الرشكة واحتياجاتهم وســبب 

اختيارهم للتعامل مع هذه الرشكة تحديداً.  وأخرياً، يجب أن يكون لدى املوظفني فهم عام 

للعمليات الرئيســة التي تقوم بها الرشكة وفهم أكرث تفصياًل للعمليات التي يشــاركون فيها.  

وميكن للــدورات التدريبية التقليدية ذات التصميم الجيد أن تســاعد املوظفني عىل تعلم 

املعرفة الضمنية بنجاح.  غري أن تعلم املعرفة الضمنية يســتلزم تفاعاًل بني األفراد والخربات 

وهو ما ال يتواجد عادة يف الربامج التدريبية.  

ُينظــر للتدريب طبقاً للمناهج التقليدية عىل أنه سلســلة من الربامج أو األحداث التي 

يحرضها املوظفون.  وبعد حضور الربنامج التدريبي، يكون املوظفون مســؤولني عن تطبيق 

مــا تعلمــوه يف وظائفهم، ويتوقــف أي دعم قد يتلقونــه عىل أهواء املديــر.  كذلك، فإن 

التدريب التقليدي ال يقدم معلومات من شــأنها أن تســاعد املوظفني عىل فهم العالقة بني 

محتــوى التدريــب وأداء الفرد أو األهداف التنموية للرشكة أو أهــداف العمل.  وعادة ما 

يخفق هذا النوع من التدريب يف تحســني األداء يف موقع العمل وتلبية احتياجاته.  وسوف 

يستمر دور التدريب برنامجاً كان أم حدثاً يف املستقبل ألن املوظفني سيكونون دامئاً بحاجة 

إىل تعلــم معرفة ومهارات معينة.  ويفرتض هذا املنهــج أن ظروف العمل ميكن التنبؤ بها، 

وأنه مبقدور الرشكة التحكم يف هذه الظروف، وكذا توقع املعرفة واملهارات التي سيحتاجها 

املوظفــون يف املســتقبل.  وتكون هذه االفرتاضات صحيحة بالنســبة ملهــارات معينة مثل 

مهارات التواصل وحل النزاعات.

رغــم ذلك، فســيكون من الرضوري أن يكون هذا النوع مــن التدريب أو برامجه وثيق 

الصلة بتحسني األداء وباحتياجات العمل ليحظى بدعم اإلدارة العليا.  وسوف يساعد منوذج 

تصميم التدريــب الذي تم تقدميه يف الفصل األول والجوانب املختلفة للنموذج الذي متت 
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مناقشــته يف الفصــل الثالث وحتى الفصل الثامن عىل فهم كيفيــة تصميم برامج التدريب 

التي تحسن أداء املوظفني وتلبي احتياجات العمل.  

االنتقال من التدريب كحدث إلى التدريب كوسيلة للتعلم:

 )Walt Disney( خالل الســنوات العرش املاضية تطور التدريب يف رشكة والــت ديزين

ليشــمل التعلم املرن وخربات التعلم املخصصة حسب الطلب والتطوير التعاوين مع عمالء 

التدريــب الداخــيل118.  لقد انتقلت رشكة ديزين من منهــج التدريب من خالل املدرب إىل 

منهــج التدريــب القائم عىل التعلم املبارش )يف قاعة الدراســة وعــىل رأس العمل( مدمجاً 

مــع التعلــم اإللكرتوين )من خالل محاكاة األلعاب والتعلــم اإللكرتوين(.  ويتامىش ذلك مع 

إســرتاتيجية عمل تلك الرشكة، التي تؤكد دامئاً مالءمة الطرق والتقنيات املناسبة للمشاركني 

بغض النظر عام إذا كان املشارك ضيفاً أو موظفاً.  

ومن غري املحتمل أن مينح حدث أو برنامج تدريبي واحد الرشكة ميزة تنافســية، وذلك 

ألن املعرفة الرصيحة معروفة، كام أنه من السهل تطوير ومحاكاة الربامج املعدة لتدريسها.  

عىل الرغم من ذلك، فإنه من املستحيل محاكاة املعرفة الضمنية التي يتم تطويرها من خالل 

الخربات ويتم مشــاركتها من خالل التفاعل بني املوظفــني، وبذلك ميكنها أن متنح الرشكات 

ميزة تنافسية.  إن قيام رشكة بيكسار)Pixar( بتقديم أفالم رسوم متحركة ناجحة مثل فيلم 

وال- إي )WALL - E( )الذي يروي قصة حب إنسان آيل يف أرض مهجورة مليئة بالنفايات 

فيــام بعد نهايــة العامل( وراتاتول )Ratatouille( )الذي يــروي قصة فأر فرنيس يتطلع ألن 

يكــون طاهياً( يتطلــب تعاون فريق من املخرجني املوهوبني والكتــاب واملنتجني والتقنيني 

الذيــن قد يتواجــدون يف أماكن مختلفة ولديهم أولويات متنوعــة ويتحدثون بلغات فنية 

متباينة119.  وتتبنى رشكة بيكسار)Pixer( ثالثة مبادئ: )1( أن يتمتع جميع املوظفني بحرية 

االتصــال بغريهم من املوظفني، بغض النظر عن مناصبهم أو أقســامهم، )2( أن يكون لكل 

فرد الحق يف عرض أفكاره، و)3( رضورة مواكبة االبتكارات التي تظهر يف الوسط األكادميي.  

وتقدم جامعة بيكسار مجموعة من الدورات الداخلية الخاصة بالتدريب والتدريب البيني 

* طريقة بيالتس، نظام لياقة بدنية من تطوير جوزيف بيالتيس )يتطلب تنشيط العضالت والتمدد والتنفس(.
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الــذي يتم بني املوظفــني يف مجاالت تخصصهم، كام أنها تقدم أيضــًا دورات اختيارية متنح 

املوظفــني يف اختصاصات مختلفة فرصاً لالجتامع والتعلم بعضهم مع بعض.  وترتبط كتابة 

 *Pilates الســيناريو والرسم والنحت ارتباطاً مبارشاً بالعمل بينام ال ترتبط دورات البيالتس

واليوغا به.  ويحرض هذه الدورات موظفون متنوعو الخربات - من املبتدئني وحتى املحرتفني 

- مام يعزز فكرة أن جميع املوظفني يتعلمون ومن املمتع أن يتعلم بعضهم مع بعض.  

إن تأكيــد أهمية التعلم له آثــار عديدة:  أوالً، من املعروف ليك يكون التعلم فعاالً، أنه 

البد أن يرتبط مبســاعدة املوظفني عىل تحسني أدائهم والرشكة عىل تحقيق أهدافها.  وهذا 

االرتباط من شــأنه أن يساعد عىل ضامن وجود الحافز لدى املوظفني واستعدادهم للتعلم 

وتركيز املوارد املحدودة )الوقت واملال( الخاصة بالتعلم يف مجاالت تســاعد بشــكل مبارش 

عىل نجاح العمل.  ثانياً، ســوف يظل عدم إمكانية التنبؤ يف بيئة العمل الخاصة بالرشكات 

مــن األعراف الســائدة.  وألنه ال ميكن التنبؤ باملشــكالت مقدماً، يجــب وضع التعلم وفقاً 

ملــا تفتضيه الحاجة.  لــذا فإن الرشكات بحاجــة إىل أن تتجاوز مرحلة القاعات الدراســية 

وتســتخدم بدالً منها خربات العمــل والتدريب عرب اإلنرتنت لتدريــس املهارات للموظفني 

يف الوقــت الذي يقومون فيه بالرتكيز عىل مشــكالت العمل.  ثالثــاً، نظراً ألنه من الصعب 

اكتســاب املعرفة الضمنية من خالل الربامج التدريبيــة، فإنه يجب عىل الرشكات أن تدعم 

التعلم غري الرســمي الذي يتم من خالل التوجيه واإلرشاد وغرف الدردشة وخربات العمل.  

رابعاً، يجب دعم التعلم ليس مبوارد مادية وتقنية فحســب، ولكن أيضاً بالدعم النفيس، إذ 

ينبغي أن تدعم بيئة العمل يف الرشكة عملية التعلم، كام يجب أن يقوم املديرون ونظراؤهم 

بتشجيع التعلم ومساعدة املوظفني يف إيجاد طرق للتعلم عىل رأس العمل.  كام ينبغي عىل 

املديرين فهم اهتاممات العاملني وأهدافهم املهنية ملســاعدتهم عىل إيجاد أنشطة تنموية 

مناســبة تؤهلهم للنجاح يف وظائف أخرى داخل الرشكة أو للتعامل مع التوســع يف نطاق 

وظائفهم الحالية.  ويتناول الفصــل الخامس خصائص املنظمة املتعلمة وكيفية إيجاد بيئة 

عمل داعمة للتدريب والتعلم.  

إن البحث عن املعرفة ومشــاركتها يســتهدف تطوير رأس املال البرشي للرشكات.  وكام 

ســبق اإلشــارة إليه يف الفصل األول فإن رأس املال البرشي للرشكة يشمل املعرفة اإلدراكية 
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)معرفــة املاهية(، واملهارات املتقدمة )معرفة الكيفية(، وفهم نظام العمل واإلبداع )معرفة 

الســبب( واإلبداع املحفز ذاتياً )معرفة ســبب االهتامم(120.  لقد ركز التدريب يف الســابق 

عــىل املعرفة اإلدراكية واملهــارات املتقدمة، لكن القيمة األكرب للعمل قد تنشــأ من وجود 

موظفــني متفهمني لعمليــة التصنيع أو الخدمــات، ومن العالقات الداخليــة بني اإلدارات 

واألقســام )فهم املنظمــة( وكذلك تحفيزهم عىل تقديم منتجــات وخدمات عالية الجودة 

)معرفة سبب العناية(.  وإليجاد املعرفة ومشاركتها البد أن تقوم الرشكة بتوفري الحيز املادي 

والتقنية )الربيد اإللكرتوين ومواقع اإلنرتنت( لتشجيع التعاون وتبادل املعرفة بني املوظفني.  

وكمثال عىل ذلك، رشكة فورد للسيارات )Ford Motor( التي متتلك مجتمعات مامرسة يتم 

تنظيمها وفقاً للوظائف121.  فعىل سبيل املثال، جميع عامل الدهانات يف كل مراكز التجميع 

التابعــة لرشكــة فورد ينتمون إىل مجتمع مامرســة واحد.  ويف كل مصنــع يقوم أحد عامل 

الدهانات مبهمة »نقطة االتصال«.  فإذا اكتشف أحد عامل الدهانات املحليني وسيلة أفضل 

لتحســني إحدى خطوات الـدهان الـ60، فإن العامــل الذي ميثل حلقة الوصل يقوم بتعبئة 

منوذج يرشح فيه وسيلة التحسني تلك وفوائدها.   ويتم إرسال هذا النموذج إلكرتونياً لخبري 

متخصص موجود يف املقر الرئيس لرشكة فورد والذي يطلع بدوره عىل التجربة ويقرر ما إذا 

كان األمر يســتحق النرش والتوزيع عىل باقي مراكــز التجميع أم ال.  وإذا كان األمر كذلك، 

فإنه يتم اعتامد التجربة ويرســلها عرب اإلنرتنت إىل مراكــز التجميع األخرى.  ولقد جمعت 

فــورد 1٫3 مليار دوالر من القيمة املتوقعة للرشكة وحققت ما يزيد عىل 800 مليون دوالر 

من القيمة الفعلية من مجتمعات املامرسة تلك.  

ونظراً إلدراك الرشكات لقيمة التدريب والتطوير واعتبارهام جزءاً من إســرتاتيجية تعلم 

أشمل، فإنه يجب توفر سبع إمكانات رئيسة وفقاً لدراسة مسحية أجرتها أكسنتشور لريننج 

)Accenture Learning(122 وهي كام ييل:

مواءمة أهداف التعلم ألهداف العمل.  . 1

قياس عملية التعلم وأثرها يف العمل.  . 2

نقل عملية التعلم خارج الرشكة لتشمل العمالء والبائعني واملوردين.  . 3

الرتكيز عىل تطوير الكفاءات لشغلها الوظائف األكرث أهمية.  . 4
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دمــج التعلم مع الوظائف األخرى للمــوارد البرشية مثل إدارة املعرفة ودعم األداء، . 5

وإدارة املواهب.  

تقديم مناهج التدريب التي تشمل التعلم يف قاعات الدراسة والتعلم اإللكرتوين.  . 6

تصميم وتقديم دورات يف تنمية مهارات القيادة.  . 7

عملية التدريب والتطوير اإلستراتيجي:

واآلن مــع فهم كيفية تطور التدريب داخل الرشكات والتعرف عىل مفهوم إســرتاتيجية 

العمل وكيف ميكن للتدريب أن يدعم إســرتاتيجية عمل ما، ميكن دراســة عملية التطوير 

والتدريب اإلســرتاتيجي.  يبني الشكل )2-2( منوذجاً لعملية التطوير والتدريب اإلسرتاتيجي 

مع رسد أمثلة عىل املبادرات اإلسرتاتيجية واالنشطة التدريبية واملقاييس.

شكل )2-2( عملية التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي
مبادرات التدريب إسرتاتيجية العمل

والتطوير اإلسرتاتيجي

املقاييس التي توضح قيمة أنشطة التدريب والتطوير

التدريب

الرسالة 	

القيم  	

األهداف 	

حقيبة  	 ــنــويــع  ت

التعلم

خدمة  	 تــحــســني 

املستهلك 

ترسيع وترية تعلم  	

املوظفني

املعرفة  	 اكتساب 

ومشاركتها

التدريــب  	 اســتخدام 

املعتمد عىل اإلنرتنت

جعــل خطط التطوير  	

الزامية

مواقــع  	 تطويــر 

ملشــاركة  إلكرتونيــة 

املعرفة  

التدريب  	 زيادة حجم 

عىل خدمة املستهلك.  

التعلم  	

تحسني األداء  	

الحد من شكاوى املستهلكني،  	

الحــد مــن معــدل تدويــر  	

املوظفني

إرِشاك املوظفني  	

يوضح هذا النموذج أن عملية التطوير والتدريب تبدأ بتحديد إسرتاتيجية العمل.  وبعد 

ذلــك، يتم تحديد مبادرات التطوير والتدريب اإلســرتاتيجي التي تدعم اإلســرتاتيجية.  أما 
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الخطوة التالية من عملية التطوير والتدريب فتتمثل يف ترجمة مبادرات التطوير والتدريب 

اإلســرتاتيجي إىل أنشــطة تطوير وتدريب ملموســة.  ثم تأيت الخطوة األخرية من العملية 

وهي تحديد املقاييس.  وتســتخدم تلك املقاييس يف تحديد ما إذا كان التدريب قد أســهم 

بالفعل يف تحقيق األهداف املرتبطة بإســرتاتيجية العمل.  وتبني الفقرات التالية كل خطوة 

من خطوات العملية.  

تحديد إستراتيجية عمل الشركة:

تؤثر ثالثة عوامل يف إسرتاتيجية عمل الرشكة:  أوالً:  تساعد رسالة الرشكة ورؤيتها وقيمها 

وأهدافها يف تحديد اإلســرتاتيجية، وعادة ما يحدد ذلك فريق اإلدارة العليا.  وميكن تعريف 

الرســالة بأنها الســبب الذي من أجله تأسســت الرشكة.  فقد تحدد الرسالة عمالء الرشكة 

الذين يتلقون الخدمة، أو الســبب من إنشــاء الرشكة، أو ما تقدمــه الرشكة، أو القيم التي 

يجدها املســتهلك.  وُتعرف الرؤية بأنها الصورة املستقبلية التي ترغب الرشكة يف تحقيقها، 

أمــا القيم فهي املبادئ التي تدعمها الرشكة.  ثانياً، يشــتمل تحليــل نقاط الضعف والقوة 

والفــرص والتهديدات )SWOT analysis( عىل تحليل بيئة التشــغيل بالرشكة )كأســواق 

املنتجات، والتقنيات الجديدة( بهدف تحديد الفرص والتهديدات باإلضافة إىل تحليل داخيل 

لنقاط قوة وضعف الرشكة والتي تشمل األفراد والتقنية واملوارد املالية.  وقد متثل تحديات 

العمل املحددة يف الفصل األول فرصة )أو تهديداً( للرشكة.  وتشــتمل تحديات العمل تلك 

عىل العوملة، والحاجة للقيادة، والقيمة املتزايدة لرأس املال البرشي، والتغيري، واســتقطاب 

وكســب املوهبة، وتوجيه الرتكيز عىل العمالء والجودة.  ثالثاً: عىل الرشكة أن تراعي قدرتها 

التنافســية.  مبعنى كيف ســيمكن للرشكة أن تنافس بنجاح؟  وهنــا يوضح الجدول )1-2( 

القرارات التي يجب عىل الرشكة اتخذها لتحديد أسلوب منافستها.  

وعــىل الرغم من تســاوي أهمية تلك القرارات، إال أن الــرشكات غالباً ما يقل اهتاممها 

مبفهوم »ما الذي ســننافس به!«، مام يؤدي إىل فشــل هذه الــرشكات يف تحقيق أهدافها.  

ويتضمن هذا القرار تحديد كيفية اســتخدام رأس املال البرشي واملادي واملايل.  والستخدام 

رأس املال البرشي يف كســب ميزة تنافســية فالبد من ربط أنشطة املوارد البرشية الخاصة 

بالرشكة )مثل التدريب والتطوير( بإسرتاتيجية العمل.  
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جدول )2-1( القرارات التي يجب عىل الرشكة اتخاذها حول كيفية منافستها لتحقيق أهدافها

1.  أين ننافس؟

يف أي أسواق )صناعات، منتجات، إلخ( سوف ننافس؟

 2.  كيف ننافس؟

عىل أي نتيجة أو خصائص مميزة سوف ننافس؟ هل ننافس عىل السعر؟ أم عىل الجودة؟ أم عىل 

املوثوقية؟ أم عىل التوصيل؟ أم عىل االبتكار؟  

3.  مباذا سوف ننافس؟

ما املوارد التي ستسمح لنا بالتغلب عىل املنافسني؟ وكيف ميكننا الحصول عىل تلك املوارد وتنميتها 

واستغاللها يف املنافسة؟

المصدر:
 “Strategy-Decisions about Competition، ” from R.  Noe، J.  Hollenbeck، B.  Gerhat، and P.  Wright، 

Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage، 6th ed.  )Burr Ridge، IL: 

Irwin/، cGraw-Hill، 2009(: 61.  

ولنأخذ مثاالً عن كيفية إســهام التدريب يف إسرتاتيجية العمل داخل رشكة نوكيا.  حيث 

يوجد يف نوكيا وهي الرشكة األوىل يف العامل يف مجال الهواتف املحمولة ما يزيد عن 68000 

موظــف وتحقق صايف مبيعــات يقدر بـ 30 مليــار دوالر.  وتقوم إســرتاتيجية عمل نوكيا 

عــىل بناء عالقات قامئة عــىل الثقة مع العمالء مــن خالل تقديم حلول اســتهالكية قيمة 

ومقنعة تجمع بني أفضل أجهزة املحمول وخدمات إثراء السياق )قدرة األعامل عىل الحركة 

وخدمــات اإلنرتنــت(123.  وتتمثل رؤية نوكيا يف بناء عامل ميكــن لكل فرد فيه أن يبقى عىل 

اتصال باآلخرين ويظل مرتبطاً مبا يتعلق به من شــئون.  وتتكون نوكيا من وحدات العمل 

التالية:  وحدة األجهزة، والربمجيات، والخدمات، واألسواق )إدارة سالسل التوريد واملبيعات 
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وأنشــطة التســويق والعالمة التجارية(، وشــبكات نوكيا ســيمنز )البنية األساسية وأعامل 

الخدمات األخرى ذات الصلــة( ونافتيك NAVTEQ )مزود بيانات الخرائط الرقمية لنظم 

املالحة الذاتية وغريها من تطبيقات الخرائط(، ومكتب التطوير املؤســيس )الذي يركز عىل 

إســرتاتيجية الرشكة ومنوها املســتقبيل ويدعم الوحدات األخــرى(.  وترغب رشكة نوكيا يف 

إنشــاء تقنية اتصال شخصية متكنهم من إنشــاء عاملهم املتنقل الخاص بهم.  وتستمر نوكيا 

يف اســتهداف قطاعات ســوق االتصاالت التي تعتقد أنها ستشــهد منواً رسيعاً يفوق النمو 

الذي ستشــهده الصناعة بأكملها.  ونظراً لتزايد الطلب عىل توفري اتصال السليك بالخدمات، 

تخطط نوكيا إىل أن تقود عملية تطوير وتسويق الشبكات والنظم الالزمة لزيادة االستفادة 

من املحتوى الالسليك وتعظيم فائدته للعمالء.  

ويتكــون منهــج اإلدارة يف نوكيــا وهو ما يعرف بـــ »منهج نوكيــا« )Nokia Way( من 

مجموعــة القيم التي تتبناهــا الرشكة فضاًل عن قدراتهــا التنظيمية وعملياتهــا وإجراءاتها 

املســتخدمة يف الحفاظ عىل كفاءتها التشغيلية.  فقد بنت الرشكة قوتها الحالية واملستقبلية 

معتمدة عىل »منهج نوكيا«.  لذا فقد نتج عن منهج نوكيا رشكة كاملة البنية ومتصلة بشبكة 

معلومات تؤكد تبنيها ملبدأ الرسعة واملرونة يف اتخاذ القرارات.  ومن بني القيم التي تتبناها 

نوكيا قيمة »مشــاركتك معنا« )وتتعلق برضا العمالء واالشــرتاك مع أصحاب املصلحة، مبا يف 

ذلك املوظفون(، وقيمة »لننجز معاً« )وتتعلق بالثقة واملشاركة والعمل يف الشبكات الرسمية 

وغري الرســمية(، وقيمة »شغف االبتكار« وقيمة »إنساين للغاية« )وتتعلق بفهم كيفية قيام 

الرشكــة بعمل يؤثر يف األفراد والبيئة(.  ويتيح التعلم املســتمر الفرصــة للموظفني لتطوير 

أنفسهم ومواكبة التقنية.  باإلضافة إىل ذلك، فإنه يتم تشجيع املوظفني عىل مشاركة الخربات 

واملخاطرة والتعلم معاً.  وهنا يتضح أن التعلم املســتمر يتجاوز قاعات التدريب الرســمي.  

فالتعليم املستمر يقصد به يف رشكة نوكيا أن يدعم املوظفون منو بعضهم البعض، بأن يطوروا 

ويحسنوا العالقات من خالل تبادل األفكار وتطويرها.  عالوة عىل ذلك، يتم استخدام التعلم 

اإللكرتوين إلعطاء املوظفني حرية اختيار أفضل األوقات واألماكن للتطوير الذايت.  

 وتلتزم اإلدارة العليا يف نوكيا بالتعلم املستمر.  ويوضح الشكل )2-3( كيف تربط نوكيا 
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التطوير والتدريب بخطة عملها.  فعىل ســبيل املثال، فإن رؤســاء املجموعة هم »مالكو« 

جميــع برامج القيادة واإلدارة العامليــة املعدة لكبار املديرين، ويقومون شــخصياً بتقديم 

مدخالت لتطوير هــذه الربامج، كام يقومون بتعيني »آباء روحيني« من فرق اإلدارة التابعة 

لهم، ويشــارك هؤالء اآلباء الروحيون بنشــاط يف جميع مراحــل الربنامج كام يقومون أيضاً 

بتصميم محتوى الربنامج.  

شكل )2-3(كيف تربط مؤسسة نوكيا التدريب والتطوير بإسرتاتيجية العمل

بنــاء عالقــة ثقــة مع  	

خــالل  مــن  العمــالء 

مــة  تقديــم حلــول قيِّ

ملشــكالتهم  ومقنعــة 

أفضــل  بــني  تجمــع 

وأفضل  محمول  أجهزة 

العمل  )قابلية  خدمات 

واإلنرتنت لالنتقال(

قيــم مثل »مشــاركتك  	

معنــا« و »لننجز معاً« 

و »شــغف االبتكار« و 

»إنساين للغاية«

تعلم األداء 	التعلم املستمر 	

املوظــف  	 ملكيــة 

التطويــر  لخطــط 

والتعلم 

التعلم اإلكرتوين 	

رأس  	 عــىل  التعلــم 

العمل

يف  	 املديــر  اشــرتاك 

تطوير الربنامج 

االســتثامر يف األفراد  	

)IIP(

ردود أفعال املوظف 	

عــىل  	 الحصــول 

الكفاءات 
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 كذلك يقوم اآلباء الروحيون باملســاعدة يف عمليات التعلم يف إطار الربامج وذلك بالتعاون 

مع فريق التدريب والتطوير.  وتشتمل معظم الربامج عىل مرشوعات إسرتاتيجية )تعلم األداء( 

يكون املشــاركون فيها مســؤولني عن إنجازها.  ويســتثمر كبار املديرين أوقاتهم يف مراجعة 

املرشوعات حيث يكون لديهم سلطة اتخاذ قرار بناء عىل توصيات الفريق القائم باملرشوع.

وترتجم قيمة التعلم املســتمر إىل فرص للتطور الشــخيص واملهني مبــا يف ذلك االلتزام 

بتطوير الذات ومعرفــة كيفية التوصل للحلول وكذلك التدريب عىل اإلدارة وتعزيز العمل 

الداخيل وإدارة األداء مبهارة.  ويتم تشجيع املوظفني عىل وضع خطة تطوير ذايت خاصة بهم 

واســتخدام وسائل وحلول التعلم املتاحة.  كام يعمل التدرب مع أقران مهرة عىل مساعدة 

املوظفــني عىل التطــور ومينحهم فرصة لتبادل األفكار واألهــداف بعضهم مع بعض.  ولقد 

اســتفاد موظفو نوكيا من العديد من فــرص التدريب والتطوير، مبا يف ذلك مراكز التعلم و 

»إنرتنت ســوق التعلم« الذي يحتوي عىل معلومات عن جميع حلول التعلم املتاحة، مبا يف 

ذلــك التعلم اإللكرتوين والتدريب داخل قاعات الدراســة.  ومن خالل مراكز التعلم، قامت 

نوكيا بدمج أنشــطة التعلم الخاصة مبجموعات العمل كافــة يف مكان واحد.  وتؤمن نوكيا 

بأنه من خالل دمج مشــاركني مــن مختلف مجموعات العمل تتشــكل املعرفة عرب تبادل 

الخــربات والتقاليد بني هؤالء املوظفني.  وباإلضافة إىل الربامج الرســمية املقدمة يف قاعات 

الدراسة أو عىل اإلنرتنت، تركز نوكيا عىل التعلم عىل رأس العمل من خالل التدوير الوظيفي 

وقيــام املديرين بتكليف موظفيهم مبهام جديدة مثــرية للتحدي.  وهناك أيضاً العديد من 

الفرص السانحة للمديرين لتحسني مهارات القيادة واإلدارة لديهم.  كام أن االهتامم بسوق 

العمل الداخيل يشجع املوظفون عىل تحسني مهاراتهم من خالل تغيري الوظائف.  وتتضمن 

عملية إدارة أداء نوكيا، والتي تعرف باالســتثامر يف األفراد )IIP(، عقد مناقشــات مرتني يف 

الســنة بني املوظفني ومدريريهم.  وتتكون عملية االســتثامر يف األفراد من صياغة األهداف 

والتدريــب ومراجعة اإلنجــازات وتحليل الكفاءات وخطة التطوير الشــخيص.  ويتم دعم 

عملية االســتثامر يف األفراد إلكرتونياً.  إذ يستطيع املوظفون أن يختاروا ملفاتهم الشخصية 

من خالل الشبكة الداخلية للرشكة، كام ميكنهم إجراء تقييم ذايت ووضع خطة تطوير ذاتية 

عالوة عىل معرفة حلول التعلم املتوفرة يف مراكز التعلم.  
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من ناحية أخرى تســتخدم نوكيا مجموعة مــن املقاييس لتقييم قيمة التدريب.  فدامئاً 

مــا تطلب نوكيا من موظفيهــا التعبري عن ردود أفعالهم الفورية بعــد إمتامهم لربنامج ما، 

وهناك مقاييس أخرى تشــمل تحقيق الكفاءة وإسرتاتيجية املوارد يف جميع أقسام الرشكة.  

وتؤمن اإلدارة العليا بأن أكرب ميزة للتعلم هي إتاحة الفرصة إلنشاء شبكات، ومن ثم تكوين 

معارف جديدة، مام يعزز التعلم املستمر، وينشئ موظفني ملتزمني.  

تحديد مبادرات التدريب والتطوير اإلستراتيجي التي تدعم اإلستراتيجية:

تعرف مبادرات التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي بأنهــا إجراءات مرتبطة بعملية التعلم 

يجــب عىل الرشكة اتخاذها ليك تســاعدها عىل تحقيق إســرتاتيجيتها124.  وتتنوع مبادرات 

التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي بحسب مجال الرشكة وأهدافها ومواردها وإمكاناتها.  كام 

تعتمد تلــك املبادرات عىل بيئة العمــل وفهم أهداف الرشكــة ومواردها وفحص خيارات 

التدريب والتطوير املحتملة، وتزود تلك املبادرات الرشكة بخارطة طريق تحدد مسار أنشطة 

التدريب والتطوير.  كام توضح هذه املبادرات أيضاً كيف أن التدريب سيساعد الرشكة عىل 

تحقيق أهدافها )وهكذا توضح كيف أن التدريب سيعطي الرشكة قيمة مضافة(.  

وهناك اتجاه إىل الفصل بني اإلســرتاتيجية وتنفيذها، ولتجنب هذا األمر، يحتاج أخصايئ 

التعلــم إىل الوصول إىل املديريــن للتأكد من أن مبادرات التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي 

تتوافق مع إســرتاتيجية العمل واملوارد املالية الالزمة وأنه يتم تقديم الدعم لتنفيذ أنشطة 

التدريــب125.  وهذا يتطلــب النظر يف قضايا األفــراد والثقافة التي قد تحــول دون تنفيذ 

مبادرات التدريب.  عالوة عىل ذلك، فإنه البد من دراســة أســباب نجاح أو فشــل أنشطة 

التدريب السابقة لضامن دعم أنشطة التدريب املستقبلية للمبادرات اإلسرتاتيجية للتدريب 

وتنفيذها بنجاح.  

ويوضــح الجــدول )2-2( مبــادرات التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي وانعكاســاتها يف 

مامرسات التدريب.  واملقصود بـ  »تنويع حقيبة التعلم« أن الرشكات قد تحتاج إىل تقديم 

فــرص تعلم أكرث من مجرد برامج التدريب التقليديــة.  وتتضمن فرص التعلم هذه التعلم 

غري الرســمي الذي يجري عىل رأس العمل عرب التفاعل مع األقران واكتساب خربات جديدة 
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وأيضاً عرب فــرص التعلم املخصصة من خالل موجهني ومدربني ومن خالل التغذية الراجعة 

املحــددة وفقاً الحتياجــات املوظفني عالوة عىل اســتخدام التقنية )مبــا يف ذلك التدريب 

املعتمد عىل شــبكة اإلنرتنت(.  ويعد هذا التدريب ذايت الرسعة ومتوفراً خارج بيئة قاعات 

الدراســة الرسمية )وستتم مناقشــة فرص التعلم هذه يف الفصل الخامس والسابع والثامن 

والتاســع(.  ولنأخذ مثاًل عن كيفية تقديم رشكة فريدي ماك )Freddie Mac(، وهي رشكة 

متويــل عقــاري تتخذ من والية فرجينيا مقــراً لها، فرصاً للتعلم عنــد الحاجة126.  فموظف 

فريدي ماك )Freddie Mac( الذي يحتاج للتعلم ميكنه أن يتوجه إىل بوابة التعلم املتاحة 

عىل اإلنرتنت ليجد الحلول.  وتحتوي بوابة التعلم هذه عىل دورات تدريبية وكتب ومقاطع 

فيديو ومجموعات نقاشــية ومقاالت.  كام أنه يتوفر بها استشاريو تعلم ملساعدة املوظفني 

عىل اســتخدام بوابة التعلم ومناقشة احتياجاتهم الخاصة ودمج احتياجات التعلم يف خطة 

 Accenture( التطوير الذايت الخاصة بهم.  وتســتخدم رشكة أكســنترش ريسورسيز جروب

Resources Group(، وهي رشكة استشارية يف نيويورك، التعلم غري الرسمي وسيلة لزيادة 

التواصــل بــني التنفيذيني واملديرين واالستشــاريني يف هذا املجال؛ إذ إن كل استشــاري يف 

أكســنترش مســؤول عن لجنة مكونة من100 شــخص تجتمع أربع مرات يف العام.  وغالباً 

ما يحدد اجتامعات املجموعة كبار املديرين الذين يديرون املناقشــات يف موضوعات مثل 

القيادة وإبراز قيمة املساهمني.  

وتشــري عبارة »توســيع قاعدة املتدربني« إىل إدراك أنه نظراً لكون املوظفني هم نقطة 

االتصال األساســية بالعمالء، فإنهم بحاجة إىل تدريب مياثل أو يفوق التدريب الذي يحصل 

عليه املديرون.
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جدول )2-2( مبادرات التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي وآثارها

والتطويــر  التدريــب  مبــادرات 
اإلسرتاتيجي 

تنويع حقيبة التعلم 

اإلنرتنت
توسيع قاعدة املتدربني

ترسيع وترية تعليم املوظفني

تحسني خدمة العمالء

توفري فرص للتنمية والتواصل مع 
املوظفني

اكتساب ومشاركة املعلومات

مواءمة التدريب والتطوير للتوجه 
اإلسرتاتيجي للرشكة 

ضامن أن بيئة العمل تدعم التعلم 
وانتقال التدريب

اآلثار  	
استخدام تقنية جديدة يف التدريب مثل اإلنرتنت 	
تسهيل عملية التعلم غري الرسمي 	
توفري مزيد من فرص التعلم الشخيص 	

تدريب العمالء واملوردين واملوظفني 	
عرض مزيد من فرص التعلم للموظفني غري اإلداريني 	

التعرف عىل االحتياجات برسعة وتقديم حلول تعليم عالية الجودة  	
تقليل الوقت الالزم لتطوير برامج التدريب 	
تسهيل عملية الوصول إىل موارد التعلم حسب الحاجة 	

التأكد من أن املوظفني لديهم معرفة بالخدمات واملنتجات 	
التأكد من أن املوظفني لديهم الخربات الالزمة للتفاعل مع العمالء 	
التأكد من أن املوظفني يفهمون أدوارهم وسلطة اتخاذ القرار 	

التأكد من أن املوظفني لديهم فرص للتطور 	
التأكد من أن املوظفني يفهمون فرص الحياة املهنية وفرص النمو الذايت 	
العمل  	 باحتياجات املوظفني يف  التدريب والتطوير يفي  التأكد من أن 

الحايل كام يضمن لهم فرصاً للنمو

اكتساب أفكار ثاقبة ومعلومات من موظفني واسعي االطالع 	
تنظيم وتخزين املعلومات بصورة منطقية 	
توفري وسائل إلتاحة املعلومات )مثل دليل املوارد، واملواقع اإللكرتونية( 	

تحديد املعارف واملهارات والقدرات أو الكفاءات املطلوبة 	
احتياجات  	 تدعم  الحالية  والتطوير  التدريب  برامج  أن  من  التأكد 

اإلسرتاتيجية للرشكة

إزالة معوقات التعلم مثل عدم توفر الوقت واملوارد واملعدات 	
تخصيص مساحة لتشجيع العمل الجامعي والتعاون واإلبداع ومشاركة  	

املعرفة 
التأكد من أن املوظفني يدركون أهمية التعلم  	
التأكد من أن املديرين واألقران يدعمون التدريب والتطوير والتعلم 	
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المصدر:
S. Tannenbaum, “A Strategic View of OrganizationalTraining and Learning,” in Creating, 

Implementing, and Managing Effective Training and Development, ed.  K.  Kraiger )San 

Francisco: Jossey-Bass, 2002(: 10 – 52.

وليك تقوم الرشكات بتقديم خدمة عمالء أفضل للموردين والبائعني واملستهلكني، عليها 

أن تقــوم بنرش معلومــات عن كيفية اســتخدام الخدمات واملنتجات التــي تقدمها.  وقد 

بــدأت الــرشكات يف تدريب املوردين للتأكد مــن أن األجزاء التي يقدمونها ســتتوافق مع 

معايــري الجــودة التي يطلبها املســتهلكون.  وليك تنجح الرشكات يف ذلــك، يجب أن تكون 

قادرة عىل التعامل مع التغريات التي تطرأ عىل التقنية وعىل احتياجات العمالء واألســواق 

العاملية.  كذلك ينبغي تحديد احتياجات التدريب برسعة مع رضورة تقديم تدريب فعال.  

بعبــارة أخرى، البد أن تقوم الــرشكات بترسيع وترية تعلم املوظفني، لــذا تعتمد الرشكات 

عــىل نظم دعــم األداء اإللكــرتوين )EPSS( تتيح للموظفني إمكانيــة الدخول الرسيع عىل 

املعلومات والنصائح واإلرشادات )وســتتم مناقشة نظم دعم األداء اإللكرتوين بالتفصيل يف 

الفصل الخامس(.  ومن املمكن الوصول إىل نظم دعم األداء اإللكرتوين باستخدام الحواسيب 

الشــخصية أو املحمولة كلــام دعت الحاجة لذلك.  وألن العمــالء ميكنهم اآلن الوصول إىل 

قواعــد البيانات واملواقــع اإللكرتونيــة وزاد إدراكهم ألهمية تقديم خدمــة عالية الجودة 

للعمالء، فقد أصبحوا أكرث دراية واســتعداداً ولديهم توقعــات بخدمة أفضل عن أي وقت 

مىض.  لذا يجب عىل املوظفني أن يكونوا مســتعدين لتحســني خدمــة العمالء، كام يتعني 

عليهــم أن يكونوا عىل دراية جيــدة باملنتج أو الخدمة، وعليهم أيضــاً أن يتمتعوا مبهارات 

خدمة العمالء، وأن يفهموا أنواع القرارات التي ميكنهم اتخاذها )عىل ســبيل املثال، ما إذا 

كان بإمكانهم تقديم استثناءات لسياسة عدم اسرتداد النقود(.  ويعد »توفري فرص التطوير« 

وتقدميها للموظفني رضورياً للتأكد من أنهم يؤمنون أن لديهم فرصاً لتطوير وتعلم مهارات 

جديدة.  وتعد هذه الفرص رضورية الستقطاب املوظفني املوهوبني واالحتفاظ بهم.  كذلك 

فإن اكتســاب املعرفة ومشــاركتها يضمن عدم ضياع املعلومات الهامة الخاصة بالعمالء أو 

املنتجــات أو العمليــات يف حالة ترك املوظفني للرشكة.  عالوة عىل ذلك، فإن منح املوظفني 
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ع عملية الرد عىل  إمكانيــة الوصول إىل املعلومات التي بحوزة غريهم من املوظفني قد ُيرسِّ

العمالء ويحسن جودة املنتج والخدمة.  فعىل سبيل املثال، بدالً من »إعادة اخرتاع العجلة«، 

ميكن ملمثل الخدمة أن يســتخدم قاعدة بيانات تســمح له بالبحث عن املشكالت وإيجاد 

حلول طورها غريه من ممثيل خدمة العمالء.  وتعد املواءمة بني التدريب والتطوير والتوجه 

اإلســرتاتيجي للرشكة رضورياً للتأكد من أن التدريب يســهم يف تغطيــة احتياجات العمل.  

كــام أن الرشكات تكون بحاجــة إىل تحديد طبيعة القدرات املطلــوب توفرها يف موظفيها 

)كاملعلومات أو املهارات( وما إذا كانت برامج التدريب والخدمات ستســاعد عىل تحســني 

تلــك القــدرات أم ال.  وأخرياً، فإنه من الرضوري وجود بيئــة عمل داعمة لتحفيز املوظفني 

عىل االشــرتاك يف أنشطة التدريب والتعلم وتطبيق ما تعلموه يف عملهم وتبادل معلوماتهم 

مــع اآلخرين.  ويتضمن الدعم املادي توفري الوقت واملال الالزم للتدريب والتعلم باإلضافة 

إىل توفري أماكن عمل تشــجع املوظفني عىل التجمع ومناقشة األفكار.  كام أنه من األهمية 

مبكان توفري الدعم النفيس من قبل املديرين واألقران للتدريب والتعلم، وسوف تتم مناقشة 

أشكال الدعم النفيس والدعم املادي يف الفصل الخامس.  

كيف ميكن لرشكة أن تضمن ارتباط مبادرات التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي الخاصة بها 

بإسرتاتيجية عملها؟  يوضح الشكل )2-3( األسئلة التي يجب أن تجيب عليها الرشكة لتحديد 

وتطوير املبادرات اإلســرتاتيجية الخاصة بالتطوير والتدريب لديها.  وللمســاعدة يف اإلجابة 

عن هذه األسئلة، عىل املدربني قراءة التقارير السنوية والخطط اإلسرتاتيجية وبيانات األرباح 

وتقارير املحللني لرشكاتهم.  كذلك من املفيد دعوة املديرين لحضور اجتامعات فرق العمل 

املنوط بها إعداد مبادرات التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي وتقديم معلومات عن إسرتاتيجية 

الرشكة للوقوف عىل إسرتاتيجية العمل وتأثرياتها عىل التدريب.  
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جدول )2-3( األسئلة التي يجب طرحها لتطوير مبادرات التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي 

1- ما رؤية الرشكة ورسالتها؟ وما املحفزات اإلسرتاتيجية لخطة العمل؟

 2- ما اإلمكانات التي تحتاجها الرشكة والتي تفرضها إسرتاتيجية العمل وتحديات بيئة العمل؟

3- ما أفضل أنواع التدريب والتطوير التي تستقطب وتحافظ عىل املواهب الالزمة للنجاح؟ 

4- ما الكفاءات الرضورية لنجاح الرشكة وإسرتاتيجية عملها؟

5- هل متتلك الرشكة خطة للربط بني التدريب والتطوير وخطة العمل التي يفهمها 

التنفيذيون واملديرون واملوظفون أو العمالء؟

6- هل سيدعم فريق اإلدارة العليا بشكل معلن برامج التدريب والتطوير ويؤيدها؟

7- هل توفر الرشكة فرصاً لتدريب وتطوير األفراد وفرق العمل عىل حد سواء؟

المصدر: 
R.  Hughes and K.  Beatty, “Five Steps to Leading Strategically,” TD )December 2005(: 46 – 48.  

باإلضافة إىل ذلك، فإنه من املهم يف الرشكات متعددة األقسام أن يفهم كل شخص طبيعة 
عمله، مبــا يف ذلك كيفية قياس الفعاليــة ومراقبة األداء وإعداد تقاريــر األداء والتحديات 
التي يواجهها مثل إدارة سلســلة التوريد، وتطوير منتجات جديدة، والضغوط التنافسية أو 

املسائل املتعلقة بضامنات الخدمة.  

توفير أنشطة تدريب وتطوير مرتبطة بمبادرات التدريب والتطوير اإلستراتيجي:

بعد أن تختــار الرشكة مبادرات التدريب والتطوير اإلســرتاتيجي الخاصة بها واملرتبطة 
بإســرتاتيجيتها، تحدد أنشــطة التدريب والتطوير التي ستمكنها من تحقيق تلك املبادرات.  
وتتضمن تلك األنشطة تطوير مبادرات مرتبطة باستخدام تقنية جديدة يف التدريب وزيادة 
برامــج التدريــب املقدمة ملجموعات معينــة من املوظفني وتقليل الوقــت الالزم للتطوير 
وتطوير مناهج دراسية جديدة أو شاملة.  عىل سبيل املثال، تتمثل إحدى مبادرات التدريب 
 American( والتطوير اإلســرتاتيجي يف رشكة أمرييكان إكســربيس فينانشــيال أدفيــزورز
Express Financial Advisors(، التــي تتخــذ من مينيابوليس بوالية مينيســوتا مقراً لها، 
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يف إعــداد املوظفني لتقديم خدمة عاملية127.  ويعد تدريــب ممثيل خدمة العمالء بالرشكة 
رضورياً للغاية نظراً التساع متطلبات العمل.  وينبغي أن يكون ممثيل خدمة العمالء قادرين 
عىل مناقشة مضمون املنتجات املالية فضاًل عن إمتام صفقات تلك املنتجات عرب الهاتف مع 
العمالء والخرباء املاليني عىل حد سواء.  عالوة عىل ذلك، فإن ممثيل خدمة العمالء يعملون 
يف مجال األوراق املالية، التي تخضع للضوابط، لذا يتعني عىل بعضهم أن ميتلك رخصة لبيع 
األوراق املاليــة.  إن تركيز رشكة أمرييكان إكســربيس)American Express( عىل التدريب 
ال يرتبط باحتياجات الرشكة فحســب بل يرتبط كذلك مببادئ العمل األساســية التي تؤكد 
أن التكلفة تقل عندما تقدم خدمة جيدة للعمالء وتحافظ عىل والئهم بدالً من استبدالهم 
بعدمــا يرتكون الرشكة.  ونعلم مــن ذلك أن توفري خدمة عمالء جيــدة والحفاظ عىل والء 
العميــل للرشكة يعتمد عىل مدى نجاح ممثيل خدمة العمالء يف القيام بعملهم عرب الهاتف 

من حيث تلقي الطلبات وعرض املساعدة وتطوير العالقات مع العمالء.  

فعندما يبدأ موظفون جدد العمل يف قســم خدمة العمالء برشكة أمرييكان إكســربيس، 
يتلقون برنامجاً تدريبياً ملدة مثانية أسابيع وذلك ملساعدتهم عىل بناء وترسيخ قاعدة عمالء 
الرشكــة.  أوالً، تقســم أيامهم بني التعرف عىل منتجات أمرييكان إكســربيس االســتثامرية 
والتــدرب عىل طريقة التعامل مع العمالء واملستشــارين املاليــني للرشكة.  وبعد أن ينتهي 
املوظفــون من التدريب األويل ويبدؤون يف العمل عــرب الهاتف مع عمالء حقيقيني، فإنهم 
يواصلــون تلقــي التدريب ملدة أســبوعني عىل األقــل كل عام.  ويضم التدريب املســتمر 
مزيجاً من التدريب داخل قاعات الدراســة والتدريب عرب اإلنرتنت، ويتناول هذا التدريب 
موضوعــات مثل املنتجات املالية الجديدة أو التغريات التي تطرأ عىل لوائح األوراق املالية.  
وتســتخدم مناذج التدريب اإللكرتوين يف تدريس مهارات الحاســوب مثل كيفية اســتخدام 
برامــج جديدة أو كيفية تقليل عدد الشاشــات التي يعاينها ممثــل خدمة العمالء ملعرفة 
معلومــة معينــة.  ويتضمن تدريب رشكة أمرييكان إكســربيس مشــاركة فعالة من جانب 
املتدربني، كام مُينح متدربو خدمة العمالء وقتاً ملراجعة املواد وتوجيه األسئلة والتدرب عىل 

نظم الحاسوب التي سيستخدمونها.  

ويف مثال آخر، فــإن رشكة صن مايكروسيســتمز )MicrosystemsSun(، وهي الرشكة 
املصنعة ملحطات عمل الحواسيب وبرمجيات محطات العمل، وتتخذ من سانت كالرا بوالية 
كاليفورنيــا مقراً لها قد تأكدت من أن األنشــطة التدريبية ووظيفة التدريب لديها يدعامن 
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إســرتاتيجية عملها.  ويبني بيان رســالة رشكة صن )املوضح يف الشكل 4-2( نظرة الرشكة إىل 
شبكات الحاسوب )وهي رؤية تهدف إىل عمل مشاركة شبكية يكون الدافع من إنشائها هو 
مشــاركة االبتكارات والتنمية املجتمعية والقيادة مفتوحة املصدر(.  لقد صنعت رشكة صن 
تاريخاً من االبتكار والريادة التقنية، كام أنها تســاعد الرشكات يف أي مجال يرفع من قدرة 
اإلنرتنت، كام أنشــأت عالقات مع املوردين البارزين لحلول الحوســبة التي ميكن لـصن أن 
تعتمد عليهــم يف تطوير حلول متكاملة، عالوة عىل ذلك فهي ملتزمة بتقديم خدمة عالية 
الجودة ودعم فني.  وقد حدد سكوت ماكنييل، رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي عام 
2005، يف خطابه الســنوي للمساهمني، األولويات الستة للرشكة وهي: كسب املال، والنمو، 
واالســتفادة من عمليات االســتحواذ، وزيادة الــرشكاء، وإعادة الــرواد )أي إيجاد نوع من 
الشغف برشكة صن لدى كل من العمالء والرشكاء واملوظفني واملساهمني(، وتبسيط العمل 
وتساعد أنشطة التدريب والتطوير التي تقدمها صن الرشكة عىل تحقيق تلك األولويات128.

)Sun Microsystems( رؤية ورسالة وإسرتاتيجية رشكة صن مايكروسيستيمز )جدول )2-4

الرؤية:  »الشبكة هي الحاسوب« تشجع صن عىل املشاركة الشبكية )عرص املشاركة( من خالل مشاركة 

االبتكارات والتنمية املجتمعية والقيادة مفتوحة املصدر.  

الرسالة: صناعة التقنيات وإثراء املجتمعات التي تغذي عرص املشاركة.  

تنمية  يف  بحلولنا  نشارك  عمالءنا.   يواجهها  التي  املشكالت  وأخطر  ألكرب  حلوالً  نقدم  اإلسرتاتيجية: 

املجتمعات وزيادة املشاركة وتوفري فرص يف األسواق العاملية الجديدة.  سنبني وندير البنية التحتية 

للمشاركة العاملية، ونتأكد من إمتام العمل عىل أكمل وجه.  

المصدر:

www.  sun.  com, Feb.  25, 2009 

وخــري مثــال يوضح كيف أن وظيفة تدريبية ميكن أن تســهم يف إســرتاتيجية عمل هو 
التغيــريات التــي قامت بها صن يــو )SunU(، وهــي منظمة التدريــب والتطوير التابعة 
لـصن مايكروسيســتيمز )Sun Microsystems(129.  حيــث قامت صن يو بإعادة مواءمة 
فلسفة التدريب لديها وأنواع التدريب التي قامت بها لتكون أكرث ارتباطاً بإسرتاتيجية صن.  
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وانشغلت رشكة صن بشكل دائم بالتطوير نظراً لظهور تقنيات ومنتجات وأسواق منتجات 
جديــدة.  وهنا وجدت صن أن عمالئها بحاجة إىل خدمات تدريب ميكن تطويرها بشــكل 
رسيع وتشــمل العديد من املوظفني وال تشــتمل عىل التدريب يف قاعات الدراســة.  ونظراً 
ألهمية التدريب بالنســبة للعمل، فقد اهتمت صن باالحتفــاظ باملعارف والكفاءات لدى 

موظفيها الحاليني وتطويرها.  

ويعرض الجدول )2-5( األســئلة التي اســتخدمتها صن يو يف تحديد كيفية املســاهمة 
بشــكل أفضل يف إســرتاتيجية العمــل.  جدير بالذكر أن األســئلة التــي طرحتها صن يو ال 
تتناول فقط تقديم التدريــب، ولكنها أيضاً تعد محاولة لفهم احتياجات العمالء الداخليني 

  .)Sun Microsystems( واالحتياجات املحتملة للعمل وفقاً إلسرتاتيجية عمل صن

جدول )2-5( تحليل صن للمواءمة بني التدريب وإسرتاتيجية العمل

العمالء

من هم عمالؤنا وكيف نعمل من أجلهم؟

التنظيم

ما طبيعة املامرسات املطلوبة إلمتام رسالتنا؟

الخدمات واملنتجات

كيف نضمن أن منتجاتنا وخدماتنا تلبي املتطلبات اإلسرتاتيجية؟

البحث والتطوير

كيف نواكب كل ما هو جديد يف مجاالت التدريب والتعلم وكيف نستخدم معارفنا يف هذا املجال؟

نظم العمل

ما العمليات واملنتجات واألدوات والخطوات املطلوبة لتحقيق أهدافنا؟

التعلم املستمر

كيف ندرك أن التعلم يف صن مايكروسيستيمز مستمر، ومالئم، وُمعد من مصادر متعددة؟

النتائج

كيف نحقق النتائج وفقاً ملعايري عمالئنا؟

المصدر: 

P.  A.  Smith, »Reinventing SunU,« Training and Development )July 1994(: 23 -27.
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ونظراً للحاجــة إىل تحقيق درجة أفضل من املواءمة بــني وظيفة التدريب واحتياجات 

إســرتاتيجية العمل، اتخذت صن يو العديد من الخطوات.  أولها، أنها طورت منهجاً جديداً 

لتحديــد املعــارف واملهارات التي يحتاجهــا املوظفون لتحقيق أهــداف العمل.  وحددت 

العديد من الكفاءات األساسية )مثل عالقات العمالء(.  ويقوم فريق من املدربني بـصن يو 

مبراجعة تلك الكفاءات باستمرار ومناقشتها مع كبار املديرين.  فعىل سبيل املثال، يتم عقد 

لقــاء مع نواب الرئيس ومديري املبيعات والتســويق لتحديد احتياجات التدريب يف مجال 

خدمــة العمالء.  ونتيجة لهذا، تعــرف صن يو الكثري عن احتياجــات العمل وتكون قادرة 

عىل تطوير برنامــج تدريبي متعلق بتلك االحتياجات.  وقد طورت صن يو برامج مؤمترات 

الفيديــو التي تســمح بتلقي التدريب بشــكل آين يف العديد من املواقــع دون الحاجة إىل 

ســفر املتدربني إىل موقع مركزي وذلك للمســاعدة يف رسعة تقديم التدريب لعدد كبري من 

املتدربني دون االعتامد عىل قاعات الدراســة.  كام طورت صن يو مكتبة عىل سطح املكتب 

تتيح للموظفني االســتفادة من أقراص مدمجــة تحتوي عىل معلومات حديثة عن التقنيات 

واملنتجات وكذلك ملفات العمالء واملنافسني بهدف املساعدة يف االحتفاظ بقدرات ومعارف 

موظفيها وتطويرها.  كام تقدم صن يو تدريباً إلكرتونياً ألكرث من 400000 طالباً، وتعقد أكرث 

من 80000 جلسة تدريبية إلكرتونية ميكن للموظفني والعمالء واملوردين والرشكاء الدخول 

إليها بشكل يومي130.

ويف عام 2001، عندما فوجئت صن يو بحاجة العمل إىل تدريب واعتامد جميع موظفي 

صن يف صن ســيجام )Sun Sigma( )وهي نسخة صن من تدريب الجودة سيكس سيجام( 

يف أقل من ســتة أشــهر، اتجهت إىل التدريب اإللكرتوين.  وهنا كان من الرضوري أن يصل 

برنامــج صن يو التدريبــي إىل موظفني يعملــون يف 170 دولة مختلفــة ويتحدثون لغات 

مختلفة، كام اســتلزم ذلك تصميم الربنامج بشكل يالئم األفراد واملجموعات عىل حد سواء.  

وقد تم دمج املواد الدراســية املخصصة لهذا الربنامج يف شــكل إلكرتوين، مام ســمح لـصن 

يو بتدريب ضعف عدد املوظفني الذين كان ميكن تدريبهم يف قاعات الدراســة.  وقد أدت 

مبادرة تدريب صن سيجام إىل توفري ما يقرب من 1٫2 مليون دوالر للرشكة.  
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تحديد وجمع المقاييس لبيان مدى نجاح التدريب:

كيــف ميكن لرشكة ما أن تحدد ما إذا كانت أنشــطة التدريب والتطوير تســهم بالفعل 
يف تحقيــق أهداف العمل؟  ويشــمل ذلك تحديد وجمع مقاييــس املخرجات، أو املقاييس.  
وتشتمل املقاييس املستخدمة منطياً يف تحديد معدل نجاح أو فعالية التدريب عىل مدى رضا 
املتدربني عن برنامج التدريب، ومعرفة ما إذا كانت معارف أو مهارات أو قدرات أو توجهات 
املتدربني قد تغريت نتيجة لالشــرتاك يف الربنامج )وتلك هي املخرجات املعرفية املعتمدة عىل 

املهارات(، وما إذا كان الربنامج قد أدى إىل تحقيق بعض املخرجات املتعلقة بالرشكة.

 إن املخرجــات املتعلقة بعمل الرشكة البد أن ترتبط ارتباطاً مبارشاً بإســرتاتيجية العمل 
وأهداف الرشكة.  وميكن لتلك املخرجات أن تقيم، عىل سبيل املثال، مستوى خدمة العمالء 
أو رضــا املوظــف أو التزامه بعملــه أو تدوير املوظفــني أو عدد عيوب املنتــج أو الوقت 
املســتغرق يف تطوير املنتج أو عدد براءات االخرتاع أو الوقت املســتغرق يف شغل املناصب 
اإلدارية.  وتســتخدم بعض الرشكات بطاقات األداء املتوازن وســيلة لتقييم جميع جوانب 
العمل بها.  حيث تعد بطاقات األداء املتوازن وســيلة لقيــاس األداء حيث تتيح للمديرين 
فرصــة معرفــة أداء الرشكة بأكملها أو أداء األقســام أو املهام )مثــل التدريب( من منظور 
العمالء واملوظفني واملساهمني داخلياً وخارجيا131ً.  وتعمل بطاقات األداء املتوازن من خالل 
أربعــة توجهات مختلفة وهي: العميل، والوضــع داخل الرشكة، واالبتكار والتعلم، والوضع 
املــايل للرشكــة.  ويعتمد التأكيد عىل تحديــد نوع املؤرشات املســتخدمة يف قياس أي من 
تلك التوجهات عىل إســرتاتيجية عمل الرشكة وأهدافها.  وتشتمل املناظري وأمثلة املقاييس 

األربعة املستخدمة يف قياسها عىل:

• العميل )الوقت، والجودة، واألداء، والخدمة، والتكلفة(.  	

• الوضع داخل الرشكة )العمليات التي تؤثر يف رضا العميل(.  	

• االبتكار والتعلم )كفاءة التشغيل، ورضا املوظف، والتحسني املستمر(.  	

• الوضع املايل للرشكة )معدل الربحية، والنمو، وقيمة املساهم(.  	

وتتضمن املقاييس التي قد تســتخدم يف تقييم مدى إســهام التدريب يف بطاقات األداء 

املتــوازن كٌل من عــدد املدربني )العدد اإلجاميل للمدربني مقســوماً عــىل العدد اإلجاميل 
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للموظفــني(، وتكاليــف التدريب )إجاميل تكلفة التدريب مقســومة عــىل العدد اإلجاميل 

للمدربني(، وتكلفة التدريب يف الساعة )إجاميل تكلفة التدريب مقسومة عىل العدد اإلجاميل 

 ،)EMC Corporation( عىل سبيل املثال، تستخدم مؤسسة إي إم يس  .)لساعات التدريب

وهي رشكــة تقنية، بطاقات األداء املتــوازن ملتابعة وقياس مســتوى التعلم132.  حيث تتم 

متابعة أداء الرشكة كل ثالثة أشهر مبقاييس تحدد مدى مواءمة العمل، واستعداد املوظفني، 

واملدة التي يستغرقها وصول املنتج للسوق، والعوملة، والفعالية.  كام قامت الرشكة بتطبيق 

مقاييــس األداء التــي ترتبط ارتباطاً مبارشاً باالحتياجات الحالية واملســتقبلية للعمل، فيتم 

منح املوظفني خطط تطوير فردية تعتمد عىل تحليل وظائفهم.  وأما رشكة إنجريســول راند 

)Ingersoll Rand( فتطلــب مــن وحدات العمل بها إعداد حاالت دراســية عن معدالت 

اإلنفاق األخرية133.  وتوضح جامعة إنجريســول راند، والتــي تبنت هذا النموذج، أن التعلم 

ُيِحدث فارقاً ويســهم يف تحقيق إسرتاتيجية العمل من خالل استخدام مقاييس مثل املنافع 

املتوقعة والتكاليف املدفوعة مرة واحدة يف مقابل التكاليف غري املتكررة والعمر االفرتايض 

ملنتجــات التعلم ومعدالت اشــرتاك املوظف يف برامجهــا.  وتزود جامعة إنجريســول راند 

الرشكة بتقرير سنوي موضح فيه اإلنجازات والتحديات والتوجهات اإلسرتاتيجية والكفاءات 

التشــغيلية.  فعىل ســبيل املثال، قدمت جامعة إنجريسول راند ورش عمل لتحسني العملية 

تتعلق بتعلم معايري لني ســيجام الستة Lean Six Sigma )مبادرة الجودة( والتي تعد أحد 

أولويات العمل.  وقد أثبتت جامعة إنجريســول رانــد أن ورش العمل الخاصة بها أدت إىل 

توفري مئات اآلالف من الدوالرات للرشكة من خالل خفض تكاليف تســليم البائعني بنســبة 

76 %.  كذلــك فإن عملية تحديد وجمع املقاييــس مرتبطة بتقييم التدريب، وهي الخطوة 

األخرية يف الشــكل )1-1(.  ويناقش الفصل الســادس مختلف النتائــج مبزيد من التفصيل.  

ومام ال شــك فيه أن توضيح االرتباط املبارش بني التدريــب والنتيجة النهائية للرشكة )مثل 

زيادة الخدمات، واملبيعات، وجودة املنتج( هو أكرث األدلة إقناعاً بقيمة التدريب!

الخصائص التنظيمية التي تؤثر في التدريب:

يتأثر مقدار ونوع التدريب وتنظيم وظائفه يف الرشكة بدور املدير واملوظف، ومدى دعم 

اإلدارة العليا للتدريب، ودرجة التكامل بني وحدات العمل بالرشكة، ومبدى الحضور العاملي 
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للرشكة، وظروف العمل بها، وباقي مامرسات إدارة املوارد البرشية، مبا يف ذلك إسرتاتيجيات 

التوظيف ووضع خطط املوارد البرشية، ومدى تنظيم الرشكة لوحدات العمل، ومدى اشرتاك 

املديرين واملوظفني وفريق عمل املوارد البرشية يف أنشطة التدريب والتطوير134.  

أدوار الموظفين والمديرين:

تؤثر أدوار املوظفني واملديرين داخل الرشكة عىل بؤرة اهتامم نشاط التدريب والتطوير 

والتعلــم.  ففي الســابق، كانــت أدوار املوظفني تتمثــل يف أداء املهام املنوطــة بهم وفقاً 

لتوجيهات املديرين.  ومل يكن للموظفني دور يف تحسني جودة الخدمات واملنتجات.  إال أنه 

مــع االهتامم ببناء رأس املال الفكري واالتجاه نحو تبني نظم عمل عالية األداء باســتخدام 

فــرق العمل، يقوم املوظفون اليوم بالعديد من األدوار كانت من قبل مقصورة عىل اإلدارة 

)مثل تعيــني املوظفني، وجدولة العمل، والتفاعل مع العمالء والبائعني واملوردين(135.  وإذا 

كانت الرشكات تســتخدم فــرق العمل لتصنيــع املنتجات وتقديم الخدمــات، فإن أعضاء 

الفريق يكونون بحاجة إىل التدريب عىل مهارات حل املشــكالت فيام بني األفراد ومهارات 

العمــل ضمن فريق عمل )كمهارات حل املنازعات وطرق تقديــم تغذية راجعة(.  أما إذا 

كان املوظفون مســؤولني عن جودة املنتجات والخدمات، فإنهم يكونون بحاجة إىل التدرب 

عىل اســتخدام البيانات يف اتخاذ القرارات مبا يف ذلك التدرب عىل أســاليب ضبط العملية 

اإلحصائية.  وكام ورد يف الفصل األول، قد يتلقى أعضاء الفريق تدريباً عىل املهارات الالزمة 

لشغل جميع املراكز يف الفريق )التدريب املتعدد(، وليس فقط عىل الوظيفة املحددة التي 

يقومون بها.  ولتشجيع التدريب املتعدد، من املمكن أن تتبنى الرشكات نظم أجور معتمدة 

عىل املهــارات، بحيث تحدد أجور املوظفني وفقاً للمهارات التي يجيدونها وليس بحســب 

املهارات التي يســتخدمونها يف عملهم الحايل.  وســوف تتم مناقشة نظم األجور املعتمدة 

عىل املهارات يف الفصل العارش.  

ويشري البحث إىل أنه ُيتّوقع من املديرين ممن يعملون يف بيئات العمل التقليدية القيام بالتايل136:

• إدارة األداء الفردي:  ويعني تحفيز املوظفني عىل تغيري أدائهم وتقديم تغذية راجعة 	

عن األداء ومراقبة أنشطة التدريب.  
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• تطوير املوظفني:  ويعني رشح مهام العمل وتوفري خربات فنية.  	

• تخطيــط وتخصيــص املوارد:  ويعني ترجمــة الخطط اإلســرتاتيجية إىل مهام عمل، 	
وتحديد مواعيد نهائية للمرشوعات.  

• التنســيق بني املجموعات املرتابطة:  ويعني إقناع وحدات أخرى بتقديم منتجات أو 	
موارد تحتاجها مجموعة العمل، وفهم أهداف وخطط الوحدات األخرى.  

• إدارة أداء املجموعــة:  ويعنــي تحديد نطاقات املســؤولية، واالجتــامع باملديرين 	
اآلخرين ملناقشــة أثر التغريات يف وحدة العمل عىل مجموعاتهم، وتســهيل عملية 

التغيري، وتنفيذ إسرتاتيجية العمل.  

• مراقبــة بيئة العمل:  ويعني تطوير عالقات العمالء والحفاظ عليهم، واملشــاركة يف 	
فرق العمل لتحديد فرص عمل جديدة.  

• متثيل وحدة العمل:  ويعني تطوير العالقات مع املديرين اآلخرين، ونقل احتياجات 	
مجموعــة العمل إىل الوحدات األخرى، وتوفري معلومات عن وضع مجموعة العمل 

للمجموعات األخرى.  

وبغض النظر عن مركزهم يف الرشكة )كاإلدارة العليا عىل سبيل املثال(، فإنه من املتوقع 
من جميع املديرين العمل بصفة متحدثني رسميني لوحدات العمل األخرى وكذلك للمديرين 
والبائعني )أي أنهم يقومون بتمثيل وحدة العمل(.  ومام ال شك فيه أن مقدار الوقت الذي 
يخصصه املديرون لهذه األدوار يتأثر بحســب مراكزهم.  حيث يقىض مديرو الخطوط وقتاً 
أطول يف إدارة أداء األفراد وتطوير املوظفني أكرث من املديرين عىل املســتوى املتوســط أو 
املســتوى التنفيذي.  وتتمثل أهم األدوار املنوطة باملديرين يف املستوى املتوسط والتنفيذي 
يف التخطيط ويف تخصيص املوارد، والتنسيق بني املجموعات املرتابطة، وإدارة أداء املجموعة 
)والســيام إدارة التغيري(.  كام يقيض التنفيذيون وقتاً يف مراقبة بيئة العمل من خالل تحليل 

اتجاهات السوق، وتطوير العالقات مع العمالء واإلرشاف عىل أنشطة البيع والتسويق.  

يبني الجدول )2-6( أدوار وواجبات املديرين يف الرشكات التي تستخدم نظم عمل عالية 
األداء )مثل الفرق(.  وتتمثل مهمة املديرين يف تهيئة الظروف الالزمة لضامن نجاح الفريق.  
وتتضمن هذه األدوار إدارة املواءمة وتنســيق األنشــطة وتســهيل عمليــة اتخاذ القرارات 

وتشجيع التعلم املستمر وبناء الثقة والحفاظ عليها137.
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جدول )2-6( أدوار ومهام املديرين يف الرشكات التي تستخدم مامرسات عمل عالية األداء

األدوار

إدارة املواءمة

تنسيق األنشطة    

تسهيل عملية اتخاذ القرار

املستمر  التعلم  تشجيع 
مــســاعــدة الــفــريــق عىل 
تحديد احتياجات التدريب

بناء الثقة والحفاظ عليها 

املهام الرئيسة

توضيح أهداف الفريق وأهداف الرشكة

مساعدة املوظفني عىل إدارة أهدافهم

فحص بيئة املنظمة بحثاً عن معلومات مفيدة للفريق

التأكد من أن الفريق يلبي احتياجات العمالء الداخليني والخارجيني

التأكد من أن الفريق يحقق أهدافه الكمية والنوعية 

مساعدة الفريق عىل حل مشكالته مع الفرق األخرى

ضامن التوافق بني تفسري السياسات واإلجراءات 

تسهيل عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالفريق

مساعدة الفريق يف إجراء عمليات اتخاذ قرارات فعالة )تلك الخاصة 
باألزمات وضبط العملية اإلحصائية(

مساعدة الفريق عىل أن يكون فعاال يف التدريب عىل الوظيفة

إنشاء بيئة مناسبة تشجع عىل التعلم

التأكد من أن كل فرد يف الفريق مسؤول عن مهام العمل املنوطة به 
وعن عمالئه ملعاملة جميع أعضاء الفريق باحرتام

االستامع واالستجابة بأمانة إىل أفكار الفريق 

ولــيك ينجح املديــرون يف إدارة بيئــة فريق العمل، فالبــد أن يتدربوا عــىل »مهارات 

األشــخاص«، التــي من بينها مهارات التفــاوض والتدريب وحل النزاعــات والتواصل.  وقد 

تبني أن هناك عالقة بني النقص يف تلك املهارات وفشــل املديرين يف إحراز تقدم يف حياتهم 

املهنية138.
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دعم اإلدارة العليا:

يلعب املســؤول التنفيــذي األول، بوصفه أعىل مدير يف الرشكة، دوراً رئيســاً يف تحديد 

أهمية التدريب والتعلم يف الرشكة، فيكون مسؤوالً عن139: 

• تحديد توجه واضح للتعلم )الرؤية(.  	

• التشجيع واملوارد وااللتزام بالتعلم اإلسرتاتيجي )الراعي(.  	

• القيــام بــدور فعال يف إدارة التعلــم، مبا يف ذلك مراجعة األهداف والتوجيه بشــأن 	

كيفية قياس فعالية التدريب )القائد(.  

• تطوير برامج تعلم جديدة للرشكة )الخبري املتخصص(.  	

• تدريس برامج أو توفري موارد عىل اإلنرتنت )عضو هيئة تدريس(.  	

• العمــل كنمــوذج للتعلم يحتذى به يف الرشكــة بأكملها وإظهار اســتعداده للتعلم 	

املستمر )املتدرب(.  

• تعزيــز التــزام الرشكة بالتعلم من خالل الدعوة إليه يف الخطب والتقارير الســنوية 	

واملقابالت وغريها من أدوات العالقات العامة )مندوب التسويق(.  

عىل ســبيل املثال، أعلن جيمــس هاكيت )James Hackett(، املديــر التنفيذي لرشكة 

ســتييل كيــس )Steelcase(، وهي رشكة تعمل يف مجال تصنيع األثــاث املكتبي، أن التعلم 

هو جوهر إسرتاتيجية رشكته.  وذكر أن مفتاح ستييل كيس يف هذا الشأن هو دراسة الحيز 

املتاح ومســاعدة الرشكات عىل استغالله بشكل أكرث كفاءة وفعالية140.  ويف إنجريسول راند 

)Ingersoll Rand(، للتأكــد من أن املديرين يســتوعبون ويدعمــون الدور الذي ميكن أن 

يلعبه التدريب والتطوير يف الرشكة، تم إنشــاء منوذج »ســلم املشــاركة«141.  حيث يشرتك 

املديــرون يف التدريب والتطوير بعدة أشــكال مختلفة، مبا يف ذلــك توفري املحتوى لتطوير 

برنامــج تعلــم والعمل بصفة مدربني أو مشــاركني يف التدريب أو حضــور الدورات بصفة 

متحدثني تنفيذيني أو العمل بصفة أعضاء يف مجلس استشاري لجامعة إنجريسول راند.  
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تكامل وحدات العمل:

تؤثــر درجة التكامل بــني وحدات الرشكة أو األعــامل يف نوع التدريــب القائم.  ففي 
األعامل شــديدة التكامل يحتاج املوظفون إىل فهم باقي الوحــدات والخدمات واملنتجات 
يف الرشكــة.  ومن املمكــن أن يتضمن التدريب تدوير املوظفني عــىل الوظائف يف األعامل 

املختلفة ليتمكنوا من فهم العمل بأكمله.  

الوجود على المستوى العالمي:

يعد تطوير أسواق املنتجات والخدمات العاملية تحدياً بالغ األهمية للرشكات األمريكية 
كام أرشنا إليه يف الفصل األول.  حيث ُيســتخدم التدريب، يف الرشكات التي تقوم بعمليات 
عامليــة، يف إعــداد املوظفني للقيام مبهــام مؤقتة أو طويلة األجل خارج البــالد.  ونظراً ألن 
املوظفــني موزعــون جغرافياً خارج الواليــات املتحدة، فإن الرشكات تحتــاج إىل تحديد ما 
إذا كان التدريب ســيتم داخل منشــأة مركزية داخل الواليات املتحدة أم ســيتم من خالل 

تجهيزات األقامر الصناعية املوجودة بالقرب من املنشآت املوجودة خارج البالد.  

وهنــا تجدر اإلشــارة إىل كيفية تأثري العوملة عىل مامرســات التدريــب يف رشكة كيه إل 
إيه-تينكور)KLA-Tencor(، التي تصنع معدات ونظم ملصنعي أشباه املوصالت142.  متتلك 
كيه إل إيه-تينكور مصانع يف كل من الصني وتايوان وســنغافورة والهند ليك تخدم عمالءها 
خدمة أفضل، كام هو الحال يف رشكة إنتل )Intel( التي متتلك أيضاً مواقع عاملية.  ويتدرب 
املوظفــون يف كيه إل إيه-تينكور عىل تركيب وصيانــة اآلالت يف تلك الفروع.  كذلك يتعني 
عىل املوظفني معرفة كيفية تعديل اآلالت لزيادة معدل إنتاجيتها، وبذلك ميكنهم أن يرشحوا 
للعمالء كيفية استخدامها بصورة أكرث فعالية.  ويتم توفري التدريب التقني إقليمياً نظراً ألن 
املتدربني يكونون بحاجة إىل اكتساب خربة عملية عىل استخدام هذه اآلالت.  ووجدت كيه 
إل إيه-تينكــور)KLA-Tencor( مدربني محليني مؤهلني للتدريــس باللغة املحلية.  ويتم 
تدريــب املدربني املحليني عــىل كيفية التدريب التقني واســتخدام اآلالت.  وقبل أن يقوم 
هــؤالء املدربون بتدريس دوراتهم بأنفســهم، يشــرتكون مع مدرب آخــر يف تدريس دورة 
للتأكــد من مالءمة وكفــاءة طريقتهم يف تدريس الدورات التدريبيــة.  وكذلك هناك رشكة 
نت وورك آبليانســيز )Network Appliances(، وهي رشكة تقنية لتخزين البيانات، وتقع 
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يف الواليات املتحدة ولها فروع يف الرشق األوســط وآســيا وأفريقيــا.  كام توفر جامعة نت 
آب )NetApp( تدريباً ملديري الحسابات ومهنديس النظم وموظفي الدعم الفني والعمالء 
ومقدمــي الصيانــة.  كام تقدم مراكز تدريب نت آب التي تقع خــارج البالد تدريباً باللغة 
اإلنجليزية.  وهناك بعض الدورات التي تتوفر بـ 23 لغة مختلفة مثل دورة تدريب العمالء.  

ويف إنتل )Intel(، وهي رشكة تصنيع أشباه املوصالت ومعالجات البيانات الدقيقة، يبدأ 
توفري االحتياجات اإلســرتاتيجية العاملية للرشكة بتقييم تلــك االحتياجات143.  وبغض النظر 
عــام إذا كان املوظفــون يف الصني أو يف أريزونا، فهم ســيتلقون املحتوى التدريبي نفســه.  
وتقدم برامج إنتل مدربني محليني )خرباء، ليسوا مدربني متفرغني( يقومون بتعديل محتوى 
 )Intel( التدريــب ليلبــي احتياجات املتدربــني يف كل موقع من املواقع.  وتســتخدم إنتل
مدربني محليني للتأكد من أن محتوى التدريب ليس عاماً أكرث من الالزم أو موجها للواليات 
املتحدة فقط.  ويعد محتوى التدريب متوافقاً يف فروع الرشكة بنســبة ترتاوح من 80% إىل 
90%، لكن لدى املدربني املرونة يف استخدام أمثلة ترتبط بالبيئة الجغرافية أو بوحدة العمل 

أو بهام معاً.  

ظروف العمل:

غالباً ما تجد الرشكات صعوبة يف استقطاب موظفني جدد والعثور عىل موظفني باملهارات 
املطلوبــة مع االحتفاظ باملوظفني الحاليني عندما يكون معــدل البطالة منخفضاً أو معدل 
منــو األعامل مرتفعاً وبحاجة ملزيــد من املوظفني أو األمرين معــًا144.  لذا فمن املمكن أن 
تجــد الرشكات نفســها يف وضع تقوم فيه بتعيني موظفني قــد ال يكونون مؤهلني للوظيفة.  
وكذلــك، ففي ظروف العمــل تلك، تحتاج الــرشكات إىل االحتفاظ باملوظفــني املوهوبني.  
ويعتمــد تطوير املنتجات عىل مهارات املوظفــني املتخصصة، وذلك يف االقتصاد القائم عىل 
املعرفــة )مثل الرشكات التي تعمل يف مجال تقنية املعلومات واألدوية(.  فقد يؤدي فقدان 
أحــد املوظفني الرئيســيني يف الرشكة إىل تأخر أحد املرشوعــات أو إعاقة الرشكة عن دخول 
مرشوعــات جديــدة.  لذا يلعب التدريب دوراً رئيســاً يف إعداد املوظفــني لرفع إنتاجيتهم 
عالوة عىل تحفيزهم واالحتفاظ باملوظفني الحاليني.  وتشري الدراسات التي أجريت للوقوف 
عىل العوامل املؤثرة يف االحتفاظ باملوظفني إىل أن نســبة املوظفني الذين يعملون مع أقران 
جيديــن، ووجود مهام عمل محفزة عالوة عىل وجود فرص للنمو والتطور تعد أبرز عوامل 
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بقــاء املوظفني يف الرشكة.  ففي جميع املجاالت، بــدءاً من مجال التقنيات املتقدمة وحتى 
أعامل التجزئــة، يزيد اعتامد الرشكات عىل برامج التدريب والتطوير الســتقطاب موظفني 
جدد واالحتفاظ بالحاليني.  فعىل سبيل املثال، تعد رشكات مثل إييل لييل )Eli Lilly(، وهي 
رشكة مستحرضات دوائية، ورشكة »مايكروسوفت« )Microsoft( ناجحة من حيث عائداتها 
املاليــة.  وعادة مــا تجدهام يف قوائم أفضــل أماكن العمل )مثل قامئة مجلة »فورتشــني« 
]Fortune]( ألفضل الرشكات التي ميكن أن تعمل بها(.  وهام ناجحتان جداً يف اســتقطاب 
املوظفــني واالحتفاظ بهم، فال يقتــرص األمر عىل منحهام املوظفني مزايــا ورواتب مجزية، 
بــل تلتزمان أيضــاً بتدريبهم وتطويرهم.  من ناحية أخرى ال تســتطيع رشكات تجزئة مثل 
مايس ونوردســتورمز )Macy and Nordstroms( أن تحقق مبيعات إال إذا كان لديها عدد 
كاف مــن املوظفــني املهرة145.  فعىل ســبيل املثال، بدأت رشكة ماســيز )Macy’s( يف تبني 
خطة االحتفاظ املوظفني واســتهلتها بالتنفيذيني.  فاملديرون التنفيذيون يتحملون مسؤولية 
االحتفــاظ باملوظفني الذين يرأســونهم، ولقد تم تدريب املديرين عــىل إدارة االجتامعات 
وتقييــم األداء )وتلك مهارات تؤثر يف آراء املوظفني حــول طريقة التعامل معهم، وتؤثر يف 
نهاية املطاف يف احتاملية بقائهم ضمن فريق عمل الرشكة(.  كام قدمت مايس أيضاً برامج 

ودورات تدريبية للموظفني.  

وبالنســبة للرشكات املوجودة يف بيئات العمل غري املســتقرة أو التي تشــهد حالة من 
الركــود– التي تقوم عىل عمليات الدمج أو االســتحواذ أو تصفية االســتثامرات – فقد يتم 
إلغــاء التدريب أو يرتك لــرأي املديرين أو يتزايد االتجاه لجعله قصــري املدى )مثل تقديم 
دورات تدريبية فقط ملعالجة القصور يف املهارات بدالً من تجهيز فريق العمل للقيام مبهام 
جديدة(.  وتركز هذه الربامج عىل تطوير املهارات واملميزات املطلوبة )مثل كيفية التعامل 

مع التغيري( بغض النظر عن الهيكل الذي تتبناه الرشكة.  

بل وقد ال يتم التدريب نتيجة لجهد مخطط،  فاملوظفون الذين يبقون مع الرشكة بعد 
خضوعها لعمليات دمج أو اســتحواذ أو تصفية اســتثامرات، عادة ما يجدون اختالفات يف 
مهام وظائفهم تحتاج إىل مهارات جديدة.  أما املوظفون يف الرشكات التي تشــهد منواً – أي 
زيادة الطلب عىل منتجاتها وخدماتها – فقد يكون لهم العديد من الفرص الجديدة للرتقي 
والتنقالت األفقية نتيجة لزيادة حجم املبيعات والتسويق وعمليات التصنيع أو نتيجة لبدء 
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تشــغيل وحدات عمل جديدة.  وعادة ما يكون هؤالء املوظفون متحمســني للمشــاركة يف 
أنشطة التطوير نظراً ألن الوظائف الجديدة غالباً ما تقدم رواتب أعىل ومهاماً أكرث تحدياً.  

وخالل الفرتات التي تحاول فيها الرشكات إعادة تنشــيط عملهــا أو إعادة توجيهه، تكون 
األرباح حينئذ متوقفة.  ونتيجة لذلك، فقد ال توفر سوى بعض الحوافز البسيطة للمشاركة يف 
التدريــب، كالرتقيات وزيادة الرواتب.  ويف معظــم الحاالت تقلل الرشكات من القوى العاملة 
لديها لخفض النفقات.  وتركز أنشــطة التدريب يف مثــل هذه الظروف عىل التأكد من وجود 
موظفــني لشــغل املناصب الشــاغرة التي نتجت عــن التقاعد أو تدوير املوظفني.  ويســاعد 
التدريب أيضاً املوظفني عىل الحفاظ عىل تجنب زوال مهاراتهم بالتقادم.  )وسوف تتم مناقشة 
اإلسرتاتيجيات التي تساعد املوظفني عىل تجنب زوال مهاراتهم بالتقادم يف الفصل الثاين عرش(.  

ممارسات أخرى إلدارة الموارد البشرية:

تتكون مامرســات إدارة املوارد البرشية من أنشــطة إدارية تتعلق باالســتثامر )الوقت، 
والجهــد، واملــال( يف التوظيــف )تحديد العدد املطلــوب من املوظفــني واختيار املوظفني 
وتعيينهــم(، وإدارة األداء، والتدريــب، والرواتــب واملزايا.  ويتأثر نــوع التدريب واملوارد 
املخصصــة له باإلســرتاتيجية التي تتبعها الرشكة يف تنفيذ اثنني من مامرســات إدارة املوارد 

البرشية وهام التوظيف وتخطيط املوارد البرشية.  

إستراتيجية التوظيف:

تشري إسرتاتيجية التوظيف إىل قرارات الرشكة حول كيفية الحصول عىل املوظفني وكيفية 
اختيارهــم واملزج املطلوب بني مهاراتهم ومراكزهم )كموظف مؤقت أو بدوام كامل، إلخ(.  
فعــىل ســبيل املثال، من بني قرارات التوظيف التي يجب عــىل الرشكة اتخاذها هو تحديد 
مدى االعتامد عىل ســوق العمل الداخيل )داخل الرشكة( أو ســوق العمل الخارجي )خارج 
الرشكة( لشــغل الوظائف الشاغرة.  وهناك جانبان إلســرتاتيجية توظيف الرشكة يؤثران يف 
التدريــب وهام:  املعايري املســتخدمة يف اتخاذ قرارات الرتقيــة والتعيني )حركة التعيينات( 
واألماكن التــي تفضل الرشكة أن تحصل منها عىل املوارد البرشية الالزمة لشــغل املناصب 

الشاغرة فيها )حركة اإلمدادات(146.

وتختلف الرشكات من حيث درجة اتخاذها لقرارات تتعلق مبهام العمل والرتقيات طبقاً 
ألداء األفــراد أو املجموعات أو وحدات العمل.  كــام تختلف أيضاً من حيث درجة تلبيتها 
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الحتياجات التوظيف الخاصة بهم من خالل االعتامد عىل املوظفني الحاليني )ســوق العمل 
الداخيل( أو موظفني من الرشكات املنافسة أو الوافدين الجدد لسوق العمل، مثل خريجي 
الجامعات )ســوق العمل الخارجي(.  ويوضح الشــكل )2-4( بعدي إسرتاتيجية التوظيف، 
حيــث يــؤدي التفاعل بني حركة التعيينــات وحركة اإلمدادات إىل ظهــور أربعة أنواع من 
الرشكات تعرف بـ: القالع، وفرق البيسبول، واألندية، واألكادمييات.  ويركز كل نوع منها عىل 
أنشــطة التدريب بشــكل مختلف عن اآلخر.  فعىل سبيل املثال، تركز بعض الرشكات )مثل 
رشكات البحوث الطبية( عىل االبتكار واإلبداع.  ولذا يطلق عىل هذا النوع من الرشكات فرق 
البيســبول.  ونظراً ألنه قد يكون من الصعب التدريب عىل تعلم مهارات متعلقة باالبتكار 
واإلبداع، متيل هذه الرشكات إىل تلبية احتياجات التوظيف من خالل اســتقطاب املوظفني 
وتقديم عروض عمل مغرية بعيداً عن املنافسني أو من خالل تعيني خريجني لديهم مهارات 
خاصة.  وميكن اســتخدام الشــكل )2-4( لتحديد أنشــطة التطوير التي تدعم إسرتاتيجية 
توظيف معينة.  فعىل سبيل املثال، إذا كانت الرشكة ترغب يف مكافأة موظف عىل إسهاماته 
الفردية وترقيته داخلياً )كام يوضح الربع األمين الســفيل من الشكل 2-4(، فإنها تحتاج إىل 

توفري قدر من املرونة للتنقل داخل وعرب الوظائف لدعم إسرتاتيجية التوظيف.  

وهناك إسرتاتيجية توظيف أخرى تحدد املهارات التي من املتوقع أن يتمتع بها املوظفون 
الجــدد واملهارات التي ســتطورها الرشكة من خالل التدريــب.  وكانت رشكة ميد أمرييكان 
إنريجــي )MidAmerican Energy( تواجــه مصاعب يف العثور عىل ُقــراء عدادات مهرة 
ومســتعدين للتعيني لزيادة تنوع قــراء العدادات لديها147.  وبلغ معــدل تدوير املوظفني 
50% وازدادت شكاوى العمالء بسبب قراءات العدادات الخاطئة التي أدت إىل فواتري أغىل.  
وُنِسَبت تلك املشكالت إىل سياسة الرشكة التقليدية يف التعيني، التي كانت تتضمن توظيف 
أشخاص من ترشيح املوظفني.  ونتيجة لذلك، قررت رشكة ميد أمرييكان إنريجي تغيري سياسات 
التوظيــف بها لتقوم بتعيني موظفني أكرث مهــارة.  ويف البداية قامت ميد أمرييكان بتحديد 
املهــارات الهامة املطلوبة لشــغل الوظيفة وهي قراءة املعلومــات وتحديدها ومالحظتها.  
ثــم قررت ميد أمرييــكان إنريجي أن تجري اختبارات عىل هذه املهــارات كجزء من عملية 
التعيني.  وتطرح تلك االختبارات أسئلة لتقييم تلك املهارات يف إطار عمل قراءة العدادات.  
ونتيجة لتلك االختبارات، تم تقليل معدل تدوير املوظفني وتحســني خدمة العمالء وزيادة 
تنوع القوى العاملة وتم استكامل برامج التدريب املهني عىل قراءة العدادات لدى الرشكة 

بشكل أرسع.  
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شكل )2-4( تأثريات إسرتاتيجية التوظيف يف التدريب

القلعة

التطوير

الرتكيز عىل تجنب زوال املهارات بالتقادم  •

عدم وجود تطوير ممنهج •

املميزات اإلسرتاتيجية الرئيسة

البقاء •

الرصاع لتوفري املوارد •

املجاالت

املوارد الطبيعية •

فريق البيسبول

التطوير 

االستفادة من خربات العمل •

بخطط  • مرتبط  تطوير  وجود  عدم 
تعاقب املوظفني

املميزات اإلسرتاتيجية الرئيسة

االبتكار •

اإلبداع •

املجاالت

البحوث  • االستشارية،  الرشكات  اإلعالن، 
الطبية الحيوية

النادي

التطوير

التدوير الوظيفي •

مهام خاصة متفقة مع املسار الهني •

املميزات اإلسرتاتيجية الرئيسة

االحتكار •

شديدة التنظيم •

املجاالت •

املرافق، ودور التمريض، والقطاع العام •

األكادميية

التطوير

التقييم والرعاية •

املرونة والتنقل داخل وعرب املنظمة •

املميزات اإلسرتاتيجية الرئيسة

مهيمنة يف السوق •

املجاالت

السلع االستهالكية، واملستحرضات الدوائية •

إسهام املجموعات إسهام األفراد    حركة املهام          

المصدر:
J.  A.  Sonnenfeld and M.  A.  Peiperl, “Staffing Policy as a Strategy of Career Systems,” Academy of 

Management Review 13 )1988(: 588 - 600.  

 سوق العمل

الداخيل

 سوق العمل

الخارجي

 حركة

اإلمدادات
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تخطيط الموارد البشرية:
يتضمن تخطيط املــوارد البرشية عملية التحديد والتحليــل والتوقع والتخطيط إلجراء 
التغريات املطلوبة يف مجال املوارد البرشية ملساعدة الرشكة عىل التكيف مع ظروف العمل 
املتغرية148.  ويتيح تخطيط املــوارد البرشية للرشكة إمكانية توقع حركة املوارد البرشية بها 
الناتجــة عن تدوير املوظفــني أو التنقالت أو حاالت التقاعد أو الرتقي.  ومن شــأن خطط 
املوارد البرشية أن تســاعد يف تحديــد األماكن التي تحتاج إىل موظفــني يتمتعون مبهارات 
معينة.  كام ميكن االســتفادة من التدريب يف إعداد املوظفني لتحمل املســؤوليات املتزايدة 
يف عملهــم الحايل وترقياتهــم وتنقالتهم األفقية وتنقالتهم بصفة عامــة وفرصهم الوظيفية 

املتوقعة من خطة املوارد البرشية.  

مدى إشراك النقابات في التدريب:
أدى اهتامم النقابات بالتدريب إىل وجود الربامج املشــرتكة إلدارة النقابات والتي تكون 
مصممة ملســاعدة املوظفني يف إعداد أنفسهم للوظائف الجديدة.  وإذا رشعت الرشكات يف 
أنشــطة إعادة التدريب وجهود تحســني اإلنتاجية دون إرشاك النقابات، فمن املرجح فشل 
تلــك الجهود.  وقــد ترى النقابات أن تلــك الربامج مجرد محاولة جديــدة لدفع املوظفني 
ملضاعفــة جهدهم دون املشــاركة يف جني األربــاح.  وتضمن الربامج املشــرتكة بني اإلدارة 
والنقابة )التي ســريد ذكرها بالتفصيل يف الفصل العارش( اســتيعاب كل األطراف )النقابات، 
واإلدارة، واملوظفــني( ألهداف التطوير وااللتزام بإجراء التغيريات الالزمة ملســاعدة الرشكة 

عىل تحقيق أرباح ولجعل املوظفني يحتفظون بوظائفهم ويشاركون يف جني األرباح.  

اشتراك الموظفين في برامج التدريب والتطوير:
إن معدل اســتخدام برنامج التدريب يف رشكة ما وكفاءته يتأثر بدرجة اشرتاك املديرين 
واملوظفــني وفريق التطوير املختص يف عملية التدريب.  فإذا مل يشــرتك املديرون يف عملية 
التدريــب )مثــاًل يف تحديد احتياجات التدريــب، أو العمل بصفة مدربــني(، فقد ال يكون 
التدريب مرتبطاً باحتياجات العمل.  كام قد ال يلتزم املديرون أيضاً بضامن فعالية التدريب 
)مثل تقديم تغذية راجعة للمتدربني عىل مستوى أقسامهم بوظائفهم(.  ونتيجة لذلك، فإن 
التأثري املحتمل للتدريب يف مســاعدة الرشكة عىل تحقيق أهدافها قد يكون محدوداً إذ قد 
يشــعر املديرون بأن التدريب »رش البد منه« وأنه مفروض عليهم من قبل قســم التدريب 

بدالً من أن يعتربوه وسيلة ملساعدتهم عىل تحقيق أهداف العمل.  
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إذا أدرك مديرو الخطوط ما ميكن أن تحققه أنشــطة التطوير، مثل تقليل وقت شــغل 

الوظائف الشــاغرة، فسيكونون أكرث رغبة يف االشــرتاك يف تلك األنشطة.  كام أن مشاركتهم 

يف عملية التدريب ســوف تزداد إذا متت مكافأتهم عىل ذلك.  وتربط رشكة كونستيليشــن 

إينريجي )Constellation Energy(، التي تتخذ من بالتيمور بوالية مرييالند مقراً لها، تعلم 

املوظفني باألداء التنظيمي والفردي149.  ففي كل صيف وحتى شــهر ديســمرب تقوم الرشكة 

بعملية تخطيط ألعاملها، وخالل هذا الوقت يتم تطوير خطة خمسية شاملة تحدد األهداف 

التنظيمية العامة والخاصــة بالتفصيل وكذا أهداف العمل.  وتضمن خطة املوارد البرشية، 

التي تشمل التعلم، مواءمة إسرتاتيجيات تطوير املوظفني إلسرتاتيجيات العمل.  وقد اعتمد 

تأسيس خطط وأهداف التطوير الفردي التي اشرتك يف وضعها املديرون واملوظفون بناء عىل 

أهــداف العمل العامة والخاصة واحتياجات املوارد البرشية.  ويتحمل املديرون مســؤولية 

تطويــر املوظفني.  كام أن أحــد الكفاءات التي يتم تقييمهم بناء عليها تتمثل يف إدارة رأس 

املال البرشي الذي يشــمل تشــغيل املوظفني وإدارة املواهب والتنــوع.  ويعتمد جزء من 

مكافأة كل مدير بناء عىل تقييم أداء تلك الكفاءات.  

وهنــاك اتجاه جديد يتمثل يف أن الرشكات تتوقع مــن موظفيها املبادرة بإطالق عملية 

التدريــب150، فالــرشكات األكرث تقباًل لفلســفة التعلم املســتمر تطلــب املزيد من خطط 

التطوير.  وســوف تدعم هذه الرشكات أنشــطة التدريب والتطوير )ســداد رســوم التعلم 

وتقديم دورات وندوات وورش عمل( لكنها ســتعطي املوظفني مسؤولية تخطيط تطورهم 

الشــخيص.  ويتضمن تخطيط التدريب والتطوير تحديد االحتياجــات، واختيار املخرجات 

املتوقعة )مثل تغيري الســلوك وتوفري قدر أكرب من املعرفة( وتحديد اإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذهــا، وتحديد كيفية قياس التقدم نحو تحقيق الهدف ووضع جدول زمني للتحســني.  

ولتحديد نقاط القوة والضعف واحتياجات التدريب، يتعني عىل املوظفني تحليل ما يرغبون 

يف عملــه ومــا الذي ميكنهم عمله وكيف ينظر إليهم اآلخرون ومــاذا يتوقعون منهم.  وقد 

تنشــأ الحاجة نتيجة لوجود فجــوات بني اإلمكانات واالهتاممــات الحالية ونوع العمل أو 

املنصب الذي يريده املوظف يف املســتقبل، وســيتم تناول عملية تحديد االحتياجات مبزيد 

من التفصيل يف الفصل الثالث.  
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احتياجات التدريب في مختلف اإلستراتيجيات:

يوضــح الجدول )2-7( أربع إســرتاتيجيات عمل -وهي الرتكيز والنمــو الداخيل والنمو 

الخارجــي وتصفية االســتثامرات- كام يســلط الضوء عــىل تأثريات كل منها يف مامرســات 
التدريــب151.  وتختلــف كل إســرتاتيجية عن األخــرى وفقاً لهدف العمل املحــدد.  وتركز 
إســرتاتيجية الرتكيز عىل زيادة الحصة الســوقية أو خفض التكاليــف أو تهيئة وضع مالئم 
للمنتجات والخدمات يف الســوق والحفاظ عليه.  وجدير بالذكر أن رشكة ســوث ويســت 
إيرلينز )Southwest Airlines( تتبنى إسرتاتيجية الرتكيز، إذ تركز عىل تقديم رحالت جوية 
ملســافات قصرية بأســعار منخفضة ومتكررة.  وتســتخدم نوعاً واحداً من الطائرات )وهو 
طائرات بوينج 737(، وال تطبق سياسة حجز املقاعد وال تقدم أية وجبات عىل منت رحالتها.  
وقد مكنت إســرتاتيجية الرتكيز هذه ســاوث ويســت إيرلينز من تحقيق معدالت تكاليف 
منخفضــة وأرباح عاليــة.  يف حني تركز إســرتاتيجية النمو الداخيل عىل الســوق الجديدة 
وتطوير املنتجات واالبتكار واملرشوعات املشــرتكة.  فعىل ســبيل املثال، فإن سياسة الدمج 
  McGraw-Hill and Richard D.( بني رشكتي النرش ماكجرو هيل وريتشــارد دي إروين
Irwin( نتج عنها رشكة واحدة لها ثقلها داخل الواليات املتحدة واألســواق الدولية للكتب 
الجامعية.  ومن ناحية أخرى تركز إســرتاتيجية النمو الخارجي عىل االســتحواذ عىل بائعني 
وموردين أو الحصول عىل أعامل متكن الرشكة من التوســع يف أســواق جديدة.  عىل سبيل 
املثال، اســتحوذت رشكة جــرنال إلكرتيــك )General Electric(، الرشكة املصنعة ملنتجات 
اإلنــارة ومحركات الطائرات، عىل مؤسســة اإلذاعة القوميــة )NBC(، وهي رشكة اتصاالت 
وبث تليفزيوين.  وأخرياً، تؤكد إسرتاتيجية تصفية االستثامرات عىل تصفية االستثامرات.  عىل 
سبيل املثال قامت جرنال ميلز )General Mills( ببيع أنشطتها التجارية يف مجال املطاعم.  

  . وتشري البحوث األولية إىل وجود عالقة بني إسرتاتيجية العمل وحجم ونوع التدريب152
وكــام يوضح الجــدول )2-7( فإن املســائل املتعلقــة بالتدريب تختلف اختالفــاً كبرياً من 
إســرتاتيجية ألخرى.  ويتعني عىل الرشكات التي تبيع بعض أصولها أن تدرب موظفيها عىل 
مهــارات البحث عن عمل وأن تتبنى نظام التدريــب املتعدد عند تدريب املوظفني الباقني 
الذين قد يشغلون وظائف ذات مسؤوليات موسعة.  يف حني يجب عىل الرشكات التي تركز 
عىل تهيئة وضع مميز يف الســوق )أي التي تتبنى إســرتاتيجية الرتكيز( التأكيد عىل إكساب 
املهارات وتطوير القوى العاملة لديها.  أما الرشكات الجديدة التي نشــأت نتيجة لعلميات 
الدمج أو االســتحواذ فيجب أن تضمن امتالك املوظفني للمهارات الالزمة ملســاعدة الرشكة 
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عىل تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.  ولنجاح عمليات الدمج واالستحواذ، يتعني عىل املوظفني 
معرفة املزيد عن املنظمة التي تم دمجها أو االستحواذ عليها وكذلك معرفة ثقافتها153.  

جدول )2-7( تأثري إسرتاتيجية العمل عىل التدريب
تأثريات التدريبقضايا رئيسةكيفية التحقيق الرتكيزاإلسرتاتيجية

زيادة الحصة السوقية  	حقل الرتكيز

تكاليــف  	 خفــض 

التشغيل

متميزة  	 مكانــة  تهيئة 

يف الســوق أو الحفاظ 

عليها 

تحسني جودة املنتج 	

أو  	 اإلنتاجيــة  تطويــر 

ابتكار عمليات تقنية

املنتجــات  	 تصنيــع 

الخدمــات  وتقديــم 

حسب الطلب

إكساب املهارات 	

العاملة  	 القوى  تطوير 

يف الرشكة

بناء فرق العمل 	

التدريب املتعدد 	

الربامج املتخصصة 	

التدريــب عــىل مهــارات  	

التفاعل بني األفراد 

التدريب عىل رأس العمل 	
تطوير السوق 	النمو الداخيل

تطوير املنتجات  	

االبتكار 	

املرشوعات املشرتكة  	

/إضافة  	 ســوقية  منتجات 

قنوات توزيع 

توسيع السوق العاملي  	

تعديل املنتجات املوجودة  	

إيجاد منتجات جديدة أو  	

مختلفة

امللكية  	 من خالل  التوسع 

املشرتكة

ومهام  	 وظائف  إيجاد 

جديدة

االبتكار 	

بيــان قيمة املنتج بشــكل  	

عىل الجودة

التدريب الثقايف 	

تطويــر ثقافة املنظمة التي  	

تقــدر التفكــري والتحليــل 

اإلبداعي 

الكفاءة الفنية يف الوظائف.   	

عــىل  	 املديريــن  تدريــب 

مهارات االتصــال والتغذية 

الراجعة 

لحــل  	 التفــاوض  مهــارات 

النزاعات 
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الخارجي  النمو 

)االستحواذ(

التكامل األفقي 	

التكامل الرأيس 	

التنوع املركزي 	

االســتحواذ عــىل رشكات  	

تعمــل يف ذات املرحلــة 

من مراحل سلســلة سوق 

املنتجــات )مدخل جديد 

للسوق(

االســتحواذ عــىل رشكات  	

رشاء  أو  توريــد  ميكنهــا 

املنتجات

االســتحواذ عــىل رشكات  	

نشــاطات  لديهــا  ليــس 

مشــرتكة مــع الــرشكات 

املستحوذة 

التكامل 	

االستغناء عن موظفني 	

إعادة الهيكلة 	

موظفــي  	 قــدرات  تحديــد 

الرشكات التي تم االســتحواذ 

عليها

تكامل نظم التدريب 	

أســاليب وإجراءات الرشكات  	

املدمجة

بناء الفرق 	

تطوير ثقافة مشرتكة 	

تصفية 

االستثامرات 

خفض النفقات  	

تعديل املسار 	

بيع االستثامرات 	

التصفية  	

خفض التكاليف 	

تقليل األصول 	

تحصيل عائد 	

إعادة تحديد األهداف 	

بيع جميع األصول 	

التحفيــز، تحديــد األهداف،  	الكفاءة 	

إدارة الوقت، إدارة الضغوط، 

التدريب املتعدد

تدريب القيادة 	

مهارات التواصل بني األفراد 	

تقديم املســاعدة عىل إيجاد  	

وظيفة خارج الرشكة 

التدريب عىل مهارات البحث  	

عن وظيفة.  

ويتعني عىل املنظمة توفري التدريب عىل النظم التي تستخدمها مثل طريقة عمل الهاتف 

والربيد اإللكرتوين واإلنرتنت الخاص بالرشكة.  كام ينبغي توعية املديرين بشأن كيفية إنجاح 

االندماج الجديد )مثل كيفية معالجتهم ملسألة مقاومة التغيري(.  فعىل سبيل املثال، تساعد 

منتجــات »إي إم يس« الرشكات عىل حفظ وحامية وتنظيــم املعلومات الخاصة باملوظفني 

والعمالء واملنتجات154.  وخالل خمس ســنوات تطورت رشكة إي إم يس )EMC(، فبدالً من 
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أن تقدم من 200 إىل 300 منتج أصبحت تقدم ما يزيد عىل 4000 منتج، وذلك اعتامداً عىل 

إسرتاتيجية عمل تضمنت االستحواذ عىل 40 رشكة، استطاعت إي إم يس إكامل خط إنتاجها 

مبنتجات تلك الرشكات.  وكان الهدف من إســرتاتيجية االستحواذ هو تطوير مبادرة التطوير 

اإلسرتاتيجي للرشكة وتوســيع برنامجها للشهادات االحرتافية )شهادة املحرتفني املعتمدين(.  

وميثل برنامج االعتامد هذا أهمية شــديدة بالنســبة للعمالء واملوظفني الفنيني يف الرشكة، 

وذلك ألنه يســاعدهم عىل فهم قيمة منتجاتها وكيفية تركيبها ودعمها.  ويتضمن الربنامج 

عرشة برامج تقنية مع إمكانية حصول املشاركني عىل شهادة اعتامد، ويف كل تخصص معتمد 

ميكن للموظفني والعمالء الوصول إىل مستوى مشارك أو متخصص أو خبري.  

وتواجــه الرشكات التي تتبع إســرتاتيجية النمو الداخيل تحدياً يتمثل يف اطالع املوظفني 

بشــكل دائم عىل أحدث املنتجات والخدمات.  فعىل ســبيل املثال، قامت رشكة ماســيمو 

)Masimo Corporation(، التــي تتخذ مــن مقاطعة أورانج بواليــة كاليفورنيا مقراً لها، 

بتطويــر وترخيص وتســويق تقنيات متقدمة ملعالجة اإلشــارات الطبية التــي ترصد حالة 

املرىض155.  وتواجه ماســيمو )Masimo( تحدياً يتمثل يف اطــالع طاقم البيع لديها ورشكاء 

التوزيــع دوماً عىل أحــدث مميزات ووظائف وتطبيقــات أجهزة الرصــد الخاصة بها ألن 

املوظفني يتعاملون مع تقنيات معقدة يجري تطويرها بصورة دامئة.  وقد متكنت ماســيمو 

)Masimo(، باالســتعانة بجامعة مؤسســية عرب اإلنرتنت، من تقديم برامج تعزز العائدات 

مــن خــالل اإلرساع يف إعداد طاقم املبيعــات وتدريبهم عىل بيع املنتجــات الجديدة، وقد 

منحت تلك الربامج الرشكة القدرة عىل تزويد الســوق باملنتجات بشكل أرسع.  عالوة عىل 

ذلك، فإن التدريب مفيد للطاقم الطبي حيث يزيد وعيهم باالســم التجاري وبكفاءة املنتج 

بني العاملني يف املستشــفي وأيضاً ألنه يســهم يف بناء مجتمع من املســتخدمني يقوم بدفع 

عجلة املبيعات يف املستقبل.  وباإلضافة إىل ذلك، تعد الجامعة املؤسسية اإللكرتونية شديدة 

األهمية نظراً ألنها تتيح للطاقم الطبي الذي يعمل لســاعات طويلة إمكانية االستفادة من 

التدريب، وألنها تقوم مبتابعة التدريب وتوثيقه طبقاً للوائح الحكومية.  

وعــىل الرغم من الصــورة املالية القامتة لرشكات الســيارات، وبدالً من تقليل ســاعات 

العمــل أو تقليص عدد املوظفني، تحتفظ رشكة تويوتا موتور)Toyota Motor( مبوظفيها يف 
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مصانعها ليشاركوا يف برامج التدريب املخصصة لتحسني مهارات العمل لديها وإليجاد وسائل 

أكرث كفاءة وفعالية لتجميع السيارات156.  ووفقاً لعقود النقابة الخاصة مبوظفي جرنال موتور 

وفورد وكرايســلر، يتقاىض هؤالء املوظفون رواتبهم حتى مــع إغالق خطوط التجميع التي 

يعملــون بها.  فإذا ما تم إغالق املصنع بشــكل مؤقت، يتقاىض املوظفــون معظم رواتبهم 

وليس عليهم الحضور للعمل.  وتســتغل رشكة تويوتا، يف مصنع برينســتون التابع لها، فرتة 

توقف العمل يف تحسني مهارات مراقبة الجودة لدى املوظفني عالوة عىل املهارات اإلنتاجية، 

وذلــك للحفاظ عىل التزامها بعدم ترسيح أي من املوظفــني الذين يعملون بدوام كامل وال 

ميتلكــون عضويــة النقابة.  وقد أدى التدريب إىل إجراء تحســينات مســتمرة )يطلق عليها 

كايزن(.  وأحد األمثلة عىل ذلك هو حلقة التيفلون التي صممها أحد موظفي خط التجميع 

والتي تساعد عىل منع تلف الدهان عند تثبيت مفتاح كهريب عىل حافة باب السيارة.  

اليــف  إدواردز  انفصــال رشكــة  إىل  االســتثامرات  تصفيــة  إســرتاتيجية  أدت  وقــد 

ساينســيز)Edwards Lifesciences Corporation( عــن رشكــة أخــرى157.  وقام فريق 

إدارة الرشكــة الجديــدة بتبني خطة إســرتاتيجية جديــدة حددت األهــداف الالزمة لنمو 

املبيعات وتطوير املنتجات الجديدة وكســب والء العمالء والتزام املوظفني ورضاهم.  وقد 

أدركــت الرشكــة أنه البد من إعداد قادة ميكنهم أن يســاعدوا الرشكة عىل تحقيق أهدافها 

اإلســرتاتيجية.  وبعد النظر يف موهبة القيــادة يف الرشكة ظهرت الحاجة إىل تطوير مهارات 

القيادة، وبســبب ذلك تم وضع برنامج لتطوير هذه املهارات.  وضم الربنامج 20 مشــرتكاً 

مــن مختلف الوظائــف واملواقع بالرشكة، وقد تم تخصيص جزء من الربنامج الذي اســتمر 

ملدة أســبوع، للتدرب عىل املحاكاة، إذ تقوم فرق من املديرين بإدارة مرشوعاتهم ويتولون 

مســؤولية التسويق والتصنيع واملســائل املالية.  وتضمنت الدورات التدريبية أيضاً حلقات 

دراسية ينفذها املديرون التنفيذيون للرشكة يتناولون فيها موضوعات هامة مثل إسرتاتيجية 

عمل الرشكة.  

نماذج تنظيم قسم التدريب:

يتناول هذا القســم خمسة مناذج تســتخدم لتنظيم قسم التدريب وهي:  منوذج أعضاء 

هيئــة التدريس، ومنوذج العمــالء، ومنوذج املصفوفة، ومنوذج الجامعة املؤسســية، ومنوذج 
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التدريــب املدمج يف العمل158.  ومن املفرتض أن يســاعد اســتعراض الهيــاكل املكونة لتلك 

النامذج عىل فهم أن لتنظيم قســم التدريب آثار شديدة األهمية عىل حجم مساهمة قسم 

التدريب )واملدربني العاملني بالقســم( )أو حتى فشلهم يف املساهمة( يف إسرتاتيجية العمل.  

مع األخذ يف االعتبار، والسيام يف الرشكات الكبرية الالمركزية، أنه قد يكون هناك العديد من 

وظائــف التدريب املنفصلة، والتي يتم تنظيم كل منها باســتخدام منــوذج مختلف.  ويعد 

منــوذج التدريب املدمج يف العمل ومنوذج الجامعة املؤسســية )أو منوذج مختلط يضم كاًل 

منهــام( هي النامذج التي تتجه إليها الرشكات للتأكد من اســتخدام التدريب يف مســاعدة 

الرشكات عــىل تحقيق أهدافها.  وتتبنى الرشكات تنفيذ تلــك النامذج عندما تبدأ يف تقدير 

قيمة رأس املال البرشي واعتبار التدريب جزءاً من نظام تعلم معد إليجاد املعرفة ومشاركتها.  

 Cingular( وسينجيوالر وايرلس )Boeing( قامت العديد من الرشكات، من بينها بوينغ

  . Wireless( وهاريل دافيدسون )Harley-Davidson( بتبني نظام مركزية أقسام التدريب159

ويقصــد بالتدريب املركزي أن تكون الربامج واملوارد ومحرتفــو التدريب والتطوير يف مكان 

واحــد وأن يقوم هذا القســم باتخاذ القرارات املتعلقة باســتثامر التدريب وبرامجه وطرق 

تقدميــه.  وقد كان التدريب يف بوينــغ ال مركزياً نظراً لتعدد املواقع الجغرافية للرشكة.  وقد 

وجدت بوينغ بجانب رشكات أخرى مزايا عدة للتدريب املركزي، مبا يف ذلك ملكية التدريب 

ملنظمة واحدة وإزالة االختالفات يف الربامج والدورات ومضاعفة نظام التدريب.  وتســتخدم 

وايث )Wyeth(، وهي رشكة عاملية رائدة يف مجال املســتحرضات الدوائية ومنتجات العناية 

بصحــة العمالء والحيوانات، منــوذج التدريب املركزي للتأكد من توظيــف الرشكة ملهارات 

البيع.  وبدالً من اســتخدام مناذج البيع األربعة املختلفة التي كان يتم استخدامها، تستخدم 

رشكة وايث بفروعها املنترشة اآلن يف أكرث من 140 دولة منوذج بيع متامثل.

فضــاًل عن ذلك، يســاعد منوذج التدريــب املركزي عىل تحقيق مزيد مــن املواءمة مع 

إســرتاتيجية العمل، كام يتيــح تطوير مجموعة مشــرتكة من املقاييــس أو بطاقات قياس 

األداء بهدف قياس معدالت الجودة والتســليم ورفع تقارير عنها، كام يســاعد عىل تنظيم 

العمليات ومينح الرشكة ميزة عند رشاء برامج التدريب من البائعني واالستشــاريني بســبب 

عدد املتدربني الذين سيشــاركون يف التدريب.  وأخرياً، يســاعد التدريب املركزي الرشكات 
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عــىل دمج برامج تطويــر القادة وإدارة املواهب يف برامج التدريــب والتعلم خالل مراحل 

التغيري.  ويتيح التدريب املركزي يف كل من ســينجيوالر وايرليس وهاريل ديفيدسون اختيار 

تقنية مشــرتكة لتقديم برامج التدريب160.  وتعمل تلك السياســة عىل تقليل فرص اعتامد 

مجموعــات وظيفية عىل تقنيات مختلفــة إذ إن بعض برامج التدريــب وخصائصها، مثل 

مقاطــع الفيديو، قد يكون مفيــداً والبعض اآلخر غري مفيد.  ويتمثــل مفتاح نجاح املنهج 

املركزي يف رضورة إميان املديرين يف اإلدارة العليا بسيطرتهم عىل وظيفة التدريب ومواءمة 

وظيفة التدريب إلســرتاتيجية العمل.  بعبــارة أخرى، يجب توصيل أهداف العمل وفهمها، 

كام ينبغي أن يدفع التدريب والتطوير هذه اإلسرتاتيجية.  يف الوقت نفسه، ينبغي أن تكون 

مناذج التدريب املركزي مرتبطة باالحتياجات الفريدة للمهام واألقســام التي تخدمها، ففي 

رشكة إي يت إس )ETS(، تقع مسؤولية تعليم املوظف عىل وحدة التطوير والتعلم الخاصة 

بحلول القوى العاملة اإلســرتاتيجية161.  فيتم وضع الخمســني موظفاً الذين ينتمون لوحدة 

التطويــر والتعلم يف ”عمليــات املوظفني“، مبا يف ذلك إدارة التعلم واملعرفة.  ويعمل املدير 

واملدير التنفيذي مع مســؤول التعلــم الرئيس عىل التأكد من ارتبــاط التطوير والتدريب 

وإسرتاتيجيات التعلم بإسرتاتيجية عمل الرشكة.  

نموذج أعضاء هيئة التدريس:

كثرياً ما تشــبه إدارات التدريب التي يتم وضعها وفقــاً لنموذج هيئة التدريس الهيكل 

التنظيمي لكلية ما.  ويوضح الشــكل )2-5( منوذج هيئة التدريس.  ويرأس إدارة التدريب 

مديــر ومعــه فريق من الخرباء لديه معرفة متخصصة مبوضــوع معني أو مهارة ما.  ويقوم 

هــؤالء الخرباء بتطوير وإدارة وتحديث برامج التدريب.  فعىل ســبيل املثال، يكون مدربو 

املبيعات مســؤولني عــن تدريب مهارات البيع )تشــجيع العمالء والتفــاوض عىل الصفقة 

وإمتامها(، كام يقدم خرباء الحاسوب تدريباً عىل موضوعات مثل استخدام الربيد اإللكرتوين 

والشبكة العنكبوتية عالوة عىل لغة تصميم الربامج اإللكرتونية.  

ويتمتع منوذج هيئة التدريس بالعديد من نقاط القوة.  أوالً، أن فريق التدريب يتكون 

مــن خــرباء يف املجاالت التي يقدمونها.  وثانياً، من الســهل تحديد خطط قســم التدريب 

من خالل خربة العاملني.  كام أنه يتم تحديد محتوى الربامج ومدتها بشــكل رئيس حســب 
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خربة املدربني والوقت املتاح إلعدادها.  من ناحية أخرى فإن التنظيم بحســب منوذج هيئة 

التدريس له العديد من العيوب.  فقد تقوم الرشكات التي تســتخدم منوذج هيئة التدريس 

بوضــع مهمة تدريبيــة ال تتوافق مع احتياجات املنظمة.  كــام أن املدربني يف منوذج هيئة 

التدريس قد ال يدركون مشكالت العمل أو ال يرغبون يف تهيئة مواد معينة لتالئم احتياجات 

العمــل.  وقد يؤدي هذا إىل تثبيط همم املتدربني الذين يخفقون يف التعلم ألنهم يرون أن 

محتوى الدورات التدريبية ليس ذا قيمة بالنسبة لهم، أي أنه ال يعالج مشكالت العمل وال 

يلبــي احتياجاته.  وقــد ال يتم تقديم الربامج والدورات التــي يحتاجها املتدربون نظراً ألن 

املدربني ليس لديهم الخربة الالزمة يف مجاالت محددة.  كام أن املهارات واملعارف التي تركز 

عليها تلك الربامج قد ال تتوافق مع احتياجات الرشكة.  وللتغلب عىل عيوب هذا النموذج، 

يجب عىل املديرين دراســة عمالء التدريب بصورة دامئة للتأكد من أن ما تقدمه الدورات 

التدريبيــة يلبي احتياجاتهــم.  كام ينبغي أن يتأكد املدربــون ذوو الخربة من تطوير مواد 

الدورات التدريبية بحيث تفيد املشاركني.  

الشكل )2-5( منوذج هيئة التدريس

مجاالت تخصص البرامج التدريبية

مدير التدريب

تدريب

السالمة

 تدريب

الجودة

 نظم الحاسوب

والتكنولوجيا

تطوير

القيادة

 تدريب

املبيعات
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نموذج العمالء:

تكون أقســام التدريب التي يتم تنظيمها وفقاً لنموذج العمالء مسؤولة عن احتياجات 

التدريــب الخاصة بقســم أو بوظيفــة محددة يف الرشكة.  فعىل ســبيل املثــال، قد يكون 

املدربون مسؤولني عن الربامج املتعلقة بنظم املعلومات أو التسويق أو العمليات.  كام قد 

يكونون أيضاً هم موظفو املوارد البرشية ممن لهم خربة يف هذا املجال وتغطي مسؤوليات 

عملهم مجموعة واســعة من الوظائف ذات الصلة باملــوارد البرشية مثل التدريب، وإدارة 

األداء، والتشــغيل، واألجور.  ويوضح الشــكل )2-6( منوذج العمالء، ويتغلب هذا النموذج 

عىل مشــكلة رئيســة يف منوذج هيئة التدريس، حيث يتم تطويــر برامج التدريب لتتامىش 

مــع االحتياجــات الخاصة ملجموعة العمل بــدالً من اعتامدها عىل خــربة فريق التدريب.  

كــام يعتمد االختيار والتدريب واملكافآت والتطوير عىل مجموعة مشــرتكة من املعارف أو 

املهارات أو القدرات أو الكفاءات.  أي أنه يتم دمج التدريب ضمن باقي مسؤوليات املوارد 

البرشيــة.  ويتوقع مــن املدربني يف هذا النموذج أن يدركوا احتياجــات العمل وأن يقوموا 

بتحديــث الدورات واملحتــوى ليعكس تلك االحتياجات.  فإذا تبدلــت االحتياجات بحيث 

أضحى التدريب غري متوفر من أحد املصادر داخل الرشكة، فإنه باإلمكان االستعانة مبدربني 

ذوي خــربة من خارج الرشكة )استشــاريني(.  وعادة ما تكون املواد الدراســية التي يوفرها 

فريق التدريب الذي ينظمه هذا النموذج ذات قيمة بالنسبة للمتدربني.  

هنــاك العديد من العيوب لهــذا النموذج.  أوالً:  يجب عىل املدربني قضاء فرتات أطول 

يف تعلم مهام العمل حتى ميكن االســتفادة منهم اســتفادة حقيقيــة.  ثانياً، ميكن للعمالء 

تطوير عدد كبري من الربامج التي تشمل موضوعات مشابهة.  كام قد تتفاوت هذه الربامج 

بدرجة كبرية يف مدى فعاليتها.  وقد يكون من الصعب عىل مدير التدريب اإلرشاف عىل كل 

مهمة للتأكد من أنه )1( يتم استخدام تصميم تعليمي مشرتك أو )2( التأكيد باستمرار عىل 

فلســفة الجودة الخاصة بالرشكة يف كل برنامج.  فعىل سبيل املثال، قد ميكن تطوير برنامج 

تدريــب الجودة ملوظفي التســويق وموظفــي العمليات كٌل عىل حــدة.  ومن املتوقع أال 

يكون هذا النمط التنظيمي جذاباً للمدربني الذين يرون أن العرض والتدريب هام الوظيفة 

املهنية الرئيسة لهم.  ويف منوذج العمالء، يكون املدربون عادة من املنتمني للمجال الوظيفي 
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)مهنديس تصنيع مثاًل( ممن لديهم خربة وظيفية واســعة لكنهم يفتقرون إىل التدريب عىل 

التصاميــم التعليمية وعىل نظريــة التعلم.  ونتيجة لذلك، قد تكون الــدورات قيمة لكنها 

ضعيفة املســتوى من املنظور التصميمي )مثل تقدميها لقدر غري كاف من التغذية الراجعة 

وفرص محدودة للمامرسة العملية(.  

 Transamerica Life Companies عىل سبيل املثال، حددت رشكات ترانس أمريكا اليف

املهارات املطلوبة عىل مستوى الرشكة162.  وتتضمن هذه املهارات مهارات االتصال واملحاسبة 

واملبادرة والتعاون.  

الشكل )2-6( منوذج العمالء

وظائف العمل

مدير التدريب

نظم

املعلومات

اإلنتاجالتسويق

والعمليات

املوارد

املالية

كــام حددت ترانــس أمــريكا اليــف )Transamerica Life Companies( املعرفة الفنية 

املطلوبة يف وحدات عمل معينة داخل الرشكة، وتستخدم هذه املهارات وتلك املعرفة يف اتخاذ 

قرارات التعيني والرتقية والرواتب واملكافآت.  وتركز جميع أنشطة التدريب والتطوير الخاصة 

باملوظفني عىل املعرفة واملهارات املطلوبة عىل مستوى الرشكة أو داخل إحدى وحدات العمل.  

نموذج المصفوفة:

يف منــوذج املصفوفــة، يرفع املدربون التقارير إىل مدير بقســم التدريب ومدير آخر يف 

وظيفة محددة.  ويوضح الشكل )2-7( منوذج املصفوفة، حيث يتحمل املدرب مسؤوليتان: 

مسؤولية كونه خبري تدريب وأخرى لكونه خبرياً فنياً.  فعىل سبيل املثال، وكام يوضح الشكل 
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)2-7(، فــإن مدريب املبيعات يرفعون التقارير إىل كل من مدير التدريب ومدير التســويق.  

وتتمثــل إحدى مميزات منوذج املصفوفة يف أنه يســاعد عىل التأكد مــن ارتباط التدريب 

باحتياجات العمل.  كام أن له ميزة أخرى وهي أن املدرب يكتسب الخربة من معرفة كيفية 

القيــام مبهمة معينة.  ونظراً ألن املدرب يكون مســؤوالً أيضاً أمام مديــر التدريب، فعليه 

أن يواكــب أحــدث التقنيات املســتخدمة يف مجال مهنته )كأن يواكــب التقنيات الحديثة 

املســتخدمة يف تقديم التدريب مثل اإلنرتنت(، ومن العيوب الرئيســة لهذا النموذج زيادة 

طلــب املدربــني للحصول عىل الوقت ومــا يصاحب ذلك من نزاعات نظــراً ألنهم يرفعون 

تقاريرهم إىل اثنني من املديرين:  املدير الفني ومدير التدريب.  

نموذج الجامعة المؤسسية )جامعات تدريب الشركات(:

نظــراً إىل التوجه نحو مركزية التدريب، تســتخدم العديد مــن الرشكات منوذج جامعة 

املؤسسة، كام يبينه الشكل )2-8(.  ويختلف منوذج الجامعة املؤسسية عن النامذج األخرى 

يف أن مجموعة العمالء ال تضم املوظفني واملديرين فحسب لكنها تضم أيضاً أصحاب املصلحة 

مــن خارج الرشكة، مبا يف ذلك كليــات املجتمع والجامعات واملــدارس الثانوية واالبتدائية.  

ومتيل وظائف التدريب التي ينظمها منوذج الجامعة إىل تقديم مجموعة واسعة من الربامج 

والدورات بصورة تفوق الوظائف التي تنظمها النامذج األخرى.  كام مييل منهج التدريب يف 

هذا النموذج إىل التأكيد عىل القيم والثقافة الهامة أكرث من غريه من النامذج.  

الشكل )2-7( منوذج املصفوفة

وظائف العمل

مدير التدريب

تدريب

املبيعات

 العملياتالتسويق
واإلنتاج

تدريب

الجودة

 نظم التقنية
والحاسوب

تدريب

السالمة
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الشكل )2-8( منوذج الجامعة املؤسسية

مشكالت التدريب 

التاريخية 

كرثة التكاليف •

اإللــقــاء  • ضعف 

والرتكيز

ـــدام  • ـــخ ـــت االس

ــق  ــواف ــت غـــري امل

ـــــات  ـــــامرس مل

ــــب  ــــدري ــــت ال

املشرتكة

ـــدم مــشــاركــة  • ع

مامرسات  أفضل 

التدريب 

أو  • تكامل  عــدم 

تنسيق التدريب

مميزات التدريببرامج تطوير القيادة

ـــــرش أفـــضـــل  • ن

مـــــامرســـــات 

التدريب

التدريب  • مواءمة 

الحـــتـــيـــاجـــات 

العمل

مبادرات  • تكامل 

التدريب

التقنية  • استخدام 

جديدة  وطـــرق 

للتدريب بفعالية

املبيعات العملياتتطوير املنتج

والتسويق

ـــــــوارد  امل

البرشية

برامج املوظفني الجدد

ويعمل منوذج الجامعة عىل مركزية التدريب لضامن نرش »أفضل مامرســات التدريب« 

التي من املمكن استخدامها يف إحدى الوحدات عىل مستوى الرشكة.  كام ُيتيح هذا النموذج 

للرشكة التحكم يف النفقات من خالل تطوير سياسات ومامرسات تدريبية ثابتة.  فعىل سبيل 

 Capital One Financial( املثــال، عندما قامت رشكة كابيتال وأن فاينانشــيال سريفســيز

Service( بإنشــاء جامعة كابيتال وان )Capital One(، فإنهــا خفضت تكاليف التدريب 

والتطوير وكذلك فريق التدريب مبقدار الثلث كام قللت عروض الدورات التدريبية بنســبة 

43 %163.  وقامــت الرشكة بدمج خمس منظامت تدريبية يف منشــأة واحدة أطلقت عليها 

تاون ســنرت )Town Center( واتخذت من ريتشــموند بوالية فريجينيــا مقراً لها.  وتتمثل 
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أهداف جامعة كابيتال وان يف أربع نقاط رئيســة وهي تلبية احتياجات العمل، وبناء قدرة 

تنظيمية، والتميز يف التشغيل والحفاظ عليه، وبناء خربة عاملية.  

وميكن للجامعات املؤسســية أن تسهم بفعالية يف اســتخدام التقنية الحديثة، إذ حيث 

ترشف جامعة تويوتا، أحد أقسام مبيعات تويوتا موتورز، عىل تطوير بائعني خارجيني لقاعات 

الدراســة والتدريب اإللكــرتوين للموظفني والوكالء164.  وقد ســيطر اإلحباط عىل املتدربني 

بســبب التفاوت الكبري يف محتوى الدورات وجودتها، كام أصيبت باإلحباط أيضاً املجموعة 

املسؤولة عن رفع الدورات عىل النظام اإللكرتوين إلدارة التعلم الخاص بالرشكة وتوزيع هذه 

الدورات عىل املتدربني ملا وجدته من صعوبات يف دمج الربمجيات املختلفة وتفســري سبب 

اختالف متطلبات عرض النطاق للدورات املرســلة من الجامعة وتربير ذلك للمســتخدمني.  

وللتأكد مــن أن الدورات تلبي أدىن معايري الجودة والقابلية للتطبيق، قامت جامعة تويوتا 

بتطوير مجموعة واحــدة من معايري التطوير والعالمات القياســية واملؤرشات ومواصفات 

الرشاء وأفضل املامرســات،  وقد تم رفع املعلومات عىل موقع الجامعة اإللكرتوين.  وتطلب 

الرشكــة من البائعني زيارة املوقع اإللكرتوين املشــار إليه لتقديم عطــاءات ملرشوع التعلم 

اإللكرتوين الخاص بجامعة تويوتا.  وتتم مراجعة الدورات التي ال تتوافق مع املواصفات عىل 

نفقة املوزعني.  كام يتم إرســال نرشات بالربيد اإللكــرتوين إىل أصحاب الدورات واملطورين 

إلخطارهم بأية إضافات عىل املحتوى أو تغريات عىل املوقع اإللكرتوين.  

ولقــد أطلقت الــرشكات الكربى والصغرى عىل حد ســواء جامعاتهــا الخاصة لتدريب 

موظفيهــا الجدد والحفــاظ عىل مهارات ومعلومات موظفيها الحاليــني وتحديثها.  وهناك 

جامعة كاتربيالر )Caterpillar( التي تضم ســت كليات هي:  كلية القيادة وكلية التسويق 

والتوزيع وكلية التقنية وكلية األعامل والعمليات التجارية وكلية معايري سيجام الستة وكلية 

دعــم املنتجات165.  ويقوم عمداء تلك الكليات برفع تقارير إىل رئيس الجامعة.  ويقوم كل 

من املدير التنفيذي لجامعة كاتربيالر، ونواب رئيس الجامعة فضاًل عن رؤســاء مجموعتني 

بوضع التوجيهات الخاصة بسياســة الرشكة، واعتامد امليزانيات، وتحديد أولويات الجامعة.  

وكانــت إحدى تلك األولويــات تتمثل يف دعم أهداف منو املرشوعــات الجديدة من خالل 

تطويــر القيادات التــي لديها رغبة يف التعاون مع اآلخرين وتتمتــع بفكر عاٍل وعىل دراية 

بالنواحــي املالية للمــرشوع.  وتركز »كلية التســويق والتوزيع« عىل تقديم منهج شــامل 
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ألخصائيي املبيعات ومديري التســويق.  ويشتمل هذا املنهج عىل املعرفة باملنتج، ومهارات 

البيــع ومهارات اإلدارة، ويتم ربط جميع األهداف التعليمية بأهداف العمل.  وتركز »كلية 

دعم املنتجات« عىل تدريب املوزعني عىل تحقيقق معايري االعتامد.  ويســاعد أعضاء هيئة 

تدريــس جامعة كاتربيــالر )Caterpillar( وحــدات العمل عىل التعامل مــع احتياجاتها 

التعليميــة.  وهناك عالقــة ثنائية بني كبار مديري التعلم وكل مــن الجامعة ومدير املوارد 

البرشيــة بوحدة العمل، حيث يتعــاون مديري التعلم مع مديري وحــدة العمل يف وضع 

الخطط التعليمية.  

وتتعهد جامعــة هامبورجــر )Hamburger(، وهي جامعة تابعة لرشكــة ماكدونالدز 

 Ray( باستمرار تدريس القيم الجوهرية التي يعتقد مؤسسها راي كروك ،)McDonald›s(

Kroc( بأنهــا كانت مفتاح النجاح وهــي:  الجودة، والخدمة، والنظافة، والقيمة166.  وتقوم 

ماكدونالــدز بإجراء بحوث صممت لتحديد خصائص القــوى العاملة التي تؤثر يف التعلم.  

ونتيجة لذلك انتقلت جامعة هامبورجر من الدورات التدريســية يف شــكل املحارضات إىل 

جلســات أقل عدداً تضم مجموعــات كبرية ونظام تعليمي أكرث تفاعــاًل حيث يرتاوح عدد 

الطــالب يف القاعــات من 25 إىل35 طالباً يتم تقســيمهم بعد ذلــك إىل مجموعات صغرية 

للمناقشــات والتدريبات.  وقد غريت ماكدونالدز الشــكل التعليمي الذي تتبعه الستيعاب 

أكــرب عدد من جيــل واي*.  وقد أثر املســتوى التعليمي ملوظفي الخطــوط األمامية عىل 

تصميــم املناهــج من خالل تطوير مهام دراســية أكرث ســهولة يف الفهم.  ويتم االســتعانة 

بالتعلم اإللكرتوين يف عرض أساسيات تشغيل املطاعم، أو التدريب عىل اإلدارة باإلضافة إىل 

التدريس التقليدي يف قاعات الدراســة، واملحاكاة ملساعدة املتدرب عىل تطبيق األساسيات 

عــىل وظيفته.  وملــا كان الطالب من بلــدان متفرقة من أنحاء العامل، فإنــه يتم تزويدهم 

بســامعات تصلهم باملرتجمني لنقل الرتجمة لكل منهم بلغته األصلية يف القاعات الدراسية.  

وال يقتــرص التعلم بجامعة هامبورجر )Hamburger( عىل قاعة الدراســة ولكنه يشــمل 

منوذج محاكاة ملطبخ ونافذة طلبات السيارات.  وعىل الرغم من وجود متدربني

عــىل دراية بالعمليات التي توشــك الرشكة عــىل القيام بها، إال أن الجميع يشــارك يف تلك 

*جيل Y، الجيل الذي ولد عام 1978 أو بعده )يسمى جيل Y ألنه ولد بعد جيل X وهي مجموعة الناس بني 1965 و1977(.
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املحــاكاة، فيقومون بإعداد طعــام حقيقي وإمتام الطلبات وكأنك داخل مطعم حقيقي من 

مطاعم ماكدونالدز.  ويلتزم املتدربون بتحقيق أهداف األداء ويف سبيل ذلك يتلقون تغذية 

راجعة من مدربيهم وزمالئهم من املتدربني.  

مــا مــدى فعالية الجامعــات املؤسســية؟  قامــت جامعة كوربــورت يونيفاريســتي 

إكستشــانج )Corporate University Xchange( بدراســة الجامعات املؤسسية يف 170 

رشكة مختلفة167.  ومتثلت أهم خمســة أهداف تنظيمية للجامعات املؤسســية يف تحســني 

مستوى خدمة العمالء واملحافظة عليهم، وتحسني اإلنتاجية، وخفض التكاليف، واالحتفاظ 

باملوظفني املوهوبني، وزيادة العائدات.  واتضح من تلك الدراســة أن قياس أثر العمل كان 

عىل رأس أولوياتها، إذ إن 70% من الرشكات التي خضعت للدراســة تقوم بقياس أثر العمل 

مــن خالل جودة املنتــج وخدمة العمالء، يف حني تقوم أكرث مــن 50% من الرشكات بقياس 

االنخفاض يف تكاليف التشــغيل وزيادة العائدات.  فعىل ســبيل املثال، اكتشفت مجموعة 

كورتــك )Core Tech( االستشــارية التي تقع يف كينج أوف بروســيا بوالية بنســلفينيا أن 

منــح املوظفني فرصاً للنمو والتطور الوظيفي كان أهم بالنســبة لهم من املكافآت168.  كام 

أنشأت رشكة كورتك )CoreTech( جامعتها لتمنح موظفيها دورات تدريبية قصرية متكنهم 

مــن االرتقــاء مبهاراتهم الفنية ومهارات التفاعل مع الجمهــور.  وبينام تنفق الرشكـة قرابة 

4500 دوالر ســنوياً عىل تدريب املوظف الواحد، فإنها تســاعد املوظفني يف الحصول عىل 

شــهادات اعتامد يف تقنية املعلومات مبجاالتها املختلقة )كشهادة مهندس نظم معتمد من 

مايكروسوفت(، تلك الشــهادات التي ترتبط ارتباطاً مبارشاً مبهام الرشكة وأهدافها، بل وقد 

اســتخدمت رشكة كورتك دورات تدريبية داخل املؤسســة قدمتها الجامعة إلنشاء مؤسسة 

تدريبية ربحية مســتقلة تقدم دورات تدريبية للجمهور.  وقد استطاعت تلك الدورات أن 

تدر دخاًل بلغ 325000 دوالر، حيث اســتفاد من هذه الدورات بشكل رئيس كبار املوظفني 

التنفيذيني بقسم املعلومات ومديري تقنية املعلومات.  

تقــوم مجموعة فنــادق ريتز كارلتــون )Ritz –Carlton( بــإدارة 58 فندقاً فخاًم عىل 

مســتوى العامل169.  وتشــتهر مجموعة فنادق ومنتجعات ريتز كارلتون مبســتوى الرفاهية 
والفخامة حيث مواقعها املميزة وخدماتها األســطورية التي أهلتها لنيل العديد من جوائز 
التميــز.  وقد صمــم مركز قيادة ريتز كارلتــون )Ritz –Carlton( لدعم منو والتوســع يف 
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املنتجات والخدمات التي تقدمها الرشكة.  ويشتمل هذا املركز عىل »كلية متيز األداء« التي 
تضم كل الوســائل التدريبية والتنموية الالزمة للموظفني الذين يعملون بالساعة، و »كلية 
متيــز العمل والقيادة« التي تعمل عىل تدريــب القادة، و »كلية متيز الخدمة« التي تضمن 
أعىل مســتوى لخدمة العمــالء.  وتتوفر الربامج املقدمة يف »كليــة متيز الخدمة« للرشكات 
األخرى، وتدر دخاًل ســنوياً لريتز كارلتون يزيد عن املليون دوالر، وهو ما يســهم بدوره يف 
تعويض تكاليف التدريب والتطوير التي متنحها ريتز كارلتون ملوظفيها.  فعىل سبيل املثال، 
هنــاك نظام تدريبي معتمد تم تهيئته وتوظيفه ليتناســب مــع العاملني يف خدمة الغرف 
بحيث يعتمد عىل التدريب القائم عىل الشبكات واألقراص املدمجة.  ويرتبط هذا التدريب 
بنتائج تفتيش الغرف التي من شــأنها رصد األخطاء اليومية، واألســبوعية، والسنوية.  ومن 
ثم يســتطيع العاملون يف خدمة الغرف تحديد العمليات الالزمة لعالج تلك األخطاء.  وقد 
نتج عن هذا التدريب املقدم يف الوقت املناســب ارتفاع نســبة رضا النزالء، ويذكر أن أحد 
فنــادق ريتز كارلتون ارتفعت فيه درجة رضا النزالء عن النظافة من 82% إىل 92% يف خالل 

ستة أشهر.  

تعمل رشكة ســتيل كايــس )Steelcase( عىل زيادة فعالية مكان العمل لتيســري عملية 
االبتكار، واإلنتاجية، والكفاءة، واإلبداع.  وإللقاء الضوء عىل قدرات ســتيل كايس يف تصميم 
موقع عمل فعال ويف تسهيل التعلم واإلبداع والتعاون، فقد تم إنشاء املركز التعليمي التابع 
لجامعة ســتيل كايــس )Steelcase University(170.  وتقوم العديــد من املنظامت بزيارة 
هذه الجامعة ســنوياً إلجراء مقارنة مرجعية لنشاطها ولقدرات شبكتها االجتامعية وأدواتها 
التعليمية.  كام قام املركز التعليمي التابع لجامعة ســتيل كايس برتكيز كل جهود التدريب 
والتطوير التي توفرها الرشكة - مام قلل من حاالت الفصل من العمل وسهل درجة التوافق، 
وضمن تبادل املعلومات.  ويضم املركز التعليمي أماكن تعليم رسمية بنسبة 70% كام يضم 
أماكن تعليم غري رسمية بنسبة 30%، مع تطبيق نتائج البحوث الخاصة بكيفية تفعيل التعلم 
وإقامة الشــبكات االجتامعية.  ويوفر املركز التعليمي مكاناً غري رسمي ميتاز باملرونة ويتيح 
للموظفــني خصوصية االلتقاء والتفاعل بعضهم مع بعض عرب مجموعات مام يســهل أوجه 
التعاون والتضامن.  كام يحتوي املركز عىل تسعة قاعات دراسية وعرشة مناطق لالجتامعات 
الجانبية متتاز بوجود أثاث متعدد االســتعامالت إىل جانب أحدث وســائل التقنية.  وميكن 
تعديل أية غرفة أو مســاحة لتتناســب مع احتياجات مســتخدميها.  كام يعد املركز مكاناً 
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اللتقاء الفرق املختلفة، حيث تضم األنشــطة التي تعقد يف املركز اجتامعات مجلس املدينة 
وجلسات تعليمية يتخللها الغداء، وجلسات تعليمة افرتاضية.  وميكن لفرق القيادة العاملية 

للرشكة أن تلتقي يف املركز فعلياً أو افرتاضياً.  

إنشاء جامعة مؤسسية:

تتضمن عملية إنشــاء جامعة مؤسســية العديد من الخطوات171:  أوالً، تشــكيل هيئة 
عليا من كبار املديرين ومديري األعامل تكون مســؤولة عن وضع رؤية للجامعة.  )وتجيب 
هذه املجموعة عىل أســئلة مثل: ما سياسات الجامعة، وأنظمتها، وإجراءاتها؟ وما املجاالت 
الوظيفية األساســية التي ســتقوم الدورات التدريبية بتطويرها؟( ثانياً، يتم تجسيد الرؤية 
 Ingersoll( وربطها بإسرتاتيجية العمل.  عىل سبيل املثال، يتمثل هدف عمل إنجريسول راند
Rand( يف الحصول عىل 38% من عائداتها يف عام 2010 عن ابتكارها ملنتج جديد172.  ومن 
ثم، فإن غالبية الربامج والدورات املقدمة من جامعة إنجريسول راند تتناول كيفية بناء عالقة 
قوية مع العميل، وكيفية دعم االبتكار والتسويق اإلسرتاتيجي.  وقد تم تصميم تلك الربامج 
لتخــدم فرق تعمل عىل حل قضايا واقعية متعلقة بالعمــل.  ويقوم بتدريس هذه الربامج 
خــرباء متخصصون ومديــرون بحيث يتم تحديد مواعيد تلك الربامج حســب تواريخ طرح 
املنتج الرئيس يف األسواق.  ثالثاً، تقرر الرشكة طريقة متويل الجامعة، وميكن متويل الجامعة 
من خالل فرض رسوم عىل وحدات العمل و/أو تخصيص أموال مبارشة من ميزانية الرشكة.  
رابعاً، تقــوم الرشكة بتحديد درجة متركز الربامج التدريبيــة.  فتقوم العديد من الجامعات 
بتصميم منهج مركزي لتطوير فلســفة التدريب، فضاًل عن سياســات وإجراءات التسجيل، 
واإلدارة، والقيــاس، والتســويق والتعلم اإللكرتوين.  وتقوم وحــدات العمل بتطوير طريقة 
التوصيــل املحــيل واإلقليمي يف املوقع، كــام تقوم بوضع منهج لوحــدة العمل املتخصصة.  
خامســاً، من األهمية مبكان تحديــد احتياجات »عمالء« الجامعة مــن موظفني ومديرين 
وموردين وعمالء خارجيني.  سادســًا، يتم تطوير املنتجات والخدمات.  ويســتخدم مرصف 
مونرتيال عىل سبيل املثال فريق خدمة يشمل مدير عالقات العمالء، وخبري متخصص فضاًل 
عن املدير التعليمي.  ويعمل مدير عالقات العمالء مع وحدات العمل لتحديد احتياجاتها، 
يف حــني يقوم الخبري املتخصص بتحديد متطلبات املهارات الالزمة للوفاء بتلك االحتياجات.  
أما مدير التعلم فيقدم توصياته حول أفضل مزيج للتعليم مبا يف ذلك تدريب قاعات الدراسة 
والتدريب القائم عىل الشــبكات أو األقراص املدمجة.  سابعاً، تتعلق هذه الخطوة باختيار 
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الرشكاء يف العملية التعليمية مثل املوردين، واالستشــاريني، والكليات، والرشكات املتخصصة 
يف التعليم.  ثامناً، تضع الرشكة إسرتاتيجية الستخدام التقنية يف تدريب املزيد من املوظفني 
بطريقــة تضاعف من فــرص التدريب مع خفض التكلفة مقارنــة بالتدريب الذي يتم من 
خالل مدربني.  تاســعاً، يرتبط التعلم املتاح يف الجامعات املؤسسية بتحسني مستوى األداء.  
ويشــمل ذلك تحديد كيفية قياس مســتوى تحسن األداء )ســواء من خالل االختبارات، أو 
تقارير املبيعات، إلخ(.  فعىل سبيل املثال، أنشأت رشكة سربينت )Sprint( جامعة مؤسسية 
وحدة معادلــة للتدريب القيايس )STE( كأداة لتقييم عمالئها الذين ميثلون وحدات عمل 
داخيل173.  وتعادل وحدة )STE( ســاعة من الوقت املخصص للتعليم التقليدي الذي يقوم 
به مدرب داخل قاعات الدراســة ملجموعة من املوظفــني املتواجدين يف مكان مركزي.  إن 
تقديــم وحــدة )STE( لهذه املادة التعليمية ملدة ســاعة باســتخدام اإلنرتنت الداخيل له 
قيمــة وأثر أعىل بكثري مقارنة بنفس الوقت املخصص يف قاعات الدراســة.  ويعمل برنامج 
)STE( عىل مساعدة جامعة التميز يف توضيح القيمة التي تقدمها لوحدات العمل الخاصة 
برشكة ســربينت )Sprint( التي متول الجامعة.  وأخرياً، يتم نقل قيمة الجامعة املؤسســية 
إىل »عمالء« محتملني.  وســتتم اإلجابة عىل أسئلة تتعلق بنوعيات الربامج املقدمة، وكيفية 

حدوث التعلم، وطريقة تسجيل املوظفني.  

نموذج التدريب المدمج في العمل:

تقوم العديد من الرشكات بتنظيم مهامها التدريبية حتى ميكنها التحكم بشكل أفضل يف 
تكاليف التدريب والتأكد من مواءمة التدريب إلســرتاتيجية العمل ويف نفس الوقت رسعة 
تلبيــة احتياجات العمالء وتوفري أعىل مســتوى من الخدمــات174.  ويتميز منوذج التدريب 
املدمــج يف العمل بخمس خصائص وهي:  التوجه اإلســرتاتيجي، وتصميــم املنتج، والتنوع 
الهيكيل، وتوصيل املنتج، واملحاسبة عىل النتائج.  ويشمل التوجه اإلسرتاتيجي هدف واضح 
املعــامل واالتجاه نحو القســم املختص باإلضافة إىل الرتكيز عــىل العميل عن طريق توظيف 
التدريبات لتفي مبتطلبات العميل مع الحرص عىل التحسني املستمر للربامج.  ال ترى وظيفة 
التدريــب املدمج يف العمــل املتدربني فقط كعمالء، بل وترى أيضــاً املديرين عمالء حيث 
يتخذون قرارات إرســال املوظفني للتدريب، كام ترى املديريــن األعىل عمالء يعملون عىل 
تخصيص املال الالزم للتدريب.  ويقارن الجدول )2-8( بني وظيفة التدريب املدمج يف العمل 
وبني قســم تدريب تقليدي.  وباملقارنة بقســم تدريب تقليــدي، نجد أن وظيفة التدريب 
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املدمج يف العمل تركز عىل العميل.  فهذا النموذج يحمل عىل عاتقه قدراً أكرب من مسؤولية 
التعلــم وتقييم الكفاءة التدريبية، كام يقدم حلول تدريبية يتم وضعها حســب احتياجات 
العميل، ويحدد متى وكيف يتم توصيل التدريب بناء عىل احتياجات العميل.  ولضامن دعم 
التدريب إلســرتاتيجية عمل رشكة إي إم يس )EMC(، فقد استخدمت تلك الرشكة مجالس 
تعليميــة وأطر التطوير175.  ففــي كل وحدة عمل مبا يف ذلك املبيعــات والوحدات الفنية 
والهندسية يوجد استشــاريون للتعليم وتنفيذ خطة التطوير يعملون يف املجلس التعليمي 
الخاص بالوحدة.  يرفع هؤالء االستشاريون تقاريرهم إىل منظمة التدريب املركزية الخاصة 
بالرشكة مام يضمن للرشكة مناقشة احتياجات وحدات العمل عند تناول موضوعات توصيل 
التدريب والتصميم.  تستخدم تلك الرشكة إطار تدريبي بتصميم متوافق يجعل من السهل 
عىل املديرين واملوظفني يف جميع وحدات العمل استيعاب كيف يؤدي التدريب إىل تطوير 

املهارات والتقدم الوظيفي.  

الجــدول )2-8( مقـارنة بني وحدة تدريب مدمج يف العمل وقسم تدريـب تقليـدي: 

منوذج التدريب التقليدي
التوجه اإلسرتاتيجي

منوذج التدريب املدمج يف العمل 

ترك األهداف غري محددة ومبهمة

افرتاض أن املشاركني يف الفصل الدرايس

هم عمالؤهم الوحيدون

قرص العروض عىل الدورات املحجوزة مسبقاً 

الدورات التدريبية إجبارية

االستمرار يف توريد املنتجات التي مل تعد نافعة

تنظيم العروض حسب الدورات 

محاولة فرض التدريب

نرش بشكل واسع مهمة واضحة ومفصلة

األخذ يف االعتبار ان قاعدة العمالء لديها مقسمة 

توفري حلول يتم وضعها وفقاً الحتياجات العمالء

استيعاب دورات حياة املنتج 

تنظيم العروض وفقاً للكفاءات 

التنافس عىل العمالء الداخليني 
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تصميم املنتج 

استخدام أساليب منهجية غري مرنة وباهظة 

النظر إىل املوردين وكأنهم مخازن للمواد

استخدام مقاييس األداء وإسرتاتيجيات ابتكارية أخرى 

لتطوير املنتجات برسعة 

إرشاك املوردين بشكل إسرتاتيجي

التنوع الهيكيل

توظيف مدربني مهمتهم األساسية العمل بصفة مساعدين 
أو مدرسني قاعات دراسية

العمل من خالل عدد محدد من فريق العمل

االعتامد بشكل أسايس عىل فريق التدريب 

لتحديد العروض التي تقدمها األقسام

توظيف املحرتفني للعمل بصفة مديري إنتاج واستشاريني 
داخليني

تعزيز استخدام موارد من مناطق كثرية

إرشاك مديري خطوط اإلنتاج يف تحديد االتجاه واملحتوى

توصيل املنتج 

توزيع قامئة بالدورات التدريبية 

عرض الدورات وفق جدول ثابت يف أماكن

محددة

التقدم بقامئة بها خيارات التعلم

إتاحة التدريب يف مكان العمل 

املحاسبة عىل النتائج

االعتقاد بأن الرشكة تتوىل مهمة تطوير املوظف

الدورة  انتهاء  مبجرد  باملشاركني  املدربني  عالقة  انتهاء 
التدريبية 

اعتبار املدرب هو العنرص الرئيس يف دعم التعلم 

االعتامد عىل التعليقات الخاصة بالدورة واعتبارها املصدر 
الرئيس للتغذية الراجعة

وصف مبهم لنتائج التدريب

االعتقاد بحتمية أن يتحمل املوظفون مسؤولية تطورهم 
عىل املستوى الشخيص

متابعة العمل للتأكد من سري عملية التعلم 

اعتبار املدير العنرص الرئيس يف دعم العملية التعليمية

تقييم آثار التدريب اإلسرتاتيجية والحد األدىن للنتائج 

ضامن أن يعمل التدريب عىل تحسني األداء

المصدر: 
S.  S.  Mclntosh, “Envisioning Virtual Training Organization,” Training and Development )May 

1995(: 47.   
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يظهر االختالف الواضح بني منوذج التدريب املدمج يف العمل ومنوذج التدريب التقليدي 

يف هيــكل كل منهــام.  فنجد أن وحدة التدريب التقليدي متيــل إىل العمل من خالل عدد 

محــدد من املدربــني واإلداريني الذين يقومون بــأداء وظائف محددة للغايــة مثل القيام 

بعمل التصميم التعليمي.  يف حني يتخذ يف الغالب املطورون واملدربون يف أقسام التدريب 

التقليدي االتجاه الفردي حيث يكون الرتكيز عىل مســؤولياتهم املحددة لهم فقط176.  ومن 

املمكــن أن يعيق هذا االتجاه عمليــة تطوير برامج تدريب ناجحة.  يف حني نجد يف منوذج 

التدريب املدمج يف العمل أنه يتم التواصل ومشــاركة املوارد بني جميع املشاركني يف عملية 

التدريب.  حيث يعمل املدربون – املســؤولون عن تطوير مواد التدريب وتوصيل املحتوى 

التعليمــي ودعــم املتدربني – جنبــاً إىل جنب لضامن إنجــاز العملية التعليمية بالشــكل 

املطلوب.  فعىل سبيل املثال ميكن توصيل املدربني التواصل مع مديري املرشوعات والخرباء 

مــن خالل املطوريــن، وذلك ألن املدربني ال يتاح لهم عــادة التواصل مع تلك املجموعات.  

ويتفاوت عدد املدربــني يف الوظائف التدريبية الخاصة بنموذج التدريب املدمج يف العمل 

حســب الطلب عىل املنتجات والخدمات.  يتميز املدربون يف تلك املنظومة بأنه إضافة إىل 

اختصاصاتهم املحددة )مثل التصميم التعليمي(، إال أنهم قد يقومون أيضاً بدور استشاريني 

داخليــني ويقدمــون العديد من الخدمات )مثــل تحديد االحتياجات، وتحســني املحتوى، 

وتحوير الربامج حسب الحاجة، وقياس النتائج(.  

الممارسة الحالية - نموذج التدريب المدمج في العمل مع نموذج التدريب المركزي:

يتزايد حاليــاً االتجاه لوظيفة التدريب ويرجع ذلــك إىل إدراك الرشكات للدور الحيوي 

الذي يلعبه التدريب وكيف يسهم هذا الدور يف إسرتاتيجية العمل، وباألخص لدى الرشكات 

التــي تضم وحدات عمل منفصلــة يتم تنظيمها بخلط منوذج التدريــب املدمج يف العمل 

ومنــوذج التدريب املركزي الذي يشــتمل دامئاً عىل الجامعة املؤسســية.  يتيح هذا املنهج 

للرشكة أن تجمع بني االســتفادة من التدريب املركزي ويف الوقت نفســه تضمن إمكانية أن 

يوفر التدريب برامج، ومحتوى، وطرق توصيل تفي باحتياجات أعامل تجارية معينة.  

ففي رشكــة كارترو بورغيس )Carter & Burgess( وهي رشكة خدمات مهنية، يتوافق 

فيها كل برنامج تعليمي مع إســرتاتيجية العمل177.  نظراً ألن الرشكة متتلك عقوداً فيدرالية، 
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يتوجــب عىل كل املوظفني أن يدرســوا ســنوياً مجموعة دورات تعليميــة مهنية وتدريبية 

الهــدف منها تحقيق معايــري املطابقة الخاصة بوظائفهم حفاظاً عــىل الرتاخيص املمنوحة 

لهــم.  ويتــم تحديد برامج تعليمية أخــرى بناء عىل تقرير تحلييل لالحتياجات الســنوية، 

واللقاءات الخارجية، واملعلومات املســتمدة من مجموعات الرتكيز وأصحاب املصالح.  يرتك 

فريق التدريب والتطوير للمكاتب اختيار متطلباتها التدريبية والتي تعتمد عىل احتياجات 

العمل.  ويقوم مديرو املكاتب مبراجعة الربامج التدريبية واختيار األنســب لالســتثامر فيه.  

يقوم فريق التدريب والتطوير مبراقبة استخدامات التدريب والتشاور مع املكتب بخصوص 

اإلسرتاتيجية وتوصيل املنتج.  وقد ساعدت عمليات تكييف التدريب ليتوافق مع احتياجات 

املكتب وتركيز اإلسرتاتيجية وتوصيل التدريب عىل خفض التكاليف.  وقد أدى التزام الرشكة 

مبورد خارجي واحد ملامرسات التدريب إىل توفري أكرث من 34% يف السنة األوىل.  

تقوم رشكة نكستل لالتصاالت )Nextel Communications( بتوفري خدمات االتصاالت 

يف الواليــات املتحدة178.  فهي تقدم مجموعة من خدمات االتصال الالســليك املتقدمة التي 

تشــمل خدمة الهاتف املحمول الرقمي، وتقدم خصائص الوويك تويك )جهاز الســليك يعمل 

مبوجات الراديو( ومنها اتصال نكستل املبارش داخل الدولة، واتصال نكستل املبارش الدويل، 

والخدمات الالسلكية لنقل البيانات.  وللميض قدماً وسط بيئة العمل املتغرية، تحرص وحدة 

التدريب التابعة لنكســتل عىل إدخال مديري التدريب يف الرشكات يف كل وظائف العمل.  

ويرفــع هــؤالء املديرون تقاريرهم لوحــدة التدريب ولكن يتوقع منهــم التعاون مع فرق 

العمل لكســب ثقتهم واحرتامهم كطريقة لتقدير احتياجات العمل التعليمية.  يعد مديرو 

التدريــب مبثابة خرباء تعليم لوحدات العمــل.  وألن مديري التدريب لديهم فهم تفصييل 

لوحــدات العمل الداعمني لها، فهم األقدر عىل أخذ أهداف العمل القصرية والطويلة املدى 

يف االعتبــار عند اختيار أو تصميم التدريب وهم األقــدر أيضاً عىل تحديد وحدات القياس 

التي تظهر كيفية تأثري التدريب عىل سري العمل.  

قبل تشــكيل وحدة التدريب اإلسرتاتيجي وجامعة نكســتل، حددت وظائف التدريب 

احتياجاتها التدريبية ومولت مبادراتها التدريبية.  مام نتج عنه محدودية مشاركة املعلومات 

عرب الرشكة، وحشــو باهظ الثمــن يف الربامج التدريبية، مع عدم تطور التدريب ببســاطة 
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كاســتجابة لطلبات إدارة وظائف العمل دون مراعاة لكيفية مالءمة التدريب إلســرتاتيجية 

وظائف العمل وهل كان التدريب حقاً مناسباً.  واآلن البد من موافقة لجنة مراقبة الربامج 

بنكســتل عــىل كل برامج الرشكــة كبرية التأثري.  ويشــمل أعضاء هذه اللجنــة ممثلني من 

قسم تقنية املعلومات، والقسم الهنديس، وقسم تطوير املنتجات الجديدة، وقسم التسويق، 

والقســم القانوين، ووحــدة تطوير املوارد البرشية.  ومن خالل إرشاك قســم تطوير املوارد 

البرشية يف عملية اعتامد الربنامج، تضمن نكســتل أن تحتــوي هذه الربامج التدريبية عىل 

متطلبات التطوير والتدريب يف بدايات أي مرشوع وليس نهاياته وتخصيص التمويل الكايف 

للمنتجات والربامج.  ويرتبط التدريب والتطوير ارتباطاً مبارشاً بالقرارات الحاســمة للرشكة، 

وتتميز املنتجات والربامج الجديدة بعوائدها املرتفعة بالنســبة لتكاليفها، وبتوفرها حسب 

الطلب، ودعمها إلسرتاتيجية العمل.  

يف رشكة نكستل، يتحكم قسم تطوير املوارد البرشية يف كل التمويل املخصص للتدريب 

والتطويــر.  وســعياً لخفــض تكلفة التدريــب والتطويــر، ولضامن ارتباط هذه األنشــطة 

باحتياجات العمل وتوفر جودة عالية، توضع خطة تطوير لكل موظف.  ويكون معهد إدارة 

األعامل هو املسؤول عن التعرف عىل األعامل األساسية لنكسيل.  فتشمل وظائفه التدريبية 

إدارة كل األعــامل وتوجيه حديثــي التعيني.  يف حني يوفر معهد نكســتل للقيادة خدماته 

لعــدد 150 موظفاً باعتبارهم قيادات الرشكة يف املســتقبل.  وتحرص جامعة نكســتل عىل 

توفر الكفاءة والجودة يف مراحل تصميم برنامج التدريب وتطويره وتنفيذه.  فتقدم العديد 

من برامج التدريب الفني واإلداري والتدريب عىل املبيعات.  وباإلضافة إىل إنشــاء تدريب 

حسب الحاجة، تعمل جامعة نكستل عىل زيادة املواهب داخل الرشكة وذلك بالحرص عىل 

املشاركة يف الربامج التي من شأنها االرتقاء بقيادات الرشكة املستقبلية.  

هل تدفع وحدة تطوير املوارد البرشية أرباحاً؟  تظهر الدراســات الحديثة رضا العمالء 

يف داخــل الرشكة وأن أكرث من 90% من قيادات العمــل يعتقدون بأن وحدة تطوير املوارد 

البرشية تقوم بعمل جيد من حيث دعم مقاصد وأهداف العمل بالرشكة.  

تسويق وظائف التدريب:

عــىل الرغم من تزايــد إدراك املنظامت ألهميــة التدريب والتعلــم يف تحقيق أهداف 
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العمــل، إال أن العديــد من املديرين واملوظفني قد ال يدركــون قيمة التدريب.  وهنا تظهر 

قيمة التســويق الداخيل الذي يتضمن حث املوظفني واملديرين عىل املشــاركة يف التدريب 

والتعلــم.  للتســويق الداخيل أهمية خاصة للمدربني الذين يعملون استشــاريني لوحدات 

العمل.  ولبقاء هؤالء االستشاريني فالبد أن ينتجوا رسوماً من خدماتهم، إذ إن بعض تكاليف 

تشــغيلهم، إن مل يكن كل مصدر، يتمثل يف الرســوم التي يتم دفعها نظري خدماتهم.  وفيام 

ييل أساليب التسويق الداخيل الناجحة179:

• إرشاك الجمهور املستهدف يف تطوير جهود التعلم أو التدريب.  	

• القيام بتوضيح كيفية االســتفادة من برنامــج التدريب والتطوير يف تلبية احتياجات 	

عمل محددة.  

• عرض مثال يظهر كيفية استخدام التدريب داخل الرشكة يف طريقة لتلبية احتياجات 	

عمل محددة.  

• تحديد »البطل« )مثاًل، أحد أعضاء اإلدارة العليا( الذي يدعم التدريب فعلياً.   	

• االستامع والعمل وفقاً ملالحظات العمالء واملديرين واملوظفني.  	

• اإلعالن عرب الربيد اإللكرتوين وعرب موقع الرشكة اإللكرتوين ويف أماكن راحة املوظفني.  	

• تعيني شــخص يف وظيفة التدريب يعمل ممثاًل يقوم بالتفاعل بني مصمم التدريب، 	

فرداً كان أو فريقاً، وبني وحدة العمل التي متثل العميل.  

• تحديد املؤرشات املالية -مثل العائدات عىل األصول، والتدفق النقدي من العمليات، 	

وصايف الربح أو الخسارة-التي يهتم بها كبار املسؤولني التنفيذيني وبيان كيفية إسهام 

التدريب والتطوير يف تحسني تلك املؤرشات.  

• التحدث بأسلوب يفهمه املوظفون واملديرون.  	

ويف رشكة كونيستيالشان إنريجي )Constellation Energy(، مل يكن هناك منهج منطي 

للمبيعات وال طريقة منظمة للتعريف باملنتج غري التعلم أثناء العمل180.
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وقامــت كونيستيالشــان نيــو إنريجــي )Constellation New Energy( وهي إحدى 
وحــدات العمل، بتطوير برنامج مبيعات خاص باملوظفني الجدد ارتكز عىل تطوير مهارات 
البيــع داخل رشكة تعمل يف مجــال الطاقة.  ويتضمن هذا الربنامج عماًل ســابقاً للتدريب، 
ودورات تدريبيــة يف قاعات دراســية وأخرى داخل املعامل حيث يقــوم موظفو املبيعات 
بتجهيــز األدوات واملواد التســويقية الخاصة بقطاعاتهم املســتهدفة )القطاعات الصناعية 
وقطاعات املســتهلكني...  إلخ( ولعب األدوار املنوطة بهم.  وقد أثبت هذا الربنامج نجاحه 
لدرجة أنه ُيستخدم اآلن يف كل أقسام الرشكة من خالل وجود موظفي املبيعات يف وحدات 

عمل أخرى بالرشكة.  

ويف رشكة آيكون أوفيس سوليوشن )IKON OFFICE SOLUTIONS( تصدر مجموعة 
التعلــم والتطوير وثيقة إســرتاتيجية كل عام تــرشح فيها ما تم تقدميه مــن حلول وكيفية 
توافق مجهوداتها مع إســرتاتيجية العمل بالرشكة، كام ترشح الوثيقة الخطط التي ستنفذها 
املجموعة ملساعدة قيادات العمل يف تحقيق أهدافهم املستقبلية181.  ويتم الرجوع إىل هذه 
الوثيقــة يف نهاية كل عام لقيــاس نجاحات مجموعة التعلم والتطوير، وتتم مشــاركة هذه 

املعلومات مع كبار املديرين للوصول إىل حالة استمرارية االستثامر يف التدريب.  

يقوم قسم التدريب برشكة بوز ألني هاميلتون )Booz Allen Hamilton( -وهي رشكة 
استشارية تتخذ من مدينة ماكلني بوالية فريجينيا مقراً لها - بتطوير خطة تسويقية كل عام 
تشمل إســرتاتيجية لالسم التجاري )كيفية متييز القســم، مبا يف ذلك الشارات والشعارات(، 
واألهداف التســويقية العامة، وأســاليب التواصل مع املوظفني، واملديرين، وجميع العمالء 
عــىل املســتوى الداخيل، وخطط طــرح كل الربامــج التعليمية الجديــدة182.  ويتمثل أحد 
األهداف التسويقية يف زيادة الوعي لدى مركز متيز األداء التابع للرشكة أداة لتعيني املوظفني 
واالحتفاظ بهم.  ويقوم الجهد التســويقي بنقل رسالة مفادها أن برامج التدريب ستساعد 
العاملني يف وظائفهم ويف مشوارهم املهني.  كام أن إنجازات رشكة بوز ألني هاميلتون ومنها 
إدراجها طبقاً ملجلة ترايننج ضمن أفضل 100 رشكة تقدم برامج تدريبية من شأنه أن يظهر 

للموظفني املحتملني كيف أن الرشكة تأخذ التدريب والتنمية املهنية مأخذ الجد.  

ولقــد بدأت مراكز التدريب تصبــح مراكز ربحية من خالل بيع الــدورات التدريبية أو 

حجــز أماكن لرشكات أخرى يف هذه الدورات183.  وهناك أســباب عــدة وراء قيام الرشكات 
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ببيــع الخدمات التدريبية.  فبعض الرشكات تتميز يف مجــال معني من املجاالت التي تعمل 

بهــا لدرجة تجعل غريها من الرشكات تســعى الكتســاب خربتها يف هــذا الجانب.  يف حني 

تهدف بعض الرشكات إىل االســتعانة بالتدريب املتاح لدى عمالئها ووكالئها فحسب.  ويلجأ 

قســم التدريب يف بعض األحيان إىل بيع أماكن غري مســتغلة يف برامج تدريبية أو دورات يف 

التعلم اإللكرتوين.  عىل ســبيل املثال، تقوم رشكة والت ديزىن )Walt Disney( ببيع دورات 

تدريبيــة عن خدمة العمــالء واإلبداع التنظيمي يف معهد ديزين املوجــود يف فلوريدا.  يتيح 

هــذا املعهد للموظفــني من رشكات أخرى فرصــة فهم كيفية تطوير ديــزىن لجوانب قوتها 

التشــغيلية متضمناً ذلك تطوير القيادة، والخدمة، ووالء العمــالء، وبناء الفريق.  كام تقوم 

رشكة ديل للخدمات التعليمية )Dell Educational Services( -وهي أحد فروع رشكة ديل 

للحاسبات )Dell Computer(، ببيع برامج تدريب أولية ملستخدمي أجهزة الحاسوب، كام 

تبيع برامج تدريب احرتافية ملهنديس الربمجيات، واملطورين، وإداري النظم، والوكالء.  ويتم 

إلقاء تلك الدورات التدريبية يف قاعات دراسية تقليدية وعىل أقراص مدمجة وعىل اإلنرتنت 

 Ohio Savings( يف قاعات افرتاضية ذاتية الرسعة.  وعندما وجـد مرصف أوهايـو سافينجز

Bank( مقاعـــد إضـافية يف الــدورات التدريبيــة الخاصة به وبالتحديــد يف دورات تنمية 

ديناميكيــات الفريق أو إدارة الوقت توىل قســم التدريب تغطيــة التكاليف من خالل بيع 

 Sherwin( هذه املقاعد لرشكات أخرى.  فعىل ســبيل املثال، نجد أن رشكة شريوين ويليامز

Williams - بكليفالند( – وهي رشكة دهانات تقع يف أوهايو – قد أرســلت موظفي تقنية 

املعلومــات لديها لتلقي برنامج تدريبي مــع موظفي البنك يف مجال بناء فريق العمل.  كام 

تقوم رشكة راندستاد )Randstad( ببيع دورات تدريبية عن طريق اإلنرتنت لعمالئها الذين 

يوظفون عامل راندستاد يف مراكز اتصال خدمة العمالء184.  وعىل الرغم من تحقيق راندستاد 

)Randstad( للربح عن طريق بيعها للدورات التدريبية، إال أن الفائدة الكربى من جراء هذا 

تكمن يف بناء روابط مع عمالئها.  ففي غضون ســنة واحدة، ثبت تأثر 45 مليون دوالر من 

ميزانية عمل راندستـاد بتدريب العمالء الذين اختاروا الرشكة )أو استمرت عالقتهم بها(.  

تدريب خارجي المصدر:

يشري مصطلح »االستعانة مبصدر خارجي« إىل استخدام رشكة من الخارج )رشكة خدمات 

خارجية( تتحمل املســؤولية الكاملة والرقابة عن بعض أنشطة التدريب والتطوير أو تتوىل 
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كل أو غالبية التدريب بالرشكة مبا يف ذلك اإلدارة، والتصميم، والتوصيل، والتطوير185.  يشري 
مصطلح »االســتعانة مبصادر خارجية يف مجال العمــل« إىل اللجوء لهذه املصادر الخارجية 
يف أيــة عمليــة من عمليات العمل مثــل إدارة املوارد البرشية، واإلنتــاج، والتدريب.  وقد 
أشــارت دراســة حديثة أجرتها جمعيــة إدارة املوارد البرشيــة )SHRM( أن نحو 75% من 
املوارد البرشية ومحرتيف التدريب الذين شملتهم الدراسة يتلقون كاًل أو أجزاء من برامجهم 
التدريبية والتنموية من خالل مصادر خارجية186.  ويتوقع خرباء التدريب أنه يف غضون عرش 
ســنوات، ســيعمل نصف عدد املدربني لدى جهات تقدم خدمات خارجية.  فلامذا تستعني 
الــرشكات يف أمور التدريب مبصادر خارجية؟  ترجع بعض أســباب ذلك إىل توفري التكاليف 
وتوفري الوقت الذي بدوره يتيح للرشكة الرتكيز عىل إسرتاتيجية العمل، وإجراء تحسينات يف 
نظم مطابقة املواصفات والدقة يف التدريب الالزم اكتســابه ملطابقة معايري اللوائح املحلية 
والفيدرالية والخاصة بالوالية )مثل، التدريب عىل الســالمة(، وعدم قدرة الرشكة عىل تلبية 
احتياجــات التعلــم، أو الرغبة يف الوصول إىل أفضل املامرســات التدريبيــة.  وتختار بعض 
الرشكات منهجاً شــاماًل يقيض باالستعانة باملصادر الخارجية للقيام بكل االنشطة التدريبية.  
 Accenture Learning and( فعىل سبيل املثال، متثل رشكة أكسنترش لريننج آند كونفريجيز
 Accenture( مصدراً خارجياً لتقديم الخدمات187.  وتقوم أكســنترش لريننج  )Convergys
 ،)Avaya( لخدمة رشكة آفايا )Avaya( بتشغيل جامعة آفايا )Learning and Convergys
  . وهــي رشكة رائدة عىل مســتوى العــامل يف مجال نظم وتطبيقات وخدمــات االتصاالت188
تقــدم رشكة كونفريجيز )Convergys( للمؤسســات خيار الرشاكة الشــاملة يف االســتعانة 
مبصادر تعليمية خارجية أو خيار تنفيذ مهام تعليمية محددة من خالل االســتعانة مبصادر 
خارجية مختارة189.  فتقدم كونفريجيز )Convergys( مجاالً واسعاً من الوظائف التعليمية، 
مبــا يف ذلــك التخطيط، وتطوير املحتــوى، والتوصيل، واإلدارة، والعمليــات، والتقنية.  كام 
قامــت كونفريجيز مبســاعدة رشكة ســونيكوول )SonicWAll( – وهي رشكة متخصصة يف 
أمن اإلنرتنت تبيع منتجات تقنية معقدة – عىل التحول من ورش عمل يديرها مدربون إىل 
التعلم اإللكرتوين، حيث زودت عمالء وموظفـي رشكة ســونيكوول  )SonicWAll( بربامج 

تدريب مصممة عىل شبكة اإلنرتنت.  

عىل الرغم من أن بعض الرشكات قد بدأت بالفعل يف االستعانة مبصادر خارجية وأن هذا 

االتجــاه آخــذ يف الزيادة، إال أن غالبية الرشكات ال تتبع هذه الطريقة إال يف الربامج التدريبية 
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للمرشوعات الصغرية فقط، وليس يف كل وظائف التدريب والتطوير بالكامل.  ويرجع ذلك إىل 

سببني:  )1( عدم قدرة املصادر الخارجية التي يتم االستعانة بها عىل تلبية احتياجات الرشكة.  

)2( رغبة الرشكات يف االحتفاظ بســيطرتها عىل كل نواحي التدريب والتطوير، وباألخص عىل 

التوصيــل واملحتــوى التعليمي.  يبني الجدول )2-9( بعض األســئلة التــي يجب أن تؤخذ يف 

االعتبار عندما تتخذ الرشكة قرار االســتعانة مبصادر خارجية.  ال شــك أن أي قرار ُيتخذ بشأن 

االســتعانة مبصــادر خارجية يف التدريب يحمــل يف طياته الكثري من التعقيــد.  إن الوظائف 

التدريبيــة التــي ال تضيف قيمة للرشكة تكون يف األرجح مرشــحة للمصادر الخارجية )راجع 

الجــدول 2-9- األســئلة من 1 –4 و9(.  ومع ذلك، تتوفر لــدى العديد من الرشكات وظائف 

تدريبية تضيف إىل قيمة العمل لكنها تظل عاجزة عن تلبية جميع احتياجات التدريب.  

جدول )2-9( أسئلة يجب طرحها عند اتخاذ قرار االستعانة مبصادر خارجية يف التدريب

مــا إمكانيــات وظيفــة التدريب الداخــيل لديك؟  هل لدى فريــق العمل املعرفــة الكافية بأنه . 1
باســتطاعتك تنمية مهارات التدريب التي تحتاجها، أم أنــك بحاجة إىل تعيني مهارات مدربة من 

الخارج؟

هل بإمكان فريق التدريب الداخيل تحمل مسؤوليات تدريبية إضافية؟. 2

هل ميثل التدريب ركناً أساسياً يف بناء إسرتاتيجية العمل بالرشكة؟ هل هو ملكية خاصة لديكم؟. 3

هل تدرك رشكتكم قيمة وحدة التدريب لديها؟ . 4

هل يتغري املحتوى التدريبي بشكل رسيع؟. 5

هل ُينظر إىل املدربني الخارجيني عىل أنهم خرباء؟  أم ُينظر إليهم باستخفاف؟. 6

هل تدرك نقاط القوة والضعف يف الربامج التدريبية الحالية التي تتلقاها؟. 7

هل ترغب يف االستعانة مبدربني من الخارج إلمتام عمليات التدريب بأكملها؟ . 8

هل يحاول مســؤولو التنفيذ لديكم التقليل من تأثري التدريب بالرشكة؟ هل تقبل رشكتك تحمل . 9
مسؤولية بناء املهارات واملواهب؟ 

هل ترى الجمع بني التدريب الداخيل والخارجي هو الحل األمثل؟. 10

المصدر: 
G.  Johnson, »To Outsource or Not to Outsource….  That Is the Question,« Training )August 2004(: 

26 -29; K.  Tyler, »Carve Out Training?« HR Magazine )February 2004(: 52 – 57.  
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وعىل ســبيل املثال، فإن الرشكــة التي متتلك فريقاً تدريبياً مبهــارات عالية وتقدر قيمة 

التدريب وتعتربه ذا أهمية إلسرتاتيجية العمل ال تحتاج يف الغالب إىل االستعانة مبدربني من 

الخارج للقيام بوظيفة التدريب بالكامل.  إمنا قد تلجأ هذه الرشكات إىل االســتعانة بخرباء 

خارجيني من أجل تلبية احتياجات تدريبية محددة تفوق قدرات فريق العمل أو للحصول 

عىل محتوى تدريبي معني يتميز برسعة التغري.  فعىل ســبيل املثال تتعاقد رشكة تكســاس 

إنســرتومنتس )Texas Instruments( مثــاًل لالســتعانة بالتدريب من الخــارج190.  حيث 

 ،)General Physics( مع رشكة جيرنال فيزيكس )TI( تتعاقد رشكة تكســاس إنسرتومنتس

وهي رشكة مقدمة لخدمات التدريب الخارجي، للقيام بدورات مفتوحة التسجيل يف مجال 

التدريب الفني والتطور االحرتايف.  تقوم رشكة تكســاس إنسرتومنتس يف الغالب بتوفري تلك 

الــدورات التدريبية يف مجاالت متتاز بالتغري املعلومايت الرسيــع.  وهو ما أدى إىل اعتبارها 

أفضــل الدورات املرشــحة ألن تتم من خــالل مدربني من الخارج، ورغبت رشكة تكســاس 

إنسرتومنتس يف توفري التكلفة عن طريق إمتام تلك الدورات من خالل مدربني من الخارج.  

وال تزال تكســاس إنســرتومنتس تتوىل عرض تلــك الدورات التدريبيــة التنموية االحرتافية 

املصممة حســب الحاجة.  وقد حرصت تكســاس إنسرتومنتس )Texas Instruments( يف 

تعاقداتهــا مع جهات خارجية للقيــام مبهام تدريبية عىل تضمني صيغة تعاقد تســمح لها 

بزيــادة أو خفض كمية التدريب الذي تقوم برشائه وفقــاً لحاجتها.  ومع األخذ يف االعتبار 

طبيعة الدورة االقتصادية للعمل يف مجال أشــباه املوصالت، فإن القدرة عىل زيادة وخفض 

كميــة التدريب مع االحتفاظ بربامج التدريب املصممة حســب الحاجة وأنها تضيف قيمة 

معتربة للعمل، تعد هي الســبب الهام الذي دفع تكســاس إنسرتومنتس لالستعانة مبصادر 

خارجية يف القيام ببعض الوظائف التدريبية الخاصة بها.  وتشــري البحوث إىل أن مدى رضا 

الرشكــة مبصادرها الخارجية مــن التدريب والتطوير يعتمد عىل الثقــة املتبادلة بني مقدم 

الخدمة والرشكة - )عىل سبيل املثال توفر روح الوالء بني مدير الرشكة ومدير الجهة املقدمة 

للخدمات الخارجية ومراعاتهام ملصالح بعضهام( - ونوعية التعاقد )عىل سبيل املثال، مدى 

تحديد العقد بوضوح للمسؤوليات(191.

من أجل الوصول بالرشكة لكســب ميزة تنافســية، يكون عىل التدريب أن يعني الرشكة 

عــىل تحقيق أهداف العمل العامة واملحددة.  أظهر هــذا الفصل كيف أن التغري يف أدوار 
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العمل، والعوامل التنظيمية، ودور التدريب يؤثرون يف كمية ونوع التدريب فضاًل عن تنظيم 

وظائف التدريب.  كام متت مناقشة عملية التدريب والتطوير اإلسرتاتيجي.  أوضح الفصل 

كيف تؤثر اإلسرتاتيجيات املختلفة )الرتكيز، النمو الداخيل والخارجي، وتصفية االستثامرات( 

عىل أهداف العمل وتوجد احتياجات تدريبية مختلفة.  احتوى الفصل عىل مناقشة لنامذج 

مختلفة من برامج التدريب.  وألن التدريب يســهم بشــكل كبري يف تحقيق إســرتاتيجيات 

وأهداف العمل، فإن مناذج التدريب املدمج يف العمل وتدريب جامعات الرشكات ســيزداد 

انتشــارهام.  ويختتم الفصل بتقديم معلومات عن التســويق واالســتعانة مبصادر خارجية 

للقيام بوظائف التدريب.  

مصطلحات أساسية:

إسرتاتيجية العمل

األهداف

التعلم

املعرفة

املعرفة الرصيحة

املعرفة الضمنية

املهمة

الرؤية

القيم

تحليل نقاط الضعف ونقاط 

القوة والفرص واملخاطر 

)SWOT(

التدريب اإلسرتاتيجي 

ومبادرات التطوير

بطاقة األداء املتوازن

مامرسات إدارة املوارد 

البرشية

إسرتاتيجية التوظيف

تخطيط املوارد البرشية

إسرتاتيجية الرتكيز

إسرتاتيجية النمو 

الداخيل

إسرتاتيجية النمو

 الخارجي

النمو الخارجي 

اإلسرتاتيجية 

إسرتاتيجية تصفية االستثامرات

التدريب املركزي

منوذج الجامعة

منوذج العميل

مناذج املصفوفة

منوذج الجامعة املؤسسية

منوذج التدريب املدمج يف 

العمل

االستعانة مبصادر خارجية

االستعانة مبصادر خارجية 

للقيام بعمليات تجارية
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أسئلة للنقاش:

كيف تتوقع اختالف األنشطة التدريبية يف رشكة يكتسح منتجها السوق عن األنشطة . 1

التدريبية لرشكة أخرى ترتكز يف عملها عىل البحث والتطوير؟

برأيك ما السمة التنظيمية األكرث أهمية التي تؤثر يف التدريب؟  وملاذا؟. 2

أي منوذج أو توليفة مناذج هي األفضل لتنظيم وظيفة التدريب؟  وملاذا؟. 3

قررت رشكة شــريينغ بالو هيلث كري )Schering – Plough Health Care( للرعاية . 4

الصحية منذ عدة ســنوات أن توســع خط إنتاجها عن طريق تطوير أقالم ورشاشات 

كوبرتونية يف حجم الجيب للوقاية من أشــعة الشمس، وكانت تلك املنتجات متوفرة 

يف الســابق يف صورة مستحرضات ســائلة معبأة يف عبوات مضغوطة.  قامت الرشكة 

بوضع إســرتاتيجية تؤكد من خاللها تطوير التســويق لهذا املنتج.  كانت الرشكة عىل 

دراية جيدة من بحوث التسويق بأن عمالءها بالفعل يستخدمون املنتج الكوبرتوين يف 

صورته األولية السائلة واملعبأة يف عبوات للوقاية من حروق الشمس.  ونتيجة لزيادة 

الوعي بأخطار تعرض الجلد الزائد ألشــعة الشــمس، زادت حاجة العمالء -الذين مل 

يكونوا يســتخدمون املنتج إال عىل الشواطئ فقط – إىل منتج حامية يومي من أشعة 

الشمس.  ومن هنا فكر مديرو الرشكة يف إمكانية التوسع يف السوق بفعالية يف حالة 

إعــادة تعبئة املنتج ليتالءم وضعــه يف جيب، أو حافظة العميل أو حقيبته الرياضية.  

حدد إسرتاتيجية العمل؟  وما احتياجات التدريب الناتجة من هذه اإلسرتاتيجية؟  ما 

آثار التدريب لهذا القرار يف:  )1( التصنيع و)2( طاقم عمل املبيعات؟

أي من مبادرات التدريب اإلسرتاتيجي والتطوير يف رأيك ينبغى عىل جميع الرشكات . 5

أن تؤيدها يف ظل املناخ االقتصادي يف الوقت الحايل؟  وملاذا؟ 

هل هناك مبادرات التدريب اإلسرتاتيجي والتطوير أكرث أهمية للرشكات الصغرية؟  فرس.. 6

7 . )Nextel Communicatios( قم بتقييم وحدة التدريب لدى رشكة نكستل لالتصاالت

مســتخدماً الخمس كفاءات لنموذج التدريب املدمــج يف العمل.  هل تعتقد أنه ميكن 

اعتبار وحدة التدريب التي تتبعها نكستل لالتصاالت منوذجاً للتدريب املدمج يف العمل؟ 
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قارن وأظهر التباين بني منوذج الجامعة املؤسسية ومنوذج هيئة التدريس؟  بني أوجه . 8

التشابه وأوجه االختالف بينهام؟ 

مــا املقصــود برأس املــال البرشى؟  وكيف يؤثــر رأس املال البــرشي عىل تغري دور . 9

التدريب من اكتساب املعرفة واملهارات إىل إيجاد املعرفة ومشاركتها؟

كيف ميكن اســتخدام تحليل نقاط الضعف والقوة والفرص واملخاطر )SWOT( يف . 10

مواءمة األنشطة التدريبية إلسرتاتيجيات العمل وأهدافه؟

ما آثار التدريب الناتجة عن زيادة استخدام الفرق يف تصنيع املنتجات أو توفري الخدمات؟ . 11

كيف ميكنك تصميم جامعة رشكة؟  ارشح كل خطوة ستقوم باتخاذها.  . 12

ما مميزات وعيوب منوذج التدريب املركزي؟. 13

مــا العوامل التي تراعيها الرشكة عند اتخاذ قرار بشــأن االســتعانة مبصادر خارجية . 14

إلجراء كل مهامها التدريبية؟  هل ستختلف هذه االعتبارات إذا ما رغبت الرشكة يف 

االستعانة مبصادر من الخارج للقيام مبهمة تدريبية واحدة؟  علل.  

مهام تطبيقية:

 تصفح املوقع www.  pfizer.  com وهو املوقع اإللكرتوين لرشكة فايزر )Pfizer( وهي . 1

الرشكة التي تقوم ببحوث، وتطوير، وتصنيع، وتسويق األدوية الرائدة يف الطب البرشى 

والبيطــري.  حدد بيان مهمة رشكــة فايزر )Pfizer(، ورؤيتهــا، وقيمها.  تصفح الجزء 

 Working( الخــاص بالوظائف عىل املوقــع.  قم بالضغط عىل رابط العمل لدى فايزر

for Pfizer(.  راجع الروابط املوجودة يف هذه الصفحة.  صف كيف يدعم التعلم رؤية 

رشكة فايزر)Pfizer( وقيمها.  

02 ابحث عن تقرير سنوي إلحدى الرشكات عرب اإلنرتنت أو قم بزيارة مكتبة.  وبعد االطالع 

عىل التقرير، قم مبا ييل: 

• حدد مهمة الرشكة، وقيمها، وأهدافها.  	
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• ابحــث عن أية معلومات وردت يف التقرير وتتعلق باملامرســات التدريبية للرشكة 	

وكيفيــة ارتباطها باألهداف واإلســرتاتيجيات.  كن مســتعداً لتقديم عرض مخترص 

للبحث الذي أنجزته يف الفصل الدرايس.  

03 تصفــح املوقع www.  orkin.  com وهو املوقع الخاص برشكة أوركني )Orkin( وهي 

الرشكة الرائدة عىل مستوى العامل يف مكافحة اآلفات والنمل األبيض.  قم بالضغط عىل 

 Press at the  للتعرف عىل املزيد عن الرشكة.  اضغط عىل رابط About Orkin رابط

bottom يف صفحة أوركني الرئيسة.  ثم قم بالضغط عىل رابط

Orkin، Inc.  Named to Training Magazine’s Top 125 for Seventh Straight Year

أجب عن األســئلة التاليــة:  ما نوع التدريب الذي تقدمه أوركــني ملوظفيها؟  هل هو   

تدريب إســرتاتيجي؟  اذكر الســبب.  كيف تســتخدم أوركني التدريب يف اإلســهام يف 

الوصول بالرشكة إىل اكتساب ميزة تنافسية؟

www.  milliken.  com  .4 هــو املوقــع اإللكــرتوين عىل شــبكة اإلنرتنت لرشكة ميليكني 

آنــد كامبــاين )Milliken and Company( التــي تقــوم بإنتاج أجود أنواع النســيج 

واملنتجات الكيميائية.  قم بالضغط عىل رابط Industry Leadership ثم اضغط عىل 

رابــط Education.  وأجــب عام ييل:  ما مهمة جامعة ميليكــني؟ ما املوارد التعليمية 

املســتخدمة؟  ما الدورات التدريبية واملناهــج التعليمية التي تقدمها الجامعة؟  كيف 

تربط الجامعة ما تقدمه من مواد تعليمية بإسرتاتيجية ومهام وأهداف العمل بالرشكة؟

www.  corpu.  com  .5 هــو املوقــع اإللكرتوين الخاص برشكة كوربوريت يونيفارســتي 

إيكستشــانج، )Corporate University Xchange( وهــي رشكــة تعليميــة وبحثية 

واستشارية ذات خربة يف مجال الجامعات املؤسسية.  فام نوع املعلومات املتوفرة عىل 

هذا املوقع بخصوص الجامعات املؤسسية؟  مل تعد هذه املعلومات مفيدة؟

www. adayanaauto. com  .6 هــو املوقــع اإللكــرتوين الخاص برشكة أدايانا للســيارات 

)Adayana Automotive(، وهــي رشكــة تقدم خدمات خارجيــة حيث تتخصص يف 

مجــال التدريــب الخاص بصناعة الســيارات.  ما الخدمات التي تقدمهــا رشكة أدايانا 
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للســيارات )Adayana Automotive(؟ افــرتض أنك تعمل أخصــايئ موارد برشية يف 

مجال صناعة الســيارات، يف رأيك ما املميزات والعيوب التي تتوقعها يف حالة االستعانة 

برشكة أدايانا للسيارات )Adayana Automotive( للقيام مبهام تدريبية من الخارج؟

دراســة حالة:  التدريب والتطوير يســاعد الكاوتشوك على الســفر في شركة تايرز بلس 

:)Tires Plus( لإلطارات

إن مهمة رشكة تايرز بلس )Tires Plus( لإلطارات املتبعة يف فرعها الرئيس ويف 500 فرع 

لها يف 22 والية هي تشجيع املوظفني ليكون أداؤهم يف العمل مامثاًل ألدائهم يف بقية جوانب 

حياتهم.  تقوم الرشكة ببيع وإصالح اإلطارات وغري ذلك من خدمات إصالح السيارات.  يضم 

كادر املوظفني يف الرشكة املديرين ومســتويات متنوعة من الفنيني وميكانيكيي الســيارات، 

وطاقم مبيعات التجزئة، باإلضافة إىل أخصايئ صيانة اإلطارات.  تتبنى الرشكة فلسفة خاصة 

وهي:  »لن نبيع لك إطارات، بل سنساعدك يف رشائها« وهي بذلك تدعم الثقة لدى عمالئها 

بأنهــا لن تويص باإلطارات التي تبيعهــا وال الخدمات التي تقدمها إال يف حالة رغبة العميل 

يف الحصول عليها.  ويعد هذا التوجه الذي يتســم بالرصاحة واألمانة يف التعامل هو أســاس 

نجاح الرشكة وهو الذي ساعدها عىل أن تكون جزءاً من أكرب مجموعة لبيع إطارات بنظام 

التجزئــة يف البالد.  ال تكتفي تايرز بلس بجزئية رضا العميل ألنها ترى أن الهدف الذي البد 

من بلوغه هو الوصول بالعميل إىل درجة التحمس للرشاء.  وتؤمن الرشكة بأن رضا العميل 

ســيضمن لها عودته للرشاء من جديد، لكن حامس العميل للرشاء قد يجعله يطلع كل من 

يعرفهم عىل املنتج الذي قام برشائه.  وعىل ذلك فإن الرشكة ال تطالب فقط بحسن معاملة 

العمــالء ولكن بضامن البيع بأقل األســعار.  أحد أهم أهــداف الرشكة هو تطوير املوظفني 

وزيادة شعورهم باالنتامء والنزاهة باعتبار تلك األهداف هي يف األساس مفاهيم اجتامعية 

واقتصاديــة.  برأيك ما أكرث أهــداف العمل أهمية لدى رشكة تايرز بلس )Tires Plus(؟ ما 

أنواع التدريب اإلسرتاتيجي ومبادرات التطوير التي ستقوم بوضعها يف حال الرغبة يف إنشاء 

جامعة لرشكة تايرز بلس )Tires Plus(؟

المصدر: 
K.  Dobbs “Tires Plus Takes the Training High Road,” Training )April 2000(: 57 – 63.  
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:Business Week”دراسة حالة )1 (  من صفحات مجلة “بيزنيس ويك

ال يتطلــب األمـر ســوى قريـة – واستشــاري: تختــرب رشكة برايس ووترهــاوس كوبرز 

)PriceWaterhouse Coopers( رشكاءها من خالل إرسالهم إىل العمل يف دول فقرية، ففي 

  ) PriceWaterhouse Coopers( الصيــف املايض، طلبت رشكة برايس ووترهاوس كوبــرز

 )Tahir Ayub( العمالقة يف مجال املحاسبة واالستشارات من أحد رشكائها وهو طاهر أيوب

أن يقدم استشارة غريبة كانت وهو أمر مختلف أن أي يشء قام به من قبل.  وهي مساعدة 

قادة قرية منعزلة يف ناميبيا يف التصدي لظاهرة تزايد مرض اإليدز الذي تفىش يف مجتمعها.  

اضطــر أيوب ذو التاســعة والثالثني عاماً، واثنان من األقــران أن يتغلبوا عىل عائق اختالف 

اللغــة، والتفــاوت الثقايف، وتعذر توصيــل الكهرباء، ألن يرتكوا عروض البــاور بوينت التي 

اعتادوا اصطحابها واستعاضوا عنها بوسائل أقل من حيث املستوى التقني، وهي املناقشات 

املبــارشة مــع الناس وجهاً لوجــه، وأدرك زعامء القرية أنهم بحاجة لكســب دعم املجتمع 

لربامج مكافحة املرض، وأدرك أيوب درســًا هاماً مفاده أن التقنية ليســت دامئاً هي الحل.  

وعلق عىل ذلك بقوله:  »من األفضل أن تنحي معتقداتك وانحيازاتك جانباً وتحاول الوصول 

إىل طرق جديدة يف رؤيتك لألشياء«.

رمبا مل يواجه أيوب أبداً من قبل مثل هذا االنفصال الثقايف الحاد الذي واجهه يف ناميبيا.  

ولوال ظهور الجيل التايل من الرشكاء والتغلب عىل العوائق وإيجاد قنوات اتصال مع العمالء 

لكانوا ســيواجهون جانباً عصيباً يف وظائفهم.  ومن ضمن املهارات التي تحرص رشكة برايس 

ووترهــاوس كوبرز )PwC( عىل تعزيزهــا لدى رشكائها العاملني ضمن برنامج أوليســيس 

Ulysses، الذي يقوم بإرسال أعىل املهارات املهنية للدول النامية للقيام مبرشوعات خدمية 

تســتغرق مثانية أســابيع.  ويف مقابل اســتثامر متواضع نوعا ما – يبلغ 15000 دوالر للفرد 

باإلضافــة إىل الرواتب – يخترب أوليســيس ما لديه من مواهب ويوســع نظرة العامل لقادة 

رشكات املحاســبة يف املســتقبل.  بدأت الرشكة برنامجها هذا منذ أربع سنوات، واستطاعت 

 )Johnson & Johnson( خــالل هذه املــدة جذب انتباه رشكة جونســون آند جونســون

ورشكــة جــي.  أن.  جي )JNJ( ورشكة سيســكو سيســتمز )Cisco Systems( وغريها من 

الرشكات الكربى لتستعني بربامجها الخاصة.  
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توقــن رشكة برايس ووترهــاوس كوبرز )PwC( بنجاح الربنامج عــىل الرغم من صعوبة 

قيــاس حجــم النتائج.  واليزال جميــع الخريجني األربعة والعرشون يعملــون بالرشكة، وتم 

ترقية نصفهم وتحمل أغلبهم مســؤوليات جديدة.  ومن الجدير أن هؤالء الخريجني األربعة 

والعرشيــن فرداً يقولون بأن لديهم التزاماً أقوى تجــاه الرشكة، ويرجع ذلك جزئياً إىل التزام 

الرشكــة تجاههــم فضاًل عن رؤيتهم الجديــدة لقيم الرشكة.  ويقول ويليــم بروكر، الرشيك 

الدول املفوض عىل املســتوى العاملي:  »إننا نحصل عىل أفضل الرشكاء بفضل هذه املامرسة 

املتبعة«.  

يعد برنامج أوليسيس رداً من رشكة رشكة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( عىل واحدة 

مــن أكرب التحديات التي تواجــه رشكات الخدمات املهنية وهــي:  تحديد وتدريب القادة 

الحاليــني والقادمــني الذين ميكنهــم إيجاد إجابات غري تقليدية للمشــكالت املســتعصية.  

وإعامالً للعرف وطبقاً للحاجة تتم تنشــئة قيادات تلك الرشكة من داخلها.  لكن مع وجود 

8000 رشيــك، مل يعد من الســهل تحديد مــن لديهم دراية بالعمل وامتــالك ملهارات بناء 

العالقــات.  وكام يقوم الربنامج بإعطاء الرشكاء تصــوراً جديداً عن رشكة برايس ووترهاوس 

كوبــرز )PwC(، فإنه أيضاً يجدد رؤيــة الرشكة لرشكائها وبخاصة فيام يتعلق بقدرتهم عىل 

التامسك يف ظل ضغوط العمل.  

وبالنسبة للرشكاء الذين يف منتصف مشوارهم الوظيفي ممن دأب عىل استخدام الربيد 

اإللكرتوين والبالك بريي مل يكن هذا العمل باألمر الهني عىل اإلطالق، فهم قد عاشوا يف عامل 

ميلء بالهواتف الالسلكية، واملكاتب املريحة، واعتادوا عىل تناول الوجبات الصينية الجاهزة 

- ولذلك فإن قســوة الحياة يف دول العامل النامي قــد أصابتهم بالصدمة.  فها هو ذا براين.  

ىب.  مكني ذو الســبعة والثالثني عاماً - وهو خبري عمليات دمج واستحواذ الرشكات يف رشكة 

برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( فرع بوســطن - يرتاد للمــرة األوىل دولة من دول العامل 

الثالث ويزور مدينة بليز )Belize( حيث يصادف بيوت متسخة األرضيات، وأطفال مرىض، 

وفقر مدقع.  

أمــا أيوب فعىل الرغم من والدته يف إفريقيا واعتبار نفســه خبرياً بأحوال الناس، إال أن 

األيام الطوال التي قضاها بني سكان إفريقيا املصابني باإليدز بشكل مروع قد دفع رضيبتها 
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من رصيده النفيس واملعنوي.  أما دنيو مبباســيو، الرشيك ذو الســبعة والثالثني عاماً والذي 

كان يعمــل يف تلــك الرشكة – يف مكتب رومانيــا، فقد كان عمله أثنــاء النهار فقط لتعذر 

الكهرباء هناك– وذلك عندما قىض مدته من العمل يف زامبيا يف مركز زراعي كان فيه شاهداً 

عىل كمية البؤس والشــقاء املتفاقم من حوله.  يقول مبباســيو »إن أفريقيا حقاً قارة فقرية 

كلنــا يعلم بذلك، ولكن لن تدرك كم هي فقرية إال عندما تذهب إليها.  إننا نســلم بالكثري 

من األشياء«.

اعتــادت الرشكات ألكرث من خمســة عرش عاماً اســتخدام مبادرات تحمل املســؤولية 

االجتامعية يف تنمية القادة.  لكن رشكة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( تأخذ ذلك املفهوم 

ملستوى جديد، حيث يقيض املشاركون مثانية أسابيع يف الدول النامية حيث يعريون مهارات 

العمل لديهم إىل مجموعات مســاعدة محلية –من وحدة ســياحة بيئية يف بليز إىل صغار 

املزارعــني يف زامبيــا وصوالً إىل مجموعات مصابــة مبرض اإليدز يف ناميبيــا.  يعمل برنامج 

أوليســيس عىل تقديم مشاركني يدخلون يف تحدي يتمثل يف التعاون رغم اختالف الثقافات 

بــني موظفـي الرشكـة القادمني من مختلف األماكــن يف العامل وعمالء محليني.  وها هو ذا 

أيوب، عىل سبيل املثال يتعاون مع مشاركني له من دول املكسيـك وهولنـدا.  

ما وراء المحاسبة:

تقول رشكة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( إن الربنامج، وهو اآلن يف دورته الثالثة، مينح 

املشاركني رؤية شاملة وعاملية وهو أمر هام ورضوري للرشكة التي ميتد نشاطها حول العامل.  

يــرى دوجالس ريدي، مديــر »االتحاد الدويل لبحوث التنمية التنفيذيــة« أن برامج التعلم 

التنفيذي التقليدية تعمل عىل إنتاج رجال ونساء - يتمتعون مبهارات عمل متخصصة، ولكن 

ينقصهــم اإلملام ببعض القضايا خارج تخصصهم الدقيق.  أفــادت رشكة برايس ووترهاوس 

كوبرز )PwC( أن برنامج أوليســيس Ulysses يسهم يف إعداد املشاركني لتجاوز التحديات 

التي تتخطى الحدود الضيقة لألعامل الحســابية واالستشارية، تلك التحديات من شأنها أن 

ترسخ يف األذهان قياًم مثل املشاركة املجتمعية التي تعد عنرصاً أساسياً يف ثقافة الرشكة.  

ميثل برنامج أولســيس أيضاً فرصة للمشاركني لتعلم ما ميكنهم إنجازه دون االعتامد عىل 

  . مواردهم املعتادة.  ويجربهم هذا الربنامج عىل تويل القيام مبرشوعات خارج نطاق خربتهم
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ففي صيف 2003، عىل ســبيل املثال، قام ماكني بوضع خطة عمل لوحدة ســياحة بيئية يف 

بليز.  وقد كانت هذه التجربة مثرية للدهشة.  فامزال ماكني يذكر مشاركته يف وجبة عشاء 

يف منــزل فــالح بعدما أمضيا اليوم يف نقاش حول خطة العمــل.  ويتذكر ماكني ذلك بقوله: 

»حتى الكهرباء مل تكن يف منزله ،...  لكنه دبر األمر«.  

يقــول رشكاء رشكة برايس ووترهاوس كوبرز بأنهــم قاموا بتكييف خرباتهم لتتامىش مع 

مهمة إدارة الناس والعمالء.  ذكرت جنيفر تشانج وهي رشيكة من ماليزيا أن الفريق الذي 

كانت تعمل معه الحظ تغرياً يف أســلوبها يف اإلدارة بعد عودتها من رحلة بليز، فقد زادت 

قدرتها عىل االستامع لآلخرين وأصبحت أكرث مرونة، وتعلق عىل ذلك قائلة:  »عندما تشهد 

البطء الشــديد يف اتخاذ القرارات يف أماكن أخرى، تصبح أكرث صرباً مع العاملني معك«.  أما 

أيــوب الذي متــت ترقيته يف يونية فيعمــل اآلن مديراً يرأس 20 مشــاركاً.  يقول أيوب إنه 

يفضل املناقشات املبارشة وجهاً لوجه عن تلك التي تجري عرب الربيد اإللكرتوين ألن انخفاض 

مستوى التقنيات يبنى الثقة، مردداً:  »هذا الذي أحدث الفرق يف ناميبيا«.  

يف حال انترشت مثل هذه املفاهيم يف الرشكة، ســيصبح برنامج أولسيس أكرث من مجرد 

رحلة لالكتشــاف الشــخيص لعدد من الرشكاء، بل قد يســاعد عىل بناء قادة قادرين عىل 

مواجهة تحديات العمل العاملي املتزايد، وهو ما تراه رشكة برايس ووترهاوس كوبرز مربط 

الفرس.  

األســـئلـة:

ما التحديات التنافسية التي حفزت رشكة برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( لتطوير . 1

برنامج أولسيس؟

هل تعتقد أن برنامج أولسيس يســهم يف إسرتاتيجية وأهداف العمل برشكة برايس . 2

ووترهاوس كوبرز)PwC(؟  وضح.  

كيف ســتحدد مدى فعالية برنامج أولســيس Ulysses؟  ما املقاييس والنتائج التي . 3

ستعمل عىل جمعها؟  وملاذا؟
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مــا مميزات وعيوب برنامج أولســيس مقارنــة بالطرق األكرث تقليديــة واملتبعة يف . 4

تدريــب القادة مثل الدورات الرســمية )مثل ماجســتري إدارة األعامل( أو تكليفهم 

مبزيد من املسؤوليات الوظيفية؟

المصدر: 
J.  Hempel and S.  Porges, “It Takes a Village – And a Consultant:  Pricewaterhouse Coopers Tests 

Partners by Sending Them to Work in Poor Nations,” Business Week )September 6, 2004(, 

retrieved from www.  businessweek.  com February 23, 2009.
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الجزء الثاني

تصميم التدريب

يركز الجزء الثاين من الكتاب عىل كيفية إجراء التصميم املنتظم للتدريب الفعال، حيث 

يناق��ش الفصل الثالث من هذا الجزء والذي يحمل عن��وان »تحديد االحتياجات« العملية 

املس��تخدمة يف تحدي��د رضورة التدريب من عدمه.  وتتضمن عملي��ة تحديد االحتياجات 

التحلي��ل التنظيمي وتحليل املوظفني فض�اًل عن تحليل امله��ام.  أم�ا الفص�ل الراب�ع والذي 

جاء بعن���وان »التدريب:  نظريات وتصميم الربنامج« فيتن��اول نظريات التعلم وآثارها يف 

إيجاد بيئة تس��اعد املتدربني عىل تعلم الدروس املس��تفادة من العملية التدريبية كاملعرفة 

واملهارات والقدرات.  ويستعرض الفصل أيضاً الجوانب العملية يف تصميم برنامج التدريب 

والتي تش��مل تطوير الدورات وبرام��ج التدريب وكيفية اختي�ار وإع��داد موق�ع تدريبي.  

ويتناول الفص�ل الخام�س والذي يحم�ل عن�وان »انتقال التدريب« كيفية تأثري بيئة العمل 

واملديري��ن واألق��ران وحتى املتدربني عىل اس��تخدام ما تم تعلمه م��ن التدريب يف مجال 

العم��ل.  كام يتناول كذل��ك دور إدارة املعرفة يف عملية انتق��ال التدريب.  ويقدم الفصل 

الس��ادس والذي يحم�ل عنوان »تقييم التدريب« نظرة ش��املة ح��ول كيفية تقييم الربامج 

التدريبية، ويشمل ذلك نوعية النتائج التي ينبغي قياسها وأنواع تصميامت التقييم املتاحة.  

ثم يختتم الجزء الثاين بدراس��ة حالة توضح أهمية اس��تخدام ألعاب الفيديو عىل رأس 

العمل بهدف تدريب املوظفني.  

1- تحديد االحتياجات:

التدريب:  نظريات وتصميم الربنامج. 1

انتقال التدريب. 2

تقيي�م التدريب. 3
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الفصل الثالث

تحديد االحتياجات

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل:

مناقشة دور كل من تحليل املنظمة وتحليل املوظفني وتحليل املهام يف تحديد االحتياجات.  . 1

تحديد الطرق املختلفة املستخدمة يف تحديد االحتياجات وتحديد مزايا وعيوب كل طريقة.  . 2

مناقش��ة مخاوف املديرين من املس��تويات العليا واملتوسطة وكذلك املدربني بشأن . 3
تحديد االحتياجات.  

توضيح كيفية تأثري الس��امت الش��خصية واملدخالت واملخرجات واآلث��ار والتغذية . 4
الراجعة عىل األداء والتدريب.  

تهيئة الظروف املناسبة لضامن تقبل املوظفني للتدريب.  . 5

مناقشة الخطوات املتبعة عند تحليل إحدى املهام.  . 6

تحليل بيانات تحليل املهام بهدف تحديد املهام التي يجب عىل املوظفني التدرب عليها.  . 7

توضيح مناذج الكفاءة والعملية املستخدمة يف تطويرها.  . 8

:)NetApp( تحديد االحتياجات في نت آب

قدمت رشكة نت ورك أبليانس��ز ])Network Appliances )NetApp([ حلوالً مبتكرة 
إلدارة البيان��ات وتخزينها بحيث تس��اعد العمالء عىل زيادة مع��دل تطور العمل وتحقيق 
إنتاجي��ة بتكلفة متميزة.  وتع��د رشكة نت آب واحدة من أرسع ال��ركات منواً يف تخزين 
البيان��ات وإدارته��ا، حيث يعمل بها م��ا يربو عىل 8000 موظ��ف يف 130 مكتباً منتراً يف 
جميع أنحاء العامل.  وقد تم تصنيفها من بني أفضل 15 رشكة عام 2008 يف مجلة فورتش��ن 
K( )Fortune Magazine( وذل��ك كام ورد يف التقرير الس��نوي عن أفضل مائة رشكة، كام 

اس��تمرت يف تلك القامئة ملدة س��ت س��نوات متتالية.  وتعرف نت آب بالعديد من برامج 
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 )TOAST( التدريب والتطوير الخاص��ة بها، مبا يف ذلك برنامج مهام املنظمة واألداء املركز
وهو برنامج توجيهي للموظفني الجدد يضم مسؤولني تنفيذيني يف املستويات العليا باإلضافة 

.)NetApp( إىل جامعة نت آب

ونتيج��ة لنمو رشكة نت آب )NetApp(، فقد اضطرت إىل تطوير مهنديس دعم الركة 
املعين��ني حديث��اً، وذلك لتقديم خدمات عىل مس��توى عاملي.  وملا كان��ت برامج التدريب 
املوجودة يف الركة غري كافية، احتاجت نت آب إىل برامج تدريبية تغطي جوانب مهارات 
حل املش��كالت لجميع مج��االت الدعم، مبا يف ذل��ك عمليات ونظم وإجراءات التش��غيل 
واملهارات األساس��ية.  وكان من الرضوري التدرب عىل تلك املهارات للتأكد من أن مهنديس 
الدع��م حديثي التعيني يتمتعون بكفاءة عالية يف تلبية احتياجات العمالء لخدمات الركة.  
وق��د طلبت نت آب من أفضل موظفيها االش��رتاك يف مجموعات تركيز للعمل عىل تحديد 
االحتياج��ات.  وقد طلب من مجموع��ات الرتكيز تحديد املهام الت��ي ينبغي عىل مهنديس 
الدعم معرفتها للقيام مبهامهم، وبالفعل قامت تلك املجموعات بتحديد 1400 مهمة.  كام 
ت��م تصني��ف تلك املهام وفقاً ملدى صعوبته��ا وتكرارها وأهميتها.  كذل��ك تم تحديد 500 
مهمة بوصفها مهام رضورية يجب أن يعرفها مهندسو الدعم خالل عامهم األول من العمل.  
وللتع��رف ع��ىل تلك املهام فقد تم تطوير برنامج تدري��ب للموظفني الجدد.  وتضمن هذا 
الربنامج طرقاً متنوعة منها التعليم اإللكرتوين الذايت والتدريب العميل يف القاعات الدراسية 
وحاالت أخرى تعتمد عىل نظام الدعم اآليل للركة أو نظام يطلقه العمالء عىل اإلنرتنت.  

المصدر: 

S.  Verman and B.  Collins, “On Ramp to Success at Network Appliances,” T + D )July 2007(: 58 -61; 

www.  netapp.  com.  

مقدمـــة:

كام ناقش��نا يف الفصل األول، فإن مامرسات التدريب الفعال تتضمن إجراء عملية تصميم 
الربنامج التدريبي.  وتبدأ عملية التصميم تلك بتحديد االحتياجات.  وتتضمن الخطوات التالية 
يف تل��ك العملية التأكد من أن املوظفني لديهم الدافعية واملهارات األساس��ية الالزمة للتدريب 
وخلق بيئة تدريب صالحة وكذلك التأكد من أن املتدربني يس��تخدمون املهارات التي اكتسبها 
أثناء عملهم باإلضافة إىل اختيار طريقة للتدريب وتقييم ما إذا كان التدريب قد حقق النتائج 
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املرج��وة منه.  وكام يؤكد منوذج نت آب فمن الرضوري تحديد نوع التدريب املطلوب ومدى 

رغب��ة املتدربني في��ه، وذلك قبل البدء يف اختي��ار طريقة التدريب.  ويش��ري مصطلح تحديد 

االحتياجات إىل تلك العملية املستخدمة يف تحديد ما إذا كان التدريب رضورياً أم ال.  

 يتضمن تحديد االحتياجات عادة إجراء تحليل تنظيمي وتحليل املوظفني وكذلك تحليل 

امله��ام192.  ويقص��د بالتحليل التنظيمي اإلطار الذي س��يتم التدري��ب يف نطاقه.  أو بعبارة 

أخرى، يتضمن التحليل التنظيمي تحديد مدى مالءمة التدريب لخطة عمل الركة واملوارد 

املتاحة لتلك العملية والدعم املقدم من املديرين واألقران ألنشطة التدريب.  لقد أصبحت 

اآلن ع��ىل دراية بأحد جوانب س��امت التحلي��ل التنظيمي.  فقد ناق��ش الفصل الثاين دور 

إسرتاتيجية عمل الركة يف تحديد نوع وعدد مرات التدريب.  

 أما تحليل املوظفني فيسهم يف تحديد املوظفني يحتاجون إىل التدريب.  ويتضمن تحليل 

املوظف��ني )1( تحدي��د ما إذا كان قص��ور األداء ناتجاً عن نقص يف املع��ارف أو املهارات أو 

القدرات )وهي إشكالية تدريبية( أم عن مشكلة أخرى خاصة بالدافعية أو تصميم العمل، 

)2( تحدي��د املوظفني الذي��ن يحتاجون إىل التدريب، )3( تحديد مدى اس��تعداد املوظفني 

للتدريب.  أما تحليل املهام فيحدد تلك املهام واملعارف واملهارات والسلوكيات الهامة التي 

يجب الرتكيز عليها يف تدريب املوظفني إلنجاز املهام املوكلة إليهم.  

لماذا يعد تحديد االحتياجات ضرورياً؟

ميثل تحدي��د االحتياجات الخطوة األوىل يف عملية تصمي��م التدريب، وإذا مل تتم هذه 

الخطوة بالشكل املناسب فمن املمكن أن يحدث أي من املواقف التالية:

• قد يتم اس��تخدام التدريب بش��كل غري صحيح يف حل مشكلة تتعلق باألداء )وذلك 	

عندما يكون الحل متعلقاً بدافعية املوظف أو تصميم العمل أو تحسني االتصال فيام 

يتعلق بتوقعات األداء(.  

• قد تشتمل برامج التدريب عىل محتوى أو أهداف أو طرق غري مناسبة.  	

• قد يتم إرس��ال متدربني إىل برامج تدريبية ال ميتلكون املهارات األولية أو األساس��ية 	

الالزمة لها أو حتى الثقة الرضورية للتدريب.  
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• قد ال ينتج عن التدريب القدر املتوقع من التعلم أو التغري السلويك أو النتائج املالية 	
التي تتوقعها الركة.  

• قد يتم إنفاق أموال عىل برامج تدريبية غري رضورية ألنها غري مرتبطة بإس��رتاتيجية 	
عمل الركة.  

ويوضح الشكل )3-1( أنواع التحليالت الثالثة التي يتضمنها تحديد االحتياجات، وكذلك 
األسباب واملخرجات التي تنتج عن تحديد االحتياجات.  وهناك العديد من »نقاط الضغط« 
التي تش��ري إىل رضورة التدري��ب.  وتتضمن نقاط الضغط تلك مش��كالت األداء أو التقنية 
الجديدة أو طلبات العمالء الداخليني أو الخارجيني للتدريب أو إعادة تصميم العمل أو سن 
قوانني جديدة أو تغري خيارات العمالء أو املنتجات الجديدة أو افتقار املوظفني إىل املهارات 
األساس��ية.  وتجدر اإلشارة إىل أن نقاط الضغط هذه ال تضمن أن يكون التدريب هو الحل 
املناس��ب.  فإذا افرتضنا عىل س��بيل املثال أن هناك سائق شاحنة توصيل ووظيفته األساسية 
ه��ي توصيل غازات التخدير إىل املنش��آت الطبية.  لكن الس��ائق أخطأ وقام بتوصيل خط 
إمداد املخدر بخط إمداد األكسجني يف مستشفى ما، مام أدى إىل تلويث خطوط إمدادات 
األكس��جني باملستش��فى.  ُترى ملاذا ارتكب السائق هذا الخطأ الذي يعد بوضوح مشكلة يف 
األداء؟  قد يكون الخطأ ناتجاً عن عدم معرفة السائق بالخط املناسب الذي ينبغي توصيله 
باملخدر أو قد يكون هذا نتيجة لغضبه جراء عدم حصوله عىل زيادة يف الراتب الذي رفض 
مديره اعتامدها مؤخراً أو بسبب وضع الفتات خاطئة عىل صاممات توصيل إمدادات الغاز.  
لذا فإن التدريب هو الس��بيل الوحيد للتعامل مع نقص املعرفة.  أما نقاط الضغط األخرى 
فتتطلب معالجة أمور تتعلق مبخرجات األداء الجيد )نظام األجور( أو تصميم بيئة العمل.  

ما مخرجات تحديد االحتياجات؟  يوفر تحديد االحتياجات مدخالت هامة ملعظم الخطوات 
املتبقية يف تصميم التدريب.  وكام يوضح الشكل )3-1(، فإن عملية تحديد االحتياجات ينتج 
عنه��ا معلومات تتصل بتحديد املوظفني الذين يحتاج��ون إىل التدريب وكذلك ما يرغبون يف 
الت��درب عليه، مبا يف ذلك املهام التي يرغبون يف التدرب عليها إىل جانب املعارف أو املهارات 
أو السلوكيات أو متطلبات العمل األخرى.  ويساعد تحديد االحتياجات يف تحديد ما إذا كانت 
الركة ستعهد بتدريبها إىل مصادر خارجية.  أو بعبارة أخرى، هل ستقوم براء التدريب من 

بائع أو جهة استشارية! أم ستقوم بتطويره من خالل مصادرها الداخلية! 



تصميم التدريب

205تدريب وتطوير املوظفني

شكل )3-1( أسباب ونتائج تحديد االحتياجات
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إن تحديد ما يحتاج املتدربون إىل تعلمه بدقة ميثل أهمية كبرية بالنسبة للخطوة التالية 

يف عملي��ة تصميم التدريب، وهي تحديد مخرجات وأهداف التدريب.  ويس��تطلع الفصل 

الراب��ع نتائج وأه��داف التدريب وتهيئة بيئة تدريبية تس��مح بحدوثه.  ومن خالل تحديد 

مخرج��ات التدريب وامل��وارد املتاحة له، يقدم تحديد االحتياجات أيضا معلومات تس��اعد 

الركة يف اختيار التدريب املناسب أو طريقة التطوير )التي متت مناقشتها يف الجزء الثالث 

م��ن هذا الكتاب(.  كام أن تحديد االحتياجات يوفر معلومات حول املخرجات التي ينبغي 

جمعها لتقييم مدى فعالية التدريب.  وسوف تتم مناقشة عملية تقييم التدريب يف الفصل 

السادس.  

من ينبغي أن يشارك في تحديد االحتياجات؟

نظراً ألن الهدف من تحديد االحتياجات هو تحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتدريب 

وم��ن ثم تحديد املوظف��ني الذين يحتاجون له��ذا التدريب واملهام الت��ي يتطلبها، فمن 

الرضوري أن تضم عملية تحديد االحتياجات كاًل من املدربني واملوظفني.  إذ كان املدربون 

وحدهم يف السابق هم من اهتم بعملية تحديد االحتياجات.  وكام تبني يف الفصل الثاين، 

فإن��ه من ال��رضوري أن تضم عملية تحدي��د االحتياجات املديرين يف املس��تويات العليا، 

وذلك ألن التدريب أصبح يس��تخدم بصورة متزايدة ملساعدة الركة عىل تحقيق أهدافها 

اإلسرتاتيجية.  

ويوضح الجدول )3-1( األس��ئلة التي يتعني عىل املديرين يف املستويات العليا واملديرين 

يف املس��تويات املتوس��طة وكذلك املدربني اإلجابة عنها من أجل وض��ع التحليل التنظيمي 

وتحلي��ل املوظف��ني وتحليل املهام.  املقصود باملديرين يف املس��تويات العليا هم:  املديرون 

والرؤساء التنفيذيني ونواب الرئيس.  
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جدول )3-1( االهتاممات األساسية للمديرين يف املستويات العليا واملديرين يف املستويات املتوسطة 

واملدربني يف تحديد االحتياجات

املديرون يف املستويات 

العليا

املديرون يف املستويات 

املتوسطة

املدربون

التدريب رضوري التحليل التنظيمي - ه��ل 

أه��داف  لتحقي��ق 

يدعم  كي��ف  العم��ل؟ 

إس��رتاتيجية  التدري��ب 

العمل؟ ما املخاطر التي 

تهدد القدرات لدينا؟

أنفق  أن  ينبغي عيل  - هل 

أموال عىل التدريب؟ كم 

سيساعد  كيف  سأنفق؟ 

عىل  والتطوير  التدريب 

العمل  أهداف  تحقيق 

نحافظ  هل  يب؟  الخاصة 

عىل املواهب العليا؟ 

لراء  ميزانية  لدي  هل   -

هل  التدريب؟  خدمات 

سيدعم املدراء التدريب؟

- ما الوظائف أو وحدات تحليل املوظفني 

إىل  تحتاج  التي  العمل 

تدريب؟ ما الذي يحتاج 

التدرب  إىل  املوظفون 

أهداف  لتحقيق  عليه 

العمل الخاصة بنا؟

- من الذي يلزمه التدريب؟ 

املديرون أم املحرتفون أم 

املوظفون؟

- كيف يتم تحديد املوظفني 

إىل  يحتاج��ون  الذي��ن 

التدريب؟

الرك��ة تحليل املهام متتل��ك  ه��ل   -

يتمتع��ون  موظف��ني 

وامله��ارات  باملع��ارف 

القدرات  واإلمكانات أو 

للمنافس��ة يف  املطلوبة 

سوق العمل؟ 

التي يحِدث  الوظائف  ما   -

كبرياً  فارقاً  التدريب  فيها 

يف جودة املنتج أو خدمة 

العمالء؟

عىل  يتعني  التي  املهام  ما   -

عليها؟  التدرب  املتدربني 

املهارات  أو  املعارف  وما 

السامت  أو  القدرات  أو 

رضورة  متثل  التي  األخرى 

للتدريب؟

وينظر املديرون يف املس��تويات العليا إىل عملية تحديد االحتياجات من املنظور األشمل 
للرك��ة.  فهم ال يوجه��ون تركيزهم عىل وظائ��ف معينة، بل يش��رتكون يف عملية تحديد 
االحتياجات لتحديد دور التدريب فيام يتعلق مبامرس��ات املوارد البرية األخرى يف الركة 
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)كاختيار املوظفني ونظام املكافآت(.  أو بعبارة أخرى، يساعد املديرون يف املستويات العليا 
يف تحديد ما إذا كان التدريب متصاًل بإس��رتاتيجية عمل الركة.  وإذا ما كان الحال كذلك، 
يقومون بتحديد نوع التدريب املطلوب.  كام يشرتك املديرون يف املستويات العليا يف تحديد 
وظائ��ف العمل أو وحداته التي تكون بحاجة إىل تدري��ب )تحليل املوظفني( وكذا تحديد 
م��ا إذا كانت القوى العاملة يف الركة متتلك املع��ارف واملهارات والقدرات الالزمة لتحقيق 
إس��رتاتيجية الركة وجعلها تتمتع مبيزة تنافسية يف سوق العمل.  يف حني يهتم املديرون يف 
املستويات املتوس��طة بشكل أكرب مبعرفة كيفية تأثري التدريب عىل تحقيق األهداف املالية 
للوحدات التي يقومون باإلرشاف عليها.  ومن ثم فإن التحليل التنظيمي كام يراه املديرون 
يف املستويات املتوسطة يركز عىل تحديد )1( حجم امليزانية املخصصة للتدريب، )2( نوعية 
املوظفني الذين يحتاجون لربامج التدريب )مثل املهندس��ني واملوظفني األساسيني املشرتكني 
بشكل مبارش يف رشاء سلع أو تقديم خدمات(، و)3( الوظائف التي سيحدث فيها التدريب 

فارقاً فيام يتعلق بتحسني املنتجات أو خدمة العمالء.  

وك��ام ناقش��نا يف الفصل الثاين، فإن��ه يتعني عىل املدربني )مبا يف ذل��ك مديري التدريب 
ومصممي��ه( معرفة ما إذا كان التدريب يتامىش مع إس��رتاتيجية العم��ل الخاصة بالركة.  
غري أن الغرض الرئيس للمدربني من اش��رتاكهم يف تحدي��د االحتياجات يتمثل يف تزويدهم 
باملعلوم��ات الالزمة إلدارة وتطوير ودعم برامج التدريب.  وتتضمن تلك املعلومات تحديد 
م��ا إذا كان من ال��رضوري رشاء التدريب أو تطويره داخلياً وكذلك تحديد املهام التي يجب 
أن يتدرب عليها املوظفون باإلضافة إىل تحديد مدى اهتامم ودعم املديرين يف املس��تويات 

العليا واملتوسطة ألنشطة التدريب.  

ع��ادة ما يش��رتك املديرون يف املس��تويات العلي��ا يف تحديد م��ا إذا كان التدريب يلبي 
إس��رتاتيجية الركة وحينها يقومون بتوفري املوارد املالية املناس��بة.  وال يشرتك املديرون يف 
املس��تويات العليا عادة يف تحديد املوظفني الذين يحتاجون للتدريب أو املهام التي ينبغي 
التدري��ب عليها أو املعارف أو املهارات أو القدرات أو الس��امت األخرى الالزمة إلمتام تلك 
امله��ام.  فه��ذا هو دور الخرباء، ويقص��د بالخرباء املوظفون أو األكادميي��ون أو املديرون أو 
الخ��رباء الفنيني أو املدربون أو حتى العمالء أو املوردين الذين لديهم دراية واس��عة ب� )1( 
قضايا التدريب مبا يف ذلك املهام التي س��يتم تنفيذه��ا، )2( املعارف واملهارات واإلمكانات 
الالزمة ألداء املهمة بش��كل ناج��ح، )3( األدوات الرضورية و)4( الظروف املناس��بة لتنفيذ 
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املهمة.  وتتمثل أحد القضايا األساس��ية بالنس��بة إىل الخرباء يف التأكد من أن لديهم معرفة 
واسعة باملحتوى الذي يجب أن يتضمنه التدريب، كام أنه يتعني أن يكونوا شديدي الواقعية 
حت��ى يتمكنوا م��ن إعطاء أولوي��ة للمحتويات الحيوي��ة التي يتعني مناقش��تها يف الوقت 
املخص��ص للموضوع يف منهج التدريب.  كام يتعني ع��ىل الخرباء أيضاً أن ميتلكوا معلومات 
تك��ون ذات صلة بعمل الركة ويكون لديهم فهم للغ��ة الركة وأدواتها ومنتجاتها.  ومن 
ناحي��ة أخرى، ال توج��د قاعدة تحدد نوعيات املوظفني الذين يج��ب متثيلهم يف املجموعة 
الت��ي تقوم بإجراء تحديد االحتياجات.  ومع ذلك، فمن الرضوري أن يكون هناك عينة من 
ش��اغيل الوظائف املش��رتكني يف العملية ألنهم يكونون أكرث دراية بالعمل وقد ميثلون عائقاً 
كبرياً لعملية التدريب إذا مل يش��عروا بأنهم أسهموا مبدخالت يف عملية تحديد االحتياجات.  
ويطلق مصطلح »شاغيل الوظائف« عىل املوظفني الذين يؤدون وظائفهم يف الوقت الحايل.  

فعىل س��بيل املثال، تقوم رشكة نيتج )Netg(، وهي رشكة تتخذ من والية إيلينوي مقراً 
لها، بتطوير مناهج التدريب الخاصة مبهارات تقنية معلومات التدريب وتستخدم أكادمييني 
أو مدرب��ني عىل دراية مبحتوى الدورات193.  ول��ي تقوم بتطوير مناهج التدريب، كان عىل 
فريق التطوير أن يضم مدير مروع وواحد أو أكرث من الخرباء ومصمم مناهج يقوم بتحديد 
املوضوعات التي سيتناولها املقرر ومصمم تدريب يتأكد من أن تطوير املقرر يشمل جميع 
الجوان��ب التي يغطيها منوذج تصميم نظام التدري��ب، باإلضافة إىل مؤلفني ومعدي برامج 
وفن��اين جرافي��ك يقومون بعمل تصميامت املح��اكاة التي يتم إدراجه��ا يف املقرر.  ويرأس 
الخرباء املوضوعيون جلسة تدريب جامعية لتحديد موضوع املقرر والعنارص املختلفة التي 
ينبغ��ي تناولها وأهداف املق��رر.  ويجتمع مصمم التدريب مع الخ��رباء ملراجعة األهداف 
التدريبي��ة.  ولي يبقي الخرباء املوضوعيون عىل املس��ار الصحيح، تطلب منهم رشكة نيتج 
الدراس��ة قيمة املعلومات التي يقومون بتدريسها للمتدربني فحسب، بل املوضوعات التي 

يفرتض أن يعرفوها يف نهاية دورة التدريب.  

الطرق المستخدمة في إجراء تحديد االحتياجات:

هن��اك العديد من الطرق املتنوعة التي تس��تخدم يف إجراء تحدي��د االحتياجات، مبا يف 
ذلك مراقبة املوظفني أثناء قيامهم بالعمل، واس��تخدام التقنية اإللكرتونية، وقراءة الكتيبات 
الفنية وغريها من الوثائق، إجراء مقابالت ش��خصية مع خرباء موضوعيني، وعقد اجتامعات 
بني مجموعات الرتكيز والخرباء، وطلب قيام الخرباء مبلء اس��تامرات استبيان معدة لتحديد 
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املهام واملعارف واملهارات والقدرات وغريها من الس��امت الالزمة للعمل.  ويوضح الجدول 
)3-2( مزايا وعيوب كل طريقة.  

 إن رشكة تكس��اس إنس��رتومنتس )Texas Instruments( كان��ت تحاول معرفة كيفية 
تدريب خرباء الهندسة ليتولوا مهمة تدريب املهندسني الجدد194.  وعىل الرغم من أن جميع 
املهندسني كانوا يتمتعون بخربة فنية إال أن املشكلة متثلت يف تنوع مستوى الخربة التدريبية 
لديهم.  فلم يكن لدى بعضهم أية خربة يف مجال التدريس، يف حني كان البعض اآلخر يقوم 
بالتدري��س يف جامعات محلية.  وعندما ظهرت قلة خربة املهندس��ني الجدد بصفة مدربني، 
ُأصيب كل من املدربني واملتدربني باإلحباط الش��ديد.  لكن عند تقييم احتياجات التدريب 
الخاصة باملهندسني، استخدم متخصصو التدريب والتطوير خمس طرق من الستة املوضحة 
بالج��دول )3-2(.  فقاموا بجمع معلومات كانت مفيدة لتحليل املهام والتحليل التنظيمي.  
وتم اس��تخدام قوائم دورات التدريب وتقارير املهام لتحديد مهمة قس��م الهندسة، كام تم 
اس��تخدام الدورات التدريبية الحالية والس��ابقة لتطوير املهندسني.  وقد تم أيضاً استخدام 
دراس��ات الكفاءة وقوائ��م مراجعة املروع لتحديد املهام ذات الصل��ة.  باإلضافة إىل ذلك 
تم اس��تخدام نظام مراقبة املدربني الجدد وذوي الخربة يف القاعات الدراسية لتحديد نقاط 
الضع��ف والقوة يف العروض التقدميية للمدربني )تحليل املوظفني(.  كام تم إجراء مقابالت 
ش��خصية م��ع املدربني واملوظفني للتأكد م��ن صحة املعلومات التي ت��م جمعها من خالل 
 )Boeing( الوثائ��ق املكتوبة واملس��وحات.  وهناك مثال آخر عىل ذلك وهو رشك��ة بوينج
التي نفذت عملية تم اقتباس��ها من مجال الذكاء االصطناعي.  ويتم مراقبة الخرباء وإجراء 
مقابالت ش��خصية معهم ملعرفة طرق التفكري الخاصة بهم يف حل املشكالت ومعالجة عدم 
اليقني وتقليل املخاطر.  ومن ثم فإن مامرس��ات الخرباء التي تم الكش��ف عنها يتم إدراجها 

يف منهج التدريب195.

وبالنس��بة إىل الوظائف املبتكرة حديثاً، ال يكون املدربون عادة ش��اغلني لتلك الوظائف 
حت��ى ميكن االعتامد عليهم بخصوص تلك املعلومات.  فبدالً من ذلك، قد تتيح املخططات 
الفني��ة وعمليات املحاكاة ومصممو املعدات معلومات بخصوص متطلبات التدريب ومهام 
وظ��روف العم��ل.  وبالنس��بة إىل الركات التي قدم��ت تقنية حديثة فهن��اك مصدر آخر 
للمعلومات يتمثل يف مكتب املساعدة الذي تنشئه الركات عادة لتناول املكاملات الخاصة 
باملشكالت أو أوجه القصور يف التدريب أو أوجه القصور يف الوثائق أو من خالل الربمجيات 
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أو النظ��م196.  وميكن لربنامج إدارة مكتب املس��اعدة تصنيف وتعقب املكاملات واألس��ئلة 
م��ن خالل التطبيق أو املتصل أو البائع.  وتيرس إمكانية كتابة تقارير -وهي خاصية يتيحها 
الربنامج – عملية إنتاج وثائق عن مش��كالت املستخدم وتحديد األفكار الرئيسة للمكاملات.  
ك��ام يعد تحليل تل��ك املكاملات مفيداً يف تحدي��د الثغرات املوج��ودة يف التدريب.  فعىل 
س��بيل املثال، ميكن تحليل األنواع الش��ائعة من مشكالت املكاملات لتحديد ما إذا كان ذلك 
بسبب التغطية غري الكافية لهذا الجانب يف برنامج التدريب أو عدم كفاية الوثائق املكتوبة 

ووسائل املساعدة الوظيفية املستخدمة من قبل املتدربني.  

جدول )3-2( مزايا وعيوب تقنيات تحديد االحتياجات

العيوباملزاياالتقنية

إنتاج بيانات متصلة ببيئة العمل 	املراقبة 

تقليل فرص تعطل العمل 	

تحتاج إىل مراقب ماهر 	

قد يتأثر سلوك املوظفني كونهم مراقبني  	

من الغري 

غري مكلفة 	االستبيانات

ميكن جمع البيانات من عدد ضخم من  	

املوظفني

ميكن تلخيص البيانات بسهولة 	

تتطلب وقت 	

منخفضة  	 عائد  معدالت  وجود  تحتمل 

وإجابات غري مالمئة

تفتقر إىل التفاصيل 	

تقدم فقط معلومات مبارشة عن األسئلة  	

التي يتم طرحها 

جيدة يف الكشف عن التفاصيل الخاصة  	املقابالت الشخصية

باحتياجات التدريب باإلضافة إىل أسباب 

وحلول املشكالت

ميكنها الكشف عن القضايا غري املتوقعة  	

التي تطرأ 

ميكن تعديل األسئلة 	

تستغرق وقتاً 	

تتسم بالصعوبة يف التحليل  	

تتطلب محاوراً ماهر 	

قد تشكل تهديداً للخرباء املوضوعيني 	

صعوبة جدولتها 	

املعلومات  	 املوضوعيون  الخرباء  يقدم 

التي يعتقدون أنك ترغب يف سامعها
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مفيدة بالنسبة للقضايا املعقدة أو املثرية  	مجموعات الرتكيز

للجدل التي قد ال يتمكن موظف واحد 

أو ال يرغب يف استكشافها

ميكن تعديل األسئلة الستكشاف القضايا  	

غري املتوقعة

تستغرق وقتا يف التنظيم 	

التي  	 املعلومات  املجموعة  أفراد  يقدم 

يعتقدون أنك ترغب يف سامعها

قد يرتدد أفراد املجموعة يف املشاركة إذا  	

املراكز  أو  األحوال  يف  فروق  هناك  كان 

بني أفراد املجموعة

)السجالت  التوثيق 

والكتيبات الفنية(

مصدر جيد للمعلومات عن اإلجراءات 	

موضوعي  	

الخاصة  	 املهام  ملعلومات  جيد  مصدر 

التي  والوظائف  الجديدة  بالوظائف 

تكون يف طور االبتكار

قد ال تتمكن من فهم اللغة الفنية 	

قد تكون املواد قدمية للغاية )بالية( 	

اإللكرتونية  التقنية 

)الربمجيات(

موضوعية 	

تقليل فرص تعطل العمل 	

تتطلب تدخاًل برياً محدوداً 	

قد تهدد املوظفني 	

قد يستخدم املديرون املعلومات للعقاب  	

أكرث منها للتدريب

تقترص عىل الوظائف التي تتطلب تفاعاًل مع  	

العمالء من خالل الحاسب اآليل أو الهاتف

المصدر: 
 S.  V.  Steadham, »Leading to Select a Needs Assessment Strategy,« Training and Development 

Journal )January 1980(: 56 – 61; R.  J.  Mirabile, »Everything You Wanted to Know about 

Competency Modeling,« Training and Development )August 1997(: 74; K.  Gupta, A Practical 

Guide to Needs Assessment )San Francisco: Jossey-Bass, 1999(; M.  Casey and D.  Doverspike 

»Training Needs Analysis and Evaluation for New Technologies through the Use of Problem-

Based Inquiry,« Performance Improvement Quarterly 18, no.  1 )2005(: 110 – 24.  

تتوف��ر التقنية اإللكرتونية ملراقب��ة وتعقب أداء املوظف.  وتعد ه��ذه املعلومات مفيدة 
لتحدي��د احتياجات التدريب وتقديم تغذية راجعة للموظفني بخصوص نقاط الضعف والقوة 
  . يف مهاراتهم.  ففي مراكز االتصال، عىل سبيل املثال، تقدم التقنية تقيياًم مستمراً عن األداء197
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فاملوظ��ف الذي يعكس النظام اإللكرتوين فش��له يف تحقيق معي��ار محدد، مثل تلقي أكرث من 
خمس مكاملات بشأن مشكالت غري محلولة، يتم إحالته تلقائياً ليتلقى مساعدة وظيفية مناسبة 
أو برنامج تدريبي.  وكام يوضح الجدول )3-2( هناك العديد من املميزات للتقنية اإللكرتونية، 
حي��ث أنها تقدم تقريراً موضوعياً عن الس��لوك، وميكن تلخيص البيان��ات برسعة ووضعها يف 
صورة تقارير، وال تتطلب مدرباً أو خبرياً موضوعياً ملراقبة أو مقابلة املوظفني، وتقلل من فرص 
تعطيل العمل.  ورغم ذلك، فإن استخدام التقنية اإللكرتونية يف تحديد االحتياجات تكون هي 
األنس��ب لعدد محدود من الوظائف، وهي تلك التي تتطل��ب التفاعل مع العمالء من خالل 
اس��تخدام الحاس��ب اآليل أو الهاتف198.  وعالوة عىل ذلك لي تكون التقنية اإللكرتونية فعالة، 
يتعني عىل املديرين أن يتأكدوا من أن املعلومات تستخدم لتدريب املوظفني وليس ملعاقبتهم.  

وإال سيشعر املوظفون أنهم مهددون مام سيؤدي إىل عدم رضاهم وتدويرهم.  

نظراً لعدم توفر طريقة تفوق األخرى يف إجراء تقييم لالحتياجات، فعادة ما يتم استخدام 
ط��رق متعددة يف آن واحد.  وتتنوع الطرق من حيث نوع املعلومات ومس��توى التفاصيل 
املقدمة.  لكن امليزة التي تحققها االستبيانات هي أنه ميكن جمع املعلومات من عدد هائل 
من املوظفني.  كام أنها تسمح للعديد من املوظفني باالشرتاك يف عملية تحديد االحتياجات.  
ورغم ذلك، فعند اس��تخدام االس��تبيانات يكون من الصعب جم��ع معلومات مفصلة عن 
احتياجات التدريب.  غري أن املقابالت الش��خصية أو املكاملات الهاتفية تستغرق الكثري من 
الوق��ت، ولكن ميكن من خاللها تجمي��ع املزيد من التفاصيل الخاصة باحتياجات التدريب.  
ومن ناحية أخرى تعد مجموعات الرتكيز ش��كاًل من أشكال املقابالت الشخصية التي تجري 
مع الخرباء حيث تتضمن مجموعات الرتكيز تلك مقابالت مبارشة مع مجموعات من الخرباء 
وتتعلق األس��ئلة التي يتم طرحه��ا يف هذه املقابالت باحتياجات مح��ددة للتدريب.  ومن 
ال��رضوري التأكد من صحة نتائج املقابالت واملالحظات، وذلك ألنه قد يكون هناك اختالف 
بني ما يدعي املوظفون واملديرون فعله وبني ما يقومون به يف الواقع.  فعىل س��بيل املثال، 
كان املؤلف مش��رتكاً يف مروع تحديد االحتياجات لقس��م الخدم��ات التعليمية يف إحدى 
رشكات الخدم��ات املالية.  وأرادت الركة أن تح��دد احتياجات التدريب الخاصة ب� 3000 
موظ��ف من بينهم مديرون وموظفون ومدربون إقليمي��ون يف عملية تحديد االحتياجات.  
وكان للركة خمسة مواقع إقليمية موزعة بشكل جغرايف يف جميع أنحاء الواليات املتحدة 

)عىل سبيل املثال، منطقة الغرب األوسط ومنطقة الغرب(.  
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وكان أح��د احتياجات التدريب املحتملة التي حدده��ا فريق التدريب الخاص بالركة 
تتمث��ل يف أن املوظف��ني مل يكونوا قادرين عىل اس��تخدام التقني��ات الحديثة مثل اإلنرتنت 
للوصول إىل برامج التدريب.  وس��اعدت االس��تبيانات التي تم توزيعها عىل 3000 موظف 
يف تحديد احتياجات التدريب الخاصة بهم والتي تضمنت أس��ئلة حول مهارات اس��تخدام 
التكنولوجي��ا الحديث��ة.  ونظراً لوجود كم هائ��ل من املهارات واملهام املتعلقة باس��تخدام 
التكنولوجيا والتي يصعب إدراجها جميعاً يف االس��تبيان )عىل س��بيل املثال، كيف تستخدم 
نظام تشغيل الحاسب اآليل الشخيص ومتصفح اإلنرتنت واألقراص املدمجة وجداول البيانات 
اإللكرتوني��ة(، لذا تم طرح أس��ئلة عامة متنوعة -مث��ل »إىل أي مدى تعتقد أنك بحاجة إىل 
التدري��ب عىل اس��تخدام التقنيات الحديثة التي تطبقها الرك��ة يف محل عملك؟« وقد تم 
أيض��اً إج��راء مقابالت هاتفية مع عين��ة صغرية من املوظفني لجمع املزي��د من املعلومات 

التفصيلية عن احتياجات مهارة معينة.  

ومع التأكيد املتزايد عىل إدارة الجودة الشاملة، تستخدم العديد من الركات معلومات 
عن مامرس��ات التدريب لدى غريها من الركات )وهي عملية تعرف ب� املقارنة املعيارية( 
وذلك للمس��اعدة يف تحديد النمط املناس��ب من نوع ومس��توى وتكرار القي��ام بالربنامج 
التدريبي199.  فعىل سبيل املثال، هناك رشكات مثل شيفرون )Chevron( وفيدرال إكسربيس 
)Federal Express( وجي يت إي )GTE( وزيروكس )Xerox( بجانب العديد من الركات 
األخرى تعد أعضاء يف منتدى املقارنة املعيارية التابع للجمعية األمريكية للتدريب والتطوير 
)ASRD(.  وتقوم كل رشكة بإكامل أداة املس��ح املش��رتك.  ويتضمن املس��ح أس��ئلة حول 
تكالي��ف التدريب وحجم الفري��ق واإلدارة والتصميم وتطوير الربنام��ج وتقديم التدريب، 

ويتم تلخيص املعلومات واملساهمة فيها مع الركات املشاركة.  

عملية تحديد االحتياجات:

يتناول هذا القس��م العنارص الثالثة لتحديد االحتياجات وه��ي التحليل التنظيمي، وتحليل 
املوظفني، وتحليل املهام.  ويوضح الشكل )3-2( عملية تحديد االحتياجات.  وعملياً ال يتم إجراء 
التحلي��ل التنظيمي وتحليل املوظفني وتحليل املهام وفق أي ترتيب.  وتتوقف مس��ألة تخصيص 
امل��ال والوق��ت للتدريب عىل نتائج التحلي��الت التنظيمية وتحليالت املوظف��ني واملهام.  وبينام 
ميكن ألي تحليل منفصل أن يوضح الحاجة إىل التدريب، يتعني عىل الركات دراس��ة املعلومات 
املستقاة من األنواع الثالثة للتحليالت قبل اتخاذ أي قرار بشأن تخصيص الوقت واملال للتدريب.  
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شكل )3-2( عملية تحديد االحتياجات

تحليل املوظفني

• املدخالت 	

• املخرجات 	

• النتائج 	

• التغذية الراجعة	

التحليل التنظيمي

 توجه إسرتاتيجي	•

دعم املديرين، واألقران، 	•

للقي��ام  واملوظف��ني 

بأنشطة تدريبية

موارد التدريب	•

التحليل التنظيمي

 توجه إسرتاتيجي	•

دعم املديرين، واألقران، واملوظفني 	•

للقيام بأنشطة تدريبية

موارد التدريب	•

طريقة التطوير أو التدريب

 التقييم	•

بيئة التدريب	•

نقل التدريب	•

تحليل املهام 
منوذج الكفاءة

نشاط العمل )املهمة(	•
والكف��اءة 	• والق��درة  وامله��ارة  املعرف��ة 

الش��خصية )الكفاءة(، والظروف التي تتم 
فيها املهام

 نظ��راً ألن التحلي��ل التنظيم��ي يهتم بتحديد م��ا إذا كان التدريب يت��الءم مع األهداف 

اإلس��رتاتيجية للركة وم��ا إذا كانت متتلك امليزانية والوقت والخ��ربة الالزمة للتدريب )إطار 

التدريب(، فإنه يتم إجراؤه أوالً.  وغالباً ما يتم إجراء تحليل املوظفني وتحليل املهام يف الوقت 

نفسه ألنه من الصعب تحديد ما إذا كانت أوجه القصور يف األداء ناتجة عن عيب يف التدريب 
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بعي��داً عن فهم املهام وبيئة العمل.  وقد يش��ري التحليل التنظيم��ي املبديئ إىل أن الركة ال 
ترغ��ب يف إنفاق املوارد املالية عىل التدريب.  ورغم ذلك، إذا أظهر تحليل املوظفني أن هناك 
عدداً كبرياً من املوظفني يفتقرون إىل املهارة يف مجال مهم يتعلق بأهداف عمل الركة )مثل 
خدمة العمالء(، قد يقرر املديرون يف املستويات العليا إعادة تخصيص موارد مالية للتدريب.  

التحليل التنظيمي:

يتضمن التحليل التنظيمي تحديد ما إذا كان التدريب يدعم التوجه اإلسرتاتيجي للركة 
وما إذا كان املديرون واألقران واملوظفون يدعمون أنشطة التدريب وما هي املوارد املتاحة 
ل��ه.  ويقدم الجدول )3-3( أس��ئلة يتعني عىل املدربني اإلجاب��ة عنها يف التحليل التنظيمي.  
كام يجب اس��تخدام مزيج من الوثائق واملقابالت أو مجموعات الرتكيز التي تضم مديرين 

وأفراداً يف العمل التدريبي بهدف اإلجابة عن تلك األسئلة.  

جدول )3-3( أسئلة ينبغي طرحها يف التحليل التنظيمي 

كيف ميكن أن يؤثر محتوى التدريب يف عالقة موظفينا بعمالئنا؟ 	

ما الذي ميكن أن يحتاج املوردون أو العمالء أو الركاء إىل معرفته عن برنامج التدريب؟ 	

كيف يتوافق هذا الربنامج مع االحتياجات اإلسرتاتيجية للعمل؟ 	

هل ينبغي تخصيص موارد املنظمة لهذا الربنامج؟ 	

ما الذي نحتاج إليه من املديرين واألقران لنجاح التدريب؟ 	

ما خصائص بيئة العمل التي قد تعرقل التدريب )مثل نقص املعدات وعدم وجود وقت الكتساب مهارات جديدة(؟ 	

هل منتلك خرباء يستطيعون مساعدتنا يف تطوير محتوى الربنامج ونتأكد من أننا نفهم احتياجات العمل  	
يف حني نقوم بتطوير الربنامج؟ 

هل سينظر املوظفون إىل برنامج التدريب عىل أنه فرصة؟  أم مكافأة؟  أم عقاب؟  أم إهدار للوقت؟ 	

أي األفراد أو الجامعات )موظفون، مديرون، بائعون، موردون، مطورو برامج( يكون لديهم مصلحة يف  	
رؤية نجاح التدريب؟  ومن نحتاج دعمه منهم؟ 

المصدر: 
F.  Nickols, “Why a Stakeholder Approach to Evalutating Training,” Advances in Developing Human 

Resources )Februay 2005(: 121 -134; S.  Tannenbaum,”A Strategic View of Oraganizational 

Training and Learning,” in Creating, Implementing, and Managing Effective Training and 

Development, ed.  K.  Kraiger )San Francisco: Jossey-Bass, 2002(: 10 -52.  
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التوجه اإلستراتيجي للشركة:

قمن��ا يف الفص��ل الثاين مبناقش��ة كيفية تأثري إس��رتاتيجية عمل الركة ع��ىل التدريب.  

حيث يؤثر الدور اإلس��رتاتيجي للتدريب يف نوعه ومدى تك��راره وكذلك عىل كيفية تنظيم 

مهامه داخل الركة.  ويف الركات التي يتوقع أن يس��هم التدريب فيها يف تحقيق أهداف 

وإسرتاتيجيات العمل، يكون حجم امليزانية املخصصة للتدريب ومعدل تكراره أعىل مقارنة 

بالركات التي يتم فيها التدريب بش��كل عشوايئ أو بدون وجود هدف إسرتاتيجي.  وعىل 

س��بيل املث��ال، من األرجح أن تق��وم الركات التي تؤم��ن بأن التدريب يضف��ي إىل امليزة 

التنافس��ية الخاصة بها أو تلك التي تبنت نظم العمل املرتفع األداء )عىل سبيل املثال، فرق 

العم��ل( بتخصيص ميزانيات أك��رب للتدريب وتجري العديد من الربام��ج التدريبية، ولذلك 

تؤثر إس��رتاتيجية العمل يف نوع التدريب.  فعىل س��بيل املثال وكام الحظنا يف الفصل الثاين، 

فإن الركات التي تتبنى إسرتاتيجية تصفية االستثامرات قد تكون أكرث تركيزاً عىل استخدام 

الربام��ج التدريبية التي تتعلق باملس��اعدة يف إيجاد وظائ��ف ومهارات البحث عن وظائف 

من الركات التي تتبني مبادرات إس��رتاتيجية أخرى.  وأخرياً، فكلام كان الدور اإلسرتاتيجي 

للتدري��ب أكرب، كلام كان��ت الركة أكرث قدرة عىل تنظيم مهام التدريب باس��تخدام مناذج 

جامع��ات الركات أو مناذج التدريب املدم��ج يف العمل.  حيث تؤكد تلك النامذج عىل أن 

التدريب يساعد يف حل مشكالت العمل.  

دعم المديرين واألقران والموظفين ألنشطة التدريب:

أظه��رت عدة دراس��ات أن دعم املديرين واألقران للتدريب يحت��ل أهمية كبرية، وذلك 

بجان��ب حامس املوظف��ني ورغبتهم يف حضور التدري��ب.  ومتثل العوامل الرئيس��ة لنجاح 

التدريب توجهاً إيجابياً بني األقران واملديرين واملوظفني نحو املش��اركة يف أنشطة التدريب: 

ومن ذلك رغبة املديرين واألقران يف تقديم معلومات للمتدربني عن كيفية تطبيق املعارف 

واملهارات والسلوكيات التي تعلموها من التدريب عىل مهام عملهم بشكل أكرث فعالية وكذا 

الفرص املتاحة للمتدربني الستخدام محتوى التدريب يف وظائفهم200.  فإذا مل تكن توجهات 

املديرين واألقران مش��جعة، فمن غري املحتمل أن يقوم املوظفون بتطبيق محتوى التدريب 

يف وظائفهم.  
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موارد التدريب:

م��ن الرضوري معرف��ة ما إذا كان��ت الركة متتل��ك امليزانية والوقت والخ��ربة الالزمة 
للتدريب.  فعىل سبيل املثال، إذا كانت الركة تقوم برتكيب معدات تصنيع تعمل بتقنيات 
الحاس��ب اآليل يف أح��د مصانعها، فهناك ثالث إس��رتاتيجيات محتملة ل��دى الركة لتوفري 
موظفني عىل دراية باس��تخدام هذه املعدات بش��كل فعال.  أوالً، ميكن للركة أن تقرر ما 
إذا كان بإمكانها اس��تخدام ما لديها من استش��اريني لتدريب جميع املوظفني وفق ما لدى 
الرك��ة من خربة وميزانية.  ثانياً، ميكن للركة أن تقرر أنه س��يكون من األفضل من حيث 
التكلف��ة أن تقوم الركة بتحديد املوظفني ممن هم عىل دراية باس��تخدام الحاس��وب من 
خالل إجراء اختبارات ودراس��ة العينات.  وبالنس��بة ملن يرسب يف االختبار من املوظفني أو 
يحقق معايري دنيا يف عينة العمل فيمكن إعادة توزيعه عىل وظائف أخرى.  ويش��ري اختيار 
تلك اإلسرتاتيجية إىل أن الركة قد قررت تخصيص مواردها الختيار املوظفني وتعيينهم بدالً 
م��ن تدريبه��م.  ثالثاً، نظراً ألن مثل تلك الركة تفتقر إىل الوق��ت والخربة، فقد تقرر رشاء 

التدريب من أحد االستشاريني.  

هناك طريقة أخرى لتحدي��د موارد التدريب يف الركات التي لديها نفس العمليات أو 
األقسام التي تقع يف مختلف أنحاء الدولة أو العامل وهي مشاركة املامرسات.  201 فعىل سبيل 
املثال، قامت رشكة فايزر للمس��تحرضات الدوائية )Pfizer Pharmaceuticals( بتش��كيل 
»فري��ق تعليم إلكرتوين« لتعزيز تبادل »أفضل املامرس��ات« يف مج��ال التدريب الفني بني 
مواقع التصنيع الخاصة بها يف الواليات املتحدة.  واشرتك يف فريق العمل هذا مديرو تدريب 
من نيويورك ونيوجرييس وميسوري ونيرباسكا وإنديانا وبورتو ريكو وبلجيكا، ويجتمع أعضاء 
الفريق وجهاً لوجه مرة واحدة كل ثالثة أش��هر، كام يلتقون يف اجتامع عرب الهاتف كل ستة 
أس��ابيع.  وتتمثل أهداف الفريق يف:  )1( الرتكيز الش��ديد عىل إسرتاتيجيات التدريب لدى 
الرك��ة، )2( متكني مديري التدريب من متابعة أقرانهم وتبادل مامرس��ات التدريب، و)3( 
وض��ع معاي��ري تدريبية لكل موقع من مواقع التصنيع.  وقد قدم الفريق بعض اإلس��هامات 
القيم��ة التي تضمنت تطوير معيار تدريب لوظيفة مش��غل آلة وطريقة أخرى مكونة من 
ع��ر خطوات لتدريب وتقويم مهارات املوظفني الذين يقومون بصناعة املنتجات الدوائية 
أو تش��غيل اآلالت.  واعتمد الفريق يف وضعه للمعيار عىل أحد املامرس��ات املعمول بها يف 
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أحد مواقع التصنيع.  ومتثل إنجاز آخر يف أن مندويب فريق نيويورك وبورتو ريكو وجدوا أن 
لديهم مواقع عمل متش��ابهة يف مصانعهم، لذا قرروا أن يقوم كل منهم بعمل منوذج لخطة 

تدريب جديدة ونقل كل منوذج إىل املوقع اآلخر.  

اختيار مورد أو مستشار:

إذا قررت الركة رشاء برنامج تدريب من استشاري أو مورد بدالً من أن تقوم بتطويره 
داخلي��اً، فم��ن املهم أن تختار مورداً عايل الجودة.  فقد يكون موردو التدريب استش��اريني 
مس��تقلني أو رشكات استشارية أو مؤسسات أكادميية.  وتقوم العديد من الركات بتحديد 
املوردين واالستش��اريني الذي��ن ميكنهم تقدي��م الخدمات التدريبية عن طريق اس��تخدام 
طلبات تقديم عروض202.  وطلب تقديم العروض )RFP( عبارة عن وثيقة تحدد للموردين 
واالستش��اريني املحتملني نوع الخدمة التي تسعى الركة للحصول عليها وكذلك نوع وعدد 
املراجع الالزمة وعدد املوظفني الذين هم بحاجة إىل التدريب، وكذا متويل املروع وعملية 
املتابعة املس��تخدمة لتحديد مس��توى القب��ول والخدمة والتاريخ املتوق��ع إلمتام املروع 
وتاريخ التزام الركة بقبول الطلبات.  وقد يتم إرسال طلب تقديم العروض إىل االستشاريني 
واملوردين املحتملني عن طريق الربيد اإللكرتوين أو يتم رفعه عىل املوقع اإللكرتوين للركة.  
ويعد طلب تقديم العروض هذا شديد األهمية ألنه يقدم مجموعة قياسية من املعايري التي 
يتم مبوجبها تقييم جميع االستش��اريني.  كام يس��اعد طلب تقديم العروض هذا يف القضاء 

عىل الحاجة إىل تقييم املوردين الذين ال ميكنهم تقديم الخدمات املطلوبة.  

 ع��ادة ما يس��اعد طل��ب تقديم العروض ه��ذا يف تحديد العديد م��ن املوردين الذين 
يس��توفون املعاي��ري،  وتكون الخط��وة التالية هي اختيار املورد املفض��ل.  ويوضح الجدول 
)3-4( أمثلة عىل األس��ئلة التي يتم طرحها عىل املوردي��ن.  ويتعني عىل املديرين واملدربني 
االس��تعالم عن س��معة املورد عن طريق االتصال بعمالء س��ابقني ومنظ��امت مهنية )مثل 
الجمعي��ة األمريكية للتدريب والتطوير(.  كام يجب تقييم خربة االستش��اري، )عىل س��بيل 
املثال، ما املجال الذي عمل فيه املورد؟(، كذلك يتعني عىل املديرين مراعاة الخدمات واملواد 
والرس��وم املحددة يف عقد االستشارة.  فمثاًل، من املعتاد أن تبقى مواد التدريب والكتيبات 
والنرات بحوزة االستش��اري، وإذا أرادت الركة أن تس��تخدم تل��ك املواد يف وقت الحق، 

فعليها أن تقوم بدفع رسوم إضافية له.  
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جدول )4-3(

• ما مقدار ونوع الخربة التي متتلكها رشكتكم يف تصميم وتقديم التدريب؟	

• ما مؤهالت وخربات فريق العمل لديكم؟ 	

• هل ميكنكم تقديم توضيحات أو أمثلة لربامج تدريب قمتم بتقدميها؟	

• هل ميكنكم تقديم قامئة بعمالء تعاملتم معهم؟	

• ما األدلة التي لديكم عىل أن الربامج التي تقدمونها ذات فائدة؟	

• ما طرق تصميم التدريب التي تستخدمونها؟	

• كيف تلبي منتجاتكم أو خدماتكم احتياجاتنا؟	

المصدر: 
R.  Zemke and J.  Armstrong, »Evaluting Multimedia Developers,« Training )November 1996(: 33 – 

38; B.  Chapman, »How to Create the Ideal RFP,« Training )January 2004(: 40 -43.  

ومن املهم أيضاً عند اللجوء إىل استش��اري أو مورد م��ن خارج الركة لتقديم خدمات 
تدريبي��ة أن نضع يف اعتبارنا إىل أي مدى س��يتم تهيئة الربنام��ج التدريبي حتى يتوافق مع 
احتياجات الركة أو ما إذا كان االستش��اري س��يقوم بتوفري خدمات التدريب وفقاً لإلطار 
الع��ام الذي يتم تطبيقه عىل العديد من املنظامت املختلفة.  فعىل س��بيل املثال، أخطرت 
رشكة تاورز بريين )Towers Perrin(، وهي رشكة استشارية ناجحة تتخذ من نيويورك مقراً 
لها، العديد من العمالء بأنها س��تقوم بدراس��ة رشكاتهم بش��كل مفصل وتقدم لهم برنامجاً 
تدريبياً متنوعاً يتم تهيئته بش��كل يلبي احتياجاتهم.  ورغم ذلك تم منح ست رشكات )من 
 Thompson( وثومبس��ون كونسيومر إلكرتونكس )Nissan USA( بينها نيس��ان األمريكية
Consumer Electronics( وبن��ك هاري��س )Harris Bank(( التوصي��ات الثامنية عرة 

نفسها )مثل فصل مفهوم العمل اإليجايب عن مفهوم إدارة التنوع(203!

كم من الوقت يستغرقه املورد أو االستشاري يف تطوير برنامج التدريب؟ اإلجابة »يتوقف 
األمر عىل تقديراتهم«204.  فبعض االستش��اريني يقدرون أن وقت التطوير يرتاوح بني 10 إىل 
20 ساعة لكل ساعة تدريب.  بيد أن املحتوى الفني العايل املستوى الذي يتطلب مزيداً من 
االجتامعات املتكررة مع الخرباء ميكن أن يضيف ما نس��بته 50% زيادة يف الوقت املخصص.  
وبالنس��بة إىل برامج التدريب التي تس��تخدم تقنية جديدة )مثل األقراص املضغوطة(، قد 
يرتاوح وقت التدريب ما بني 300 إىل 1000 ساعة لكل ساعة من وقت الربنامج وفقاً ملقدار 
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الرس��وم املتحركة والرس��وم البيانية ومقاطع الفيديو والصوت املوجودة يف الربنامج، وكذلك 
الكم املطلوب تطويره من املحتوى الجديد وعدد التامرين التدريبية ونوع التغذية الراجعة 
التي ميكن تقدميها للمتدربني وعدد الفروع بالنسبة للمجموعات التدريبية املختلفة.  ويشري 

الفصل الثامن بالتفصيل إىل كيفية استخدام التقنيات الجديدة يف التدريب.  

تحليل الموظفين:

يس��اعد هذا النوع من التحليل يف تحديد املوظفني الذين يحتاجون إىل التدريب، أو بعبارة 
أخرى، إذا كان األداء الحايل للموظفني أو األداء املتوقع منهم يشري إىل حاجتهم إىل تدريب.  وقد 
تنتج الحاجة إىل التدريب عن نقاط الضغط املوضحة يف الشكل )3-1(، والتي تتضمن مشكالت 
األداء أو تغريات يف الوظيفة أو اس��تخدام تكنولوجيا جديدة.  كام يس��اعد تحليل املوظفني يف 
تحديد مدى اس��تعدادهم للتدريب.  ويش��ري االس��تعداد إىل التدريب إىل ما إذا كان )1( لدى 
املوظفني أي خصائص شخصية )قدرات أو توجهات أو اعتقادات أو ودوافع( رضورية للتدريب 
عىل محتوى الربنامج وتطبيقه عىل العمل و)2( ما إذا كانت بيئة العمل س��تيرس التدريب وال 
تعرقل األداء.  وتتضمن هذه العملية تقييم خصائص املوظفني واملدخالت واملخرجات والنتائج 
والتغذية الراجعة205.  وتتمثل إحدى نقاط الضغط األساسية يف األداء الضعيف أو دون املستوى، 
حيث ُيس��تدل عىل املستوى الضعيف من خالل شكاوى العمالء أو معدالت األداء الضعيف أو 
الح��االت التي تحدث عىل رأس العمل مثل الحوادث أو الس��لوكيات غري اآلمنة.  وهناك مؤرش 
آخر محتمل عىل الحاجة إىل التدريب، ويتمثل فيام إذا كانت تغريات العمل مثل املس��تويات 

الحالية لألداء تحتاج إىل التحسن أو إذا كان يتعني عىل املوظفني إمتام مهام جديدة.

عملية تحليل الموظفين:

يوضح الشكل )3-3( عملية تحليل العوامل التي تؤثر يف األداء والتعلم، وتشري خصائص 
املوظفني إىل معارف املوظفني ومهاراتهم وقدراتهم وتوجهاتهم،  يف حني تشري املدخالت إىل 
التعليامت التي توضح للموظفني ما يتعني عليهم فعله وكيفية وتوقيت القيام به.  كام تشري 
املدخالت إىل املوارد التي تخصص للموظفني ملساعدتهم عىل القيام بأعاملهم، وقد تتضمن 
تلك املوارد معدات أو فرتات زمنية أو ميزانية.  ومن ناحية أخرى تشري املخرجات إىل معايري 
أداء العمل،  يف حني تشري النتائج إىل نوع الحوافز التي يتسلمها املوظفون يف مقابل أدائهم 
الجيد.  وتشري التغذية الراجعة إىل املعلومات التي يتلقاها املوظفون أثناء تأديتهم ملهامهم.
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شكل )3-3( عملية تحليل العوامل التي تؤثر عىل أداء املوظفني وتعليمهم

الصفات الشخصية:

املهارات األساسية	 

- قدرات معرفية

- مستوى القراءة

الكفادة الذاتية	 

الوعي باحتياجات التدريب واهتاممات العمل واألهداف	 

املدخالت:

افهم ما الذي ستقوم بفعله وكيفية وتوقيت القيام بذلك.	 

قيود ظرفية	 

دعم اجتامعي	 

فرصة القيام باملهام	 

املخرجات:

توقعات للتدريب واألداء	 

النتائج:

املعايري	 

املزايا	 

املكافات	 

التغذية الراجعة:

التكرار	 

الخصوصية	 

التفاصيل	 

دافع التعلم   التدريب    أداء الوظيفة 

المصدر: 
 G.  Rummler, »In Search of the Holy Performance Grail,« Training and Development )April 1996(: 26 -31; 

C.  Reinhart, »How to Leap over Barriers to Performance,« Training and Development )January2000(: 

20 – 24; G.  Rummler and K.  Morrill, »The Results Chain,« T + D )February 2005(: 27 - 35.
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وميكن استخدام املقابالت الشخصية أو االستبيانات لقياس خصائص املوظفني واملدخالت 

واملخرجات والنتائج والتغذية الراجعة.  فعىل س��بيل املث��ال، تعتقد إحدى رشكات توصيل 

  . الطرود أن للسائقني األساسيني دوراً يف تقديم تدريب عىل رأس العمل للموظفني الجدد206

وبالفعل قامت الركة بتوظيف 110 سائقني أساسيني، ويتضمن عمل السائق األسايس مهام 

القيادة والتوصيل وضبط الحس��ابات.  وقد استفاد السائقون األساسيون من التدريب الذي 

جعل عملهم أكرث تش��ويقاً.  كام اس��تفادت الركة نظراً ألن التدريب عىل رأس العمل كان 

غري مكلف نسبياً وفعاالً يف ذات الوقت.  ألنه غالباً ما كان السائقون يكتشفون أخطاء األداء 

برسعة ويقومون بتصحيحها مع املتدربني الجدد.  كام أن هؤالء الس��ائقني كانوا عىل دراية 

بالجوانب الفنية بوظيفة التوصيل جيداً.  وعىل الرغم من أن العديد من السائقني األساسيني 

مدرب��ون جي��دون، إال أن الركة اعتقدت أنه��م بحاجة إىل تعلم كيفي��ة تدريب وتوجيه 

الس��ائقني الجدد.  ومن خالل املقابالت الشخصية اس��تطاعت الركة تحديد نوع مهارات 

التدريب والتوجيه التي يحتاج إليها الس��ائقون البارزون.  وتم عمل مقابالت ش��خصية مع 

14 سائقاً أساسياً وستة مرفني ونائبي رئيس إقليميني.  واشتملت املقابالت الشخصية التي 

عقدت مع السائقني األساسيني عىل أسئلة مثل: 

• ما نوعية املواقف التي تتطلب تدريباً من جانبك؟ 	

• ما الذي مينعك من أن تكون مدرباً جيداً يف عملك؟	

• كيف تشجع أو تحفز غريك من السائقني األساسيني؟  هل تستخدم حوافز أو مكافآت؟ 	

هل تحاول استخدام أشياء أخرى )مجامالت أو اهتاممات شخصية(؟

• ما األنواع املشرتكة من مشكالت األداء التي تواجه السائقني الجدد؟	

• ما أكرب املش��كالت الت��ي واجهتها كمدرب جدي��د؟  ما األخطاء الت��ي ارتكبتها؟  ما 	

الدروس التي تعلمتها عىل مدار الوقت؟

• أخربين عن تجربة تدريب ناجحة وأخرى غري ناجحة مررت بها.  	
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تم تس��جيل وتصنيف التوجهات املتكررة يف التدريب.  فمثاًل، ارتبطت أس��ئلة املقابالت 

الش��خصية حول العقبات التي تواجه التدريب بثالث موضوعات رئيس��ة وهي:  عدم توفر 

الوقت الالزم للتدريب وعدم توف��ر البيئة املادية )غيار الخصوصية( والعزوف عن تدريب 

األقران.  وقد متت تغطية هذه املوضوعات الثالثة يف دورة التوجيه.  

تؤث��ر خصائص املوظفني واملدخ��الت واملخرجات واآلثار والتغذي��ة الراجعة يف دافعية 

املوظ��ف للتدري��ب.  وتتمثل الدافعي��ة للتعلم يف رغبة املتدرب يف معرف��ة محتوى برامج 

التدري��ب207.  ويجدر بك أن تالحظ كيف أن دافعية التدريب قد تتأثر بخصائص املوظفني 

وبالبيئة.  قد ال يكون لديك مش��كلة يف فه��م وإدراك محتوى هذا الكتاب، لكنك قد تعيق 

عملية تدريبك بس��بب موقفك من الدورة التدريبي��ة.  أو بعبارة أخرى، قد تعتقد أن تلك 

الدورة لن تكون ذات أهمية يف حياتك الوظيفية.  وقد تكون اش��رتكت يف تلك الدورة ألنها 

تالئم جدول أعاملك أو أنها مطلوبة كش��هادة يف برنامج املؤهالت العلمية الخاص بك، وقد 

تعيق بيئة العمل عملية التدريب.  فعىل سبيل املثال، قد يكون لديك الدافع للتدريب، لكن 

بيئة الدراس��ة املحيطة بك متنعك من ذلك.  ففي كل مرة تس��تعد فيها للقراءة أو مراجعة 

الدروس والكتب قد يكون لدى زمالئك يف الغرفة حفلة.  فحتى لو مل تنضم إليهم، قد تكون 

املوسيقى صاخبة ومتنعك من الرتكيز!

لقد وج��دت ماري��وت إنرتناش��ونال )Marriott International(، وهي سلس��لة مطاعم 

وفنادق شهرية، أن خصائص املوظفني كان لها تأثري معترب يف معدل نجاح برنامج رفاهية العمل 

الخ��اص بالركة208.  وتضمن هذا الربنامج تدريب متلق��ي الرعاية االجتامعية عىل وظائف يف 

فنادق ومطاعم الركة )وس��تناقش تلك الربامج بأنواعها مبزيد من التفصيل يف الفصل العارش(.  

ومل يتمكن العدي��د من املتدربني من إمتام برنامج التدريب نظراً للحضور الضعيف الناجم عن 

رعاية األطفال القرص أو مشكالت العقاقري أو إساءة معاملة األزواج أو األصدقاء.  ونتيجة لذلك، 

وضع��ت ماريوت معايري صارمة الختيار متلق��ي الرعاية االجتامعية لربنامج التدريب، وتتضمن 

تلك املعايري أال يعاين املتدربون لدى الركة من مشكالت رعاية األطفال واملواصالت والرتتيبات 

املنزلية.  كام تخطط ماريوت إلضافة اختبار تعاطي املخدرات أثناء التدريب حيث إن املتدربني 

اآلن ال يخضعون الختبار تعاطي املخدرات إال يف بداية التدريب.
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وقد أظهر عدد من الدراس��ات البحثية أن دافعية التدريب متعلقة باملعارف املكتس��بة 

أو التغري يف الس��لوك أو اكتس��اب امله��ارات الناتج عن التدري��ب209.  وباإلضافة إىل اعتبار 

العوامل املتعلق��ة بخصائص املوظفني واملدخالت واملخرجات والنتائج والتغذية الراجعة يف 

تحدي��د ما إذا كان التدريب هو الحل األمثل ملش��كالت األداء، ف��إن عىل املديرين أيضاً أن 

يراع��وا هذه العوامل قبل اختيار املوظفني الذين س��يحرضون برنام��ج التدريب.  وتتعلق 

تل��ك العوامل مبدى دافعية املوظفني للتدريب.  وتصف األقس��ام التالية كل عامل من تلك 

العوامل وعالقته باألداء والتدريب.  

خصائص الموظفين:

تشري املهارات األساسية إىل املهارات التي يتعني عىل املوظفني أداؤها بنجاح يف وظائفهم 

باإلضاف��ة إىل تعلم محتوى برامج التدريب، وتتضمن املهارات األساس��ية القدرات املعرفية 

ومهارات القراءة والكتابة.  فعىل س��بيل املثال، م��ن االفرتاضات التي يفرتضها قائد الدورة، 

عىل سبيل املثال، هي أنك متتلك مستوى القراءة الالزم لفهم الكتاب وغريه من مواد الدورة 

مثل الصور العلوية الش��فافة أو مقاطع الفيديو أو القراءات.  وإذا كنت تفتقر إىل مستوى 

القراءة األس��ايس، فقد ال تتعلم الكثري حول محتوى التدريب يف هذه الدورة.  وكام جاء يف 

الفصل األول، فإن التوقعات األخرية ملستوى املهارات لدى القوى العاملة األمريكية تشري إىل 

احتامل أن يضطر املديرون إىل العمل مع املوظفني الذين يفتقرون إىل املهارات األساس��ية.  

ومن املمكن مراجعة القراءة والكتابة لتحديد مس��تويات املهارات األساسية لدى املوظفني.  

ويوضح الجدول )3-5( أنشطة مراجعة القراءة والكتابة.  
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جدول )3-5( خطوات إجراء مراجعة القراءة والكتابة

عملهم.   يف  للنجاح  إليها  يحتاجون  التي  األساسية  املهارات  لتحديد  املوظفني  مراقبة  األوىل:  الخطوة 

القراءة  وعمليات  بها  يقومون  التي  واملهام  العمل  يف  املوظفون  يستخدمها  التي  املواد  ومالحظة 

والكتابة والحساب التي يقوم بها املوظف.  

الخطوة الثانية: جمع كل املواد املقروءة واملكتوبة يف العمل وتحديد العمليات الحسابية الالزم القيام 

بها لتحديد املستوى الرضوري إلتقان املهارات األساسية، وتتضمن تلك املواد فواتري ومذكرات ومناذج 

مثل قوائم املخزون وصيغ الطلبات.  

أنها  التي يعتقدون  الثالثة: إجراء مقابالت شخصية مع املوظفني لتحديد املهارات األساسية  الخطوة 

رضورية للقيام بالوظيفة، مع مراعاة دراسة متطلبات املهارات األساسية للعمل بنفسك.  

الرابعة: تحديد ما إذا كان املوظفون ميتلكون املهارات األساسية الالزمة لنجاح العمل.  قم  الخطوة 

بالربط بني املعلومات التي تم جمعها عن طريق مالحظة املوظفني ومقابالتهم وبني تلك الناتجة 

عن تقييم املواد التي يستخدمونها يف عملهم.  اكتب وصفاً لكل وظيفة من حيث مهارات القراءة 

والكتابة والحساب الالزمة ألداء العمل بنجاح.  

الخطوة الخامسة: تطوير أو رشاء اختبارات تطرح أسئلة تتعلق تحديداً بعمل املوظفني.  واطلب من 

املوظفني إمتام تلك االختبارات.  

الخطوة السادسة: مقارنة نتائج االختبارات )من الخطوة الخامسة( بوصف املهارات األساسية الالزمة 

للعمل )من الخطوة الرابعة(.  وإذا كان مستوى مهارات القراءة والكتابة والحسابات ال يتالءم مع 

املهارات األساسية الالزمة للعمل، فهناك إذا مشكلة تتعلق باملهارات األساسية.

المصدر: 
U.  S.  Department of Education, U.  S.  Department of Labor, The Bottom Line; Basic Skills in the 

Workplace )Washington, DC: 1988_: 14 – 15.  
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ومن املهم أيضاً مالحظة أن الحصول عىل دبلومة من مدرسة ثانوية أو عىل درجة جامعية 

ليس دلياًل عىل امتالك املوظف للمهارات األساسية.  فإذا مل ميتلك املشاركون مهارات القراءة 

والكتابة والرياضيات األساس��ية الالزمة لفهم التدريب، فل��ن يكونوا قادرين عىل التدريب 

ومن ثم لن يقوموا بتطبيق ما تدربوا عليه يف وظائفهم )وهي عملية تعرف باسم »النق�ل« 

وسيتم مناقش��ة هذه العملية يف الفصل الخامس(، وستكون الركة قد أهدرت أمواالً عىل 

تدري��ب مل يجد نفعاً.  لذا يتعني عىل املدربني تقييم نق��اط القوة والضعف لدى املتدربني 

قبل تصميم برنامج التدريب.  ومن املمكن اس��تخدام نقاط الضعف التي يتم تحديدها يف 

املهارات يف تحديد املتطلبات األساس��ية التي يحتاجه��ا املتدربون أو يتعني عليهم الحصول 

عليه��ا قبل االلتحاق بربنامج تدريبي.  كيف يقوم املدرب��ون بتحديد الثغرات املوجودة يف 

امله��ارات؟210 أوالً، يقوم املدربون بجمع معلومات عامة من خالل مواد التدريب املخصصة 

لوظيف��ة معينة بجانب توصيفات لتل��ك الوظيفة.  كام يقومون أيضاً مبعاينة الوظيفة حتى 

يكون��وا عىل دراي��ة جيدة باملهارات الرضوري��ة.  ثم يقوم املدرب��ون باالجتامع مع الخرباء 

واملوظف��ني واملديرين واملهندس��ني أو غريه��م ممن يكون عىل دراية بالعمل.  ومبس��اعدة 

الخرباء، يحدد املدربون قامئة باألنش��طة التي مُتارس بانتظ��ام ويقومون بتحديد األولويات 

وفق��اً ملدى أهميتها.  وأخرياً، يحدد املدربون املهارات ومس��توياتها الالزمة ألداء األنش��طة 

أو مهام العمل.  فعىل س��بيل املثال، عىل املمرض��ات أن تراقب التغريات يف حاالت املريض 

وردود أفعاله ومستويات راحته، حيث يتعني عليهم تحديد التفاصيل وتذكرها عند مالحظة 

املرىض.  وتتطلب تلك األنشطة مهارات مالحظة جيدة وعىل املدرب أن يضع اختباراً مناسباً 

لقياس تلك املهارات.  ويف حال إمتام تحليل املهارات، ُيجري املدربون تقييم مهارات أساسياً 

)قب��ل التدريب( لتحدي��د الثغرات املوجودة يف املهارات التي يتع��ني عليهم مواجهتها قبل 

التحاق املوظفني بربنامج التدريب.  

القدرة المعرفية:

 تشري البحوث إىل أن القدرة املعرفية تؤثر عىل التدريب واألداء الوظيفي، حيث تتضمن 

الق��درة املعرفية ثالثة أبعاد:  الفه��م اللفظي والقدرات الكمية والعقلية211.  يش��ري الفهم 

اللفظي إىل قدرة املوظف عىل فهم واستخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة.  بينام تشري القدرة 
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الكمية إىل مدى رسعة ودقة املوظف يف حل املسائل الرياضية، يف حني تشري القدرة العقلية 

إىل ق��درة املوظف عىل ابتكار حلول للمش��كالت.  وأوضحت البح��وث أن القدرة املعرفية 

متصل��ة باألداء الناجح يف جميع األع��امل212، وتتزايد أهمية القدرة املعرفية يف نجاح العمل 

كلام أصبح العمل أكرث تعقيداً.  

فعىل س��بيل املثال، يحتاج الرصاف يف الس��وبر ماركت إىل مس��توى يرتاوح بني املنخفض 

واملتوس��ط يف تلك األبعاد الثالثة للقدرة املعرفية للقيام بعمله بنجاح.  ويحتاج طبيب غرفة 

الط��وارئ إىل مس��تويات أعىل م��ن الفهم اللفظي والق��درة الكمية والعقلي��ة بدرجة تفوق 

املس��توى املطلوب للرصاف.  يحتاج الرصاف إىل فهم العمليات الحسابية األساسية )من جمع 

وط��رح...  إل��خ( ليعطي العمالء النقدي��ة املتبقية لهم بدقة، كام يتع��ني عىل الرصاف ابتكار 

حلول للمشكالت.  )فعىل سبيل املثال، كيف يتعامل الرصاف مع املواد غري املسعرة التي يريد 

العميل رشاءها؟( كام يتعني عىل الكاش��ري أن يكون قادراً ع��ىل فهم العمالء والتواصل معهم 

)الفه��م اللفظي(.  ويحتاج الطبيب أيضاً إىل الق��درة الكمية لكن بدرجة أعىل.  فمثاًل، يتعني 

عليه عند تعامله مع رضيع يعاين من نوبة مرضية ويف وضع حرج أن يقوم بحس��اب الجرعة 

املناس��بة من الدواء )وفقاً للجرعة التي يحصل عليها الش��خص البالغ( لوقف النوبة املرضية، 

وذلك بعد مراعاة وزن الطفل.  كام يتعني عىل الطبيب أن يكون قادراً عىل تش��خيص الوضع 

برسع��ة وتحدي��د نوع اإلجراءات الالزمة )من فحوصات دم أو إجراء أش��عة س��ينية أو عمل 

معالجة تنفسية(، كذلك يتعني عليه اطالع والدي املريض بوضوح عىل عملية العالج والتعايف.  

تؤثر القدرة املعرفية عىل األداء الوظيفي وعىل القدرة عىل اكتس��اب املهارات يف برامج 

التدري��ب.  فإذا افتقر املتدربون إىل املس��توى املعريف ال��الزم ألداء مهام العمل، فلن يؤدوا 

العمل بش��كل جيد.  كذلك قد يؤثر مس��توى القدرات املعرفية للمتدربني يف مدى قدرتهم 

عىل التعلم الجيد يف برامج التدريب213.  ويزيد احتامل الفشل يف إمتام التدريب أو الحصول 

عىل درجات منخفض��ة يف االختبارات التي تعقد يف نهاية التدريب لقياس مدى ما حصلوه 

من تعليم لدى املتدربني الذين ميتلكون مستويات متدنية من القدرات املعرفية.  

ولتحدي��د املوظف��ني الذي��ن ال ميتلكون ق��درات معرفي��ة للنجاح يف العم��ل أو برامج 

التدريب، تعقد الركات اختبارات تحريرية يف القدرة املعرفية.  فعىل س��بيل املثال، خذ يف 
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اعتبارك اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الطريان الفيدرالية لتحديد املراقبني الجويني املحتملني 

الذين س��يتمكنون من إمتام التدريب بنجاح214.  ونظ��راً للتقاعدات، اضطرت إدارة الطريان 

الفيدرالي��ة التي تقوم بتدريب جميع املراقبني الجويني يف الدولة إىل اس��تبدال ما يزيد عن 

75% م��ن 14717 م��ن املراقبني الجوي��ني.  ويتطلب عمل املراقبة الجوي��ة مهارات التفكري 

التحلييل الرسيع باإلضافة إىل مهارات التواصل القوية.  وتقدر إدارة الطريان الفيدرالية أنها 

أنفق��ت يف املايض 10 ماليني دوالر يف العام عىل متدربني مل يحققوا نجاحاً يف التدريب، مام 

أدى إىل مضاعفة تكاليفه.  ولتقليل تكاليف التدريب وزيادة عدد املراقبني الجدد واملنتظر 

منه��م تحقيق النجاح، تجري إدارة الطريان الفيدرالي��ة اختبارات جديدة مخصصة لتحديد 

أفضل املوظفني ذوي املهارات التي بها يصبحون مراقبني جويني ناجحني.  ففي السابق كان 

املراقبون الجويون املحتملون يخضعون الختبار لياقة ويقضون تس��عة أسابيع من التدريب 

ثم يتم تحويلهم إىل تلقي تدريب عىل رأس العمل.  أما اآلن فتجري إدارة الطريان الفيدرايل 

اختبار قدرات معرفية يس��تغرق مثاين س��اعات ليس��اعد يف تحديد م��ا إذا كان املتقدمون 

ميكنهم التفكري عىل نطاق واسع وما إذا كان لديهم ذاكرة جيدة عىل املدى القصري والطويل 

وم��ا إذا كان بإمكانه��م العمل جيداً تحت ضغط – وتلك مهارات رضورية ينبغي أن يتحىل 

بها املراقبون الجويون الناجحون.  وباإلضافة إىل التدريب داخل القاعات الدراس��ية، يتلقى 

املراقبون الجويون تدريباً من خالل عمليات محاكاة قامئة عىل الحاسب اآليل ألبراج مطارات 

ومراك��ز مراقبة الطرق التي تقوم بتوجيه الطائرات ب��ني املطارات.  ويعد تحديد متطلبات 

القدرات املعرفية الخاصة بالوظيفة جزءاً من عملية تحليل املهام التي س��يتم مناقش��تها يف 

وقت الحق يف هذا الفصل.  

القدرة على القراءة:

من املمكن أن يؤدي فقدان مستوى القراءة املناسب إىل إعاقة األداء واكتساب املهارات 

يف برام��ج التدريب.  لذا ينبغي أن يتم تقييم املواد املس��تخدمة يف التدريب للتأكد من أن 

مستوى قراءة تلك املواد ال يتجاوز املستوى الذي يتطلبه العمل، وتشري القدرة عىل القراءة 

إىل مستوى صعوبة املواد املكتوبة215.  وعادة ما يتضمن تقييم مستوى القدرة عىل القراءة 

تحليل مدى طول الجملة وصعوبة الكلامت املستخدمة.  
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 إذا مل يتواءم مس��توى قراءة املتدربني مع املس��توى الالزم لفهم مواد التدريب، فهناك 

أربعة خيارات متوفرة.  أوالً، ميكن للمدربني تحديد ما إذا كان من املجدي تقليل مس��توى 

قراءة مواد التدريب أو اس��تخدام مقاطع فيديو أو إجراء تدريب عىل رأس العمل يش��تمل 

عىل التدريب من خالل املراقبة واملامرس��ة بدالً من الق��راءة.  ثانياً، ميكن تحديد املوظفني 

الذين ال ميتلكون مستوى القراءة الرضوري من خالل إجراء اختبارات قراءة وإعادة تعيينهم 

يف وظائف أكرث توافقاً مع مس��توى مهاراتهم.  ثالثاً، ميكن للمدربني تحديد املوظفني الذين 

يفتقدون إىل مهارات القراءة الرضورية وتزويدهم بتدريب مناس��ب لعالج نواحي القصور 

لديهم، وذل��ك من خالل إجراء اختبارات قراءة.  رابعاً، وهو بكل تأكيد الخيار األكرث تكلفة 

واألقل قابلية للتحقق ويتضمن الحاجة إىل دراسة طرق تدريب بديلة أو أن يقوم املديرون 

باختيار بديل آخر غري التدريب.  ويش��رتط عند اختي��ار بديل آخر غري التدريب أن يعتمد 

تعيني موظفني يف وظائف معينة وتخصيص الفرص التدريب عىل أس��اس متطلبات القراءة 

والحسابات والكتابة وغريها من متطلبات املهارات األساسية األخرى.  

 تجد العديد من الركات أن املوظفني يفتقدون املهارات األساسية الالزمة إلمتام برامج 

تدريبي��ة بنجاح، فعىل س��بيل املثال، أثبت برنامج تدريب اس��تمر ملدة 1800 س��اعة أتم 

موظفون يف رشكة جورجيا باس��يفيك )Georgia-Pacific(، وهي رشكة تصنيع أوراق، عدم 

فعاليته216، حيث أفاد املوظفون أنهم فهموا محتوى التدريب لكنهم مل يتمكنوا من تطبيق 

مهام الصيانة بنجاح مبجرد انتهاء التدريب وعودتهم إىل أعاملهم.  ويف محاولة لفهم س��بب 

فشل التدريب، تم اختبار املهارات األساسية لدى املوظفني.  وأظهرت االختبارات أن العديد 

من املوظفني يجدون صعوبة يف القراءة والكتابة.  لذا مل يتمكنوا من فهم املواد املستخدمة 

يف التدريب، وقد أدى هذا إىل انخفاض مستوى التدريب وأداء وظيفي ضعيف.  

 لض��امن امتالك املوظفني املهارات األساس��ية الالزمة للنج��اح يف التدريب، قامت رشكة 

جورجيا باس��يفيك بتطوير برنامج تدري��ب وأجرت تقيياًم للمهارات األساس��ية، وتضمنت 

الخط��وة األوىل تقييم )أو قياس( املهارات األساس��ية لدى املوظف��ني، كام خضع املوظفون 

الختبار مهارات القراءة والحساب.  وقد تم اعتامد جدارة املوظفني لحضور برامج التدريب 

معتم��داً ع��ىل حصولهم عىل مس��توى قراءة بلغ تس��ع درجات أو أعىل.  أم��ا من مل تبلغ 
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مس��تويات قراءته املستوى التاسع فقد تم توجيهه إىل حضور برنامج تدريب عىل املهارات 

األساسية.  ونظراً ألن اهتامم جورجيا باسفيك الرئييس متثل يف كيفية إقناع املوظفني بحضور 

التدريب، كان عىل الركة ترس��يخ الثقة مع املوظفني.  فبوجه عام، يخجل املوظفون الذين 

يفتقدون املهارات األساسية من االعرتاف بأنهم يواجهون صعوبات ويخشون من أن يفقدوا 

وظائفهم بس��بب فقدانهم ملهارات القراءة والكتاب��ة.  ولتخفيف حدة تلك املخاوف، تلقى 

املوظف��ون نصائ��ح رسية عن نتائج اختباراتهم، ومل يطلب منه��م البدء يف تدريب املهارات 

األساسية فور إجراء التقييم، كام أن الركة مل تضع معلومات بشأن نتائج االختبار يف ملفات 

املوظفني الشخصية )سواء اجتازوا االختبار أم أخفقوا فيه(.  

قامت كلية مجتمع محلية بتوفري تدريب املهارات األساس��ية.  وقد تم إنش��اء القاعات 

الدراس��ية بجوار مصانع جورجيا باس��يفيك حتى يتمكن املوظفون من حضور الفصول قبل 

أو بع��د وردي��ات العمل، وقد كان االلتح��اق بتلك القاعات مجاني��اً، واآلن أصبحت القوى 

العامل��ة متتلك املهارات األساس��ية الالزم��ة.  وللتأكد من أن املوظفني الج��دد ال يفتقدون 

املهارات األساس��ية، قامت رشكة جورجيا باسيفيك بتغيري معايريالتوظيف الخاصة بها.  فلم 

تعد الركة تقبل طلبات أي متقدم مل يدرس برنامجاً معيناً مدته 18 شهراً ومكوناً من عدد 

من الدورات يف كلية مجتمع محلية.  

وهناك نهج آخر لتحسني املهارات األساسية وهو دمج تعليم املهارات األساسية يف برامج 

التدري��ب، وأح��د األمثلة عىل ذلك هو برنامج التدريب الخ��اص بفني اإللكرتونيات والذي 

قامت مؤسس��ة فورد بتطويره217، حي��ث يقدم للموظفني، قبل بداي��ة الربنامج، معلومات 

خاص��ة بوظائف فنيي اإللكرتونيات، ويتم اطالعهم عىل أنهم س��يتعلمون كيف يفكرون يف 

تشغيل وصيانة وإصالح األجهزة اإللكرتونية املألوفة بالنسبة لهم مثل الكشافات الكهربائية 

وم��كاوي الش��عر واملصابيح، وقد تم اختيار تلك األجهزة ألنه��ا مفيدة يف تقديم الخطوات 

واملفاهيم اإللكرتونية األساسية.  

  يت��م تزويد املتدربني بكتاب يغطي مهارات القراءة والكتابة األساس��ية الالزمة لقراءة 

التدريب واملواد املتعلقة بالوظيفة يف مجال اإللكرتونيات.  وتس��اعد متارين الكتاب وأوراق 

العمل املتدربني ع��ىل إتقان مهارات »القراءة للعمل« ومه��ارات »القراءة للتدريب« التي 
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ت��م تحديدها كام هو مطلوب يف أغلب الوظائف218.  وتتضم��ن مهارات »القراءة للعمل« 

البح��ث ع��ن املعلومات وقراءته��ا يف الكتيبات أو الكتب أو املخطط��ات )مثل البحث عن 

معلوم��ات خاص��ة مبواصفات اإلصالح يف كتيب فني أو جداول ومخططات املس��ح الضويئ 

لتحديد املعلومات(.  أما مهارات »القراءة للتدريب« فتتضمن قراءة املعلومات لتطبيقها يف 

املس��تقبل، مثل قراءة التعليامت الخاصة بكيفية استخدام أحد األجهزة )مثل إعادة صياغة 

املعلومة وملخصها(.  

وبجانب تعلم مهارات القراءة الخاصة باإللكرتونيات، يدرس املتدربون كيفية اس��تخدام 

اإللكرتونيات يف الكشافات الكهربائية ومصابيح الطاوالت.  ويقدم الكتاب للطالب مفاهيم 

الرياضي��ات وتطبيقاتها، مبا يف ذلك الرموز العلمية الالزم��ة لفهم املوجات التي تظهر عىل 

عاكس الذبذبات.  وقد قام هذا الربنامج التدريبي بإعداد فنيي إلكرتونيات أكفاء للوظائف 

األولية.  

الكفاءة الذاتية:

الكف��اءة الذاتية هي اعتقاد املوظفني بأنهم قادرون ع��ىل أداء أعاملهم بنجاح أو تعلم 

محتوى برنامج التدريب، وقد تش��كل بيئة العمل تهدي��داً للعديد من املوظفني الذين قد 

ال يكونون ناجحني يف املايض.  فعىل س��بيل املثال، وكام س��رتى يف الفصل العارش، قد يفتقر 

املوظف��ون الذين تم تعيينهم من خالل برنام��ج الرفاهية يف العمل - وهو برنامج مخصص 

ملس��اعدة متلقي الرعاي��ة االجتامعية عىل إيج��اد وظائف - إىل الكف��اءة الذاتية.  كام قد 

تش��كل بيئة العمل تهدي��داً للموظفني الذين مل يتلقوا تدريباً أو تعلياًم رس��مياً ملدة زمنية 

أو يفتق��دون التعلي��م أو ليس لديهم خربة عىل اإلطالق مبوض��وع برنامج التدريب.  فعىل 

س��بيل املثال، قد يش��كل موظفو التدريب تهديداً محتماًل عند استخدامهم لألجهزة للقيام 

بعملي��ات تصنيع معتمدة عىل الحاس��ب اآليل، والس��يام إذا ما تم ترهيبهم من اس��تخدام 

التقنية الحديثة وافتقدوا الثقة يف قدراتهم عىل إتقان املهارات الالزمة الس��تخدام الحاسب 

اآليل.  وقد أوضحت البحوث أن الكفاءة الذاتية مرتبطة باألداء يف برامج التدريب219، وميكن 

زيادة مستوى الكفاءة الذاتية للموظفني من خالل ما ييل: 
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السامح للموظفني بأن يدركوا أن الغرض من التدريب هو محاولة تحسني األداء بدالً . 1

من تحديد جوانب ضعفهم.  

توف��ري أكرب قدر ممكن من املعلومات ع��ن برنامج التدريب والغرض منه قبل البدء . 2

الفعيل فيه.  

اطالع املوظفني عىل نجاح زمالئهم يف التدريب وش��غلهم وظائف مامثلة يف الوقت . 3

الحايل.  

إم��داد املوظفني بتغذية راجع��ة تنبئهم بأن التدريب تحت س��يطرتهم وأن لديهم . 4

القدرة واملس��ؤولية للتغلب ع��ىل أي صعاب تتعلق بالتعلي��م يواجهونها يف برنامج 

التدريب.  

الوعي باحتياجات التدريب واهتمامات الحياة الوظيفية واألهداف:

لي يكون ل��دى املوظفني حافز للتدريب أثناء تلقيهم برامج تدريبية، عليهم أن يدركوا 

  . نقاط الضعف والقوة لديهم وكذلك الصلة بني برنامج التدريب وتحس��ني نقاط الضعف220

ل��ذا يتعني عىل املديرين أن يتأكدوا من أن املوظفني عىل دراية بس��بب مطالبتهم بحضور 

برامج التدريب كام ينبغي أن يتأكد لديهم الرابط بني التدريب وتحس��ني نقاط الضعف يف 

املهارات أو القصور يف املعرفة.  وميكن تحقيق ذلك من خالل املشاركة يف التغذية الراجعة 

الخاصة باألداء مع املوظفني أو عقد مناقش��ات لتطوير الوظائف أو مطالبة املوظفني بعمل 

تقييم ذايت لنقاط القوة والضعف يف مهاراتهم بجانب فوائد الوظيفة واألهداف.  فعىل سبيل 

املثال، تقوم رشكة رينولدز آند رينولدز )Reynolds and Reynolds(، وهي رشكة خدمات 

معلوماتي��ة تتخذ من أوهايو مقراً لها، بإجراء مس��وحات ملعرفة آراء موظفي املبيعات عن 

أنواع التدريب التي يرغبون يف تلقيه221.  ويطرح املس��ح أس��ئلة عن التدريب اإلضايف الذي 

ميكن للركة أن تقدمه لتحسني فعالية املبيعات وإنتاجيتها والكيفية التي يرغب املوظفون 

يف تلقي التدريب بها.  وقد شعر 60% من املوظفني أنهم بحاجة إىل مزيد من التدريب عىل 

كيفية وضع وتقديم تقديرات ذات مصداقية للعوائد عىل االستثامرات يف كل حل يقدمونه 

للعم��الء.  وكانت جوانب تطوير املوظفني التي رأوا أنها تحتاج إىل تحس��ني هي:  التدريب 
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عىل إدارة الوقت والعمل يف بيئة إلكرتونية واتخاذ قرارات بحل املش��كالت بجانب مهارات 

االستامع.  وقد فضل أغلب املوظفني تدريب القاعات الدراسية، لكنهم ذكروا أيضاً التدريب 

من خالل ش��بكة اإلنرتنت أو التدريب عىل رأس العمل أو من خالل األقراص املدمجة.  ويف 

ذلك يقوم مدير التدريب الداخيل مبشاركة النتائج مع فرق قيادة املبيعات، مبا يف ذلك نواب 

الرئيس ومديرو الخدمات، ويتم اس��تخدام النتائج بوصفه��ا جزءاً من العملية لغرض وضع 

أهداف لقسم التدريب.  

 يرغ��ب املوظفون، إذا أمكن ذل��ك، يف أن يتمكنوا من اختيار الربامج التي يتعني عليهم 

حضوره��ا.  وعليهم أن يدركوا كيف يتم تنفيذ مهام التدريب الفعلية وذلك لتعزيز دافعية 

التدريب.  وقد أش��ارت العديد من الدراس��ات إىل أن منح املتدربني إمكانية اختيار الربامج 

التي يحرضونها ث��م احرتام تلك االختيارات يزيد من دافعيتهم للتدريب، أما منح املوظفني 

إمكانية االختيار دون احرتام تلك االختيارات فيؤدي إىل إضعاف دافعيتهم للتدريب222.

المدخالت:

تع��د تصورات املوظفني عن خاصيتني من خ��واص بيئة العمل - القيود الظرفية والدعم 

االجتامعي – من محددات األداء والدافعية نحو التدريب.  وتتضمن القيود الظرفية فقدان 

األدوات واألجهزة املناس��بة واملواد واإلمدادات ودعم امليزانية والوقت، يف حني يشري الدعم 

االجتامعي إىل رغبة املديرين واألقران يف تقديم تعزيزات وتغذية راجعة223.  فإذا ما امتلك 

املوظفون املعرفة واملهارات واالتجاهات والسلوكيات الالزمة للعمل لكنهم يفقدون األدوات 

واألجهزة املناسبة الالزمة، فإن أداءهم سيكون غري كاٍف.  

ولضامن تعزيز بيئة العمل لدافعية املتدربني للتدريب، فعىل املديرين اتخاذ الخطوات 

التالية: 

توف��ري مواد ووقت ومعلومات متعلقة بالوظيفة ومس��اعدات أخرى خاصة بالعمل . 1

يحتاجها املوظفون الس��تخدام مهارات أو س��لوكيات جديدة قبل املشاركة يف برامج 

التدريب.  

التحدث بإيجابية عن برامج تدريب الركة أمام املوظفني.  . 2
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تشجيع املوظفني وإخبارهم بأنهم يؤدون عماًل جيداً عند تطبيقهم ملحتوى التدريب . 3

يف عملهم.  

تشجيع أفراد مجموعات العمل عىل املشاركة بعضهم مع بعض يف محاولة استخدام . 4

مهارات جديدة يف العمل من خالل طلب التغذية الراجعة ومشاركة خربات التدريب 

واملواقف التي يكون محتوى التدريب فيها ذا قيمة.  

تزويد املوظفني بالوقت والفرص املناس��بة ملامرس��ة وتطبيق مهارات أو س��لوكيات . 5

جديدة يف أعاملهم.  

المخرجات:

قد يكون معدل أداء الوظيفة ضعيفاً أو دون املستوى ألن املوظفني ال يعلمون مستوى 

األداء املتوق��ع منهم.  فعىل س��بيل املثال، ق��د ال يدرون مبعايري الج��ودة الخاصة بالرسعة 

أو درج��ة تهيئة الخدمة لتفي مبطالب ش��خصية محددة.  إذ قد ميتل��ك املوظفون املعرفة 

وامله��ارات والتوجهات الالزم��ة ألداء العمل، ومع ذلك يفش��لون يف أدائه ألنهم ال يدركون 

معايري األداء.  ويعد عدم الوعي مبعايري األداء أحد مشكالت التواصل، لكنها ليست مشكلة 

معضلة فيمكن للتدريب حلها.  

ويع��د فهم الحاجة إىل األداء أحد رضوريات التدري��ب؛ إذ يتعني عىل املتدربني فهم ما 

الذي يتوقع منهم تعلمه يف برنامج التدريب عىل وجه الخصوص.  وللتأكد من أن املتدربني 

يتقن��ون محتوى التدريب باملس��توى املطل��وب، يتعني عليهم أن يدركوا مس��توى الكفاءة 

املتوقع منهم.  فعىل س��بيل املثال، يرتبط مس��توى الكفاءة بالنس��بة إىل املهام مبدى قدرة 

املوظفني عىل القيام بعملهم بشكل جيد، يف حني يرتبط مستوى الكفاءة بالنسبة إىل املعرفة 

بالدرجة التي يحصل عليها املتدرب يف اختبار تحريري.  وتعد معايري األداء أو مستواه جزءاً 

من أهداف التدريب )تستعرض مناقشتها يف الفصل الرابع(.  

النتائج:

إذا مل يقتن��ع املوظفون بأن املكاف��آت والحوافز التي يحصلون عليها نظري أدائهم كافية، 

فم��ن غري املحتم��ل أن يحققوا معايري األداء حتى إذا كانوا ميتلكون املعرفة أو الس��لوكيات 
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أو امله��ارات أو التوجهات الرضورية، وكذلك قد تش��جع أع��راف مجموعة العمل املوظفني 

ع��ىل أال يحققوا معايري األداء.  حيث تش��ري تلك األعراف إىل معايري الس��لوك املقبولة لدى 

أفراد مجموعة عمل.  فعىل س��بيل املثال، قام ع��امل تحميل وتفريغ األمتعة من الطائرات 

مبطارات رشكة نورث ويس��ت الجوية )Northwest Airlines( بالتباطؤ يف عملهم بش��دة 

وذل��ك يف فرتة إجراء مفاوضات بخصوص عقود عملهم م��ع الركة، ونتيجة لذلك، تأخرت 

الكث��ري من رحالت املس��افرين.  وق��د كان لدى عامل تحميل وتفري��غ األمتعة من املعرفة 

واملهارات والس��لوك ما ميكنهم من تفريغ الطائرة بش��كل أرسع، لكنهم تباطؤوا يف العمل 

بهدف إرس��ال رس��الة لإلدارة مفادها أن خطوط الطريان ليس بوسعها أن تعمل بفعالية إذا 

مل تِف مبتطلباتهم التعاقدية.  

 ق��د تؤثر النتائج ع��ىل عملية التدري��ب يف الربامج التدريبية؛ إذ ميك��ن تعزيز دافعية 

املوظفني للتدريب من خالل تعريفهم بالفوائد املهنية والشخصية والوظيفية املحتملة التي 

قد يحصلون عليها نتيجة لحضورهم التدريب وتعلم محتوى الربنامج التدريبي.  قد تتضمن 

تل��ك الفوائ��د التدريب عىل طريقة أكرث فعالية لتنفيذ عملية ما أو إجراء، إنش��اء اتصاالت 

م��ع غريهم م��ن املوظفني بالركة )ويعرف أيضاً بالتواص��ل(، أو زيادة فرصتهم يف مواصلة 

العم��ل يف وظائ��ف أخرى يف الرك��ة.  ومن املهم أن يكون التواصل ب��ني املدير واملوظفني 

بخصوص الفوائد املحتملة واقعياً، وميكن أن تعيق التوقعات غري املتحققة دافعية املوظفني 

للتدريب224.  

التغذية الراجعة:

قد تظهر مش��كالت األداء عندما ال يتلقى املوظف��ون تغذية راجعة عن مدى تحقيقهم 

ملعايري األداء.  وقد ال يكون التدريب هو الحل األمثل لهذا الش��كل من املش��كالت لو أدرك 

املوظف��ون ما ينبغي عليهم القيام ب��ه )املخرجات(، لكنهم مل يفهموا مدى قرب أدائهم من 

املعاي��ري املطلوبة.  ومن ثم يحتاج املوظف��ون إىل تغذية راجعة محددة ومفصلة عن األداء 

الفعال وغري الفعال.  وحتى يحقق املوظفون املعيار املس��تهدف، فإنه ينبغي إرسال تغذية 

راجعة بشكل منتظم، وليس فقط أثناء تقييم األداء السنوي.  
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يف الفصل الرابع يتم مناقشة دور التغذية الراجعة يف التدريب بيشء من التفصيل، وهنا 

ينبغ��ي أن يؤخذ يف االعتبار أن التغذية الراجعة مهمة للغاية يف تش��كيل مهارات املتدربني 

وسلوكياتهم.  

تقرير ما إذا كان التدريب هو الحل األمثل:

حتى يتس��نى تحديد ما إذا كان التدريب هو الحل الالزم ملشكلة األداء، فإنه ينبغي أن 

يق��وم املديرون بتحليل خصائص القامئني بامله��ام واملدخالت واملخرجات والنتائج والتغذية 

الراجعة.  لكن كيف ميكن عمل ذلك؟225  ينبغي عىل املديرين تقييم ما ييل: 

هل تعد مشكلة األداء مهمة؟  هل ميكن أن يكلف الركة مبلغاً مالياً ضخاًم نتيجة . 1

لفقدان إنتاجية أو عمالء؟ 

هل يدرك املوظفون كيفية األداء بفعالية؟  رمبا مل يتلقوا تدريباً يف الس��ابق أو تلقوا . 2

منه القليل أو أن ما تلقوه من تدريب كان غري فعال )تعد هذه املشكلة خاصية من 

خصائص املوظفني(.  

هل مبقدور املوظفني أن يظهروا املعرفة الصحيحة أو الس��لوك الس��ليم؟  قد يكون . 3

املوظف��ون تدرب��وا لكنه��م مل يس��تخدموا محت��وى التدريب بش��كل منتظم أو مل 

يس��تخدموه مطلقاً )املعرفة واملهارات، إلخ( يف نطاق وظائفهم )وتعد تلك مش��كلة 

تتعلق باملدخالت(.  

هل كانت توقعات األداء واضحة )املدخالت(؟  هل كانت هناك مثة معوقات لألداء . 4

مثل استخدام أجهزة وأدوات معيبة؟ 

هل ظهرت نتائج إيجابية ألداء جيد؟  أمل تخصص مكافأة لألداء الجيد؟  فعىل سبيل . 5

املثال، إذا مل يقنع املوظفون باملقابل املخصص لهم، فقد يشجعهم زمالؤهم أو اتحاد 

ما عىل أن يبطئوا معدل إنجاز مهامهم )ويتضمن ذلك نتائج(.  

هل تس��لم املوظفون تغذية راجعة يف وقت مناس��ب وذات صلة بأعاملهم ودقيقة . 6

وبناءة ومحددة )موضوع التغذية الراجعة(؟ 
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ه��ل تعد الحل��ول األخرى-مثل إع��ادة تصميم الوظيفة أو نق��ل موظفني لوظائف . 7

أخرى-غالية جداً أو غري واقعية؟ 

 إذا افتق��د املوظف��ون املعرفة وامله��ارة الالزمة للقيام مبهامهم يف ح��ني كانت العوامل 

األخ��رى مرضية، فإن التدريب يكون مطلوباً.  لك��ن إذا كان لدى املوظفني املعرفة واملهارة 

ألداء مهامهم لك��ن املدخالت أو املخرجات أو العواقب أو التغذية الراجعة غري كافية، فإن 

التدريب قد ال يكون هو الحل األمثل.  فعىل سبيل املثال، لو كان ضعف نتائج األداء يعود 

إىل خل��ل األجهزة فال ميكن للتدريب أن يحل تلك املش��كلة لكن الح��ل يف تلك الحالة هو 

إص��الح تلك األجهزة.  يف حني إذا كان مصدر ضعف نتائج األداء هو عدم التغذية الراجعة، 

فق��د ال يحتاج املوظف��ون للتدريب، لكن مديريهم قد يحتاج��ون إىل التدريب عىل كيفية 

إعداد تغذية راجعة خاصة باألداء!

من املهم أيضاً اعتبار العالقات بني مسألة وظيفية هامة )مشكلة أو فرصة مهمة لتحقيق 

نجاح وظيفة ما داخل الركة(، ومسألة عملية مهمة )مشكلة أو فرصة مهمة لتحقيق نجاح 

  . عملية تجارية(، ومس��ألة تجارية هامة )مش��كلة أو فرصة مهمة لتحقيق نجاح الركة(226

ولو كانت تلك املس��ائل الثالث مرتبطة ببعضها البعض، لل��زم وضع التدريب كأولوية عليا 

وذلك ألنه س��يكون له عظيم األثر عىل مخرجات ونتائج العم��ل بل قد يتلقى دعاًم إدارياً 

أكرب.  يبني الجدول )3-6( العالقات بني املس��ائل الوظيفية الهامة واملس��ائل العملية املهمة 

واملس��ائل التجارية الهامة بالنس��بة إىل مندوب املبيعات.  وقد نتج هذا التحليل من طلب 

املدير األعىل الذي أشار إىل حاجة مندويب املبيعات إىل املزيد من التدريب ذلك أن طلبيات 

املبيعات غري الكاملة كانت ترفع باستمرار إىل قسم اإلنتاج.  

تحليل المهام:

 ينتج عن تحليل املهام وصف ألنشطة العمل مبا يف ذلك املهام التي يؤديها املوظف إىل 

جان��ب املعرفة واملهارات والقدرات املطلوبة إلمتام تلك املهام.  وتعرف الوظيفة بأنها مركز 

مع��ني يتطلب إمتام مهام معين��ة )الوظيفة املقدمة كمثال يف جدول 3-7 هي وظيفة عامل 

صيانة كهربائية(، ومتثل املهمة نش��اط املوظف يف وظيفة مح��ددة.  ويبني الجدول )7-3( 



تصميم التدريب

239تدريب وتطوير املوظفني

مه��ام متعددة لوظيفة عامل الصيانة الكهربائي��ة، وتتضمن تلك املهام تغيري ملبات اإلضاءة 

واملخ��ارج الكهربائية ومفاتي��ح اإلنارة.  وإلمتام القيام بتلك امله��ام، البد أن يتمتع املوظف 

مبس��تويات محددة من املعرفة واملهارة والقدرة باإلضافة إىل اعتبارات أخرى )وهو ما يشار 

إلي��ه ب� KSAOs(.  تتضمن املعرفة الحقائق أو اإلجراءات )الخصائص الكيميائية للذهب(.  

يف حني تشري املهارة إىل الكفاءة يف إنجاز املهمة )مثل مهارة التفاوض ومهارة إقناع موظف 

آخ��ر بالقيام بعم��ل معني(.  أما القدرة فتتضمن القدرات العقلي��ة والبدنية الالزمة إلنجاز 

املهم��ة )مثل القدرة املكانية وهي القدرة عىل رؤية العالقة بني األش��ياء يف الحيز املادي(.  

أم��ا االعتبارات األخرى فتش��ري إىل الظروف التي وفقاً لها يتم إنج��از املهام.  وتتضمن تلك 

الظ��روف تحديد األجهزة والبيئة الت��ي يعمل فيها املوظف )مثل الحاج��ة إىل ارتداء قناع 

أكس��يجني والعمل يف ظروف درجات الحرارة العالية للغاي��ة( والقيود الزمنية ألداء املهمة 

)مثل املواعيد النهائية لتسليم األعامل( واعتبارات األمان أو معايري األداء.  

جدول )3-6( مثال عىل العالقات بني املسألة الوظيفية املهمة واملسألة العملية املهمة واملسألة 

التجارية املهمة 

املسألة التجارية املهمة  املسألة العملية املهمة  املسألة الوظيفية املهمة  

النتائج املرجوة     النتائج املرجوة     النتائج املرجوة     

سهم السوق 60%وقت دورة الطلب 3 أيام        عدم وجود صيغ طلبيات غري مكتملة

100% طلبيات دقيقة

النتائج الحالية      النتائج الحالية      النتائج الحالية      

سهم السوق 48%وقت دورة الطلب 30 يوماً  10% صيغ طلبيات غري مكتملة

83% طلبات دقيقة

المصدر:
G.  A.  Rummler and K.  Morrill، “The Results Chain، “ T+D )February 2005(: 27-35.  
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جدول )3-7( مناذج لبنود من استبيانات تحليل مهام عامل الصيانة الكهربائية

#sالصعوبةالصعوبةمعدل تكرار األداءوصف املهمةمهمة

012345012345012345تغيري ملبة إضاءة264-199

012345012345012345تغيري مخرج كهربايئ199- 265

012345012345012345تركيب كشافات ضوئية199- 266  

012345012345012345تغيري مفتاح إضاءة199- 267

268 – 199
تركيب مفتاح  قطع 

دائرة جديد
012345012345012345

معدل استمرارية األداء األهمية الصعوبة

5 = األصعب5 = دامئا1ً = األسهل1 = مهمل 0= أبداً

المصدر: 
E.  F.  Holton III and C.  Bailey، “Top to Bottom Curriculum Redesign، “ Training and Development 

)March 1995(: 40-44 

ال ينبغ��ي أن ُيجري تحليل املهام إال بعد أن تتقرر رغبة الركة يف تخصيص وقت ومال 

للتدريب بناء عىل التحليل التنظيمي.  وقد نتس��اءل عن س��بب ذلك؟  فنجد أن سبب ذلك 

اس��تهالك تحليل املهام للوق��ت بجانب أنه عملية مملة تتضمن االلت��زام بجمع معلومات 

وملخصها من كثري من موظفني متنوعني يف الركة متضمناً ذلك املديرين وشاغيل الوظائف 

واملدربني، وهو ما يستغرق كثرياً من الوقت.  
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الخطوات المتبعة في إجراء تحليل المهام:

يتضمن تحليل املهام أربع خطوات227: 

اختيار وظيفة أو وظائف لتحليلها.  . 1

وض��ع قامئة متهيدية باملهام املنجزة بخصوص الوظيفة من خالل )1( إجراء مقابالت . 2

ش��خصية ومراقبة املوظفني ذوي الخربة ومديريه��م و)2( التحدث مع غريهم ممن 

قاموا بإجراء تحليل املهام.

اعت��امد القامئ��ة التمهيدية للمه��ام أو التأكيد عليها، وتتضمن تل��ك الخطوة وجود . 3

مجموع��ة م��ن الخرباء )من املوظف��ني واملديرين إلخ( ليقوموا باإلجابة عن أس��ئلة 

متنوعة تتعلق باملهام أثناء اجتامع أو يف شكل تقرير مكتوب.  ونوعية األسئلة التي 

ميكن طرحها تتضمن ما ييل:  إىل أي مدى يتكرر إنجاز تلك املهمة؟  كم من الوقت 

يس��تغرقه إنج��از كل مهمة؟  إىل أي م��دى تكمن أهمية املهم��ة يف إنجاز الوظيفة 

بشكل ناجح؟  ما مدى صعوبة فهم املهمة؟  هل ُيتوقع من املوظفني املبتدئني إنجاز 

املهمة؟

يق��دم الجدول )3-8( منوذجاً الس��تبيان ع��ن تحليل املهام، وتس��تخدم تلك املعلومات 

لتحديد املهام التي س��يتم الرتكي��ز عليها يف برنامج التدريب.  والب��د أن يحدد املوظف أو 

اللجن��ة الت��ي تجري تحديد االحتياجات مس��توى التقييم من خالل األبعاد الذي س��تحدد 

رضورة إدراج املهمة ضمن برنامج التدريب.  
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جدول )3-8( منوذج استبيان عن بيان مهام 

االسم            التاريخ 

 الوظيفة 

م كاًل من بيانات املهام طبقاً لثالثة عوامل: )1( أهمية املهمة   من فضلك قيِّ

استخدم  املهمة.   تفعيله يف  املطلوب  الصعوبة  املهمة، و)3( مستوى  أداء  تكرار  )2( معدل  الفعال،  لألداء  بالنسبة 
املقاييس التالية يف وضع تقديراتك.  

األهمية              

4 = للمهمة أهمية كبرية يف تحقيق أداء فعال            

3 = للمهمة أهميتها لكنها ليست بالجوهرية ألداء فعال           

2= للمهمة بعض األهمية لألداء الفعال              

1 = ليس للمهمة أي أهمية لألداء الفعال              0 = ال تؤدي املهمة عىل اإلطالق 

معدل تكرار أداء املهمة

4 = تؤدى املهمة مرة يف اليوم 

3 = تؤدى املهمة مرة يف األسبوع

2= تؤدى املهمة مرة واحدة كل بضعة شهور 

1= تؤدى املهمة مرة أو مرتني يف العام

0 = ال تؤدي املهمة عىل اإلطالق

الصعوبة

4 = يتطلب األداء الفعال للمهمة خربة سابقة واسعة و/أو تدريباً )12-18 شهراً أو أكرث(.  

3 = يتطلب األداء الفعال للمهمة حداً أدىن من الخربة السابقة والتدريب )6 -12 شهراً(.  

2 = يتطلب األداء الفعال للمهمة مدة بسيطة من تدريب وخربة مسبقة )1 – 6 أشهر(.  

1 = ال يتطلب األداء الفعال للمهمة تدريباً مسبقاً بشكل محدد و/أو خربة.  

0= ال تؤدي تلك املهمة.  

املهمة         األهمية   معدل تكرار أدائها      الصعوبة

1- ضامن إجراء أعامل الصيانة عىل األجهزة واألدوات وأجهزة ضبط األمان.  

2- مراقبة أداء املوظفني 

3- جدولة املوظفني 

4- استخدام برنامج إحصايئ عىل الحاسب اآليل 

5- مراقبة التغريات التي يتم إجراؤها يف العمليات باستخدام طرق إحصائية.  



تصميم التدريب

243تدريب وتطوير املوظفني

ينبغي تخصيص برامج تدريبية بش��أنه املهام ذات األهمية التي تؤدي بش��كل منتظم 
ويرتاوح مستوى صعوبتها بني املستوى املتوسط واملستوى العايل.  يف حني أن املهام التي ال 
متثل أهمية كبرية وال تؤدى بشكل منتظم ال ينبغي تخصيص تدريب بشأنها.  فمن الصعب 
عىل املديرين واملدربني أن يقرروا تخصيص برامج تدريبية للمهام ذات األهمية والتي تؤدى 
بش��كل غري منتظم وتتطلب حداً أدىن من الصعوبة.  وعىل املديرين واملدربني أن يقرروا ما 
إذا كانت املهام األساسية – بغض النظر عن مدى تكرار القيام بها بشكل منتظم أو مستوى 

صعوبتها – سيتم تخصيص تدريب بشأنها أم ال.  

 مبجرد تحديد املهام، يصبح من املهم تحديد املعرفة أو املهارات أو القدرات الرضورية 
للقيام بكل مهمة بشكل ناجح، وميكن جمع تلك املعلومات من خالل املقابالت الشخصية 
واالستبيانات.  اسرتجع مناقشة هذا الفصل عن تأثري القدرات عىل التدريب.  متثل املعلومات 
الخاصة مبتطلبات املهارات األساسية والقدرة املعرفية أهمية قصوى يف تحديد ما إذا كانت 
مستويات معينة من املعرفة واملهارات والقدرات ستكون مبثابة متطلبات أساسية لاللتحاق 
بربنام��ج التدري��ب )أو الوظيف��ة( أو أن التدريب املكمل الخاص بامله��ارات الضمنية يعد 
رضورياً.  ولتحقيق أغراض التدريب، تعد املعلومات الخاصة مبدى صعوبة اكتساب املعارف 
واملهارات والقدرات مهمة، ويكون الوضع كذلك سواء كان من املفرتض أن يكتسب املوظف 

تلك املعارف أو املهارات أو القدرات قبل تويل الوظيفة أم ال228.  

يلخص الجدول )3-9( النقاط األساسية الالزم تذكرها بخصوص تحليل املهام.  

مثال على تحليل المهام:

كل خط��وة من خطوات تحليل املهام األربع ميكن قراءته��ا من خالل عرض هذا املثال 
املعد عن رشكة مرافق.  تم تكليف املدربني بتطوير نظام تدريبي يف س��تة أش��هر229.  وكان 
غرض الربنامج تحديد املهام واملعرفة واملهارات والقدرات واعتبارات أخرى تعمل كأس��اس 

يف وضع أهداف برنامج التدريب وخطط الدورة.  

 تضمنت املرحلة األوىل من املروع تحديد املهام املحتملة لكل عمل يف نطاق الصيانة 
الكهربائية للمرفق، وقد تم تنفيذ الخطوات اإلجرائية واستخدام قوائم األجهزة واملعلومات 
املقدمة من خرباء موضوعيني لتشكيل املهام.  وقد تضمن فريق الخرباء املديرين واملدربني 
وكبار الفنيني، وقد تم دمج املهام يف شكل استبيان تم توجيهه لكل الفنيني يف إدارة الصيانة 
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الكهربائية.  واش��تمل هذا االس��تبيان عىل 550 مهمة.  يبني الجدول )3-7( مناذج من بنود 
االس��تبيان الخاصة بعمل الصيانة الكهربائية.  وقد ُطلب م��ن الفنيني أن ُيقيموا كل مهمة 
من منظور األهمية والصعوبة وتكرار األداء، وقد اش��تمل مقياس التكرار عىل التقييم صفر.  
وأش��ار التقيي��م صفر إىل أن الفني ال��ذي يقوم بتقييم املهمة مل يقم يف الس��ابق بأداء تلك 
املهمة، وبالنسبة إىل من قّيم املهمة بالتقييم صفر من الفنيني فلم يطلب منه تقييم صعوبة 

املهمة وأهميتها.  

تم تطوير برنامج حاس��ويب خصيصاً لتحلي��ل التقييامت التي تم التوصل إليها من خالل 
االستبيان، وكان املطلب األسايس املستخدم يف تحديد ما إذا كانت املهمة بحاجة إىل تدريب 
ه��و تقيي��م األهمية.  فاملهمة التي تحصل عىل تقييم »مهمة ج��داً« يتم تصنيفها عىل أنها 
بحاج��ة إىل تدري��ب بغض النظر عن مع��دل تكرار أدائها أو صعوبته��ا.  أما إذا ما حصلت 
املهمة عىل تقييم »متوس��طة األهمية« لكنها صعبة، فيتم تصنيفها أيضاً لتكون بحاجة إىل 
تدريب، أما املهام التي تحصل عىل تقييم »غري مهمة« لكنها ليست صعبة أو تؤدى بشكل 

غري منتظم فلم يتم تخصيصها بوصفها مهمة تحتاج إىل برنامج تدريبي.  

متت مراجعة قامئة امله��ام املخصصة للتدريب من قبل خرباء موضوعيني بهدف تحديد 
م��ا إذا كانت تل��ك القامئة قد قدمت وصفاً دقيقاً للمه��ام الوظيفية، وكانت النتيجة وجود 

قامئة تضم 487 مهمة.  

جدول )3-9( النقاط األساسية الالزم تذكرها عند إجراء تحليل املهام

يتعني أن يحدد تحليل املهام ما يقوم املوظفون بأدائه فعلياً وما ينبغي عليهم القيام به يف وظائفهم.  

يبدأ تحليل املهمة بتقسيم املهمة إىل واجبات ومهام.  

استخدم أكرث من طريقتني لجمع املعلومات الخاصة باملهمة بهدف زيادة صحة التحليل.  

 حتى يكون تحليل املهمة مفيداً، ينبغي جمع املعلومات من خرباء موضوعيني، ويشمل بند الخرباء املوضوعني 

شاغيل الوظائف واملديرين واملوظفني ممن يكونون عىل دراية بالوظيفة.  

لتحقيق أهداف  املهام الرضورية  الرتكيز عىل  ينبغي توجيه  بها،  املهام  تقييم  يتم  التي  الكيفية  تقرير  وعند 

الركة العامة والخاصة، وقد ال تكون تلك هي املهام األكرث صعوبة أو استهالكاً للوقت.  
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المصدر: بتصرف من:
P.  Carrievale, L.  J.  Gainer, and A.  S.  Meltzer, Workplace Basics Training Manual )San Francisco: 

Jossey-Bass, 1990(.  

ل��كل مهمة م��ن تلك املهام البالغة 487 مهمة، يقوم اثنان م��ن الخرباء بتحديد ما يلزم 

م��ن املعرفة واملهارات والق��درات وعوامل أخرى يتطلبه��ا األداء.  وتضمن ذلك معلومات 

عن ظ��روف العمل واملؤرشات التي بها تبدأ املهمة وتنتهي ومعايري األداء واعتبارات األمان 

واألدوات واألجهزة الرضورية.  وقد متت مراجعة كل املعلومات من قبل فنّي املصنع وأعضاء 

م��ن إدارة التدري��ب.  وقد تم تجميع أكرث م��ن 14000 من الجوان��ب املعرفية واملهارات 

والقدرات واعتبارات أخرى يف ش��كل مجاالت مش��رتكة وتم تخصيص كود تعريفي لها.  ثم 

ضمت تلك املجموعات يف شكل مجموعات كبرية، ومثلت تلك املجموعات الكبرية مجاالت 

التأهيل، أو مبعنى آخر كانت تجمعات املهام تلك مرتبطة مبجموعة متصلة من املهام التي 

ينبغي أن يكون املوظف مرخصاً له بالعمل بها حتى يتمكن من القيام بتلك الوظيفة.  وقد 

اس��تخدمت تلك املجموعات لتحديد خطط الدورات التدريبي��ة وأهدافها، وقام املدربون 

أيضاً مبراجعة تلك املجموعات لتحديد املهارات الرضورية لكل مجموعة.  

نماذج الكفاءة:

يف بيئة العمل العاملية والتنافس��ية الحالية تكتشف الكثري من الركات أنه من الصعب 

تحدي��د ما إذا كان املوظفون ميتلكون مقومات النج��اح.  وقد تختلف املقومات الرضورية 

م��ن وحدة عمل ألخرى وحتى فيام بني األدوار داخل نف��س وحدة العمل.  ونتيجة لذلك، 

تس��تخدم الكثري م��ن الركات من��اذج الكفاءة لتس��اعدها يف تحديد املع��ارف واملهارات 

واملميزات الش��خصية )التوجهات والش��خصية( املطلوبة لألداء الناج��ح يف وظيفة ما.  كام 

أن من��اذج الكفاءة مفيدة يف ضامن إس��هام نظم التدريب والتطوي��ر لتطوير تلك املعارف 

واملهارات واملميزات الشخصية.  

عادة، اشتمل تحديد االحتياجات عىل تحديد املعارف واملهارات والقدرات واملهام.  ومع 

ذلك، هناك توجه حايل يف التدريب يقيض برتكيز تحديد االحتياجات عىل الكفاءات.  وتشري 
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الكفاءة إىل نطاق من القدرات الشخصية التي متكن املوظفني من أداء وظائفهم بشكل ناجح 

من خالل تحقيق مخرجات أو إنجاز مهام230.  وميكن أن تكون الكفاءة عبارة عن معرفة أو 

مهارات أو توجهات أو قيم أو مميزات شخصية.  ويحدد منوذج الكفاءة الكفاءات الرضورية 

لكل وظيفة باإلضافة إىل املعرفة واملهارات والسلوك واملميزات الشخصية التي تشتمل عليها 

كل كف��اءة231.  يبني الجدول )3-10( منوذج كفاءة ملهندس نظم.  ويبني الجانب األيرس من 

الج��دول الكفاءات التقنية يف املجموعة التقنية )بنية النظم ونقل البيانات والتوثيق(.  يبني 

الجانب األمين الس��لوك الذي قد يستخدم يف تحديد مستوى كفاءة مهندس النظم بالنسبة 

لكل كفاءة.  

 تكم��ن إحدى طرق فهم مناذج الكفاءة يف مقارنته��ا بالتحليل الوظيفي، وبالرجوع إىل 

دورات أو خربات أخرى، تجد أن التحليل الوظيفي يشري إىل عملية تطوير توصيف الوظيفة 

)املهام والواجبات واملس��ؤوليات( واملواصفات )املعرف��ة واملهارات والقدرات( التي البد أن 

يك��ون املوظف عىل دراية بها ليقوم بأداء وظيفته.  كي��ف ميكن مقارنة التحليل الوظيفي 

بن��امذج الكف��اءة؟  التحليل الوظيفي أكرث تركي��زاً عىل العمل واملهام )م��ا يتم إنجازه(، يف 

ح��ني يعني من��وذج الكفاءة الرتكيز ع��ىل املوظف )كيف يتم تحقي��ق األهداف وكيف يتم 

إنج��از العمل(.  يقدم الرتكيز عىل مدلول عبارة »كيف« هنا يف مقابل مدلول عبارة »ماذا« 

معلومات قيمة عن التدريب والتطوير.  ويف دراس��ة حديثة تم توجيه األسئلة لخرباء وضع 

مناذج الكفاءات )االستشاريني ومامريس مهنة املوارد البرية واألكادمييني وخرباء علم النفس 

الصناعي( للمقارنة بني وضع مناذج الكفاءات والتحليل الوظيفي232.  وقد أش��ارت الدراسة 

إىل وجود اختالفات متعددة بني التحليل الوظيفي ومناذج الكفاءة، فقد تربط مناذج الكفاءة 

بني الكفاءات واألهداف التجارية للركة.  
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جدول )3-10( مثال للكفاءات ومنوذج الكفاءة

املجموعات التقنية         معدالت تقييم الكفاءة

بنية النظم              0 = ال ميكنه القيام باملهام األساسية.  

القدرة عىل تصميم تطبيقات وبرامج معقدة وعمل بروتوكوالت 

ووضع مناذج أولية        

       1= يفهم املبادئ األساسية، ميكنه القيام باملهام مبساعدة أو توجيه.

       2 = يقوم مبهام روتينية بنتائج معتمدة، يعمل وفق حد أدىن من التوجيه.  

       3 = يقوم مبهام معقدة ومتعددة، ميكنه تدريب أو تعليم غريه.  

       4 = يعد خبريًا يف هذه املهمة، ميكنه وصف وتعليم وقيادة غريه.  

نقل املعلومات                0 = الميكنه القيام باملهام األساسية.  

القدرة عىل الوفاء مبتطلبات برنامج       1 = يفهم املبادئ األساسية، ميكنه القيام باملهام مبساعدة أو توجيه.  

رضوري يقوم بتنسيق نقل املعلومات    2 = يقوم مبهام روتينية بنتائج معتمدة، يعمل وفق حد أدىن من بشكل يتسم 

بالكفاءة والكامل                                  التوجيه.  

       3 = يقوم مبهام معقدة ومتعددة، ميكنه تدريب أو تعليم غريه.  

       4 = يعد خبريًا يف هذه املهمة، ميكنه وصف وتعليم وقيادة غريه.  

التوثيق                0 = ال ميكنه القيام باملهام األساسية.  

القدرة عىل إعداد وثائق       1 = يفهم املبادئ األساسية، ميكنه القيام باملهام مبساعدة أو توجيه.  

كاملة وشاملة تتضمن املواصفات  2 = يقوم مبهام روتينية بنتائج معتمدة، يعمل وفق حد أدىن من التوجيه.  

ومخططات سري العمليات وبرامج     3 = يقوم مبهام معقدة ومتعددة، ميكنه تدريب أو تعليم غريه.  

التحكم يف العمليات وامليزانيات     4 = يعد خبريًا يف هذه املهمة، ميكنه وصف وتعليم وقيادة غريه.  
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المصدر: 
R.  J.  Mirabile »Everything You Wanted to Know About Competency, Modeling« Training and 

Development )August 1997(: 73 – 77 

تق��دم مناذج الكفاءة توصيفات للكفاءات التي تش��رتك فيه��ا مجموعة مهنية كاملة أو 

الخاصة مبس��توى معني من الوظائف أو منظم��ة كاملة.  يصف التحليل الوظيفي الجوانب 

املختلف��ة يف الوظائف واملجموعات املهنية أو مس��تويات العمل املؤس��يس.  وأخرياً، يقوم 

التحليل الوظيفي بتش��كيل أمناط معينة من املعارف واملهارات والقدرات لوظائف معينة، 

ويس��تخدم يف إيجاد متطلبات محددة يتم اس��تخدامها يف عملية اختيار املوظفني.  وتكون 

الكفاءات التي تنتجها مناذج الكفاءات أكرث تعمياًم وميكن تطبيقها بشكل أكرب عىل مجموعة 

كبرية ومتنوعة م��ن األغراض مبا يف ذلك االختيار والتدريب وتطوير املوظفني وإدارة األداء.  

وهناك شكل آخر للتعرف عىل مناذج الكفاءة ويتمثل يف دراسة إدارة األداء233، ولسوء الحظ، 

نجد أن الكثري من نظم إدارة األداء تعاين من انعدام التوافق عىل ما ينبغي اس��تخدامه من 

مخرجات لتقييم األداء.  وتش��ري مناقش��ات املديرين مع املوظفني بشأن أوجه قصور األداء 

إىل ع��دم النوعية، فمن خ��الل تحديد نطاقات القدرة الش��خصية التي متكن املوظفني من 

القي��ام بوظائفهم بنجاح، تضمن مناذج الكفاءة إجراء تقييم ملا يتم القيام به والكيفية التي 

يت��م بها.  وميكن توجيه التغذية الراجعة الخاصة باألداء إىل أمثلة محسوس��ة ومحددة من 

الس��لوك، وهنا يتم وضع توصيف واضح للمعرفة واملهارات والقدرة وخصائص أخرى تكون 

رضورية للنجاح.  

وهنا نتساءل:  كيف يتم تحديد الكفاءات وتطوير مناذجها؟  يوضح شكل )3-4( العملية 

التي يتم من خاللها تطوير منوذج كفاءة معني.  أوالً، يتم تحديد أي تغريات يف إس��رتاتيجية 

العمل.  وقد متت مناقش��ة التأثريات الخاصة بإس��رتاتيجية العمل فيام يتعلق بالتدريب يف 

الفصل الثاين، وقد تتس��بب التغريات يف إس��رتاتيجية العمل يف احتي��اج كفاءات جديدة أو 

تس��تلزم تغيري كفاءات قدمية.  ثانياً، يتم تحديد الوظيفة أو العمل املراد تحليله.  ثالثاً، يتم 

تحدي��د املوظفني األكفاء وغري األكفاء.  رابعاً، يتم تحديد الكفاءات التي تحدد كفاءة األداء 

من عدمها.  وهن��اك طرق متنوعة لتحديد الكفاءات، وتتضمن تلك الطرق تحليل موظفي 

»النجم��ة« الواحدة أو أكرث، وتحدي��د املوظفني ذوي الخربة بالوظائ��ف )الخرباء(، وفحص 
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البيانات املعيارية لألكفاء من املوظفني يف رشكات أخرى234.  خامس��ًا، يتم اعتامد النموذج.  

أو مبعن��ي آخر، يتم اتخاذ القرار الخاص مبدى ارتباط الكفاءات املدرجة يف النموذج ارتباطاً 

حقيقياً باألداء الفعال.  يف املثال الوارد بالجدول )3 -10( الخاص بالكفاءات التقنية ملهندس 

النظ��م، فمن املهم التأكد من أن )1( تلك الكف��اءات الثالث رضورية لنجاح الوظيفة و)2( 

مستوى إتقان الكفاءة مناسب.  

 عندما نطبق عملية التطوير املوجزة يف الشكل )3-4( سنضمن صحة الكفاءات ومناذج 

الكف��اءة، ومع ذل��ك ينبغي أن يتلقى املدربون واملوظفون واملدي��رون وغريهم من الخرباء 

تدريبات )وباألخص واضعي التقييامت ممن ال خربة لهم( عىل كيفية وضع معدالت دقيقة 

للكف��اءة.  ووفقاً للتدريب ينبغ��ي أن يكون واضعو التقييامت عىل دراية وفهم بكل كفاءة 

وباالختالف��ات فيام بينه��ا وأن يكون يف مقدرتهم التمييز بني مس��تويات اإلتقان املنخفضة 

واملتوسطة واملرتفعة235.  

تعد مناذج الكفاءة مفيدة يف التدريب والتطوير يف الحاالت التالية236:

• يتم من خاللها تحديد الس��لوك الرضوري لتحقيق أداء وظيفي فعال.  كام تضمن تلك 	

النامذج أن تكون التغذية الراجعة املوجهة إىل املوظفني كجزء من برنامج التطوير )مثل 

التغذية الراجعة ذات ال�360 درجة( مرتبطة بشكل خاص بنجاح املنظمة واملوظف.

• يت��م من خاللها توفري أداة لتحديد املهارات الرضوري��ة للوفاء باالحتياجات اليومية 	

واملهارات التي تحتاجها الركة للوفاء باحتياجاتها املستقبلية، وميكن استخدامها يف 

تقييم العالقة بني برامج التدريب الحالية بالركة واالحتياجات الحارضة.  أو مبعنى 

آخر، تساعد تلك النامذج يف عمل توافق بني أنشطة التدريب والتطوير وبني أهداف 

العمل بالركة.  كام ميكن استخدامها يف تقييم مدى جدوى العروض املقدمة للوفاء 

بحاجة الركة من املهارات املستقبلية املتوقعة.  

• تساعد يف تحديد املهارات املطلوبة يف مراحل وظيفية مختلفة.  	

• تقدم إطاراً للتدريب الحايل وتغذية راجعة مس��تمرة بهدف تطوير املوظفني للقيام 	

ب��أدوار حالية ومس��تقبلية.  ومبقارنة كف��اءات املوظفني الحالية م��ع تلك املطلوبة 

للوظيفة، ميكن للموظفني تحديد الكفاءات التي ينبغي تطويرها واختيار اإلجراءات 
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الالزمة لذلك.  وقد تتضمن تلك اإلجراءات دورات وخربات وظيفية وأش��كال أخرى 

من التطوير )يتم رشح طرق التطوير بالتفصيل يف الفصل التاسع(.  

• تضع »خارطة طريق« لتحديد املوظفني املحتمل ترشيحهم ملناصب إدارية وتطويرهم 	

)تخطيط التتابع(.  

شكل )3-4( العملية املستخدمة يف تطوير منوذج كفاءة   

إجراء تحليل 

إسرتاتيجية 

العمل

تحديد 

الوظائف أو 

املراكز أو 

املجموعات 

الوظيفية

إجراء مقابالت 

ولقاءات بني 

مجموعات 

الرتكيز وكبار 

القامئني بالعمل

تطوير 

الكفاءات 

ومنوذج الكفاءة

إقرار النموذج 

ومراجعته

 American( ،فعيل س��بيل املثال، ُتس��تخدم مناذج الكف��اءة يف رشكة أمريكان إكس��ربيس
Express(، يف مس��اعدة املديري��ن عىل قيادة فرق عملهم الخاص��ة من خالل تقديم إطار 
عمل ميكن ملوظفيهم من خالله االستفادة من نقاط القوة وتحسني نقاط الضعف237.  وعىل 
مس��توى الركة، تس��تخدم الكفاءات لتحديد مستوى املوهبة عىل النطاق الركة بأكملها، 
مبا يف ذلك القدرات ونقاط القوة والفرص.  ويتم إمداد املديرين باملعلومات الستخدامها يف 
تحديد االحتياجات األساس��ية وإجراءات الخطة املوضوعة لضامن تطوير الكفاءات الحالية 

واملستقبلية لدى املوظفني.  

وقد اهتمت رشكة ش��ارب إلكرتونيك��س )Sharp Electronics( بتطوير منوذج كفاءة 
نظراً لحاجتها إىل مس��ايرة سوق أكرث تنافس��ية به الكثري من املنتجات الجديدة ومتطلبات 
املس��تهلكني238.  رغبت رشكة شارب )Sharp( يف تحديد املعرفة واملهارات والسلوكيات التي 
قد تس��اعد املوظفني يف تحقيق أهداف املنظمة، وكان املدي��رون التنفيذيون يأملون يف أن 
يق��دم نظام الكفاءة معايري موضوعية لتحديد املوظفني ذوي املقومات العليا.  يف حني كان 
يهدف قس��م املوارد البرية إىل اس��تخدام الكفاءات كجزء من نظام تطوير املوظفني الذي 
ميكنهم اس��تخدامه بأنفسهم أو بالتعاون مع مديريهم لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف.  
كام رغب قسم املوارد البرية يف استخدام الكفاءات يف عملية إدارة األداء ملساعدة املوظفني 
يف فهم نتائج أدائهم.  أو مبعنى آخر، اس��تخدام الكفاءات أساس��اً إلعداد تغذية راجعة عن 
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كيفية تحقيق نتائج أداء املوظفني.  وحتى يتم تطوير الكفاءات، تم إجراء مقابالت شخصية 
مع كبار املديرين بهدف تحديد التوجه اإلس��رتاتيجي للركة والتغريات املتوقعة يف العمل 
واملعارف واملهارات والس��لوك املطلوب لتحقيق أه��داف الركة.  وقد متت مراجعة مناذج 
كفاءة أخرى وغري ذلك من مامرسات مثىل.  وتم إجراء مقابالت شخصية مع كبار املوظفني 
باألع��امل كام تم تحليل أمثلة لألداء الجيد، وقدمت مجموعات الرتكيز من كل مس��تويات 
الرك��ة معلومات إضافية فيام يتعلق باملعارف وامله��ارات املطلوبة لكفاءات معينة.  وتم 
تطوير الكفاءات ومنوذج الكفاءة وعقد املقابالت الش��خصية مع مجموعات الرتكيز بهدف 
ضامن صحة النموذج ولتأكيد ش��عور املوظفني بامتالكهم للنموذج والتزامهم باس��تخدامه.  
يوضح الجدول )3-11( الكفاءات ال� 14 التي طورتها رشكة ش��ارب )Sharp(.  ولكل كفاءة 
تعريف سلويك وتتضمن خمس مراحل من التطوير تحدد األداء بدءاً من املستوى املنخفض 

وانتهاء باملستوى املرتفع.   

)Sharp( كفاءات رشكة شارب )جدول )3-11

إظهار اإلبداع  	

مواصلة التدريب  	

تحقيق مستويات عليا  	

استخدام تكنولوجيا املعلومات  	

التواصل بكفاءة  	

مشاركة اآلخرين  	

فهم املنظمة  	

دفع عملية التغيري  	

الرتكيز عىل العميل  	

اإلملام بالعمل الدويل  	

التفكري بشكل إسرتاتيجي 	

تفويض السلطة  	

التطوير والتدريب  	

قيادة اآلخرين  	
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المصدر:
R.  Montier، D.  Alai، and D Kramer، “Competency Models Develop Top Performance، “( T+D )July 

2006(: 47-50.  

نطاق تحديد االحتياجات:

 حت��ى هذه النقطة، يكون الفصل قد ناقش الجوانب املختلفة لتحديد االحتياجات، مبا 

يف ذل��ك تحليل امله��ام وتحليل املوظفني والتحليل التنظيمي، ويش��تمل ذلك عىل مقابالت 

شخصية ومالحظات ودراسة أوضاع املوظفني بشكل محتمل.  وقد تقول يف نفسك أن ذلك 

يبدو جيداً، لكنه يظهر يف شكل عملية معقدة جداً تحتاج إىل وقت.  ماذا يحدث إذا مل يكن 

لدى وقت إلجراء تقييم شامل لالحتياجات؟  أينبغي عيل إذاً أن أرصف نظري عن العملية؟

 ق��د ُتحد القيود الزمنية من ط��ول تفاصيل تحديد االحتياج��ات.  ومع ذلك، حتى إذا 

طال��ب املديرون بعمل دورة تدريبي��ة يف الحال، فينبغي أن تظ��ل الحاجة قامئة إىل إجراء 

تقيي��م احتياجات.  وتوجد طرق عديدة إلجراء تقييم احتياجات رسيع، وهنا يش��ري تحديد 

االحتياجات الرسيع إىل تقييم احتياجات يتم إجراؤه برسعة ودقة، لكن ليس عىل حس��اب 

ج��ودة العملي��ة أو املخرج��ات239.  ومن ناحية أخ��رى هناك طرق متنوع��ة إلجراء تقييم 

احتياج��ات رسيع:  أوالً، يعتمد نطاق تحديد االحتياجات عىل قدر نقطة الضغط املحتملة، 

فل��و ظه��ر أن نطاق نقطة الضغط مح��يل ولها أثر ضئيل ومحتمل ع��ىل العمل، فإن جمع 

املعلومات كجزء من تحديد االحتياجات قد يتكون من عدد قليل من املقابالت مع املديرين 

أو شاغيل الوظائف.  أما إذا كان لنقطة الضغط أثر مستقبيل كبري عىل العمل، فحينها ينبغي 

جم��ع املزيد م��ن املعلومات.  إذا رأيت أنك ال تتدرب عىل يشء جديد يتعلق الوظيفة بعد 

إجراء املقابالت الشخصية مع الخرباء وشاغيل الوظائف، فحينها ميكن وقف إجراء املقابالت.  

ثانياً، عليك أن تفكر يف اس��تخدام املعلومات املتاحة بالفعل والتي جمعت ألغراض أخرى، 

فعىل س��بيل املثال، قد تق��دم املعلومات الخاصة باألخطاء وتل��ك الخاصة باملبيعات وتلك 

الخاصة بش��كاوى العمالء ومقابالت ترك العمل أدلة قيمة عن مصدر مشكالت األداء.  كام 

قد تكون ش��بكة اإلنرتنت مصدراً مفيداً يف رسعة إجراء املقابالت الش��خصية مع الخرباء يف 

مواقع مختلفة.  وأخرياً، إذا تعايشت مع مشكالت العمل، وواكبت التطويرات التكنولوجية 
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ومسائل تواجه املنظمة، فستكون قادراً عىل توقع احتياجات التدريب.  وعىل سبيل املثال، 

إذا افتتح��ت الرك��ة مكاتب مبيعات يف موق��ع دويل وقدمت تقنية جدي��دة يف املصانع، 

فإن التدريب الثقايف املش��رتك والتدريب املصمم ملس��اعدة املوظفني عىل استخدام التقنية 

الجديدة سيكون مطلوباً بدون شك.  عليك بفهم العمل لتكون مستعداً!

تحديد االحتياجات عملياً:

Owens-( اهتم��ت العمليات التصنيعية لرك��ة أوينز- كورننج إنسيوليش��ن بيزنيس

Corning Insulation Business( بزي��ادة اإلنتاجية وجودة املنتج وس��المة األداء الخاص 

بالعمل.  كان ذلك متوامئاً مع اإلسرتاتيجية املعمول بها يف جميع أقسام الركة والتي تحاول 

زيادة قيم املس��اهمني والحفاظ عىل كرامة املوظف وتقديم خدمة عمالء.  وللمساعدة يف 

تحقيق األهداف اإلس��رتاتيجية، ش��كل العاملون يف املصنع من املختصني يف املوارد البرية 

والتدريب وتطوير املنظمة وإدارة املشاريع مجموعة تقوم بتوجيه أنشطة التدريب.  وكانت 

األولوية األوىل له��ذه املجموعة هي عمل تدريب للمرفني، ويف هذا الوقت مل يكن هناك 

تدريب رس��مي ملريف التصنيع، ومن ثم عملت تل��ك املجموعة عىل تطوير ذلك الربنامج.  

وقد أش��ارت املقابالت الش��خصية التي جرت مع مديري املوارد البرية للمصنع واملدربني 

إىل أن تصميم الربنامج التدريبي الش��امل لن يكون فعاالً.  ونتيجة لذلك، قامت املجموعة 

بتطوير دراس��ة ش��ملت جميع املوظفني يف جميع املصانع.  وطبقاً لتلك الدراس��ة تم طرح 

أس��ئلة معينة عن االحتياجات الالزمة ملهارات املرفني – منها عىل س��بيل املثال، »يستمع 

املرف بعناية إىل األفراد أو الفرق للتأكد من الفهم« و »يفي املرف بكل املواعيد املقررة 

لالنتهاء من املروعات وبنود العمل والطلبات الخاصة«.  وقد أش��ارت املعلومات التي تم 

جمعها من املسح إىل أن أوجه القصور األكرب املوجودة يف مهارات املرفني شملت اتصاالت 

ثنائية االتجاه ومهارات اس��تامع نشط ووضع توقعات أداء وتقديم تغذية راجعة ومعالجة 

النزاع��ات وإدارة الوقت.  وقد اعتمد تصميم كل برنامج تدريب خاص بكل مرف مصنع 

ع��ىل تلك االحتياجات م��ع مراعاة تفرد كل منش��أة وثقافتها.  يوضح ه��ذا املثال جوانب 

متع��ددة من عملية تحديد االحتياجات:  أوالً، ظهرت أهمية التدريب الكبرية يف مس��اعدة 

الرك��ة ع��ىل تحقيق أهدافها اإلس��رتاتيجية.  ونتيج��ة لذلك تم تخصيص امل��وارد والوقت 
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لتحدي��د االحتياجات والتدري��ب.  ثانياً، اختص تحليل املوظفني بدراس��ة مهارات املرف، 

وتم استخدام تلك املعلومات يف تحديد أوجه القصور العامة يف املهارات يف جميع املصانع.  

ثالثاً، تم تطوير برامج التدريب لتحسني أوجه القصور املحددة يف املهارات من خالل طرق 

توافقت مع بيئة املصنع وثقافته.  فعىل س��بيل املثال، أقام أحد املصانع ورش��ة عمل خاصة 

مبهارات القيادة استغرقت ثالثة أيام ومؤمتراً يستغرق يوماً واحداً عن مهارات اإلدارة ويعقد 

كل ثالثة أشهر )ويعمل هذا املؤمتر عىل تطوير وتنشيط مهارات املرفني(، ومناقشات غري 

رسمية تعقد مرة يف الشهر عن القيادة.  

ملخص:

 تعد الخطوة األوىل من بذل الجهد التدريبي الناجح هي أن تقرر أن الحاجة إىل التدريب 

قامئة من خالل إجراء عملية تعرف بتحديد االحتياجات.  يتضمن تحديد االحتياجات ثالث 

خطوات:  التحليل التنظيمي وتحليل املوظفني وتحليل املهام.  وتس��تخدم طرق مختلفة – 

تش��مل املالحظة واملقابالت والدراسات واالستبيانات – يف إجراء تحديد االحتياجات، ولكل 

خط��وة من تلك الخطوات الثالث مميزاتها وعيوبها.  يش��مل تحليل التنظيمي تحديد )1( 

املدى الذي يتوافق طبقاً له التدريب مع إس��رتاتيجية عمل الركة ومواردها، و)2( تحديد 

ما إذا كان األقران واملديرين يس��تطيعون أن يقدموا الدع��م الالزم للمتدربني حتى يطبقوا 

محتوى التدريب يف القيام بأعاملهم.  

أم��ا تحليل املوظف��ني فريكز عىل تحديد م��ا إذا كان هناك دليل ع��ىل أن التدريب هو 

الح��ل، وكذا تحدي��د من يحتاج إىل التدري��ب، وما إذا كان املوظف��ون يتمتعون باملهارات 

األساسية والتوجهات واملعتقدات الالزمة لضامن إتقانهم ملحتوى برامج التدريب.  وبسبب 

أن مشكالت األداء متثل أحد األسباب الرئيسة التي بسببها تقرر الركات تدريب موظفيها، 

فمن املهم أن تتحقق من كيفية ارتباط خصائص املوظفني واملدخالت واملخرجات والعواقب 

والتغذي��ة الراجعة باألداء والتدريب.  وعىل املديرين واملدربني يف هذا الس��ياق أن يهتموا 

مبس��تويات املهارات األساسية للموظفني وتوجهاتهم وبيئة عملهم عند تقرير ما إذا كان يف 

اإلمكان التغلب عىل مشكالت األداء باستخدام التدريب.  
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 قد يكون التدريب هو الحل األمثل ملش��كلة األداء إذا مل يعرف املوظفون كيفية القيام 

بامله��ام، فإذا مل يتس��لم املوظفون تغذية راجعة عن أدائه��م، أو إذا مل يكن لديهم األدوات 

الالزم��ة للقيام مبهامهم، أو إذا كانت نتائج األداء الجيد س��لبية، أو إذا مل يكونوا عىل دراية 

باملعيار املتوقع لألداء، فحينئذ ال يرجح أن يكون التدريب هو الحل األمثل.  

 لتعزي��ز دافعية املوظفني للتدريب يف برامج التدري��ب، يتعني عىل املديرين واملدربني 

أن يفهموا تلك العوامل قبل توجيه املوظفني للتدريب.  فعىل س��بيل املثال قد يكون عدم 

املهارات األساسية أو مهارات القراءة عائقاً لكل من األداء الوظيفي والتدريب.  

أما تحليل املهام فيش��مل تحدي��د املهمة والتدريب الذي س��يحتاج إليه املوظفون من 

حي��ث املعرفة وامله��ارات والقدرات.  وبالنس��بة إىل وضع مناذج كفاءة فهو ش��كل جديد 

لتحديد االحتياجات الذي يركز عىل تحديد القدرات الشخصية مبا يف ذلك املعرفة واملهارات 

والتوجهات والقيم وخصائص املوظفني.  

مصطلحات أساسية:

الوظيفةخصائص املوظفني  تحديد االحتياجات    

املدخالت    املخرجاتالتحليل التنظيمي      

النتائج           تحليل املوظفني       املهمة

التغذية الراجعة     تحليل املهام        املعرفة

دافعية للتدريب        خرباء موضوعيون )SMEs(    املهارة

املهارات األساسية           شاغل الوظيفة            القدرة

الكفاءةالقدرة املعرفية    مجموعات الرتكيز       

منوذج الكفاءة القدرة عىل القراءة           القياس املعياري          

           )RFP( التحليل الوظيفيالكفاءة الذاتية          طلب عرض

    تحديد االحتياجات الرسيع     القيود املوقفيةاالستعداد للتدريب             

العرفالدعم االجتامعي          
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أسئلة للنقاش: 

برأيك ما أهم العوامل التي تؤثر يف األداء والتدريب؟  وأيهم أقل أهمية؟ . 1

 إذا توجب عليك أن تقوم بإجراء تقييم احتياجات لوظيفة جديدة يف مصنع جديد، . 2

صف لنا الطريقة التي ستستخدمها.  

إذا كنت ستس��تخدم تقنية متاحة عرب اإلنرتنت به��دف تحديد احتياجات التدريب . 3

ملن��دويب خدم��ة العمالء لركة مالب��س تقدم خدماته��ا من خ��الل اإلنرتنت، فأي 

الخطوات كنت ستأخذها لضامن عدم تهديد التكنولوجيا للموظفني؟ 

يشتمل تحديد االحتياجات عىل تحليل املهام وتحليل املوظفني والتحليل التنظيمي.  . 4

أي من تلك التحليالت تؤمن بأنه األكرث أهمية؟  وأيهم أقل أهمية؟  وملاذا؟ 

ملاذا ينبغي أن تشمل عملية تحديد االحتياجات املدراء يف املستويات العليا؟ . 5

ارشح كيف س��تحدد ما إذا كان لدى املوظفني املس��توى األس��ايس من القراءة الذي . 6

ميكنه��م من النج��اح يف برنامج تدريب.  كيف س��تحدد م��ا إذا كان لدى املوظفني 

مهارات الحاس��ب األساسية املطلوبة إلمكانية استخدامهم لربنامج تدريب متاح عرب 

اإلنرتنت؟ 

ما الظروف التي مبقتضاها تقوم الركة براء برنامج تدريب من جهة بيع خارجية؟ . 7

وأي الظروف التي مبقتضاها تسعى الركة إىل تطوير الربنامج بنفسها؟ 

افرتض أن عليك أن تقوم بإعداد موظفني قدامى بتعليمهم خربات بس��يطة يف مجال . 8

الحاسب لحضور برنامج تدريبي عن كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت.  كيف ستضمن 

أن لديهم مستويات عليا من االستعداد للتدريب؟  كيف تحدد هذا االستعداد؟ 

راج��ع مناذج املهام املصاحبة وتقييم املهام الخاصة بوظيفة الفني الكهربايئ.  برأيك . 9

ما املهام التي ينبغي الرتكيز عليها يف برنامج التدريب؟  وملاذا؟ 
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   المهمة      األهمية     معدل تكرار األداء     صعوبة التدريب 

استبدال مكونات          1                    2                              1. 1

إصالح أجهزة                     2                    5                             5. 2

تفسري قراءات . 3

جهاز القياس                     1                    4                             5. 4

استخدام أدوات صغرية               2                    5                            1. 5

تفسيرات التقديرات: 

تكرار األداء: 1= معدل التكرار األدىن إىل 5= معدل التكرار األعىل 

األهمية:   1 = مهم جداً إىل 5 = غري مهم إطالقاً 

صعوبة التدريب: 1 = سهل إىل 5 = صعب جداً

10.  ناقش أنواع األدلة التي س��تبحث عنها لتقرير أن تحليل االحتياجات قد أُجري بش��كل 

غري سليم.  

11.  ما وجه الش��به بني وضع من��وذج كفاءة ووضع تقييم احتياج��ات تقليدي؟  وما وجه 

االختالف؟ 

12.  م��ا هو تحديد االحتياجات الرسيع؟  كيف ميكنك إجراء تقييم احتياجات رسيع يكون 

ذا قيمة ودقة يف تحديد احتياجات التدريب؟ 

مهام للنقاش:

ق��م بتطوي��ر منوذج كفاءة لوظيفة يش��غلها صديق ل��ك أو زوج أو رفيق غرفة )أي . 1

شخص غريك(.  استخدم العملية محل النقاش يف هذا الفصل لتطوير منوذجك.  حدد 

أصعب جزء من تطوير النموذج.  كيف ميكن استخدام هذا النموذج؟
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متثل إدارة الخدمات االجتامعية جزءاً كبرياً من ميزانية مقاطعتك ومن العدد اإلجاميل . 2

للموظف��ني.  وتتلخص مهام وظيفة أخصايئ أهلي��ة* )Eligibility Technician( يف 

التواص��ل مع العمالء وتوضيح السياس��ة املتبعة والقرارات املالية املتعلقة بأش��كال 

متنوعة من املس��اعدات العامة )مثل طوابع األغذية واملساعدات املوجهة للعائالت 

ي األهلية قراءة عدد كبري من املذكرات واإلعالنات  التي تعيل أطفاالً(.  يتعني عىل فنِّ

الخاصة بالسياس��ات واإلجراءات الجديدة واملنقحة.  وقد كان فنيو األهلية يشكون 

من وجود صعوبة يف قراءة املكاتبات ومن ثم الردود عليها.  لذا قررت املقاطعة أن 

ترس��ل املوظفني لتلقي برنامج قراءة رسيع يكلفه��ا 250 دوالراً للفرد الواحد.  وكان 

ي األهلية.  وأس��فر التقييم التمهي��دي لربنامج القراءة  ل��دى املقاطع��ة 200 من فنِّ

الرسيع عن استحس��ان املتدربني له.  وبعد ميض ش��هرين من إجراء التدريب، أخرب 

الفنيون مديريهم أنهم مل يكونوا يس��تخدمون برنام��ج القراءة الرسيع يف وظائفهم، 

لكنهم كانوا يس��تخدمونه يف منازلهم يف أوقات الفراغ.  وعندما سألهم املديرون عن 

عدم اس��تخدامهم لهذا الربنامج يف وظائفهم، كانت اإلجاب��ة النمطية:  »مل أقرأ أبداً 

تلك املذكرات أو اإلعالنات التي تبني تلك الفكرة بأي شكل«.

أ.  قيم عملية تحديد االحتياجات املس��تخدمة يف تحديد أن القراءة الرسيعة كانت 

رضورية.  ما الذي تراه جيداً عنها؟  ويف أي جزء ظهر خللها؟ 

ب.  كيف كنت ستجري تحديد االحتياجات؟  كن واقعياً.  

خذ يف اعتبارك أس��ئلة املقابلة الخاصة بالسائقني األساس��يني املبينة يف هذا الفصل.  . 3

اكتب األس��ئلة التي ميكن أن تستخدم يف مقابلة الس��ائقني الستة األساسيني ونائبي 

الرئيس اإلقليميني.  كيف ستختلف تلك األسئلة عن تلك الخاصة بالسائقني األساسيني؟  

وما وجه التشابه بينها؟ 

يعرف عن رشكات متنوعة قيامها بالربط بني قيمها ومامرسات املوارد البرية لديها . 4

بأساليب معينة أدت إىل نجاح العمل التجاري الذي متارسه فضاًل عن رضا موظفيها.  

*   فني األهلية هو موظف مسؤول عن مقابلة العمالء املتقدمني بطلب الحصول عىل الخدمات العامة وذلك للتحقق 
من املعلومات التي تم تقدميها بهدف تحديد درجة استحقاقهم للحصول عىل هذه الخدمات.
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  Southwest Airlines( )www. ومن تلك الركات رشكة س��اوث ويس��ت آير الينز

  Cisco Systems( )www.  cisco.( ورشك��ة سيس��كو سيس��تمز ،iflywa.  com

 Men’s Wearhouse((مينز وايرهاويس ،)www.  sas.  com( معهد س��اس ،)com

www. menswearhouse. com((، إنت��ل)Intel( )www. intel.  com(، س��تيل 

Whole Foods(( ه��ول ف��ودز ،)Steelcase()www. steelcase. com( كاي��س

www. wholefoods. com(( ورشك��ة نوكيا )Nokia()www. nokia.  com(.  قم 

باختيار املوقع اإللكرتوين ألي من تلك الركات وقم بإجراء تحليل احتياجات خاصة 

باملنظم��ة.  اقرأ عن قيم الركة ورؤيتها، ابحث عن بيانات تتعلق بأهمية التدريب 

وتطوير املوظفني.  هل ميثل التدريب أهمية يف الركة؟ ملاذا؟  وملاذا ال؟  قدم دلياًل 

داعاًم من املوقع اإللكرتوين.  

تصف��ح موق��ع wdr.  doleta.  gov/SCANS/، وهو موق��ع إلكرتوين خاص بدائرة . 5

العاملني وإدارة التدريب بالواليات املتحدة وتشتمل عىل تقارير من اللجنة الوزارية 

الخاص��ة بتحقيق امله��ارات الرضورية )SCANS(.  انظ��ر التقرير، »ما العمل الذي 

تطالب كليات إدارة األعامل بأن تقوم به؟« ما الكفاءات التي يعدها التقرير رضورية 

ألداء وظيف��ي فعال؟  ما املهارات األساس��ية التي تقوم عليه��ا تلك الكفاءات؟ حدد 

رشك��ة تعمل أنت لديه��ا أو صديقك أو جارك أو قريب ل��ك.  أجِر مقابلة مع مدير 

أو م��درب أو من��دوب موارد برية يف الركة.  اطلب من��ه أن يناقش معك إىل أي 

مدى يؤمن بأن املوظفني به��ذه الركة يتمتعون بتلك الكفاءات الخمس.  وأيٌّ من 

تلك الكفاءات مُتثل بشكل قوي يف القوى العاملة؟  وأيٌّ منها متثل نقاط الضعف يف 

القوى العاملة؟ 

:Union Pacific )Railroad( دراسة حالة:  تحديد احتياجات التدريب يف رشكة يونيون باسيفيك رايلرود

ُتعد رشكة يونيون باس��يفيك رايلرود )Union Pacific Railroad( أكرب رشكة سكك 

حديدية يف ش��امل أمريكا، حيث متتد خطوط تش��غيلها إىل ثلثي الواليات املتحدة من 

جه��ة الغ��رب.  تخدم الركة 23 والية وتربط كل املوانئ الرئيس��ة يف الس��احل الغريب 

والس��احل الخليجي وتقدم الخدمة للرق من خالل بواباتها الرئيسة األربع يف شيكاغو 
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وممفيس وسانت لويس ونيو أورليانز.  وباإلضافة إىل ذلك، تقوم رشكة يونيون باسيفيك 

)Union Pacific Railroad( بتشغيل ممرات شاملية/ جنوبية رئيسة، وتتصل بنظم السكك 

الحديدية املكس��يكية والكندية، كام أنها السكة الحديدية الوحيدة التي تخدم كل البوابات 

الس��ت املؤدية للمكس��يك.  تقوم الس��كك الحديدية بنقل عدد هائل من املنتجات مبا يف 

ذل��ك املنتجات الغذائية واألطعمة والفحم وامل��واد الكيميائية ومنتجات الغابات والحبوب 

ومنتجاته��ا واملعادن والس��يارات وقطع غيارها.  حصلت يونيون باس��يفيك عىل التصنيف 

األول بني رشكات السكك الحديدية يف قامئة مجلة فورتشن املنشورة تحت عنوان »الركات 

األمريكية األكرث إثارة لإلعجاب«.  ويف محاولة لتحس��ني نسبة 70 % من مستوى دقة القيام 

بعمليات الش��حن وإمتامها يف الوقت املناس��ب، تخطط يونيون باس��يفيك لرتكيب حواسب 

آلية ع��ىل القاطرات لتمكني عامل القطارات من نقل عرب��ات القطارات وتحديد ما يجب 

تسليمه منها.  

كيف ميكنك إجراء تقييم احتياجات لتحديد أي أنواع التدريب يحتاجها عامل القطارات 

حتى ميكنهم استخدام النظام الجديد بفعالية؟ 

المصدر:
D.  Goldwasser، “First Things First، “ Training )January 2001(:  88
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الفصل الرابع

 التدريب:  النظريات وتصميم البرنامج 

األهداف: 

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

1.  مناقشة األنواع الخمسة ملخرجات التدريب.  

2.  رشح آثار نظرية التعليم املرتتبة عىل تصميم الربامج التدريبية.  

3.  دمج نظرية تعليم الكبار يف تصميم الربنامج التدريبي.  

4.  وصف كيفية استالم املتدربني للمعلومات ومعالجتها وتخزينها واستعادتها والتعامل 

معها.   

5.  وصف الظروف الداخلية )للمت��درب( والظروف الخارجية )بيئة التدريب( الالزمة 

للمتدرب الكتساب كل نوع من أنواع القدرات.  

6.  اختيار وتجهيز موقع التدريب.  

7.  رشح املكونات األربعة لتصميم الربنامج:  تصميم منوذج الوثيقة وخطة الجلس��ات 

أو الدورات وتقديم نظرة عامة عىل خطة الدورات التدريبية.  

بيئة التعليم اإليجابية تنشط التدريب!

املح��ارضات اململ��ة باإلضاف��ة إىل االفتقار إىل املحت��وى الهادف يف التعلي��م اإللكرتوين 

والتدريب عىل رأس العمل الذي ال يتيح للموظفني الفرصة س��واء إلعداد أو اس��تالم تغذية 

راجعة تؤدي إىل تثبيط عزمية املتدربني وعدم تيس��ري عملية التدريب بالنس��بة لهم.  وعىل 

الرغم من ذلك، تستخدم العديد من الركات وسائل تعليمية مبتكرة لجعل التدريب أكرث 

تشويقاً وكذلك لتساعد املتدربني عليه.  
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تشجع رشكة أركايفزوان )ArchivesOne(، وهي رشكة تعمل يف مجال إدارة السجالت، 

موظفيها عىل التدريب خارج قاعات الدراس��ة.  وقد دش��نت الركة نادي كتب يس��تطيع 

م��ن خالله املوظفون ق��راءة اثنني إىل ثالثة من الكتب املتخصصة يف مجال األعامل وبعدها 

يجتمع��ون يف مجموع��ات من س��تة موظفني يف جلس��ات تبلغ مدة الواح��دة منها نصف 

س��اعة، وذلك ملناقش��ة تلك الكتب.  وتهدف الكت��ب التي ُيزود به��ا املوظفون إىل تعزيز 

قيم الركة وتحس��ني مس��توى الخدمة املقدمة لعمالئها.  ويرأس جلسات مناقشة الكتب 

املديرون العموميون ونواب رؤس��اء اإلدارة اإلقليميون حيث يتم تزويدهم بأدلة املوجهني 

)facilitator’ guides( لتساعدهم يف الرد عىل األسئلة التي تثار حول مفاهيم تلك الكتب.  

وتث��ري تلك املالحظ��ات تحديات أمام املوظفني تدفعهم للتفك��ري يف كيفية تطبيق املفاهيم 

واألفكار التي تطرحها تلك الكتب حتى ميكن تطوير الركة.  

ك��ام جرت مراجع��ة التدريب املقدم لفنيي صيانة الش��احنات يف رشك��ة أرفني مرييتور 

)ArvinMeritor( حتى يكون للمتدربني مش��اركة بقدر أكرب.  حيث يجتاز الفنيون تدريباً 

عرب اإلنرتنت قبل العمل ملس��اعدتهم عىل معرفة مكونات محور القيادة الخلفية وعملياتها 

وصيانته��ا.  بعدها يتم تدريبهم عملياً أثناء الدراس��ة عىل أعامل مث��ل فك وتجميع أجزاء 

محور القيادة وكذلك إج��راء تعديالت عليها.  بعد ذلك يكمل املتدربون الربنامج التدريبي 

املخصص لهم بعد س��اعات العمل والذي يتم فيه اس��تعراض املفاهيم التي تم تغطيتها يف 

الجلس��ات العملية.  ث��م يطلب من املتدربني الدخول عىل مواق��ع اإلنرتنت، كل أربعة إىل 

س��تة أشهر، للتدريب باس��تخدام تكنولوجيا املحاكاة التي تسمح لهم باستخدام أدوات من 

صن��دوق األدوات الخاص بهم، وذلك لقياس أو تعدي��ل أو القيام بأي أعامل أخرى متعلقة 

مبكونات محور القيادة باستخدام الفأرة يف الحاسب اآليل.  

تعد رشكة توش��يبا أمريكا جروب )Toshiba America Group( هي رشكة متخصصة يف 

مج��ال اإللكرتونيات املتقدمة رائدة يف مجال خدم��ات املنازل واملكاتب والبيئات الصناعية 

والرعاية الصحية.  وتقوم توش��يبا بتس��ويق وتصنيع نظم االتصاالت واملعلومات واملكونات 

اإللكرتونية واألجهزة الكهربائية الثقيلة واملنتجات االس��تهالكية ومعدات التشخيص الطبي.  

وقد تم تطوير برنامج تدريبي مرن يف قسم حلول األعامل التابع لنفس الركة والتي تتخذ 



تصميم التدريب

263تدريب وتطوير املوظفني

م��ن إيرفني بكاليفورنيا مقراً لها، وذلك لتدريب املس��تخدمني الجدد الذين مل يس��بق لهم 

استخدام منتجات الركة من قبل.  ويعد التدريب املتنقل هذا نهجاً تعليمياً مختلطاً يجمع 

بني دورات تدريب عملية وأخرى نظرية داخل قاعة الدراسة.  إذ يسهم توصيل املعلومات 

بطرق مختلفة يف جعل املتدربني أكرث انخراطاً يف العمل باإلضافة إىل قدرتهم عىل االحتفاظ 

باملعلومة.  

تق��دم رشكة كول��ورادوا س��برينيجز يوتيليتي��ز )Colorado Springs Utilities( وهي 

مؤسس��ة مجتمعية، خدم��ات الغاز الطبيعي وامل��اء والكهرباء ألكرث م��ن 600000 عميل.  

ويصدر جميع املس��ؤولني التنفيذيني يف الركة بيانات عامة لدعم التدريب، كام يش��اركون 

يف فعاليات��ه بصفة مدربني أو متحدثني ويدرجون أهداف��ه بصفتها جزءاً من أهداف األداء 

املتعلقة بهم.  ويبدأ كل برنامج تدريب بجلس��ة عصف ذهني لتحديد املحاور واألنش��طة 

الرئيس��ة وتس��هم هذه البداية يف إرشاك املتدربني مام يساعدهم عىل االستمتاع بالتدريب 

واالحتفاظ بجزء كبري مام تعلموه.  وأثناء أحد املحارضات املتعلقة بإجراءات األمان، يخضع 

املتدرب��ون إىل مح��اكاة حالة طوارئ وعليه��م أن يترصفوا وفقاً للمهارات التي اكتس��بوها 

ومل��ا توفر لهم من معرفة تتعلق بخطة اإلخالء، ويؤدي املتدربون أدواراً وأنش��طة مختلفة 

للتعامل مع ح��االت انقطاع الكهرباء.  وبعد ذلك، يقوم املدرب بعرض مالحظاته عىل أداء 

املتدربني ومناقشتهم فيام تعلموه )أو ما زالوا بحاجه إىل التدريب عليه(.  ويف النهاية يؤدي 

املتدربون اختباراً تحريرياً للتأكد من قدرتهم عىل االحتفاظ باملعارف التي اكتسبوها.  

المصدر: 
J.  Salopek, »Toshiba America Business Solutions: 2005 BEST Award Winner,« T+D )October 2005(: 

67: J.  Salopek, »Colorado Springs Utilities: 2005 BEST Winner,« T + D )October 2005(: 38-40; 

M.  Weinstein, »Wake-up Call,« Training )June 2007(: 48-50.  
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مقدمة:

عىل الرغم من اس��تخدام الركات األربع ألساليب مختلفة، إال أن الهدف من التدريب 

املشار إليه يف كل منها هو مساعدة املوظفني عىل اكتساب املعارف واملهارات الالزمة حتى 

يتمكنوا من أداء أعاملهم بنجاح.  وبغض النظر عن أس��لوب التدريب، يجب توفر ظروف 

محددة إلمت��ام عملية التدريب من بينها )1( توفري الفرصة للمتدربني ملامرس��ة األنش��طة 

واس��تالم تغذية راجعة، )2( تقديم محتوى تجريب��ي ذي قيمة، )3( تحديد املتطلبات التي 

يحت��اج إليه��ا املتدربون إلمتام الربنامج بنجاح، )4( الس��امح للمتدرب��ني بالتعلم من خالل 

املالحظة والتجربة.  فعىل س��بيل املثال، يتم تقديم تغذية راجعة من قبل املدربني يف رشكة 

كول��ورادو س��بريينجز يوتيليتي��ز.  )Colorado Springs Utilities( حيث يتم العمل عىل 

 Colorado Springs(تعزيز قيمة محتوى التدريب يف كل من كولورادو سبريينجز يوتيليتيز

Utilities( وأرف��ني مرييت��ور )ArvinMeritor( من خالل دفع املتدرب��ني ألداء املهام التي 

تس��ند إليهم والتعامل مع مش��كالت كتلك التي يواجهونها يف عملهم.  يف حني تقدم توشيبا 

أم��ريكا املحت��وى التدريبي بعدة طرق ت��ؤدي إىل جذب انتباه املتدربني ومس��اعدتهم عىل 

االحتفاظ مبحتوى التدريب يف ذاكرتهم.  

حت��ى يؤيت التدريب مثاره فإن��ه من الرضوري الوقوف عىل ما ينبغي التدريب عليه، أي 

تحدي��د مخرجات التدريب.  وينبغي أن تكون تلك املخرجات مرتبطة باحتياجات املوظفني 

ألداء مه��ام عملهم بنج��اح.  وكام يتضح من أمثلة الركات الس��ابقة فإن ذلك قد يتضمن 

بيع املنتجات أو الخدمات أو تقديم خدمة عمالء عالية الجودة أو حتى تسلق أحد أعمدة 

الرك��ة إلجراء التصليحات الالزمة! وقد يش��عر املتدرب بأنه أك��رث معرفة بأحد مخرجات 

التدري��ب مث��ل املهارات الفكرية عىل س��بيل املثال.  وعىل الرغم من ذل��ك، عادة ما تركز 

برامج التدريب ع��ىل املخرجات األخرى كاملهارات الحركية )التس��لق( والتوجهات.  كذلك 

م��ن الرضوري فهم مخرجات التدريب إذ إنها تؤث��ر يف خصائص بيئته الالزمة إلمتام عملية 

التدريب.  فعىل س��بيل املثال، إذا كان يتعني عىل املتدربني إتقان املهارات الحركية كتسلق 

عامود ما، ينبغي أن تكون هناك فرص ملامرس��ة التس��لق واس��تالم تغذية راجعة بخصوص 

هذه املهارة.
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كذلك يعد تصميم الربنامج التدريبي رضورياً إلمتام عملية التدريب.  وهذا يتضمن وضع 

جدول للربنامج وتوفري بيئة تدريب مريحة جسدياً وتنظيم مقاعد املتدربني يف بيئة التدريب 

لتسهيل التفاعل بعضهم مع بعض من ناحية وبينهم وبني املدرب من ناحية أخرى.  

يب��دأ هذا الفصل بتعري��ف التدريب وتحدي��د مخرجاته املختلفة، ثم يعرض مناقش��ة 

لنظريات التدريب املتنوعة وانعكاس��اتها عىل توفري بيئة تدريب مصممة ملساعدة املتدرب 

عىل اكتس��اب املخرجات املرجوة.  ويستعرض القسم األخري من هذا الفصل قضايا عملية يف 

تصميم برنامج التدريب، متضمناً ذلك اختيار وإعداد موقع التدريب وتطوير خطط الجلسة.  

ما هو التدريب؟ وما المواد التي يتم التدريب عليها؟

التدريب عبارة عن تغري دائم نس��بياً يف القدرات اإلنسانية التي مل تكن نتيجة لعمليات 

التطور240، وترتبط هذه القدرات مبخرجات تعلم محددة، كام هو مبني يف الجدول )1-4(.  

جدول )1-4(

مثال وصف القدرة نوع امُلخرج التعليمي

اذكر ثالثة أس��باب لتطبي��ق إجراءات 
األمان املتبعة يف الركة

اذكر أو أرش إىل أو صف معلومات 
تم تخزينها سابقاً

معلومات شفهية

ق��م بتصميم وترميز برنامج حاس��ويب 
يلبي احتياجات العمالء

طب��ق مفاهي��م وقواع��د ميك��ن 
تعميمه��ا لحل املش��كالت وتوليد 

منتجات جديدة

مهارات فكرية

اس��تخدم البندقي��ة يف إصاب��ة هدف 
صغري متحرك

ق��م بعمل بدين بدق��ة ويف الوقت 
املحدد

مهارات حركية

الرس��ائل  ع��ىل جمي��ع  ال��رد  اخ��رت 
اإللكرتونية الواردة خالل 24 ساعة

اخرت مساراً شخصياً للعمل توجهات

إس��رتاتيجيات مختلفة  ثالث  استخدم 
لتشخيص عيوب أداء املحرك

ق��م ب��إدارة التفكري ال��ذايت للفرد 
وعمليات التعلم

إسرتاتيجيات معرفية 
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تتضمن املعلومات الش��فهية األس��امء أو التوصيفات والحقائ��ق ومجموعات املعارف.  

وتتضم��ن أيضاً املعارف املتخصص��ة التي يحتاج إليها املوظفون يف أعاملهم.  فعىل س��بيل 

املث��ال، يتع��ني أن يكون املدير عىل دراية بأس��امء األنواع املختلفة للمع��دات باإلضافة إىل 

مجموعة املعارف املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.  

وتتضم��ن املهارات الفكري��ة املفاهيم والقواعد؛ إذ إن كليهام رضوري لحل املش��كالت 

وخدمة العمالء وتصنيع املنتجات.  فعىل س��بيل املثال، يتع��ني عىل املدير معرفة خطوات 

عملي��ة تقيي��م األداء )مثل جمع البيانات وتلخيصه أو االس��تعداد إلجراء مقابلة ش��خصية 

لتقييم املوظف( وذلك لتقييم أدائه.  

 تش��مل املهارات الحركية تنس��يق الحركات البدنية، فعىل سبيل املثال يتعني عىل عامل 

تصليح الهواتف أن يكون لديه التناسق والرشاقة الالزمة لتسلق السالمل وأعمدة الهواتف.  

 تعد التوجهات مزيجاً من املعتقدات واملش��اعر التي تجعل شخصاً ما مييل إىل الترصف 

بطريقة معينة، وتتضمن التوجهات مكوناً معرفياً )املعتقدات( ومكوناً وجدانياً )املش��اعر( 

ومكون��اً إرادياً )الطريقة التي مييل الش��خص للترصف بها يف أمر م��ا(، وتتضمن التوجهات 

الهامة املرتبطة بالعمل الرضا الوظيفي وااللتزام تجاه املنظمة واملشاركة يف العمل.  ولنفرتض 

أن��ك ذكرت أن موظفة ما لديها اتجاه إيجايب نح��و عملها، فإن هذا يعني أنها تحب عملها 

)الجان��ب الوجداين(.  وقد تك��ون هذه املوظفة تحب عملها ألنه ميثل تحدياً بالنس��بة لها 

ويوف��ر لها ف��رص االلتقاء باآلخرين )الجانب املعريف(.  ونظ��راً ألنها تحب عملها فهي متيل 

إىل البقاء يف الركة وبذل قصارى جهدها يف العمل )الجانب اإلرادي(.  وتس��تخدم الربامج 

التدريبية لتطوير أو تغيري التوجهات نظراً ألن التوجهات الحالية تتعلق باالنسحاب العقيل 

أو الجس��دي من العمل وتدوير املوظفني والس��لوكيات التي تؤثر يف س��المة الركة )مثل 

مساعدة املوظفني الجدد(.  

أما اإلسرتاتيجيات املعرفية فهي تنظم عمليات التدريب، وترتبط بالقرارات التي يتخذها 

املتدرب تجاه املعلومات التي ينبغي أن يحرص عليها )أي التي يهتم بها( وكيفية اسرتجاعها 

باإلَضافة إىل معرفة كيفية حل املشكالت.  فعىل سبيل املثال، يستطيع الفيزيايئ تذكر ألوان 

الطيف السبعة من خالل ربطها باسم »روي جي بيفRoy G.  Biv«، وهي الحروف األوىل 
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من األلوان املعروفة )األحمر والربتقايل واألصفر واألخرض واألزرق والس��اموي والبنفسجي(.  

وكام يش��ري هذا الفصل، تتطلب جمي��ع مخرجات التدريب وج��ود مجموعة مختلفة من 

الظروف إلمتام هذه العملية.  ويستعرض هذا الفصل النظريات التي تسهم يف تفسري كيفية 

إمتام عملية التدريب، قبل التعمق يف تناول العمليات املتعلقة به بالتفصيل.  

نظريات التدريب:

   هن��اك العديد من النظري��ات التي تتعلق بكيفية تدري��ب املوظفني، حيث تختص كل 

نظرية منها بجوانب مختلفة من عملية التدريب، وتختص كذلك العديد من النظريات األخرى 

مبدى دافعية املتدربني للتدريب، وهو ما تم مناقشته يف الفصل الثالث من هذا الكتاب.  

نظرية التعزيز:

   تؤكد نظرية التعزيز عىل أن املوظفني يكون لديهم الحافز ألداء أو تجنب س��لوكيات 

معينة بحسب املخرجات التي نجمت عن تلك السلوكيات يف املايض241.  وهناك العديد من 

العمليات يف نظرية التعزيز هذه منها التعزيز اإليجايب والذي يش��ري إىل املخرجات املرضية 

لس��لوك معني، والتعزيز السلبي ويقصد به التخلص من أو استبعاد املخرجات غري املرضية.  

فعىل سبيل املثال، فكر يف إحدى اآلالت التي سيصدر منها أصوات مزعجة إن مل يتم تثبيت 

محركها بدعامات يف مكان ما، ومن ثم س��يتعلم املش��غل أن عليه تثبيت تلك الدعامات يف 

هذا الوضع لتجنب الضوضاء.  ويطلق عىل عملية س��حب املعززات اإليجابية أو الس��لبية 

للتخلص من س��لوك ما: »االندث��ار«، يف حني يتضمن العقاب الحص��ول عىل مخرجات غري 

مرضية لسلوك ما مام يؤدي إىل تقليص هذا السلوك.  فعىل سبيل املثال، إذا صاح املدير يف 

وجه املوظفني بس��بب تأخرهم عىل العمل، فإنهم سيحاولون تجنب هذا السلوك بالحضور 

إىل العمل يف املوعد املحدد )ولكنهم قد يلجئون أيضاً ألس��اليب أخرى لخداع رئيسهم حتى 

ال يالحظ موعد تأخرهم عن العمل(.  

   تشري نظرية التعزيز، من املنظور التدريبي، إىل أنه لي يكتسب املتدربون املعارف أو 

يغريوا س��لوكياتهم أو يعدلوا مهاراتهم، يتعني عىل املدرب تحديد النتائج األكرث إيجابية )أو 

سلبية(.  وبعد ذلك يتعني عىل املدربني ربط تلك املخرجات باكتساب املتدربني للمعارف أو 



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 268

مهارات أو س��لوكيات متغرية.  وكام ذكرنا يف الفصل الثالث، ميكن للمتدربني الحصول عىل 

العديد من املزايا عند مشاركتهم يف برنامج التدريب.  وقد تتضمن تلك املزايا التوصل لطريقة 

أكرث سهولة أو تشويقاً ألداء عملهم ) مخرجات متعلقة بالعمل( أو مقابلة موظفني آخرين 

يكون��ون مبثابة موارد برية عند حدوث مش��كالت ) مخرجات ش��خصية( أو زيادة فرص 

الحص��ول عىل مناصب جديدة يف الركة ) مخرجات متعلقة بالحياة الوظيفية(.  ومبوجب 

نظري��ة التعزي��ز، ميكن للمدربني حجب أو منح تلك املزاي��ا للمتدربني الذين يتمكنون من 

إج��ادة برنامج التدريب.  وتعتمد فعالية التدريب عىل منط أو جدول تقديم تلك املعززات 

أو املزايا.  ويوضح الجدول )4-2( جداول التعزيز.  

جدول )4-2( جداول التعزيز

فعالية الجدولوصف الجدولنوع الجدول

جداول النسبة

التعزيز عند تكرار الس��لوك املستهدف جدول النسبة الثابتة
لعدد من املرات

التعلم الرسيع، تكرار السلوك املستهدف، 
اندثار رسيع

نف��س توجه الس��لوك ال��وارد يف جدول التعزيز بعد تكرار السلوك املستهدفتعزيز مستمر
النسبة الثابتة ولكنه أكرث منها فعالية

التعزي��ز بع��د تع��دد تكرار الس��لوك جدول النسبة املتغرية
املستهدف حيث قد يختلف عدد مرات 

تكرار السلوك يف كل مرة قبل التعزيز

الس��لوك املس��تهدف أقل عرضة لالندثار 
من جدول النسبة الثابتة

جدولة التوقف

ج��دول التوق��ف لفرتات 
محددة

التعزي��ز عند فرتة توق��ف محددة بعد 
تعزيز السلوك املستهدف

معدل أداء أقل للس��لوك املستهدف من 
جداول النس��بة وأقل فعالي��ة إذا كانت 

نسبة التوقف طويلة

حدوث التعزيز بش��كل دوري بعد أداء جدول التوقف املتغري
الس��لوك املس��تهدف، قد تختلف فرتة 

التوقفات يف كل مرة

الس��لوك املس��تهدف أقل عرضة لالندثار 
من ج��دول التوق��ف لف��رتات محددة، 
أداء أقل للس��لوك املستهدف من جداول 

النسبة
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يعد تعديل السلوك أحد أساليب التدريب التي تعتمد بشكل أسايس عىل نظرية التعزيز، 

وقد ركز أحد الربامج التدريبية يف أحد املخابز عىل التخلص من الس��لوكيات غري اآلمنة مثل 

تس��لق السيور الناقلة )بدالً من السري حولها( وإزالة املواد العالقة بأحد األجهزة عن طريق 

إدخ��ال األي��دي بها دون إطفائها242.  وتم عرض رشائح تصور س��لوكيات العمل اآلمنة وغري 

اآلمنة عىل املوظفني.  ثم ُعرِض عليهم، بعد مش��اهدة تلك الرائح، رس��م بياين يوضح عدد 

املرات التي متت فيها مالحظة س��لوكيات آمنة خالل األسابيع املاضية.  وتم تشجيعهم عىل 

زيادة عدد السلوكيات اآلمنة يف عملهم.  كام تم توضيح العديد من األسباب التي تدفعهم 

لعمل ذلك ومنها حاميتهم وخفض تكاليف الركة ومس��اعدة منش��آتهم عىل الخروج من 

املرك��ز األخ��ري يف تصنيفات األمان الخاصة مبنش��آت الركة.  وتم وض��ع ملصقات تذكريية 

خاصة بالس��المة، فور انتهاء التدريب، يف مناطق عمل املوظفني.  حيث اس��تمر العمل عىل 

جمع البيانات حول عدد الس��لوكيات اآلمنة التي ميارس��ها املوظفون وعرضها يف رسم بياين 

يف منطق��ة العمل بعد التدريب.  كام تم تكليف املرفني بتش��جيع ومكافأة العاملني كلام 

ش��اهدوهم ميارسون إحدى سلوكيات الس��المة املتعلقة بالعمل، ففي املثال السابق كانت 

بيانات السلوكيات اآلمنة التي تم وضعها يف مناطق العمل وتشجيع املرفني عىل سلوكيات 

العمل اآلمنة مبثابة تعزيزات إيجابية.

نظرية التعليم االجتماعي:

تؤكد نظري��ة التعليم االجتامع��ي أن املوظفني يتعلمون من خ��الل مالحظة اآلخرين 

)الق��دوة( والذين يعتقدون أنهم ذوو مصداقية وأكرث دراية243.  كام تش��ري نظرية التعليم 

االجتامعي إىل أن السلوك الذي تم تعزيزه أو تشجيعه يغلب تكراره، حيث يتبنى الشخص 

املراق��ب س��لوك قدوت��ه أو املهارات التي مت��ت مكافأته عليه��ا.  ووفقاً لنظري��ة التعليم 

االجتامعي فإن اكتس��اب مهارات أو س��لوكيات جديدة يتم من خالل )1( التعرض بشكل 

مبارش لنتائج اس��تخدام هذا الس��لوك أو املهارة، )2( عملية مالحظة اآلخرين ومش��اهدة 

نتائج سلوكياتهم244.

ومبوجب هذه النظرية أيضاً، يتأثر التدريب بالكفاءة الذاتية للموظف؛ إذ تشري الكفاءة 

الذاتية إىل تقدير املوظف ملا إذا كان بإمكانه اكتساب املعارف واملهارات بنجاح أم ال.  وقد 
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ركز الفصل الثالث من هذا الكتاب عىل الكفاءة الذاتية كأحد العوامل األساسية التي يجب 

مراعاته��ا عند تحلي��ل املوظف لتحديد االحتياجات.  فالكف��اءة الذاتية هي أحد محددات 

اس��تعداد املوظف للتدريب، فاملتدرب الذي يتمتع مبستوى عال من الكفاءة الذاتية سوف 

يب��ذل جهداً الكتس��اب املع��ارف واملهارات يف برنامج تدريبي وس��يكون أك��رث إرصاراً عىل 

التدريب حت��ى وإن كانت الظروف غري مواتية )إذا كانت قاعة التدريب مفعمة بالضجيج 

عىل س��بيل املثال(.  وعىل النقي��ض من ذلك، فإن املوظف الذي يتمتع مبس��توى منخفض 

من الكفاءة الذاتية س��رتاوده الشكوك حول إمكانية إجادته ملحتوى الربنامج التدريبي ومن 

املحتمل أن ينس��حب نفس��ياً أو بدني��اً )كأن تراوده أحالم اليقظ��ة أو أن يخفق يف حضور 

الربنامج(.  فمثل هؤالء املوظفني يعتقدون أنهم لن يتمكنوا من التدريب، وبغض النظر عن 

مستوى جهودهم، فإنهم لن يكونوا قادرين عىل التدريب.  

ميكن مضاعفة الكفاءة الذاتية للموظف بعدة وس��ائل منها:  اإلقناع اللفظي، والتحقق 

املنطقي، ومالحظة اآلخرين )القدوة(، واإلنجازات الس��ابقة245.  ويش��ري اإلقناع اللفظي إىل 

استخدام عبارات تشجيعية إلقناع اآلخرين بقدرتهم عىل التدريب، يف حني يتضمن التحقق 

املنطقي الربط بني املهمة الجديدة ومهمة س��ابقة متت إجادتها بالفعل.  وميكن للمدربني 

واملديري��ن تذكري املوظفني عن��د مواجهة صعوبات يف التدريب أنهم س��بق لهم أن نجحوا 

يف التدريب عىل مهام مش��ابهة يف الس��ابق.  أما القدوة فتشري إىل إبراز املوظفني ملخرجات 

التدري��ب التي متكنوا بالفعل من إتقانها.  ومن املحتم��ل أن يتحفز املوظفون نتيجة لثقة 

ونجاح أقرانهم املتميزين.  وتش��ري اإلنجازات الس��ابقة إىل إتاحة الفرص��ة للموظفني لبناء 

تاري��خ من اإلنجازات الناجح��ة، وميكن للمديرين أن يعرضوا املوظف��ني ملواقف تزيد فيها 

احت��امالت نجاحهم كام ميكن لهم تقديم املزيد من التدريب لهم حتى يتمكنوا من معرفة 

ما يتعني عليهم القيام به وكيفية القيام به.  

وتشري نظرية التعليم االجتامعي إىل أن هناك أربع عمليات متضمنة يف عملية التعليم وهي 

االنتباه واالحتفاظ باملعلومات واملهارات الحركية والعمليات التحفيزية )انظر الشكل 1-4(.

ويش��ري االنتباه إىل أن املوظف ال يتعلم من خ��الل املالحظة إال إذا كان يدرك الجوانب 

الهام��ة يف أداء الق��دوة.  ويتأثر االنتباه بس��امت كل من القدوة واملت��درب، ولذا يتعني أن 
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يك��ون املتدربون عىل دراية باملهارات أو الس��لوكيات التي يفرتض مالحظتها واالنتباه إليها.  

ك��ام يجب تحديد القدوة بدق��ة ويتعني أن تكون ممن يتمتع��ون باملصداقية.  ويتعني أن 

ميتلك املتدرب القدرة البدنية )والقدرة الحسية( عىل مالحظة القدوة.  كذلك، فإن املتدرب 

الذي يتمكن من اكتس��اب املهارات األخرى أو السلوك من خالل مالحظته للقدوة مييل إىل 

محاكاته.  

شكل )4-1( عمليات نظرية التعليم االجتامعي

االنتباه

• محفزات القدوة	

• املتدرب	

• السامت	

االحتفاظ باملعلومات

• تدوين املعلومات	

• التنظيم	

• املراجعة	

املهارات الحركية

• القدرة البدنية	

• الدقة	

• تغذية راجعة	

العمليات التحفيزية

• التعزيز	

المصدر: 
Bandura,Social Foundations of Thoughs and Actions )Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986(; 

P.  Taylor, D.  Russ-Eft, and D Chan, »A Meta-analytic Review of Behavior Modeling Training,« 

Journal of Applied Psychology 90; 692-709.  

يتعني عىل املتدربني أن يتذكروا الس��لوكيات أو امله��ارات التي يالحظونها، وهذا هو ما 

يسمى باالحتفاظ باملعلومات.  حيث يتعني عىل املتدربني إدراج السلوكيات واملهارات التي 

متت مالحظتها يف ذاكرتهم بطريقة منظمة حتى ميكنهم اس��رتجاعها يف املواقف املناس��بة.  

وميكن أن يتم إدراج هذه السلوكيات أو املهارات كصور برصية )رموز( أو بيانات شفهية.  

تتضم��ن املهارات الحركية محاولة تنفيذ الس��لوكيات التي متت مالحظتها ملعرفة ما إذا 

كانت ستؤدي إىل التعزيز نفسه الذي حصل عليه منوذج القدوة أم ال.  وتعتمد القدرة عىل 

إعادة توليد السلوكيات أو املهارات عىل قدرة املتدرب عىل اسرتجاع املهارات أو السلوكيات.  

ك��ام يتعني ع��ىل املتدرب أن تتوفر لديه القدرة البدنية التي متكنه من أداء الس��لوكيات أو 

إبراز املهارة.  فعىل س��بيل املثال، يستطيع رجل املطافئ أن يتدرب عىل السلوكيات الالزمة 

لحم��ل ش��خص ما بعيداً عن موضع الخط��ر، إال أنه قد ال يتمكن من إظهار هذا الس��لوك 

الفتقاره للقوة البدنية التي متكنه من فعل ذلك.  ويجب التنويه إىل أن أداء السلوك ال يكون 
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متقناً يف املحاولة األوىل يف أغلب األحيان.  إذ ينبغي أن ميتلك املتدربون الفرصة للمامرس��ة 

واستالم تغذية راجعة لتعديل سلوكياتهم بحيث يكون مامثاًل لسلوكيات قدوتهم.  

 ق��د يتبنى املتدربون س��لوكاً منوذجي��اً بدرجة أكرب إذا أدى هذا الس��لوك إىل مخرجات 

إيجابية؛ إذ تؤكد نظرية التعليم االجتامعي أن الس��لوكيات التي يتم تعزيزها )وهي عملية 

تحفيزية( ستتكرر يف املستقبل.  فعىل سبيل املثال، متثل مقابالت تقييم األداء مصدراً رئيساً 

للمش��كالت والضغط بالنس��بة للمديرين.  غري أنه من خالل مالحظ��ة املديرين الناجحني 

ميكن للمدير اكتساب السلوكيات التي تجعل املوظفني أكرث انخراطاً يف مقابالت تقييم األداء 

)ومنح املوظفني فرصة للتعبري عن مخاوفهم(.  وإذا ما اس��تخدم املديرون هذا الس��لوك يف 

مقاب��الت تقييم األداء والقى قبوالً من جانب املوظفني )كأن يعلقوا عىل ذلك بعبارات مثل 

»لقد ش��عرت حقا أن اجتامع التغذية الراجعة كان األفضل عىل اإلطالق«( أو أن الس��لوك 

الجديد قلص معدل املشكالت بني املوظفني، فمن املحتمل أن يستخدم املدير هذا السلوك 

يف مقابالت التقييم التالية.  

كام س��رتى من خالل مناقش��تنا ألس��اليب التدريب يف الفصل الس��ابع والثامن من هذا 

الكتاب، فإن نظرية التعليم االجتامعي متثل األس��س الرئيس��ة للتدريب عىل متثيل السلوك 

وقد كان لها أثر يف تطوير برامج التدريب املعتمدة عىل الوس��ائط املتعددة.  فعىل س��بيل 

املثال، يف الربنامج التدريبي »كيفية توصيل أفكارك«، تم يف البداية عرض السلوكيات الخمس 

الرئيس��ة عىل املتدربني للتعبري عن أفكارهم وهي:  )1( تحديد الهدف والغرض من الرسالة، 

)2( عرض نقاط تس��اعد عىل الفهم، )3( التأكد من استجابة املشاركني ومستوى فهمهم، )4( 

التعامل مع ردود أفعال املش��اركني تجاه ما تم تقدميه، )5( تلخيص النقاط الرئيسة.  ويقدم 

املدرب سبباً منطقياً لكل سلوك رئيس.  ثم يعرض عىل املتدربني مقطع فيديو الجتامع عمل 

واجه فيه املدير صعوبة يف الحصول عىل تأييد مرؤوسيه ألفكاره حول كيفية إدارة حركة نقل 

وشيكة ملقر املكتب.  ولكن املدير الذي يعد قدوة مل يكن له دور مؤثر يف توصيل فكرته إىل 

مرؤوسيه.  لذلك يوضح الفيديو كيف مل يشعر املرؤوسون بالرضا تجاه املدير وما طرحه من 

أفكار.  ثم يوقف املدرب تشغيل الفيديو ويدير نقاشاً مع املتدربني حول ما ارتكبه املدير من 

أخطاء يف محاولة توصيل أفكاره.  ثم يقوم بعرض مقطع فيديو آخر عىل املتدربني، ولكنه يف 
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هذه املرة يستخدم السلوكيات الخمس الرئيسة، ونتيجة لذلك كان رد فعل املرؤوسني إيجابياً 

نوعاً ما تجاه رئيس��هم )القدوة(.  وبعد عرض هذا الفيديو، يقود املدرب نقاش��اً حول كيفية 

استخدام القدوة للسلوكيات الخمس الرئيسة يف توصيل أفكاره بنجاح.

وبعد مالحظة القدوة ومناقش��ة السلوكيات الرئيسة، يتدرب كل متدرب مع زميله عىل 

مامرس��ة هذه الس��لوكيات.  حيث تتعرض كل مجموعة إىل موقف وتتس��لم ورسالة يتعني 

عليه��ا توصيلها، ويتبادل املتدربون األدوار يف محاول��ة لتوصيل أفكارهم بعضهم إىل بعض 

باستخدام السلوكيات الرئيسة، ويتوقع من كل متدرب تقديم تغذية راجعة لكل مجموعة.  

كام يتم منح املتدربني بطاقات صغرية الحجم بالسلوكيات الرئيسة قبل مغادرتهم التدريب 

ويأخذونها معهم إىل أعاملهم، كام يقومون بإمتام دليل تخطيط يقومون فيه بوصف املوقف 

الذي يريدون استخدام السلوكيات الرئيسة فيه وكيف يخططون الستخدامها.  

نظريات األهداف:

نظرية وضع األهداف:

   تفرتض نظرية وضع األهداف أن السلوك ينتج من أهداف املوظف ونواياه املتعمدة246، 

إذ تؤثر األهداف يف س��لوك املوظف من خالل توجيه الطاقة واالنتباه ودعم الجهود طوال 

الوق��ت وتحفيز املوظف عىل تطوير إس��رتاتيجيات لتحقيق األهداف247.  وتش��ري البحوث 

إىل أن األه��داف الواضحة التي متثل تحدياً يف حد ذاتها ينتج عنها أداء أفضل من األهداف 

الغامض��ة وال متثل تحديا248ً، وقد تبني أن األهداف تؤدي إىل ارتفاع مس��توى األداء إذا كان 

املوظف��ون ملتزمني بتحقيق تلك األه��داف،  ومن غري املحتمل أن يلتزم املوظفون بأهداف 

إذا كانوا يعتقدون بأن تحقيقها أمر صعب.  

ويوضح أحد األمثلة يف برنامج مخصص لتحس��ني مامرس��ات القيادة لدى عامل توصيل 

البيتزا كيف تؤثر نظرية وضع األهداف يف أس��اليب التدريب249؛ إذ إن أغلب عامل توصيل 

البيتزا صغار السن )ترتاوح أعامرهم بني 18 إىل 24( وهم سائقون قليلو الخربة يتم مكافأتهم 

وفقاً ملجموع طلبات البيتزا التي يقومون بتوصيلها.  ونتيجة لذلك فإن عامل توصيل البيتزا 

يكاف��ؤون عىل معدل الرسعة يف توصيل الطلبات عىل الرغم من قيامهم ببعض مامرس��ات 
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القيادة غري اآلمنة – مثل عدم ارتداء حزام األمان والفش��ل يف اس��تخدام إش��ارات الدوران 

وع��دم التوقف الكامل عند التقاطعات، وقد أدت هذه املامرس��ات غ��ري اآلمنة إىل ارتفاع 

معدالت الحوادث.  

قب��ل وضع األهداف، يق��وم مديرو عامل توصيل البيتزا مبراقبته��م عند مغادرتهم املتجر 

وعند العودة إليه بعد انتهائهم من توصيل الطلبات.  وقد راقب املديرون عدد مرات التوقف 

الكام��ل التي قام بها ع��امل توصيل البيتزا عند التقاطعات عىل مدار أس��بوع كامل.  وخالل 

جلس��ة التدريب، طرح املديرون واملدربون سلس��لة من األس��ئلة عىل ع��امل توصيل البيتزا 

للنقاش.  وفيام ييل بعض منها:  ما املواقف التي يتعني عليك التوقف الكامل فيها؟ ما األسباب 

التي تدفعك إىل التوقف الكامل؟  وما األسباب التي تدفعك إىل عدم التوقف الكامل؟

بعد انتهاء املناقش��ة، ُطِلب من عامل توصيل البيتزا إبداء موافقتهم عىل رضورة التوقف 

الكام��ل عند التقاطعات.  وعقب ذل��ك، نر املديرون البيانات التي جمعوها بخصوص عدد 

مرات التوقف الكامل عند التقاطعات خالل األسبوع املايض )وبلغ عدد مرات التوقف الكامل 

55% م��ن الوق��ت(.  ثم طلب املدرب من ع��امل توصيل البيتزا وضع ه��دف ملرات التوقف 

الكامل عىل مدار الشهر التايل، واتفقوا عىل أن يبلغ عدد مرات التوقف الكامل %75.

وبعد كل جلس��ة وضع األهداف، يواصل املدي��رون يف كل متجر مالحظة كيفية توقف 

س��ائقيهم يف التقاطعات.  ويف الشهر التايل يتم وضع ملصق يف مكان العمل يوضح النسب 

املئوي��ة لع��دد مرات التوقف الكامل كل أربعة أيام، كام يتم عرض النس��بة املئوية الحالية 

إلجاميل عدد مرات التوقف الكامل.  

تس��تخدم نظري��ة وض��ع األهداف أيض��اً يف تصميم الربنام��ج التدريبي.  وتش��ري هذه 

اإلس��رتاتيجية إىل أنه ميكن تيسري التدريب من خالل تزويد املتدربني بأهداف محددة متثل 

تحدياً لهم، وميكن مالحظة تأثري نظرية وضع األهداف عىل وجه الخصوص يف تطوير خطط 

دورات التدريب.  وكام سنوضح الحقاً يف هذا الفصل، تبدأ خطط الدورات بأهداف محددة 

تقدم معلومات تتعلق بالس��لوك املتوقع أن يبديه املتدرب، وكذلك الظروف التي تتم فيها 

عملية التدريب باإلضافة إىل مستوى األداء املقبول.
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التوجيه نحو األهداف:

يش��ري التوجيه نح��و األهداف إىل األهداف التي حددها املت��درب، يف موقف التدريب، 

ويتضمن التوجيه نحو األهداف التوجيه إىل التدريب أو التوجيه إىل األداء.  ويش��ري التوجه 

نح��و التدريب إىل محاول��ة زيادة القدرة أو الكفاءة يف مهمة م��ا.  ويعتقد املوظفون ذوو 

التوجه نحو التدريب أن نجاح التدريب يعتمد عىل إظهار التطور وتحقيق التقدم ويفضلون 

املدربني الذين يهتمون بكيفية تعليم املتدربني أكرث من كيفية أدائهم ويرون األخطاء جزءاً 

من عملية التدريب، يف حني يش��ري التوجه نحو األداء إىل املتدربني الذين يركزون عىل أداء 

املهمة وكيف يتم مقارنتهم باآلخرين.  ويعرّف املوظفون ذوو التوجيه إىل األداء النجاح عىل 

أن��ه تحقيق أداء أعىل مقارنة باآلخرين ويقيمون القدرات العالية أكرث من عملية التدريب 

ويرون أن األخطاء تسبب القلق ومن ثم يرغبون يف تجنبها.

هناك اعتقاد أن التوجيه نحو األهداف يؤثر يف مقدار الجهد الذي س��يبذله املتدرب يف 

عملي��ة التدريب )الحافز للتدريب(.  فاملتدرب��ون ذوو التوجه املرتفع إىل التعليم يوجهون 

املزيد من االهتامم إىل املهام وس��يتدربون من أجل التدريب وذلك مقارنة باملتدربني ذوي 

التوجيه إىل األداء، يف حني يوجه املتدربون ذوو التوجه نحو األداء اهتامماً أكرب لألداء الجيد 

وبذل جهود قليل��ة للتدريب.  وقد أظهرت البحوث أن املتدربني ذوي التوجه نحو التعليم 

يبذلون مزيداً من الجهد من أجل التدريب ويس��تخدمون إس��رتاتيجيات تعلم أكرث تعقيداً 

بص��ورة تفوق املتدرب��ني ذوي التوجه نحو األداء250.  وهناك العديد من الطرق لخلق توجه 

إىل التعلي��م لدى املتدرب��ني251؛ إذ يتضمن هذا وضع أهداف تدور حول التدريب وتجريب 

أساليب جديدة لحث املتدربني عىل أداء املهام التي تم التدريب عليها بدالً من التأكيد عىل 

أدائهم يف تلك املهام، وعدم التأكيد عىل املنافس��ة بني املتدربني، وإنش��اء مجتمع للتدريب 

)س��وف يتم مناقشته يف وقت الحق يف هذا الفصل(، والس��امح للمتدربني بارتكاب أخطاء 

وتجريب معارف ومهارات وسلوكيات جديدة أثناء التدريب.

نظريات االحتياجات:

تساعد نظريات االحتياجات عىل تفسري كيفية تقدير املوظف لقيمة املخرجات، إذ تعد 

الحاجة نقصاً يعانيه املوظف يف أي وقت من األوقات، وتحفز الحاجة املوظف عىل الترصف 
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بطريقة تش��بع هذا النقص.  وقد ركزت نظريات ماسلو وألديرفري عىل االحتياجات النفسية 

واحتياجات االرتباط )الحاجة إىل التفاعل مع أشخاص آخرين( واحتياجات النمو )مثل تقدير 

واحرتام الذات(252.  وقد اعتقد كل من ماسلو وألديرفري أن األفراد يحاولون يف البداية إشباع 

احتياجاتهم األولية ثم تتقدم االحتياجات حتى تصل إىل قمة التسلس��ل الهرمي بعد إشباع 

االحتياجات األولية.  أو بعبارة أخرى، إذا مل يتم إش��باع االحتياجات األولية، فس��وف يرتكز 

س��لوك الفرد يف البداية عىل إش��باع تلك االحتياجات قبل أن يتحول اهتاممه إىل احتياجات 

النمو أو احتياجات االرتباط.  وقد متثل االختالف الرئيس بني التسلسل الهرمي لالحتياجات 

لدى ماس��لو وألديرفري يف أن ألديرفري يس��مح يف تسلس��له بأن يعيد املوظفون الرتكيز عىل 

االحتياجات األولية إذا مل يتمكنوا من إشباع االحتياجات املتقدمة.  

رك��زت نظرية ماكليالن��د لالحتياجات بش��كل رئيس عىل احتياج��ات اإلنجاز واالنتامء 

والسلطة253، ويرى ماكليالند أن تلك االحتياجات ميكن اكتسابها.  وتشري الحاجة إىل اإلنجاز 

إىل الرغب��ة يف الحص��ول والحف��اظ عىل معايري ذاتي��ة للتميز، يف حني تتضم��ن الحاجة إىل 

االنتامء الرغبة يف بناء عالقات طيبة مع اآلخرين والحفاظ عليها وكذلك الرغبة يف أن يحظى 

الشخص بقبول اآلخرين.  ومن ناحية أخرى تشري الحاجة إىل السلطة إىل الرغبة يف الحصول 

عىل املسؤولية والتأثري والسمعة.  

تش��ري نظريات االحتياج��ات إىل أنه يتعني عىل املدربني للتحفي��ز عىل التدريب تحديد 

احتياج��ات املتدرب��ني وتوضيح كي��ف أن محتوى الربنام��ج التدريبي يتعلق بإش��باع تلك 

االحتياجات.  وإذا مل يتم إش��باع االحتياجات األساس��ية للمتدربني )كاالحتياجات النفس��ية 

واالحتياجات الخاصة بالس��المة عىل س��بيل املثال(، فمن غري املحتمل أن يشعروا بدافعية 

للتدريب.  فمثاًل، إذا كان هناك برنامج تدريبي عىل معالجة النصوص للس��كرتريات يف أحد 

الركات التي تتبع سياسة تخفيض املوظفني، فمن غري املؤكد أن تؤدي أفضل قاعة تدريب 

إىل نتيج��ة يف التعلي��م إذا اعتقد املوظفون أن أمنهم الوظيفي مهدد )الحاجة إىل األمن غري 

مش��بعة(، وذلك من خالل إسرتاتيجية تخفيض املوظفني.  فمن غري املحتمل أيضاً أن تشعر 

السكرتريات بدافعية إىل التدريب إذا اعتقدن أن مهارات معالجة النصوص التي يتم الرتكيز 

عليها يف الربنامج لن تساعدهن يف الحفاظ عىل عملهن الحايل أو زيادة فرص الحصول عىل 

عمل آخر داخل أو خارج الركة.  
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يتعلق أحد اآلثار املرتتبة عىل نظرية االحتياجات بإتاحة فرص للموظفني بحضور برامج 

التدري��ب.  وكام ج��اء يف الفصل الثالث، ف��إن إتاحة الفرصة للموظف��ني الختيار الدورات 

التدريبي��ة تزي��د دافعيتهم إىل التدري��ب، وهذا نتيجة لقدرة املتدرب��ني عىل اختيار أفضل 

الربامج التي تناسب احتياجاتهم.  

نظرية التوقع:

تش��ري نظرية التوقع إىل أن س��لوك املوظف يعتمد عىل ثالثة عوامل: التوقع والوس��يلة 

والتكاف��ؤ254، إذ يطلق ع��ىل املعتقدات الخاصة بالربط بني محاولة أداء س��لوك ما والقيام 

ب��ه بالفعل »التوقعات«.  ويتامثل التوقع مع الكفاءة الذاتية، ففي نظرية التوقع، يس��مى 

االعتق��اد بأن أداء س��لوك ما )حضور برنامج تدريبي عىل س��بيل املث��ال( مرتبط مبخرجات 

معينة )القدرة عىل أداء العمل بشكل أفضل( الوسيلة، يف حني يشري التكافؤ إىل القيمة التي 

يقدرها الشخص إلحدى املخرجات )مثل مدى أهمية أداء العمل بشكل أفضل(.  

يتم تقييم اختيارات متعددة للس��لوك، طبقاً لنظرية التوقع ووفقاً ل� »التوقع والوسيلة 

والتكافؤ«.  ويوضح الش��كل )4-2( كيف يتم تحديد الس��لوك وفقاً إليجاد الناتج الريايض 

للتوقع والوسيلة والتكافؤ، ويختار األشخاص السلوك األعىل قيمة.  

شكل )4-2( نظرية التوقع الخاصة بالدافعية

= الجهد**

هل ميتل��ك املتدرب القدرة 

عىل التدريب؟

هل يؤم��ن املتدرب بقدرته 

عىل التدريب؟

ه��ل ي��ؤم��ن امل��ت��درب 

ب��ت��ح��ق��ي��ق م��خ��رج��ات 

التدريب املوعودة؟

ه���ل امل��خ��رج��ات 

م��ت��ص��ل��ة ب��ق��ي��م 

التدريب؟

التوقع

الجهد األداء

الوسيلة

األداء املخرجات

التكافؤ

قيمة املخرجات
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 تش��ري نظري��ة التوقع، يف إطار التدري��ب، إىل أن احتامل إمتام عملي��ة التدريب يكون 
كبرياً عندما يؤمن املوظفون أنهم يس��تطيعون التدريب عىل محتوى الربنامج )التوقع( وأن 
التدريب مرتبط مبخرجات مثل أداء العمل بش��كل أفضل أو زيادة الراتب أو التعرف عىل 

األقران )الوسيلة(، ويقيمون هذه املخرجات )التكافؤ(.  

نظرية تعليم الكبار:

تم تطوير نظرية تعليم الكبار نظراً للحاجة إىل وجود نظرية معينة لتعليم الكبار، وقد 
جرى تطوير معظم النظريات التعليمية باإلضافة إىل املؤسس��ات التعليمية الرسمية مؤخراً 
لتعلي��م األطفال والش��باب.  وهيمن عل��م أصول التدريس الخاص باألطف��ال عىل النظرية 
التعليمي��ة، وأعط��ي هذا املجال للمعلم املزيد من املس��ؤولية يف اتخ��اذ القرارات الخاصة 
مبحتوى التعليم وطريقته والتقييم.  وينظر إىل التالميذ بش��كل عام ك� 1( متلقني س��لبيني 

للمحتوى والتوجيهات و2( يضيفون بعض الخربات التي قد تعد موارد لبيئة التعليم255.

قام علامء النفس الرتبويون بتطوير نظرية األندراغوجيا، وهي نظرية لتعليم الكبار، نظراً 
إلدراكهم إىل القيود املفروضة عىل نظريات التعليم الرس��مية، وغالباً ما يرتبط اس��م مالكومل 

نوليز بنظرية تعليم الكبار، ويعتمد منوذج نوليز عىل العديد من االفرتاضات التالية256:

أن الكبار بحاجة إىل معرفة األسباب التي تستدعي تعليمهم ليشء ما.  . 1

أنهم بحاجة إىل التوجيه الذايت.  . 2

أنهم يضيفون املزيد من الخربات املتعلقة بالعمل إىل موقف التعليم.  . 3

أنهم يدخلون الخربات التعليمية بنهج يرتكز عىل كيفية حل مشكالت التعليم.  . 4

أن لديهم دافعية للتعليم نتيجة لدوافع داخلية وخارجية عىل حد سواء.  . 5

تع��د نظرية تعليم الكبار ش��ديدة األهمية عند التفكري يف تطوي��ر برامج التدريب ألن 
املش��اركني يف معظم ه��ذه الربامج من الكب��ار، وأغلبهم مل يقضوا معظ��م أوقاتهم يف بيئة 
تعليمية رس��مية.  ويوضح الج��دول )4-3( آثار نظرية تعليم الكب��ار املرتتبة عىل التعليم.  
فعىل س��بيل املثال، يخىش املتدرب��ون الكبار من الرياضيات وامل��وارد املالية257.  ويف حلقة 
دراس��ية استمرت ليوم كامل لتدريس املبادئ األساس��ية يف املحاسبة، اهتم مصممو الدورة 
بعرفة مدى اس��تعداد املتدربني، وابتكروا برنامجاً مليئاً باملتعة واملوس��يقا، بدأه املشاركون 
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بلعبة »عصري الليمون«.  وقد أدى هذا إىل التقليل من قلق املتدربني، الذي كان من املمكن 
أن يعي��ق تعليمهم.  ويعتقد العديد من الكب��ار أنهم يتدربون من خالل التجارب، ونتيجة 
لذلك يحتاج املدربون إىل توفري فرص للمتدربني لتجريب يشء جديد ومناقشته أو مراجعة 

مواد التدريب املعتمدة عىل تجاربهم الشخصية.  

من الجدير باملالحظة هنا أن الفكرة الرئيس��ة يف تل��ك التطبيقات هي التبادلية، أي أن 
يشرتك كل من املتدرب واملدرب يف إعداد الخربة التعليمية وضامن إمتام عملية التدريب.  

جدول )4-3( آثار نظرية تعليم الكبار املرتتبة عىل التدريب 

اآلثار املرتتبة عليهاتصميم املشكلة

التخطيط املتبادل والتعاون يف التدريباملفهوم الذايت

استخدام خربة املتدربني أساساً لعرض أمثلة وتطبيقاتالخربة

تطوير التدريب وفقاً لكفاءة املتدربني ومدى اهتاممهماالستعداد

التطبيق الفوري للمحتوىاإلطار الزمني

الرتكيز عىل املشكلة بدالً من الرتكيز عىل املوضوع التوجه نحو التعليم

المصدر: 
M.  Knowles.  The Adult Leaner: 4th ed.  )Houston، TX: Gulf Publishing، 1990(.  

نظرية معالجة المعلومات:

ت��ويل نظريات معالجة املعلوم��ات أهمية كبرية للعمليات الداخلي��ة التي تحدث عند 

اكتس��اب محتوى تدريبي واالحتفاظ به، مقارنة بنظريات التعليم األخرى.  ويعرض الشكل 

)4-3( منوذج��اً ملعالجة املعلومات.  وتش��ري نظريات معالج��ة املعلومات إىل أن املعلومات 

أو الرس��ائل التي يستوعبها املتدرب تخضع إىل العديد من التحوالت داخل املخ البري258، 

وتبدأ معالجة املعلومات عندما تتلقى املس��تقبالت )األذن واألنف والبرة والعني( رس��الة 
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أو مثرياً ما )قد يكون صوتاً أو رائحة أو ملس��ة أو صوراً(، ويتم تس��جيل الرسالة يف الحواس 

وتخزينها يف الذاكرة القصرية املدى، ثم يتم تحويل الرس��الة أو ترميزها للتخزين يف الذاكرة 

الطويلة املدى.  وتحدث عملية بحث يف الذاكرة خالل الوقت التي ينظم فيه املخ استجابة 

للرس��الة أو املثري، ثم ينظم مولد االستجابات االستجابة الالزمة ويخرب املؤثرات )العضالت( 

ما يتعني عليها عمله.  وتتعلق املهام الواجب القيام بها من باملخرجات الخمس��ة للتدريب: 

س��واء املعلومات الش��فهية أو املهارات املعرفية أو املهارات الحركية أو املهارات الفكرية أو 

التوجهات.  وتعد التغذية الراجعة من البيئة هي الرابط النهايئ يف النموذج، وتقدم التغذية 

الراجع��ة للمتدرب تقيياًم باالس��تجابة املعطاة.  وقد تأيت هذه املعلومات من ش��خص آخر 

أو م��ن خالل املالحظة الذاتية للمتدرب لنتائج أفعاله.  ويقدم التقييم اإليجايب لالس��تجابة 

تعزيزاً بأن السلوك مرغوب فيه ويجب أن يتم تخزينه يف الذاكرة الطويلة املدى الستخدامه 

يف مواقف مشابهة.  

بجانب التأكيد عىل العمليات الداخلية الالزمة اللتقاط وتخزين واس��رتجاع واالستجابة 

للرس��ائل، يربز منوذج معالجة املعلومات كيف تؤثر األح��داث الخارجية يف عملية التعليم، 

وتتضمن هذه األحداث ما ييل259:

تغيريات يف شدة أو تكرار املثريات التي تؤثر يف االنتباه.  . 1

تبليغ املتدرب باألهداف لعمل توقعات.  . 2

تعزيز السامت الحسية للمواد )املثريات(، وجذب انتباه املتدرب لسامت معينة.  . 3

التعليامت الش��فهية والصور والرس��وم البيانية والخرائط التي تشري إىل طرق لرتميز . 4

محتوى التدريب حتى ميكن تخزينه يف الذاكرة.

بيئة تعليمية ذات هدف )أمثلة ومشكالت( تهيئ منبهات تسهل عملية الرتميز.  . 5

التفس��ري أو التعليامت الشفهية التي تساعد يف تنظيم استجابة املتدرب باإلضافة إىل . 6

تسهيل اختيار االستجابة السليمة.  
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شكل )4-3( منوذج معالجة املعلومات البرشية

املستقبالت

)العني واألذن 

واألنف 

والبرة(

التسجيل

الحيس

الذاكرة

القصرية 

املدى

الذاكرة

الطويلة 

املدى

مولد االستجابات

املثريات أو 

الرسائل

البيئة

تعزيز التغذية 

الراجعة

املؤرشات

المصدر: 
R.  Gagne، “Learning Processes and Instruction، “ Training Research Journal )1995/96(: 17-28.  

عملية التدريب:

اآلن وبعد استعراض نظريات التعليم، أنت مستعد لإلجابة عن ثالثة أسئلة: ما العمليات 

العقلية والبدنية املتضمنة يف عملية التدريب؟ كيف يحدث التدريب؟ وهل ميتلك املدربون 

أساليب تدريب مختلفة؟ 

العمليات العقلية والبدنية:

يوض��ح الج��دول )4-4( عمليات التدري��ب.  وتتضمن تلك العملي��ات التوقع واإلدراك 

  . والتخزين التشغييل والرتميز الداليل والتخزين الطويل املدى واالسرتجاع والتعميم واإلشباع260

ويؤكد الجدول نفسه عىل أن التدريب يعتمد عىل العمليات املعرفية للمتدرب.  
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جدول )4-4( العالقة بني عمليات التدريب واألحداث التعليمية وأشكال التدريب

أشكال التعلمأحداث التعلم الخارجيةعمليات التعلم

1. إخبار املتدرب بالهدف من الدورة أو 1. التوقع

الجلسة.

1أ.    توضيح األداء املتوقع.

1ب.  رشح نوعية األسئلة الشفهية التي 

يتعني اإلجابة عنها.

2أ.    التأكيد عىل سامت املوضوع التي 2.  تقديم مثريات ذات سامت مميزة. 2. اإلدراك

يتعني إدراكها.

يف  واألشكال  التنسيق  استخدام  2ب.  

النص إلبراز السامت. 

3.  تحديد املقدار الذي يتعني التدريب 3. التخزين التشغييل

عليه.

3أ.   تقسيم املواد الطويلة.

التي  للمواد  مرئية  صورة  تقديم  3ب. 

يتعني تعلمها.

التدريب  لتأكيد  متارين  تقديم  3ج. 

واملساعدة عىل تحقيق التلقائية. 

لتسلسل 4. تقديم توجيه تدريبي.4. الرتميز الداليل شفهية  من��اذج  تقديم  4أ.  

التجميع الصحيح.

4ب.  تقديم روابط شفهية لسياق هام. 

4ج.  استخدام الرسوم البيانية والنامذج 

لتوضيح العالقات بني املفاهيم.  
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5. التخزين الطويل 

املدى

5. ع��رض املقدار ال��ذي يتعني التدريب 

عليه.

5أ.  تنويع سياق وبيئة العرض واسرتجاع 

املواد العلمية.  

5ب.  ربط املواد التي تم تعلمها يف املايض 

باملواد التي تم تعلمها مؤخراً.  

من  متنوعة  مجموعة  تقديم  5ج.  

السياقات واملواقف أثناء املامرسة.  

6. تقدي��م من��اذج تس��تخدم يف عملية 6. االسرتجاع

االسرتجاع.

6أ.  اقرتاح مناذج تثري اسرتجاع مواد التدريب.  

اإليقاعات  أو  األصوات  استخدام  6ب.  

املألوفة كنامذج.

7. تعزيز االحتفاظ باملعلومات وانتقال 7. التعميم

التدريب.

7أ.  تصميم موقف التدريب بشكل يسمح 

بنر عنارص التدريب أثناء تطبيقه.  

7ب.  تقديم روابط شفهية للمعلومات 

املعقدة بشكل إضايف.  

8.  تقديم تغذية راجعة بخصوص مدى 8. اإلشباع

صحة الداء. 

8أ.  تقديم تغذية راجعة عن مدى دقة 

وتوقيت األداء.  

8ب.  التأكد من تلبية التوقعات األصلية. 

المصدر: 
R.  Gagne، “Learning Processes and Instruction: Training Research Journal )1995/96(: 17-28.  
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مبا يف ذلك حضور ما يجب التدريب عليه )محتوى التدريب( وتنظيم محتوى التدريب 

يف ش��كل متثيل عق��يل باإلضافة إىل ربط محت��واه باملعارف املوج��ودة يف الذاكرة الطويلة 

املدى261.  ويش��ري التوقع إىل الحالة العقلية التي يك��ون عليها املتدرب يف عملية التدريب، 

ويتضم��ن هذا عوامل مثل االس��تعداد للتدريب )الدافعية للتدريب واملهارات األساس��ية( 

عالوة عىل فهم الغرض من التدريب واملزايا املحتملة التي قد يؤدي إليها وكذلك اس��تخدام 

القدرات املكتسبة يف العمل، يف حني يشري اإلدراك إىل القدرة عىل تنظيم رسائل البيئة حتى 

ميكن معالجتها والعمل عليها.  ويتعلق كل من التخزين التشغييل والرتميز الداليل بالذاكرة 

الطويلة املدى.  ففي التخزين التش��غييل، يحدث تكرار واس��رتجاع للمعلومات مام يساعد 

عىل ترميز املواد العلمية وإدراجها يف الذاكرة.  

يقترص التخزين التشغييل عىل مقدار املواد التي ميكن معالجتها يف وقت واحد، إذ تشري 

البحوث إىل أنه ال ميكن إعداد أكرث من خمس��ة رسائل للتخزين يف وقت واحد، ومن ناحية 

أخرى يشري الرتميز الداليل إىل عملية الرتميز الفعيل للرسائل الواردة.  

تؤث��ر إس��رتاتيجيات التدريب املختلفة ع��ىل كيفية ترميز محت��وى التدريب، وتتضمن 

إس��رتاتيجيات التدريب االس��رتجاع والتنظيم والتوضيح262، إذ يركز االس��رتجاع، وهو أبسط 

إسرتاتيجيات التدريب، عىل التعليم من خالل التكرار )الحفظ(.  ويتطلب التنظيم أن يقوم 

املتدرب بإيجاد املتش��ابهات واألفكار الرئيس��ة يف مواد التدريب، يف حني يتطلب التوضيح 

أن يق��وم املتدرب بإيجاد العالقة بني م��واد التدريب وبعضها البعض أو بينها وبني املعارف 

أو املهارات أو الس��لوكيات املألوفة.  ويس��تخدم املتدربون مزيجاً من تلك اإلس��رتاتيجيات 

للتدريب، ويتم تحديد اإلسرتاتيجية األفضل من خالل مخرجات التدريب.  ويعد االسرتجاع 

والتنظيم أنسب اإلسرتاتيجيات بالنسبة إىل مخرجات املعارف، أما بالنسبة لتطبيق املهارات، 

البد من التوضيح، فبعد اس��تحضار الرسائل واس��رتجاعها وترميزها تكون مهيأة للتخزين يف 

الذاكرة الطويلة املدى.  

الس��تخدام املواد التي تم التدري��ب عليها )كاملهارات املعرفية واملعلومات الش��فهية(، 

يجب اس��رتجاعها.  وتتضمن عملية االس��رتجاع تحديد املواد املتعلم��ة يف الذاكرة الطويلة 

املدى واس��تخدامها للتأثري يف األداء.  ومن أهم أجزاء عملي��ة التدريب أن تكون قادراً عىل 
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اس��تعادة ما تدربت عليه واس��تخدامه يف مواقف متشابهة وليس��ت متامثلة، ويعرف هذا 

باس��م التعميم.  وأخرياً، يشري اإلش��باع إىل التغذية الراجعة التي يتس��لمها املتدرب نتيجة 

الستخدام محتوى التدريب.  وتعد التغذية الراجعة رضورية إذ إنها تسمح للمتدرب بتبني 

االس��تجابات املناس��بة، كام أنها تقدم معلومات عن الحوافز أو املعززات التي قد تنتج عن 

األداء.  

دورة التعليم:

ميك��ن النظر إىل التدري��ب كدورة ديناميكية تتضمن أربع مراحل:  التجارب امللموس��ة 

واملالحظ��ة املنعكس��ة ووضع مفاهي��م مجردة والتجري��ب النش��ط263.  يف البداية، يواجه 

املتدرب تجربة ملموسة )كمشكلة تتعلق بالعمل(، ويتبع هذا التفكري يف املشكلة )مالحظة 

منعكس��ة(، مام ي��ؤدي إىل توليد أفكار حول كيفية حل املش��كلة )وضع مفاهيم مجردة(، 

وأخرياً تطبيق األفكار بشكل مبارش عىل املشكلة )التجريب النشط(.  ويتيح تطبيق األفكار 

تغذي��ة راجعة حول مدى فعالي��ة تلك األفكار حتى ميكن للمتدرب��ني معرفة النتائج وبدء 

عملية التدريب مرة أخرى، ويقوم املتدربون بشكل متواصل بتطوير املفاهيم وترجمتها إىل 

أفكار وتطبيق تلك األفكار وتبنيها كنتيجة ملالحظاتهم الشخصية بخصوص تجاربهم.  

 قد طور الباحثون استبيانات لقياس نقاط القوة والضعف لدى املدربني بالنسبة لدورة 

التعليم، فبينام مييل بعض األش��خاص إىل زي��ادة أو تقليل الرتكيز عىل مرحلة ما من مراحل 

دورة التعليم أو تجنب مراحل معينة، فإن أساس التدريب الفعال الكفاءة يف كل مرحلة من 

املراحل األربعة.  وهناك أربعة أساليب رئيسة للتعليم، وتشكل تلك األساليب عنارص من كل 

مرحلة من املراحل األربعة لدورة التعليم.  ويوضح الجدول )4-5( السامت ومرحلة التعليم 

  . السائدة يف تلك األس��اليب والتي يطلق عليها االختالف واالستيعاب والتجميع والتكيف264

وعىل الرغم من االس��تخدام الواس��ع لالس��تبيانات كجزء من برامج التدريب، فقد تناولت 

القليل من الدراسات مصداقية وصالحية أساليب التعليم.  

 ميك��ن للمدربني املطلعني عىل أس��اليب تعلي��م املتدربني محاول��ة تخصيص التدريب 

ليناسب أولوياتهم.  فإذا كان هناك مجموعة من املتدربني الذين يفضلون التدريب العميل، 
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ف��إن محاولة تعليمهم آلي��ات التطبيق الفني من خالل الق��راءة النظرية عىل اإلنرتنت لن 

يحق��ق تدريب��اً، وذلك ألنهم بحاج��ة إىل تطبيقات والقدرة عىل اس��تالم تغذية راجعة من 

املدرب )وسوف يتم مناقشة التعليم اإللكرتوين الفعال يف الفصل الثامن من هذا الكتاب(.  

عىل س��بيل املثال، تحاول رشكة أمريي كريدي��ت )AmeriCredit(، وهي رشكة لتمويل 

تصنيع الس��يارات وتتخذ من فورت وورث بتكس��اس مقراً لها، تعدي��ل التدريب وتطويره 

ليناس��ب أس��اليب تعليم املوظفني بش��كل أفضل265.  وقد أنش��أت الركة قاعدة بيانات 

لتحديد وتتبع أس��اليب تعلي��م املوظفني، وكذلك متت مراعاة أس��اليب تعليم املوظفني يف 

تصميم ال��دورة.  ويف قاعات التعليم اإللكرتونية الحديثة، يفضل املوظفون الذين التدريب 

العميل سيتلقون املعلومات يف نقاط محددة وسيقومون بأنشطة تساعدهم عىل التدريب، 

يف حني س��يتلقى املوظفون الذي��ن يفضلون التفكري واملنطق م��واد مفاهيمية أثناء الدورة 

وسيش��رتكون يف عدد قليل من األنش��طة العملية.  وتخطط الركة ملقارنة قاعات التعليم 

اإللكرتوين الجديد الذي يراعي أساليب التعليم بالذي يحدد ما إذا كان االعتامد عىل أساليب 

التعليم يشكل فارقاً بالنسبة إىل رضا وتعليم املتدربني.  

جدول )4-5( أساليب التعليم

سامت التعليمقدرات التعليم السائدةنوع أسلوب التعليم 

خربات ملموسة 	االختالف 

مالحظة منعكسة 	

جي��د يف توليد األف��كار ورؤية املوقف  	

م��ن وجهات نظ��ر متع��ددة وإدراك 

املعنى والقيمة.

مييل إىل االهتامم باألشخاص والثقافات  	

والفنون.

وضع مفاهيم مجردة 	االستيعاب

مالحظة منعكسة 	

جي��د يف التفك��ري االس��تقرايئ وإيجاد  	

مناذج نظرية ودمج املالحظات املتفرقة 

يف تفسري موحد.

مييل إىل االهتامم باألشخاص والثقافات  	

والفنون ولكن بدرجة أقل.
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وضع مفاهيم مجردة 	التجميع

تجريب نشط 	

جي��د يف الحس��م يف اتخ��اذ القرارات  	

والتطبي��ق العم��يل لألف��كار والتفكري 

االستداليل االفرتايض. 

ميي��ل إىل التعامل مع املهام الفنية أكرث  	

من املسائل الشخصية.

خربات ملموسة 	التكيف

تجريب نشط 	

جي��د يف تطبي��ق الق��رارات وتنفي��ذ  	

الخطط واالشرتاك يف الخربات الجديدة

مييل إىل التساهل مع األشخاص إال أنه  	

قد تتم إساءة فهمه عىل أنه نافذ الصرب 

أو انتهازي.

المصدر: 
D.  Kolb، Learning Style Inventory; Version 3 )Boston، MA: Hay/McBer Training Resources Group، 

1999(.  

تأثير العمر على التعليم:

هناك دليل حيوي عىل أن هناك قدرات عقلية معينة تتناقص منذ عمر العرين وحتى 

الس��بعني266.  حيث تتناقص قدرات الذاكرة القصرية املدى ورسعة معالجة املعلومات لدى 

األش��خاص عن��د تقدمهم يف العمر.  ورغم ذل��ك، تتزايد خربات األش��خاص مع تقدمهم يف 

العم��ر، مام ميك��ن أن يعوض فقدان الذاك��رة والرسعة العقلية.  وع��ىل الرغم من تناقص 

الرسع��ة العقلية وفقدان الذاكرة بوترية ثابتة، فإن فق��دان الذاكرة يحدث مع تقدم العمر 

بدرج��ة كبرية، وذلك ألن نضوب العملي��ات العقلية عند كبار الس��ن يحدث بدرجة كبرية 

مقارنة بصغار الس��ن.  ويعتقد بعض املدربني أن هناك أربعة أجيال من املوظفني يتمتعون 

باتجاه��ات متميزة تجاه العمل وطرق مفضلة للتدريب، وقد أطلق عىل تلك األجيال جيل 

األلفية، جيل إكس، جيل الطفرة السكانية، جيل التقليديني.  
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وعىل الرغم من ذلك ينبغي مالحظة أن أفراد الجيل الواحد ليس��وا أكرث تشابهاً من أفراد 

الجنس أو العرق الواحد، إذ إن لكل جيل سامت معينة قد تؤثر يف التدريب.   ويجب مالحظة 

أن��ه ما من بحث تعقب األجي��ال املختلفة للموظفني خالل فرتات حياته��م لتحديد الفروق 

واالختالفات بينهم، لذا يتعني عىل املدربني مراعاة فروق األجيال أثناء تصميم بيئات التدريب 

كام يتعني عليهم يف الوقت نفسه مراعاة أنه ال ميكن وضع نهايات محددة لهذه االختالفات.  

ويشري مصطلح جيل األلفية وجيل Y إىل املوظفني الذين ولدوا بعد عام 1980، ويتسم 

ه��ؤالء بأنه��م متفائلون وراغب��ون يف العمل والتدريب وع��ىل دراية جي��دة بالتكنولوجيا 

ويقدرون التنوع، يف حني يش��ري مصطلح جيل إكس إىل املوظفني الذين ولدوا يف الفرتة من 

عام 1961 وحتى عام1980.  وأفراد هذا الجيل بحاجة إىل املرونة واستالم تغذية راجعة وال 

يتقبل��ون الرقابة املبارشة والدقيقة.  وقد خاض املنتم��ون لهذا الجيل التغيري طوال حياتهم 

)فيام يتعلق باآلباء واملنازل واملدن(، ويقدر هذا الجيل املوازنة بني العمل والحياة الخاصة.  

ويش��ري جيل مواليد الطفرة الس��كانية إىل املوظف��ني الذين ولدوا يف الف��رتة بني 1945عام 

وع��ام1960، وميتاز هذا الجيل بالتنافس��ية والعمل الجاد واالهت��امم بتحقيق العدالة بني 

جمي��ع املوظفني.  وير جي��ل التقليديني إىل املوظفني الذين ولدوا يف الفرتة من عام 1920 

وحتى 1944عام، وميتازون بالوطنية والوفاء ولديهم قدر كبري من املعرفة بتاريخ املنظامت 

والحياة العملية.  وقد يكون لكل جيل أولويات معينة خاصة بتنظيم بيئة التدريب ونوعه 

وأنش��طته267، )وسيناقش الفصل الحادي عر من هذا الكتاب اآلثار املرتتبة لالختالفات بني 

األجيال عىل إدارة الحياة الوظيفية(.  

يفض��ل التقليديون قاع��ة التدريب التقليدي��ة وبيئة التدريب املنظم��ة واملتوازنة، وال 

يحبون تس��ليط الضوء عليهم أمام املتدربني اآلخرين، ويقدرون العروض التقدميية املبارشة 

للمعلوم��ات ومواد التدريب املنظمة بش��كل منطقي، ويحب��ون أن يطلب منهم املدربون 

املشاركة بخرباتهم وتجاربهم مع اآلخرين، ومع ذلك يتطلعون إىل املدرب لتزويدهم بالخربة.  

ويس��تجيب جيل مواليد الطفرة السكانية بشكل جيد إىل أنش��طة التدريب التفاعلية، 

ألنهم يفضلون األنش��طة الجامعية، ويحبون مواد التدريب املنظمة بش��كل جيد مع نظرة 

عامة عىل املعلومات وطريقة س��هلة للوصول إىل املعلومات املفصلة.  ولديهم دافعية أكرب 
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للتدريب مقارنة باملجموعات األخرى إذا اعتقدوا أن محتوى التدريب س��يفيدهم بش��كل 

شخيص، كام أن لديهم حاجة إىل العمل عىل تحويل املعارف التي ميتلكونها إىل مهارات.  

ويفض��ل جيل إكس بيئة التعليم املوجهة ذاتياً، ويس��تجيبون بش��كل أفضل ألس��اليب 

التدريب التي تس��مح له��م بالعمل بطريقتهم الخاصة وباس��تخدام التدريب املعتمد عىل 

اإلنرتن��ت واألق��راص املدمجة ومقاطع الفيديو.  ويتس��م أفراد هذا الجي��ل أنهم متدربون 

لديهم دافعية كبرية وينظرون إىل التدريب بصفته وسيلة لزيادة فرصهم للعمل، ويفضلون 

التدريب من خالل املامرس��ة والتجريب واس��تالم تغذية راجعة، ويستجيبون بشكل أفضل 

ملواد التدريب التي تقدم لهم مثريات مرئية وكلامت قليلة نسبياً.  

وع��ىل الرغم من أن جيل األلفية عىل دراية واس��عة بالتكنولوجيا، ف��إن أفراد هذا الجيل 

يحب��ون التدريب من خالل العمل منفردين ومس��اعدة اآلخرين.  كام يفضلون منهج التعليم 

املختلط الذي يتضمن تعلياًم إلكرتونياً موجهاً ذاتياً للحصول عىل املفاهيم واألفكار األساس��ية 

واملعارف واألنش��طة الجامعية والتدريب العميل حيث يعملون مع آخرين يف حل املش��كالت 

ولع��ب األدوار268، ولديه��م دافعية الكتس��اب املهارات واملعارف التي تس��اعدهم عىل جعل 

حياته��م العلمية أقل توتراً وتزي��د فرصهم للعمل، ويضعون قيمة كبرية للامل ولذا فقد يؤدي 

ربط التدريب بالحوافز النقدية إىل تسهيل عملية التدريب.  ويفضل أفراد جيل األلفية )وجيل 

إكس أيضاً( أنشطة التدريب امُلسلية، ولذا البد أن يتسم التدريب بالفعالية واستخدام املوسيقا 

 )United Parcel Services( والفنون واأللعاب.  وقد ش��هدت رشكة يونايتد بارسيل سريفيسز

مع��دالت إخفاق تفوق املعدل املعتاد بني س��ائقيها الذين ينتم��ون إىل جيل األلفية.  ومتثلت 

الفكرة املبدئية يف تدريب املوظفني الذين ينتمون إىل جيل األلفية باس��تخدام ألعاب الفيديو 

ومواق��ف املحاكاة.  ورغم ذلك فإن تحديد االحتياجات وجد أنه بينام يرغب هؤالء املوظفون 

يف اس��تخدام التكنولوجيا يف تدريبهم فإنهم يرغبون أيضاً يف تلقي تدريب عميل عىل املهارات 

الالزم��ة لي يكونوا س��ائقني ناجحني.  ونتيج��ة لذلك، تضمنت تس��هيالت التدريب التكاملية 

الجديدة للسائقني املتدربني يف مرييالند التعليم اإللكرتوين واملدونات الصوتية ومقاطع الفيديو 

باإلضافة إىل التدريب داخل القاعات الدراس��ية ومواقف املحاكاة التي تضمن قيادة شاحنات 

التوصيل وتسليم الطرود يف شوارع مدينة خيالية يطلق عليها كالركس فيال269.
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ويش��ري احتامل أن تؤثر االختالفات بني األجيال عىل التدريب إىل أن املدربني بحاجة إىل 

مراعاة عمر املتدربني قبل الجلس��ة حتى ميكنهم تهيئة بيئ��ة للتدريب وتطوير املواد التي 

تلب��ي أولوياتهم.  وتلخص البحوث األخرية نتائج الدراس��ات حول تأثري العمر عىل األداء يف 

التدري��ب ووجد أن التدريب املوجه ذاتياً كان له التأثري األكرب يف األداء التدريبي للمتدربني 

الذي��ن تزيد أعامرهم عن أربعني عاما270.  ومين��ح التدريب املوجه ذاتياً املتدربني الكبار يف 

الس��ن الوقت لتحمل مس��ؤولية تدريبهم والرتكيز عىل ما يتطلب منهم التدرب عليه وفهم 

التدريب ومدى أهميته.  

وكان التدري��ب الذي يحدث يف مجموعات صغرية مالمئ��ًا للمتدربني الكبار، إذ غالباً ما 

تحت��وي أغلب مجموعات التدريب عىل مجموعة مختلفة من األجيال.  ويتمكن املوظفون 

م��ن التدريب عىل الكثري من خالل التفاعل بني األجيال املختلفة إذا ما متت إدارته بش��كل 

جي��د.  ويحتاج املتدربون من املجموعات العمرية املختلفة إىل الش��عور بأن املش��اركة يف 

الجلسات من خالل طرح أسئلة وتقديم إجابات ومناقشة مسائل تحظى بالتقدير والتشجيع 

الالزمني.  وإذا تضمنت مجموعة من املتدربني جميع األجيال، يجب أن يتبع التدريب نهجاً 

مختلطاً وأن يس��تخدم أمثلة تتضمن موظفني من أجيال مختلفة ويستخدم مناهج تدريب 

مختلفة )خرباء ومشاركة الجمهور والعمل الجامعي وأنشطة التدريب املوجهة ذاتياً(.  

آثار عملية التدريب في التدريس:

  . يشري التدريس إىل استخدام املدرب للبيئة من أجل مساعدة املتدربني عىل التدرب271

ويوضح الجانب األمين من الجدول )4-4( أش��كال التدريس التي تدعم التدريب، ومن 

امله��م ضامن إدارج التدري��س يف التدريب لتزوي��د املتدربني بأفضل فرصة الكتس��اب 

املع��ارف واملهارات.  ويلخص الجدول )4-6( س��امت التدريس الجيد التي تيرس عملية 

التدريب، ويتعني أن يتم تصميم س��امت بيئة التدريب اإليجابية يف الدورات التدريبية 

أو الربامج أو أس��اليب التدريب املحددة التي ميكن اس��تخدامها س��واء كانت يف شكل 

محارضات أو تعليم إلكرتوين أو التدريب عىل رأس العمل.  وسوف نناقش تلك السامت 

الحقاً يف هذا الفصل.  
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جدول )4-6( سامت التدريس الجيد الذي ييرس التدريب 

األهداف:  يتعني عىل املوظفني معرفة ما يتعني عليهم التدريب عليه

املحتوى الجيد

فرص للمامرسة

طرق تخزين محتوى التدريب يف الذاكرة

التغذية الراجعة

املالحظة والتجريب والتفاعل االجتامعي

التنسيق والرتتيب املناسب لربنامج التدريب

االختيار الدقيق للمدربني

حاجة الموظفين إلى معرفة ما يتعين عليهم التدرب عليه:

يتدرب املوظفون بش��كل أفضل إذا فهموا الهدف من برنامج التدريب، ويش��ري الهدف 

إىل الغرض والنتيجة املتوقعة من أنش��طة التدريب،  فقد يكون هناك أهداف لكل جلس��ة 

تدريب باإلضافة إىل أهداف عامة للربنامج.  اس��رتجع مناقش��ة نظرية وضع األهداف التي 

متت مناقشتها يف وقت سابق من هذا الفصل.  ونظراً ألن األهداف القصرية املدى قد تتحول 

إىل أه��داف طويلة املدى، فإن املتدربني بحاجة إىل فهم وتقب��ل وااللتزام بتحقيق أهداف 

التدريب إلمتام عملية التدريب، وتس��اعد أهداف التدريب القامئة عىل تحليل االحتياجات 

التدريبية املوظفني عىل فهم أس��باب احتياجهم له وما الذي يتعني عليهم اكتس��ابه.  وتعد 

ه��ذه األهداف أيضاً مفيدة يف تحديد أنواع مخرجات التدريب التي يتعني قياس��ها لتقييم 

مدى فعالية برامجه.  

ويحتوي هدف التدريب على ثالثة أجزاء272:

بيان ما يتوقع من املوظفني عمله )األداء أو املخرجات(.. 1

بيان جودة أو مستوى األداء املقبول )املعيار(.. 2

بيان الظروف التي يتوقع فيها من املتدرب تحقيق املخرجات املرغوب فيها )الظروف(.. 3
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ال ينبغ��ي أن يص��ف الهدف األداء ال��ذي ال ميكن مالحظته مثل »يفه��م« أو »يعرف«.  

ويوضح الجدول )4-7( األفعال التي ميكن استخدامها لوصف املخرجات املعرفية والعاطفية 

والنف��س حركي��ة )القدرات البدنية واملهارات(.  فعىل س��بيل املثال، ق��د يكون الهدف من 

برنام��ج التدريب عىل خدمة العمالء ملندويب مبيعات التجزئة »بعد انتهاء التدريب، هو أن 

يك��ون املوظف قادراً عىل القيام باألداء املطلوب تج��اه العمالء الغاضبني من خالل تقديم 

اعت��ذار قصري )أقل من عر كلامت( )األداء(، بع��د أن يتوقف العميل عن الكالم )املعيار( 

بغض النظر عن مدى انزعاج العميل )الظروف(«.  ويوضح الجدول )4-8( خصائص أهداف 

التدريب الجيد.  

جدول )4-7( أمثلة عىل األداء أو مخرجات األهداف

األداءاملجال

ترتيب، تعريف، تسمية، تسجيل، اسرتجاع، تكراراملعرفة )اسرتجاع املعلومات(

تصنيف، مناقشة، تفسري، مراجعة، ترجمةالفهم )التفسري بكلامت الشخص الخاصة(

تطبيق، اختيار، عرض، توضيح، إعدادالتطبيق )تطبيق عىل موقف جديد(

تحليل، تصنيف، مقارنة، رسم بياين، اختبارتحليل )التقسيم إىل أجزاء وتوضيح العالقات(

ترتيب، تحصيل، تجميع، اقرتاح، إعدادالرتكيب )تجميع األشياء معاً لتكوين مجموعه كاملة(

تقييم، مهاجمة، مناقشة، اختيار، مقارنةالتقييم )الحكم وفقا ملعيار(

االستامع، اإلدراك، االنتباهالتلقي )مراعاة االنتباه(

الرد، اإلجابة، املوافقة، الطاعةاالستجابة )الحد األدىن من املشاركة(

التحقيق، االفرتاض، الدعم، املشاركةالتقييم )األولويات( 

الحكم، التقرير، التحديد، االختيارالتنظيم )تطوير القيم(

االعتقاد، املامرسة، التنفيذالوصف )الفلسفة اإلجاملية تجاه الحياة( 

التصلب، التوسيع، املرونةاالنعكاسات )الحركات الالإرادية(

الزحف، السري، الجري، الوصولالحركات األساسية )الحركات البسيطة(

 الدوران، امليل، التوازن، الزحفاإلدراك )االستجابة للمثريات(

نقل أشياء ثقيلة، عمل حركات رسيعةالقدرات البدنية )الحركات النفس حركية(

اللعب بأداة معينة، استخدام أداة يدويةالحركات املهارية )حركات مكتسبة متقدمة(
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المصدر: 
H.  Sredl and W.  Rothwell، “Setting Instructional Objectives، “ Chapter 16 in The ASTD Reference 

Guide to Professional Training Roles and Competencies، Vol.  II )New York: Random House، 

1987(; and R.  Mager، Preparing Instructional Objectives.  3rd ed.  )Atlanta، GA: Center for 

Effective Performance، 1997(.  

حاجة الموظفين إلى محتوى تدريبي ذي قيمة:

ترتف��ع إمكانية تدريب املوظفني عندما يرتب��ط التدريب بخربات العمل واملهام الحالية 

الت��ي يقومون بها – أي عندما يكون التدريب ذا قيمة بالنس��بة إليه��م273.  ولتعزيز قيمة 

محتوى التدريب، يجب أن يتم توصيل الرس��الة باس��تخدام مفاهي��م ومصطلحات وأمثلة 

مألوف��ة بالنس��بة إىل املتدربني، كام ينبغ��ي أن يعكس إطار التدريب بيئة العمل، ويش��ري 

محت��وى التدريب إىل البيئ��ة العاطفية والفكرية واملادية التي يحدث فيها التدريب.  فعىل 

سبيل املثال، تزداد أهمية املواد التدريبية وقيمتها، يف برنامج خدمة عمالء مندويب مبيعات 

التجزئة، من خالل استخدام سيناريوهات واقعية لعمالء غاضبني واجهوا مندويب مبيعات يف 

املتاجر، وتشمل بعض األساليب املفيدة إلقناع املتدربني بأن محتوى التدريب ذو قيمة274.

• رواية قصص عن نجاح اآلخرين يف تطبيق محتوى التدريب، والسيام املتدربني السابقني.  	

• توضيح كيف يرتبط التدريب بأهداف الركة وإسرتاتيجيتها.  	

• توضيح كيف ميكن للمتدربني استخدام محتوى التدريب يف العمل.  	

• مناقشة أمثلة أو حاالت ُتذكر املتدربني مبا شاهدوه من مامرسات جيدة وسيئة للعمل.  	

• تكرار تطبيق األفكار يف سياقات مختلفة.  	

• تقديم أدلة عىل فعالية املعارف واملهارات والسلوكيات.  	

• توضيح أوجه التشابه بني الظروف التي يواجهها املتدربون أثناء التدريب والظروف التي 	

يواجهونها أثناء العمل.  

• تقديم متارين أو أنشطة تطبيقية ميكن استخدامها يف العمل.  	
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• تقديم نسخ مطبوعة للمواد التدريبية املنظمة بشكل جيد أو إتاحتها عىل اإلنرتنت حتى 	

يتمكن املتدربون من الرجوع إليها أثناء العمل أو استخدامها يف التدريس لآلخرين.  

• الس��امح للمتدربني باختيار إس��رتاتيجية املامرس��ة الخاصة بهم وكيفي��ة عرض محتوى 	

التدريب لهم )شفهياً أو مرئياً أو معتمداً عىل املشكالت أو مجموعة من املناهج(.  

حاجة الموظفين إلى فرص للممارسة:

تش��ري املامرس��ة إىل االس��رتجاع العقيل أو البدين للمهام أو املعارف أو املهارات لتحقيق 

الكف��اءة يف أداء امله��ام أو املهارات أو توضيح املعارف.  وتتضمن املامرس��ة قيام املوظفني 

بتوضيح القدرات املكتسبة )كاإلس��رتاتيجية املعرفية واملعلومات الشفهية( التي تم التأكيد 

عليها يف أهداف التدريب تحت عنوان معايري الظروف واألداء.  ولي تكون املامرسة فعالة، 

يتعني أن يش��رتك املتدرب بفعالية وأن يتضمن التدريب املامرس��ة املتكررة وأن يس��تغرق 

الوق��ت الكايف وأن يتضمن الوحدة املناس��بة ل��ه )مقدار املواد التدريبي��ة(.  كام يتعني أن 

تكون املامرسة متصلة بأهداف التدريب، ويفضل أن تتضمن مزيجا من األمثلة واملامرسات 

بدالً من االعتامد كلياً عىل املامرس��ات275، ويساعد هذا عىل تجنب تحميل الذاكرة املتخمة 

باملعلومات أكرث من الالزم بالنس��بة إىل املتدربني حتى يتمكنوا من االش��رتاك يف العمليات 

املعرفي��ة الالزم��ة إلمتام عملية التدري��ب )االختيار والتنظيم وتكامل املحتوى(.  ويس��اعد 

عرض األمثل��ة املتعلمني عىل تنمية النامذج العقلية للمهارات التي ميكنهم اس��تخدامها يف 

املامرس��ات.  وتش��مل بعض أمثلة طرق املامرسة دراس��ة الحاالت ومواقف املحاكاة ولعب 

األدوار واأللعاب واألسئلة الشفهية والتحريرية.  

جدول )4-8( خصائص أهداف التدريب الجيدة

تقديم فكرة واضحة عام يتوقع من املتدرب القيام به بعد انتهاء التدريب.   	

تتضمن معايري األداء الذي ميكن قياسه أو تقييمه.   	

ذكر املوارد املحددة )كاألدوات واألجهزة( التي يحتاجها املتدرب للقيام بالعمل أو السلوك املطلوب.   	

وصف الظروف املتوقع حدوث األداء فيها )مثل بيئة العمل املادية كالليل أو درجات الحرارة  	

العالية والضغوط العقلية كالعمالء الغاضبني تعطل األجهزة مثل الحواسيب املصابة بخلل ما(.  
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ظروف ما قبل الممارسة:

 يتع��ني عىل املدربني الرتكيز عىل محتوى التدريب باإلضاف��ة إىل كيفية متكني املتدربني 

من معالجة املعلومات بطريقة تيرس عملية التدريب واستخدامه يف العمل.  وهناك العديد 

م��ن الخطوات ل��ي ميكن للمدربني اتخاذها أثن��اء الدورة التدريبية قبل املامرس��ة، وذلك 

لتعزيز دافعية املتدربني للتدريب وتيسري االحتفاظ مبحتوى التدريب، وميكن للمدربني قبل 

املامرسة عمل ما ييل276:

تقديم معلومات عن العملية أو اإلس��رتاتيجية التي ستؤدي إىل زيادة أثر التدريب، . 1

فعىل سبيل املثال البد من تعريف املتدربني يف دورة خدمة العمالء بأنواع املكاملات 

الت��ي يتلقونه��ا )عمالء غاضبون أو طل��ب معلومات عن املنتج أو مش��كالت حول 

الفاتورة( وكيف ميكنهم التعرف عىل تلك املكاملات وكيف ينهونها.  

تشجيع املتدربني لتطوير إسرتاتيجية )ما وراء املعرفة( لتنعكس عىل عملية التدريب . 2

الخاصة بهم.  ويش��ري مصطلح ما وراء املعرفة إىل تحكم املوظف يف تفكريه، وهناك 

طريقتان لتحقيق ذلك هام اإلرشاف والتحكم277.  ويتضمن اإلرشاف تحديد املشكلة 

أو املهمة وتقييم مدى تقدم املوظف يف عملية التدريب والتنبؤ مبا سيحدث نتيجة 

ل��ه، يف حني يتضم��ن التحكم تحديد الخطوات املعينة الالزم��ة إلمتام املهمة أو حل 

املشكلة أو تقرير مدى رسعة أو مقدار االهتامم الالزم توجيهه للمهمة وتقرير كيفية 

تحدي��د أولويات التدريب.  ويطرح املتدربون املش��رتكون يف مه��ام ما وراء املعرفة 

عىل أنفس��هم أسئلة مثل ملاذا اخرتت هذا النوع من األعامل؟  هل أفهم العالقة بني 

تل��ك املادة التدريبية وعميل؟  ما الخطوة التالية يف املهمة؟  وتس��اعد مهام ما وراء 

املعرفة املتدربني ع��ىل اإلرشاف عىل التدريب وتحديد املحتوى الذي يتطلب املزيد 

من الطاقة واالهتامم.  

تقدي��م منظامت متقدم��ة – خطوط عريضة ونصوص ومخطوطات ورس��وم بيانية . 3

تساعد املتدربني عىل تنظيم املعلومات التي سيتم تقدميها ومامرستها.  

مساعدة املتدربني عىل التمكن من وضع أهداف تعليمية مميزة.  . 4
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وضع توقعات حقيقية للمتدربني من خالل رشح ما سيحدث يف التدريب.  . 5

رشح توقعات األداء وتوضيح أدوار ومسؤوليات أفراد الفريق أثناء تدريب املوظفني يف فرق.. 6

تتضمــن املامرســة خربة:  فلن يح��دث تدريب إذا ما اقترصت مامرس��ة املوظفني عىل 

التح��دث عام يتوقع منهم عمله.  وعىل س��بيل املثال، من خالل اس��تخدام أهداف لدورة 

خدمة العمالء التي متت مناقش��تها س��ابقاً، س��تتضمن املامرسة اش��رتاك املتدربني يف لعب 

األدوار م��ع عم��الء غاضبني )عمالء منزعجني بس��بب ضعف الخدم��ة أو املنتج غري الجيد 

أو السياس��ات غ��ري املرضية(.  ل��ذا يتعني أن يتضمن التدريب منهج تدريب نش��ط يعتمد 

  . عىل فحص وتجربة املتدربني لتحديد القواعد واملبادئ واألس��اليب الالزمة لألداء الفعال278

ويحتاج املتدربون إىل مواصلة املامرس��ة حتى إذا متكنوا م��ن تحقيق األهداف عدة مرات 

)املامرس��ة املتكررة(، وتساعد املامرس��ة املتكررة املتدرب عىل أن يصبح أكرث رضا باستخدام 

املهارات واملع��ارف الجديدة وزيادة املدة الزمنية التي يحتف��ظ فيها املتدرب باملعارف أو 

املهارات أو السلوكيات.  

تشري الحكمة التقليدية إىل أننا نتعلم من أخطائنا، ورغم ذلك يشعر أغلب املوظفني أن 

األخطاء محبطة وتؤدي إىل الغضب واليأس، وتشري البحوث إىل أن األخطاء قد تكون مفيدة 

يف إطار التدريب279، ويعني تدريب إدارة األخطاء منح املتدربني فرصاً الرتكاب أخطاء أثناء 

التدريب.  حيث يتم توجيه املتدربني أثناء التدريب أن األخطاء قد تس��اعد عليه، كام يتم 

تش��جيعهم عىل ارتكاب أخطاء والتعلم منها.  وقد يرتك��ب املتدربون العديد من األخطاء 

بالفعل ويستغرقون وقتاً طوياًل يف إمتام التدريب الذي يتضمن تدريب إدارة األخطاء، وعىل 

الرغم من ذلك فإن تدريب إدارة األخطاء يس��اعد عىل تحس��ني أداء املوظفني للعمل )وهو 

مفهوم يعرف باسم انتقال أثر التدريب، وهو ما ستتم مناقشته يف الفصل الخامس من هذا 

الكتاب(.  

يتس��م تدريب إدارة األخط��اء بالفعالية إذ إنه ميد املتدربني بفرصة لالش��رتاك يف مهام 

م��ا وراء املعرف��ة، أي التخطيط لكيفية اس��تخدام محتوى التدري��ب واإلرشاف عىل كيفية 

اس��تخدامه وتقييمه، ويؤدي هذا إىل مس��توى أعمق من املعالج��ة املعرفية مام يؤدي إىل 
تقوية الذاكرة واس��رتجاع التدري��ب.  ويجب عىل املدربني مراعاة اس��تخدام تدريب إدارة 
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األخط��اء يف برامج التدريب باإلضاف��ة إىل املناهج التقليدية، وذلك من خالل منح املتدربني 

الفرص��ة الرتكاب أخط��اء عندما يعملون معاً عىل حل مش��كالت والقيام مبهام صعبة أثناء 

تشجيعهم عىل ارتكاب األخطاء كوسيلة للتدريب.  

من املهم مالحظة أن السامح للمتدربني بارتكاب أخطاء ببساطة ال يساعد عىل التدريب، 

فل��ي يك��ون لألخطاء تأثري إيجايب عىل عملي��ة التدريب، يجب تعليم املتدربني اس��تخدام 

األخطاء ليكون فرصة إلمتام عملية التدريب.  وقد يكون تدريب إدارة األخطاء مفيًدا بشكل 

خاص عندما ال ميكن تغطية محتوى التدريب بشكل تام أثناء جلسة التدريب، لذلك يتعني 

عىل املتدربني اكتشاف ما يجب عليهم فعله عندما يواجهون مهام أو مشكالت جديدة.  

الممارسة المركزة في مقابل الممارسة المتباعدة:

 تب��ني أن تكرار املامرس��ة يؤثر يف التدري��ب، وذلك وفقاً لنوع امله��ام التي يتم التدرب 

عليها280، وتشري املامرسة املركزة إىل الظروف التي يواصل فيها املتدرب مامرسة املهمة دون 

توقف.  وتتضمن أيضاً قيام املتدربني بإنجاز متارين املامرس��ة يف وقت واحد أثناء الجلس��ة 

أو داخل القاعة يف مقابل توزيع التامرين عىل مدار الجلس��ة.  وتش��ري املامرس��ة املتباعدة 

إىل الظ��روف التي يحصل فيها املوظفون عىل فرتات راحة أثناء جلس��ة املامرس��ة، وتتميز 

املامرس��ة املتباعدة عن املامرس��ة املركزة.  ورغم ذلك، فإن فعالية املامرس��ة املركزة مقارنة 

باملامرس��ة املتباعدة تختلف وفقاً لخصائص املهم��ة، وتتضمن تلك الخصائص مدى صعوبة 

املهمة املتطلبات العقلية واملادية.  وتش��ري صعوبة املهمة إىل عدد السلوكيات املميزة التي 

تتطلبه��ا املهمة وعدد االختيارات املتضمنة يف أداء املهمة ودرجة الش��ك يف أداء املهمة، يف 

حني تش��ري املتطلبات العقلية إىل الدرجة التي تتطلبها املهمة بالنسبة إىل استخدام أو رشح 

امله��ارات العقلية أو املهارات املعرفية أو القدرات الالزمة ألداء املهمة.  وتش��ري املتطلبات 

املادية إىل الدرجة التي تتطلبها املهمة الستخدام أو رشح املهارات املادية والقدرات الالزمة 

ألداء وإنجاز املهمة، ويوضح الجدول )4-9( كيف ميكن أن تختلف املهام.  

تعد فرتات الراحة الطويلة نس��بياً مفيدة للتدرب ع��ىل املهام األكرث تعقيداً )مبا يف ذلك 

امله��ام التي متثل بيئات التدريب املختلفة مث��ل التدريب القائم عىل اإلنرتنت واملحارضات 

والتعليم عن بعد(.  
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 بعد املامرس��ة، يحتاج املتدربون إىل اس��تالم تغذية راجعة مح��ددة لتعزيز التدريب، 
ويتضمن هذا استالم تغذية راجعة من العمل نفسه واملدربني واملديرين واألقران.  

جدول )4-9( املتطلبات العقلية واملادية والصعوبة اإلجاملية للمهام

املهاماملتطلبات املاديةالصعوبة اإلجامليةاملتطلبات العقلية

مطاردة الروتاري، الكتابة، رمي الكرة، تسلق مرتفعةمنخفضةمنخفضة

السلم، عكس الربط، تشغيل ذراع القيادة.

مهمة االس��رتجاع املجانية، ألع��اب الفيديو، منخفضةمتوسطةمرتفعة

اللغ��ات األجنبية، رشي��ط الريحة، التعرف 

عىل الص��وت، محارضات القاعة الدراس��ية، 

تخفي��ض حدة األص��وات، معالجة الكلامت، 

مهم��ة االنحن��اء، التمييز الش��فهي، التعليم 

عن طري��ق املتاهة، تجمي��ع األرقام، طباعة 

الحروف األبجدية بش��كل مقل��وب، التعليم 

عن بعد، التدريب عىل اإلنرتنت.  

املهارات الرياضية، مهام التوازن.مرتفعةمرتفعةمنخفضة

مواقف محاكاة ضبط املرور الجوي، مواقف مرتفعةمرتفعةمرتفعة

محاكاة بس��رتة الحلي��ب، مواق��ف محاكاة 

التحك��م يف الطائرة، تذك��ر حركة اليد، مهمة 

صندوق األلغاز، تذكر املوسيقا واألداء.

المصدر: 
J.  Donovan and D.  Radosevich، “A Meta analytic Review of the Distribution of Practice Effect: Now 

You See It، Now You Don’t، “ Journal of Applied Psychology 84 )1999(: 795 / 805.  
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الممارسة الكلية في مقابل الممارسة الجزئية:
تعد آخر املسائل املتعلقة باملامرسة هي معرفة مقدار التدريب الذي يتعني مامرسته يف 

وقت الواحد، ويتمثل أحد الخيارات املتاحة يف مامرس��ة املهمة أو الهدف يف الوقت نفس��ه 

)مامرس��ة كلية(.  يف حني يتمثل الخيار اآلخر يف مامرسة املهمة أو الهدف بشكل فردي فور 

تقدميها/ تقدميه يف برنامج التدريب )مامرس��ة جزئية(.  وقد يكون من األفضل توظيف كل 

من املامرس��ة الكلية والجزئية يف جلس��ة التدريب، ويتعني ع��ىل املتدربني أن يكون لديهم 

فرصة ملامرس��ة املهارات أو السلوكيات الفردية.  وإذا كانت السلوكيات أو املهارات املقدمة 

يف التدريب يرتبط بعضها ببعض، تعني عىل املتدرب توضيحها جميعاً يف جلس��ة املامرس��ة 

بعد أن تتم مامرستها بشكل فردي.  

عىل س��بيل املث��ال، يتمثل أحد أهداف برنامج تدريب خدم��ة العمالء ملندويب مبيعات 

التجزئ��ة التدريب ع��ىل كيفية التعامل م��ع العمالء الغاضبني.  حي��ث يتعني عىل مندويب 

املبيع��ات التدري��ب عىل ثالث س��لوكيات رئيس��ة:  )1( تحية العمالء املس��تائني، )2( فهم 

شكواهم، )3( تحديد املشكلة واتخاذ اإلجراء املناسب.  ويجب أن يتم عقد جلسة مامرسة 

لكل سلوك من تلك السلوكيات )مامرسة جزئية(.  ثم يتعني عقد جلسة مامرسة أخرى حتى 

يتمكن املتدربون من مامرسة املهارات الثالثة معاً )مامرسة كلية(.  وإذا ما أتيح للمتدربني 

فرصة مامرس��ة الس��لوكيات بش��كل فردي، فمن غري املحتمل أن يتمكنوا من التعامل مع 

العمالء الغاضبني.  

رشوط املامرســة الفعالة:  يجب استيفاء عدد من الروط لي تكون املامرسة متعلقة 

بأهداف التدريب281، فيجب أن تتضمن املامرس��ة األفعال التي تم التأكيد عليها يف أهداف 

التدريب وأن يتم إنجازها يف ظل الروط املحددة يف أهداف التدريب ملس��اعدة املتدربني 

عىل أن يلبي أداؤهم املعايري املحددة.  كام يتعني تقديم بعض الوسائل لتقييم املدى الذي 

يطابق فيه أداء املتدربني املعايري وكذلك السامح للمتدربني بتصحيح أخطائهم.

يجب أن تكون املامرس��ة متصلة بأهداف التدريب، ويتعني عىل املدرب تحديد ما الذي 

يتعني عىل املتدربني القيام به أثناء مامرسة األهداف )األداء( ومعايري إنجاز األهداف ورشوط 

أدائها.  ويجب أن تكون تلك الروط موجودة يف جلسة املامرسة، وبعد ذلك يحتاج املدرب 
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إىل مراع��اة مدى كفاية أداء املتدربني.  أو بعبارة أخرى، كيف يتمكن املتدربون من معرفة 

م��ا إذا كان أداؤهم يلبي معايري األداء؟  وهل س��ُيعرض عليهم منوذج مثايل لألداء املرغوب 

فيه؟  وهل س��يتم تزويدهم بقامئة مرجعية أو وصف لألداء املرغوب فيه؟  وهل يس��تطيع 

املتدرب��ون تحديد ما إذا كان أداؤهم يلبي معايري األداء أو هل يس��تطيع املدرب أن يقارن 

أداءهم مبعايري األداء تلك؟

إذا مل يلب��ي أداء املتدرب��ني املعايري، تع��ني عىل املدرب تحديد ما إذا كانوا س��يتمكنون 

م��ن فهم األخط��اء وتعديله��ا أم ال.  أو بعبارة أخ��رى، يتعني عىل املدرب��ني معرفة ما إذا 

كان املتدرب��ون س��يتمكنون من تش��خيص أدائهم واتخاذ رد فعل إصالح��ي أو ما إذا كانوا 

سيحتاجون إىل مساعدة املدرب أو أحد املتدربني املشاركني.  

حاجة الموظفين إلى تثبيت محتوى التدريب في الذاكرة:

تعمل الذاكرة من خالل معالجة املثريات التي ندركها بواسطة الحواس يف الذاكرة القصرية 

املدى.  وإذا ما كانت املعلومات »هامة«، يتم تحويلها إىل الذاكرة الطويلة املدى، حيث يتم 

عمل وصالت جديدة بني الروابط الكهربائية أو العصبية يف املخ.  وهناك العديد من الطرق 

التي يساعد بها املدربني املوظفني عىل تخزين املعلومات واملهارات والسلوكيات والتدريبات 

األخ��رى يف الذاكرة الطويلة املدى282.  وتتمثل إحدى تلك الطرق يف جعل املتدربني يدركون 

كيفية إعداد ومعالجة والوصول إىل الذاكرة، ولكن من املهم أن يفهم املتدربون كيفية إمتام 

عملي��ة التدري��ب.  وقد يكون الع��رض التقدميي الذي متت مناقش��ته يف هذا الفصل حول 

أساليب التدريب طريقة جيدة لتحديد ما يفضل املتدربون التدرب عليه.  

إلع��داد ذاكرة طويلة املدى، ينبغي أن تكون برام��ج التدريب واضحة املحتوى ودقيقة 

التفاصيل، وهناك العديد من الطرق إلعداد الذاكرة الطويلة املدى.  وتتمثل إحدى املناهج 

الت��ي يتبعها املدرب��ون يف إعداد خريطة مفاهيمية لتوضيح العالق��ات بني األفكار، يف حني 

يتمثل منهج آخر يف اس��تخدام أش��كال متنوعة من العرض كالكتابة والرسم ولعب األدوار، 

وذلك للوصول إىل الذاكرة من خالل العديد من الطرق.  كام يعطي تعليم الكلامت الرئيسة 

أو الخطوات أو التسلسالت أو توفري صورة مرئية املتدربني وسيلة أخرى السرتجاع املعلومات.  

ويؤدي تذكري املتدربني باملعارف والس��لوكيات واملهارات التي اكتس��بوها بالفعل واملرتبطة 
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مبحتوى التدريب الحايل إىل إنش��اء صلة بالذاكرة الطويلة املدى مام يوفر إطاراً الس��تعادة 

محتوى التدريب الجديد، كام قد تكون إش��ارات االس��رتجاع الخارجية مفيدة.  فكر عندما 

تخط��ئ يف مكان وضع مفاتيحك أو محفظت��ك، فعند محاولة التذكر نق��وم غالباً مبراجعة 

جميع املعلومات التي نس��تطيع اس��رتجاعها والتي حدثت يف وقت مقارب للحدث أو التي 

س��بقت فقدانك لها، وغالباً ما نذهب للمكان الذي كنا فيه عندما شاهدنا هذا اليشء آلخر 

مرة، وذلك ألن البيئة قد متدنا ببعض اإلشارات التي تساعد يف عملية االسرتجاع.  

تش��ري البحوث إىل أنه ال ميكن اس��رتجاع أكرث من أربعة أو خمس��ة معلومات يف وقت 

واح��د، وإذا تع��ني التدريب عىل عملي��ة طويلة، ينبغي تقديم التدريب يف ش��كل حلقات 

صغ��رية متصل��ة أو دورات قصرية، وذلك حتى ال تتجاوز حدود الذاك��رة283، كام يتم تعزيز 

الذاك��رة الطويل��ة املدى من خالل تجاوز التدريب من خ��الل املحاولة الواحدة.  أو بعبارة 

أخرى، مبجرد قيام املتدربني بعرض السلوك أو املهارة بطريقة صحيحة أو اسرتجاع املعلومات 

بش��كل صحيح، غالباً ما يفرتض أنهم اكتس��بوا تلك املعلومات إال أن هذا ال يكون صحيحاً 

دامئاً.  وقد تس��اعد مامرس��ة املتدربني ومراجعتهم أليام متعددة )املامرس��ة املتكررة( عىل 

االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة الطويلة املدى، كذلك تساعد املامرسة املتكررة عىل إكساب 

املهام صفة اآللية.  

تشري اآللية إىل جعل أداء املهمة أو اسرتجاع املعلومات أو عرض املهارات يحدث بصورة 

آلي��ة ال تتطلب كثرياً من التفكري أو الرتكيز، كام تس��اعد اآللية عىل تقليل مطالب الذاكرة، 

وكلام حدثت اآللية بش��كل أكرب تح��ررت الذاكرة لرتكز عىل تعلم أش��ياء أخرى أو التفكري 

يف أش��ياء أخرى، وكلام كان املتدرب نش��طاً يف االسرتجاع واملامرس��ة، كان مقدار املعلومات 

املوجودة يف الذاكرة الطويلة املدى أكرب وقلام يحدث اضمحالل يف الذاكرة مبرور الوقت.  

وهن��اك طريقة أخرى لتجنب إغراق املتدربني مبواد معقدة تتمثل يف تكليفهم بعمل ما 

ميارس��ونه قبل التدريب وميكنهم إمتامه إلكرتونياً أو باس��تخدام املصنفات284.  فعىل سبيل 

املثال ميكن للمتدربني أن يعتادوا عىل األساسيات كاألسامء والتعريفات واملبادئ وخصائص 

املكون��ات قب��ل أن يتم تدريبهم عىل كيفية تطبيق تلك املب��ادئ )مثل التعامل مع العمالء 

الغاضبني( أو كيفية حدوث العملية )مثل التحليل من أجل الكش��ف عن مسببات األمراض 

يف عينة دم أو تغيري مضخة مياه السيارة(.  
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حاجة الموظفين إلى تغذية راجعة:

توفر التغذية الراجعة معلومات عن مدى تلبية املوظفني ألهداف التدريب، ولي تتسم 

بالفعالي��ة، يجب أن تركز عىل س��لوكيات معينة ويتم تقدميها يف أق��رب وقت ممكن بعد 

س��لوك املتدربني285، ويجب تعزيز الس��لوك الجيد للمتدربني أو الثناء عليه ش��فهياً، وتعد 

أرشط��ة الفيديو أداة فعالة يف تقديم التغذي��ة الراجعة.  ويتعني عىل املدربني عرض رشيط 

الفيديو عىل املتدربني وتقديم معلومات معينة حول كيفية تعديل الس��لوكيات والثناء عىل 

س��لوكيات املتدربني التي تلبي أهداف التدريب.  وم��ن املمكن أيضاً أن يتم تقديم تغذية 

راجعة عىل االختبارات أو املس��ابقات أو اإلرشاف عىل العمل أو بيانات األداء أو املوجه أو 

املدرب أو وسائل االتصاالت املكتوبة أو التفاعالت مع اآلخرين.  

كام ينبغي أن يتنوع مس��توى خصوصية التغذية الراجع��ة املقدمة للمتدربني إذا كانوا 

يفهم��ون م��ا يؤدي إىل األداء الضعيف ع��الوة عىل األداء الجيد286.  وعىل س��بيل املثال قد 

يحت��اج املوظفون إىل معرفة كيفية االس��تجابة عند تعطل أحد املعدات أو عملها بش��كل 

جيد، لذلك ال ينبغي أن تكون التغذية الراجعة املقدمة أثناء التدريب ش��ديدة الخصوصية 

وموجه��ة ملوظف واحد لتطوير معارفه حول كيفية عمل اآللة بش��كل صحيح.  وقد تؤدي 

التغذي��ة الراجعة التي تحتوي عىل قدر قليل من الخصوصية إىل ارتكاب املتدربني لألخطاء 

التي تس��بب حدوث مشكالت يف اآلالت ويتيح للمتدربني فرصاً ملعرفة أي السلوكيات التي 

تس��بب مشكالت يف اآلالت وكيفية حل تلك املشكالت.  قد تساعد الصعوبات التي وجدت 

أثناء املامرس��ة نتيجة لألخطاء أو عدم توفر تغذية راجعة مس��تمرة املتدربني عىل االشرتاك 

بشكل أكرب يف فحص ومعالجة املعلومات لتحديد االستجابات الصحيحة.  

الموظف يتدرب من خالل المالحظة والتجريب والتفاعل االجتماعي:

كام ذكرنا يف ه��ذا الفصل، تعد املالحظة ومحاكاة أفعال النامذج املثالية من املوظفني من 

ضم��ن الط��رق التي يتدرب من خاللها املوظف��ون.  ولي يكون النموذج املث��ايل فعاالً، يتعني 

تحديد الس��لوكيات أو املهارات املرغوبة بوضوح كام يتعني أن ميتلك النموذج املثايل خصائص 

مش��ابهة للجمهور املس��تهدف )كالس��ن أو املنصب(287، وبعد مالحظة النموذج املثايل يتعني 
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عىل املتدربني أن ميتلكوا الفرصة يف دورات املامرسة إلعادة إنتاج املهارات أو السلوكيات التي 

أظهرها النموذج املثايل.  ووفقاً لنظرية تعليم الكبار يتدرب املوظفون بشكل أفضل إذا تتضمن 

تدريبهم املامرسة288، ويشمل هذا منح املوظفني خربات عملية أو وضعهم مع موظفني آخرين 

أكرث خربة وتزويدهم باألدوات واملعدات الالزمة إلدارة الفجوات املعرفية لديهم.  

يحدث التدري��ب أيضاً من خالل التفاعل مع املتدربني اآلخرين يف املجموعات الصغرية 

خالل جلس��ة التدريب وأثناء العم��ل أيضاً، ويزود العمل يف مجموع��ات صغرية املتدربني 

بوجه��ات نظر متنوعة حول املش��كالت واملس��ائل األخ��رى، وهي وجهات نظ��ر مل يكونوا 

ليس��تمعوا إليها إذا ما تدربوا مبفردهم.  وقد يكون التدريب القائم عىل املش��كالت مفيداً 

لتحفيز وجذب انتباه املتدربني289، حيث يتم تقس��يم املتدربني فيه إىل مجموعات صغرية، 

)وسوف يتم مناقشة التدريب العميل، أحد أنواع التدريب القائم عىل املشكالت، يف الفصل 

السابع من هذا الكتاب(.  يعرض عىل املجموعات إحدى املشكالت الحقيقية التي تواجهها 

الركة أو حالة دراسية، ويف كل مجموعة ُيطلب من املتدربني تحديد املشكالت وتحديد ما 

يعرفونه وال يعرفونه )مسائل التدريب(.  ويتعني عىل كل مجموعة تقرير كيف ميكنها فهم 

مسائل التدريب بشكل أفضل، وقد تم تصميم جزء من برنامج التدريب ليسمح للمتدربني 

الوص��ول إىل اإلنرتنت وخرباء املجال وتس��جيالت ووثائق الركة لحل مش��كالت التدريب.  

وبعد أن يقوم املتدربون بتجميع املعلومات يناقش��ون ما اكتسبوه وكيفية استخدامها لحل 

املش��كالت.  ويوضح الجدول )4-10( أنواع الحلول باإلضافة إىل أمثلة يكون فيها التدريب 

من خالل املالحظة والتجريب والتفاعل مع اآلخرين أكرث قيمة.  

مجتمعات الممارسة:

تش��ري مجتمعات املامرسة إىل مجموعات املوظفني الذين يعملون معا ويتعلم بعضهم 

من بعض ويطورون فهمهم تجاه كيفية إنجاز العمل290، وتش��ري فكرة مجتمعات املامرسة 

إىل أن التدري��ب يح��دث يف العمل نتيج��ة للتفاعل االجتامع��ي؛ إذ تحتوي كل رشكة عىل 

مجتمعات مامرس��ة طبيعية تنش��أ نتيجة للعالقات التي يطورها املوظفون إلنجاز األعامل 

ونتيج��ة لتصمي��م بيئة العم��ل.  فعىل س��بيل املثال تس��اءل مديرو رشكة س��يمينز باور 

ترانسميشن )Siemens Power  Transmission( التي تتخذ من مدينة وينديل بكارولينا 
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الش��املية مقراً لها، كيف ميكنهم منع املوظفني من التجمع يف الكافترييا يف مناقش��ات غري 

رسمية291، إال أن ذلك كان قبل أن يكتشفوا أن تلك املناقشات غري الرسمية قد شجعت عىل 

التدريب بالفعل.  حيث س��اعدت تلك املناقشات عىل قيام املوظفني بتطوير إسرتاتيجيات 

حل املش��كالت وقاموا بنر املعلومات الخاصة باملنتج واإلجراءات كام قدم بعضهم نصائح 

مهنية إىل بعض.  وتضع رشكة س��يمينز حالياً منصات من الورق وشاش��ات عرض ُمعلقة يف 

قاعة الغذاء لتكون وسائل للمساعدة عىل االجتامعات غري الرسمية.  وبعد أن كان املديرون 

يركزون عىل كيفية جعل العاملني يس��تمرون يف العمل أصبحوا اآلن يش��جعونهم من خالل 

تقديم األدوات واملعلومات الرضورية باإلضافة إىل منحهم حرية االجتامع بعضهم مع بعض.  

تتخذ مجتمعات املامرس��ة شكل لوحات املناقش��ة أو خوادم امللقامت أو أي شكل آخر 

من أش��كال وس��ائل االتصال القامئة عىل الحاس��ب اآليل التي يتواصل املوظفون من خاللها 

إلكرتونياً، وبهذه الطريقة يتمكن كل موظف من الوصول إىل املعلومات املتاحة بعضهم مع 

بعض بطريقة س��هلة ورسيعة.  ويبدو األمر كام لو أن املوظفني يتحدثون مع مجموعة من 

الخ��رباء، ومن ناحية أخرى متتلك رشكة ويث )Wyeth( للمس��تحرضات الدوائية أحد عر 

مجتمع مامرس��ة يركز عىل الصيانة ومتيز املوظفني العاديني292، وتيرس مجتمعات املامرس��ة 

عىل املوظفني نر أفضل املامرسات والتدريب بعضهم مع بعض وتحسني العمليات املتعلقة 

به.  ويس��تخدم فريق الصيانة مجتمعات املامرس��ة الخاصة بها لتقديم ما يزيد عن ستامئة 

س��اعة من التدريب ع��ىل التقنيات الحديث��ة وعمليات الصيانة، وق��د أدى ذلك إىل جعل 

املعدات أكرث اعتامداً وإنتاجية، فقد زاد اس��تخدام املعدات يف إحدى منش��آت التصنيع من 

اثنني وسبعني% ليصل إىل اثنني وتسعني باملئة.  

 ع��ىل الرغم من مزايا وس��ائل االتصال املتطورة، فقد متثلت إح��دى عيوب مجتمعات 

املامرس��ة يف كون املش��اركة تطوعية يف أغلب األحيان، ولذا قد ال يش��ارك بعض املوظفني 

يف اإلس��هام مبعلوماتهم إال إذا ش��جعت الثقافة التنظيمية ذلك.  أو بعبارة أخرى، قد يرتدد 

املوظفون يف املشاركة عند عدم وجود أي حوافز أو يخشون أنهم إذا شاركوا مبعلوماتهم مع 

اآلخرين، تخلوا عن مزاياهم الش��خصية الخاصة بقرارات الرواتب والرتقيات293 )وسوف تتم 

مناقشة دور الثقافة التنظيمية يف التدريب يف الفصل الخامس من هذا الكتاب(.  كام تتمثل 
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إح��دى العيوب املحتملة يف كرثة املعلومات، إذ قد يتلق��ى املوظفون الكثري من املعلومات 

التي يعجزون عن معالجتها، وهذا ما قد يدفعهم إىل االنسحاب من مجتمع املامرسة.  

جدول )4-10( املواقف واملهارات واملعارف املكتسبة من خالل املالحظة والتجريب والتفاعل مع اآلخرين

األمثلةاملواقف/املعارف

أحد  مهارات التعامل مع اآلخرين  مع  التعامل  االندماج،  عملية  بشأن  التفاوض 
املوظفني الذين يتسبب يف وقوع مشكالت.

التوتر املعارف الشخصية القامئة عىل الخربة تقليل  جديدة،  حلوى  إعداد  بيع،  عملية  إمتام 
بني املوظفني.

االتحاد، املعارف يف إطار سياقات محددة التعامل مع شكاوى  تفاعيل،  اإلدارة يف موقع 
التصنيع باستخدام معدات خاصة.

تسويق منتج أو خدمة جديدة، استخدام تقنية جديدة عدم اليقني أو املواقف الجديدة
يف الخدمة أو التصنيع.

المصدر: 
D.  Leonard and W.  Swap، “Deep Smarts، “ Harvard Business Review )September 2004(: 88-97.  

حاجة الموظفين إلى تنسيق وتنظيم برنامج التدريب بشكل جيد:

يعد تنس��يق التدريب أحد الجوانب املتعددة والخاصة بإدارة التدريب، إذ تش��ري إدارة 

التدريب إىل تنسيق األنشطة قبل وأثناء وبعد الربنامج التدريبي294.  وتتضمن إدارة التدريب 

ما ييل:

تقديم الدورات والربامج للموظفني.  . 1

تسجيل املوظفني يف الدورات والربامج.  . 2

إعداد ومعالجة أي مواد تعليمية كقطع القراءة أو االختبارات قبل التدريب.  . 3

إعداد املواد التعليمية التي ستستخدم يف التدريس )كالنفقات العامة والقضايا(.  . 4
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اتخاذ الرتتيبات الالزمة لقاعة ومركز التدريب.  . 5

اختبار األدوات التي ستستخدم يف التدريس.  . 6

امتالك أدوات احتياطية )كنسخة مطبوعة من الرائح ومصباح علوي إضايف لشاشة العرض(.  . 7

تقديم دعم خالل التدريس.  . 8

توزيع مواد تقييمية )كاختبارات أو مسوح أو تدابري تفاعلية(.  . 9

تيس��ري التفاعل بني املدرب واملتدربني أثناء وبعد التدريب )كتنس��يق تبادل عناوين . 10

الربيد اإللكرتوين(.  

 تسجيل إمتام الدورة يف سجالت تدريب املتدربني أو ملفات املوظفني.  . 11

 يضمن التنس��يق الجيد عدم تشتيت انتباه املتدربني بواسطة األحداث التي قد تتداخل 

م��ع عملية التدريب )كالقاعة غري املريحة أو م��واد التدريب غري املنظمة جيداً(.  وتتضمن 

أنش��طة ما قبل الربنامج تعريف املتدربني بالغرض من الربنامج ومكان عقده واسم املوظف 

ال��ذي يتعني عليه��م االتصال به يف حالة وجود أي استفس��ارات باإلضافة إىل أي مهام يتعني 

عليهم القيام بها قبل الربنامج.  كام ينبغي إعداد الكتب ومكربات الصوت والنرات وأرشطة 

الفيديو باإلضافة إىل أي ترتيبات أخرى الزمة إلعداد القاعات اآلمنة واألدوات )مثل مشغالت 

أقراص الفيديو الرقمية(.  كام يجب أن يكون الرتتيب املادي لقاعة التدريب مكماًل ألساليبه.  

فعىل س��بيل املثال، سيكون من الصعب أن تتسم جلسة بناء فريق بالفعالية إذا مل يكن من 

املمكن تحريك املقاعد من أجل األنشطة الجامعية.  وإذا تم استخدام أجهزة مساعدة مرئية، 

يج��ب أن يتمكن جميع املتدربني من رؤيتها، والبد من التأكد من أن غرفة التدريب مريحة 

وجي��دة اإلضاءة والتهوية.  وينبغي إخب��ار املتدربني مبواعيد بدء التدريب وانتهائه باإلضافة 

إىل أوق��ات الراحة وأماك��ن دورات املياه.  ولتقليل عوامل التش��تيت مثل رس��ائل الهاتف، 

يطل��ب من املتدربني إغالق هواتفهم الخلوية وأجهزة االس��تدعاء.  وإذا تعني عىل املتدربني 

تقيي��م الربنامج أو الخضوع الختبارات لتحديد م��ا متكنوا من التدرب عليه، وجب تخصيص 

وقت لهذا النش��اط عند نهاية الربنامج.  وبعد انتهاء الربنامج، يتعني توثيق أو تسجيل أسامء 

املتدربني الذين اس��تطاعوا إمتام��ه.  كام يتعني تخزين النرات أو امل��واد التعليمية األخرى 
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الخاصة بالتدريب أو إعادتها إىل االستشاري.  وتعد نهاية الربنامج وقتاً جيداً للتفكري يف كيف 

ميكن تطوير الربنامج إذا تم تقدميه مرة أخرى، وس��يتم مناقش��ة املس��ائل العملية الخاصة 

باختيار وإعداد موقع التدريب وتصميم الربنامج الحقاً يف هذا الفصل.

من املمكن أن نعرث عىل مثال ش��يق يوضح العديد من سامت التدريب الجيد والتي تم 

توضيحه��ا يف الربامج التدريبية يف معهد الطبخ بأمريكا، الذي يوجد مبنطقة التالل املنحدرة 

بهودس��ون ريفري والتي تبعد عن نيويورك ملدة 90 دقيقة بالس��يارة.  ويضم معهد الطبخ، 

والذي يعد أفضل منش��أة لتدريب الطهاة يف العامل، ما يقرب من 2000 طالب بدوام كامل 

يف برامج��ه.  ويعم��ل خريجو معه��د الطبخ طهاة يف أفضل مطاعم الع��امل ويف غرف طعام 

خاصة مرموقة )مثل غرفة طعام البيت األبيض(، كام يقومون بإدارة عمليات تقديم الطعام 

 Marriott, Hyatt,( لسالس��ل فنادق ضخم��ة مثل ماريوت وحياة وراديس��ون وهيلت��ون

Radisson and Hilton(، وبجانب تقديم برامج اإلعداد، يستضيف معهد الطبخ أكرث من  

6000 متدرب من رشكات متنوعة تقدم عمليات خدمة الطعام.  

إذا كان امل��درب يق��وم بتدري��س عملية تقطيع اللحم أو أس��اليب الق��يل، فإن بيئات 

التدري��ب يف الربنامج واحدة، وتتبع املحارضة ببيان عميل وس��اعات متعددة من التدريب 

العميل املوجه، ثم يستلم املتدرب تغذية راجعة من املدرب.  حيث ينتقل املدرب من نهج 

العرض والتوضيح إىل منهج التدريب طوال مدة جلسة التدريب، ويتم عمل مقاطع فيديو 

لكل دورة دراس��ية يحرضها املتدربون، وميكن عرضه��ا يف قاعات اإلقامة أو رؤيتها يف مركز 

التدريب بواسطة أجهزة تشغيل الفيديو حيث يستطيع املتدربون مشاهدة رشائط الفيديو 

وحدهم والتحكم فيام يشاهدونه.  

تتعام��ل برامج معه��د الطبخ مع التدريب املع��ريف واملادي والوجداين عىل حد س��واء، 

فبجان��ب دورات الطبخ والخبيز، ُيطلب من املتدربني دراس��ة علم النف��س وإدارة الجودة 

الشاملة واللغات والتسويق واالتصاالت وإدارة املطاعم واإلرشاف عىل الفريق.  وتعد اللياقة 

البدني��ة وإدارة الضغ��وط عنارص هام��ة يف منهج التدريب؛ وذل��ك ألن إدارة مطبخ تجاري 

تتضمن س��اعات عمل طويلة ومس��تويات عالية من الضغط، وهذا أمر مرهق بدنياً للغاية.  

وبفضل بيئة التدريب يف معهد الطبخ يعد هذا املعهد من أفضل معاهد التدريب عىل تذوق 

الطعام يف العامل إذ إنه يقدم أساسيات املعارف األساسية للطهاة من جميع أنحاء العامل295.
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التركيز التعليمي على مخرجات التدريب:

تقدم مناقش��ة آثار عملية التدريب املرتتبة عىل التدريس مبادئ عامة بخصوص كيفية 

تسهيل تلك العملية، ورغم ذلك يتعني عليك أن تفهم العالقة بني تلك املبادئ العامة وعملية 

التدريب.  وتع��د الظروف الداخلية والخارجية املختلف��ة رضورية لتحقيق كل املخرجات، 

وتش��ري الظروف الداخلية إىل العمليات التي تحدث داخ��ل املتدرب والتي يجب أن توجد 

إلمت��ام عملية التدريب.  وتتضمن تلك العمليات تس��جيل املعلوم��ات وتخزينها يف الذاكرة 

واس��رتجاعها.  يف حني تش��ري الظروف الخارجية إىل العمليات التي تحدث يف بيئة التدريب 

وتؤدي إىل تيسري العملية التدريبية، وتتضمن تلك الظروف بيئة التدريب باإلضافة إىل فرص 

املامرسة واس��تالم تغذية راجعة والتعزيز، ويجب أن تؤثر الظروف الخارجية بشكل مبارش 

عىل تصميم أو شكل التدريب.  ويوضح الجدول )4-11( متطلبات كل خطوة من خطوات 

التدريب، فعىل سبيل املثال خالل عملية إدراج محتوى التدريب يف الذاكرة تكون اإلشارات 

والروابط اللفظية والرس��وم البياني��ة والنامذج رضورية للغاي��ة، وإذا مل يتم ترميز محتوى 

الربنامج )أو إذا تم الرتميز بشكل خاطئ(، سيتم تثبيط التدريب.  

جدول )4-11( الظروف الداخلية والخارجية الالزمة ملخرجات التدريب

الظروف الخارجيةالظروف الداخلية مخرجات التدريب

املعلومات الشفهية

والحقائ��ق  )التس��ميات 

واملقرتحات(

املعارف املكتسبة يف املايض وإسرتاتيجيات 

املعلومات الش��فهية لرتميز املعلومات يف 

الذاكرة.

املامرسة املتكررة 	

قطع ذات قيمة 	

منظامت متقدمة 	

إشارات اسرتجاع 	

املهارات الفكرية

معرفة كيفية...  

الربط ب��ني املعارف املكتس��بة  	

القدمية والحديثة

اإلسرتاتيجيات املعرفية

)عملية التفكري والتعلم(

اس��رتجاع املتطلب��ات األساس��ية وامله��ام 

املشابهة واإلسرتاتيجيات.

الوصف الشفهي لإلسرتاتيجية 	

رشح اإلسرتاتيجية 	

املامرسة وتقديم تغذية راجعة 	

مجموعة متنوعة من املهام التي  	

توفر فرصة لتطبيق اإلسرتاتيجية
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 التوجهات

)اختيار األعامل الشخصية(

التمكن من املتطلبات األساسية 

والتعرف عىل منوذج التنافر املعريف.

الرح بواسطة أحد مناذج 	

بيئة التعلم اإليجابية 	

رسالة قوية من مصدر موثوق به 	

تعزيز 	

املهارات الحركية

)األعامل العضلية(

مامرسة 	اسرتجاع برنامج تنسيق املهارات الجزئية.

بيان عميل 	

نقص تدريجي للتغذية الراجعة  	

الخارجية

المصدر: 
R.  M.  Gagne and K.  L.  Medsker.  The Conditions of Learning )Fort Worth، TX: Harcourt-Brace 

Collage Publishers، 1996(.  

مسائل ضرورية عند تصميم برامج تدريب فعالة:

يناقش هذا الفصل آثار نظرية التدريب املرتتبة عىل التدريس، وقد أكد أهمية األهداف 

واملواد التعليمية الجيدة والتدريب املنظم واملنس��ق بشكل جيد وفرص املامرسة والتغذية 

الراجع��ة.  لكن كيف يتأكد املدربون أن تل��ك الظروف متوفرة يف برامج التدريب؟  يناقش 

الجزء األخري من هذا الفصل الخطوات العملية املتضمنة يف تصميم برامج التدريب الفعالة 

وال��دورات.  ويش��مل ذلك اختيار وإعداد موق��ع التدريب واختيار املدرب��ني وإعداد بيئة 

تدريب إيجابية وتصميم برنامج.  

اختيار وإعداد موقع التدريب:

يش��ري موقع التدري��ب إىل القاعة التي يح��دث فيها التدريب.  والبد أن يتس��م موقع 

التدريب الجيد بالسامت التالية296:

أن يكون مريحاً ويسهل الوصول إليه.. 1

أن يكون هادئاً وخاصاً وخالياً من املقاطعات.  . 2
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أن يحتوي عىل مس��احة كافية متكن املتدربني من الحركة بيرس ومتكنهم من العمل . 3

بس��هولة ورؤية بعضهم البعض ومش��اهدة املدرب وأي عروض مرئية أو أمثلة يتم 

اس��تخدامها يف التدري��ب )مثل مقاط��ع الفيديو أوعينات من املنت��ج أو خرائط أو 

رشائح( بشكل جيد.  

تفاصيل يجب مراعاتها في قاعة التدريب:

يوض��ح الج��دول )4-12( خصائص غرف��ة التدريب التي يتعني عىل امل��درب أو مصمم 

الربنامج أو املدير اس��تخدامها لتقييم موقع التدري��ب.  والبد من مراعاة أنه يف العديد من 

األوقات ال ميتلك املدربون اختيار »أفضل« موقع تدريب.  بل يس��تخدمون تقييمهم ملوقع 

التدري��ب لالطالع عىل نقاط قوته وضعف��ه لتكييفها مع برنامج التدري��ب و/أو الرتتيبات 

املادية الالزمة له )مثل إعادة تنظيم موقع املدرب حتى يكون قريباً من املصادر الكهربائية 

الالزمة لتشغيل األجهزة(.  

ونظراً لتأث��ري التكنولوجيا عىل تقديم التدريب، تحت��وي العديد من املواقع الخاصة به 

ع��ىل أجهزة إلكرتوني��ة يتحكم بها املدرب واملتدرب.  فعىل س��بيل املث��ال، يوجد يف مركز 

مايكروس��وفت لخدمة العمالء الذي يتخذ من ش��يكاغو بإلينوي مقراً له ست عرة منصة 

حاس��وبية مختلفة ترتاوح بني حواس��ب آلية محمولة ونظم التش��غيل املركزية تستخدم يف 

التدريب.  وتش��تمل قاعتا االجتامع ع��ىل تكنولوجيا عقد مؤمترات الفيديو، الذي يس��مح 

بنقل جلسات التدريب من املقر الرئيس للركة برميوند بواشنطن إىل شيكاغو.  ويستطيع 

موقع ش��يكاغو االتصال بأي موقع من الخمس��ة وعرين موقعاً التابعني ملايكروسوفت أو 

االتصال بأحد عر موقعاً يف مرة واحدة.  ويتمكن مقدمو التدريب من اس��تخدام مش��غل 

األس��طوانات املدمجة ومسجل الفيديو وأرشطة الكاس��يت وكامريات املستندات.  وتشتمل 

قاعات الندوات عىل أجهزة تعمل باللمس وتتحكم يف كل من األجهزة الس��معية والبرصية 

وبيئة القاعة297.
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جدول )4-12( تفاصيل رضورية لتقييم قاعة التدريب

• الضوضاء:  التحقق من الضوضاء الصادرة عن نظم التربيد والتسخني والقاعات والطرقات املجاورة 	

ومن خارج املبنى.  

• تعد 	 دافئة، يف حني  ألوان  واألصفر  واألزرق  الربتقايل واألخرض  مثل  الفاتحة  األلوان  تعد  األلوان:  

مزعجة  القاعة  إىل جعل  والبنية  السوداء  الظالل  وقاسية.  وستؤدي  باردة  األبيض  اللون  درجات 

نفسياً ومجهدة.  

• بنية القاعة:  استخدم القاعات املربعة نوعاً ما؛ ألن القاعات الطويلة والضيقة تعوق رؤية وسامع 	

املتدربني أثناء املناقشة.  

• اإلضاءة 	 نر  وينبغي  لإلضاءة  الرئيس  املصدر  الفلوريسنت  مصابيح  تكون  أن  يجب  اإلضاءة:  

املتوهجة يف جميع أنحاء القاعة واستخدامها مع املخفتات عند عرض يشء ما.  

• األلوان 	 استخدام  ويفضل  بالسجاد.   االجتامع  منطقة  تغطية  واألرضيات:  يجب  الجدران  تغطية 

الصلبة بحيث ال تشتت االنتباه.  

• أن تكون كرايس ذات عجالت ودوارة وذات مساند تدعم منطقة 	 ينبغي  قاعة االجتامع:   كرايس 

أسفل الظهر.  

• الوهج:  تحقق وتخلص من الوهج عىل األسطح املعدنية وشاشات التلفاز واملرايا.  	

• األسقف:  تفضل األسقف التي ترتفع عن األرض مسافة عرة أقدام.  	

• املصادر الكهربائية:  يجب أن تكون هناك مصادر كهربائية متاحة كل ستة أقدام يف القاعة، كام ينبغي 	

أن يكون هناك كابل تليفون بجوار تلك املصادر.  فينبغي أن تكون تلك املصادر متوفرة للمدرب.  

• قم 	 واألثاث.   واألرضيات  واألسقف  الجدران  من  الصوت  وامتصاص  ارتداد  من  تحقق  األصوات:  

بتجريب اختبارات الصوت مع ثالثة أو أربعة متدربني مختلفني، وراقب مدى وضوح الصوت ومستواه.  

المصدر: 
C.  L.  Finkel، “Meeting Facilities، “ in The ASTD Training and Development Handbook، 3d ed.  ، ed، 

R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(978 -89.  
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عىل الرغم من مناقش��ة استخدام التكنولوجيا يف التدريب مبزيد من التفصيل يف الفصل 

الثامن من هذا الكتاب، من املهم مالحظة أن الحواسب اآللية املحمولة تهيئ بيئة تدريب 

مكتبية يستخدمها املدربون بشكل أسايس لتقديم محتوى التدريب.  فعىل سبيل املثال، يتم 

استخدام الحواس��ب املحمولة يف رشكة إرنست آند يونغ )Ernest & Young(، وهي رشكة 

استشارات محاس��بية، من قبل املوظفني يف الدورات التدريبية الخاصة بالرضائب والتمويل 

واالستش��ارات واملراجعة لعرض الصور والعمل عىل متارين دراس��ة الحاالت وطرح أس��ئلة 

والوصول إىل املعلومات املخزنة عىل ش��بكة اإلنرتنت الخاصة بالركة298.  وتربط الحواسب 

املحمول��ة املوظفني بتدريب قائم عىل اإلنرتنت ملس��اعدتهم ع��ىل الحصول عىل املتطلبات 

األساس��ية لدورات التدريب باإلضافة إىل توفري معلومات متابعة بعد أن يحرضوا التدريب.  

وب��دالً من القيام ب��دور رئيس كمقدمني للمحت��وى، يخصص املدرب��ون أوقاتهم للتدريب 

وتقديم تغذية راجعة واإلرشاف عىل مدى تقدم املتدربني.  وميكن للمدربني مالحظة كيفية 

أداء املتدرب��ني ألعامله��م وتقديم تغذية راجعة وتدريب فردي له��م.  كام ميكن للمدربني 

استخدام الحواسب اآللية يف طرح أسئلة حول الصعوبات التي يواجهها املتدربون يف جلسة 

تدريب معينة.  ومن املمكن مش��اركة تلك اإلجابات مع املتدربني اآلخرين أو اس��تخدامها 

يف توجيه املدرب يف عقد دورات مساعدة خاصة أو تقديم مناذج تدريب تكميلية.  وميكن 

لبيئ��ة التدريب املكتبية التعامل م��ع أحجام مختلفة من مجموع��ات التدريب حتى وإن 

كانت يف مناطق جغرافية متفرقة.  

ترتيبات الجلوس:  يجب أن تس��تند ترتيبات الجلوس يف موقع التدريب إىل فهم النوع 

املرغ��وب فيه من التفاعل بني املتدرب��ني فيام بينهم من ناحية وبينه��م وبني املدربني من 

ناحية أخرى299، ويوضح الشكل )4-4( األنواع املتعددة لرتتيبات الجلوس.  

يس��مح الجلوس عىل شكل حلقة مس��تديرة للمتدربني بالرؤية من أي مكان يف القاعة.  

ك��ام ميك��ن للمتدربني التحول من االس��تامع للعرض إىل املامرس��ة يف مجموعات، وميكنهم 

كذلك التواصل بسهولة مع جميع من يف القاعة.  ويعد الجلوس عىل شكل حلقة مستديرة 

فعاالً للتدريب الذي يضم متدربني يعملون يف مجموعات وفرق لتحليل املش��كالت وجمع 

املعلومات.  
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إذا كان التدريب يتضمن اكتساب املعارف بشكل أسايس، مع كون املحارضات والعروض 

التقدميية السمعية والبرصية الوسيلة الرئيسة املستخدمة يف التدريب، فإن الشكل التقليدي 

للجلوس يف القاعة الدراسية مناسب.  ويسمح التدريس التقليدي يف القاعة الدراسية بتفاعل 

املتدرب��ني مع املدرب، ولك��ن من الصعب أن يعمل املتدربون يف فرق )والس��يام إذا كانت 

املقاعد ثابتة وال ميكن نقلها ملواقع أخرى داخل القاعة(.  

إذا كان التدريب يركز عىل املناقشة الجامعية والعرض املحدود وعدم تدخل املجموعات 

الصغ��رية، ف��إن ترتيب الجل��وس كام يحدث يف املؤمت��رات يكون أكرث فعالي��ة.  أما إذا كان 

التدريب يتطلب عرضاً تقدميياً وتدريبياً ملجموعات كاملة، فإن ترتيب الجلوس عىل ش��كل 

قوس دائري مفيد.  

اختيار المدربين:

يعد اختيار املدربني املحرتفني أو االستشاريني أحد األساسيات املحددة للركات.  فيجب 

أن ميتلك املدربون، سواء من داخل الركة أو خارجها، خربة يف موضوع ومجال التدريب300، 

وتع��د برام��ج تدريب املدربني رضورية بالنس��بة للمديرين واملوظف��ني والخرباء الذين قد 

ميتلك��ون معرفة باملحتوى إال أنهم يف حاجة إىل تحس��ني مه��ارات العرض واالتصال أو فهم 

العنارص الرئيس��ة لعملية التدري��ب )كالتغذية الراجعة واملامرس��ة( أو تعلم كيفية تطوير 

خطط الدورة.  وقد يتضمن ذلك حصول املوظفني واملديرين عىل شهادة تؤكد أنهم ميتلكون 

امله��ارات الالزمة التي متكنهم ليكونوا مدربني فعال��ني.  ولزيادة فرص نجاحهم يف دوراتهم 

األوىل، ينبغي مالحظة املدربني الجدد وتوجيه تدريب وتغذية راجعة لهم من قبل املدربني 

األكرث خربة.  وعند اس��تخدام الركات لخرباء التدريب من داخلها، من املهم ضامن نقلهم 

ملحتوى التدريب بطريقة ملموسة كلام كان ذلك ممكناً )كاستخدام أمثلة(، والسيام إذا كان 

الجمهور غري معتاد عىل املحتوى، وقد مييل الخرباء إىل استخدام املفاهيم املتقدمة واملجردة 

التي قد تؤدي إىل إرباك املتدربني301.
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شكل )4-4( أمثلة عىل ترتيبات الجلوس 

الجلوس عىل شكل قاعة دراسية. 1

الجلوس عىل شكل قوس دائري. 2

الجلوس عىل شكل حلقة مستديرة. 3

الجلوس عىل شكل مؤمتر. 4

المصدر: 
F.  H.  Margolis and C.  R.  Bell، Managing the Learning Process )Minneapolis، MN: Lakewood 

Publications، 1984(.  
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قد يس��اعد اس��تخدام املديرين واملوظفني بصفة مدربني عىل زي��ادة األهمية املتصورة 

ملحت��وى التدريب، ونظراً ألن املديرين واملوظفني يفهمون عمل الركة جيداً، فإنهم مييلون 

إىل جع��ل محتوى التدريب أكرث قابلية للتطبيق بش��كل مبارش عىل عمل املتدربني.  كذلك 

فإن استخدام املديرين واملوظفني يساعد عىل زيادة دعمهم للتدريب وتقليل اعتامد الركة 

ع��ىل االستش��اريني الخارجيني املكلفني.  وقد يك��ون العمل بصفة مدربني مجزياً بالنس��بة 

للمديري��ن واملوظف��ني إذا ما تم التع��رف عليهم من قبل الركة أو كان��ت خربة التدريب 

مرتبطة بخطط تطويرهم الشخصية.  

وعىل س��بيل املثال، عندما أصبحت رشكة ماسرتكارد )MasterCard( رشكة عامة، قامت 

بتنظيم أكرب نش��اط تدريبي يف تاريخ الركة302، وقد اش��تمل هذا النش��اط التدريبي عىل 

مجموعة ندوات ملدة أربع س��اعات ونص��ف يف 36 مدينة وضم أغلب املوظفني خالل فرتة 

امتدت لثالثة أسابيع.  وقد تضمنت الندوات استخدام الخرائط التعليمية ملساعدة املوظفني 

عىل فهم السوق التنافس��ية الذي انضمت إليه الركة، وكيفية تكوين األموال باإلضافة إىل 

إسرتاتيجية عمل الركة والقدرات واألعامل الالزمة لدعم تلك اإلسرتاتيجية، وللتأكد من أن 

جميع املوظفني اش��رتكوا يف دورات التدريب، ت��م تخطيط الدورات بحيث تضم كل طاولة 

عرة موظفني معهم خريطة للتدريب.  وقد تطلبت كل طاولة أن يكون هناك ميرس يفهم 

املحتوى التدريبي والكتيب اإلرش��ادي للمدرب وميتلك مهارة يف تيسري العمليات الجامعية 

مثل التعامل مع املتدربني الكثريي الكالم، وقد تطلبت تلك اإلس��رتاتيجية التدريبية ما يزيد 

ع��ن مائتي مدرب.  وقد ش��ارك املدربون )وه��م من محرتيف التنمي��ة البرية( يف ندوات 

مح��اكاة عرضت عليهم كيف يك��ون التدريب فعاالً وكيف يؤدون امله��ام املطلوبة منهم.  

ويتع��ني عىل املدربني أن يكونوا راضني عن التيس��ري والتعامل م��ع املجموعات، كام تعلموا 

أيضاً كيف يقومون بتدريس دور مدرب الطاولة للمديرين املحليني بالطريقة نفس��ها التي 

تم تدريس��ها لهم، أي من خالل مراجعة خربات التدري��ب الفعلية.  كام تم تطوير دورات 

املتابعة اإللكرتوني��ة واملواقع اإللكرتونية للمدربني حتى يتمكنوا من االس��تعداد للندوات.  

وقد تضمنت املواقع اإللكرتونية قوائم مراجعة التخطيط وأوراق االشرتاك واملوظفني الذين 

يتع��ني االس��تعانة بهم عند الحاجة وع��رض رسيع ملقاطع فيديو لع��روض تقدميية يقدمها 

املسؤول التنفيذي األول.  
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يف رشكة أولتيل )Alltell(، وهي رشكة اتصاالت السلكية، تلقى املدربون الجدد مجموعة 
من الدورات التدريبية الكتساب معارف ومهارات رضورية303، كام كان من املمكن أن يسعوا 
للحصول عىل ش��هادة كبري املدرب��ني.  ففي برنامج كبري املدربني، إما أن يحرض املش��اركون 
التدريب يف الركة أو يحرضوا من خالل مورد ويتم تقييم أدائهم.  وعىل سبيل املثال، عند 
نهاي��ة التدريب يف مركز اتصاالت، يتم تقيي��م املدرب بطريقتني:  الطريقة األوىل يقوم فيها 
مدير التدريب مبالحظة الدورة وتقييم امله��ارات التدريبية الجديدة للمدرب، أما الطريقة 
الثاني��ة فيتم فيه��ا تقييم املدرب وفقاً لعدد املتدربني الذي��ن يتمكنون من اجتياز االختبار 

والتأكد من أنهم ميتلكون املهارات الالزمة للعمل يف مركز اتصال.  

كيف يجعل المدربون موقع التدريب وعملية التدريب يساعدان على إتمامه؟

يستطيع املدرب أن يتخذ العديد من الخطوات لجعل قاعة التدريب والعملية التدريبية 
مساعدة عىل إمتام التدريب304:

إعداد موقع التدريب:

قب��ل اختيار قاعة التدري��ب، يتعني مراعاة كي��ف ُيتوقع من املتدربني االس��تفادة من 
التدري��ب، أو بعب��ارة أخرى، ال بد م��ن تحديد املدى الذي يقرر في��ه املتدربون متى وأين 
وكيف س��يتدربون )التوجيه الذايت( وما إذا كان التدريب س��يحدث من خالل التفاعل مع 
اآلخرين )التعاون(305.  يصف الجدول )4-13( أنواع قاعات التدريب املالمئة ملقدار التوجيه 
ال��ذايت والتعاون الالزم له.  وعىل س��بيل املثال، ميكن اس��تخدام القاعة الدراس��ية لتقديم 
مح��ارضات وعروض تقدميية ومناقش��ات ومجموعات صغرية، يف ح��ني تدعم قاعة التعليم 
عن بعد والتي تحتوي عىل حواس��ب آلية وكامريات وأجهزة بيانات التدريب الذي يتطلب 
قدراً قلياًل من التعاون وقدراً كبرياً من التوجيه الذايت، يف حني يناسب التدريب املوجه ذاتياً 
وال��ذي يتطلب القليل من التعاون املعامل املجهزة بالحواس��ب اآللية والربامج التي تدعم 
التعلي��م اإللكرتوين أو التدريب القائم عىل الحاس��ب اآليل أو تدريب الربمجيات.  وبالطبع 
فإن تخصيص مساحة للتدريب لن يكون رضورياً ملتطلباته، وذلك ألن املتدربني يستطيعون 
العمل من خالل حواسبهم الشخصية يف املنزل أو العمل.  وسوف تتم مناقشة مزايا وعيوب 
التعلي��م اإللك��رتوين يف الفصل الثامن من هذا الكتاب، إال أن��ه ينبغي إدراك أن عدم وجود 

تعاون مبارش كام يحدث يف برامج التدريب اإللكرتونية قد ال يعجب املوظفني.  
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جدول )4-13( املطابقة بني قاعات التدريب ومتطلباته 

 قاعات التدريب املقرتحةللتدريب الذي يتطلب

• التوجيه 	 من  وقلياًل  التعاون  من  كبرياً  قدراً 

الذايت

• قاعة دراسية مع غرف جانبية	

• قاعة محارضات مع غرف جانبية	

• التوجيه 	 من  وقلياًل  التعاون  من  كبرياً  قدراً 

الذايت

•  قاعات جانبية	

•  قاعة املروع	

•  قاعة املؤمترات	

• التوجيه 	 من  وكبرياً  التعاون  من  قلياًل  قدراً 

الذايت

•  قاعة دراسية	

• القاعة الدراسية الخاصة بالحواسب اآللية	

• قاعة املحارضة	

• التوجيه 	 من  وكبرياً  التعاون  من  قلياًل  قدراً 

الذايت

•  قاعة التعليم عن بعد	

• معمل اإلعالم	

• معمل الحاسب اآليل	

المصدر: 
“Workplace Issues: One is a Series، Learning Environments for the Information Age، “ available from 

the Steelcase Web site، www.  steelcase.  com )March 1، 2006(.  

البد من مراعاة املتطلبات املادية لقاعات التدريب.  فإذا كان يجب عىل املتدربني الرتكيز 

والكتاب��ة، باإلضافة إىل التمكن من رؤية الصور التفصيلية، ق��م باختيار قاعة كبرية بدرجة 

كافية لإليفاء بهذا الغرض ال تقترص عىل استيعاب عدد محدود من املتدربني، وتجنب وضع 

خمس��ة وعرين متدرباً يف غرفة تتسع ملائتني وخمس��ني متدرباً.  إذ إن وجود عدد صغري 

من املتدربني يف قاعة كبرية الحجم يجعلهم يشعرون بالضآلة وأن التدريب غري شخيص.  لذا 

يتعني مراعاة تصميم القاعة جيداً قبل الجلسة والتعاون مع منسق موقع التدريب لتصميم 

قاعة تلبي احتياجات التدريب.  
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اإلعداد:

ينبغي معرفة محتوى التدريب بشكل جيد، لذا يتعني عليك استخدام التدريبات العقلية 

والبدني��ة ملس��اعدتك عىل بناء الثقة وتقييم وت��رية وتوقيت امل��ادة التعليمية.  قم مبالحظة 

املدرب��ني البارعني لتحصل عىل أفكار جديدة، وق��م بتصميم التدريب من منظور الجمهور – 

واطرح عليهم أس��ئلة حول كل يشء تخطط للقيام به.  وإذا ما كنت تستخدم حواسب آلية 

أو أقراص��اً مدمج��ة أو اإلنرتنت أو التعليم عن بعد أو غريها م��ن التقنيات، فتأكد من أنك 

تعرف كيفية تش��غيل تلك األجهزة ومتتلك أدوات احتياطية الستخدامها إذا ما تعطلت تلك 

التقني��ات.  تأكد من أن امل��واد البرصية الخاصة بك متوفرة بصيغت��ني عىل األقل )كرائح 

باوربوين��ت وملصقات علوية(، وتأكد من الوص��ول إىل قاعة التدريب قبل بداية التدريب 

بخم��س عرة دقيق��ة عىل األقل، وذلك للتأكد من إعداد القاعة بش��كل جيد وتوفر املواد 

وعمل التقنيات.  قم بتحية املتدربني عند دخولهم القاعة.  

إدارة القاعة الدراسية:

ق��م برصد قاع��ة التدريب للتخلص من الك��رايس اإلضافية وصنادي��ق القاممة املكتظة 

وأكوام املواد املرتاكمة من جلس��ات التدريب الس��ابقة، فقاعة التدري��ب غري املرتبة وغري 

املنظمة وغري املش��جعة تؤدي إىل تش��تيت التدريب.  قم مبنح املتدربني فرتات راحة حتى 

يتمكنوا من مغادرة القاعة والعودة إليها ولديهم استعداد للتدريب.  

التفاعل مع المتدربين:

يتحم��ل املدرب مس��ؤولية إكس��اب املتدربني الخ��ربات، لذا فأنت بحاج��ة إىل توصيل 

املوضوعات التي س��يتم تغطيتها ونهج التدريب املستخدم باإلضافة إىل توقعات املتدربني.  

وينبغي أن تكون مؤثراً لتجذب االنتباه إىل النقاط الهامة.  وتش��ري البحوث إىل أن املتدربني 

يتمكنون من اسرتجاع محتوى التدريب عندما يكون املدرب متحمساً ويتجنب االنحرافات 

الصوتية ) كالتمتمة والتهتهة(306، كام يتعني عليك اس��تخدام أسلوب مريح واملساعدة عىل 

رضا املتدرب��ني307.  كذلك يتعني عليك بوصفك مدرباً معرفة أن توقعاتك لتدريب املتدربني 

ووض��ع أفكار منطية قد تؤدي إىل تأكيد املتدرب��ني لتلك التوقعات )أو بعبارة أخرى، عندما 
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تكون النبوءة ذاتية التحقيق(308، وقد تؤدي التوقعات السلبية للمدربني إىل تقييم املتدربني 
السلبي لكل من التدريب واملدرب309.

تعتم��د كيفية دمج املتدرب��ني يف التدريب عىل كل من حجم القاع��ة وعدد املتدربني، 
فكلام كانت القاعة أكرب، لزم زيادة إمياءاتك وحركاتك لجذب انتباه الجمهور.  كذلك يجب 
التح��رك بالقرب من مجموعة التدريب، لخلق نوع م��ن األلفة بينك وبينهم.  فالوقوف يف 
مقدم��ة القاعة طريقة لفرض الس��يطرة.  ومن أفضل طرق جذب انتباه املتدربني تس��هيل 
املناقشة من نواحي مختلفة يف القاعة.  اسع جاهداً لقيادة عملية التدريب ولكن ركز عىل 
املتدربني.  س��اعد املتدربني عىل تطوير إجاباتهم الخاص��ة وقم بتطبيق األدوات والتقنيات 
واس��تخدم األدوات املرجعية للوصول إىل حلول فعالة يف التدريب والعمل.  استخدم أسئلة 
ترشد املتدربني إىل اإلجابات أو النقاط التي تحتاج إىل الرتكيز عليها.  اسَع باستمرار للتفاعل 
مع املتدربني، حيث إنهم ميتلكون املزيد من الخربات الحياتية وقد تعرضوا عملياً ملوضوعات 
التدريب أكرث مام تعرضت أنت.  قم بإعداد بيئة تدريب تس��مح للمتدربني بتعلم بعضهم 
من بعض.  استمع إىل املتدربني وقم بتلخيص نقاط التدريب وتقديم تغذية راجعة.  يقدم 

الجدول )4-4( أمثلة عىل كيفية إرشاك املتدربني يف جلسة التدريب.  

التعامل مع المتدربين المخلين بالنظام:

كي��ف تتعامل مع املوظفني الذي��ن ال يرغبون يف تلقي التدريب عىل الرغم من إخبارهم 
سابقاً عن الدورة وكيف تتعلق مبجال عملهم؟310 يف البداية، يتعني عليك تويل قيادة الجلسة 
ع��ىل الف��ور وعرض مهاراتك ث��م قم بإخبار املوظف��ني بطريقة ودية حاس��مة مبدى أهمية 
التدريب وكيف يساعدهم.  ثم اتركهم يعربون عن مشاعر اإلحباط لديهم.  وتتمثل األساليب 
املفيدة يف هذا النشاط يف جعل املتدربني يصفون ما الذي كانوا سيقومون به لو مل يكونوا يف 
الربنامج، أو جعلهم يرسمون صوراً تصف شعور املتدرب املجاور لهم تجاه حضور التدريب، 
أو تقس��يمهم إىل مجموعات والطلب من بعض املجموعات أن يقوموا بكتابة عرة أسباب 
تدفعهم إىل عدم االنضامم إىل الدورة والطلب من املجموعات األخرى كتابة عرة أس��باب 
تدفعه��م إىل حضور التدريب، ثم االنتهاء بذكر األس��باب التي تدفعهم إىل حضور التدريب.  
أما بالنس��بة للمتدربني الذين يخلون بنظام القاعة أو يقومون مبقاطعة التدريب أو النوم يف 

أثنائه، فيتعني استخدام أنشطة تدفع املتدربني إىل الحركة والعمل والنشاط.  
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 ديناميات إدارة المجموعات:

لضامن التوزيع العادل للمع��ارف والخربات يف املجموعات، أطلب من املتدربني توضيح 
م��ا إذا كانوا يعتربون أنفس��هم مبتدئني أو ذوي خربة أو خ��رباء يف موضوع التدريب، ثم قم 
بتنظي��م املجموعات حتى تحت��وي كل مجموعة عىل مزيج من املتدرب��ني املبتدئني وذوي 
الخربة والخرباء.  وميكن تغيري ديناميات املجموعة من خالل تغيري أماكن املتدربني يف القاعة.  
اهت��م بديناميات املجموعة من خ��الل التجول يف القاعة ومالحظ��ة املحبطني أو املتعرثين 
أو املنس��حبني أو املس��يطرين عىل املجموعة، إذ يتمثل دورك يف التأكد من أن كل عضو يف 
املجموعة لديه فرصة للمش��اركة، وغالباً ما متنح ترتيبات الجلوس مثل الطاوالت املس��تطيلة 
املتدربني القدرة عىل الس��يطرة والتأثري وفقاً ملكان جلوسهم، وتعد نهاية الطاولة املستطيلة 

موضع سلطة، ويؤدي وضع متدرب هادئ يف هذا املكان إىل شعوره بدور قيادي يف املجموعة.  

جدول )4-14( أمثلة عىل كيفية إرشاك املتدربني 

قم بإعداد وتوزيع أسئلة مفتوحة متعلقة باملحتوى ملناقشتها يف مجموعات منفصلة.   	

استخدم أنشطة أو ألعاب إبداعية ترتبط مبحتوى التدريب.   	

استخدم التقييامت أو التدابري التي تسمح للمتدربني مبعرفة املزيد عن أنفسهم وعن بعضهم البعض. 	

دمج لعب األدوار.   	

 اختم جلسة التدريب بالطلب من املتدربني إما بصفه أفراد أو فرق من نفس الركة أو مجموعة  	

العمل بالتفكري يف السؤال التايل: »ما الذي تخططون للبدء به أو التوقف عنه أو االستمرار فيه 

نتيجة لهذه الجلسة؟  وما املوضوع الذين ترغبون يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عنه؟«

المصدر: 
J.  Curtis، “Engage Me، Please!” T+D )November 2008(: 68 -73. 

تصميم البرنامج:

إلمت��ام عملية التدريب، تتطل��ب الربامج التدريبية مواد تعليمي��ة ذات قيمة وأهداف 

واضح��ة وفرص للمامرس��ة وتقديم التغذي��ة الراجعة.  ورغم ذلك، حت��ى إن كان الربنامج 
التدريبي يش��مل كل تلك الروط، فقد ال يحدث تدريب أصاًل نظراً للعديد من األس��باب.  
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فق��د ال تتوفر أدوات ومعدات مناس��بة خالل الجلس��ة، أو قد يت��رسع املدربون يف عرض 
املحت��وى ويخفق��ون يف تخصيص وقت كاٍف للمامرس��ة أو أن األنش��طة الفعلية التي تتم 
مامرس��تها يف جلس��ة التدريب ال تتعل��ق بأهدافه املوضوعة.  ويش��ري تصميم الربنامج إىل 
تنظيم وتنس��يق برنامج التدريب، وقد يتضمن دورة واحدة فقط أو عدة دورات، وتشتمل 
كل دورة عىل جلسة واحدة أو أكرث.  ويتضمن تصميم الربنامج مراعاة الغرض منه باإلضافة 
إىل تصميم مواضيع محددة يف الربنامج، كام يتضمن تصميم الربنامج الفعال تصميم منوذج 

وثيقة أو دورة أو خطة جلسة باإلضافة إىل نظرة عامة لكل منهام311.

ينبغي مراعاة أنه عىل الرغم من أن مس��ؤولية تصميم الربنامج التدريبي تقع عىل عاتق 
مصمم التدريب أو خبري التنمية البرية أو املدير، فإنه ينبغي أيضاً أن يشرتك عمالء الربنامج 
يف تصميمه، فكام ناقش��نا يف الفصل الثالث من هذا الكتاب، يتعني عىل املديرين واملوظفني 
أن يش��رتكوا يف عملية تحديد االحتياجات، وباإلضافة إىل ذل��ك، قد يتضمن دورهم مراجعة 

النامذج األولية للربنامج وتقديم مناذج ومحتوى للربنامج واملشاركة فيه بصفة مدربني312.

ومرفق مع التفسريات التالية لكل سمة من سامت تصميم الربنامج الفعال مثال يستند 
إىل برنام��ج تدريب��ي نظمته الرك��ة لزيادة فعالية مديريها بالنس��بة إىل إج��راء مقابالت 
التغذي��ة الراجعة الخاصة بتقييم األداء.  وتعد تلك املقابالت اجتامعات تعقد بني املديرين 
ومرؤوس��يهم ويتم من خاللها مناقشة نقاط القوة والضعف يف أداء املوظف وعادة ما يتم 
االتفاق عىل تطوير األهداف.  ووفقاً لتحديد االحتياجات، اكتش��فت الركة أن مديريها ال 
يش��عرون بالرضا عند إجراء جلسات تقييم األداء، وغالباً ما يكون هؤالء املديرون متسلطني 
يف تلك الجلس��ات.  أو بعبارة أخرى، مييلون إىل إخب��ار املوظفني بجوانب األداء التي يتعني 
عليهم تطويرها بدالً من السامح للموظفني باملشاركة يف الجلسة أو العمل معهم يف تحديد 

وحل مشكالت األداء.  

وثيقة التصميم:

ميكن استخدام وثيقة التصميم يف توجيه تطوير التدريب وتوضيحه للمديرين أو الخرباء 
أو املراجع��ني أو املدربني اآلخري��ن.  ويعرض الجدول )4-15( منوذج��ًا لوثيقة التصميم313، 
وتستند معلومات وثيقة التصميم إىل املعلومات التي حصلنا عليها من تحديد االحتياجات 

الذي متت مناقشته يف الفصل الثالث من هذا الكتاب.  
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قد يختلف مس��توى التفاصيل يف وثيقة التصمي��م.  ويتضمن نطاق املروع األهداف أو 
املخرج��ات أو ما يتوقع م��ن املتدربني تحقيقه عالوة عىل وص��ف للمتدربني ووصف للفرتة 
الزمنية التي ستستغرقها الدورة ونقاط املراجعة أو املهام التي يتعني إمتامها مع تطوير الدورة 
باإلضاف��ة إىل مدتها.  ويت��م تحديد طول ال��دورة بناء عىل مراعاة ق��درات املتدربني ومدى 
توفرها للتدريب واملوارد الالزمة له وما إذا كانت الدورة جزءاً من منهج أكرب أو دورة مستقلة 
والحاجة إىل تطوير مناذج لتوفري فرصة للمتدربني ملامرسة املفاهيم واملهارات لتجنب الضغط.  
يف ح��ني يتضم��ن التقديم ما تغطيه ال��دورة من مواد وكيف يتم تقدميها )بش��كل مبارش أو 
إلكرتوني��اً( وتقدير وقت التدريب وتحديد أي ظروف معينة أو أمور قد تؤثر يف الدورة )مثل 

صعوبة الحصول عىل أجهزة خاصة بفيديو لعب األدوار وتقديم تغذية راجعة(.

جدول )4- 15( تصميم منوذج الوثيقة

نطاق املرشوع
األهداف 	
الجمهور 	
وقت التصميم ونقاط املراجعة 	
طول الدورة 	

التقديم
املحتوى 	
الطريقة 	
وقت التدريب 	
الفرص واملشكالت 	

األهداف 
املوارد 	
 املشاركون 	
خطوط عريضة موضوعية 	
اإلدارة والتقييم 	
روابط لربامج أخرى 	

المصدر: 
G.  Piskurich، Rapid Instructional Design )San Francisco: Pfeiffer، 2006(.  
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وتش��ري األهداف إىل األهداف املتعلقة بالدورة، ومن امله��م تحقيق تلك األهداف أثناء 

برنام��ج التدري��ب، وغالباً م��ا يكون هناك أن��واع مختلفة من األهداف تتن��وع يف النوعية 

والتفاصيل.  فتشري أهداف الربنامج إىل بيانات ملخصة عامة توضح الغرض من الربنامج،وغالباً 

ما يتم إدراجها يف منوذج التصميم.  وتش��ري أهداف الدورة أو أهداف الجلس��ة إىل الهدف 

من الدورة أو الجلسة، وتعد تلك األهداف أهدافاً خاصة ألنها تتعلق بالسلوكيات املتوقعة 

واملحتوى والظروف واملعايري.  

وتش��ري املوارد إىل املواد - الحواس��ب اآللية املكتبية أو أس��طوانات الفيديو الرقمية أو 

مقاطع الفيديو أو النامذج أو الخرائط العملية أو اإلعالنات أو خطط الجلس��ات أو الكتب 

اإلرش��ادية التي يس��تخدمها امليرس أو املش��اركون- التي يتعني رشاؤه��ا أو تطويرها وذلك 

الس��تخدامها يف الدورة.  ويتضمن املشرتكون املدربني أو مصممي الربنامج واملوظفني الذين 

يشرتكون يف عملية تصميم وتقديم وتقييم الربنامج وتتضمن الخطوط العريضة املوضوعية 

ملخصاً عن املوضوعات التي س��يتم تغطيتها يف الربنامج، يف حني تش��ري اإلدارة والتقييم إىل 

املوظف الذي سيكون مسؤوالً عن تخطيط الدورة وكيف يتم تسجيل املتدربني باإلضافة إىل 

كيفية تقييم الدورة ومن س��يقوم مبراجعتها وتحديثها.  وتشري روابط الربامج األخرى إىل أي 

احتياجات أخرى، كربامج تدريب املدربني أو تدريب املديرين أو انطالق الربنامج.  ويوضح 

الجدول )4-16( وثيقة تصميم بسيطة لدورة تقييم األداء وتقديم تغذية راجعة.  

خطة الجلسة أو الدورة:

تحتوي خطط الجلس��ات أو الدورات عادة عىل مزيد من التفاصيل بدرجة تفوق وثيقة 

التصمي��م، حيث تحتوي عىل الخطوات املحددة واملتضمنة يف الجلس��ة وأنش��طة املدرب 

واملتدربني باإلضافة إىل الوقت املخصص لكل موضوع مدرج فيها.  

ميكن تصميم خطط الجلسات لربنامج يستمر ليوم أو أسبوع أو بضع ساعات.  وإذا كان 

التدريب يستغرق بضعة أيام، تم إعداد خطة جلسة مستقلة لكل يوم.  

تحتوي خطة الجلسة املفصلة عىل املحتوى ومجموعة األنشطة التدريبية التي يستخدمها 

املدرب دلياًل ملس��اعدته ع��ىل تقديم التدريب، أو بعبارة أخرى، تتضمن خطط الجلس��ات 

مجموعة من األنشطة التي يتم تنفيذها يف جلسة التدريب وتحدد التفاصيل اإلدارية.  
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جدول )4-16( وثيقة التصميم

الغرض:  إعداد املديرين إلجراء جلسات تقييم أداء فعالة وتقديم تغذية راجعة وعمل تقارير مبارشة.

األهداف:  سيتمكن املديرون من إجراء جلسات تقييم أداء فعالة وتقديم تغذية راجعة باستخدام 

منهج حل املشكالت.

الجمهور املستهدف:  املديرون.

وقت التدريب:  يوم واحد.

الطريقة:  املحارضة، مقاطع فيديو، لعب أدوار.

عدد املشاركني يف كل جلسة:  من عرين إىل خمسة وعرين مشاركاً.

املواقع:  متعددة.

املتطلبات األساسية:  ال يوجد.

الفرص واملشكالت: تقديم نظام تقييم أداء جديد، ال يفضل املديرون إجراء جلسات التغذية الراجعة.

املدرب:  كارولني أوكونيل وميرسون آخرون.

يع��رض الج��دول )4 -17( خطة لجلس��ة تدريب، وتق��دم هذه الخط��ة مجموعة من 

املحتويات الخاصة بنشاط تدريبي، ويساعد ذلك عىل ضامن اتساق أنشطة التدريب بغض 

النظ��ر عن املدرب.  كام تس��اعد خطط الجلس��ات عىل التأكد م��ن إدراك كل من املدرب 

واملت��درب ألهداف الربنام��ج والدورة.  وقد قامت أغلب أقس��ام التدري��ب بكتابة خطط 

الجلسات وتم تخزينها يف كتب أو قواعد بيانات إلكرتونية.  ونظراً لتوثيق خطط الجلسات، 

ميكن أن يش��رتك فيها املتدربون وعمالء قسم التدريب )أي املديرون الذين يدفعون أمواالً 

مقابل خدمات التدريب( لتزويدهم مبعلومات مفصلة بخصوص أهداف وأنشطة الربنامج.  

يعرض الجدول )4-18( سامت خطة الجلسة التي تتسم بالفعالية.  حيث تتضمن خطة 

الجلس��ة أهداف التدريب واملوضوعات التي ينبغي تغطيتها والجمهور املس��تهدف ومدة 
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الجلس��ة والخط��وط العريضة لها والنش��اط املتضمن وأي إع��دادات مطلوبة أو متطلبات 

أساسية وكيفية تقييم التدريب باإلضافة إىل بعض الخطوات للتأكد من انتقال أثره314.

يتعني عىل املدربني مراعاة الرتتيب املناسب للموضوعات عند تطوير الخطوط العريضة 

للجلسة.  كام يتعني عليهم اإلجابة عن أسئلة مثل »ما املهارات واملعارف التي يتعني تعلمها 

أوالً؟« و »ما هو الرتتيب الذي يتعني اتباعه يف التدريب عىل املعارف واملهارات والسلوكيات؟« 

و »ما هو الرتتيب الذي يكون ذا قيمة بالنس��بة إىل املتدربني؟« ومن األمور املهمة أيضاً يف 

هذا الس��ياق مراعاة الجمهور املس��تهدف.  إذ إن أي معلومات خاصة بتدريبهم وخرباتهم 

وم��دى دافعيته��م لتلقي ال��دورة واهتامماتهم وأس��اليب تدريبهم وخلفيته��م )كالتعليم 

وخ��ربات العمل( مفيدة الختيار األمثلة وتحديد محت��وى الربنامج والبت يف املواد الداعمة 

وبن��اء مصداقية للتدريب.  كام ينبغي أن تتوفر معلومات عن الجمهور املس��تهدف وهذه 

املعلومات ميكن الحصول عليها من خالل تحليل املوظفني يف تحديد االحتياجات )ارجع إىل 

الفص��ل الثالث من هذا الكتاب(.  كام ميكن جمع معلومات إضافية من خالل التحدث إىل 

العمالء )كاملديرين( الذين طالبوا بربنامج التدريب واملشاركني السابقني فيه، إذا كان هناك 

أي منهم.  وتتضمن املواد الداعمة أي أجهزة الزمة لتقديم التدريب كالحواس��ب اآللية أو 

شاشات العرض العلوية أو أقراص الفيديو الرقمية أو مشغل األسطوانات املدمجة أو مشغل 

الفيدي��و.  ويتعني ع��ىل املدربني ترتيب رشاء أي لوحات بيض��اء للكتابة أو لوحات متحركة 

أو أقالم الكتابة التي يتم اس��تخدامها يف التدريب.  كام ينبغي تنظيم أي أنش��طة رضورية 

ملامرس��ة املتدربني أو إعدادهم كالقراءة أو متارين لعب األدوار أو التقييامت أو االختبارات 

التمهيدي��ة أو إع��ادة إنتاجها )بعد الحص��ول عىل ترصيح حقوق الن��ر(.  وعند النظر يف 

نش��اط امل��درب واملتدرب، ينبغي أن يك��ون الرتكيز عىل أن الجلس��ة تحتوي عىل قدر كبري 

م��ن عمليات التدريب اإليجابية، متضمناً ذلك توصيل األه��داف والتغذية الراجعة وفرص 

املامرس��ة وفرص قيام املتدربني مبشاركة خرباتهم وطرح األس��ئلة والنمذجة )إعطاء مناذج( 

أو البيان التوضيحي.  وينبغي أن تتضمن إس��رتاتيجيات النقل واالحتفاظ باملعلومات غرف 

دردشة واجتامعات متابعة مع املدير والتخطيط العميل.  وسوف تتم مناقشة إسرتاتيجيات 

النقل واالحتفاظ باملعلومات يف الفصل الخامس.  
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جدول )4-17( منوذج لخطة جلسة مفصلة 

عنوان الدورة:  إجراء جلسة تغذية راجعة فعالة.

عنوان الجلسة:  استخدام أسلوب حل املشكالت يف مقابلة التغذية الراجعة.

مدة الجلسة:  يوم كامل.

أهداف التدريب: 

وصف السلوكيات الثامنية الرئيسة املستخدمة يف أسلوب حل املشكالت لتقديم تغذية راجعة تقييمية دون أخطاء.. 1

عرض السلوكيات الثامنية الرئيسة املستخدمة يف أسلوب حل املشكالت لتقديم تغذية راجعة تقييمية دون أخطاء.. 2

الجمهور المستهدف:  المديرون.

المتطلبات األساسية:

بالنسبة للمتدرب:  ال يوجد

بالنسبة للمدرب:  اإلملام بطرق حل املشكالت والتوجيه واالستامع والتوجيه واإلقناع املستخدمة يف مقابالت التغذية 

الراجعة لتقييم األداء.  

ترتيبات الجلوس في الغرفة:  الجلوس على شكل حلقة مستديرة.

األدوات واملعدات الالزمة:  مش��غل فيديو، شاش��ة عرض علوية، أقالم، ورق شفاف، رشيط فيديو بعنوان »مقابالت 

شخصية لتقييم األداء«، متارين لعب أدوار.

التقييم واملهام:  لعب األدوار، قراءة مقال بعنوان:  »إجراء مقابالت تقييم أداء فعالة«.

التعليق:  يتعني توزيع املقال قبل أسبوعني من الجلسة.

الوقتنشاط املتدربنشاط املدربالخطوط العريضة للجلسة

8 – 8:50 صباحاًالعرضمقدمة

8:50 – 10 صباحاًاملشاهدةعرض مقاطع فيديو لألساليب الثالثة 

10 – 10:20 صباحاًاسرتاحة

10:20 – 11:30 صباحاًمشاركةميرسمناقشة نقاط القوة والضعف لكل أسلوب صباحاً

11:30 صباحاً – 1 مساءالغداء

عرض مقطع فيديو عن السلوكيات الثامنية 

الرئيسة ألسلوب حل املشكالت

1 – 2 مساءاالستامعالعرض

مشاهدة لعب أدوار 

التمرين

املامرسة باستخدام 

السلوكيات الرئيسة

2 – 3 مساء
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اإلجابة عن االختتام

األسئلة

3 – 3:15 مساءطرح أسئلة

وقد تم توضيح هديف التدريب يف دورة »إجراء جلس��ة تغذية راجعة لتقييم األداء الفعال« 
يف الجدول )4-17( وتتمثل الس��لوكيات الثامنية الرئيس��ة التي متت اإلشارة إليها يف أهداف 
التدري��ب في��ام ييل:  )1( توضيح الغ��رض من االجتامع، )2( دع��وة املوظف إىل وصف ما 
فعله ليس��تحق املكافأة، )3( دعوة املوظف إىل وصف ما يتعني عليه التوقف عن القيام به 
أو ما يتعني عليه البدء فيه أو ما يتعني عليه فعله بش��كل مختلف، )4( س��ؤال املوظف عن 
املجاالت التي ميكنك أن متد له يد العون فيها، )5( اذكر رأيك للموظف بخصوص أدائه، )6( 
اسأل واستمع إىل مخاوف املوظف بخصوص تقييمك، )7( اتفق عىل الخطوات/األفعال التي 

يتعني عىل كل منكام القيام بها، )8( االتفاق عىل موعد للمتابعة 315.

جدول )4-18( سامت خطة جلسة التدريب الفعالة 

السمة

ما األهداف التي تسعى الجلسة إىل تحقيقها؟  وما معايري التدريب الناجح؟ أهداف أو مخرجات التدريب

من جمهور الجلسة؟  وما سامت هذا الجمهور؟الجمهور املستهدف

املتطلبات األساسية )بالنسبة إىل 
املتدربني واملدرب(

م��ا الذي ينبغي أن يتمك��ن املتدربون من عمله قبل االس��تفادة من الدورة؟  من 
املوظف املؤهل للمشاركة يف الربنامج؟  ومن املوظف املؤهل لي يكون مدرباً؟ 

ما مقدار الوقت املخصص لكل جزء من الجلسة؟الوقت

ما املوضوعات التي سيتم تغطيتها؟  وما ترتيبها؟الخطوط العريضة للجلسة

ماذا سيكون دور املتدربني واملدرب أثناء تغطية كل موضوع؟النشاط

ما املواد و/أو املعدات الالزمة لتقديم التدريب أو تسهيله؟املواد الداعمة

هل من الرضوري أن تكون القاعة ذات حجم معني أو ترتيب جلوس معني؟البيئة املادية

هل هناك واجب منزيل يتعني إمتامه قبل الجلسة؟اإلعداد

ما املوضوع الذي ستغطيه الجلسة؟موضوع الجلسة

كيف سيتم تقييم التدريب )اختبارات أو لعب أدوار(؟التقييم

ما الذي سيتم عمله للتأكد من استخدام محتوى التدريب يف العمل؟نقل واالحتفاظ باملعلومات

المصدر: 
R.  Vaughn، The Professional Trainer )Euclid، OH: Williams Custom Publishing، 2000(: R.  F.  Mager، 
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Making Instruction Work، 2d ed.  )Atlanta، GA: Center for Effective Performance، 1997(: L.  Nadler 
and Z.  Nadler، Designing Training Programs، 2d ed.  )Houston، TX: Gulf Publishing، 1992(: Big 
Dog’s Human Resource Development Page، http://www.  nwlink.  com/~donclark/hrd/sat.  html.  

وتتضمن املتطلبات األساس��ية )1( ترتيبات موق��ع التدريب واألجهزة واألدوات الالزمة، 
)2( إعداد املدرب و)3( املتطلبات األساس��ية للمتدرب.  فف��ي املثال الوارد، يحتاج املدرب 
إىل مش��غل فيديو لعرض مقطع فيديو عن أساليب التغذية الراجعة لتقييم األداء.  ويحتاج 
املدرب أيضاً إىل شاشة عرض علوية لتسجيل النقاط التي يقوم بها املتدربون خالل املناقشة 
املخططة لنقاط الضعف والقوة الخاصة بأس��اليب التقييم املقدمة يف الفيديو.  ويجب أن 
يتم ترتيب الجلوس يف القاعة عىل ش��كل حلقة مس��تديرة حتى يتمكن املتدربون من رؤية 
امل��درب ورؤية بعضهم البعض.  كام أن الجلوس بهذه الطريقة مفيد لتامرين لعب األدوار 

والتي تتضمن عمل املتدربني يف مجموعات مكونة من شخصني أو ثالثة.  

وتش��ري املتطلبات األساس��ية للمتدرب إىل أي استعدادات أو مهارات أساسية أو معارف 
يحتاج إليها املتدرب قبل املش��اركة يف الربنامج.  وقد تتضمن املتطلبات األساسية للمتدرب 
املهارات األساسية للقراءة والحساب أو إمتام جلسات التدريب السابقة أو اجتياز االختبارات 
بنجاح أو الحصول عىل شهادة أو برامج علمية.  وتشري املتطلبات األساسية الخاصة باملدرب 
إىل م��ا يتع��ني عىل املدرب عمل��ه لإلعداد للجلس��ة )مثل تأجري أجهزة أو مراجعة جلس��ة 
التدريب الخاصة باليوم الس��ابق( باإلضافة إىل أي متطلبات تدريبية يحتاجها املدرب.  وقد 
تغطي خطط جلسات التدريب أيضاً كيف يتم تقييم الجلسة وأي مهام يتعني عىل املتدربني 
إنجازها.  ويف املثال املوضح، ُطلب من املتدربني قراءة مقال حول مقابالت التغذية الراجعة 
لتقييم األداء الفعال، لذا ينبغي أن يكون املدرب معتاداً عىل الس��لوكيات الثامنية الرئيس��ة 

إلجراء تلك املقابالت.  

جدول )4-19( نظرة عامة عىل منوذج  جلسة تدريب

مقدمة8 – 8:50 صباحاً
مشاهدة مقاطع فيديو عن األساليب الثالثة للتغذية الراجعة التقييمية8:50 – 10 صباحاً

فرتة راحة10 – 10:20 صباحاً
مناقشة نقاط القوة والضعف لكل أسلوب10:20 – 11:30 صباحاً

فرتة غداء11:30 صباحا – 1 مساء
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عرض تقدميي ومقطع فيديو للسلوكيات الثامنية الرئيسة ملنهج حل املشكالت1 – 2 مساء

لعب األدوار2 – 3 مساء

االختتام )أسئلة وإجابات(3 – 3:15 مساء

نظرة عامة على خطة جلسة التدريب:

ينبغي أن تتوافق النظرة العامة لخطة جلس��ة التدريب مع األنش��طة األساسية لربنامج 

التدريب أو ألوقات محددة أو فرتات زمنية316، ويقدم الجدول )4-19( مثاالً عىل نظرة عامة 

لخطة جلسة خاصة بتدريب تغذية راجعة لتقييم األداء.  

يس��اعد عرض تلك النظرة العامة ملحتوى جلس��ة التدريب امل��درب عىل تحديد مقدار 

الوق��ت املخصص لكل موضوع يتم تغطيت��ه يف الربنامج.  كام أن تلك النظرة العامة مفيدة 

أيض��اً يف تحديد الوقت الذي يكون فيه املدربون رضوريني أثناء الربنامج ومتطلبات الوقت 

بالنس��بة إىل املتدربني وف��رتات الراحة الخاصة بالربنامج لتن��اول الوجبات الخفيفة والغداء 

والعش��اء وفرص للمامرسة وتقديم تغذية راجعة.  وبالنس��بة إىل تدريب التغذية الراجعة 

الخاص بتقييم األداء، توضح خطة الجلسة أن نصف وقت التدريب تقريباً مخصص للتدريب 

النشط من قبل املتدربني )املناقشة ولعب األدوار وجلسات األسئلة واإلجابات(.  

وتوض��ح تجرب��ة هيلث بارت��رز )Health Partners(، التي ترف ع��ىل إدارة الرعاية 

الصحية والطبية للمرىض يف فيالدلفيا وبنسلفانيا، أهمية التخطيط لجلسة التدريب وتصميم 

الربنام��ج317، فقد قامت الركة بتحديث نظ��ام معالجة البيانات بها، ولكن الربنامج مل يكن 

مألوفا بالنس��بة إىل أغلب املوظفني.  وإلجراء التدريب حددت الركة املوظفني الذين كانوا 

عىل دراية بالربنامج وطلبت منهم أن يكونوا مدربني بدوام جزيئ.  وبدالً من تقديم دورات 

تدريبي��ة ليوم كامل قد تكون ممل��ة ومرهقة، قام فريق التدريب التابع للركة بتقس��يم 

التدري��ب إىل مجموعة جلس��ات مدة الواحدة خمس��ة وأربعني دقيق��ة ميكن للموظفني 

تطبيقها بس��هولة يف جداول أعاملهم.  وقد تم تنظيم املنهج وفقاً لألقس��ام بدالً من املهام، 

وتم دعوة موظفني من اإلدارات األخرى لحضور الربنامج حتى ميكنهم فهم كيف استخدمت 

الرك��ة ه��ذا النظام.  كام تم تخصي��ص أجزاء من وقت التدريب ملناقش��ة املوظفني حول 
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ضغط التغيري يف موقع العمل ومزايا النظام الجديد.  وتجتمع فرق اإلدارة أيضاً بشكل دوري 

مع املدربني إلطالعهم عىل املس��تجدات الخاصة بنوع املشكالت التي يواجهها املوظفون يف 

العمل عىل النظام الجديد حتى ميكن دمج تلك األمور يف التدريب.  

الملخص:

لي يكون التدريب فعاالً يجب أن يحدث تعليم، لذا يبدأ هذا الفصل بتعريف التدريب 

وتحديد القدرات التي ميكن اكتس��ابها:  املعلومات الش��فهية واملهارات الفكرية واملهارات 

الحركية والتوجهات واإلسرتاتيجيات املعرفية.  ولتوضيح كيف ميكن اكتساب تلك القدرات، 

ناقش الفصل العديد من نظريات التدريب:  مثل نظرية التعزيز ونظرية التعليم االجتامعي 

ونظرية وضع األهداف ونظري��ة االحتياجات ونظرية التوقع ونظرية تعليم الكبار ونظرية 

معالج��ة املعلوم��ات.  ثم درس هذا الفص��ل عمليات التدريب واآلث��ار املرتتبة عىل كيفية 

تدري��ب املوظفني.  ويؤكد الجزء الخ��اص بعمليات التدريب ع��ىل أن العمليات الداخلية 

)التوقع والتخزين واالسرتجاع( باإلضافة إىل العمليات الخارجية )اإلشباع( تؤثر يف التدريب.  

وقد تم مناقشة التأثريات املمكنة ألساليب التدريب والفروق العمرية عليها، ثم ناقش هذا 

الفص��ل العالقة بني آثار عملية التدري��ب املرتتبة عىل تصميمه.  وتضمنت عنارص التصميم 

الهامة إتاحة املتدربني فرصة فهم أس��باب احتياجه��م إىل التدريب واملحتوى الجيد وفرص 

املامرس��ة والتغذية الراجع��ة والنموذج والربنامج املنس��ق وبيئة التدري��ب الجيدة مادياً.  

وينته��ي الفصل مبناقش��ة كيفية اختيار وإعداد موقع التدري��ب واختيار املدربني الجيدين 

وضامن تصميم برنامج فعال.  ويتضمن تصميم الربنامج الفعال اس��تخدام وثيقة التصميم 

لتطوير خطط موضوعات الدورة ونظرة عامة لها.  

مصطلحات أساسية:
املامرسة املتكررةاألندرغوجيا التدريب

تدريب إدارة األخطاءالتوقعمعلومات شفهية

املامرسة املركزةالتصورمهارات فكرية

املامرسة املتباعدةالتخزين التشغييلمهارات حركية
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مدى صعوبة املهام الكليةالرتميز الداليلاتجاهات

املتطلبات العقليةاالسرتجاعإسرتاتيجيات معرفية

املتطلبات املاديةالتنظيمنظرية التعزيز

املامرسة الجزئيةالرحنظرية التعليم االجتامعي

االستعادة اآلليةالكفاءة الذاتية

التغذية الراجعةالتعميماإلقناع اللفظي

مجتمعات املامرسةاإلشباعالتحقق املنطقي

إدارة املامرسةجيل األلفيةالنمذجة

الظروف الداخليةجيل إكساإلنجازات السابقة

الظروف الخارجيةجيل مواليد الطفرة السكانيةنظرية وضع األهداف

موقع التدريبجيل التقليدينيالتوجيه نحو األهداف

تصميم الربنامجالتدريسالتوجه نحو التدريب

أهداف الربنامجاألهداف التوجه نحو األداء

أهداف الدورة )أهداف الجلسة(سياق التدريباالحتياجات

خطة جلسة تدريبية مفصلةاملامرسةالتوقعات

نظرة عامة عىل خطة الجلسةما وراء املعرفةالوسيلة

املنظامت املتقدمةالتكافؤ

أسئلة للنقاش:

ب��ني أوجه التش��ابه واالختالف بني أي اثن��ني من نظريات التدري��ب التالية: نظرية . 1

التوقع، نظرية التعليم االجتامعي، نظرية التعزيز، نظرية معالجة املعلومات.  

م��ا رشوط التدريب التي تعتقد أنها رضورية إلمتام تلك العملية؟ وما الروط األقل . 2

أهمية؟ وملاذا؟

ما جدوى معرفة أنك س��تقوم بتدريب موظفني داخ��ل قاعة وترتاوح أعامرهم بني . 3

عرين وخمس��ة وثالث��ني عاماً؟  هل يؤثر هذا يف منه��ج التدريب املتبع؟  وكيف 

ذلك؟
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بالنظ��ر إىل األع��امر املذكورة يف املثال الس��ابق، ما املقرتحات الت��ي ميكنك تقدميها . 4

للمدرب لتدريبهم بشكل أفضل، مع مراعاة األجيال املمثلة يف الفصل؟ 

كيف تساعد أهداف التدريب عىل إمتام العملية التدريبية؟ . 5

افرتض أنك تقوم بتدريب موظف للكش��ف عن وإصالح س��لك غري ثابت يف قابس . 6

كهرب��ايئ.  وبعد أن رشحت الخطوات التي يتعني عليه اتباعها، تركت املتدرب يرح 

ل��ك كيفية القيام بذلك.  ومتك��ن املتدرب بالفعل من رشح العملية وتصليح الوصلة 

من املحاولة األوىل! ترى هل تحققت فائدة من التدريب؟  اذكر ما يربر إجابتك.  

يقول رئيسك »ملاذا يتعني عيل إخبارك بنوع إمكانيات التدريب التي اهتم بها؟  إنني . 7

فق��ط أرغب يف برنامج تدريبي يعلم املوظفني كيفية تقديم خدمة جيدة للعمالء!« 

ارشح لرئيس��ك كيف ميكن ترجمة »خدمة العمالء الجي��دة« إىل مخرجات تدريب 

مختلفة.  

كيف تس��اعد املامرسة عىل التدريب؟  ما الذي ميكن أن يقوم به املدرب يف الجلسة . 8

التدريبية للتأكد من أن املتدربني يشرتكون يف مهارات ما وراء املعرفة؟ 

هل السامح للمتدربني بارتكاب أخطاء أثناء التدريب مفيد؟  فرس ذلك.  . 9

 م��ا رشوط التدريب الرضورية لالحتفاظ مبحت��وى التدريب القصري املدى والطويل . 10

املدى؟ 

 ما الظ��روف التي يكون فيها ترتيب الجلوس التقلي��دي أفضل من ترتيب الجلوس . 11

عىل شكل حلقة مستديرة؟ 

 تحتوي خطط الدروس املفصلة عىل معلومات هامة للمدربني.  قم بتحديد األنواع . 12

املختلف��ة م��ن املعلومات التي ميكن أن توجد يف خطة جلس��ة مفصل��ة، وقم أيضاً 

بتوضيح أهمية كل نوع من املعلومات بالنسبة للتدريب.  

 ما هي وثيقة التصميم؟  وما الذي تحتوي عليه؟  وكيف تكون مفيدة يف التدريب؟ . 13

 أن��ت متتل��ك خربة دراس��ية مدتها يوم واح��د وتضطر إىل مس��اعدة مجموعة من . 14
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املهندس��ني واملربمجني عىل أن يصبحوا مديري مشاريع، وسيتعني عليهم إدارة بعض 

املش��اريع الهامة بعد االنتهاء من التدريب.  ناقش الخصائص واألنش��طة التدريبية 

التي ستس��تخدمها للتأكد من أن املهندس��ني واملربمجني قد متكنوا من التدريب عىل 

كيفية إدارة املروع، وقم بإمتام وثيقة تصميم الدورة وطور نظرة عامة لجلسة ما.  

مهام تطبيقية:

باستخدام أي مصدر متوفر )مجالت أو صحف أو محادثة شخصية مع املدرب(، اعرث . 1

ع��ىل وصف للربنامج التدريبي.  دق��ق النظر يف عملية التدريب وآثارها املرتتبة عىل 

التدريس والتي متت مناقش��تها يف هذا الفصل، وقم بتقييم املدى الذي يساعد فيه 

الربنامج عىل تيسري التدريب، ثم قدم مقرتحات لتطوير الربنامج.  

أنت مدير تدريب سلس��لة فنادق نوي سيوتس.  حيث يحتوي كل فندق عىل مائة . 2

أو مائة وخمس��ني حجرة باإلضافة إىل حامم س��باحة داخيل صغري ومطعم.  وتحتل 

الفنادق موقعاً إس��رتاتيجياً بالقرب من منحدرات الطرق الرئيسة يف املدن الجامعية 

مثل النس��ينغ الرقية وميتش��يغان وكولومبوس وأوهايو.  وقد تلقيت رسالة الربيد 

اإللكرتوين التالية من نائب رئيس العمليات.  قم بإعداد الرد املناسب.  

إلى:  مدير التدريب 

من:  نائب رئيس العمليات، بفنادق نوي سيوتس

كام تعلمون فإن واحدة من أهم جوانب جودة الخدمة تعرف باس��م »املعالجة« - أي، 

قدرة املوظف عىل االستجابة بفعالية لشكاوى العمالء.  وأن هناك ثالث مخرجات محتملة 

لش��كوى العمالء: العميل يش��كو ويقتنع بالرد، أو أنه يشكو وال يقتنع بالرد أو أنه ال يشكو 

لكن��ه يبق��ى غري راٍض.  وال يش��تي العديد من العمالء غري الراض��ني ألنهم يريدون تجنب 

املواجهة وال توجد وسيلة مرضية للشكوى أو أنهم ال يعتقدون أن الشكوى ستجدي نفعاً.  

لذا فقد قررت تحس��ني مس��توى خدمة العمالء لدينا ونحن بحاج��ة لتدريب موظفي 

الفن��دق عىل جانب »املعالجة« يف مجال خدمة العمالء.  وقد اس��تند قراري هذا إىل نتائج 
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مجموعات الرتكيز األخرية التي عقدناها مع العمالء، فقد أظهرت تلك االجتامعات أن لدينا 

بعض نقاط الضعف تتمثل يف مجال املعالجة.  وعىل سبيل املثال، أسقط أحد عامل املطاعم 

الش��هر امل��ايض آخر قطعة متاحة من فطرية التوت عىل أح��د العمالء أثناء تقدميها لها، ومل 

يعرف النادل كيف ميكنه تصحيح املشكلة سوى من خالل تقديم اعتذار للعميلة.  

وق��د قررت تعيني استش��اريني معروفني يف مجال الخدمة ملناقش��ة أس��اليب املعالجة 

باإلضاف��ة إىل توفري ملحة عامة عن مختلف جوانب خدمة العمالء الجيدة، وقد عمل هذان 

االستشاريان يف مجال الخدمات والصناعات التحويلية.  

وقد خططت معهم لتقديم عرض تقدميي يف ثالث جلسات تدريبية، وسوف تستمر كل 

جلس��ة ملدة ثالث ساعات.  وس��يكون هناك جلسة واحدة لكل وردية من املوظفني )وردية 

النهار وردية بعد منتصف اليوم وردية منتصف الليل(.  

وس��وف تشتمل الجلسات عىل عرض تقدميي وجلسة لطرح أسئلة والرد عليها.  وسوف 

ميتد العرض التقدميي ملدة س��اعة ونصف أما جلس��ة طرح األسئلة والرد عليها فستستغرق 

خمسة وأربعني دقيقة.  وسيكون هناك فرتة راحة ملدة نصف ساعة.  

وأتوقع أنه وبعد انتهاء التدريب سيتمكن موظفي الخدمة من معالجة مشاكل الخدمة بنجاح.  

وألنك أحد خرباء التدريب، فأنا أريدك أن تقدم يل تغذية راجعة عن جلس��ة التدريب، 

كام أريد أن أعرف رأيك فيام إذا كان موظفونا سيتمكنون من التدريب عىل كيفية التعامل 

مع مش��كالت الخدمة بعد حضور هذا الربنامج.  وهل س��يتمكنون من معالجة مش��كالت 

الخدمة يف تعامالتهم مع العمالء؟  وما املقرتحات التي تويص بها لتطوير الربنامج؟ 

3. حدد الخطأ يف كل من األهداف التدريبية التالية، ثم أعد كتابتها بطريقة صحيحة.  

• أن يدرك قواعد السالمة الخاصة بتشغيل آلة قص الريط يف ثالث دقائق.  	

•  إذا كان لديك حاسوب شخيص وطاولة وكريس، قم بإدخال بيانات يف جدول بيانات 	

مايكروسوفت إكسيل.  

• استخدم الشبكة العنكبوتية يف التعرف عىل مامرسات التدريب.  	
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•  عندما تكون عىل دراية بعنوان أحد الش��وارع يف مدينة دبلن بأوهايو، تكون قادراً 	

عىل قيادة سيارة اإلسعاف من املحطة إىل هذا العنوان يف أقل من 10 دقائق.  

4. ادخ��ل ع��ىل www.  nwlink.  com/~donclark/hrd/sat.  html صفح��ة بيج دوج 

لتصميم النظم التدريبية.  حيث يعد هذا املوقع اإللكرتوين مصدراً ممتازاً لوصف جميع 

جوانب منوذج تصميم نظام التدريب.  انقر عىل »تدريب« وانتقل إىل خارطة املفاهيم 

أو قامئة املصطلحات املدرجة أس��فل تلك الخارطة.  انقر عىل »أساليب التدريب« وادي 

مسح فاك.  ما آثار أسلوب التدريب الذي اتبعته وكيف تتدرب بشكل أفضل؟  وما نوع 

بيئة التدريب التي تناسب أسلوبك بشكل أفضل؟  كن محدداً بقدر اإلمكان.  

5. ادخ��ل ع��ىل cs.  gmu.  edu/cne/modules/dau/stat. وه��و موق��ع إلكرتوين خاص 

بربام��ج التدريب التفاعلية التي تقدم معلومات متجددة عن االحتامالت واإلحصائيات.  

انق��ر عىل الفهرس.  اخرت موضوع )كتحليل البيانات(.  اعرض منوذج املوضوع.  ما الذي 

يتضمنه النموذج لي يساعد يف جعل عملية التدريب فعالة؟  وملاذا؟ 

6. ادخ��ل إىل http://agelesslearner.  com/intros/adultleaming.  html، وهو موقع 

أنش��أته مارسيا إل كونر بشأن تعليم الكبار.  انتقل إىل أسفل الصفحة وانقر عىل تقييم 

أس��اليب التدري��ب، ثم قم بإمتام التقييم.  م��ا آثار التقييم املرتتبة ع��ىل الطريقة التي 

تدربت من خاللها بصورة مثىل؟ 

7. ادخ��ل ع��ىل www.  schneider.  com، وهو املوقع اإللكرتوين الخاص بركة ش��نيدر 

ناشونال )Schneider National(، وهي رشكة إلدارة وسائل النقل تقدم خدمات النقل 

بالش��احنات وخدمات لوجس��يتية.  انقر عىل »س��ائقني«، ثم انتقل إىل أسفل الصفحة 

وانقر عىل »س��ائقني عدميو الخربة«.  ويف الجانب األيرس من الصفحة انقر عىل »مقاطع 

الفيديو« وشاهد فيديو بعنوان »التدريب ممتاز«.  ما نوع مخرجات التدريب التي تم 

التأكيد عليها يف التدريب؟  بالنظر إىل س��امت التدريب الجيد التي متت مناقش��تها يف 

هذا الفصل، حدد سامت برنامج تدريب شنيدر التي أسهمت يف التدريب.  وضح كيف 

ساهمت تلك السامت يف تحقيقه.  
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حالة دراسية:  البالستيك أفضل وسيلة لإلتقان:

صممت مجموعة صغرية من رشكات البالس��تيك األمريكي��ة برنامجاً تدريبياً العتامد عىل 

املعاي��ري العاملية للبالس��تيك.  وقد تم تصميم الربنامج عىل غرار سلس��لة من الربوتوكوالت 

املع��رتف به��ا عاملياً، وذل��ك لتعميق معرفة بع��ض املوظفني بالتصنيع والس��المة والجودة 

وغريه��ا من عنارص األعامل التجارية.  ويعد برنامج االعتامد املنظم الوحيد يف العامل لقطاع 

البالس��تيك.  ويتاح للعديد من إس��رتاتيجيات املعالجة ويحتوي عىل ثالثة مس��تويات من 

الشهادات، ويركز املستوى األول عىل املعرفة العامة للركة، مع إرشادات معالجة محدودة.  

ويركز املس��توى الثاين بش��كل كبري عىل إجراءات التصنيع والقدرة عىل الشحن باإلضافة إىل 

الحفاظ عىل جودة املنتج.  وأخرياً، يركز املس��توى الثالث عىل املعرفة املتقدمة بالتش��كيل 

بالحقن والقدرة عىل اس��تخدام هذه املعلومات يف طابق التصنيع.  ويتطلب كل مس��توى 

قدراً كبرياً من الفهم واملس��ؤولية عن إجراء خطوات محددة وش��املة، ولي يتمكن العامل 

من االنتقال إىل املستوى التايل عليه اجتياز اختبار شفهي موحد.  

المصدر: 
P.  Katen and D.  Snyder، “U.  S.  Manufacturers Adopt Training Program، “ Plastic News )July 14، 

2008(:7
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الفصل الخامس 

انتقال التدريب 

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

تشخيص مشكلة انتقال التدريب وحلها.  . 1

إيجاد بيئة عمل تسهل من عملية انتقال التدريب.  . 2

توضيح كيفية التأكد من انتقال التدريب للمدير.  . 3

مناقشة تأثريات العنارص املتطابقة والتعميم املحفز والنظريات اإلدراكية النتقال التدريب.  . 4

تصميم وحدة تقنية لربنامج التدريب.  . 5

مناقشة التكنولوجيات التي ميكن استخدامها يف تعزيز انتقال التدريب.   . 6

  مناقشة السامت األساسية ملنظمة التعليم.  . 7

وضع توصيات حول كيفية إدارة املعرفة.  . 8

انتقال التدريب ومشاركة المعرفة مهمان للمنظمات غير الربحية:

 )UNICEF( تقوم املنظامت غري الربحية مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسف

والهيئات الحكومية مثل كتائب الس��الم بإرس��ال عامل بش��كل روتيني لبعض أخطر األمم 

وأكرثه��ا تخلفاً يف الع��امل.  وهم يعتمدون يف ذلك عىل متطوعني وع��امل ميدانيني مؤقتني 

ويعملون لفرتات قصرية ويخص��ص لهم ميزانيات تدريب صغرية مقارنة بالركات الربحية 

الخاصة وما تخصصه من ميزانيات.  وعىل الرغم من الصعوبات التي تواجه تلك املنظامت 

غ��ري الربحي��ة، إال أنها ال تزال قادرة عىل تقديم تدريب فع��ال ملوظفيها حتى تتوفر لديهم 

القدرة عىل القيام مبا يكلفون به من مهام.  ولعل الجانب املهم عىل وجه الخصوص يتمثل 
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يف التأكي��د عىل اس��تخدام التدريب عىل رأس العمل )ويعني انتق��ال التدريب( وأال تضيع 

املعرف��ة القيمة التي اكتس��بها املتطوع��ون عن موقع العمل وموظفي��ه وما يحتاجونه من 

مساعدات وذلك بعد تركهم للمؤسسة )مبعنى:  القيام مبشاركة املعرفة(.  

انظر عىل س��بيل املثال، إىل الدورة التدريبية التي تقدمها عرب ش��بكة اإلنرتنت مؤسسة 

داركني��س ت��و الي��ت )Darkness to Light – D2L(، وهي منظم��ة دولية متخصصة يف 

ن��ر الوعي الع��ام والتعليم ومنع اس��تغالل األطفال، وكذل��ك دورة »مضيفو األطفال عرب 

اإلنرتن��ت« )Stewards of Children Online( التي صممت لتعليم الكبار كيفية التعرف 

عىل عالمات االس��تغالل الجنيس لألطفال ومنعه.  حيث ت��م وضع املحتوى التدريبي حول 

»حقائق كونية« لضامن ارتباط املبادئ األساس��ية التي يت��م التأكيد عليها يف التدريب بكل 

ش��خص بغض النظر عن ثقافته وخلفيته االجتامعية والثقافية أو موقعه.  ويتمثل أحد تلك 

»الحقائق الكونية« عىل س��بيل املثال، يف أنه من الصحي واملناس��ب للوالدين التحدث مع 

أطفالهم عن صالحياتهم الشخصية.  

تستخدم منظمة اليونيسف التي تقدم املساعدة التنموية واإلنسانية لألطفال واألمهات 

يف البلدان النامية منهج التعليم املختلط.  إذ إن غالبية برامج التعليم اإللكرتوين التي تقدمها 

اليونيسف تتضمن أسطوانات مدمجة باإلضافة إىل صيغ ملفات إنرتنت، مام يتيح للمتدربني 

الفرصة للتدريب باس��تخدام أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من مواقعهم دون االعتامد عىل 

االتصال بش��بكة اإلنرتنت.  حيث يتم تقس��يم املحتوى التدريبي للدورة إىل وحدات تقنية 

حتى تتمكن املناطق املس��تقلة من تهيئة املحتوى بس��هولة ليتناسب مع الثقافة واألوضاع 

املحلية الخاصة بها.  

ويف كتائب الس��الم، يقوم موظفون محليون بإجراء أكرث من 90% من التدريب امليداين.  

فتق��وم هذه الكتائب بتدريب املتطوعني عىل مواق��ف عملية من املفرتض أن يتعرضوا لها 

فيام بعد، إمياناً منهم بأن املهارات التي يتم تعلمها أثناء التدريب يكون من الس��هل نقلها 

لبيئة العمل.  فعىل س��بيل املثال، يكتس��ب املتدربون يف جمهورية الدومينيكان الكثري من 

املهارات، مبا يف ذلك الخربة التقنية واملهارات األمنية والطبية، وإجادة اللغات األجنبية، كام 

يتم تكليف املتدربني مبهام عملية – مثل الذهاب إىل مجتمع معني إلجراء مهمة ما – وذلك 

بهدف استخدام ما يتعلمونه.  
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 Medcins Sans Frontieres )MSF( – Doctors( أم��ا منظم��ة أطب��اء ب��ال ح��دود

Without Borders(، فإنه��ا تواجه بتحدي الحاجة إىل إدارة املعرفة التي يكتس��بها عامل 

اإلغاثة ومتخصصو اإلمدادات اللوجس��تية الذين يقضون من س��تة أش��هر إىل سنة فقط يف 

مهمة ما قبل تركهم املنظمة.  ولتعزيز منهج مش��اركة املعرفة، فإن منظمة أطباء بال حدود 

تطل��ب من املتطوعني املنوط به��م إمتام إحدى املهام يف الخارج أن يعدوا »تقرير تس��ليم 

عم��ل« يوثق خرباتهم والدروس التي تعلموها يف ميدان العمل.  ولضامن نقل املعرفة أيضاً 

تقوم منظمة أطباء بال حدود بتدوير املوظفني داخل وخارج املهام املكلفني بها، وذلك حتى 

يتمكن املوظفون الذين سيرتكون العمل من قضاء مدة متتد من أسبوع ألسبوعني يف ميدان 

العم��ل لتدري��ب من يحل محلهم من املوظفني.  ففي مهمة يكلف بها خمس��ة أش��خاص 

أو س��تة، يتم ش��هرياً تدوير موظف واحد لفرتة متتد لس��تة أش��هر.  وباملثل، فإنه لضامن 

الحفاظ عىل نشاط املوظفني فإن قرابة 1500 عضو أمريي يعملون بدوام كامل ومسؤولني 

عن التوظيف والتدريب ودعم الربنامج واملس��اعدة الصحية والتنس��يق اللوجستي الخاص 

مبتطوع��ي املنظمة؛ مطالبون قانوناً )وفقاً للنس��خة املعدلة من قانون كتائب الس��الم( بأن 

يرتكوا الهيئة بعد ميض خمس��ة سنوات يف الخدمة.  ولضامن مشاركة املعرفة مع املتطوعني 

الجدد، فإن برامج التدريب الخاصة بكتائب السالم تتضمن أهدافاً وكفاءات تعليمية موثقة 

بشكل جيد باإلضافة إىل الخطط املتعلقة بالحلقات الدراسية وباملحتوى التعليمي.  

المصدر: 
S.  Boehle، “Going to Extremes، “ Training )March/April 2008(: 26-29.

مقدمـــة:

إن التجارب التدريبية الخاصة باملنظامت غري الربحية مثل اليونيس��ف وكتائب الس��الم 

وأطب��اء بال حدود تبني أهمية التأكيد ع��ىل أن تصميم التدريب يؤدي يف النهاية إىل التعلم 

وم��ن ثم اس��تخدام التدريب ع��ىل رأس العمل.  كام أن تلك املنظامت غ��ري الربحية تتخذ 

إج��راءات لضامن مش��اركة املتدرب��ني ملا يتعلمونه م��ع أقرانهم.  ويف العدي��د من الربامج 

التدريبية، يتم تركيز معظم االهتامم )واملال( عىل تطوير الربنامج، لكن تأيت وبنفس األهمية 
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عملية املتابعة التي تضمن وضع التدريب حيز التنفيذ318.  وكام ستقرأ يف هذا الفصل، فإن 
تحفيز املتدربني للتعلم باإلضافة إىل دعم املدير للتدريب متثل قضايا أساسية لضامن التعلم 

وتطبيق التدريب عىل املهام الوظيفية.  

اس��رتجع من��وذج تصميم املحتوى التعليمي الذي تم تقدمي��ه يف الفصل األول، فبعد إجراء 
تحديد االحتياج��ات، للتأكد من أن املوظفني جاهزون للتدري��ب، وإليجاد بيئة تعليمية، تأيت 
الخط��وة التالي��ة وهي التأكد من أن ما يتم تعلم��ه يف التدريب يتم تطبيقه عىل رأس العمل.  
ويشري انتقال التدريب إىل تطبيق املتدربني ملا تعلموه أثناء التدريب )ويشمل املعرفة واملهارات 
والس��لوك واإلس��رتاتيجيات اإلدراكية( يف وظائفه��م بفعالية واس��تمرارية319.  وكام أوضحنا يف 
املقالة االفتتاحية عن املنظامت غري الربحية، فإن بيئة العمل وخصائص املتدربني يلعبان دوراً 
مهاًم يف ال�تأكد من حدوث انتقال التدريب، كام يتأثر انتقال التدريب أيضاً بتصميم التدريب.  
وعىل الرغم من أهمية انتقال التدريب واالهتامم الذي توليه بعض الركات له، فإن البحوث 
تش��ري إىل أن 62% فقط من املوظفني هم من ينقل��ون التدريب يف الحال بعد إكامل برامجهم 

التدريبية، وتنخفض تلك اإلحصائية إىل 34% بعد ميض عام عىل التدريب320.

يق��دم الش��كل )5-1( منوذجاً لعملية النقل، ويفيد هذا النم��وذج يف النظر فيام ميكنك 
القي��ام به لل�تأك��د من أن خصائص املدربني وتصميم املحت��وى التدريبي وبيئة العمل هي 
عنارص مساعدة النتقال التدريب.  وقد تم إعداد هذا الفصل وفقاً لهذا النموذج.  وكام يبني 
النموذج، فإن انتقال التدريب يتضمن كاًل من تعميم التدريب ليش��مل التدريب عىل رأس 

العمل والحفاظ عىل املادة التي تم تحصيلها.  

ويش��ري التعميم إىل قدرة املتدرب عىل تطبيق القدرات التي تعلمها )وتش��مل املعرفة 
الش��فهية، واملهارات الحركية، إلخ( يف حل املشكالت، واملواقف التي تطرأ عىل رأس العمل 
تكون متش��ابهة لكنها غري متطابقة مع تلك املش��كالت واملواقف التي يتم عرضها يف بيئة 
التعلم.  ويشري الحفظ إىل عملية االستخدام املستمر للقدرات املكتسبة حديثاً مبرور الوقت.  

وحت��ى يحدث التعميم والحف��ظ، فإنه البد من تعلم الق��درات والحفاظ عليها، ويبني 
النموذج ثالثة عوامل تؤثر يف التعلم ويف انتقال التدريب، إذ يؤثر تصميم التدريب وخصائص 
املتدربني وبيئة العمل يف التعلم والحفظ والتعميم.  أما تصميم التدريب فيشري إىل خصائص 
بيئة التعلم، وقد تناول الفصل الرابع الس��امت األساس��ية لبيئة التعلم متضمناً ذلك املادة 
التعليمية الهادفة وفرص املامرس��ة والتغذية الراجعة وأه��داف التعلم، والربنامج، وتنظيم 
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موقع التدريب وخصائصه الطبيعية.  وهناك عامل آخر يؤثر يف عملية التعلم والحفظ وهو 
خصائص املتدربني.  وتتضمن خصائص املتدربني القدرة والتحفيز، وقد متت مناقش��ة تأثري 
خصائ��ص املتدربني يف الفصلني الثال��ث والرابع.  فلو أن املتدربني الذين يفتقرون للمهارات 
األساسية املطلوبة إلتقان القدرات التي يتعلمونها )مثل، القدرة اإلدراكية، ومهارات القراءة( 
غ��ري متحفزين للتعل��م وال يؤمنون بقدراتهم عىل إتقان القدرات الت��ي يتعلمونها )فعالية 

ذاتية ضعيفة(، فسيكون حدوث عملية التعليم وانتقال التدريب محل شك بكل تأكيد.  

شكل )5-1( منوذج عملية النقل  

 

خصائص املتدربني

• التحفيز	

• القدرة	

الحفاظ عىل املحتوى 

التعليمي
التعميم الحفظ

تصميم التدريب

• إيجاد بيئة تعليمية	

• تطبيق نظريات النقل	

• استخدام إسرتاتيجيات 	

إدارة ذاتية

بيئة العمل

• من��اخ مناس��ب لنقل 	

التدريب

• اإلدارة ودعم األقران	

• فرصة لألداء	

• الدعم التقني	

المصدر: 
T.  T.  Baldwin and J.  K.  Ford، “Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research، 

“ Personnel Psychology 41 )1988، 63-103( 
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أم��ا العامل الثال��ث الذي يؤثر يف التعل��م وحفظه ونقله فهو بيئة العمل، إذ تش��تمل 
بيئ��ة العمل عىل عوامل يظهر دورها ع��ىل رأس العمل وتؤثر يف انتقال التدريب مثل دعم 
املديري��ن ودعم األقران والدع��م التقني ومناخ انتقال التدريب وفرصة اس��تخدام قدرات 

مكتسبة حديثاً يف القيام بالوظيفة.  

وع��ىل الرغم من أن انتقال التدريب يبدو وكأنه يشء ينبغي مراعاته بعد حدوث عملية 
التدري��ب، إال أنه ينبغي أن ُيخطط له قبل الب��دء يف عملية التدريب.  ارجع للفصل الثالث 
وتذكر أن تقييم خصائص املتدربني وبيئة العمل ميثالن جزءاً من تحديد االحتياجات، فال يتم 
انتقال التدريب إال بعد إجرائه.  ومع ذلك، فإنه يجب تهيئة الظروف لتيس��ري عملية انتقال 
التدريب قبل إجراء التدريب بش��كل فعيل.  فعىل س��بيل املثال، حتى يتم تحفيز املتدربني 
عىل حضور برنامج تدريبي معني، فإن التواصل معهم يف هذا الشأن يجب أن يكون بطريقة 
تربز فوائد التدريب.  ومن الرضوري كذلك اشتامل تصميم عملية التعلم عىل سامت مرغوب 
فيه��ا مثل األهداف وامل��ادة الهادفة وفرص التدريب وتلقي تغذية راجعة )اس��رتجع عملية 
التعلم من الفصل الرابع(.  كام قد تؤثر مواقف األقران واملديرين تجاه التدريب يف مستوى 
تحفي��ز املتدربني عىل التعلم.  ويركز هذا الفصل عىل تحديد العوامل اإلضافية – إىل جانب 
بيئة التعلم وخصائص املتدرب التي نوقشت بالفعل – والتي تؤثر يف انتقال التدريب.  كام 
يش��تمل هذا الفصل عىل مناقش��ة مفصلة لنظريات انتقال التدريب وكيف أن بيئة العمل 

تؤثر يف انتقال التدريب.  

يبدأ هذا الفصل مبناقش��ة جوانب تصميم التدريب التي تتعلق بانتقال التدريب، مبا يف 
ذل��ك )1( تطبيق نظريات انتقال التدريب ع��ىل تصميم التدريب و)2( التأكيد عىل اإلدارة 
الذاتية باعتبارها ج��زءاً من الربنامج التدريبي، وبعد ذلك يبني الفصل كيف أن بيئة العمل 
تؤثر يف عملية انتقال التدريب.  كام يؤكد الفصل أيضاً أدوار املدربني واملتدربني واملديرين 
يف ض��امن حدوث عملي��ة انتقال التدريب.  ومن خالل مناقش��ات منظامت التعلم وإدارة 
املعرفة، س��تتكون لديك رؤي��ة عن كيفية تأثري مناخ العمل يف انتق��ال التدريب.  كام يبني 
الفصل أيضاً أن انتقال التدريب مس��ألة ميكن تعزيزها من خالل تحمل املتدربني مسؤولية 
اس��تخدام املعلومات الت��ي تعلموها يف التدريب ومش��اركة تلك املعلوم��ات مع أقرانهم.  
وينتهي الفصل مبناقش��ة منظامت التعلم، وميثل هذا نهجاً متعدد األوجه لتش��جيع التعلم 

وانتقال التدريب.   
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تصميم التدريب:

يقص��د بتصميم التدري��ب العوامل التي يتم دمجها يف الربنام��ج التدريبي لزيادة فرص 

حدوث عملية انتقال التدريب.  وقد ناقش الفصل الرابع العوامل األساسية املطلوبة إلجراء 

التعلم )وتش��مل األهداف، واملامرس��ة، والتغذية الراجعة، وامل��ادة الهادفة...  إلخ(، وحتى 

يت��م انتقال التدريب، فإنه ينبغي عىل املديرين تطبيق نظريات انتقال التدريب وتش��جيع 

املتدربني عىل تحمل مسؤولية التعلم واملشاركة يف وضع إسرتاتيجيات اإلدارة الذاتية.  

تطبيقات خاصة بنظرية انتقال التدريب:

هن��اك ثالث نظريات النتق��ال التدريب تؤثر يف تصميم التدري��ب )بيئة التعلم( وهي: 

  . ز والنظري��ة اإلدراكية النتقال التدريب321 نظرية العن��ارص املتطابقة، ونهج التعميم املحفِّ

ويب��ني الجدول )5-1( أوجه التأكيد الرئيس��ة ل��كل نظرية والظروف الت��ي تكون النظرية 

مبقتضاها هي األنسب.  

جدول )5-1( نظريات انتقال التدريب

نوع النقلالظروف املالمئةالتأكيدالنظرية

تكون العنارص املتطابقة     التدريب  بيئة 
مطابقة لبيئة العمل.      

تكون  العمل  بيئة  س��امت 
مستقرة وميكن التنبؤ بها.  

مثال:  التدريب عىل استخدام 
إحدى املعدات.

قريب 

مب��ادئ عام��ة تك��ون  التعميم املحفز
يف           للتطبي��ق  قابل��ة 
مواقف  م��ن  العدي��د 
املختلف��ة.     العم��ل 

بيئة عمل ال ميكن التنبؤ بها 
ومتفاوتة بشكل كبري.

مثال:  التدريب عىل مهارات 
التعامل بني األفراد.

بعيد

م��������ادة ه����ادف����ة النظرية اإلدراكية
تعزز  ترميز  وب��رام��ج 
واستدعاء               التخزين 

املحتوى التدريبي.

قريب وبعيدكل أنواع التدريب والبيئات.          
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نظرية العناصر المتطابقة:

 تق��رتح نظرية العن��ارص املتطابقة أن انتق��ال التدريب يحدث عندم��ا يتطابق ما يتم 
تعلمه يف الدورة التدريبية مع ما يجب عىل املتدرب القيام به عىل رأس العمل322، ومن ثم 
س��يتعاظم التدريب حتى يصل للدرجة التي تتشابه فيها املهام واملواد واملعدات وخصائص 

أخرى لبيئة التعلم مع تلك املوجودة يف بيئة العمل.  

إن استخدام نظرية العنارص املتطابقة يظهر يف محاكاة تدريب الرهائن التي تستخدمه 
إدارة رشط��ة بالتيمور.  فقد احتاج��ت إدارة رشطة بالتيمور أن تعلم رقباء الرطة مهارات 
التعامل مع مواقف حجز الرهائن التي تكون فيها حياتهم يف خطر – مثل مهارات التفاوض 
م��ع زوج مضطرب يحج��ز زوجته و/أو أطفاله بوصفهم رهائن، وتكون الس��اعة األوىل من 
حج��ز الرهائن حرجة للغاية، والبد ع��ىل الرقيب أن ينظم موارده برسعة للوصول إىل نهاية 
ناجح��ة للموقف بأقل أو بدون إصابات.  وقد تم اختي��ار نظام املحاكاة ألنه يقدم منوذجاً 
م��ن الواقع، منوذج��اً تجريبياً ملوقف حقيقي بدون مخاطر.  كام ميكن دمج س��يناريوهات 
متعددة يف املحاكاة، مبا يس��مح للرقباء مبامرس��ة املهارات املحددة التي س��يحتاجون إليها 

عندما يواجهون بأزمة احتجاز الرهائن.  

تبدأ تلك املحاكاة بإطالع املتدربني عىل وضع الرهائن، ثم يتم توجيههم لتحمل مسؤولية 
حل األزمة يف حضور مدرب يكون قد اش��رتك فعلياً يف أزمات حقيقية مش��ابهة.  ويقوم كل 
متدرب باإلرشاف عىل س��يناريو صعب وآخر س��هل، وقد تم تصميم تل��ك املحاكاة بحيث 
تؤك��د أهمية التفكري الواضح واتخاذ الق��رارات يف موقف ما يكون الوقت فيه حرجاً.  ومن 
ال��رضوري هنا أن يتخذ املتدرب إجراءات وفق��اً ملجموعة من األولويات.  وتضع تلك قيمة 
كبرية عىل تقليل املخاطر التي قد تصيب الرهائن وعزل املش��تبه فيهم قبل التواصل معهم.  
وتتضمن سيناريوهات املحاكاة تلك عنارص من حوادث احتجاز رهائن حقيقية عديدة مثل 
اقتحام املباين وأخذ األشخاص عنوة ووجود السالح والتهديدات.  ويف أثناء انشغال املتدرب 
باملح��اكاة يقوم املدرب بتقيي��م ترصفاته وإعداد تغذية راجعة ح��ول أداء املتدربني كتابياً 

بعدما يكملون املحاكاة أو رمبا يقوم املدرب بتصحيح األخطاء مبجرد حدوثها.  

تعكس محاكاة التدريب نفس الظروف الخاصة بحاالت حقيقية الحتجاز رهائن تواجه 

ضباط الرطة.  حتى إن قامئة األنش��طة والس��لوك التي يزود به��ا الرقباء يف التدريب هي 



تصميم التدريب

345تدريب وتطوير املوظفني

القامئة نفسها املستخدمة يف حاالت احتجاز الرهائن يف الشارع.  ويتم تقديم دليل التعميم 

من قبل رقباء الرطة الذين نجحوا يف التعامل مع حالة احتجاز الرهائن داخل أحد البنوك 

من خالل استخدام املهارات التي تم التأكيد عليها يف املحاكاة.  كام أن إدارة رشطة بالتيمور 

مهتم��ة أيضاً مببدأ املحافظ��ة عىل التدريب.  يف نهاية املحاكاة، ق��د يكون الضباط قادرين 

عىل إظهار كيفية تحرير الرهائن بنجاح.  وعىل الرغم من أن معدل حدوث حاالت احتجاز 

الرهائ��ن ضعيف نوع��اً ما مقارنة مبهام أخرى يقوم بها ضب��اط الرطة )مثل إصدار تذاكر 

مرور، والتحقق من حاالت الس��طو عىل املنازل(.  ونتيج��ة لذلك، فإن إدارة الرطة تكون 

حريصة عىل عدم نس��يان الضباط ملا تعلموه م��ن التدريب حتى ال يواجهوا صعوبات عند 

التعامل مع حاالت احتجاز الرهائن.  ولي تتأكد إدارة التدريب من إتاحة الفرصة للضباط 

ملامرس��ة تلك املهارات املهمة التي قلام تستخدم فإنها تضع بني الحني واآلخر برامج صورية 

لحاالت احتجاز الرهائن323.   

وهناك تطبيق آخر لنظرية العنارص املتطابقة تجده يف استخدام أجهزة محاكاة لتدريب 

الطيارين الجويني.  حيث يجري تدريب الطيارين يف غرفة محاكاة تش��به متاماً غرفة الطيار 

يف طائ��رة تجارية.  فكل مكون��ات غرفة الطيار املوجودة يف غرفة املح��اكاة هي املكونات 

نفس��ها املوجودة يف الطائرة الحقيقية )من أجهزة قياس، واتصاالت، وأضواء(.  ومن منظور 

عل��م النفس فإن بيئة التعلم تصل بذل��ك إىل درجة التطابق التام والدقيق مع بيئة العمل.  

ويقصد بدقة التطابق هنا املدى الذي وفقاً له تكون بيئة التدريب هي نفسها بيئة العمل.  

فل��و أن املت��درب تعلم يف غرفة املحاكاة مه��ارات الطريان واإلقالع والهب��وط والتعامل مع 

حاالت الطوارئ، فإن تلك املهارات ستنتقل إىل بيئة العمل )الطائرة التجارية(.  

وقد تم اس��تخدام نظرية العنارص املتطابقة أيضاً يف تطوير وس��ائل تم تصميمها لقياس 

درجة التش��ابه بني الوظائف324؛ إذ ميكن اس��تخدام تش��ابه الوظائف مقياساً منفرداً ملدى 

قدرة التدريب عىل املعارف واملهارات املطلوبة لوظيفة ما عىل إعداد املوظف ألداء وظيفة 

مختلفة.  

وقد تم تطبيق نظرية العنارص املتطابقة عىل الكثري من الربامج التدريبية، خصوصاً تلك 

التي تتعلق باس��تخدام املعدات أو التي تتضمن إجراءات محددة ينبغي تعلمها.  وتتعلق 
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نظري��ة العنارص املتطابقة ع��ىل وجه الخصوص بضامن حدوث النق��ل القريب، ويقصد ب� 

»النق��ل القري��ب« قدرة املتدربني عىل تطبي��ق القدرات التي تعلموه��ا يف مواقف العمل 

بش��كل دقي��ق.  وينبغي أن تتضم��ن الربامج التي ترك��ز عىل النقل القري��ب التصميامت 

التدريبية التالية325:

• رضورة تعلم إجراءات ومفاهيم محددة من خالل الربنامج.  	

• رشح أي اختالفات بني مهام التدريب ومهام العمل للمتدربني.  	

• تشجيع املتدربني عىل الرتكيز فقط عىل االختالفات املهمة بني مهام التدريب ومهام 	

العم��ل )مثل، رسعة اإلنج��از( أكرث من تركيزهم عىل االختالف��ات غري املهمة )مثل، 

املعدات التي لها املواصفات نفسها لكنها ذات طرازات مختلفة(.  

• رضورة إسهام السلوكيات أو املهارات التي يتعلمها املتدربون من الربنامج يف تحسني 	

فعالية األداء.  

خالل تدريب ضباط الركة، عىل سبيل املثال، يقوم املتدربون الجدد مبامرسة التصويب 

نحو األهداف.  وأثناء حلقات املامرس��ة تلك، يقوم الطالب بإطالق أعريتهم باتجاه األهداف 

ويفرغوا الخراطيش يف أيديهم، ثم يتخلصوا منها بإلقائها يف أقرب س��لة نفايات، ويتم تكرار 

تل��ك العملية عدة مرات.  أما بعد التخرج من أكادميية الرطة، فيتم إرشاك ضابط حديث 

يف عملية إطالق النريان، وبعد أن أطلق طلقات بندقيته قام بتفريغ الخراطيش يف يده وأخذ 

يبحث عن س��لة نفاي��ات إللقاء الخراطيش الفارغة، ونتيجة لذل��ك رآه القاتل فأطلق عليه 

النريان وأرداه قتياًل! 

بينام ال تشجع نظرية العنارص املتطابقة عىل انتقال التدريب إذا كانت بيئة التعلم وبيئة 

التدريب غري متطابقتني بالرضورة، وينش��أ هذا األمر يف التدريب عىل مهارات التعامل بني 

األشخاص عىل وجه الخصوص.  فعىل سبيل املثال، ال يكون من السهل التنبؤ بسلوك شخص 

م��ا يف حالة الخالف، ومن ثم يجب أن يتعلم املتدرب��ون مبادئ عامة لحل الخالفات ميكن 

تطبيقها عىل مجموعة واس��عة التنوع من املواقف بالش��كل الذي متليه الظروف )التعامل 

مثاًل مع عميل رسيع الغضب وآخر ليس لديه معرفة باملنتج(.   
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ز: منهج التعميم المحفِّ

يرى منهج التعميم املحفز بأن الس��بيل لفهم عملي��ة انتقال التدريب هو وضع برنامج 

تدريب��ي بحيث يتم فيه تأكيد أهم الخصائص أو املبادئ العامة للتدريب.  ومن املهم أيضاً 

تحدي��د النط��اق الذي ميكن فيه تطبيق تل��ك املبادئ العامة عىل مواق��ف العمل.  ويؤكد 

منهج التعميم املحفز عىل النقل البعيد للتدريب.  ويقصد ب� »النقل البعيد« قدرة املتدرب 

ع��ىل تطبيق الق��درات التي تعلمها يف بيئة العمل، حتى وإن كانت بيئة العمل )مبا يف ذلك 

املعدات، واملش��كالت، واملهام( ليس��ت متطابق��ة مع بيئة الحلقة التدريبي��ة.  وينبغي أن 

تشمل الربامج التي تؤكد عىل النقل البعيد التصميامت التدريبية التالية326: 

• رضورة تعليم مفاهيم عامة ومبادئ رئيسة من خالل الربنامج.  	

• ينبغي أن يكون املتدربون عىل دراية بأمثلة من واقع تجاربهم تتشابه مع تلك التي 	

يربزها التدريب حتى يتس��نى بناء عالقات بني اإلسرتاتيجيات التي أثبتت كفاءتها يف 

مواقف مختلفة.   

• ينبغي أن يؤكد الربنامج أنه قد يتم تطبيق املبادئ العامة عىل مجموعة واسعة من 	

السياقات أكرب من تلك املوجودة يف بيئة التدريب.  

وميكن رؤية منهج التعميم املحفز يف تصميم الربامج التدريبية الخاصة باملهارات اإلدارية، 

املعروفة ب� »تدريب متثيل الس��لوك«، الت��ي تعتمد عىل نظرية التعلم االجتامعي.  ولك أن 

تس��رتجع مناقش��ة نظرية التعلم االجتامعي ال��واردة يف الفصل الراب��ع لتتأكد أن النمذجة 

واملامرس��ة والتغذي��ة الراجع��ة والتعزيز تلعب أدواراً أساس��ية يف التعل��م، وتتمثل إحدى 

خطوات تطوير برامج متثيل الس��لوك يف تحديد الس��لوكيات األساسية املطلوب نجاحها يف 

موقف معني.  ويقصد ب� »السلوكيات األساسية« مجموعة السلوكيات التي ميكن استخدامها 

بنجاح يف مجموعة واس��عة التنوع من املواقف، ويبني النموذج تلك الس��لوكيات األساسية 

عىل جهاز الفيديو، حيث يتاح للمتدربني فرص مامرسة تلك السلوكيات.  ويف تدريب متثيل 

الس��لوك، يعتقد بأن السلوكيات األساسية تكون قابلة للتطبيق عىل مجموعة واسعة التنوع 

من املواقف.  ويف واقع األمر، تتطلب حلقات املامرس��ة الخاصة بتدريب متثيل الس��لوك أن 

يقوم املتدرب باستخدام السلوكيات يف مجموعة متنوعة من املواقف غري املتطابقة.  
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النظرية اإلدراكية النتقال التدريب:

تعتم��د النظري��ة اإلدراكية النتقال التدريب ع��ىل نظرية معالج��ة املعلومات الخاصة 
بالتعلم التي س��بق مناقش��تها يف الفصل الرابع.  ولتتذكر أن تخزين املعلومات واسرتجاعها 
ميثالن جوانب أساس��ية لنموذج التدريب املشار إليه.  وطبقاً ل� »النظرية اإلدراكية النتقال 
التدريب«، فإن احتاملية انتقال التدريب تعتمد عىل قدرة املتدربني عىل اسرتجاع القدرات 
التي اكتسبوها.  وترى تلك النظرية أن احتاملية انتقال التدريب تزداد عرب تزويد املتدربني 
مبادة هادفة تعزز من فرص قيامهم بربط ما يواجهونه يف بيئة العمل بالقدرة التي اكتسبوها.  
ومن املهم أيضاً تزويد املتدرب بإسرتاتيجيات إدراكية لرتميز القدرات التي تعلمها يف ذاكرته 

حتى ميكنه اسرتجاعها بسهولة )وقد متت مناقشة اإلسرتاتيجيات يف الفصل الرابع(.  

وي��ربز تأثري النظرية اإلدراكية يف تصميم الربنامج التدريبي الذي يش��جع املتدربني عىل 
النظر يف التطبيقات املمكنة للمحتوى التدريبي عىل وظائفهم.  وتنطوي الكثري من الربامج 
التدريبية عىل قيام املتدربني بتحديد مش��كلة أو موقف ما يف العمل ومناقش��ة التطبيقات 
املمكن��ة للمحت��وى التدريبي.  وتزيد مهام التطبيق من احتاملية قيام املتدربني باس��رتجاع 
املحتوى التدريبي وتطبيقه عىل بيئة العمل عندما يواجهون بإشارات مناسبة )كاملشكالت، 
واملواقف( يف بيئة العمل.  ويقصد مبهام التطبيق املواقف أو مش��كالت العمل التي ُيطلب 
م��ن املتدرب��ني فيها تطبيق املحت��وى التدريبي إليجاد الحلول.  ويس��اعد اس��تخدام مهام 
التطبي��ق يف التدريب املتدرب عىل فهم الصلة بني القدرة التي يتعلمها والتطبيق الواقعي، 

الذي يجعل من األسهل اسرتجاع القدرة عند الحاجة.  

تشجيع المتدرب على تحمل المسؤولية واإلدارة الذاتية:

ينبغ��ي عىل املتدرب��ني تحمل مس��ؤولية التعلم والنق��ل327، ويتضمن ذل��ك إعدادهم 
للتدريب، وإرشاكهم وانخراطهم يف التعلم أثناء التدريب، واستخدامهم للمحتوى التدريبي 
وتطبيق��ه ع��ىل رأس العمل.  وينبغي عىل املتدرب��ني، قبل التدريب، النظ��ر يف العلة وراء 
حضورهم التدريب ومن ثم وضع أهداف تعليمية محددة )س��واًء مبفردهم أو من األفضل 
أن يكون ذلك من خالل مناقش��اتهم مع مديريهم( وذلك كجزء من اس��تكامل خطة العمل 
)س��يتم الحقاً مناقش��ة خطط العمل بعد ذلك بتفصيل أكرث يف هذا الفصل(.  وينبغي أيضاً 
أن يعم��ل املتدرب��ون عىل إنجاز امله��ام املطلوبة قبل التدريب.  ك��ام ينبغي كذلك إرِشاك 
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املتدربني أثناء التدريب، ويعني ذلك رضورة مشاركتهم وإسهامهم بخرباتهم أثناء املناقشات 

وكذلك مامرستهم وطرحهم ألسئلة إذا ما شعروا بااللتباس، وبعد التدريب، يقوم املتدربون 

باملراجع��ة والعمل نحو تحقيق األهداف املوضوعة يف خطة العمل.  ويجب أن يكون لدى 

املتدربني الرغبة يف التغيري )مثل، تجريب سلوكيات جديدة، وتطبيق معرفة جديدة( وطلب 

املساعدة من األقران واملديرين عند الحاجة.  

وتش��ري اإلدارة الذاتية إىل محاولة املرء التحكم يف نواحي معينة من الس��لوكيات واتخاذ 

الق��رار، ومن املفرتض أن تقوم الربامج التدريبية بإعداد املوظفني إلدارة طرق اس��تخدامهم 

للمهارات والسلوكيات الجديدة ذاتياً عىل رأس العمل.  وتتضمن اإلدارة الذاتية ما ييل: 

تحديد درجة الدعم والنتائج السلبية الستخدام القدرات الجديدة يف بيئة العمل.  . 1

وضع أهداف لالستفادة من القدرات املكتسبة.  . 2

تطبيق القدرات املكتسبة يف نطاق الوظيفة.  . 3

مراقبة االستفادة من القدرات املكتسبة عىل رأس العمل.  . 4

املشاركة يف التعزيز الذايت328.  . 5

يش��ري البحث إىل أن املتدرب��ني الذين يكونون عىل دراية بإس��رتاتيجيات اإلدارة الذاتية 

يظهرون مستويات أعىل يف نقل السلوك واملهارات أكرث من املتدربني الذين ليسوا عىل دراية 

بها329، وتعد اإلدارة الذاتية ذات أهمية ملا سيواجهه املتدرب عىل األرجح من عقبات يف بيئة 

العمل من شأنها أن تحول دون انتقال التدريب.  ويبني الجدول )5-2( تلك العقبات والتي 

تتمثل يف:  )1( فقدان دعم األقران واملديرين )2( عوامل متعلقة بالعمل نفسه )أي ضغوط 

الوقت(.  وباعتبار إعادة الهيكلة وتقليص العاملة وتقليل التكاليف الذي يجري يف كثري من 

الركات، فإن تلك العقبات متثل حقائق دامئة للمتدربني.  

فعىل س��بيل املثال، تس��مح التقنيات الحديثة للموظف��ني بالدخول عىل موارد وعروض 

املنتجات من خالل اإلنرتنت أو أجهزة الحاس��وب الش��خصية املزودة مبش��غل أس��طوانات 

مدمج��ة.  ومع ذلك فأثناء تدريب املوظفني عىل اس��تخدام تلك امل��وارد من خالل أحدث 

التقني��ات، دامئاً ما يصابون باإلحباط جراء عدم وج��ود تكنولوجيا مامثلة يف موقع عملهم.  
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بل قد تفتقر أجهزة الحاس��وب الخاصة باملوظفني لذاكرة كافية أو االتصال بشبكة اإلنرتنت 

حتى ميكنهم استخدام ما تعلمونه.  

جدول )5-2( أمثلة عىل العقبات التي قد تظهر يف بيئة العمل ومتنع انتقال التدريب

وصف التأثريالعقبة                               

•ظروف العمل يجد املوظفون صعوبة يف استخدام سلوكيات 	
أو مهارات أو معارف جديدة.

ضغوط العمل                      

معدات غري كافية                    

فرص قليلة الستخدام املهارات

ميزانية غري كافية

فقدان دعم األقران

األقران:

• يقومون بتثبيط همم أقرانهم يف استخدام.	
• مهارات ومعارف جديدة يف حيز وظائفهم.	
• ال يكون لديهم الرغبة يف تقديم تغذية راجعة.	
• ينظرون للتدريب عىل أنه مضيعة للوقت.	

• معارف 	 استخدام  بدعم  األقران  يقوم  ال 
ومهارات وسلوكيات جديدة.

فقدان دعم اإلدارة

اإلدارة: 

• من 	 املكتسبة  االقرتاحات  أو  األفكار  تقبل  ال 
التدريب.

• ال تناقش الفرص التدريبية. 	
• تعارض استخدام املهارات املكتسبة من التدريب. 	
•  تنر فكرة أن التدريب ما هو إال مضيعة للوقت.     	
• والتغذية. 	 التعزيز  توفري  يف  الرغبة  لديها   ليس 

حتى  للمتدربني  الالزم  والتشجيع  الراجعة 
يستخدموا املحتوى التدريبي.

• ال يعزز املديرون التدريب وال يتيحون فرصاً 	
معارف  أو  مهارات  أو  سلوكيات  الستخدام 

جديدة.

المصدر:
R.  D.  Marx، “Self-Managed Skill Retention، “ Training and Development Journal )January 1986(: 54-57.  
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تلك العقبات تعيق عملية النقل نظراً ألنها تتس��بب يف حدوث ارتدادات.  وتحدث تلك 

االرتدادات عندما يستخدم املتدرب قدرات أقل مستوى تم اكتسابها يف وقت سابق بدالً من 

محاولة تطبيق القدرات التي يكتسبها من الربنامج التدريبي.  فحاالت االرتدادات التدريجية 

للسلوكيات ومناذج املهارات القدمية هو أمر شائع.  فعىل املتدربني أن يحاولوا تجنب تبني 

منط التقهقر للوراء أو اس��تخدام كفاءات مكتسبة قدمية وغري فعالة )من معارف ومهارات 

وس��لوكيات وإس��رتاتيجيات(.  كام ينبغي عىل املتدربني أن يفهم��وا حقيقة أن االرتدادات 

أمر ش��ائع وعليه��م أن يكونوا عىل اس��تعداد للتأقلم معها؛ إذ املتدربون غري املس��تعدين 

ملعايشة تلك االرتدادات قد يفقدون رغبتهم يف محاولة استخدام قدرات جديدة – خصوصاً 

املتدربني ذوي املستوى املتدين من الفعالية الذاتية والثقة بالنفس.  

أح��د ط��رق إعداد املتدرب��ني عىل التعامل مع تل��ك العقبات يتمث��ل يف تقديم دروس 

تعليمية يف أس��اليب تقني��ات اإلدارة الذاتية يف نهاية الربنامج التدريب��ي.  ويقدم الجدول 

)5-3( مثاالً عىل التدريب عىل اإلدارة الذاتية.  فتبدأ الوحدة التدريبية مبناقشة االرتدادات 

مؤكدة أن تلك االرتدادات ليست دلياًل عىل عدم الكفاءة الشخصية، بل تنشأ نتيجة للعادة 

املتبعة يف اس��تخدام املعرفة وامله��ارة التي تطورت مبرور الوق��ت.  وتوفر تلك االرتدادات 

معلومات تعد رضورية للتحسني، حيث تسهم يف تحديد الظروف التي سيكون لها أسوأ أثر 

س��لبي عىل عملية انتقال التدريب.  وتتمثل الخطوة التالية يف اس��تهداف نقل إسرتاتيجية 

أو مه��ارة أو س��لوك معني، حيث يج��ب أن تكون املهارة قابلة للقي��اس والحرص.  ومن ثم 

يت��م تحديد العقبات التي تعيق انتقال التدري��ب، والتي قد تتضمن كال من خصائص بيئة 

العمل باإلضافة إىل الخصائص الشخصية )مثل الكفاءة الذاتية املحدودة(.  ويجري بعد ذلك 

تزويد املتدربني برؤية شاملة لإلسرتاتيجيات أو املهارات التي ميكن استخدامها ملعالجة تلك 

العقبات.  وتتضمن تلك املهارات واإلس��رتاتيجيات إدارة الوقت، وبناء ش��بكة دعم شخيص 

)ليتحدث األشخاص بعضهم مع بعض حول كيفية نقل املهارات لبيئة العمل(، ومراقبة ذاتية 

لتحدي��د النجاحات يف نقل املهارات للمهام الوظيفية.  وحتى يتم معالجة هذه االرتدادات 

بع��د ذلك فإنه يتم توجيه املتدربني بحيث يكون��ون ملمني باملواقف األكرث تعرضاً لحدوث 

تلك األمور.  ويتناول الجزء األخري من الوحدة التدريبية آلية استخدام املوارد للمساعدة يف 

إمتام عملية التدريب، وقد تتضمن تلك املوارد التواصل مع املدرب أو مع األٌقران عرب الربيد 

اإللكرتوين باإلضافة إىل إمكانية إجراء مناقشات مع رئيسهم.  



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 352

جدول )5-3( عينة ملحتوى الوحدة التدريبية لإلدارة الذاتية

5.  حدد متي تكون االرتدادات محتملة الحدوث1.  مناقشة االرتدادات

الحظ دليل القصور  	

قدم توجهاً للتحسني                               	

* املواقف

* إجراءات تتخذ للتعامل مع االرتدادات

6.  مناقشة املوارد لضامن نقل املهارات2.  حدد املهارات املستهدفة للنقل        

حدد املهارات 	

هيئهم ليكونوا قابلني للقياس والعد                             	

* املدير

* املدرب 

* متدربون آخرون  

3.  حدد العوامل البيئية والشخصية التي تسهم 

يف حدوث ارتدادات   

تدين الكفاءة الذاتية 	

ضغط الوقت 	

فقد دعم األقران أو املدير  	

4.   ناقش مهارات وإسرتاتيجيات التالؤم

إدارة الوقت  	

وضع األولويات  	

املراقبة الذاتية  	

املكافآت الذاتية  	

إيجاد شبكة دعم شخيص 	

المصدر:
 Adapted from R.  D.  Marx, “Improving Management Development through Relapse Prevention 

Strategies,” Journal of Management Development 5 )1986(: 27–40; M.  L.  Broad and J.  W.  

Newstrom, Transfer of Training )Reading, MA: Addison-Wesley, 1992(; R.  D.  Marx and L.  A.  

Burke, “Transfer Is Personal,” in Improving Learning Transfer in Organizations, ed.  E.  Holton 

and T.  Baldwin )San Francisco: Jossey-Bass, 2003(: 227–42.  
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فعىل سبيل املثال، رمبا يكون أحد املديرين قد حرض برنامجاً تدريبياً يهدف تصميمه إىل 

زيادة مهارته القيادية.  وبعد مناقشة االرتدادات، يقوم املدير بتحديد ما يستهدفه الربنامج 

من املهارات وهي هنا مهارة صنع القرار التش��اريك – ويعني ذلك مناقشة الربامج والحلول 

املمكنة مع مرؤوسيه قبل اتخاذ القرار الذي سيؤثر يف مجموعة العمل.  فيقوم املدير بتحديد 

املهارة وكيفية قياسها »حيث يقوم مبناقشة املشكالت والحلول مع املوظفني مرتني أسبوعياً 

عىل األقل«.  وبعد ذلك يقوم بتحديد العوامل التي رمبا تسهم يف حدوث االرتدادات.  وقد 

يتمث��ل أحد تلك العوامل يف غياب ثقة املدير يف قدرته عىل التعامل مع مرؤوس��يه ممن ال 

يوافقونه الرأي.  وقد تتضمن اإلس��رتاتيجيات التي يضعها املدير ما ييل:  )1( تحديد أوقات 

ملقابلة املرؤوس��ني يف جدول أعامل��ه )إدارة الوقت(، )2( اطالع رئي��س العمل عىل الهدف 

من انتقال التدريب وطلب املس��اعدة )تش��كيل مجموعة دعم(، و)3( تلقي دورة تدريبية 

توكيدية.  إذاً ما املوقف الذي يكون فيه املدير معرضاً بش��كل خاص لحالة ارتداد؟  فاملدير 

يرى أنه قد يكون أكرث عرضة لحالة االرتداد هذه ومن ثم يلجأ الستخدام أسلوب استبدادي 

عندم��ا ال يجد إال إطاراً زمنياً قصرياً التخاذ القرار )فيكون هنا ضغط الوقت عائقاً(.  كام أن 

املدير يدرك أيضاً بأنه قد ال يكون من املناسب محاولة كسب إجامع حول قرار معني عندما 

تكون القيود الزمنية صارمة وال يكون لدى املرؤوس��ني الخربة الالزمة.  ويف الخطوة األخرية 

من الوحدة التدريبية، يقرتح املدير أنه )1( س��يتقابل م��ع املدربة للوقوف عىل ما أحرزته 

م��ن تقدم، )2( التحدث مع غريه من املديرين عن كيفية اس��تخدامهم مفهوم صنع القرار 

التش��اريك بكفاءة، و)3( التصميم عىل التواصل مع غريه من املديرين الذين حرضوا الحلقة 

التدريبي��ة معه.  كام يتعهد املدير أيضاً مبراقبة اس��تخدامه ملفهوم صنع القرار التش��اريك، 

ويقوم إىل جانب ذلك بتدوين النجاحات واإلخفاقات يف يومياته.  

 خصائص بيئة العمل التي تؤثر في انتقال التدريب:

الش��كل )5-1( يوضح أن هن��اك العديد من خصائص بيئة العم��ل التي تؤثر يف انتقال 

التدريب، مبا يف ذلك مناخ انتقال التدريب ودعم األقران واملديرين، وإتاحة الفرصة لتحسني 

األداء، والدعم التقني.  
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مناخ انتقال التدريب:

يش��ري مناخ النقل إىل تصورات املتدربني حول مجموعة كبرية من خصائص بيئة العمل 

التي تيرس أو تعيق اس��تخدام املهارات أو الس��لوكيات التي ت��م التدريب عليها.  وتتضمن 

تلك الخصائص دعم األقران واملديرين وفرصة اس��تخدام املهارات ونتائج استخدام القدرات 

املكتس��بة بالتعلم330، ويبني الشكل )5-4( خصائص املناخ اإليجايب لعملية انتقال التدريب.  

فق��د أوض��ح البحث أن مناخ انتقال التدريب متعلق بش��كل كبري بالتغ��ريات اإليجابية يف 

الس��لوكيات اإلدارية للمديرين وبس��لوكيات التعامل بني األش��خاص بعد التدريب.  وحتى 

تدعم رشكة س��اوث ويس��ت آيرالينز )Southwest Airlines( نق��ل تدريباتها املالية التي 

ترك��ز ع��ىل املقاييس األساس��ية للعمل، فإنه يتم توزي��ع قوائم التكلف��ة التي توضح مدى 

إس��هام املوظفني يف تحسني أداء الركة بأكملها بعد انتهاء التدريب331.  ويتم تعليق ألواح 

ورقية قالبة يف أمكان العمل بحيث تحدد النقاط التي يتم الرتكيز عليها يف حلقات األس��ئلة 

واألجوبة التي يتم عقدها بني املديرين واملوظفني.  ويتسلم جميع املديرين ملصقات كبرية 

ُتعرض عليها »األرقام السحرية« األربعة للركة )وهي صايف الدخل، مقياس تكلفة الوحدة، 

ص��ايف الهامش، ورأس املال املس��تثمر(.  حيث تتضمن امللصقات أعم��دة فارغة ُيتوقع من 

املديرين اس��تكاملها وتحديثها بانتظام بحيث تعكس مس��توى أداء العام السابق، وأهداف 

العام الحايل، واألرقام من بداية العام حتى تاريخه والنتائج ربع السنوية.

انظ��ر كيف تدعم بيئ��ة العمل لدى املرك��ز الطبي لجامع��ة فانديربيلت 

VUMC( Vanderbilt University Medical Center( انتق��ال التدري��ب.  فالربنام��ج 

التدريبي الخاص بفريق املركز الطبي لجامعة فانديربيلت ُصمم بطريقة تهدف إىل تعريف 

املش��اركني باألخطاء املتعلقة بأمن املرىض وطرق تجنبها، وطرق بناء الفريق، والفحص عرب 

اإلدارات وكذل��ك االتصاالت، وصنع الق��رار، والتغذية الراجعة الخاصة ب��األداء332.  وهناك 

العديد من الخطوات التي يجري اتخاذها لضامن حدوث انتقال التدريب، ويجري قبل بدء 

التدريب، إعداد قادة املركز الطبي التابع لجامعة فانديربيلت كخطوة من ش��أنها أن تسهم 

يف إنجاح الربنامج.  كام يحرض كبار اإلداريني واملديرين الطبيني وموظفي التمريض معسكراً 

تدريبي��اً يتم خالله إلقاء الض��وء عىل الربنامج التدريبي للفريق.  كام يتم إجراء اس��تقصاء 
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عن مناخ األمن بهدف معرفة كيفية تقبل كل قس��م من أقسام املستشفى لتوجهات املركز 

الطب��ي للجامعة )VUMC( فيام يتعلق بقضايا أمن املرىض واملامرس��ات األمنية.  وحينئذ، 

يتم مراجعة كل قس��م لتحديد األخطاء املوجودة ضمن كيان هذا القس��م وهي مشكالت 

تتعلق بالنظام نفس��ه وكذلك لتقيي��م كيفية نقل الفريق للخالف��ات ومعالجته لها.  وبعد 

انته��اء التدريب يتوىل املرفون الطبيون مهام املراقبة والتوجيه وتقديم تغذية راجعة، كام 

يتم إع��داد قامئة مرجعية للتحقق من إجراءات معينة، مثل حاالت تس��ليم املرىض وإدارة 

املهام العالجية ودورات اإلحاطة واس��تخالص املعلومات.  وتس��اعد القوائم املرجعية هذه 

املشاركني يف استخدام اإلسرتاتيجيات التي ركز عليها التدريب يف تحسني مستوى أمن املرىض 

ومستوى جودة الرعاية املقدمة لهم، كام أن املرىض أنفسهم لهم دور يف ضامن توفري األمن.  

وقد ق��ام املركز الطبي )VUMC( بإعداد رشيط فيديو ُيطلب من املرىض مش��اهدته عند 

دخولهم املستش��فى، حيث يتم فيه التأكيد عىل أهمية طرح األسئلة املتعلقة بطرق العالج 

واإلجراءات الطبية.  

جدول )5-4( خصائص املناخ اإليجايب النتقال التدريب

مثالالخاصية

املتدربني ووضع  بتشجيع  قيام املرفني واألقران 

أهداف لهم الستخدام مهارات وسلوكيات جديدة 

يتم اكتسابها أثناء التدريب.

تطبيق  كيفية  التدريب  حديثو  املديرون  يناقش 

تدريبهم يف وظائفهم وذلك مع مرفيهم وغريهم 

من املديرين أثناء التدريب.

إشارات املهمة:  تعمل خصائص وظيفة املتدرب 

عىل حثه أو تذكريه الستخدام سلوكيات ومهارات 

جديدة يف التدريب.

يتم تصميم وظيفة املدير حديث التدريب بطريقة 

يف  يتعلمها  التي  املهارات  يستخدم  أن  له  تسمح 

التدريب.

الراجعة:  يدعم املرفون تطبيق  التغذية  نتائج 

من  اكتسابها  يتم  جديدة  ومهارات  سلوكيات 

املتدربني  أثناء  يتم  ال  العقاب:  غياب  التدريب 

بشكل واضح عن استخدام سلوكيات أو مهارات 

جديدة يتم تعلمها من التدريب. 

يراقب املرفون املديرين حديثي التدريب والذين 

يستفيدون مام تدربوا عليه.



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 356

مثالالخاصية

نتائ��ج التعزي��ز امللموس��ة:  يتلق��ى املتدرب��ون 

مكافآت الستخدامهم مهارات وسلوكيات جديدة 

مكتسبة من التدريب.

عندم��ا يخف��ق املدي��رون الحديث��و التدري��ب يف 

استخدام تدريبهم، فإنه ال يتم توبيخهم.

نتائ��ج التعزيز غري امللموس��ة:  يتلقى املتدربون 

مكافآت داخلية الستخدامهم سلوكيات ومهارات 

جديدة مكتسبة من التدريب.

التدريب ملموسة الذين  يتقاىض املديرون حديثي 

ينجحون يف استخدام تدريبهم زيادة يف رواتبهم.

يق��در املرفون واملدي��رون غريهم م��ن املديرين 

املدرب��ني الذين يقومون بوظيفتهم بالش��كل الذي 

تعلموه يف التدريب.

المصدر:  
J.  B.  Tracey، S.  I.  Tannenbaum، and M.  J.  Kavanagh، “Applying Trained Skills on the Job; The 

Importance of the Work Environment، “ Journal of Applied Psychology 80 )1995(; 235 – 52; E.  

Holton، “What’s Really Wrong: Diagnosis for Learning Transfer System Change، “ in Improving 

Learning Transfer in Organizations.  ed.  E.  Holton and T.  Baldwin )San Francisco: Jossey، Bass، 

2003(: 59-79.  

دعم المديـــر:

يقص��د ب�دعم املدير الدرجة الت��ي وفقاً لها يقوم مديرو املتدربني ب��� )1( التأكيد عىل 

أهمي��ة حضور الربام��ج التدريبية و)2( بذل الجه��د حتى يتم تطبيق املحت��وى التدريبي 

ع��ىل رأس العمل.  ميكن أن يطل��ع املديرون املتدربني عىل التوقع��ات باإلضافة إىل تقديم 

التش��جيع واملوارد املطلوبة لتطبيق التدريب عىل رأس العمل.  فقد طلبت إحدى الركات 

من املتدربني ورؤس��ائهم أن يقوموا بإعداد مذكرات وإرس��الها بعضهم لبعض.  تصف تلك 

املذكرات ما الذي بنبغي عىل الش��خص اآلخر »البدء به« و »االس��تمرار عليه«، و »التقليل 

منه« و »التوقف عن القيام به« وذلك لتحسني نقل املحتوى التعليمي333.  
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وميك��ن أن يق��دم املديرون مس��تويات مختلفة من دعم األنش��طة التدريبية، كام يبني 

الش��كل )5-2(334، فكلام ارتفع مستوى الدعم، كلام ازدادت فرصة حدوث انتقال التدريب.  

وينبغي أن يش��ارك املديرون بنش��اط يف تصميم الربامج التدريبية وإلقائها.  ولعل املستوى 

األسايس للدعم الذي ميكن للمدير أن يقدمه يتمثل يف قبول املتدربني والسامح لهم بحضور 

التدريب.  أما املس��توى األكرب للدعم فيتمثل يف املش��اركة يف التدريب بصفة مدرب )القيام 

بالتدري��س يف الربنام��ج(، إذ إن املديرين الذين يعملون بصف��ة مدربني يكونون األقرب إىل 

تقديم كثري من وظائف الدعم األقل مستوى، مثل تعزيز استخدام كفاءات مكتسبة حديثاً، 

مناقش��ة مس��توى التقدم مع املتدربني، وإتاحة فرص للمامرس��ة.  ولرفع مس��توى انتقال 

التدري��ب ألق��ى حد، يحتاج املدربون إىل تحقيق أعىل مس��توى دع��م ممكن.  كام ميكن 

للمديرين تس��هيل النقل من خالل التعزيز )اس��تخدام خطط عم��ل(.  وخطة العمل هي 

وثيقة مكتوبة تتضم��ن الخطوات التي يتخذها املتدرب واملدير لضامن أن التدريب ينتقل 

للوظيفة )انظر ش��كل 5-3(.  وتتضمن خطة العمل )1( ه��دف يحدد أي محتوى تدريبي 

سيس��تخدم وكيفية اس��تخدامه )مروع، مشكلة(، )2( إس��رتاتيجيات للوصول للهدف )مبا 

يف ذلك ما س��يقوم املتدرب به بش��كل مختلف، واملوارد املطلوبة، ونوع الدعم املقدم من 

املديرين واألقران(، )3( إسرتاتيجيات لتلقي تغذية راجعة، و)4( النتائج املتوقعة.  كام تقدم 

خط��ة العمل قامئة مراجعة تقدم مدوناً به��ا التواريخ واألوقات التي يتفق املدير واملتدرب 

عىل املقابلة فيها ملناقش��ة التقدم الذي يتم إحرازه يف استخدام الكفاءات عىل رأس العمل.  

وينبغي أن تبدأ عملية تخطيط العمل بتحديد الهدف واإلسرتاتيجيات املوصلة إليه.  ومبجرد 

تحديد تلك العوامل، يتم إمتام إس��رتاتيجيات الحصول عىل تغذية راجعة وتحديد الش��كل 

الذي س��يتحقق به الهدف.  وحتى يكم��ل املتدربون خطط عملهم فقد يحتاجون إىل دعم 

فني إضايف، مثل االس��تعانة بخرباء لإلجابة عن األسئلة أو املواد املرجعية.  وميكن للمدربني 

أو مديري املشاريع مساعدة املتدربني يف الحصول عىل املوارد التي يحتاجونها إلكامل خطط 

أعاملهم من خالل االجتامعات املبارشة أو عرب اإلنرتنت.  

يقدم الج��دول )5-5( قامئ��ة مراجعة ميكن اس��تخدامها لتحديد مس��توى دعم املدير 

للتدري��ب، فكلام ازدادت البيان��ات التي يتفق معها املديرون، كلام كان مس��توى دعمهم 
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شكل )5-2( مستويات دعم اإلدارة للتدريب

الوصفدعم مرتفعاملستوى

يشارك كمدربالتدريس يف الربنامج

يتيح للمتدربني فرصة للمامرسةمهارات املامرسة

تعزيز مناقشة التقدم مع املتدربني، مشاركة

تسأل عن كيفية دعم استخدام

املتدربني لكفاءات جديدة

حضور دورة توفري وقت لحضور التدريب من تشجيع

خالل إعادة ترتيب جدول 

العمل، التصديق عىل حضور 

املوظفني للتدريب

السامح للموظفني بحضور القبول

التدريب، اإلقرار بأهمية التدريب

دعم منخفض
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للربنامج التدريبي أكرب.  وهناك طرق متنوعة لكسب دعم املديرين للربنامج335:  أوالً، يحتاج 

املدي��رون إىل االطالع عىل غرض الربنامج وعالقته بأهداف العمل وإس��رتاتيجية العمل، كام 

ينبغي أن يقدم للمديرين جدول باملوضوعات وقامئة مهام ملا س��يقومون به بعد التدريب 

لضامن انتقال التدريب.  ثانياً، ينبغي تشجيع املتدربني عىل طرح مشكالت ومواقف العمل 

التي يواجهونها يف وظائفهم أثناء الدورة التدريبية والتي ميكن استخدامها كتدريبات أو يتم 

وضعها يف شكل خطط عمل.  وينبغي أن يحدد املتدربون املشكالت واملواقف بالتعاون مع 

مديرهم.  ثالثاً، ينبغي مش��اركة املعلومات الخاصة بفوائد الدورة التي أسهم بها مشاركون 

س��ابقون م��ع املديرين.  رابعاً، ميكن أن يكلف املدرب��ون املتدربني بإكامل خطط عمل مع 

مديريهم.  خامس��اً، يتم استخدام املديرين بصفة مدربني إن أمكن.  مبعنى أن يتم تدريب 

املديرين أوالً ليتحملوا بعد ذلك مسؤولية تدريب مرؤوسيهم.  

أرادت ماكس كونفينياس س��تورز )Mac’s Convenience Stores( يف تورنتو، أونتاريو، 

كندا، أن تعني مديري س��وق لتوفري استش��ارات أعامل للمتاجر.  وللتأكد من ظهور املتاجر 

بش��كل جيد، فقد كان املوظفون يرتدون زياً موحداً نظيفاً، وتم توفري خدمة عمالء جيدة، 

وتم لصق املعلومات الخاصة باألمن والصحة336، وكان فهم املاليات كفاءة أساسية للوظيفة 

وتم تدريب مديري الس��وق.  وللمساعدة يف ضامن انتقال التدريب، فقد تم اعتبار العمل 

م��ع عامل املتاجر لزيادة املبيعات مطلباً مهاًم للوظيفة باإلضافة إىل كونه جزءاً من املقابل 

املادي ملديري السوق وتقييم أدائهم.  
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شكل )5-3( عينة لخطة عمل

موضوع التدريب _________________

اله��دف:  ض��ع املحتوى التدريبي )املعرفة، املهارة، الس��لوك، الكف��اءة، إلخ( والتطبيق 

)املروع، املشكلة، إلخ(

إسرتاتيجيات بلوغ الهدف 

تعديل السلوك )ما الذي سأقوم بفعله بشكل مختلف؟( 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

املوارد املطلوبة )معدات، ماليات(

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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كام تم اعتبار مديري السوق مسؤولني عن تقديم تدريب مايل لعامل املتاجر، وقد نتج 
ع��ن هذا التدريب زي��ادات يف األرباح وتخفيض يف التكاليف الناتج��ة عن رسقة املوظفني 

للسلع من املتاجر عرب أونتاريو.

ويف ح��د أدىن، ينبغي تحدي��د مواعيد لعقد دورات خاصة م��ع املديرين لرح الغرض 
من التدريب ولوضع التوقعات التي ستجش��ع عىل حضور الربنامج التدريبي، وإتاحة فرص 
للمامرسة، وتعزيز استخدام التدريب، ومتابعة املتدربني لتحديد التقدم يف استخدام كفاءات 

مكتسبة حديثاً.

شكل )5-5( قامئة مراجعة لتحديد مستوى دعم املدير للتدريب

ال أوافق اوافق  لدي حس جيد عن نوعية محتوى الدرس.  

أعرف كيف يتناسب التدريب مع ما أطلب من املوظفني القيام به.

توجد طرق ملموسة ملساعدة التدريب للموظفني.  

توجد طرق ملموسة ملساعدة التدريب لوحدتنا.

أستطيع أن أتعرف عىل سبب اهتامم املنظمة بتوفري التدريب.

يف تقييامت األداء، أستطيع تقييم املوظفني عىل ما يتعلمونه يف قاعة التدريب.

أعرف ما يكفي عن دعم التدريب للموظفني عند عودتهم للعمل.

لدينا األدوات والتقنيات التي سيتم مناقشتها يف قاعة التدريب.  

سعيد لحضور املوظفني الفصل التدريبي.

ناقشت املوضوع والدرس مع املوظفني الذين سيحرضون.

يعرف املوظفون أنني مهتم مبا سيتم تدريسه يف الفصل.

إنني مسؤول عن استخدام املوظفني للمحتوى التدريبي يف وظائفهم.

المصدر: 
A.  Rossett، “That Was a Great Class، But…..  ، “ Training and Development )July 1997(:21.  

ومثال عىل ذلك، تس��تخدم رشك��ة أولتيل )Alltel( - وهي رشكة اتص��االت املديرين337، 

وعن��د حدوث تغريات يف النظم أو املنتجات أو السياس��ات، يقوم املدي��رون بدور املدربني 

األساس��يني للموظفني.  ومن خالل سلسلة من االجتامعات عن بعد، ترح أولتيل للمديرين 
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يف ميدان العمل إس��رتاتيجيات تس��ويق جديدة، وخطط أسعار جديدة، وخدمات بيانات أو 

خدمات السلكية جديدة، وعروض جديدة يف املنتجات مثل سامعتي الرأس ألجهزة الهاتف.  

وال ينص��ب الرتكي��ز يف تلك ال��دورات التدريبية عىل توصيل التغريات فحس��ب بل ميتد إىل 

تعليم املديرين االستخدام الكفء للمبادئ التعليمية لتدريب املوظفني.  فعىل سبيل املثال، 

ق��د يقوم املديرون، يف االجتامعات عن بعد، باالش��رتاك يف عملية لعب أدوار تكون مصممة 

لتعليم موظفي املبيعات كيفية التحدث مع العمالء عن كيفية تحسني املعدة.  

أم��ا رشكة كيه إل إيه - تينكور )KLA-Tencor(، وتعمل يف مجال توريد حلول التحكم 

يف العمليات يف صناعة أشباه املوصالت، فإنها تقيم التدريب والتطوير وتستثمر فيه أموالها 

وتجرب تطبيقه عىل إس��رتاتيجية العمل.  فعىل س��بيل املثال، تم تصنيف الركة مؤخراً يف 

املرك��ز الخامس ضمن أول مائة رشكة حس��ب تصنيف مجلة ترينن��ج )Training(.  ونظراً 

الرتفاع مستوى استثامرها يف التدريب، تأخذ رشكة كيه إل إيه - تينكور خطوات عديدة مع 

املوظفني واملديرين لضامن تلقي التدريب بجدية وتطبيقه يف مجال الوظيفة338.  

وركزت الركة أحد اهتامماتها يف حل إش��كالية أن الكثري من املوظفني كانوا ينظرون 

إىل التدري��ب عىل أنه مبثابة عطلة من وظائفه��م.  وللتعامل مع هذا األمر قامت الركة 

بإدراج سياسة النجاح أو الرسوب يف املنهج التدريبي.  ففي حالة فشل املوظف يف اجتياز 

أي قسم من أقسام الربنامج التدريبي، يتم اتخاذ إجراء إداري عىل الفور.  حيث يتم فصل 

املوظ��ف من ال��دورة التدريبية، ويتم وضع خطة تحس��ني أداء تتطلب أن يقوم املوظف 

بإعادة الدورة التدريبية مرة أخرى.  وقد نتج عن سياس��ة النجاح أو الرسوب تلك تحسن 

مس��تويات كفاءة املوظفني، وتخفيض العاملة الضعيفة األداء، ومدخرات بلغت 1.4 مليار 

دوالر.  لكن أهم النتائج متثلت يف أن تلك السياسة غريت نظرة املوظفني للتدريب.  وبدالً 

من رسعة مغادرة الدورة التدريبية فور انتهائها، ميكث املتدربون لوقت متأخر ويشكلون 

مجموعات دراس��ية يكملون من خاللها واجباتهم واملهام املكلفون بها.  ومن ثم انخفض 

مع��دل التأخري ع��ن حضور الدورات الدراس��ية من 20% إىل صفر%.  كام رفعت سياس��ة 

النجاح أو الرسوب من معنويات املدربني الفنيني ملا رأوه من تعلم الطالب بشكل حقيقي 

واهتاممهم بالدورات.  



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 364

ويتنب��ه املدي��رون إىل تطوير موظفيهم نظ��راً ألن جزءاً من خط��ة الحوافز يعتمد عىل 
التدري��ب والتطوير.  وتتألف خطة الحوافز من أهداف مالية وإنتاجية وإس��رتاتيجية، كام 
أن التدري��ب والتطوي��ر هام يف ذاتهام أهداف إس��رتاتيجية.  ومنوذجي��اً، فإن ما يرتاوح من 
10% إىل 30% م��ن حواف��ز املديرين يعتمد عىل التطوير.  وبالنس��بة لبعض املديرين، حتى 
نس��بة 75% من حوافزهم ميكن أن تعتمد عىل تطوير املوظفني الذي يتم قياس��ه من خالل 
تدريب املوظفني ومس��تويات اعتامدهم.  وتختلف تلك النسبة طبقاً لدرجة تأثري التدريب 
ع��ىل عمليات العمل.  كام أن خطة الحوافز تس��اعد املوظفني ع��ىل تقايض عالوات حيث 
ترتبط تلك العالوات باأله��داف اإلنتاجية.  وال يكون مؤهاًل لتلقي تلك العالوات اإلنتاجية 
س��وى املوظفني الحاصلني عىل مستويات اعتامد وتدريب.  وبالنسبة لبعض الوظائف، مثل 
مهن��دس خدم��ة قد ترتاوح العالوات م��ن 10% إىل 15%.  وطبقاً لخط��ة الحوافز تلك، فإن 

مسؤولية التدريب ليس فقط هي مسؤولية املديرين هي مسؤولية كل موظف.  

دعــم األقران:

ك��ام ميكن تعزيز انتقال التدريب من خالل ش��بكة دعم تربط بني املتدربني339، ويقصد 
بش��بكة الدعم مجموعة من اثنني أو أكرث من املتدربني يتفقون عىل أن يتقابلوا ويناقش��وا 
مدى تقدمهم يف االستفادة من القدرات املكتسبة بالتعلم يف نطاق وظائفهم.  وقد يتضمن 
ذل��ك مقابالت مبارشة أو من خ��الل التواصل بالربيد اإللكرتوين، كام قد يش��ارك املتدربون 
تجاربهم الناجحة يف اس��تخدام املحتوى التدريب عىل رأس العمل.  كام قد يناقشون كيفية 
حصولهم عىل املوارد الالزمة الس��تخدام املحتوى التدريب��ي أو كيفية مواكبتهم لبيئة عمل 
تتعارض مع اس��تخدام املحتوى التدريبي.  رتبت إحدى رشكات وسط الغرب األمريي لعقد 
سلس��لة من االجتامعات م��ع كل مجموعة تدريبية بعد انته��اء دوراتهم التدريبية بفرتات 
ترتاوح من أسبوعني إىل أربعة عر أسبوعا340ً، وكلام زادت اجتامعات األقران التي يحرضها 
املتدربون، خصوصاً املتدربون الذي يش��عرون بضعف الدعم اإلداري للتدريب، زاد معدل 

التعلم املنقول لبيئة العمل.  

 كام قد يس��تخدم املدربون رس��ائل إخبارية لبيان كيفية تعامل املتدربني مع نقل املواد 
التدريبي��ة.  هذه الرس��ائل اإلخبارية التي ترس��ل إىل جميع املتدربني من ش��أنها أن تحدد 
املقابالت الش��خصية التي تعقد مع املتدربني الذين أثبتوا نجاحهم يف استخدامهم ملهاراتهم 
الجديدة.  كام ميكن للمديرين أن يزودوا املتدربني مبوجه من بني املوظفني الذين يتمتعون 
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بخربة أوس��ع نظراً لحضوره يف الس��ابق الربنامج التدريبي نفس��ه، أو قد يكون زميل عمل.  
وللموجه أن يس��دي النصيحة والدع��م املرتبط بنقل مواد التدري��ب )مثل، توضيح كيفية 

الحصول عىل فرص لالستفادة من القدرات املكتسبة حديثاً(.  

فرص االستفادة من القدرات المكتسبة:

تش��ري فرصة االس��تفادة من القدرات املكتس��بة )فرص األداء( إىل امل��دى الذي وفقاً له 
يسعى املتدرب بنشاط للحصول عىل مهام – أو ُيزود ب�ها – يقوم من خاللها بتطبيق املعرفة 
واملهارات والس��لوكيات الجديدة املكتس��بة من الربنامج التدريبي، وتتأثر فرص األداء بكل 
من بيئة العمل وتحفيز املتدرب.  وتتمثل إحدى طرق إتاحة الفرصة للمتدرب لالس��تفادة 
من القدرات املكتس��بة يف توفري مهام تجريبية ُيكلف املتدرب بأدائها )مثل، حل املشكالت 
وإنجاز املهام( التي تتطلب اس��تخدام تلك الكفاءات.  وعادة ما يلعب مدير التدريب دوراً 
أساس��ياً يف تحديد مه��ام العمل تلك، كام تتأثر فرص األداء بالدرج��ة التي وفقاً لها يتحمل 
املتدربون مس��ؤوليات ش��خصية يف بحثهم عن مهام تتيح لهم اس��تخدام كفاءات جديدة 

مكتسبة من التدريب.   

ويتم تحديد فرص األداء من خالل س��عة النش��اط ومس��تواه ونوع املهمة341، وتتضمن 
الس��عة عدد املهام التدريبية التي يتم القيام بها يف نطاق الوظيفة، يف حني يش��ري مس��توى 
النشاط إىل عدد املرات أو معدل تكرار القيام باملهام التدريبية يف نطاق الوظيفة.  أما نوع 
املهمة فيش��ري إىل صعوبة أو أهمية امله��ام التدريبية التي تؤدى بالفعل يف نطاق الوظيفة، 
وم��ن املعل��وم أن املتدربني الذي��ن يجدون فرصاً الس��تخدام املحت��وى التدريبي يف نطاق 
وظائفه��م يكونون هم األقرب للحفاظ عىل الكفاءات املكتس��بة أك��رث من املتدربني الذين 

يجدون فرصاً أقل342.  

وميك��ن قياس فرص األداء من خالل طلب توضيح ما ييل من املتدربني الس��ابقني:  )1( 
ه��ل يقوم��ون بالفعل بأداء مهم��ة ما، )2( كم م��رة يقومون بأداء املهم��ة، و)3( ما مدى 
أدائهم للمهام الصعبة واملثرية للتحدي.  أما األفراد الذين يسجلون مستويات منخفضة من 
فرص األداء، فإنهم قد يكونون مرش��حني أساسيني ل�حضور »دورات تنشيط« )وهي دورات 
مصممة لتمكني املتدربني من مامرس��ة املحتوى التدريبي ومراجعته(.  وتعد تلك الدورات 
التنش��يطية رضورية نظراً ألنه من املحتمل أن يكون أولئك املوظفون قد تضاءلت قدراتهم 
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املكتس��بة لعدم إتاحة الفرصة لتطبيق تلك الكفاءات.  كام قد تش��ري املستويات املنخفضة 
لفرص األداء تلك إىل أن بيئة العمل تعيق استخدام مهارات جديدة.  فعىل سبيل املثال، قد 
ال يدعم املدير األنشطة التدريبية أو ال يتيح للموظف فرصة لألداء بحيث يقوم من خاللها 
باس��تخدام املهارات التي ركز عليها التدريب.  ويف النهاية، قد تش��ري املستويات املنخفضة 

لفرص األداء إىل عدم أهمية املحتوى التدريبي للدور الذي يقوم به املوظف.     

 الدعم التقني:

 نظ��م دعم األداء اإللكرتوين )EPSSs( هي تطبيقات حاس��وبية تتيح، بحس��ب الطلب 
  . إمكاني��ة التدريب عىل املهارات وكذل��ك إمكانية الوصول إىل املعلومات ونصائح الخرباء343
وقد تس��تخدم نظم دعم األداء اإللكرتوين لتعزيز انتقال التدريب من خالل تزويد املتدربني 
مبصدر إلكرتوين للمعلومات ميكنهم الرجوع إليه وقت الحاجة وهم يحاولون يف ذات الوقت 
تطبيق القدرات املكتس��بة يف نطاق وظائفهم، وسيتم مناقش��ة نظم دعم األداء اإللكرتوين 

بالتفصيل يف الفصل الثامن.  

فمث��اًل نجد رشكة كاجيلز )Cagle’s(، التي تعمل يف مجال تصنيع لحوم الدواجن وتتخذ 
من أتالنتا مقراً لها، تس��تخدم نظم دع��م األداء اإللكرتوين للموظفني الذين يقومون بصيانة 
آالت تصني��ع لح��وم الدواجن344.  وألن اآلالت التي تزن الدواج��ن وتقطعها دامئاً ما تتطور 
رسيعاً، فإنه يس��تحيل تدريب الفنيني عىل تفاصيل املعدات بشكل مستمر.  ومع ذلك، يتم 
تدري��ب الفنيني عىل اإلجراءات األساس��ية التي ينبغي عليه��م معرفتها لصيانة تلك اآلالت، 
فعندما تواجه تلك اآلالت مش��كلة ما، يعتمد الفنيون عىل ما تعلموه يف التدريب باإلضافة 
إىل نظم دعم األداء اإللكرتوين الذي يقدم تعليامت أكرث تفصياًل عن اإلصالحات.  ومن خالل 
نظم دعم األداء اإللكرتوين يعرف الفنيون مدى توفر قطع الغيار ومكان تواجدها يف املخزن، 
وتتكون نظم دعم األداء اإللكرتوين من شاش��ة عرض بحجم طابع الربيد ملحق بقناع وجه 
زجاجي يكرب الشاشة.  وتكون شاشة العرض تلك ملحقة بحاسوب يزن ثالثة أرطال ويساوي 
يف حجمه نصف حجم مشغل األس��طوانات املحمول.  ويلحق بالقناع الزجاجي ميكروفون 
يس��تخدمه الفنيون إلعطاء أوامر ش��فهية للحاسوب، وتس��اعد نظم دعم األداء اإللكرتوين 
املوظفني يف تش��خيص األعط��ال وإصالحها برسعة كبرية.  هذه الرسع��ة مهمة يف حد ذاتها 
بالنظر إىل أن املصنع يقوم بالتعامل مع ما يزيد عىل 100,000 دجاجة يف اليوم الواحد وأن 

الدجاج هو يف النهاية منتج غذايئ قابل للتلف!  
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كام ميكن للمدربني أيضاً أن يراقبوا اس��تخدام املتدربني لنظم دعم األداء اإللكرتوين التي 

ت��زود املدرب مبعلومات قيمة عن نقل مش��كالت التدريب الت��ي يواجهها املتدربون.  وقد 

تتعل��ق تلك املش��كالت بالتصميم التدريب��ي )مثل، عدم فهم العملي��ة أو اإلجراء( أو بيئة 

العم��ل )مث��ل، إما عدم توفر املوارد أو املعدات الالزمة إلمت��ام مهمة ما للمتدربني أو عدم 

قدرتهم عىل الحصول عليها(.    

البيئات التنظيمية التي تشجع على النقل:

تسعى العديد من الركات للتحول إىل املنظمة املتعلمة التي تحرص عىل إدارة املعرفة 

حتى تضمن حصول املتدربني عىل فرصة لألداء، وكذلك لضامن دعم املديرين وأقران العمل 

لألنشطة التدريبية، وتوفر الحافز لدى املتدربني للتعلم، ومالءمة بيئة العمل للتعلم.  

المنظمة المتعلمة:

املنظمة املتعلمة هي تلك الركة التي تتمتع بقدرة جيدة عىل التعلم والتأقلم والتغري345، 

حيث تق��وم هذه الركة بدراس��ة العملي��ات التدريبية بعناية لض��امن مواءمتها ألهداف 

الرك��ة.  فف��ي املنظمة املتعلمة، ينظ��ر إىل التدريب عىل أنه جزء م��ن نظام يتم تصميمه 

إليجاد رأس مال بري للركة.  ولتتذكر معي الفصل الثاين الذي أرشنا فيه إىل أن رأس املال 

البري ال يش��تمل فقط عىل تعليم املوظفني القدرات األساس��ية الالزم��ة للقيام بوظائفهم 

الحالية بل يتضمن أيضاً تحفيز اإلبداع واالبتكار إىل جانب تحفيز املوظفني الكتساب املعرفة 

وتطبيقه��ا.  فمثاًل تقوم رشك��ة كينج أرثر فلور )King Arthur Flour( بتش��جيع موظفيها 

البالغ��ني 160 موظفاً عىل تعلم املهام املرتبطة بصناعة الخب��ز لتحفيزهم عىل أداء مهامهم 

ومساعدة الزبائن عىل فهم منتج الركة بشكل أفضل346، إذ ُيقدم للموظفني قرابة 15 حلقة 

دراس��ية كل عام عن »غذاء الدماغ«.  ويف تلك الحلقات، يقوم أقران العمل بتدريس العديد 

من املوضوع��ات بداية من كيفية صنع خبز دقيق القمح الكامل حتى كيفية قراءة التقارير 

املالية للركة وإدارة ش��ئونهم املالية الشخصية.  ويتم تحفيز كل املوظفني لحضور الحلقات 

الدراس��ية االختيارية وتعقد أثناء ساعات العمل، كام ميكن للموظفني أيضاً حضور الحلقات 

التي تقدمها الركة للخبازين املحرتفني وخبازي املنازل.
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وتظهر الس��امت املمي��زة للمنظمة املتعلم��ة يف الجدول )5-6( وعلي��ك أن تالحظ أن 

املنظمة املتعلمة تؤكد عىل إجراء التعلم ليس فقط عىل مس��توى املوظف الفردي )وهو ما 

كنا نعتقده يف الس��ابق(، لكن أيضاً عىل مس��تويات املجموعة واملنظمة.  كام تؤكد املنظمة 

املتعلمة إدارة املعرفة.

وحت��ى تصبح الركات منظامت متعلمة ناجحة فإنه ق��د ال ُيطلب منها زيادة التأكيد 

عىل التدريب فحسب، ولكن عىل تغيري نظم إدارة املوارد البرية أيضاً بهدف دعم التعلم.  

فمثاًل رشكة سكانديا س��ويدين )Skandia Sweden( وهي عارش كربى رشكات التأمني عىل 

الحياة يف العامل، وتعمل يف أكرث من 20 دولة يف أنحاء العامل347، وتتمتع رشكة سكانديا بالكثري 

من سامت املنظمة املتعلمة، فهي تدعم التدريب والتطوير املرتبطان بأهداف نشاط الركة.  

حيث قامت بإنش��اء جامعتها الخاصة بها كجزء من مجهوداتها املتواصلة يف مجال التعليم 

والتدري��ب.  كام تقوم الركة بتعويض املش��اركني عن املرصوفات وتش��جع املوظفني عىل 

االستفادة من الفرص التعليمية املتاحة.  ولكن وعىل الرغم من هذه اإلجراءات التشجيعية، 

الحظ��ت الركة ارتفاع معدالت تدوي��ر املوظفني، حيث أظهرت املقابالت الش��خصية أن 

املوظف��ني قد أرهقتهم ضغوط العمل والتعلم يف آن واح��د.  فقد كان املوظفون يواجهون 

صعوب��ات يف قيامهم بواجباتهم املنزلية بس��بب انش��غالهم يف تطوير كف��اءات جديدة يف 

العمل.  وقد توصلت س��كانديا إىل حل لدعم كل م��ن التعلم والعمل.  فقد قامت الركة 

باستحداث فائدة جديدة:  وهي إنشاء حساب ملدخرات الكفاءة، يتشابه مع خطة التقاعد 

املعروفة ب� K(401(، وتقوم فيه رشكة س��كانديا مبقارنة مس��اهامت املوظف، حيث ميكن 

للموظفني اقتطاع جزء من الوقت للتعلم وهم يف الوقت نفسه يتقاضون رواتبهم كاملة يف 

حني تستخدم الركة االعتامدات املالية املوجودة يف حساب الكفاءة لتعيني موظفني مؤقتني 

لشغل الوظائف الشاغرة.

  تقوم رشكة سكانديا مبقارنة مساهامت املوظفني الحاصلني عىل الحد األدىن من التعلم 

واملوظفني الذين تصل خرباتهم إىل 15 عاماً أو تزيد واملوظفني الذين تزيد أعامرهم عن 45 

عاماً وذلك مبعدل 3 إىل 1.  وتنظر الركة إىل تلك الفئة من املوظفني عىل أنهم يف خطر نظراً 

ألن مستوى معرفتهم أو مهاراتهم غري كافية للعمل الحايل واملستقبيل.  كام قامت سكانديا 

بإنشاء موقع إلكرتوين ميكن للموظفني من خالله تطوير وإدارة خطط التطوير الخاصة بهم.  
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جدول )5-6( السامت األساسية للمنظمة املتعلمة 

بيئة تعلم داعمة:

يشعر املوظفون باألمان عند تعبريهم عن أفكارهم الخاصة بالعمل وعند طرح األسئلة وكذلك عن  	

االختالف مع املديرين أو االعرتاف بارتكاب األخطاء.  

يتم تقييم وجهات النظر الثقافية والوظيفية املختلفة.   	

يتم تشجيع املوظفني عىل تقبل املخاطرة واإلبداع واستكشاف كل ما هو غري مجرب أو غري معروف  	

وذلك مثل محاولة القيام بعمليات جديدة وتطوير منتجات وخدمات جديدة.  

يتم تشجيع املراجعة الدقيقة لعمليات الركة.   	

مامرسات وعمليات التعلم: 

يتم التمرس عىل إيجاد املعرفة ونرها ومشاركتها وتطبيقها.   	

يتم تطوير النظم إليجاد املعرفة واالستحواذ عليها ومشاركتها.     	

دعم املديرين للتعلم:

دامئاً ما يسأل املديرون املوظفني ويستمعون إليهم وهم بذلك يشجعون الحوارات والنقاش.   	

ال ميانع املديرون من دراسة وجهات نظر بديلة.   	

يتم تخصيص وقت لتحديد املشكالت ومامرسات وعمليات التعلم ومراجعات ما بعد األداء.   	

تخصص مكافآت للتعلم ويتم تعزيزه ودعمه.   	

المصدر: 
D.  Garvin.  A.  Edmondson، and E.  Gino، “Is Yours a Learning Organization?” Harvard Business 

Review )March 2008(; 109-116; M.  Gephari، V.  Marsick، M.  Van Buren، and M Spiro، “Learning 

Organization Come Alive، “ Training and Development 50 )1996(; 34-45.  

المعرفة وإدارة المعرفة:

تذك��ر أنن��ا أرشنا يف الفصل الثاين أن املعرفة يقصد بها معرف��ة أفراد املوظفني أو فرقهم 

بوجه عام أو معرفة كيفية قيامهم مبهامهم )املعرفة االجتامعية والبرية( إضافة إىل لوائح 

الرك��ة وعملياتها وأدواتها وبرامجه��ا الروتينية )املعرفة املركب��ة(.  واملعرفة إما أن تكون 

معرفة ضمنية أو معرفة رصيحة.  أما املعرفة الضمنية فتش��ري إىل املعرفة الش��خصية التي 

تعتم��د عىل خربة الفرد وتتأثر مبا لديه م��ن مفاهيم وقيم.  ويتطلب نقل املعرفة الضمنية 
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التواصل عىل املس��توى الش��خيص من خالل املناقش��ات والعروض التوضيحية.  أما املعرفة 

الرصيحة فتش��ري إىل الكتيبات والصيغ واملواصفات املحددة بصيغة رس��مية.  وميكن إدارة 

املعرف��ة الرصيحة من خالل إدراجها ضمن قاعدة بيانات أو من خالل نظام مخصص إلدارة 

املعرفة.  فعىل س��بيل املثال، لدى مؤسس��ة فلوور )Fluor( نظام معرفة معتمد عىل شبكة 

اإلنرتنت يتيح للموظفني إمكانية الوصول إىل جميع اإلجراءات واإلرشادات واملعايري وأفضل 

املامرسات املطلوبة للقيام باملهام املحددة لوظائفهم348.  

وملشاركة املعرفة أربعة أش��كال:  التفاعل مع املجتمع، والتجسيد، والدمج، والتذويب.  

تضح تلك املفاهيم يف الش��كل )5-4( حيث يتضمن التفاعل مع املجتمع مش��اركة املعرفة 

الضمنية من خالل مش��اركة الخربات.  حيث يتم مش��اركة املعرفة وإجراء التعلم من خالل 

املالحظة والتقليد واملامرس��ة.  أما التجس��يد فيتضمن ترجمة املعرف��ة الضمنية إىل معرفة 

رصيحة، ويأخذ ذلك شكل االستعارات والنامذج واملفاهيم واملعادالت.  أما الدمج فيتضمن 

وض��ع املفاهيم الرصيحة يف ش��كل نظام مع��ريف من خالل التحليل والتصنيف واس��تخدام 

املعلومات بأس��لوب جديد.  وتقوم الدورات والحلقات الدراسية بتحويل املعرفة باألسلوب 

نفس��ه، أما التذويب فيشري إىل تحويل املعرفة الرصيحة إىل معرفة ضمنية.  ويتم استخدام 

طرق تدريبية، مثل أساليب املحاكاة وتدريب العمل وتطبيق الخربات يف نطاق الوظيفة، يف 

توليد معرفة ضمنية من املعرفة الرصيحة.  

وك��ام ذكرنا يف الفصل األول، فإن الكثري من ال��ركات تحاول إيجاد طرق للحصول عىل 

املعرفة الضمنية والرصيحة للموظفني كبار السن ذوي الخربة ومشاركتها349.  

شكل )5-4( أربعة أشكال من مشاركة املعرفة 

املعرفة الرصيحة املعرفة الضمنية

التجسيد التفاعل مع املجتمع      املعرفة الضمنية

الدمج التذويب     املعرفة الرصيحة

المصدر: 
I.  Nonaka and H.  Takeuchi، The Knowledge Creating Company )New York: Oxford University Press، 1995(.  



تصميم التدريب

371تدريب وتطوير املوظفني

فمثاًل رشكة ليونديلبازي��ل )LyondellBasell(، التي تعمل يف مجال تصنيع البوليمرات 

وتق��ع يف مقاطعة كلينتون بوالية أي��وا، فقد بدأت برنام��ج إدارة املعرفة لديها حيث رأت 

الرك��ة أن الكث��ري من املوظفني س��يتقاعدون يف وقت قريب.  وكان��ت الخطوة األوىل أنها 

طلبت من املوظفني األساسيني أن يدونوا مالحظاتهم عام تعلموه أثناء مدة عملهم، خصوصاً 

فيام يتعلق باملعرفة التي يجدون أنها مل توثق بالفعل، كام اس��تعانت الركة كذلك بركة 

استش��ارية لتعاونه��ا يف جهودها إلدارة املعرفة.  وقد تم بالفع��ل إجراء مقابالت موضوعة 

بعناي��ة م��ع املوظفني ليكون لديهم فهم أفض��ل للمهام الصعبة التي غ��اب عنها إجراءات 

التوثيق الجيد.  فعىل س��بيل املثال، كش��فت إح��دى املقابالت التي ت��م إجراؤها مع أحد 

األخصائيني الكيميائيني عن أنه عندما يصل مركب كيميايئ إىل درجة سيولة ولون معني فإنه 

يكون وقتها جاهزاً لالس��تخدام، وقد تم تس��جيل هذا الجزء من املقابلة عىل رشيط فيديو 

حتى يكون مبثابة مرجع للموظفني القادمني مستقباًل عن اللون الصحيح للمحلول.  

كام قام��ت رشكة ثري إم )3M( باتخ��اذ خطوات عدي��دة إلدارة املعرفة حيث حفزها 

لذل��ك االرتفاع املتوقع ملعدالت تقاعد مهنديس الخدمات الفنية يف الواليات املتحدة.  أوالً، 

متتل��ك رشكة ثري إم قاعدة معرفية قابلة للبحث تعرف ب� »مافني« – أو الش��خص املاهر - 

)Maven(.  وتتيح تلك القاعدة املعرفية لكل موظفي ثري إم إمكانية االطالع عىل معلومات 

وظيفي��ة من 2000 مهندس خدم��ات فنية حول العامل.  ثانياً، متتلك الركة موقعاً إلكرتونياً 

بصيغ��ة ويي وهي مدونة يس��تخدمها املوظف��ون يف تصنيف الخربات ومش��اركتها.  ثالثاً، 

تستخدم الركة تقنية تسمي رواية القصة.  وتتضمن هذه التقنية تكليف أحد أقسام رشكة 

ث��ري إم بتحدي��د حلول العمل املهمة التي قد تؤثر س��لبياً يف العمل )مثل إصالح آلة إنتاج 

يس��تلزم س��حبها من العمل(.  كام يطلب من مجموعات الخرباء مبا فيهم موظفي الهندسة 

والصيان��ة واإلنتاج أن يحرضوا االجتامع��ات التي يقومون فيها برح كيفية معالجتهم ملثل 

تلك املواقف، ويتم حينها استيعاب تشخيصهم للمشكلة ونره حتى ميكن للموظفني األقل 

خربة أن يطلعوا عىل حلولهم كلام دعت الحاجة.  

تش��ري إدارة املعرفة إىل عملي��ة تعزيز أداء الركة من خالل تصمي��م وتفعيل األدوات 

والعمليات والنظم والهياكل والثقافات بهدف تحس��ني مس��توى إيجاد املعرفة ومشاركتها 

واس��تخدامها350، كام قد تس��اعد إدارة املعرفة الركات يف رسعة ضخ املنتجات يف الس��وق 
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وتقديم خدمة أفضل للعمالء وتطوير املنتجات والخدمات اإلبداعية واس��تقطاب موظفني 

جدد واإلبقاء عىل املوظفني الحاليني من خالل إتاحة فرص التعلم والتطوير لهؤالء املوظفني.  

إذاً كي��ف ميكن القيام بإدارة املعرفة؟ هناك طرق متنوعة للمس��اعدة يف إيجاد املعرفة 

ومشاركتها واستخدامها ومنها ما ييل351: 

استخدام التكنولوجيا، والربيد اإللكرتوين، ومواقع التواصل االجتامعي )مثل الفيسبوك . 1

وماي سبيس( أو البوابات من خالل موقع الركة اإللكرتوين الذي يسمح للموظفني 

بتخزين املعلومات ومشاركتها مع اآلخرين.

نر الكتيبات واألدلة التي تظهر ما يقوم املوظفون به وكيفية التواصل معهم ونوع . 2

املعرفة التي ميتلكونها.

تطوير خرائط معلوماتية تحدد أماكن تخزين املعرفة املتخصصة يف الركة.. 3

اس��تحداث وظيف��ة كبري موظفي املعلوم��ات ووظيفة كبري موظف��ي التعلم للقيام . 4

بتصنيف املعلومات وتسهيل تبادلها داخل الركة.

مطالب��ة املوظف��ني بتقديم عروض لغريه��م من املوظفني بحيث يرح��ون فيها ما . 5

تعلموه من الربامج التدريبية التي حرضوها.

السامح للموظفني باقتطاع جزء من وقت العمل الكتساب املعرفة ودراسة املشكالت . 6

وحضور التدريب واستخدام التكنولوجيا.

استحداث مكتبة إلكرتونية للموارد التعليمية مثل املجالت والكتيبات الفنية والفرص . 7

التدريبية والندوات.

 تصميم مساحة مكتبية لتسهيل التفاعل بني املوظفني.. 8

إيجاد مجتمعات املامرسة من خالل عقد اجتامعات مبارشة واستخدام مواقع الويي . 9

واملدونات، وذلك بالنس��بة للموظفني الذين يجمعهم اهتامم مشرتك مبوضوع معني 

)مثل، منتج معني، أو خدمة ما، أو عميل ما، أو مشكلة من نوع ما( حيث يتعاونون 

سوياً ويتبادلون األفكار والحلول واالبتكارات.
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إجراء »مراجعات الحقة«، وذلك يف نهاية كل مروع بهدف استعراض ما تم والنظر . 10

فيام ميكن االستفادة منه.

ولتتأم��ل األمثل��ة التالية التي تبني كيفية اس��تخدام الركات لطرق مختلفة يف س��بيل 

إيجاد املعرفة ومش��اركتها.  فعىل س��بيل املثال، تقوم رشكة نوكي��ا )Nokia(، وهي الركة 

املصنعة للهواتف املحمولة، باستغالل االبتكارات املحلية حول العامل من خالل إنشاء مواقع 

إلكرتونية ومواقع ويي بهدف تشجيع املوظفني عىل مشاركة معارفهم352، حيث يطلب من 

الباحثني تس��جيل اكتشافاتهم يف املدونات وكذلك التعاون مع الجامعات ورشكات التصميم 

ورشكاء صناعة االتصاالت.  وقد ساعدت الخربة الفنية لركة نوكيا وفهمها الشامل ألسلوب 

تعامل الثقافات املختلفة مع تقنية االتصاالت املتنقلة يف أن تبقى منافساً يف السوق العاملي 

لالتصاالت املتنقلة.  

أما يف رشكة تش��ويس هوتيلز إنرتناش��ونال )Choice Hotels International(، فتقوم 

اإلدارات بتقديم برامج تدريبية عرب اإلنرتنت وتخصص مس��احات ملس��اعدة املوظفني عىل 

فهم ما تقوم به إدارتهم والكيفية التي ميكن من خاللها أن تتعاون مع موظفي الركة353.

وقد تش��تمل مش��اركة املعرفة عىل عمليات مراجعة أو فحص للمروعات بعد إمتامها، 

وييل ذلك مش��اركة الرؤى التي تفرزها عمليات املراجعة مع املوظفني.  فعىل سبيل املثال، 

تتضمن عملية »مراجع��ة ما بعد العمل« الخاصة بالجيش األمريي والتي تبنتها الكثري من 

الركات مراجعة لكل مهمة أو مروع أو نشاط رضوري354، فتتضمن املراجعة أخذ أربعة 

أس��ئلة يف االعتب��ار:  )1( ما املهم��ة التي رشعنا يف القيام بها؟ )2( م��ا الذي حدث بالفعل؟ 

)3( وم��ا س��بب حدوث��ه؟ )4( وما الذي نفعله بع��د ذلك )نتوقف عن العمل، نس��تمر يف 

العم��ل، أم ندرس القيام بذلك(؟ ويتم إتاحة الدروس املس��تفادة ع��ىل املواقع اإللكرتونية 

وكذل��ك عرضها يف تقارير املهام إدارات قيادة الجيش بكل مس��توياتها.  ويف هذا الس��ياق، 

يتي��ح املركز التعليمي لجامع��ة س��تيلكايس )Steelcase University( الحيز املكاين الالزم 

ملشاركة املعرفة355، فتوفر »مناطق معلومات« بها شاشات رشح ولوحات إعالنات منترة يف 

أرجاء املكان.  كام يقوم املركز بتوفري أثاث مرتب بطريقة مرنة تس��مح باستيعاب التقنيات 

الجديدة وتتيح للفرد الخصوصية الالزمة كام تعزز من عمل املجموعة أو التعلم التعاوين.   
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أم��ا يف رشك��ة إم دابليو إتش جلوبال )MWH Global(، وهي رشكة استش��ارات بيئية 

وهندس��ية، فقد تم اس��تخدام برنامج الكرتوين لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من 

املوظفني عن أي األقران تفاعلوا معه أكرث وأيهم رجعوا إليه لكس��ب الخربة356، وقد رس��م 

هذا الربنامج ش��بكة من الخطوط والعقد املتشابكة متثل األشخاص والعالقات.  وتقدم تلك 

الش��بكة خريطة مؤسس��ية توضح كيفية القي��ام باألعامل ومن هم الخ��رباء الفنيني الذين 

يتمتعون بعالقات جيدة، كام تس��اعد يف تحديد العالقات غري الرس��مية بني املوظفني والتي 

تك��ون مفقودة ع��ادة يف الخريطة التقليدية للمنظمة.  يف حني تس��تخدم رشكة س��ولفاي 

)Solvay(، وهي رشكة بلجيكية متخصصة يف مجال الكيامويات واألدوية، الخرائط لتسهيل 

اإلبداع.  وبعد دعوة الباحثني الجامعيني للركة، قامت س��ولفاي بوضع خريطة لش��بكات 

علامئه��ا الداخليني والخارجيني قبل وبع��د املهمة للتعرف عىل موطن تداخل البحث ومتى 

تتوفر إمكانية التعاون.  

كام س��عت رشكة كاتربيللر )Caterpillar( ألن تصب��ح منظمة متعلمة من خالل إدارة 

املعرفة357، فمنذ ثالثني عاماً قامت كاتربيللر التي تعمل يف مجال تصنيع معدات ومحركات 

وتوربينات الغاز املس��تخدمة يف اإلنشاءات واستخراج املعادن بتوجيه معظم استثامراتها يف 

مجال املصانع واملعدات.  أما اليوم، فينس��ب لألصول غري امللموس��ة مثل رأس املال البري 

معظم اس��تثامرات الركة.  ويف عام 2001، بدأت كاتربيللر يف التحول إىل منظمة متعلمة 

ملواكب��ة التكنولوجيا الجديدة، والس��وق املتغري، وتقاعد املوظفني كبار الس��ن.  ولعل أبرز 

ميزات التحول إىل منظمة متعلمة هو جامعة كاتربيللر وفلس��فتها التعليمية التي تتضمن 

الرتكيز عىل بناء القيادات ومشاركة املعرفة وإيجاد ثقافة تعليمية.  

وأما عن نظام مش��اركة املعرفة لدى كاتربيللر وه��و نظام يعتمد عىل اإلنرتنت ويعرف 

بش��بكة املعرفة فإنه يحتوي عىل 3000 مجتمع مامرس��ة، ترتاوح أحجامهم من فرق صغرية 

إىل فرق كبرية تضم مئات املوظفني من مختلف أنحاء العامل.  وتستخدم مجتمعات املامرسة 

لنر املعلومات وطرح األس��ئلة وتوفري مس��احة للمواد املرجعية وتقديم روابط إلكرتونية 

للمعايري واللوائح املرتبطة باملجتمع.  ويركز أحد مجتمعات املامرسة عىل األقفال والوصالت 

املثبتة.  حيث يزود مجتمع املامرسة املهندسني املتخصصيني الذين يعملون إجامالً مبفردهم 
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يف املنش��آت الصناعية بالقدرة عىل طرح أس��ئلة عىل غريهم من املهندس��ني أو االطالع عىل 

رؤى مختلفة حول التصميامت واملش��كالت.  كام متتلك كاتلربيللر أيضاً مجتمعات مامرسة 

خارجية تتألف من التجار واملوردين والعمالء.  

ومن مثار مجتمعات املامرسة لدى كاتربيللر والتي تستخدم شبكة املعرفة تحسن صنع 

القرار وزيادة التعاون والعمل الجامعي وتحس��ن نوعية العم��ل وتطوير املنتج وتصميمه 

بش��كل أفضل.  فعىل س��بيل املثال، فقد وفرت الركة ما يزيد ع��ىل 1.5 مليون دوالر من 

خالل املناقش��ات عرب اإلنرتنت التي كان تجري بني أعضاء مجتمع املامرسة الخاص باألقفال 

والوصالت املثبتة ومجتمع التدريب عىل خدمة التجار.  كام أن الركة تتتبع حجم املشاركات 

باس��تخدام مقاييس مثل عدد املناقشات وعدد األفراد املتصلني بالنظام، وذلك بهدف زيادة 

حجم املناقشة والنشاط عرب النظام.  

اعتبارات أساسية إلدارة المعرفة بشكل فعال:

إلدارة املعرفة بش��كل فعال ينبغي تبني اعتبارات أساس��ية متنوعة، منها تعاون إدارات 

تكنولوجي��ا املعلوم��ات والتدريب، واس��تحداث وظائف قيادية تكون مس��ؤولة عن إدارة 

املعرفة، وتوفري تكنولوجيا س��هلة االس��تخدام، وضامن ثقة املوظفني وجاهزيتهم ملش��اركة 

املعرفة.  

تعاون تكنولوجيا المعلومات والتدريب:

ينبغي إلدارة املعرفة بشكل فعال أن يكون هناك تعاون بني إدارة تكنولوجيا املعلومات 

وإدارة التدريب358، فقد يساعد التدريب يف تطوير الثقافة وإسرتاتيجيات التعلم واملحتوى.  

يف حني تطور تكنولوجيا املعلومات النظم للوصول إىل املعرفة ومشاركتها وتخزينها باإلضافة 

إىل توفري التدريب.  فعىل س��بيل املثال، تعمل الشبكة اإللكرتونية الداخلية للبنك امللي يف 

كندا )Royal Bank of Canada( مبثابة مخزن للمعلومات الخاصة باملبادرات التي اكتملت 

أو التي تم التخطيط لها أو القادمة مستقباًل يف الركة.  كام يوجد به مناذج ووسائل أخرى 

لتدري��ب مديري املروع، كام يوجد موقع إلكرتوين مس��تقل يربز املعلومات املوجزة التي 

يرفعه��ا املوظفون الذين حرضوا املؤمترات والدورات.  وقد ق��ام خرباء التكنولوجيا بتطوير 
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البني��ة التحتية، كام وضع املدربون توصياتهم بخصوص الس��امت الت��ي ينبغي إدراجها359، 

وبعد كل مهمة أو مروع أو نشاط رضوري يقوم به الجيش األمريي، يتم تحديد الدروس 

املستفادة ووضع أكواد لها وإتاحتها عرب املواقع اإللكرتونية360.  وتتضمن الدروس املستفادة 

تقييم لألربعة أس��ئلة البسيطة والرضورية يف الوقت نفسه والتي تم ذكرها قبل ذلك »)1( 

ما املهمة التي رشعنا يف القيام بها؟ )2( ما الذي حدث بالفعل؟ )3( وما الذي سنفعله املرة 

التالية؟ )4( وما الذي سنحاول تحسينه؟«.  

ويف هذا السياق، قام مركز الدروس املستفادة للجيش )CALL( بتصميم شبكة للدروس 

املستفادة التي قامت بدورها بنر ما يربو عىل 265000 منتج، وأطلعت عىل ذلك أكرث من 

54000 جندي وقائداً، ونقلت أكرث من 24000 درس من محللني عسكرين ومدنيني للقوات 

يف املعركة أو يف موضع تواجدهم بالواليات املتحدة.  

استحداث وظائف لقيادة إدارة المعرفة:

قامت بعض الركات مثل آي يب إم )IBM(، وجرال ميلز )General Mills( وراندستاد 

أوف نورث أمريكا )Randstad of North America(، باس��تحداث وظائف قيادية لرعاية 

 Ernst( التعلم املس��تمر وإدارة املعرفة361.  فكبري موظفي التعلم بركة إرنس��ت & يانج

Young &( عىل س��بيل املثال هو املس��ؤول عن جميع برامج التدريب الرس��مي يف شامل 

وجن��وب أمريكا، فهو العميل الرئيس لركة إنتيللينيك��س )Intellinex( والتي ُتعد منتجاً 

فرعياً من عملية التدريب الداخيل إلرنست & يانج.  كام يقوم كبري موظفي التعلم بالعمل 

مع املديرين الداخليني املس��ؤولني عن تطوير املنظمة وإدارة املعرفة.  ويكون اس��تحداث 

وظيفة متثل جزءاً من فريق اإلدارة العليا بالركة هو يف حد ذاته مبثابة إشارة لكل موظفي 

الركة تؤكد قيمة التعلم وتبني أن إدارة املعرفة ترتبط بإس��رتاتيجية العمل ولها دور غاية 

يف األهمي��ة يف نج��اح الرك��ة.  إن كبريي موظف��ي التعلم أو املعرف��ة )CLOs( هم قادة 

لجه��ود إدارة املعرفة بالركة.  وتعني وظيفة كب��ري موظفي التعلم بالركة تطوير وتنفيذ 

ورب��ط ثقافة تعليمة/معرفية بالبنية التحتية لتكنولوجيا الركة، مبا يف ذلك قواعد البيانات 

واإلنرتن��ت.  ويقوم كبريو موظفي التعلم بتحديد مكان املعرفة ويس��تحدثون طرقاً إليجاد 

تل��ك املعرف��ة وحيازتها وتوزيعها.  والب��د عىل كبري موظفي التعل��م أن يضمن أن املدربني 
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وأخصائيي تكنولوجيا املعلومات ووحدات العمل تدعم وتس��هم يف تطوير مامرسات إدارة 

املعرفة.  كام أنه يكون مس��ؤوالً عن دعم األهداف اإلس��رتاتيجية للعمل بنش��اط من خالل 

تقديم التوجيه والدعم اإلداري ألنش��طة التطوير والتعل��م ومن خالل ضامن ترجمة إدارة 

املعرفة إىل فوائد ملموس��ة تخدم العمل362.  فعىل سبيل املثال، تقوم كبرية موظفي التعلم 

يف علوم الحاس��ب اآليل برعاية مجلس موظفي التعلم الذي يشتمل عىل موظفي تعلم من 

وحدات العمل ممن يس��اعدونها عىل فهم احتياجات التطوير والتدريب يف الركة363، وقد 

قام��ت إدارتها الخاص��ة بالتطوير والتعلم الدويل مؤخراً بوض��ع برنامج تطوير تم تصميمه 

للوف��اء باحتياجات 1800 من كب��ار املديرين والتنفيذيني.  وقد ق��ام مجلس إدارة الركة 

ورئيس التشغيل والرئيس التنفيذي برعاية الربنامج.  ويف رشكة وايربول Whirlpool، والتي 

تعم��ل يف مجال تصنيع األجهزة، فقد أدت إدارة املعرفة إىل تطوير »موجهي اإلبداع« حول 

العامل ممن يقومون بتشجيع املوظفني لتجريب أفكار جديدة364.  

تكنولوجيا سهلة االستخدام:

 هناك س��ببان مسؤوالن عن إخفاق نظم إدارة املعرفة أوالً:  أن التكنولوجيا تكون عادة 

شديدة التعقيد، وثانياً:  أن الركات ال تويل اهتامماً كافياً ملعرفة كيفية تحفيز املوظفني عىل 

مشاركة املعرفة365، بل قد تجعل نظم إدارة املعرفة من الصعب، ال من السهل، عىل املوظفني 

القي��ام بوظائفهم.  فلو أن النظام يطلب من املوظفني اس��تخدام محركات بحث متعددة، 

وس��ائل عمل مشرتك، وبرامج إدارة الوثائق من خالل نظم حاسوبية مختلفة، فلن يستخدم 

إذاً نظ��ام إدارة املعرفة.  إذ من املهم وضع البينة التحتية للتكنولوجيا الصحيحة وتس��هيل 

مهمة املوظفني للوصول إىل املعلومات ومش��اركتها يف سياق عملهم.  وهناك مدخل جديد 

إلدارة املعرفة يدرج املعرفة يف مس��ار العمل الوظيفي.  فعىل سبيل املثال، ملساعدة األطباء 

عىل االطالع عىل الكثري من املق��االت الجديدة عن األمراض واألدوية والبحوث التي تضاف 

للكتابات الطبية كل عام، قامت رشكة بارترز هيلث كاير )Partners HeathCare( بتطبيق 

املعرف��ة عىل الحياة العملية من خالل نظام إلدارة ح��االت املرىض عرب اإلنرتنت366.  ويقوم 

هذا النظام بربط أحدث املعلومات الطبية وتاريخ املريض بنظام اإلدارة، وقد يستفرس هذا 

النظام من األطباء عن أعاملهم ويكون عليهم ومن ثم االستجابة وذكر األسباب، لكن ال يزال 

األطباء ميتلكون القدرة عىل تجاوز هذا النظام.     
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أم��ا موظفو دعم املبيعات يف رشكة إيكزاكت تارجت )ExactTarget.  Inc( وهي رشكة 

برمجي��ات، فقد كانوا يجدون صعوبة يف الرد عىل كل األس��ئلة املتعلقة باملنتجات والعمالء 

من مندويب املبيعات الذين يبلغ عددهم 75 مندوبا367ً.  

فقد كانت بعض األس��ئلة الفنية تس��تغرق عدة س��اعات لإلجابة عليها وكان الكثري من 

األس��ئلة ذاتها تط��رح من قبل من��دويب مبيعات مختلف��ني.  ولإلجابة عن األس��ئلة، بدأت 

إيكزاك��ت تارج��ت يف جعل مندويب املبيعات يجيب بعضهم عن أس��ئلة بعض باس��تخدام 

موق��ع إلكرتوين حيث يتم فيه تخزين كل األس��ئلة واألجوب��ة املرفوعة، ويتاح الدخول عىل 

ه��ذا املوقع من جهاز حاس��وب عادي أو محمول بحجم الجي��ب أو من الهاتف املحمول.  

وميكن ملندويب املبيعات أن يشرتكوا بربيد إلكرتوين يرسل لهم رسائل تنبيهية لكل سؤال يتم 

رفعه، ومندوبو املبيعات الذين يستخدمون هذا النظام يدخلون حالياً ثالث مرات أسبوعياً 

يف املتوس��ط.  وبالفع��ل، فإن اثني عر مندوباً ممن تأكدوا من كف��اءة النظام يف أعاملهم 

يش��جعون غريهم بل ويرحون لهم كيفية استخدامه.  كام أن ملندويب املبيعات أن يقيموا 

أس��ئلة وأجوبة بعضهم البعض، وذلك باستخدام مقياس من خمس نجوم يهدف إىل تحديد 

أفضل املشاركات أو تحديد املشاركات غري الصحيحة أو غري الدقيقة.  وبالبحث عىل املوقع 

تظهر املشاركات األعىل تقيياًم.  وبجانب رفع األسئلة واألجوبة، ميكن ملندويب املبيعات رفع 

معلومات ووثائ��ق مفيدة من تلك التي يجدونها أثناء قيامهم بوظائفهم.  وتقوم إيكزاكت 

تارجت بالجمع بني التبادل غري الرس��مي للمعلومات بني من��دويب املبيعات وبني التدريب 

الرسمي.  فقد قامت الركة برفع 25 فيديو تدريبي وحالة دراسية وخطة كان الهدف منها 

رف��ع مزيد من املعلومات الخاصة بالتدريب يف مجال املبيعات، ودراس��ات الحالة للعمالء 

وفيديوه��ات تعرض متارين ع��رب اإلنرتنت يطلب من مندويب املبيع��ات اجتيازها حتى يتم 

اعتامدهم لبيع منتجات أو خدمات برمجيات معينة.  

ثقة الموظفين وجاهزيتهم لمشاركة المعلومات:

متث��ل ثقة املوظفني وجاهزيتهم ملش��اركة املعلومات عوامل ش��خصية أساس��ية تتعلق 

مبش��اركة املعرف��ة.  فقد ال يعرف املوظف��ون غريهم من موظفي الركة ب��ل قد ال يثقون 

به��م، وقد يحتفظون باملعرفة للتميز عىل غريهم، ورمبا يخافون من االس��تخفاف بأفكارهم 
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  . أو تحديه��ا، وقد يرون مش��اركة املعرفة عىل أنها تحمل عماًل زائداً ومس��ؤولية إضافية368

ولتش��جيع مش��اركة املعرفة، يتعني عىل الركات ترقية املوظفني الذين يتعلمون ويعلمون 

غريهم ويش��اركونهم املعرفة.  فعىل س��بيل املثال، يتم تحفيز الفنيني امليدانيني لدى رشكة 

زيروكس )Xerox( حول العامل عىل اإلس��هام يف قاع��دة معلومات الصيانة الخاصة بالركة، 

ويك��ون هذا الحافز عبارة ع��ن حصولهم عىل لقب قادة الفكر أو الخ��رباء369، وعند إتاحة 

ه��ذا النظام للمرة األوىل، وجد الفنيون أنه ليس من الطبيعي رفع ما عرفوه من معلومات.  

وللتخفيف من مخاوف املهندس��ني، قام املديرون برفع مقرتحات املهندسني باملركز الرئيس 

للركة، كام قاموا بعرض مكافآت نقدية ويت ش��ريت مقابل رفع معلومات يف هذا الجانب.  

كام قام املديرون أيضاً بإبراز أس��امء األش��خاص الذين أسهموا يف ذلك، وكان من نتائج ذلك 

أن تلقى املس��اهمون بتلك املعلومات مالحظات من أقرانهم تفيد بأن مس��اهامتهم كانت 

نافع��ة.  واليوم، يحم��ل النظام 70000 مقرتحاً ويوفر عىل الركة ماليني الدوالرات س��نوياً 

كانت ُتستهلك يف شكل تكاليف صيانة.  وهناك طرق أخرى لتشجيع مشاركة املعرفة وهي 

أن ُتظه��ر الركة أن األفكار التي يتم مش��اركتها يتم العمل به��ا وتحقق نجاحات لها، كام 

استخدمت رشكة إيه يت أند يت )AT & T( مشاركة املعرفة ملساعدة فرق موظفي املبيعات 

الدولية عىل مشاركة معلومات تنافسية كانت مفيدة يف إمتام الصفقات.  

ونظراً ألن إدارة املعرفة ميكن أن تحس��ن من الوضع التنافيس للركة بدرجة كبرية، فإن 

الركات التي تدير املعرفة تستخدم إجراءات متنوعة لتقييم فعالية مامرسات إدارة املعرفة 

لديها )سيتم مناقشة التقييم بالتفصيل يف الفصل السادس(، وترتبط تلك اإلجراءات بالركة 

ومبنافع العمالء.  فتتضمن القدرة عىل استقطاب املوظفني األساسيني واإلبقاء عليهم، التزام 

املوظف بالعمل لصالح الركة، وتشجيع وتسهيل العمل الجامعي الفعال، واستخدام أفضل 

املامرس��ات ومراجعتها وتحديثها، ووضع عروض توضيحية للمنتج الجديد، وإرضاء العميل، 

وتجديد العالقات مع العمالء370.  

ملخــــص:

ميث��ل التعل��م جانباً مهاًم ألي برنامج تدريبي، لكن ما يس��اويه يف أهميته هو تش��جيع 

املتدربني لالس��تفادة من القدرات املكتسبة يف وظائفهم )انتقال التدريب(.  لقد تناول هذا 
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الفصل باملناقشة كيفية تأثري خصائص املتدرب وسامت التصميم التدريبي وبيئة العمل عىل 

انتقال التدريب.  كام أكد الفصل أن تصميم الربنامج الجيد يتطلب األخذ يف االعتبار نظريات 

العنارص املتطابقة والتعميم املحفز والنظريات اإلدراكية التي تتعلق بانتقال التدريب، وقد 

يحت��اج املتدربون إىل مهارات اإلدارة الذاتي��ة ملواكبة بيئة العمل التي ال تكون دامئاً مواتية 

النتقال التدريب.  ويعد مناخ النقل، ودعم األقران واملديرين، والدعم التقني وفرص األداء 

هي يف ذاتها سامت بيئة العمل التي تؤثر يف انتقال التدريب.  ويعد انتقال التدريب مسألة 

مهمة بالنس��بة للركات التي تعد نفسها منظامت متعلمة، ومن خالل إدراك قيمة املعرفة 

البنيوية واالجتامعية واإلنس��انية، تحاول العديد من ال��ركات أن تكون منظامت متعلمة 

تدير املعرفة بشكل تقدم به منتجات أفضل وتحسن من خدمة العمالء.   

مصطلحات أساسية:
نظم دعم األداء اإللكرتوين )EPSSs(سلوكيات أساسيةانتقال التدريب

منظامت متعلمةالنظرية اإلدراكية النتقال التدريب، التعميم

التفاعل مع املجتمعمهام تطبيقيةالصيانة

التجسيدإدارة ذاتيةتصميم التدريب

دمجارتداداتخصائص املتدرب

التذويبمناخ التدريب بيئة العمل

إدارة املعرفةدعم املديريننظرية العنارص املتطابقة

كبار موظفي التعلم )CLOs(خطة عملدقة املطابقة

شبكة الدعمالنقل القريب

فرص األداءمدخل التعميم املحفز

النقل البعيد

أسئلة للنقاش:

ض��ع أمامك ثالث فرتات زمنية )قبل التدريب، وأثن��اء التدريب، وبعد التدريب( وثالثة . 1

أطراف مش��رتكة يف العملية التدريبية )املدير واملدرب واملت��درب(.  قم بعمل مصفوفة 

تبني ما الذي ميكن لكل طرف القيام به لتسهيل عملية انتقال التدريب يف كل فرتة زمنية.
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ميز بني ما ييل:  )1( الحفظ والتعميم و)2( التعلم والنقل.  . 2

ما الذي ميكن فعل��ه لزيادة احتاملية انتقال التدريب لو أن ظروف بيئة العمل غري . 3

مالمئة وال ميكن تغيريها؟

ناقش الكيفية التي ميكن للمتدربني من خاللها دعم بعضهم البعض حتى يتم انتقال . 4

التدريب.  

ما أهم سمة للمنظمة املتعلمة؟ وما األقل أهمية؟ وملاذا؟ . 5

ما التقنيات التي قد تكون مفيدة يف ضامن انتقال التدريب؟  صف بإيجاز كل تقنية . 6

وكيفية استخدامها.  

كيف ميكنك تحفيز املديرين عىل لعب دور أكرث تأثرياً يف ضامن انتقال التدريب؟ . 7

هل ميثل انتقال التدريب أهمية لدى الركات التي عملت لديها؟  كيف يتم تقييم . 8

عملية النقل يف تلك الركات؟ 

ناق��ش التأكيدات الرئيس��ة لنظرية العن��ارص املتطابقة، ونظري��ة التعميم املحفز، . 9

والنظرية اإلدراكية؟ 

ماذا يقصد باملعرفة؟  وملاذا تعد املعرفة مهمة؟  كيف ميكن للركات أن تدير املعرفة؟. 10

مهام تطبيقية:

قم بعمل اس��تبيان لقياس درجة دعم بيئة العمل النتقال التدريب.  ضع األس��ئلة . 1

ومقاييس التقييم التي ستس��تخدمها.  اس��تخدم قامئة املراجع��ة الواردة يف جدول 

)5-5( كمثال.  

مدون أمامك األس��ئلة املصممة لقي��اس مدى تحفيز املتدرب��ني النتقال التدريب.  . 2

اطرح تلك األسئلة عىل العديد من أصدقائك يف العمل وأقرانك.  وناقش معهم أيضاً 

أس��باب استجابتهم بهذا الش��كل.  لكل من العبارات التالية، حدد هل أنت موافق 

بشدة، أم موافق إىل حد ما، أم غري موافق إىل حد ما، أو غري موافق بشدة.  
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• املهارت واملعرفة التي اكتس��بتها من حضور الربامج التدريبية ساعدتني يف حل 	

مشكالت العمل.  

• قبل حضوري الربامج التدريبية، أفكر عادة يف كيفية اس��تخدام محتوى الربنامج 	

التدريبي.  

•  أعتقد بأن أدايئ لوظيفتي سيتحسن عىل األرجح باستخدامي للمعرفة واملهارات 	

املكتسبة من الربامج التدريبية.  

• من غري الواقعي أن أعتقد بأن إتقان محتوى الربامج التدريبية ميكن أن يحس��ن 	

من إنتاجية عميل.  

• أنا قادر دامئاً عىل اس��تخدام املهارت واملعرفة املكتسبة من الربامج التدريبية يف 	

نطاق عميل.  

• يوج��د عادة مش��كالت أكرث مام يدركه��ا املدربون يف تطبيق محت��وى الربنامج 	

التدريبي يف أنشطة العمل اليومية.  

• قبل حضوري الربامج التدريبية، أحدد عادة مشكالت معينة أو مروعات أرغب 	

يف أن يساعدين التدريب فيها.  

قم بوضع ملخص مكتوب ملا تعلمته عن تحفيز انتقال التدريب.  

3.  صم��م خطة عم��ل عىل صفحة ورقية بحي��ث ميكن للمدير واملوظف اس��تخدامها 

لتسهيل انتقال التدريب.  قم بتوضيح كل فئة مدرجة يف خطة العمل.  

4.  ضع توصيات محددة ميكن للمدرب أن يستخدمها لجعل هذا الفصل منظمة متعلمة.  

5.  تتعلق هذه املهمة باملهمة التطبيقية 2 يف الفصل الرابع واآلن تتلقى الربيد اإللكرتوين 

التايل من نائب رئيس العمليات، قم بإعداد الرد.  

نش��كرك عىل توصياتك حول كيفية إنجاح »برنامج تحسني جودة الخدمات«.  ولتحسني 

قدرة موظفي الفندق عىل االس��تجابة بفعالية لش��كاوى العمالء، فقد قمنا بدمج كثري من 

أفكارك يف الربنامج، مبا يف ذلك: 
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•  مطالبة املتدربني بذكر مثال ملشكلة زبون أثناء الحلقة الدراسية.  	

• إتاحة الفرصة أمام املتدربني للتعامل العميل مع زبائن رسيعي الغضب.  	

• تزويد املتدربني بتغذية راجعة أثناء لعب األدوار.  	

• مطالبة املدربني بتحديد أهداف الربنامج ونقلها للمتدربني.  	

• مطالبة املدربني بأن ينقلوا للمتدربني سلوكيات أساسية محددة متعلقة بخدمة 	

العمالء.  

واآلن أنا مهتم بالكيفية التي بها أتأكد من أن اس��تثامراتنا التدريبية تدر من األرباح ما 

ي��ربر القيام بها، مبعنى أنني فعاًل مهتم برؤية املوظفني وهم يطبقون بكفاءة واس��تمرارية 

تلك املهارات واملعارف التي اكتسبوها من التدريب.  إذاً، فام التوصيات التي لديك؟

ادخ��ل عىل املوقع اإللكرتوين الت��ايل، www.  buckman.  com، وهو املوقع اإللكرتوين 

الخ��اص مبعامل بوكامن )Buckman Laboratories(.  حي��ث تتعامل معامل بوكامن مع 

مختلف الصناعات ح��ول العامل، فهي تقدم تقنيات معالجة كيميائية متطورة وخدمة فنية 

شاملة للمساعدة يف حل املشكالت الصناعية املعقدة.  ومتتد خربتها لتشمل مدى واسع من 

الكياموي��ات املتخصصة مبا يف ذلك مبيدات الجراثيم واألح��امض املقاومة للصدأ وأحامض 

منع التآكل والبوليمرات واملواد املش��تتة ومواد إزال��ة الرغوة.  وقد صنفت معامل بوكامن 

عىل أنها الرائدة يف مامرس��ات إدارة املعرفة.  انق��ر عىل أيقونة ِ”About Us“ ثم انقر عىل 

أيقون��ة »التغذية املعرفية« ”Knowledge-Nurture“، يف أس��فل الصفحة، وبعد ذلك قم 

بالنق��ر ع��ىل أيقونة »املص��ادر« ”Resources“.  قم بقراءة الع��روض الرتويجية عىل ذلك 

الرابط.  كيف تدير معامل بوكامن املعرفة؟ كيف ساهمت إدارة املعرفة يف العمل؟

ادخ��ل ع��ىل موق��ع، www.  boozallenhamilton.  com، وهو املوق��ع اإللكرتوين 

الخ��اص بركة بوز ألني هاميلت��ون )Booz Allen Hamilton( االستش��ارية.  قم بالنقر 

ع��ىل أيقونة »وظائ��ف« ”Careers“.  ق��م مبراجعة الوصالت يف هذا القس��م من املوقع 

اإللكرتوين.  اس��تخرج معلومات عن الربامج التدريبية للركة.  هل لدى الركة بيئة عمل 

تدعم التدريب؟ ارشح.
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أحد طرق تشخيص مشكالت انتقال التدريب أو التأكد من حدوث انتقال التدريب هو 

إكامل املصفوفة املوضحة أدناه.  تظهر هذه املصفوفة مسؤوليات املدير واملدرب واملتدرب 

قبل التدريب وأثنائه وبعده.  أكمل كل حقول هذه املصفوفة.   

بعد التدريبأثناء التدريبقبل التدريب

املدير 

املدرب 

املتدرب

حالة دراسية: 

:Patagonia ثـقافة باتاجونيا

تبيع باتاجونيا مالبس رياضية يف الهواء الطلق ومعدات رياضية من خالل بائعي تجزئة 

متخصصني يس��تعينون بكتالوج وتوجد مخازنها يف ش��امل أمريكا وأوربا وأسرتاليا واليابان.  

وتع��رف باتاجونيا بثقافتها الت��ي تركز عىل جودة املنتجات والوع��ي البيئي، كام أنها تتيح 

للموظف��ني الفرصة للتطور.  حيث جذبت تلك الثقاف��ة املوظفني الذين لهم أذواق عرضية 

ودوافع ورغبة يف التعلم وأسلوب حياة مفعم بالنشاط.  فكل مامرسات إدارة املوارد البرية 

لدى باتاجونيا، مبا يف ذلك التدريب والتطوير، تدعم مهمة الركة.  فعىل سبيل املثال، تقوم 

الركة بتوظيف »أش��خاص ليس لديهم خربة«، لكنهم شغوفون بالعمل الخارجي كام أنهم 

عم��الء للرك��ة.  وترى باتاجونيا بأنه من األس��هل تعليم هؤالء األش��خاص العمل بدالً من 

تحويل بائع يف مؤسسة تجارية إىل شخص لديه شغف بالعمل الخارجي.  

وتعتمد سياس��ة التوظيف يف باتاجونيا يف املقام األول ع��ىل قوتها العاملة، ويتم الرتكيز 

عىل تعليم املوظفني بنفس الدرجة التي يتم بها الرتكيز عىل بحث املنتج وترويجه، كام توفر 

باتاجونيا للموظفني 45 س��اعة تدريب عىل األقل كل عام.  وقد تم تصميم دورات تدريبية 

لتغطي نطاقاً واسعاً من املوضوعات بهدف مواصلة تعليم املوظفني عىل محتوى تدريبي ال 
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يرتبط بالرضورة بوظائفهم الحالية.  وتتضمن تلك الدورات مقدمة عن الثقافة الفرنس��ية، 

والعمل واالتصاالت، واألس��لوب الياباين وأساس��يات فن الخياطة، ك��ام تقدم باتاجونيا أيضاً 

برنامجاً تدريبياً يسمح للموظفني باقتطاع وقت من عملهم وتخصيصه للتدريب.  

كيف تسهم مامرسات باتاجونيا يف إيجاد مناخ إيجايب للتعلم وانتقال التدريب؟

المصدر: 
J.  Laabs، “Mixing Business with Passion، “ Workforce )March 2000(: 80-87.  Also، see Patagonia’s 

Web site at www.  patagonia.  com.   
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الفصل السادس

تقييـــم التدريــــب 

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل:

توضيح سبب أهمية التقييم.  . 1

تحديد واختيار آثار إجراء تقييم برنامج التدريب.  . 2

مناقشة العملية املستخدمة يف تخطيط تقييم تدريبي جيد وتنفيذه.  . 3

مناقشة نقاط الضعف ونقاط القوة الخاصة مبختلف تصميامت التقييم.  . 4

اختيار تصميم التدريب املناسب حسب خصائص الركة وأهمية وغرض التدريب.  . 5

إجراء تحليل التكلفة واملنفعة لربنامج التدريب.  . 6

تطوير القيادة والتدريب:  استثامر صحي مبستشفى جمعية الراهبات للرعاية الخريية 

:)Sisters of Charity Providence(

يف مستش��فى جمعي��ة الراهبات للرعاي��ة الخريية الت��ي تض��م 304 أرسّة، وتتخذ من 

كولومبيا بجنوب كارولينا مقراً لها تحتل وظيفة التدريب املعنية بس��د ثغرات األداء ودعم 

خدمة الجودة األولوية القصوى.  فرتتبط برامج التدريب والتطوير باألهداف اإلس��رتاتيجية 

للمستش��فى حتى تصبح محل اختيار الراغبني يف العمل وتقدم خدمة ومتيزاً يف التش��غيل، 

فليس املهم هو تصميم برامج تدعم اإلس��رتاتيجية فحسب ولكن تقديم الدليل عىل كيفية 

إس��هامها.  ومتثل��ت إحدى تلك األولوي��ات يف تعيني قادة من مديريها الحاليني.  واش��تمل 

الربنام��ج األول للمستش��فى الذي جاء تحت عنوان )الري��ادة Leading Edge( عىل منهج 

ركز عىل إدارة األداء واإلدارة املالية، مع تحديد أفضل املواهب وتعيينها، باإلضافة إىل إدارة 

التغيري.  وتركز التدريب عىل عالج نقاط ضعف وحاجات أداء املديرين يف املستوى املتوسط.  



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 388

واستخدم التدريب العديد من الطرق لكن كان لكل برنامج مجموعة من األنشطة الهادفة 

إىل بن��اء فريق عم��ل ومراجعة أداء املنظمة.  وتم تنفيذ العملي��ات املنهجية لجعل القادة 

محل املس��اءلة عن نطاق عملهم، وتضمنت األهداف الرئيسة )1( تحقيق زيادة يف األرباح 

قب��ل الفائدة واإلهالك واس��تهالك الدين و)2( رفع درجة رض��ا املوظف واملريض.  وقد تم 

تحقي��ق كل هدف من تلك األهداف يف العام األول من تنفيذ الربنامج، فضاًل عن اس��تمرار 

التحس��ني، فعىل س��بيل املثال، لقياس تغري س��لويك يف التغذية الراجعة ألحد املديرين متت 

إضافة أس��ئلة إىل مس��وح املوظفني.  وتش��ري النتائج إىل وجود زيادة ملحوظة يف التغذية 

الراجعة املقدمة من القادة الذين حرضوا الدورة التدريبية.  

وظهرت أولوية أخرى متثلت يف اس��تخدام التدريب لتحس��ني رعاي��ة املرىض، وقد أدى 

ذلك إىل اس��تثامر املستش��فى يف تقديم برنام��ج تدريبي للمح��اكاة الرسيرية والذي يقدم 

معايش��ة حقيقية للمرىض يف بيئة مامرس��ة آمنة.  ولذا فقد تم إنشاء خمس حجرات مرىض 

للمامرس��ة ب��كل منها محاكي��ات »للمرىض«.  وقد يك��ون هؤالء املرىض مصابني بالس��عال 

ويتقيئون ويقومون باستنس��اخ وظائف جس��امنية أخرى باإلضافة إىل التعبري عن شكواهم 

الطبي��ة.  ميكن للموظفني أن يعملوا منفردين أو يف فرق عم��ل أثناء إجراء تلك املحاكيات 

بهدف تحس��ني رعاية مرضاهم ورفع مهارة حل املشكالت.  كام يوفر املدربون وقتاً للتفكري 

والتغذية الراجعة ملساعدة املوظفني عىل التدريب، وبالفعل حسنت بيئات العمل الحقيقية 

م��ن رعاية املرىض، كام زاد رضا املوظفني، وباإلضافة إىل ذلك زاد معدل االحتفاظ بخريجي 

التمريض الجدد يف عامهم الوظيفي األول بنسبة %18.  

المصدر: 
Sister of Charity Providence Hospital، »The Healthy Glow of Learning« T+D )October 2008(: 63-64.  
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مقـدمة:

كام توضح املقالة االفتتاحية، هدفت وظيفة التدريب يف مستشفى سيسرت أوف تشاريت 

بروفيدينس إىل بيان أن الوقت واملال والجهد املخصص للتدريب أحدث اختالفاً حقيقياً.  أو 

بعبارة أخرى، كانت وظيفة التدريب قد اهتمت بتقييم فعالية الربامج التدريبية، وهنا تشري 

فعالي��ة التدريب إىل الفوائد التي تعود عىل الركة واملتدربني من التدريب.  وقد تش��مل 

الفوائد التي تعود عىل املتدربني اكتس��اب املهارات أو الس��لوكيات الجدي��دة، أما الفوائد 

الت��ي تعود عىل الركة فق��د تتضمن زيادة املبيعات ورضا العم��الء عن الخدمة.  ويقيس 

تقيي��م التدريب اآلث��ار املحددة أو املعايري لتحديد فوائد الربنام��ج، أما مخرجات التدريب 

أو املعايري فتش��ري إىل اإلجراءات التي يستخدمها املدرب والركة يف تقييم برامج التدريب.  

وحتى يتس��نى للمستش��فى تحديد فعالية الربنامج، فقد اضطرت إىل إجراء تقييم، ويش��ري 

تقييم التدريب إىل عملية جمع النتائج املطلوبة ملعرفة مدى فعالية التدريب.  وبالنس��بة 

إىل مستش��فى جمعية الراهبات للرعاية الخريي��ة Sisters of Charity Providence، فقد 

اش��تملت بعض النتائ��ج عىل زيادة التغذية الراجعة املقدمة م��ن القادة واملؤرشات املالية 

)مثل زيادة العائدات قبل الفائدة(، وتحس��ن يف الرضا عن خدمة رعاية املرىض.  كام وجب 

عىل املستش��فى أن تتأكد من أن عملية جمع املعلومات لديها كانت تزودها بنتائج دقيقة 

عن فعالية برامجها التدريبية.  ويش��ري تصميم التقييم إىل جمع املعلومات التي ستستخدم 

يف تحديد فعالية برنامج التدريب ويش��مل ذلك ذكر نوعية تلك املعلومات وكيفية ووقت 

جمعها ومصادرها.  أما املعلومات التي تتعلق بتصميم التقييم الذي يس��تخدمه املستشفى 

فال يتم ذكرها يف املقدمة االفتتاحية، ومع ذلك، فكل منظمة تقوم بتقييم التدريب البد أن 

تكون واثقة من أن التدريب – أكرث من أي عامل آخر مش��ابه – هو املس��ؤول عن التغريات 

املطلوبة يف األهداف )مثل رعاية املرىض واملكاسب امُلرِْضية(.  

يج��ب الوض��ع يف االعتبار منوذج تصميم نظم التدريب املبني يف الش��كل )1-1( وكذلك 

املوضوعات التي تناولتها الفصول من الثاين وحتى الخامس.  ويجب استخدام كل املعلومات 

الناتج��ة عن تحدي��د االحتياجات وخصائص بيئ��ة التدريب والخط��وات املتبعة يف انتقال 

التدريب يف وضع خطة التقييم.  وحتى يتم وضع مخرجات مناسبة للتدريب، فعىل الركة 
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أن تراجع إس��رتاتيجية عملها وتحليلها التنظيمي )ملاذا نقوم بإجراء التدريب؟  كيف يرتبط 

التدريب بالعمل؟(، وتحليلها للموظفني )من يحتاج إىل التدريب؟( وتحليل املهام لديها )ما 

هو محتوى التدريب؟(، واألهداف الخاصة بالتدريب وخطتها لنقله.  

سيساعدك هذا الفصل عىل فهم سبب تقييم برامج التدريب وكيفية القيام بذلك.  يبدأ 

الفصل مبناقش��ة أنواع األهداف املس��تخدمة عند تقييم برنامج التدريب.  أما القسم الثاين 

من الفصل فيناقش املس��ائل املتعلقة باختيار تصميم للتقييم، وهنا نقدم نظرة شاملة عن 

أنواع تلك التصميامت.  كام تتم مناقشة العوامل العملية التي تؤثر يف اختيار تصميم معني 

للتقييم.  وينتهي الفصل مبراجعة عملية إجراء التقييم.  

أسباب تقييــم التدريـب:

تستثمر الركات ماليني الدوالرات يف برامج التدريب ملساعدتها يف كسب ميزة تنافسية.  

ولعل استثامر الركات يف مجال التدريب يرجع إىل أنه بواسطة التدريب ُتكتسب املعرفة، 

تل��ك املعرفة التي متيز دامئاً الناجحني س��واء يف ذلك الركات أم املوظفني عن غريهم ممن 

ال يتصفون بذلك.  وقد كش��ف البحوث التي تلخص نتائج الدراس��ات التي تناولت العالقة 

بني مخرجات التدريب واملوارد البرية )التوجهات والتحفيز والس��لوك ورأس املال البري 

وأه��داف أداء املنظم��ة )األداء واإلنتاجية( أو األهداف املالية )امل��ؤرشات املالية واألرباح( 

عن أن الركات التي تقدم برامج تدريبية تحصل عىل مخرجات إيجابية يف املوارد البرية 

وكذل��ك مخرج��ات أداء أعىل371.  ويظهر األث��ر األكرب للتدريب يف مخرج��ات أداء املنظمة 

وكذل��ك أهداف املوارد البرية بينام تظهر اآلثار األدىن يف األهداف املالية.  وليس��ت هذه 

النتيجة باملستغربة عند األخذ يف االعتبار حقيقة أن التدريب ميكن أن يكون هو األقل تأثرياً 

يف األداء امل��ايل للمنظمة وميكن القيام بذلك من خالل تأثريه يف مامرس��ات املوارد البرية.  

وطبقاً ملا تم التأكيد عليه يف الفصل الثاين الذي جاء تحت عنوان التدريب اإلسرتاتيجي، فإن 

التدريب يكون أكرث ارتباطاً مبخرجات املنظمة عندما تتوافق مع إس��رتاتيجية عمل املنظمة 

وكثاف��ة رأس املال.  ونظ��راً ألن الركات قد اس��تثمرت مبالغ كبرية بال��دوالر يف التدريب 

والتعليم وتعترب التدريب إس��رتاتيجية ناجحة، فإنه��ا تتوقع إمكانية قياس أهداف أو فوائد 

التدريب.  
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فعىل س��بيل املث��ال كان هدف رشك��ة كمبي��وإس آي��ه )CompUSA(372 الرتكيز عىل 
إسرتاتيجية املوارد البرية لديها من خالل وضعها إىل جانب غريها من اإلسرتاتيجيات التي 
تهدف إىل تحس��ني العمل.  وأيقنت اإلدارة العليا أن إحدى طرق تحس��ني النمو كانت من 
خالل غرس روح االلتزام بني أعضاء الفريق، ويش��مل التزام املوظفني ش��عورهم نحو دعم 
أهداف الركة وإدراكها وتطويرها ومش��اركتها.  وينتج عن التزام املوظفني وجود موظفني 
راضني عن العمل لدى رشكتهم وهو ما ُيرتجم إىل تحس��ن خدمة العمالء، ولذا قامت رشكة 
كومبيو إس آيه مبس��ح املشاركة عىل أكرث من 200 متجر، واستخدمت نتائج مسح املشاركة 
هذا يف بناء خطة تدريب إس��رتاتيجية.  ويف كل عام يلتقي فريق التدريب ملناقشة أولويات 
التدريب املعتمدة عىل نتائج املس��ح، ويقوم مديرو املوارد البرية اإلقليميون مع مديري 
املتاج��ر بوضع أهداف التطوير.  ويتبنى هنا كل املوظفني فكرة تكوين والفوز بثقافة تعزز 
من رضا العمالء.  ويستخدم مسح مشاركة املوظفني يف تتبع تأثري الربامج التدريبية، كام أنه 
مرتبط بإسرتاتيجية الركة ويتتبع التقدم مع ميض الوقت، ويرتبط ارتباطاً مبارشاً بالتدريب.  
إن ش��يوع االلتزام لدى املوظفني يحمل املديرين املس��ؤولية ويقدم آلية قيمة للتقدم تعم 

بالنسبة إىل الركة بكاملها.  

ويق��دم تقيي��م التدريب طريقة لفهم االس��تثامرات الت��ي تنتج ع��ن التدريب ويوفر 
املعلومات املطلوبة لتطويره373، فإذا مل تتلق الركة عائداً كافياً عىل استثامرها يف التدريب، 
فمن املرجح أن تقلل من اس��تثامرها فيه أو أنها س��تبحث عن مصادر خارجية له من أجل 
توفري خربات تدريبية تحس��ن األداء واإلنتاجية ورضا العمالء أو أية مخرجات أخرى ترغب 
الرك��ة يف تحقيقها.  يتيح تقيي��م التدريب البيانات التي تثب��ت أن التدريب يقدم منافع 
للرك��ة، ويتضمن تقييم التدري��ب نوعني من التقييم:  التقييم البنايئ أو التكويني )يحدث 

أثناء التدريب( والتقييم النهايئ أو الرتاكمي374.   

التقييم البنائي:

يش��ري التقييم البنايئ أو الذي يح��دث أثناء التدريب إىل تقيي��م التدريب أثناء تصميم 
الربنام��ج وتطويره.  ويعني هذا أن التقييم البنايئ يس��اعد عىل ضامن أن )1( تكون الدورة 
التدريبي��ة جيدة التنظيم وس��هلة التناول و)2( أن يتدرب املتدرب��ون ويكونون راضني عن 
الربنام��ج.  يق��دم هذا التقييم معلومات عن كيفية وضع الربنامج بش��كل أفضل، وعادة ما 
يتضم��ن جمع بيانات نوعية ع��ن الربنامج، وتتضمن تلك البيان��ات النوعية وجهات النظر 
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واملعتقدات والرؤى حول الربنامج.  ومن خالل التقييامت البنائية والتي تجري أثناء التدريب 
ُيطل��ب من العمالء واملوظفني واملديرين والخ��رباء أن يعربوا عن وجهات نظرهم بخصوص 
وصف محتوى التدريب وأهدافه وكذلك تصميم الربنامج.  كام ُيطلب منهم تقييم مستوى 
وضوح وس��هولة اس��تخدام جزء من الدورة التدريبية يقدم لهم بالطريقة املستخدمة )مثل 
اإلنرتنت أو من خالل اإللقاء املبارش أو الفيديو(375.  ويتم إجراء التقييم البنايئ بشكل فردي 
أو يف مجموع��ات قبل إتاحة الربنامج لبقية موظفي الركة، وقد يش��رتك املدربون أيضاً يف 
قياس املتطلبات الزمنية للربنامج.  ونتيجة للتقييم البنايئ، قد يتغري محتوى التدريب ليكون 
أك��رث دقة وأس��هل فهاًم أو أكرث جذب��اً.  كام ميكن تعديل طريقة التدريب بحيث تتحس��ن 
عملي��ة التعليم )مثل إتاحة فرص أكرب للمتدربني للمامرس��ة أو تقدي��م التغذية الراجعة(.  
إضافة إىل ذلك، فإن تقديم الدورة التدريبية بأرسع وقت ممكن للمديرين والعمالء يساعد 
يف كسب دعمهم للربنامج، وهو أمر رضوري يف دورهم يف مساعدة املوظفني عىل التدريب 

ونقل املهارات، كام يسمح مبعالجة مخاوفهم قبل تنفيذ الربنامج.  

يش��ري االختب��ار التجريبي إىل عملي��ة معاينة الربنام��ج التدريبي مع املتدرب��ني واملديرين 
املحتملني أو غريهم من العمالء )ويقصد بهم املوظفني الذين يدفعون لتطوير الربنامج(.  وميكن 
أن يس��تخدم االختب��ار التجريبي ك� »بروف��ة« بهدف عرض الربنامج ع��ىل املديرين واملتدربني 
والعمالء، كام ينبغي اس��تخدامه يف التقييم البنايئ.  فعىل سبيل املثال، قد ُيطلب من مجموعة 
م��ن املتدربني املحتملني ومديريهم وضع معاينة أو اختب��ار تجريبي لربنامج تدريب قائم عىل 
اإلنرتن��ت.  وعندما يكمل املتدربون واملدي��رون برنامجهم التدريبي، قد ُيطلب منهم أن يعربوا 
عن آرائهم عام إذا كانت الرس��ومات أو الفيديوهات أو املوس��يقا املس��تخدمة يف الربنامج قد 
أس��همت )أو عرقل��ت( عملي��ة التدريب.  كام ُيس��ألون أيضاً عن مدى س��هولة االنتقال خالل 
الربنامج وإمتام التدريبات، كام قد ُيطلب منهم تقييم جودة التغذية الراجعة التي يتم تقدميها 
إىل الدورة التدريبية بعد إكاملهم لباقي التدريبات.  وقد يس��تخدم مطورو الربنامج املعلومات 
التي تم جمعها من تلك املعاينة يف تحس��ني الربنامج قبل إتاحته لجميع املوظفني.  ومثاالً عىل 
ذلك، فقد طور مرصف س��انت جورج )St. George( نظاماً تدريبياً من خالل ش��بكة اإلنرتنت 
لرّصايف البنك376، وقبل إتاحة هذا الربنامج لجميع رّصايف البنك متت مراجعته من قبل مجموعة 
صغرية من الرّصافني ممن يعتربون مستخدمني مثاليني للربنامج.  قدم هؤالء الرصافون مقرتحات 
لتحسني الربنامج، كام أدرج مصممو املحتوى التعليمي مقرتحاتهم يف النسخة األخرية للربنامج.  
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التقييم النهائي أو التراكمي:

يش��ري التقيي��م النهايئ إىل التقييم الذي يتم إجراؤه لتحدي��د مدى تغري املتدربني نتيجة 

ملشاركتهم يف برنامج التدريب، وُيقصد بذلك هل اكتسب املتدربون املعارف أو املهارات أو 

التوجهات أو السلوكيات أو غري ذلك من املخرجات التي تم تحديدها يف أهداف التدريب.  

كام قد يتضمن التقييم النهايئ قياس الفوائد املالية )التي ُتعرف أيضاً بعائد االستثامر( التي 

تحص��ل عليها الركة من الربنام��ج.  وعادة ما يتضمن التقييم النه��ايئ جمع بيانات كمية 

)رقمية( من خالل االختبارات، أو تقييم الس��لوك أو املقاييس املوضوعية لألداء مثل حجم 

املبيعات أو الحوادث أو براءات االخرتاع.    

ومن خالل مناقش��ة التقييم البنايئ والتقييم النهايئ، قد يتضح السبب وراء أهمية تقييم 

برنامج التدريب: 

لتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة يف الربنامج.  ويتضمن ذلك تحديد مدى تحقيق . 1

الربنام��ج ألهداف التدريب، ومدى الرضا عن ج��ودة البيئة التدريبية، ومدى انتقال 

التدريب إىل الوظيفة.  

لتقييم مدى إسهام محتوى وتنظيم وإدارة الربنامج – متضمناً ذلك الجدول الزمني، . 2

وأماكن اإلقامة، واملدربون واملواد – يف عملية التدريب واستخدام محتواه يف الوظيفة.  

لتحديد أي من املتدربني حقق أعىل استفادة وأيهم كان أقل استفادة من الربنامج.  . 3

للمس��اعدة يف الربامج التس��ويقية من خالل جمع معلومات من املش��اركني عام إذا . 4

كانوا ينصحون اآلخرين بتنفيذ هذا الربنامج، وأس��باب حضورهم للربنامج، ومستوى 

رضاهم عن الربنامج.  

لتحديد منافع وتكاليف الربنامج.  . 5

ملقارن��ة تكاليف التدريب ومنافعه باس��تثامرات يف جوانب عمل أخرى )مثل إعادة . 6

تصميم العمل أو نظام أفضل الختيار املوظفني(.  

ملقارنة منافع وتكاليف برامج التدريب مختلفة بهدف اختيار أفضل الربامج.  . 7
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نظرة عامة على عملية التقييم:

قب��ل توضي��ح كل جانب من جوانب تقيي��م التدريب بالتفصيل، الب��د من فهم عملية 
التقييم التي يلخصها الش��كل )6-1(.  وتش��ري املناقش��ة الس��ابقة املتعلقة بالتقييم النهايئ 
والتقييم البنايئ إىل أن تقييم التدريب يتضمن فحصاً دقيقاً للربنامج قبل وبعد االنتهاء منه.  
فيؤكد الش��كل )6-1( أن املديرين واملدربني يجب أن يأخ��ذا تقييم التدريب بعني االعتبار 
قبل إجراء التدريب بش��كل فعيل.  وكام متت اإلش��ارة إليه يف مستهل هذا الفصل فإنه يتم 
توف��ري املعلومات التي تم جمعها من عملية تصميم التدريب واملوضحة يف الش��كل )1-1( 

لتقييم التدريب.  

يجب أن تبدأ عملية التقييم بتحديد احتياجات التدريب )التي متت مناقشتها يف الفصل 
الثالث(.  ويساعد تحديد االحتياجات يف تحديد املعارف أو املهارات أو السلوكيات املطلوبة 

أو أية قدرات أخرى يتم اكتسابها بالتدريب.   

الشكل )6-1( عملية التقييم 

إجراء تحليل االحتياجات

وضع أهداف تعليمية قابلة للقياس وتحليل عملية نقل التدريب

وضع مقاييس للمخرجات

اختيار إسرتاتيجية للتقييم

تخطيط وتنفيذ عملية التقييم

المصدر: 
D.  A Grove and C.  Ostroff، »Program Evaluation، » in Developing Human Resources، ed.  K.  N.  Wexley 

)Washington.  DC: Bureau of National Affairs.  1991، 5-188 to 5-220: K.  Kraiger.  D.  McLinden، and W.  

Casper، »Collaborative Planning for Training Impact، » Human Resource Management )Winter 2004(: 337-51.  
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كام يس��اعد تحديد االحتياجات أيضاً يف تحديد املدى املتوقع لتأثري التدريب، ويس��اعد 

تحدي��د االحتياجات يف تركيز التقييم م��ن خالل تحديد غرض الربنام��ج، واملوارد املطلوبة 

  . )البرية واملالية وموارد الركة(، واملخرجات التي س��تكون دلي��اًل عىل فعالية الربنامج377

أما الخطورة التالية يف العملية فتتمثل يف تحديد أهداف التدريب املعينة والقابلة للقياس، 

وذل��ك بغرض توجيه الربنامج، وتتم مناقش��ة خصائص األهداف الجي��دة يف الفصل الرابع.  

وكل��ام كانت تلك األه��داف أكرث تحديداً وقابلية للقياس، كان من األس��هل تحديد أهداف 

التقييم ذات الصلة.  وبجانب مراعاة تحقيق أهداف الربنامج والتدريب أثناء متابعة تحقيق 

مخرجات التدريب، فمن املهم أيضاً مراعاة توقعات مؤيدي الربنامج ومن لهم فيه مصلحة 

)أصحاب املصلحة مثل املتدربني واملدراء واملدربني(378.  ويف حالة إجراء تحديد االحتياجات 

بشكل جيد، فإن مصالح أصحاب املصلحة ستتداخل مع أهداف الربنامج وأهداف التدريب.  

وق��د يكون تحليل بيئ��ة العمل لتقرير انتق��ال التدريب )وهو ما تم مناقش��ته يف الفصل 

الخام��س( مفيداً لتحديد كيفية اس��تخدام محتوى التدريب يف الوظيف��ة، وطبقاً ألهداف 

التدريب وتحليل عملية نقله، فإنه يتم تصميم مقاييس املخرجات لتقييم عمليتي التدريب 

والنقل.  

ومبجرد تحديد املخرجات تكون الخطورة التالية هي تحديد إس��رتاتيجية التقييم، وهنا 

يج��ب تحديد عوامل أخرى عند اختيار تصميم معني ومنها الخربة ورسعة طلب املعلومات 

وإمكانية التغيري وثقافة املنظمة.  وبخصوص وضع خطة التقييم وتنفيذها فتتضمن معاينة 

للربنام��ج )التقييم النه��ايئ أوأثناءالتدري��ب( باإلضافة إىل جمع مخرج��ات التدريب طبقاً 

لتصميم التقييم، وتستخدم مخرجات التقييم يف تعديل وتسويق والحصول عىل دعم إضايف 

للربنامج.  كام ينبغي أن تس��تخدم تلك املخرجات يف تش��جيع جمي��ع أصحاب املصلحة يف 

عملية التدريب – مبا يف ذلك املديرين واملوظفني واملدربني – وذلك بهدف تصميم أو اختيار 

التدريب الذي يساعد الركة عىل تنفيذ إسرتاتيجية عملها ويساعد املديرين واملوظفني عىل 

تحقيق أهدافهم379.

المخرجات المستخدمة في تقييم برامج التدريب:

عىل الركة إذا ما أرادت تقييم برنامجها التدريبي أن تقرر كيفية تحديدها لفعالية الربنامج، 

ويعني ذلك أنه يجب عليها تحديد مخرجات التدريب أو معايريه التي ستقوم بقياسها.  
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وقد طور كريكباتريك )Kirkpatrick( أحد األطر األصلية املستخدمة يف تحديد وتصنيف 

مخرجات التدريب، ويبني الجدول )6-1( اإلطار الرباعي املس��توى الذي وضعه كريكباتريك 

لتصنيف مخرجات التدريب380.

وتبني الطبيعة الهرمية إلطار كريكباتريك أنه ال ينبغي قياس املخرجات العالية املس��توى 

ما مل تحدث تغريات إيجابية يف املخرجات املنخفضة املستوى.  عىل سبيل املثال، إذا مل يرغب 

املتدرب��ون يف دورة تدريبية معينة، فلن يحدث تدريب، كام يتضمن اإلطار أن التغريات يف 

املستوى األعىل )مثل النتائج( أكرث فائدة من التغريات يف املستوى األدىن )مثل التدريب(.  

 جدول )6-1( إطار كريكباتريك الرباعي املستوى ملعايري التقييم 

املستوى            املعايري            الرتكيز 

4                     النتائج             نتائج العمل التي حققها املتدربون

3                     السلوك            تحسني السلوك يف الوظيفة  

2                     التعلم              اكتساب املعارف واملهارات والتوجهات والسلوك

1                     ردود الفعل        رضا املتدربني

المصدر: 
D.  L.  Kirkpatrick، »Evaluation« in The ASTD Training and Development Handbook )2d ed.  (.  ed.  

R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(: 294-312.  

ومع ذلك، تعرض هذا اإلطار إىل النقد لعدد من األس��باب:  أوالً، مل تكشف البحوث عن 

أن كل مس��توى يؤدي إىل املس��توى التايل له، وليس هناك دليل يشري إىل وجود اختالف يف 

نس��ب أهمية املس��تويات381.  ثانياً، مل يراع هذا املنهج الغرض م��ن التقييم.  حيث ينبغي 

أن ترتب��ط املخرجات املس��تخدمة يف التقييم باحتياجات التدري��ب، وباألهداف التعليمية 

للربنامج واألس��باب اإلس��رتاتيجية للتدريب.  ثالثاً، يدل استخدام هذا املنهج عىل أن النتائج 

ميكن، بل يجب، أن يتم تجميعها بطريقة منظمة، مبعنى أنه بعد قياس رد الفعل يأيت قياس 
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التدريب والسلوك والنتائج، وعملياً ينبغي تجميع قياسات التدريب تقريباً يف الوقت نفسه 

ال��ذي يتم فيه تجميع قياس��ات رد الفعل، وذلك عند االقرتاب م��ن نهاية برنامج التدريب، 

وذلك ملعرفة ما إذا كانت عملية التدريب قد متت.  

ونتيج��ة لتلك االنتقادات، وضع كل م��ن الباحثني األكادمييني ومامريس التدريب منوذجاً 

ملعايري أكرث شمولية للتدريب؛ إذ إنهم أضافوا مخرجات تدريبية أخرى إىل اإلطار ككريكباتريك 

األصيل.  ومن ثم تم تصنيف مخرجات التدريب إىل ست فئات، كام هو موضح يف الجدول 

)6-2(:  مخرجات رد الفعل، واملخرجات املعرفية والتعليمية واملخرجات السلوكية واملهارية 

واملخرجات الوجدانية والنتائج والعائد عىل االستثامر382.

يبني الجدول )6-2( مخرجات التدريب، ومنوذج د. ك كريكباتريك الخاميس املس��تويات 

لتصنيف مخرجات التدريب، ووصف كل من تلك املخرجات وكيفية قياس��ها.  ويتم تجميع 

مخرج��ات املس��توى األول والثاين )الخاصة بردود األفعال والتدري��ب( عند انتهاء التدريب 

وقب��ل ع��ودة املتدرب��ني إىل وظائفهم.  أما مخرجات املس��توى الثالث )الخاصة بالس��لوك 

واملهارات( فيمكن تجميعها عند انتهاء التدريب ملعرفة تحديد مس��توى سلوك أو مهارات 

املتدربني عن��د انتهاء التدريب، وللتأكد من تطبيق املتدربني ملحتوى التدريب يف وظائفهم 

)مبعنى حدوث انتقال التدريب(، ميكنك لذلك تجميع مخرجات املس��توى الثالث واملستوى 

الرابع واملس��توى الخامس.  وميكن أيضاً تجميع معايري املستوى الثالث ملعرفة ما إذا كانت 

تستخدم املهارات والس��لوك يف أداء الوظيفة، كام ميكن أن تستخدم معايري املستوى الرابع 

والخام��س )النتائج والعائد عىل االس��تثامر( أيضاً ملعرفة ما إذا كان ق��د نتج عن التدريب 

تحس��ن يف نتائج العمل مثل اإلنتاجية أو رضا العمالء، وتس��اعد تلك املعايري أيضاً يف معرفة 

ما إذا كانت فوائد التدريب تزيد عن تكاليفه.  

مخرجات رد الفعل:

تش��ري مخرج��ات رد الفعل إىل تص��ورات املتدربني ع��ن الربنامج مبا يف ذلك املنش��آت 

واملدرب��ون واملحتوى )ودامئاً ما يش��ار إىل مخرجات رد الفعل عىل أنها مقياس ل� »وس��ائل 

الرضا »Creature comfort(، وتس��مى دامئاً تقييامت املدرب أو القاعات الدراس��ية، ويتم 



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 398

تجميع تلك املعلومات عادة يف نهاية الربنامج.  ومن املمكن طلب استيفاء تقييامت املدرب 

أو القاعات الدراسية إما يف نهاية دورة تعليمية بالكلية أو برنامج تدريبي يف العمل.  وتعد 

ردود األفع��ال مفيدة يف معرفة ما اعتربه املتدربون أمراً ناجحاً وما اعتربوه عائقاً للتدريب.  

وتحتل مخرجات رد الفعل معايري املستوى األول )رد الفعل( يف إطار كريكباتريك.  

 يتم تجميع مخرجات رد الفعل عادة من خالل استبيان يقوم املتدربون مبلئه، كام يجب 

أن يتضمن مقياس رد الفعل أسئلة تتعلق برضا املتدرب عن املدرب ومواد التدريب وإدارته 

)س��هولة التس��جيل ودقة وصف الدورة(، باإلضاف��ة إىل وضوح أهداف ال��دورة التدريبية 

واالس��تفادة من محتوى ال��دورة التدريب383 يبني الجدول )6- 3( مقي��اس رد الفعل الذي 

يشتمل عىل أسئلة تتعلق بتلك الجوانب.  

 جدول )6-2( مخرجات التقييم 

طريقة القياس مثال املخرجات أو املعايري   املستوى  ما يتم قياسه

دراسات مسحية حجرة تدريبية مريحة        1  رضا العمالء    ردود أفعال

مقابالت شخصية ومواد  برنامج  محتوى 

مفيدة

عينات  االختبارت 

عمل

املبادئ الكهربية قواعد 

السالمة خطوات إجراء 

املقابالت الشخصية

أو  الحقائق  أو  املبادئ 

التقنيات اإلجراءات   أو 

العمليات التي اكتسبها 

املتدربون

2 تعليمية أو معرفية
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طريقة القياس مثال املخرجات أو املعايري   املستوى  ما يتم قياسه

االخ�����ت�����ب�����ارات  

امل�����الح�����ظ�����ات 

شخصية  تقييامت 

ال��خ��اص��ة                                                          و/أو 

العمالء                                                        أو  باألقران 

امل���دي���ري���ن                                                       أو 

عينات العمل

إع���������داد ح���ل���وى                                 

ن���ر خ��ش��ب إن���زال 

طائرة  االستامع 

السلوكيات أو املهارات                  

الفنية       أو  الحركية 

التي يكتسبها املتدربون  

2 أو 3    السلوك واملهارات  

مسحية  دراس����ات 

ل���ل���ت���وج���ه���ات 

الشخصية  املقابالت 

مجموعات الرتكيز

توجات  التنوع  تحمل 

خدمة  توجيه  السالمة 

العمالء

املتدربني  توجهات   

والدافعية

2 أو 3  امل�����خ�����رج�����ات 

الوجدانية

األداء   بيانات  املالحظة 

قواعد  أو  السجالت  من 

البيانات بالركة

اإلن��ت��اج��ي��ة وال���ج���ودة 

والتكاليف والعمالء الدامئون 

رضا العمالء والحوادث

السداد عن الركة  4 النتائج

القيمة االقتصادية  ال��ق��ي��م��ة ال���دوالري���ة 

لإلنتاجية مقسومة عىل 

تكاليف التدريب

فوائ��د                تح��������دي��د 

ومقارنته��ا  التدري��ب 

بالتكاليف    

5 عىل  العائد 

االستثامر 

المصدر: 
K.  Kraiger.  J.  K.  Ford، and E.  Salas، »Application of Cognitive، Skill-Based، and Affective Theories 

of Learning Outcomes to New Methods of Training Evaluation، »Journal of Applied Psychology 
78 )2( )1993(: 311 – 328; K.  Kraiger، »Decision-Based Evaluation، » in K.  Kraiger )ed.  (، Creating، 
Implementing، and Managing Effective Training and Development )San Francisco: Jossey-
Bass، 2002(: 331-375: D.  Kirkpatrick، »Evaluation، » in The ASTD Training and Development 
Handbook، 2nd ed.  Ed.  R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(: 294 -312.  
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جدول )6-3( منوذج قياس رد الفعل

اقرأ العبارات التالية، وبني مدى موافقتك أو رفضك لكل عبارة باستخدام املقياس التايل.  

        أرفض بشدة    أرفض   غري مهتم   موافق    موافق بشدة

   5            4            3          2               1              

لدي املعارف واملهارات املطلوبة للتدريب يف هذه الدورة.  . 1

املنشآت واألجهزة سهلت من عملية التدريب.  . 2

حققت الدورة كل األهداف املوضوعة.  . 3

أفهم بوضوح أهداف الدورة.  . 4

كانت طريقة تقديم الدورة فعالة يف التدريب.  . 5

كانت املواد التي تلقيتها أثناء الدورة مفيدة.  . 6

كان محتوى الدورة منظاًم بشكل منطقي.  . 7

كان هناك وقت كاف لتعلم محتوى الدورة.  . 8

شعرت بأن املدرب كان يريد أن نستفيد.  . 9

كان طرح األسئلة عىل املدرب أمراً مريحاً.  . 10

كان املدرب يف كامل جاهزيته.  . 11

كان املدرب ملاًم مبحتوى الدورة.  . 12

تعلمت الكثري من هذه الدورة.. 13

ما تعلمته يف هذه الدورة يفيدين يف وظيفتي.. 14

املعلومات التي تلقيتها عن الدورة كانت دقيقة.. 15

كنت راضياً عن املدرب بشكل عام.  . 16

كنت راضياً عن الدورة بشكل عام.. 17
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يتطل��ب التقييم الدقي��ق إدراج كل العوامل املتعلقة ببيئة التدري��ب الناجحة384، كام 

تتضمن معظم تقييامت القاعات الدراسية واملدرب عنارص تتعلق باستعداد املدرب وإلقائه 

وقدرته عىل قيادة املناقش��ة وتنظيم مواد التدريب ومحتواه واس��تخدام وس��ائل اإليضاح 

وأس��لوب العرض وقدرته ورغبته يف الرد عىل األس��ئلة وقدرته عىل إثارة رغبة املتدربني يف 

الدورة التدريبية.  وميك��ن االطالع عىل تلك العنارص يف كتيبات املدربني وبرامج اعتامدهم 

ومن خالل متابعة املدربني الناجحني.  تش��ري الحكمة الس��ائدة إىل أن املتدربني الراغبني يف 

برنام��ج تدريبي )الذين لديهم ردود أفعال إيجابية( يكونون أكرث قدرة عىل التدريب وأكرث 

احتاملية لتغيري س��لوكياتهم وتحسني أدائهم )انتقال التدريب(.  هل هذا هو الواقع؟  ومن 

ناحي��ة أخرى تش��ري نتائج البحوث األخ��رية إىل أن ردود األفعال قد ارتبط��ت ارتباطاً وثيقاً 

بالتغريات يف مخرجات التعليم الوجداين385، كام كش��فت البحوث عن ارتباط ردود األفعال 

بدرج��ة كبرية بالتغ��ريات يف املعرفة التفس��ريية واإلجرائية، وهو ما يتع��ارض مع البحوث 

السابقة التي ذكرت أن ردود األفعال غري مرتبطة بالتدريب.  وبالنسبة إىل دورات التدريب 

كتلك الخاص��ة بإدارة التنوع أو الخاصة باألخالقيات، تكون ردود أفعال املتدربني ش��ديدة 

األهمية ألنها تؤثر يف قابلية املتدربني لتغيري توجهاتهم.  وقد ظهر أن لردود األفعال العالقة 

األقوى بالدافعية بعد التدريب والكفاءة الذاتية للمتدرب واملعرفة التفسريية عند استخدام 

التكنولوجيا يف تقديم محتوى التدريب.  ومن ثم، فإنه بالنسبة إىل أساليب التدريب الخاصة 

بالتعليم اإللكرتوين أو عرب اإلنرتنت من األهمية مبكان التأكد من س��هولة الوصول املتدربني 

إليه��ا ومن جدوى محتوى التدريب، أي ارتباطه مبهام وخربات وظائفهم الحالية ومس��ائل 

العمل الخاصة بهم.   

المخرجات المعرفية أو التعليمية:

تستخدم املخرجات املعرفية يف تحديد درجة إملام املتدربني باملبادئ والحقائق والتقنيات 

واإلجراءات والعمليات التي تم الرتكيز عليها يف برنامج التدريب.  وتقوم املخرجات املعرفية 

بقي��اس ما اكتس��به املتدربون من معرف��ة يف الدورة التدريبية، ومتث��ل املخرجات املعرفية 

معايري املس��توى الثاين )التدري��ب( يف إطار كريكباتريك.  وتس��تخدم االختبارات التحريرية 

عموماً يف تقييم املخرجات املعرفية.  ويقدم الجدول )6-4( مثاالً لبنود من أحد االختبارات 
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التحريرية والذي يستخدم لقياس معرفة املتدربني ملهارات صنع القرار.  وتساعد تلك البنود 

يف قياس ما إذا كان املتدرب يعرف كيفية اتخاذ القرار )وتلك هي العملية التي سيقوم بها(.  

ولكنها ال تس��اعد يف معرفة ما إذا كان املتدرب سيس��تخدم بالفعل مهارات صنع القرار يف 

وظيفته أم ال.  

المخرجات المعتمدة على المهارات والسلوك:

تس��تخدم املخرجات املعتمدة عىل املهارات يف تقييم مس��توى الس��لوكيات واملهارات 

الحركية والفنية.  وتتضمن املخرجات املعتمدة عىل املهارات اكتساب املهارات أو التدريب 

عليه��ا )التدريب عىل املهارة( واس��تخدام املهارات يف الوظيفة )نق��ل املهارة(.  كام ترتبط 

املخرجات املعتمدة عىل املهارات باملستوى الثاين لكريكباتريك )التدريب( واملستوى الثالث 

)الس��لوك(.  ميكن تقييم مدى اكتس��اب املتدرب��ني للمهارات من خ��الل مراقبة أدائهم يف 

عينات للعمل مثل حاالت املحاكاة.  ودامئاً ما يتم التأكد من نقل املهارة من خالل املالحظة، 

فعىل س��بيل املثال، قد يقوم طالب طب مقيم بإجراء جراحة وهو تحت مراقبة دقيقة من 

الجراح، حيث يقوم الجراح بإعطاء اإلرش��ادات واملس��اعدة عن��د الحاجة.  كام يطلب من 

املتدربني تقديم تقييامت ملهاراتهم وس��لوكياهم )التقيي��امت الذاتية(.  كام قد ُيطلب من 

األقران واملديرين واملرؤوس��ني تقييم مهارات وسلوكيات املتدربني اعتامداً عىل مالحظاتهم.  

ونظراً ألن البحث يش��ري إىل أن اس��تخدام التقييامت الذاتية فقط قد يعطي تقيياًم إيجابياً 

لكن غري دقيق لنقل املهارات والس��لوكيات من خالل التدريب، فمن املفضل أخذ تقييامت 

السلوكيات واملهارات من مصادر متعددة )مثل املديرين واملرؤوسني أو األقران(386، ويوضح 

الج��دول )6-5( عينة من منوذج التقييامت.  وقد اس��تخدم هذا النموذج كجزء من برنامج 

تدريبي تم وضعه لتطوير املهارات اإلدارية ملديري املدارس.  

المخرجات الوجدانية:

تتضمن املخرجات الوجدانية التوجهات والدافعية، وتش��مل املخرجات الوجدانية التي 

تم جمعها يف تقييم التنوع والدافعية للتدريب وتوجهات الس��المة وتوجيه خدمة العمالء.  

ك��ام ميكن قي��اس املخرجات الوجدانية من خالل إجراء املس��وح، ويوض��ح الجدول )6-6( 
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مثاالً لألس��ئلة الذي يطرحه املسح املستخدم يف قياس األهداف الوظيفية والخطط واملنافع.  

ويعتمد التوجه نحو املنفعة عىل أهداف الربنامج، كام تتعلق املخرجات الوجدانية باملستوى 

الثاين لكريباتريك )التدريب( أو املس��توى الثالث )الس��لوك( الذي يعتمد عىل كيفية تقييم 

تل��ك النتائ��ج.  فلو طلب من املتدربني التعبري عن توجهاتهم يف جزء من املس��ح، فإن ذلك 

يعد مقياس��اً للتدريب.  فعىل س��بيل املثال، قد تكون التوجهات نح��و األهداف الوظيفية 

واملنافع إحدى املخرجات املناس��بة لتقييم التدريب الذي يركز عىل املوظفني الذين يديرون 

وظائفهم ذاتياً.  

 جدول )6-4( بنود اختبار منوذجي تستخدم يف قياس التدريب

لكل سؤال، حدد كل ما ينطبق.  

1.  لو أن رئييس يف العمل أعاد إيل جزئية من العمل وطلب مني إجراء تغيريات عليها، فإين سوف:

أثبت له أن العمل ال يحتاج إىل تغيري.   	

أفعل ما طلبه رئييس، لكني سأوضح مواطن التغيريات املطلوبة.   	

أقوم بإجراء التغيريات بدون التحدث مع رئييس يف العمل.   	

أطلب النقل من القسم الذي أعمل به.   	

2.  إذا كنت أقوم بإجراء عملية جديدة يف مكتبي، فإنني سوف: 

أقوم بها بنفيس دون االستعانة بالغري.   	

أطلب من رئييس يف العمل تقديم اقرتاحات.   	

أطلب ممن يعمل معي من املوظفني تقديم اقرتاحات.   	

أناقش األمر مع أصدقاء خارج الركة. 	

المصدر: 
A.  P Carnavale، L.  I.  Grainer، and A.  S.  Meltzer، Workplace Basics Training   Manual )San 

Francisco: Jossey – Bass، 1990(: 8.  12.  
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 جدول )6-5( استامرة تقييم منوذجية تستخدم يف قياس السلوك

مهمة التقييم:  النظر يف الفرص املتاحة عىل مدار الثالثة أشهر املاضية ملراقبة والتفاعل مع املدير/ مساعد 

املدير الذي تقوم بتقييمه.  اقرأ التعريف والسلوكيات املرتبطة باملهارة.  ثم أكمل تقييمك باستخدام املقياس 

التايل: 

دامئاً            عادة         أحياناً       نادراً         أبداً       

5            4            3             2                 1

الحساسية: هي القدرة عىل التعرف عىل االحتياجات واملصالح واملشكالت الشخصية لآلخرين، الرباعة يف 

التعامل مع املوظفني ذوي الخلفيات املختلفة، املهارة يف حل النزاعات، القدرة عىل التعامل بفعالية مع 

الناس فيام يتعلق باحتياجاتهم الوجدانية، معرفة املعلومات التي يتم نقلها.  

إىل أي مدى خالل الثالثة أشهر املاضية قام مدير املدرسة أو مساعد املدير ب�: 

• استثارة تصورات ومشاعر واهتاممات اآلخرين؟	

• التعبري اللفظي وغري اللفظي عن مشاعر واحتياجات واهتاممات اآلخرين؟	

• اتخاذ إجراءات لتوقعه بحدوث التأثريات الوجدانية لترصفات معينة؟	

• عرض دقيق لوجهات نظر اآلخرين من خالل إعادة ذكرها أو تطبيقها أو تشجيع تغذية راجعة لها؟	

• نقل جميع املعلومات لآلخرين والتي يحتاجونها يف القيام بوظائفهم؟	

• التخلص من الخالفات غري الرضورية مع اآلخرين يف املواقف املتعرسة؟	

• الحسم:  ويقصد به القدرة عىل إدراك الوقت الذي يتطلب اتخاذ القرار واتخاذه برسعة )بغض النظر 	

عن نوعية القرار(.

إىل أي مدى يف الثالثة أشهر املاضية قام هذا الشخص ب�: 

• إدراك الوقت الالزم التخاذ القرار من خالل تحديد نتائج اتخاذه أو عدمه؟	

• تحديد ما إذا كان تبني الحل الطويل املدى أو القصري املدى هو األنسب لعالج مختلف املواقف التي 	

تم التعرض لها يف املدرسة؟

• التفكري يف بدائل للقرار؟	

• القيام باتخاذ قرار يف حينه بناء عىل البيانات املتاحة؟ 	

• التمسك بالقرارات مبجرد اتخاذها ومقاومة ضغوط اآلخرين؟ 	
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النتائج:

 تس��تخدم النتائج يف تحديد الفائدة الت��ي تعود عىل الركة من برنامج التدريب، ومن 

آث��ار تل��ك النتائج، عىل س��بيل املثال، زيادة اإلنت��اج وانخفاض التكالي��ف املرتبطة مبعدل 

تدوير العاملة والحوادث وتعطل األجهزة باإلضافة إىل التحس��ينات يف جودة املنتج وخدمة 

العمالء387.  ومتثل النتائج معايري املس��توى الرابع )النتائج( يف إطار كريكباتريك، فعىل سبيل 

املثال، تقوم سلسلة متاجر كروجر )Kroger( بتوظيف أكرث من 100000 موظف جديد كل 

عام وهم بالطبع يحتاجون إىل تدريب388.

 جدول )6-6( مثال للمخرجات الوجدانية: األهداف الوظيفية والخطط واملصالح 

• يف الوقت الحايل لدي هدف مهني محدد يف بايل.	

• لدي إسرتاتيجية لتحقيق أهدايف الوظيفية.	

• مديري عىل دراية بأهدايف الوظيفية.	

• خالل 	 من  وذلك  إليها  أطمح  التي  لوظيفتي  محددة  بجوانب  تتعلق  معلومات  عن  بحثت 

األصدقاء وزمالء العمل واملصادر الوظيفية يف الركة.

• بدأت مبحادثات مع املدير عن خططي الوظيفية.	

ول��ذا قامت كروجر بجم��ع بيانات عن اإلنتاجي��ة بهدف إجراء تقيي��م يتم من خالله 

املقارنة بني الرصافني الذين تلقوا تدريباً قامئاً عىل الحاسوب وبني أولئك الذين تم تدريبهم 

يف القاعات الدراسية وعىل رأس العمل.  وقد شملت مقاييس اإلنتاجية معدل مسح أصناف 

البقال��ة يف املتاج��ر، ومعرفة الحصيلة الواج��ب تحديدها ووزنها عند الدف��ع، وكذا مقدار 

الوقت الذي تس��تغرقه املخازن يف مساعدة الرصافني عىل القيام بتعامالت أكرث تعقيداً مثل 

وضع طوابع األطعمة والشيكات.  

تت��وىل رشك��ة إل كي��و مانجمين��ت )LQ Management( وهي رشكة ذات مس��ؤولية 

محدودة وهي الركة األم ل�ركة ال كوينتا إنز آند سويتس، مسؤولية التدريب للفنادق389، 

وقد قامت الركة مؤخراً بتطبيق إسرتاتيجية مبيعات جديدة تم تصميمها وصوالً إىل أفضل 

مع��دل ممكن ملوقع كل فندق وذلك اعتامداً عىل طلب العميل ومعدالت اإلش��غال.  وقد 
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استخدم برنامج تدريب اشتمل عىل لعبة تجريبية )»بوديز فيو« )Buddy›s View(( بهدف 

إرشاك العاملني يف فهم كيفية تأثري إسرتاتيجية املبيعات الجديدة عىل العمل وبهدف تحسني 

خدمة العمالء.  وحتى تقوم الركة بتقييم فعالية الربنامج، فإنها تقوم بتجميع نتائج العمل 

)معايري املس��توى الرابع لكريكباتريك(، وخصوصاً تغريات النس��بة املئوية يف جودة الخدمة 

ونية العمالء للعودة قبل وبعد الربنامج.  

العائد على االستثمار:

يقصد بالعائد عىل االس��تثامر )ROI( مقارنة الفوائد املالي��ة للتدريب بتكلفته.  ودامئاً 

ما يتم اإلش��ارة إىل معدل االستثامر )ROI( عىل أنه تقييم املستوى الخامس )انظر الجدول 

6-2( وق��د تكون تكاليف التدري��ب مبارشة وغري مبارشة390.  وتتضم��ن التكاليف املبارشة 

املرتبات واملنافع التي يحصل عليها كل املوظفني املشاركني يف التدريب، مبا يف ذلك املتدربون 

واملدربون واالستش��اريون واملوظفون الذين يصممون الربنام��ج، ومواد الربنامج وتجهيزاته 

وإيجار أو رشاء األجهزة أو القاعات الدراس��ية وبدل الس��فر.  أما التكاليف غري املبارشة فال 

تتعلق مبارشة بتصميم أو تطوير أو تقديم محتوى التدريب.  وإمنا تتضمن اللوازم املكتبية 

العامة واملنش��آت واألجهزة وما يتعلق بذلك من نفقات والنفقات وتكاليف السفر التي مل 

تتم فوترتها عىل حساب برنامج معني ومرتبات إدارة وموظفي قسم التدريب التي ال تتعلق 

بربنام��ج معني ومرتبات فريق دعم العاملني واإلداريني، أما املنافع فهي القيمة التي تحصل 

عليها الركة من برنامج التدريب.  

 Northwest( يضم قسم التدريب عىل العمليات الفنية يف رشكة نورث ويست آير الينز

Airlines( 72 مدرب��اً تقع عىل عاتقهم مس��ؤولية تدريب اآلالف من فنيي الطائرات وأكرث 

م��ن10000 مورد خارجي يعملون يف صيانة األس��طول الجوي لنورثويس��ت391.  يعمل كل 

مدرب مع نوع محدد من الطائرات مثل أير باس Airbus 320( 320(.  وتتم معظم الربامج 

التدريبية يف إدارة التدريب من خالل املدربني يف القاعات الدراسية، يف حني تستخدم برامج 

التدريب األخرى نظام املحاكاة أو يتم إجراؤها يف طائرة حقيقة.

ومن خالل تتبع بيانات تدريب موظفي القس��م والذي يس��مح بتقييم التدريب، ميكن 

لقس��م العمليات الفنية إثبات جدارته من خالل توضيح إس��هام خدماته يف عمل الخطوط 
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الجوية.  فعىل سبيل املثال، قام قسم العمليات الفنية بخفض تكلفة تدريب املوظف الفني 

مبقدار 16% ورفع معدل رضا العمالء من خالل التدريب ورفع كذلك من إنتاجية التدريب 

وأقن��ع اإلدارة العلي��ا بتوفري موارد مالية للتدريب، كام حّس��ن تقييامت م��ا بعد الدورات 

التدريبية واملعرفة ومكاسب األداء.   

ولتحقي��ق تلك النتائج، قام قس��م التدريب عىل العملي��ات الفنية بتطوير مؤرش جودة 

التدري��ب )TQI(، وهذا املؤرش عبارة عن تطبيق حاس��ويب يقوم بجم��ع البيانات الخاصة 

بأداء قس��م التدري��ب واإلنتاجية وامليزانية والدورات، كام يس��مح بإج��راء تحليل مفصل 

للبيانات.  ويقوم مؤرش جودة التدريب مبتابعة جميع بيانات التدريب املتاح بالقس��م من 

خالل تقس��يمها إىل فئات خمس:  الفعالية والكم ومعدالت االستيعاب واألثر املادي واألثر 

التشغييل.  فعىل سبيل املثال، يتعلق تحصيل املعارف باختالف معارف املتدربني قبل وبعد 

التدريب والتي يتم قياس��ها بواس��طة اختبارات معينة.  وميكن أن يقدم هذا النظام تقارير 

أداء تتعل��ق بامليزانيات والتكلفة اليومية للمتدرب إضاف��ة إىل التكاليف األخرى للتدريب.  

كام تتعلق املقاييس التي يتم تجميعها بأهداف القس��م وإسرتاتيجيته وأخرياً باإلسرتاتيجية 

الش��املة لركة نورثويس��ت آيرالينز.  كام أن األس��ئلة التي كانت دامئاً ما يتم طرحها قبل 

تطوير مؤرش جودة التدريب وكان من الصعب الحصول لها عىل إجابات أصبح من الس��هل 

اإلجابة عنها من خالل مؤرش جودة التدريب.  ومن تلك األس��ئلة:  كيف ميكن تربير تكلفة 

التدريب؟  وما هو األثر التشغييل للتدريب؟  وما هو مقدار التدريب الذي تلقاه الفنيون؟ 

وميكن مقارنة الطلب عىل التدريب بحجم املس��افرين وعدد ط��رق الطريان ملعرفة العدد 

الصحيح للمدربني واألماكن املناس��بة لهم لدعم احتياجات العمل.  وتؤدي تلك التعديالت 

إىل زيادة رضا العمالء وينتج عنها رؤى إيجابية لعمليات التدريب.  

معرفة مدى مالءمة المخرجات:

إن معرف��ة مدى مالءمة املخرجات مس��ألة مهم��ة يف اختيار تلك النتائ��ج.  أو مبعنى، 

ه��ل تعد هذه املخرجات هي أفضل النتائج التي بقياس��ها ميكن معرفة ما إذا كان برنامج 

التدري��ب فعاالً؟  يجب أن تكون مخرجات التدريب املناس��بة ذات صلة وموثوقة ومميزة 

وعملية392.
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االرتباط:

تش��ري خاصية ارتباط املعاي��ري إىل مدى ارتباط مخرجات التدريب بالقدرات املكتس��بة 

والت��ي يتم التأكيد عليها يف برنامج التدريب.  ويجب أن تكون القدرات املكتس��بة الالزمة 

للنج��اح يف برنامج التدريب هي القدرات نفس��ها الالزمة للنج��اح يف الوظيفة.  كام يجب 

أن تك��ون املخرجات التي يتم تجميعها يف التدريب متش��ابهة ق��در اإلمكان مع ما تعلمه 

املتدربون يف الربنامج.  أو بعبارة أخرى، البد أن تكون املخرجات مقاييس صحيحة للتدريب، 

ومن أس��اليب التأكد من مدى ارتباط املخرجات هو اختي��ار املخرجات بناء عىل األهداف 

التدريبي��ة للربنامج.  وقد أش��ار الفصل الراب��ع إىل أن األهداف التعليمي��ة تبني اإلجراءات 

املتوقعة، والظروف التي فيها يقوم املتدرب بأداء مهامه ومستوى أو معيار األداء.  

يوضح الش��كل )6-2( حالتني قد تفتقر فيهام مخرج��ات التدريب إىل خاصية االرتباط، 

ويش��ري فس��اد املعايري إىل مدى قياس مخرجات التدريب للقدرات غري املناس��بة أو تأثرها 

بالظروف الدخيلة.  فعىل س��بيل املثال، إذا تم استخدام تقييامت املديرين لألداء الوظيفي 

كإحدى مخرجات التدريب، فقد يحصل املتدربون عىل تقييامت أعىل عن أدائهم الوظيفي؛ 

ألن املديرين ببس��اطة يعرفون أنهم حرضوا برنامج التدريب ويؤمنون بقيمة الربنامج ومن 

ثم يعطون تقييامت عالية لضامن أن يظهر التدريب بتأثريه اإليجايب عىل األداء.  وقد تفسد 

املعاي��ري أيضاً إذا كانت الظروف التي يتم قياس املخرجات فيها مختلفة عن بيئة التدريب.  

أو بعبارة أخرى، قد يطلب من املتدربني القيام بتطبيق قدراتهم املكتسبة باستخدام أجهزة 

ويف قيود زمنية معينة أو ظروف عمل مادية مختلفة عن تلك املوجودة يف بيئة التدريب.  

عىل سبيل املثال، قد يطلب من املتدربني أن يظهروا مهارات جدولة البيانات باستخدام 

نس��خة من برنامج الجدولة تكون أحدث من التي اس��تخدموها يف برنامج التدريب.  ولن 

يس��فر هذا عن أية تغريات يف مهارات الجدولة التي كانوا يتمتعون بها قبل البدء يف تلقي 

التدريب، ففي هذه الحالة، قد ال يكون سوء التدريب هو السبب وراء انعدام أي تغيري يف 

مهاراتهم الخاصة بإعداد جداول البيانات.  فقد يكتس��ب املتدربون املهارات الالزمة إلعداد 

ج��داول البيانات، ولكن بيئة تقييمهم قد تختلف اختالف��اً جوهرياً عن البيئة التي حصلوا 

فيها عىل تدريبهم، لذلك لن يظهر أي تغيري يف مستوى املهارات.  
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شكل )6-2(: قصور وارتباط وفساد املعايري

 

 

 
  

   

المخرجات يحددها تحديد 

االحتياجات وتندرج ضمن 

أهداف التدريب

نتائج مخرجات يتم قياسها 

ضمن عملية التقييم

فساد المعاييرارتبط المعاييرقصور المعايير

المخرجات ذات 

الصلة بأهداف 

التدريب

ق��د تكون املعايري أيضاً قارصة.  واملقصود بقصور املعيار هو العجز عن قياس مخرجات 
التدريب التي سبق التأكيد عليها ضمن أهداف التدريب.  فعىل سبيل املثال، تؤكد أهداف 
برنام��ج التدري��ب مهارات إعداد ج��داول البيانات ع��ىل رضورة تحصي��ل املتدربني لفهم 
األوامر املتاحة بجدول البيانات )مثل أمر الحس��اب( وكذلك اس��تعامل جداول البيانات يف 
حس��اب اإلحصائيات باس��تعامل مجموعة البيانات املدخلة.  لذلك، يكون تصميم التقييم 
ال��ذي يس��تخدم فقط مخرجات التدري��ب كأن يكون اختبار املعرفة بأغ��راض أوامر لوحة 
املفاتيح معيباً )دون املس��توى( بعض اليشء، وذلك ألّن ذلك التقييم ال يقيس النتائج التي 
س��بق وجودها يف مخرجات التدريب )مثل اس��تخدام جداول البيانات يف حساب االنحراف 

املتوسط والقيايس ملجموعة من البيانات(.  

الموثوقية:

ُيقص��د باملوثوقي��ة الدرجة التي ميكن قي��اس املخرجات عليها بش��كل ثابت مع مرور 
الزمن.  فعىل سبيل املثال، يقوم املدرب بإعطاء موظفي أحد املطاعم اختباراً مكتوباً يقيس 
معرفتهم مبعايري الس��المة يك يتس��نى له تقييم برنامج تدريبي عن السالمة قد شاركوا فيه 
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بالفعل.  يخضع املوظفون الحارضون لربنامج التدريب لالختبار مس��بقاً )أي قبل التدريب( 
وبعده )أي عقب التدريب(.  يش��مل االختب��ار املوثوق عىل البنود التي ال يتغرّي معناها أو 
تفسريها بتغرّي الزمن.  ومينح االختبار املوثوق املدرب الثقة يف أّن أية تحسينات عىل اختبار 
ما بعد التدريب يف ضوء نتائج مستويات ما قبل التدريب، ما هي إال نتاج التعليم من خالل 
برنام��ج التدريب، وليس خصائص االختبار )أي أّن البن��ود تصبح أكرث فهاًم يف املرة الثانية( 
أو بيئ��ة االختبار )مبعنى أّن يؤدي املتدربون عىل نحو أفضل خالل اختبار ما بعد التدريب 

لشعورهم بأّن قاعة الدراسة كانت أكرث راحة وهدوًءا(.  

التمييز:

ُيقص��د بالتمييز مدى انع��كاس االختالفات الحقيقية ع��ىل أداء املتدربني يف املخرجات.  
فعىل س��بيل املثال، يهدف االختبار التحريري إىل قياس إملام فنيي الكهرباء باملبادئ املتعلقة 
بالكهرباء ال بد أن يكشف عن اختالفات يف معرفة املتدربني مببادئ الكهرباء.  أي أّنه البد أن 
ميّيز االختبار بناًء عىل معرفة املتدربني ملبادئ الكهرباء، )ثبت أن لدى املوظفني الذين سّجلوا 
درجات مرتفعة يف االختبار فهاًم أفضل ملبادئ الكهرباء مقارنة بذوي الدرجات املنخفضة(.  

قابلية التطبيق العملي:

ُيقصد بقابلية التطبيق العميل س��هولة التحكم يف مقايي��س املخرجات، توضح الركات 
س��بباً واحداً لعدم االش��تامل عىل مخرجات التدريب واألداء والس��لوك يف تقييامتها لربامج 
التدريب وهو صعوبة الش��ديدة يف تجميعها.  )يستهلك هذا الكثري من الوقت والطاقة مام 
يرصفها عن الرتكيز عىل النشاط التجاري(.  فعىل سبيل املثال، عند تقييم برنامج التدريب عن 
املبيعات، قد يكون من غري العميل مطالبة العمالء بتقييم س��لوك البائع؛ ألن ذلك سيتطلب 

من العميل تخصيص وقت طويل )ومن املحتمل أن يقيض عىل عالقة البيع يف املستقبل(.

ممارسات التقييم:

يبنّي الش��كل )6-3( املخرجات املستخدمة يف مامرسات تقييم التدريب.  فتشري املسوح 
مامرس��ات التقيي��م التي تقوم به��ا ال��ركات إىل أّن ردود الفعل )املخرج��ات الوجدانية( 
واملخرجات املعرفية هي أكرث املخرجات استخداماً يف عملية تقييم التدريب393.  عىل الرغم 
من قلة استخدام املخرجات املعرفية والسلوكية ومخرجات النتائج، إال أن البحوث تشري إىل 
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أن التدري��ب قد يكون له أثر إيجايب ع��ىل تلك املخرجات394، وعلينا أن نضع يف االعتبار أّنه 
بينام تجري معظم الركات تقييامت لربامج التدريب، إال أن بعض املسوح تشري إىل أّن نحو 

20 % من الركات تغفل القيام بذلك.  

ما هي مخرجات التدريب الواجب جمعها؟

م��ن خالل مناقش��تنا ملخرجات التقييم ومامرس��اته، قد يتولد انطب��اع خاطئ بأّنه من 
الرضوري جمع كل مس��تويات املخرجات الخمس م��ن أجل تقييم برنامج التدريب.  وعىل 
الرغم من أن تجميع كل مستويات املخرجات الخمسة يعد أمراً مثالياً، إال أن أهداف برنامج 
التدريب تقّرر أياً من تلك املستويات يجب ربطه بإسرتاتيجية عمل أوسع نطاقاً كام ناقشنا 

يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.  

الشكل )6-3( مامرسات تقييم التدريب
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مالحظة:  الخاضعون لتلك الدراس��ة رشكات شاركت يف منتدى الجمعية األمريكية للتدريب 

والتطوير لتحديد معايري القياس.  

المصدر: 
B.  Sugrue andR.  Rivera، 2005 State of the Industry )Alexandria، VA:  American Society for Training 

and Development، 2005(: 15.  
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ويجب أن تقوم الركات بجمع مقاييس املخرجات املتعلقة بالتدريب )املس��توى األول 

والثاين( وكذلك انتقال التدريب )املستوى الثالث أو الرابع أو الخامس(.  

ومن األهمية مبكان إدراك عيوب اختيار قياس رد الفعل واملخرجات املعرفية فقط.  كام 

يجب تذكر مناقشات التدريب السابقة )الفصل الرابع( وانتقال التدريب )الفصل الخامس(.  

ويجب أن نتذكر أنه من أجل نجاح التدريب، فالبد من حدوثه وانتقاله.  ويوضح الش��كل 

)6-4( األه��داف املتعددة لربامج التدريب وكذلك اآلثار املرتتبة عىل اختيار أدوات التقييم.  

فغالب��اً ما يك��ون لربامج التدريب أهداف تتعلق بالتدريب ونقل��ه.  أو بعبارة أخرى، فإنها 

تهدف إىل اكتس��اب املتدرب��ني املعلومات واملهارات املعرفية باإلضافة إىل إظهار اس��تخدام 

املعارف أو اإلس��رتاتيجيات يف س��لوكياتهم أثناء العمل.  ونتيجة لذلك، يجب عىل الركات 

جمع مقاييس املخرجات املتعلقة بالتدريب ونقله.  

تس��تخدم وظيفة التدريب إلرنست يونغ )Ernst Young( اختبارات املعرفة )املستوى 

الثاين( لجمي��ع دورات التعليم اإللكرتوين للركة، والتي تش��كل قرابة 5% من التدريب395، 

وتس��تخدم الربامج والدورات الجديدة نقل الس��لوكيات )املس��توى الثالث( ونتائج العمل 

)املس��توى الرابع(.  وبغض النظر عن الربنامج، يهتم رؤس��اء الركة مب��ا إذا كان املتدربون 

يشعرون بأن التدريب يعد استغالالً جيداً ألوقاتهم وأموالهم وما إذا كانوا ينصحون غريهم 

من املوظفني به )املستوى األول(.  وتتبع وظيفة التدريب تلك املخرجات تلقائياً، ويستخدم 

املديرون التدريب والتطوير يف تش��جيع التغريات امللحوظة يف سلوك املوظفني والتي ستؤثر 

يف نتائج العمل مثل رضا العمالء وانخفاض معدل تدوير املوظفني، وهو ما يقومون برصده 

أيضاً.  

تجدر اإلش��ارة إىل أن مقاييس املخرجات ال تتناسب بشكل تام مع بعضها، فمن املغري 

افرتاض أن املتدربني الراضني عن التدريب يكتس��بون معارف ومهارات أكرث وسيطبقونها يف 

العمل مام يؤدي إىل تغريات يف السلوك ونتائج إيجابية للركة.  وعىل الرغم من ذلك، تدل 

البحوث عىل بساطة العالقات بني ردود األفعال واملهارات املعرفية والسلوك والنتائج396.
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الشكل )6-4( أهداف برنامج التدريب واآلثار املرتتبة عىل التقييم

الهدف

انتقال التدريبالتدريب

املخرجات

ردود األفعال: هل أحب املتدربون الربنامج؟

هل تساعد البيئة املتدربني؟ 

هل كانت املواد ذات قيمة؟ 

 التدريب/ املهارات املعرفية: اختبارات تحريرية

املعتمدة عىل املهارات السلوكية: 

األداء وفقاً لنموذج عمل

أو  األقران  تقييم  السلوك:  عىل  القامئة  املهارات 

مالحظة املديرين

الوجدانية:  دافعية املتدربني أو توجهات العمل

النتائج: هل استفادت الركة من خالل املبيعات 

الحوادث  معدل  وتقليل  واإلنتاجية  والجودة 

والشكاوى؟

األداء وفقاً ألجهزة العمل

م��ا أفضل وس��يلة لقي��اس مخرجات التدري��ب؟  تعتمد اإلجابة عن هذا الس��ؤال عىل 

مخرجات التدريب.  فعىل س��بيل املثال، إذا ما حددت مخرجات التدريب النتائج املتعلقة 

بالعم��ل مثل رف��ع جودة خدمة العمالء أو ج��ودة املنتج، وج��ب إدراج مخرجات النتائج 

يف التقيي��م.  وكام يوضح الش��كل )6-4( قد تؤثر املخرج��ات املعرفية أو ردود األفعال عىل 

التدري��ب.  وتوفر نتائج ردود األفعال معلومات تتعلق مبدى إعاقة املدرب أو املنش��آت أو 

بيئ��ة التدريب للعملية التدريبية، ويقيس التدري��ب أو املخرجات املعرفية إتقان املتدربني 

ملحتوى التدريب بش��كل مبارش.  ومع ذلك، ال تس��اعد ردود األفع��ال واملخرجات املعرفية 

يف تحدي��د م��دى تطبيق املتدربني للتدري��ب يف أعاملهم، ويجب أن يتضم��ن التقييم قدر 

املستطاع السلوكيات أو النتائج املعتمدة عىل املهارات أو املخرجات الوجدانية ملعرفة مدى 

حدوث انتقال للتدريب – أو بعبارة أخرى، ما إذا كان التدريب قد أدى إىل تغري يف السلوك 

أو امله��ارات أو التوجهات أو ما إذا كان قد أثر تأث��رياً مبارشاً يف مقاييس األهداف املتعلقة 

بفعالية الركة )كاملبيعات عىل سبيل املثال(.  
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م��ا املدة الت��ي يجب فيها جمع املخرج��ات بعد التدريب؟  ليس هن��اك معيار مقبول 

بالنس��بة إىل املدة التي يجب عندها جمع مخرج��ات التدريب املختلفة، لكن عادة ما يتم 

تقييم ردود األفعال بعد انتهاء التدريب مبارشة، وذلك يف معظم الحاالت397.  ويجب تقييم 

التدريب والسلوك والنتائج بعد انقضاء فرتة كافية لتحديد ما إذا كان التدريب قد أثر عىل 

تل��ك املخرج��ات أم ال.  ويتضح النقل اإليجايب للتدريب إذا حدث بجانب مالحظة تغيريات 

إيجابية يف الجوانب املهارية أو الوجدانية أو مخرجات التدريب.  وال يثبت انتقال التدريب 

إذا حدث مع عدم مالحظة أية تغيريات يف املخرجات الس��لوكية أو الوجدانية أو مخرجات 

التدريب.  ويظهر النقل السلبي للتدريب إذا حدث وكانت التغريات يف الجوانب املهارية أو 

الوجدانية أو مخرجات التدريب أقل منها قبل حدوثه.  وتش��ري نتائج دراسات التقييم التي 

أثبت��ت عدم حدوث انتقال للتدريب أو حدوث انتقال س��لبي إىل رضورة أن يقوم املدرب 

واملدي��ر بالتحقق من وجود بيئة جيدة للتدريب )بيئة توفر فرصا لتقديم التغذية الراجعة 

وفرصا للمامرس��ة( يف برنامج التدريب وما إذا كان املتدرب��ون يتمتعون بدافعية للتدريب 

وقادرين عليه، وكذلك ما إذا كان قد تم إجراء تقييم دقيق الحتياجات التدريب.

تصميمات التقييم:

يحدد تصميم تقييم التدريب مدى الثقة التي ميكن وضعها يف النتائج، أو بعبارة أخرى 

مدى ثقة الركة يف مس��ؤولية التدريب عن حدوث تغيريات يف مخرجات التقييم أو فشله 

يف التأث��ري عىل املخرجات.  وعىل الرغم من ذلك ف��ال يوجد تصميم للتقييم يضمن خضوع 

نتائج التقييم متاماً للتدريب.  فام يهدف إليه التقييم هو استخدام التصميم األكرث دقة )مع 

مراعاة الظروف التي يتم فيها إجراء التقييم( وذلك الستبعاد أي تفسريات بديلة لنتائجه.  

وتبدأ مناقش��ة تصميامت التقييم بتحديد »التفس��ريات البديلة« التي يجب أن يسعى 

املقّيم للسيطرة عليها، ثم يتم مقارنة تصميامت التقييم املتنوعة، وأخرياً يناقش هذا الجزء 

الظ��روف العملية التي يجب ع��ىل املدرب وضعها يف االعتبار عن��د اختيار تصميم التقييم 

املناسب.  
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مخاطر تهدد صحة التقييم: تفسيرات بديلة لنتائج التقييم:

يعرض الجدول )6-7( املخاطر التي تهدد صحة التقييم،  وتشري تلك املخاطر إىل العوامل 

التي تدفع املقيم للتس��اؤل عن 1( مدى مصداقية نتائج الدراس��ة أو 2( املدى الذي ميكن 

عنده تعميم نتائج التقييم عىل املجموعات األخرى من املتدربني واملواقف398.

 جدول )6-7( مخاطر تهدد صحة التقييم

الوصفمخاطر تهدد الصحة الداخلية

الرشكة

وقوع الحدث، تغيريات يف مخرجات التدريب.  التاريخ

 املوظفون

لنمو النضج نتيجة  التدريب  مخرجات  يف  التغيريات  تحدث 

املتدرب الجسدي أو العاطفي.

انقطاع املشرتكني عن الدراسة )كرتك الركة(.  الوفيات 

املقارنة الفروق األولية بني املجموعات مجموعة  عن  التدريب  مجموعة  تختلف 

املخرجات  عىل  تؤثر  التي  الفردية  الفروق  بعض  يف 

)كاملعارف واملهاراتوالقدرات والسلوكيات(.

مقاييس املخرجات

املقاييس االختبارات الجيد يف  األداء  املتدربني برضورة  تتم توعية 

التالية لالختبار

يتغري فهم املتدرب للمخرجات عىل مدار عملية التقييماألدوات

مرتفعة الرجوع إىل نقطة املنتصف درجات  عىل  يحصلون  الذين  املتدربون  يتجه 

بعد  ما  مقاييس  يف  املنتصف  نقطة  نحو  ومنخفضة 

التدريب

الوصفمخاطر تهدد الصحة الخارجية



الجزء الثاين

تدريب وتطوير املوظفني 416

استخدام االختبارات قبل التدريب يجعل املتدرب يويل ردود األفعال عىل االختبارات التمهيدية 

اهتاممه باملواد املوجودة يف االختبار.  

برنامج ردود األفعال عىل التقييم خالل  االجتهاد  إىل  يدفعه  املتدرب  تقييم 

التدريب.  

سامت املتدرب تؤثر يف فعالية الربنامج.  تفاعل االختيار والتدريب

التدريب تفاعل الطرق تلقوا  الذين  املتدربني  نتائج  تعميم  ميكن 

التدريب  تلقوا  الذين  املتدربني  عىل  مختلفة  بطرق 

نفسه بالرتتيب نفسه.  

المصدر:
T.  D Cook، D.  T.  Campbell، and L.  Peracchio، »Quasi- Experimentation، » in Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology، 2d، ed، Vol.  1.  Eds.  M.  D.  Dunnette and L.  M.  

Hough )Palo Alto، CA Consulting Psychologists Press، 1990(: 491 -576.  

ويشري مدى مصداقية نتائج الدراسات إىل الصحة الداخلية، وتتعلق التهديدات الداخلية 

لصحة التقييم بسامت الركة )تاريخها( ووسائل تقييم النتائج )األدواتواالختبارات( وكذلك 

باملوظف��ني املدرج��ني يف عملي��ة التقييم )النضج واالنح��دار نحو نقط��ة املنتصف والوفاة 

والفروق األولية يف املجموعات(.  وقد تؤدي تلك الس��امت إىل حدوث اس��تنتاجات خاطئة 

بالنس��بة ملدى فعالية التدريب، ويجب أن تش��تمل عملية التقييم ع��ىل الصحة الداخلية، 

وذل��ك للتأكد أن مخرجات التقييم )الس��يام إذا كانت إيجابي��ة( ترجع إىل برنامج التدريب 

ولي��س إىل أي عامل آخر.  فعىل س��بيل املثال، هناك مجموع��ة من املديرين الذين حرضوا 

برنامج��اً تدريبياً عىل مهارات التواصل.  ويف وقت نفس��ه حض��ور الربنامج، تم اإلعالن عن 

إعادة هيكلة الركة.  وبعد انتهاء الربنامج، أصبح املديرين أكرث قدرة عىل التواصل بش��كل 

جيد وذلك ألنهم يخشون فقدان وظائفهم إذا مل يتمكنوا من التواصل بفعالية، ورمبا مل يكن 

قد حدث اكتساب معارف ومهارات من الدورة التدريبية!

ك��ام يهت��م املدربون أيضاً مب��دى القدرة عىل تعميم نتائج الدراس��ة ع��ىل املجموعات 

واملواقف األخرى )أي إنهم يهتمون أيضاً بالصحة الخارجية للدراسة(.  وكام يوضح الجدول 
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)6-7(، فإن املخاطر الخارجية التي تهدد الصحة تتعلق بردود أفعال املش��اركني يف الدراسة 

تجاه وجودهم يف تلك الدراس��ة وأثار األنواع املتع��ددة للتدريب.  ونظراً ألن التقييم نادراً 

ما يش��مل جميع املوظفني الذين يجتازون الربنامج )أو م��ن الذين قد يخضعون للتدريب 

مس��تقباًل(، يرغب املدربون يف أن يتمكنوا من القول بأن برنامج التدريب س��يكون فعاالً يف 

املستقبل مع مجموعات مامثلة.  

وسائل للسيطرة على المخاطر التي تهدد الصحة:

نظراً لرغبة املدربني يف استخدام نتائج الدراسة التقييمية كأساس لتغيري برامج التدريب 

أو إظه��ار عدم جدواه )كوس��يلة للحصول عىل متويل إضايف للتدري��ب ممن يتحكمون يف 

ميزانيت��ه(، فمن امله��م تقليل املخاطر التي تهدد الصحة.  وهن��اك ثالث طرق لتقليل تلك 

املخاطر:  اس��تخدام االختب��ارات التمهيدي��ة والنهائية يف تصميامت التقيي��م باإلضافة إىل 

استخدام مجموعات املقارنة والتعيني العشوايئ.  

االختب��ارات التمهيدي��ة والنهائية تتمثل إحدى طرق تحس��ني الصح��ة الداخلية لنتائج 

الدراس��ة يف تأس��يس خط بداية أو أداة للقياس قبل التدريب.  وميكن استخدام أداة أخرى 

للقي��اس بعد التدريب، وهو ما يش��ار إليه بأدوات قياس أث��ر التدريب.  وميكن أن توضح 

املقارن��ة بني مقاييس املخرجات التي مت��ت قبل التدريب وبعده مقدار تغري املتدربني كأثر 

لهذا التدريب.  

استخدام مجموعات المقارنة:

ميكن تحس��ني الصحة الداخلية بواسطة اس��تخدام مجموعة مقارنة أو مجموعة ضبط، 

وتش��ري مجموعة املقارنة إىل مجموعة املوظفني الذين يش��رتكون يف الدراس��ة التقييمية إال 

أنهم ال يحرضون الدورات التدريبية.  وميتلك موظفو تلك املجموعة س��امت شخصية متاثل 

سامت املتدربني )كالنوع والتعليم والعمر والوظيفة ومستوى املهارات(.  ويساعد استخدام 

مجموع��ة املقارن��ة يف تقييم التدريب عىل اس��تبعاد احتامالت أن تك��ون التغيريات نتيجة 

لعوامل أخرى بخالف التدريب.  ويش��ري تأثري هاوث��ورن Hawthorne effect إىل موظفي 

الدراس��ة التقييمية الذين يعملون مبس��توى ع��ال نظراً ملا يتلقونه من اهتامم.  ويس��اعد 
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اس��تخدام مجموعة املقارنة يف توضيح أن أي آثار ملحوظة ترجع إىل التدريب بشكل خاص 

وليس ملا يتلقاه املتدربون من اهتامم.  كام يساعد يف ضبط آثار تاريخ الركة واالختبارات 

وأدوات االختب��ار والنض��ج، وذلك نظراً ألن كاًل من مجموعة املقارن��ة ومجموعة التدريب 

يعام��الن مبس��اواة، كام أنه��م يتلقون أدوات القياس نفس��ها ولديهم الوقت نفس��ه الالزم 

للتطوير.  

عىل سبيل املثال، عند تقييم برنامج تدريب عن السالمة، يتم قياس سلوكيات السالمة لكل 

من املتدربني ومجموعة املقارنة قبل وبعد انتهاء التدريب.  فإذا تحس��ن مس��توى سلوكيات 

السالمة ملجموعة التدريب عن مستواهم قبل التدريب يف حني ظل مستوى مجموعة املقارنة 

متش��ابهاً نس��بياً قبل التدريب وبعده، يكون االستنتاج املنطقي هنا هو أن الفروق امللحوظة 

يف سلوكيات السالمة ترجع إىل التدريب وليس إىل أي عامل آخر، مثل االهتامم املوجه إىل كل 

من املتدربني ومجموعة املقارنة من خالل دعوتهم للمشاركة يف الدراسة.

التعيين العشوائي:

 يش��ري التعيني العش��وايئ إىل تعيني املوظفني مبجموعة التدري��ب أو مجموعة املقارنة 

عىل أس��اس الصدفة.  أي، أنه يتم تعيني املوظفني يف ال��دورة التدريبية دون اعتبار الفروق 

الفردية )كالقدرات والدافعية( أو الخربات الس��ابقة، ويساعد التعيني العشوايئ عىل ضامن 

أن املتدربني متش��ابهون يف الف��روق الفردية كالعمر والنوع والق��درات والدافعية.  ونظراً 

الس��تحالة تحديد وقياس جميع الس��امت الفردية التي قد تؤثر يف مقاييس املخرجات، فإن 

التعيني العشوايئ يساعد عىل ضامن توزيع تلك السامت بشكل عادل بني مجموعة املقارنة 

ومجموعة التدريب.  كام يس��اعد التعيني العش��وايئ عىل تقليل اآلث��ار املرتتبة عىل ترسب 

املوظفني عن الدراس��ة )الوفاة( واالختالفات بني مجموع��ة التدريب ومجموعة املقارنة يف 

القدرات أو املعارف أو املهارات أو السامت الشخصية األخرى.  

علينا أن ننتبه إىل أن التعيني العشوايئ غري عميل يف أغلب األحيان، حيث ترغب الركات 

يف تدريب املوظفني الذين هم يف حاجة إىل التدريب، لكنها قد ال ترغب يف توفري مجموعة 

مقارنة.  ويتمثل أحد حلول تلك املش��كلة يف تحديد العوامل التي تختلف فيها مجموعات 
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التدري��ب واملقارنة وضبط تلك العوامل يف تحليل البيان��ات )وهي خطوة إحصائية تعرف 

بتحلي��ل التباين(، يف حني تتمثل الطريقة األخرى يف تحديد س��امت املتدربني بعد تعيينهم 

وضامن أن مجموعة املقارنة تشتمل عىل موظفني يحملون سامت متشابهة.  

أنواع تصميمات التقييم:

ميكن استخدام عدد من التصميامت املختلفة لتقييم برامج التدريب399، ويقارن الجدول 

)6-8( بني تلك التصميامت بناء عىل املش��رتكني )املتدربني ومجموعة املقارنة( ووقت جمع 

النتائ��ج )قبل التدري��ب وبعده( والتكاليف والوقت الذي تس��تغرقه عملية التقييم ومدى 

متك��ن التصميم التقييمي من اس��تبعاد التفس��ريات البديلة للنتائ��ج.  وكام يوضح الجدول 

)6-8(، تختل��ف تصمي��امت البحوث وفقاً ملا إذا كانت تتضم��ن أدوات لقياس النتائج قبل 

التدري��ب وبعده ومجموع��ة مقارنة.  وبوجه عام، فإن التصميامت التي تس��تخدم أدوات 

لقي��اس النتائج قبل التدريب وبع��ده وتتضمن مجموعة مقارنة تقلل من احتامل أن تكون 

العوامل البديلة )بخالف التدريب نفس��ه( مسؤولة عن مخرجات التقييم.  ويعزز ذلك ثقة 

املدرب يف اس��تخدام النتائج التخاذ القرارات، ومام ال شك فيه أن املبادلة تعني أن عمليات 

التقييم التي تستخدم تلك التصميامت أكرث تكلفة وتستغرق وقتاً أطول من العمليات التي 

ال تستخدم أدوات لقياس النتائج قبل التدريب وبعده أو مجموعات مقارنة.  

تصميم االختبارات النهائية فقط:

يش��ري تصميم االختبارات النهائية فقط إىل تصميم تقييمي يتم فيه جمع نتائج ما بعد 

التدري��ب فق��ط، وميكن تعزيز هذا التصمي��م من خالل إضافة مجموعة مقارنة )تس��اعد 

عىل اس��تبعاد التفس��ريات البديلة للتغيري(.  ويكون هذا التصميم مناسباً عندما ُيتوقع من 

املتدربني )ومجموعة املقارنة إذا ما تم اس��تخدام أيهام( أن ميتلكوا مستويات متشابهة من 

املعارف أو الس��لوكيات أو النتائج )كنفس عدد املبيعات أو الدراية املتساوية بكيفية إنهاء 

عملية البيع( قبل التدريب.  

 )Mayo Clinic( يج��ب علينا معرف��ة تصميم التقييم الذي اس��تخدمته مايو كليني��ك

للمقارنة ب��ني طريقتني لتقديم تدريب للمديرين الج��دد400، وتعد مايو كلينك واحدة من 

أبرز مراكز التعليم والبحث الطبي يف العامل.
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 جدول )6-8( مقارنة تصميامت التقييم

املقاييس

بعد قبل التدريباملجموعاتالتصميم
التدريب

مدى الوقتالتكلفة
القوة

االخ���ت���ب���ارات 
النهائية فقط

منخفضةمنخفضةمنخفضة يوجدال يوجد املتدربني

االخ���ت���ب���ارات 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 

والنهائية 

متوسطةمنخفضةمنخفضةيوجديوجداملتدربني

االخ���ت���ب���ارات 
مع  فقط  نهائية 
مجموعة املقارنة

املتدربني 
ومجموعة 

املقارنة

متوسطةمتوسطةمتوسطةيوجدال يوجد

االخ���ت���ب���ارات 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
مع  وال��ن��ه��ائ��ي��ة 
مجموعة املقارنة

املتدربني 
ومجموعة 

املقارنة

مرتفعةمتوسطةمتوسطةيوجديوجد

يوجد يوجداملتدربنيالسالسل الزمنية
العديد

متوسطةمتوسطةمتوسطة

الزمنية  السالسل 
مجموعة  م���ع 
املقارنة واإلبطال 

املتدربني 
ومجموعة 

املقارنة

يوجد يوجد 
العديد

مرتفعةمتوسطةمرتفعة

امل��ج��م��وع��ات 
األرب�������ع�������ة 

لسولومون

مجموعة 
املتدربني أ

مرتفعةمرتفعه مرتفعة يوجديوجد

مجموعة 
املتدربني ب

يوجدال يوجد

مجموعة 
املقارنة أ

يوجديوجد

مجموعة 
املقارنة ب 

يوجدال يوجد
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وم��ن عهد قريب، خضع��ت مايو لعملية منو كبرية حيث تم إضافة مستش��فى وعيادة 

جدي��دة إليها يف منطقة فونيكس )علاًم أن مايو كلينك تقع يف روشس��رت مبينيس��وتا(.  ويف 

عملية التقييم، تم نقل املوظفني الذين مل يكونوا عىل اس��تعداد تام لشغل مناصب إدارية، 

م��ام أدى إىل زيادة مس��توى عدم رضا املوظفني وارتفاع مع��دل تدوير املوظفني.  وبعد أن 

أش��ار تحديد االحتياجات إىل أن سبب ترسب املوظفني هو عدم رضاهم عن اإلدارة، قررت 

مايو كلينك تدش��ني برنامج تدريبي جديد يهدف إىل مساعدة املديرين الجدد عىل تحسني 

مهاراته��م.  وكان هناك بعض املناقش��ات حول ما إذا كان س��يتم التدريب بش��كل أفضل 

يف قاع��ة دراس��ية أو عىل انفراد مع امل��درب.  ونظراً الرتفاع تكلف��ة اعتامد فكرة التدريب 

الخاص بدالً من التدريب يف القاعات الدراس��ية، قررت مايو عمل تقييم باستخدام تصميم 

االختب��ارات النهائي��ة ملجموعة املقارنة.  وقبل تدريب جمي��ع املديرين، عقدت مايو ثالث 

جلس��ات تدريبي��ة.  وال تتضمن الجلس��ة الواحدة أك��رث من 75 مديراً.  وكان يتم تقس��يم 

املديرين داخل كل جلسة إىل ثالث مجموعات:  مجموعة تلقت تدريباً يف قاعة دراسية ملدة 

أربع��ة أيام ومجموعة أخرى تلقت تدريباً خاصاً م��ع مدرب كل فرد عىل حده، ومجموعة 

ثالث��ة مل تتلقى تدريب��اً عىل اإلطالق )مجموعة املقارنة(.  وقام��ت مايو بتجميع معلومات 

ح��ول ردود األفعال تجاه الربنامج )وهل أحب املتدرب��ني الربنامج( وعملية التعلم وانتقال 

التدريب ومخرجات النتائج.  ومل يجد التقييم أية اختالفات ملحوظة بالنس��بة إىل التدريب 

الخ��اص مقارن��ة بالتدريب داخل القاعات الدراس��ية أو عدم تلق��ي تدريب عىل اإلطالق.  

ونتيجة لذلك، قررت مايو االعتامد عىل الدورات داخل القاعات الدراسية للمديرين الجدد 

والتفكري يف التدريب الخاص يف حاالت توظيف املديرين التي ترتبط بأمور عاجلة وهامة.  

االختبارات التمهيدية والنهائية:

يش��ري تصميم االختبارات التمهيدية والنهائية إىل تصمي��م تقييمي يتم فيه جمع نتائج 

اختبارات ما قبل التدريب وما بعده.  فال وجود ملا يس��مى مبجموعة املقارنة.  إال أن عدم 

وج��ود مجموعة املقارنة يؤدي إىل صعوبة اس��تبعاد آثار ظروف العمل أو العوامل األخرى 

مثل تفس��ريات التغيري.  وغالباً ما يس��تخدم هذا التصميم من قبل الركات التي ترغب يف 

تقيي��م الربنامج التدريبي إال أنها غري راضية الس��تبعاد موظفني محددين أو التي تهدف إىل 

تدريب مجموعة صغرية من املوظفني.  
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االختبارات التمهيدية والنهائية مع مجموعة المقارنة:

يشري مفهوم االختبارات التمهيدية إىل تصميم تقييم يتضمن كال من املتدربني ومجموعة 

املقارنة عىل حد سواء، حيث يتم جمع مقاييس مخرجات ما قبل التدريب وما بعده لكلتا 

املجموعت��ني.  وإذا كانت نس��بة تقدم مجموعة التدريب أعىل م��ن مجموعة املقارنة، فإن 

هذا يعد دليال عىل أن التدريب هو سبب هذا التغيري.  وهذا النوع من التصميم يتحكم يف 

أغلب املخاطر التي تهدد الصالحية.  

يع��رض الجدول )6-9( مث��اال عىل تصميم االختب��ارات التمهيدي��ة والنهائية ملجموعة 

املقارنة.  ويتضمن هذا التقييم تحديد العالقة بني ثالثة حاالت والتدريب والرضا واستخدام 

مهارات الحاسب401.  وتتمثل الحاالت الثالث تلك )أو أنواع التدريب عىل الحاسب( يف متثيل 

السلوك والدراسة الذاتية واملحارضة.  كام تضمنت الدراسة أيضا مجموعة مقارنة، وتتضمن 

متثيل الس��لوك مش��اهدة مقاطع فيديو تعرض مناذج ألداء الس��لوكيات الرئيسة الرضورية 

إلمتام مهمة ما.  ويف تلك الحالة، كانت املهمة عبارة عن عمليات ما تتم عىل الحاسب اآليل.  

)وسوف تتم مناقشة متثيل السلوك بالتفصيل يف الفصل السابع(.  

وتض��م كل حالة أربعني متدرباً، كام تتضمن أدوات قي��اس التدريب اختباراً مكوناً من 

11 عنرصاً تم تصميمه لقياس املعلومات التي يجب عىل املتدربني معرفتها لتش��غيل نظام 

الحاسب اآليل )عىل س��بيل املثال هل إعادة ضبط الحاسب تدمر جميع البيانات املوجودة 

عىل القرص؟(.  كام تم قياس مدى فهم املتدربني لتعليامت الحاس��ب اآليل من خالل عرض 

مجموعة من السيناريوهات عىل شاشات الحاسب وسؤالهم عام سيظهر عىل الشاشة.  

جدول )6-9( مثال عىل تصميم االختبارات التمهيدية والنهائية ملجموعة املقارنة

بعد التدريبأثناء التدريب قبل التدريب

مرحلة أوىل

بعد التدريب

مرحلة ثانية

يوجد يوجد يوجد يوجد محارضة

يوجد يوجد يوجد يوجد دراسة ذاتية

يوجد يوجد يوجد يوجد متثيل السلوك

يوجد يوجد ال يوجديوجد مجموعة املقارنة
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المصدر: 
S.  J.  Simon and J.  M.  Werner، »Computer Training through Behavior Modeling، Self-Paced، and 

Instructional Approaches: A Field Experiment، » Journal of Applied Psychology 81 )1996(: 648 – 59.  

ك��ام تم قياس م��دى متكن املتدربني من اس��تخدام مهارات الحاس��ب اآليل )مخرجات 

التدريب القامئة عىل املهارات( من خالل مطالبة املتدربني بإمتام س��تة مهام عىل الحاس��ب 

)كتغي��ري الفه��رس(.  ويتم قياس مدى الرضا عن الربنام��ج وردود األفعال تجاه الربنامج من 

خالل ست عنارص )مثاًل، أن تويص آخرين بهذا الربنامج(.  

وك��ام عرضنا يف الجدول )6-9(، تم جمع أدوات قياس التدريب واملهارات من املتدربني 

قب��ل حضور الربنامج )قبل التدري��ب(.  كام تم جمعها بعد انته��اء التدريب مبارشة )بعد 

التدري��ب، مرحلة أوىل( ثم بعد أربعة أس��ابيع من انته��اء التدريب )بعد التدريب، مرحلة 

ثانية(، كام تم جمع مدى الرضا بعد انتهاء التدريب عىل الفور.  

ويس��اعد جمع نتائج املرحلة الثانية بعد التدري��ب يف تحديد مدى حدوث انتقال ألثر 

التدريب واالحتفاظ باملعلومات واملهارات، أي أن املتدربني متكنوا من التدريب واكتس��اب 

امله��ارات املتعلق��ة بالربنامج بعد انتهاء التدريب عىل الفور.  ويس��اعد جمع نتائج ما بعد 

التدريب بأربعة أس��ابيع ع��ىل تقديم معلومات حول مدى متك��ن املتدربني من االحتفاظ 

باملعلومات واملهارات.  

وقد تم اس��تخدام خط��وات إحصائية تع��رف بتحليل التباين والتباين املش��رتك، وذلك 

للكش��ف عن االختالف��ات بني نتائج ما قبل التدريب وما بعده ل��كل حالة.  كام تم تحليل 

الفروق بني حاالت التدريب ومجموعة املقارنة.  وتحدد تلك اإلجراءات ما إذا كانت الفروق 

ب��ني املجموعات كب��رية، وذلك للتأكد مام إذا كانت تلك الف��روق نتيجة للتدريب بدالً من 

التأرجح العريض يف درجات املتدربني يف تلك االختبارات.  

السالسل الزمنية:

وتش��ري السالسل الزمنية إىل تصميم تقييم يتم فيه جمع مخرجات التدريب عىل فرتات 

دوري��ة قب��ل التدريب وبعده.  )جدي��ر بالذكر هنا أنه يتم جمع مخرج��ات التدريب مرة 
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واح��دة بعد انتهاء التدري��ب، ورمبا مرة واحدة أيضاً قبل بدئه، وذلك يف تصميامت التقييم 

األخ��رى التي متت مناقش��تها يف هذا الفصل(.  وميكن تعزيز ق��وة هذا التصميم من خالل 

اس��تخدام مفهوم اإلبطال، والذي يش��ري إىل الفرتة الزمنية التي ال يتلقى فيها املتدربون أي 

تدخالت من جانب التدريب، كام ميكن اس��تخدام مجموعة املقارنة مع تصميم السالس��ل 

الزمنية.  وتتمثل إحدى مميزات هذا التصميم يف أنه يسمح بتحليل مدى استقرار مخرجات 

التدريب مبرور الوقت.  يف حني تتمثل امليزة األخرى يف أن استخدام كل من عملية اإلبطال 

ومجموعة املقارنة يساعد عىل استبعاد التفسريات البديلة لنتائج عملية التقييم.  وغالباً ما 

يتم استخدام تصميم السالسل الزمنية لتقييم برامج التدريب التي تركز عىل النتائج السهلة 

املالحظة )مثل معدالت الحوادث واإلنتاجية والغياب( التي تختلف مع مرور الوقت.  

ويعرض الجدول )6-10( تصميم السالسل الزمنية الذي تم استخدامه لتقييم مدى   

متكن الدورة التدريبية من تحس��ني عدد من سلوكيات العمل اآلمنة يف منشأة تصنيع املواد 

الغذائي��ة402.  حيث كانت تلك املنش��أة تعاين من معدالت حوادث متس��اوية مع معدالت 

حوادث التعدي��ن، الذي يعد أكرث مجاالت العمل خطورة، وقام املوظفون بس��لوكيات غري 

آمنة كوضع أيديهم يف سيور ناقلة ملنع انحشارها )مام أدى إىل سحق أطرافهم(.  

 جدول )6-10( مثال عىل تصميم السالسل الزمنية

نسبة السلوكيات اآلمنة التي قام بها املوظفون يف قسمني من منشأة تصنيع مواد غذائية 

خالل خمسة وعرين أسبوعاً 

نسبة األحداث التي تم أداؤها بأمان

خط أساس

قسم التغليف

التدخل

اإلبطال

قسم التصنيع

جلسات املالحظة
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ولتحس��ني معدل األمان، قامت الركة بتطوير برنامج تدريب يوضح السلوكيات اآلمنة 

للموظفني ويزودهم بحوافز عىل تلك الس��لوكيات ويش��جعهم عىل مراقبة سلوكهم.  وقد 

تضمن التصميم مجموعة مقارنة )يف قس��م التصنيع( ومجموعة ُمدربة )يف قسم التغليف( 

وذلك لتقييم الربنامج.  ويعد قس��م التصنيع مس��ؤوالً عن قياس وم��زج املكونات وإعداد 

العجني ووضعه يف الفرن وإخراجه منه عند االنتهاء من طبخه ثم تغليف املنتج النهايئ.  يف 

حني يعد قس��م التغليف مسؤوالً عن تعبئة وختم ووضع امللصقات عىل الغالف وتكديسها 

عىل زالقات للشحن، وتضمنت املخرجات مالحظة سلوكيات العمل اآلمنة، وقد تم تسجيل 

تلك املالحظات عىل مدار خمسة وعرين أسبوعاً.  

يوضح الخط األس��ايس النس��بة املئوية للمامرس��ات اآلمنة قبل تقديم الدورة التدريبية 

الخاص بالس��المة.  وقد تم تقديم الدورة التدريبية الخاصة بزيادة عدد الس��لوكيات اآلمنة 

بعد قرابة خمسة أسابيع )أي بعد 20 جلسة مالحظة( يف قسم التغليف وعرة أسابيع )أي 

بعد خمس��ني جلسة مالحظة( يف قس��م التصنيع.  وتم سحب التدريب من أقسام التغليف 

والتصني��ع بعد قرابة 62 جلس��ة مالحظة.  وقد أدى ذلك إىل انخفاض معدل الس��لوكيات 

اآلمن��ة يف العمل )عن مس��توياتها قبل التدريب(.  وكام هو موضح، فإن عدد الس��لوكيات 

اآلمنة امللحوظة تنوعت ع��ىل مدار فرتة املالحظة لكلتا املجموعتني، ورغم ذلك، فقد تزايد 

ع��دد الس��لوكيات اآلمنة بعد انتهاء الدورة التدريبية بالنس��بة للمجموعة املدربة )قس��م 
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التغليف(.  يف حني ظل مس��توى املامرس��ات اآلمنة ثابتاً عىل مدار فرتة املالحظة )ارجع إىل 

فرتة التداخالت(.  وعند تلقي قس��م التصنيع التدريب )خالل عرة أسابيع أو بعد خمسني 

جلسة مالحظة(، متت مالحظة زيادة مامثلة يف نسبة السلوكيات اآلمنة.  

:Solomon المجموعات األربع لسولومون

يجم��ع هذا التصميم بني تصمي��م االختبارات التمهيدية والنهائي��ة ملجموعة التدريب 

وتصميم االختبارات النهائية فقط للمجموعة الضابطة، إذ حيث يتم تقييم مجموعة املقارنة 

ومجموعة التدريب يف هذا التصميم وفقاً ملخرجاتهم قبل وبعد انتهاء التدريب، يف حني يتم 

تقييم مجموعة تدريب ومجموعة ضابطة أخرى بعد انتهاء التدريب فقط.  ويستطيع هذا 

التصميم التغلب عىل معظم التهديدات التي تواجه الصحة الداخلية والخارجية.  

يوضح الجدول )6-11( تطبيقاً لتصميم س��ولومون للمجموعات األربع، وتم اس��تخدام 

ه��ذا التصميم إلجراء مقارنة بني آثار التدريب وفق��اً للتعليم املتكامل والتدريب التقليدي 

)القائ��م عىل املحارضات( عىل تخطيط م��وارد التصنيع.  ويعد تخطيط موارد التصنيع هذا 

أحد وس��ائل التخطيط والتنس��يق وتحقيق التكامل الفعال يف استخدام جميع موارد رشكة 

التصني��ع403.  ويختل��ف التدريب القائ��م عىل التعليم املتكامل ع��ن التدريب التقليدي يف 

العديد من الجوانب، وتبدأ جلس��ات التعليم املتكامل مبجموعة من األنش��طة التي تهدف 

إىل تهيئة بيئة إيجابية مريحة للتدريب.  وقد تم س��ؤال املتدربني عام يعني تخطيط موارد 

التصنيع بالنسبة إليهم وأجريت محاوالت إلعادة التأكيد عىل معتقداتهم وتوحيد املتدربني 

حول فهم مش��رتك لتخطي��ط موارد التصنيع.  وق��دم املتدربون مواد تدريبية وش��اركوا يف 

املناقشات الجامعية واأللعاب والقصص والشعر وجميع األنشطة املتصلة بعمليات التصنيع.  

نظ��راً الهتامم الركة بآث��ار التعليم املتكامل املتصل بالتدريب التقليدي، تم اس��تخدام 

املجموعات التي تلقت تدريباً تقليدياً كمجموعة مقارنة )بدالً من املجموعات التي مل تتلق 

تدريب��اً(.  كام تم اس��تخدام اختبار تخطي��ط موارد التصنيع )اختبار مع��ارف( وقياس ردود 

األفعال للتعرف عىل املخرجات.  وقد اكتشفت الدراسة أن املشرتكني يف مجموعات التدريب 

املعتمدة عىل التعليم املتكامل حصلوا عىل قدر أقل من التدريب مام حصل عليه املشرتكون 
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يف مجموعات التدريب التقليدي، ورغم ذلك، فقد كانت ردود أفعال املش��رتكني يف مجموعة 

التعليم املتكامل أكرث إيجابية من ردود أفعال املشرتكني يف برنامج التدريب التقليدي.

أشياء يجب وضعها في االعتبار عند اختيار التصميم التقييمي:

بداي��ة ليس هناك تصميم تقييمي مناس��ب؛ إذ حيث يجب اختي��ار التصميم التقييمي 

القائ��م عىل تقييم العوامل املوضحة يف الجدول )6-12(.  وهناك عدة أس��باب تجعل عدم 

وج��ود تصميم تقييمي أو وج��ود التصميم التقييمي األقل دقة أك��رث مالءمة من التصميم 

األكرث دقة الذي يتضمن مجموعة مقارنة أو تعييناً عش��وائياً أو اختبارات متهيدية ونهائية.  

أوالً، ق��د ال يرغب املديرون واملدربون يف تخصيص الوقت والجهد الالزمني لجمع مخرجات 

التدري��ب.  ثانياً، قد يفتقر املديرون أو املدربون إىل الخربة الالزمة إلجراء دراس��ة تقييمية.  

ثالث��اً، ق��د تنظر الركة إىل التدريب كاس��تثامر ال تتوقع الحصول ع��ىل عائد منه.  ويجب 

التفك��ري يف تصميم تقييم��ي أكرث دقة )كتصميم االختبارات التمهيدي��ة والنهائية ملجموعة 

املقارنة( إذا ما تحققت أي من الروط التالية404:

إذا كان من املمكن استخدام مخرجات التقييم لتغيري الربنامج.. 1

إذا كان برنامج التدريب متواصاًل ويحتمل أن يكون ذا تأثري هام يف )املوظفني أو العمالء(.. 2

إذا تضمن برنامج التدريب العديد من القاعات الدراسية وعدداً كبرياً من املتدربني.  . 3

إذا اس��تندت مربرات تكلفة التدريب إىل م��ؤرشات رقمية )وهنا يكون لدى الركة . 4

توجه قوي تجاه عملية التقييم(.

إذا امتل��ك املدرب��ون أو املوظفون اآلخ��رون يف الركة الخربة الالزم��ة )أو امليزانية . 5

الالزم��ة لراء الخربة م��ن خارج الرك��ة( لتصميم وتقييم البيان��ات التي جمعتها 

الدراسة التقييمية.  

إذا أدت تكلفة التدريب إىل وجود حاجة إىل إثبات مدى جدوى التدريب.  . 6

إذا كان هناك وقت كاٍف إلجراء التقييم.  وهنا، ليس هناك حاجة فورية للمعلومات . 7

الخاصة بفعالية التدريب.  
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إذا كان هناك فائدة ما من قياس مدى التغيري )يف املعارف أو السلوكيات أو املهارات . 8

إلخ( عن مستويات ما قبل التدريب أو عند مقارنة برنامجني مختلفني أو أكرث.

 جدول )6-11( مثال عىل تصميم املجموعات األربعة لسولومون 

االختبار النهايئالتدريباالختبار التمهيدي

يوجدتدريب قائم عىل التعليم املتكامليوجدمجموعة 1

يوجدتدريب تقليدييوجدمجموعة 2

ال يوجدتدريب قائم عىل التعليم املتكامليوجدمجموعة 3

ال يوجدتدريب تقليدييوجدمجموعة 4

المصدر:
R.  E.  Bretz and R.  E.  Thompsett، »Comparing Traditional and Integrative Learning Methods in 

Organizational Training Programs، » Journal of Applied Psychology 77 )1992(: 941 -51.  

 جدول )6-12( العوامل التي تؤثر عىل نوع التصميم التقييمي

كيف يؤثر هذا العامل عىل نوع التصميم التقييميالعامل

هل ميكن تعديل الربنامج؟تغري األهمية املحتملة 
هل التدريب غري الفعال يؤثر يف خدمة العمالء أو مستوى السالمة 

أو تطوير املنتج أو العالقات بني املوظفني؟

كم عدد املتدربني املشرتكني يف الربنامج؟املدى

تحقيق الغرض من التدريب أو  معينة  ومعارف  مهارات  الكتساب  التدريب  يهدف  هل 
نتائج معينة أم االثنني معاً؟

هل توضيح النتائج يعد جزءاً من قواعد الركة وتوقعاتها؟ ثقافة املنظمة

هل ميكن تحليل الدراسة املعقدة؟الخربة

هل التقييم مرتفع التكلفة؟التكلفة

متى تكون املعلومات رضورية؟اإلطار الزمني

المصدر: 
S.  I.  Tannenbaum and S.  B.  Woods، »Determining a Strategy for Evaluating Training Operating 

within Organizational Constraints، » Human Resource Planning 15 )1992(:63-81.  
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عىل س��بيل املثال، إذا كانت الركة مهتمة بتحديد مدى تغري مهارات تواصل املوظفني 

نتيج��ة للربنامج التدريبي، يجب هنا اس��تخدام تصمي��م االختبارات التمهيدي��ة والنهائية 

ملجموع��ة املقارنة.  كام يجب أن يتم تعيني املتدربني عش��وائياً يف ال��دورة التدريبية أو يف 

املجموع��ة املقارنة.  وتوفر س��امت التصميم التقييمي هذا درج��ة عالية من الثقة بأن أي 

تغ��ري يف مه��ارات التواصل كان نتيجة للمش��اركة يف برنامج التدري��ب405، ويعد هذا النوع 

م��ن التصمي��م التقييمي رضورياً إذا ما أرادت الركة املقارن��ة بني فعالية اثنني من الربامج 

التدريبية.  

ويع��د التصميم التقييمي الخايل من االختب��ارات التمهيدية أو مجموعات املقارنة أكرث 

مالءمة يف الحاالت التي تكون فيها الركة مهتمة بتحديد ما إذا كان قد تم تحقيق مستوى 

معني من األداء املنش��ود.  )فعىل س��بيل املثال، هل أصبح املوظفون املشرتكون يف التدريب 

قادرين عىل توصيل أفكارهم بش��كل مالئم؟( ففي هذه الحاالت، ال تهتم الركات مبعرفة 

مدى حدوث التغيري بل تهتم مبا إذا كان املتدربون قد حققوا مستوى معيناً من الكفاءة.  

وتوض��ح إحدى إس��رتاتيجيات تقييم ال��دورة التدريبية املقدمة إىل خ��رباء الرضائب يف 

إحدى ال��ركات كيف تؤثر يف قواعد الركة الخاصة بالتقيي��م والغرض من التدريب عىل 

نوع التصميم التقييمي الذي يتم اختياره406.  وتعد رشكة املحاس��بة التدريب أحد الوسائل 

الفعال��ة لتطوير املوارد البري��ة.  ويتوقع من التدريب تقديم عائد جيد عىل االس��تثامر، 

وقد اس��تخدمت الركة مزيجاً من املعايري الوجدانية واملعرفية والسلوكية والنتائج لتقييم 

دورة مدتها خمس��ة أسابيع تهدف إىل إعداد محرتيف الرضائب لفهم قانون الرضائب املحيل 

والخاص بالوالية، وتضمنت الدورة أس��بوعني من الدراس��ة الذاتية وثالثة أسابيع من العمل 

داخل القاعات الدراسية.  كام تم استخدام تصميم االختبارات التمهيدية والنهائية ملجموعة 

املقارن��ة.  وقبل أن يبدأ املتدربون ال��دورة، تم اختبارهم لتحديد م��دى معرفتهم بقوانني 

الرضائ��ب املحلية والخاص��ة بالوالية، كام أمتوا مس��حاً كان يهدف إىل تقيي��م مدى ثقتهم 

يف أنفس��هم إلعداد اإلق��رارات الرضيبية الدقيقة.  كام قام املقّيمون بتحديد س��اعات عمل 

املتدربني )املحاسبني( املتعلقة بحساب اإلقرارات الرضيبية املحلية والخاصة بالوالية والعائد 

الناتج من هذا النش��اط.  وبعد انتهاء الدورة، حدد املقيمون أيضاً س��اعات عمل املتدربني 
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وقاموا بعمل مس��ح لتقييم مدى ثقة املتدربني يف أنفس��هم.  وقد أشارت مخرجات التقييم 

إىل أن املحاس��بني قد قضوا مزيداً من الوقت يف القيام باألعامل املتعلقة بالرضائب املحلية 

بون املزيد من العائدات  والخاصة بالوالية عام كانوا قبل التدريب، كام أنتج املحاسبون املدرَّ

املتعلق��ة بأعامل الرضائب املحلي��ة والخاصة بالوالية أكرث مام ينتجه املحاس��بون الذين مل 

يتلقوا تدريباً بعد )مجموعة املقارنة(.  وقد كان هناك تطور ملحوظ يف ثقة املحاسبني بعد 

انتهاء التدريب، وكانوا أكرث رغبة يف تعزيز خرباتهم يف اإلعدادات املتعلقة بالرضائب املحلية 

والخاصة بالوالية.  وأخرياً، وبعد خمس��ة عر شهراً، فاق العائد الذي حصلت عليه الركة 

امليزانية التي كانت مخصصة للتدريب، وبلغ متوس��ط نسبة الزيادة يف اإليرادات الرضيبية 

للمحاسبني أكرث من %10.  

تحديد العائد على االستثمار:

يع��د العائد عىل االس��تثامر أحد مخرجات التدريب الهام��ة، ويناقش هذا الجزء كيفية 

حس��اب هذا العائد من خالل تحليل التكلفة واملنفعة.  ويشري تحليل التكلفة واملنفعة إىل 

عملية تحديد الفوائد االقتصادية لربنامج التدريب باس��تخدام وس��ائل محاس��بية تنظر إىل 

تكالي��ف التدريب ومزاياه.  وتعد املعلومات الخاص��ة بتكلفة التدريب هامة نظراً للعديد 

من األسباب407:

ملعرفة التكلفة اإلجاملية للتدريب، مبا يف ذلك التكاليف املبارشة وغري املبارشة.  . 1

ملقارنة تكاليف برامج التدريب البديلة.  . 2

لتقييم مقدار املال الذي تم إنفاقه عىل تطوير التدريب واإلدارة والتقييم عالوة عىل . 3

مقارن��ة األموال التي تم إنفاقها عىل التدريب بالنس��بة إىل مجموعات مختلفة من 

املوظفني )كاملعافني يف مقابل غري املعافني، عىل سبيل املثال(.  

للتحكم يف التكاليف.  . 4

هناك اهتامم متزايد بقياس العائد عىل االس��تثامر بالنس��بة لربام��ج التدريب والتطوير 

وذل��ك نظراً للحاجة إىل توضيح نتائج تلك الربامج لتربير التمويل وتحس��ني وضع التدريب 



تصميم التدريب

431تدريب وتطوير املوظفني

والتطوي��ر408.  حيث يعتقد غالبية املدربني واملديرين أن هناك قيمة ما ألنش��طة التدريب 

والتطوير كزيادة اإلنتاجية أو تحسني خدمة العمالء وخفض التكاليف وتوفري الوقت وتقليل 

مع��دالت تدوير املوظفني.  ويعد العائد عىل االس��تثامر دلياًل ع��ىل القيمة االقتصادية التي 

توفره��ا برام��ج التدريب والتطوير، ورغم ذلك فمن املهم معرفة أن العائد عىل االس��تثامر 

ليس بدي��اًل ملخرجات التدريب األخرى التي توفر بيانات ح��ول نجاح الربنامج وفقاً لردود 

أفعال املتدربني وما إذا كان قد حدث انتقال ألثر التدريب واكتساب املهارات واملعارف.  

 ،)LensCrafters( يجب علينا معرفة كيفية استخدام العائد عىل االستثامر يف ليننز كرافرتز

وتوفر هذه الركة لطبيب العيون مجموعة كبرية من إطارات النظارات والعدسات ومختربات 

لصناعة العدس��ات يف مكان واحد409.  ومتتلك هذه الركة نفس��ها أماكن وس��اعات عمل 

مناس��بة، كام أنها متتلك القدرة عىل صناعة النظارات يف املكان نفسه.  وللتأكيد عىل أهمية 

خدم��ة العمالء، عرضت الركة مكاناً لتقديم الخدمات الفورية ووعدت بصناعة النظارات 

خالل ساعة واحدة.  وقد تلقى ديف بامل، خبري التدريب ب�لينز كرافرتز، مكاملة هاتفية من 

أح��د املديرين اإلقليميني املهتمني، الذي أخرب بامل أنه عىل الرغم من أن املديرين التنفيذيني 

للرك��ة يدركون م��دى حاجة املوظفني بالركة إىل أن يحصلوا ع��ىل تدريب جيد لتصميم 

النظارات وعىل الرغم من رضا املوظفني عىل الربنامج، فقد أراد املديرون التنفيذيون معرفة 

ما إذا كانت األموال التي استثمروها يف التدريب قد حققت عائداً.  لذا قرر بامل االشرتاك مع 

املوظفني املس��ؤولني عن العمليات لتحديد كيفية ربط التدريب بالنتائج التي ميكن قياسها 

كالق��درة عىل تحقيق عائد والج��ودة واملبيعات.  وبعد محادثات م��ع موظفي العمليات، 

ق��رر ربط التدري��ب بالتخلص من أخطاء الجودة وإعادة التصني��ع واألداء واملبيعات ورضا 

العمالء، واختار منطقتني جغرافيتني إلجراء الدراس��ة التقييمية وقام مبقارنة نتائج املنطقتني 

بنتائ��ج منطقة أخرى مل تتلق تدريباً بعد.  ووج��د بامل أن جميع املتاجر يف املنطقتني اللتني 

تلقتا تدريباً قد قلت أخطاؤها وزادت مبيعاتها وتحس��ن رضا العمالء عنها.  ونتيجة لذلك، 

خصصت لينز كرافرتز لقسم التدريب بها املزيد من املوارد املالية تقدر بعرة ماليني دوالر 

س��نوياً وذلك لتطوير برام��ج التدريب واإلدارة، وهو ما يف��وق أي منافس آخر لبيع املواد 

البرصية.  ونظراً لقيام قسم اإلدارة بتوضيح مدى مساهمتها يف العمليات الخاصة بالصناعة، 

فقد تلقت أمواالً لتطوير نظام تدريب يقوم عىل الوسائط املتعددة.  
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تبدأ عملية تحديد العائد عىل االس��تثامر بفهم أهداف برنامج التدريب410، ويتم تطوير 

خط��ط لجمع البيانات املتعلقة بقياس تلك األهداف.  وتتمثل الخطوة التالية يف فصل آثار 

التدريب عن العوامل األخرى التي قد تؤثر يف تلك البيانات، إذا كان ذلك ممكناً، ويف النهاية 

يتم تحويل البيانات إىل قيمة نقدية ويتم حس��اب العائد عىل االس��تثامر.  وقد تم توضيح 

كيفي��ة اختيار مخرجات التقيمم وكيفية تصميم تقييم يس��اعد عىل فصل آثار التدريب يف 

بداي��ة هذا الفصل.  وتناقش األجزاء التالية كيفية تحدي��د التكلفة واملنفعة وكيفية تقديم 

أمثلة عىل تحليل التكلفة واملنفعة وحسابات العائد عىل االستثامر.  

نظراً الرتفاع تكلفة تحليل العائد عىل االس��تثامر، يج��ب أن يقترص عىل برامج تدريبية 

معينة، ويعد هذا التحليل جيد بالنس��بة للربامج التدريبية التي تركز عىل قضايا تش��غيلية 

)تتوف��ر فيها نتائج محددة وقابلة للقياس( وترتبط بإس��رتاتيجية الركة )كتحس��ني خدمة 

العمالء( وتتميز بارتفاع التكلفة وش��دة الوضوح وتتمت��ع مبزايا إدارية ويحرضها عدد كبري 

م��ن املوظف��ني، باإلضافة إىل كونها دامئ��ة411.  وال يتطلب املدي��رون يف ديلويت أند توتش 

)Deloitte &Touche(، رشك��ة املحاس��بة واملراجعة، تحليل العائد عىل االس��تثامر للربامج 

التدريبية412، وألن املعرفة هي املنتج يف تلك الركة، فإن االس��تثامر يف التدريب يعد جزءاً 

هاماً من إس��رتاتيجية العمل.  وتحصل الركة أمواالً من س��اعات العمل التي تتوفر خاللها 

إمكانية الدفع والتي يوفرها استشاريوها للعمالء، ويساعد التدريب عىل إعداد االستشاريني 

لتلبية احتياجات العمالء.  ويتم حس��اب العائد عىل االستثامر من أجل الدورات أو الربامج 

الجديدة أو املكلفة بشكل أسايس، فعىل سبيل املثال، تم عمل تحليل العائد عىل االستثامر 

يف موقف محاكاة كان يهدف إىل مساعدة املوظفني الجدد عىل التدريب عىل كيفية خدمة 

العمالء بشكل أرسع.  وقد أدى استخدام موقف املحاكاة يف ديلويت آند توتش إىل تحسني 

خدمة العمالء بشكل أرسع وصل من 30 إىل 40%، مام أدى إىل ارتفاع العائد عىل االستثامر 

بنسبة تزيد عن ستة وستني مليار دوالر وذلك بعد خصم تكاليف الربنامج.   

تحديد التكاليف:

يع��د منوذج متطلبات امل��وارد إحدى طرق مقارنة تكاليف برام��ج التدريب البديلة413، 

ويقارن هذا النموذج بني األجهزة واملنشآت واملوظفني والتكاليف املادية عىل مدار املراحل 
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املختلف��ة لعملي��ة التدريب )تحدي��د االحتياج��ات والتطوير وتصميم التدري��ب والتنفيذ 
والتقييم(.  ومن املمكن أن يس��اعد منوذج متطلبات املوارد يف تحديد االختالفات اإلجاملية 
يف التكاليف بني برامج التدريب، وكذلك ميكن مقارنة التكاليف التي متت عىل مدار املراحل 

املختلفة لعملية التدريب وجميع الربامج.  

ميكن استخدام املحاسبة لحساب التكاليف414، وهناك سبعة تصنيفات ملصادر التكاليف 
وه��ي عبارة ع��ن تكاليف تتعلق ب���: تطوي��ر أو رشاء الربامج، امل��واد التعليمية للمدربني 
واملتدربني، املعدات واألجهزة، املنش��آت، الس��فر واإلقامة، راتب امل��درب والهيئة املعاونة، 
وتكلف��ة اإلنتاجي��ة املفقودة أثناء حض��ور املتدربني للربنامج )أو تكلف��ة املوظفني املؤقتني 
الذي��ن يحلون محل املتدربني أثناء وجودهم يف التدريب(.  كام يحدد هذا األس��لوب عدد 
مرات اإلنفاق، وتتضمن التكاليف التي تحدث ملرة واحدة فقط التكاليف املتعلقة بتحديد 
االحتياجات وتطوير الربنامج، يف حني تتعلق التكاليف املتكررة برسوم إيجار موقع التدريب 
ورواتب املدرب والتكاليف األخرى التي تتكرر يف كل مرة يتم فيها عرض الربنامج.  وتتضمن 
نفق��ات كل متدرب الوجب��ات الغذائية واملواد التعليمية واإلنتاجي��ة املفقودة أو النفقات 

املتكبدة الستبدال املتدربني أثناء حضورهم التدريب.  

تحديد المنافع:

لتحديد املنافع املحتملة للتدريب، يجب عىل الركة مراجعة األسباب األصلية التي تقف 
وراء إجراء التدريب.  عىل س��بيل املثال، قد يكون التدريب تم لتقليل تكاليف اإلنتاجية أو 
تكاليف س��اعات العمل اإلضايف أو لزيادة مقدار العمل املتكرر، وهناك عدد من الوس��ائل 

التي قد تكون فعالة يف تحديد مزايا التدريب: 

• تلخص املطبوعات الفنية واألكادميية املنافع التي تتعلق بربنامج تدريبي محدد.  	

• تس��اعد برامج التدري��ب التجريبي يف تقيي��م فوائد تدري��ب مجموعة صغرية من 	
املتدربني قبل أن تخصص الركة املزيد من املوارد.  

• تس��اعد مالحظة املوظفني الناجحني يف القيام بعملهم الركة عىل تحديد ما يفعله 	
هؤالء املوظفون بشكل مختلف عن اآلخرين ممن يخفقون يف أداء أعاملهم415.

• يقدم املتدربون ومديروهم تقييامت تتعلق مبزايا التدريب.	
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 Apple( ع��ىل س��بيل املث��ال، اهتمت مستش��ارة التدري��ب والتطوي��ر يف رشكة أب��ل

Computer( بجودة واتس��اق برنامج التدريب املستخدم يف عمليات التجميع416، وأرادت 

أن توض��ح أن التدريب مل يكن فعاالً فحس��ب، وإمنا حقق مزايا مالي��ة أيضاً، وإلثبات ذلك 

اخت��ارت تصمياًم تقييمياً يتضمن مجموعتني ُمدربت��ني منفصلتني – تضم كل واحدة منهام 

27 موظف��اً – ومجموعتني غ��ري مدربتني )مجموعات مقارنة(.  ث��م قامت بجمع تاريخ ما 

حدث يف خط اإلنتاج قبل التدريب يف كل نتيجة تقوم بقياسها )كاإلنتاجية والجودة وكفاءة 

العم��ل(.  وبعد ذلك، ح��ددت مدى فعالي��ة التدريب من خالل مقارن��ة أداء مجموعات 

املقارن��ة والتدريب عىل مدار ش��هرين بعد التدريب.  وقد متكنت االستش��ارية من إثبات 

أن مجموع��ة املقارنة غري املدربة قد أهدرت 2000 دقيق��ة وقتاً ضائعاً يفوق الوقت الذي 

أهدرت��ه املجموعة املدربة.  وقد أش��ارت تلك النتيجة إىل أن املوظف��ني املدربني قد قاموا 

بصناعة وش��حن املزيد من املنتجات إىل العمالء، مام يوضح بش��كل مؤكد أن التدريب قد 

أسهم يف تحقيق أهداف أبل العملية.

وإلجراء تحليل التكلفة واملنفعة، طلبت االستشارية من كل موظف يف مجموعة التدريب 

تقيي��م آثار تغري الس��لوك عىل اختبارات عمل محددة )كتقس��يم املهام الذي قد يؤدي إىل 

تحس��ني اإلنتاجية أو الكفاءة(، وقد خصص املتدربون نس��بة ثق��ة للتقديرات.  وللحصول 

عىل تقييم التكلفة واملنفعة لكل مجموعة من املتدربني، قامت االستش��ارية برضب مقدار 

التكلفة واملنفعة الش��هري يف مستوى الثقة ثم قامت بقس��مته عىل عدد املتدربني.  فعىل 

سبيل املثال، قامت مجموعة من املتدربني )20 متدرباً( بعمل تحليل شهري شامل للتكاليف 

واملنافع يقدر ب�336،000 دوالر خاصة بتطوير العمل وأظهر مستوى ثقة بلغ 70%.  لذا فإن 

حاصل رضب 70% يف 336،000 دوالر يس��اوي قيمة تحليل التكلفة واملنفعة والذي يقدر ب� 

235،200 دوالر.  وقد أدت قس��مة هذا الرقم عىل عدد املتدربني )20 متدرباً( إىل متوس��ط 

تكاليف ومنافع لكل متدرب يقدر ب� 11،760 دوالراً، ولحس��اب العائد عىل االستثامر يجب 

إتباع تلك الخطوات417:

• تحديد النتائج )كالجودة والحوادث(.  	

• تحديد قيمة للمخرجات.  	
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• تحديد مدى تغري األداء بعد التخلص من التأثريات املحتملة عىل مخرجات التدريب.  	

• الحصول عىل مقدار س��نوي من املنافع )النتائج التشغيلية( من التدريب من خالل 	

مقارنة النتائج بعد التدريب بالتي كانت قبله )وتكون القيمة بالدوالر األمرييك(.

• تحدي��د تكاليف التدري��ب )التكاليف املبارشة + التكاليف غ��ري املبارشة + تكاليف 	

التطوير + النفقات العامة + تعويض املتدربني(.  

• حس��اب املدخرات اإلجاملية من خالل خصم تكاليف التدريب من املنافع )النتائج 	

التشغيلية(.  

• حس��اب العائد عىل االس��تثامر من خالل قس��مة املنافع )النتائج التش��غيلية( عىل 	

التكاليف.  ويقدم العائد عىل االستثامر تقديراً بالدوالر للعائد املتوقع لكل دوالر تم 

استثامره يف التدريب.  

مثال على تحليل التكلفة والمنفعة:

  . تعد أفضل وس��يلة ل��رح تحليل التكلفة واملنفعة من خالل ع��رض مثال توضيحي418

مث��ال، ينتج مصنع للخش��ب ألواحاً يس��تخدمها املقاولون مواد بن��اء، ويعمل بهذا املصنع 

ثالمثائة عامل ومثانية وأربعون مرفاً وسبعة مديرين للنوبات ومدير للمصنع، وهناك ثالث 

مش��كالت تواجه العمل:  تتمثل املش��كلة األوىل يف رفض 2% من األلواح الخشبية التي يتم 

إنتاجها كل يوم نظراً لضعف الجودة.   وتتمثل املش��كلة الثانية يف سوء إدارة موقع اإلنتاج، 

مثل رص األلواح املنتهية بش��كل غري مناس��ب مام قد يتسبب يف س��قوطها عىل املوظفني.  

أما املش��كلة الثالثة فتتمث��ل يف أن عدد الحوادث التي ميكن تجنبه��ا كان أعىل من معدل 

الصناعة.  ولحل تلك املش��كالت شارك املرفون ومديرو النوبات ومدير املصنع تدريباً عىل 

1( إدارة األداء واملهارات الش��خصية املتعلقة مبش��اكل الجودة وس��لوكيات العمل الخاطئة 

من جانب املوظفني و2( مكافأة املوظفني عىل تحس��ني األداء، وقد أجري التدريب يف أحد 

الفن��ادق القريبة من املصنع، وكان برنام��ج التدريب عبارة عن رشيط فيديو، وكان املدرب 

أحد االستشاريني.  ويوضح الجدول )6- 13( كل نوع من التكاليف وكيف يتم تحديده.  
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وقد تم تحديد منافع التدريب من خالل معرفة أهداف الربنامج التدريبي ونوع املخرجات 

التي يجب أن يؤثر فيها الربنامج.  وقد تضمنت تلك املخرجات جودة األلواح وإدارة منطقة 

اإلنتاج ومعدل الحوادث.  ويوضح الجدول )6-14( كيفية حساب فوائد الربنامج.  

ومبجرد تحديد تكاليف ومنافع الربنامج، يتم حس��اب العائد عىل االس��تثامر من خالل 

قس��مة العائد أو املنافع عىل التكاليف.  ويف هذا املثال، بلغ العائد عىل االس��تثامر 6.7، أي 

أن كل دوالر تم اس��تثامره يف الربنامج حقق أرباحاً تكاد تقرتب من س��بعة دوالرات.  إذن 

كي��ف ميك��ن للركة تحديد ما إذا كان العائد من االس��تثامر مقبوالً؟  تتمثل إحدى الطرق 

يف اتف��اق املديرين واملدربني عىل املس��توى املقبول للعائد عىل االس��تثامر، يف حني تتمثل 

الطريقة األخرى يف اس��تخدام العائد عىل االستثامر الذي تحصل عليه الركات األخرى من 

أنواع تدريب أخرى مشابهة.  

ويجب هنا اس��رتجاع املناقش��ة التي دارت حول برنامج تدريب املديرين الجدد يف مايو 

كلينك419.  ولتحديد عائد االس��تثامر الخاص ب� مايو كلينك، قام قسم املوارد البرية بتقدير 

أن ثل��ث األربعة ومثانني من املوظف��ني الذي تم االحتفاظ بهم )والذين يبلغون 29 موظفاً( 

س��يترسبون من مايو نتيجة لعدم الرضا.  واعتقد القس��م أن االحتفاظ بهؤالء املوظفني كان 

يرج��ع إىل أث��ر التدريب.  وقد تم حس��اب تكلفة ترسب املوظف الواح��د يف مايو وقدرت 

بنسبة 75% من النسبة اإلجاملية للتعويض، أو 42.000 دوالر لكل موظف.  ويساوي حاصل 

رضب 42.000 دوالر يف 29 موظ��ف 609.000 دوالر.  ورغ��م ذل��ك، فإن��ه يجب النظر يف 

تكلفة برنامج التدريب.  وإذا تم خصم التكلفة السنوية لربنامج التدريب )125.000دوالر( 

م��ن املدخ��رات، بلغ مقدار املدخرات الجديدة 484.000 دوالر.  وبش��كل عام تعتمد تلك 

األرق��ام عىل تقديرات، لكن حتى إذا ما تم تخفيض ص��ايف املدخرات إىل ما يقرب النصف، 

يكون العائد عىل االس��تثامر أكرث من 100%.  ونظراً لقدرته عىل تقدير املنافع التي يحققها 

التدريب، حقق قسم املوارد البرية يف مايو مزيداً من املصداقية داخل الركة.  
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 جدول )6-13( تحديد تكاليف تحليل التكلفة واملنفعة

التكاليف املبارشة
0 دوالراملدرب

1.500املدرب الداخيل )12 يوماً * 125 دوالراً يومياً(
375مكافآت إضافية )25% من املرتب(

0نفقات السفر
  3.600املواد التعليمية )60 دوالراً × 56 متدرباً(

600مساحة القاعة الدراسية واملعدات السمعية والبرصية )12 يوماً × 50 دوالراً يوميا(
672مرطبات )4 دوالرات يومياً × 3 أيام ×56 متدرباً(

6.507 دوالراتإجاميل التكاليف املبارشة
التكاليف غري املبارشة

0 دوالرقسم التدريب
750رواتب املوظفني والرواتب اإلدارية

187مكافآت إضافية )25% من الراتب( 
0الربيد والشحن واملكاملات

224املواد التعليمية قبل التدريب وبعده 4 دوالرات × 56 متدرباً(
1.161 دوالرإجاميل التكاليف غري املبارشة

تكاليف التطوير
3.600 دوالررسوم رشاء الربنامج

تدريب املدرب
1.400رسوم التسجيل
975السفر والسكن

625الراتب
156املكافآت )25% من الراتب(

6.756 دوالراًإجاميل تكاليف التطوير
النفقات العامة 

الدعم التنظيمي العام، والوقت األفضل لإلدارة )10% من التكاليف املبارشة وغري املبارشة 

وتكاليف التطوير(

1.443 دوالراً

1.443 دوالراًإجاميل النفقات العامة
تعويض املتدربني

16.956رواتب ومكافآت املتدربني )حسب الوقت املستقطع من العمل(
32.836 دوالراًالتكاليف اإلجاملية للتدريب

587 دوالراًالتكلفة لكل متدرب
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طرق أخرى لتحليل التكلفة والمنفعة:

هن��اك طرق أخرى أكرث تعقيداً لتحديد القيمة الدوالرية بالنس��بة إىل التدريب.  فعىل 
سبيل املثال، يعد تحليل املنفعة إحدى وسائل تحليل التكلفة واملنفعة الذي يتضمن تقدير 
القيمة الدوالرية بالنس��بة للتدريب، وذلك بن��اء عىل تقديرات االختالف يف أداء العمل بني 
املوظف��ني املدربني وغري املدرب��ني وعدد األفراد املدربني وطول الف��رتة التي يتوقع أن يؤثر 
فيها برنامج التدريب يف األداء والتنوع يف أداء العمل بالنسبة إىل املجموعة غري املدربة من 
املوظفني420.  ويتطلب تحليل املنفعة استخدام تصميم اختبارات متهيدية ونهائية ملجموعة 
املقارن��ة وذلك للحصول عىل تقدي��ر لالختالفات يف األداء الوظيفي بالنس��بة إىل املوظفني 
املدربني يف مقابل غري املدرب��ني.  وتقيم األنواع األخرى من التحليالت االقتصادية التدريب 
حيث إنه يفيد الركة أو الحكومة باس��تخدام تكالي��ف التدريب املبارشة وغري املبارشة أو 
حوافز الحكومة املقدمة للتدريب أو زيادة األجور التي يحصل عليها املتدربون نتيجة إلنهاء 

التدريب ومعدالت الرضائب وسعر الخصم421.

جدول )6- 14( تحديد مزايا تحليل التكلفة واملنفعة
النتائج  منطقــة 

التشغيلية

النتائج قبل كيفية قياسها

التدريب

النتائج بعد 

التدريب

الفروق 

) + أو -( 

القيمة الدوالرية

اثنان % –1.440 النسبة املئوية املرفوضة جودة األلواح
لوحاً يومياً

 1.080 – % 1.5
لوحاً يومياً

خمسة % 

-360 لوح

720 دوالراً يومياً

172.880 سنوياً
الجيدة  اإلدارة 

للممتلكات

الفحص املريئ باستخدام 

قامئة فحص تحتوي عىل 
20 عنرصاً

عرة عيوب 

)متوسط(

ال ميكن قياسها مثانية عيوب عيبان )متوسط(

بالدوالر

التي  الحوادث 

ميكن تجنبها

8 حوادث 16 حادثة سنويا24ً حادثة سنوياًعدد الحوادث
سنوياً

48.000 دوالر 
سنوياً

التكلفة املبارشة 

للحوادث

96.000 دوالر 144.000 سنوياً
سنوياً

 48.000

دوالر سنوياً 
العائد عىل االستثامر= العائد/االستثامر= النتائج التشغيلية/تكاليف التدريب= 220,880 دوالر / 32.836 = 7.6 

إجاميل املدخرات: 187.964 دوالر

المصدر: 
D. G. Robinson and J.  Robinson، »Training for Impact، » Training and Development Journal )August 

1989(: 30 – 42.  
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أشياء عملية يجب وضعها في االعتبار عند تحديد العائد على االستثمار:

قد ال يكون العائد عىل االستثامر مناسباً لجميع برامج التدريب، كام ذكرنا سابقاً.  حيث 

تتضمن برامج التدريب التي تناسب تحليل العائد عىل االستثامر مخرجات محددة بوضوح 

وال تعد أحداثاً متكررة، كام أنها شديدة الوضوح يف الركة وتركز عىل األهداف اإلسرتاتيجية 

لها، عالوة عىل أن لها آثاراً ميكن فصلها، وقد كانت املخرجات قابلة للقياس يف األمثلة التي 

ذكرناها يف هذا الفصل عىل تحليل العائد عىل االس��تثامر.  ففي مثال مصنع الخش��ب، كان 

من السهل مشاهدة تغيريات يف الجودة وحساب معدل الحوادث ومالحظة سلوكيات إدارة 

املمتلكات.  وقد يكون من الصعب تقدير القيمة بالنس��بة لربامج التدريب التي تركز عىل 

النتائج الشخصية )كالتوجهات واملهارات الشخصية(.  

 جدول )6-15( أمثلة عىل العائد عىل االستثامر

العائد عىل االستثامر برنامج التدريبا ملجال

15:1ورش عمل حول أدوار املدراءرشكة تعبئة

21:1تدريب املبيعاتمرصف تجاري ضخم

5:1تعديل السلوكمنشأة غاز وكهرباء

4.  8:1خدمة العمالءرشكة برتول

13.  7:1تدريب الفريقمنظمة الحفاظ عىل الصحة

المصدر: 
J.  J.  Phillips، »ROI: The Search for Best Practices، » Training and Development )February 1996(: 45.  

قد يكون توضيح الصلة بني التدريب ومكاس��ب أس��هم السوق أو غريها من املخرجات 

اإلس��رتاتيجية أك��رب معضلة يصعب حله��ا.  حيث إن تلك املخرجات ق��د تتأثر بالعديد من 

العوام��ل األخرى التي ال ترتبط بش��كل مبارش بالتدريب )أو حتى تحت س��يطرة العمل(، 

مث��ل أداء املنافس��ني وفرتات االرتفاع واالنكامش االقتصادي.  وق��د ال تقوم وحدات العمل 

بجمع البيانات الالزمة لتحديد العائد عىل االس��تثامر بالنسبة إىل برامج التدريب وفقاً ألداء 

املوظف��ني.  ومن ناحي��ة أخرى غالباً ما يكون قياس التدريب مكلفاً للغاية، ويعمل يف رشكة 

ف��ريوزون لالتصاالت )Verizon Communications( 240.000 موظف422.  وتقدر الركة 
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إنفاقه��ا مبا يقارب من 5.000 دوالر لدراس��ة العائد عىل االس��تثامر.  ومبراعاة العدد الكبري 

م��ن برام��ج التدريب التي تقدمها الركة، نجد من املكلف جداً إجراء دراس��ة للعائد عىل 

االستثامر لكل برنامج.  

وتجد الركات أنه، عىل الرغم من تلك الصعوبات، ال يزال الطلب عىل قياس العائد عىل 

االس��تثامر مرتفعاً.  ونتيجة لذلك، تس��تخدم الركات طرقاً مبتكرة لقياس تكاليف ومنافع 

التدريب423، فعىل س��بيل املثال، لحس��اب العائد عىل االس��تثامر لربنامج تدريب يهدف إىل 

تقلي��ل مع��دل الغياب، ُطِلَب م��ن املتدربني واملرفني تقدير تكلفة الغياب، وتم حس��اب 

متوس��ط القيم لتقدير التكلفة.  وتتعقب سيس��كو للنظم )Cisco Systems( عدد املرات 

التي يرجع فيها رشكاؤها إىل موقعها اإللكرتوين للحصول عىل تعليامت إضافية.  كام تتعقب 

إيه يت كريين )A.  T.  Kearney(، وهي رشكة استشارات إدارية، مدى نجاح تدريبها بواسطة 

تحدي��د مدى العمل املق��دم من عمالئها الس��ابقني.  وبدالً من االعتامد ع��ىل العائد عىل 

االستثامر، تستخدم رشكة فرييزون لالتصاالت تدريب العائد عىل التوقعات.  وقبل التدريب، 

ُيطلب من املديرين البارزين املسؤولني مالياً عن برامج التدريب تحديد توقعاتهم الخاصة 

مب��ا يجب أن يتناول��ه برنامج التدريب عالوة عىل تقدير التكلفة للمس��ائل أو املش��كالت 

الحالي��ة.  ويتم س��ؤالهم بعد انتهاء التدريب ما إذا كان��ت توقعاتهم قد تحققت، كام يتم 

تش��جيعهم عىل إضافة قيمة نقدي��ة للتوقعات التي تم تحقيقها.  ويس��تخدم العائد عىل 

التوقع��ات كتقدير يف تحليل العائد عىل االس��تثامر.  وتواصل رشك��ة فرييزون إجراء تحليل 

العائد عىل االس��تثامر للربامج والدورات التدريبية التي تتاح فيها معرفة األرقام املستهدفة 

)كتدريب املبيعات( والتي ميكن فيها فصل تأثري التدريب بشكل أفضل )كتصميامت التقييم 

التي تتضمن مجموعات مقارنة والتي تقوم بجمع مقاييس املخرجات ما قبل التدريب وما 

بعده(.  

رغم قبول طريقة التحليالت اإلحصائية للتكاليف واملنافع، لكنها ليست السبيل الوحيد 

إلثبات أن التدريب يقدم النتائج النهائية، ومن هنا ميكن اس��تخدام حاالت النجاح.  وتشري 

تلك الحاالت إىل أمثلة ملموس��ة عن تأثري التدريب ال��ذي يوضح كيف أدى إىل نتائج ذات 

قيمة بالنسبة للركة وذات مصداقية بالنسبة للمديرين424، وال تحاول حاالت النجاح فصل 



تصميم التدريب

441تدريب وتطوير املوظفني

تأثري التدريب بل إنها تسعى إىل تقديم دليل عىل أن التدريب ذو قيمة.  فعىل سبيل املثال، 

أرادت رشكة فيديريتد ديبارمتنت استورز )Federated Department Stores( إثبات مدى 

فعالي��ة برنام��ج اختيار القادة، الذي تم تصميمه بهدف زيادة املبيعات وتحس��ني األداء يف 

املتاجر، وذلك من خالل مس��اعدة القادة عىل تعزي��ز فعاليتهم الذاتية وتطوير خطة تركز 

عىل العمالء لتحس��ني األداء الوظيفي ومعرفة أثر القرارات عىل نتائج العمل425، وعند نهاية 

الربنامج ُطِلب من املش��اركني وضع هدف خاص بالعم��ل والقادة وذلك للعمل عليه خالل 

األشهر الثالثة القادمة.  ونظراً ألن مديري الربنامج كانوا يحملون قدراً كبرياً من املسؤوليات 

يف األقسام املتنوعة لتلك الركة، كان من الرضوري إثبات أن الربنامج كان له نتائج بالنسبة 

إىل مديري��ن مختلفني مبس��ؤوليات مختلفة.  ونتيجة لذلك تم اس��تخدام أمثلة ملموس��ة 

لتوضي��ح قيم��ة الربنامج لإلدارة، وعلينا أن نس��رتجع ما ورد يف الج��دول )6-12( حيث قد 

ترغب الركة يف معرفة تاريخ املنظمة عند اختيار التصميم التقييمي.  وقد كان اس��تخدام 

الح��االت الناجحة طريقة مقبولة إلثبات أثر برنامج القيادة للمديرين البارزين، وذلك نظراً 

ألن رواية التواريخ أحد األجزاء الهامة يف ثقافة رشكة فيديريتد.  

تم إجراء مقابالت ش��خصية مع املش��اركني الذين حققوا تقدم��اً ملحوظاً تجاه تحقيق 

أهدافهم، فقد ألفت دراس��ات حالة تربز تأثري الربنامج عىل املجاالت ذات األولوية بالنسبة 

لإلدارة والتي تم تصنيفها ك� »تجربة التسوق يف متجر« و »مجموعة متنوعة من البضائع«.  

ونظراً ألن دراس��ات الحالة تعرض تاريخ التجارة بالتجزئة، فقد عربت عن نوع النتائج التي 

يهدف الربنامج إىل تحقيقها.  وعىل س��بيل املثال، وض��ع أحد املديرين هدفاً متثل يف زيادة 

املبيعات من خالل تصميم تش��كيالت متنوعة من أربط��ة العنق، وذلك حتى يكون طابق 

البيع مثرياً برصياً.  وقام بتوجيه أحد املش��رتين الجدد للحصول عىل مزيد من تلك األربطة 

واس��تعرض إسرتاتيجيات رشاء مس��تقبلية وقام بزيارة متاجر منافسة،  ونتيجة لذلك تجاوز 

هذا املدير هدف زيادة املبيعات بنسبة %5.  

قياس رأس المال البشري وأنشطة التدريب:

رك��ز هذا الفصل، حت��ى اآلن، عىل كيفية تقييم برامج التدري��ب، وكام ذكرنا يف الفصل 

األول، أسهم التدريب والتطوير يف أصول الركة غري امللموسة كرأس املال البري.  فبجانب 
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معرف��ة كيفية تقييم برامج التدريب والتطوير، يج��ب عليك أيضاً فهم كيفية تقييم عملية 

التدريب والتطوير وكيفية قياس رأس املال البري.  

تع��د الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير تقريراً س��نوياً يلخص برامج التدريب التي 

تقدمه��ا الركات يف الوالي��ات املتحدة426، وي��زود هذا التقرير ال��ركات مبعلومات حول 

س��اعات التدري��ب وطرق تقدميه والتي ميكنها اس��تخدامها لتحديد نقط��ة انطالق لهم أو 

مقارنة نفس��ها بالركات األخرى يف املجاالت املامثلة أو التي تحتوي عىل العدد نفس��ه من 

املوظف��ني.  ويقدم الجدول )6-16( أمثلة عىل أدوات القي��اس أو املقاييس املختلفة، وتعد 

تل��ك املقاييس ذات قيمة ألغراض تحديد نقطة االنطالق ولفهم املقدار الحايل من نش��اط 

التدري��ب يف الرك��ة وكذلك لتعقب التوجهات التاريخية يف نش��اط التدريب.  ورغم ذلك 

فإن جمع تلك املقاييس ال تس��اعد عىل مواجهة تلك املس��ائل سواء أكان التدريب فعاالً أم 

استخدمت الركة البيانات التخاذ قرارات إسرتاتيجية خاصة بالتدريب427.

رغ��م وجود عدد م��ن املقاييس لالختيار من بينها، يجب عىل كل رشكة اختيار املقاييس 

الت��ي ترتبط بأهدافها أو إس��رتاتيجية عمله��ا )راجع الفصل الث��اين(.  ويجب معرفة كيف 

تق��وم رشكة إيه ج��ي إدوردز أند أكس��نتر)A. G. Edwards and Accenture(  بقياس 

وتحدي��د قيم��ة رأس املال الب��ري428.  وتقدم هذه الركة وه��ي متخصصة يف الخدمات 

واألوراق املالية وتتخذ من سانت لويز مبيسوري مقراً لها، 813.000 ساعة تدريب ملا يقرب 

م��ن15.413 موظفاً يف الركة مبختلف نواحي الوالي��ات املتحدة وأوروبا.  وعىل الرغم من 

تقييم الركة لجميع مبادرات اس��تثامر رأس املال البري بحرص وعناية، فهي ال تعد جزءاً 

من عملية املوازنة الس��نوية.  ولذلك يرغب رئيس الركة يف تقويتها يف املستقبل من خالل 

القي��ام مبا ينبغي للحصول عىل أفض��ل املخططني املاليني الذين تم تدريبهم عىل نحو جيد.  

وتتمث��ل إحدى أدوات القياس التي تس��تخدمها الركة لقياس مدى التقدم يف تحقيق هذا 

الهدف يف حساب عدد املوظفني الذين حصلوا عىل شهادات اعتامد كمحرتفني يف كل جوانب 

تخصصاتهم، وذلك بأن يصبحوا مخططني ماليني معتمدين.  فمثاًل قامت رشكة أكس��ينتر 

)Accenture( وهي رشكة خدمات تكنولوجية واستش��ارات إدارية عاملية، باس��تثامر نحو 

400 ملي��ون دوالر يف تطوير املوظفني عام 2004.  واكتش��فت الرك��ة وجود زيادة تقدر 



تصميم التدريب

443تدريب وتطوير املوظفني

ب��� 17% إىل 20% يف طلب االستش��اريني الذي��ن تلقوا قدراً كبرياً م��ن التدريب، وزاد معدل 

االحتفاظ بهؤالء املوظفني بنسبة 14% مقارنة باملوظفني الذين مل يتلقوا أعىل مستويات من 

التدريب املتاح.  

ال يوج��د طريقة مقبولة واحدة لقياس رأس املال الب��ري أو الفكري، فمثاًل تعد رشكة 

س��كانديا )Skandia(، وه��ي رشك��ة خدمات مالية، مش��هورة مبحاولتها قي��اس رأس مالها 

الفكري429.  

 جدول )6-16( مقاييس التدريب

نفقات كل موظف

ساعات تدريب كل موظف

النفقات كنسبة مئوية من كشوف املرتبات

النفقات كنسبة مئوية من اإليرادات

تكلفة كل ساعة تدريب

النسبة املئوية لنفقات الخدمات الخارجية

ساعات التدريب التي يحصل عليها كل فرد يف برنامج التدريب والتطوير

متوسط النسبة املئوية ألنشطة التدريب التي تم استقدامها من مصادر خارجية متوسط النسبة املئوية 
ملحتوى التدريب وفقاً ملجال املحتوى )كاملهارات األساسية وخدمة العمالء والتطوير التنفيذي(.  

يقوده  الذي  )التدريب  متنوعة  طرق  خالل  من  املقدمة  التدريب  لساعات  املئوية  النسبة  متوسط 
املدرب والتدريب القائم عىل التكنولوجيا(.  

المصدر: 
Paradise، 2008، State of the Industry Report )Alexandria، VA: American Society for Training and 

Development، 2008(، L.  Weatherly The Value of People; The Challenges and Opportunities 

of Human Capital Management and Reporting )Alexandria، VA: Society for Human Resource 

management، 2003(.  
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ترى هذه الركة أن القيمة اإلجاملية ألي رشكة )القيمة السوقية( تعتمد عىل رأس املال 
املادي ورأس املال الفكري.  ويختلف هذا التوجه عن مامرس��ات املحاسبة التقليدية والتي 
تقي��م الركة بناء ع��ىل رأس مالها املادي.  ويتضمن رأس امل��ال الفكري رأس املال البري 
ورأس املال الهيكيل.  وتذكر من املناقشة يف الفصل األول أن رأس املال الهيكيل يتضمن نظم 
املعلومات وإجراءات التشغيل وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية واألرسار التجارية.  
وتس��تخدم سكانديا املقاييس التي تقيم تركيز التدريب )مثل نفقات التدريب لكل موظف 
والوقت املستهلك يف التدريب والتكلفة السنوية للتدريب واالتصاالت وبرامج دعم موظفي 
الدوام الكامل( والتجديد والتطوير )مثل حصة من س��اعات التدريب وحصة من س��اعات 
التطوير( والنمو والتجديد )مثل القيمة املضافة لكل موظف والكفاءة الش��املة للخرباء يف 
الع��ام(.  وعىل الرغم من أن املنهج الذي تتبعه س��كانديا أس��هم يف رفع قيمة تطوير رأس 
املال البري، إال أنه ال يستخدم كثرياً.  وأحد القيود التي تحد من استخدام هذا املنهج هي 
عدم اكتامل املقاييس بش��كل كامل بالنسبة إىل الركات التي يكون لها استثامرات ضخمة 
يف املصانع واملعدات.  فال ش��ك أن رأس املال البري مهم يف تلك الركات، لكن رأس املال 

املادي يلعب هو اآلخر دوراً كبرياً يف قدراتها عىل االستثامر يف املصانع واملعدات.  

فمث��اًل، تتبنى رشكة ماكبايس أن��د كومب��اين )McBassi and Company(، وهي رشكة 
استشارية تساعد الركات عىل قياس »العائد عىل املوظفني«، نهجاً أوسع يف قياس رأس املال 
البري430، ويتم يف ذلك اس��تخدام خمس��ة مؤرشات لقياس رأس املال البري:  املامرسات 
اإلدارية والقيادية )مثل، تبادل اآلراء واملعلومات والتغذية الراجعة عىل األداء( واالس��تفادة 
القص��وى من القوى العاملة )مثل عمليات إنجاز امله��ام واالختيارات الجيدة يف التوظيف( 
والقدرة عىل التدريب )مثل قدرة الركة عىل التدريب واالبتكار والتطوير( وإتاحة تحصيل 
املع��ارف )مثل القدرة ع��ىل إتاحة املعارف واألفكار للموظفني( ومش��اركة املوهوبني )مثل 

تصميم الوظائف وكيفية استخدام املوظف للوقت(.  

ملخص:

تس��تخدم املعلومات التي يقدمها التقييم يف تحديد فعالية التدريب، ويتضمن التقييم 
تحديد املخرجات املناس��بة بهدف قياسها.  ويبني الفصل أن التقييم الجيد يتطلب أخذه يف 
االعتبار قبل إجراء التدريب.  وتساعد املعلومات التي يقدمها تحديد االحتياجات وأهداف 
التدري��ب املح��ددة والقابلة للقي��اس يف تحديد املخرجات التي يج��ب إدراجها يف تصميم 
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التقيي��م.  وتتضم��ن املخرجات املس��تخدمة يف تقييم الربامج التدريبي��ة رضا املتدربني عن 
الربنامج التدريبي واكتساب املعارف أو املهارات وتطبيقها يف الوظيفة ونتائج مثل املبيعات 
واإلنتاجي��ة ومنع الحوادث.  كام ق��د يتضمن التقييم مقارنة تكالي��ف التدريب مبا يجلبه 
من منافع )العائد عىل االس��تثامر(.  كام تساعد املخرجات املس��تخدمة يف تقييم التدريب 
يف تحدي��د درجة التدريب ونقله والذي أس��فر عنه الربنامج.  ك��ام يتضمن التقييم اختيار 
التصمي��م األنس��ب لزيادة الثقة التي قد تضمن يف النتائ��ج.  ويعتمد التصميم عىل تحليل 
دقي��ق لكيفية تقليل تهديدات الصحة الداخلية والخارجية والغرض والخربة، وغري ذلك من 
خصائص الركة والتدريب.  وتختلف أنواع التصميامت املس��تخدمة يف التقييم عىل أساس 
ما إذا اش��تملت عىل قياسات للمخرجات قبل وبعد التدريب وكذلك عىل استخدام تدريب 
معني ومجموعة مقارنة.  ويختتم الفصل بعرض مناقش��ة عن كيفية قياس إسهام التدريب 

يف أصول رأس املال البري للركة.  

مصطلحات أساسية:

مجموعة مقارنةالتكاليف املبارشةفعالية التدريب

تأثري هاوثورنتكاليف غري مبارشةمخرجات التدريب )املعايري(

اختبارات نهائية فقطارتباط املعايريتقييم التدريب

اختبارات متهيدية/اختبارات نهائيةفساد املعيارتصميم التقييم

واختب��ارات قصور املعيارالتقييم أثناء التدريب قبلي��ة  اختب��ارات 
بعدية مع مجموعة مقارنة

سلسلة زمنيةاملوثوقيةاختبار تجريبي

انعكاسالتمييزتقييم تجميعي

مجموعات سولومون األربع الجدوىمخرجات رد الفعل

تحليل التكلفة واملنفعةتهديدات الصحةاملخرجات املعرفية

تحليل املنفعةالصحة الداخلية مخرجات معتمدة عىل املهارة

حاالت نجاح النتائجصحة خارجية مخرجات وجدانية

قياس ما قبل التدريب

226 ،)ROI( قياس ما بعد التدريب، 233العائد عىل االستثامر
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أسئلة للنقاش:

ما الذي ميكن فعله لتحفيز الركات لتقييم برامج التدريب؟ . 1

م��ا الذي متثل��ه تهديدات الصحة بالنس��بة إىل تقييم التدريب؟  ع��رّف التهديدات . 2

الخارجية والداخلية للصحة.  هل تتش��ابه التهدي��دات الخارجية والداخلية؟  وضح 

ذلك.  

ما نقاط الضعف والقوة يف كل من التصميامت التالية:  تصميامت االختبارات النهائية . 3

فقط، تصمي��امت االختبارات التمهيدية والنهائية مع مجموعة املقارنة، وتصميامت 

االختبارات التمهيدية والنهائية فقط؟

م��ا املقصود باآلث��ار الفعلية للمخرج��ات؟  ملاذا ترى أن معظ��م الركات ال تطبق . 4

مخرجات النتائج يف تقييم برامجها التدريبية؟

ناق��ش الفصل عوامل متنوعة تؤث��ر يف اختيار تصميم التقييم.  أي من تلك العوامل . 5

يك��ون له األث��ر األعظم يف اختيارك لتصميم تقييم مع��ني؟  وأي منها يكون له األثر 

األقل؟  وضح اختياراتك.  

كي��ف ميكنك تقيي��م منافع برنامج التدريب املصمم لتدري��ب املوظفني عىل كيفية . 6

استخدام شبكة اإلنرتنت ملراقبة أسعار األسهم؟

ش��اركت مجموعة من املديرين )عدد = 25( يف وضع وحدة تقنية لحل املش��كالت . 7

الخاصة بربنامج تطوير القيادة وذلك منذ أسبوعني.  واستغرقت تلك الوحدة التقنية 

يومني ركز فيها املديرون عىل العملية الس��ليمة املراد استخدامها يف حل املشكالت.  

وق��ام كل مدي��ر باإلرشاف عىل عدد تراوح م��ن 15 إىل 20 موظفاً.  وتخطط الركة 

لتغي��ري الربنامج وهناك تركيز متزايد يف الركة ع��ىل تربير نفقات التدريب، وعليك 

أن تقيم هذا الربنامج، وس��ريغب رئيسك يف العمل أن يتسلم منك مخرجات التقييم 

يف مدة ال تتجاوز س��تة أس��ابيع م��ن اآلن.  ناقش املخرجات التي س��تقوم بجمعها 

والتصميم الذي ستستخدمه، وكيف ميكن أن تتغري إجابتك لو أن املديرين مل يحرضوا 

الربنامج بعد؟ 
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م��ا االعتبارات العملية الالزم أخذها يف االعتبار عند حس��اب العائد عىل االس��تثامر . 8
)ROI( بالنسبة إىل برنامج التدريب؟ 

م��ا املقاييس التي قد تكون مفي��دة يف تقييم فعالية الوظيفة التدريبية يف رشكة ما؟ . 9
ناقش وقيم أهمية ذلك.  

 ما الطرق التي ميكن قبول اس��تخدامها لبيان تكاليف ومنافع التدريب بدون جمع . 10
إحصائي��ات أو إج��راء تحلي��الت؟  ارشح تلك الطرق ونقاط ضعفه��ا وقوتها مقارنة 

بتحليل التكلفة واملنفعة.  

مهام تطبيقية:

اعت��رب هذه الدورة برنامجاً تدريبياً.  ويف فرق يصل فيها عدد املتدربني إىل خمس��ة، . 1
ق��م بتحديد )أ( أنواع اآلثار العملية التي تويص باس��تخدامها يف تقييم هذه الدورة 
و)ب( تصميم التقييم الذي قد تس��تخدمه.  قم بتربي��ر اختيارك لهذا التصميم بناء 

عىل تقليل تهديدات الصحة واالعتبارات العملية.  

كان��ت دومين��وز بيت��زا )Domino›s Pizza( راغب��ة يف معرفة م��ا إذا كان بإمكان . 2
املوظ��ف الجديد تعلم كيفية عمل البيتزا باس��تخدام طريق��ة تدريبية تعتمد عىل 
الحاس��وب )أس��طوانة مدمجة(.  يوضح التطبيق املعروض عىل االسطوانة املدمجة 
اإلجراءات السليمة لتدليك كرة العجني ثم مدها حتى تغطي مقالة البيتزا ذات ال�12 
إنش��اً.  وتؤكد معايري الجودة لدى دومينو اس��تدارة البيتزا واستواء األطراف وسمك 
موحد للعجينة.  ويس��تخدم التدريب عىل رأس العمل عادة لتدريب املوظفني عىل 

كيفية مد عجينة البيتزا حتى تغطي مقالة البيتزا.

• م��ا اآلثار العملية أو املعايري التي يجب أن تقوم دومينوز بيتزا بقياس��ها لتحديد 	
ما إذا كان التدريب من خالل األس��طوانات املدمجة ميثل طريقة فعالة لتدريب 
املوظفني الجدد كيفية مد عجينة البيتزا لتناس��ب مقالة مبس��احة 12 إنشاً؟ ومن 

سيشمله التقييم؟ 

• ص��ف تصميم التقييم الذي س��تويص باس��تخدامه لتحديد م��ا إذا كان التدريب 	

باستخدام أسطوانة مدمجة أكرث فعالية من التدريب أثناء القيام بالوظيفة.  
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 اطلب من مدربك أن يعطيك نس��خة من صيغة التقييم أو فحصه أو ورقة التقييم . 3

التي تس��تخدم من قبل كليتك أو جامعتك أو جهة عملك لتقييم الدورة أو الربنامج 

الذي تستخدم فيه هذا النص.  فبينام أنت تفحص التقييم، أجب عن األسئلة التالية:

• ما نقاط الضعف ونقاط القوة لصيغة التقييم؟	

• ما التغريات التي قد تقرتحها لتحس��ني صيغة التقييم تلك )مثل األس��ئلة املختلفة 	

واألسئلة اإلضافية(؟

• كي��ف ينبغي اس��تخدام التقييم بحيث يحس��ن بصورة حقيقي��ة التدريب الذي 	

تتلقاه؟ 

قامت رشكة س��ري )Sear( بتصميم برنامج تدريبي لتحس��ني مبيعات األجزاء الصلبة . 4

واألدوات.  واشتمل الربنامج الذي استغرق ساعتني عىل التعليم عن بعد، وكان يبث 

من مركز التدريب الخاص بركة سري لخمسني بائعاً يف عرة متاجر مبواقع مختلفة 

بالواليات املتحدة.  ويتقاىض البائعون 15 دوالراً يف الس��اعة.  وقد اش��تمل الربنامج 

ع��ىل تدريب البائعني عىل كيفية عرض البضاعة بش��كل يجذب انتباه الزبائن.  وقد 

بلغ متوسط مبيعات البضاعة واألدوات يف ال� 10 متاجر محل التدريب 5000 دوالر 

يف األس��بوع قبل برنامج التدريب و6500 دوالر يف األس��بوع بعد برنامج التدريب.  

وقد اشتملت تكاليف الربنامج عىل: 

املدرب                                                                         10.000 دوالر 

التعليم عن بعد )إيجار محطة عىل القمر الصناعي(                5.000 دوالر 

املواد )100 دوالر للمتدرب @ 50 متدرباً(                             5.000 دوالر   

مرتبات وحوافز للمتدربني 

)50 متدرباً بأجور 15 دوالراً يف الساعة يف برنامج تدريبي مدته ساعتان( 1500 دوالر  

ما العائد عىل االستثامر من هذا الربنامج؟ 
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قام��ت رشكة كابلفيجان )Cablevision( بتطوير دورة تدريبية إلكرتونية قامت من . 5

خاللها بتدري��ب البائعني عىل كيفية زيادة عدد مش��رتيك التليفزيون الكبيل والذي 

س��يزيد بدوره من العائدات.  كان لدى الركة الرغبة يف معرفة ما إذا كان البائعون 

س��يزيدون من مبيعات خدمات التليفزيون الكبيل )مثل قنوات االش��رتاك املتميزة( 

وسيحاولون بيع منتجات أخرى )مثل الربيد اإللكرتوين والدخول عىل اإلنرتنت(.  كام 

تريد الركة أن تعرف العائد عىل االستثامر من برنامج التدريب هذا.  

• ما اآلثار العملية التي يجب أن تقوم الركة بتجميعها؟  وممن يجب تجميع تلك 	

اآلثار العملية؟ 

• ما تصميم التقييم الذي ستويص به؟  قدم ما يؤيد توصيتك.  	

• وضح كيف ميكن لكيبلفيجان إجراء تحليل العائد عىل االستثامر.  صف املعلومات 	

التي يجب أن تقوم الركة بجمعها والكيفية التي يجب أن يتم بها.  

عاىن قسم تكنولوجيا املعلومات الذي يبلغ عدد املوظفني فيه املائة يف رشكة خدمات . 6

مالية من معدل مرتفع لتدوير املوظفني.  ومن خالل إجراء مس��ح للموظفني اتضح 

أن الس��بب ال��ذي تم تجاهله بش��كل كب��ري كان يكمن يف عدم الرضا عن مس��توى 

التدريب.  وبلغ معدل تدوير املوظفني 23% يف العام.  وبلغت تكلفة تعيني املوظف 

الواحد وتدريبه 56.625 دوالراً.  وللتعامل مع مشكلة التدوير، قامت الركة بتطوير 

برنامج تدريبي يعني باملهارات كان متوس��ط مدته 80 ساعة يف العام لكل موظف.  

وبلغ أجر املوظف يف املتوسط 35 دوالراً يف الساعة.  أما عن تكاليف املدرب والقاعة 

الدراسة وغري ذلك من التكاليف فقد بلغت 170.000 دوالر.  

• ما التكلفة الكلية للتدريب؟  والتكلفة الكلية للتدوير؟	

• ل��و انخفض معدل التدوير بنس��بة 8% )أي من 23 إىل 15%(، م��ا املنفعة املالية 	

للربنامج التدريبي؟

• ما العائد عىل االستثامر من برنامج التدريب؟	

• كم يجب أن ينخفض معدل التدوير )من 23 %( حتى تظهر الفائدة من برنامج التدريب؟ 	
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تصفح هذا املوق��ع، www. roiinstitute. net، وهو املوقع اإللكرتوين ملعهد العائد . 7

عىل االس��تثامر )ROI(.  ميث��ل هذا املعهد املورد األول للبح��وث والتدريب وتبادل 

املعلومات ملستخدمي منهجية فيليبس الخاصة بالعائد عىل االستثامر.  قم بالضغط 

عىل ”Tools“ وراجع هذا الرابط 

»Nations Hotels – Measuring the ROI in Business Coaching«.

ما نقاط قوة هذه املنهجية يف تحديد العائد عىل االستثامر؟  وما نقاط ضعفها؟ 

حالة دراسية:

)BP( تقييم عوائد تطوير القيادة في بي بي

من خالل عمليات الدمج واالس��تحواذ قامت رشك��ة يب يب )BP( العاملية التي تعمل يف 

مج��ال الطاقة مبضاعفة حجمها يف غضون خمس س��نوات.  فلديها م��ا يزيد عىل 97000 

موظ��ف يعمل��ون فيام يزيد عىل 100 دول��ة عرب العامل.  تعمل الرك��ة يف محطات الغاز 

واستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي باإلضافة إىل تسويق التكرير والتوريدات 

ووس��ائل النق��ل.  كام تعمل يف مجال صناعة وتس��ويق البرتوكياموي��ات ويف إنتاج الطاقة 

الشمس��ية.  قد تتعرف عىل بعض العالمات التجاري��ة الخاصة بتلك الركة والتي تتضمن 

  . )Wild Bean Cafe( ،)am/pm( ،)Castrol( ،)ARCO( ،)Amoco(، و)ARAL( )يف أملانيا(

قام��ت رشك��ة يب يب بتطوير برنام��ج تطوير قادة املس��توى األول، وذل��ك بهدف توفري 

قاعدة مهارات مش��رتكة لقادتها.  ويعمل قادة املس��توى األول يف كل أنشطة الركة مبا يف 

ذل��ك عمليات التجزئة ومصانع الكيامويات ومحط��ات التكرير ومنصات الحفر.  كام أنهم 

يرأس��ون أعداداً مختلفة من املوظف��ني.  يقود بعضهم فرقاً يزي��د فيها عدد املوظفني عىل 

العرة والبعض اآلخر يعمل مع عدد قليل من املوظفني يف املجاالت الوظيفية مثل البحث 

والتطوير.  وعىل الرغم من وجود تلك االختالفات، إال أن القرار الذي يتخذه قادة املستوى 

األول يؤث��ر يف مع��دل التدوير بالركة وكذا التكاليف والجودة والس��المة واالبتكار واألداء 

البيئ��ي.  ويتضمن ه��ذا الربنامج دورة قيادة مدتها أربعة أيام تركز عىل كيفية قيادة الفرق 
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ودور قادة املستوى األول وتوقعات القادة يف رشكة يب يب.  وقد تم استخدام تقنيات التعليم 

اإللكرتوين ملساعدة قادة املستوى األول عىل فهم السالمة والصحة وتريعات األمن وآداب 

املهنة والقرارات املالية.  وقد ركزت دورة مدتها يوم ونصف عىل أهداف األداء وهيكل رشكة 

يب يب وفهم العالمة التجارية للركة وإسرتاتيجية الركة اإلقليمية والدولية.  

م��ا اآلثار العملي��ة التي يجب عىل رشكة يب جمعها لتحديد كف��اءة برنامج تطوير قادة 

املستوى األول؟  وما تصميم التقييم الذي يجب استخدامه؟ 

المصدر:
J.  Brown، R.  Eagar، and P.  Lawrence، »BP Refines Leadership، » T+D )March 2005(:  33-41; also see 

www.  bp.  com، the Web site for BP.  

الحالة الثانية:

ألعاب فيديو أثناء العمل:

تش��مل ألعاب الفيديو املفضلة للورا هولش��وزرز لعبة هال��و وتيرتيس ولعبة التدريب 

اإللكرتوني��ة الت��ي طورتها جهة العمل الخاصة بها.  لعبة تدريب؟  نعم بالفعل.  فإن طالبة 

الدراس��ات العليا التي تبلغ من العمر 24 عاماً وتدير متجراً لأليس الكريم تابعاً لسلس��لة 

)كولدس��تون كرمي��ري( )Cold Stone Creamery( يف ريفريس��ايد، كاليفورنيا، عرثت عىل 

اللعبة عىل موقع الركة يف شهر أكتوبر.  

إنه��ا لعبة تدرب عىل التحكم بالحصص والكميات وخدم��ة العمالء يف محاكاة كرتونية 

ملتجر )كولدستون(.  يحاول الالعبون غرف قراطيس األيس كريم يف وقت محدد ويحاولون 

تجنب غرف الكثري منه.  تذكر الركة أن أكرث من 8000 موظف، أو نحو 30% من املوظفني، 

قاموا بتحميل اللعبة تطوعاً يف األس��بوع األول.  وقالت هولشوزرز »إنها ممتعة جداً«، لقد 

أرسلتها عرب الربيد اإللكرتوين إىل كل موظف يف الركة«.  
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وقد اس��تخدم الجيش ألعاب الفيديو أداة تدريب منذ الثامنينيات، وحالياً تشمل هذه 

التجربة الركات أيضاً، بداية من رشكة كولدس��تون إىل رشكة سيس��كو سيس��تمز ثم رشكة 

كانون )Canon(.  حيث يحاول متدربو الركة الرهان عىل أن تفاعل األلعاب واملرح سوف 

يرفع من مستوى ذكاء املوظفني الشباب مثل هولشوزرز ويساعدهم عىل اكتساب مهارات 

 ،)Digitalmill( البيع واملهارات اإلدارية والفنية.  يقول بنسوير الذي يدير رشكة ديجيتامليل

مستش��ار ألعاب يف بورتالند »تعلم ألعاب الفيدي��و إدارة املوارد والتعاون والتفكري النقدي 

وتحمل اإلخفاق«.

يع��د س��وق ألعاب التدريب بال��ركات محدوداً لكن��ه ينمو رسيعاً، ويقدر س��وير أن 

تلك األلعاب متثل 15% من الس��وق »الجاد« أو غري الرتفيهي، والذي يش��مل أيضاً منتجات 

التدريب التعليمية والطبية.  ففي الس��نوات الخمس التالية، يرى س��وير أن سوق األلعاب 

الجادة سوف يزيد أكرث من الضعف ليصل إىل 100 مليون دوالر، مبتدربني يصل عددهم إىل 

نحو ثلث هذا الرقم.  ويعد عددهم مثل هؤالء الذين يحفزون رشكة ستوديوهات سايربلور 

)Cyberlore Studios( صانعة بليبوي مانش��ن )Playboy( عىل إعادة الرتكيز عىل ألعاب 

التدريب عىل الرغم من أنها تقوم عىل اس��م البليبوي، وس��تكون ألعاب التدريب عىل قمة 

املناقشة يف مؤمتر مطوري األلعاب يف سان جوزي، كاليفورنيا، هذا الشهر.  

تفضل الركات ألعاب الفيديو ألنها فعالة من حيث التكلفة.  ملاذا تدفع الكثري للموظف 

ليتوجه إىل مجمع تدريب مركزي يف حني أنه ميكن أن يستفيد بكل ما فيه أمام الحاسوب؟ 

واألفض��ل من ذلك أنه غالباً ما يلعب املوظفون ه��ذه األلعاب يف املنزل يف وقتهم الخاص، 

وإىل جانب ذلك تعد ألعاب التدريب رخيصة يف صنعها مبعايري الصناعة.  

تص��ل تكلفة اللعبة العس��كرية العادية إىل 10 مالي��ني دوالر، يف حني قد تكلف ألعاب 

الرتفيه املتطورة ضعف هذه التكلفة.  

نظراً ألن تنوع الركات ال يتطلب الرسومات الثالثية األبعاد املعقدة أو التفجريات الحربية 

 BreakAway( فإنها أقل تكلفة بشكل كبري.  تنتهي رشكة بريك أواي جيمز املحدودة لأللعاب

 ،“V-bank” والتي تصمم ألعاب املحاكاة للجيش منتج الركات األول يف بانك )Games Ltd

لتدريب مراجعي الحسابات املرصفية.  وبلغت تكلفته 500.000 دوالر أمريي فقط.
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السحب واإلسقاط:

تم تدريس األلعاب بشكل جيد لتدريب الفنيني.  ففي إحدى األلعاب التي استخدمتها 

كانون، يتعني عىل القائم باإلصالح سحب وإسقاط أجزاء يف املكان الصحيح يف الطابعة، وكام 

ه��و الحال يف اللعبة اللوحية »عملي��ة« )Operation( يومض الضوء وتصدر الصفارة صوتاً 

إذا كان الفني يرتكب خطأ.  يقول تشاك رينديرز الذي يقوم بتدريب موظفي الدعم التقني 

يف كانون:  »إن املوظفني الذين لعبوا اللعبة أبدوا تحسناً بنسبة 5 إىل 8% يف نتائج التدريب 

الخاصة بهم مقارنة بتقنيات التدريب القدمية مثل الكتيبات، وسوف تكشف الركة يف هذا 

الربيع عن 11 لعبة تدريبية جديدة«.  

يت��م تطوير ألعاب للمس��اعدة يف تعليم املوظفني بخدمة العم��الء عىل أن يكونوا أكرث 

تعاطفاً، وتقوم رشكة س��ايربلور )Cyberlore(، التي تس��مى اآلن رشكة م منريفا للربمجيات 

)Minerva Software(، بتطوير لعب��ة تدريبية ملتاجر التجزئة بها عن طريق لعبة بليبوي 

مانش��ن.  ويف البداي��ة كان عىل الالعب إقناع عارضة األزي��اء بالوقوف عارية الصدر، ولكن 

تطلب اللعبة الجديدة من الالعبني اس��تخدام فن اإلقناع لبيع املنتجات وتحايك املتجر دون 

إخفاء تفاصيل الخاصة بعرض منافذ الراء.  

يقول دونفيلد، مدير الش��هادات يف رشكة سيس��كو، أن األلعاب لن تحل محل أس��اليب 

التدريب التقليدية متاماً مثل أرشطة الفيديو والقاعات الدراس��ية، ولكن البد أن تكون جزءاً 

من أدوات التدريب.  ففي العام املايض، عرضت سيس��كو س��ت ألعاب تدريبية جديدة تم 

تصميم بعضها لتدريب الفنيني عىل كيفية بناء ش��بكة الحواس��يب اآللية.  كان من الصعب 

تصور املوضوع، ولكنه ليس كذلك يف العامل االفرتايض، ففي إحدى ألعاب سيسكو يجب عىل 

الالعب تجميع الشبكة يف املريخ أثناء عاصفة ترابية.  يقول فيلد »يتعلم موظفونا بدون أن 

يشعروا« يبدو هذا ممتعاً.  

أسئلة:

كيف ميكن استخدام لعبة الفيديو لتحسني التدريب، وانتقال التدريب؟. 1

ما السامت التي تحتاجها لعبة الفيديو لتكون طريقة تدريب فعالة؟. 2
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هل تصدق أن بعض األجيال )مثل جيل الطفرة الس��كانية، وجيل واي، وجيل إكس( . 3

من املوظفني س��وف يتفاعلون عىل نحو أكرث إيجابية مع ألعاب الفيديو املستخدمة 

للتدريب أكرث من األجيال األخرى؟  ملاذا؟  ارشح اإلجابة.  

يناقش املقال استخدام كولدستون وكانون للعبة )Cold Stone and Canon(.  كيف . 4

ميكن��ك تقييم فعالية ألعاب الفيديو )اخرت إما كولدس��تون أوكانون(؟  ما املخرجات 

التي ستحصل عليها؟  أي تصميم للتقييم سوف تستخدمه؟

المصدر:
R.  Jana، »On-the-job Video Gaming: Interactive Training Tools Are Captivating Employees and 

Saving Companies Money، » www.  businessweek.  com )March 27، 2006(، retrieved February 

24، 2009.
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اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.
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هذه ترجمة لكتاب:

Employee Training and Development

Fifth Edition

Raymond A.  Noe

حقوق الطبع 

 McGraw-Hill Education )Asia(

جميع حقوق الطبع محفوظة

ال يجوز استخدام أيٍّ من املواد التي يتضمنها هذا الكتاب، أو استنساخها، أو نقلها، كلياً 

أو جزئياً، دون الحصول عىل إذن خطي من النارش

McGraw-Hill/Irwin
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إهــداء

إىل كل من أسهم يف تدريبي وتطويري عىل مدار السنني وأخص منهم:

زوجتي:  كارولني

أبنايئ: راي وتيم ومليسا

والدي: رميوند ج.  وميلدرد نوي

إىل العديد من أصدقايئ املخلصني

إىل املدربني الذين أسدوا يل النصح

الخريجني الذين عملوا معي طوال سنوات

رميوند أ. نوي
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الفصل السابع 

أساليب التدريب التقليدية

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

مناقش��ة نقاط القوة ونقاط الضعف ألساليب التدريب عىل رأس العمل والتدريب . 1

عىل بناء املجموعات والتدريب عىل مهارات العرض.

تقديم توصيات بشأن التدريب الفعال عىل رأس العمل.  . 2

تطوير حالة دراسية.  . 3

تطوير وحدة تقنية للتعلم املوجه ذاتياً.  . 4

مناقشة العنارص األساسية لتدريب متثيل السلوك. . 5

توضيح الرشوط الرضورية لجعل التعلم باملغامرة فعاالً.  . 6

مناقشة ما ينبغي أن يركز عليه التدريب يف الفريق لتحسني أدائه. . 7

التدريب في فنادق الكوينتا )LaQuinta( يساعد في إبهاج النزالء:

يتوىل قس��م التدريب املكون من 11 مش��اركاً بفنادق الكوينتا مس��ؤولية مركز االتصال 

والحجوزات، والتدريب عىل فتح امتيازات، وإعادة تدريب وتعليم املديرين واملالك يف أكرث 

م��ن 600 فندق، وهي قوة عاملة تش��مل 10.000 موظف.  ويف ع��ام 2008 ركزت الرشكة 

تدريبه��ا عىل املوظفني األكرث اتصاالً  بالعمالء، واألقوى تأثرياً يف معدل عودتهم للفنادق، أو 

اختيارهم لإلقامة يف فنادق أخرى تابعة لالكوينتا حينام يسافرون، ومن بني هؤالء املوظفني 

عامل نظافة الغرف وموظفو الصيانة وموظفو املكاتب األمامية.  وعىل الرغم من أن القدر 

األكرب من التدريب كان يتم يف الس��ابق عرب اإلنرتنت، فقد وجد قسم التدريب أن التدريب 

الذي يقدمه مدرب بش��كل مبارش ينتج عنه تحس��ن أكرب يف مستوى رضا النزالء ومعدالت 

الرغبة يف العودة.
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 )Monopoly( وم��ن بني أس��اليب التدريب املس��تخدمة لعبة تش��به لعبة مونوب��ويل

التي ترش��د املوظف��ني من خالل عمليات املكاتب األمامية وتس��اعدهم ع��ىل تعلم كيفية 

تقديم خدمة أفضل.  ويش��مل برنامج التدريب قي��ام مجموعات صغرية بالعمل مع ميسرِّ 

)facilitator( ملراجعة سيناريوهات ومواقف الخدمة املختلفة التي تحدث بالفعل، ويطلب 

من تلك املجموعات دراس��ة الكيفية التي ميكن للموظفني من خاللها تقديم أفضل خدمة 

يف ذلك الس��يناريو.  ويساعد استخدام املجموعات الصغرية املوظفني عىل تعلم بعضهم من 

بعض؛ فموظفو املكاتب األمامية لديهم خربة أفضل من أي مدرب يف مجال خدمة العمالء.  

وبالنس��بة إىل نظافة الغرف والصيانة، تس��تخدم الكوينتا أقراص الفيديو الرقمية للتدريب، 

كام يتم تزويد املوظفني مبشغالت أقراص الفيديو الرقمية التي ميكن حملها عندما يحتاجون 

إىل تعلم مهام متكررة بش��كل دائم.  فعىل س��بيل املثال، تستعرض أقراص الفيديو الرقمية 

الخاص��ة بتنظيف الحامم��ات دورة النظافة الكاملة، حيث يأخ��ذ املوظفون قرص الفيديو 

الرقم��ي إىل الح��امم ويش��اهدون عملية تنظيف الح��امم قبل قيامهم بها بأنفس��هم، كام 

يكون بإمكانهم تقديم رشيط القرص أو تأخريه ليتعلموا بحس��ب درجة استيعابهم.  وتتاح 

أقراص الفيديو الرقمية باللغتني اإلنجليزية واإلس��بانية حتى تس��توعب لغة املوظفني.  كام 

تستخدم الكوينتا ألعاباً يقوم بها موظفون من مهام ومستويات مختلفة متضمناً ذلك عامل 

الصيانة، وموظفي املكاتب األمامية، وموظفي نظافة الغرف واملرشفني.  ويتمثل الهدف من 

اللعبة يف مس��اعدة املوظفني عىل العم��ل الجامعي وفهم الحاجة للتواصل فيام بينهم لحل 

مش��كالت النزالء.  ومن خالل صورة فوتوغرافي��ة ألحد الغرف، يطلب من املوظفني تحديد 

التفاصيل الدقيقة التي قد ينجم عنها مشكلة أكرب.  فعىل سبيل املثال، إذا كان جهاز التحكم 

التليفزيوين يف حاجة إىل بطاريات ومل يتم فحصه ملعرفة ما إذا كان يعمل بشكل سليم أم ال، 

فإن النزيل الجديد بالغرفة لن ميكنه مش��اهدة التليفزيون، وحتاًم لن يشعر النزيل بالراحة 

النتظاره مجرباً حتى يتم توفري بطاريات جديدة للحجرة. 

مقدمــة:

تس��تخدم الكوينتا مجموعة من أس��اليب التدريب لضامن تقدي��م موظفيها من عامل 

نظاف��ة الغرف وعامل الصيانة وموظفي املكاتب األمامي��ة خدمة عمالء متميزة.  وكام هو 
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الحال بالنس��بة لالكوينتا، ينبغي بالنس��بة ملعظم الرشكات أن توَضع أس��اليب التدريب أو 

ُتش��رتَى طبقاً مليزانية، كام توجد عادًة رضورة ملحة للقيام بالتدريب الذي يجب أن يكون 

متاحاً ملن يحتاج إليه من املوظفني.  

يقدم الش��كل )7-1( نظرة عامة عىل معدل تكرار استخدام أساليب التدريب املختلفة، 

وال يزال التدريب الذي يقدمه املدرب هو النموذج األكرث استخداماً.  وبغض النظر عام إذا 

كانت طريق��ة التدريب تقليدية أو معتمدة عىل التكنولوجي��ا، فليك يكون التدريب فعاالً 

فإنه يحتاج ألن يكون معتمداً عىل منوذج التصميم التدريبي املبني يف الش��كل )1-1(.  كام 

أن تحديد االحتياجات وبيئة التعلم اإليجابية وانتقال التدريب هي عنارص مهمة للغاية يف 

كفاءة الربنامج التدريبي.  ولتتذكر املناقش��ات الخاصة بتحديد االحتياجات والتعلم وانتقال 

التدريب الواردة يف الفصل الثالث والرابع والخامس.  

شكل )7-1( نظرة عامة عىل معدالت استخدام أساليب التدريب.
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المصدر: 
LaQuinta Hotels: Hands-On Training، « Training )March/April 2008(: 38-39.  

يقدم الفصل السابع والثامن العديد من أساليب التدريب املتنوعة؛ فريكز الفصل السابع 

عىل أساليب التدريب التقليدية، وهي عبارة عن طرق ال تحتاج إىل تكنولوجيا جديدة )مثل 
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اإلنرتن��ت( لتقديم املحتوى التدريبي.  ومع ذلك، فإن معظم الطرق التي نوقش��ت يف هذا 

الفصل ميكن فيها تقديم املحتوى التدريبي من خالل أس��طوانات مدمجة أو عرب اإلنرتنت.  

فعىل س��بيل املثال، يتم إلقاء محارضة يف قاعة دراس��ية بش��كل مبارش إىل املتدربني )وهو 

التدريب التقليدي( أو ميكن تقدميها من خالل قاعة دراس��ية افرتاضية ال يكون فيها املدرب 

موج��وداً يف الحجرة نفس��ها مع املتدرب.  وباملثل، ميكن أن يك��ون التعلم آنياً )متزامناً( أو 

متأخ��راً )غ��ري متزامن(.  ومن خالل التكنولوجيا، ميكن حض��ور محارضة مبارشة عىل الرغم 

من عدم تواجد املتدربني يف قاعة الدراس��ة نفس��ها مع املدرب، أو ميكن تسجيل املحارضة 

عىل رشيط فيديو أو نسخها عىل أسطوانة مدمجة أو قرص فيديو رقمي.  وميكن للمتدربني 

رؤية املحارضة كام يحلو لهم عىل جهاز حاس��وب شخيص يتيح لهم الطريقة املناسبة لرؤية 

املحارضة )مثل مش��غل أس��طوانات أو مش��غل أقراص الفيديو الرقمية أو اتصال بش��بكة 

اإلنرتنت(.  هذا، ويتناول الفصل الثامن مناقشة أساليب التدريب املعتمد عىل التكنولوجيا، 

مبا يف ذلك التدريب املعتمد عىل شبكة اإلنرتنت، والتعليم عن بعد، والواقع االفرتايض.  ولعل 

السبب يف االس��تخدام املتزايد للتدريب املعتمد عىل التكنولوجيا هو الزيادات املحتملة يف 

فاعلية التعلم واالنخفاض يف تكاليف التدريب.  

وينبغ��ي أن نض��ع يف اعتبارنا أن العديد م��ن الربامج التدريبية الت��ي تتبناها الرشكات 

تس��تخدم ع��دة طرق لالس��تفادة من نقاط ق��وة كل طريقة يف التعلم وانتق��ال التدريب.  

فعىل س��بيل املثال، يبدأ الربنامج التدريبي الذي تطبقه رشكة كلورادو س��ربينجز يوتيليتيز 

)Colorado Springs Utilities( بدورة عصف ذهني بهدف إرشاك املتدربني ومساعدتهم 

عىل االس��تمتاع بالتدريب واالحتف��اظ بالكثري مام يتعلمونه431.  فف��ي برنامج تدريبي عن 

الس��المة، يعايش املتدربون محاكاة لحالة طوارئ وعليهم أن يعالجوها باستخدام مهاراتهم 

الجدي��دة إىل جان��ب معرفتهم بخطة اإلخ��الء، ويقوم املتدربون بأدوار وأنش��طة مختلفة 

يف معالج��ة فص��ل الكهرباء.  وبع��د ذلك، يقوم امل��درب بالتعقيب ع��ىل أدائهم ويناقش 

املتدرب��ون م��ا تعلموه )أو ما يزالون يف حاجة إىل تعلم��ه(.  ويقوم املتدربون بإمتام اختبار 

تحري��ري كام يقومون باملراجعة للتأكد م��ن احتفاظهم باملعرفة.  كام تقوم رشكة واتابريجر 

)Whataburger( - وهي رشكة مملوكة ألرسة تضم 700 مطعم يف 10 واليات - بنش��اطها 

التدريبي الس��نوي الذي تطلق عليه اس��م واتاجيم��ز )WhataGames( بهدف رفع درجة 
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والء املوظفني للرشكة واعتزازهم بعملهم وزيادة معدل إنتاجيتهم.  ويش��تمل تدريب واتا 

جيمز عىل مس��ابقة ثقافية تخترب معرفة املوظفني ببنود قوائم الطعام، واإلجراءات، وتاريخ 

الرشكة )مثل عند أي درجة حرارة يتم طهو الدجاج بالش��كل املناس��ب؟  واإلجابة هي 165 

درجة(.  وحتى يستعد املوظفون للمنافسة، فإنهم يقومون مبراجعة تاريخ الرشكة باإلضافة 

إىل مراجعة كتيبات عن العمليات، وخالل املس��ابقة الت��ي تتم تحت عنوان ما هو الطبخ؟ 

)?What›s Cooking(.  يت��م اختبار ف��رق املوظفني بتعريضهم ملحاكاة لحالة يتلقون فيها 

س��ياًل من طلبيات الغداء، ويقوم املراقب��ون بفحص كل طلبية تم إعدادها من حيث الدقة 

وطريقة التقديم.  وبجانب الفوائد التي تتحقق للرشكة فإن الفرق الفائزة تقتس��م ما يزيد 

عىل 140.000 دوالر يف شكل جوائز مالية.  

وقد تم تنظيم أس��اليب التدريب التقليدية التي متت مناقشتها يف هذا الفصل يف ثالث 

فئات رئيس��ية:  طرق العرض، ط��رق التطبيق، وطرق بناء املجموع��ة432.  وتقدم الفقرات 

التالية وصفاً لكل طريقة، ومناقشة ملميزاتها ومساوئها، وإرشادات للمدرب الذي يصمم أو 

يختار الطريقة.  وينتهي الفصل مبقارنة الطرق اعتامداً عىل عدة خصائص؛ مبا فيها مخرجات 

التعليم ومدى تسهيل هذه الطريقة لعملية التعلم وتكلفة النقل والفاعلية.  

طرق العرض:

يقص��د بطرق العرض تلك الطرق الت��ي يكون فيها املتدرب متلقياً س��لبياً للمعلومات، 

وق��د تتضمن تلك املعلوم��ات حقائق وعمليات وطرقاً لحل املش��كالت.  وتعد املحارضات 

والتقنيات السمعية واملرئية من بني طرق العرض أيضاً.  ومن املهم مالحظة أن طرق العرض 

يف القاعات الدراس��ية التي يقدمها أحد املدربني قد تش��تمل عىل محارضات، وفيديوهات، 

ومنشورات، وكتيبات، وأسطوانات مدمجة وألعاب؛ وهذا يعني أن مزيجاً من الطرق بإمكانه 

إرشاك املتدربني بفاعلية يف التدريب ويساعد يف إمتام عملية انتقال التدريب.  

المحاضرة:

يتواص��ل املدربون أثناء املحارضة من خالل النطق مبا يرغب املتدربون يف تعلمه، ويعد 

نق��ل القدرات املتعلَّمة عمليًة أحادية الجانب، إذ يت��م نقلها من املدرب لجمهور املتلقني.  
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وكام يبني الشكل )7-1( فإن طريقة عرض املحتوى من خالل القاعة الدراسية التي يوجهها 

امل��درب تظل هي الطريقة التدريبية الش��ائعة عىل الرغم من وج��ود تقنيات جديدة مثل 

نظام الفيديو التفاعيل والتعليم املعتمد عىل الحاسوب.  

وتع��د املحارضة أحد أقل الطرق تكلفة واس��تهالكاً للوقت يف ع��رض كمية ضخمة من 

املعلوم��ات بفاعلي��ة وبص��ورة منظمة433.  كام أن م��ن فوائد صيغة املحارضة أنها يس��هل 

اس��تخدامها مع مجموع��ات كبرية من املتدرب��ني.  وإىل جانب كون املح��ارضات الطريقة 

األساسية لتوصيل كميات كبرية من املعلومات، فهي أيضاً تستخدم يف دعم أساليب التدريب 

األخرى مثل متثيل الس��لوك والتقنيات املعتمدة عىل التكنولوجيا.  فقد تس��تخدم املحارضة 

- عىل س��بيل املثال - يف توصي��ل معلومات حول الغرض من الربنام��ج التدريبي، والنامذج 

املفاهيمية، أو الس��لوكيات األساس��ية للمتدربني قبل تلقيهم للتدريب، وهو ما يكون أكرث 

تفاعاًل وتهيئة للوفاء باحتياجات معينة.  

يوضح الجدول )7-1( أوجه تباين متعددة خاصة بطريقة املحارضة القياس��ية؛ فللجميع 

مساوئ ومميزات434. ويقدم تعليم الفرق مزيداً من الخربة والرؤى البديلة للدورة التدريبية، 

كام أنه ال يتطلب وقتاً طوياًل من جانب املدربني إلعداد دوراتهم الخاصة فحسب؛ بل أيضاً 

للتنس��يق مع غريهم م��ن املدربني، خصوصاً عندما يكون هناك ق��در كبري من التكامل بني 

املوضوعات.  وتعد جلس��ات النقاش مفيدة يف عرض وجهات النظر املختلفة عىل املتدربني 

يف إطار تحاوري.  ولعل من املس��اوئ املحتملة لجلسات النقاش أن يواجه املتدربون الذين 

ليس��ت لهم دراية نس��بياً مبوضوع معني صعوبة يف فهم النقاط املهم��ة، كام أن املتحدثني 

املدعوين للمشاركة يف الجلسة قد يحفزون عملية التعلم من خالل عرض أمثلة وتطبيقات 

ذات صلة عىل املتدربني.  وحتى يكون للمتحدثني املدعوين للمشاركة يف الجلسة دور فعال 

فإنه ينبغي أن يقوم املدربون بتحديد توقعاتهم حول كيفية ربط عرضهم مبحتوى التدريب، 

وق��د تزيد عروض الطالب من انتب��اه املتدربني وأهمية املادة، لكنها قد تعيق من التدريب 

إذا كان املتدربون يفتقرون ملهارات العرض. 

هناك عدة مس��اوئ تعرتي طريق��ة املحارضة، إذ يغلب عليها عدم مش��اركة املتدربني، 

وع��دم توافر التغذي��ة الراجعة، واالتصال املثم��ر ببيئة العمل، وكل ذل��ك يعيق التدريب 
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ويعط��ل نقله.  إال أن املحارضات تحوز عىل اهت��امم القليل من املتدربني ألنهم يركزون يف 

األس��اس عىل س��امع املعلومات، كام تجعل املحارضات حكم امل��درب بسعة وفاعلية عىل 

مس��توى فهم املتدربني صعباً.  وللتغلب عىل تلك املشكالت، جرى تخصيص جزء من وقت 

املح��ارضة لألس��ئلة واألجوبة أو املناقش��ات أو عرض الفيديوهات أو األلعاب أو دراس��ات 

الحالة.  وتسمح تلك األساليب للمدرب بأن يدعم املحارضة مبزيد من املشاركة واألمثلة ذات 

الصلة بالوظيفة وبالتدريبات التي تسهل التعلم وانتقال التدريب.  

جدول )7-1( أوجه تباين طريقة املحارضة

الطريقة                            الوصف

املحارضة القياسية             يتحدث املدرب يف حني يستمع املتدربون ويستوعبون املعلومات.

تعليم الفرق                     يقوم مدربان أو أكرث بتقديم موضوعات مختلفة أو وجهات نظر

                                       بديلة عن املوضوع نفسه.  

املتحدثون املدعوون           يقوم املتحدثون بزيارة الدورة ملدة يتم تحديدها مسبقاً، ويقوم 

                                       املدرب بإجراء التعليم األسايس.  

جلسات النقاش                   يقوم متحدثان أو أكرث بتقديم معلومات وطرح أسئلة.  

عروض الطالب                  تقوم مجموعة من املتدربني بتقديم موضوعات للحلقات الدراسية. 

يف رشكة سوين بيكترشز إمييجويركس )Sony Pictures› Imageworks(، يتخذ التدريب 

ص��وراً عدي��دة435.  إذ ُيع��اد تدريب املوظفني - عىل س��بيل املثال - قب��ل البدء يف مرشوع 

فيل��م جديد، كام تقوم الرشكة بإعداد مؤثرات برصية رقمية ورس��وم متحركة، وتس��تخدم 

لكل مرشوع طرقاً وتكنولوجيات جديدة لتصميم رس��وم متحركة تناس��ب كل شخصية من 

ش��خصيات الفيلم وطابعه.  ويحرض املوظفون يومياً حلقات دراس��ية متتد لساعات بهدف 

تحديث مهاراتهم، وحينئذ يعملون عىل تطوير إطار للرسوم املتحركة من فيلم كامل.  فعىل 

س��بيل املثال، قد يتضمن هذا اإلطار ش��خصيات الفيلم، إال أنه ينبغي عىل املوظفني تطوير 

البيئة أو النظام الدينامييك املس��تخدم أو الرس��وم املتحركة بناء عىل ما يتعلمونه.  وتقدم 
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رشكة إميجويركس دروس��اً تعليمية عىل ش��بكة اإلنرتنت ميكن للموظف��ني أن يطلعوا عليها 

للتزود مبعلومات عن التخصصات األخرى مثل اإلضاءة، وتساعد تلك الدروس التي تقدم عرب 

اإلنرتنت املوظفني عىل تعلم مصطلحات أساسية تساعدهم يف التواصل والعمل مع موظفني 

آخرين من تخصصات أخرى غري تخصصاتهم.  ولتقديم عرض جيد، ُيطلب من املوظفني - أو 

الفرق - الذين خضعت أعاملهم للتحكيم أن يلقوا محارضات أثناء فرتة الغداء لتعليم غريهم 

 ،)Constellation New Energy( تلك األس��اليب.  ففي رشكة كونيستيالش��ان نيو إنريج��ي

يتضمن تدريب املوظفني الجدد 30 ساعة من العمل يف فرتة ما قبل التدريب، باإلضافة إىل 

أس��بوعني من التدريب داخل القاعات الدراس��ية، والذي يركز عىل تنمية مهارات املبيعات 

املرتبطة برشكة تعمل يف مجال الطاقة436، إذ يتلقى املتدربون دروساً عن القضايا التي تواجه 

عمالءهم املحتملني، ويدرس��ون مناذج يس��تطيعون من خاللها مساعدة العمالء عىل إدارة 

التكاليف واملخاطر مبرور الوقت، كام أنهم يقومون بإعداد األدوات واملواد الالزمة ألسواقهم 

املس��تهدفة، ويش��اركون يف عمليات لعب أدوار.  وأخرياً، يتقابل املتدربون مع مديريهم يف 

نهاية التدريب لوضع خطة لتنفيذ ما تعلموه.  

التقنيات السمعية والمرئية:

تشمل التقنيات السمعية واملرئية أجهزة العرض والرشائح والفيديوهات، ويعد الفيديو 

طريقة تعليمية شائعة االستخدام437، وقد تم استخدامه لتحسني مهارات التواصل ومهارات 

إجراء املقابالت الش��خصية وكذلك مهارات خدمة العمالء باإلضافة إىل توضيح كيفية اتباع 

بعض اإلجراءات.  وعىل الرغم من ذلك، فإن الفيديو نادراً ما يستخدم مبفرده، بل يستخدم 

دامئ��اً إىل جانب املحارضات لعرض أمثلة توضيحية وخ��ربات واقعية للمتدربني.  وفيام ييل 

عرض لكيفية استخدام الرشكة للفيديو يف برنامجها التدريبي.  

يف الخامس��ة والنصف صباحاً، يستعد سائقو رشكة موريس بروز )Morse Bros( لتسليم 

أوىل حموالت الخرس��انة.  ويتعني يف هذا املجال نقل املنتج املعرض للتلف إىل مواقع البناء 

وفق جدول زمني محدد.  وتعد رشكة موريس بروز - التي تتخذ من مدينة تانجينت بوالية 

أورين��ج مق��راً لها - واحدة من رشكات الخرس��انة الجاهزة القالئل يف الش��امل الغريب التي 

تقدم تدريباً منتظاًم لس��ائقيها تقديراً لدورهم األسايس يف تحقيق نجاح الرشكة.  وكان لدى 
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رشك��ة موريس بروز القدرة عىل خف��ض التكاليف ورفع معدل رضا العمالء من خالل تزويد 

السائقني بالتدريب عىل املنتج وعىل كيفية تجنب االنقالبات والتباطؤ املفرط يف سري العمل 

يف مواقع اإلنشاء.  

وهنا نتس��اءل:  ما الطريقة التي تنتهجها رشكة موريس بروز يف تدريب سائقيها؟  ال شك 

أن الرشكة تقوم بإنتاج فيديوهات تدريبية يقدمها مدربون من بني سائقي الرشكة.  وتتلخص 

وظيفة هؤالء املدربني يف اختيار فيديوهات أس��بوعية ووضع جدول زمني ألوقات املشاهدة 

واالحتفاظ بسجالت الحضور وإدارة مناقشات ختامية بعد كل فيديو.  ويتم تدريب املدربني 

السائقني عىل جذب االنتباه إىل نقاط تعليمية أساسية يتناولها الفيديو، بحيث تربط موضوع 

الفيديو باألمور واملش��كالت التي تواجه الس��ائقني عىل رأس العمل.  ونظراً ألن الجلس��ات 

التدريبية تعقد يف فرتة الصباح الباكر مع بداية وردية الس��ائقني، فإن الوقت يكون محدوداً، 

ونادراً ما يس��تغرق عرض الفيديو أكرث من عرش دقائق.  فعىل س��بيل املثال، يحمل أحد تلك 

الفيديوه��ات عن��وان »زوج آخر من العي��ون» )Another Pair of Eyes( ويتم من خالله 

تدريب الس��ائقني ع��ىل التعرف عىل إجراءات االختبار التي تس��تخدمها جهات االختبار يف 

مواق��ع العمل، حيث يتم اختبار العينات عدة مرات خالل الش��هر، والعينة التي ال تنطبق 

عليه��ا املواصفات املطلوبة قد تعرض الرشكة إىل تحطيم الهيكل الخرس��اين وإزالته.  وتقدم 

رشكة م��وريس بروز برامجها التدريبية الخاصة باإلج��راءات االختبارية ألن العينات دامئاً ما 

تخفق عند اختبارها بس��بب التلوث )مثل األتربة( التي تصيب أس��طوانة االختبار.  ويربز 

فيدي��و آخر اإلج��راءات االحرتازية يف الطقس البارد والتي تش��مل:  تفريغ جميع الخزانات 

والخراطيم بنهاية الي��وم ووضع الربميل يف وضع التوقف، ويف كل دورة تدريبية ُيطلب من 

السائقني اإلجابة عن عدة أسئلة متعلقة مبحتوى الربنامج.  ويف نهاية الدورة يقوم السائقون 

واملدربون مبناقش��ة أي يشء ق��د يؤثر يف جودة املنتج أو موعد تس��ليمه، ويقوم املدربون 

حينئذ مبشاركة تلك املعلومات مع مديري الرشكة438.

وميثل الفيديو يف الوقت نفس��ه مكوناً رئيس��ياً من مكونات متثيل السلوك، وهو بالطبع 

مكون من مكونات التدريب املريئ التفاعيل.  وال ش��ك أن الس��تخدام الفيديو يف التدريب 

ع��دداً من املزايا منها439:  أوالً، إمكانية مراجعة الحلقات التدريبية، أو تخفيض رسعة عرض 
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الفيديو أو زيادتها، وال ش��ك أن ذلك يتيح للمدربني مرونة يف تهيئة الدرس ليتناسب وخربة 

املتدربني.  ثانياً، إمكانية مشاهدة الفيديو عدة مرات إذا ما أتيح للمتدربني مشاهدته قبل 

الدورة التدريبي��ة وبعدها، وبهذا يكون مبقدورهم التحكم يف عملية التعلم.  ثالثاً، يتعرض 

املتدربون إىل مش��كالت تتعل��ق باألجهزة واألحداث التي ال ميكن توضيحها بس��هولة، مثل 

أعطال املعدات، والعمالء الغاضبني، أو الظروف الطارئة.  رابعاً، يتم تزويد املتدربني مبحتوى 

تعليم��ي متس��ق، إذ ال يتأثر محتوى الربنامج باهتاممات وأهداف مدرب بعينه.  خامس��اً، 

التدريب عىل التس��جيل بالفيديو يسمح للمتدربني بأن يروا ويسمعوا أداءهم الخاص دون 

الحاجة إىل تفسري من جانب املدرب، ويعني ذلك أن الفيديو يقدم تغذية راجعة موضوعية 

وفوري��ة.  ونتيجة لذلك ال ميكن للمتدربني أن ينس��بوا األداء الضعيف إىل إجحاف املقّيمني 

الخارجيني مثل املدرب أو األقران.  سادساً، يتطلب الفيديو حداً أدىن من املعرفة بالتكنولوجيا 

 )VCR( واملعدات، فمعظم املدربني واملتدربني ميكنهم استخدام جهاز التسجيل التليفزيوين

  .)DVD( أو مشغل القرص الرقمي املتعدد االستخدام

معظم مش��كالت الفيديو تكون نابعة من ذلك املنهج االبتكاري الذي يتم استخدامه440، 

إذ تشتمل تلك املشكالت عىل ضخامة املحتوى التعليمي املخصص للمتدرب، وركاكة الحوار 

بني املمثلني )مام يؤثر يف مصداقية الرس��الة ووضوحها(، واإلفراط يف اس��تخدام الفكاهة أو 

املوس��يقا، والدراما التي تخلط عىل املتدرب فه��م النقاط التعليمية املهمة التي يتم الرتكيز 

عليها يف الفيديو.  

الطرق العملية: 

تش��مل الطرق العملية أس��اليب التدريب التي تتطلب مش��اركة املت��درب بفاعلية يف 

التدريب، وتتضمن تلك األس��اليب التدريب عىل رأس العمل، واملحاكاة، ودراس��ات الحالة، 

واأللع��اب التدريبية، ولعب األدوار، ومتثيل الس��لوك.  وتعد تلك الطرق من الطرق املثالية 

التي تعمل عىل تنمية مهارات محددة، أو فهم كيفية نقل املهارات والس��لوكيات للوظيفة، 

أو تجربة كل الجوانب املتعلقة بإمتام مهمة ما، أو معالجة قضايا التواصل بني املوظفني عىل 

رأس العمل.  
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:)OJT( التدريب على رأس العمل

يش��ري التدريب عىل رأس العم��ل إىل تعلم املوظفني الجدد أو عدمي��ي الخربة يف بيئة 

العم��ل وأثناء العمل، من خالل مراقبة األقران أو املديرين وهم يؤدون وظائفهم ومحاولة 

تقليد س��لوكياتهم.  ويعد التدريب عىل رأس العمل أقدم أس��اليب التدريب غري الرسمي 

وأكرثها استخداما441ً. ويعد هذا النوع من التدريب غري رسمي إذ ليس بالرضورة أن يكون 

ج��زءاً من برنامج تدريبي، وأيض��اً ألن املديرين واألقران واملوجهني يقومون بدور املدربني.  

لكن إذا كان التدريب عىل رأس العمل غري رس��مي بدرجة كبرية، فلن يتم التدريب.  وقد 

يك��ون التدريب ع��ىل رأس العمل مفي��داً لتدريب املوظفني الحديثي التعيني، ولتحس��ني 

مه��ارات موظفني من ذوي الخربة عىل اس��تخدام تكنولوجيا جدي��دة، وللتدريب التباديل 

للموظف��ني داخل قس��م معني أو وحدة عمل، أو توجيه من يرتق��ى أو ُينقل من املوظفني 

لوظائفهم الجديدة.  

ويتخذ التدريب أش��كاالً متنوعة تش��مل التدريب املهني وبرامج التعليم املوجه ذاتياً، 

)وس��يتم مناقشة كليهام الحقاً يف هذا القس��م( ويتميز التدريب عىل رأس العمل عن غريه 

من برامج التدريب بعدة مزايا442؛ منها أنه ميكن تهيئته ليناسب خربات املتدربني وقدراتهم.  

ك��ام يكون التدريب قاب��اًل للتطبيق عىل الوظيفة نظ��راً ألن التدريب عىل رأس العمل يتم 

م��ن خالل اس��تخدام أدوات ومعدات حقيقية، ونتيجة لذلك يتوف��ر لدى املتدربني الحافز 

للتعلم.  ويكون كل من املدربني واملتدربني يف موقع العمل يواصلون أعاملهم وقت حدوث 

التدريب.  ويعني ه��ذا أن الرشكات توفر بذلك التكاليف املتعلقة بإحضار املتدربني ملوقع 

مركزي وتعيينهم واس��تئجار منشآت للتدريب.  كام ميكن تقديم التدريب عىل رأس العمل 

يف أي وق��ت، ويك��ون املدربون موجودين ألنهم يف األس��اس زمالء عم��ل أو مديرون.  ويف 

النهاية، يستخدم التدريب عىل رأس العمل مهام وظيفية حقيقية باإلضافة إىل حدوثه أثناء 

العمل، ونتيجة لذلك تكون املهارات املتعلمة من التدريب عىل رأس العمل أكرث س��هولة يف 

النقل للمهام الوظيفية.  

فمث��اًل رشك��ة رياليان��س إنداس��رتيز )Reliance Industries(، وهي واح��دة من أكرب 

ال��رشكات الهندية، التي تس��تخدم التدري��ب عىل رأس العمل يف قس��م تصنيع الناجوزاين 
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)تصنيع البوليم��رات والكيامويات(443. ونظراً لنمو الرشك��ة السيع وللطلب عىل املوظفني 

ذوي الخربة، فقد احتاجت الرشكة إىل تقليل املدة الزمنية التي يطلب فيها من املهندس��ني 

الجدد تقديم إس��هاماتهم.  واس��تجابة لتلك الحاجة، قامت إدارة التدريب بتعيني موجهني 

للمساعدة يف تسيع عملية تدريب املهندسني الجدد.  ويتم عمل توافق دقيق بني املوجهني 

واملوظفني الجدد بناء عىل تقييم أس��لوب تدريب املوجه وأس��لوب تعلم املوظف الجديد.  

وتج��ري مزاوجة بني املوجهني وم��ا يصل إىل ثالثة من املوظفني الج��دد بحيث يتعني لكل 

واحد منهم مدة تس��عة أشهر.  ويعمل املوجهون واملوظفون الجدد معاً عىل أربع وحدات 

تقنية تعليمية، تس��تغرق كل وحدة شهرين حتى تكتمل.  وتتضمن كل وحدة تقنية خطط 

درس موضوعة س��لفاً ويتم متابعة مستوى التقدم باستخدام بوابة إلكرتونية، ونتيجة لذلك 

انخفض معدل الوقت الالزم للمهندسني الجدد للمساهمة يف العمل من 12 إىل 6 شهور. 

ففي رشكة س��ويتس كاندي )Sweets Candy(، التي تقع يف مدينة س��ولت الك سيتي 

عاصم��ة والية يوتا وتعمل يف مج��ال تصنيع الحلوى، يتلقى املوظف��ون الجدد تدريباً عىل 

اإلجراءات األساسية إلخالء الطوارئ والسالمة يف دورة توجيه وبعد ذلك يتم تخصيص موجه 

له��م444.  ويعمل املوجه مع املوظفني الجدد ملدة أس��بوعني حي��ث يقوم أثناء ذلك بتقديم 

تدريب عميل بني ش��خصني اثنني.  وتعقد الفرق اجتامعات أس��بوعية يقوم فيها املديرون 

بتقديم برامج تدريبية حول املسائل املتعلقة بالسالمة عىل مدار العام.  كام يتسلم املوظفون 

أيضاً بطاقة نقل تعليامت السالمة األسبوعية يجدون فيها مخاطر السالمة التي واجهوها يف 

وظائفهم وكيف تعاملوا معها.  ويتم تس��ليم بطاقات نقل تعليامت السالمة وتقوم الرشكة 

كل شهر بعقد احتفالية عن السالمة حيث يتم وضع البطاقات يف لوحة.  ويرصد للموظفني 

جوائز مثل الحصول عىل إجازة ملدة يوم واحد أو بطاقة ش��حن رصيد بقيمة 10 دوالرات.  

وتتم مراجعة كل بطاقات نقل بيانات السالمة لتحديد موضوعات السالمة ومخاطرها ويتم 

نقلها حينئذ للموظفني.  

يعد التدريب عىل رأس العمل واحداً من أس��اليب التدريب الش��يقة ألنه عند مقارنته 

بالط��رق األخ��رى نجد أنه يحتاج إىل اس��تثامر أقل يف الوقت أو امل��ال لتوفري املواد وراتب 

املدرب أو املحتوى التعليمي.  ويتم االس��تعانة باملديري��ن أو األقران الخرباء مبجال املعرفة 
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الوظيفية كمدربني، ونتيجة لذلك قد يكون من املغري السامح لهم بإجراء التدريب بالشكل 

الذي يرون أنه األنسب.  

وم��ع ذلك فهناك عدة مس��اوئ للنهج غري املنظم الخاص بالتدري��ب عىل رأس العمل، 

فقد ال يس��تخدم املديرون واألقران العملية نفس��ها إلكامل مهمة ما، بل قد ينقلون عادات 

س��يئة بجانب مهارات مفيدة.  كام قد ال يفهمون أن ال��رشح والتدريب والتغذية الراجعة 

ه��ي رشوط مهمة للحصول عىل تدري��ب فعال أثناء العمل.  كام ق��د ينتج عن النهج غري 

املنظ��م الخاص بالتدريب عىل رأس العمل موظفون مبس��توى تدريبي ضعيف، وموظفون 

يس��تخدمون طرقاً خطرية وغري فعالة لتوفري منت��ج أو تقديم خدمة، ومنتجات أو خدمات 

تختلف يف الجودة.  

ينبغي أن يس��ري التدريب عىل رأس العمل وفق نه��ج محدد ومنظم حتى يكون فعاالً، 

ويب��ني الج��دول )7-2( مبادئ التدريب املنظم عىل رأس العم��ل.  وألن التدريب عىل رأس 

العم��ل يتضمن التعلم من خالل مالحظة اآلخرين، ف��إن التدريب الناجح عىل رأس العمل 

يعتم��د عىل املبادئ الت��ي تؤكد عليها نظري��ة التعلم االجتامعي.  وتتضم��ن تلك املبادئ 

استخدام مدرب موثوق، أو مدير أو زميل يظهر املهارة أو السلوك، وينقل سلوكيات أساسية 

محددة، ومامرس��ات وتغذية راجعة.  فعىل س��بيل املثال، يف رشكة روتشيس��تري جاس آند 

إلكرتيك )Rochester Gas and Electric( التي تقع يف مدينة روتشيستري، بنيويورك، يقوم 

أخصائيو اإلشعاع والكيمياء بتدريس كيفية إجراء التدريب عىل رأس العمل للموظفني ذوي 

الخربة445.  وبينام تتلقى تلك الفئة من املوظفني دروساً عن كيفية عمل الربمجيات للموظفني 

الجدد، قد يطلب املدرب من املوظفني مش��اهدة غريهم من املس��ؤولني عن التدريب عىل 

رأس العمل، وذلك أثناء تدريبهم املوظفني الجدد لتعلم أس��اليب تدريس جديدة.  وبغض 

النظر عن نوعية املحتوى، فإن برامج التدريب الفعال عىل رأس العمل تشمل ما ييل: 

بيان بالسياسة املتبعة يصف الغرض من التدريب عىل رأس العمل ويؤكد دعم الرشكة لها.. 1

تحديد املس��ؤول عن إجراء التدريب عىل رأس العمل بشكل واضح، فإذا كان املدير . 2

هو من س��يقوم بإج��راء التدريب ع��ىل رأس العمل، فإنه ينبغ��ي أن يذكر ذلك يف 

توصيفه الوظيفي وأن يكون ذلك جزءاً من تقييم أدائه.  
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مراجعة ش��املة ملامرسات التدريب عىل رأس العمل يف رشكات أخرى متتهن أنشطة . 3

مش��ابهة )ومن تلك املامرس��ات محت��وى الربنامج، أنواع الوظائف، ط��ول الربنامج، 

ووفورات التكاليف(.

تدري��ب املديرين واألق��ران عىل مب��ادئ التدريب املنظم ع��ىل رأس العمل )انظر . 4

الجدول 2-7(.  

توفر خطط دراس��ية، وقوائم التحقق والتدقيق وكتيبات اإلجراءات وعقود التدريب . 5

ومناذج تقارير معدل التقدم الس��تخدام املوظفني املسؤولني عن إجراء التدريب عىل 

رأس العمل.  

تقييم مستويات املهارات األساسية للموظفني )القراءة، الحساب، الكتابة( قبل إجراء . 6

التدريب عىل رأس العمل446.

عىل سبيل املثال، امتاز برنامج التدريب عىل رأس العمل الذي استخدمته رشكة بوردينز 

نورث أمريكان باس��تا ديفيجان )Borden's North American Pasta Division( بالكثري 

م��ن تل��ك الخصائص447.  لك��ن، ال يقوم جمي��ع املديرين واألقران ب��أدوار املدربني يف هذا 

الربنامج.  وتس��تثمر رشكة بوردين��ز )Borden's North American Pasta Division( يف 

اختيار املدربني والتدريب واملكافآت بهدف ضامن فاعلية التدريب عىل رأس العمل.  وهنا 

يطلب من املوظفني واملديرين الراغبني يف العمل بصفة مدربني أن يتقدموا بطلباتهم لشغل 

تلك الوظيفة.  ويطلب ممن يقع عليه االختيار للعمل بصفة مدرب أن يكمل دورة أساسية 

لتدريب املدرب تش��تمل عىل التدري��ب داخل القاعات الدراس��ية بجانب تخصيص وقت 

يف طابق التصنيع لتعلم كيفية تش��غيل اآلالت مثل آالت إنتاج الباس��تا باإلضافة إىل تعليم 

غريهم من املوظفني طرق استخدام املعدات بشكل صحيح.  كام تقوم بوردينز أيضاً برتسيخ 

مبدأ املس��اءلة يف برامج التدريب عىل رأس العمل.  وذلك بأن يكون املتدربون مس��ؤولني 

عن إكامل قامئة مراجعة تتطلب منهم التأكد من مس��اعدة املدرب لهم عىل تعلم املهارات 

املطلوبة لتشغيل املعدات واستخدامهم لألساليب التعليمية الفعالة.  
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جدول )7-2( مبادئ التدريب عىل رأس العمل

االستعداد للتدريب:

تقسيم الوظيفة إىل خطوات مهمة. . 1

تجهيز املعدات واملواد واإلمدادات الالزمة.  . 2

تحديد الوقت الذي ستخصصه للتدريب عىل رأس العمل والوقت الذي تتوقع فيه . 3

تأهيل املوظفني يف املهارات املستهدفة. 

التدريب العملي:

أطلع املتدربني عىل الهدف من املهمة واطلب منهم متابعتك أثناء الرشح.  . 1

وضح للمتدربني كيفية القيام بتلك املهمة دون ذكر أي محتوى.  . 2

وضح النقاط والسلوكيات األساسية )دون النقاط األساسية للمتدربني إن أمكن(.  . 3

وضح للمتدربني كيفية القيام بذلك مرة أخرى.  . 4

 اطل��ب من املتدربني القيام بجزء منفرد أو أكرث من املهمة واش��كرهم عىل إعادة 5. 

القيام باملهمة بصورة صحيحة )اختياري(.  

 اطلب من املتدربني القيام باملهمة كاملة واش��كرهم عىل إعادة القيام بها بالشكل 6. 

الصحيح.  

ويف ح��ال ارتكاب أخطاء، البد م��ن مواصلة املتدربني للمامرس��ة حتى يتم القيام . 7

باملهمة بالشكل الدقيق.  

اشكر املتدربني عىل نجاحهم يف حال تعلم املهمة.  . 8

المصدر:
W. J.  Rothwell and H.  C.  Kazanas: Planned OJT Is Productive OJT، « Training and Development 

Journal)October 1990(: 53 -55; P.  J.  Decker and B.  R.  Nathan، Behavior Modeling Training 

)New York، Praeger Scientific، 1985(.  
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التعلم الموجه ذاتياً:

يف التعل��م املوجه ذاتياً يتحمل املوظفون املس��ؤولية عن جميع جوانب التعلم – مبا يف 

ذلك موعد إجرائه واملش��اركني فيه448.  فيقوم املتدربون بإتقان املحتوى التدريبي املوضوع 

سلفاً طبقاً ملعدل استيعابهم الشخيص وبدون مدرب، ويقوم املدربون يف ذلك بدور امليس.  

ويعن��ي هذا أن يتوفر مدربون لتقييم التعلم واإلجابة عن أس��ئلة املتدربني، فليس املدرب 

هن��ا هو من يق��وم بالتحكم يف عملية التعل��م أو نرشه، بل ذلك من مه��ام املتدرب.  وقد 

يش��تمل التعلم املوجه ذاتياً والخاص مبوظفي املبيعات عىل قراءة الصحف أو املنش��ورات 

التجارية أو التحدث مع الخرباء أو تصفح اإلنرتنت للبحث عن أفكار جديدة تتعلق بنشاط 

موظف��ي املبيعات ومهامهم449.  كام قد يتضمن التعل��م املوجه ذاتياً توفري الرشكة ملوظفي 

املبيعات العديد من املعلومات مثل قواعد البيانات والدورات التدريبية والندوات وهم يف 

الوقت نفسه يحملون املوظفني مسؤولية أخذ زمام املبادرة يف عملية التعلم.  ونظراً العتامد 

فاعلي��ة التعلم املوجه ذاتياً عىل وجود الحافز لدى املوظ��ف للتعلم، فقد ترغب الرشكات 

يف عق��د ندوات عن عملية التعل��م املوجه ذاتياً واإلدارة الذاتية وكيفي��ة التأقلم مع البيئة 

والعمالء والتكنولوجيا.  

فعىل س��بيل املثال، يف رشكة كورننج جالس )Corning Glass( يشارك خريجو الهندسة 

الجدد يف برنامج تدريب عىل رأس العمل يس��مي س��امرت SMART وهو اختصار لعبارة 

)وإدارة ذاتية ومس��ؤولية ووعى وكفاءة فنية(450.  ويكون كل موظف مس��ؤوالً عن توفري 

إجابات ملجموعة من األس��ئلة )مثل، تحت أي ظرف يش��ارك اإلحص��ايئ يف تصميم تجارب 

هندس��ية؟( من خالل زي��ارة املصانع واملراك��ز البحثية ومقابلة مديرين وخرباء الهندس��ة 

الفنية، وبعد قيام املهندسني بإكامل األسئلة، يتم تقييمهم بواسطة لجنة مشكلة من أقرانهم 

ممن أكملوا بالفعل برنامج س��امرت.  وقد أوضحت التقييامت أن الربنامج يقلل من الفرتة 

التمهيدية للموظفني الجدد من س��تة أس��ابيع إىل ثالثة فقط.  وترجع فاعلية هذا الربنامج 

لعدة أس��باب:  فهو برنامج يشجع عىل املشاركة الفعالة للموظفني الجدد يف أنشطة التعلم 

ويتمي��ز مبرونته يف توفري الوقت الالزم للتدري��ب، كام أن عنرص التقييم من خالل املراجعة 

التي يجريها أحد األقران يحفز املوظفني عىل إكامل األسئلة بشكل صحيح.  ونتيجة للمشاركة 
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يف الربنام��ج، يقوم املوظفون بتكوين عالق��ات داخل الرشكة حيث توفر لهم هذه العالقات 

فهام أفضل للموارد الشخصية والفنية املتاحة داخل الرشكة.  

إن التعلم املوجه ذاتياً له العديد من املزايا واملساوئ451، حيث يتيح للمتدربني إمكانية 

التعلم وفقاً ملعدل استيعابهم باإلضافة إىل حصولهم عىل تغذية راجعة عن مستوى أدائهم.  

وبالنس��بة للرشكة يتطلب التعلم املوجه ذاتياً عدداً أقل من املدربني، ويخفض من تكاليف 

الس��فر وقاعات االجتامعات، ويجعل التدري��ب املتعدد املواقع أكرث واقعية.  ويوفر التعلم 

املوج��ه ذاتياً محت��وى تدريبياً متوافقاً بحيث ميكنه امتالك مع��ارف الخرباء، كام أن التعلم 

املوجه ذاتياً يجعل حصول موظفي الورديات عىل مواد التدريب مسألة أكرث سهولة.  

فعىل س��بيل املثال، واجهت فن��ادق فور س��يزن )Four Seasons( تحدياً كبرياً متثل يف 

افتتاحها لفندق جديد يف مدينة بايل، بإندونيسيا452.  حيث تعني عليها تعليم مهارات اللغة 

اإلنجليزي��ة ل��� 580 موظفاً، مل يكن بينهم م��ن يتحدث اللغة اإلنجليزي��ة أو يفهم عادات 

الغ��رب أو املطبخ الغريب، ومن ثم قامت فور س��يزون بإنش��اء مركز للتعل��م املوجه ذاتياً 

حت��ى ميكن للموظفني تعليم أنفس��هم اللغة اإلنجليزية من خالل��ه، ويركز املركز عىل دعم 

مه��ارات التواصل، ليس فقط تعلم التحدث باللغة اإلنجليزية.  ولذا فإن املركز يوفر أجهزة 

تسجيل فيديو ووحدات تدريب تقنية وكتباً ومجالت، كام تقدم املكافآت النقدية للموظفني 

لتحفيزهم عىل االنتقال من املس��تويات األدىن من مس��تويات إج��ادة اللغة اإلنجليزية إىل 

املس��تويات األعىل.  وبجانب اللغة االنجليزية، يقوم املرك��ز بتدريس اللغة اليابانية )وهي 

اللغ��ة الت��ي يتحدثها 20% من نزالء الفن��دق املوجود مبدينة بايل( كام يق��دم أيضاً دورات 

تدريبة باللغة اإلندونيسية األصلية للمديرين األجانب.  

وتتمثل أحد املس��اوئ الرئيس��ة للتعلم املوجه ذاتياً يف رضورة أن يكون لدى املتدربني 

الرغبة يف التعلم بأنفس��هم وأن يكون لديهم ش��عور باالرتياح يف القيام بذلك، ويعني هذا 

رضورة تحفي��ز املتدربني للتعلم.  ومن وجهة نظ��ر الرشكة، فإنه عند تطبيق التعلم املوجه 

ذاتياً تكون تكاليف التطوير مرتفعة والوقت املخصص له أطول من الوقت املتاح يف الربامج 

التدريبي��ة األخرى، ومن الرضوري اتخاذ خطوات عدة لتطوير التعلم املوجه ذاتياً بش��كل 

فعال ومنها453:
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إجراء تحليل للوظيفة لتحديد املهام التي ينبغي القيام بها.  . 1

كتابة أه��داف التعلم املرتكزة ع��ىل املتدرب واملرتبطة مب��ارشة باملهام.  وألن تلك . 2

األه��داف تحل مح��ل املدرب، فينبغ��ي أن تح��دد أي املعلومات له��ا أهمية وأي 

اإلجراءات ينبغي عىل املتدرب القيام بها وماذا ينبغي عىل املتدرب إتقانه.  

تطوي��ر محتوى حزمة التعلم.  ويتضمن ذلك تطوير نصوص )للفيديو( أو شاش��ات . 3

عرض النصوص )للتدريب املعتمد عىل الحاس��وب(، وينبغي أن يعتمد املحتوى عىل 

أه��داف التعلم املرتكزة عىل املتدرب.  وهناك اعتب��ار آخر يف تطوير املحتوى وهو 

الذي يتمثل يف اإلع��الم )مثل، الصحف، والفيديو، والحاس��وب، واملوقع اإللكرتوين( 

الذي سيستخدم يف نقل املحتوى.  

تقس��يم املحت��وى إىل أجزاء أصغ��ر )»قط��ع»(.  وينبغي أن تبدأ تل��ك القطع دامئاً . 4

باألهداف املس��تهدفة حيث تش��تمل عىل إحدى الطرق التي يق��وم املتدربون من 

خاللها بتقييم مس��توى تعلمه��م، وينبغي أيضاً أن تظهر تدريبات املامرس��ة يف كل 

قطعة.  

تطوير حزمة تقييامت تش��تمل ع��ىل تقييم املتدرب وتقييم حزم��ة التعلم املوجه . 5

ذاتياً.  وينبغ��ي أن يكون تقييم املتدرب معتمداً عىل األهداف )وهي عملية تعرف 

باالستش��هاد املرجعي(.  ويش��ري ذلك إىل رضورة تطوير األسئلة بحيث تصاغ مبارشة 

من األهداف وبأن تتس��نى إجابته��ا مبارشة من املواد.  وينبغ��ي أن يتضمن تقييم 

حزمة التعلم املوجه ذاتياً تحديد درجة الس��هولة يف اس��تخدام املواد، وإىل أي مدى 

تكون املادة حديثة وما إذا كانت حزمة التقييامت تس��تخدم بالش��كل املراد وما إذا 

كان املتدربون يتقنون األهداف.  

من املرجح أن يصبح التعلم املوجه ذاتياً أكرث اس��تخداماً وش��يوعاً يف املس��تقبل حيث 

تسعى الرشكات إىل تدريب املوظفني مبرونة وتعمل عىل االستفادة من التكنولوجيا وتشجيع 

املوظفني عىل أن يكونوا اس��تباقيني يف إبداء رغبتهم يف التعلم وليس��وا مدفوعني لذلك من 

ِقبل مؤسساتهم ورشكاتهم.  
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التدريب المهني:

التدري��ب املهن��ي هو طريقة تدريب تجمع بني الدراس��ة والعمل حيث تش��تمل عىل 

التدري��ب داخل القاعات الدراس��ية والتدريب عىل رأس العمل454.  وليك يؤهل الش��خص 

ألن يك��ون متدرباً مبوجب اللوائح الفيدرالية أو الحكومي��ة، فإنه ينبغي يف معظم األحوال 

أن يكم��ل ع��ىل األقل 144 س��اعة من التعليم داخ��ل القاعات الدراس��ية وأن يحصل عىل 

2000 س��اعة أو عام من خربة التدريب عىل رأس العمل455.  ومبجرد اكتامل التدريب فإنه 

يطلق عىل املتدربني عامل مياومة )أي مهنيون متمرسون( ويحصلون عىل شهادة من وزارة 

العمل بالواليات املتحدة أو من وكالة التدريب املهني.  ويبني الجدول )7-3( أعىل وظائف 

املتدرب��ني، وميكن للرشكة مبفرده��ا أو ملجموعة من الرشكات بالتعاون مع النقابة أن ترعى 

برام��ج التدريب املهني.  وكام يوض��ح الجدول )7-3(، فإن غالبي��ة برامج التدريب املهني 

تكون يف األعامل املهارية مثل الس��باكة، والنجارة، واألعامل الكهربائية، وتركيبات املواس��ري.  

والجدول )7-4( هو مثال عىل برنامج التدريب املهني الخاص بامليكانييك.  

وينبغ��ي يف برنامج التدري��ب املهني، أن يتم تحديد الس��اعات واألس��ابيع التي يجب 

تخصيصها الستكامل التدريب عىل مهارة معينة بوضوح، ويشمل التدريب عىل رأس العمل 

مساعدة عامل املياومة يف موقع العمل.  ويسي التدريب عىل رأس العمل املخصص لعامل 

املياومة وفق الخطوط اإلرشادية للتدريب الفعال عىل رأس العمل إذا اشتمل عىل النمذجة 

واملامرسات والتغذية الراجعة والتقييم456، حيث يتحقق املوظف يف البداية من أن املتدرب 

لديه املعرفة املطلوبة للتش��غيل أو العملية، ثم يقوم املدرب )ويكون عادة موظفاً معتمداً 

وميتلك خربة كبرية( برشح كل خطوة من العملية، مؤكداً عىل املس��ائل املتعلقة بالس��المة 

والخط��وات األساس��ية.  ويقوم املوظف األعىل بإتاحة الفرص��ة للمتدرب ألداء املهمة حتى 

يطمنئ الجميع بأن املتدرب لديه القدرة عىل القيام بها بالشكل الصحيح واآلمن.  
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جدول )7-3(  أعىل 25 مهنة للمتدربني النشطني 

عدد البرامج 

النشطة

إجمالي المقيدين 

النشطين

المهنة الترتيب

3280 38706 كهربائي 1
481 22434 نجار 2
2353 15787 سباك 3
794 8460 تركيب مواسير )إنشاءات( 4
582 7629 عامل ألواح معدنية 5
131 4724 عامل ألواح فوالذية 6
55 4475 عامل تركيب مصاعد 7
140 4397 عامل تركيب أسقف 8
85 4271 عامل تركيب رشاشات 9
217 4148 بناء )إنشاءات( 10
71 4136 عامل )إنشاءات( 11
245 3937 دهان )إنشاءات( 12
126 3370 مهندس تشغيل 13
1017 2953 متخصص تنمية رعاية أطفال 14
31 2556 صانع غاليات 15
622 2442 عامل تركيب أجهزة التكييف والتدفئة 16
268 2418 فني صيانة خط القدرة كهربية 17
78 2289 فني تركيب وإصالح خطوط القدرة الكهربية 18
55 2269 موظف إصالحي 19
438 2261 مصمم طواحين 20
404 1837 طباخ )فندق ومطعم( 21
915 1828 كهربائي )صيانة( 22
1346 1739 ميكانيكي 23
1486 1733 مصنع معدات وقوالب 24
104 1732 موظفين عزل 25

26411* 198876 إجمالي المهن

*تتضمن برامج مبهن متعددة.  
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أحد املزايا الرئيس��ة لربام��ج التدريب املهني هي أن املتدربني ق��د يحصلون عىل أجور 

أثناء تعلمهم، ولعل هذا من األهمية مبكان إذ إن تلك الربامج قد تس��تمر لعدة س��نوات.  

وتزداد أجور املتدربني عادة وبش��كل تلقايئ مع تحس��ن مس��توى مهاراتهم.  كام أن برامج 

التدريب املهني تلك متثل يف العادة خربات تعليمية فعالة نظراً ألنها تتضمن معرفة س��بب 

القيام باملهمة وكيفية أدائها من خالل التعليم داخل القاعات الدراسية الذي تقدمه مدارس 

مهني��ة ومدارس ثانوية وكليات مجتمعية.  ك��ام تؤدي برامج التدريب املهني يف العادة إىل 

حص��ول املتدربني عىل وظائ��ف بدوام كامل فور انتهاء الربنام��ج.  ومن وجهة نظر الرشكة 

فإن برام��ج التدريب املهني تفي باحتياجات تدريبية معينة يتطلبها العمل وتس��اعد عىل 

 ،)Libbey Glass( استقطاب موظفني موهوبني.  فعىل سبيل املثال، تقدم رشكة ليبي جالس

يف مقره��ا التصنيعي مبدينة تولي��دو بوالية أوهايو، برامج تدري��ب مهني يف مجال إصالح 

اآلالت، وتصمي��م الطواحني، والصيان��ة457.  وُينظر إىل تلك الربامج عىل أنها أفضل الوظائف 

يف الرشك��ة نظراً الرتفاع أجورها وألن معظم املتدرب��ني يعملون يف ورديات نهارية بدالً من 

الورديات املسائية أو الليلية.  ومع أن برنامج التدريب املهني يحمل الرشكة تكاليف باهظة 

إال أن��ه يدر أرباحاً عالي��ة أيضاً، ويحتاج كل متدرب إىل دعم أح��د عامل املياومة يف إنجاز 

مهم��ة ما، ويعني هذا أن العمل يقوم به اثنان من املوظفني يف حني ال يحتاج س��وى عامل 

واحد يف الوضع الطبيعي.  كام يتطلب الربنامج أيضاً تقييم متدربني مهنيني كل 1000 ساعة 

للوف��اء مبعايري وزارة القوى العاملة، وتقوم لجنة بإجراء تلك املراجعات.  وتضم تلك اللجنة 

موظفني من اإلدارة وعامل مياومة.  كام تقوم اللجنة بوضع اختبارات ومواد تقييمية أخرى، 

وال ميك��ن ألعض��اء اللجنة القيام بواجباتهم الطبيعية أثن��اء مراجعتهم ألداء عامل املياومة، 

ولذلك ينبغي توزيع مهامهم الوظيفية بني غريهم من املوظفني أو إعادة ترتيب تلك املهام 

لتت��م يف أوقات أخرى.  ويقدم هذا الربنامج العديد م��ن الفوائد لرشكة ليبي جالس: حيث 

تق��وم الرشكة بتطوير املوظفني األكرث قابلية للتغ��ري يف بيئة العمل، كام ميكن القيام باملهام 

داخل الرشكة بحيث ال تضطر الرشكة إىل االستعانة مبصادر خارجية إلمتام تلك األعامل، كام 

أن الرشك��ة بذلك تتميز عىل غريها يف اس��تقطاب املوظفني املوهوب��ني الذين يقبلون فكرة 

تأهله��م للرتقي إىل وظائف أخرى يف الرشكة متضمناً ذل��ك الوظائف اإلدارية بعد إكاملهم 

الربنامج التدريبي.  كام يس��اعد برنامج التدريب املهني رشك��ة ليبي عىل تصميم التدريب 
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والخربات العملية لتناس��ب احتياجات محددة يف مجال الصيانة الذي يعد رضورياً إلصالح 

املعدات املستخدمة يف صناعة املنتجات الزجاجية.  

جدول )7-4( مثال لتدريب مهني خاص مبيكانييك اآلالت

الوحدةاألسابيع عدد الساعات

أشغال نضدية 2406

حفر ثقوب في المعادن 3609

عمليات حرارية 2406

التصميم األولي 2005

المخرطة البرجية )تحكم عددي وتقليدي(68017

ماكينة قطع وتشكيل المعادن80020

جالخة عدد3208

تصميم متقدم 64016

آلة تشكيل 96024

تشكيل المحيط الخارجي 2807

تشكيل السطح 1604

التشكيل الخارجي 2406

التشكيل الداخلي 2807

تشكيل الخيوط 2005

ماكينات ثقب أفقية 52013

آلة ثقب هزاز/آلة تشكيل هزاز2406

آلة ثقب عمودية 1604

آلة تشكيل معادن تعمل بنظام التحكم الرقمي60015

التحكم العددي المتصل بالحاسوب2406
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الوحدةاألسابيع عدد الساعات

تدريب في نشاط ذي صلة 64016

اإلجمالي8000200

اختبار: الس��اعات التالية مدرجة في إجمالي الس��اعات السابقة، وينبغي إتمامها في أول 1000 ساعة 

من التدريب المهني

حفر ثقوب في المعادن )اختبارية(80

أعمال الخراطة )اختبارية(280

آلة تشكيل )اختبارية(360

تصميم أولي )اختباري(40

تدريب متصل )اختباري( 80

اإلجمالي840

 المصدر:
A. H.  Howard III، «Apprenticeship، « in The ASTD Training and Development Handbook، 4th ed. 

، ed.  R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(:808. 

وهناك برامج ش��بيهة بربامج التدريب املهني وهي تس��تخدم أيضاً يف إعداد املديرين، 

حي��ث يقوم املدير التنفيذي لرشكة جولد كورب )Goldcorp(، وهي رشكة تعمل يف مجال 

اس��تخراج املعادن، بإتاحة الفرصة للحاصلني عىل درجة املاجس��تري يف إدارة األعامل للتقدم 

للحصول عىل تدريب مهني مدته تسعة أشهر458.

ويق��وم املتدربون املهنيون بتتبع املديرين التنفيذيني وحضور اجتامعات مجلس اإلدارة 

وكذلك املفاوضات وعمليات االستحواذ عىل املناجم باإلضافة إىل األنشطة األخرى الستخراج 

املعادن.  وتأمل رشكة جولد كورب يف أن استقطاب برامج التدريب املهني الكثري من حملة 

املاجستري يف تخصص إدارة األعامل لنشاط استخراج املعادن، والذي يراه كثري من الخريجني 

عماًل غري آمن ومتدنياً.  فعىل سبيل املثال، تقدم فنادق حياة )Hyatt( برامج متنوعة يكمل 

فيه��ا متدربو اإلدارة برنامجاً تدريبي��اً يف مجاالت املرافق وفنون الطبخ واملبيعات وعمليات 

الفندقة واملحاس��بة وتقديم األطعمة459، ويتم تدوير املتدربني عىل جميع أقس��ام الفندق 
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ليب��ارشوا جميع املهام املتعلقة بأي وظيفة، بدءاً من غس��ل األطباق حتى تقديم األطعمة، 

وحينئذ يقضون الفرتة املتبقية للتدريب يف نطاق تخصصاتهم، واملوظف الذي يكمل تدريبه 

يتم تعيينه يف وظيفة إدارية باملستوى األويل.  

باإلضاف��ة إىل التكلف��ة املادية للتطوير والوقت الذي يج��ب أن تخصصه اإلدارة وعامل 

املياوم��ة لربامج التدريب املهني، فهناك أحد املس��اوئ التي تعرتي الكثري من الربامج وهي 

محدودي��ة قبول األقليات والنس��اء460.  كام أنه ليس هناك ما يضم��ن توفري الوظائف لهم 

فور انتهاء الربنامج، ومع ذلك فإنه ميكن القول يف نهاية املطاف بأن برامج التدريب املهني 

تقوم بإعداد املتدربني الذين تم إعدادهم بشكل جيد يف مهنة أو حرفة ما.  ونظراً للطبيعة 

املتغرية للوظائف )نتيجة للتكنولوجيا الجديدة واس��تخدام فرق متعددة املهام(، فقد يرتدد 

العدي��د من أرباب العمل يف تعيني موظفني تلقوا ه��ذه الربامج.  فقد يعتقدون بأن هؤالء 

املتدربني املهنيني إمنا يحصلون عىل تدريب محدود ومقترص عىل مهنة واحدة أو مع رشكة 

واح��دة، وم��ن ثم فإن خريجي هذا الربنامج قد ال ميتلكون س��وى مهارات محدودة خاصة 

بالرشكة، وقد ال يس��تطيع اكتس��اب مهارات جديدة أو تطوير مهاراته لتواكب التغريات يف 

بيئة العمل.  

أساليب المحاكاة:

املحاكاة هي أس��لوب تدريبي يعتمد عىل تجس��يد موقف واقع��ي، مصحوب بقرارات 

املتدرب��ني التي ينت��ج عنها مخرجات تعكس ما قد يحدث إذا كانوا عىل رأس العمل.  ولعل 

من األمثلة الشائعة ألساليب املحاكاة املستخدمة يف التدريب هو مناذج املحاكاة يف الرحالت 

الجوية للطيارين.  وتس��تخدم مناذج املحاكاة التي تسمح للمتدربني برؤية آثار قراراتهم يف 

بيئ��ة محاكاة خالية من املخاطر يف تعليم مهارات العمل واإلنتاج فضاًل عن مهارات اإلدارة 

والتواصل بني األفراد.  وكام س��رتى يف الفصل الثامن، فقد س��اعدت التكنولوجيا الجديدة يف 

تطوير العامل االفرتايض، وهو أحد مناذج املحاكاة األقرب لبيئة العمل.  

يقوم املحاكون باستخدام نفس املعدات الفعلية التي يستخدمها املوظفون يف وظائفهم،  

 )Time Warner( فعىل س��بيل املث��ال يتعلم موظفو تركيب الكابالت يف رشكة تاي��م وارنر

كيفي��ة تركيب الكابالت وتوصيالت اإلنرتنت فائق السعة بش��كل صحيح من خالل العمل 



أساليب التدريب والتطوير

507تدريب وتطوير املوظفني

داخ��ل منازل من طابق��ني بنيت داخل مركز التدريب التابع للرشك��ة461.  ويقوم املتدربون 

بالحف��ر يف الحوائ��ط والتنق��ل هنا وهناك يف تل��ك املنازل، حتى يتعلم��وا كيفية العمل يف 

مناذج مختلفة من املنازل، وهناك موظفو مركز االتصال الجدد يف رشكة أمريكان إكس��ربيس 

)American Express( الذين يتعلمون يف بيئة محاكاة متاثل مركز اتصال حقيقي462، حيث 

يذه��ب املتدربون إىل معمل يش��تمل عىل حجريات تش��به متاما تلك املوج��ودة يف مراكز 

االتص��ال.  كام يتم توفري نفس امل��واد )مجلدات، ومواد مرجعي��ة، وتجهيزات( التي توجد 

يف مركز االتصال، ويس��تخدم املحايك نس��خة طبق األصل من قاع��دة البيانات املوجودة يف 

مرك��ز االتصال، ويتضمن ذلك عملية لعب األدوار باس��تخدام برنامج التعرف عىل األصوات 

ملح��اكاة االتصاالت الحقيقية.  وبعدم��ا يتعلم متدربو مركز االتصال القيام بتلك العمليات، 

يقومون بالرد عىل اتصاالت صورية ضمن عملية املحاكاة حيث يتطلب ذلك منهم مامرسة 

تل��ك العمليات التي تدربوا عليها.  ويقوم املحايك بعم��ل تغذية راجعة لهم حول األخطاء 

الت��ي ارتكبوها أثناء إجرائهم االتصاالت ويبني لهم اإلجراء الصحيح.  كام يقوم املحايك أيضاً 

مبتابع��ة أداء املتدرب��ني وينبه املدربني يف حالة تخلف متدرب ع��ن زمالئه.  ويقوم املحايك 

بإع��داد موظف��ي مركز االتصال يف 32 يوم��اً، ويعد ذلك برنامجاً تطويري��ا يأيت بعد برنامج 

التعليم املمتد ل� 12 أس��بوعاً والذي يتم داخل القاعات الدراس��ية إىل جانب التدريب عىل 

رأس العمل.  ونتيجة لذلك انخفض معدل دوران موظفي مركز االتصال بنسبة 50% منذ بدء 

املوظفني التدريب يف بيئة تحايك بيئة العمل الحقيقية.  وتعتقد رشكة أمريكان إكسربيس بأن 

الس��بب يف انخفاض معدل الدوران هو أن بيئة التدريب تعمل جيداً عىل إعداد املوظفني 

الجدد عىل التعامل مع الضوضاء ووترية العمل يف مركز اتصال حقيقي.  

وتس��تخدم أس��اليب املحاكاة أيضاً يف تطوير املهارات اإلدارية، حيث إن لوكينج جالس 

)Looking Glass( هو نظام محاكاة ُصمم لتطوير املهارات اإلدارية الخاصة باألفراد وبفرق 

العمل463، ويف هذا الربنامج يتم تكليف املشاركني بأدوار مختلفة يف رشكة جالس.  ويقوم كل 

مش��ارك بناء عىل املذكرات واملراس��الت التي يستلمها بالتواصل مع غريه من أعضاء الفريق 

اإلداري يف حلقة تفاعلية مدتها س��ت ساعات، حيث يقوم برنامج املحاكاة بتسجيل وتقييم 

سلوك املشاركني وتفاعالتهم يف حل املشكالت الواردة باملراسالت.  ويف نهاية برنامج املحاكاة 

يتم تزويد املشاركني بتغذية راجعة عن مستوى أدائهم.  
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أحد الجوانب األساسية للمحاكاة تتمثل يف مدى تشابه معداتها ومواقفها مع ما سيواجهه 
املتدرب يف وظيفته، ولرتجع يف ذلك ملناقش��تنا ملوضوع النقل القريب املشار إليه يف الفصل 
الخامس.  وينبغي أن تتطابق أساليب املحاكاة يف عنارصها مع تلك املوجودة يف بيئة العمل.  
إذ يتعني أن يس��تجيب املحايك متاماً كام تس��تجيب اآللة يف ظل الظروف ونوع االس��تجابة 
املتوفرة للمتدرب.  فعىل س��بيل املثال، تش��تمل أس��اليب املحاكاة يف الرحالت الجوية عىل 
أدوات تشويش ينبغي أن يتعامل معها الطيارون مثل سامع أجراس يف كابينة الطيار ناتجة 
عن إنذارات مرورية يصدرها نظام تحذير يعمل بجهاز حاس��وب محمول عىل منت الطائرة، 
وذلك أثناء تحديد الطيار لالتجاهات كام يس��تمع إليها من مراقب الحركة الجوية464. ولهذا 
السبب ترتفع تكلفة تجهيزات املحاكاة، كام تحتاج إىل تحديث متواصل مع ورود معلومات 

جديدة عن بيئة العمل.  

دراسات الحالة:

دراس��ة الحالة هي عب��ارة عن توصيف لكيفية معالجة املوظف��ني أو منظمة ما ملوقف 
صع��ب، إذ يتعني عىل املتدربني يف هذا الس��ياق تحليل ونقد اإلج��راءات التي تم اتخاذها 
وتحدي��د اإلجراءات املناس��بة واقرتاح ما كان ميكن القيام به بش��كل مختلف465، فاالفرتاض 
األسايس ألسلوب دراسة الحالة يقيض بأنه من املرجح أن يقوم املوظفون باستدعاء واستخدام 
املعارف واملهارات الالزمة إذا تعلموا من خالل االستكش��اف466.  وقد تكون دراسات الحالة 
مناسبة بشكل خاص لتطوير مهارات فكرية عالية املستوى مثل التحليل والتأليف والتقييم، 
وعادة ما يكون من الرضوري توفر تلك املهارات يف املديرين واألطباء وغريهم من املوظفني 
املهنيني.  كام أن دراس��ات الحالة تس��اعد أيضاً املتدربني عىل تحفيزهم لتحمل مخاطر غري 
مؤكدة النتائج اعتامداً عىل تحليلهم للموقف.  وليك تستخدم دراسات الحالة بشكل فعال، 
فإن بيئة التعلم ينبغي أن تتيح للمتدربني الفرصة إلعداد ومناقشة تحليالت الحاالت الخاصة 
به��م، كام ينبغي أيضاً ترتي��ب وتنظيم عملية التواصل املب��ارش أو اإللكرتوين بني املتدربني.  
ونظراً ألن مش��اركة املتدرب تعد رضورية لفاعلية الحالة، فإنه البد أن تتوفر لديهم الرغبة 

والقدرة عىل تحليل الحالة والتعبري عن مواقفهم والدفاع عنها.  

يبني الجدول )7-5( العملية املستخدمة لتطوير دراسة الحالة، حيث تتمثل أوىل خطوات 

تلك العملية يف تحديد املش��كلة أو املوقف.  ومن املهم مراعاة ما إذا كانت القصة تتعلق 
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باأله��داف التعليمية، أم أنها س��تثري مناقش��ة أو تدفع باتجاه اتخاذ ق��رار ما، أم أنه ميكن 

روايته��ا يف فرتة زمني��ة معقولة، أم ميكن تعميمها عىل املواقف التي قد يواجهها املتدربون.  

كام ينبغي إتاحة الوصول إىل املعلومات الخاصة باملش��كلة أو املوقف بيس وس��هولة.  أما 

الخط��وة التالي��ة فتتمثل يف البحث يف الوثائق وإجراء املقابالت الش��خصية مع املش��اركني 

والحصول عىل معلومات حول تفاصيل الحالة.  أما الخطوة الثالثة فتتمثل يف تحديد جوانب 

القص��ة وربط تفاصيلها ووس��ائلها اإليضاحية بالنقاط ذات الصل��ة بالقصة.  ورابعاً، ينبغي 

تحديد الطريقة املستخدمة يف تقديم الحالة، كام ينبغي عند تلك املرحلة من دراسة الحالة، 

أن ينظر املدرب يف كيفية إجراء التدريبات الخاصة بها.  وقد يتضمن ذلك تحديد ما إذا كان 

املتدربون سيعملون بشكل فردي أم ضمن فرق، وكيف سريفعون نتائج تحليالتهم.  وينبغي 

يف النهاي��ة إع��داد مواد الحالة الفعلية، حيث يتضمن ذل��ك تجميع الطرق اإليضاحية )من 

أش��كال وجداول ومقاالت وتوصيفات وظيفية إلخ(، وكتابة القصة، وإعداد األسئلة الالزمة 

لتوجي��ه تحليالت املتدربني، وكتابة افتتاحية للحالة بحيث تكون ش��يقة وملفتة لالنتباه يك 

تجذب انتباه املتدربني وتعرف الحالة بشكل رسيع.  

جدول )7-5( عملية وضع حالة دراسية

1.  تحديد القصة. 

2.  جمع المعلومات. 

3.  إعداد ملخص القصة.  

4.  تحديد الجوانب اإلدارية.  

5.  إعداد مواد الحالة.

 المصدر: 
J. Alden and J. K.  Kirkhorn، «Case Studies، « in The ASRD Training and Development Handbook، 

4th ed. ، ed.  R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(: 497 – 516.  
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هن��اك عدد من املصادر املتاحة للحاالت املوجودة س��لفاً والتي تتمثل ميزتها الرئيس��ة 

يف أنها موجودة بالفعل.  ومع ذلك فمن مس��اوئها أنها قد ال ترتبط الحالة فعلياً باملش��كلة 

أو املوقف الذي س��يواجهه املتدرب.  ولذا فمن املهم مراجعة تلك الحاالت املوجودة سلفاً 

لتحدي��د مدى فائدتها بالنس��بة للمتدرب، والحاالت املوجودة س��لفاً التي تعالج مجموعة 

متنوع��ة من املش��كالت يف مجال إدارة األع��امل )مثل، إدارة املوارد البرشي��ة، والعمليات، 

والتس��ويق، واإلعالن( متوف��رة يف كلية هارفارد لألع��امل وكلية داردي��ن لألعامل بجامعة 

فرجينيا، وكلية آيفي لألعامل بجامعة ويسترين أونتاريو، فضاًل عن مصادر أخرى متنوعة.  

أحد املنظامت التي اس��تخدمت دراس��ات الحالة بفاعلية كانت وكالة االستخبارات 

املركزية )CIA(467، ومن الناحية التاريخية فإن دراس��ات الحالة تتميز بالدقة وتستخدم 

بيانات حقيقية.  فعىل س��بيل املثال، تس��تخدم حالة أطلق عليها اسم »الهجوم الليبي» 

)The Libyan Attack( يف دورات تعليمي��ة إداري��ة تهدف إىل تعلي��م الصفات القيادية.  

وهن��اك حالة أخ��رى بعنوان »حال��ة الطاب��ع» “The Stamp Case” وته��دف إىل تعليم 

املوظفني الجدد البنية األخالقية للوكالة.  وتس��تخدم وكالة االستخبارات املركزية قرابة 100 

حالة دراس��ية، حيث يركز ثلث تلك الحاالت ع��ىل اإلدارة، يف حني يركز الباقي عىل تدريب 

العمليات واالس��تخبارات املضادة والتحليل.  وتستخدم تلك الحاالت ضمن املنهج التدريبي 

إذ تتضم��ن أهداف الربنامج أن يتم تعليم الطالب تحليل املواقف الغامضة املعقدة وحلها، 

وقد وجدت املخابرات املركزية أن دراس��ات الحالة املس��تخدمة يف الربامج التدريبية حتى 

يك��ون لها مصداقية وتكون ذات مغزى للمتدرب��ني فإنه ينبغي أن تكون املادة موثقة قدر 

اإلمكان وأن تستحث الطالب عىل اتخاذ قرارات تتشابه مع تلك التي ينبغي عليهم اتخاذها 

يف بيئة العمل.  ونتيجة لذلك، تستعني اليس آي إيه مبوظفني من الضباط املتقاعدين لكتابة 

الحاالت وذلك حتى تضمن دقتها.  حتى أن اليس آي إيه أعدت ورشة عمل عن كتابة الحالة 

إلعداد املدربني عىل استخدام أسلوب الحاالت.  

ألعاب العمل:

تتطل��ب ألعاب العمل أن يقوم املتدربون بجم��ع املعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات، 

وتستخدم ألعاب العمل بشكل أسايس يف تطوير املهارات اإلدارية.  حيث إن األلعاب تحفز 
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العملية التعليمية نظراً لألدوار الفعالة التي يلعبها املش��اركون وألن األلعاب تش��به إىل حد 

بعيد الطبيعة التنافس��ية للعمل.  وتشمل القرارات التي يتخذها املشاركون يف األلعاب كل 

جوانب املامرس��ات اإلداري��ة ومنها:  عالقات العمل )االتفاق ع��ىل املفاوضات التعاقدية(، 

وأخالقيات املهنة، والتس��ويق )س��عر املنتج الجدي��د(، والتمويل )متوي��ل رشاء تكنولوجيا 

جديدة(.  

 تش��تمل األلعاب النموذجية عىل الخصائص التالية468، فهي تتضمن إجراء مسابقة بني 

املتدرب��ني أو فرق املتدربني بعضهم مع بع��ض أو التنافس عىل معيار ثابت مثل الوقت أو 

الكمية.  كام أن اللعبة يتم تصميمها بهدف إظهار مس��توى فهم املتدرب أو تطبيقه ملعرفة 

أو مه��ارة أو س��لوك ما.  كام يت��اح للمتدربني العديد من ال��دورات البديلة واملتنوعة، كام 

يس��تطيع املتدربون تقدي��ر نتائج كل من هذه البدائ��ل، إال أن ذلك يكتنفه يشء من عدم 

اليق��ني.  كذلك ال يعرف املتدربون يقيناً نتائج أعامله��م ألن تلك النتائج تعتمد جزئياً عىل 

قرارات يتخذها مش��اركون آخ��رون يف اللعبة، والخاصية األخرية ه��ي أن اللعبة لها قواعد 

تحكم سلوك املشاركني.  

ولضامن االستفادة من التدريب وتعلمه ونقله، فإنه ينبغي أن تكون األلعاب املستخدمة 

بسيطة إىل درجة يتمكن بها املتدربون من لعبها يف فرتة زمنية قصرية، وأفضل األلعاب هي 

تل��ك التي تحدث إثارة بني املش��اركني وتثري اهتاممهم بها، وت��زداد أهمية اللعبة إذا كانت 

واقعية.  وينبغي أن يشعر املتدربون بأنهم يشاركون يف العمل ويكتسبون معارف ومهارات 

وسلوكيات تفيدهم عىل رأس العمل469.  وقد يسهم استخالص املعلومات من املدرب يف فهم 

املتدربني للخربة املقصودة من اللعبة ومن ثم يسهل تعلمها ونقلها.  وقد يتضمن استخالص 

املعلومات التغذية الراجعة ومناقش��ة املفاهيم التي تقدم أثناء اللعبة والتعليامت الخاصة 

بكيفية اس��تخدام املعرفة واملهارات والس��لوكيات التي تربزها اللعب��ة يف العمل.  ويحتوي 

الجدول )7-6( عىل بعض األسئلة التي ميكن االستعانة بها يف استخالص املعلومات.  

لقد ابتكرت جامعة تكس��اس يف مدينة أوس��نت لعبة أطلقت عليها اس��م إيجزيجاتيف 

تش��الينج )Executive Challenge(، وه��ي لعب��ة مدتها ثالثة أيام يتم فيها تقس��يم فرق 

الطالب إىل ث��الث رشكات، يخصص لكل منها كمية محددة من الطاقة اإلنتاجية وموظفون 
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مبه��ارات مختلف��ة470، وتهدف ه��ذه اللعبة إىل تعلي��م الطالب كيفية املوازن��ة بني العمل 

واألخالقيات وكيفية تفس��ري نتائج انخف��اض التكاليف الباهظة.  وتتنافس الفرق عىل الفوز 

مببل��غ 11000 دوالر ونيل فرصة األداء أمام اللجن��ة التنفيذية.  وقد تقرتض الرشكات أمواالً 

وق��د تنفق أمواالً لزيادة طاقتها اإلنتاجية أو تضيف منتجات أخرى أو تعني موظفني جدداً،  

كام يتحتم عىل الرشكات أيضاً أن ترعى املرشوعات القامئة وأن تتخذ قرارات س��واء بإنفاق 

املوارد عىل تدريب التنوع أو عىل برامج الجودة.  

وتستخدم العديد من الرشكات ألعاب اللوحات لتعليم املوظفني الجوانب املتعلقة باملاليات 

ألن راتب املوظف يعتمد عىل األداء املايل لبيئة العمل التي يعمل املوظفون فيها 471.  إذ يتعني 

ع��ىل الرشكات يف إطار خطط األجور مقابل األداء أن تضمن اس��تيعاب املوظفني للمفاهيم 

املالية األساس��ية مثل كيفية قراءة امليزانية العمومية وتقارير الدخل.  كام يحتاج املوظفون 

إىل فهم كيفية تأثري قراراتهم وأفعالهم يف األرباح.  وتتش��ابه معظم ألعاب األلواح مع لعبة 

مونوب��ويل )Monopoly Game(، إذ يق��وم املتدربون بتوجيه رشكاتهم من خالل سلس��لة 

من القرارات التي ُتواجه مبعوقات متنوعة مثل قيام رشكة منافسة بإصدار منتج منافس أو 

دخول عامل املصنع يف إرضاب، ويجب هنا عىل املتدربني متابعة اإلجراءات املالية األساسية 

عىل مدار عامني.  

فمثاًل، تس��تخدم رشكة هاريل ديفيدس��ون )Harley-Davidson(، وهي رشكة تعمل يف 

مجال الدراجات البخارية، لعبة ملس��اعدة الوكالء املحتملني عىل فهم كيفية جني الوكاالت 

لألرب��اح472، وتتك��ون تلك اللعبة مبا تش��تمل علي��ه من 15 إىل 35 ش��خصاً يعملون ضمن 

ف��رق من خمس دورات، تفرض كل دورة عىل كل فريق أن يدير وكالة لهاريل ديفيدس��ون 

بالتنافس مع فرق أخرى، ويتم خالل دورات تلك اللعبة الرتكيز عىل املفاهيم األساس��ية من 

خالل دراس��ات الحالة واملحارضات.  ويقوم امليسون بتغي��ري حالة العمل يف كل دورة من 

دورات اللعب��ة، فقد يزيدون أو يقللون من معدالت الفائدة، أو يضيفون منتجات جديدة، 

أو يجرون تدويراً للعاملة أو حتى يختلقون حدثاً سيئاً مثل حريق يف محل العمل.  وتساعد 

تل��ك اللعبة الوكالء عىل تنمية امله��ارات الرضورية لنجاح العمل، وينبغي عىل املش��اركني 

العمل يف فريق واحد بشكل جيد، واستامع بعضهم لبعض، والتفكري بشكل إسرتاتيجي. 
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أم��ا توثيق التعلم من تلك األلعاب فيتم بش��كل رسدي473، فق��د تعطي األلعاب أعضاء 

الفري��ق بداي��ة رسيعة عند تطوير إطار للمعلومات وقد تس��اعد ع��ىل تطوير مجموعات 

مرتابطة، وبالنسبة لبعض املجموعات )مثل كبار التنفيذيني(، فقد متثل تلك األلعاب أنشطة 

تدريبي��ة )نظراً ألن اللعب��ة واقعية( أكرث أهمية من أس��اليب العرض مث��ل التعليم داخل 

القاعات الدراسية.  

جدول )7-6( أسئلة تستخدم الستخالص املعلومات الخاصة باللعبة

• كيف أثرت نتيجة اللعبة في سلوكك وسلوك الفريق؟	

• ما الذي تعلمته من اللعبة؟	

•  ما جوانب اللعبة التي تذكرك بمواقف تعرضت لها في العمل؟	

• كيف ترتبط اللعبة بعملك؟	

• ما الذي تعلمته من اللعبة وتخطط الستخدامه في عملك؟	

المصدر: 
S Sugar، «Using Games to Energize Dry Material، « in The ASTD Handbook of Training Design and 

Delivery، ed.  G.  Beckschi، and B.  Hall )New York: McGraw-Hill، 2000(: 107-20.  

لعب األدوار:

يف لعب األدوار يقوم املتدربون بتمثيل شخصيات يكلفون بها474، ويتم تزويد املتدربني 

مبعلومات حول املوقف املطلوب تجسيده )مثل، مهمة أو مشكلة ما بني األفراد(.  ويختلف 

لعب األدوار عن أساليب املحاكاة من حيث خيارات رد الفعل املتاحة للمتدربني ومستوى 

التفاصي��ل التي ي��زودون بها حول املوقف.  وقد توفر أس��اليب لع��ب األدوار معلومات 

مح��دودة عن املوقف، يف حني أن املعلومات املتاحة يف أس��اليب املحاكاة تكون يف العادة 

مفصلة بش��كل كامل.  وبينام تركز أس��اليب املحاكاة عىل ردود الفعل املادية )مثل سحب 
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رافعة، تحريك قرص الهاتف(، تركز أس��اليب لعب األدوار عىل ردود الفعل بني األش��خاص 

)مث��ل طلب معلومات إضافية، وتس��وية الخالف(.  وتعتمد نتيج��ة رد فعل املتدربني يف 

عملي��ة املح��اكاة عىل منوذج واقعي محدد بش��كل دقيق، )فلو قام مت��درب ما يف منوذج 

مح��اكاة لرحلة جوية بخفض زاوي��ة األجنحة اإلضافية املتحركة فس��يؤثر ذلك عىل اتجاه 

الطائ��رة(.  أم��ا يف لعب األدوار فتعتم��د النتائج عىل ردود األفع��ال الوجدانية )والذاتية( 

للمتدربني اآلخرين.

 )Wequassett Resort and Golf Club( فمثاًل يف نادي الجولف ومنتجع ويكواس��يت

يف تشاتهام، ماساتشوس��يتس، نجد أن الجدول التدريبي يراعي الحاجة إىل إدخال السعادة 

عىل النزالء وكذلك الحاجة إىل مساعدة كل من املوظفني الجدد وأولئك العائدين للعمل عىل 

تعلم القيام بذلك475، ويكون املنتجع مغلقاً يف الفرتة من إبريل إىل أكتوبر، وأثناء فصل الربيع 

يبدأ 340 موظف��اً العمل قبل إعادة فتح املنتجع، حيث يتم تدريب نصف أولئك املوظفني 

للم��رة األوىل يف ح��ني يحتاج املوظفون العائ��دون إىل تدريب لتنش��يط مهاراتهم.  وتقدم 

أكادميية ويكواس��يت 70 دورة يف أربعة مدارس )العالق��ات الجيدة مع الزبائن، والتدريب 

الفن��ي، واملعلومات والتكنولوجي��ا، واإلدارة(.  وتهدف هذه ال��دورات التدريبية إىل توفري 

خدمات من ش��أنها أن تش��جع النزالء عىل العودة مرة ثانية للمنتجع وترشيحه ألصدقائهم.  

ويس��ري التدريب يف املنتجع بشكل متوافق مع نش��اطاته، ومن ثم فإن ذلك يتطلب إضفاء 

ملس��ات ش��خصية.  ويتضمن التدريب تعلياًم داخل القاعات الدراسية واتباع أسلوب لعب 

األدوار واستخدام أقراص الفيديو الرقمية )DVDs(.  حيث ينبغي عىل املوظفني إمتام قوائم 

التحقق من الكفاءة بنجاح قبل البدء يف العمل.  فعىل سبيل املثال، قد ينبغي عىل مقدمي 

الطعام أن يحصلوا عىل دورات يف دراسة قوائم األطعمة، وطرق تقدميها وأنواع املرشوبات.  

ولض��امن فاعلية لعب األدوار فإنه ينبغي أن يش��ارك املدربون يف أنش��طة متنوعة قبل 

البدء يف لعب األدوار وكذلك خالله وبعد االنتهاء منه.  ومن املهم قبل لعب األدوار توضيح 

الغرض من األنش��طة للمتدربني، ألن ذلك يزيد من فرص إدراكهم لقيمة النش��اط ومغزاه 

وم��ن ثم يتحفزون للتعلم.  ثاني��اً، ينبغي عىل املدرب أن يقدم رشحاً وافياً ألس��لوب لعب 

األدوار، ولل��دور الذي تلعبه كل ش��خصية، وتحديد الوقت املخصص للنش��اط.  وقد يكون 
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م��ن املفيد االس��تعانة مبقطع فيديو قص��ري يتم من خالله عرض كيفي��ة عمل لعب األدوار 

بش��كل رسيع.  ويتعني عىل املتدرب خالل هذا النش��اط أن يراقب الوقت ودرجة الحامس 

لدى املجموعة ومس��توى تركيزها، )فهل تقوم املجموعة بلعب األدوار أم تناقش فيام بينها 

أشياء أخرى غري مرتبطة بالتدريب؟(.  إن التدريب كلام كان أكرث فائدة للمشاركني، انخفض 

مس��توى الصعوبات التي قد تواجه املدرب فيام يتعلق بحامسة املتدربني وتركيزهم.  ومن 

الرضوري يف نهاية لعب األدوار أن يتم استخالص املعلومات املهمة، حيث يساعد استخالص 

املعلومات املتدربني عىل فهم التجربة ومناقش��ة أفكارهم فيام بينهم.  كام ينبغي أيضاً أن 

يكون لدى املتدربني القدرة عىل مناقش��ة مش��اعرهم، وما حدث أثناء التدريب، واملهارات 

التي اكتس��بوها، وأيضاً مناقشة كيفية ارتباط الخربات والسلوكيات واآلثار املرتتبة باألحداث 

الخاصة ببيئة العمل.

تمثيل السلوك:

يتقدم متثيل السلوك للمتدربني منوذجاً يوضح السلوكيات األساسية التي ينبغي التمسك 

بها، كام يتيح للمتدربني إمكانية مامرس��ة الس��لوكيات األساس��ية.  ويعتمد متثيل الس��لوك 

ع��ىل مبادئ نظرية التعلم االجتامعي )التي متت مناقش��تها يف الفص��ل الرابع(، التي تؤكد 

أن التعل��م يح��دث من خالل )1( مالحظة الس��لوك الذي يربزه منوذج مع��ني )2( التعزيز 

غ��ري املبارش.  ويح��دث التعزيز غري املبارش عندما يرى املتدرب أن منوذجاً ما يتلقى التعزيز 

والدعم الستخدامه سلوكيات معينة.  

يع��د متثيل الس��لوك مالمئاً لتدري��س املهارات والس��لوكيات بدرجة أك��رب من مالءمته 

لتدري��س املعلومات الفعلية، ولذلك فقد وج��دت البحوث التي أجريت يف ذلك الصدد أن 

متثيل الس��لوك يعد أحد أكرث األساليب فاعلية لتدريس مهارات الحاسوب ومهارات التعامل 

بني األشخاص476.

يعرض الجدول )7-7( األنشطة املقدمة يف دورة تدريبية لتمثيل السلوك، حيث تشتمل 

تلك األنشطة عىل مقدمة، وإعداد وتطوير املهارة والتخطيط لعملية التطبيق477.  وتركز كل 

دورة تدريبية تس��تمر عادة ملدة أربع س��اعات عىل مهارة واحدة من مهارات التعامل بني 
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األش��خاص مثل التدريب أو نقل األفكار.  وتش��تمل كل دورة عىل عرض لألسباب املنطقية 

للس��لوكيات األساس��ية، وتش��تمل كذلك عىل رشيط فيديو لنموذج يقوم بأداء السلوكيات 

األساسية، وفرص املامرسة باس��تخدام أساليب لعب األدوار، وتقييم أداء النموذج املعروض 

يف رشيط الفيديو، ودورة تخطيط مخصصة لفهم كيفية اس��تخدام الس��لوكيات األساسية يف 

الوظيفة.  ويف دورات املامرس��ة تلك يتم تزويد املتدرب��ني بتغذية راجعة عن كيفية توافق 

س��لوكهم مع الس��لوكيات األساس��ية التي يقدمها النموذج.  ويعتمد لع��ب األدوار واألداء 

النموذجي عىل وقائع حقيقية يف بيئة العمل التي يحتاج فيها املتدرب إىل تحقيق النجاح.  

إن برامج تدريب متثيل الس��لوك الجيدة اإلعداد تقوم بتحديد السلوكيات األساسية كام 

تق��وم بتهيئة عرض النمذجة وتوفري فرص املامرس��ة فضال عن تس��هيل انتقال التدريب478، 

وتتمث��ل أوىل خط��وات تطوير برامج تدريب متثيل الس��لوك يف تحدي��د )1( املهام التي ال 

تؤدى عىل نحو مالئم نظراً لنقص املهارة أو الس��لوك و)2( الس��لوكيات األساس��ية املطلوبة 

إلنجاز املهمة، فالسلوك األسايس هو سلوك ضمن مجموعة من السلوكيات الرضورية إلنجاز 

املهمة.  ففي متثيل الس��لوك تؤدى الس��لوكيات األساسية بشكل منوذجي وفق نظام محدد 

بهدف إنجاز املهمة، وُتحدد الس��لوكيات األساس��ية من خالل دراسة املهارات والسلوكيات 

الرضورية إلمتام املهمة وأيضاً من خالل املهارات أو الس��لوكيات التي يستخدمها املوظفون 

الذين يتمتعون بالكفاءة يف إنجاز املهمة.  

 يعرض الجدول )7-8( السلوكيات األساسية لربنامج تدريبي خاص بتمثيل السلوك يدور 

حول تحليل املشكالت.  ويحدد الجدول السلوكيات التي ينبغي أن يشارك املتدرب فيها حتى 

يكون له دور فعال يف تحليل املشكالت.  ومن الجدير باملالحظة أن السلوكيات األساسية ال 

تحدد الس��لوكيات املطلوبة يف كل خطوة من خطوات حل املش��كلة، بل تحدد السلوكيات 

األساسية يف وحدة املهارة تلك سلوكيات عامة من املناسب استخدامها يف مجموعة كبرية من 

املواقف.  فإذا اش��تملت مهمة ما عىل سلس��لة محددة من الخطوات التي ينبغي إجراؤها 

برتتيب معني، حينها تكون السلوكيات األساسية التي يتم عرضها أكرث تحديداً يف العادة وأكرث 

تفصياًل يف رشحها.  
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جدول )7-7( األنشطة الواردة يف برنامج تدريبي خاص بتمثيل السلوك 

مقدمة )45 دقيقة(

• مشاهدة فيديو يعرض السلوكيات األساسية. 	

• االستماع إلى األسباب المنطقية لبناء وحدة المهارة. 	

• مناقشة الخبرات المتاحة الستخدام المهارة.  	

إعداد المهارة وتطويرها )ساعتين و30 دقيقة(

• رؤية الوحدة التدريبية.	

• المشاركة في لعب األدوار والممارسة.  	

•  استالم تغذية راجعة شفهية ومرئية عن أداء السلوكيات األساسية.  	

عملية تخطيط التطبيق

• وضع أهداف التطوير.  	

• تحديد المواقف التي تستخدم فيها سلوكيات أساسية. 	

• تحديد تطبيقات السلوكيات األساسية على رأس العمل.  	

جدول )7-8( مثال عىل السلوكيات األساسية يف تحليل الربنامج

• احصل على المعلومات ذات الصلة من خالل: 	

• إعادة صياغة السؤال أو المشكلة لمعرفة ما إذا كانت قد ظهرت قضايا جديدة أم ال.  	

• إعداد قائمة بجوانب المشكلة الرئيسة.  	

• دراسة مصادر أخرى ممكنة للمعلومات.  	

تحديد األسباب المحتملة:

• احصل على معلومات إضافية عند الضرورة.  	

• قيم المعلومات للتأكد من الوفاء بجميع المعايير األساسية. 	

• قم بإعادة تحديد المشكلة مع مراعاة المعلومات الجديدة.  	

• حدد أي المعايير تشير إلى تمام حل المشكلة أو القضية.	
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عند تعلم العبي التنس، عىل س��بيل املثال، كيفية لعب رضبة البداية فإنه ينبغي عليهم 

اتباع سلس��لة من اإلجراءات )مثل صف األقدام ع��ىل خط البداية، ورفع مرضب التنس إىل 

الخل��ف أعىل الرأس ثم رمي الكرة، وكذلك رفع املرضب أعىل الرأس ولف املعصم لألس��فل 

لرضب الكرة(.  إنه ينبغي عىل من يتعلم مهارات التعامل بني األشخاص أن يطوروا سلوكيات 

أساسية عامة ألنه دامئاً ما يوجد أكرث من طريقة إلمتام املهمة.  فتطوير السلوكيات األساسية 

العامة يعزز من النقل البعيد )وهو ما متت مناقش��ته يف الفصل الخامس(، ويعني ذلك أن 

يكون املتدربون مؤهلني الستخدام السلوكيات األساسية يف مجموعة متنوعة من املواقف.  

أح��د االعتبارات األخرى التي يجب مراعاتها يف تطوير برامج متثيل الس��لوك هي عرض 

النمذجة الذي يوفر السلوكيات األساسية التي سيامرسها املتدربون بهدف تطوير مجموعة 

الس��لوكيات نفس��ها.  ويعد رشيط الفيديو الطريقة الس��ائدة املس��تخدمة لتقديم عروض 

النمذجة، رغم أن عروض النمذجة املحوسبة تستخدم هي األخرى )سيأيت مناقشة استخدام 

التكنولوجيا الجديدة يف التدريب يف الفصل الثامن(.  وتشتمل عروض النمذجة الفعالة عىل 

ست خصائص هي479: 

• يقدم العرض الس��لوكيات األساسية بوضوح، وال تتداخل موسيقا املوقف وخصائصه 	

التي تظهر يف العرض مع رؤية املتدرب وفهمه للسلوكيات األساسية.  

• يحصل النموذج املعروض عىل ثقة املتدربني.  	

• يتم عرض نظرة عامة عىل السلوكيات األساسية. 	

• يتم تكرار كل منوذج من مناذج الس��لوكيات األساسية، حيث يتم توضيح العالقة بني 	

سلوك النموذج وكل منوذج من مناذج السلوكيات األساسية للمتدرب.  

• تتم مراجعة السلوكيات األساسية وإدراجها يف النموذج.  	

• يقدم العرض مناذج تس��تخدم يف الس��لوكيات األساسية سواء يف النموذج اإليجايب أو 	

السلبي )وهي النامذج غري الفعالة التي ال تستخدم السلوكيات األساسية(.  

إن توف��ري فرص املامرس��ة ينطوي عىل )1( قي��ام املتدربني بإج��راء تدريب معريف عىل 

السلوكيات األساسية )2( وضع املتدربني يف مواقف )مثل لعب األدوار( بحيث ينبغي عليهم 
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اس��تخدام السلوكيات األساسية يف هذه املواقف.  وقد يتفاعل املتدربون مع شخص آخر يف 

لع��ب األدوار أو يف مجموعات مكونة م��ن ثالثة أفراد أو أكرث بحيث يقوم فيها كل متدرب 

مبامرس��ة السلوكيات األساسية.  وتسمح أكرث جلسات املامرس��ة فاعلية للمتدربني مبامرسة 

السلوكيات ملرات عديدة، وذلك ضمن مجموعة صغرية من املتدربني حيث يقل فيها القلق 

والخوف من التقييم، وذلك مع غريهم من املتدربني ممن يفهمون طبيعة الرشكة واملهمة.  

وينبغي أن تشتمل جلسات املامرسة عىل طريقة لتزويد املتدربني بالتغذية الراجعة، كام 

ينبغي أن تقدم تلك التغذية الراجعة دعام للمتدرب إزاء الس��لوكيات التي تؤدى بالش��كل 

الصحيح بجانب توفريها للمعلومات الالزمة لتحس��ني هذه الس��لوكيات.  فإذا كان أسلوب 

لعب األدوار عىل س��بيل املثال هو املس��تخدم فإنه بإمكان املتدرب��ني الحصول عىل تغذية 

راجعة من غريهم من املشاركني ممن يقومون مبالحظتهم يف حالة عدم مشاركتهم يف لعب 

األدوار.  كام يتم تس��جيل دورات املامرس��ة عىل رشيط فيديو ليعاد عرضها عىل املتدربني.  

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام الفيديو يساعد يف رصد سلوك املتدربني ومن ثم تزويدهم 

بتغذية راجعة مفيدة ومفصلة، باإلضافة إىل ذلك فإن مش��اهدة املتدربني للفيديو يبني لهم 

مدى احتياج سلوكياتهم للتحسني كام أنه يحدد لهم السلوكيات التي ينجحون يف تعلمها.  

تس��هم متثيل الس��لوك يف ضامن انتق��ال التدريب من خالل اس��تخدام عملية تخطيط 

التطبيق التي ُتِعد املتدربني الستخدام السلوكيات األساسية يف الوظيفة )مبعنى، تعزيز انتقال 

التدريب(.  ويتضمن تخطيط التدريب قيام جميع املشاركني بإعداد وثيقة مكتوبة يتم فيها 

تحديد املواقف التي ينبغي عليهم فيها اس��تخدام الس��لوكيات األساس��ية.  وتتطلب بعض 

الربام��ج التدريبية إبرام املتدربني »عقداً» يحدد الس��لوكيات األساس��ية التي يوافقون عىل 

استخدامها يف الوظيفة، وقد يقوم املدرب مبتابعة املتدربني للوقوف عىل مدى توافق أدائهم 

م��ع بنود العقد.  كام قد تتضمن عملية تخطيط التطبيق أيضاً إعداد املتدربني للتعامل مع 

العوامل املوقفية التي قد تعيق اس��تخدامهم للس��لوكيات األساسية )والتي تتشابه مع منع 

االرتدادات التي متت مناقش��تها يف الفصل الخامس(.  ويف جزء من عملية تخطيط التطبيق 

ق��د يتم إرشاك املتدرب مع متدرب آخر، مع األخ��ذ يف االعتبار رضورة التواصل بني كليهام 

ملناقشة حاالت النجاح والفشل يف استخدام السلوكيات األساسية.  
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أساليب بناء المجموعة:

أساليب بناء املجموعة هي عبارة عن أساليب تدريبية مصممة لتحسني مستوى فاعلية 

الفريق أو املجموعة.  ويكون التدريب وفق هذه األس��اليب موجهاً نحو تحس��ني مهارات 

املتدربني وتعزيز فاعلية الفريق.  ويتم يف هذه األساليب إرشاك املتدربني يف األفكار والخربات 

كام أنهم يش��كلون هوية املجموعة ويستوعبون ديناميكيات العالقة بني األشخاص، كام أن 

عليه��م معرفة نقاط قوته��م وضعفهم فضاًل عن نقاط القوة والضع��ف يف أقرانهم.  وتركز 

أساليب املجموعة عىل مساعدة الفرق يف رفع مستوى مهاراتها لضامن فاعلية فريق العمل.  

ويتاح عدد من أس��اليب التدريب لتحس��ني مجموعة العمل أو أداء الفريق، أو بناء فريق 

جديد، أو تحس��ني مس��توى التفاعل بني الف��رق املختلفة.  وينط��وي كل ذلك عىل اختبار 

للمشاعر واملدركات واملعتقدات التي تتكون حول أسلوب عمل الفريق، ومناقشاته وأسلوبه 

يف تطوير الخطط الالزمة لتطبيق ما تعلمه الفريق عىل أدائه يف بيئة العمل.  

وتنطوي أس��اليب بناء املجموعة عادة عىل التعلم باملغامرة، وتدريب الفريق، والتعلم 

العميل.  وتشتمل برامج التدريب الخاصة بالتعلم التجريبي عىل أربع مراحل:  )1( اكتساب 

معارف مفاهيمية ونظرية، )2( املشاركة يف املحاكاة السلوكية، )3( تحليل النشاط، )4( ربط 

النظرية والنشاط مبواقف عىل رأس العمل أو مواقف واقعية480.

وحت��ى يكت��ب لربامج التدريب التجريب��ي النجاح فإنه ينبغي اتباع ع��دد من القواعد 

اإلرش��ادية، إذ ينبغ��ي أن يرتبط الربنامج مبش��كلة مح��ددة يف العمل، وينبغ��ي أن ينتقل 

املتدربون خارج دائرة االرتياح الش��خيص ولكن بحدود حتى ال يقللوا من تحفيز املتدربني 

أو قدرتهم عىل فهم الغرض من الربنامج،  وينبغي اس��تخدام أس��اليب تعليمية متعددة مبا 

يف ذلك األس��اليب الس��معية والبرصية والحركي��ة.  وعند إعداد األنش��طة الخاصة بربنامج 

تدريب��ي تجريبي فإنه ينبغي ع��ىل املدربني أن يطلبوا من املتدرب��ني اقرتاح مدخالت عىل 

أهداف الربنامج.  كام أن التوقعات الواضحة عن الغرض من الربنامج والنتائج املتوقعة ودور 

املتدربني يف الربنامج هي من املسائل املهمة، كام ينبغي أن يتم تقييم الربنامج التدريبي يف 

النهاي��ة، وينبغي أيضاً أن تكون الربامج التدريبية التي تش��تمل عىل تعلم تجريبي مرتبطة 

بالتغريات التي تطرأ عىل مواقف املوظفني وس��لوكياتهم ونتائج العمل األخرى.  فإذا كانت 
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برامج التدريب التي تتضمن تعلاًم تجريبياً ال تتبع تلك القواعد اإلرش��ادية، فإنها بذلك رمبا 

تكون محل شك.  ومثال ذلك أن مفتش الربيد يف الواليات املتحدة قام بتقديم استقالته بعد 

توجيه االنتقادات لألنشطة التي كانت مخصصة لتدريب فريق الربيد.  حيث اشتىك موظفو 

الربيد الس��ابقون والحاليون للعديد من أعضاء مجلس الش��يوخ عن أنشطة التدريب التي 

تضمن��ت قيام املوظفني بتغطية بعضهم لبعض ب��ورق الحامم وارتداء مالبس قطط وحمل 

الفتات مكتوب عليها »فريق العمل»481.

قام��ت مؤسس��ة كوانتام )Quantum( الت��ي تقع يف والية كاليفورني��ا بتطوير مرشوع 

إلص��الح البنية التحتي��ة اإللكرتونية للرشكة من خ��الل عمليات دولية482، وقد ش��مل هذا 

املرشوع مجموعة متنوعة من أعضاء الفريق من أقس��ام تكنولوجيا املعلومات والهندس��ة 

والتس��ويق وتصمي��م الجرافيك، وقد ضم الفريق موظفني موهوب��ني بدرجة كبرية إال أنهم 

مل يعت��ادوا العمل مع��اً يف فريق واحد، كام أن العديد من أعض��اء الفريق كانوا من أماكن 

متباع��دة جغرافياً م��ام زاد من صعوبة العم��ل يف فريق واحد.  وقامت املؤسس��ة بتعيني 

مجموعة ممثلني لقيادة الفريق من خالل سلس��لة من األنشطة االرتجالية املصممة بهدف 

جعل أعضاء الفريق يش��اركون قصصهم الشخصية.  وباستخدام املوسيقى واألثاث املسحي 

واإلضاءة ومس��تحرضات التجميل واألزياء، قام املمثلون بتمثيل القصص التي رواها أعضاء 

الفريق.  حيث جس��دوا ش��خصية أعضاء الفريق الذين عربوا عن العزلة واإلحباط، ومن ثم 

كان أعض��اء الفريق يقومون بعد ذلك بلعب األدوار.  وقد أتاحت هذه الدورات لكل عضو 

يف الفريق فرصة طرح أس��ئلة خاصة باملمثل��ني أو فيام بينهم، وقد خرج أعضاء الفريق من 

مش��اركتهم يف هذا النش��اط مبزيد من التعاطف والتفاهم بعضه��م تجاه بعض حيث أدى 

تطور العالقات الش��خصية لنش��أة روابط إيجابية بني األشخاص مام أسهم يف التزام الفريق 

باملواعيد املحددة لتسليم األعامل وإكامل املرشوعات.  

التعلم بالمغامرة:

يرك��ز التعلم باملغامرة عىل تطوي��ر فريق العمل ومهارات القيادة من خالل األنش��طة 

املنظم��ة483.  ويتضمن التعلم باملغامرة تدريباً مكثفاً، وكذل��ك تدريباً خارجياً، باإلضافة إىل 

حلق��ات قرع الطبول بل وحت��ى دورات الطهي.  ويبدو أن التعلم باملغامرة هو األنس��ب 
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لتطوير املهارات املرتبطة برفع مس��توى فاعلية املجموعة يف الوعي الذايت وحل املش��كالت 

وإدارة النزاع واملخاطرة. وقد يتضمن التعلم باملغامرة أنشطة بدنية مجهدة ومثرية للتحدي 

مثل التزلج بعربات تجرها الكالب أو تسلق الجبال، كام ميكن أن يستخدم التعلم باملغامرة 

أنش��طة خارجية منظمة للمجموعات واألفراد مثل تس��لق الجدران ودورة تس��لق الحبال 

وس��قطة الثقة وتسلق الس��المل واالنتقال من برج إىل آخر باس��تخدام جهاز مربوط بسلك 

يصل بني الربجني.  

لعب��ة العارضة )The Beam( عىل س��بيل املثال، تتطلب من أعض��اء الفريق أن يعربوا 

عارضة بارتفاع س��تة أقدام مثبتة بني ش��جرتني بدون الحصول عىل مس��اعدة إال من أعضاء 

  . الفريق، وميكن أن يس��اعد املتدربون أنفسهم بتوجيه النصيحة وتشجيع بعضهم لبعض484

أما األنش��طة املعتمدة عىل الحبال فرتتفع عن األرض مبقدار 3 إىل 4 أقدام ومنها ما يرتفع 

مبق��دار 25 إىل 30 قدماً.  ويع��د اللعب بالحبال عىل ارتفاع ع��اٍل متريناً يعتمد عىل مهارة 

فردية يكون الغرض منه مس��اعدة املتدرب عىل التغلب ع��ىل الخوف.  أما اللعب بالحبال 

عىل ارتفاع منخفض فيتطلب قيام جميع أعضاء الفريق بإمتام الدورة بنجاح، ويكون الغرض 

منها تعزيز هوية الفريق ومتاسكه ودعم مهارات التواصل بني أعضائه.  

ويف أحد برامج التعلم باملغامرة، ُطلب من مديرة أحد املطاعم يف سلسلة مطاعم تشيليز 

)Chili’s( بأن تتس��لق جداراً بارتفاع ثالثة طواب��ق485، ويف ما يقارب ثلثي الطريق من قمة 

الجدار، أصيبت املديرة باإلرهاق الشديد، لكنها استطاعت الصعود إىل القمة بعد أن تعالت 

أصوات أعضاء الفريق املوجودين باألس��فل بالنصح والتشجيع.  وعندما سئلت عن الدروس 

التي تعلمتها من التجربة، قالت بأن التمرين جعلها تدرك أن تحقيق النجاح عىل املس��توى 

الش��خيص يعتمد عىل اآلخرين، ومن ثم يجب عىل جميع العاملني باملطعم الذي تديره أن 

يتعاونوا عىل تحقيق رضا الزبائن.  

قد يتضمن التعلم باملغامرة أيضاً أنش��طة رضورية تتطلب التنس��يق بني أعضاء الفريق 

إال أنه��ا تحّم��ل أعضاء الفريق قلياًل من الجهد البدين.  أم��ا يف حلقات قرع الطبول، فيقوم 

 )Toyota( كل عضو يف الفريق بتش��كيل أوركس��رتا قرع الطبول.  وهناك مثاًل رشكة تويوتا

للس��يارات التي أنفقت 20000 دوالر عىل حلقات قرع الطبول الس��تيعاب 40 ش��خصاً يف 
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مركزه��ا التدريبي يف تورانس بكاليفورنيا486، إذ كان��ت حلقات قرع الطبول تعقد مرتني يف 

األس��بوع، وتؤم��ن رشكة تويوتا بأن ه��ذه الحلقات هي صور مجازي��ة لكيفية عمل الفرق 

 Cookin› Up( ذات األداء العايل يف إطار من التعاون واملرونة.  وهناك كوكني أب تش��انج

Change( الذي ميثل أحد الدورات املتعددة الخاصة ببناء فرق العمل والتي يقدمها رؤساء 

الطه��اة ومقدمي خدمات التغذي��ة والفنادق ومدارس الطبخ487، وقد اس��تخدمت رشكات 

مثل هوندا ومايكروسوفت هذه الدورات.  وتكمن الفكرة من هذه الدورات يف أن حلقات 

الطبخ تساعد عىل تعزيز مهارات التواصل من خالل مطالبة أعضاء الفريق بالعمل معاً عىل 

إعداد وجبة متكاملة )وليمة!(، ينبغي عىل كل فريق أن يحدد املهام التي س��يكلف بها كل 

عضو من الفريق )كالطبخ، أو التقطيع أو التنظيف( ومن س��يعد الطبق الرئيس والسلطات 

والحلوي��ات، ويطالب أعضاء الفريق دامئاً بتبديل املهام يف منتصف مرحلة اإلعداد للوقوف 

عىل ردود فعل الفريق نحو التغري.  

وحت��ى تنجح برامج التعلم باملغامرة فإنه الب��د أن ترتبط التدريبات باملهارات مبختلف 

أنواعه��ا والتي يتوقع تطويرها من خالل املش��اركني، كام أنه وبع��د التدريبات ينبغي عىل 

املي��س الفع��ال أن يقود حلقة نقاش��ية حول ما ت��م يف التدريبات، وما ت��م تحصيله فيها، 

وكيفي��ة ارتباط أحداث التدريب بالوضع الوظيفي، وكيفية وضع أهداف وتطبيق ما تعلمه 

املتدرب��ون عىل رأس العمل488، أما ألعاب س��قطة الثقة فتتطلب من املتدرب الوقوف عىل 

رصيف يرتفع عن األرض مبقدار خمس��ة إىل س��تة أقدام ثم يس��قط للخلف لتتلقاه أذرع 

مجموعة من زمالئه.  وإذا امتنع األقران من الس��قوط، فإن هذا مؤرش عىل عدم ثقتهم يف 

أعضاء الفريق.  وبعد إمتام لعبة س��قطة الثقة، يطل��ب امليس من املتدربني تحديد مصدر 

قلقه��م وعزوه إىل أحداث معينة يف بيئة العمل )كأن يرتبط مبرشوع مكلف به أحد األقران 

ومل يكتمل يف الوقت املحدد مام يؤدي إىل عدم الثقة يف هذا الزميل(.  

إن املتطلب��ات البدني��ة الالزمة لبعض أن��واع التعلم باملغام��رة ورضورة ملس املتدربني 

بعضه��م لبعض دامئاً أثناء التدريبات قد يزيد من مخاط��ر تعرض الرشكة لدعاوى اإلهامل 

بس��بب اإلصابات الش��خصية والتعريض املتعمد للضغوط النفس��ية، وانتهاك الخصوصية.  

كام أن قانون األمريكيني ذوي اإلعاقات يطرح تس��اؤالت حول اس��تجابة الرشكات ملطالب 

املوظفني املعاقني باملشاركة يف املسابقات التدريبية البدنية489.
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ونظراً للطبيعة البدني��ة املرهقة للتعلم باملغامرة، فإنه من الرضوري معرفة متى تختار 

ه��ذه الطريقة دون غريها، حيث يس��مح التعل��م باملغامرة للمتدربني ب��أن يتفاعلوا فيام 

بينهم يف املواقف التي ال تحكمها قواعد العمل الرس��مية.  وقد يكون هذا النمط من بيئة 

العمل رضورياً ليتمكن املوظفون من االندماج يف فريق عمل متامسك، وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن تدريبات التعلم باملغامرة تس��مح للمتدربني مبش��اركة خرباتهم الوجدانية بعضهم مع 

بعض، إذ قد تس��اعد الخربات الوجدانية املفيدة املتدربني يف كس األمناط السلوكية الصعبة 

وتغيري بعض الس��لوكيات.  ويتمث��ل أحد أهم خصائص التعلم باملغام��رة يف أن التدريبات 

قد متثل صوراً مجازية للس��لوك التنظيمي، مبعنى أن يترصف املتدربون يف التدريبات متاماً 

ك��ام يترصفون عند العمل يف فريق )كس��لوكياتهم عند تطوير خط��ة إطالق أحد املنتجات 

مثاًل(.  ونتيجة لذلك يكتس��ب املتدربون رؤية للس��لوكيات غري الفعالة من خالل تحليلهم 

للسلوكيات التي تحدث أثناء التدريب.

إذاً ه��ل ينجح التعلم باملغامرة يف القيام بدوره؟ حت��ى اآلن مل يتم إجراء تقييامت 

دقيق��ة ألثر التعلم باملغامرة يف معدل اإلنتاجية أو األداء، ومع ذلك يش��ري املش��اركون 

الس��ابقون دامئاً إىل أنهم اكتس��بوا فهاًم أكرب ألنفسهم ولكيفية تفاعلهم مع زمالئهم يف 

العمل490. وقد يكون أحد مفاتيح نجاح برنامج التعلم باملغامرة هو اإلرصار بأن تشارك 

مجموعات العمل كلها حتى تظهر العنارص األساسية التي تعيق فاعلية املجموعة ومن 

ثم مناقشتها.

تدريب الفريق:

تدري��ب الفريق هو تنس��يق ألداء األفراد التي تعمل معاً بغية تحقيق هدف مش��رتك، 

ويبني الش��كل )7-2( مكونات أداء الفريق الثالث وهي:  املعرفة، والتوجهات، والسلوك491، 

ويقص��د هنا باملطلب الس��لويك رضورة قي��ام أعضاء الفريق بأعامل تس��مح لهم بالتواصل 

والتنسيق والتأقلم وإنجاز املهام املعقدة حتى تتحقق أهدافهم.  
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شكل )7-2( مكونات أداء الفريق

أداء 

الفريق

التوجهاتالمعرفةالسلوك

المصدر:
Salas and J.  A.  Cannon-Bowers، «Strategies for Team Training، « in Training for 21st Century 

Technology: Applications of Psychological Research، eds.  M.  A.  Quinones and A. Dutta 

)Washington، DC: American Psychological Association، 1997(: 249 -81. 

يتطل��ب مكون املعرفة أن يكون لدى أعضاء الفريق مناذج عقلية أو تركيبات يف الذاكرة 

تسمح لهم بالقيام بوظائفهم بكفاءة وفاعلية يف املواقف غري املتوقعة أو الجديدة.  وترتبط 

معتق��دات أعضاء الفريق تجاه املهمة ومش��اعر بعضهم نحو بع��ض مبكون التوجهات، أما 

أخالقيات الفريق ومتاس��كه وهويته فرتتبط مبس��توى أدائه.  فعىل س��بيل املثال، يف القطاع 

العسكري والقطاع الخاص )مثل محطات الطاقة النووية، وخطوط الطريان التجارية(، تقوم 

أطق��م القيادة أو املجموعات أو الفرق بأداء الكثري من األعامل، حيث يعتمد األداء الناجح 

عىل تنس��يق األنشطة الفردية بهدف اتخاذ قرارات تتعلق بأداء الفريق ومبستوى جاهزيته 

للتعامل مع املخاطر املحتملة )كالتعامل مع االرتفاع الزائد يف درجة حرارة املفاعل النووي(.  

وتش��ري البح��وث إىل أن الفرق التي يتم تدريبه��ا بكفاءة وفاعلية تق��وم بتطوير إجراءات 

لتحديد األخطاء وإصالحها، وتنس��يق عملي��ة جمع املعلومات، باإلضاف��ة إىل دعم بعضها 

لبعض492.
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شكل )7-3( العنارص الرئيسة لهيكل التدريب 

الوسائل

• معتمدة على المعلومات	

• معتمدة على الشرح	

• الفيديو 	

• معتمدة على التدريبات	

• تدريبات موجهة	

• لعب أدوار 	

األدوات

• تحليل مهمة الفريق	

• قياس األداء	

• م���ح���اك���اة ال��م��ه��م��ة 	

والتدريباات

أهداف تدريب الفريق

االستراتيجيات

• التدريب المشترك	

التدريب على التنسيق	•

المحتوى

• المعرفة	

• المهارات	

• التوجهات	

المصدر:
E.  Salas and J. A.  Cannon-Bowers، «Strategies for Team Training، « in Training for 21st Century 

Technology: Application of Psychological Research، eds.  M.  A.  Quinones and A.  Dutta 

)Washington، DC: American Psychological Association 1997:270. 
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يوضح الش��كل )7-3( العنارص األربعة الرئيسة لهيكل التدريب وهي )األدوات والطرق 

واإلس��رتاتيجيات واألهداف(.  فهناك العديد من األدوات التي تس��اعد عىل تحديد وتنظيم 

عملية تقديم املحتوى التدريبي املوجه للفريق493، كام توفر تلك األدوات أيضاً البيئة املطلوبة 

لح��دوث التعلم )مثل التغذية الراجع��ة(، وتعمل تلك األدوات باالش��رتاك مع مجموعات 

تدريبية مختلفة للمساعدة يف وضع إسرتاتيجيات تعليمية، وتتألف من مجموعة من الطرق 

واألدوات واملحتوى املطلوب توفرها لألداء الفعال.  

تتضم��ن تلك اإلس��رتاتيجيات التدريب املش��رتك والتدريب عىل التنس��يق باإلضافة إىل 

تدريب قائد الفريق، أما التدريب املش��رتك فيعني فهم بعض أعضاء الفريق ملهارات بعض 

وتطبيقها حتى يتم إعداد األعضاء لدخول املجموعة وش��غل موقع عضو من األعضاء الذين 

قد يرتكون الفريق بشكل مؤقت أو دائم.  وتشري البحوث إىل أن معظم فرق العمل تستفيد 

من تزويد األعضاء بصورة كافية عن أدوار زمالئهم يف الفريق عىل األقل يف مناقش��ة تبديل 

اإلسرتاتيجيات والسلوكيات املتنوعة التي تؤثر يف أداء الفريق494. أما التدريب عىل التنسيق 

فريش��د الفريق إىل كيفية مش��اركة املعلومات وتحمل مس��ؤولية اتخاذ القرار لتعظيم أداء 

الفريق، وتظهر أهمية التدريب عىل التنس��يق بش��كل خاص يف مج��ال املالحة الجوية أو 

الفرق الجراحية املسؤولة عن مراقبة جوانب مختلفة لألجهزة واملعدات وبيئات العمل، غري 

أنه البد من مش��اركتهم املعلومات حتى ميكنهم اتخاذ أفضل القرارات فيام يتعلق بالعناية 

بامل��رىض أو مراقبة أداء وأم��ن الطائرات.  أما تدريب قائد الفري��ق فيعني التدريب الذي 

يتلق��اه مدير الفريق أو امليس، وقد يتضمن ذل��ك تدريب املدير عىل كيفية حل الخالفات 

داخل الفريق أو مساعدته عىل تنسيق األنشطة أو املهارات األخرى ذات الصلة.  

 من الواضح أن املوظفني يحتاجون إىل مهارات فنية من شأنها أن تساعد فرق العمل يف 

إنج��از مهمتها، لكن أعضاء الفريق يعوزهم أيضاً مهارات التواصل والتكيف وحل الخالفات 

فضاًل عن مس��ائل أخ��رى خاصة بالعمل الجامعي495.  وينط��وي تدريب الفريق عادة عىل 

العديد من الطرق، فقد تس��تخدم املحارضة أو الفيديو عىل س��بيل املثال يف نرش معرفة ما 

تتعلق مبهارات التواصل، وقد تستخدم املحاكاة أو لعب األدوار يف إتاحة الفرصة للمتدربني 

لتطبيق ومامرس��ة مهارات التواصل التي تركز عليها املح��ارضة، وبغض النظر عن الطريقة 

املختارة فإنه ينبغي أن يتضمن التدريب عىل فرص املامرسة والتغذية الراجعة.  
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 ترس��ل رشكة يونايتد آيرالينز )United Airlines( مرشفها أو موظفي املراقبة وخدمات 

 Pit Instruction and Training( )Pit( الطائرات إىل مركز بيت انسرتاكش��ان آند تريين��ج

Crew U( الذي يركز عىل مهام اإلعداد واملامرس��ات والعمل الجامعي الخاص بطاقم خدمة 

س��يارات االتحاد الوطني لسباق السيارات القدمية ناس��كار )NASCAR(.  حيث تستخدم 

رشكة يونايتد آيرالينز التدريب لتطوير طرق قياس��ية لتفريغ وش��حن وإقالع طائراتها بشكل 

آمن وبصورة أكرث فاعلية496.  ومتتلك مدرس��ة بيت إنسرتاكش��ان آند تريننج التي تقع خارج 

مدينة شارلوت بشامل كاليفورنيا مضامر سباق بطول ربع ميل وطريق خدمة سيارات يتسع 

لس��ت سيارات، وتقدم املدرس��ة برامج تدريب لطواقم خدمة سيارات السباق، لكن معظم 

عملها يأتيها من ال��رشكات املهتمة بتدريب الفرق عىل كيفية العمل بأمان وفاعلية وبنفس 

كفاءة طاقم خدمة س��يارات الس��باق الخاصة باتحاد ناسكار.  ويعمل طاقم خدمة سيارات 

ناس��كار بأمان ورسعة وكفاءة ألن كل عضو يف الفريق يع��رف املهام املكلف بها )مثل تغيري 

اإلطارات، استخدام املدفع الهوايئ، ضخ البنزين، التخلص من النفايات(، ويقوم طاقم العمل 

بعد انتهائه من خدمة س��يارات الس��باق بنقل املعدات الجديدة للموقع تحس��باً للخدمات 

التالي��ة.  ويق��وم املتدربون فعلياً يف مركز بيت كرو يو )Pit Crew U(، بعمل طواقم خدمة 

س��يارات الس��باق، حيث يتدربون عىل كيفية التعامل مع روافع السيارات وتغيري اإلطارات 

وملء خزانات الوقود الخاصة بسيارات السباق.  ويتم تصويرهم بالفيديو وتحسب معدالتهم 

الزمنية متاماً مثل الطواقم الحقيقة التي تعمل يف مجال خدمة سيارات السباق، كام يتلقون 

تغذية راجعة من املدربني ومن أعضاء مهنيني من طاقم خدمة الس��يارات الذين يعملون يف 

فرق ناسكار.  كام يتطلب الربنامج من املتدربني أن يتعاملوا مع ظروف غري متوقعة تتشابه 

مع ما يواجهونه يف بيئة العمل.  ففي نقطة خدمة السيارات، عىل سبيل املثال، ُتبعرث صواميل 

اإلطارات بش��كل متعمد يف املنطقة التي تقف فيها س��يارة الس��باق، ويتم مراقبة موظفي 

رشك��ة يونايتد ملعرفة ما إذا كانوا قد الحظوا صوامي��ل اإلطارات املبعرثة وقاموا بالتقاطها أم 

ال، وبالقي��اس يتحمل موظفو خدمات الطائرات مس��ؤولية التخلص م��ن الحطام الناتج من 

مهبط الطائرات حتى ال يلتصق مبحركاتها أو يرض باملعدات. ويف نقطة خدمة سيارات أخرى، 

اضطرت فرق يونايتد للعمل بعدد من األعضاء أقل من املعتاد، وهو ما يحدث أحياناً عندما 

يكون طواقم خدمات الطائرات غري مكتملة العدد نظراً لتغيب املوظفني.  
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يعد تدريب رشكة يونايتد جزءاً من استثامر مباليني الدوالرات يتضمن تحديث املعدات 

وتوفري أجهزة مسح ضويئ لألمتعة.  ويهدف هذا التدريب إىل الوصول مبستوى مهام أعضاء 

فريق خدمات الطائرات ملس��توى قيايس وتعزيز الحاجة إىل ترتيب عمل هذه الفرق ودعم 

التواصل بينهم ورفع معنوياتهم.  فقد كان التدريب اختيارياً ملوظفي خدمات الطائرات ومل 

يكونوا عرضة للتسيح من العمل، بل ُطلب منهم االتفاق عىل خفض أجورهم للمس��اعدة 

يف إنق��اذ الرشكة من اإلفالس.  وق��د بدأت رشكة يونايتد بالفع��ل يف تخصيص فرتات أقرص 

النتظار الطائرات يف بعض املطارات، متوقعة نتائج إيجابية من الربنامج.  ومن خالل الفرتات 

القصرية النتظار الطائرات، متكنت الرشكة من القيام برحالت جوية يومية أكرث دون الحاجة 

إىل رشاء طائرات جديدة.  وتس��عى الرشكة لرفع مس��توى املنافسة يف خطوطها الجوية عرب 

خفض متوسط فرتات انتظار الطائرات مبعدل مثاين دقائق. 

التعلم العملي:

يق��دم التعلم العميل للفرق أو ملجموعات العمل مش��كلة فعلي��ة بحيث يتعني عليهم 

حلها وااللتزام بخطة العمل، ومن ثم يحملهم مسؤولية تنفيذ الخطة497، وتستخدم الرشكات 

أس��لوب التعلم العميل يف حل املش��كالت الخطرية، ويف إعداد القادة، وبناء فرق ذات أداء 

ع��اٍل بسعة، باإلضافة إىل تغيري ثقاف��ة املنظمة.  ويبني الج��دول )7-9( الخطوات املتبعة 

يف التعل��م العميل حيث يتم معالجة أنواع متباينة من املش��كالت، مبا يف ذلك كيفية تغيري 

النشاط التجاري، واستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل، وإزالة الحواجز بني الزبون والرشكة، 

وإعداد قادة دوليني.  وعادة ما يتضمن التعلم العميل من 6 إىل 30 موظفاً، كام قد يشتمل 

ع��ىل زبائن ووكالء بيع.  ولك��ن هناك عدة فوارق يف تكوين املجموع��ة، إذ متثل أحد تلك 

الفوارق يف اشتامل املجموعة عىل عميل واحد للمشكلة التي يتم معالجتها.  وأحياناً تشتمل 

املجموعات عىل ممثلني ذوي وظائف متداخلة ويكون لهم جميعاً دور يف املشكلة.  فرشكة 

نوفارتس )Novartis( عىل س��بيل املثال، والتي تعمل يف مجال األدوية )مثل رشكة ساندوز 

Sandoz( وكذل��ك يف مجال الرعاية الصحية للعمالء والحيوانات، تس��تخدم التعلم العميل 

يف معالجة قضايا مثل التس��ويق الذي يعد مهاًم لكل األنش��طة األساس��ية للرشكة498، أو قد 

تشتمل املجموعة عىل موظفني من تخصصات متعددة بحيث يركز كل منهم عىل مشكالته 
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الوظيفية الخاصة، ويس��هم كل منهم يف حل املش��كالت املحددة له.  وُيطلب من املوظفني 

وض��ع حلول مبتكرة وأفكار جديدة يف مدة زمنية وجيزة، حيث تحتاج الفرق يف العادة إىل 

جمع معلومات حول املشكلة وطريقة حلها بالرجوع إىل العمالء واملوظفني واألكادمييني و/

أو قادة املج��ال، ومبجرد قيام الفرق بجمع البيانات ووضع التوصيات يكون عليهم تقدميها 

إىل كبار القادة التنفيذيني.  

جدول )7-9( خطوات التعلم العميل

• تحديد رعاة التعلم العملي ومنهم الرؤساء التنفيذيون وكبار المديرين.	

• تحديد المشكلة أو القضية.	

• تحديد واختيار المجموعة التي ستتعامل مع المشكلة.	

• تحديد المدربين القادرين على مساعدة المجموعة في إعادة صياغة المشكلة. وتحسين مستوى 	

حل المشكلة من خالل االستماع، وتقديم التغذية الراجعة، وطرح االفتراضات، وما شابه ذلك.  

• عرض المشكلة على المجموعة.	

• المناقش��ات الجماعية وتتضمن إعادة صياغة المش��كلة واالتفاق على طبيعة المشكلة ومعرفة 	

واجبات المجموعة تجاه حل المشكلة وكيف ينبغي مواصلة المجموعة لعملها.  

• جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحل المشكلة وتقوم به المجموعة بعمومها وكذا األعضاء بشكل 	

فردي.  

• عرض المجموعة لكيفية حل المشكلة بهدف ضمان عمل الرعاة وفق توصيات المجموعة. 	

• التدبر واستخالص المعلومات )مثل استخالص المهارات التي تعلمتها المجموعة وأعضاؤها؟ وما 	

الذي يحتمل قيامهم به بشكل مختلف؟(

المصدر: 
M. Marquardt.  «Harnessing the Power of Action Learning، « T+D )June 2004(: 26-32; D.  Dotlich 

and J.  Noel، Action Learning )San Francisco; Jossey-Bass.  1998(.  

 )ATC( م��ن بني الرشكات األخ��رى التي اس��تخدمت التعلم العميل رشكة إي��ه يت يس

الت��ي تعم��ل يف مجال إدارة خدمات النقل العام يف والية إلين��وي.  فقد قامت تلك الرشكة 

باستخدام التعلم العميل للمساعدة يف زيادة أرباحها من خالل خفض تكاليف التشغيل499، 

و تم تقس��يم املوظفني إىل فرق تدريب عميل لتحديد طرق خفض التكاليف وإيجاد حلول 
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فعال��ة.  وافرتضت العملية أن املوظفني األقرب ملوق��ع العمل هم من لديهم أفضل األفكار 

حول كيفية حل املش��كالت.  وبالفعل اجتمعت فرق مكونة من خمسة إىل سبعة موظفني 

مرة يف األسبوع لعدة ساعات ولفرتة ترتاوح بني 45 و60 يوماً.  وعىل سبيل املثال، قد يكون 

ل��دى الفريق الذي يعمل يف مخزن لقط��ع الغيار موظف خاص بقطع الغيار، وبعض عامل 

الصيان��ة، ومرشف، وموظف عمليات، وقد قامت تلك الفرق بدراس��ة املش��كالت والقضايا 

املختلفة مثل س��اعات العمل اإلضايف، والصيانة الوقائي��ة، والتغيب عن العمل، وجرد قطع 

الغي��ار وعدم كفاية إجراءات فحص الس��المة، وقد قامت تلك الفرق بعصف ذهني لتوليد 

وابت��كار أف��كار جديدة وجعل��ت األولوية لتلك الت��ي كان هناك احتاملية أك��رب لحدوثها، 

ووضعت خططاً للعم��ل، ونفذتها واختربتها وقامت بقياس مخرجاتها، وبفضل تلك الحلول 

التي ابتكرتها الفرق استطاعت الرشكة أن توفر أكرث من 1. 8 مليون دوالر.  

تدريب الحيود السداسي )سيكس سيجما( والحزام األسود: 

تش��تمل الربامج التدريبية ل� 6 سيجام والحزام األسود عىل مبادئ التعلم العميل، حيث 

تزود 6 س��يجام املوظفني بأدوات إحصائية وقياس��ية للمس��اعدة يف تقليل العيوب وخفض 

التكاليف500.  وتعد 6 س��يجام معيار جودة يستهدف الوصول بنسبة العيوب إىل 3-4 فقط 

ل��كل مليون عملية.  وقد بدأ تطبيق نظام 6 س��يجام يف رشكة موتوروال )Motorola(، وقد 

وفر عىل الرشكة ما يقدر ب�15 مليار دوالر منذ أوائل التس��عينيات.  وهناك عدة مستويات 

لتدريب س��يكس س��يجام، التي تنتهي باعتامد املوظفني كحاميل حزام أخرض، أو أبطال، أو 

حاميل حزام أس��ود501، وليك يصل املتدربون إىل مس��توى الحزام األسود، فإنه ينبغي عليهم 

املش��اركة يف ورش عم��ل والقيام مبهام مكتوبة ينفذها مدرب��ون خرباء،  ويتضمن التدريب 

دورات مدتها أربعة أيام وتس��تمر ل� 16 أسبوعاً.  ويقوم املتدربون أثناء الدورات التدريبية 

بتطبيق ما تعلموه عىل املرشوعات املكلفني بها ومن ثم يس��تخدمونها يف الدورة التدريبية 

التالية.  كام ال يطالب املتدربون بإمتام اختبارات شفهية وتحريرية فحسب بل أيضاً بالقيام 

مبرشوعني أو أكرث يكون لهام تأثري ملحوظ يف النتيجة النهائية للرشكة.  وبعد إكامل تدريب 

الحزام األس��ود، يكون املوظفون قادرين يف تطوير وتدريب وقيادة فرق س��يكس س��يجام، 

كام تكون لديهم القدرة عىل توجيه اإلدارة فيام يتعلق مبرشوعات س��يكس سيجام، وكذلك 
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تقديم طرق اإلحصاء واألدوات الخاصة به ألعضاء الفرق.  وبعد قيام الحاصلني عىل الحزام 

األس��ود بقيادة فرق املرشوعات املتنوعة، ميكنهم الحصول ع��ىل تدريب إضايف بحيث يتم 

اعتامدهم من خالله كخرباء حزام أس��ود، ويس��تطيع خرباء الحزام األسود أن يدربوا غريهم 

من حاميل الحزام األسود وأن يساعدوا كبار املديرين عىل دمج 6 سيجام يف أهداف العمل 

املتعلقة بالرشكة.  

قامت رشكة ماكيس��ون كوربوريش��ان )McKesson Corporation( بتدريب ما يقرب 

من 15 إىل 20 متدرباً من حاميل الحزام األس��ود وقام��ت بإعادة تكليفهم مببارشة وحدات 

العمل األصلية الخاصة بهم ليكونوا ممثلني ل� 6 س��يجام يف فريقهم502، وعندما تنتهي مدة 

العمل التي متتد لعامني يعود حاملو األحزمة السوداء إىل العمل يف مناصب أعىل، مام يسهم 

يف نرش ه��ذا النهج التعليمي يف أرجاء املنظمة ويضمن التزام القادة األساس��يني بفلس��فة 

س��يكس سيجام.  وُيعد تدريب 6 سيجام يف معظم أقس��ام الرشكة إلزامياً عىل نواب رئيس 

الرشك��ة الذي��ن يحرضون التدريب عىل 6 س��يجام ويوضح كيفية تحدي��د مرشوع محتمل 

لس��يكس س��يجام.  ويتوقع من كل مدير يف مختلف أقس��ام الرشكة أن يحرض التدريبات 

األساسية لسيكس سيجام، حيث أظهرت الجهود املبذولة يف هذا الربنامج فوائد سنوية ظهر 

مردودها منذ بداية تطبيق الربنامج يف عام 1999.  

وع��ىل الرغم من أن التعلم العميل مل يتم تقييمه بش��كل رس��مي، إال أنه يبدو أن تلك 

العملية تحقق أقىص قدر من التعلم وانتقال التدريب ألنها تتناول مشكالت حقيقية يواجهها 

املوظفون.  كام أن التعلم العميل قد يكون مفيداً يف تحديد العنارص الرئيسة املسؤولة عن 

الخلل الوظيفي يف الفريق والتي قد تعيق حل املش��كلة بش��كل فعال.  وقد تطلب التعلم 

العميل يف رشكة جرنال إلكرتيك )General Electric( أن يقوم املوظفون باستخدام املهارات 

وبتطبيقه��ا يف بن��اء الفريق، وحل املش��كالت، وإدارة التغيري، وحل الخالف��ات، والتواصل، 

والتدريب، والتيس��ري.  وتعتقد رشكة جرنال إلكرتيك أن التعلم العميل كان له بعض الفوائد 

مثل رسعة اتخاذ القرارات ورسعة تنفيذها وإمكانية عمل املوظفني بسهولة أكرب عرب الحدود 

ووحدات العمل وكذلك وجود إدارة مس��تعدة لتحم��ل املزيد من املخاطر وزيادة إمكانية 

إجراء حوارات مفتوحة وزيادة الثقة بني املوظفني503.
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اختيار طريقة التدريب:

إذا كن��ت مدي��راً أو مدرباً فمن األرجح أن يطلب منك أن تختار طريقة للتدريب.  وقد 

تب��دو تل��ك املهمة صعبة نظراً للعدد الكبري ألس��اليب التدريب املتاح��ة لك.  ويتمثل أحد 

طرق اختيار أس��لوب التدريب يف عقد مقارنة بني تلك الوس��ائل.  ويعرض الجدول )10-7( 

تقيياًم لكل طريقة من أساليب التدريب التي متت مناقشتها يف هذا الفصل وفقاً لعدد من 

الخصائص، حيث يتم تحديد أنواع مخرجات التعلم املتعلقة بكل أس��لوب، كام يتم اعتامد 

ترتي��ب لكل من هذه الطرق بحيث يرتاوح ترتيب كل خاصية من خصائص بيئة التعلم بني 

املع��دل املنخفض إىل املتوس��ط أو املرتفع، ويعتمد هذا الرتتي��ب أيضاً عىل العمليات التي 

تضم انتقال التدريب، والتكلفة، والكفاءة، والفاعلية.  

إذاً كيف ميكنك اس��تخدام هذا الجدول يف اختيار طريقة للتدريب؟  إن الخطوة األوىل 

يف اختي��ار طريقة التدريب تتمثل يف تحدي��د نوع مخرجات التعلم التي ترغب يف أن تتأثر 

بالتدريب.  وكام ناقش��نا يف الفصل الرابع، فإن تلك املخرجات تتضمن املعلومات الش��فهية 

وامله��ارات الفكرية واإلس��رتاتيجيات املعرفية والتوجه��ات واملهارات الحركي��ة.  وقد تؤثر 

األس��اليب التدريبية عىل واحدة أو أكرث من تل��ك املخرجات، فقد أظهرت البحوث الخاصة 

ببعض طرق التعلم أنه ليك يكون التعلم بالقدر املطلوب من الفاعلية فإنه البد أن يتناسب 

أس��لوب التعلم مع مخرجاته املستهدفة.  فعىل س��بيل املثال، يشري البحث الخاص بتمثيل 

السلوك ولعب األدوار إىل أن تلك الطرق ينتج عنها مخرجات إيجابية، لكن فاعليتها تختلف 

بحس��ب معايري التقييم املتبعة504، ويؤكد ذلك أن أس��لوب التعلم املحدد الذي يستخدم يف 

التعليم ليس هو العنرص األكرث أهمية، وباألحرى ينبغي أن يعتمد اختيار أسلوب التعلم عىل 

املخرجات التعليمية املس��تهدفة والخصائص التي تي��س التعلم وانتقال التدريب.  ومبجرد 

تحديد أس��لوب التعلم تأيت الخطوة التالية وهي النظر يف مدى تيسري تلك الطريقة لعملية 

التعلم وانتقال التدريب، والتكاليف املرتبطة بتطوير واس��تخدام هذا األس��لوب ومس��توى 

كفاءته.  
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شكل )7-10( مقارنة أساليب التدريب

بناء المجموعاتتدريب عمليطرق العرض

تدريب الفيديوالمحاضرات

على 

رأس 

العمل

تعليم 

موجه 
ذاتياً

تدريب 

عملي

دراسة محاكاة

حالة

ألعاب 

العمل 

لعب 

أدوار

تمثيل 

السلوك

التعلم 

بالمغامرة

تدريب 

الفريق

تعلم 

عملي

مخرجات 

التعليم

معلومات 

شفهية

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجديوجديوجدال يوجديوجديوجديوجديوجديوجد

المهارات 

الفكرية

ال يوجديوجدال يوجدال يوجدال يوجديوجديوجديوجديوجدال يوجدال يوجديوجد

اإلستراتيجيات 

المعرفية

يوجديوجديوجديوجديوجديوجديوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجد

يوجديوجديوجدال يوجديوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجديوجديوجدالتوجهات

المهارات 

الحركية

ال يوجدال يوجدال يوجديوجدال يوجدال يوجدال يوجديوجديوجديوجديوجدال يوجد

بيئة التعلم

مرتفعمرتفعمتوسطمرتفعمتوسطمرتفعمتوسطمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمتوسطالهدف المحدد

متوسطمرتفعمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمنخفضمنخفضالممارسة

مرتفعمرتفعمنخفضمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطالمغزى

مرتفعمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطمرتفعمنخفضمنخفضالتغذية الراجعة

المالحظة والتفاعل 

مع اآلخرين

مرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمرتفعمنخفضمنخفض

انتقال 

التدريب

مرتفعمرتفع منخفضمرتفعمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمرتفعمتوسطمرتفعمنخفضمنخفض

التكلفة
منخفضمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمتوسطمتوسطالتطوير

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمنخفضمنخفضمرتفعمتوسطمنخفضمنخفضمنخفضالتدريب اإلداري

مرتفع في الفاعلية

المعلومات 

الشفهية

مرتفع متوسط

في 

التدريب 

المنظم 

على 

رأس 

العمل

مرتفعمتوسطمنخفضمرتفعمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمرتفعمتوسط
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ورد يف الفصل الرابع أنه ينبغي يك تتم عملية التعلم أن يفهم املتدربون أهداف الربنامج 

التدريبي، وأن يكون املحتوى التدريبي ذا مغزى لهم، وأن يتاح للمتدربني الفرصة للمامرسة 

ومن ثم الحصول عىل تغذية راجعة.  كام تعد املالحظة والتفاعل مع اآلخرين من بني الطرق 

الفعال��ة للتعلم.  و جاء يف الفصل الخامس، أن انتقال التدريب يش��ري إىل مدى اس��تخدام 

التدري��ب يف الوظيفة.  وبوجه ع��ام، كلام كان املحتوى التدريبي وبيئ��ة التعلم ناجحة يف 

إعداد املتدربني الس��تخدام مخرجات التعلم يف الوظيف��ة، كان هناك احتاملية أكرب النتقال 

التدريب.  وكام تناولنا باملناقشة يف الفصل السادس، هناك نوعان من التكاليف لهام أهمية 

خاص��ة هام:  تكاليف التطوير والتكاليف اإلداري��ة، حيث ترتبط تكاليف التطوير بتصميم 

الربنام��ج التدريب��ي متضمناً ذلك تكاليف رشاء أو تصميم الربنام��ج.  أما التكاليف اإلدارية 

فهي تكاليف تنفق يف كل مرة تس��تخدم فيها طريقة التدريب، وتتضمن التكاليف املتعلقة 

باالستش��اريني واملدربني واملواد التعليمية واملدربني.  ويعتمد ترتيب مستوى الفاعلية عىل 

كل من البحث األكادميي وتوصيات املامرس.  ويضم الجدول )7-10( العديد من التوجهات 

الجدي��رة باملالحظة وه��ي:  أوالً، هناك تداخل بني مخرجات التعلم يف أس��اليب التدريب.  

وتع��د طرق بناء املجموعات من الطرق الفريدة نظراً ألنها تركز عىل تعلم الفرد إىل جانب 

تعلم الفريق )مثل، تحس��ني عمليات املجموعة(.  فإذا كنت مهتاًم بتحس��ني مستوى كفاءة 

املجموع��ات أو الفرق، فإنه ينبغي عليك أن تختار إح��دى طرق بناء املجموعات )كالتعلم 

باملغامرة، أو تدريب الفريق، أو التعلم العميل(.  ثانياً، مبقارنة طرق العرض بطرق املامرسة 

يتبني أن أغلب طرق املامرسة توفر بيئة تعلم أفضل ونقل للتدريب أفضل بكثري مام تقدمه 

طرق العرض.  كام أن طرق العرض تعد أقل فاعلية من طرق املامرس��ة، فإذا مل يكن الدعم 

املايل الذي يس��تخدم للتطوير واإلدارة محدوداً، فإنه عليك أن تختار طريقة املامرس��ة بدالً 

م��ن طريقة العرض، ولذا تتأثر الطريقة املختارة بحجم امليزانية املرصودة لتطوير أس��اليب 

التدري��ب، فإذا كانت امليزاني��ة املخصصة لتطوير طريقة جدي��دة للتدريب محدودة فإنه 

ينبغي أن تس��تخدم التدريب املنظم عىل رأس العمل ألنه غري مكلف نوعاً ما، كام أنه ُيعد 

يف الوقت نفس��ه أحد طرق املامرسة.  أما إذا كانت امليزانية املخصصة للتدريب أكرب، فرمبا 

ترغب يف استخدام طرق املامرسة التي تيس عملية انتقال التدريب، مثل أساليب املحاكاة.  

كام ينبغي أن تدرك بأن الكثري من أس��اليب التدريب التي متت مناقش��تها يف هذا الفصل 
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ميكن تهيئتها لالس��تخدام يف التعلم عن بعد باستخدام اإلنرتنت، وسيتم مناقشة تلك الطرق 

يف الفصل الثامن. 

بإمكانك استخدام عدد من الطرق املختلفة يف برنامج تدريبي واحد إن أمكن لالستفادة 

م��ن نقاط متيز كل طريقة وليك ميكن تيس��ري عملي��ة التعلم والنقل.  فعىل س��بيل املثال، 

تس��تخدم هوم ديبوت )Home Depot( مواد التعلم الذايت ودورات معتمدة عىل الفيديو 

والتدريب املقدم من خالل مدرب، وذلك لتدريب بائعي األجهزة505.  ويس��تخدم التدريب 

ال��ذايت لتعليم املوظفني حول فئات األجهزة )مثل، غس��الة األطب��اق( كام يهدف كذلك إىل 

مس��اعدة املوظفني عىل فهم املنتج��ات املوجودة باملتجر، أما برام��ج الفيديو فيتعلم منها 

البائعون كيفية الرتكيز عىل س��امت املنتج وفوائده بالنس��بة للزبائن.  كام يشارك البائعون 

يف عملي��ة لعب األدوار حيث يتم تقييمهم بناء عىل قدرتهم عىل تبني إس��رتاتيجيات البيع 

الخاصة بالرشكة، وينبغي عىل البائعني أن يكملوا دورة تدريبية تس��تمر ملدة مثاين س��اعات 

حيث تس��اعدهم هذه الدورة عىل تقييم احتياجات الزبائن والرد عىل تساؤالتهم ومن ثم 

إمت��ام عملية البيع.  وتش��تمل الدورة التي ينفذها امل��درب عىل لعب أدوار محددة بهدف 

متكني موظفي املبيعات من مامرسة عمليات البيع للزبائن. 

ملخص:

ناق��ش هذا الفصل أس��اليب التدريب التي تتضم��ن العرض واملامرس��ة العملية وبناء 

املجموعة، وتعد طرق العرض )كاملحارضات( طرقاً فعالة لنقل املعلومات )املعرفة( بفاعلية 

إىل عدد كبري من املتدربني.  وينبغي أن تكون طرق العرض مدعومة بإمكانية إتاحة الفرصة 

للمتدربني للمامرس��ة واملناقش��ة واس��تالم التغذية الراجعة حتى يتم تيسري عملية التعلم، 

أم��ا طرق املامرس��ة العملية فهي معنية ب��إرشاك املتدرب يف التعلم بش��كل مبارش.  وتعد 

املامرسة العملية طريقة مثىل لتنمية املهارات والسلوكيات، وتتضمن طرق املامرسة العملية 

التدري��ب عىل رأس العمل واملح��اكاة والتعلم املوجه ذاتياً وألعاب العمل ودراس��ة الحالة 

ولع��ب األدوار باإلضافة إىل متثيل الس��لوك.  وقد تكون تلك الطرق مكلفة يف اس��تخدامها 

لكنها مس��توفية ال��رشوط الالزمة لحدوث التعلم وانتقال التدريب.  وبالنس��بة لطرق بناء 

املجموع��ات مث��ل تدريب الفري��ق، والتعلم العم��يل، والتعلم باملغام��رة، فإنها تركز عىل 
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مس��اعدة الفرق عىل زيادة املهارات الالزمة للقيام بعمل جامعي فعال )مثل الوعي الذايت، 

وحل النزاعات والتنس��يق(، كام أنها تس��هم يف بناء الفريق وتش��كيل هويته.  وقد تتضمن 

تقني��ات بناء املجموعة طرق العرض باإلضافة إىل التدريبات التي من خاللها يتفاعل أعضاء 

الفريق ويتواصل بعضهم مع بعض.  ال ش��ك أن طرق تدريب الفريق لها تاريخ طويل من 

النجاح��ات يف إعداد طواقم عمل الطائ��رات وفرق الجراحني، إال أن فاعليتها يف تطوير فرق 

اإلدارة مل تتحقق بشكل واضح. 

مصطلحات أساسية:

طرق بناء مجموعةحالة دراسيةطرق العرض

التعلم التجريبيألعاب العملالمحاضرة

التعلم بالمغامرةلعب األدوارالتعلم السمعي المرئي

تدريب فريقتمثيل السلوكطرق الممارسة العملية

التدريب المشتركالتعزيز البديلالتدريب على رأس العمل

التدريب على التنسيقالسلوك األساسيالتعلم الموجه ذاتياً

تدريب قائد الفريقعرض النمذجةالتدريب المهني

التعلم العمليتخطيط التطبيقالمحاكاة

أسئلة للنقاش:

ما نقاط الضعف ونقاط القوة يف طريقة املحارضة ودراسة الحالة ومتثيل السلوك؟. 1

إذا كان علي��ك أن تختار بني التعلم باملغامرة والتعل��م العميل لتطوير فريق فعال، . 2

فأيهام ستختار؟  بني أسباب اختيارك.  

تناول باملناقشة عملية تدريب متثيل السلوك.  . 3

كيف ميكن أن تؤثر خصائص املتدرب يف التعلم املوجه ذاتياً؟. 4
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ما مقومات أداء الفريق الفعال؟  كيف ميكن أن يعزز التدريب هذه املقومات؟ . 5

الجدول )7-10( يقارن بني أس��اليب التدريب وفق ع��دد من الخصائص.  بني كيف . 6

تحصل طرق املحاكاة ومتثيل السلوك عىل تقديرات عالية عن انتقال التدريب؟  

اذكر بعض أس��باب عدم فاعلية التدريب ع��ىل رأس العمل؟  وما الذي ميكن القيام . 7

به لضامن فعاليته؟ 

ما سبب ميل املوظفني لربامج التدريب املهني؟ . 8

ناق��ش خطوات برنامج التعلم العميل.  أي جانب من جوانب التعلم العميل تعتقد . 9

أنه األكرث فائدة للتعلم؟  وأي جانب أكرث فائدة النتقال التدريب؟  ارشح سبب ذلك.  

اذكر أسباب اختياراتك.  

مهام تطبيقية:

اخ��رت وظيفة تعرفها.  ق��م بعمل وحدة تعلم موجه ذاتياً مله��ارة تكون مهمة لتلك . 1

الوظيفة.  

تصفح موق��ع www.sabrehq.com، وه��و املوقع اإللكرتوين الخاص برشكة س��ابر . 2

كوربوري��ت ديفوليبمين��ت )Sabre Corporate Development(.  انق��ر الرابط. 

Team Building Events اخرت أحد األنشطة واألحداث املوجودة عىل هذه الصفحة 

وق��م مبراجعته��ا.  ناقش ما قد تقوم به لضامن نجاح عملية بناء الفريق الذي قمت 

باختياره. 

قس��موا أنفسكم إىل فرق من طالبني، بحيث يقوم أحد الطالب بدور املدرب واآلخر . 3

ب��دور املتدرب.  ويقوم املت��درب مبغادرة الحجرة لفرتة وجي��زة بينام يقوم املدرب 

بق��راءة التعليامت الخاصة بعمل كوب ورقي )انظ��ر الصفحة التالية(.  وبعد قراءة 

املدرب��ني للتعلي��امت، يع��ود املتدربون إىل الحج��رة، ويكون ع��ىل املدربني حينئذ 

تدري��ب املتدربني عىل كيفية لف ك��وب ورقي )ملدة 15 دقيق��ة تقريباً(.  وعندما 

يعل��ن املدرب انتهاء الوقت، يقوم املدرب��ون بتدوين الخطوات التي نفذوها إلجراء 
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التدريب.  ويقوم املتدربون بتسجيل تقييامتهم لنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة 

بالدورة التدريبية )5–10 دقيقة(.  ويقومون بتغيري األدوار إذا كان الوقت يس��مح.  

ك��ن جاهزاً ملناقش��ة العملية التدريبية وردود أفعالك س��واء قمت بدور املدرب أو 

املتدرب.  وكن أيضاً مستعداً ملناقشة مدى التزام التدريب بخطوات التدريب الفعال 

عىل رأس العمل.  

تصفح أح��د املواقع اإللكرتونية التالية التي تس��تعرض أس��اليب املحاكاة: . 4

www. income-outcome. com، www.celemi.com، ص��ف املوق��ف الذي تم 

تصميم املح��اكاة لتمثيله.  ما العنارص املوجودة يف موق��ف املحاكاة والتي تتطابق 

مع بيئة العمل؟  كيف يتم تحس��ني مس��توى املحاكاة بحيث تضمن حدوث التعلم 

وانتقال التدريب؟ 

تصف��ح موق��ع www.doleta.gov/atels-bat/، وه��و املوق��ع اإللك��رتوين الخاص . 5

بالتدريب املهني املس��جل بوزارة العمل األمريكية.  قم بإمتام أحد األنش��طة التالية 

من خالل كتابة بحث قصري و/أو مناقشة إجاباتك يف الفصل.  

• انق��ر الراب��ط “High Growth Job Training Initiative”.  وقم باختيار أحد 	

برام��ج التدريب املهني املدونة يف القامئة ع��ىل الجانب األيس من الصفحة.  ما 

غرض وأهداف الربنامج الذي قمت باختياره؟ 

• انقر الرابط “For Employers”.  ومن خالل استخدام املعلومات املتاحة يف هذا 	

املوقع، ناقش ما ينبغي عىل الرشكة أن تقوم به لوضع برنامج تدريب مهني.  وما 

الفوائد املحتملة لربامج التدريب املهني؟  وما برأيك أهم الفوائد؟  اذكر أسباب 

اختيارك.  

تصف��ح املوقع www.drumcafe.com، وه��و موقع خاص برشكة متخصصة يف بناء . 6

فريق مؤس��يس من خالل اس��تخدام حلقات قرع الطبول.  تصفح املوقع وأجب عن 

األسئلة التالية: 

• ما هي حلقات قرع الطبول؟  وما املهارات التي ميكن أن يطورها املشاركون؟ 	
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• ما التوصيات التي قد تضعها لرشكة تس��تخدم حلق��ات قرع الطبول يف تدريب 	

الفرق عىل كيفية التأكد من انتقال التدريب؟

• هل ترى أن حلقات قرع الطبول جيدة يف تدريب الفريق؟  ملاذا نعم؟  وملاذا ال؟ 	

تصف��ح املوقع 5off5on. com .www، وهو املوق��ع اإللكرتوين الخاص برشكة بيت . 7

إنسرتاكش��ان آند تريننج )Pit Instruction and Training(، حيث تقدم التدريب 

لطواقم خدمة س��يارات الس��باق ولتدري��ب الفرق أيضاً.  ادخل ع��ىل املوقع.  انقر 

 Video“ واقرأ وصف الربنام��ج.  ثم انقر رابط ”Lean Performance U“ الراب��ط

 ”Lean Performance U/Team Building“ انق��ر راب��ط  .”Tours and Media

وش��اهد مقطع الفيديو عىل اليوتيوب الخاص بالتدريب.  ستجد أن مقاطع الفيديو 

األخرى شيقة، لذا ننصحك مبشاهدتها إذا كان لديك وقت.  

• ما املهارات التي ميكن لهذا النوع من التدريب أن يطورها؟ 	

• ما الذي ميكن عمله لضامن انتقال التدريب؟ 	

• كيف ستتعامل مع تقييم فاعلية هذا الربنامج؟ 	

جدول )7-10( الخطوات والنقاط األساسية املتبعة يف طريقة لف كوب ورقي

 النقاط األساسيةخطوات العملية    

الخط��وة:  يقصد بها الجزء المنطقي من العملية 

الت��ي يتم م��ن خالله القيام بش��يء م��ا لتحفيز 

العمل. 

النقط��ة األساس��ية:  يقص��د به��ا أي توجه��ات أو 

معلومات تساعد في القيام بالخطوة بشكل صحيح 

وآمن وسهل. 

 «11 x 2/81« ض��ع صفحة من ال��ورق بأبع��اد 

أمامك وعلى سطح مستٍو. 

1.  تأكد من أن السطح مستٍو – خاٍل من أي أغراض 

زائدة. 

2أ.  ساِو بين حافتي الجانب األيمن.  لف الزاوية اليسرى السفلية إلى أعلى    

 ب.  قم بعمل ضلع حاد إلى أعلى. 
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3أ.  ارف��ع الزاوية اليمنى الس��فلية بالي��د اليمنى اقلب الورقة        

وضعها في القمة.

ب.  ينبغي أال يكون اللسان المطوي إلى أسفل. 

4أ.  ساِو حافتي اليمين معاً.لف الحافة السفلية الزائدة إلى أعلى.     

ب.  البد أن تتساوى اللفة مع حافة القاع.

ج.  قم بعمل ضلع حاد. 

لف الزاوية اليسرى السفلية بحيث تكون  

على نفس مستوى الحافة »أ».     

5أ.  احتف��ظ بالح��واف »ب» و »ج» متوازيتي��ن.           

ب.  اجع��ل حاف��ة الق��اع ف��ي المرك��ز بإصبعك           

وأنت تقوم بعمل اللفة. 

6أ.  امسك الكوب بثبات باليد اليسرى. لف الزاوية العليا للنقطة »د».          

ب.  اخفض الزاوية العليا باليد اليمنى. 

أخ��رج الزاوي��ة اليمنى الس��فلية ول��ف الكوب 

للخلف.

7.  أ امسك الكوب باليد اليسرى.

ب.  لف الكوب للخلف باليد اليمنى.

ج.  قم بعمل أضالع حادة.

8.  قم بعمل أضالع حادة.اقلب الكوب ولف باقي اللسان للخلف.

9.  افتح الكوب وانظر إلى داخله. تأكد من قدرة احتفاظ الكوب بالماء 

المصدر: 
P.  Decker and B.  Nathan، Behavior Modeling Training )New York: Praeger Scientific، 1985(.  
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حالة دراسية: طرق تدريب صرافي البنك

Winston-( التي يقع مقرها الرئيس يف وينس��تون- ساليم )BB&T( رشكة يب يب آند يت

Salem(، بش��امل كاليفورني��ا، تصنف ضمن كربى الرشكات القابض��ة يف الدولة حيث تبلغ 

قيمة أصولها 152 مليار دوالر.  وتتوىل فروعها املرصفية تش��غيل قرابة 1500 مركز مايل يف 

كارولينا، وفريجينيا، وغرب فريجينيا، وكنتايك، وجورجيا، ومرييالند، وتنييس، وفلوريدا، وأالباما، 

وإنديانا، وواش��نطن دي يس.  وتتميز رشك��ة يب يب آند يت )BB&T( عن غريها من الرشكات 

املالية القابضة بإس��رتاتيجية تش��غيلها.  وذلك ألن فروعها املرصفية عبارة عن مجموعة من 

املصارف املجتمعية، ولكل مرصف منها رئيس��ه اإلقليمي الذي يسمح باتخاذ القرارات عىل 

النط��اق املحيل مراعياً بذلك أوضاع العمالء.  وقد جعل ذلك خدمة عمالء يب يب آند يت أكرث 

تجاوباً وثقة وتعاطفاً.  وكان معدل تدوير املوظفني يف تلك الرشكة 30% سنوياً من الرصافني، 

وبناء عىل ذلك قررت الرشكة عدم جدوى التدريب عىل رأس العمل.  وتتضمن مهام رصايف 

البنك ما ييل: 

• مقارن��ة العملة والنقد املعدين والش��يكات مع املوج��ود يف صناديق النقد وذلك يف 	

نهاية كل وردية، وحس��اب الصفقات اليومية باس��تخدام أجهزة الحاسوب أو اآلالت 

الحاسبة. 

• رصف الش��يكات واألموال بع��د التحقق من صحة التوقيع��ات، والتأكد من موافقة 	

املبالغ املكتوبة لألرقام وأن يكون يف الحسابات أرصدة كافية.  

• استالم الشيكات واألموال لإليداع، والتأكد من املبالغ وفحص دقة قسيمة اإليداع.  	

• فح��ص الش��يكات لتظهريها وللتأكد م��ن املعلومات األخرى مثل التواريخ وأس��امء 	

املصارف وتحديد األشخاص املخولني باستالم األموال وقانونية الوثائق.  

• إدخال املعامالت يف أجهزة الحاسوب لتسجيلها وإصدار إيصاالت بها.  	

• ع��د العملة والنقد املعدين والش��يكات املس��تلمة باليد أو بآلة ع��د العملة، وذلك 	

لتجهيزها لإليداع أو الشحن ملصارف فرعية أو البنك املركزي األمرييك.  

• معرفة أخطاء املعامالت إذا كانت ال تتوافق مع املديونيات أو كان الرصيد غري كاف.  	
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• إعداد شيكات الرصاف والتأكد منها.  	

• ترتيب األموال املستلمة من صناديق النقد أو أجهزة الرصف اآليل بحسب فئة العملة.  	

• إجراء املعامالت املختلفة كالودائع واملساهامت وخطة مدخرات التقاعد، ومعامالت 	

الرصاف اآليل والودائع الليلية وودائع الربيد.  

أما أنشطة العمل اليومي الخاصة بالرصافني فتتضمن ما ييل: 

• التواصل مع املرشفني أو األقران أو املرؤوس��ني –مقدم��ًا معلومات للمرشفني وزمالء 	

العمل واملرؤوسني.

• إما بالهاتف أو يف صورة مكتوبة أو بريد إلكرتوين أو بشكل شخيص.  	

• بناء عالقات ش��خصية مش��رتكة والحفاظ عليها –وتنمية عالق��ات العمل التعاونية 	

البناءة مع اآلخرين والحفاظ عليها مبرور الوقت.  

• خدمة الجمهور أو التعامل معهم بشكل مبارش – ويقصد بذلك العمل خدمة الناس 	

أو التعامل مع الجمهور بشكل مبارش.  ويتضمن ذلك تقديم خدمات لعمالء البنك.  

• التفاعل مع أجهزة الحاس��وب – وذلك باستخدام أجهزة الحاسوب وأنظمتها )مبا يف 	

ذلك الربامج واألجزاء الصلبة( يف أداء املهام وكتابة وبرامج الكتابة وتحديد الوظائف 

وإدخال البيانات ومعالجة املعلومات.  

• توثي��ق املعلومات أو تس��جيلها – ويقصد بذل��ك إدخال املعلومات أو نس��خها أو 	

تسجيلها أو تخزينها أو حفظها يف شكل مغناطييس أو إلكرتوين.  

• تقيي��م املعلومات لتحديد م��دى توافقها مع املعايري – وذلك باس��تخدام املعلومات ذات 	

الصلة لتحديد ما إذا كانت األحداث أو العمليات تتوافق مع القوانني أو اللوائح أو املعايري.

• الحصول عىل املعلومات – ويقصد بذلك اس��تيعاب املعلومات واستالمها والحصول 	

عليها بأي شكل من كل املصادر املتاحة.  

• اتخاذ القرارات وحل املش��كالت – ويقصد بذلك تحلي��ل املعلومات وتقييم النتائج 	

الختيار أفضل الحلول املناسبة للمشكالت. 
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• معالجة املعلومات-ويقصد بها جمع املعلومات أو البيانات أو تش��فريها أو تصنيفها 	

أو حسابها أو جدولتها أو مراجعتها أو التأكد منها.  

• التواصل مع األش��خاص من خارج املنظمة – وذلك بالتواصل مع أشخاص من خارج 	

املنظم��ة باإلضاف��ة إىل متثيل املنظمة أم��ام العمالء والجمه��ور والحكومة ومصادر 

خارجية أخرى، سواء بشكل مبارش أو كتابياً أو بالربيد اإللكرتوين أو عرب الهاتف.  

صف طريقة التدريب أو مجموعة من أساليب التدريب التي تويص بها لتدريب رصايف 

رشكة يب يب آند يت. . علل اختيارك لتلك الطرق. 

المصدر: 
«BB&T Winston-Salem، North Carolina، Channeling Aristotle، « T+D )October 2008(: 50 -52:www. 

bbt. com، Web site for BB&T.  Tasks and work responsibilities are taken from http://onlinecenter. 

onet. org.  O Net online summary report for bank tellers )43-0071. 00(. 
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الفصل الثامن

التعليم اإللكتروني واستخدام التكنولوجيا في التدريب

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

توضيح كيفية تأثري التقنيات الحديثة يف التدريب.  . 1

مناقش��ة املزاي��ا واملس��اوئ املحتمل��ة للتدري��ب باس��تخدام الوس��ائط املتعددة . 2

 .)Multimedia(

 تقييم موقع التدريب املعتمد عىل شبكة اإلنرتنت.  . 3

 توضيح كيفية تعزيز التدريب ونقله من خالل تقنيات جديدة للتدريب. . 4

 توضيح نقاط القوة وقيود التعليم اإللكرتوين وأساليب التدريب التي تعمل بتقنيات . 5

الهواتف املحمولة )مثل أجهزة اآليبود i Pod(، وأساليب املحاكاة.  

تقديم وصف للمدير حول األنواع املختلفة للتعلم عن بعد.  . 6

اقرتاح ما ينبغي أن يشتمل عليه نظام دعم األداء اإللكرتوين.  . 7

املقارنة بني نقاط القوة ونقاط الضعف يف أساليب التدريب التقليدية يف مقابل تلك . 8

الخاصة بأساليب التدريب املعتمدة عىل التكنولوجيا.  

تحديد وتوضيح فوائد نظم إدارة التعليم.  . 9

 )Tasty Donuts and Hot Coffee( التدريب المختلط أساس نجاح سلسلة تيستي دونتس وهوت كافيه

يعرف عن االس��تثامر يف مجال املطاعم أن معدالت اإلخفاق فيه مرتفعة، غري أن معظم 

حق��وق االمتياز ال تتعرض لإلخفاق نظ��راً لتوفر عدد من العوامل منه��ا االعرتاف بالعالمة 

التجاري��ة التي يطلقها العمالء ع��ىل املنتج، والدعم املقدم من مان��ح االمتياز، واإلعالنات، 
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ومانح��ي االمتي��ازات )ويقصد به املكتب املؤس��يس الذي يراقب املارك��ة التجارية( الذين 

يريدون من الحاصلني عىل حقوق االمتياز )وهم األشخاص الذين يشرتون املطاعم ويقومون 

بإدارتها( أن ينجحوا... وما من شك يف أن التدريب يلعب دوراً أساسياً يف نجاحهم.  

انظر إىل سلس��لة دانكني دونتس )Dunkin› Donuts(، وهي أكرب سلسلة عاملية تعمل 

يف مج��ال الس��لع املخبوزة والقهوة.  حيث تقوم تلك السلس��لة بخدم��ة أكرث من 3 ماليني 

زبون يف اليوم.  حيث تقدم الرشكة تش��كيلة من 52 نوعاً من الدونات وأكرث من اثني عرش 

مرشوب قهوة، باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من الكعك وسندوتش��ات اإلفطار وغريها من 

املخب��وزات.  كام تعد دانكني دونت��س أكرب موزع تجزئة للقهوة املباعة بالفنجان يف أمريكا، 

حي��ث تقدم ما يق��ارب املليار فنجان من القهوة كل ع��ام.  ويف نهاية عام 2008، بلغ عدد 

متاج��ر دانكني دونتس يف العامل 8835 متجراً اش��تملت ع��ىل 6395 مطعاًم يعمل برتخيص 

امتياز يف 34 والية بالواليات املتحدة و2440 متجراً عاملياً يف 30 دولة.  

يف عام 2008، بلغت املبيعات العاملية للنظام الشامل للرشكة 5. 5 مليار دوالر.  وتستثمر 

دانكني دونتس الوقت واملال يف التدريب العتقاد الرشكة الجازم بأن التدريب هو اس��تثامر 

مهم يدعم العالمة التجارية ويساعد عىل نجاح صاحب االمتياز ومن ثم تحقيق األرباح.  

يعتمد التدريب يف دانكني دونتس عىل أسلوب التدريب املتعدد الذي يتضمن العمل يف 

املوقع ويف القاعات الدراس��ية وعرب اإلنرتنت إىل جان��ب املتابعة والتعزيز.  ويحرض أصحاب 

االمتياز دورة متهيدية تركز عىل النش��اط التجاري باإلضافة إىل أدوارهم ومس��ؤولياتهم وتلك 

الخاص��ة بصاحب االمتياز.  ويس��اعد ذلك أصحاب االمتياز عىل التعل��م وبناء العالقات مع 

األف��راد والفرق املهمة يف املؤسس��ة.  وحينئ��ذ يقوم أصحاب االمتياز بإكامل 60 س��اعة من 

التدريب اإللكرتوين يف وقتهم الخاص عن كيفية عمل الدونات وطرق صيانة املعدات وسالمة 

األغذية وإدارة الورديات.  وتعقد دورة تدريبية بقيادة مدرب ملدة خمس��ة أس��ابيع ونصف 

باإلضاف��ة إىل برنامج اعتامد يف نف��س توقيت التدريب اإللكرتوين.  وهن��ا نجد أن الدورات 

التدريبي��ة اإللكرتوني��ة وتلك التي يديرها املدرب مصممة بطريق��ة تحايك خربات العمل يف 

املطعم بهدف تيس��ري املامرس��ات عىل رأس العمل، كام يتم تعزيز جلسات املامرسة بقوائم 

التحقق حتى يتمكن املتدربون من مراقبة مستوى تقدمهم وكذلك استعراض مواد التدريب. 
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وقب��ل افتتاح املطعم، يقوم أصحاب االمتياز بتدري��ب موظفيهم الجدد الذين يعملون 

جنباً إىل جنب مع مدريب السوق اإلقليميني أو مديري العمليات، والهدف من ذلك هو دفع 

املوظفني للعمل بكفاءة وفاعلية عند افتتاح املطعم.  وبعد افتتاح املطعم يحصل املوظفون 

عىل تدريب ش��امل، حيث يقوم مدربو الش��بكات والسوق وكذلك مديرو العمليات بزيارة 

املتج��ر لتقييمهم وتقدي��م التدريب والدعم لهم.  وبناء عىل تقيي��امت املتجر، يتم تطوير 

برامج التدريب الجديدة لتحسني الوضع.  

تق��وم دانكني دونتس بقياس معدل نجاح برامجه��ا التدريبية بطرق مختلفة ومتنوعة.  

حي��ث يقوم كل برنامج تدريبي بقياس التعلم من خ��الل قدرة صاحب االمتياز عىل تنفيذ 

املهارات يف عمليات املطعم.  كام تطلب دانكني دونتس من أصحاب االمتياز تقديم تغذية 

راجعة حول الربامج التدريبية.  

المصدر: 
W. Webb، «Training – Franchise Success، « Training )October 2008(: 54 -55 and the Dunkin› Donuts 

Web site at www. dunkindonuts. com.  

مقدمــة:

ك��ام يوضح املقال املوج��ز االفتتاحي لهذا الفص��ل، فإن التكنولوجيا له��ا أثر كبري عىل 

تقدي��م الربامج التدريبية، ولذا تس��تخدم دانكني دونتس مجموعة من أس��اليب التدريب 

التقليدي��ة املعتمدة عىل التقنية الجديدة )كأس��لوب التدريب املختلط(؛ إذ يتيح التدريب 

اإللكرتوين للمتدربني إمكانية الوصول للربامج التدريبية أينام كانوا ووقتام شاؤوا.  ويتطلب 

استخدام التكنولوجيا كام هو الحال يف التدريب اإللكرتوين أن يكون هناك تعاون بني أقسام 

التدريب وتكنولوجيا املعلومات واإلدارة العليا.  وباإلضافة إىل ذلك، يعد تحديد االحتياجات 

والتصميم والنقل والتقييم )تصميم التدريب( من بني العنارص األساس��ية لالستخدام الفعال 

 ،)MP3( لتكنولوجيا التدريب.  وعىل الرغم من أن تقنيات مثل أجهزة تش��غيل إم يب ثري

وأجه��زة اآليبود والعوامل االفرتاضية تقدم ق��درات وإمكانيات مثرية، إال أنه من املهم للغاية 

استخدام الرشكات لتقنيات التدرب التي تدعم حاجات املتدرب وأنشطة العمل.  
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وليس��ت دانك��ني دونتس ه��ي الوحيدة الت��ي تس��تخدم تقنيات جدي��دة للتدريب.  
فالتكنولوجيا تغري التدريب والتعليم يف البيئات املؤسسية كام هو الحال يف مدارس التعليم 
األسايس واملدارس الثانوية والكليات والجامعات.  ففي جامعة أوهايو ستيت، يجد الطالب 
الذين يلتحقون بالدورة التي تقدمها الجامعة تحت مسمى دورة النساء والثقافة واملجتمع 
أنفس��هم منغمس��ني يف برنامج يسمى س��كند اليف )Second Life(، وهو عبارة عن قاعة 

دراس��ية افرتاضية ثالثية األبعاد تعتمد عىل الحاسوب506، ومن خالل هذا الربنامج يكتشف 
الط��الب حقائق تتعلق بكيفية استش��عارهم للجنس والطبقة والتوجه العرقي واملس��اواة 
االقتصادي��ة والقدرة البدنية والعنف والبيئة، وذل��ك يف مجتمع افرتايض ميكنهم فيه اختيار 
وتغيري هوياتهم وأجناسهم وأعراقهم.  فعىل سبيل املثال، متكنت إحدى الطالبات املختصات 
بدراس��ة اإلعاقات من إجراء مقابلة مع مش��ارك يف لعبة س��كند اليف كان يعاين يف الواقع 
من ش��لل يف الدماغ.  وقام هذا املشارك بإعطائها كرسياً متحركاً ميكنها من التجول يف العامل 
االفرتايض للتعرف عىل توجهات الناس عن اإلعاقة.  وتتضمن محاكاة س��كند اليف نس��خة 
مطابقة ملبني جامعة حقيقي يضم س��احة عرض وقاعات اجتامعات ملجموعات املناقش��ة 
ومكتب��ة افرتاضية خاصة بالدراس��ات النس��ائية، ويف كلية الطب يس��تخدم الطالب أجهزة 

اآليبود يف القاعات الدراس��ية والعي��ادات507.  وتتيح تلك األجه��زة للطالب فرصة الحصول 
ع��ىل مجموعة متنوعة وواس��عة من امل��واد املتاحة عرب اإلنرتنت، متضمناً ذلك تس��جيالت 
املح��ارضات واملواد املق��روءة والفيديوهات من نظم إدارة التعلي��م بالجامعة باإلضافة إىل 

تحميل الصور بجودة عالية.  

 تش��ري العديد من املس��وح التي أجريت عىل مامرس��ات التدريب بالرشكة إىل أنه عىل 
الرغم من اس��تخدام جميع الرشكات تقريباً للتدريب املبارش يف القاعات الدراس��ية، إال أن 
هن��اك تقنيات جديدة يف طريقها لالنتش��ار.  ويق��دم الجدول )8-1( ملحة عن اس��تخدام 
التكنولوجي��ا يف التدري��ب.  إذ من املتوقع زيادة اس��تخدام تقنيات التدريب بش��كل غري 
مسبوق خالل السنوات العرش القادمة مع تحسن إمكانات التكنولوجيا، وانخفاض تكاليفها، 
وإدراك الرشكات للمدخرات املحتملة من هذه التكاليف نتيجة للتدريب باستخدام أجهزة 

الحاس��وب الش��خيص وزيادة الحاجة إىل التدريب املوجه ألغراض محددة508.  وكام س��رتى 
الحقاً يف هذا الفصل، فإنه من غري املحتمل أن تحل تقنيات تدريبية جديدة محل التدريب 
املبارش بش��كل كامل، لكن وباألحرى س��يتم الجمع بني التدريب املبارش وتقنيات التدريب 
الجدي��دة )وه��و مزيج يطلق عليه التدري��ب املختلط( يهدف إىل تحقي��ق أكرب فائدة من 

التدريب.  
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يبدأ هذا الفصل مبناقش��ة تأثري التكنولوجيا الجديدة يف إدارة التدريب ودعمه وس��بل 

تقدمي��ه، كام يتن��اول كيفية تغي��ري التكنولوجيا لبيئ��ة التدريب.  وبعد ذلك، يستكش��ف 

هذا الفصل تقنيات التدريب باس��تخدام الوس��ائط املتعددة التي تظهر عىل الس��احة )من 

التدري��ب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل، واألقراص املدمجة، والفيدي��و التفاعيل واإلنرتنت(.  

كام يتم مناقش��ة جوانب التعليم اإللكرتوين الذي يعد مبثابة إس��رتاتيجية ش��املة للتدريب 

قد تش��تمل عىل تقنيات تدريبية متنوعة باس��تخدام الوس��ائط املتعددة.  ويؤكد التعليم 

اإللكرتوين التدريب من خالل التفاعل مع محتوى التدريب ومش��اركة املتدربني واستخدام 

م��وارد اإلنرتنت.  ويتم من خالل هذا الفصل أيضاً تقديم مزيد من التقنيات املتطورة التي 

بدأ تس��ويقها تجارياً لتستعمل يف تقديم التدريب )النظم الخبرية – العامل االفرتايض - نظم 

التعليم الذكية(.  

جدول )8-1( استخدام التكنولوجيا الجديدة يف التدريب

• يتم تقديم 10% من التدريب في قاعات الدراسة االفتراضية و18% عبر اإلنترنت.  	

• تستخدم 71% من الشركات أسلوب التعاون المنظم مثل مجتمعات الممارسة.  	

• تعد مجتمعات الممارس��ة أكثر الوس��ائل التعليمية التعاونية استخداماً )22%(، يليها التدريب من 	

خالل الموبايل أو برامج البودكاست )14%(، المدونات )8%(، ومواقع الويكي اإللكترونية )%7(.  

• 32. 1 % من ساعات التدريب تتضمن أساليب التدريب المعتمدة على التكنولوجيا.  	

• 38% من الشركات تستخدم نظم إدارة التعليم.  وطبقاً لتقسيمها حسب الحجم، تجد أن 79% من 	

الحج��م الكبي��ر )10000 موظف أو يزيد(، 57% من الحجم المتوس��ط )1000 – 9999 موظف(، 

و36% من الشركات الصغيرة )100 – 999 موظف( يستخدمون نظم إدارة التعليم.  

• 21% من الش��ركات الكبيرة )10000 موظف أو يزيد( يس��تخدمون التعليم اإللكتروني في تقديم 	

التدري��ب، مقارنة ب�17% من الحجم المتوس��ط )1000 – 9999 موظف( و)100 موظف أو يقل( 

من الشركات الصغيرة.  

المصدر: 
«2008 Industry Report: Gauges & Drivers، «Training )November/December(: 16-34; American 

Society for Training and Development، 2007 State of the Industry Report )Alexandria، VA: 

American Society for Training and Development، 2008(. 
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يبني اس��تخدام النظ��م الخبرية وبرنامج العم��ل الجامع��ي )groupware( كيفية دعم 
التكنولوجيا للتدريب من خالل كونها مكاناً لتخزين رأس املال الفكري )املعلومات والقدرات 
املكتس��بة بالتعلم(، حيث يتيح إمكانية الوصول إىل املعلومات ونقل املعرفة بني املوظفني، 
كام يوضح الفصل كيفية اس��تخدام تكنولوجيات أخرى مثل االستجابات الصوتية التفاعلية 
والتصوير يف إدارة التدريب.  ويقدم الجزء األخري من الفصل مقارنة بني أس��اليب التدريب 
املختلفة التي تعتمد عىل التكنولوجيا الجديدة، حيث يقوم بتوظيف الخصائص املستخدمة 
يف تقييم أس��اليب التدريب التقليدية التي متت مناقش��تها يف الفصل الس��ابع.  وكام سرتى 
ميكن أن تحل أس��اليب التدريب املتنوعة التي يتناولها هذا الفصل محل أساليب التدريب 

التقليدية أو قد ُتستبدل بها يف ظل ظروف معينة.  

تأثير التكنولوجيا في التدريب والتعليم:

تناول الفصالن األول والثاين استعراضاً للدور الذي ينبغي أن يلعبه التدريب والتطوير يف 
مس��اعدة الرشكات عىل تنفيذ إسرتاتيجية عملها والتعامل مع القوى املؤثرة يف بيئة العمل.  
وحتى يس��اعد التدريب الرشكة عىل اكتساب ميزة تنافس��ية، البد أن يدعم أهداف العمل 
وأن يتم تقدميه بالش��كل املطلوب إىل املوظف��ني املوزعني جغرافياً والذين رمبا يعملون من 
منازله��م أو يف دولة أخ��رى.  كام ينبغي تخفيض تكاليف التدريب )مثل تكاليف الس��فر( 
والحصول عىل أقىص الفوائد املمكنة، متضمناً ذلك التدريب ونقله، وحتى يتس��نى حدوث 
التدريب ونقله )مبعنى، تحقيق فوائد التدريب(، فالبد أن تشتمل بيئة التدريب عىل مبادئ 
للتعل��م مثل املامرس��ة والتغذية الراجعة واملواد الهادفة ذات املغ��زى والقدرة عىل التعلم 

بالتفاعل مع اآلخرين.  

وبفضل التقنيات الجديدة أصبح باإلمكان تخفيض التكاليف املرتبطة بتدريب املوظفني، 
وزيادة فاعلية بيئة التدريب، واملساعدة يف جعل التدريب يسهم يف تحقيق أهداف العمل.  
وتش��تمل طرق التعلي��م وتقديم التدريب الجدي��دة عىل التعليم عرب اإلنرتنت )ويس��مى 
أيض��اً التعليم اإللكرتوين(، والتعليم عن بعد، وأس��اليب املح��اكاة، والعامل االفرتايض، ونظم 
الخ��رباء، ونظ��م الدعم اإللكرتوين، ونظ��م إدارة التعليم.  وقد أث��رت التقنيات الجديدة يف 
تقدي��م التدريب، وإدارته، ودعمه، ألن التكنولوجيا جعلت تحقيق العديد من الفوائد أمراً 

ممكنا509ً:
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• ميكن للموظفني أن يتحكموا يف وقت ومكان تلقي التدريب.  	

• ميكن للموظفني الحصول عىل املعرفة والدخول عىل النظم الخبرية وقتام أرادوا ذلك.  	

• ومن خالل استخدام نظم النمذجة التصويري لألشخاص، والواقع االفرتايض، وأساليب 	

املحاكاة، وقد تتشابه بيئة التدريب متاماً يف مظهرها وإطارها مع بيئة العمل.  

• ميك��ن للموظف��ني أن يختاروا ن��وع األداة اإلعالني��ة )املطبوع��ات، أو األصوات، أو 	

الفيديوهات( التي يتعني عليهم استخدامها يف برنامج التدريب.  

•  ميكن إعداد سجالت االلتحاق بالدورة واالختبارات والتدريب إلكرتونياً، مام يخفض 	

من حجم االعتامد عىل العمل الورقي والوقت املطلوب يف األنشطة اإلدارية.  

•  ميكن مراقبة مستوى إنجاز املوظفني أثناء التدريب. 	

• كام ميكن اس��تخدام أساليب التدريب التقليدية مثل التدريب يف القاعات الدراسية 	

ومتثيل السلوك بدالً من طلب حضور املتدربني إىل موقع تدريبي مركزي.  

ولتنظ��ر إىل مدى تأث��ري التكنولوجيا يف التدريب يف رشك��ة آي يب إم )IBM( ويويب إس 

)UPS(510، حي��ث تتضمن إس��رتاتيجية التدريب يف رشكة آي يب إم تعلم املوظفني بش��كل 

يومي وبطريق��ة ديناميكية لتطوير وظائفهم الحالية والوقوف عىل ما ينبغي عليهم القيام 

به يف املس��تقبل.  وحتى ميكن إعداد الجيل التايل من قادة الرشكة بشكل أفضل ويك يتسنى 

استخدام القوى العاملة العاملية بدرجة أفضل، تستخدم أى يب إم تكنولوجيا جديدة – مثل 

منص��ات التعلم التعاوين اإللك��رتوين التي تتيح للموظفني التعلم من أقرانهم – باإلضافة إىل 

األدوات االفرتاضية التي تتيح لهم إمكانية الوصول الفوري للخرباء.  وميكن أن يحدث التعلم 

م��ن األق��ران تلقائياً عرب اإلنرتنت متام��اً كام لو كان جميع موظف��ي آي يب إم موجودين يف 

املبنى نفسه.  ويقوم املوظفون املشاركون يف بيئة الرشكة اإللكرتونية الثالثية األبعاد بإعداد 

صور رمزية )صور حاس��وبية لألشخاص( بهدف التفاعل بعضهم مع بعض ومناقشة األفكار 

واملش��اركة فيها.  أما يف رشكة ي��ويب إس )UPS(، فقد جعلت التكنولوجيا وظيفة الس��ائق 

أكرث تعقيداً.  ويتوجب عىل الس��ائقني استعامل الشاحنة بشكل آمن، وأن يكونوا بارعني يف 

استخدام جهاز دي آي إيه دي )DIAD( )جهاز محمول باليد(، وأن يعرفوا كيف يظلون يف 
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 )Integrad( مأمن أثناء تسليم الشحنة، ونتيجة لذلك قامت يويب إس بتطوير مركز إنتيجراد

للتدري��ب يف مرييالند.  ويش��تمل هذا املركز عىل جهاز مح��اكاة مصمم لتدريب املوظفني 

الج��دد عىل كيفية تحميل وتفريغ الطرود من عىل األرف��ف، واألرضيات واألبواب الخلفية 

وه��م ملتزمون يف الوقت نفس��ه باملعايري الزمنية التي تضعها الرشكة لكل تلك األنش��طة، 

وحريص��ون أيضاً عىل تقليل الضغ��ط واإلجهاد الذي قد يؤدي إىل حدوث إصابات.  ويتعني 

عىل الس��ائقني النزول من الش��احنة أو الصعود إليها عىل األقل 120 مرة وهم يف طريقهم، 

وقد يسبب ذلك إجهاداً للكاحل إذا ما تم بشكل خاطئ.  ويقوم املتدربون يف مركز إنتيجراد 

بتسليم الطرود يف حني يجسد املدربون واملتدربون أدوار الزبائن يف مدينة محاكاة يوجد بها 

املتاجر والشوارع وحتى أرصفة التحميل.  

التكنولوجيا وأوجه التعاون:

تتي��ح التكنولوجي��ا الفرصة للتع��اون الرقمي، ويقصد ب��� التعاون الرقمي اس��تخدام 

التكنولوجيا لتعزيز وزيادة قدرات املوظفني عىل العمل املش��رتك بغض النظر عن موقعهم 

الجغ��رايف511.  ويتضم��ن التع��اون الرقمي نظم الرس��ائل اإللكرتونية، ونظ��م االجتامعات 

اإللكرتونية، ومجتمعات التعليم اإللكرتوين وهي مجتمعات تتكون بحسب املوضوع حيث 

يتاح للموظفني الدخول من خاللها ألقسام املناقشات التفاعلية ومشاركة املحتوى التدريبي 

وروابط اإلنرتنت، باإلضافة إىل نظم معالجة الوثائق من خالل تقنيات التعاون التي تسمح 

بالتفاعل بني األفراد.  فيتاح للمتعهدين واملوردين واملهندس��ني، عىل سبيل املثال، الدخول 

إىل املوق��ع اإللكرتوين www.buzzsaw.com، ل��رشاء أو بيع املنتجات والخدمات باإلضافة 

إىل تب��ادل املخطط��ات والتصميامت وغريها من البيانات لتقلي��ل الوقت املخصص للبناء.  

ويتطل��ب التعاون الرقمي توفر حاس��وب، ولكن توفر التطبيق��ات التعاونية عرب األجهزة 

املحمولة باليد واألجهزة الرقمية الش��خصية يس��مح للموظفني بالقيام بهذا الدور التعاوين 

يف أي وق��ت ويف أي م��كان.  وق��د يكون التعاون الرقم��ي متزامناً وغ��ري متزامن512، ففي 

التواصل املتزامن، يتفاعل املدربون والخرباء واملتدربون بعضهم مع بعض مبارشة وآنياً كام 

هو الحال يف طريقة التعليم املبارش داخل القاعات الدراس��ية، فالتواصل املتزامن يتم عرب 

اس��تخدام تقنيات معينة مثل املؤمترات التي تعقد عن بعد والدورات اإللكرتونية املبارشة 
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)القاعات االفرتاضية(.  أما التواصل غري املتزامن فيش��ري إىل التفاعالت غري اآلنية، مبعنى أن 

األشخاص ال يكونون متصلني بشبكة اإلنرتنت وال ميكنهم التواصل فيام بينهم دون أن يكون 

هناك فارق زمني، غري أنه يف تلك الحالة يس��تطيع املتدرب��ون الوصول ملصادر املعلومات 

وقت��ام يرغبون.  ومن أمثلة التقني��ات التي تتيح التواصل غري املتزام��ن الربيد اإللكرتوين، 

ودورات التعلم الذايت عىل الش��بكة، أو من خالل األقراص املدمجة، ومجموعات املناقشة، 

واملكتبات االفرتاضية.

متتلك سالسل مطعم شوين أند كابتني ديز )Shoney›s and Captain D›s( أكرث من 350 

مطع��اًم يف أك��رث من 20 والي��ة513، وينبغي تدريب ما يزيد ع��ىل 8000 موظف كل عام عىل 

أساس��يات املهام التش��غيلية للعمل، متضمناً ذلك كيفية صنع بطاطس مقلية طازجة، وخبز 

الذرة املقلية وس��لطة امللفوف، كام أنه ينبغي تدريب 600 مدير جديد كل عام عىل مس��ائل 

خاصة بالنش��اط وبعمليات املكاتب الخلفية للمطعم.  وكان أكرب تحدٍّ واجهته هذه السلسلة 

هو كيف ميكن تدريب موظفيها املنترشين جغرافياً بش��كل متس��ق؟  وكان الحل الذي تبنته 

مطاعم ش��وين هو تطبيق تقنية ون تاتش )OneTouch(، وهو تقنية فيديو تكاميل يش��تمل 

عىل تطبيق بيانات وصوت يس��مح باإلرس��ال واالس��تقبال ويجمع بني الوسائل املتزامنة مثل 

الفيديو والصوت والبيانات وصفحات الويب املبارشة حتى يتسنى ألعضاء الفريق أن يتفاعلوا 

مع املدربني.  وميكن تحميل تقنية ون تاتش عىل الحواس��ب الش��خصية أو توضع يف املخازن 

وحج��ريات اإلصالح��ات، وميكن وضع نظم الحاس��ب اآليل يف أي مواقع مناس��بة يف املطعم، 

وميك��ن لألفراد أو مجموعة م��ن املوظفني التجمع حول الحاس��ب اآليل للتدريب.  وتتضمن 

وحدات التدريب التقني موضوعات من بينها التوجيه، واملطبخ، وغرفة الطعام، وتتس��م كل 

وح��دة بطابعها التفاعيل، حيث يتم تقديم املوضوعات ومتابعتها عرب إجراء اختبارات قصرية 

للتأكد من حدوث عملية التدريب، فربنامج سلطة امللفوف عىل سبيل املثال يرشح للمتدربني 

مكوناته��ا ومن أين ميكن الحصول عليه��ا يف املطعم.  كام يتضمن هذا الربنامج رشيط فيديو 

ميكن للمتدربني مشاهدته والرجوع إليه عند التطبيق، وبعد االنتهاء من التطبيق يكون عىل 

املتدربني اجتياز اختبار موجز، كام ينبغي عىل املدير أن يتأكد من أنهم قد انتهوا بالفعل من 

موض��وع التدريب قبل الرشوع يف الربنامج التايل.  ويعد التدري��ب من ناحية أخرى متوافقاً 
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وس��هل التحديث، كام يتيح الربنامج أيض��اً ملوظفي املطبخ وخدمة العمالء فرصة اكتس��اب 

املهارات وتعلم بعضهم من بعض، وهذا ما ُيكس��ب مطاعم شوين مرونة يف تشغيل موظفيها 

)حيث يعرف موظفو خدمة العمالء بالرشكة كيفية الطهي عىل سبيل املثال(. 

التكنولوجيا وبيئة التعلم:

تعد ش��بكة اإلنرتنت املس��ؤول الرئيس عن إحداث هذه الثورة التي يشهدها التدريب.  

فقد س��محت تكنولوجيا اإلنرتنت بتطوير الش��بكات اإللكرتونية التي تقوم بدمج وتكامل 

وص��الت األصوات والفيديوهات والبيانات بني املتدربني واملدربني والخرباء.  ويبني الش��كل 

)8-1( ثالث��ة أنواع مختلفة من بيئات التدريب، فق��د كان التدريب دوماً عملية تخطيطية 

للغاي��ة، مبعنى أنه يبدأ بقيام املدربني بتقدي��م املعلومات للمتدربني لتأيت بعد ذلك مرحلة 

املامرسة والتطبيقات بعد اكتامل التعليم )انظر بيئة التعلم يف القاعات الدراسية يف الشكل 

8-1(.  وق��د اقترصت بيئة التدريب يف الس��ابق عىل املدرب واملت��درب، حيث كان املدرب 

مسؤوالً عن تقديم محتوى التدريب، والرد عىل أسئلة املتدربني واختبار مستوى تحصيلهم.  

ولذلك لعب املتدربون دوراً إيجابياً يف عملية التدريب، حيث كان التواصل بش��أن محتوى 

التدريب من جانب واحد، أي من املدرب للمتدرب، وكان الخرباء ومواد التدريب مبعزل عن 

بيئ��ة التدريب، ولذا فإن الوصول ملواد التدريب والخ��رباء -بخالف املدرب ومواد التدريب 

املخصص��ة للدورة– تطلب خروج املتدرب��ني عن نطاق بيئة التدريب الرس��مية.  كام كان 

املتدرب��ون يضط��رون لالنتظار حتى يكتمل التدريب ليمكنه��م الوصول إىل مواد التدريب 

والخ��رباء.  وكان التفاعل بني املتدربني يحدث بش��كل رئيس خارج قاعة التدريب وغالباً ما 

يكون محصوراً بني أولئك الذين عملوا يف املنطقة الجغرافية نفسها.  

س��محت التكنولوجيا أيضاً ب��أن يصبح التدريب عملية أك��رث ديناميكية، وكام يظهر يف 

الجان��ب األمين من الش��كل )8-1(، فإنه ميكن توس��يع بيئة التدريب لتوف��ر قدراً أكرب من 

التفاعل بني املتدربني ومحتوى التدريب وكذلك بني املتدربني واملدرب.  فرمبا يسهم املدرب 

يف تصميم التدريب، ولكن طريقة تقديم التدريب للمتدربني تتم بش��كل أسايس من خالل 

التكنولوجيا مثل التعليم اإللكرتوين، أو أس��اليب املحاكاة، أو أجهزة اآليبود.  ومن ثم تزداد 

األدوار التي يلعبها املدرب إذ يقوم بدوره بصفة مدرب وأيضاً بصفة مرجع يجيب عن أسئلة 
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الطالب، يف حني تقل مش��اركته يف تقديم محتوى التدريب.  ويتم التدريب بش��كل رئيس 

م��ن خالل التواصل مع متدربني آخرين، والعمل ضمن فرق افرتاضية، وكذلك املش��اركة يف 

ألعاب العمل، وعرب اس��تامع بعضهم إىل بعض، وتبادل األفكار فضاًل عن التفاعل مع الخرباء 

)املهندس��ني واملديرين، إلخ(، واكتش��اف األفكار والتطبيقات الجديدة باس��تخدام الروابط 

املدمجة التي تحيل املتدرب ملواقع أخرى عىل ش��بكة اإلنرتنت، وقد يكون الخرباء ومصادر 

التدريب جزءاً من بيئة التدريب.  فبينام يتفاعل املتدربون مع محتوى التدريب من خالل 

التامرين والتطبيقات وأس��اليب املحاكاة، ميكنهم مناقش��ة ما يتدربون عليه مع غريهم من 

املتدرب��ني أو يتصلون بالخرباء أو مصادر التدريب املتاحة عىل اإلنرتنت.  ويقوم الحاس��ب 

اآليل بإمت��ام جميع عمليات إدارة التدريب وتقدمي��ه )كأن يقوم بقياس معدل التقدم الذي 

يحرزه املتدرب(.  ونجد أنه يف بيئة التدريب املختلط، التي تظهر أس��فل الشكل )8-1(، أن 

املتدربني بإمكانهم الوصول إىل منهج التدريب املختلط الذي يش��تمل عىل التدريب املقدم 

داخ��ل القاعات الدراس��ية والتعليم اإللك��رتوين.  كام قد يكون هناك تع��اون بني املتدربني 

أنفس��هم وبينه��م وبني املدربني وبني املدربني واملتدربني والخ��رباء.  وعىل الرغم من وجود 

تقني��ات جديدة تس��مح بتوفر بيئة تدريب فعال��ة، إال أنه ينبغي أن يتوف��ر فيها التعاون 

واملش��اركة الفعالة من املتدربني وإتاحة الوصول ملصادر أخرى من مصادر تصميم وتطوير 

برنامج التدريب.  إن اس��تخدام تكنولوجيا جديدة يف التدريب يتطلب توفر تلك اإلمكانات 

يف برنامج التدريب، فعىل س��بيل املثال، تش��ري مواقع ويب Web 2. 0( 0 .2( إىل خصائص 

التواصل االجتامعي التي يقوم املستخدم بإنشائها عىل شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك املدونات 

ومواق��ع الوييك وتويرت514، وتتضمن مبادرة كوالك��وم )Qualcom( التي يطلق عيها لريننج 

Learning 2. 0( 0 .2(، اس��تخدام تقني��ات مواقع ويب 2. 0 مثل حفظ/توس��يم الروابط 

االجتامعي��ة املفضل��ة، واملدونات واألدوات املش��ابهة لتلك املوجودة يف مواقع الفيس��بوك 

ويوتيوب، وذلك لبناء عالقات بني املتدربني وكذلك بني املتدربني ومحتوى التدريب.  

وق��د أتاحت التكنولوجيا إمكانية تقديم التدري��ب يف مواقع جغرافية مختلفة، وكذلك 

إمكانية مرافقة املتدربني سواء أكانوا يف أماكن أعاملهم أو يف منازلهم )من خالل تكنولوجيا 

األجه��زة املحمول��ة(، فضاًل عن إمكانية اس��تكامل برامج التدريب ع��رب اإلنرتنت من خالل 

الحاسوب الشخيص.  
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شكل )8-1( أنواع بيئات التدريب

المدرب:
تقديم التدريب	 
المحتوى	 

التعليم اإللكتروني

مصادر مواد التدريب 

مواقع اإلنترنت
الخبراء

المتدربالمتدربالمتدرب

المدرب:
تقديم التدريب	 
المحتوى	 

 الخبراء

مصادر مواد التدريب

المتدربالمتدربالمتدرب

التكنولوجيا:

آليــة تقديــم التدريــب )عبر 	 

اآليبــود،  تقنيــة  اإلنترنــت، 

المحاكاة(

مصادر محتوى التدريب  الخبراء

مواقع اإلنترنت

المتدرب

المتدربالمتدربالمتدرب

بيئة التدريب التكنولوجي بيئة التدريب في القاعات الدراسية

بيئة التعليم المختلط
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تتميز الكثري من أس��اليب التدريب التي متت مناقشتها يف هذا الفصل بتلك الخصائص.  

فعىل س��بيل املثال، يتضم��ن التعليم اإللك��رتوين، أو التعليم عرب اإلنرتن��ت، عملية التعليم 

وتقديم التدريب باس��تخدام اإلنرتنت أو الش��بكة.  ويتضمن التعليم اإللكرتوين يف ش��كله 

النموذجي مؤمترات الفيديو و/أو الحواسب اآللية لتقديم محتوى التدريب.  

إن التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوين يدعامن الواقع االفرتايض، والرسوم 

املتحرك��ة، والتفاعل بني املتدربني والتواصل فيام بني املتدربني والفيديوهات والس��معيات 

اآلني��ة.  وكام يبني الش��كل )8-2( فإن هناك س��تة مس��تويات من التدري��ب املعتمد عىل 

التكنولوجيا.  والفارق بني أعىل تلك املستويات وأدناها هو أنه يف حاالت املستويات األعىل 

تتيح الوسائل التكنولوجية تحقيق تدريب أكرث ارتباطاً بالوظيفة ويفي بشكل مبارش بحاجة 

العمل.  فعىل س��بيل املث��ال، ميكن للموظفني الوصول إىل النظ��م الخبرية وهم يعملون يف 

وظائفهم، أما املستويات األكرث بساطة فهي تسهل عمليات التواصل بني املدربني واملتدربني.  

وتنطوي االس��تخدامات األكرث تعقيداً للتكنولوجيا أن يتم تقديم تدريب واقعي وأن يشرتك 

املتدربون بنش��اط كب��ري يف عملية التدريب، وتس��تخدم تقنيات الصوت والتش��غيل اآليل 

والفيديو يف التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت.  كام يطالبون أيضاً بأن يش��اركوا يف املعلومات 

مع غريهم من املتدربني وأن يدخل��وا معرفتهم ورؤاهم )مثل التطبيقات املحتملة ملحتوى 

التدري��ب( يف قاعدة البيانات املتاحة لغريهم من موظف��ي الرشكة.  ويحصل املوظفون يف 

املس��تويات األعىل –أي مس��تويات نظم دع��م األداء اإللكرتوين- عىل تدري��ب ُيحّدد طبقاً 

لحاجتهم أثناء قيامهم مبهام وظائفهم.  

التكنولوجيا والوسائط المتعددة:

تتيح التطورات التي تش��هدها التكنولوجيا إمكانية استخدام عدد من الوسائط املختلفة 

يف التدريب.  إذ يجمع التدريب باستخدام الوسائط املتعددة بني أساليب التدريب السمعية 

البرصية والتدريب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل515.  وتتضمن أس��اليب التدريب باستخدام 

الوس��ائط املتع��ددة: التدريب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل، واألق��راص املدمجة، والفيديو 

التفاع��يل اإللك��رتوين، واإلنرتنت، ورشائط الفيدي��و، والواقع االفرتايض، وأس��اليب املحاكاة.  

ويقوم التدريب باستخدام الوسائط املتعددة بدمج النصوص، واألشكال التصويرية، والرسوم 
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املتحركة، والفيديوهات، والتقنيات الس��معية، حيث ميكن للمتدرب التفاعل املس��تمر مع 

محتوى هذه األدوات.  لكن ما مدى انتشار التدريب بالوسائط املتعددة؟ 

إنه طبقاً ملسح أجرته مجلة تريننج )Training(، فإن 54% من الرشكات تفيد بأنها عادة 

أو دامئاً ما تس��تخدم شبكة اإلنرتنت أو الشبكة الداخلية، و37% تستخدم األقراص املدمجة، 

و43% تستخدم الدراس��ة الذاتية املعتمدة عىل اإلنرتنت، و10% تستخدم األلعاب املعتمدة 

عىل الحاسب اآليل، و2% تستخدم برامج الواقع االفرتايض.  

شكل )8-2( مستويات التدريب املعتمد عىل التكنولوجيا 

النظم الخبيرة 

نظم دعم 

األداء 

اإللكتروني

ـــم  ـــي ـــل ـــع ـــت ال

اإللكتروني

ــــب  ــــدري ــــت ال

المختلط 

أساليب المحاكاة 

الــتــدريــب   تــقــديــم 

الوسائط  باستخدام 

على  الـــمـــتـــعـــددة 

ـــاســـب اآللــــي  ـــح ال

غير  أو  ــة  ــن ــزام ــت )م

متزامنة(

تكنولوجيا المحمول

الــتــقــيــيــم 

ـــالل  مـــــن خ

االختبارات 

المراجع  توفير 

عبر اإلنترنت

التواصل 

6 5 4 3 2 1

المصدر: 
K.  Kruse، «Five Levels of Internet- Based Training، « Training and Development )February 1997(: 

60-61; R.  Clark and C.  Lyons، «Using Web-Based Training Wisely، « Training )July 1999(، 51-56; 

J.  Cone and D.  Robinson، «The Power of E-Performance، « T+D )August 2001(: 32 – 41.  

يبني الجدول )8-2( املميزات واملساوئ الرئيسة للتدريب باستخدام الوسائط املتعددة.  

إن هذا النوع من التدريب يحفز املتدربني عىل التدريب ويزودهم بتغذية راجعة وتوجيه 

فوري )من خالل املس��اعدة اإللكرتونية(، كام يخترب مس��توى إتقان املوظفني، ويسمح لهم 

بالتدريب طبقاً ملعدل اس��تيعابهم الذايت516.  ويعد عنرص التكلفة أحد املس��اوئ الرئيس��ة 

للتدريب باس��تخدام الوس��ائط املتعددة، فقد يكلف التطوير األويل للنس��خة املحوس��بة 

للتدري��ب ما يرتاوح بني 25.000 دوالر إىل 250.000 دوالر اعتامداً عىل درجة تعقيد املادة 
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واإلعالنات املستخدمة517، وقد يتم تعويض تلك التكاليف مبرور الوقت من خالل املدخرات 

التي تنتج عن خفض تكلفة الس��فر وكذلك تكلف��ة التدريب إذا مل يتطلب املحتوى تحديثاً 

متكررا518ً، كام قد يكون من الصعب اس��تخدام التدريب بالوس��ائط املتعددة يف التدريب 

عىل مهارات التعامل بني األشخاص، وخصوصاً عندما يحتاج املتدرب إىل التعرف عىل و/ أو 

مامرسة إشارات سلوكية دقيقة أو عمليات معرفية.  

 رشك��ة ميدتروني��ك )Medtronic( هي رشكة يبلغ عدد العامل��ني بها 12.000 موظف 

وتتخ��ذ من مينيبوليس بوالية مينيس��وتا مقراً له��ا، وتعمل الرشكة يف مج��ال تطوير وبيع 

التكنولوجي��ا الطبي��ة.  حيث اس��تخدمت الرشكة الوس��ائط املتع��ددة يف البداية لألغراض 

التس��ويقية فقط.  إذ كان موظفو املبيعات يس��تخدمون الحواس��يب الشخصية املحمولة 

املزودة مبش��غل أس��طوانات لرشح فوائد صاممات القلب واستخداماتها الصحيحة لألطباء.  

وعندم��ا تم عرض الربنامج التفاعيل يف اجتامع مبيعات قومي، زاد الطلب عىل توريد املزيد 

من األسطوانات.  

واآلن تس��تخدم ميدترونيك الوس��ائط املتعددة يف التدريب باإلضافة إىل التسويق، كام 

تس��تخدم أيضاً التدريب املعتمد عىل القاعات الدراس��ية بشكل موسع يف تدريب موظفي 

املبيعات.  وعىل الرغم من اس��تخدام املوظفني ألسطوانات املنتج لتكون وسيلة تدريبية يف 

إعداد عروض املبيعات، إال أن هذه األس��طوانات ليس��ت س��وى خطوة من تلك الخطوات 

التي تتخذها الرشكة لتعزيز عملية التدريب.  كام قام مدير التدريب عىل املبيعات بتوسيع 

نطاق التدريب باس��تخدام الوس��ائط املتعددة نظراً ألنه يقلل من الوقت الذي يس��تهلكه 

موظفو املبيعات يف التدريب الذي يتم إجراؤه داخل القاعات الدراس��ية.  ويرى املدير بأن 

التدريب باس��تخدام الوس��ائط املتعددة قد زاد من معدل توافق برامج التدريب وفعاليته 

وزود موظف��ي املبيعات بالتغذية الراجعة حول األبع��اد التي يعرفونها عن املنتج.  وتعمل 

برامج املنتجات املعتمدة عىل األسطوانات املدمجة بأفضل معدل لها مع موظفي املبيعات 

الذي��ن يكونون بالفعل ع��ىل دراية جيدة باملنتج.  أما موظف��و املبيعات الجدد فيحتاجون 

إىل تغذية راجعة وشاش��ات مس��اعدة تتاح يف تطبيقات الوسائط املتعددة.  كام يتعني عىل 

موظف��ي املبيعات الج��دد أن يكونوا قادرين عىل التفاعل م��ع املنتج وفق معدلهم الذايت، 



الجزء الثالث

تدريب وتطوير املوظفني 560

حتى يس��تطيعوا برض��ا رشح وتوضيح كل جوان��ب املنتج لألطباء.  لذل��ك نجد أن الوقت 

بالنسبة ملوظفي املبيعات مسألة شديدة األهمية.  ومن ثم تتيح الوسائط املتعددة الحصول 

ع��ىل برامج التدريب يف أي م��كان ويف أي وقت حيث ميكن ملوظفي املبيعات أداء مهامهم 

من خالل الحواس��يب الش��خصية املحمولة.  كام ساعدت الوسائط املتعددة طاقم موظفي 

املبيعات كله عىل تحصيل معلومات عن املنتجات الجديدة بأكرب رسعة ممكنة519.

جدول )8-2( مميزات ومساوئ التدريب باستخدام الوسائط املتعددة 

المساوئالمميزات    

عملية التطوير مكلفةيعتمد على معدل التحصيل الذاتي   

غير فعال للمحتوى التدريبي المحددتفاعلي    

ق��د يؤدي إلى قلق المتدرب من اس��تخدام متسق من حيث المحتوى

التكنولوجيا

يصعب تحديثه بسرعةمتسق من حيث إمكانية التقديم

يتيح إمكانية الوصول غير المحدود جغرافيا 

يمكن أن ي��ؤدي إلى غياب التوافق بش��أن يقدم تغذية راجعة فورية 

الفاعلية

قد ي��ؤدى إلى االفتق��ار لالتفاق حول مدى به نظام توجيه مدمج 

فاعلية البرنامج

يروق لحواس متعددة

يمكن أن يختبر درجة اإلتقان ويعتمدها 

يوفر الخصوصية 

المصدر: 
S. V.  Bainbridge، «The Implications of Technology-Assisted Training، « IHRIM-Link)December 

1996/January 1997(: 62-68; M.  Hequet، «How Does Multimedia Change Training?« Training 

)February 1997(: A20-A22.  
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التدريب المعتمد على الحاسب اآللي: 

يعد التدريب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل )CBT( تجرب��ة تدريبية تفاعلية يكون فيها 
الحاس��ب اآليل محفزاً عىل التدريب، بحيث ينبغي عىل املشاركني االستجابة، ومن ثم يقوم 
الحاس��ب اآليل بتحليل هذه املش��اركات وتقديم التغذية الراجعة للمتدربني520.  ويتضمن 
التدري��ب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل فيديو تفاعلياً، وأس��طوانات مدمجة، وغري ذلك من 
النظم املحوس��بة.  وتتكون أش��هر برامج التدريب املعتمد عىل الحاس��ب اآليل من برنامج 
موضوع عىل قرص مرن ويتم تش��غيله عىل حاسوب شخيص.  وقد أصبح التدريب املعتمد 
عىل الحاس��ب اآليل بوصفه أحد أول التقنيات الجديدة املستخدمة يف التدريب أكرث تطوراً 
مع تطور أقراص الليزر وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص املدمجة ومع االس��تخدام املتزايد 
لإلنرتن��ت.  وتتيح تلك التقنيات اس��تخداماً أكرب للفيديوهات والس��معيات أكرث مام تتيحه 

التقنيات التي تعتمد عىل الحاسب اآليل فقط.  

فعىل سبيل املثال، حتى ميكن تعليم املديرين كيفية االنتهاء من مراجعات األداء، قامت 
رشك��ة فيديكون إنرتبرايس��يز )Vidicon Enterprises(، التي تقوم بتش��غيل متاجر بقالة 
  . 521«)!Performance Now( !صغرية يف واش��نطن، برشاء برنامج يس��مى »بريفورمانس ناو
ومن خالل هذا الربنامج تعلم املديرون كيفية كتابة مراجعات األداء بش��كل أفضل وتحسن 
مس��توى مهاراتهم اإلدارية، ويعمل هذا الربنامج من خالل مطالبة املديرين بتحديد أبعاد 
الوظائ��ف املتنوعة التي يرغبون يف تقييمها.  فبالنس��بة للبعد الخاص ب� »جودة الوظيفة»، 
يطلب من املدير تقييم املوظف وفق فئات متنوعة مثل »يجاهد لتحقيق األهداف».  ويقوم 
الربنامج تلقائياً بتلخيص معدالت هذه األبعاد يف صورة فقرة يس��تطيع املدير تحريرها، كام 
يقوم الربنامج أيضاً بتدريب املديرين عىل كيفية استخدام لغة فعالة يف تقييامت األداء.  ولو 
حدث وكتب املدير شيئاً غري مناسب )مثاًل »املوظف صغري سناً عىل شغل هذه الوظيفة»(، 
يظهر حينها مربع نيص عىل الشاش��ة به تحذير يفيد بعدم املوازنة بني الس��ن والخربة.  كام 
أن اس��تخدام الفئات املوجودة تحت كل بعد وظيفي ينطوي عىل رؤى موس��عة للمديرين 

عن أداء املوظف.  

 يستخدم التدريب املعتمد عىل الحاسب اآليل أساليب املحاكاة.  فعىل سبيل املثال، عند تحديد 

)Bayer Pharmaceuticals( حاجة خربائها  فارماسيوتيكالز  باير  اكتشفت رشكة  االحتياجات، 



الجزء الثالث

تدريب وتطوير املوظفني 562

الفنيني إىل مهارات جديدة إلدارة مرشوعات ضخمة522.  وكانت تلك املهارات مرتبطة ببقاء 

والعديد من فرق  املنافسة،  وبإدارتهم ألولويات  املهمة،  املرشوعات مركزين عىل  مديري 

املهارات  تقاريرهم.  وتعد هذه  إليهم  يرفعون  الذين ال  املوظفني  العمل، واإلرشاف عىل 

مهمة لتقليل الوقت املطلوب لتقديم االكتشافات البحثية للسوق، وحتى يتم التدريب عىل 

هذه املهارات، استخدمت باير نظام محاكاة معتمد عىل الحاسب اآليل، وهو نظام يطلب 

من فرق املتدربني إدارة مرشوع كبري.  وهنا تؤثر القرارات اإلدارية التي يتخذونها يف فرص 

نجاحهم، ويقوم الحاسب اآليل بحساب احتاملية نجاح كل فريق.  أما املحاكاة فتتضمن 

للحافز،  يفتقرون  موظفني  وجود  مثل  ما  مرشوع  يف  سلباً  تؤثر  أن  ميكن  التي  العقبات 

والتغيب عن العمل، والتأخر يف إنهاء املشاريع، كام تتضمن املحاكاة العمل اإللكرتوين الذي 

ينتهي منه املتدربون قبل البدء يف التدريب.  كام أن العمل االستباقي يزود املتدربني برؤية 

شاملة عن الخطوات املتبعة يف إدارة املرشوع، حيث يقوم جميع املتدربني بإجراء تقييم 

ذايت للسلوك املرتبط بفريقهم )كحل النزاع عىل سبيل املثال(، إذ تستخدم تلك التقييامت 

ملناقشة عالقات أعضاء الفريق بالقائد.  وبعد االنتهاء من املحاكاة ميكن للمتدربني الوصول 

أفكاراً  ويقدم  إخبارية  رسائل  إرسال  يتيح  الذي  اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  الربنامج  إىل 

متعلقة بإدارة املرشعات.  ويظهر املوظفون الذين يكملون عملية املحاكاة هذه مزيداً من 

الثقة يف قدراتهم عىل إدارة املرشوع والتعامل مع األولويات املتغرية، كام أنهم يعالجون 

مشكالت الفريق بشكل أرسع.  

األقراص المدمجة، وأقراص الفيديو الرقمي، وأقراص الليزر:

يتيح الحاسب اآليل الشخيص دمج تقنيات الرسوم املتحركة ومقاطع الفيديو والجرافيك 

يف الدورة التدريبية.  كام ميكن للمستخدم أن يتفاعل مع مادة التدريب من خالل استخدام 

عصا التوجيه أو شاش��ة تعمل باللمس، إضافة إىل أن األسطوانات املدمجة وأقراص الفيديو 

الرقمية تس��تخدم الليزر لقراءة الن��ص، والجرافيك، والس��معيات والفيديوهات من قرص 

ألومنيوم.  وتستخدم أقراص الليزر تقنية الليزر لتقديم فيديوهات وصوتيات عالية الجودة، 

وميكن أن يس��تخدم قرص الليزر مبفرده )بصفته مصدراً للفيديو( أو بصفته جزءاً من نظام 

تعليمي معتمد عىل الحاسب اآليل.  
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 Pilgrim Nuclear Power( فعىل سبيل املثال، يف مصنع بيلجريم نيوكليار باور بالنت

Plant( الواق��ع يف مدينة بالمياويث، بوالية ماساتشوس��يتس، يت��درب موظف األمن املعني 

حديثاً عىل تصميم املنش��أة من خالل حاس��وب وتلفاز وشاشة عرض وعصا توجيه باإلضافة 

إىل ق��رص الفيدي��و523.  وميكن للموظف الجديد أن يتجول يف منش��أة ضغط النفايات، وأن 

يتفقدها من خالل لوحة كهربائية، وأن يستخدم املصاعد، ويستمع لألقران وهم يتناقشون 

يف أم��ور تتعلق باآلالت واملعدات واملناطق ذات اإلش��عاع العايل التي ينبغي عىل املوظف 

الجديد أن يكون عىل دراية بها.  ومن خالل ما يزيد عىل 77000 صورة موجودة عىل قرص 

الليزر يتمكن موظف األمن الجديد من التنقل بسعة أش��به بتجوله داخل املؤسس��ة عىل 

أقدامه، ليتفقد أركان املؤسس��ة، كام بإمكانه تغيري موقع��ه وبسعة وكذلك تخزين الصور 

للرجوع إليها يف املستقبل.  

 ومن ذلك عىل سبيل املثال، أن رشكة تشيكويتا )Chiquita(، وهي رشكة تعمل يف مجال 

الفواكه الطازجة، استطاعت أن تساعد موظفيها عىل فهم كيفية املساهمة يف تحقيق أهداف 

العم��ل التي تتبناه��ا الرشكة من خالل نظام جدي��د إلدارة األداء يس��مى »بريفورم توجرو» 

)Perform to Grow( )أي اعم��ل لتتطور(524.  وعىل الرغم من أن الوحدات التقنية الخاصة 

بالتعليم اإللكرتوين تم تطويرها ملس��اعدة املوظفني عىل كيفية التدرب عىل أدوات وخطوات 

نظام بريفورم توجرو، إال أن فروع الرشكة يف وسط أمريكا وإفريقيا وآسيا ورشق أوروبا مل تكن 

لديه��ا التكنولوجيا التي كانت متاحة يف مكاتب أوروبا وش��امل أمريكا، ونتيجة لذلك قامت 

تشيكويتا بنسخ وحدات التعليم اإللكرتوين ونقلت مجموعة األدوات عىل أسطوانات مدمجة 

ليتم توزيعها عىل املوظفني يف تلك املواقع.  

الفيديو التفاعلي:

يجم��ع الفيديو التفاعيل بني مزايا الفيديو والتعليم املعتمد عىل الحاس��ب اآليل، حيث 

يت��م تقديم محتوى التدريب مبارشة للمتدربني من خالل شاش��ة متصل��ة بلوحة مفاتيح، 

حيث يستخدم املتدربون لوحة املفاتيح هذه أو الشاشة مبارشة عن طريق اللمس للتفاعل 

مع الربنامج.  ويس��تخدم الفيديو التفاعيل للتدريب عىل القيام باإلجراءات الفنية ومهارات 

التعامل بني األشخاص، وقد يتم تخزين برنامج التدريب عىل قرص فيديو أو أسطوانة.  
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وأما عن تجارب رشكة أبل للحاسب اآليل )Apple Computer( ورشكة فيدرال إكسربيس 

)Federal Express( مع األسطوانات املدمجة فقد قدمت أمثلة جيدة عىل ما متتلكه هذه 

األس��طوانات من قدرة عىل إتاحة الفرصة األكرب للحصول ع��ىل التدريب املتوافق باإلضافة 

إىل تس��هيل عملية التدريب.  فقد رغب مديرو رشكة أب��ل يف الحصول عىل التدريب، لكن 

  . ج��داول أعاملهم املثقلة باملهام صعبت عليهم ترك وظائفهم لحضور الدورات التدريبية525

ونتيجة لذلك قامت الرشكة بتوصيل مشغالت األسطوانات املدمجة بجميع الحواسب اآللية 

بدي��اًل للتدريب داخل القاعات الدراس��ية، ومن ثم تم تصميم برنامج تدريبي باس��تخدام 

األس��طوانات املدمجة للمديرين، حيث اش��تمل الربنامج أحادي األسطوانات عىل أساسيات 

قان��ون التوظيف ليتي��ح كاًل من النص املق��روء والفيديو املريئ.  كام أتاحت األس��طوانات 

املدمج��ة للمديرين إمكاني��ة الوصول للمواد املرجعية املوجودة عىل األس��طوانة املدمجة، 

مثل القامئة الخاصة بأسئلة املقابالت القانونية ورشوح انتهاكات القانون )كالتحرش الجنيس 

عىل سبيل املثال(.  

أما رشكة فيدرال إكسربيس )Federal Express(، فيشتمل منهج الفيديو التفاعيل لديها 

واملؤل��ف من 25 أس��طوانة مدمجة عىل دورات حول آداب التعامل م��ع العمالء والقيادة 

الوقائية وإجراءات التسليم526.  وبحسب فيدرال إكسربيس فإن الفيديو التفاعيل له العديد 

م��ن املزايا.  أوالً، أن التدريب يخصص بش��كل فردي، بحيث يتحك��م املوظفون يف تحديد 

جوانب برنامج التدريب التي يرغبون فيها.  وميكنهم تجاوز ذلك الربنامج إذا ما شعروا بأن 

لديه��م الكفاءة، كام أنه بإمكانهم مراجعة املوضوعات.  ثانياً، يحصل املوظفون عىل تغذية 

راجعة فورية حول أدائهم.  ثالثاً، التدريب متاح 24 س��اعة يف اليوم بغض النظر عن جدول 

أع��امل املوظفني.  غري أن الرشكة ترى أن التكلف��ة الباهظة لتطوير برامج الفيديو التفاعيل 

ورشاء أجه��زة يت��م تعويضها بتخفيض تكلف��ة املدرب وتكاليف الس��فر الخاصة من خالل 

اعتامد التدريب يف مكان مركزي.  فقد جعل الفيديو التفاعيل يف رشكة فيدرال إكس��ربيس، 

م��ن عملية تدريب 35.000 موظف يف خدمة العمالء املنترشين يف 650 موقعاً يف مختلف 

أنحاء الدولة أمراً ممكناً؛ مام يوفر للرشكة ماليني الدوالرات، وبدون الفيديو التفاعيل مل تكن 

رشكة فيدرال إكسربيس لتتمكن من تقديم تدريب متسق وعايل الجودة.  
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التعلــم اإللكتروني:  اإلنترنــت، والتدريب اإللكتروني، والتعليــم اإللكتروني، 

وبوابات التعليم:

يعد اإلنرتنت وسيلة اتصاالت واسعة االستخدام، وهي طريقة إلرسال واستقبال االتصاالت 

بسع��ة وب��دون تكاليف باهظة، ك��ام أنها نظام لتحدي��د وجمع املوارد مث��ل الربمجيات 

والتقاري��ر527.  وحت��ى ميكن االتصال باإلنرتنت فإنه ينبغي توفر حاس��وب ش��خيص متصل 

بشكل مبارش من خالل شبكة مثبتة أو جهاز مودم يتوىل عملية االتصال باإلنرتنت، كام يتم 

االتصال باإلنرتنت من خالل املؤسس��ات التعليمية واألجهزة الحكومية ومقدمي الخدمات 

 .)Microsoft and America Online( التجارية مثل رشكة مايكروسوفت وأمريكا أونالين

وميك��ن للموظفني التواص��ل مع املديرين املجاورين له��م أو املنترشين يف أنحاء العامل، 

وميكنهم ترك رس��ائلهم أو مستنداتهم، كام ميكنهم الدخول عىل الغرف املخصصة للمحادثة 

ملناقش��ة موضوعات معينة )مثل قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة(.  كام تخصص مس��احات 

عىل شبكة اإلنرتنت للمجموعات اإلخبارية ولوحات اإلعالنات ومجموعات املناقشة، حيث 

ميكنك أن تقرأ وتنرش تعليقاتك وترد عىل الرسائل واملقاالت املنشورة.  كام قد يكون ملواقع 

اإلنرتنت صفحات رئيس��ة وصناديق بريد تحدد الشخص أو الرشكة ومحتوى النص والصور 

والصوتيات وحتى الفيديوهات.  

إن الش��بكة العنكبوتي��ة الدولية )WWW( هي عبارة عن خدمة س��هلة االس��تخدام 

ومتوفرة عىل شبكات اإلنرتنت528، إذ تقدم الشبكة برنامجاً للتصفح )كميكروسوفت إنرتنت 

إكس��بلورر، نيتس��كايب عىل س��بيل املثال( ميكنك من خالله اإلبحار يف الشبكة.  وبجانب 

برنام��ج التصفح تحتاج أيض��اً إىل محرك بحث )مثل ياهو أو جوجل( للبحث عن معلومات 

 )URL( حول املوضوعات التي تختارها بنفسك، ويتوفر لكل صفحة رئيسة عىل الويب رابط

وهو محدد موقع املعلومات أو عنوان الشبكة.  

يعد اإلنرتنت مصدراً قياًم ومهاًم للمعلومات التي تغطي مجموعة كبرية من املوضوعات، 

حتى إنك تجد يف الصفحة الداخلية من غالف هذا الكتاب عناوين للمواقع اإللكرتونية ذات 

الصل��ة مبوضوعات التدريب.  فعىل س��بيل املثال، قام أحد مديري رشك��ة هايدروكيويبيك 

)Hydro Quebec(، وهي مرفق كندي ضخم، باالس��تعانة بش��بكة اإلنرتنت يف البحث عن 
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موضوعات ذات صلة بإدارة الجودة الش��املة )TQM( وإعادة هندس��ة النشاط.  وعندما 

رغبت الرشكة يف الحصول عىل معلومات حول املسائل املتعلقة بالتنوع وبالنساء، قام املدير 

بالدخ��ول إىل املوق��ع اإللكرتوين الخاص بجامعة كورنيل وبسعة ق��ام بتحميل حزمتني من 

التقارير حول هذا املوضوع.  وعندما أرادت الرشكة تصميم استبيان عن مدى رضا العمالء، 

استخدم املدير اإلنرتنت لتحديد الرشكات املشابهة يف الحجم التي أجرت مسوحات شاملة، 

وخالل يوم واحد اس��تجاب معه 30 متخصصاً يف امل��وارد البرشية من مديري رشكة فيدرال 

إكس��ربيس ويونايتد بارس��يل س��ريفيس )United Parcel Service(.  كام قام مدير رشكة 

 ،)Motorola( هايدروكيوبي��ك أيضاً بالتواصل مع مديري املوارد البرشية يف رشكة موتوروال

وآي يب إم، وغريها من الرشكات529.

يش��ري التعليم عرب اإلنرتنت أو التعليم اإللكرتوين إىل توفري التعليم والتدريب من خالل 

حاس��وب متصل بش��بكة اإلنرتنت أو الش��بكة العنكبوتية530.  ويتضمن التعليم اإللكرتوين 

التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت والتعليم عن بعد، والقاعات الدراسية االفرتاضية كام يتضمن 

كذلك األسطوانات املدمجة.  وقد ينطوي التعليم اإللكرتوين عىل الدعم املعتمد عىل املهمة 

وكذلك التدريب املعتمد عىل املح��اكاة والتعليم عن بعد وبوابات التدريب.  وهناك ثالث 

خصائص مهمة للتعليم اإللكرتوين:  أوالً، يش��تمل التعليم اإللكرتوين عىل شبكات إلكرتونية 

تتيح تقديم ومشاركة وتحديث املعلومات واملحتوى التعليمي بشكل منتظم وفوري.  ثانياً، 

يتم تقديم التعليم اإللكرتوين للمتدرب باس��تخدام الحواس��ب اآللية امل��زودة بتكنولوجيا 

اإلنرتن��ت.  ثالثاً، يركز عىل حلول التدريب التي تتجاوز التدريب التقليدي نظراً الش��تاملها 

عىل املعلومات واألدوات التي تحسن من مستوى األداء.  

أم��ا التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت أو الش��بكة العنكبوتية فيقص��د به التدريب الذي 

  . ُيقدم من خالل ش��بكات حاس��وبية خاصة أو عامة ويتم عرضه من خالل متصفح ويب531

أما التدريب املعتمد عىل شبكة اإلنرتانت الداخلية فيشري إىل التدريب الذي يتم من خالل 

اس��تخدام ش��بكة حاس��وبية خاصة بالرشكة، حيث تتاح إمكانية الوصول لربامج التدريب 

ملوظف��ي الرشكة وحدهم دون غريهم.  ويتم تخزين برامج التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت 

والتدريب املعتمد عىل ش��بكة اإلنرتانت الداخلية يف حاسوب ويتم الوصول إليها من خالل 
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ش��بكة حواس��ب آلية.  باإلضافة إىل ذلك، ف��إن كاًل من نوعي التدريب يس��تخدم تقنيات 

متش��ابهة، لكن يبقى االختالف الرئيس يف أن االتصال بش��بكة اإلنرتان��ت الداخلية يقترص 

 Amdahl( ع��ىل موظف��ي الرشكة.  فعىل س��بيل املثال، قامت رشك��ة أمدال كوربرايش��ان

Corporation( وهي رشكة تصنيع حواس��ب آلية مركزية، ببناء ش��بكة إنرتانت داخلية532، 

حيث يقوم املوظفون باس��تخدام نيتسكايب لتصفح الش��بكة بجانب استخدامهم ملتصفح 

الش��بكة الذي طورته الرشكة.  وقد قامت الرشكة بتخصيص صفحة رئيس��ة لكل قس��م من 

أقس��امها، حيث تقدم الصفحة الرئيسة وصفاً للخدمات التي يقدمها القسم.  كام أن الكثري 

م��ن موظفي الرشك��ة لديهم الصفحات الخاص��ة بهم، وتتضمن الصفحة الرئيس��ة الخاصة 

بالتدريب قامئة بالدورات املقدمة من قس��م التدريب، أما قس��م التصنيع فيتيح للموظفني 

إمكانية الوصول إىل الكتيبات الفنية من خالل شبكة اإلنرتانت الداخلية.  

الخصائص المحتملة للتعليم اإللكتروني:

يستطيع املتدربون يف التعليم اإللكرتوين أن يتفاعلوا مع محتوى التدريب ومع غريهم من 

املتدربني وأن يحددوا الكيفية التي يرغبون يف تلقي تدريبهم من خاللها533.  ويبني الش��كل 

)8-3( الخصائ��ص املمكنة التي ميكن تثبيتها يف التعليم اإللكرتوين، وتتضمن تلك الخصائص 

املحتوى والتعاون واملشاركة، وروابط املصادر، وتحكم املتدرب، وتقديم التدريب، واإلدارة.  

وتج��در مالحظة أنه ال يتم دمج كل تلك الخصائص يف طرق التعليم اإللكرتوين.  ولعل أحد 

أس��باب ذلك هو أن بعض أساليب التدريب تجعل من الصعب دمج بعض تلك الخصائص.  

فعىل سبيل املثال، وكام سرتى الحقاً يف هذا الفصل، قد ُيحد التعليم اإللكرتوين - مبا يشتمل 

عليه من مؤمترات منقولة بالفيديو- من حجم التعاون بني املتدربني واملدرب.  ففي التعليم 

اإللكرتوين ال يتحكم املتدربون يف املحتوى أو مس��توى املامرسة أو رسعة التدريب.  وهناك 

س��بب آخر لعدم دمج أحد تلك الخصائ��ص يف التعليم اإللكرتوين، وهو أنه من املحتمل أال 

يخت��ار املصممون دمج تل��ك الخاصية من البداية.  وعىل الرغم م��ن أن التعليم اإللكرتوين 

قد يتضمن كل الخصائص التي تس��هل عملية التدريب املوضحة يف الش��كل )8-3(، إال أنه 

ق��د ال يفي مبقوماته نظ��راً لعدم قيام مطوري الربنامج بإتاح��ة الفرصة للمتدربني للتعاون 

فيام بينهم عىل س��بيل املثال.  وكام يبني الجدول )8-3(، فإن التعليم اإللكرتوين بإمكانه أن 
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يق��دم املحتوى للمتدرب وميكنه أيضاً أن يتيح للمتدربني القدرة عىل التحكم فيام يتدربون 
عليه، ويف رسعة تقدمهم يف الربنامج، ويف حجم املامرسة التي يتلقونها، بل ويف وقت تلقيهم 
التدري��ب.  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للتعليم اإللكرتوين أن يس��مح للمتدربني بأن يتعاونوا 
ويتفاعل��وا مع غريهم م��ن املتدربني والخرباء، كم ميكن أن يق��دم روابط إلكرتونية ملصادر 
التدري��ب األخرى مثل امل��واد املرجعية، واملواقع اإللكرتونية للرشك��ة، وغري ذلك من برامج 
التدريب.  وميكن اس��تخدام النصوص والفيديوهات وص��ور الجرافيك والصوتيات يف عرض 
محتوى الدورة، كام يتضمن التعليم اإللكرتوين جوانب متنوعة إلدارة التدريب مثل االلتحاق 

بالدورة واختبار املتدربني وتقييمهم ومراقبة مستوى التقدم يف عملية التدريب.  

مزايا التعليم اإللكتروني:

تتي��ح الخصائ��ص التي ميكن دمجها يف التعليم اإللكرتوين مزاي��ا محتملة متيزه عن غريه 
من أس��اليب التدريب.  وقد تم اإلش��ارة إىل ه��ذه املزايا يف الش��كل )8-3(، ويتم تصميم 
مبادرات التعليم اإللكرتوين بحيث تس��هم يف تحقيق األهداف اإلس��رتاتيجية للرشكة534، كام 
يدع��م التعليم اإللكرتوين مبادرات الرشكة مثل التوس��ع يف قاعدة العمالء، وتبني أس��اليب 
جديدة للعمل مثل التجارة اإللكرتونية، واإلرساع يف تطوير منتجات وخدمات جديدة.  كام 
يش��مل التعليم اإللكرتوين الرشكاء واملوردين ووكالء البيع والعمالء املحتملني، فعىل س��بيل 
املثال قامت رشكة لوس��ينت تكنوليجي��ز )Lucent Technologies(، التي تعمل يف مجال 
تصميم تقنيات ش��بكات التواصل بتخصيص عدد من املصادر بحيث تضمن إمكانية وصول 
العمالء والرشكاء إىل برامج التعليم اإللكرتوين535.  وهنا نجد أن التدريب يؤثر يف رضا العمالء 
عن منتجات لوس��ينت وحلولها، كام أنه يؤثر يف مقدرة املوظفني عىل بيع املنتجات للعمالء 
وخدمتهم، فضاًل عن أن عمالء الرشكة يتاح لهم إمكانية الدخول عىل موقع الرشكة واالطالع 
ع��ىل دورات التدريب الخاصة باملنتجات والتي تتعلق برتكيب معدات لوس��ينت وصيانتها 
وتش��غيلها.  وميكن للمس��تخدمني أن يلتحقوا بتلك الدورات، وذلك بأن يسجلو أسامءهم 
ويدفعوا الرس��وم املقررة، ثم يتابعوا معدل تقدمهم.  كام تقدم لوس��ينت التدريب لألقران 
الذي��ن ينبغي اعتامدهم بصفة موردين ملنتجات لوس��ينت قب��ل الحصول عىل خصومات 
خاصة.  وبينام تزيد لوسينت من دوراتها التي تقدم بشكل إلكرتوين، فهي تحاول أيضاً زيادة 
النس��بة املئوية ملتلقي التعليم اإللكرتوين.  واليوم يحرض قرابة نصف املستخدمني التدريب 

املقدم يف القاعات الدراسية.  
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شكل )8-3( الخصائص املحتملة للتعليم اإللكرتوين

المحتوى
• النص	
• الفيديو	
• الجرافيك 	
• الصوتيات	

التعاون والمشاركة
• مجتمعات الممارسة 	
• األقران	
• المتدربون اآلخرون 	
• الخبراء 	
• المشرفون واالستشاريون	

تحكم المتدرب 
• الممارسة 	
• االنتظام	
• التغذية الراجعة 	
• المحتوى 	
• إمكانية الدخول	

رابط المصادر
• مواد تدريبية أخرى 	
• على 	 معتمد  آخر  تدريب 

الشبكة
• األداء 	 دع��م  لنظم  راب��ط 

اإللكتروني

تقديم التدريب
• اإلنترنت/اإلنترانت الداخلي 	
• الشبكة	
• التعليم عن بعد 	
• األسطوانات المدمجة	

اإلدارة 
• االلتحاق	
• المراقبة	
• تقييم معدل التقدم	

جدول )8-3( مزايا التعليم اإللكرتوين 

• يدعم أهداف الشركة وإستراتيجية عملها.  	

• يتاح الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان. 	

• الجمهور قد يشمل الموظفين والمديرين ووكالء البيع والعمالء.  	

• يمكن تقديم التدريب لموظفين موزعين في مناطق جغرافية متباعدة.  	

• يمكن تقديم التدريب بمعدل أسرع ولعدد كبير من الموظفين في فترة زمنية أقصر.  	

• سهل التحديث. 	

• يمكن دمج الممارسة والتغذية الراجعة واألهداف والتقييم وغير ذلك من الخصائص اإليجابية لبيئة 	

التعليم في البرنامج.  يتم تعزيز التعليم من خالل اس��تخدام وس��ائل إعالنية متعددة )الصوتيات، 

النصوص، الفيديوهات، صور الجرافيك( باإلضافة إلى تفاعل المتدرب.  

• ويمكن التخلص من العمل الورقي المرتبط بإدارة التدريب )االلتحاق، والتقييم، إلخ(.  	

• يمكنه ربط المتدربين بمحتوى آخر أو بغيرهم من الخبراء واألقران. 	
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المصدر: 
D.  Hartley، «All Aboard the E-Learning Train، « Training and Development )July 2000( 37 -42; V.  

Beer، The Web Learning Field Book; Using the World Wide Web to Build Workplace Learning 

Environments )San Francisco: Jossey-Bass، 2000(.  

يس��مح التعليم اإللكرتوين بتقديم التدريب بوترية أرسع ولعدد أكرب من املوظفني خالل 

ف��رتة زمنية أقرص.  فمثاًل تس��تخدم مراكز ريتز كام��ريا )Ritz Camera Centers( برنامج 

التعلي��م اإللكرتوين لجعل املوظفني عىل اطالع دائ��م بأحدث املعلومات الخاصة باملنتجات 

ولتعزي��ز مهارات البيع لديه��م536.  وقد تم اختيار التعليم اإللك��رتوين نظراً لحاجة الرشكة 

إىل وجود طرق منظمة تنقل وبسعة مواد يس��هل إدارتها وتحديها لجميع األقران.  ويتاح 

ملوظفي ريتز كامريا إمكانية املش��اركة يف دورات تدريبية قصرية عرب اإلنرتنت حيث تتناول 

هذه الدورات مجموعة متنوعة من التقنيات واملاركات.  وهنا تقدم كل وحدة تقنية ملحة 

عن خصائص املنتج، وقدرته التنافسية واختالفه عن غريه والفائدة منه.  ويتم بناء وحدات 

التدريب التقنية بش��كل شهري وميكن أن يستمر اس��تخدامها عىل مدار عام كامل حسب 

دورة املنت��ج.  وتأيت تقيي��امت التدريب يف تلك الوحدات التقنية ع��ىل صورة اختبار قصري 

ينبغي عىل املوظفني إكامله بنجاح، وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن تتعقب ريتز معدل مشاركة 

املوظفني من خالل البوابة اإللكرتونية.  

يق��دم التعليم اإللكرتوين التدريب للموظف��ني املتواجدين يف مناطق جغرافية متباعدة، 

وهو بذلك يخفض من نفقات الس��فر الخاصة بإحضار املتدربني إىل املواقع املركزية.  ويعد 

ذلك أحد أس��باب احتالل التعليم اإللكرتوين املرتبة الثانية من حيث أكرث أساليب التدريب 

ش��يوعاً وانتش��اراً )إذ يأيت بعد املواد املطبوعة( بالنس��بة لألنش��طة الصغرية537.  فالتعليم 

اإللكرتوين يس��اعد األنش��طة الصغرية عىل خفض تكاليف الس��فر الت��ي تتكبدها الرشكات 

إلحضار موظفيها للمواقع املركزية للتدريب كام أنه يتسم باملرونة التي متكن املوظفني من 

تحديد الوقت املناسب للتدريب يف جداول أعاملهم.  فمثاًل وجدت رشكة جولدن هارفيست 

س��ييدز ).Golden Harvest Seeds Inc( أن برنامجها التدريبي الخاص باملبيعات واملقدم 

ل���250 موظف��اً و2000 تاج��ر من تجار البذور مل تكن نس��بة الحضور في��ه جيدة، كام أن 

الدورات التدريبية استهلكت وقتاً طوياًل للغاية كان ميكن للرشكة أن تنجز فيه أعامالً قيمة.  
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وللتغلب عىل مش��كلة الحضور وزيادة فاعلية التدريب، قامت جولدن هارفيست بالتعاقد 

مع رشكة أخرى إلعداد ورفع فيديوهات عىل شبكة اإلنرتنت لتدريب موظفي املبيعات عىل 

كيفية بيع بذور الرشكة، وقد الحظت جولدن هارفست مشاهدة املوظفني للفيديوهات كام 

ارتف��ع الطلب عىل املبيعات وع��ىل دورات أخرى، كام الحظت انخفاض التكاليف لكل فرد 

من 175 دوالراً إىل أقل من 100 دوالر.  

أح��د األمثلة األخرى هي رشكة نايك )Nike( الت��ي واجهت تحديات متثلت يف رضورة 

تصمي��م برنام��ج تدريب لتجار التجزئة يف متاجرها املنت��رشة يف أرجاء الدولة باإلضافة إىل 

ارتف��اع معدالت تدوير املوظفني538.  وقد رغب��ت نايك يف الحصول عىل برنامج يقوم بنقل 

املعلومات يف فرتات زمنية قصرية ليس��هل ع��ىل موظفي املبيعات التعليم لكن ال يبعدهم 

ع��ن مواقعهم، ولذا قامت بتطوير برنامج حمل اس��م »س��بورتس نولي��دج أندرجراوند» 

)Sports Knowledge Underground(، ال��ذي ب��دا كخريط��ة مرتو متث��ل فيه املحطات 

املختلفة تدريبات عىل منتجات مختلفة.  فعىل س��بيل املثال تشري محطة اتحاد املالبس إىل 

  . )Nike Pro( خط تقنيات صناعة املالبس، وخط املنتجات الجارية وخط منتجات نايك برو

وال يتجاوز كل مقطع أكرث من خمس دقائق يتم خاللها تزويد موظف املبيعات باملعلومات 

املطلوبة عن املنتج.  ويجري اختبار موظفي املبيعات يف نهاية التدريب حيث يطلب منهم 

تقديم تغذية راجعة عن الربنامج لرُتس��ل بعد ذلك إىل مط��وري برنامج التعليم اإللكرتوين.  

وُيس��تخدم الربنامج حالياً من قبل أكرث من 20000 م��ن موظفي املبيعات ومن املتوقع أن 

يش��ارك املزيد من املوظفني يف التدريب حيث أصبح متاحاً يف املزيد من املتاجر، ويبدو أن 

للربنامج أثراً إيجابياً يف النش��اط – حيث ش��هدت املتاجر التي تقدم الربنامج زيادة يف نسبة 

مبيعاتها بلغت %4.  

بع��ض الرشكات لديها متطلب��ات تدريبية ينبغي عىل جميع املوظف��ني الوفاء بها حتى 

تتمك��ن الرشكة م��ن الوفاء باملتطلبات القانونية باإلضاف��ة إىل متطلبات الجودة.  كام يتيح 

التعليم اإللكرتوين لكثري من املوظفني إمكانية الدخول عىل الربامج التدريبية يف وقت أرسع 

مام قد يس��تغرقه التعليم املبارش.  فعىل س��بيل املثال تواجه رشكات الخدمات املالية دامئاً 

تحدي��اً يتمثل يف جعل موظفيها يف أنحاء العامل عىل اطالع مس��تمر بالتغريات املتواصلة يف 
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املنتجات والسياس��ات واللوائح الحكومية.  أما التدريب املبارش فال يتم يف الوقت املناسب 

ك��ام أنه غري مج��ٍد من الناحي��ة االقتصادية، ونتيج��ة لذلك تس��تخدم رشكات كابيتال ون 

)Capital One(، واتشوفيا )Wachovia(، وويلز فارجو )Wells Fargo( التعليم اإللكرتوين 

يف التدريب ويف متابعة وتوثيق ما تدرب عليه املوظفون539، كام يس��مح التعليم اإللكرتوين 

لتج��ار التجزئة متابع��ة أداء كل موظف يف الدورة ومقارنته بأدائه يف املبيعات540، إذ ترتبط 

خطوط اإلنتاج مبسارات اعتامد تحددها الرشكة.  وحتى تتمكن الرشكات من بيع منتجاتها، 

فإن��ه يجب عىل موظفيها يف البداية إكامل التدريب الخاص بتلك املس��ارات ويتعني عليهم 

اجتياز اختبارات االعتامد، وكلام زاد معدل التدريب الذي يتلقاه املوظفون زادت املنتجات 

الت��ي ميكنهم بيعها.  فف��ي رشكة كونتيننتال آيرالينز )Continental Airlines(، س��اعدت 

وحدات التعلي��م اإللكرتوين املوظفني عىل اإلملام بكل تفاصيل لوائح األمن الجديدة541، مام 

دفع السيد جينيفري بوبيل )Jennifer Boubel(، كبري مديري تدريب خدمات املطار لرشكة 

كونتيننت��ال آيرالينز للتعليق عىل ذلك قائاًل: »من الصعب أن تأخذ ش��خصاً ما من وظيفته 

ليوم كامل»، وأردف قائاًل، »بهذا الش��كل، ميكن أن يقضوا 30 دقيقة هنا و45 دقيقة هناك 

لدراسة وحدات التدريب التقنية».

 يتس��م التعليم اإللكرتوين أيضاً بس��هولة التحديث، وذلك بفضل لغات الرتميز الس��هلة 

التناول مثل لغة إتش يت إم إل )HTML(، كام ميكن إجراء تغيريات عىل الخادم )الس��ريفر( 

الذي يخزن برنامج التعليم اإللكرتوين.  كام أن املوظفني من شتى بقاع العامل ميكنهم الوصول 

إىل الربنام��ج املحدث، ومن الخصائص اإلدارية للتعليم اإللكرتوين أنها تجعل إدارة التدريب 

 )CCH( أكرث فاعلية، وذلك بتجريدها من أية أعامل ورقية.  فقد قامت رشكة يس يس إتش

عىل س��بيل املثال، بتطوير تدريب مش��رتك، وهو تقنية خاصة باإلدارة اإللكرتونية تس��مح 

لل��رشكات بأن تراقب معدل إكامل املوظفني لربامج التعليم اإللكرتوين، حيث إنها تتبع عدد 

املرات التي يكمل فيها املوظف املحارضة نفسها، وكذا معدل الوقت الذي يقضيه املوظفون 

يف أدائها، ثم تؤرش عىل النقطة التي يرتك فيها املتدربون محارضة التدريب اإللكرتوين حتى 

يتمكن��وا الحقاً م��ن الدخول يف الربنامج عن��د املوضع الذي تركوه وذل��ك عندما يعاودون 

التدريب542.
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فاعلية التعليم اإللكتروني:

ه��ل يتمتع التعليم اإللكرتوين بالفاعلية يف تحقيق جمي��ع نتائج التدريب عىل اختالف 

أنواعها ومع جميع املتدربني؟  إن البحوث وتجارب الرشكات تش��ري جميعها إىل أن التعليم 

اإللكرتوين يتس��م بالفاعلية يف تحقيق عدد كبري من النتائج، متضمناً ذلك املعرفة واملهارات 

والسلوك543.  ويوضح الجدول )8-4( بعض نتائج البحوث الخاصة بفاعلية التعليم اإللكرتوين 

مقارن��ة بأس��اليب التدريب األخرى.  وق��د يكون التعليم اإللكرتوين األكرث فاعلية بالنس��بة 

للتدريب الذي يركز عىل النتائج املعرفية مثل املعرفة اإلجرائية والتقريرية )راجع مناقش��ة 

مخرجات التدريب الواردة يف الفصلني الرابع والس��ادس(، ك��ام قد يتيح التعليم اإللكرتوين 

فرصة أكرب للتفاعل االجتامعي بني املتدربني أكرث مام تتيحه أساليب التدريب املبارش، وذلك 

ألن��ه يتي��ح التفاعل مع املتدربني اآلخرين مبعدل التفاعل نفس��ه مع امل��درب أو رمبا أكرث، 

ك��ام توجد طرق أكرث تس��مح للمتدرب��ني بالتفاعل بعضهم مع بعض، وهي رس��ائل الربيد 

اإللكرتوين واملرشوعات الجامعية والس��بورات االفرتاضية ومس��تندات مواقع الوييك وغرف 

الدردش��ة544، كام قد يكون لدى املتدربني حافز أكرب للمشاركة وذلك ألنهم يسعون لتفادي 

الش��عور بالقصور وانخف��اض الثقة بالنفس، والتي قد تعيق املش��اركة يف التدريب املبارش.  

فرشكة ديالوير نورث كامبانيز )DNC(، عىل سبيل املثال، وهي رشكة متخصصة يف خدمات 

التغذية والضيافة ومقرها بافالو يف نيوي��ورك، تقدم خدمات التغذية والضيافة للمتنزهات 

الوطني��ة واملالعب الرياضية واملطارات، وتقوم بتقدي��م تدريب تفاعيل يعمل وفق معدل 

املتدرب من خالل شبكة اإلنرتنت، يتبعه تدريب داخل قاعات دراسية افرتاضية545، حيث تم 

تحديد بعض املهارات الش��خصية عىل أنها األنسب للتدريب اإللكرتوين، ومن تلك املهارات 

إدارة الفري��ق، وتقنيات التواصل الفعال، والتفويض، والتمكني، وحل النزاعات، أما املهارات 

الوظيفية والفنية فقد وجد أنها األنسب للتدريب عىل رأس العمل.  
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جدول )8-4( نتائج البحث الخاصة بفاعلية التعليم اإللكرتوين

• يع��د التعليم اإللكترون��ي أكثر فاعلية من التعليم المعتمد على القاعات الدراس��ية في تدريس 	
المعرفة التقريرية )أما المعرفة اإلدراكية فيتم تقييمها من خالل االختبارات المكتوبة المصممة 

لقياس مدى تذكر المتدربين للمفاهيم الواردة في التدريب(.  

• يتساوى التدريب المعتمد على الشبكة مع التدريب داخل القاعات الدراسية في فاعلية تدريس 	
المعرف��ة اإلجرائية )والمقص��ود بها قدرة المتدربين على تطبيق المه��ارات التي تعلموها أثناء 

التدريب(.  

•  يتس��اوى رضا المتدربين عن التدريب المعتمد على الش��بكة مع رضاه��م عن التدريب داخل 	
القاعات الدراسية. 

• يظهر التدريب المعتمد على الش��بكة بمس��توى فاعلية أعلى من مستوى فاعلية التدريب الذي 	
يت��م داخل القاعات الدراس��ية )1( عندما يت��م تمكين المتدربين من الس��يطرة على المحتوى 
والتق��دم ومعدل اإلنجاز، )2( في الدورات الطويل��ة و)3( عندما يكون المتدربون قادرين على 

ممارسة المحتوى واستالم تغذية راجعة.  

• يتس��اوى التدريب المعتمد على الشبكة مع التدريب داخل القاعات الدراسية في الفاعلية عند 	
اس��تخدام طرق تدريب متش��ابهة )على سبيل المثال، إذا اس��تخدم النظامان الفيديو وممارسة 

المهام واالختبارات التدريبية(.  

• الموظفون الذين يس��توعبون أكبر قدر م��ن المحتوى التدريبي للتعليم اإللكتروني يس��تغلون 	
مزيداً من فرص الممارسة المتاحة ويستغرقون وقتاً أطول في إكمال التدريب.  

•  ال يع��د التعلي��م اإللكتروني فعاالً لكل المتدربي��ن، وباألخص من تكون كفاءته في اس��تخدام 	
الحاسب اآللي منخفضة.

المصدر:
Source:  Based on k. Kraiger, "Transforming Our Models of Learing and Development:  Web-Based 

Instruction as Enabler of Third -Generation Instruction,"Industrial Organizational Psychology 

1 )2008(:  454-467; T. Sitzmann, K. Kraiger, D. Stewart, and R. Wisher "The Comparative 

Effectiveness of Web-Based and Classroom Instruction: A Meta-Analysis," Personnel Psychology 

59)2006(:  623-634; E. Welsh, E. C. Wanberg, K. Brown, and M. Simmering, "E-Learning:  

Emerg- ing Uses, Empirical Results and Future Directions, "International Journal of Training and 

Development 7 )2003(:  245-258.
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وع��ىل الرغم من االنتش��ار املتزاي��د للتعليم اإللك��رتوين، فام تزال كث��ري من الرشكات 

مث��ل رشك��ة ه��وم ديب��وت ).Home Depot Inc( ورشك��ة ريكريياش��نال إيكويبمن��ت 

 Qwest( ورشكة كويست كومينيكيشانز إنرتناشونال )Recreational Equipment Inc.(

Communications International( تفض��ل أس��اليب التدري��ب املب��ارش عىل املهارات 

التدريس��ية للوظائ��ف املعق��دة متضمناً ذلك بيع املع��دات وإصالحها546.  كام يس��تخدم 

التعليم اإللكرتوين لتدريب املوظفني إذا كانت وظائفهم تتطلب استخدام مجموعة قياسية 

من الحقائق أو اإلجراءات.  فعىل س��بيل املثال، تس��تخدم رشكة ريكريياش��نال إيكويبمنت 

)Recreational Equipment Inc.( طريق��ة لعب األدوار ب��ني املوظفني الجدد واملدربني 

الذين يقومون بدورهم مبحاكاة مجموعة كبرية من س��لوكيات العمالء، وذلك ملس��اعدتهم 

عىل فهم أوجه االختالف بني العمالء الذين يرغبون يف رشاء منتج معني وبني الذين يرغبون 

يف مناقش��ة خيارات تتعلق مبنتجات مختلفة.  أما رشكة كويس��ت كومينيكيش��ان فرتى أن 

80% من التدريب يف قس��م الشبكات لديها قد تم تقدميه بشكل كامل عن طريق التدريب 

املب��ارش، مقارنة ب�20% تم تقدميه إلكرتونياً.  وحتى يتم تدريب املوظفني عىل كيفية إصالح 

املعدات وتركيبها، تعتقد الرشكة بأنه البد من مامرسة املوظفني لتلك الخربات عملياً بشكل 

مامثل ملا سيواجهونه عند العمل يف املنازل واملواقع التجارية.  ورغم القيمة الكبرية للتعليم 

اإللك��رتوين، لكنه غري كاف يف التدريب عىل امله��ارات التحليلية املعقدة واملهارات الفكرية 

واملهارات الش��خصية547.  وقد يكون الس��بب يف ذلك هو عدم قدرة التعليم اإللكرتوين عىل 

إثراء التواصل، وأن بعض املتدربني إلكرتونياً قد يش��عرون باالس��تياء من التفاعل مع غريهم 

م��ن املتدربني، وأنه عىل الرغ��م من أن التعليم اإللكرتوين يزيد من فرص الوصول إىل برامج 

التدريب، إال أن املوظفني املثقلني مبهام العمل الكثرية يكون لديهم احتاملية أكرب ملزيد من 

التأخر، بل والفش��ل يف إمتام الربنامج وحتى األداء الضعيف يف أنشطة التدريب.  وسنناقش 

يف نهاي��ة هذا الفصل كيفية الجمع بني التعليم اإللكرتوين والتدريب املبارش، وهو ما يعرف 

بالتدريب املختلط، وذلك للحصول عىل مزايا الطريقتني.  إذ ميكن تعزيز التدريب من خالل 

الجمع بني التدريب املبارش والتعليم اإللكرتوين ملا يس��فر عن ذلك من مش��اركة املتدربني 

بشكل أكرب، إذ يتم الجمع بني استخدام الفيديو وصور الجرافيك والصوتيات والنصوص وبني 

تجارب التدريب الفعالة مثل دراسة الحالة ولعب األدوار ونظم املحاكاة.  ومن ناحية أخرى 
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يتيح التدريب املختلط الفرص أمام املتدربني للمامرس��ة وطرح األسئلة والتفاعل مع غريهم 
من املتدربني واألقران سواء يف التدريب املبارش أو التعليم اإللكرتوين.  

يلخص الج��دول )8-5( العوامل الت��ي أدت إىل محدودية اس��تخدام الرشكات للتعليم 
اإللكرتوين، إذ أفادت ثلث الرشكات املش��اركة يف املس��ح تقريباً بأن العوامل املؤثرة يف عدم 
اس��تخدام التعليم اإللك��رتوين متثلت يف تكلفته الباهظة، وع��دم تحفيز املوظفني للتدريب 
إلكرتوني��اً، وأن اإلدارة مل تفضل املش��اركة يف فك��رة التعليم اإللك��رتوين548، يف حني  أفادت 
25% من الرشكات بأن اس��تخدامها للتعليم اإللكرتوين كان محدوداً بسبب عدم توفر شبكة 
اإلنرتانت الداخلية للموظفني، ولعدم توفر مؤرشات واضحة أيضاً لعائدات التعليم اإللكرتوين 

عىل االستثامر.  وتناقش الفقرات التالية كيفية التغلب عىل هذه املشكالت.  

تطوير تعليم إلكتروني فعال:
يقدم الجدول )8-6( معلومات إرشادية لتطوير تدريب إلكرتوين فعال549. إذ ميثل تحديد 
االحتياج��ات، والتصميم والطريقة، والتقييم ثالثة قضايا مركزية ينبغي مناقش��تها للحصول 

عىل تعليم إلكرتوين فعال، مبا يف ذلك التدريب املعتمد عىل الشبكة.  

جدول )8-5( العوامل التي تحد من استخدام التعليم اإللكرتوين

التكلفة:

•  عدم توفر الحافز لدى الموظفين على التدريب إلكترونياً 	

•  عدم رغبة اإلدارة في المشاركة في التعليم اإللكتروني	

• عدم توفر شبكة إنترانت داخلية للموظفين 	

•  عدم توفر مؤشرات على عائدات التعلم اإللكتروني على االستثمار 	

•  عدم توفر المحتوى ذي الجودة العالية 	

المصدر: 
M.  Hequet، «The State of the E-Learning Market، « Training )September 2003(: 24-29.  
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جدول )8-6( معلومات إرشادات لتطوير تعليم إلكرتوين فعال

تحديد 

االحتياجات 

حدد الصلة بني التعليم اإللكرتوين وحاجات العمل، ومن ثم ينبغي عىل اإلدارة أن تشارك فيه.  

تأكد من وصول املوظفني إىل التكنولوجيا ودعمها.  

تشاور مع خرباء تكنولوجيا املعلومات بشأن متطلبات النظام.  

 حدد حاجات التدريب )املعرفة، املهارات، القدرات، السلوكيات(. 

قم بتدريب املتدربني عىل أساسيات الحاسب اآليل واإلنرتنت إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

التصميم/

الطريقة

أدم��ج مبادئ التدريب )املامرس��ة، التغذية الراجعة، املادة الهادفة، جذب املتدربني للمش��اركة الفعالة، 

استخدام العديد من الحواس(.  

 صمم الدورة وفق السعة املتاحة لنقل البيانات أو قم بزيادة تلك السعة. 

مراعاة التدريب املدمج. 

استخدام األلعاب وأساليب املحاكاة، التي تكون جاذبة للمتدربني.  

نسق املواد بالشكل املناسب. 

 قم بإتاحة الفرصة للمتدربني للتواصل والتعاون فيام بينهم وبني املدرب والخرباء وامليسين.  

اجعل الربنامج س��هل التن��اول، وهنا ينبغي جعل الوح��دات التقنية للتدريب قص��رية، وأال يتم تحميل 

املتدربني محتوى يفوق طاقتهم، وأال تكون صفحات الويب متداخلة.  

اجعل كل مقطع تدريبي مكتفياً ذاتياً. 

 طور أسلوباً سلساً لالنتقال بني أقسام التدريب.  

 قم بتمكني املتدربني من التحكم يف املحتوى من خالل إتاحة الفرصة أمامهم لتخطي أقس��ام أو وحدات 

تقني��ة باإلضافة إىل قدرتهم عىل عم��ل توقفات أثناء عرض املحتوى، وتحديد مواضع التوقفات ومراجعة 

ما تم رؤيته والعودة إىل حيث توقفوا.  

 يحتاج املتدربون دامئاً إىل معالجة التوقفات واملصادر التي تعمل عىل تشتيت تركيزهم.  

 الب��د أن تكون الصوتي��ات والفيديوهات ونظم التحريك مفيدة للمتدرب، وإال س��تكون مهدرة للوقت 

ولسعة نقل البيانات.  

 ح��دد مواصفات واضحة للمطور/املنتج ع��ن تصميامت الحقيبة املطلوبة، وأك��رب أحجام مللف، وأبعاد 

الصورة والنافذة، والتصفح، ورموز الشاشة. 

زود الكت��اب ومصممي محتوى التدريب بتوجيهات واضحة عن أقىص عدد للكلامت يف الشاش��ة، وعدد 

التمرينات التفاعلية التي تدرج يف املحتوى، وأي من تلك التمرينات يكون األنسب للمحتوى.

اجعل املتدربني واملديرين مسؤولني عن إكامل الدورة والتدريب.  التقييم

قم بإجراء تقييم أثناء التدريب )اختبار تجريبي( قبل االستخدام الشامل للتعليم اإللكرتوين. 
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المصدر:
K.  Dobbs، «What the Online World Needs New Quality، « Training )September 2000(; 84 – 94; P.  

Galagan، «Getting Started with E-Learning، « Training and Development )May 2000(: 62 – 64; 

Zilinski، «Can You Keep Learners Online، « Training )March 2000(; 65 – 75: V.  Beer، The Web 

Learning Field Book: Using the World Wide Web to Build Workplace Learning Environment )San 

Francisco Jossey-Bass، 2000: E.  Zimmerman، «Better Training Is Just a Click Away، « Workplace 

)January 2001(: 36 - 42; R Clark and R.  Mayer، E-Learning and the Science of Instruction )San 

Francisco: John Wiley، 2003(: E.  Salas، R.  DeRouin، and L.  Littrell، «Research –Based Guidelines 

for Designing Distance Learning; What We Know So Far، « in The Brave New World of eHR. 

ed.  H. Gueutal and D.  Stone )San Francisco، Jossey-Bass، 2005(: 104-37; S.  Boehle، «Putting 

the Learning Back into E-Learning، « Training )January 2006(: 29-35: A Rossett and L.  Schafer، 

«What to Do about F-Dropouts، « T+D )June 2003(: 40 -46: M.  Morrison، «Leaner E-Learning، 

« Training )January 2008(: 16 -18. 

تحديد االحتياجات:

ينبغي أن يشارك قسم تكنولوجيا املعلومات يف تصميم أي برنامج معتمد عىل اإلنرتنت 

للتأكد من أن اإلمكانات التكنولوجية لش��بكة الرشكة واضح��ة ومفهومة، وأيضاً للتأكد من 

اس��تخدام املتدرب��ني ووصولهم إىل أدوات التصف��ح والروابط الالزمة لالش��رتاك يف التعليم 

اإللكرتوين ومن ثم اس��تخدام جميع األدوات )كالربيد اإللكرتوين وغرف الدردش��ة والروابط 

املدمجة( التي قد تصاحبها، وللحصول أيضاً عىل دعم فني وقت الحاجة.  ورمبا تكون هناك 

حاجة إىل مدربني يرشحون للمتدربني عرب اإلنرتنت إمكانات نظام التعليم اإللكرتوين وكيفية 

التصفح عىل ش��بكة اإلنرتنت.  ولتس��رتجع معي ما ذكرناه يف الفصل الثالث من أن تحديد 

االحتياجات يحدد موارد الرشكة الالزمة للتدريب واملهام املطلوب التدريب عليها، كام يحلل 

املوظفني ملعرفة من يحتاج منهم إىل تدريب.  والبد أن تش��تمل عملية تحديد االحتياجات 

الخاصة بالتدريب املعتمد عىل الش��بكة أو عىل أي نوع آخر م��ن أنواع التعليم اإللكرتوين 

عىل التقييم التكنولوجي )كجزء من التحليل التنظيمي(، كام قد يتضمن تحديد االحتياجات 

أيضاً ضامن دعم اإلدارة للتعليم اإللكرتوين.  

فمث��اًل قامت رشكة جرانت ثورنت��ون )Grant Thornton(، وهي رشكة دولية تعمل يف 

 ،)GTU( مجال املحاس��بة والرضائب واالستشارات التجارية بإنشاء جامعة جرانت ثورنتون
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لتك��ون مقراً ثابتاً يفي باحتياجات التدريب لجمي��ع موظفيها550.  ويف تلك الجامعة، ميكن 
للموظفني أن يس��جلوا أس��امءهم يف أي دورة، س��واء كانت معتمدة عىل التدريس داخل 
القاعات الدراس��ية أم عىل التعليم اإللكرتوين، ومن ثم ميكنهم الدخول عىل أكرث من 1000 
ساعة من دورات القاعات االفرتاضية ومقاطع البث اإللكرتوين املبارشة والتي تخضع للتوجيه 
الذايت.  ولضامن نجاح جامع��ة جرانت ثورنتون، قامت الرشكة بفحص احتياجات التدريب 
الخاصة بنشاطها وأفضل طرق لتقديم محتوى التدريب لكل موضوع )تحديد االحتياجات(.  
فتتشكل مسارات التدريب وفق متطلبات املهارات والقدرات وترتبط باألداء الوظيفي، فإذا 
اس��تلم املوظفون عىل س��بيل املثال تغذية راجعة حول أدائهم بحيث تفيد برضورة تحسني 
مهارات العمل الجامعي لديهم، فإن املديرين يستطيعون بذلك أن يحددوا الدورة التدريبية 
املناسبة طبقاً للوظيفة واملهارات املطلوبة.  وهنا نجد أن الجمع بني الدروس الذاتية التعلم 
والقاعات الدراسية االفرتاضية املبارشة هو أفضل األساليب التدريبية، إذ تقدم الدروس ذاتية 
التعلم املحتوى، يف حني يس��تخدم التدريب االفرتايض يف دورات األسئلة واألجوبة ودراسات 
الحال��ة.  كام يزود التدريب املبارش املتدربني بفرص��ة التفاعل مع زمالئهم وأيضاً مع خرباء 
ال��دورة.  وحتى يحصل رئيس التدريب عىل الدعم الالزم لجامعة جرانت ثورنتون، فقد قام 
بدعوة املديرين إىل املش��اركة يف إطالق مبادرة افرتاضية عرب أجهزة الحاسب اآليل الشخيص 
لديهم.  وقد ش��ملت تلك املبادرة األهداف اإلس��رتاتيجية، كام بين��ت للمديرين آلية عمل 

التكنولوجيا، وسمحت لهم باختبار محتوى متنوع.  

التصميم:

راجع عملية التدريب التي تناولناها باملناقش��ة يف الفصل الرابع لتجد أنه من الرضوري 
تصمي��م التعلي��م اإللكرتوين بحيث يقلل من املحتوى أو األنش��طة غ��ري املرتبطة بأهداف 
التدريب.  فاملحتوى أو األنش��طة الدخيلة قد تس��تهلك موارد املعالجة املعرفية املحدودة 
لدى املتدربني، مام يؤدي إىل خفض معدل الربامج التدريبية.  ويقدم الجدول )8-7( العديد 
من مبادئ التصميم املتنوعة التي ينبغي مراعاتها يف تصميم التعليم اإللكرتوين، حيث تعتمد 
مبادئ التصميم تلك عىل البحوث املتعلقة بالتدريب عرب الوس��ائط املتعددة – ويقصد به 
التدريب الذي يشتمل عىل كلامت )سواء كانت نصاً مطبوعاً أم مسموعاً( وصور )كالجداول 
البيانية، أو املخططات، أو الصور الفوتوغرافية، أو الرس��وم املتحركة، أم الفيديوهات(.  كام 
يج��در بك أن تتذكر أن مجرد وضع النص عىل ش��بكة اإلنرتن��ت ال يعني بالرضورة أن تلك 
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الطريق��ة ه��ي طريقة فعالة للتدريب، وهن��ا يظهر مفهوم التعديل الذي يش��ري إىل تغيري 
الربنامج التدريبي الذي يقدمه أحد املدربني بش��كل مب��ارش وترجمته إىل صيغة إلكرتونية 
بحيث ميكن بثه عىل ش��بكة اإلنرتنت.  والتعلي��م اإللكرتوين الذي ال ينطوي إال عىل تعديل 
للربنام��ج التدريب��ي غري الفعال لن يقدم إال تدريباً غري فعال، ولس��وء الحظ تقوم كثري من 
الرشكات بتعديل برنامج تدريبي س��يئ نظراً لتسعها يف السعي لتطوير التعليم اإللكرتوين.  
إال أن أفض��ل أنواع التعليم اإللكرتوين هي التي تس��تفيد من اإلنرتن��ت مع االلتزام مببادئ 
البيئة التعليمية الجيدة، وكام أن التعليم اإللكرتوين الفعال يجني مزايا الطبيعة الديناميكية 
لش��بكة اإلنرتنت وقدرتها عىل استخدام كثري من الس��امت التعليمية اإليجابية، مبا يف ذلك 
االرتباط مبواقع تدريبية أخرى ومحتويات من خالل اس��تخدم االرتباطات التشعبية، ومتكني 

املتدربني من استخدامها والسامح للمتدرب بالتعاون مع غريه من املتدربني.  

جدول )8-7( مبادئ تصميم التعليم اإللكرتوين

• يتضمن التعليم المواد النصية واإليضاحية ذات الصلة بالمحتوى. 	

• يتم تنسيق النصوص بجانب الوسائل اإليضاحية.  	

• يتم ش��رح الوسائل اإليضاحية المعقدة من خالل السمعيات أو النصوص بدالً من شرحها من خالل 	
النصوص والسمعيات معاً والتي تشرح محتوى النصوص.  

• يتم حذف الوسائل اإليضاحية والنصوص والصوتيات الدخيلة. 	

• يتم إشراك المتدربين اجتماعياً من خالل مدربين للغة التحاور.  	

• يتم شرح المفاهيم األساسية قبل العملية أو المهمة المرتبطة بالمفاهيم. 	

• يتم تقديم المحتوى في شكل تسلسالت قصيرة يتحكم في إدارتها المتدربون.  	

• يتم تقديم أنشطة وتمرينات تحاكي سياق الوظيفة. 	

• يتم تقديم شروحات الستجابات المتدربين لالختبارات والتمرينات. 	

• يتم توزيع التمرينات بين الوحدات التقنية بدالً من وضعها في موضع واحد.	

المصدر: 
R.  Clark and R.  Mayer، «Learning by Doing: Evidence-Based Guidelines for Principled Learning 

Environments، « Performance Improvement47 )2008(:5-13; R.  Mayer، «Applying the Science 
of Learning: Evidence-Based Principles for the Design of Multimedia Instruction، « American 
Psychologist )November 2008(: 760 -769; R.  Clark and R.  Mayer، E-Learning and the Science of 
Instruction، 2nd ed.  )San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer، 2008(.  
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يستخدم التعليم اإللكرتوين الفعال الفيديوهات والصوتيات والنصوص وصور الجرافيك 

لجذب انتباه املتدربني، كام أنه يزود املتدربني مبحتوى هادف ذي صلة بأنشطة واقعية يتم 

مامرس��تها عىل رأس العمل، وبأمثلة ذات صلة، وبالقدرة ع��ىل تطبيق املحتوى عىل قضايا 

العمل ومش��اكله.  كام يتيح للمتدربني فرصاً للمامرس��ة والحص��ول عىل تغذية راجعة من 

خالل تطبيق املشكالت والتدريبات والواجبات واالختبارات.  

ولض��امن عدم اختالط امل��واد أو إرباكها للمتدرب، فإنه ينبغ��ي ترتيب محتوى التعليم 

اإللكرتوين بشكل مناسب551، كام ينبغي أن تنتظم املواد املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين يف 

ش��كل وحدات معلوماتية صغرية وهادفة.  وينبغي أيضاً أن ترتبط كل وحدة بفكرة واحدة 

أو مبفهوم واحد، وأن تكون تلك الوحدات مرتبطة بش��كل يش��جع املتدرب عىل أن يشارك 

بفاعلية يف عملية التدريب، وقد تتضمن تلك املشاركة الفعالة مطالبة املتدربني بالبحث عن 

م��وارد عرب اإلنرتنت، أو محاولة حل اختب��ارات أو ألعاب عمل، أو تقديم خيارات لألحداث 

البديل��ة، أو مقارنة معارفهم مبعرفة الخبري أو بنموذج التدريب.  كام ينبغي إتاحة الدخول 

ع��ىل محتوي��ات كل وحدة من الوحدات التقنية التي تش��تمل عىل أه��داف وفيديوهات 

ومترينات مامرسة وروابط للمواد التي ترشح محتوى الوحدة التقنية واالختبارات.  وينبغي 

أيضاً أن ترتبط الوحدات التقنية بعضها مع بعض وفق ترتيب منطقي، بحيث ترتب بحسب 

أهميتها أو بحس��ب املحتوى الذي ينبغي التدريب عليه )املتطلبات األساس��ية(، ويستطيع 

املتدرب��ون تجاوز مادتهم عىل دراية به��ا أو متفوقني فيها وذلك بع��د اختبار املحتوى، أو 

باستطاعتهم الرجوع للوحدات التقنية التي يحتاجون إىل مامرستها بصورة كبرية.  

أحد املزايا الرئيس��ة املحتمل��ة للتعلم اإللكرتوين يتمثل يف أنه لدي��ه القدرة عىل متكني 

املتدرب��ني من التحكم يف عملية التعلم، ويش��ري مصطلح تحكم املتدرب إىل قدرة املتدربني 

عىل التدريب بنش��اط من خالل التعلم الذايت واملامرس��ات واستكشاف روابط ملواد أخرى، 

فض��اًل عن إجراء املحادث��ات مع غريهم من املتدربني والخ��رباء.  ويقصد بذلك، أن التعليم 

اإللكرتوين يسمح بدمج األنش��طة التي يقوم عىل إدارتها املدرب )كطرق العرض، والوسائل 

اإليضاحي��ة، وع��روض الرشائح( أو املتدربون )كاملناقش��ة، واألس��ئلة( أو أنش��طة التفاعل 

الجامعي )كمناقشة تطبيقات محتوى التدريب( يف التدريب دون الحاجة لوجود املتدربني 
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أو املدرب ش��خصياً يف قاعة التدريب.  وببس��اطة فإن تزويد املت��درب بإمكانية التحكم يف 

التدريب ال يضمن اس��تخدامه لكل الخصائص التي يقدمه��ا التعليم اإللكرتوين )كتمرينات 

املامرس��ة عىل سبيل املثال(552، ومن ثم ينبغي عىل الرشكات أن تنقل درجة أهمية محتوى 

التدريب ومغزاه ملهام املوظفني كام ينبغي أن يكون املوظفون مسؤولني عن إمتام الدورات 

التدريبية.  

يق��دم البحث توصيات عديدة لتعظيم فوائد التحك��م يف إدارة التدريب553، فال ينبغي 

أن تس��مح الربامج التدريبية للمتدربني بالتحكم يف حجم التغذية الراجعة التي يتسلمونها 

نظراً ألنهم قد يعتمدون بش��كل كبري للغاية عليها م��ام يقلل من معدل احتفاظهم باملادة 

التدريبية عىل املدى البعيد.  وينبغي أيضاً أن يقدم الربنامج مامرس��ة عملية لكل موضوع 

بص��ورة متكررة عىل مدار الربنامج حتى ال ينىس املتدربون املوضوعات التي أمتوها بالفعل، 

ك��ام ينبغي أن يقدم الربنامج مامرس��ات عملية للمتدربني مس��تخدماً يف ذلك العديد من 

األمثلة املختلفة للمس��اعدة يف نقل محت��وى التدريب )كامله��ارات، واملعارف( ليس فقط 

لجمي��ع املواقف التي قد يواجهها املتدربون يف وظائفهم لكن للمواقف غري املتوقعة أيضاً.  

وينبغي هنا السامح للمتدربني بأن يتحكموا يف ترتيب املحتوى التدريبي الذي يتلقونه، عىل 

أال يكون يف مقدورهم تجاوز املامرسة العملية.  

 إن التعليم اإللكرتوين يذيب الفوارق بني العمل والتدريب ويجعلها غري واضحة، ولكن 

يب��دو من غري الواقعي أن نتوقع تحفيز املتدربني عىل إكامل التدريب املعتمد عىل ش��بكة 

اإلنرتن��ت أثن��اء أوقات الراحة خالل ي��وم العمل العادي أو يف أوقاتهم الش��خصية554، ولذا 

تحتاج الرشكات إىل التأكد من تخصيص وقت ومس��احة كافية للموظفني ملامرس��ة التعليم 

اإللك��رتوين555، ويعني ذل��ك أن املوظفني يحتاجون إىل تخصيص الوق��ت والتحرر من مهام 

العم��ل حتى يتمكنوا من إمت��ام التعليم اإللكرتوين.  وكام هو الحال م��ع الربامج التدريبية 

األخرى، يحتاج املتدربون إىل فهم الس��بب من رضورة حضورهم دورات التعليم اإللكرتوين 

واملزايا التي سيحصلون عليها ليتم تعزيز تحفيزهم للتدريب، ولتحقيق ذلك ينبغي توصيل 

رس��ائل دقيق��ة للموظفني عن محتوى التدريب وأنواع األنش��طة التدريبي��ة التي تقدم يف 

دورات التعلي��م اإللك��رتوين556.  كام ينبغي عىل املديرين توف��ري وقت للموظفني يف جداول 
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أعامله��م، كام ينبغي عىل املوظف��ني أن يدرجوا بند »وقت التدري��ب» يف جداولهم وذلك 

إلك��امل التدريب وتجنب املقاطع��ات التي قد تعيق عملية التدريب.  لكن بعض الرشكات 

تتخ��ىل عن توقعها املب��ديئ بإمكانية إمتام التعلي��م اإللكرتوين عىل الحواس��ب اآللية التي 

تخص املوظفني دون الحاج��ة إىل اقتطاع جزء من وقت العمل وتخصيصه للتدريب، وبدالً 

م��ن ذلك، يقوم��ون بإعداد معامل التدريب الخاصة بالتعلي��م اإللكرتوين حتى ميكن إجراء 

التدريب بعيداً عن مش��تتات بيئة العمل.  وهنا نتن��اول مصطلح »تجميع املعلومات»، أو 

اس��تخدام وحدات تدريبية ترتاوح مدتها من ساعة إىل ساعتني، حيث يساعد ذلك املتدربني 

ع��ىل التدري��ب واالحتفاظ مبا يحّصلون��ه مبعدل أكرب مام يحدث يف نظ��ام التدريب داخل 

قاعات الدراسة والذي ميتد عادًة لنصف يوم أو ليوم كامل.  كام ميكن أن يتم دمج التدريب 

بش��كل أكرث س��هولة يف العمل اليومي املعتاد.  وميكن أيضاً للمتدربني تخصيص مدة ترتاوح 

من ساعة إىل ساعتني من عملهم لحضور دورة تدريبية ثم يعودون ألداء مهامهم الوظيفية.  

إن التقييم أثناء العمل لنامذج التعليم اإللكرتوين األولية من ش��أنه أن يسهم يف تحديد 

الطول والزمن املناس��بني للوحدات التقنية )تم مناقش��ة التقيي��امت أثناء العمل يف الفصل 

الس��ادس(.  وينبغي إرشاك املس��تخدمني النهائي��ني )كاملديرين، واملتدرب��ني املحتملني( يف 

التقييم الذي يجري أثناء العمل للتأكد من أن املوسيقا وأشكال الجرافيك واأليقونات ونظم 

التحري��ك والفيديوهات وغريها من الخصائص تس��هل عملية التدريب وال تعيقها.  ويكون 

املس��تخدمون النهائي��ون يف حاجة إىل اختبار املحتوى أو املتصف��ح أو يدخلون عىل املوارد 

والروابط الخاصة باملواقع اإللكرتونية األخرى إذا ما دعت الحاجة لذلك.  

تكنولوجيا التعاون واالتصال:

البد من أخذ تحديدات وتفضيالت التكنولوجيا يف االعتبار، إذ البد من تصميم التدريب 

املعتمد عىل الحاس��ب اآليل وف��ق رسعة نقل البيانات املتاحة، وتش��ري رسعة نقل البيانات 

إىل ع��دد البيانات واملعلومات الرقمية )البايت( التي ميكن أن تنتقل بني الحواس��ب اآللية 

يف الثاني��ة.  ومن املعلوم أن تحميل صور الجرافي��ك والصور الفوتوغرافية والصور املتحركة 

والفيديوه��ات املدمج��ة قد يكون بطيئاً، بل وقد يؤدي إىل إيق��اف الجهاز، ولذا ينبغي أن 

يتم تصميم دورات التعليم اإللكرتوين بحسب رسعة نقل البيانات املتاحة عىل نظام الرشكة.  



الجزء الثالث

تدريب وتطوير املوظفني 584

وميكن زيادة رسعة نقل البيانات من خالل رفع رسعة االتصال بحواس��ب املس��تخدمني، أو 

رشاء وتركيب خوادم أو محوالت أكرث رسعة )وهي أجزاء صلبة يتم تركيبها للحاس��ب اآليل( 

عىل ش��بكة الرشكة، أو تشجيع املتدربني عىل االتصال بالشبكة عند انخفاض نسبة الدخول 

إليها557.  وقد ال متثل رسعة نقل البيانات مش��كلة يف القريب العاجل ألن خوادم الحاس��ب 

اآليل ستكون قادرة عىل نقل املزيد من البيانات بسعة أعىل، وسيكون للحواسب الشخصية 

رسعة أعىل يف معالجة البيانات، كام سيكون للكابالت ولنظم االتصاالت الالسلكية التي تنقل 

البيان��ات قدرات أعىل.  وينبغي أيضاً محاولة دمج التعليم اإللكرتوين يف النش��اط التفاعيل 

دون الحاج��ة إىل اس��تخدام برامج إلكرتونية ملحقة.  وتش��ري الربام��ج امللحقة إىل الربامج 

اإلضافية التي ينبغي تحميلها عىل الحاسب اآليل للتمكن من االستامع لألصوات أو مشاهدة 

الفيديوه��ات.  وقد تكون الربامج امللحقة باهظة الثم��ن ألنها قد تتطلب من الرشكة دفع 

رس��وم الرتخيص.  كام قد تؤثر الربامج امللحقة يف كيفية معالجة الحاسب اآليل ملهام العمل، 

ف��إذا ما واجه املتدربون مش��اكل تكنولوجي��ة متكررة )مثل البطء املتك��رر أثناء التحميل، 

أو أعطال الش��بكة، أو صعوبات يف الربامج امللحق��ة(، فقد يكون من املحتمل نفاد صربهم 

وامتعاضهم عن املشاركة يف التعليم اإللكرتوين.  

أك��د الفصل الراب��ع أن التدريب دامئاً م��ا يحدث نتيجة للتفاعل أو املش��اركة بني 

املوظف��ني، فيتدرب املوظفون من خالل االتصال غري الرس��مي وغري املنظم مع الخرباء 

واألق��ران.  وق��د ينطوي التع��اون أيضاً عىل تب��ادل املعلومات بني اثن��ني أو أكرث من 

املتدرب��ني وبني املدرب وغريه من الخرباء.  ويوضح الش��كل )8-8( بعض أش��هر طرق 

تع��اون املتدربني يف التعلي��م اإللكرتوين، فنظام التدريب ال��دويل الخاص برشكة بريلتز 

إنرتناش��ونال )Berlitz International( يستخدم تكنولوجيا االتصال لتعزيز ودعم تدريب 

املوظفني558، فعندما يحرض معلمو اللغة دورة تدريبية فإنه ينبغي عليهم الدخول إىل لوحة 

إعالنات إلكرتونية ليجيبوا عن ثالثة أس��ئلة ويضعوا ثالثة أس��ئلة جديدة.  وتستخدم بريلتز 

تكنولوجيا االتصاالت لتقوية االتصال، وتش��جيع مش��اركة املعرفة، وإيجاد شعور بالتواجد 

يف مجتمع��ات إلكرتوني��ة.  كام أن ملوظف��ي الرشكة أفكارهم التي يش��اركون بها عرب غرف 

الدردشة اإللكرتونية، كام يشرتكون أيضاً يف مناقشات تشعبية أو لوحات إعالنات إلكرتونية، 

مام يتيح الفرصة لطالب التعليم اإللكرتوين ملقابلة أقرانهم عرب اإلنرتنت ومناقشة الواجبات 
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معهم وطرح أس��ئلة عىل املدربني أو املش��اركة يف اجتامعات الطاولة املستديرة االفرتاضية، 

كام ميكن للموظفني املش��اركة بأفكارهم وخرباتهم – باعتبارها إحدى الطرق الهامة للتعلم 

من اآلخرين.  

أما االرتباطات التش��عبية فتش��ري إىل الروابط التي تتيح للمت��درب إمكانية الدخول إىل 

مواق��ع إلكرتونية أخ��رى تتضمن مواد مطبوع��ة باإلضافة إىل رواب��ط للتواصل مع الخرباء 

واملدرب��ني وغريهم من املتدربني.  فمث��اًل نجد أن الصفحة الرئيس��ة الخاصة مبوارد التعلم 

لرشك��ة أوين��ز كورننج )Owens Corning( تضم ارتباطات تش��عبية ل��كل الصيغ املتاحة 

ملعلوم��ات التدريب، متضمناً ذلك األس��طوانات املدمجة، وبرام��ج التدريب املعتمدة عىل 

شبكة اإلنرتنت وبرامج التدريب التي يلقيها املدرب.  ويدعم املوقع التسجيل اإللكرتوين يف 

الدورة، كام يتيح إمكانية إرس��ال االختبارات للمتدربني، وتقييم إجاباتهم، واس��تخدامها يف 

تسجيل املتدربني يف الدورات التي تناسبهم559.

جدول )8-8( طرق شائعة للتعاون يف التعليم اإللكرتوين

يتواصل المتدربون في الوقت نفس��ه بعضهم مع بع��ض من خالل النصوص أو غرف الدردشة  

البرامج السمعية 

يتواصل المتدربون في أوقات مختلفة من خالل كتابة التعليقات التي تبقى على لوحات الرسائل  

اللوحة للقراءة والرد عليها. 

يتواصل المتدربون من خالل لوحة رسائل تظهر فيها التعليقات المترابطة بعضها مناقشة متشعبة  

مع بعض، وتتم المناقشة مع مرور الوقت.

ال���م���ؤت���م���رات 

اإللكترونية

يتواصل فيها المتدربون مع وس��يط، ويمكنهم س��ماع التعليقات وإرسال رسائل 

وعرض مشاركات توضيحية والتصويت والعمل معاً في مشروع معين.

يتواصل به المتدربون في أوقات مختلفة، ويتم إدارة وس��ائل االتصال واستالمها البريد اإللكتروني  

في موقع البريد اإللكتروني الخاص بكل متدرب.

في تلك الرس��ائل الجماعية، يعلق المتدربون على موضوع معين، ويتم إرس��ال القوائم البريدية  

التعليقات لكل شخص موجود في القائمة البريدية.
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ه��ذه التدوين��ات الش��بيهة بالصحف يت��م رفعها عل��ى صفح��ات المتدربين المدونات 

اإللكترونية للمشاهدة العامة.  وبش��كل نموذجي يكون لتلك المدونات روابط 

متصلة بمواقع إلكترونية أخرى، بجانب تعليقات المتدرب وأفكاره الشخصية.

تلك صفح��ات إلكترونية يتم تصميمها لتمكي��ن المتدربين المتصفحين لها من مواقع الويكي  

تعديل محتوياتها. 

يتمكن المتدربون من مش��اركة المعلومات من خالل اتصاالتهم مع غيرهم من التواصل االجتماعي

المتدربين، والمدربين، واألصدقاء، وأفراد األس��رة من خالل مجتمعات إلكترونية 

وخدمات رس��ائل مثل ماي سبيس )MySpace(، فيسبوك )Facebook(، وتويتر 

  .)Twitter(

المصدر: 
R.  Clark and R.  Mayer، E-Learning and the Science of Instruction )San Francisco: John Wiley، 

2003(; J.  Cone and D.  Robinson، «The Power of E-Performance، « T+D )August 2001(: 32 – 41: 

«Learning Circuits: Lexicon update، « T+D )October 2008(، 18-20; www. twitter. com. 

تش��ري البحوث إىل أن سبب فش��ل بعض املوظفني يف إمتام التعليم اإللكرتوين وتفضيلهم 

للتدري��ب املب��ارش بإدارة أحد املدربني يرج��ع إىل رغبتهم يف التدري��ب والتواصل أيضاً مع 

أقرانهم560.  غري أن التعليم اإللكرتوين الفعال يربط بني املتدربني ويسهل التفاعل واملشاركة 

من خالل اس��تخدام غرف الدردش��ة، والربيد اإللك��رتوين، ولوحات اإلعالن��ات اإللكرتونية، 

ومجموع��ات املناقش��ة.  وتتمثل إحدى طرق التفاعل واملش��اركة ب��ني املتدربني يف تحفيز 

املتدربني عىل املش��اركة يف مرشوعات تعاونية إلكرتونية تتيح لهم التفاعل واملشاركة حيث 

يس��تطيعون من خ��الل تلك الطريقة الحصول ع��ىل التدريب وأيضاً التوجي��ه من الخرباء.  

كذلك فإنه ينبغي أن يوفر التعليم اإللكرتوين وس��يلة اتصال إلكرتوين بني املتدربني واملدرب 

بحيث يس��تطيع املدرب من خاللها اإلجابة عن األسئلة وتوفري موارد تدريبية إضافية وحث 

املتدربني عىل مناقشة موضوعات مهمة مثل التطبيقات املحتملة ملحتوى التعليم اإللكرتوين 

ومشكالته الشائعة.  

وبالنظر ملتطلبات العمل التي يواجهها املوظفون، نجد أن املتدربني يحتاجون إىل حوافز 

إلك��امل التعليم اإللكرتوين، حيث تقوم بعض الرشكات برصد مكافآت نقدية وس��لع أخرى 
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للموظف��ني الذين ينجحون يف اجتي��از اختبارات القدرات اإللكرتوني��ة التي تثبت إكاملهم 

وتدريبهم عىل محتوى الدورة التدريبية اإللكرتونية، يف حني توجد رشكات أخرى تس��تخدم 

برام��ج االعتامد للتأك��د من إمتام الدورات اإللكرتونية.  فعىل س��بيل املث��ال يلتزم متدربو 

املبيعات لدى رشكة س��يمبول تكنولوجيز )Symbol Technologies( التي تعمل يف مجال 

الحواس��ب اآللية واملاس��حات الضوئية املحمولة للرموز املش��فرة )الباركود( بإمتام دورات 

إلكرتوني��ة حتى يت��م اعتامدهم كموظفي مبيع��ات561، ويف حالة ع��دم إكاملهم التدريب 

فل��ن يكون بإمكان موظفي املبيعات الحصول عىل املزي��د من الربامج التدريبية الرضورية 

 ،)Aventis Pharma AG( لنجاحه��م كموظفي مبيعات.  أما رشكة أفينت��س فارما أيه جي

وهي رشكة مس��تحرضات دوائية، فقد ألغت خيارات التدريب األخرى مثل التدريب الذي 

يتم يف القاعات الدراس��ية، ومن ثم إذا رغب املوظفون يف التدريب، فإن التعليم اإللكرتوين 

هو الخيار الوحيد أمامهم. 

يش��ري مصطلح بوابات التعلي��م اإللكرتونية إىل املواق��ع اإللكرتوني��ة أو مراكز التعليم 

اإللك��رتوين الت��ي تتيح من خ��الل صفقات التج��ارة اإللكرتوني��ة الحصول ع��ىل الدورات 

والخدم��ات التدريبي��ة ومجتمعات التعليم اإللكرتوين من مصادر متع��ددة562.  وال تكتفي 

بوابات التعليم اإللكرتونية بعرض منفذ ش��امل للتس��وق يقدم مجموعة متنوعة من برامج 

التدريب من مختلف وكالء البيع، بل تتيح أيضاً االتصال بقاعات دراسية إلكرتونية.  كام أن 

بوابات التعليم اإللكرتوين قد توفر أيضاً خدمات تتعلق بطرق تتبع تسجيل املوظفني وتتبع 

مس��توى التقدم يف برامج التدريب، وكان الهدف من إنش��اء ه��ذه البوابات يف البداية هو 

متكني املشرتي )س��واء موظف أو »عميل» آخر( من رشاء برامج التدريب باستخدام بطاقة 

االئت��امن.  وهن��اك بالطبع تفاوت بني خصائص بوابات التعلي��م اإللكرتونية املختلفة563، إذ 

يس��مح بعضها للمس��تخدمني بدفع مرصوفات الدورات اإللكرتونية وتسجيل أنفسهم فيها 

وحضوره��ا، والبعض اآلخر يتيح فقط إمكانية الوصول إىل برامج التدريب التي تقدم داخل 

القاع��ات الدراس��ية يف الكليات أو الجامع��ات.  وإىل جانب التدريب توف��ر بعض املواقع 

اإللكرتونية موجهني يقومون بتدريب الطالب باإلضافة إىل عقد مناقش��ات جامعية يتمكن 

 )W. R. Grace( فيه��ا الطالب من التواصل بعضه��م مع بعض.  فرشكة دبليو آر جراي��س

عىل س��بيل املثال، وهي رشكة كيامويات متخصصة، تستخدم مركز التعليم اإللكرتوين لديها 
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يف دع��م تطوير املوظفني وربط التدريب باألداء وإدارة املواهب فضاًل عن تحس��ني س��بل 

التواصل564. ويتم تنظيم مركز التدريب لخدمة مجموعة من القدرات األساسية التي تحدد 

املعارف وامله��ارات والقدرات املتوقع من جميع املوظف��ني تحقيقها، كام يتوفر للموظفني 

خيارات للبحث بحيث يس��تطيع الطالب من خاللها استكش��اف امل��وارد املتوفرة ملوضوع 

مع��ني ومن ثم الدخول عليها.  كام يقدم مركز التدري��ب دورات تدريبية وقراءات مختارة 

ومكتب��ة لإلعارة والتأجري )تقدم رشائط فيديو وأس��طوانات مدمج��ة للتعلم الذايت( ودلياًل 

لإلس��رتاتيجية )يقدم أفكاراً رسيعة ومهام تدريبية لتطوير القدرات(.  ويقوم مركز التدريب 

كل ستة أسابيع بإرسال نرشة إخبارية إلكرتونية لكل موظف عىل حاسوبه الخاص.  وبفضل 

تلك النرشات اإلخبارية يظل املوظفون عىل اطالع دائم بأحدث العروض التي يقدمها مركز 

التدريب وبكيفية اس��تفادة املتدربني من املركز بفاعلية، كذلك يتم تش��جيع املتدربني عىل 

 )Ford Motor( اس��تخدام املركز واالستفادة منه، ويف هذا السياق قامت رشكة فورد موتور

بتطوي��ر ش��بكة تدريب فورد )FLN(، التي تش��مل 48000 عنرص م��ن عنارص املعلومات 

حيث متتد مدة العنرص الواحد عرشين دقيقة وذلك باستخدام وسائط مختلفة565، ولشبكة 

تدريب فورد )FLN( أكرث من 400.000 برنامج تدريبي تشتمل عىل 1500 دورة إلكرتونية، 

و800 دورة داخل القاعات الدراس��ية، و1900 كتاب إلكرتوين، إضافة إىل العديد من املوارد 

الداخلية والت��ي تضم مواقع إلكرتونية ومجالت ودوريات ذات صلة بهذا املجال.  وتحدث 

عملية التدريب عندما يحتاج إليها املوظف أو عند حاجته لتنش��يط ذاكرته حيث تتاح له 

يف الوقت الذي يناس��به.  وتقوم فورد بإضافة أداة مس��وح ذاتية تهدف لتتبع وقياس قيمة 

التدريب الذي تم تلقيه للوقوف عىل كيفية اس��تخدام التدريب وتطبيقه عىل رأس العمل.  

كام تأمل فورد أن يتمكن املبتدئون من الوصول من خالل الش��بكة إىل املعلومات الخاصة 

باملوظفني الخرباء.  فيمكن عىل سبيل املثال إتاحة معارف الخرباء ومهاراتهم يف مجال نظم 

الكبح يف جميع أقس��ام الرشكة، حيث تهدف الرشكة المت��الك أفكار الخرباء الذين يعملون 

لديها عرب تس��جيلها بالفيديو وغري ذلك من الوس��ائط، كام تأمل أن تجعل البحث عن تلك 

املعلومات متاحاً للموظفني عن طريق شبكة التدريب الخاصة بها.  
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التدريب المختلط:

تتبن��ى رشكات كثرية نه��ج التدريب املختلط نظ��راً لقيود التعليم اإللك��رتوين املرتبطة 

بالتكنولوجي��ا )مثل، السعة غري الكافية لنقل البيان��ات، وعدم توفر وصالت عالية السعة 

بالشبكة(، وتفضيل املتدربني للتواصل املبارش مع املدربني ومع غريهم من املتدربني، وعدم 

ق��درة املوظفني عىل توفري وق��ت خارج جداول أعاملهم وأثناء عمله��م اليومي ليخصصوه 

للتدريب عرب الحواس��ب الش��خصية الخاصة بهم.  ويجمع التدري��ب املختلط بني التعليم 

اإللكرتوين والتدريب املبارش وطرق أخرى لتوزيع محتوى التعليم والتدريب.  كام أن دورات 

التدري��ب املختلط تزود املتدرب��ني بالخصائص اإليجابية التي يتميز به��ا كل من التدريب 

املب��ارش والتدري��ب املعتمد عىل التكنولوجيا )مث��ل التعليم اإللك��رتوين، التعليم عن بعد، 

تقنيات الهاتف املحمول مثل أجهزة اآليبود واملس��اعدات الرقمية الشخصية( بجانب تقليل 

الخصائص السلبية لكل منها566.

ومقارن��ة بالتدريب املق��دم داخل القاعات الدراس��ية، ف��إن التدري��ب املختلط يتيح 

للمتدربني املزيد من التحكم يف إدارة التدريب، كام يسمح بالتوجيه الذايت ويجعل املتدربني 

مسؤولني عن تدريب أنفسهم– حيث تتوافق جميع تلك العوامل مع توصيات نظرية تعليم 

الكب��ار567.  ومقارنة بالتعليم اإللكرتوين الخال��ص، فإن التدريب املختلط يتيح قدراً أكرب من 

التفاع��ل االجتامعي املبارش ويضمن تقديم جزء ع��ىل األقل من التدريب يف بيئة مخصصة 

له.  كام يستخدم التدريب املختلط القاعات الدراسية للسامح للمتدربني بالتدريب املشرتك 

ومبناقشة ومشاركة رؤاهم مع أقرانهم، ويساعدهم ذلك عىل بث الحياة يف التدريب وجعله 

ذا مغ��زى.  عالوة عىل ذلك فإن التغذية الراجعة املب��ارشة التي يقدمها األقران لها أثر أكرب 

مقارن��ة بتلك املقدمة إلكرتونيا568ً، وقد ُوجد أن التدريب املختلط أكرث فاعلية من التدريب 

املب��ارش نظراً لتحفيز املتدربني عىل التدريب ولتقديم معرفة ترصيحية أو معلومات تتعلق 

بأفكار أو موضوعات بعينها569.  ويبدو أن التدريب املختلط يس��تفيد من خصائص التعليم 

اإليجايب املتأصلة يف كل من التدريب املبارش والتدريب املعتمد عىل الش��بكة، باإلضافة إىل 

ذل��ك يتفاعل املتدربون مبتعة واستحس��ان نحو التدريب املقدم داخل القاعات الدراس��ية 

أك��رث من التدري��ب املختلط.  ورمبا الس��بب يف ذلك ه��و أن متطلب��ات دورات التدريب 
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املختلط أكرث من غريها، حيث تتطلب التزاماً بتخصيص وقت أطول نظراً الستخدام منهجني 

للتدريب.  وأوضحت البحوث أن أهم القضايا واملشكالت الخاصة بالتدريب املختلط تتمثل 

يف التكنولوجي��ا السيعة التغري، والدعم اإلداري غري ال��كايف للتدريب املختلط، وعدم فهم 

حقيقته وكيفية تنفيذه570.

وهنا نجد أن رشكة سيس��كو سيس��تيمز )Cisco Systems( تق��دم برنامج مانيجمنت 

Management 101( 101( وهو برنامج تأس��ييس لتطوير اإلدارة571.   وقد اعتادت الرشكة 

تقدي��م س��بعة دورات منفصلة ملديريها، حي��ث يقوم الربنامج الح��ايل بدمج منهج تطوير 

اإلدارة.  فيت��م يف املرحل��ة األوىل تن��اول موضوع مختلف يحتاج املدي��رون إىل معرفته كل 

أس��بوع عرب اإلنرتنت، وذلك خالل األس��ابيع التس��عة األوىل.  ويتضم��ن التعليم اإللكرتوين 

إجراء اختبارات للتأكد من اكتساب املديرين للمعارف املطلوبة، باإلضافة إىل تدريبهم عىل 

اس��تخدام الوس��ائط املتعددة، ودراسات الحالة، وعقد مناقش��ات إلكرتونية ميسة بشكل 

أسبوعي.  ويف املرحلة الثانية، يحرض املديرون برنامجاً مدته أربعة أيام يجتمعون فيه داخل 

قاعة دراس��ية ملناقشة ما تدربوا عليه إلكرتونياً ولإلضافة عليه.  أما املرحلة الثالثة فتتضمن 

تدري��ب كل مدير بجانب مدي��ره أو مديرته املبارشة، ويف ختام الربنامج يتس��لم كل مدير 

تقيي��م أداء متعدد )وهو ما يعرف بتقييم ال� 360 درجة(.  ويس��تخدم هذا التقييم إلعداد 

 Gilbane( خطة التطوير الخاصة بكل مدير.  ويف هذا الس��ياق تقوم رشكة جلبان بيلدينج

Building( بتقدي��م دورة يف إدارة التغيري تتضمن قاعة تدريب مبارش مدته مثاين س��اعات 

مرتبط بربنامج إلكرتوين أسايس مدته ساعتان هدفه عرض مبادئ إدارة التغيري.  وتتيح قاعة 

التدريب املبارش للمتدربني إمكانية تطبيق مبادئ إدارة التغيري عىل السيناريوهات املحتملة 

للمرشوع، كام تتضمن أيضاً رشكة جلبان بنظام لدعم األداء بحيث ميكن للمتدربني الرجوع 

إليه عند عودتهم لوظائفهم.  

 ،)Express Personnel Services( لقد وجدت رشكة إكس��ربيس بريسونيل سريفيسيس

وهي رشك��ة توظيف، أنه مبقدور املديرين االس��تفادة من امل��ادة التعليمية اإللكرتونية يف 

الت��درب عىل مبادئ التعي��ني لكنهم يحتاجون يف نفس الوق��ت إىل تدريب داخل القاعات 

الدراسية للتدريب عىل كيفية تطبيق تلك املهارات عمليا572ً.  وعند حضور املديرين دورات 
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يف أح��د مراكز التدريب التابع��ة للرشكة فإنهم يتعلمون من غريه��م ممن يقومون بنفس 

الوظيفة يف مكان مختلف، وقد حاولت الرشكة أن تستخدم املنتديات اإللكرتونية يف تعزيز 

املشاركة يف املناقشات التي تدور بني املديرين من أماكن مختلفة، لكنها وجدت أنهم كانوا 

منش��غلني للغاية عن املش��اركة.  أما رشكة آي يب إم )IBM( فتستخدم نهجاً تعليمياً رباعي 

املس��تويات يتضمن التعليم اإللكرتوين يف املستويني األوليني والتدريب املختلط يف املستوى 

الثال��ث، والتدريب داخل القاعات الدراس��ية يف املس��توى الرابع573.  ففي املس��توى األول 

يتم تزويد املتدربني باملعارف أو املعلومات )وهوما تس��ميه آي يب إم نقل املعلومات(، أما 

املس��توى الثاين فيتضمن إجراء اختبار إلكرتوين عىل املفاهيم التي تم تعلمها يف املس��توى 

األول، أما يف املس��توى الثال��ث والذي يطلق عليه التعليم التعاوين فيتم اس��تخدام كل من 

التعلي��م اإللك��رتوين والتدريب داخل القاعات الدراس��ية إليجاد بيئة داعم��ة للتعاون بني 

األقران وبني املتدربني والخرباء.  أما املستوى الرابع فيتضمن ورشات عمل مبارشة ودراسات 

حالة ومناقش��ات لحل املش��كالت بحيث يتم من خاللها صقل املهارات التي تم تعلمها يف 

املراحل األوىل من خالل التطبيق والتفاعل مع غريهم من املتدربني.  

أساليب المحاكاة:

تم تقديم أساليب املحاكاة يف الفصل السابع عىل أنها طريقة تدريبية تقليدية، أما هذا 

الفصل فيناقش كيف استطاع التطور الذي شهدته الربامج اإللكرتونية وتكنولوجيا الحاسب 

اآليل أن تطور من عملية التدريب ونقل املحتوى التدريبي الذي قد ينتج عن استخدام تلك 

األجهزة.  يبني الجدول )8-9( أربعة أنواع مختلفة من أس��اليب املحاكاة.  فقد اس��تخدمت 

رشك��ة روجرز وايرلي��س كومينيكيش��نز )Rogers Wireless Communications(، وهي 

رشكة تعمل يف مجال الهواتف املحمولة، أس��لوب املحاكاة املعتمد عىل القصص املتش��عبة 

يف تدري��ب املوظفني عىل مهارات البي��ع والتعريف باملنتج574، فقد قدم أس��لوب املحاكاة 

اإللكرتوين للعب األدوار مجموعة متنوعة من العمالء كاس��تخدامه لحالة األم املش��غولة أو 

مؤدي موسيقا الروك، ليضع كل منها تحدياً مختلفاً أمام خدمة العمالء.  
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جدول )8-9( أنواع املحاكاة

الوصفنوع المحاكاة     

ُيقدم للمتدربين موقف معين ويطلب منهم اتخاذ خيار أو قرار معين.  ويحسب القصة المتشعبة

معدل التقدم الذي يحرزه المتدربون من خالل المحاكاة بحسب القرارات التي 

يتخذونها. 

ممت��دة  ج��داول 

تفاعلية

وفيها يقدم للمتدربين مجموعة من جداول العمل )تكون في العادة خاصة بالشئون 

المالية( ويطلب من الطالب اتخاذ قرارات تؤثر بدورها على العمل.  ثم يتم إدخال 

القرارات على جداول ممتدة توضح كيفية تأثير تلك القرارات على العمل.

معتم��دة  مح��اكاة 

على األلعاب   

وفيها يلعب المتدربون لعبة فيديو على الحاسب اآللي. 

وفيه يتفاعل المتدربون مع وظيفة يتم تمثيلها من خالل الحاس��ب وتكون هي معمل افتراضي     

الوظيفة نفسها التي يتدربون عليها. 

المصدر:
C. Cornell، «Better Than the Real Thing، « Human Resource Executive )August 2005(: 34-37; S.  

Boehie، «Simulations: The Next Generation of E-Learning، « Training )January 2005(; 22-31. 

كان ألسلوب املحاكاة دور يف تحسني مستوى التقييامت التي يقدمها املتسوقون السيون 

يف متاج��ر روجرز للتجزئ��ة، أما رشكة بيتني باوي��ز )Bitney Bowes( وهي رشكة خدمات 

وتجهيزات بريدية فهي تس��تخدم برنامج الجداول املمتدة التفاعلية ملحاكاة خطوط إنتاج 

الرشكة، باإلضافة إىل محاكاة عملياتها األساس��ية وثقافة العمل بها.  حيث يتم تزويد الفرق 

التنفيذية مبجموعة من العوائد الش��هرية وأهداف اإلنتاج ويطلب منها اتخاذ سلس��لة من 

القرارات مثل عدد مندويب املبيعات الالزم تعيينهم والوقت الذي ينبغي استثامره يف إيجاد 

عمالء جدد.  حيث تدرج هذه القرارات يف الجداول املمتدة، كام يتم تزويدها أيضاً بالنتائج 

املالية الطويل��ة املدى والقصرية املدى، ومن ثم فاملحاكاة س��اعدت التنفيذيني عىل تطوير 

أفكار إبداعية لتحويل نتائج منظومة املبيعات إىل محصلة نهائية إيجابية.  
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ويف رشكة نت أب )NetApp Inc. ، (، ش��ارك 25 مديراً يف لعبة يقومون فيها بدور كبار 

املديرين التنفيذيني يف رشكة تخيلية تم تصميمها بطريقة تحايك الرشكة التي يعملون بها575، 

وعمل املديرون يف فرق مكونة من خمسة أعضاء وتنافسوا يف تحقيق أعىل املبيعات وأعىل 

األرباح التش��غيلية،  وبالطبع واجهتم تحديات مثل املوازنة بني االستثامرات الطويلة املدى 

والنتائ��ج القصرية املدى.  واس��تلم املديرون معلومات تضمنت تحليالت الس��وق بناء عىل 

بيان��ات حقيقية زودتهم بها رشكة نت أب كام تضمنت قامئة باملبادرات اإلس��رتاتيجية مثل 

مبادرة تطوير مس��توى تعيني خريجي الكليات، ومل تجد الفرق إال أن تختار إس��رتاتيجيات 

وتقوم بتخصيص موظفني وأموال.  وتم عرض س��يناريوهات معينة عليهم مثل طلب عميل 

مه��م إضافة خصائ��ص املنتج حيث تعني عليهم عند االس��تجابة لذلك العمي��ل أن يقرروا 

إضافة تلك الخصائص )والتي تضمنت تحديد تكاليف املنتج( أو رفض القيام بذلك ومن ثم 

املخاطرة بإغضاب عميل مهم.  وقد رأت الفرق بالفعل عواقب قراراتهم، فعىل سبيل املثال 

رفضت إحدى الفرق إضافة خصائص املنتج، ونتج عن ذلك انخفاض مس��توى رضا العمالء، 

وم��ن ثم الحصة الس��وقية لهذا املنتج، ويف نهاية املحاكاة متت مناقش��ة املبيعات وإجاميل 

األرباح لكل فريق باإلضافة إىل مناقشة آثار إسرتاتيجياتهم.  

أم��ا رشكة ميلر بريوين��ج )Miller Brewing( فتقوم باختبار لعبة فيديو قصرية بعنوان 

»تيب��س أون ت��اب» )Tips on Tap( للمس��اعدة يف تدريب املوظفني ع��ىل كيفية تقديم 

املرشوب��ات الجيدة، وطلب كروت التعريف الخاصة بالعمالء، وتقديم خدمة جيدة بهدف 

زي��ادة البقش��يش576.  وتتضمن لعبة تيبس أون تاب أس��اليب املحاكاة مثل نظام س��كور 

ي��ور بور )Score Your Pour(، الذي يدرب املوظف��ني عىل كيفية صب املرشوب وتحديد 

الزاوية واالرتفاع املناس��بني.  ويقوم املتدربون بتحريك الكأس باستخدام فأرة الحاسب اآليل 

ويقيس��ون املس��افة وزاوية الكأس، ويتم تقديم التغذية الراجعة للمتدربني بعد كل دورة.  

ويتزايد اس��تعامل ألعاب الفيديو القصرية لعدد من األسباب.  ففي رشكة ميلر تقوم اللعبة 

اإللكرتوني��ة بدور أهم من التدري��ب داخل القاعات الدراس��ية العادية وهي عرض صورة 

مطابقة لكيفية صب املرشوب بش��كل صحيح.  كام أنها أك��رث مالءمة وميكن الوصول إليها 

في��ام يخص مامرس��ة املتدربني كام أنه ال يتم يف ذلك اس��تخدام امل��ادة الحقيقية، ومن ثم 

فليس هناك مثة نفايات وتعد التكاليف منخفضة.  وتعد أيضاً ألعاب الفيديو القصري سهلة 
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االستخدام، وُتدخل املتدرب يف جو املوسيقا والجرافيك، كام أنها ال تتطلب سوى 20 دقيقة 

من املش��اركة الطالبية، ومن ثم فإن تكاليف تطويرها منخفضة.  وقد تكون ألعاب الفيديو 

القصرية هي األنس��ب للمه��ارات التعليمية التي ميكن التدريب عليه��ا وتعلمها من خالل 

التكرار مثل صب املرشوب أو القيام بإجراءات طارئة.  

ونذكر هنا رشكة تايلينول )Tylenol( التي اس��تخدمت قبل إطالق منتجها الجديد رابيد 

ريليي��س جيلكاب��س )Rapid Release Gelcaps( لعبة حملت اس��م »ذا نيد فور س��بيد 

تريفي��ا» )The Need for Speed Trivia( ملس��اعدة موظفي املبيعات يف تحصيل املعرفة 

الخاصة باملنتج577، وتم نس��خ اللعبة عىل أسطوانة مدمجة وطرحها ملوظفي املبيعات حتى 

يلعبوها إما بأنفس��هم أو إلكرتونياً مع أقرانهم، واس��تخدمت اللعب��ة جهازاً لقياس الوقت 

املستهلك ونظام رصد النقاط.  وقد تسابق موظفو املبيعات الذين لعب بعضهم ضد بعض 

ملعرفة من يس��تطيع اإلجابة عن معظم األس��ئلة يف وقت وجيز.  وتم تثبيت نظام لحساب 

النقاط املرتفعة حتى يتمكن كل من لعب اللعبة من معرفة من حصل عىل النقاط األعىل، 

وقد تم تصميم أسئلة عن املنتج لتعزيز املعلومات التي حصل عليها مندوبو املبيعات حول 

حبوب الدواء الجديدة أثناء االجتامع العام ملندويب املبيعات.  وتش��ري النتائج إىل أن اللعبة 

كانت أداة تدريبية فعالة، فقد لعب كل موظف 47 لعبة يف املتوس��ط وتفاعل مع الربنامج 

مل��دة 71 دقيقة.  وتش��ري التغذية الراجعة املقدمة من مندويب املبيعات إىل أنهم اكتس��بوا 

معرفة عن املنتج واستمتعوا باللعبة. 

يش��ري مصطلح أفاتارز )Avatars( إىل الصور الرمزية الحاس��وبية التي تحايك أش��خاصاً 

يعملون مدربني تخيليني، وزمالء عمل وعمالء يف إطار املحاكاة578، ويستطيع املتدربون عادًة 

رؤية تلك الصور الحاسوبية التي تظهر أثناء الدورة التدريبية.  ففي مؤسسة يس دي دبليو 

)CDW( عىل س��بيل املثال، التي تعمل يف مجال الخدم��ات واملنتجات التكنولوجية تقوم 

دورة تدريب مندويب املبيعات بتوجيه املتدربني أثناء إجرائهم ملقابالت صورية مع العمالء.  

فيق��وم األفاتار برشح موقف العمي��ل ويقوم املتدرب أثناء ذلك باالس��تامع للعميل خالل 

حديث��ه مع األفاتار من خ��الل محاكاة ملحادثة هاتفية.  والبد أن يفهم املتدربون أس��لوب 

العميل وذلك مبساعدة األفاتار حتى ميكنهم تحديد ما يجري يف عملية البيع، وهناك سلسلة 
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 Virtual( التي تستخدم برنامج »القائد االفرتايض» فرييتشوال ليدر )Lowes( فنادق لويس

Leader(، وهو برنامج يس��اعد املش��اركني عىل التدرب عىل كيفية تحقيق التميز والفاعلية 

يف االجتامع��ات )مثاًل، كيفية بناء التحالفات، كيفية اعتامد أجندة االجتامع(.  وبينام يحرض 

املتدربون االجتامعات الصورية، يتم رصد كل ما يقولونه )أو ما ال يقولونه( يف ش��كل نقاط 

ترتبط مبدى تأثريهم يف االجتامع.  

  : وك��ام ترى من هذه األمثلة، فقد تكون أس��اليب املحاكاة فعالة لعدد من األس��باب579

أوالً، ميكن أن يستخدمها املتدربون عىل الحواسب اآللية الخاصة بهم، وبذلك ال يكونون يف 

حاجة إىل السفر إىل موقع مركزي للتدريب.  ثانياً، تعد أساليب املحاكاة مفيدة فهي تعمل 

عىل مشاركة املتدربني يف التدريب، إىل جانب مشاركتهم فيها بوجدانهم )إذ إنها رمبا تكون 

ممتعة!(، ويزيد هذا من رغبة املتدربني يف املامرس��ة وتشجع عىل حفظ املحتوى وتحسني 

مهاراتهم.  ثالثاً، تقدم أساليب املحاكاة رسالة ثابتة عام ينبغي تعلمه، كام يتاح للمتدربني أن 

يعملوا وفق معدالتهم الشخصية.  كام تدمج أساليب املحاكاة، مقارنة بالتدريب الذي يتم 

داخل القاعات الدراس��ية، مزيداً من املواقف واملشكالت التي قد يواجهها املتدرب.  رابعاً، 

ميكن ألس��اليب املحاكاة أن تضع املوظفني يف مواقف قد تك��ون خطرية يف العامل الحقيقي.  

خامساً، ثبت أن أساليب املحاكاة لها نتائج إيجابية ومثمرة مثل أوقات تدريب أقرص وعائد 

أعىل عىل االستثامر.  

ع��ىل الرغم من ذلك، هناك بعض املس��اوئ التي تعرتي أس��اليب املحاكاة، فاس��تخدام 

طرق املح��اكاة مرتبط بتكاليف تطويرها، إذ إن املحاكاة املعدة لغرض معني قد تكلف من 

200.000 دوالر إىل 300.000 دوالر، يف ح��ني تكل��ف املحاكاة التي يت��م رشاؤها من مورد 

ب��دون تهيئ��ة من 100 إىل 200 دوالر ل��كل متدرب580.  ومع ذلك، فع��ىل الرغم من كونها 

طريقة تدريبية معروفة بارتفاع تكلفتها، إال أن تكاليف تطويرها آخذة يف االنخفاض، وهذا 

ما يجعلها طريقة تدريبية أكرث انتش��اراً، كام أن اس��تخدام أسلوب املحاكاة طريقة تدريبية 

م��ن املرجح زيادته، إذ حيث يس��مح التط��ور التكنولوجي بتحقيق مزي��د من الواقعية يف 

أس��اليب املح��اكاة، وأخرياً قد ال يش��عر املتدربون بالرضا يف بيئة التدري��ب التي تفتقر إىل 

التواصل البرشي.  
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 الواقع االفتراضي:

الواقع االفرتايض هو تكنولوجيا معتمدة عىل الحاسب اآليل تزود املتدربني بتجربة تدريبية 

ثالثية األبعاد، فيس��مح الواقع االفرتايض لطرق املحاكاة أن تكون أكرث واقعية، وباس��تخدام 

معدات متخصصة أو رؤية النموذج االفرتايض عىل شاش��ة الحاس��ب اآليل، يتنقل املتدربون 

ع��رب بيئة محاكاة ويتفاعلون مع مكوناتها581.  وتس��تخدم هذه التكنولوجيا ملحاكاة حواس 

متعددة للمتدرب582، حيث تنقل األجهزة املعلومات من البيئة للحواس، فعىل س��بيل املثال 

تس��تخدم معدات التواصل السمعي، أو القفازات التي تعطي اإلحساس باللمس، أو أجهزة 

امل��ي، أو منصات محاكاة الحركة املس��تخدمة البتكار بيئة اصطناعي��ة واقعية، كام تقوم 

األجهزة بنقل املعلومات الخاصة بحركات املتدرب إىل الحاس��ب اآليل، وتسمح تلك األجهزة 

للمتدرب بتجرب��ة التواجد )وهو مفهوم التواجد الحقيقي يف بيئة خاصة(.  ويتأثر التواجد 

بكمية املعلومات الحس��ية املتاح��ة للمتدرب، وتحكمه يف مصادر اإلحس��اس املوجودة يف 

البيئة، وقدرة املتدربني عىل تعديل هذه البيئة.  فعىل سبيل املثال تستخدم رشكة موتوروال 

)Motorola( الواق��ع االفرتايض يف دورات التصنيع املتقدم لديها للموظفني الذين يتدربون 

عىل تش��غيل جهاز التجميع اآليل املزود بجهاز إنذار )Pager Robotic Assembly(، ويتم 

تزوي��د املوظفني بجهاز عرض يوضع عىل الرأس يس��مح لهم برؤي��ة العامل االفرتايض، الذي 

يتضمن مس��احة املعمل الحقيقي��ة، وأجهزة الروبوت، واألدوات، وعملي��ة التجميع.  وهنا 

يس��مع املتدربون ويروا األصوات واملش��اهد الحقيقية كام لو كانوا يس��تخدمون املعدات 

الحقيقية، كام تستجيب املعدات لترصفات املوظفني )مثل، تشغيل مفتاح أو تحريك قرص(.  

تتمث��ل أحد مزايا الواقع االف��رتايض يف إتاحته الفرصة للمتدربني ملامرس��ة مهام خطرية 

دون تعري��ض أنفس��هم أو غريهم ملواقف خطرية يف الواقع.  وتش��ري البح��وث إىل أنه من 

املرج��ح أن يكون لتدريب الواقع االفرتايض أثر كبري عىل املهام املعقدة أو تلك التي تنطوي 

عىل اس��تخدام ش��امل لإلش��ارات البرصية583، كام ميكن مطابقة بيئ��ة الواقع االفرتايض مع 

بيئ��ة العم��ل الحقيقية.  وهناك ميزة محتمل��ة أخرى تتعلق باملعالج��ة املعرفية املطلوبة 

من املتدرب.  وعىل الجانب اآلخر فإن اس��تخدام تلك البيئة الحقيقة يف التدريب قد يتيح 

مس��احة أكرب يف الذاكرة ويخصصها للتعليم، ولذا ميكن استخدام تلك الذاكرة التي كانت يف 
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السابق تس��تخدم لتحويل سيناريوهات تدريبية أحادية أو ثنائية األبعاد إىل مساحة ثالثية 

األبعاد يف معالجة املعلومات.  

أما معوقات تطوير تدريب الواقع االفرتايض الفعال فتش��تمل عىل ضعف املعدات التي 

ينتج عنها إحساس منخفض بالتواجد )كضعف التغذية الراجعة امللموسة والفرتات الزمنية 

غري املناس��بة بني اإلحساس بترصفات املتدربني واالستجابة لها عىل سبيل املثال(.  وقد ينتج 

ع��ن التواجد الضعيف ش��عور املتدرب بالقيء والدوار والصداع )اآلثار الس��يئة للمحاكاة( 

بسبب تشويه الحواس.  

العوالم االفتراضية:

س��كند اليف )Second Life( هي لعبة معتمدة عىل الحاس��ب اآليل، وهي عبارة عن 

ع��امل افرتايض يتم محاكاته إلكرتوني��ًا ويتضمن متثياًل ثاليث األبعاد للع��امل الحقيقي كام أنه 

مكان الس��تضافة الربامج أو الخربات التعليمية.  ويف لعبة س��كند اليف يستخدم املتدربون 

األفاتار ليتفاعل بعضهم مع بعض يف القاعات الدراسية، ويف الندوات املنقولة عرب اإلنرتنت، 

ويف أس��اليب املحاكاة، ومترينات لعب األدوار.  ويس��مح عامل سكند اليف االفرتايض بإضفاء 

خاصية الواقعية عىل التعليم دون تعريض املرىض أو املوظفني أو العمالء للمخاطر.  وتسمح 

سكند اليف للموظفني بالتدريب مبفردهم، أو مع زمالئهم، أو ضمن فرق العمل، كام ميكن 

اس��تخدام س��كند اليف يف تصميم قاعات دراسية افرتاضية، إال أن قوتها الحقيقية تكمن يف 

قدرتها عىل تصميم أس��اليب محاكاة للواقع االفرتايض الذي يش��ارك فيه املتدرب بنش��اط، 

مثل وضع األفاتار الخاص باملتدرب يف لعبة األدوار الحقيقية حيث يجب عليه فيها التعامل 

م��ع عميل منزعج.  فرشكة س��تابويل )Stapoil(، وهي رشكة ب��رتول نرويجية، متتلك منصة 

برتول يف س��كند اليف ُيس��مح للمتدربني باملي حولها.  وتستخدم ستابويل رصيف البرتول 

للتدري��ب اآلم��ن، حيث تقوم بإرضام الن��ريان بهذا الرصيف ويتع��ني حينئذ عىل املوظفني 

البحث عن قوارب النجاة للخروج اآلمن من املنصة584.

ويف رشكة س��يليكون إمي��دج )Silicon Image( يتدرب املوظفون ع��ىل كيفية صناعة 

رشائح الس��يليكون يف سكند اليف عرب استكش��اف عامل افرتايض ميثل حرم الرشكة ويتفاعل 

مع مجسامت األفاتار585، وميكن للموظفني أن يقوموا بزيارة ألقسام الرشكة وهم يشاهدون 
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الفيديوهات وعروض الرشائح التي ترشح نوعية العمل الذي يجري يف كل وحدة.  وتستخدم 

رشكة بريتيش برتوليم )British Petroleum( أيضاً س��كند اليف لتدريب موظفي محطات 

الغاز الجدد عىل خصائص س��المة نظم ضخ الجازولني والخزانات التي يتم تخزينه فيها586، 

ك��ام يتضمن العامل االفرتايض الخاص بتلك الرشكة نس��خاً ثالثية األبعاد مطابقة لنظم الضخ 

والتخزين يف محطات الغاز، حيث يكون مبقدور املتدربني رؤية هذه الخزانات ونظم الضخ 

الجوفية، وكذلك مالحظة كيفية تحكم أجهزة السالمة يف تدفق الجازولني – وهو أمر ما كان 

لهم أن يفعلوه مطلقاً يف الحياة الحقيقية.  

باإلضاف��ة إىل برنامج س��كند اليف، فإن برنام��ج بروتوس��فري )ProtoSphere(، فورتريا 

)Forterra(، وفرييتش��وال ه��ريوز )Virtual Heroes( هي جميعه��ا برامج متخصصة يف 

التدري��ب عىل العوامل االفرتاضي��ة587.  فرشكة بايديرا )Paidera( وهي رشكة تعمل يف مجال 

التكنولوجي��ا متخصص��ة يف التدريب عىل اللغ��ة اإلنجليزية كلغة ثانية، تس��تخدم برنامج 

فورتريا يف تعليم اإلنجليزية، حيث يقوم املتدربون بتصميم مجس��امت أفاتار لش��خصياتهم 

ث��م يدخلون بعد ذلك إىل العامل االفرتايض ملامرس��ة امله��ارات اللغوية يف املواقف الحقيقة.  

وهنا يتم وضع املتدربني يف بيئة افرتاضية، كأنهم يتحدثون إىل س��ائق س��يارة أجرة أو طلب 

الطعام يف أحد املطاعم، وهو أمر يتطلب منهم اس��تخدام مهاراتهم اللغوية.  وتبلغ تكلفة 

تأجري مساحة من حرم برنامج عامل افرتايض يف مساحة عامة من 200 إىل 300 دوالر يف اليوم، 

وتكلف من 1000 إىل 2000 دوالر للمحاكاة املهيأة يف تلك املساحة588.  وقد ترتاوح املساحة 

املس�تأجرة يف العامل االفرتايض من 5.000 إىل 100.000 دوالر يف العام، بناء عىل حجم ونوع 

املس��احة املستأجرة )ولتأجري مس��احة خاصة عىل س��ريفر عام أو جزيرة خاصة مهيأة فإن 

التكلفة ترتاوح من 10.000 إىل 20.000 دوالر(.  

مزايا العوالم االفتراضية:

هن��اك العديد من املزايا الس��تخدام الع��وامل االفرتاضي��ة يف التدري��ب589، إذ ميكن للبيئة 

االفرتاضية أن تقلد بيئة العمل الحقيقية مثل بيئة العمل يف معمل أو محطة معالجة أو حجرة 

طوارئ داخل إحدى املستشفيات، وبذلك يتمكن املتدربون من مامرسة مهاراتهم دون اإلرضار 

باملنتجات أو باملرىض ويف الوقت نفس��ه يرون نتائج حقيقي��ة لترصفاتهم وقراراتهم، كام توفر 
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أيضاً مكاناً يلتقون فيه مع املدربني واملديرين وغريهم من املوظفني ممن يس��تطيعون العمل 

بصفة مدرس��ني.  كام أن العامل االفرتايض قد يكون مفيداً يف التدريب عىل املهارات الش��خصية 

مث��ل إدارة الوقت والتواصل ولع��ب األدوار القيادية والعمل تحت الضغط.  كام أنه باإلمكان 

إج��راء تدريبات جامعية والعمل عىل حل املش��كالت بش��كل جامعي نظ��راً ألنه من املمكن 

تصميم مجسامت األفاتار بحيث تحايك املتدربني اآلخرين، ومن ثم ميكن لغريهم من املتدربني 

االش��رتاك يف املحاكاة يف الوقت نفس��ه.  وال ش��ك أن برنامج س��كند اليف وغريها من العوامل 

االفرتاضية تحفز املتدربني وتجعل التدريب ممتعاً وتفاعلياً، حيث تعزز عملية انتقال التدريب 

ألن العوامل االفرتاضية املستخدمة يف التدريب قد تعكس صورة مطابقة لبيئة العمل الحقيقية 

)نظرية العنارص املتطابقة(.  كذلك ميكن أن يستخدم برنامج سكند اليف يف التعليم اإللكرتوين، 

ويف األنش��طة التعاونية، واالجتامعات.  وكام هو الحال يف أس��اليب التدريب األخرى املعتمدة 

عىل التكنولوجيا، فإن سكند اليف تعد كذلك طريقة فعالة بشكل استثنايئ للموظفني الذين ال 

يكونون يف املوقع نفسه أو البلد نفسه حيث ميكنهم من خاللها الوصول إىل محتوى التدريب. 

مساوئ العوالم االفتراضية:

عىل الرغم من أنه يبدو أن للتدريب والتطوير إمكانات غري محدودة يف العوامل االفرتاضية مثل 

سكند اليف، إال أن هذه الطريقة لها مساوئ عديدة.  وتشري البحوث إىل أن من بني هذه املساوئ 

عدم س��هولة االستخدام لألفراد الذين يس��تخدمونها ألول مرة، واملخاطرة املحتملة لحدوث تداخل 

صع��ب بني الفأرة ولوحة املفاتيح، وهو ما قد يثبط من عزمية املتدربني، واالس��تثامر الزائد للوقت 

واملال املطلوب لربمجة املحتوى، وعدم ثبوت الدليل عىل فعاليته يف التدريب590.  وقد تساعد حداثة 

التجارب يف العامل االفرتايض الثاليث األبعاد مثل سكند اليف وظهور مجسامت األفاتار املتدربني عىل 

استذكار التجربة، لكنها يف الوقت نفسه قد تعيق حفظ املحتوى التجريبي ونقله للوظيفة.  

 ،)IPODS( تكنولوجيا الهاتف املحمول وأساليب التدريب:  أجهزة اآليبود

:)PDAS( واملساعدات الرقمية الشخصية

تتي��ح تكنولوجيا الهاتف املحم��ول حدوث التدريب يف أي م��كان ويف أي وقت، حيث 

تتكون تكنولوجيا الهاتف املحمول مام ييل591:
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• نظم بث الس��لكية مثل نظام الواي ف��اي )WI-FI( والبلوتوث )Bluetooth( الذي 	

يس��مح بنق��ل البيانات بدون الحاج��ة إىل اتصال مادي بني األجه��زة أو بني الجهاز 

ووصلة اإلنرتنت.  

• أجه��زة متنقلة مثل املس��اعدات الرقمية الش��خصية )PDAs(، ومش��غالت 	

 ،)iPods( والحواس��ب اآللية املحمولة، وأجه��زة اآليبود ،)MP3( إم يب ث��ري

وأجه��زة النظام العاملي لتحديد املواقع )GPS(، ورشائح التعرف عىل ترددات 

 .)RFID(الراديو

• تطبيق��ات برامج إلكرتونية مرتبط��ة مبعالجة ملفات الص��وت، ومعالجة النصوص، 	

وجداول ممتدة إلكرتونية، وبريد اإللكرتوين، ورسائل فورية.  

وتستخدم أجهزة جي يب إس )GPS( وأجهزة آر إف آي دي )RFID( يف تعقب العمالء 

واملوظفني واملمتلكات، فعىل سبيل املثال يتم تزويد كثري من السيارات والشاحنات بأجهزة 

جي يب إس حتى يتمكن املشغلون من تحديد موقع السائقني.  كام تستخدم رشكات شحن 

البضائع أجه��زة جي بس إس لتعقب الحموالت ولتحديد األوق��ات املتوقعة للوصول.  أما 

رشائ��ح آر إف آي دي )RFID( فيت��م دمجها يف املنتجات لتعقب حركتها وللمس��اعدة يف 

ضبط عملية الجرد.  وتقوم الفنادق بتوفري أجهزة متنقلة مثل املساعدات الرقمية الشخصية 

)PDAs( للن��زالء حتى يتمكنوا من الوصول للمعلومات الخاصة بخدمات النزالء والوجبات 

والرتفيه وأماكن اإلقامة يف كل جزء من أجزاء الفندق.  

ومل تس��تخدم أجهزة يب دي آي إس، ومشغالت اإلم يب ثري والحواسب اآللية املحمولة 

وأجهزة اآليبود يف التدريب إال مؤخراً حيث اس��تخدمت يف تحليل االحتياجات أو وس��ائل 

مس��اعدة ميكن للموظف الحصول عليها كلام أراد.  ومن املمكن إجراء التدريب بش��كل 

طبيعي خالل س��اعات العمل أو يف املنزل وذل��ك من خالل تقنيات الهاتف املحمول، كام 

ميك��ن أيضاً ربط املوظفني مبجتمعات التعلم، وتوفري خاصية التدريب وفق معدل التعلم 

الشخيص للمتدربني من خالل مراجعة املادة أو تجاوز املحتوى الذي يعرفونه592.  وتتضمن 

القامئة النمطية ملس��تخدمي التدريب من خالل الهاتف املحمول املوظفني الذين يقضون 
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معظم أوقاتهم يف السفر – ويف زيارة الزبائن أو العمالء أو مواقع متعددة يف الرشكة )مثل 
موظفي املبيعات، وموظفي األمن، واملديرين التنفيذيني، واملفتشني( – وال يكون لديهم إال 
القليل من الوقت الذي ميكن تخصيصه ألنشطة التدريب التقليدي أو التعليم اإللكرتوين.  

وتستخدم بعض الرشكات أجهزة املساعدات الرقمية الشخصية )PDAs( كطريقة رئيسة 
لتقدي��م محتوى التدريب أو ملتابعة برامج التدريب التي تقدم بش��كل مبارش أو إلكرتونياً.  
ففي رشكة تايكو إنرتناش��ونال )Tyco International Ltd.( التي تعمل يف مجال منتجات 
الس��المة، يستخدم فنيو الخدمات املساعدات الرقمية الش��خصية يف إدارة طلبات الخدمة 
وإجراء الفحص ووضع التس��عريات للزبائن593.  وتس��تخدم رشكة تايكو املساعدات الرقمية 
الش��خصية لتقديم دورة قصرية لتدري��ب فنيي املبيعات عىل كيفي��ة برمجة وضبط جهاز 
اإلن��ذار، حي��ث تتضمن تلك الدورة مح��اكاة للوحة اإلنذار، ويتميز فني��و املبيعات برشكة 
تايكو بقدرتهم الفائقة عىل اس��تخدام أجهزة املس��اعدات الرقمية الش��خصية يف التدريب 
ألنهم دامئو الس��فر، ويقدمون خدمات الصيانة املطلوبة، كام أنه ال يتوفر لديهم إال فرتات 
محدودة للتدريب التقليدي أو اإللكرتوين.  كذلك يتم اس��تخدام أجهزة املساعدات الرقمية 
الش��خصية لدعم األداء اإللكرتوين، حيث تتيح هذه األجه��زة للفنيني إمكانية الحصول عىل 
أدوات املس��اعدة وكتيبات اإلجراءات الخاصة باملهام مثل كيفية التخلص من جهاز اإلنذار 
ال��ذي ال يعم��ل أو كيفية حل مش��كلة يف معّدة معينة.  ويعد هذا مه��اًم ألنه ومع وجود 
م��ا يزيد عىل 200 نوع من املع��دات التي تقوم رشكة تايك��و بصيانتها، يكون من الصعب 
عىل الفنيني اس��تدعاء جميع اإلجراءات والربمجيات الرضوري��ة، حتى مع مراجعتهم لها يف 

الدورات التدريبية السابقة.  

رشك��ة كابيت��ال ون )Capital One(، التي تعمل يف مجال الخدمات املالية، هي واحدة 
من أوىل الرشكات التي اس��تخدمت أجهزة اآليبود بش��كل كبري يف التدريب.  وتقدم كابيتال 
ون أجه��زة اآليب��ود ملوظفيها املقيدين يف الدورات التدريبي��ة594، إذ تم توزيع ما يزيد عىل 
400 جه��از آيبود كجزء من ال��دورات التي قدمت يف جامعة كابيت��ال ون التي يتوفر فيها 
عنرص الصوتيات.  وميكن اس��تخدام أجهزة اآليبود ألغراض شخصية وتجارية، مثل االستامع 
للموس��يقا.  وقد أعلنت كابيتال ون عن حاجتها ألس��لوب جديد لتقدي��م التدريب بعدما 
أظه��رت املس��وحات التي أجريت عىل املوظف��ني أنهم مل يجدوا وقتاً أثن��اء العمل لحضور 
الدورات التدريبية يف القاعات الدراس��ية، ونتيجة لذلك جربت كابيتال ون اس��تخدام قناة 
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تعليمي��ة س��معية ورأت أن املوظف��ني يفضلون التدري��ب عىل أجهزة اآليبود واس��تطاعوا 
الدخول عىل الربامج التي مل يكن مبقدورهم حضورها يف القاعات الدراس��ية.  وقد اس��تطاع 
املوظفون الدخول عىل ملفات س��معية مرقمة مث��ل ملفات اإلم يب ثري، التي يتم تحميلها 
عىل حواس��بهم اآللية وميك��ن نقلها إىل أجه��زة اآليبود الخاصة بهم.  وتق��رص كابيتال ون 
التدريب الس��معي عىل 20 دورة تندرج تحت فئة التطوير الوظيفي )دورات عن القيادة، 
وعن اإلدارة، ودورات تعتمد عىل القدرات(، عىل الرغم من أنها تفكر يف التوس��ع يف تقديم 
الدورات لتش��مل دورات وظيفية متخصصة.  وميكن للموظف��ني الدخول عىل تلك الربامج 
مث��ل تطوير القيادة وورش العمل املخصصة حول إدارة النزاع، ويتم تزويد املوظفني بكتب 
ودراس��ات حالة من كلية هارفارد إلدارة األعامل عىل جهاز اآليبود حيث تم اس��تخدامها يف 
برامج املستوى التنفيذي ملناقش��ة موضوعات متعلقة بالقيادة وباملوظفني الجدد وبخدمة 
العمالء.  وال تستخدم بعض الربامج جهاز اآليبود لتقديم محتوى التدريب فحسب بل أيضاً 
لتزويد املوظفني بالكتب واملقاالت التي تتناول أنش��طة م��ا قبل العمل، وذلك قبل حضور 
الدورات املقدمة يف قاعات الدراس��ة، وهناك برامج تدريبية أخرى تس��تخدم جهاز اآليبود 
لتعزي��ز انتقال التدريب.  فعىل س��بيل املثال، يتم تس��جيل الس��يناريوهات ولعب األدوار 
املقدمة داخل القاعات الدراسية وعرضها للتحميل عىل جهاز اآليبود.  ومام يعزز استخدام 
محتوى التدريب عىل رأس العمل ويحفز املوظفني عىل التفكري يف اس��تخدام ما تعلموه أن 
املوظفني يس��تمعون لربامج لعب األدوار، وقد رأت كابيتال ون أنه عىل الرغم من تكاليف 
رشاء وتزويد كل موظف بجهاز آيبود، ومع اس��تامع املوظفني ملحتوى التدريب ملدة ترتاوح 
من أربع إىل س��ت ساعات خارج قاعات الدراس��ة، فإن الرشكة تكون مع كل ذلك قد أمتت 
مهمته��ا بال خس��ائر.  ومن فوائد برامج اآليبود التحمس الزائ��د لدى املوظفني ورغبتهم يف 
التدري��ب )أي حضور الدورات التي تس��تخدم أجهزة اآليبود(، وامت��الك املوظفني لعملية 
التعلم بشكل أكرب، ورغبة املوظفني يف تويل مهام جديدة وتحمل مسؤوليات وظيفية أوسع، 
وتوفري الوقت مقارنة بأس��اليب التدريب التقليدية، ومرونة أكرب تس��مح للموظفني بتلقي 

محتوى التدريب وفق معدلهم الشخيص أثناء السفر.  

بعض التحديات التي تواجه اس��تخدام تكنولوجيا الهات��ف املحمول يف التدريب تتمثل 
يف التأكد من معرفة املوظفني لوقت وكيفية االس��تفادة من التكنولوجيا، وتشجيع التواصل 
والتع��اون والتفاعل م��ع غريهم من املوظف��ني يف مجتمعات املامرس��ة، والتأكد من قدرة 
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املوظف��ني عىل االتصال مبجموعة متنوعة من الش��بكات بغض النظر ع��ن مواقعها وجهاز 
الهاتف املحمول املس��تخدم595.  وببساطة فإن تهيئة وتعديل املحارضات من خالل تحويلها 
رقمي��اً وتوزيعها عىل املوظفني لن يس��هل من عملية التدريب.  فعىل س��بيل املثال، تقوم 
رشك��ة كابيتال ون بتصميم مح��اكاة لعروض اإلذاعة تتضمن أس��ئلة وأجوبة هاتفية معدة 
من قبل املذيع بهدف تهيئة بيئة عمل س��معية ممتعة وشيقة.  وكام هو الحال مع التعليم 
اإللكرتوين، فإن التدريب الذي يس��تخدم تكنولوجيا الهاتف املحمول قد يكون األكرث فاعلية 
إذا كان ج��زءاً من منهج التدريب املختلط ال��ذي ينطوي عىل التفاعل املبارش بني املتدربني 

باإلضافة إىل التدريب السمعي.  

نظم التعليم الذكية:

نظم التعليم الذكية )ITS( هي نظم تعليمية تستخدم الذكاء الصناعي596، حيث توجد 
ثالثة أنواع من بيئات نظم التعليم الذكية وهي:  التعليم، والتدريب، والتمكني.  أما التعليم 
فهو محاولة منظمة لزيادة فهم املتدرب ملجال محتوى معني، وأما التدريب فيزود املتدربني 
باملرونة يف مامرس��ة مهاراتهم يف بيئات اصطناعية، ويشري التمكني إىل قدرة الطالب عىل أن 
يستكش��ف بحرية محتوى برنامج تدريبي معني.  ويوضح الشكل )8-4( املكونات الخمسة 
لنظ��م التعليم الذكية، وتحتوي هذه النظم عىل معلومات حول مجال املحتوى كام تحتوي 

عىل توقعات حول مستوى معرفة املتدرب.  

وميكن متييز نظم التعليم الذكية عن التقنيات الجديدة للتدريب بطرق عدة597:

• تتميز نظم التعليم الذكية بقدرتها عىل تهيئة التدريب ليفي باحتياجات الطالب الفردية.	

• ميكن لنظم التعليم الذكية أن تتواصل وتتجاوب مع الطالب.  	

• كام ميكن لنظم التعليم الذكية أن تشكل عملية تدريب املتدرب.  	

• وميكن لنظم التعليم الذكية أن تحدد نوعية املعلومات التي تقدمها بناء عىل أداء املتدرب السابق.	

• ميكن أن تتخذ قرارات متعلقة مبستوى فهم املتدرب.  	

• ميكن أن تكمل تقيياًم ذاتياً يؤدي إىل تعديل يف عملية التدريب الخاصة بها.  	
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لقد استخدمت وكالة ناسا )NASA( نظم التعليم اإللكرتوين يف تدريب رواد الفضاء598، 
فعىل س��بيل املثال اس��تخدمت الوكالة هذه النظم يف نظام املناورة عن بعد بهدف تدريب 
رواد الفضاء عىل كيفية اس��تخدام الذراع اآليل يف املك��وك الفضايئ، وقد اضطر رواد الفضاء 
إىل تعلم كيفية اس��تكامل املهام واإلجراءات املرتبطة بتثبيت حمولة املركبة الفضائية.  وقد 
نت��ج عن نظ��م التعليم الذكية عمليات ت��م تهيئتها لتتوافق مع كل رائ��د من رواد الفضاء 
بشكل مستقل، كام تم تزويدهم بتغذية راجعة بحسب نجاحاتهم وإخفاقاتهم يف التدريب 
عىل املهام.  كام س��جل النظام بيانات أداء كل رائد من رواد الفضاء، واتخذ قرارات تتعلق 

مبستوى فهم الطالب، واستخدم تلك القرارات لتقديم تغذية راجعة مناسبة.  

شكل )8-4( مكونات نظم التعليم الذكية

خبير المجال
• يقدم معلومات عن كيفية أداء المهمة 	

واجهة المستخدم
• تمكن المتدرب من التفاعل مع النظام	

نموذج المتدرب
• يقدم معلومات عن معرفة الطالب	

مدير دورة التدريب
• يفسر أفعال المتدربين ويرفع النتائج أو 	

يقدم تدريباً لهم

معد سيناريو المتدرب 
• يحدد مستوى صعوبة المشكلة وترتيب 	

ورودها على المتدرب.

المصدر:
D.  Steele-Johnson and B.  G.  Hyde، «Advanced Technologies in Training: Intelligent Tutoring Systems 

and Virtual Reality، « in Training for a Rapidly Changing Workplace، ed.  M.  A.  Quinones and 

A.  Ehrenstein )Washington، DC: American Psychological Association، 1997(: 225 -48.  
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التعليم عن بعد:

ُيس��تخدم التعليم عن بع��د من قبل ال��رشكات املتباعدة جغرافياً، وذل��ك بهدف نقل 

معلوم��ات عن منتجات أو سياس��ات أو إج��راءات جديدة باإلضاف��ة إىل تقديم التدريب 

ال��الزم عىل مهارات ومحارضات الخرباء يف مواقع العم��ل599.  وقد يتضمن التعليم عن بعد 

قاعات دراس��ية افرتاضية بحيث تتوفر فيها اإلمكانات التالي��ة: عرض الفيديوهات والصور 

املتحركة والس��اكنة، واملناقشات املسموعة بني املتدرب واملدرب، ومشاركة تطبيقات برامج 

الحاس��ب اآليل، والتفاعل مع األقران باس��تخدام تكنولوجيا االقرتاع الفوري، وأدوات الكتابة 

ع��ىل الس��بورات االفرتاضية البيضاء600.  ويتمي��ز التعليم عن بعد باالتص��ال الثنايئ االتجاه 

بني األش��خاص، ويتضمن حالي��اً نوعني من التكنولوجيا:  ويتمثل الن��وع األول يف املؤمترات 

املنعقدة عن بعد601، واملؤمترات املنعقدة عن بعد تش��ري إىل التبادل املتزامن للفيديوهات 

و/أو الس��معيات و/أو النصوص بني اثنني أو أكرث من األفراد أو املجموعات يف اثنني أو أكرث 

من املواقع.  فيحرض املتدربون الربامج التدريبية يف منشآت التدريب التي يستطيعون فيها 

التواصل مع املدربني )املوجودين يف مكان آخر( ومع غريهم من املتدربني باستخدام الهاتف 

أو الحاسب اآليل الشخيص.  أما النوع الثاين من التعليم عن بعد فيتضمن التدريب الفردي 

املعتمد عىل الحاس��ب اآليل الش��خيص602، ومن خالله يشارك املوظفون يف التدريب من أي 

مكان يتمكنون فيه من االتصال عرب الحواس��ب اآللية الشخصية الخاصة بهم.  وقد يتضمن 

هذا الشكل من التعليم عن بعد أساليب التدريب بالوسائط املتعددة مثل التدريب املعتمد 

عىل الش��بكة، ك��ام يتم توزيع مادة الدورة ومهامها باس��تخدام ش��بكة اإلنرتانت الداخلية 

للرشك��ة، أو عرب اس��تخدام أرشطة الفيديو، أو األس��طوانات املدمج��ة.  ويتفاعل املدربون 

واملتدربون من خالل استخدام الربيد اإللكرتوين واللوحات اإلعالنية، ونظم املؤمترات.  

وتتضم��ن املؤمترات املنعقدة عن بعد عادة اتصاالً هاتفياً حتى يتمكن املتدربون الذين 

يحرضون العرض من االتصال باملدرب لطرح أس��ئلتهم وتعليقاتهم.  كام أن شبكات األقامر 

الصناعي��ة تتيح للرشكات الفرصة لالرتباط بدورات تربوية متخصصة يحصل فيها املوظفون 

عىل وحدات اعتامد جامعي فضاًل عن االعتامد الوظيفي.  ومن بني الرشكات املتعددة التي 

تش��رتك يف الجامعة التكنولوجية القومية رشكة آي يب إم )IBM( ورشكة ديجتال إكويبمنت 
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)Digital Equipment(، ورشكة إيس��تامن كوداك )Eastman Kodak( حيث تعمل تلك 

الجامعة عىل بث دورات تدريبية يف جميع أنحاء الواليات املتحدة للفنيني الذين يحتاجون 

للحصول عىل درجات متقدمة يف الهندسة603.

ويش��ري التعليم التفاعيل عن بعد )IDL( إىل أحدث أجي��ال التعليم عن بعد وهو الذي 

يس��تخدم تكنولوجي��ا األقامر االصطناعية لب��ث الربامج ملناطق مختلفة فضاًل عن الس��امح 

للمتدربني باإلجابة عن األسئلة التي يتم طرحها أثناء برنامج التدريب باستخدام لوحة مفاتيح 

صغرية الحجم604.  كام يستخدم التعليم التفاعيل عن بعد من قبل الرشكات التي يكون لديها 

موظفون يف أماكن مختلفة متعددة ويفتقرون إىل الحواسب اآللية أو إىل االتصال باإلنرتنت.  

كام يس��مح التعليم التفاعيل ع��ن بعد للموظفني ممن يعملون يف مواق��ع مختلفة مبعاينة 

الس��لوكيات والوقوف عىل كيفية إنجاز املهام بدالً من مجرد رؤيتها أو السامع عنها.  فرشكة 

جاي يس بني )JCPenney( عىل س��بيل املثال، التي تنتج ما يزيد عىل 200 برنامج مختلف 

من برامج التعليم التفاعيل عن بعد كل عام، تس��تخدم التعليم عن بعد للوصول إىل جميع 

األق��ران، حيث توجد حجرة يف كل متجر تس��توعب حتى 12 موظفاً ممن يلتحقون بربنامج 

التدري��ب ويش��اهدونه من خالل شاش��ة تلفاز كبرية.  كام أن لكل موظ��ف لوحة مفاتيحه 

الصغ��رية الخاصة به ليتفاعل من خالله��ا مع الربنامج.  كام يكون لدى املوظفني القدرة عىل 

مشاهدة البث املبارش للقمر الصناعي أو مشاهدة رشيط مسجل للربنامج فيام بعد.  وبغض 

النظر عام إذا كانت مش��اهدة الربنامج تتم عرب البث املبارش أم مبش��اهدة رشيط مس��جل، 

فيمكن للموظفني اإلجابة عن أسئلة مثل، »كم قدماً مربعاً يخصصه متجرك للمالبس النسائية 

الداخلي��ة؟» ويف نهاية الربنامج، يطلع املديرون واملدربون عىل تقرير يرصد إجابة كل متجر 

عن األس��ئلة.  وجاءت تقييامت برامج التعليم التفاعيل عن بعد إيجابية.  وقد مكن التعليم 

التفاع��يل عن بعد رشكة جي��ه يس بني أن تقدم التدريب لكل موظف يف الرشكة، حيث أفاد 

86% من موظفيها بأنهم تلقوا التدريب املطلوب للقيام بوظائفهم بفاعلية.  ولعل من مزايا 

التعلي��م ع��ن بعد أن الرشكة بإمكانها أن توفر تكاليف س��فر موظفيها لتلقي التدريب، كام 

يسمح كذلك للموظفني املتواجدين يف مواقع جغرافية متباعدة بتلقي التدريب من خرباء ال 

ميكن تواجدهم بأي شكل آخر يف املواقع.  أما رشكة إنتويت )Intuit( فرتى أن بيئة القاعات 

الدراسية التقليدية تعد جيدة لتقديم الربامج اإللكرتونية وإتاحة الفرصة للمتدربني للتواصل 
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فيام بينهم.  أما تدريب القاعات الدراس��ية االفرتاضية فيس��تخدم يف الدورات املعدة لرشح 

مواصفات برمجية خاصة، وللعروض التوضيحية، وإلصالح األعطال باستخدام خاصية مشاركة 

التطبيقات.  وتس��تخدم رشكة جنريال ميلز )General Mills( القاعات الدراس��ية االفرتاضية 

يف مصان��ع أصغر حجاًم حيث يكون التدريب داخل قاعة الدراس��ة الحقيقية يف موقع تلك 

املصان��ع فعاالً بالنس��بة للتكلفة605.  ومن ثم يتاح للموظف��ني إمكانية الحصول عىل دورات 

معرفية مخصصة ملنتجات بعينها )مثل، إنتاج الحبوب(، ومهارات فنية عامة )مثل، الكيمياء 

 )FileNet( وهن��اك رشكة فايلنت  .)الغذائية(، ومع��ارف وظيفية متخصصة )مثل، الصيانة

الت��ي اهتمت بكيفية اس��تمرار فريق مبيعاتها عىل دراية بالربام��ج الجديدة وتحديثاتها606، 

ولذا حاولت فايلنت تجربة تقديم تدريب إلكرتوين ذايت التعلم لكنها اكتش��فت أن موظفي 

املبيع��ات مل تك��ن لديهم الرغبة يف ق��راءة الكثري من النصوص عن املنتج��ات الجديدة عرب 

اإلنرتنت.  ومن ثم تضاءل معدل التس��جيل يف الربام��ج اإللكرتونية وأرهق موظفو املبيعات 

قس��م التدريب يف الرشكة بطلباتهم للمس��اعدة املبارشة.  وحتى تحل مشكلة التدريب فقد 

ق��ررت الرشكة أن تس��تخدم الب��ث اإللكرتوين.  ويتضم��ن البث اإللك��رتوين التدريب داخل 

القاعات الدراس��ية الذي يتم تقدميه إلكرتونياً من خالل البث اإللكرتوين املبارش.  وقد ساعد 

البث اإللكرتوين يف توزيع الدورات التدريبية املقدمة ملوظفي املبيعات عىل مدار العام بدالً 

من ضغطها يف االجتامعات التي تعقد مرتني يف العام.  كام س��اعد البث اإللكرتوين يف التأكد 

م��ن حصول جميع موظفي املبيعات عىل املعلومات نفس��ها.  وق��د أبدى موظفو املبيعات 

ميلهم الس��تخدام نظ��ام البث اإللكرتوين نظراً للمعلومات التي تتاح لهم يف أوقات مناس��بة 

تس��اعدهم عىل التحاور مع العمالء.  كام كانت جلس��ات البث املبارش ش��ائعة هي األخرى 

ألن املش��اركني بإمكانهم طرح األس��ئلة خاللها، إال أن هذه الدورات مل تستطع أن تحل محل 

التدريب املبارش املقدم يف رشكة فايلنت حيث ال يزال التدريب داخل القاعات الدراسية ميثل 

نح��و 80% من مجموع برامج التدريب، لكن هذه النس��بة ق��د انخفضت مبعدل 10%.  كام 

أن البث اإللكرتوين أدى إىل توفري 500.000 دوالر يف العام )حيث تم إلغاء أحد االجتامعات 

الخاصة باملبيعات التي تعقد مرتني يف العام(.  

تتمثل املس��اوئ الرئيس��ة للتعليم عن بع��د يف انعدام التفاعل بني امل��درب وجمهوره، 

ووجود حاالت إخفاق تكنولوجي، كام أن املدربني غري مؤهلني، فام من ش��ك أن مس��توى 
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التفاعل املرتفع بني املتدربني أو بني املتدربني واملدرب يعد خاصية تدريبية إيجابية تفقدها 

برامج التعليم عن بعد التي تستخدم التكنولوجيا وحدها لبث محارضة ملوظفني متباعدين 

جغرافياً.  فكل ما يقوم به هذا النوع من التدريب هو تهيئة محارضة تقليدية )مبا فيها من 

قي��ود مرتبطة بالتعليم وبطرق نقله( حيث ُتلقى املحارضة باس��تخدام تكنولوجيا تدريبية 

جديدة.  وحتى يتم مش��اركة املتدربني يف بيئة التعليم عن بعد، فمن املفيد تحديد فرتات 

الدورات اإللكرتونية لترتاوح مدتها من 60 إىل 90 دقيقة، وتقديم تدريب متناسب مع أداء 

املوظف��ني، وتجنب تقديم نصوص غري رضورية، واس��تخدام وس��ائل إيضاحية جذابة ذات 

صلة باملحتوى )مثل، صور الجرافيك، والرسوم املتحركة(، والسامح للمتدربني باملشاركة من 

خالل أدوات االقرتاع وتخصيص غرف لفصل مجموعات صغرية للمناقش��ة واملرشوعات607، 

وميكن تكليف املتحدث الخاص مبجموعة معينة بأن يقوم بتلخيص أفكار املجموعة ونقلها.  

وق��د تحدث ظروف جوية غ��ري مواتية وأعطال فنية يف األق��امر الصناعية يف أي وقت مام 

يتس��بب يف انقطاع االتصال بني املدرب وجمهوره أو مام يجعل من الصعب عرض الفيديو 

أو عروض الوس��ائط املتعددة األخرى.  ولذا يحت��اج املدربون إىل خطط احتياطية للتعامل 

مع تلك األمور الفنية.  ونظراً ألن كثرياً من املدربني يجدون صعوبة يف التحدث مع متدربني 

موجودي��ن يف مواق��ع أخرى بدون وج��ود مجموعة متدربني أمامهم بالفع��ل، فإنه ينبغي 

إعداد املدربني لتقديم التدريب عن بعد.  فعىل س��بيل املثال، ميكن للمنِتج الذي له دراية 

بالتكنولوجيا أن يعمل مع املدرب ويساعد يف تيسري تقديم الجلسة التدريبية.  

تكنولوجيا دعم التدريب:

تستخدم تقنيات مثل النظم الخبرية والربمجيات الجامعية ونظم الدعم اإللكرتوين لدعم 

جهود التدريب، ويقصد بدعم التدريب أن تساعد تلك التقنيات يف االستحواذ عىل محتوى 

التدريب حتى ميك��ن إتاحته للموظفني الذين قد يتغيبون عن التدريب.  كام يقصد بدعم 

التدريب أن تقدم تلك التقنيات للمتدربني معلومات وقواعد اتخاذ القرار وفقاً الحتياجاتهم 

)مبعنى، أنها متثل مس��اعدات وظيفية(، وميكن للموظفني أن يس��تخدموا تلك التقنيات يف 

بيئة العمل.  
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يبني الج��دول )8-10( الظروف التي يكون فيها الطلب ع��ىل تكنولوجيا دعم التدريب 

ملحاً، حيث يرتبط الكثري من الظروف املبينة يف الجدول بخصائص املهمة أو بالبيئة التي قد 

تعوق عملية انتقال التدريب.  فعىل سبيل املثال قد يعمل املوظفون بعيداً بعض اليء عن 

املدي��ر، وقد يكون االتصال به صعباً، أو قد يحتاج املوظفون خربة خاصة يفتقر إليها املدير 

نفس��ه، ويف تلك الظروف يكون من الصعب عىل املوظفني أن يجدوا حلوالً للمشكالت التي 

تطرأ عىل رأس العمل.  ومن ثم فإن تقنيات دعم التدريب تس��هم يف انتقال التدريب عرب 

مس��اعدة املوظفني يف تعميم محتوى التدريب عىل بيئة العمل ومن خالل تزويد املوظفني 

مبعلومات جديدة )مل يتناولها التدريب(.  

جدول )8-10( الظروف التي يكون فيها الطلب عىل تقنيات دعم التدريب ملحاً

 عدم انتظام أداء المهام.  	 

عندما تكون المهمة طويلة، وصعبة، وكثيفة المعلومات.  	 

عندما تكون عواقب األخطاء كارثية.  	 

اعتماد األداء على المعرفة واإلجراءات واألساليب التي كثيراً ما تتغير.  	 

ارتفاع معدل تدوير الموظفين.  	 

قصر الوقت المتاح للتدريب أو قلة موارده. 	 

توقع تحمل الموظفين لمسؤوليات كاملة عن التدريب وأداء المهام.  	 

المصدر: 
Rossett، «Job Aids and Electronic Performance Support Systems، « in The ASTDTraining and 

Development Handbook، 4th، ed. ، ed. ، R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(: 554 -77. 

النظم الخبيرة:

تش��ري النظم الخبرية إىل التكنولوجيا التي تنظم وتطب��ق معارف الخرباء من بني البرش 

لحل مشكالت معينة608.  وتشتمل النظم الخبرية عىل ثالثة عنارص: 



الجزء الثالث

تدريب وتطوير املوظفني 610

قاعدة املعارف التي تتضمن حقائق وأرقاماً وقواعد متعلقة مبوضوع معني.  . 1

الق��درة عىل اتخ��اذ القرارات بحي��ث تحايك القدرة عىل االس��تنتاج ل��دى الخرباء، . 2

وتستخلص نتائج من تلك الحقائق واألرقام لحل املشكالت واإلجابة عن األسئلة.  

واجهة املستخدم التي تجمع وتقدم معلومات للشخص الذي يستخدم هذا النظام.  . 3

 وُتس��تخدم النظم الخب��رية أداة دعم يرجع إليها املوظفون عند مواجهة مش��كالت أو 

ق��رارات يش��عرون بأنها تتجاوز حدود معارفهم ومهاراتهم.  فعىل س��بيل املثال تس��تخدم 

إح��دى الرشكات الدولي��ة ملعالجة الطعام أح��د النظم الخبرية يطلق عليه اس��م بريفورمر 

)Performer(، الذي يهدف إىل تقديم التدريب والدعم ملشغيل املصنع، وقد متثلت إحدى 

املشكالت التي واجهتها الرشكة يف تحديد سبب احرتاق رقائق البطاطس أثناء عملية القيل، 

وقد حل أحد املشغلني تلك املشكلة باستخدام نظام البريفورمر، حيث اختار قامئة استكشاف 

األخط��اء وإصالحها ثم بنية ونكهة املنتج ثم النكهة الخالية من الزيت.  وقد حدد الربنامج 

عدة أسباب محتملة بداية من معدل األكسدة املرتفعة أثناء عملية القيل.  واختار املشغل 

هذا الس��بب وأوىص النظام بتعديل تدفق الزيت املس��تخدم يف عملي��ة القيل، مع تقديم 

خطوات مفصلة لتلك العملية، وباتباع تلك الخطوات تم حل املشكلة609.

 وعىل الرغم من مناقش��ة النظم الخبرية بصفتها إحدى التقنيات التي تدعم التدريب، 

ميكن اس��تخدامها لتكون إحدى آليات التوصيل، إذ ميكن اس��تخدام النظم الخبرية لتدريب 

املوظف��ني عىل أدوار الخرباء املتعلق��ة باتخاذ القرارات.  فعىل س��بيل املثال، قامت إحدى 

ال��رشكات املالية بزيادة حقيبة املنتجات التي تقدمها للعمالء بدرجة كبرية610، ومن ثم كان 

ينبغي إعداد فريق املبيعات لتقديم تلك املنتجات إىل العمالء وإجراء عمليات البيع.  وقد 

ط��ورت الرشكة إحدى النظم الخب��رية لتصوير عمليات البيع الت��ي يجريها أفضل موظفي 

املبيع��ات، وأتاح هذا النظام ملندويب املبيع��ات الحصول عىل املعلومات الخاصة بكل منتج 

مايل، كام نبه مندوبو املبيعات إىل املعلومات التي يحتاجونها من العمالء، واستخدم منطق 

الخبري يف تحديد الفرص املناسبة لطرح منتجات جديدة للعمالء وفًقا للبيانات التي ُيدخلها 

مندوب املبيعات )حيث ُيطابق النظام الخبري بني السامت العامة للعميل والسامت الخاصة 

بعميل ما(.  
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تق��دم النظم الخبرية جودة عالية بتكاليف منخفضة، وعالوة عىل ذلك فهي تتيح للكثري 

من األشخاص إمكانية الوصول إىل قرارات تعكس معارف الخرباء، وذلك عن طريق استخدام 

عمليات اتخاذ القرارات نفس��ها التي يس��تخدمها الخرباء، كام تس��اعد عىل تجنب األخطاء 

الناتج��ة عن اإلرهاق والتحيز عند اتخاذ القرارات.  وميك��ن تحقيق أوجه الفاعلية الخاصة 

بالنظم الخبرية إذا أمكن تش��غيلها بواس��طة عدد أقل من املوظفني أو املوظفني األقل خربة 

)وبأقل تكلفة( مام تطلبه الرشكة.  

البرمجيات الجماعية:

تعد الربمجي��ات الجامعية )برامج االجتامعات اإللكرتوني��ة( نوعاً خاصاً من التطبيقات 

الربمجية التي متكن العديد من املستخدمني من تعقب ومشاركة وتنظيم املعلومات والعمل 

عىل املستند نفسه يف الوقت نفسه611.  ويجمع نظام الربمجيات الجامعية عنارص مثل الربيد 

اإللك��رتوين وإدارة الوثائ��ق ولوحة اإلعالنات اإللكرتونية، ومن العالمات التجارية الش��ائعة 

  .)Domino( ودومينو )Lotus Notes( للربمجيات الجامعية لوتس نوتس

اس��تخدمت الرشكات الربمجيات الجامعية لتحس��ني العملي��ات التجارية كالبيع وإدارة 

الحس��ابات وتحسني فاعلية االجتامعات، إضافًة إىل تحديد ونرش املعرفة يف املنظمة )راجع 

النق��اش حول إعداد منظم��ة تعليمية ال��وارد يف الفصل الخامس(.  وُتصن��ع رشكة فرينون 

كاروس املح��دودة )Vernon Carus Limited(، الت��ي تتخذ من بريس��تون بإنجلرتا مقراً 

لها، منتج��ات مكافحة العدوى والعناية الصحية بالجروح612.  وتش��تمل املنظمة، باإلضافة 

إىل إح��دى الرشكات الفرعي��ة التابعة لها يف مدينة مالطة، عىل نح��و 400 موظف، ويدرك 

املديرون يف فرينون كاروس متام اإلدراك الحاجة إىل جمع بيانات دقيقة عن تعامالت العمالء 

وع��رض ص��ورة قوية لعالمتها التجاري��ة.  وقد أوقف فريق املبيع��ات امليدانية املكون من 

أربعني ش��خصاً، الذي ُيعد واجهة الرشكة، اس��تخدام نظام الربيد اإللكرتوين التابع للمنظمة، 

مدع��ني بأنه غري جدير بالثق��ة، إضافًة إىل ذلك مل يكن هناك س��بيل أمام الرشكة لجمع أو 

مش��اركة بيانات العمالء بني الفرق أو مع املرك��ز الرئيس، لذا قامت بتنصيب برنامج لوتس 

إلتاح��ة املعلومات نفس��ها للجميع، ونتيجة لذلك أصبحت الرشك��ة أكرث قدرة عىل التفاعل 

والتكيف مع احتياجات العمالء.  
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 وكام ذكرنا أنًفا يف هذا الفصل، ُتعد العديد من الرشكات ش��بكاتها الداخلية التي تكون 

أقل تكلفة وسهولة يف االستخدام من الربمجيات الجامعية، إال أنها ُتشكل خطراً أمنًيا محتماًل 

نظرًا لصعوبة إبقاء األشخاص بعيدين عن الشبكة613.

النظم اإللكترونية لدعم األداء:

ُيع��د النظام اإللكرتوين لدع��م األداء مبثابة بنية تحتية إلكرتوني��ة تجمع وُتخزن وتوزع 

املعارف الخاصة باألفراد واملؤسس��ة عىل مس��توى جميع أقس��ام املنظم��ة، وذلك لتمكني 

األفراد من تحقيق املستويات الالزمة لألداء يف أقرب وقت وبأقل دعم ممكن من األشخاص 

اآلخري��ن614.  ويتضمن النظام اإللكرتوين لدع��م األداء جميع الربمجيات الالزمة لدعم عمل 

األفراد )وليس تطبيق��اً برمجياً واحداً أو اثنني فقط(.  ويعمل النظام اإللكرتوين لدعم األداء 

ع��ىل دمج أصول املعارف يف الواجه��ة الخاصة بأدوات الربمجيات ب��دالً من عزلها وجعلها 

مكونات إضافية، فعىل سبيل املثال ميكن عرض املعلومات الخاصة بسياسة الرشكة يف شكل 

مرب��ع حوار بدالً من عرضه��ا بهيئة وثيقة إلكرتونية منفصل��ة.  ويتضمن النظام اإللكرتوين 

األفضل لدعم األداء: 

• »مساعد» لتشغيل املهام إلكرتونًيا وتخفيف عبء العمل.  	

• »أمني مكتبة» لتقديم معلومات محددة خاصة باملهمة.  	

• »مدرب» لتوجيه املستخدم خالل العملية خطوة بخطوة.  	

• »استشاري» لتقديم النصائح االختصاصية.  	

 وقد ناقش الفصل الخامس من هذا الكتاب النظام اإللكرتوين لدعم األداء باعتباره أحد 

الوس��ائل املستخدمة للمس��اعدة عىل انتقال التدريب، إذ من املمكن استخدام هذا النظام 

بدياًل للتدريب، حيث تتضمن برامج مايكروسوفت أوفيس عىل »خبري»، وهي إحدى املهام 

املس��اعدة الت��ي تتعرف عىل املهام التي يرشع املس��تخدم يف أدائه��ا )ككتابة خطاب عىل 

س��بيل املثال( وتتيح معلوم��ات تتعلق بتلك املهمة.  ومن ناحية أخ��رى، احتاج املوظفون 

الذين يتعاملون مع الطلبات الخاصة بالبيانات واملعلومات املتعلقة بالنظم املالية مبؤسسة 
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روي��رتز )Reuters(، وهي رشك��ة تعمل يف مجال املعلومات املالية واإلخبارية، إىل وس��يلة 

للحص��ول عىل إجابات فورية عىل أس��ئلتهم نظرًا لقلة الوق��ت املتاح لهم لحضور الدورات 

التدريبية615.  وتضمنت األس��ئلة النمطية كيفية تس��جيل املتداولني املاليني إلتاحة إمكانية 

وصولهم للمعلوم��ات والنظم التابعة لرويرتز، وكيفية تنس��يق عملية تنصيب التكنولوجيا 

الخاص��ة مبؤسس��ة رويرتز عىل ت��داوالت البورصة.  وق��د قامت رويرتز ب��رشاء أحد النظم 

اإللكرتوني��ة لدعم األداء بهدف تزويد موظفيها بعالمات تبويب مس��اعدة عىل الشاش��ات 

الخاص��ة بحواس��يبهم اآللية أثناء أدائه��م للمهام.  وتوفر عالمات التبويب املس��اعدة تلك 

إجابات عن األسئلة الخاصة بالخطوات الالزمة إلمتام العمليات املتنوعة مثل عملية تسجيل 

املستخدم.  

 وليك يتم استخدام نظام دعم األداء بدياًل للتدريب، فإنه يتعني عىل املدربني تحديد ما 

إذا كانت املش��كالت واملهام تتطلب من املوظفني اكتساب معلومات أو مهارات أو قدرات 

)ميكن التدريب عليها( وكذلك ما إذا كانت املساعدة الدورية عرب هذا النظام كافية.  

تكنولوجيا إدارة التدريب:

تس��اعد التكنولوجيا الحديثة عىل جعل إدارة التدريب أك��رث كفاءة وفاعلية.  وتتضمن 

إدارة التدريب حفظ السجالت وتسجيل املوظفني يف الدورات وإجراء االختبارات واالعتامد.  

وقد سهلت تطبيقات التكنولوجيا الصوتية التفاعلية والتصوير والربامج عملية تعقب وتتبع 

املعلوم��ات املتعلقة بالتدريب.  ك��ام تتيح أيًضا إمكانية حص��ول املدربني عىل املعلومات 

الخاصة بالتدريب، وذلك الستخدامها عند اتخاذ القرارات.  

التكنولوجيا الصوتية التفعالية:

تس��تخدم التكنولوجيا الصوتية التفاعلية نظم الحاس��ب اآليل الشخيص التقليدي إلعداد 

نظام الرد الهاتفي اآليل، وُتعد هذه التقنية ُمفيدة بش��كل خاص إلدارة املنافع.  فعىل سبيل 

املثال، قام قس��م املوارد البرشية ب�هانافورد برزرز )Hannaford Brothers(، وهي سلسلة 

متاج��ر حديثة تنترش يف ش��امل رشق الواليات املتحدة، برتكيب نظ��ام الرد الصويت التفاعيل 

ليتمكن املوظفون من الحصول عىل معلومات حول حسابات التقاعد الخاصة بهم وعمليات 
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  . رشاء األوراق املالي��ة وخطط األرباح ع��ن طريق الضغط عىل أزرار يف هواتفهم املحمولة616

ومُيكن أن ُيدرج املوظفون عىل نحو مبارش يف برامج التدريب وميكنهم إذاً التحدث إىل ممثيل 

امل��وارد البرشية إذا كان لديهم أية أس��ئلة.  ونتيجة لتلك التقني��ة متكنت الرشكة من تقليل 

حجم فريق عمل املوارد البرشية وكذلك تلبية احتياجات املوظفني املالية عىل نحو أرسع.  

التصوير:

ُيشري التصوير إىل مسح املستندات ضوئياً ثم تخزينها إلكرتونًيا واستعادتها مرة أخرى617، 

ويعد التصوير مفيداً بصورة خاصة ألن امللفات الورقية تش��غل حيزاً كبرياً ويصعب الوصول 

إليها، يف حني مُيكن مس��ح سجالت التدريب ضوئًيا وتخزينها عىل قاعدة بيانات حتى ميكن 

الوصول إليها يف وقت الحق.  وتتيح بعض التطبيقات للمستخدم إمكانية مسح املستندات 

ضوئًيا بحس��ب الكل��امت املفتاحية مثل الس��جل الوظيفي، التعليم، الخ��ربة.  وُتعد هذه 

الخاصي��ة م��ن الخصائص القيمة عند اإلجابة عن أس��ئلة املديري��ن والعمالء حول تدريب 

املوظفني ومهاراتهم.  فعىل س��بيل املثال، ميكن اإلجابة عن استفس��ارات مثل »إنني بحاجة 

إىل مهندس يقوم مبهمة عمل خارجية يف فرنس��ا، أو هل لدينا من املهندس��ني من يتحدث 

الفرنس��ية؟» بش��كل ميس ورسيع عن طريق الرجوع إىل قواع��د بيانات التدريب التي تم 

مس��حها ضوئًيا.  كذلك قد يساعد التصوير قس��م التدريب يف تقديم خدمة أفضل لعمالئه 

ع��ن طريق تقلي��ل الوقت الالزم لتحديد مواق��ع امللفات أو اإلجابة عن استفس��ار هاتفي 

من أحد املوظفني، وإتاحة الفرصة ملش��اركة س��جالت التدريب الخاصة باملوظفني عىل نحو 

متزام��ن، واالس��تغناء عن إعادة ترتيب امللف��ات إضافًة إىل تقليل املس��احة املادية الالزمة 

لتخزين سجالت التدريب.  

تطبيقات برمجيات التدريب:

ميكن اس��تخدام تطبيقات برمجيات التدريب لتتبع املعلومات الخاصة بإدارة التدريب 

)مثل عدد املسجلني بالدورات، وملخصات تس��ديد الرسوم الدراسية، وتكاليف التدريب(، 

ومبهارات املوظفني، وأنش��طة التدريب املتعلقة بهم، والتعليم اإللكرتوين، إضافًة إىل انتقال 

التدريب.  وتش��تمل العنارص الهامة التي يتعني إدراجه��ا يف قواعد البيانات الخاصة بإدارة 
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التدري��ب ع��ىل دورات التدريب التي تم اجتيازها وامله��ارات املعتمدة إضافًة إىل الخربات 

التعليمية.  وتس��تخدم رشكة جورجيا ب��اور )Georgia Power( نظام قاعدة البيانات الذي 

يتتبع قاعات التدريب الداخلية والقاعات الدراسية املتاحة ومدى توفر املدرب والتكاليف، 

إضاف��ًة إىل مرتبات أعضاء هيئة التدريب618، ويعرض الجدول )8-11( مخططاً بيانياً يوضح 

أح��د أنش��طة التدريب التي قام بها املوظف��ون.  حيث توفر بع��ض التطبيقات معلومات 

متعلقة بالتكلفة ميكن استخدامها من ِقبل املديرين لتحديد األقسام التي تجاوزت ميزانيات 

التدريب املخصصة لها.  حيث ميكن استخدام تلك املعلومات إلعادة تحديد املبالغ املخصصة 

للتدريب خالل ف��رتة امليزانية القادمة، وتتيح قواعد البيانات األخرى إمكانية الحصول عىل 

ملخصات للمقاالت الصحفية والدعاوى القضائية والكتب التي من شأنها مساعدة املوظفني 

املهنيني كاملهندسني واملحامني عىل االطالع عىل آخر املستجدات619.

جدول )8-11( مثال لتقرير يوضح مدى تقدم املوظف يف أحد برامج التدريب

تقرير يوضح مدى تقدم:  جو )أحد المتدربين(

رقم الهويةاسم الدورة
تاريخ اجتياز 

الدورة

مدة 

الدورة
المديرالدرجة

CUST12000/1/1260:00%98dcutter@rd. comخدمة العمالء المستوى األول

ldelkin@rd. comالCUST22000/2/360:00خدمة العمالء المستوى الثاني

dcutter@rd. comالVALU12000/2/820:00تقديم القيمة

ldelkin@rd. comالORIEN12000/2/1830:00توجيه الموظفين

acarter@rd. comالORIEN22000/7/320:00توجيه الموظفين-المزايا

CONF12000/3/1920:00%97ldelkin@rd. comإدارة النزاع

المصدر: 
www. trainersoft. com..  ”Trainersoft Manager Demo“ )January 29، 2001(. 

قد يكون لتطبيقات الربامج فائدة بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات، حيث توجه الرشكات 
مزيداً من االهتامم بقواعد بيانات املهارات التي ميكن استخدامها يف تتبع مواهب املوظفني 
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وتحديد مواطن النقص يف املهارات620.  وتقوم قواعد البيانات هذه بتتبع مس��توى املهارات 

وأوراق اعتامد كل موظف، كالوظائف الس��ابقة التي ش��غلها والتدريب الذي حصل عليه 

واالعتامد الفن��ي والخربات الثقافي��ة والجغرافية واللغات التي يتح��دث بها واالهتاممات 

املهنية.  وميكن للمديرين واملدربني استخدام قاعدة البيانات لتحديد مواطن القوة والضعف 

يف القوة العاملة بالرشكة، حيث يتمكن املديرون، عرب اس��تخدام قوائم املهارات، من تحديد 

املوظفني الذين يحتاجون إىل التدريب، واقرتاح برامج تدريبية تتناسب مع مستويات املهارة 

والوظيف��ة، كام ُتعد مس��تودعات امله��ارات مفيدة يف تحديد املوظف��ني املؤهلني للرتقيات 

واالنتقال.  وأخريًا، تعمل قواعد البيانات عىل مس��اعدة املديرين عىل بناء فرق عمل متتلك 

امله��ارات املطلوبة لتلبية احتياجات العمالء أو تغريات املنتج أو املهام الدولية أو مش��اكل 

العمل عىل نحو رسيع، وقد اس��تخدمت رشكة ديل )Dell( قاعدة بياناتها لتعيني مس��ؤول 

املبيعات الذي اس��تطاع العمل يف الصني.  كام س��اعدت قاعدة البيانات عىل تحديد مدير 

املبيعات الذي كان ينهي إحدى املهام يف أسرتاليا، والذي كان يعمل من قبل يف منطقة آسيا 

واملحي��ط الهادي، وكان ميتل��ك املهارات الالزمة للعمل.  كام تقوم رشكة جيس��ينجر للنظم 

الصحي��ة )Geisinger Health Systems( بتتبع مس��توى الدورات التدريبية التي يجتازها 

موظفوها، وتهتم الرشكة حالياً بالربامج التي ميكنها أن تتنبأ بالفجوات املحتملة يف املهارات 

نظرًا لعمليات التقاعد.  

الربنام��ج املع��روف باس��م أدوات التأليف هو برنام��ج مفيد يف تطوي��ر برامج التعليم 

اإللكرتونية621، إذ تس��تخدم أدوات التأليف يف إعداد عروض تقدميية واستبانات واختبارات 

ورسوم متحركة ورسوم بيانية، كام ُتقدم أصوات ومقاطع فيديو ونصوصاً للتعليم اإللكرتوين.  

وُيع��د برنامج ماكروميديا فالش إم إك��س Macromeida Flash MX 2004( 2004( أحد 

أدوات التألي��ف التي ميكن اس��تخدامها إلعداد بيئة تدري��ب إلكرتونية متخصصة.  وتتوفر 

يف هذا الس��ياق الربمجيات الالزمة ملس��اعدة املتدربني عىل انتقال التدريب.  فعىل س��بيل 

املثال، ُيساعد برنامج أكشن بالن مابر )ActionPlan Maper( املتدربني عىل إدخال خطط 

أعامله��م يف قاع��دة البيانات اإللكرتوني��ة التي يتمكن مديروه��م ومدربوهم من الوصول 

إليها622.  ويس��تلم املش��اركون رس��ائل تذكري آلية تطلب منهم إع��داد تقارير حول معدل 

استخدامهم ملحتوى التدريب يف العمل.  
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نظم إدارة التعليم:  نظم لتقديم ودعم وإدارة التدريب:

ُيع��د نظ��ام إدارة التعليم منصة إلكرتونية ميكن اس��تخدامها لتش��غيل وإدارة وتطوير 

وتوصي��ل جميع برام��ج التدريب الخاص��ة بالرشكة، وميكن أن تزود تل��ك النظم املوظفني 

واملديرين واملدربني بالقدرة عىل إدارة وتوصيل وتتبع أنش��طة التدريب.  ويعرض الجدول 

)8-12( بعض سامت هذا النظام.  وتتضمن التطورات الحديثة يف نظم إدارة التعليم تزويد 

املس��تخدمني بالقدرة ع��ىل البحث عن ال��دورات التدريبية يف قاعدة البيانات ويف ش��بكة 

املعلوم��ات الداخلية للرشكة يف آن واح��د، واالتصال بالخرباء الذين حددتهم الرشكة كخرباء 

موضوعيني، واالشرتاك يف جميع الدورات املتعلقة باالعتامد أو موضوع تدريبي ُمحدد يف آن 

واحد، باإلضافة إىل استخدام أساليب املحاكاة لتحديد ما إذا كان املوظفون ميتثلون للمعايري 

واملهارات التي تم تدريبهم عليها باستخدام نظم إدارة التعليم623. 

جدول )8-12( سامت نظم إدارة التعليم

تتبع وإرسال تقارير حول نشاط المتدربين ومدى تقدمهم. إدارة التدريب وإرسال التقارير
تنظي��م الدورات وأحداث التدريب في نش��رات مصورة، وإدارة وتتبع التدريب وإدارة الموارد

م��وارد الدورة مث��ل القاعات الدراس��ية والمدربين، ووس��ائل االتصال 

الداعمة بين المديرين والطالب. 
لتوصي��ل  التحتي��ة  البني��ة 

الدورات إلكترونًيا 

 تقديم دورات إلكترونية وتسجيل وتتبع المتدربين. 

إعداد دورات جديدة وتعزيز االتساق في الدورات.أدوات التأليف
إع��داد ومراجعة وتوزيع وإجراء اختب��ارات التقييم ومراجعة إنجازات تقييم المهارات

المتدرب.
تتب��ع مدى تدرب المتدرب ومقارنته باأله��داف المحددة، وفقاً لعمل إدارة التطوير المهني

أو مهمة المتدرب. 
دمج الروابط في مراجع التدريب التي تستكمل التعليم اإللكتروني. قواعد المعرفة

إشراك الموظفين في التدريب من خالل استخدام الدورات المستهدفة التخصيص )إضفاء الطابع الشخصي(

والمراجع ورسائل البريد اإللكتروني.

المصدر: 
”Learning Management Systems: An Executive Summary،“ training )March 2002(: 4. 
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هناك عدد من األس��باب التي أدت إىل زيادة انتش��ار نظم إدارة التعليم، ومن بني تلك 

األسباب مس��اعدة الرشكة عىل تقليل نفقات الس��فر وغريها من النفقات األخرى املتعلقة 

بالتدري��ب، وتقليل الوقت املخصص إلمتام الربنام��ج، وزيادة إمكانية حصول املوظفني عىل 

التدري��ب يف مختلف مج��االت العمل وتوفري ق��درات إدارية لتتبع معدل إمت��ام الربنامج 

واملشاركة يف الدورات التدريبية، كام تتيح نظم إدارة التعليم للرشكات إمكانية تتبع أنشطة 

التدريب يف العمل.  فعىل سبيل املثال، ميتلك مكتب فيديكس )FedEx( )فيديكس كونكو 

سابقاً( مراكز شحن وتوثيق يف جميع أنحاء العامل ويوظف أكرث من 20.000 عامل.  ويتضمن 

نظم إدارة التعليم يف فيديكس مجموعة من الربامج التي تعد تدريباً مخصصاً لكل موظف 

وتحدد جداول القاعات الدراس��ية وتتبع م��دى تقدم املوظفني وتدير جميع مجاالت منهج 

التدريب وتلق��ي دورات التعليم اإللكرتوين624.  ويتمكن املوظفون عن طريق حواس��يبهم 

الشخصية من الوصول إىل خطط تدريبهم الشخصية، التي تعتمد عىل أعاملهم، وما يتطلبه 

املدير ومصالحهم الشخصية.  

لماذا نطور نظام إدارة التعليم؟

يعد تتبع نش��اط التعليم يف العم��ل رضورياً إلدارة رأس املال الب��رشي الذي يدمج بني 

التدري��ب وجميع املجاالت الخاصة بإدارة امل��وارد البرشية )كتقييم األداء، وتخطيط املوارد 

البرشي��ة(، وذلك لتحديد كيفية إنفاق األموال املخصص��ة للتدريب وكيفية تحويل الرشكة 

لتلك النفقات إىل أرباح.  وتتمثل األسباب الرئيسة التي تكمن وراء تبني الرشكة لنظام إدارة 

التعليم يف متركز إدارة أنشطة التعليم وتتبع مدى االمتثال للوائح وقياس استخدام التدريب 

إضاف��ًة إىل قياس أداء املوظف625.  وقد وردت معلومات عن قيام 28% من الرشكات بدمج 

نظم إدارة التعليم يف نظم معلومات املوارد البرشية626.

وتعد نظم إدارة التعليم مسألة مهمة للرشكات إذ متكنها من تتبع عدد املوظفني الذين 

اجت��ازوا ال��دورات الالزمة لاللتزام باللوائ��ح والضوابط املهني��ة أو الفيدرالية أو الحكومية 

)وه��و ما يعرف بالتدري��ب عىل االمتثال(627.  وتتناول تلك الدورات مجموعة واس��عة من 

املوضوع��ات التي تتضم��ن النزاهة املالية، والصحة والس��المة، والحامي��ة البيئية وحقوق 

املوظفني.  وعىل س��بيل املثال تنص العديد م��ن اللوائح عىل أنه يتعني عىل الرشكات إثبات 
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أن املوظف��ني ق��د اجت��ازوا دورات متخصصة يف كيفي��ة التعامل مع املضايقات الجنس��ية 

والقيادة الدفاعية.  ويتع��ني عىل املوظفني التابعني للرشكات الربحية إمتام دورات محددة، 

مبا فيه��ا رشكات الخدمات املالية ورشكات تكرير النفط واملس��تحرضات الدوائية، باإلضافة 

إىل موظف��ي املنظامت غ��ري الربحية كالهيئات الحكومية واملستش��فيات.  ويتضمن النظام 

الصحي املتبع يف جوندرس��ون لوث��ران )Gunderson Lutheran( مستش��فيات وعيادات 

أهلي��ة ودور متريض ورعاية منزلية وصيدليات وعربات إس��عاف وخدمات الصحة العقلية 

ومراك��ز تصحي��ح اإلبص��ار628.   ويتع��ني عىل املوظف��ني الحصول ع��ىل دورات يف االمتثال 

للمعاي��ري القومية الخاصة بحامية خصوصية املري��ض باإلضافة إىل الدورات املتعلقة بتوفري 

بيئ��ة العمل الصحية واآلمنة.  وقد طورت جوندرس��ون نظ��ام إدارة تدريب يتضمن جميع 

دورات االمتث��ال اإلجبارية باإلضافة إىل الدورات األخرى.  ويتمكن املوظفون من االش��رتاك 

بالدورات املتضمنة يف نظم إدارة التعليم عن طريق الحواس��يب اآللية املوجودة يف معامل 

الحاس��ب اآليل أو يف معام��ل العلوم الصحي��ة، وقد حققت جوندرس��ون العديد من مزايا 

نظم إدارة التعليم هذا، حيث س��اعد هذا النظام الرشكة يف تحديد الوقت الذي اس��تغرقه 

املوظفون يف دورات االمتثال )عىل س��بيل املثال، تس��تغرق دورات السالمة عرشين دقيقة 

مقارنة بالساعتني الالزمتني للتدريب داخل القاعات(.  وتزود الدورات اإللكرتونية املوظفني 

مبرونة يف إدراج التدريب يف جداولهم، فعىل س��بيل املثال، ميكن للممرضات مغادرة الدورة 

اإللكرتوني��ة لزيارة املرىض ثم العودة ملواصل��ة التدريب.  وتوفر الدورات اإللكرتونية مزيداً 

من التفاعل عن طريق استخدام الدورات والتقييامت ولعب األدوار أكرث مام تتيح القاعات 

الدراس��ية، ويستقطب هذا التفاعل اهتامم املوظفني.  وأخريًا، تزايد الطلب عىل التعلم منذ 

تطوي��ر نظم إدارة التعليم، ولهذا ترغب األقس��ام يف تحويل املزيد م��ن الدورات التي تتم 

داخل القاعات الدراسية إىل دورات إلكرتونية.  

قد يساعد نظم إدارة التعليم الرشكات عىل فهم مواطن القوة والضعف لدى موظفيها، 

متضمن��اً ذلك مواط��ن القصور يف املواه��ب629.  باإلضافة إىل ذلك، ميك��ن ربط نظم إدارة 

التعلي��م بنظ��م املوارد البرشية، مث��ل إدارة األداء أو نظم تطوير املوظف��ني وذلك لتحديد 

ف��رص تدريب املوظفني لتقوية مواطن الضعف يف األداء.  ومتتلك رشكة ترينر كونسرتكش��ن 

)Turner Construction( منوذج فاعلية قس��م الوظائف إىل تس��ع وظائف شاملة وقسم 
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تلك الوظائف إىل مس��تويات )اإلدارة العليا، واإلدارة املكتبية، واإلدارة(، ويستلم املوظفون 

تقييم أداء إلكرتوين ملهاراتهم وفقاً لطبيعة أعاملهم ومس��تواهم، ويرتبط نظام إدارة األداء 

بنظ��م إدارة التعليم التابع للرشكة.  ويقوم نظ��م إدارة التعليم بتحليل مواطن الضعف يف 

مهارات املوظفني ويقدم توصيات بالدورات التي من ش��أنها تحس��ني تلك املهارات، ويتيح 

هذا النظام ل�رشكة ترينر كونسرتكشن تحديد مواطن القصور يف املهارات لجميع املستويات 

أو الوظائف الش��املة أو وحدات العمل. وميكن اس��تخدام النتائ��ج لتحديد مواضع رصف 

األموال املخصصة للتدريب وذلك لتطوير دورات جديدة.  

تطوير نظام إدارة التعليم:

كي��ف تقوم الرشكة بتطوير نظام إدارة التعليم لديها؟ بداي��ًة يتعني إقناع اإلدارة العليا 

بأهمية نظم إدارة التعليم للموظفني ومدى فعاليتها يف تحس��ني مهام العمل واملس��اهمة 

Glaxo-( يف إس��رتاتيجيات وأه��داف العم��ل الش��املة.  فف��ي جالكسو-س��ميث كالي��ن

SmithKline(، وهي رشكة رعاية صحية ومستحرضات دوائية تعتمد عىل البحوث، تحدث 

معظم أنش��طة التدري��ب وفقاً لنظم إدارة التعليم.  ويش��مل التدريب جوانب هامة مثل 

إعداد التقارير املتعلقة باألحداث الطبية املتنوعة مع املرىض وعن س��المة الدواء واالعتامد 

اإلداري ألخالقي��ات العمل.  ويعد توفري التدريب واالعتامد طوال اليوم باإلضافة إىل ضامن 

وتزوي��د فرص س��جالت التدريب وبيانات االعتامد من األم��ور الحيوية للعمل630، ويخطط 

املدي��ر التنفيذي األول لرشكة س��يتي ج��روب )CitiGroup(، وهي رشك��ة تعمل يف مجال 

الخدم��ات املالية، الس��تخدام نظم إدارة التعليم التابع للرشك��ة يف تدريب جميع املوظفني 

عىل أخالقيات املهنة، وهو ما يعد جزءاً من خطته الستعادة االحرتام يف الرشكة.  وقد وفرت 

نظم إدارة التعليم يف رشكة يونايتد أيرالينز )United Airlines( األدوات الالزمة للمساعدة 

عىل تعزيز اس��تعداد الرشكة للتغيري والتحول، وقد أدى التطوير والتدريب إىل تحديد قدرة 

الرشكة عىل مشاركة وحدات العمل باستخدام التكنولوجيا التي تدعم تحسني األداء.  

ثاني��اً، يتعني عىل الرشكة الت��ي تحتاج إىل تطوير نظم إدارة التعليم لديها أن تكتس��ب 

ثقافة التعليم اإللكرتوين التي تدعمه وتش��جع عىل مشاركة املوظفني.  ثالًثا، يتعني أن تكون 
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بيئة التدريب تحت س��يطرة املدرب.  وال يتطلب املتدربون مجرد طرح خيارات تتعلق مبا 

يتدرب��ون عليه والوقت الالزم للتدري��ب، بل يتعني أيضاً إرشاكهم يف التدريب )املامرس��ة، 

التغذية الراجعة، ارتياح الحواس لعملية التدريب(631.

ولتحقيق أقىص مدى ممكن من فاعلية نظم إدارة التعليم، فإنه يتعني دمج هذه النظم 

بنظم املوارد البرشية، وس��وف توفر واجهات النظم املعلومات األساسية الخاصة باملوظفني 

مثل وحدة العمل واملوقع الجغرايف واملس��مى الوظيفي، كام يتعني أيضاً تخزين املعلومات 

املتعلقة بالدورات التي يجتازها املوظفون يف نظم إدارة التعليم.  ولتطوير نظم إدارة التعليم 

ملصلحة الرضائب، طورت مجموعة ُتعرف باس��م املوارد البرشية اإلس��رتاتيجية، املس��ؤولة 

عن وضع سياس��ة املوارد البرشية لجميع أقس��ام مصلحة الرضائب، من خالل املشاركة مع 

وح��دات العمل الخاصة مبصلحة الرضائب والفريق الفني التابع لها632.  وقد وجدت وحدة 

املوارد البرشية اإلس��رتاتيجية يف اجتامع لها مع وحدات العمل لتحديد احتياجات التدريب 

الخاص��ة به��م أن نظم إدارة التعليم بحاج��ة إىل محتوى دعم من مص��ادر مختلفة، مبا يف 

ذل��ك دورات التعليم اإللكرتوين التي تم رشاؤها م��ن املوردين إىل جانب الدورات التي تم 

تطويره��ا داخلًيا، ويتعني دمجها يف البنية التحتي��ة لتكنولوجيا املعلومات الخاصة مبصلحة 

الرضائ��ب.  كام ينبغ��ي إدارة كل من دورات التعليم اإللك��رتوين والتدريب داخل القاعات 

الدراسية من خالل نظام منفرد، إذ ينبغي عىل املوارد البرشية اإلسرتاتيجية تنفيذ متطلبات 

ومعاي��ري ومواصفات معين��ة إلدارة التعليم اإللكرتوين وجدول��ة مواعيده وإرشاك املوظفني 

في��ه إىل جانب تصميم املنتج وتطويره.  ويتم تنفيذ نظم إدارة التعليم التي طورتها وحدة 

املوارد البرشية اإلس��رتاتيجية عىل ثالث مراحل، حيث تتضم��ن املرحلة األوىل إعداد البنية 

التحتية التقنية ووضع معايري وسياسات تطوير املنتج، يف حني تتطلب املرحلة الثانية تنظيم 

التدريب واملحتوى املعريف لتيس��ري استخدام هذا النظام، ويف املرحلة الثالثة تدمج مصلحة 

الرضائب التدريب ب��األداء يف بيئة العمل الفعلية، ومتكن املوظفني من تلقي التدريب عند 

الحاجة إليه.  
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جدول )8-13( مقارنة بني أساليب التدريب املعتمدة عىل التكنولوجيا

التدريب نتائج التدريب
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المدمجة
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الذكي
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ت  تيجيا ا س��تر إل ا

المعرفية
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غير 

متاحة

غير متاحة

متاحة

غير 

متاحة

متاحة

غير غير متاحةالمهارات الحركية

متاحة

غير 

متاحة

غير 

متاحة

غير غير متاحة

متاحة

متاحةمتاحة

بيئة التدريب

مرتفعةمرتفعةمتوسطةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمتوسطةالهدف الواضح

مرتفعةمرتفعةمنخفضةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةالممارسة

مرتفعةمرتفعةمتوسطةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمتوسطةالمغزى

مرتفعةمرتفعةمنخفضةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةالتغذية الراجعة

المالحظة والتفاعل 

مع اآلخرين

منخفضةمنخفضةمنخفضةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمنخفضة

مرتفعةمرتفعةمنخفضةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةانتقال التدريب

مرتفعةمرتفعةمتوسطةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةمرتفعةتكلفة التطوير

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةاإلدارية 

مرتفعة؟متوسطةمرتفعة؟؟مرتفعةمتوسطةالفاعلية

اختيار طرق تدريب تقنية جديدة:

يق��ارن الجدول )8-13( بني أس��اليب التدريب املعتمدة ع��ىل التكنولوجيا وفًقا لبعض 

الس��امت املس��تخدمة ملقارنة برامج التدريب التقليدية الواردة يف الفصل الس��ابع، وتتضح 

العديد من التوجهات يف هذا الجدول.  حيث يتضح أوالً أن تلك الطرق تتطلب استثامرات 
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هائل��ة حتى ميكن تطويرها، وتتمث��ل نفقات التطوير يف رشاء األجهزة والربامج باإلضافة إىل 

تطوير الربامج وتحويلها إىل وس��ائط إعالمية جديدة )كاألقراص املدمجة عىل سبيل املثال(.  

وعىل الرغم من ارتفاع تكلفة نفقات التطوير، إال أن نفقات إدارة الربنامج تش��هد انخفاضاً.  

وتتضم��ن مزايا تلك الطرق ما ي��يل:  )1( خفض النفقات نظرًا إلمكانية وصول التدريب إىل 

املوظفني يف منازلهم أو مكاتبهم، )2( قلة عدد املدربني الالزمني، )3( قلة التكاليف املتعلقة 

بانتقال املوظفني إىل مواقع التدريب املركزية )كمصاريف الس��فر جوا والغذاء والس��كن(.  

عالوة عىل ذلك، وباس��تثناء التعليم عن بعد، تعتمد معظم السامت الهامة الالزمة لحدوث 

التدريب )كاملامرس��ة والتغذي��ة الراجعة، إلخ( عىل تلك الط��رق.  وجدير بالذكر أن هناك 

دراس��ات محدودة عن فاعلية العديد من الوسائل )كالواقع االفرتايض والتعليم الذيك( نظراً 

لبدء الرشكات يف اس��تخدام تلك التقنيات يف التدري��ب حديثاً.  وعىل الرغم من ذلك، فمن 

املحتم��ل أن تتزايد فعاليتها إذا تضمنت تلك الطرق س��امت بيئة التدريب الفعالة وضبط 

املتدرب واملشاركة واالرتباط. 

اس��رتجع املناقش��ة التي دارت يف الفصل الس��ادس من هذا الكتاب ع��ن كيفية تحديد 

تكالي��ف وأرباح برامج التدريب.  وهنا تج��د أن رشكة كاتربيلر )Caterpillar( تنفق قرابة 

ثل��ث ما تنفقه عىل التعليم اإللكرتوين والتدريب داخل القاعات الدراس��ية نظرًا لقلة عدد 

املدربني، وانخفاض التكلفة املرتبطة مبواد الدورة وانخفاض تكلفة الس��فر633.  فالدورة التي 

تس��تغرق مدتها ساعة واحدة يف قاعة يبلغ عدد الحضور بها 100 متدرب تقل التكلفة فيها 

بنس��بة 40% )9.500 دوالر يف مقاب��ل 17.062 دوالر أو76 دوالر لكل متدرب(.  ومع تزايد 

عدد املتدربني الذين بلغوا 40.000 متدرب )تشتمل كاتربيلر عىل أكرث من 70.000 موظف 

يف جمي��ع أنحاء العامل(، فإن النفقات التي توفره��ا الرشكات تبلغ 78 % )1. 1 مليون دوالر 

مقابل 5 مليون دوالر، أو99 دوالر لكل متدرب(634.

 رمبا افرتضت أن التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت والتعليم اإللكرتوين أفضل من أس��اليب 

التدري��ب األخ��رى، إال أن األمر لي��س بالرضورة أن يكون كذلك، حي��ث توضح املقارنة بني 

التدري��ب املعتمد عىل اإلنرتن��ت واألقراص املدمج��ة أن لكلتا الطريقتني مزاي��ا )وعيوباً(.  

فلألقراص املدمجة ميزتان بالنسبة فيام يتعل بالتدريب املعتمد عىل اإلنرتنت وتتمثل هاتان 
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امليزت��ان يف الق��درة الكبرية لألقراص املدمجة عىل التفاعل بني املت��درب ومواد التدريب يف 

الربنامج التدريبي إىل جانب فائدتها الكبرية بالنس��بة للص��وت والفيديوهات.  ومن ناحية 

أخرى، يشتمل التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت عىل العديد من املزايا التي متيزه عن األقراص 

املدمجة.  

ولعل امليزة الرئيس��ة تتمثل يف أن الربامج املعتمدة عىل اإلنرتنت تتيح إمكانية التعاون 

واملش��اركة )مبعن��ى إتاح��ة التواصل بني املتدرب��ني وغريهم من املتدرب��ني والخرباء وغرف 

الدردش��ة(، كام تربطهم باملوارد املتاحة عىل الش��بكة.  أيضاً يسمح التدريب املعتمد عىل 

الش��بكة بتكليف املتدرب مبه��ام تتطلب إجابات مفتوحة غري مح��ددة )مثل، كتابة تقرير 

ع��ن احتياجات العمالء( بدالً من إجابات محددة بنعم أو ب��ال أو اإلجابات بنظام االختيار 

م��ن متع��دد.  ويف التدريب املعتمد ع��ىل اإلنرتنت، ميكن للمدرب أن يق��رأ املهمة ويقدم 

تغذية راجعة، أما التدريب بواس��طة األس��طوانات املدمجة فيقترص عىل تس��جيل األسئلة 

الت��ي ت��م تحديد إجاباتها والتي تكون إما صواباً أو خط��أ، أو بنعم أو ال، أو بنظام االختيار 

م��ن متع��دد.  وأخرياً، يعد التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت أس��هل يف التحديث والتغيري من 

األس��طوانات املدمجة.  ولو اش��تمل برنامج التعليم اإللكرتوين الخاص بالرشكة عىل أساليب 

املح��اكاة املعقدة الت��ي تتطلب درجة عالية من التفاعل مع املت��درب، فإنه من املرجح أن 

تقوم الرشكة بتوفري أس��طوانة مدمجة للمدرب ملش��اهدة املحاكاة، غري أنه س��يعتمد عىل 

اإلنرتنت يف االتصال باملوارد، والتعاون واملشاركة واختبار املتدربني.      

ولكن كيف ترتبط أساليب التدريب التكنولوجية الجديدة بأساليب التدريب التقليدية 

التي متت مناقش��تها يف الفصل الس��ابع؟  ال ش��ك أن الواقع االفرتايض ونظم التعليم الذكية 

هي األنس��ب للتدريب ع��ىل عمليات معقدة تتعلق بآالت التش��غيل واألدوات واملعدات.  

وتعد تلك الطرق هي امتداد ألساليب املحاكاة.  أما األسطوانات املدمجة واإلنرتنت وشبكة 

اإلنرتان��ت الداخلي��ة والتعلي��م اإللكرتوين فتعد األنس��ب للتدريب ع��ىل الحقائق والصور 

واالس��رتاتيجيات املعرفية )مثل، كيفية عقد اجتامع فعال(، واملهارات الشخصية )مثل، إنهاء 

عملية بيع(.  وتعد تلك الطرق امتدادات تكنولوجية ألساليب التدريب التقليدية مثل متثيل 

الس��لوك والتدريب عىل رأس العمل وبرامج التدريب املهني، وعىل الرغم من أن أس��اليب 
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التدريب التقليدية قد تكون فعالة، إال أنه ينبغي عىل املديرين واملدربني مراعاة اس��تخدام 

طرق تدريبية تكنولوجية جديدة تحت ظروف معينة، بحيث635:

يتم توفري ميزانية وموارد كافية لتطوير ودعم استخدام تكنولوجيا جديدة.  . 1

ينترش املتدربون يف أماكن متباعدة جغرافياً وتكون تكاليف السفر للتدريب باهظة. . 2

يش��عر املتدربون عند استخدام التكنولوجيا باالرتياح الستخدامهم اإلنرتنت، وأجهزة . 3

الحاسب اآليل الشخيص، واألسطوانات املدمجة.  

تكون زيادة معدالت اس��تخدام التكنولوجيا الجديدة جزءاً من إسرتاتيجية العمل يف . 4

الرشكة، وأن تكون التكنولوجيا الجديدة مستخدمة أو مطبقة يف تصنيع منتجات أو 

عمليات الخدمة.  

يجد املوظفون صعوبة يف تخصيص الوقت الالزم لحضور برامج التدريب املجدولة.  . 5

تسمح أساليب التدريب بتوفري وقت محدد للمامرسة والتغذية الراجعة والتقييم.  . 6

يكون من املناس��ب اس��تخدام تكنولوجيا جديدة يف إس��رتاتيجية العم��ل أو ثقافة . 7

املنظمة.  

وقد يكون االس��تخدام األمثل لتدريب القاعات الدراسية عندما يكون املتدربون بحاجة 

للتفاعل، ودعم امل��درب، أو التوجيهات املرئية.  ومن املهم مالحظة أن الكثري من الرشكات 

تعرف نقاط الضعف ونقاط القوة لكل من التدريب املبارش وأساليب التدريب املعتمدة عىل 

التكنولوجيا، ومن ثم تس��تخدم كليهام يف نهج تدريبي مختلط.  وميكن اس��تخدام التدريب 

املعتمد عىل التكنولوجيا يف تقديم محتوى تدريبي متسق يتضمن نقل املعلومات )املعرفة 

واملهارات( ملوظفني متباعدين بعضهم عن بعض جغرافياً ويعملون وفق معدلهم الشخيص، 

وميارسون ما يتدربون عليه، ويتعاونون مع املدرب وغريهم من املتدربني إلكرتونياً.  وحينئذ 

ميكن إحضار املتدربني إىل موقع مركزي للحصول عىل تدريب مبارش )س��واء داخل القاعات 

الدراس��ية، أو التدريب عىل رأس العمل، أو األلعاب، أو لعب األدوار( التي تؤكد من خالل 

استخدام كل من دراسات الحالة واملشكالت عىل تطبيق املهارات واملعارف املكتسبة حديثاً.  

ويعمل التدريب املبارش أيضاً عىل تيس��ري عملية التفاعل بني املتدربني باإلضافة إىل التعاون 
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والتواصل واملناقشة.  ففي رشكة بيتني باويز )Pitney Bowes(، التي تعمل يف مجال توريد 

معدات الربيد، عىل س��بيل املثال، يتم اس��تخدام التعليم اإللك��رتوين للتدريب عىل محتوى 

يتع��ني عىل الكثري من املوظفني املتباعدين جغرافي��ًا التدريب عليه، مثل متطلبات االمتثال 

للقان��ون أو التدريب عىل منتج جدي��د636. إن التعليم الذي يتطلب التفاعل مع اآلخرين – 

مثل التدريب عىل إدارة القيادة، وحل املشكالت، واتخاذ القرارات – يتطلب تدريباً مبارشاً 

داخل القاعات الدراسية أو منهجاً للتدريب املختلط.  

ملخص:

قدم هذا الفصل نظرة عامة عن اس��تخدام تكنولوجيا جدي��دة يف تقديم ودعم وإدارة 

التدريب، حيث تتميز الكثري من التكنولوجيات الجديدة بخصائص تساعد عىل ضامن حدوث 

التدريب ونقله )مثل، أس��اليب التدريب املعتمدة عىل الوس��ائط املتعددة كاألس��طوانات 

املدمجة والتعليم اإللكرتوين(.  وتكون تلك التكنولوجيات محببة وسهلة االستخدام وتسمح 

للموظف��ني بالتدريب وفق معدالتهم الش��خصية، واس��تالم تغذية راجع��ة والحصول عىل 

معلوم��ات من الخرباء كلام دع��ت الحاجة إىل ذلك.  أما أس��اليب التدريب الجديدة التي 

تعمل بتكنولوجيا الهاتف املحمول )مثل أجهزة اآليبود( فإنها تس��مح للموظفني باملش��اركة 

يف التدري��ب من منازلهم أو أماكن عملهم عىل مدار 24 س��اعة.  وهنا ال يتحكم املوظفون 

فقط يف عرض محتوى التدريب ولكن يف توقيت ومكان مش��اركتهم يف التدريب أيضاً.  كام 

ميكن أن تش��كل أس��اليب املحاكاة والواقع االفرتايض بيئة تدريبية أكرث واقعية تجعل املادة 

هادف��ة ومفيدة بصورة كبرية وتزيد م��ن احتاملية انتقال التدريب إىل العمل.  وبالنس��بة 

إىل النظ��م الخبرية ونظ��م الدعم اإللكرتوين، فهي أيضاً أدوات ميكن للموظفني اس��تخدامها 

بحس��ب الحاجة للحصول عىل املع��ارف واملعلوم��ات التي يريدونها، وهن��اك الربمجيات 

الجامعية وش��بكات اإلنرتانت الداخلية التي تس��اعد املوظفني عىل اكتس��اب املعارف من 

التدريب وتس��هل مشاركة املعرفة.  أما التكنولوجيا الصوتية التفاعلية والتصوير وتطبيقات 

الربمجيات خصوصاً تلك املصممة للتدريب فتعمل عىل تسهيل تخزين وتسجيل معلومات 

التدري��ب مثل التحاق املوظفني بالدورة وس��جالتهم التدريبي��ة.  ونضيف إىل ذلك أن تلك 

التكنولوجيا تيس أيضاً اسرتجاع املعلومات املتعلقة بالتدريب التخاذ قرارات إدارية بشأنها، 
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وهناك الكثري من الرشكات التي تس��تثمر يف نظ��م إدارة التعليم والتي تقدم بدورها دعمه 

وتقدميه وإدارته.

إن غالبية أساليب التدريب التكنولوجية الجديدة تتفوق عىل الطرق التقليدية ألن بيئة 

التدري��ب اإليجابية ميكن دمجها يف هذه الطريقة، ومع ذلك تعد تكاليف تطوير أس��اليب 

التدريب التكنولوجية الجديدة مرتفعة، حيث تش��مل تل��ك االعتبارات امليزانية املخصصة 

للتطوير وانتش��ار املوظفني يف أماكن جغرافية متباعدة وصعوبة حضور املوظفني للتدريب، 

وتحدي��د ما إذا كانت التقنيات الجديدة متثل جزءاً من اس��رتاتيجية العمل يف الرشكة أم ال.  

وبدالً من االختيار بني التدريب املبارش وأس��اليب التدري��ب املعتمد عىل التكنولوجيا، فإن 

الرشكات عادة ما تقرر استخدام كلتا الطريقتني.  

مصطلحات أساسية:
تحكم المتدربقرص الليزرالتعاون الرقمي

سرعة نقل البياناتالفيديو التفاعليالتواصل المتزامن
البرنامج الملحقاإلنترنتالتواصل غير المتزامن

الشبكة العنكبوتية الدولية شبكة 2. 0

)WWW(

الرابطة المدمجة

بوابة التدريبالتعلم عبر اإلنترنتتدريب الوسائط المتعددة
التدريب المعتمد على الحاسب 

)CBT( اآللي

التدريب المختلطالتعليم اإللكتروني

التدريب المعتمد على األسطوانة المدمجة

اإلنترنت

مجسمات األفاتار

)DVD( الواقع االفتراضيالتدريب المعتمد على الشبكةقرص الفيديو الرقمي

التدريب المعتمد على شبكة التعليم عن بعد

اإلنترانت الداخلية

الحضور

سكند اليفإعادة التهيئةالمؤتمرات المرئية

)IDL( نظام دعم األداء اإللكتروني التعليم التفاعلي عن بعد

)EPSS(

)ITS( نظم التعليم الذكية
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نظم إدارة التعليم )LMS(التكنولوجيا الصوتية التفاعليةالبث من خالل اإلنترنت

إدارة رأس المال البشريالتصويرالنظم الخبيرة

البرمجيات الجماعية )برامج 

االجتماعات اإللكترونية(

أدوات التأليف

 أسئلة للنقاش:

ارشح كيف استطاعت التكنولوجيا أن تغري بيئة التدريب؟ . 1

اذكر بعض مزايا ومساوئ التدريب باستخدام الوسائط املتعددة.  . 2

ما أوجه االختالف بني النظم الخبرية وأدوات األداء التكنولوجي؟. 3

هل تستدعي الحاجة استخدام تقنيات دعم التدريب عادة؟  علل إلجابتك. . 4

كيف تيس التقنيات الجديدة عملية التدريب؟  ناقش. وكيف تيس انتقال التدريب؟ . 5

هل تتساوى كل أمناط التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت؟  ارشح.  . 6

اذكر بعض املشكالت املحتملة الستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتايض يف التدريب. . 7

كيف ميك��ن للتكنولوجيا الصوتي��ة التفاعلية والتصوير أن يس��اعدا يف عملية إدارة . 8

التدريب؟

ارشح معنى تحكم املتدرب ومشاركته وارتباطه.  كيف تسهم تلك العنارص يف فاعلية . 9

التعليم اإللكرتوين؟ 

ما معنى التهيئة؟  وكيف تؤثر يف استخدام تقنيات جديدة يف التدريب؟. 10

ميكن استخدام التعليم عن بعد يف إلقاء محارضة ملتدربني متباعدين جغرافياً.  كيف . 11

ميكن تصميم التعليم عن بعد واس��تخدامه لتفادي بعض مش��كالت التعليم ونقله 

املرتبطة بطريقة املحارضة التقليدية؟ 

ملاذا تس��تخدم رشكة ما طريقًة تجمع بني التدري��ب املبارش والتدريب املعتمد عىل . 12

اإلنرتنت؟
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مهام تطبيقية:

باس��تخدام الش��بكة فقط، قم بعمل دراس��ة بحثية إضافية عن أي من التكنولوجيا . 1

الجديدة التي ناقش��ناها يف هذا الفصل.  وباس��تخدام أي من محركات البحث عىل 

الش��بكة )جوجل أو ياهو(، قم بإجراء بحث عن املعلوم��ات املتعلقة بالتكنولوجيا 

التي اخرتتها.  توصل ملعلومات خاصة بوصف التكنولوجيا، وقدم ملحات موجزة عن 

تطوير التكنولوجيا أو رشائها، واذكر أمثلة للرشكات التي تس��وق و/أو تستخدم تلك 

ن عناوين اإلنرتنت يف ملخصك.   التكنولوجيا.  دورِّ

إنرت أكتيف بيش��انت )Interactive Patient( )املريض التفاعيل( عبارة عن محاكاة . 2

حاس��وبية تفاعلي��ة حقيقية لزيارة أحد امل��رىض لعيادة الطبيب، وه��ذه املحاكاة 

ه��ي برنامج تدريب��ي معتمد عىل اإلنرتنت ويس��تخدم يف تدريب طالب الطب يف 

جامع��ة مارش��ال )Marshall University( وتقديم اعتامدات تدريبية مس��تمرة 

لألطباء املامرس��ني.  قم بزيارة ومراجعة برنامج إنرتأكتيف باشانت عىل هذا الرابط 

 ./medicus.marshall.edu

أ( ما نقاط الضعف والقوة يف هذا الربنامج؟

ب( كيف ميكنك تحسني هذا الربنامج؟ 

تصف��ح موقع www. skillsoft. com، وهو املوقع اإللكرتوين الخاص برشكة س��كيل . 3

س��وفت )Skillsoft( املتخصص��ة يف تقديم حلول التعليم اإللك��رتوين.  حرك مؤرش 

الشاش��ة ع��ىل أيقونة )Info Center(، ث��م أيقونة )Demos(، ث��م انقر عىل رابط 

)Business Skills Demos(.  واطلع عىل أحد دورات التعليم اإللكرتوين.  هل ينتج 

الربنامج بيئة تدريبية إيجابية؟  كيف يتم ذلك؟  ما اقرتاحاتك لتحسني الربنامج؟ 

تصفح موقع www.mzinga.com، حيث تقدم رشكة مزينجا )Mzinga( حلوالً برمجية . 4

 Mzinga( ثم اضغط عىل رابط  .)Technology( للتعلي��م اإللكرتوين.  اضغط عىل رابط

Social Learning Suite(.  م��ا الحل��ول الربمجي��ة التي قدمتها وثيق��ة ترابط التعليم 

االجتامعي )Social Learning Suite(؟ هل تعتقد أن تلك الحلول فعالة؟  ملاذا؟ 

WWW
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5 . )InterSense( وهو املوقع الخاص برشكة إنرتسينس ،www.isense.com تصفح موقع

الت��ي تعمل يف مجال تطوير وتس��ويق تقني��ات مالحقة األه��داف املتحركة والتي 

تستخدم يف التطبيقات التجارية. 

 انقر عىل رابط )Military markets( أو رابط )Industrial markets(.  انقر عىل . 6

رابط )Learn More( ثم راجع املحاكاة.  ما مزايا املحاكاة التي راجعتها؟  وما نقاط 

الضعف املحتملة؟ 

تصفح موق��ع www.capellauniversity.edu، وهو املوق��ع الخاص بجامعة كابيال . 7

)Capella University( التي تقدم دورات إلكرتونية.  قم بالنقر عىل رابط التعليم 

اإللكرتوين عىل يس��ار الصفحة، طالع برنامج الدورة القصرية وش��اهد الفيديو الذي 

يحمل عن��وان »Night in the Life of a Capella Learner».  وبناء عىل الفيديو 

وبرنام��ج الدورة، ما نقاط ضعف وق��وة الدورات اإللكرتونية من وجهة نظرك؟  وما 

الذي سيكون األكرث فاعلية يف مساعدة الطالب عىل التدريب؟ 

8 . ،«Training in Second Life« ابحث ع��ن  .www.youtube.com تصف��ح موقع

أو »Training Simulation sin Second Life».  اخ��رت وراجع فيديو ألحد األنواع 

املختلف��ة للتدريب املقدم يف )Second Life( )مث��ل، الطب، والتمريض، واإلدارة(، 

اعرض وصفاً مخترصاً للتدريب مع ذكر اليو آر إل )URL( الخاص بالفيديو، وناقش 

نق��اط قوة وضعف التدريب.  وبناء عىل الفيديو الذي تطالعه، هل تعتقد أن رغبة 

الرشكات يف استخدام تقنية سكند اليف للتدريب ستزيد أم ستنخفض يف املستقبل؟ 

وملاذا؟ 

 )Cisco Systems( حالة دراسية:  مديرو حسابات شركة سيسكو سيستمز

مشغولون جداً عن التدريب:

تس��اعد رشكة سيس��كو سيس��تمز )Cisco Systems( التي تقع يف مدينة سان جوزيه 

بوالي��ة كاليفورنيا املوظفني عىل بناء عالق��ات يف العمل أو يف التعليم أو األعامل الخريية أو 

اإلبداعية.  وتستخدم سيسكو عروض الخدمات والربمجيات واألجزاء الصلبة يف إعداد حلول 
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اإلنرتنت التي تجعل عمل الش��بكات أمراً ممكناً، ومن ثم تيس��ري الوصول إىل املعلومات يف 

أي مكان ويف أي وقت.  وميثل مديرو الحسابات يف رشكة سيسكو قوة املبيعات الرئيسة لها، 

وقد كشف تحديد االحتياجات أن مديري الحسابات كانوا مشغولني ألن محتوى التدريب مل 

يكن يقدم إليهم بطريقة مناسبة لنظام تعليمهم أو مناذج أعاملهم.  وألن مديري الحسابات 

يقضون كثرياً من أوقاتهم يف الس��فر، فقد كانت لديهم الرغبة يف االتصال بش��بكة اإلنرتنت 

للبحث عام يرغبون فيه ومن ثم تسجيل الخروج فور االنتهاء من ذلك، ولذلك فضلوا عدم 

الجلوس أمام حاسوب شخيص ملتابعة دورة تدريب إلكرتونية طويلة.  

ونتيجة لذلك، تقوم سيسكو بإعداد بيئة تدريبية ملديري الحسابات )AMLE(.  ويقصد 

م��ن تلك البيئة أن تكون أداة للتطوير ونظاماً لدعم األداء اس��تناداً إىل أهداف أربعة هي: 

زيادة املبيعات، وزيادة العائد، وزيادة رسعة إتقان مديري الحسابات ملوضوع معني، وتقليل 

معدل السفر والتكاليف.  ويتمثل هدف سيسكو يف تطوير بيئة تدريب مديري الحسابات 

يف إعداد بيئة تدريب تحفزهم عىل استخدامها.  

ما أساليب التدريب التكنولوجي الجديدة التي قد تويص بإدخالها يف بيئة تعلم مديري 

الحسابات )AMLE(؟  ناقش املعرفة أو املهارات أو السلوك أو الكفاءات التي سرتكز عليها 

طريقة التدريب التي تقرتحها.  

المصدر: 
M.  Delahoussaye and R.  Zemke، «Ten Things We Know for Sure About Learning On-line، « Training 

)September 2001(: 48-59; P.  Galayan، «Delta Force، « T+D )July 2002(: 21 -28. 
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الفصل التاسع

تطوير الموظف

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

مناقشة التوجهات الحالية املتعلقة باستخدام التعليم الرسمي يف التطوير.  . 1

توضيح كيفية استخدام تقييم منط الشخصية وسلوكيات العمل واألداء الوظيفي يف . 2

تطوير املوظف.  

وصف املزايا التي يحصل عليها كل من املراقبني واملرافقني من عالقة التوجيه. . 3

توضيح خصائص برامج التوجيه الناجحة. . 4

توضيح كيفية االستفادة من الخربات الوظيفية يف تطوير املهارات.  . 5

توضيح كيفية تدريب املديرين عىل توجيه املوظفني.  . 6

توضيح السامت الرئيسة إلسرتاتيجية التطوير الفعالة وكيف ميكن للتعلم اإللكرتوين دمجها.. 7

وصف الخطوات املستخدمة يف عملية تخطيط التطوير.  . 8

مناقشة مسؤوليات كل من املوظف والرشكة تجاه عملية تخطيط التطوير. . 9

برنامج مشاركة راندستاد لتطوير الموظفين:

ُتعد راندس��تاد )Randstad( واحدة من كربى مؤسسات التوظيف يف الواليات املتحدة، 

إذ متتلك ما يزيد عن 600 مكتب فرعي.  وتشجع تلك املؤسسة صغار موظفيها عىل التشارك 

مع املوظفني الكبار األكرث خربة.  وُحِدَد لكل مس��ؤول جديد من مس��ؤويل املبيعات رشيك 

حتى يعمل معه إىل أن يتطور أداؤه بقدر معني، ومن ثم يعمل رشيكاً ملوظف آخر التحق 

بالرشكة مؤخراً.  وتس��تخدم راندستاد هذا النهج ملساعدة نحو 20 موظفاً عىل التعرف عىل 

مه��ام عملهم وتقليل معدل تدوير املوظفيني الجدد.  ويعتقد مديرو راندس��تاد أنه عندما 
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يتش��ارك موظفو جيل »واي Y» عىل س��بيل املثال يف عملهم مع شخص يعتمد نجاحه عىل 

نجاحه��م، فإنهم يتلقون ما يحتاجون من الدعم.  وقد أثبت برنامج املش��اركة هذا فعاليته 

ن معدالت االحتفاظ باملوظفني بنحو 10% أعىل من املعايرياملعتمدة يف  حتى اآلن، فقد حسَّ

هذا املجال.  

وقد اتبعت راندستاد سياسة املشاركة هذه منذ نشأة املؤسسة قبل أربعني عاًما.  ووفقاً 

لش��عار مؤس��يس الرشكة:  »ال ينبغي أن ُيرتك أحد مبفرده»، ف��إن الهدف األصيل لها يتمثل 

يف زيادة اإلنتاجية عن طريق تش��جيع موظفي املبيعات عىل مش��اركة مهام عملهم وتبادل 

مس��ؤولياتهم.  وتقتيض سياس��ة املش��اركة هذه، بأن يقوم أحد الرشيك��ني بإجراء مكاملات 

متعلقة بعملية البيع يف حني يبقى ش��خص آخ��ر يف املكتب ليتوىل األعامل الكتابية وُيجري 

ُمقابالت مع العامل امُلحتملني، وحينئذ يتبادل املش��اركون املس��ؤوليات.  ومام مييز برنامج 

املشاركة أنه ال أحد يدعي أنه رئيس لآلخر فكل واحد منهام يتعني عليه تعليم اآلخر.  وعىل 

س��بيل املثال، تش��ارك أحد املوظفني القدامى والذي يبلغ من العمر ستني عاماً مع موظفة 

أخ��رى تبلغ من العمر مثاني��ة وعرشين عاًما كانت تعمل ألول مرة.  ويقوم املوظف األقدم 

مبس��اعدة هذه املوظفة الجديدة عىل فهم كيفية توجيه األسئلة املناسبة للعمالء وال تكون 

خجلة عند تقديم النصيحة للمتقدمني لشغل الوظيفة )مثل املالبس املناسبة إلجراء املقابلة 

الشخصية(.  وبالفعل اكتسب املوظف األقدم هذا منظورًا جديًدا من املوظفة الشابة تجاه 

كيفية االس��رتخاء يف مكان العمل.  يف حني ش��جع العمل مع موظف أصغر سناً موظفاً آخر 

عىل التغلب عىل تردده يف اس��تخدام نظام الرواتب اإللكرتوين الذي اس��تخدمته راندس��تاد 

لتوفري الوقت وتقليل األعامل الكتابية.  كام ش��جعت راندس��تاد الرشكاء عىل حل مشاكلهم 

الخاصة وفض الرشاكة عند وقوع مشاكل كبرية، مثل محاولة أحد الرشكاء اإلرضار باآلخر أو 

عند انخفاض معدل اإلنتاجية بشكل ملحوظ، وغالباً ما يغادر الرشيك غري املتعاون الرشكة 

يف مثل هذه الحاالت، التي نادراً ما تحدث.  

وال تقوم راندس��تاد فقط بإرشاك املوظفني معاً والتوقع بأن املش��اركة ستكون فعالة، بل 

تعم��ل الرشكة عىل اختيار املوظفني وفقاً ملقابالت ش��خصية ُمكثفة وتطلب من املرش��حني 

للعمل مرافقة أحد موظفي املبيعات كظله لنصف يوم.  وتركز أس��ئلة املقابلة الش��خصية 
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عىل قدرة املرشح عىل العمل يف فرق ومجموعات يف مقابل الرغبة يف أن يكون موظفاً بارزاً 

ويستمتع بإنجازاته الشخصية.  

المصدر:
s.  Berfield، «Bridging the Generation Gap، « BusinessWeek )September 17، 2007(: 60-61; www. 

randstadusa. com، website for Randstad USA. 

مقدمة:

كام يوضح املقال املوجز عن راندس��تاد، تتضمن عملية تطوير املوظفني أكرث من برنامج 

تدريبي، وغالًبا ما يكون لتطوير املوظفني جذور متعمقة يف رسالة الرشكة وأهدافها وقيمها 

إضاف��ًة إىل أنها ترتبط بنتائ��ج العمل الهامة مثل االحتفاظ باملوظف��ني وإيجاد قوى عاملة 

وفري��ق إداري موهوب وذيك.  وكان التطوير يف الس��ابق يركز ع��ىل املوظفني ممن هم يف 

املس��توى اإلداري، يف ح��ني تلقى موظف��و خط اإلنتاج تدريباً يهدف إىل تحس��ني مجموعة 

معين��ة م��ن املهارات الالزمة لوظائفهم الحالية.  ورغم ذل��ك، ومع تزايد الحاجة إىل إرشاك 

املوظف��ني والرتكي��ز عىل اإلدارة الذكي��ة، أصبح التطوي��ر ذا أهمية بالغة بالنس��بة لجميع 

املوظفني.  ويشري مفهوم التطوير إىل التعليم الرسمي والخربات الوظيفية والعالقات إضافًة 

إىل تقييم الش��خصية والقدرات التي تس��اعد املوظفني عىل األداء الفعال س��واء يف عملهم 

الحايل أو املس��تقبيل أو يف الرشكة بوجه عام637.  وتس��تخدم العديد من الرشكات مجموعة 

متنوعة من األنشطة التطويرية، فعىل سبيل املثال ُيقدم فرع واشنطن من رشكة يو آر إس 

Washington Division of URS خدم��ات فنية وهندس��ية إضافًة إىل خدمات إنش��ائية 

ملش��اريع الطاقة والتعدين ومش��اريع البنية التحتية واملشاريع الصناعية والبيئية، ويتعامل 

مع املش��اريع الدقيق��ة مثل التخلص من النفايات النووي��ة وتحديث محطات الطاقة التي 

تعمل بالفحم.  

 وتضمنت جهود تطوير فرع واش��نطن التابع لرشكة يو آر إس دورات رس��مية وخربات 

وظيفية وعمليات توجيهية638، وقد كان االهتامم األسايس يف برنامج تطوير موظفي الرشكة 

ه��و التدريب عىل امله��ارات اإلدارية مثل التحكم يف النفق��ات وإدارة الوقت.  عالوة عىل 
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ذلك، تم دمج التدريب الفني بخربات عمل املوظفني وذلك ملساعدتهم عىل فهم مرشوعات 

التش��ييد عىل نحو أفضل، وقد عمل أحد مديري املرشوع عىل إنش��اء ستة مصانع سيارات، 

مام س��اعده عىل فه��م جميع مراحل املرشوع ع��ىل نحو أفضل.  وُيدع��ى موظفو الرشكة 

عدة مرات س��نوياً، لحضور اجتامع لقادة الرشكة، حيث يعرض املديرون التنفيذيون يف هذا 

االجت��امع التحديات الحالي��ة التي تواجهها الرشكة ويطلبون من املش��اركني العمل يف فرق 

لتوليد حلول لتلك املش��كالت والتحديات.  فعىل س��بيل املثال ُعرض عىل املشاركني مقرتح 

لالس��تحواز عىل إحدى الرشكات، وقد س��اعدت الخربة املديرين يف معرفتهم بطبيعة األمور 

لدى رؤس��اء الرشكة ويف اس��تيضاح جميع املس��ائل املتعلقة باتخاذ القرارات، مثل مراعاة 

االتح��ادات الُعاملي��ة والحكومة املحلية.  ومن جانب آخر يتضم��ن برنامج التميز القيادي 

Leadership Excellence Program بالرشك��ة إرشاك املديرين مع املس��ؤولني التنفيذيني 

مل��دة عام واحد.  فاملدير الذي يرغب عىل س��بيل املثال يف تطوي��ر معارفه املالية ومهارات 

العرض يعمل مع الش��خص املس��ؤول ع��ن توجيهه لوضع خطة مالي��ة لوحدة عمل أخرى 

وعرضها عىل املديرين املاليني.  

اقتنع س��تيف هانكس )Steve Hanks(، كبري املديرين التنفيذيني لفرع واشنطن سابقاً، 

برضورة االشرتاك يف جميع مجاالت تطوير املوظفني، بدًءا من مراجعة الدورات وحتى مراقبة 

حضور املوظفني ومراجعة التغذية الراجعة املقرتحة من قبل املوظفني حول الدورات.  ورأى 

هانكس أنه يتعني عىل فرع واش��نطن أن يكون مبثابة منظمة تعليم مستمر، مام يعد مربراً 

كافياً اللتزام الرشكة املايل بتطوير املوظفني، لذا مل يخَش من قيام الرشكات املنافس��ة بإغراء 

موظفيه، بل خي من أنه إذا مل تقم الرشكة بتدريب موظفيها، فسيكون عالقاً مع موظفني 

غري مهرة وضعيفي األداء.  

 ونظ��راً لكون التطوير داعاًم لتوجهات مس��تقبلية، فقد انط��وى التدريب عىل مهارات 

ال تتعل��ق بالعمل الحايل للموظف، ويعرض الج��دول )9-1( الفرق بني التدريب والتطوير.  

فمن الرضوري مالحظة أنه مع وجود أوجه ش��به بني التدريب والتطوير فإن بينهام العديد 

من االختالفات الجوهرية؛ إذ يركز التدريب، من املنظور التقليدي، عىل اإلس��هام يف تحسني 

مستوى أداء املوظفني يف أعاملهم الحالية.  يف حني يسهم التطوير يف إعدادهم لتويل مناصب 
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أخرى يف الرشكة وزيادة قدرتهم عىل االنتقال للوظائف التي رمبا مل ُتس��تحدث بعد639.  كام 

يس��اعد التطوي��ر املوظفني عىل االس��تعداد للتغريات التي قد تطرأ ع��ىل وظائفهم الحالية 

نتيج��ة للتقنيات الحديث��ة أو تصاميم العمل أو العمالء أو أس��واق املنت��ج.  ونظراً لرتكيز 

التدريب عىل تحس��ني مس��توى أداء املوظفني يف وظائفهم الحالية، فمن الرضوري حضور 

الربام��ج التدريبية.  يف حني قد يك��ون التطوير إجبارياً بالنس��بة للموظفني الذين ميتلكون 

خصائ��ص وس��امت تؤهلهم للمناصب اإلداري��ة.  وبرغم ذلك يتعني ع��ىل أغلب املوظفني 

املب��ادرة باالش��رتاك يف برامج التطوير، وم��ن هنا جاء تركيز الفصل الث��اين من هذا الكتاب 

عىل الدور اإلس��رتاتيجي للتدريب.  ومن الجدير باملالحظة أنه إذا استمر التدريب يف كونه 

هدفاً إس��رتاتيجياً )أكرث ارتباطاً بأهداف العمل(، فس��يتالىش الفارق بني التدريب والتطوير.  

وس��يصبح كل من التدريب والتطوير رضورة وس��ريكز كل منهام ع��ىل االحتياجات الحالية 

واملستقبلية للموظفني والرشكة عىل حد سواء. 

 ملاذا ُيع��د تطوير املوظفني رضورة؟  ُيعد تطوير املوظفني أحد العنارص الرضورية التي 

يتعني أن تتضمنها جهود الرشكة لتحسني مستوى الجودة ومواجهة تحديات املنافسة العاملية 

والتغ��ري االجتامع��ي إضافًة إىل دمج التط��ورات التكنولوجية يف تصمي��م العمل.  كام ُيعد 

التطوير رضورة لإلدارة الذكية، وال س��يام بالنسبة لكبار املديرين واملوظفني الذين ميتلكون 

سامت تؤهلهم للقيادة )ارجع للنقاش الذي دار حول استقطاب املواهب واالحتفاظ بهم يف 

الفصل األول من هذا الكتاب(.  وتذكر الرشكات أن أحد أهم التحديات التي تواجهها اإلدارة 

الذكية يتمثل يف تطوير املواهب املوجودة واستقطاب املواهب القيادية واالحتفاظ بهم640.

جدول )9-1( مقارنة بني التدريب والتطوير

التطويرالتدريب

مستقبليحاليحقل التركيز

مرتفعمنخفضاستخدام خبرات العمل

اإلعداد للتغيراتاإلعداد للوظيفة الحاليةالهدف

طواعيةمطلوبةالمشاركة
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إن التوج��ه املتنامي لعوملة أس��واق املنتج أجرب الرشكات عىل أن تعمل عىل مس��اعدة 

موظفيه��ا عىل فهم الثقافات والعادات التي تؤثر يف مامرس��ات العمل.  وحتى تنجح فرق 

العم��ل وال��رشكات ذات املس��توى املرتفع من املش��اركة، فإنه يتع��ني أن ميتلك موظفوها 

مه��ارات جيدة للتعامل م��ع اآلخرين.  كام يتع��ني أن يكون املوظف��ون قادرين عىل أداء 

األدوار املخصصة للمديرين.  وتش��ري الترشيعات )مثل قان��ون الحقوق املدنية لعام1991( 

والقوى العاملة يف الس��وق إضافًة إىل املسؤولية االجتامعية للرشكة إىل رضورة قيام أصحاب 

العمل بتوفري أنشطة تطويرية للنس��اء واألقليات إلعدادهم للمناصب اإلدارية.  كام يتعني 

عىل الرشكات مس��اعدة موظفيها عىل التغلب عىل األفكار النمطية والتوجهات التي تعوق 

اإلسهامات اإلبداعية التي قد تأيت بها مجموعة من املوظفني ذوي خلفيات ثقافية وعنرصية 

وعرقية متنوعة.  

وك��ام أرشن��ا يف الفصل األول من هذا الكتاب، يرتبط م��دى التزام املوظفني واالحتفاظ 

بهم مبارشًة بكيفية معاملة املديرين لهم، إذ يتعني أن يكون املديرون قادرين عىل تحديد 

املوظف��ني ذوي امله��ارات العالية والتأكد من االس��تفادة من مواهبهم إضاف��ًة إىل التأكيد 

ع��ىل م��دى قيمتهم قبل أن يصيبه��م الضجر ويغادروا الرشكة.  ك��ام يتعني أن يكون لدى 

املديرين القدرة عىل االس��تامع.  وبينام يكون املوظف��ون الجدد يف حاجة إىل توجيه قوي 

ورئيس ميكنه اتخاذ قرارات رسيعة، فمن املتوقع منهم أن يكونوا قادرين عىل تحدي تفكري 

املدي��ر وأن ُيعاملوا باحرتام ووقار.  وبس��بب مهاراتهم، يكون هناك مزيد من الطلب عىل 

العديد من املوظفني الذين يكون بإمكانهم ترك العمل لدى الرشكة بس��هولة والعمل لدى 

منافس��ني.  وميكن أن تساعد أنش��طة التطوير الرشكات عىل تقليل ُمعدل تسب املوظفني 

ع��ن طريق: )1( تعريف املوظفني بأن الرشكة تس��تثمر يف تطوير مهارات موظفيها، و)2( 

تطوي��ر املديرين الذين ميكنهم إعداد بيئة تدريب إيجابية تش��جع املوظفني عىل القدوم 

إىل العمل واملش��اركة يف تحقيق أهداف الرشكة.  وتتمثل أحد األس��باب الرئيسة يف تسب 

املوظفني يف سوء العالقات بينهم وبني مديريهم.  ويتعني عىل الرشكات االحتفاظ مبوظفيها 

املتميزين أو املخاطرة بخس��ارة مزاياها التنافس��ية.  وميكن أن تس��اعد أنش��طة التطوير 

ال��رشكات عىل االحتفاظ مبوظفيها ع��ن طريق تنمية مهارات مديريها.  وقد اس��تخدمت 

رشكة س��ربينت يب يس إس )Sprint PCS( تقيي��م التغذية الراجعة )تقييم ال� 360 درجة( 
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لتكون وس��يلة للمساعدة عىل تطوير مهارات األشخاص للتعامل مع مديري مراكز اإلتصال 

بالعم��الء641، وبعبارة أخرى ترغب الرشكات من مديريها تنمية مهاراتهم يف التواصل وبناء 

الثقة والتوجيه وغريها من األفعال الشخصية التي من شأنها مساعدة الرشكة عىل االحتفاظ 

باملوظف��ني الجيدين.  وق��د ُصنرِّف املديرون الذين حصلوا عىل درج��ات مرتفعة يف تقييم 

التغذي��ة الراجع��ة )تقييم ال�360 درج��ة( من ِقبل موظفيهم كأش��خاص فعالني يف تقديم 

املساعدة والدعم الالزمني لتطوير الحياة املهنية )وهي أسباب رئيسة تدفع املوظفني للبقاء 

مع س��ربينت(.  وقد ارتبط نظام التقييم هذا بخطة تطوي��ر، وكان من املمكن تطوير كل 

مهارة ش��خصية عن طريق التدري��ب اإللكرتوين.  وحددت س��ربينت هدفاً متثل يف تقليل 

ُمعدل ترك املوظفني للعمل بنس��بة 48%، وقد متكن كل فرع تابع لرشكة سربينت استخدم 

نظام التقييم هذا من تحقيق الهدف!

يناقش ه��ذا الفصل املناهج التي تس��تخدمها ال��رشكات لتطوير موظفيه��ا إضافًة إىل 

عملية التطوير نفس��ها.  ويبدأ الفصل باستكش��اف مناهج التطوير الت��ي تتضمن التعليم 

الرس��مي والتقييم وخربات العمل إضافًة إىل العالقات الشخصية، ويركز عىل أنواع املهارات 

واملعارف والسلوكيات التي تعززها كل طريقة تطوير.  وتعد مناهج التطوير هذه جزءاً من 

عملي��ة التخطيط اإلمنايئ، ويتعني أن ميتلك املوظ��ف والرشكة فكرة عن احتياجات التطوير 

الخاص��ة باملوظف إضافًة إىل الغرض من التطوير، وذلك قبل اس��تخدام واحدة أو أكرث من 

مناه��ج التطوير ه��ذه.  ويعد تحديد احتياج��ات التطوير والغرض منه ج��زًءا من عملية 

التخطيط اإلمنايئ.  وُيقدم هذا الفصل ملحة عامة عن عملية تخطيط التطوير، متضمناً ذلك 

مناقش��ة لدور كل من املوظف والرشكة عىل حد س��واء.  وينتهي هذا الفصل مبناقشة حول 

إسرتاتيجيات تطوير املوظف، متضمناً استخدام التعليم اإللكرتوين.  

مناهج تطوير الموظفين:

ُتس��تخدم أربعة مناهج لتطوير املوظفني:  التعليم الرس��مي، التقيي��م، خربات العمل، 

والعالقات الش��خصية642.  وتس��تخدم العدي��د من الرشكات مزيجاً من تل��ك املناهج، وقد 

أش��ارت إحدى الدراسات الحديثة ملامرسات تطوير املوظفني امُلستخدمة يف الرشكات إىل أن 

84% من تلك املامرسات تس��تخدم التدريب بدالً من تدريب القيادة، و70% منها تستخدم 
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تخطيط التطوير، و55% تس��تخدم التوجيه الرس��مي، و47% تس��تخدم مهام العمل، و%30 

تس��تخدم التدوير الوظيفي، يف حني تستخدم 25% منها برامج التوجيه الداخيل الرسمية643، 

ومن املرجح أن تس��تخدم الرشكات الكربى تدريب القيادة وتخطيط التطوير عىل نحو أكرب 

من الرشكات الصغرى.  

ُتعد رشكة هيندوس��تان يونيليفري )Hindustan Unilever(، من أكرب رشكات املنتجات 

االس��تهالكية يف الهن��د644، إذ تحتوي الرشكة عىل 15,000 موظف، م��ن بينهم 10,000 من 

موظف��ي اإلنتاج.  وتحتوي كل منش��أة من الخم��س وأربعني منش��أة التابعة للرشكة عىل 

ثالث��ة قادة للموارد البرشية يقضون نصف وقته��م يف تطوير القيادة، ويكون هؤالء القادة 

مس��ؤولني بش��كل مبارش عن »الوظائف الهامة، واألش��خاص املهمني».  وتش��ري الوظائف 

الهامة إىل خمس��ني منصباً إسرتاتيجياً يف الرشكة، يف حني يشري مصطلح األشخاص املهمني إىل 

الخمس��ني ش��خصاً من ذوي املهارات العالية التي تؤهلهم للمناصب القيادية يف الرشكة».  

ومتثل الغرض يف أن يشغل األشخاص املهمون 90% من الوظائف املهمة، يف حني متثل الهدف 

يف زيادة حركة انتقال األش��خاص املهمني إىل الوظائف املهمة.  وتستخدم رشكة هيندوستان 

يونيليفر )Hindustan Unilever( التدوير الوظيفي والتوجيه كأنش��طة للتطوير، وتجتمع 

لجنة اإلدارة كل عام ملناقش��ة أفضل 200 شخص يف الرشكة، كام تناقش الرشكة كل موظف 

وخطة تطويره أو تطويرها.  

بغ��ض النظر عن املنهج امُلس��تخدم لضامن مدى فاعلية برام��ج التطوير، يتعني تطوير 

الربام��ج عن طريق العملية نفس��ها امُلس��تخدمة لتصميم التدري��ب:  تحديد االحتياجات، 

وإع��داد بيئة تطوي��ر إيجابية، والتأكد من اس��تعداد املوظفني للتطوي��ر، وتحديد أهداف 

التطوير، واختيار مجموعة من أنش��طة التطوير التي تساعد عىل تحقيق األهداف، وضامن 

أن بيئة العمل تدعم أنش��طة التطوير واس��تخدام املهارات والخربات امُلكتس��بة، إضافًة إىل 

تقييم الربنامج.  ولتحديد احتياجات التطوير الخاصة بالفرد أو القسم أو الرشكة، يتعني إمتام 

تحليل مواطن القوة والضعف وذلك الختيار أنشطة التطوير املناسبة.  وقد حددت العديد 

من الرشكات القدرات الرئيسة للمديرين الناجحني.  وميكننا أن نسرتجع ما ذكرناه يف الفصل 

الثالث من هذا الكتاب عن أن تلك القدرات عبارة عن مجاالت القدرة الشخصية التي متكن 
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املوظف��ني من أداء عملهم بنجاح، وميكن أن تتضم��ن تلك القدرات املعارف أو املهارات أو 

اإلمكانيات أو السامت الشخصية.  

تعد رشكتا ش��وان )Schwan( وجرنال فيزكس )General Physics(، من أوائل الرشكات 

التي حددت الحاجة إىل التطوير ثم اس��تخدمت التقييم لتحديد أنش��طة التطوير املناسبة.  

وقد أنش��أت رشكة ش��وان )Schwan(، وهي رشكة لخدمات توصيل الطعام امُلجمد وتتخذ 

من مينيس��وتا مق��راً لها، جامعتها الخاصة645، ويف جزء من ه��ذه العملية تعني عىل الرشكة 

تحديد ن��وع املديرين الذين ترغب يف توظيفهم وكيفية أدائهم لعملهم.  وحددت ش��وان 

خمسة عرش اختصاصاً من بينها »إدارة الرؤية والغرض» و »تطوير التقارير املبارشة».  وبعد 

تحديد قدرات املديرين اس��تخدمت الرشكة نظام التقييم الدائ��ري )تقييم ال� 360 درجة( 

لقياس مواطن القوة والضعف لدى املديرين وإعداد أنشطة تطوير ترتبط بتعزيز قدراتهم 

)كالتوجيه وبرامج التدريب وخربات العمل(.  

اعتقدت رشكة جرنال فيزكس )General Physics(، وهي رشكة لتدريب وتطوير القوى 

العاملة، أن مديري الرشكة بحاجة إىل تطوير646، وبالفعل قامت الرشكة بتقييم قادتها الحاليني 

قبل تحديد نوع التطوير املناسب واملهارات الالزمة له.  واستخدمت الرشكة التقييم الدائري 

)تقيي��م ال� 360 درجة( لتقييم قدرات املديرين وم��دى كفاءاتهم يف إدارة التغيري والقيادة 

والحافزية وإدارة النزاعات واألداء والتمكني.  وقد طورت رشكة جرنال فيزكس مسحاً للمناخ 

التنظيمي والذي أمته املوظفون اآلخرون يف الرشكة.  وقاس مسح املناخ هذا القدرات نفسها 

التي قاسها التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة(، ووفقاً لنتائج التقييم الدائري )تقييم ال� 

360 درجة( ومسح املناخ التنظيمي، حددت جرنال فيزكس جميع القدرات التي تحتاج إىل 

تطوي��ر.  وقرر الفريق اإلدراي ل� جرنال فيزكس أن الرشكة يف حاجة إىل املنهج غري التقليدي 

لتش��جيع املديرين عىل التغيري، لذا فقد تبنوا فلس��فة »املعس��كر»، وقد أُعلن رس��مياً عن 

الربنام��ج الجديد يف اجتامع العمل الذي حرضه مديرو جرنال فيزكس وغريهم من املديرين 

يف املس��تويات العليا.  ووصف أحد أعضاء الفريق اإلداري املس��ؤول عن مبادرات التطوير 

الربنامج أثناء العمل عليه، وقد أثنى العديد من الحضور عىل الربنامج، مؤكدين أهمية دعم 

اإلدارة يف املستويات العليا.  وقد تضمن برنامج تطوير القيادة امُلكثف الذي استغرق يومني 
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تدريبات مُتثل تحدياً جس��دياً لفريق العمل، ومتحدثني متحمس��ني وتدريب داخل قاعات 

الدراس��ة، إضاف��ة إىل التدريب عىل رأس العم��ل الذي يعمل فيه فرق م��ن املتدربني عىل 

الربنامج عىل قضايا تؤثر يف األداء البرشي للمؤسسة ويطلع اإلدارة العليا عىل كيفية التعامل 

مع تلك األمور.  ولتعزيز أهمية الربنامج، ظل املشاركون داخل املعسكر ليكونوا بعيدين عن 

أنش��طة العمل وتناولوا جميع الوجبات بعضهم مع بعض، وقد ارتدى جميع املش��اركني زياً 

موحداً.  لكن هل نتج عن الربنامج تحس��ن يف قدرات القيادة؟  يف مس��ح استكشايف تم بعد 

س��تة أشهر من الربنامج، أش��ار املوظفون إىل ظهور تحسن عىل املديرين: إذ تراوحت نسبة 

التحسن يف القدرات بني 17 إىل %25.  

م��ع الوضع يف االعتب��ار أنه عىل الرغم م��ن أن األغلبية العظمى من أنش��طة التطوير 

تستهدف املديرين، فقد يشرتك املوظفون من جميع املستويات يف واحد أو أكرث من أنشطة 

التطوي��ر.  ويناقش الفصل العارش من هذا الكتاب بع��ض القضايا املعينة املرتبطة بتطوير 

املديري��ن )التخطيط لتعاقب املوظفني، التعامل مع املديرين ذوي الس��لوك املختل، إضافًة 

إىل خلق العديد من الفرص للنساء واألقليات ليك يصبحوا مديرين(.  

التعليم الرسمي:

تتضمن برامج التعليم الرس��مي الربامج التي ُتعق��د داخل بيئة العمل وخارجها وتكون 

موجه��ة عىل نحو خاص ملوظف��ي الرشكة، والدورات القصرية التي يقدمها استش��اريون أو 

جامعات، والربامج التنفيذية ملاجستري إدارة األعامل، إضافًة إىل برامج الجامعة حيث يسكن 

املش��اركون يف الجامعة أثناء تلق��ي الدورات.  وقد تتضمن تل��ك الربامج محارضات يلقيها 

خرباء العمل أو أساتذة جامعات، وألعاب عملية ومواقف محاكاة، والتدريب عىل املغامرة، 

 )Harvard( إىل جانب اجتامعات مع العمالء.  وعىل س��بيل املثال، ُتق��دم جامعة هارفارد

برامج متنوعة مختلفة للمديرين التنفيذيني واملديرين يف املستويات العليا ومديري العموم 

)مثل برنامج اإلدارة املتقدم(.  كام ُتقدم الجامعة نفس��ها برامج حول القضايا اإلدارية مثل 

املفاوضات والربامج املوجهة نحو جمهور ُمحدد )كربنامج املسؤولني التنفيذيني يف املستويات 

العليا واملوجه إىل جنوب إفريقيا(.  
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تعتمد العديد من الرشكات بشكل أسايس عىل برامج التطوير الداخلية التي تقدمها مراكز 

التطوير والتدريب أو الجامعات التابعة للمؤسسة بدالً من إرسال املوظفني إىل الربامج التي 

ُتقدمه��ا الجامعات647.  وتعتمد الرشكات عىل تلك الربامج الداخلية نظراً إلمكانية ربط تلك 

الربامج باحتياجات العمل عىل نحو مبارش، كام مُيكن تقييمها بس��هولة باس��تخدام وحدات 

القياس الخاصة بالرشكة، إضافة إىل أنها تتضمن اإلداريني يف املستويات العليا.  

 Paducah Bank &( يش��غل املوظفون الحاليون يف بنك بادوكا آند تراس��ت كومب��اين

  . Trust Company(، وهو بنك مجتمعي يعمل به 140 موظفاً معظم الوظائف اإلدارية648

ومُيك��ن للموظفني الذين يرغبون يف العمل بإحدى الوظائف اإلدارية التقدم لربنامج تطوير 

القي��ادة.  وُيختار من س��تة إىل مثانية موظفني لهذا الربنامج الذي ُيدرّس أساس��يات العمل 

بالبنوك )مثل إدارة املسؤولية(، وُيرسل املوظفون إىل مؤمترات وكليات للتدريب عىل املزيد 

ع��ن مه��ارات القيادة والعمل يف البن��وك، كام يطلب منهم إمتام م��رشوع ما.  وقد طورت 

إحدى قاعات الدراس��ة خطة لتسويق البنك بصورة أفضل للنس��اء، وتهدف فرص التطوير 

هذه إىل مساعدة املوظفني عىل الشعور بقيمتهم يف الرشكة والشعور والتفكري كام لو كانوا 

مالك��ني للعمل.  وقد بدأت رشكة فاريزون وايرل��س )Verizon Wireless( بربامج تدريب 

الكلي��ات داخ��ل مقر الرشكة يف األربعة عرش فرعاً التابعني له��ا.  وُيقدم كل برنامج دورات 

تدريبية موجهة لألس��اتذة املس��اعدين والحاصلني عىل درجة البكالريوس أو املاجس��تري يف 

إدارة األعامل649، وبلغ معدل املش��اركة يف برنامج فاريزون قرابة مثانية عرشباملئة.  وال تعد 

درجة ماجستري إدارة األعامل رضورة لكل منصب، إال أن هذه الدرجة تزود املوظفني بفهم 

أكرب للعمل ونتائجه وتساعد عىل إعداد القادة املستقبليني للعمل، وتتضاعف نسبة احتامل 

حص��ول املوظفني ذوي الدرجات العلمية عىل الرتقية أو التنقل األفقي داخل الرشكة مبقدار 

واحد وواحد ونصف مقارنة بإجاميل القوى العاملة.  

متتلك رشكة جرنال إلكرتيك )General Electric( واحدة من أقدم وأشهر مراكز التطوير 

 )John F. Welch( اإلداري��ة يف العامل، حيث تطور الرشكة مديريها يف مركز جون إف والش

للقيادة بكروتونفيل، بنيويورك650، ومن الجدير بالذكر أن جرنال إلكرتيك تستثمر ما يقارب 

امللي��ار دوالر س��نوياً عىل برامج تدريب وتعلي��م موظفيها651، وقد قىض 189 ش��خصاً من 

املس��ؤولني التنفيذيني يف املس��تويات العليا بالرشكة ما ال يقل عن اثني عرش شهراً يف برامج 
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التدريب والتطوير املهني، عىل مدار الخمس��ة عرش عاماً األخرية.  ومتتلك الرشكة، باإلضافة 

إىل قاعات الدراس��ة، بنايات يستطيع املش��اركون اإلقامة فيها أثناء حضور الربامج.  ويحرض 

موظف��و ج��رنال إلكرتيك، امُلختارون من قب��ل مديريهم وفقاً ألدائه��م وإمكانياتهم، برامج 

التطوي��ر اإلداري كل عام.  وتتضم��ن الربامج تطوير املهارات املهني��ة باإلضافة إىل دورات 

متخصص��ة يف مجاالت مثل تحليل املخاطر وهيكلة القروض.  وتركز جميع الربامج عىل كل 

من التطبيق النظري والعميل عىل حد سواء.  وينقىض وقت الدورة يف مناقشة قضايا العمل 

الت��ي تواجه جرنال إلكرتيك.  ويقوم بتدري��س تلك الربامج مدربون داخليون وأعضاء هيئة 

تدري��س بالجامعات، باإلضافة إىل جيف إميل��ت )Jeff Immelt( كبري املديرين التنفيذيني.  

ويع��رض الجدول )9-2( أمثل��ة عىل برامج التطوير اإلداري املتاحة يف جرنال إلكرتيك.  وكام 

ترى، تس��تخدم جرنال إلكرتيك مجموعة من الدورات التدريبية والخربات الوظيفية لتطوير 

املديرين يف املستوى األسايس ومستوى اإلدارة العليا.  

جدول )9-2( أمثلة عىل برامج تطوير القيادة يف جرنال إلكرتيك

المؤهالت الالزمة لحضور البرنامجالملخصالبرنامج

القي��ادة  برنام��ج 

المبيعات  التج��اري: 

والتسويق

دورات رسمية تتضمن المبيعات والتسويق في 

جنرال إلكتريك باإلضافة إلى مهارات التفاوض. 

مهام صعبة في أدوار البيع والتس��ويق داخل 

الشركة.

درج��ة البكالريوس ف��ي الهندس��ة أو التوزيع 

الصناعي، حي��ث ال يقل معدل نقاط الدرجات 

االهتم��ام  التنق��ل،  ف��ي  الرغب��ة  ع��ن 3. 0، 

بالمبيع��ات، التركيز عل��ى النتائ��ج واالهتمام 

بالحياة المهنية.

القي��ادة  برنام��ج 

الُمط��ور:  التج��اري 

المبيعات والتسويق

بعد تبادل أدوار البيع والتسويق داخل جنرال 

إلكتريك لمدة ستة أشهر. 

إتمام تقييم ذاتي كل ثالثة أشهر وتلقي تقييم 

المديري��ن.  تطوير مه��ارات القي��ادة والبيع 

والتس��ويق الرئيس��ة خالل س��تة أس��ابيع من 

التدريب المكثف.

مرش��ح للحصول عل��ى درجة الماجس��تير في 

إدارة األعم��ال باإلضاف��ة إلى خب��رة من أربع 

إلى س��ت سنوات في التس��ويق أو المبيعات، 

القيادة الُمثبتة والتمكن من مهارات المبيعات 

والتس��ويق والتواصل باإلضافة إل��ى المهارات 

التحليلية، الرغبة في التنقل. 

المصدر:
«leadership program« www. gecareers. com )february 25، 2009(. 
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وتس��تخدم الربامج األخرى، مث��ل دورة مدير العمل ودورة تطوير املس��ؤول التنفيذي، 

التعلم العميل )الذي متت مناقشته يف الفصل السابع من هذا الكتاب(.  وقد ُكلف املشاركون 

يف الربنامج بالعمل عىل حل مش��كلة حقيقية تواجهها جرنال إلكرتيك ويتعني عليهم تقديم 

مقرتحاته��م إىل جيف إميلت.  وتعقد جرنال إلكرتيك ندوات ملس��اعدة املوظفني عىل فهم 

توقع��ات العمالء بش��كل أفضل، ك��ام تعقد مؤمترات قي��ادة موجهة خصيص��اً للمديرين 

األمريكيني من أصل أفريقي والنس��اء والالتنيني، وذلك جنباً إىل جنب مع الربامج والدورات 

الخاصة بالتطوير اإلداري. 

ُترشك معظم برامج التعليم الرس��مي املوظفني يف التعلم، وغالباً ما ُتقدم برامج منفصلة 

للمرشف��ني ومديري الفروع واملس��ؤولني التنفيذيني.  كام ُتتاح أيض��ًا برامج خاصة لوظائف 

معينة )كاملهندس��ني(، ويرك��ز برنامج تطوير القيادة يف ويرلب��ول )Whirlpool(، التي ُتعد 

أكرب ُمصنع لألجهزة املنزلية الثقيلة يف العامل، عىل اثني عرش س��مة رئيس��ة:  )1( الخصائص 

والقيم الثابتة، و)2( التواصل، و)3( ممثل العمالء، و)4( الثقة، و)5( تطوير القدرات، و)6( 

تضم��ني التنوع، و)7( دافع للتغري/ االنتقال، و)8( نتائج غري عادية، و)9( املهارات اإلدارية، 

و)10( اإلسرتاتيجية، و)11( قيادة الفكر، و)12( الرؤية652.  وقد ُنظم برنامج تطوير القيادة 

إىل ثالثة مستويات، يضمن املستوى األول )برامج تطوير القيادة( برامج لتدريب الخريجني 

الج��دد عىل املناصب العليا يف املجاالت الوظيفية مثل التس��ويق أو الهندس��ة أو املالية أو 

املوارد البرشية.  ويس��تمر كل برنامج ملدة ثالث إىل أربع س��نوات ويتضمن تدريباً رس��مياً 

ومراقبة وتبادالً ملهام العمل، ويحرض مائة موظف من املوظفني الجدد الربنامج كل عام، كام 

يش��رتك ما يزيد عن 300 ش��خص يف عمليات التدوير الوظيفي يف أي وقت.  وُيعد املستوى 

الث��اين من الربامج )قيادة رشكة ويرلب��ول ]Whirlpool[(، رضورة لقادة الرشكة الذين يبلغ 

عددهم نحو 700 قائد، ويتضمن دورتني، يستغرق الدورة الواحدة منهام أسبوعاً، ويتضمن 

التدري��ب الواحد التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة( الذي ُيقيم س��امت كل مس��ؤول 

تنفيذي يف الرشكة وُيقدم تغذية راجعة.  ويركز األس��بوع الثاين عىل الطلب من املس��ؤولني 

التنفيذيني مراعاة األهداف اإلس��رتاتيجية للرشكة والتعرف ع��ىل قضايا العمل األكرث أهمية 

وتطوير خطة لحل املش��اكل.  ومن ناحية أخرى، يتضمن املس��توى الثالث )قادة يطورون 

قادة( 20 مس��ؤوالً للرشكة من جميع أنحاء العامل.  ويحص��ل هؤالء التنفيذيون عىل تقييم 
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ُمكثف ملهاراتهم وش��خصياتهم ويتواصلون مع مدرب يعمل معهم ملساعدتهم عىل تحسني 

نقاط ضعفهم واس��تغالل نقاط قوتهم.  ولضامن اس��تثامر الرشك��ة الفعال يف برامج تطوير 

القيادة، يكون مديرو وقادة الرشكة مس��ؤولني عن تطوير قادة املستقبل، وذلك عن طريق 

العم��ل كمدربني يف ال��دورات التدريبية، ك��ام يتضمن تقييم أداء مدي��ري الرشكة وقادتها 

أهدافاً أخرى تتعلق بتطوير القيادة باإلضافة إىل النتائج املالية.  

تع��د القي��ادة وروح املب��ادرة والعمل اإللكرتوين جوانب ش��ديدة األهمي��ة يف الربامج 

التعليمي��ة التنفيذية، كام ُتع��د الربامج املوجهة لتطوير فهم املس��ؤولني التنفيذيني لقضايا 

العمل العاملية وإدارة التغيري جوانب مهمة أخرى يف تطوير املسؤولني التنفيذيني653، كذلك 

هن��اك توجه نحو الدورات املتخصص��ة التي تهدف إىل تلبية احتياجات العمل باإلضافة إىل 

فهم العمل والثقافة العاملية.  

يستمر برنامج القادة الناشئني يف رشكة زيروكس )Xerox( خمسة أشهر ويتضمن برنامج 

بداية يس��تغرق ساعتني ويس��تخدم االجتامع املعتمد عىل اإلنرتنت ومناذج إلكرتونية يتمها 

املوظف��ون بسعتهم الخاصة وإجتامعات مبارشة وتقييم إلكرتوين وتوجيه ومراقبة654.  وقد 

اش��رتك موظفون من ش��امل أمريكا وأوروبا يف برنامج القادة الناش��ئني، تش��تمل كل جلسة 

يف الربنام��ج األورويب للقادة الناش��ئني عىل مديرين ذوي اإلمكاني��ات العالية من 14 دولة، 

يعملون مبهام مختلف��ة ويتحدثون بلغات مختلفة.  ويتضمن الجزء األكرث صعوبة من هذا 

الربنامج العمل عىل مهام متبادلة وثقافات مختلفة وفرق مشتتة جغرافياً لتحديد وتخطيط 

وبدء املرشوع��ات التجارية املعتمدة عىل مبادرات إس��رتاتيجية، ويعرض كل فريق نتائجه 

لنواب الرئيس واملسؤولني التنفيذيني عند نهاية الربنامج.  

ويع��رض الجدول )9-3( أمثلة للمؤسس��ات التي ُتقدم تعلي��اًم تنفيذياً،  وهناك توجهات 

أساسية متنوعة يف هذا النوع من التعليم.  وتستخدم العديد من الرشكات والجامعات التعلم 

ع��ن بعد )الذي متت مناقش��ته يف الفصل الثام��ن من هذا الكتاب( للوصول إىل املس��ؤولني 

التفيذيني655.  وقد بدأت العديد من مدارس األعامل بتقديم برامج داخلية مخصصة ملساعدة 

املديرين عىل اكتس��اب مهارات حقيقية ودراس��ة مش��كالت يف بيئات العم��ل الفعلية دون 

الحاجة إىل اإلنقطاع عن عملهم والس��فر إىل املعس��كر.  فعىل س��بيل املثال، تعقد مؤسس��ة 
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دي��وك التعليمية )Duke Corporate Education( برامج متخصصة لرشكة أرس��يلور ميتال 

)ArcelorMittal(، الت��ي تش��كلت عن طريق دمج رشكتني لصناع��ة الصلب656، وقد متثلت 

أحد التحديات التي تواجهها الرشكة يف كيفية جعل مديريها يفهمون التحديات العاملية التي 

تواجهه��ا صناعة الصلب.  ونتيجة لذلك تضمن الربنامج زيارة مديري الفروع لرشكات الصلب 

يف كل من األسواق الناشئة واألسواق التي وصلت إىل حالة من التوازن، وذلك لفهم العمليات 

التكنولوجي��ة واإلداري��ة يف مصنع صلب أكرث اس��تقراراً مقارنًة مبصنع صل��ب متناٍم.  وُطِلّب 

من املديرين تقديم اقرتاحات لتطوير املنش��أة املتنامية، مثل تحديد املشاكل البيئية وتزويد 

 )Haas School of Business( إمكانيات األمن والصحة.  وقد عملت مدرس��ة هاس لألعامل

بجامعة كاليفورنيا، ببريكيل، مع رشكة ش��تات اويل هيدرو، رشك��ة البرتول والغاز النريويجية، 

لتطوير برنامج يركز عىل إعداد املوظفني للعمل يف ثقافات مختلفة. وتضمن الربنامج تحديات، 

مثل العمل مع متعهدين ليس لديهم املوظفون الالزمون أو املعدات الالزمة إلمتام املرشوع يف 

الوقت املحدد له أو التدريب عىل التعامل مع مسؤويل الحكومة املحلية.  

وقد متثل االتجاه اآلخر يف التعليم التنفيذي يف توفري دورات رسمية من قبل املستشارين 

أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات جنباً إىل جنب مع األنواع األخرى من أنشطة التدريب 

والتطوير.  وقد اس��تخدمت منتجات رشكة أف��ون )Avon( التعلم العميل للتطوير اإلداري، 

واس��تهدف هذا الربنامج املوظفني الذين تعتق��د الرشكة أنه من املمكن أن ُيصبحوا مديري 

عموم657.  يحرض الربنامج فريق من املوظفني بعضهم مع بعض ملدة س��تة أس��ابيع مقسمة 

عىل مثانية عرش شهراً، ويجتمع هؤالء املوظفون يف كل جلسة يف دولة مختلفة وذلك ملعرفة 

إس��رتاتيجية أفون العاملية.  وُيزود املش��اركون بخلفية عامة ع��ن املجال الوظيفي للجامعة 

واالستشاريني، ثم تعمل الفرق مع تنفيذيني بارزين يف مرشوع الدولة مثل كيفية التخلل إىل 

سوق جديد، وُتعرض مشاريع الفريق عىل مديري أفون البارزين.  

وقد أجرى املديرون الذين حرضوا برنامج تطوير القيادة يف غرينزبورو ش��امل كارولينا، 

اختبارات نفس��ية وتلق��وا تغذية راجعة من مديريهم وأقرانهم، ك��ام تلقوا تقارير مبارشة، 

وش��اركوا يف أنش��طة بناء املجموعات )مثل التعلم باملغامرة، الذي نوقش يف الفصل السابع 

م��ن هذا الكتاب( أو مواقف املحاكاة، وتلقوا نصائح استش��ارية وحددوا أهدافاً تطويرية، 

وكتبوا وسجلوا خططاً للتطوير658.
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جدول )9-3( أمثلة عىل املؤسسات التي تقدم التعليم التنفيذي

2006- 2007مزود الخدمة )الموقع(

العائد )بالمليون(

البرامج المتاحة 

المعروضة

العمالء الذين تخدمهم 

الدورات المخصصة

9011339. 8هارفارد )بوسطن(

73341112. 6إنسياد )فرنسا، سنغافورة(

معهد أي إم دي )لوزان، 

سويسرا(

2 .73132100

ستانفورد )ستانفورد، 

كاليفورنيا(

8 .224211

137322. 1كولومبيا )نيويورك(

المصدر:
«2008 Business School Rankings and Profiles«.  www. BusinessWeek. com February 28، 2009. 

تتطلع العديد من الرشكات وموظفيها إىل تقليل الوقت املستغرق يف الحصول عىل درجة 

علمية متقدم��ة يف مجال األعامل، ونتيجة لذلك تقدم الجامعات برامج ُمصغرة ملاجس��تري 

إدارة األعامل تتيح للموظفني الحصول عىل درجة املاجستري يف أقل من عامني، وهو الوقت 

ال��الزم للحصول ع��ىل هذه الدرجة يف برنامج كامل659، وعىل س��بيل املث��ال تعرض جامعة 

دريكس��يل )Drexel University( وجامع��ة أوهاي��و )Ohio University( برامج رسيعة 

ومكثفة للحصول عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ميكن إمتامها خالل عام واحد فقط.  

نظراً الرتفاع تكاليف برامج التعليم التنفيذية، تطلب الرشكات بيانات تقييم توضح قيمة 

الربنامج، ونتيجة لذلك تبدأ العديد من الجامعات التي تعرض برامج تعليم تنفيذية يف قياس 

العائد من هذه الربامج عىل االس��تثامر.  وعىل س��بيل املثال تستخدم كليات إدارة األعامل 

بكلومبيا مقاييس أداء لتحديد مدى نجاح املش��اركني يف الربنامج660، وُتقاس مهارات القيادة 

ومهارات بناء الفريق إضافًة إىل التفكري اإلس��رتاتيجي عن طري��ق التقييم الذايت وتقوميات 

املدي��ر وتعليقات األقران التي ُتجم��ع قبل حضور املوظفني للربنامج إضافًة إىل إمتام برنامج 

متابع��ة ملدة عام كامل.  وللحكم عىل القيمة العملي��ة لربامجها، تطلب كلية داردن إلدارة 
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 Darden Graduate School of Business Administration( األعامل بجامعة فريجينيا

at the University of Virginia( من املشاركني يف برامج التعليم التنفيذية إمتام إستبيانات 

بعد حضور الربنامج بثالثة أشهر.  وتستخدم بعض برامج تلك املدرسة التعلم العميل حيث 

يق��دم املوظف��ون عروضاً تقدميية أمام املديرين يف املس��تويات العلي��ا، وهذا يوضح كيف 

ساعدتهم املشاركة يف مثل هذا الربنامج عىل التعامل مع مشاكل العمل بنجاح.  كام يوضح 

مدى اس��تفادة الرشكة من هذا التدريب، وقد يكون االشرتاك يف برامج التعلم التنفيذية أو 

برام��ج ماجس��تري إدارة األعامل مقترصاً عىل املديرين أو املوظف��ني ذوي املهارات اإلدارية.  

ونتيجة لذلك، توفر العديد من الرشكات إمكانية تسديد رسوم الدراسة كأحد املزايا املقدمة 

لجميع موظفيها، وذلك لتش��جيعهم عىل التطوير ويتضمن برنامج تس��ديد رسوم الدراسة 

دفع تكاليف املوظفني للكلية ودورات الجامعة والربامج املؤهلة للحصول عىل تلك الدرجة.  

حي��ث تنفق ال��رشكات قرابة مليار دوالر ع��ىل هذه اإلمكانية عىل ال��دورات التي تقدمها 

 Capella( الكليات والجامعات غري الربحية إضافًة إىل الجامعات الربحية مثل جامعة كابيال

University(661.  وتتضمن تلك الدورات تعليم مبارش يف قاعات الدراسة والتعلم اإللكرتوين 

إضافًة إىل التعلم املختلط، فعىل س��بيل املثال ُيتيح برنامج املوظف الداريس برشكة يونايتد 

تكنولوج��ي )United Technology( للموظف��ني تلقى مائة يف املائة من رس��وم الدراس��ة 

لجميع النفقات التعليمية ومن بينها التعليم الخاص ورس��وم التسجيل والكتب.  وال يتعني 

أن تك��ون تلك الدورات مرتبطة بعمل املوظف، ويتاح للموظفني ثالث س��اعات أس��بوعياً 

للدراس��ة أو لحضور الدورة.  ويتلقى املوظف��ون الذين يحصلون عىل تلك الدرجة 10.000 

دوالر م��ن رصيد الرشكة، وقد قدم��ت الرشكة ما يزيد عن 60 ملي��ون دوالر لهذا الربنامج 

والذي ويستخدمه 15% من املوظفني.  

عىل الرغم من االس��تثامر الضخم يف تسديد رس��وم الدراسة هذه، مل تحاول العديد من 

ال��رشكات تحديد قيمة مث��ل هذه الربامج، فقد وجدت الرشكات الت��ي تتبع هذا النهج أن 

هذه الربامج تزيد من معدالت االحتفاظ باملوظفني كام تزيد من مدى اس��تعداد املوظفني 

للرتقي، إضافًة إىل تحس��ني أداء املوظفني للعم��ل662.  وال ترى يونايتد تكنولوجي حاجة من 

إج��راء تحلي��ل التكلفة والفائدة نظ��راً العتقادها بأن القوى العاملة الت��ي تلقت قدراً من 

التعليم والتدريب الجيد س��تكون أكرث إنتاجية، وعىل الرغ��م من ذلك ُتلزم بعض الرشكات 
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موظفيه��ا تحقيق الحد األدىن من درجات الدورة أو الحصول عىل الحد األدىن من متوس��ط 

الدرجات للحصول عىل إمكانية س��داد الرس��وم.  يف حني ُترغم ال��رشكات األخرى املوظفني 

عىل البقاء معهم لفرتة معينة بعد الحصول عىل درجة املاجس��تري من خالل برامج تس��ديد 

الرسوم الدراسية.  ويضطر املوظفون الذين يغادرون الرشكة ُمبكراً إىل سداد تكاليف الرسوم 

الدراس��ية للرشكة، ومتتلك سلس��لة متاجر كوم آند جو برنامج سداد الرسوم الدراسية الذي 

يتيح للموظفني الحصول عىل الدرجات العلمية أثناء عملهم لدوام كامل.  ويس��دد الربنامج 

100% من رس��وم دراس��ة الطالب إذا ما حصلوا عىل تقدير امتياز أو جيد جداً يف حني يتم 

تسديد 50% فقط من الرسوم إذا ما حصلوا عىل تقدير مقبول663.

التقييم:

يتضم��ن التقييم جمع معلوم��ات وتقديم تغذية راجعة إىل املوظفني عن س��لوكهم أو 

طريق��ة التواص��ل أو القيم أو امله��ارات664، وقد ُيطل��ب من املوظفني إضاف��ًة إىل أقرانهم 

واملديرين والعمالء تقديم معلومات.  ويستخدم التقييم يف أغلب األحيان لتحديد املوظفني 

ذوي اإلمكانيات اإلدارية ولقياس نقاط القوة والضعف لدى املديرين الحاليني.  كام يستخدم 

التقييم أيض��اً لتحديد املديرين ذوي اإلمكانيات التي تؤهلهم لالرتقاء إىل مناصب تنفيذية 

عالية املس��توى، كام مُيكن استخدامه مع فرق العمل لتحديد نقاط القوة والضعف ألعضاء 

الفريق إضافًة إىل عمليات اتخاذ القرارات أو أمناط التواصل التي ُتعيق إنتاجية الفريق. 

وتختلف الرشكات من حيث األس��اليب ومصادر املعلومات التي تس��تخدمها يف التقييم 

التطوري، إذ تزود العديد من الرشكات املوظفني مبعلومات تقييم األداء.  وتستخدم الرشكات 

ذات النظم التطورية املعقدة اختبارات نفسية لقياس مهارات املوظفني وأنواع شخصياتهم 

إضاف��ًة إىل أمن��اط التواصل.  حيث تس��اعد أنواع التقييم هذه املوظف��ني عىل فهم ميولهم 

واحتياجاتهم ونوع بيئة العمل التي ُيفضلونها، إضافًة إىل نوع العمل املالئم لهم665، وميكن 

أن ُيس��اعد هذا النوع من املعلومات، إضافًة إىل املعلوم��ات التي يتلقونها من الرشكة عن 

أدائه��م )م��ن تقييامت األداء( والف��رص املتاحة لهم، املوظفني ع��ىل تحديد نوع األهداف 

التطوري��ة الت��ي قد تك��ون أكرث مالءمة لهم )مث��ل منصب قيادي أو زي��ادة نطاق عملهم 

الحايل(.  ومن أمثلة أدوات تقييم الشخصية، استبيان الشخصية لنيو واستبيان ديسك إضافًة 
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  .)NEO Personality Inventory, Disc and Myers-Briggs( إىل استبيان مايرز- بريجز

ويقيس اس��تبيان الش��خصية لنيو خمس عوامل للش��خصية )تعرف بإسم العوامل الخمس 

الك��ربى( وهي:  الضمري الحي واإلنبس��اطية والتكيف والقب��ول واالنفتاح للتجربة، يف حني 

ُيقدم اس��تبيان ديس��ك تصنيفات ألربع جوانب من الس��لوك )الهيمنة والتأثري واالستعداد 

والضمري الحي(.  

 )Cameuse North American( عىل سبيل املثال، تستخدم رشكة كارميوز نورث أمريكا

تقييامت الشخصية يف برامج تطوير القيادة الخاصة بها.  وقد استخدمت تقييامت الشخصية 

للموظف��ني الذين ت��م تحديدهم عىل أنهم ميتلكون إمكاني��ات تؤهلهم للمناصب اإلدارية 

العليا لتوجيه املوظفني إىل األنش��طة اإلمنائية مثل التوجيه والدورات الرسمية666، وتستخدم 

رشك��ة إدوارد جونز )Edward Jones(، وهي رشكة اس��تثامر ووس��اطة، تقييم الش��خصية 

لتحدي��د مدى توفر إمكانيات القيادة للمستش��ارين املاليني الذين يعملون خارج املقارات 

الرئيسة بسانت لويز، مبيسوري667.  وُيدمج تقييم الشخصية بتقييم التغذية الراجعة )تقييم 

ال� 360 درج��ة( من األقران لتزويد الرشكة بفكرة عن مه��ارات القيادة الخاصة باملوظفني.  

ويتسلم املوظفون ومديروهم النتائج، التي تستخدم لتحديد إذا ما كان املوظفون ميتلكون 

الش��خصية الت��ي تؤهلهم للحص��ول عىل دور قي��ادي يف املقرات الرس��مية، وباإلضافة إىل 

األقران قد تجمع الرشكات التقييامت التي يضعها املدير بخصوص أمناط ش��خصية املوظفني 

وسلوكياتهم، ولذلك ستعرض األقسام التالية العديد من أدوات التقييم الشائعة.  

:)Myers-Briggs Type Indicator( مؤشر مايرز-بريجز للنوع

يع��د هذا املؤرش االختبار النفيس األكرث ش��يوعاً لتطوير املوظف��ني، وُيجري ما يقرب من 2 

مليون ش��خص مؤرش مايرز بريجز للنوع يف الواليات املتحدة األمريكية كل عام.  ويتكون هذا 

االختبار من مائة س��ؤال حول مشاعر الفرد أو ما يفضله يف املواقف املختلفة )عىل سبيل املثال 

»هل أنت شخص اجتامعي أم متحفظ وهادئ؟»(.  ويقوم مؤرش مايرز بريجز للنوع عىل عمل 

كارل جونغ )Carl Jung(، األخصايئ النفيس الذي اعتقد أن اختالف س��لوكيات األش��خاص تنبع 

من أولوياتهم وخياراتهم يف اتخاذ القرارات والتواصل الشخيص إضافًة إىل جمع املعلومات.
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ويح��دد مؤرش مايرز بريجز للنوع تفضيالت األش��خاص الخاصة بالنش��اط )األنطواء يف 
مقابل االنبساط( وجمع املعلومات )االستشعار يف مقابل الحدس( واتخاذ القرارات )التفكري 

يف مقابل الشعور( ومنط الحياة )الحكم يف مقابل اإلدراك(668. وتتحدد ثنائية النشاط عندما 
يكتسب األشخاص قوة يف الشخصية وحيوية، إذ يستمد األشخاص االنبساطيون نشاطهم عن 
طريق العالقات الشخصية، يف حني يستمد األشخاص االنطوائيون طاقتهم عن طريق الرتكيز 
عىل األفكار واملش��اعر الش��خصية.  وترتبط ثنائية جمع املعلومات باإلجراءات والترصفات 
التي يقوم بها األش��خاص عند اتخاذ القرارات.  ومييل األش��خاص الذين ُيفضلون االستشعار 
إىل جمع الحقائق والتفاصيل، يف حني مييل األشخاص الذين يفضلون الحدس إىل الرتكيز عىل 
الحقائق بشكل أقل وعىل املسؤوليات والعالقات بني األشخاص بشكل أكرب.  وتعتمد الفروق 
يف أمناط اتخاذ القرارات عىل مقدار االعتبارات التي يوليها الفرد ملشاعر اآلخرين عند اتخاذ 
القرارات.  ومييل األش��خاص الذين ُيفضلون التفكري إىل أن يكونوا أكرث موضوعية عند اتخاذ 
القرارات، يف حني مييل األش��خاص الذين يفضلون املشاعر إىل تقييم تأثري القرارات املحتملة 
يف اآلخري��ن وأن يكون��وا أكرث ذاتية عند اتخاذ القرارات.  وم��ن ناحية أخرى تعكس ثنائية 
أمناط الحياة ميل األش��خاص ألن يتسموا باملرونة والقابلية للتكيف.  ويركز األشخاص الذين 
ُيفضلون الحكم عىل األهداف وتحديد مواعيد نهائية ويفضلون أن يكونوا أكرث حس��اًم، يف 
حني مييل األش��خاص الذين ُيفضلون اإلدراك إىل االس��تمتاع باملفاجآت، مثل تغيري القرارات 

واالعرتاض عىل املواعيد النهائية.  

تنشأ أمناط الشخصية الفريدة الستة عرش عن مزيج من أربعة تفضيالت )راجع الجدول 
9-4(.  وق��د طور كل من��ا مواطن القوة ومواطن الضعف نتيجة لتفضيالتنا.  وعىل س��بيل 
املث��ال، مييل األش��خاص االنطوائيون والذين يفضلون االستش��عار والتفك��ري والحكم إىل أن 
يكونوا جادين وهادئني وعمليني ومنظمني ومنطقيني.  كام ميكنهم تنظيم املهام وأن يكونوا 
حازمني ويتبعوا الخطط واألهداف.  وميتلك مثل هؤالء األشخاص العديد من نقاط الضعف 
نظراً لعدم استخدامهم للتفضيالت املقابلة لالنبساط والحدس والشعور واإلدراك.  وتتضمن 
نقاط الضعف املحتملة لهؤالء األشخاص مشاكل تتعلق بالفرص غري املتوقعة والظهور مبظهر 
عدم االهتامم باملهام أو الظهور مبظهر التعامل املوضوعي واملجرد من املشاعر مع األقران أو 
التسع يف اتخاذ القرارات.  وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن أمناط الش��خصية راجع 

  .www.keirsey.com املوقع اإللكرتوين
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جدول )9-4( أمناط الشخصية املستخدمة يف تقييم مؤرش مايرز بريجز للنوع

األنماط التي تميل إلى الحدساألنماط التي تميل إلى االستشعار

التفكيرالمشاعر المشاعرالتفكير

الش��خص  االنطوائيون س��مات 

يميل  ال��ذي  االنطوائي 

إلى االستشعار والتفكير 

والحكم

الش��خص  س��مات 

ال��ذي  االنطوائ��ي 

إلى االستش��عار  يمي��ل 

والمشاعر والحكم

الش��خص  س��مات 

يميل  ال��ذي  االنطوائي 

إلى الحدس والمش��اعر 

والحكم

س��مات الش��خص االنطوائي 

ال��ذي يمي��ل إل��ى الح��دس 

والتفكير والحكم

التي تميل  األنماط 

إلى الحكم

والجدية  بالهدوء  يتسم 

ويحق��ق النج��اح ع��ن 

الش��مولية  طري��ق 

عمل��ي  واالعتمادي��ة.  

وواقعي ومسؤول.  يقرر 

عل��ى نح��و منطقي ما 

ويعمل  عمل��ه  يتعي��ن 

بثبات،  تحقيق��ه  عل��ى 

ع��ن  النظ��ر  بغ��ض 

يش��عر  المش��تتات.  

بالس��عادة عن��د تنظيم 

سواء  وترتيبها،  األش��ياء 

ف��ي المن��زل أو العمل 

أو ف��ي الحي��اة بوج��ه 

ع��ام.  ُيق��در الع��ادات 

واإلخالص.

والود  باله��دوء  يتس��م 

ويتح��رك  والمس��ؤولية 

الضمي��ر.   م��ن  بداف��ع 

ف��ي  وثاب��ت  ملت��زم 

تلبية التزاماته.  ش��امل 

ومخلص  ودقيق  ومثابر 

ويراعي مشاعر اآلخرين 

أش��ياء  ويتذكر  ويالحظ 

معينة خاصة باألشخاص 

المهم��ة بالنس��بة ل��ه.  

ويهتم بمشاعر اآلخرين.  

يس��عى إلى إعداد بيئة 

منظمة ومتناغمة.

فه��م  إل��ى  يس��عى 

معان��ي وروابط األفكار 

والممتلكات  والعالقات 

المادي��ة.  يرغ��ب ف��ي 

فه��م دوافع األش��خاص 

ويمتل��ك بصي��رة يجلها 

اآلخرون.  يع��ي ويلتزم 

بقيمه��م الثابتة.  يطور 

ح��ول  واضح��ة  رؤي��ة 

المصالح  كيفية خدم��ة 

العام��ة بش��كل أفضل.  

منظ��م وحازم في تنفيذ 

رؤيته. 

يمتل��ك عقل صاف��ي ودافع 

قوي لتنفيذ أف��كاره وتحقيق 

أنم��اط  ي��رى  أهداف��ه.  

األح��داث الخارجية بس��رعة 

تفس��يرية  مناظي��ر  ويط��ور 

طويلة الم��دى.  عندما يكون 

ملتزم��ا، يرت��ب عمل��ه ث��م 

ينفذه.  متش��كك ومس��تقل، 

للكفاءة  لديه معايير مرتفعة 

واألداء – له ولغيره.

الش��خص  س��مات 

يميل  ال��ذي  االنطوائي 

إلى االستشعار والتفكير 

واإلدراك.

الش��خص  س��مات 

ال��ذي  االنطوائ��ي 

إلى االستش��عار  يمي��ل 

والمشاعر واإلدراك.

الش��خص  س��مات 

يميل  ال��ذي  االنطوائي 

إلى الحدس والمش��اعر 

واإلدراك.

س��مات الش��خص االنطوائي 

ال��ذي يمي��ل إل��ى الح��دس 

والتفكير واإلدراك.
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التي تميل  األنماط 

إلى اإلدراك

وهادئ.   ومرن  متسامح 

ويراق��ب األحداث حتى 

ظه��ور مش��كلة م��ا ثم 

عل��ى  بس��رعة  يعم��ل 

إيج��اد حل��ول فعال��ة.  

يحلل ما يجعل األش��ياء 

فعالة ومستعد لالنخراط 

كبي��رة  كمي��ات  ف��ي 

لتحديد  البيان��ات  م��ن 

المش��كالت  أس��اس 

بالسبب  مهتم  العملية، 

والنتيجة، ينظم الحقائق 

المب��ادئ  باس��تخدام 

وُيقي��م  المنطقي��ة 

الكفاءة. 

هادئ وودود وحس��اس 

يس��تمتع  وعط��وف.  

وما  الحالي��ة  باللحظ��ة 

يج��رى حول��ه.  يح��ب 

أن يك��ون له مس��احته 

خالل  والعمل  الخاص��ة 

الُمحدد  الزمن��ي  اإلطار 

ل��ه.  مخل��ص وملت��زم 

وباألش��خاص  بقيم��ه 

المهمين بالنسبة له.  ال 

والنزاع،  االختالف  يحب 

ال يف��رض آراءه أو قيمه 

على اآلخرين.

لقيمه  ومخل��ص  مثالي 

المهمي��ن  واألش��خاص 

بالنس��بة ل��ه.  يرغ��ب 

الخارجي��ة  حي��اة  ف��ي 

والمنس��جمة مع قيمه.  

فضولي وسريع في رؤية 

أن  ُيمكن  االحتم��االت، 

يكون عامل مساعد في 

األفكار.  يس��عى  تنفيذ 

األش��خاص  فه��م  إل��ى 

ومساعدتهم على الوفاء 

بالتزاماته��م.  متكي��ف 

وم��رن ومقب��ول مال��م 

تهدد قيمه.

يس��عى إلى تطوير تفسيرات 

ل��كل ش��يء يهتم  منطقي��ة 

به.  نظ��ري وتجريدي، يهتم 

باألف��كار أكث��ر م��ن التفاعل 

االجتماعي.  هادئ ومس��تقل 

ومرن ومتكي��ف.  لديه قدرة 

غير عادية على التركيز بعمق 

عل��ى ح��ل المش��كالت في 

االهتمام.  متش��كك،  مناطق 

وناق��د ف��ي بع��ض األحيان، 

وتحليلي دائماً.

الش��خص  االنبساطيون س��مات 

االنبس��اطي الذي يميل 

إلى االستشعار والتفكير 

واإلدراك.

الش��خص  س��مات 

ال��ذي  االنبس��اطي 

إلى االستش��عار  يمي��ل 

والمشاعر واإلدراك.

الش��خص  س��مات 

االنبس��اطي الذي يميل 

إلى االستشعار والحدس 

واإلدراك.

االنبساطي  الش��خص  سمات 

ال��ذي يميل إلى االستش��عار 

والحدس واإلدراك.

التي تميل  األنماط 

إلى اإلدراك

م��رن ومتس��امح ويتبع 

منهج عمل��ي يركز على 

النتائج الفورية.  يتحمل 

النظريات والتفس��يرات 

المفاهيمي��ة – يرغ��ب 

بحم��اس  العم��ل  ف��ي 

لح��ل المش��كلة.  يركز 

الفورية  النتائ��ج  عل��ى 

ويس��تمتع ب��كل لحظة 

يك��ون فيها نش��طاً مع 

يس��تمتع  اآلخري��ن. 

بالنمط والراحة المادية.  

يتعلم بشكل أفضل من 

خالل الممارسة. 

وودود  متحف��ظ  غي��ر 

لآلخري��ن.   ل  ومتقب��ل 

مل��يء بالحيوية والمرح 

وحب الحياة واألشخاص 

المادي��ة.   والراح��ة 

مع  بالعم��ل  يس��تمتع 

أشياء.   لتحقيق  اآلخرين 

بمنطق  بعمل��ه  يق��وم 

يجعل  واقع��ي،  ومنهج 

العم��ل ممتع��اً ومرن��اً 

اس��تعداد  وعفوياً، على 

األش��خاص  مع  للتكيف 

الجدي��دة.   والبيئ��ات 

يتعلم بشكل أفضل من 

مهارة  ممارس��ة  خ��الل 

جديدة مع اآلخرين.

بح��رارة  متحم��س 

الحياة  ي��رى  وخيال��ي، 

مليئة بالفرص، يربط بين 

والمعلومات  األح��داث 

ش��ديدة،  بس��رعة 

ويعال��ج األم��ور بثق��ة 

معتم��داً عل��ى األنماط 

التي يراه��ا، يرغب في 

مزي��د م��ن التأكيد من 

استعداد  اآلخرين وعلى 

لمن��ح التقديم والدعم.  

عف��وي وم��رن وغالب��اً 

م��ا يعتمد عل��ى قدرته 

على االرتج��ال وطالقته 

الشفهية. 

ومتحم��س  وماه��ر  س��ريع 

ومنتب��ه وبليغ.  لدي��ه موارد 

متع��ددة لح��ل المش��كالت 

الجدي��دة والتي ُتمثل تحدياً.  

الف��رص  تولي��د  ف��ي  ب��ارع 

المفاهيمي��ة ومن ثم تحليلها 

على نحو إس��تراتيجي.  جيد 

ف��ي فه��م اآلخري��ن.  يم��ل 

ما يعمل  من الروتين، ن��ادراً 

بالطريق��ة  نفس��ه  الش��يء 

نفسها، متحمس لالنتقال إلى 

مصلحة بعد أخرى.
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الش��خص  س��مات 

االنبس��اطي الذي يميل 

إلى االستشعار والتفكير 

والحكم.

الش��خص  س��مات 

ال��ذي  االنبس��اطي 

إلى االستش��عار  يمي��ل 

والمشاعر والحكم.

الش��خص  س��مات 

االنبس��اطي الذي يميل 

إلى االستشعار والحدس 

والحكم.

االنبساطي  الش��خص  سمات 

ال��ذي يميل إلى االستش��عار 

والحدس والحكم.

التي تميل  األنماط 

إلى الحكم

وحازم  وواقع��ي  عملي 

وينف��ذ قرارته بس��رعة.  

المش��اريع  ينظ��م 

لتحقي��ق  واألش��خاص 

عل��ى  يرك��ز  األش��ياء، 

تحقي��ق النتائج بأقصى 

كف��اءة ممكن��ة.  يهتم 

المتك��ررة.   بالتفاصي��ل 

لدي��ه مجموعة واضحة 

المنطقية،  المعايير  من 

ويتبعه��م –ويرغب من 

على  اتباعها-  اآلخري��ن 

نحو نظامي.  نش��ط في 

تنفيذ خططه. 

ضمي��ر  وذو  حن��ون 

ح��ي ومتع��اون.  يحب 

البيئ��ة  ف��ي  التجان��س 

المحيط��ة ب��ه ويعم��ل 

بإص��رار عل��ى تحقيقه.  

يحب العمل مع اآلخرين 

بدقة  المه��ام  لتحقي��ق 

المناس��ب.   وفي الوقت 

مخلص وشامل حتى في 

األمور الصغيرة.  يالحظ 

م��ا يحتاجه اآلخرون في 

اليومية ويحاول  حياتهم 

توفي��ره.  يرغ��ب ف��ي 

الحص��ول عل��ى التقدير 

لما هو علي��ه وما يقوم 

به. 

ومتعاط��ف  رقي��ق 

ومس��ؤول.   ومتج��اوب 

يول��ي اهتماماً ش��ديداً 

لعواط��ف واحتياج��ات 

ودواف��ع اآلخرين.  يجد 

فرص��اً في كل ش��خص، 

يرغ��ب ف��ي مس��اعدة 

اآلخري��ن عل��ى تحقيق 

ُيمث��ل  ق��د  فرصه��م.  

األف��راد  لنم��و  س��بباً 

والمجموع��ات.  ُمخلص 

للم��دح  ومتج��اوب 

والنقد على حد س��واء.  

اجتماعي وييس��ر عمل 

في مجموعات  اآلخرين 

وُيوفر قيادة ملهمة. 

صريح وحازم وعلى استعداد 

القيادية.   المناصب  لتولي 

والسياسات  الخطوات  يرى 

الكفء  وغير  المنطقية  غير 

نظم  وينفذ  ُيطور  بسرعة، 

الُمشكالت  ل��ح��ل  ش��ام��ل��ة 

يستمتع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة. 

المدى  الطويل  بالتخطيط 

ما  غالباً  األه���داف.   ووض��ع 

يكون حسن االطالع والقراءة 

معارفه  بتوسيع  ويستمتع 

نشط  اآلخرين.   إلى  ونقلها 

في تقديم أفكاره. 

المصدر: 
 Reproduced with special permission of the publisher، consulting psychologists press، Inc. ، Palo 

Alto، CA 94303، from Manual:  A Guide to the development and use of the Myers –Briggs Type 

Indicator by Isabel Briggs-Myers and Mary H.  McCaulley.  Copyright 1985 by peter Briggs- 

Myers and Katherine D. Myers.  All rights reserved.  Myers –Briggs Type Indicator and MBTI are 

registered trade marks of Consulting psychologists press، Inc.  Further reproduction is prohibited 

without the publisher›s consent. 

وقد اس��تخدم مؤرش مايرز بريجز للنوع لفهم أش��ياء مثل التواص��ل والتحفيز والعمل 

الجامع��ي وأمناط العمل والقيادة، فعىل س��بيل املثال ميكن اس��تخدامه م��ن قبل مندويب 

املبيع��ات أو التنفيذيني الذين يرغبون يف أن ُيصبحوا أكرث فاعلية يف التواصل الش��خيص من 

خالل استكش��اف أمناط ش��خصياتهم والطريقة التي ينظر اآلخرون به��ا إليهم.  وميكن أن 

ُيس��اعد هذا املؤرش الرشكات عىل تكوين فرق عن طريق ربط أعضاء الفريق مبهام تس��مح 
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لهم بالرتكيز عىل تفضيالتهم وعن طريق مس��اعدة املوظفني عىل فهم كيف أن التفضيالت 

املختلفة ألعضاء الفريق قد تؤدي إىل حل امُلشكلة669.  فمثاًل مُيكن أن يتوىل املوظفون الذين 

مييل��ون إىل الحدس املهام التي تتطلب العص��ف الذهني، يف حني مُيكن أن يتوىل املوظفون 

الذين مييلون إىل االستشعار مسؤولية تقويم األفكار.  

ويرى األش��خاص الذين خضعوا ملؤرش مايرز بريجز للنوع أنه تجربة إيجابية س��اعدتهم 

عىل تغيري س��لوكياتهم، ويبدو أن عالمات تس��جيل هذا املؤرش ترتبط مبهنة الفرد.  وُيش��ري 

تحليل عالمات تس��جيل امل��ؤرش الخاصة باملديري��ن يف الواليات املتح��دة وإنجلرتا وأمريكا 

الالتينية واليابان إىل أن أغلبية شاسعة من املديرين لديهم أمناط شخصية معينة )كاألشخاص 

االنطوائيني الذين مييلون إىل االستش��عار والتفكري والحكم أو األش��خاص اإلنطوائيني الذين 

مييلون إىل الحدس والتفكري والحكم أو األش��خاص اإلنبساطيني الذين مييلون إىل االستشعار 

والتفكري والحكم أو األش��خاص االنبس��اطيني الذين مييلون إىل الح��دس والتفكري والحكم(.  

وع��ىل الرغم من ذل��ك ليس من الرضورة أن تك��ون عالمات مؤرش ماي��رز بريجز ثابتة أو 

موثوق��ة عىل مدار الوقت.  وقد وجدت الدراس��ات التي أُجري��ت عىل مؤرش مايرز بريجز 

للنوع يف وقتني مختلفني أن 24% من األشخاص الذين خضعوا لهذا االختبار ُصنرِّفوا يف النوع 

نفسه يف املرة الثانية670.

ُيع��د مؤرش ماي��رز بريجز للنوع أداة قيم��ة لفهم أمناط التواصل والط��رق التي ُيفضل 

األش��خاص التعام��ل بها مع اآلخرين، ونظ��راً ألنه ال يقيس كيفية عم��ل املوظفني يف املهام 

امُلفضلة بالنسبة لهم، ال يجب أن يستخدم وحده وسيلة لتقييم األداء أو تقييم فرص ترقي 

املوظفني، عالوًة عىل ذلك ال يجب أن ُينظر إىل أمناط ش��خصية مؤرش مايرز بريجز عىل أنها 

أمناط شخصية غري متغرية.  

مركز التقييم:

وهي العملية التي ُيقيم فيها العديد من امُلقدرين أو املقيمني أداء املوظفني يف مجموعة 

م��ن التامرين671.  وغالباً ما ُتعقد هذه العملية خ��ارج العمل، كأن ُتعقد يف مركز مؤمترات 

عىل سبيل املثال.  ويشرتك من ست إىل اثني عرش موظفاً يف هذا االختبار يف الوقت الواحد.  
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وُتس��تخدم مراكز التقييم بش��كل أس��ايس لتحديد ما إذا كان املوظفون ميتلكون الس��امت 

الش��خصية واملهارات اإلداري��ة واملهارات الش��خصية الالزمة للوظائف اإلداري��ة.  ويتزايد 

استخدام تلك املراكز لتحديد ما إذا كان املوظفون ميتلكون املهارات الالزمة للعمل يف فرق.  

وتتضمن أنواع التدريبات امُلس��تخدمة يف مراكز التقييم املناقش��ات الجامعية بال قائد، 

وامُلقابالت الش��خصية، واملقابالت داخ��ل العمل ولعب األدوار672، ويف املناقش��ة الجامعية 

بال قائد، يتعني أن يعمل فريق مكون من خمس��ة إىل س��بعة أش��خاص معاً لحل املش��اكل 

املحددة خالل فرتة زمنية معينة.  وقد تتضمن املشكلة رشاء وبيع معدات أو ترشيح موظف 

للحصول عىل جائزة أو تجميع منتج، يف حني ُتشري املقابالت داخل العمل إىل موقف يحايك 

املهام اإلدارية لعمل املدير، ويتضمن التدريب مجموعة متنوعة من الوثائق التي قد تظهر 

خالل عمل املدير.  وُيطلب من امُلش��اركني قراءة مواد تعليمية وتحديد كيفية اإلجابة عنها، 

وقد تتضمن االس��تجابات مهام تفوي��ض أو جدولة االجتامعات أو كتاب��ة ردود أو تجاهل 

امُلذكرات عىل نحو تام!

ويف لعب األدوار، يقوم املش��رتكون بدور املدير أو موظف آخر، فعىل س��بيل املثال قد 

ُيطلب من أحد املش��رتكني يف مركز التقييم لعب دور املدير الذي يتعني عليه تقديم تقرير 

أداء س��لبي ألحد مرؤوسيه، وُيزود املش��رتك مبعلومات خاصة بأداء هذا املوظف، وُيطلب 

منه اإلعداد لعمل اجتامع مدته خمسة وأربعون دقيقة مع هذا املوظف ملناقشة مشكالت 

األداء، ويلع��ب املدي��ر أو أي فرد من أعض��اء مركز التقييم أو الرشك��ة دور هذا املوظف.  

وق��د يتضم��ن مركز التقييم أيضاً إج��راء االختبار، إذ ميكن أن ُتس��تخدم اختبارات الكفاءة 

واالهتامم��ات لتقييم مفردات املوظفني والق��درة العقلية العامة ومه��ارات التفكري.  وقد 

ُتس��تخدم اختبارات الش��خصية لتحديد ما إذا كان املوظفون يس��تطيعون العمل جنباً إىل 

جنب مع اآلخرين، وتحديد مدى تحملهم لألمور الغامضة وامتالكهم السامت األخرى التي 

تؤهلهم للنجاح يف عملهم بصفة مديرين.  

وقد ُصِممت التدريبات يف مركز التقييم لقياس مهارات املوظفني اإلدارية والش��خصية، 

وتتضم��ن املهارات الت��ي ُتقاس عىل نح��و منوذجي مه��ارات القيادة والتواصل الش��فهي 

والتواصل املكت��وب والحكم والقدرة التنظيمية وتحمل الضغ��ط.  ويوضح الجدول )5-9( 
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مثاالً عىل املهارات التي يقيسها مركز التقييم، ويتيح كل تدريب للموظفني املشاركني عرض 

عدة مهارات، فعىل س��بيل املث��ال ُتقيم التدريبات التي تطلب م��ن املوظفني عمل جدول 

مواعيد لتلبية متطلبات اإلنتاج قدرات املوظفني اإلدارية ومهارات حل امُلش��كالت، وتقيس 

املناقش��ات الجامعية بال قائد املهارات الش��خصية مثل الحساس��ية تجاه اآلخرين وتحمل 

الضغط ومهارات التواصل الشفهي.  

عادًة ما ُيس��تخدم املديرون بصف��ة مقيمني، إذ يتم تدريبهم للبحث عن الس��لوكيات 

املتعلقة باملهارات التي س��يتم تقييمها، وبصورة منطية أخرى ُيعهد إىل كل ُمقيم مبالحظة 

وتعق��ب س��لوكيات موظف واحد أو اثنني يف كل تدريب.  ويع��رض امُلقيمون مالحظاتهم 

ويقيمون مس��توى مهارة املوظف، )وعىل سبيل املثال، ُتش��ري العالمة 5 إىل مهارات قيادة 

عالية املستوى بينام ُتشري العالمة 1 إىل مهارات قيادة متدنية املستوى(، وبعد إمتام جميع 

املوظف��ني للتدريبات، يجتمع امُلقيمون ملناقش��ة مالحظاتهم ع��ن كل موظف، وُيقارنون 

العالم��ات التي منحوه��م إياها ويحاولون الوص��ول إىل اتفاق موحد ح��ول تقييم مهارة 

املوظف.  

تش��ري البح��وث إىل أن عالمات تقيي��م مركز األداء تتعل��ق باألداء ومس��توى الراتب 

إضافًة إىل مس��توى التقدم يف العمل673، وقد تكون مراكز التقييم أيضاً ُمفيدة يف األغراض 

التطورية، وذلك ألن املوظفني الذين يشرتكون يف العملية يتلقون تغذية راجعة بخصوص 

توجهاتهم ومواطن القوة والضعف يف مهاراتهم674، فعىل سبيل املثال تستخدم رشكة ستيل 

كيس )Steelcase(، وهي رشكة لتصنيع األثاث املكتبي تتخذ من غراند رابيدز مبيتش��يغن 

مقراً لها، مراكز التقييم للمديري��ن من الدرجة األوىل675، وتتضمن تدريبات مركز التقييم 

مواقف داخل العمل ومحاكاة املقابالت وتدريب ُمحدد املوعد يطلب من املشرتكني شغل 

املناصب التي غاب أصحابها.  وُيطلب من املديرين أيضاً مواجهة املوظف باألمور املتعلقة 

ب��األداء، ويدفع املوظف إىل التعهد بتحس��ني تلك املهارات.  ونظ��راً لتعلق التدريبات مبا 

ُيطل��ب من املديرين عمله مب��كان العمل، ُتعطى التغذية الراجعة له��م وفقاً ألدائهم يف 

مركز التقييم والذي قد يس��تهدف مهارات أو ق��درات ُمحددة يحتاجون إليها ليك يكونوا 

مديرين ناجحني.  
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جدول )9-5( أمثلة عىل املهارات التي تقيسها تدريبات مركز التقييم.  

المهارات 

التدريبات

المواقف 

داخل العمل

تدريبات 

جدولة 

المواعيد

المناقشات 

الجماعية بال 

قائد

اختبار 

الشخصية

لعب 

األدوار

القي��ادة )الهيمنة والتوجيه 

والتأثير وسعة الحيلة(

××××

××××حل المشكالت )الحكم(

المه��ارات الش��خصية بين 

حل  )الحساس��ية،  األف��راد 

الن��زاع، التع��اون، التواصل 

الشفهي(

×××

المهارات اإلدارية )التنظيم، 

التواص��ل  التخطي��ط، 

المكتوب(

×××

المهارات الشخصية )تحمل 

الضغط، الثقة(

×××

ملحوظة:  ُتشير العالمة × إلى أن التدريب يتضمن قياس تلك المهارة. 

المؤشرات أو المعايير المرجعية:

املؤرشات أو املعايري املرجعية عبارة عن وس��يلة تهدف إىل قياس العوامل الهامة الالزمة 

لنج��اح املدير.  وتعتمد العنارص التي تقيس��ها تلك املعايري أو امل��ؤرشات عىل بحث ُيدقق 

  . يف ال��دروس التي يتعلمها املس��ؤولني التنفيذيني يف األحداث الهام��ة يف حياتهم العملية676

وتتضمن العنارص امُلقاس��ة التعامل مع موظفني واكتساب موارد وإعداد مناخ عمل يشجع 

عىل اإلنتاج.  ويوضح الجدول )9-6( املهارات الس��ت ع��رشة التي ُيعتقد أنها هامة لنجاح 
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املدير، وقد تبني أن تلك املهارات تتعلق بعمليات التقويم األداء، ومعدالت تقييم الرؤس��اء 

الخاص��ة بإمكانية الرتق��ي، إضافًة إىل فرص الرتقي الفعلي��ة677، وللحصول عىل صورة كاملة 

مله��ارات املديرين يس��تخدم كل من مرشفيهم وأقرانهم بل هم أنفس��هم هذه الوس��يلة.  

وُيق��دم تقرير ملخص يعرض التقيي��امت الذاتية وتقييامت اآلخري��ن إىل املدير إضافًة إىل 

املعلومات الخاصة بكيفي��ة مقارنة التقييامت الخاصة باملدير بتقييامت املديرين اآلخرين، 

ويتوف��ر أيضاً دليل تطوي��ري وأمثلة عىل الخربات التي ُتعزز كل م��ن تلك املهارات وكيف 

يستخدم املديرون الناجحون تلك املهارات.  

تقييمات األداء ونظم تقييم الدائري )تقييم الـ 360 درجة(:

يعد تقييم األداء إحدى عمليات قياس أداء املوظفني، وهناك العديد من املناهج امُلختلفة 

لقياس األداء، متضمناً ذلك تقييم املوظفني إضافًة إىل تقييم س��لوكيات العمل الخاصة بهم 

وتقيي��م امل��دى الذي ميتلك املوظفني عنده س��امت مرغوب فيها ُيعتق��د أنها الزمة لنجاح 

العمل )كالقيادة، عىل سبيل املثال(، ويقيس عىل نحو مبارش نتائج أداء العمل )كاإلنتاجية(.  

جدول )9-6( املهارات املتعلقة بالنجاح اإلداري

يمكنه التفكير على نحو إس��تراتيجي، يش��ترك في سلوكيات سعة الحيلة

حل المشكالت، ويعمل بفاعلية مع المديرين في المستويات 

العليا. 

لديه روح المثابرة والتركيز عند مواجهة العقبات.القيام بأي شيء

يتقن المعارف العملية والفنية سريعاً. عمل دراسة سريعة

يعرف كيف يبني وُيصلح عالقات العمل مع األقران واألطراف بناء وإصالح العالقات

الخارجيين. 

يف��وض المه��ام إل��ى المرؤوس��ين بفاعلية وي��زود فرصهم قيادة المرؤوسين

ويتصرف بعدل تجاههم.

يظه��ر اهتمام حقيق��ي باآلخري��ن وحساس��ية الحتياجات االهتمام والحساسية

المرؤوسين. 
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شريف ومخلص.االستقامة ورباطة الجأش 

تهيئة مناخ ُيمثل تحدياً للتشجيع على تطوير المرؤوسين.إعداد مناخ تطويري

يتصرف بحزم وعدل عند التعامل مع مشكالت المرؤوسين.مواجهة تابعي المشكالت 

ينجز المهام من خالل إدارة اآلخرين. توجيه الفريق

يوازن بين أولويات العمل والحياة الش��خصية حتى ال يهمل الموازنة بين الحياة الشخصية والعمل 

أياً منهما.

ُيفضل القرارات الس��ريعة والتقريبية على القرارات الدقيقة الحسم

والبطيئة في الحلول اإلدارية. 

لدي��ه ص��ورة دقيقة لمواط��ن القوة والضع��ف ويرغب في الوعي الذاتي

تحسينها.

يوظف األشخاص الموهوبين في فريقه/ فريقها. توظيف فريق العمل الموهوب

ُيظهر الدفء وروح الدعابة. تيسير عمل األشخاص

يتصرف بطريقة غالباً ما ُترى على أنها متناقضات.العمل بمرونة

المصدر:
C. D. McCauley Lombardo، and C. J. Usher، «Diagnosing Management Development Needs:An 

Instrument Based on How Managers Develop«، Journal of Management 15 )1989(: 389-403 

قد تكون هذه املناهج ُمفيدة لتطوير املوظفني إذا توفرت ظروف محددة678، ويتعني أن 

يوفر نظام التقييم للموظفني معلومات ُمحددة حول مش��كالت األداء الخاصة بهم والطرق 

التي يس��تطيعون بها تحس��ني أدائهم.  ويجب أن توفر التقييامت فهاًم واضحاً للفروق بني 

األداء الح��ايل واألداء املتوقع، وتحديد أس��باب االخت��الف يف األداء، إضافًة إىل تطوير خطط 

العمل لتحسني األداء.  كام يتعني أن ُيدرب املديرون عىل تقديم تغذية راجعة حول مستوى 

األداء وتقدميها للموظفني بش��كل دائم، ويتعني كذلك عىل املديرين مراقبة مستوى التقدم 

الذي يحرزه املوظفون عند تنفيذ خطة العمل.  
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وينبغي النظر يف كيفية اس��تخدام رشكة جاست بورن )Just Born(، وهي الرشكة التي 

قدمت رشكة مايك آند أيك )Mike and Ike( وهوت تاميلس )Hot Tamales( ومارشاملو 

بييبس )Marchmallow Peeps(، تقييامت األداء للتقييم والتطوير679.  ويبدأ التقييم بعقد 

اجتامع للتخطيط بني كل من املوظف واملدير، ويتم مناقشة املبادرات اإلسرتاتيجية للقسم 

إىل جان��ب دور املوظ��ف فيها يف ه��ذا االجتامع، حيث يتفق املوظ��ف واملدير عىل أربعة 

أهداف شخصية تساعد القسم عىل تحقيق أهدافه، ويختاروا نتائج األداء الرئيسة املتعلقة 

بالتوصيف الوظيفي للموظف.  ويحدد االثنان القدرات التي يحتاج إليها املوظف لتحقيق 

األهداف الش��خصية، وُيطور املوظ��ف واملدير معاً خطة للتدريب ع��ىل هذه القدرات أو 

تحس��ينها.  وخ��الل العام ُيراقب املدير واملوظف مدى التق��دم تجاه تحقيق أهداف األداء 

واألهداف الش��خصية، إضافًة إىل تنفيذ خطة التدريب.  وُتتخذ القرارات الخاصة بالرواتب 

عند نهاية كل س��نة وفقاً لإلنجازات التي يتم تحقيقها يف كل من أهداف التدريب واألداء.  

وتس��تعرض ج��رنال إلكرتي��ك قاداتها البارزين يف عملية فريدة ُتعرف باس��م الجلس��ة يس 

680Sessionc، وتتضمن الجلس��ة يس عروضاً يومية لجميع مواقع العمل الرئيسة وجلسات 

املتابعة، وتركز الجلسات عىل تقييم مواطن القوة والضعف لدى املدير كام تتضمن عروضاً 

تقدميية لنتائج العمل وعروضاً لإلنجازات. 

تع��د التغذي��ة الراجعة املتزايدة وعملي��ة التقييم الدائري )تقييم ال��� 360 درجة( من 

التوجهات املتبعة يف اس��تخدام تقيي��امت األداء للتطوير اإلداري.  وتس��تخدم كل من داو 

 Dow Chemical, Hallmark,( كيميكال وهوملارك وذا ليميتد ستورز وراشيم وايه يت آند يت

The Limited Stores, Raychem and AT& T(، عىل سبيل املثال، هذا النوع من عملية 

التقيي��م.  وتتضمن عملية التقييم التي تتبع نهج التغذية الراجعة املتزايدة، جمع تقييامت 

املرؤوس��ني الخاصة بسلوكيات أو مهارات املديرين، وتعد عملية التقييم الدائري )تقييم ال� 

360 درجة( )راجع الش��كل 9-1( نسخة خاصة من عملية التغذية الراجعة املتزايدة.  ففي 

نظ��م التقيي��م الدائري )تقييم ال��� 360 درجة(، يتم تقييم س��لوكيات أو مهارات املوظفني 

ليس من قبل املوظفني وحس��ب بل عن طريق النظراء والعمالء والرؤساء بل ومن خاللهم 

أنفس��هم، وُيِتم امُلقيمون استبياناً ُيقيم الفرد يف عدد من األبعاد املختلفة.  ويعرض الجدول 

)9-7( مثاالً عىل أنواع القدرات التي ُيقيمها استبيان التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة(، 
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وُيقي��م هذا املثال مدى كفاءة اإلدارة يف اتخاذ الق��رارات.  ويتعلق كل عنرص من العنارص 

الخمس بجانب معني من جوانب اتخاذ القرارات )كتحمل مسؤولية نتائج القرارات الخاصة 

باألف��راد والفرق(.  وُيطلب من امُلقيمني تقييم نقاط القوة الخاصة باملدير يف أحد الجوانب 

أو م��ا إذا كان هن��اك حاج��ة للتطوير، وقد ُيطلب م��ن امُلقيمني أيضاً تحدي��د مدى تكرار 

مالحظتهم للكفاءة أو املهارة )دامئاً أم أحياناً أم نادراً أم أبداً(. 

وتوض��ح نتائ��ج نظامالتقييم الدائري )تقييم ال� 360 درج��ة( للمديرين كيف يتم النظر 

إليه��م يف جمي��ع الجوانب، وتوضح النتائج كيف تختلف التقيي��امت الذاتية عن التقييامت 

الت��ي ُيجريها ُمقيمون آخرون، وُيطل��ب من املديرين مراجعة نتائجهم والس��عي للحصول 

عىل توضيحات من امُلقيمني واملشاركة يف التخطيط التطويري الذي يهدف إىل وضع أهداف 

تطوي��ر معين��ة تعتمد عىل نقاط القوة والضعف امُلح��ددة681.  وقد طورت رشكة روود واي 

إكسربيس )Roadway Express( رشكة نقل السيارات، منوذج قيادة حديث يتضمن برنامجاً 

ُيع��رف باس��م القادة يطورون ق��ادة682.  وقد متثلت إحدى الخط��وات األوىل يف الربنامج يف 

استخدام التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة( الذي يوفر بيانات حول املهارات والسلوكيات 

واحتياج��ات التطوي��ر.  وقد ُوِجه التقييم الدائري )تقييم ال�360 درجة( ل�200 ش��خص من 

مديري األقس��ام إضافًة إىل املرشفني الذين يس��عون إىل تطوير قادة يف كال املس��تويني.  وقد 

س��اعد التقييم الدائري )تقيي��م ال� 360 درجة( عىل تحديد املهارات اإلدارية التي س��تكون 

محل تركيز أنشطة التدريب والتطوير.  كام ساعد التقييم يف تحديد مدى الحاجة إىل تطوير 

مهارات املديرين الخاصة بنرش املعلومات والتواصل والتفاوض وإدارة الرصاعات.  

شكل )9-1( نظام التقييم الدائري )تقييم الـ 360 درجة(
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ويعرض الجدول )9-8( أنواع األنشطة املتضمنة يف التخطيط التطويري باستخدام عملية 

تقييم ال� 360 درجة683.  وتتمثل أوىل خطوات تقييم املدير يف فهم مواطن القوة والضعف يف 

املهارة، ويتضمن هذا أيضاً مقارنة التقديرات الذاتية بتقديرات اآلخرين )كاملدير أو األقران 

أو العمالء أو املرؤوسني( وذلك لتحديد نقاط االتفاق واالختالف.  فقد يغايل املدير يف تقييم 

نفسه )مينح نفسه درجات عالية( مقارنة بامُلقيمني اآلخرين، مام يعني أن املدير يعتقد أنه 

ميتلك مهارات أكرب مام يعتقد امُلقيمون اآلخرون، وقد ُيقلل املدير من تقييم نفس��ه )مينح 

نفسه درجات منخفضة( مقارنة بامُلقيمني اآلخرين، مام يشري إىل أن املدير يفتقر إىل ثقة يف 

مهاراته.  وتتمثل الخطوة الثانية يف قيام املدير بتحديد املهارات أو الس��لوكيات التي يتعني 

تطويره��ا، يف حني تتمثل الخطوة الثالثة يف تحديد مدى تقدم املدير تجاه تحقيق األهداف 

التطويرية، وتتمثل الخطوة األخرية يف العملية يف تزويد املدير بإس��رتاتيجيات تساعده عىل 

تحقي��ق أهدافه.  ويتضمن هذا ثالث��ة مكونات:  األول، يتعني ع��ىل املدير تحديد األفعال 

الالزمة الت��ي مُيكن اتخاذها للوصول للهدف )كخربات العمل، الدورات(.  ثانياً، يتعني عليه 

تحديد األشخاص الذين سيستعني بهم لتقديم تغذية راجعة بشأن مدى تطوره.  ثالثاً، يتعني 

عىل املدير تحديد كيف يجد تعزيزاً لتقدمه.  تذكر املناقشة التي جرت يف الفصل الخامس 

من هذا الكتاب حول انتقال التدريب حيث ورد أنه من الصعب تلقي تعزيز عىل استخدام 

امله��ارات امُلدرب عليها يف بيئة العمل، ويتعني عىل املدير عىل نحو ُمش��ابه مراعاة التعزيز 

الذايت للتقدم التطويري، وقد يتضمن هذا التعزيز رشاء هدية أو مكافأة نفسه بالتنزه خارج 

املدينة ملدة يوم واحد. 

جدول )9-7( منوذج يوضح االختصاصات والعنارص امُلستخدمة يف أداة التقييم الدائري )تقييم الـ 360 درجة(

اتخاذ القرارات

تحديد القرارات الرئيسة ذات التأثير األكبر على أهداف العمل. 

فهم ودمج المعلومات المتناقضة أو المتضاربة. 

التوازن بين حس العمل والبيانات والمنطق التخاذ القرارات الفعالة. 

تحمل مسؤولية النتائج المتعلقة بالقرارات الفردية وقرارات الفريق. 

عمل مقايضات مالئمة بين التحليل التام والسرعة عند اتخاذ القرارات. 
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جدول )9-8( أنشطة التخطيط التطويري من تقييم الـ 360 درجة

فهم مواطن القوة والضعف. . 1

مراجعة تقديرات مواطن القوة والضعف. 

تحديد المهارات أو السلوكيات التي تتفق وتختلف عندها التقديرات الذاتية وتقديرات اآلخرين 

)المديرين أو األقران أو العمالء(. 

2. تحديد الهدف التطويري. 

اختيار المهارة أو السلوك الذي يتعين تطويره. 

وضع أهداف واضحة ومحددة ذات نتائج معينة. 

3. تحديد عملية التعرف على مدى إنجاز األهداف. 

4. تحديد إستراتيجيات الوصول إلى الهدف التطويري. 

وضع إستراتيجيات مثل القراءة وخبرات العمل والدورات والعالقات. 

وضع إستراتيجيات لتلقي التغذية الراجعة حول التقدم. 

وضع إستراتيجيات لتلقي تعزيز حول السلوكيات أو المهارات الجديدة.

وتتضم��ن مزايا تقييم ال� 360 درجة جمع وجه��ات النظر املتنوعة حول أداء املديرين، 

والسامح للموظفني مبقارنة تقييمهم الشخيص بوجهات نظر اآلخرين، وإضفاء طابع رسمي 

عىل وس��ائل التواصل بني املوظف��ني وعمالئهم الداخليني والخارجيني.  فعىل س��بيل املثال 

ينرش املس��ؤول التنفيذي العايل املس��توى آراءه بحرية يف اجتامعات اللجنة التنفيذية وفقاً 

للتغذية الراجعة التي يتلقاها من مرؤوس��يه يف جزء م��ن نظام تقييم ال� 360 درجة.  وقد 

أظهرت العديد من الدراسات أن تحسني األداء والتغري يف السلوك يحدث نتيجة للمشاركة يف 

التغذي��ة الراجعة املتزايدة ونظم تقييم ال� 360 درجة 684، ويحدث التغري األكرب لدى األفراد 

الذين يتلقون تقديرات من اآلخرين أقل مام منحوه ألنفسهم )مغاالة يف التقييم(. 

تتضم��ن الحدود امُلحتملة لنظ��م تقييم ال� 360 درجة املدى الزمن��ي الذي يضطر فيه 

امُلقيم��ون إىل إمتام التقييم، وس��عي املديرين إىل تحديد ومعاقب��ة امُلقيمني الذين يقدمون 
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معلومات س��لبية، والحاجة إىل وجود ُميس للمساعدة عىل تفسري النتائج، إضافًة إىل فشل 

ال��رشكات يف توفري ط��رق مُتكن املديرون من العم��ل عىل التغذية الراجع��ة التي يتلقونها 

)كالتخطيط التطويري واالجتامع بامُلقيمني وأخذ دورات(.  

وعن��د تطوير )أو تعيني استش��اري لتطوير( نظام تقييم ال��� 360 درجة، هناك العديد 

من العوامل الالزمة ليك يتس��م النظام بالفاعلية، إذ يتعني أن يوفر النظام تقديرات متسقة 

وموثوقة، ك��ام يجب أن تتعلق التغذية الراجعة بالعم��ل )الصالحية(، كام يتعني أن يكون 

النظام س��هل االس��تخدام والفهم وذا صلة مبوضوع التقييم، كام يجب أن يؤدي النظام إىل 

تطوير إداري، وهناك أمور هامة يتعني وضعها يف االعتبار من بينها685:

• من هم امُلقيمون؟	

• كيفية الوثوق بامُلقيمني؟ 	

• ما السلوكيات واملهارات املتصلة بالعمل؟	

• كيف ستضمن املشاركة التامة واالس��تجابات الكاملة لجميع املوظفني الذين ُيطلب 	

منهم إجراء التقييم؟

• كيف تضمن أن يتلقى املديرون التغذية الراجعة ويعملون عليها؟	

 )World Bank( والبن��ك العاملي )Capital One( وق��د طور كل م��ن بنك كابيتال ون

 ،)Capital One( نظ��م تقييم فعال��ة لتقييم ال� 360 درجة686.  حيث تتضم��ن كابيتال ون

وهي رشكة ائتامن اس��تهاليك، عدداً من السامت يف نظام تقييم ال� 360 درجة لتقليل فرصة 

اس��تخدام التقديرات كوس��يلة لالنتقام من أحد املوظفني أو التحول إىل مس��ابقة ش��عبية.  

وتعتم��د تقيي��امت ال� 360 درجة عىل منوذج كفاءة الرشكة، ل��ذا ُيطلب من امُلقيمني توفري 

تغذي��ة راجعة حول مجال الكفاءة.  وبدالً من االعت��امد عىل منوذج مطول يضع مزيد من 

الحم��ل عىل امُلقيم��ني لتقييم العديد من االختصاصات املختلف��ة، تطلب تقييامت كابيتال 

ون م��ن امُلقيم��ني الرتكيز عىل ثالث أو أربع مواطن قوة أو فرص تطوير.  كام تس��عى أيضاً 

إىل توف��ري تعليقات بدالً من تقييد امُلقيمني مبجرد وض��ع دوائر عىل األعداد التي تالئم كل 

كفاءة ُيظهرها املوظف.  وغالباً ما توفر تلك التعليقات معلومات حول جوانب الكفاءة التي 
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يتعني تطويرها أو تحديد مواقف العمل التي يتعني فيها تحسني تلك الكفاءة، وُيساعد نظام 

التعليقات هذا عىل تحديد أنشطة التطوير التي تالئم تطوير الكفاءة.  ولزيادة الفرص التي 

س��يؤدي التقييم عندها إىل حدوث تغيري، ترتبط التغذي��ة الراجعة الخاصة بتقييم ال� 360 

درجة بخطط التطوير وتعرض الرشكة برامج تدريب وتوجيه ملساعدة موظفيها عىل تعزيز 

قدراتهم.  وُيشجع املوظفون عىل مشاركة التغذية الراجعة مع زمالئهم يف العمل، مام يؤدي 

إىل خلق بيئة عمل تعتمد عىل التغذية الراجعة واملخلصة التي تساعد املوظفني عىل النمو 

الش��خيص.  وال يعرض نظام تقيي��م ال� 360 درجة يف البنك العاملي هوي��ة امُلقيمني، إال أن 

املوظفني امُلقيمني مس��ؤولون عن تسمية األشخاص الذين قدموا التغذية الراجعة، ويشجع 

البن��ك العاملي، مثله مث��ل كابيتال ون، التعليقات املكتوبة جنب��اً إىل جنب مع التقديرات.  

وع��ىل الرغم من أن البنك يتيح للموظفني حرية االس��تفادة من تقييم ال� 360 درجة، فإنه 

يربط فرص التطوير بشكل مبارش بالبنود املدرجة يف استامرة التقييم، كام يساعد البنك عىل 

تيس��ري التغذية الراجعة املتعلقة مبعلومات التقييم، س��واء عىل نحو شخيص أو عن طريق 

مؤمترات الفيديو. 

وقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة إمكانية تسليم استبيانات تقييم ال� 360 درجة عىل نحو 

إلكرتوين للمقيمني عن طريق الحواس��يب الشخصية أو إمتامها من خالل املوقع اإللكرتوين، 

مام يزيد من عدد االس��تبيانات امُلكتملة وُييس عملية معالجة املعلومات وُيزيد من رسعة 

تسليم تقارير التغذية الراجعة للمديرين.  

وبغض النظر عن طريقة التقييم املستخدمة، يتعني مشاركة املعلومات مع املوظف من 

أجل حدوث التطوير، ويكون املوظف بحاجة إىل مقرتحات لتصحيح نقاط الضعف الخاصة 

باملهارة واس��تخدام املهارات املكتسبة جنباً إىل جنب مع معلومات التقييم687.  وقد تهدف 

تل��ك املقرتحات إىل املش��اركة يف الدورات التدريبية أو تطوير امله��ارات عن طريق خربات 

العمل الجديدة.  ويتعني عىل املوظفني تطوير خطة عمل لرتشد جهود التطوير الذايت وفقاً 

ملعلومات التقييم وفرص التطوير املتاحة.  
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خبرات العمل:

يحدث الجزء األكرب من تطور املوظف عن طريق خربات العمل688، وُتشري خربات العمل 

إىل العالقات أو املشكالت أو املتطلبات أو املهام أو السامت األخرى التي يواجهها املوظفون 

يف عملهم.  ويتمثل االفرتاض الرئيس الستخدام خربات العمل يف تطوير املوظف يف أنه يزيد 

احت��امل حدوث التطوير عندما ال يك��ون هناك توافق بني مهارات املوظف وخربات العمل 

الس��ابقة له إضافًة إىل املهارات الالزمة للعم��ل.  ويتعني عىل املوظفني زيادة مهاراتهم، أي 

تعل��م مهارات جديدة وتطبيق مهاراتهم ومعارفهم بطرق جديدة وإتقان الخربات الجديدة 

وذلك للنجاح يف عملهم689، وتستخدم رشكة ديف آند بوسرتز )Dave and Busters(، التي 

تدي��ر العديد من ُمجمعات الرتفي��ه واملطاعم الضخمة يف جميع أنح��اء الواليات املتحدة، 

خربات العمل لتعزيز القدرات اإلدارية للموظفني690، وقد ُس��كن املوظفون يف أقسام يتعني 

عليهم فيها مس��ايرة القضايا الحياتية مثل التعامل مع فريق العمل باملطبخ أو التعامل مع 

العمالء ذوي املراس الصعب.  

وق��د ُبنيت املعارف الخاص��ة بالتطوير عن طريق خربات العم��ل عن طريق مجموعة 

من الدراس��ات التي أجراها مركز القيادة اإلبداعية يف جرينس��بورو بنورث كارولينا691، وقد 

ُطِلب من املس��ؤولني التنفيذيني تحديد األحداث الرئيسة التي وقعت خالل حياتهم املهنية 

وش��كلت فارقاً يف األساليب اإلدارية والدروس املس��تفادة من تلك الخربات.  وقد تضمنت 

األحداث الرئيس��ة تلك األحداث الت��ي تتضمن مهام خاصة بالعم��ل )مثل تصحيح عملية 

فاش��لة(، وعالقات ش��خصية )كاالنس��جام مع املرشفني( وعمل تحوالت )كمعالجة املواقف 

الت��ي ال ميتلك املس��ؤول التنفيذي فيه��ا التعليم الالزم أو خلفية العم��ل الالزمة(، ويوضح 

الج��دول )9-9( متطلبات العم��ل وما مُيكن للموظفني تعلمه منها.  وتتمثل إحدى مخاوف 

استخدام خربات العمل لتطوير املوظف فيام إذا كان ُينظر إىل تلك الخربات بصفتها ضغوطاً 

إيجابية أو سلبية، حيث تتحدى خربات العمل اإليجابية التي مُتثل ضغوطاً إيجابية املوظفني 

لتشجيع التعلم.  يف حني ُتشكل تحديات العمل التي مُتثل ضغوطاً سلبية مستويات مرتفعة 

للضغ��ط الض��ار للموظفني الذين يتعرضون لتلك الخربات، وُتش��ري البح��وث إىل أن جميع 

متطلبات العمل، باستثناء العقبات، ترتبط بالتدريب692.
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جدول )9-9( متطلبات العمل والدروس امُلستفادة منها 

المس��ؤوليات غي��ر المعتادة:  يتعين عل��ى المدير معالجة المس��ؤوليات عمل تحوالت

الجديدة أو المختلفة بشدة أو األكثر شمولية من المسؤوليات السابقة. 

إثبات الذات:  أض��اف المدير مزيداً من الضغوط لُيثبت لآلخرين أنه قادر 

على ممارسة عمله بنجاح.

تطوير توجهات جديدة:  يكون المدير مس��ؤوالً عن بدء ش��يء جديد في خلق تغير

المنظم��ة أو إجراء تغييرات إس��تراتيجية في العمل أو إع��ادة التنظيم أو 

االستجابة إلى التغييرات السريعة في بيئة العمل.  

المشكالت الوراثية:  يتعين على المدير إصالح الُمشكالت التي تسبب فيها 

سلفه أو السيطرة على مشكالت الموظفين. 

الق��رارات الخاص��ة بالتخفيض:  يتعي��ن اتخاذ الق��رارات المتعلقة بإغالق 

العمليات أو تقليل عدد فريق العمل. 

المشكالت التي يواجهها الموظفون:  يتسم الموظفون الذين يفتقرون إلى 

الخبرات الكافية بعدم الكفاءة أو التمرد. 

التمتع بمستوى عاٍل من 

المسؤولية

المخاط��ر المرتفعة:  المواعيد النهائي��ة الواضحة وضغط قدامى المديرين 

والوضوح الش��ديد ومسؤولية القرارات الرئيسة تجعل النجاح أو الفشل في 

هذا العمل شديد الوضوح. 

إدارة التن��وع في العمل:  يكون نطاق العمل كبيراً ومصحوباً مس��ؤوليات 

تجاه المهام المتعددة أو المجموعات أو المنتجات أو العمالء أو األسواق.  

زي��ادة مهام العم��ل:  يتطلب الحج��م الهائل من العمل اس��تثماراً ضخماً 

للوقت والجهد. 

التعامل مع الضغ��ط الخارجي:  يتعين التعامل مع العوامل الخارجية التي 

تؤث��ر في العم��ل )مثل التفاوض م��ع النقابات أو المؤسس��ات الحكومية، 

والعمل في ثقافة مختلفة، والتغلب على مشكالت المجتمع الجادة(. 
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العالقات  في  االشــتراك 

علــى  المســتندة  غيــر 

النفوذ

التأثير دون وجود س��لطة:  يتطلب تنفيذ مهام العمل التأثير في األقران أو 

اإلدارة العليا أو األطراف الخارجية أو األش��خاص الرئيسيين الذين ال يمتلك 

المدير سلطة مباشرة تجاههم.

ظروف العمل القاس��ية:  تواجه وحدة العمل أو خط اإلنتاج مشاكل مالية مواجهة العقبات

أو ظروف اقتصادية صعبة.  

االفتقار إلى دعم اإلدارة العليا:  تتردد اإلدارة العليا في تقديم توجيهات أو 

دعم أو موارد للعمل الحالي أو المشروعات الجديدة.  

االفتقار إلى الدعم الش��خصي:  ُيس��تبعد المدير من الشبكات الرئيسة وال 

يتلقى الكثير من الدعم والتشجيع من اآلخرين. 

الرؤساء ذوو المراس الصعب:  يختلف المدير أو أسلوب إدارته عن الرئيس، 

أو أن الرئيس يعاني من أوجه قصور رئيسة. 

المصدر: 
C.  D.  McCauley، L.  J.  Eastman، and 1.  Ohlott; «linking Management Selection and Deve!opment 

through Stretch Assignments، Human Resource Mnagement4 )1995(: 93-115_ Copyright@ 1995 

John Wiley and Sons.  Inc، Reprinted by permission of John Wiley and Sons، Inc.  

ذك��ر املديرون أن العقب��ات ومتطلبات العمل املتعلقة بإح��داث التغيري قد ينتج عنها 
ضغط س��لبي أكرث من متطلبات العمل األخرى؛ مام يشري إىل أنه يتعني عىل الرشكات تقييم 
النتائج الس��لبية بعناية قبل تس��كني املوظفني يف املهام التطويرية التي تتضمن عقبات أو 

إجراءات للتغيري.  

وع��ىل الرغم م��ن أن البحث الخ��اص بالتطوير عن طريق خربات العم��ل قد ركز عىل 
املس��ؤولني التنفيذيني واملديري��ن، فإن موظفي خط اإلنتاج ق��د يتعلمون أيضاً من خربات 
العم��ل.  وك��ام أرشنا آنفاً، ليك يكون فري��ق العمل ناجحاً يكون أعض��اؤه بحاجة إىل أنواع 
امله��ارت الت��ي كان ُيعتقد أن املديرين فقط ه��م من بحاجة إليه��ا )كالتعامل املبارش مع 
العمالء، وتحليل البيانات لتحديد جودة املنتج، وحل النزاع بني أفراد الفريق(.  وإىل جانب 
التطوي��ر الذي يحدث عند تش��كيل الفريق، مُيكن للموظفني تطوي��ر مهاراتهم عن طريق 

تبادل أدوار العمل داخل الفريق.  
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ويوضح الش��كل )9-2( األساليب املتنوعة التي مُيكن لخربات العمل استخدامها لتطوير 

املوظف��ني، ويتضمن ذلك زيادة مهام العمل الحايل، والتدوير الوظيفي والتنقالت والرتقيات 

وخفض مرتبة العمل واملهام املؤقتة واملرشوعات والعمل التطوعي. 

زيادة مهام العمل الحالية:

ُيش��ري هذا إىل إضافة تحديات أو مس��ؤوليات جديدة إىل عم��ل املوظفني الحايل، وقد 

يتضم��ن ذل��ك مهام خاصة للمرشوع أو تب��ادل األدوار داخل فري��ق العمل أو البحث عن 

أساليب جديدة لخدمة العمالء.  وعىل سبيل املثال قد ُيطلب من موظف هنديس االلتحاق 

بق��وة عمل ُمكلفة بتطوير أس��اليب جديدة للموظفني الفني��ني، وعن طريق هذا املرشوع 

ق��د ُيطلب من املهندس تويل دور القيادة يف جوانب معينة من تطوير مس��ار العمل )مثل 

مراجعة عملية تطوير العمل بالرشكة(.  ونتيجة لذلك ميتلك املهندس الفرصة ملعرفة املزيد 

ع��ن نظام تطوير العمل بالرشكة إضافًة إىل اس��تخدام مهارات القيادة واملهارات التنظيمية 

ملساعدة القوى العاملة عىل تحقيق أهدافها.  

الشكل )9-2( كيفية استخدام خربات العمل لتطوير املوظفني

وتس��مح بعض الرشكات ملوظفيها بإعادة تصميم عملهم، وُتساعد منظمة رين فورست 

أليانس )Rainforest Alliance(، وهي إحدى املنظامت الدولية غري الربحية والتي تحتوي 

عىل 265 موظفاً؛ صانعي املنتج باس��تخدام مامرس��ات واقعية ُمستدامة.  وعىل الرغم من 
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أنه��ا واجه��ت منواً رسيعاً )حيث تضاع��ف حجمها منذ عام 2003م(، كانت رين فورس��ت 

بحاجة إىل تحديد وتطوير الفريق اإلداري لديها693، ومن ناحية أخرى متنح املنظمة العديد 

م��ن املوظفني املبتدئني الفرصة لقيادة البحث واملبادرات األخ��رى، وإذا ما نجحوا، ترقيهم 

إلدارة تل��ك املبادرات.  فعىل س��بيل املثال قد بدأ أحد املوظفني، الذي يعمل اآلن منس��قاً 

للمب��ادرات الجديدة، العمل يف الرشكة ليكون مس��اعداً إداري��اً إال أنه ُأوكل إليه املزيد من 

املس��ؤوليات، م��ن بينها البحث عن ظ��روف التغيري.  كام قد ُيش��ارك املوظفون املبتدئون 

يف برام��ج التدري��ب يف الفروع األجنبي��ة ملعرفة املزيد عن املنظم��ة والعمل يف »الخطوط 

األمامية» وتنفيذ مامرسات واقعية ُمستدامة.  

تتمثل احدى املامرسات الجديدة يف منح املديرين نفس املسؤوليات والعنوان الوظيفي 

والس��امح لهم بتقس��يم العمل )اثنان يف صندوق(694.  وُيس��اعد هذا املديرين عىل التعلم 

م��ن املوظفني األكرث خربة ويس��اعد الرشكات عىل ش��غل الوظائف الت��ي تتطلب مهارات 

متعددة، والتأكد من وجود أحد املوظفني يف موقع العمل بشكل دائم للتعامل مع القضايا 

املتعلقة بالعمل، وذلك بالنس��بة للمناصب التي تتطلب س��فراً مستمراً.  وعىل سبيل املثال 

يتشارك رئيس مجموعة التوجيه برشكة سيسكو سيستمز )Cisco Systems( عمله مع أحد 

املهندس��ني، ويتعرض كل املوظفني ملهارات بعضهم البعض، مام ساعدهم عىل أداء عملهم 

بشكل أفضل.  

التدوير الوظيفي:

يتضم��ن التدوي��ل الوظيفي هذا تزويد املوظفني مبجموعة م��ن مهام العمل يف العديد 

م��ن الجوانب التنفيذي��ة يف الرشكة أو التنقل بني الوظائف يف أح��د الجوانب التنفيذية أو 

يف أحد األقس��ام.  ومتتلك رشكة ريجونز فاينانش��يال )Regions Financial( برامج تدويل 

وظيف��ي يف تكنولوجيا املعلوم��ات واملصارف اإلقليمية695، وتتضم��ن الوظائف ذات الدوام 

الكام��ل يف برنام��ج تكنولوجيا املعلومات تدويل وظيفي ملدة ترتاوح من 12 إىل 18 ش��هراً 

داخل ستة أقس��ام لتكنولوجيا املعلومات للعمل عىل املشاريع الخاصة.  ويعمل املوظفون 

الذي��ن ُيش��اركون يف برنامج تطوير القي��ادة الجزئية يف الرشكة يف ف��رز األصوات وكممثلني 

للخدم��ات املالية ومدي��ري مبيعات يف الفروع، وذلك إلمتام تدريب معتمد عىل الحاس��ب 



أساليب التدريب والتطوير

673تدريب وتطوير املوظفني

اآليل ويق��وده املدرب ويركز عىل خدم��ة التطوير واملبيعات وعملي��ات الفروع إضافة إىل 

 Tata( مهارات القيادة.  ويرس��ل برنامج التدويرالوظيفي يف رشكة تاتا للخدمات االستشارية

Consultancy( الت��ي تتخ��ذ من الهن��د مقراً لها موظفني محلي��ني إىل العمليات يف الصني 

واملجر وأمريكا الجنوبية696، وُيساعد الربنامج الرشكة عىل تطوير املوظفني املهرة املستعدين 

للعمل يف أي من فروعها التي تنترش يف يف 42 دولة، يف حني يكتسب املوظفون فهاًم لثقافة 

الدولة التي يعملون بها.  كام ُيساعد الربنامج أيضاً عىل تحسني خدمة العمالء حيث تعمل 

الرشك��ة عىل التأكيد عىل مواطن القوة لدى القوى العاملة بها، بدالً من مجرد االعتامد عىل 

املوظفني املوجودين بالقرب من العمالء.  وتس��تمر املهام ملدة ترتاوح من 18 إىل 24 ش��هراً 

وتتضمن تدريباً من كل من العمالء واملوظفني املحليني يف املوقع، وبعد انتهاء املهام، يعمل 

املوظفون عادًة عىل أنواع املش��اريع نفس��ها التي يعملون عليه��ا يف املهام التي تتم خارج 

البالد، مام ُيساعد عىل نقل املعارف امُلكتسبة للعمليات الرئيسة للموظفني.  

ُيس��اعد التدوير الوظيفي املوظفني عىل اكتس��اب تقدير عام أله��داف الرشكة وزيادة 

فهمه��م للوظائ��ف املختلفة للرشكة وتطوير ش��بكة م��ن املعارف وتحس��ني مهارات حل 

املش��كالت واتخاذ القرارات697، كام تبني أيضاً أن التدويرالوظيفي يرتبط باكتساب املهارات 

وزيادة الراتب إضافًة إىل معدالت الرتقي.  ورغم ذلك هناك العديد من املشكالت امُلحتملة 

الخاص��ة بالتدوير الوظيفي من قبل املوظف ووجهة نظر وحدة العمل، وقد يؤدي التدوير 

إىل مش��كالت وحلول قصرية املدى لدى املوظفني الذين يتبادلون الوظائف وأقرانهم.  وقد 

يتأث��ر رض��ا املوظف��ني وحافزيتهم عىل نحو س��لبي إذ إنهم قد يج��دون صعوبة يف تطوير 

االختصاصات املهنية أو ألنهم قد ال يقضون الكثري من الوقت يف أحد املناصب لتلقي املهام 

التي مُتثل تحدياً.  وقد يتعرض القس��م الذي يتم فيه تدوير املوظفني والقس��م الذي يخس 

املوظفني نظراً إىل متطلبات التدريب وخس��ارة املوارد إىل خسارة يف اإلنتاجية وتزايد ضغط 

العمل.  

وقد يتناوب املديرون يف املستويات العليا الوظائف الكتساب الخربات الالزمة لالستعداد 

للمناص��ب اإلدارية العليا يف الرشكة، املس��ؤول التنفيذي األول، فعىل س��بيل املثال تناوب 

مديران بارزان مبجموعة س��يتي غروب - املس��ؤول املايل األول ورئيس قسم اإلسرتاتيجيات 
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ورئيس رشكة س��ميث بارين )SmithBarney(، أحد رشكات مجموعة سيتي غروب لبحوث 

األوراق املالية والسمسة، واملسؤول التنفيذي األول بها – الوظائف حتى يتمكن كل منهام 

من اكتس��اب الخربات الالزمة ليصبح��ا قائدين بارزين يف الرشك��ة698.  وكان أحد املديرين 

تعوزه الخربة املالية، يف حني كان اآلخر تعوزه خربة العمليات، إذ يتطلب الرتقي من منصب 

املسؤول املايل األول إىل أعىل املناصب يف الرشكة توفر الخربة يف إدارة وحدة العمل.  

يوض��ح الجدول )9-10( س��امت نظم التدوير الوظيفي الفعال��ة، وترتبط نظم التدوير 

الوظيفي الفعالة بنظم التدريب والتطوير وإدارة الحياة الوظيفية يف الرشكة، كام ُيستخدم 

التدوي��ر الوظيفي لجميع أن��واع املوظفني، ولي��س فقط املوظف��ني ذوي اإلمكانيات التي 

تؤهلهم للمناصب اإلدارية.  

التنقل والترقي والهبوط في المستوى الوظيفي:

توفر العديد من الرشكات فرص التنقل التصاعدي واألفقي والتنازيل ألغراض تطويرية699، 

فف��ي التنقل ُيكل��ف املوظف مبهام مختلفة يف أحد مجاالت الرشك��ة، وال تتضمن التنقالت 

بالرضورة زيادة مس��ؤوليات العمل أو الحصول ع��ىل تعويضات.  وقد تكون تنقالت أفقية 

)االنتق��ال إىل وظيفة باملس��ؤوليات نفس��ها(، يف حني ُيعد الرتقي تقدم��اً يف املناصب ذات 

التحديات األكرب واألكرث مسؤولية واألكرث نفوذاً من العمل السابق، وعادة ما يتضمن الرتقي 

زيادة يف الراتب.  

وقد تتضمن التنقالت تغيري الوظائف داخل الواليات املتحدة أو االنتقال إىل دولة أخرى، 

مام قد مُيثل ضغطاً لعدد من األس��باب مثل تغري الدور الوظيفي للموظف، وإذا كان لدى 

املوظف عائلة، فإنه سيتعني عليهم االنتقال إىل مجتمع جديد، وقد يتعني عىل زوج املوظفة 

أو زوج��ة املوظف العث��ور عىل عمل جديد، وتتس��بب التنقالت يف إرب��اك الحياة اليومية 

للموظفني والعالقات الشخصية إضافًة إىل عادات العمل700.  كام يتعني عىل املوظفني البحث 

عن منزل جديد وكذلك البحث عن منشآت جديدة خاصة بالتسوق والرعاية الصحية وقضاء 

وقت الفراغ، كام قد يكونون بعيدون جداً عن الدعم الوجداين من األصدقاء واألرسة، ويتعني 

عليه��م تعل��م مجموعة جديدة من أع��راف العمل وإجراءاته إضاف��ًة إىل تطوير العالقات 
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الشخصية مع املدير واألقران الجدد، وُيتوقع منهم أيضاً أن يكون معدل إنتاجهم يف العمل 

الجديد مامثل مُلعدل إنتاجهم الس��ابق حتى وإن كان��وا ال يعلمون الكثري عن املنتجات أو 

الخدمات أو العمليات أو املوظفني املسؤولني عنهم.  

جدول )9-10( سامت نظم التدوير الوظيفي الفعال

يفيد التدوير الوظيفي في تطوير المهارات ومنح الموظفين الخبرات الالزمة لتولي المناصب اإلدارية. . 1

يفهم الموظفون المهارات التي تطورها عملية التدوير. . 2

ُيطبق التدوير الوظيفي على جميع مستويات وأنواع الموظفين. . 3

يرتبــط التدوير الوظيفي بعمليــة إدارة الحيــاة الوظيفية لذا يعرف الموظفــون احتياجات . 4

التطوير التي تخدمها مهام العمل.  

تــزداد مزايا التدوير وتقل التكاليف إذا تم تحديد وقت عملية التدوير لتقليل تكاليف ضغط . 5

العمل ومساعدة الموظفين على فهم دور التدوير الوظيفي في خططهم التطويرية.  

يتســاوى جميع الموظفون في فرص التدوير الوظيفي، بغض النظر عن المجموعة الجغرافية . 6

التي ينتمون لها.

المصدر: 
Cheraskin and M.  Campion، «Study Clarifies Job Rotation Benefits، «Personnel Journal )November 

1996(: 31-38; M.  Fiestcr، A.  Collis، and N.  Cossack، «Job Rotation،.  Total Rewards، Measuring 

Vlue، « HR Magazine )August 2008(: 33-34.  

ونظ��راً ألن التنقالت تكون مثرية للقلق، فإن العديد من الرشكات تواجه صعوبة يف دفع 

املوظفني لقبولها، وقد أش��ار البحث إىل س��امت املوظفني املرتبطة بقب��ول التنقالت701، إذ 

اشتملت عىل:  الطموحات املرتفعة تجاه الحياة املهنية، واالعتقاد بأن املوظف له مستقبل 

واع��د يف الرشكة، واالعتقاد كذلك بأن قبول التنقل رضوري للنجاح بالرشكة، وتزيد احتاملية 

قبول املوظفني غري املتزوجني أو غري النشطني اجتامعياً للتنقل.  ومن بني املوظفني املتزوجني، 
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تكون موافقة زوج املوظفة أو زوجة املوظف أحد العوامل الهامة التي تحدد قبول املوظف 

للتنقل من عدمه.  

ويحدث الهبوط يف املس��توى الوظيفي عندما يحصل املوظف عىل مستوى أو مسؤولية 

أو س��لطة أقل702، وقد يتضمن ذلك االنتقال إىل منصب آخر يف املستوى نفسه لكن بسلطة 

ومسؤولية أقل )إنزال الرتبة أفقياً(، أو انتقاالً عرضياً مؤقتاً أو إنزاالً للرتبة نظراً لتدين مستوى 

األداء.  وُتعد التنقالت املؤقتة العرضية إىل مناصب أقل رتبة، وهي التي متنح املوظفني خربة 

العمل يف مجاالت مهنية مختلفة، أكرث األنواع استخداماً لتطوير املوظفني، وعىل سبيل املثال 

غالباً ما يحصل املهندسون الذين يرغبون يف االنتقال إىل املناصب اإلدارية عىل مناصب أقل 

رتبة )كمنصب مرشف وردية( وذلك لتطوير مهاراتهم اإلدارية.  

ونظراً للمكافآت النفس��ية وامللموسة للرتقيات )ومنها عىل سبيل املثال، الشعور املتزايد 

بالقيمة الذاتية والراتب الكبري واملنصب الرفيع يف الرشكة(، ُيفضل املوظفون قبول الرتقيات 

أكرث من قبول التنقالت األفقية أو التصاعدية.  وتكون الرتقيات أمر وارد بدرجة أكرب عندما 

تحق��ق الرشكة أرباحاً ودرجات منو جيدة.  وم��ن ناحية أخرى عندما تعيد الرشكة هيكلتها 

و/ أو تواجه انخفاضاً أو ثباتاً يف األرباح، فقد تكون فرص الرتقي محدودة، والس��يام إذا كان 

هناك عدد أكرب من املوظفني املهتمني بالرتقيات وكانت الرشكة متيل إىل االعتامد عىل سوق 

العمل الخارجي لتويل املناصب العليا703.

يواجه العديد من املوظفني لألسف صعوبة يف ربط التنقالت والرتقي التصاعدي بالتطوير، 

وينظرون إليها عىل أنها عقاب وليس��ت فرصاً لتطوير املهارات ليك تس��اعدهم عىل تحقيق 

نج��اح دائم مع الرشك��ة.  ويقرر العديد م��ن املوظفني ترك العمل بالرشك��ة بدالً من قبول 

االنتقال إىل فرع آخر،  لذا يتعني عىل الرشكات إدارة التنقل بنجاح نظراً لتكاليف اس��تبدال 

املوظفني إضافًة إىل التكاليف املبارشة املرتبطة بإدارتها.  فعىل س��بيل املثال تنفق رشكة جي 

يت إي )GTE( قراب��ة 60 مليون دوالر س��نوياً عىل رشاء املن��ازل وغريها من نفقات االنتقال 

وتغيري املوقع مثل السكن املؤقت وبدل االنتقال704.  وتتمثل إحدى التحديات التي تواجهها 

الرشكات يف تعلم كيفية استخدام التنقالت والرتقي التصاعدي كفرص للتطوير – وهذا األمر 

يقنع املوظفني بأن قبول تلك الفرص سوف تكون له مزايا طويلة املدى بالنسبة لهم.  
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وللتأك��د من قبول املوظفني للتنقالت والرتقيات والرتقي التصاعدي كفرص تطوير، ميكن 

للرشكات أن توفر ما ييل705:

• معلوم��ات عن مضمون الوظيفة الجديدة والتحديات املتمثلة فيها واملزايا املحتملة 	

إضافة إىل موقع العمل. 

• إرشاك املوظفني يف قرار االنتقال عرب إرس��الهم الستعراض املوقع الجديد وتزويدهم 	

مبعلومات عن املجتمع الجديد وفرص العمل األخرى. 

• أهداف األداء الواضحة والتغذية الراجعة املبكرة بشأن أدائهم يف العمل.	

• ُمضيف يف املوقع الجديد يساعدهم عىل التكيف مع املجتمع الجديد وبيئة العمل.  	

• معلوم��ات حول مدى تأثري هذه الوظيفة عىل دخلهم ورضائبهم ومدفوعات الرهن 	

العقاري وغريها من النفقات.

• التعويض واملساعدة يف بيع و/ أو رشاء و/ أو تأجري وحدة للعيش بها.	

• برنامج توجيهي للموقع الجديد والوظيفة الجديدة.	

• ضامن أن خربات الوظيفة الجديدة سوف تدعم خطط املوظفني العملية.	

• تقديم املساعدة ألفراد األرسة املعالني، متضمناً ذلك مساعدتهم عىل تحديد املدارس 	

إضافًة إىل غريها من خيارات العناية بالصغار والكبار عىل حد سواء.

• مس��اعدة زوج املوظف��ة أو زوجة املوظف عىل تحديد وتس��ويق مهاراتهم والعثور 	

عىل عمل.

يف حني تتيح برامج التدريب الخارجي للموظفني تويل أدوار تنفيذية مؤقتة بدوام كامل 

يف رشكة أخرى.  وتس��تخدم رشكة مريس��ري مانجيمين��ت )Mercer Management(، وهي 

رشكة استش��ارية، برامجها الخارجية لتطوير املوظفني املهتمني بالحصول عىل خربة يف مجال 

محدد706، وتعد مريس��ري موظفيها بإعادة توظيف املتدرب��ني الخارجيني بعد انتهاء مهامهم.  

 Mercer( عىل س��بيل املث��ال، يعمل أح��د املوظفني الذي عمل استش��ارياً لرشكة مريس��ري

Management( ملدة خمس س��نوات، ليكون نائب رئيس خدمات اإلنرتنت يف رشكة بيني 
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آند سميث )Binney and Smith(، الرشكة امُلصنعة ألقالم كرايوال )Crayola(.  وقبل عام، 

عمل يف مرشوع استش��اري لإلنرتنت يف رشكة بيني وسميث، إال أنه أراد تنفيذ توصياته عىل 

أرض الواق��ع بدالً من مجرد تقدميها للعمي��ل واالنتقال ملرشوع آخر.  وكان من نتيجة ذلك 

  .)Binney and Smith( العمل لذلك أن بدأ هذا املوظف عمله لدى رشكة بيني وس��ميث

وتعتقد مريس��ري أن املوظفني الذين ُيشاركون يف الربامج الخارجية سيظلون ملتزمني بالرشكة 

ألنهم ميتلكون الفرصة للتعلم والنمو مهنياً وال تتعارض حياتهم الشخصية أو املهنية بالبحث 

عن عمل.  وعىل الرغم من أن الربامج الخارجية تزود املوظفني بخيارات عمل جديدة وعىل 

الرغم من ترك بعض املوظفني للرشكة، تعتقد مريسري )Mercer Management( أن الربنامج 

ُيعد إس��رتاتيجية تطوير جيدة عالوة عىل أنه يساعد أيضاً يف التوظيف.  وتشري تلك الربامج 

الخارجية للموظفني املرش��حني لتويل املناصب اإلدارية أن مريرس هي منظمة مبدعة ومرنة 

مع موظفيها. 

المهام المؤقتة والمشروعات والعمل التطوعي:

تع��د عملية تبادل املوظفني أح��د األمثلة عىل املهام املؤقتة الت��ي تتفق الرشكات فيها 

عىل تبادل موظفيها، وقد بدأت رشكتي بروكرت آند غامبل )Procter & Gamble( وجوجل 

)Google( هذه العملية707.   وُيش��ارك موظفو الرشكتني يف الربامج التدريبية التي تعقدها 

كل منه��ام كام يحرضون االجتامع��ات التي تناقش خطط العمل، وتأم��ل كلتا الرشكتني يف 

االس��تفادة من تبادل املوظفني.  وتسعى رشكة بروكرت آند غامبل وراء زيادة مستوى فهمها 

آللية التسويق ملنظفات الغسيل وأوراق الحاممات ومنتجات كريم البرشة لجيل جديد من 

العم��الء الذين يقضون ف��رتات طويلة من الوقت عىل اإلنرتنت أكرث من مش��اهدة التلفاز.  

وترغب جوجل يف كسب مزيد من عوائد اإلعالنات عن طريق إقناع الرشكات باالنتقال من 

عرض منتجاتها عىل التليفزيون إىل استخدام مواقع مشاركة مقاطع الفيديو مثل اليوتيوب.  

وقد حدثت فكرة تبادل املوظفني عندما أدركت رشكة بروكرت آند غامبل أن تحول رشكة تايد 

)Tide( إىل اس��تخدام عبوة صابون غسيل صغرية الحجم ذات تركيبة أكرث تركيزاً ال يتضمن 

حملة إعالنات إلكرتونية حيث يس��تطيع املشرتون العثور عىل إجابات لسبب تصغري حجم 
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العب��وة.  وقد اس��تفاد موظفو كلتا الرشكت��ني من عملية التبادل ه��ذه، فقد تعلم موظفو 

رشكة جوج��ل أن الغالف الربتقايل اللون لرشكة تايد جزء حيوي لهذا املنتج كام تبنت اللغة 

التس��ويقية لرشك��ة بروكرت آن��د غامبل.  وق��د أدرك موظفو بروكرت آن��د غامبل أن حمالت 

اإلعالنات اإللكرتونية قد ُتزيد من وعي الناس باملنتج حتى بالنسبة للمنتجات التي ال مُيكن 

رشاؤها إلكرتونياً مثل الحفاضات، وقد دعت بروكرت آند غامبل النشطاء من األمهات لزيارة 

القس��م املخصص لألطفال لديها، وذلك لفهم كي��ف أن الحفاضات الخاصة بها ميكنها تلبية 

احتياجاتهم.  

كام مُيكن استخدام املهام التطوعية للتطوير أيضاً، وبصفته جزءاً من تطوير القيادة بها، 

تستخدم مجموعة يب إن يس للخدمات املالية )PNC Financial Services Group( برامج 

تطوعية تتضمن مشاركة أكرث من 200 مؤسسة غري ربحية708.  ويتمكن املوظفون من اختيار 

املهام الالزمة لتحسني مهاراتهم أو مشاريعهم غري املتعلقة بعملهم، وقد قادت إحدى متاجر 

التس��ويق برشكة تارجت )Target( جهداً تطوعياً لتجميع أدوات الس��المة الالزمة لجمعية 

الصليب األحمر األمريكية وجيش الخالص وقد تضمن هذا الجهد 350 موظفاً من رشكة يب 

إن يس  )PNC(يف املقرات الرئيس��ة للرشك��ة يف مينابوليس، ونتيجة لذلك عملت مع نائبي 

رئيس الرشكة والعديد من املديرين اآلخرين الذين مل ُتتح لها فرصة االجتامع بهم من قبل.  

 )General Mills( وُتعد املهام التطوعية واالشرتاك يف املشاريع املجتمعية لرشكة جرنال ميلز

أحد األساليب التي ترقى إىل قيمها املؤسسية709، ويعمل املوظفون يف مجموعة متنوعة من 

األع��امل الخريية، بواجبات ترتاوح بني تقديم الوجب��ات إىل األطفال املرشدين وحتى دهان 

غ��رف مركز رعاية األطفال وحتى العم��ل كأعضاء هيئة إدارة املؤسس��ة.  وبجانب تقديم 

خدم��ات قيمة للمنظ��امت املجتمعية، تعتقد جرنال ميلز أن املهام التطوعية تس��اعد عىل 

تحسني العالقات بني الفريق وتطوير مهارات القيادة والتفكري اإلسرتاتيجي.  وقد تزود املهام 

التطوعية املوظفني بفرص إلدارة التغيري أو التدريس أو تويل مس��ؤولية عالية املس��توى أو 

مواجهة متطلبات وظيفية أخرى، مثل تلك املعروضة يف الجدول )9-9(.  
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العالقات الشخصية:

ميكن للموظفني أيضاً تنمية مهارات وزيادة معارفهم بش��أن الرشكة وعمالئها من خالل 

التفاعل مع األعض��اء التنظيميني األكرث خربة، وُيعد اإلرش��اد والتوجيه نوعني من العالقات 

الشخصية املستخدمة لتطوير املوظفني. 

التوجيه:

يكون املوجه أحد املوظفني البارزين األكرث خربة وإنتاجية ويس��اعد عىل تطوير موظف 

آخر أقل خربة، وتتطور معظم عالقات التوجيه بش��كل غري رس��مي كنتيجة لالهتاممات أو 

القيم التي يتشاركها املوجه واملوظف اآلخر األقل خربة.  ويشري البحث إىل أن املوظفني ذوي 

السامت الشخصية املعينة )كالحاجة إىل النشاط واإلنجاز واالستقرار العاطفي والقدرة عىل 

  . تكييف س��لوكهم وفقاً للموقف( يس��عون إىل تلقي توجيهاً وأن يكونوا جذابني للموجه710

ومُيكن أن تتطور عالقات التوجيه باعتبارها جزءاً من جهد الرشكة املُخطط لجمع املوظفني 

البارزين معاً مع املوظفني األقل خربة )برنامج التوجيه الرسمي(.  

وتستخدم رشكة كيا تينكور )KIA-Tencor(، أحد موردي حلول ضبط العملية لصناعات 

أش��باه املوصالت، التوجيه لتحس��ني مهارات املديرين البارزي��ن711، ويتلقى هؤالء املديرون 

توجيهاً من أعضاء هيئة إدارة الرشكة إضافًة إىل املسؤولني التنفيذيني امُلتقاعدين.  وُيتوقع من 

املديرين البارزين زيادة خربتهم املهنية وتحديد أهداف األداء املعينة واألنش��طة التطويرية 

ملواجهة نق��اط الضعف املتعلقة بالعمل وزي��ادة فهمهم لثقافة الرشك��ة ورؤيتها وهيكلها 

الس��يايس.  ك��ام متتلك كيا تينكور أيضاً برنامج توجيه إلك��رتوين مصصم للمديرين الذين تم 

تحديدهم بصفتهم مؤهلني لش��غل مناصب عليا.  ويتضمن الربنامج نظاماً مزدوج للعالقات 

اآللية وتقييم ال� 360 درجة املستخدم يف توجيه العالقات لتطوير نقاط الضعف يف املهارة. 

تطوير برامج توجيه ناجحة:

عىل الرغم من تطور العديد من عالقات التوجيه عىل نحو غري رسمي، إال أن أحد املزايا 

الرئيس��ة للربامج الرسمية تتمثل يف ضامن وصول املوجهني إىل جميع املوظفني، بغض النظر 
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عن النوع أو العرق، وتتمثل إحدى امليزات اإلضافية يف أن املشاركني يف العالقات التوجيهية 

مييلون إىل معرفة املتوقع منهم712.  ولكن أحد أوجه قصور برامج التوجيه الرس��مي تتمثل 

يف أن املوجهني قد ال يكونوا قادرين عىل توفري استشارة وتوجيه يف عالقة مهيأة بشكل غري 

طبيعي713.  وللتغلب عىل هذا القصور البد أن يقيض املوجهون وتابعوهم وقتاً يف مناقش��ة 

أمناط العمل الخاصة بهم وش��خصياتهم وخلفياتهم، مام يس��اعدهم عىل بناء الثقة الالزمة 

لكال الطرفني ليك تتوثق عالقتهم714.

يعرض الجدول )9-11( خصائص برنامج التوجيه الرسمي الناجح، إذ تتمثل أحد أساسيات 

برامج التوجيه الناجحة يف تفاعل املوجه والتابع معاً سواء وجهاً لوجه أو افرتاضياً.  وتستخدم 

الرشكات املؤمترات اإللكرتونية ومؤمترات الفيديو كحلول لجمع املوجهني املنفصلني جغرافياً، 

إضاف��ًة إىل برمجيات التعاون حتى يتمكن املوج��ه والتابع من االجتامع ومراجعة املهام615، 

ك��ام ُتتاح أيضاً برمجيات لتعقب عمل املوجه والتابع، واملس��اعدة يف عمل خطط التطوير، 

وجدولة اجتامعات املوجه والتابع.  فعىل س��بيل املثال تستخدم الرشكة الدولية للتطبيقات 

العلمي��ة، وهي رشكة متخصصة يف حل��ول التكنولوجيا، أداة تعتمد ع��ىل اإلنرتنت لتقديم 

مناذج إلكرتونية وعمل مواعيد تقوميية وتحديد أهداف لعالقات التوجيه، إضافًة إىل تحديد 

خطة عمل لضامن مناقشة احتياجات التابع.  

وتتوفر نظم التوافق املعتمدة عىل اإلنرتنت للمس��اعدة عىل توافق املوجهني والتابعني، 

وعىل س��بيل املثال متتلك رشكت��ا داو كيميكال وإنتل نظم إلكرتوني��ة تتيح للتابعني إدخال 

السامت التي يرغبون فيها مع املوجه.
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جدول )9-11( سامت برامج التوجيه الرسمي الناجح

1.  تكون مش��اركة الموجه والتابع تطوعية، ويمكن إنهاء العالقة بينهما في أي وقت دون الخوف 

من العقاب. 

2.  ال ُتقصر عملية توافق الموجه والتابع قدرة العالقات غير الرس��مية على التطور.  فعلى س��بيل 

المث��ال، ُيمكن عمل تجمع للموجهين إلتاحة الفرصة للتابعي��ن لالختيار من بين مجموعة من 

الموجهين المؤهلين.  

3.  ُيخت��ار الموجهون وفقاً لس��جالتهم الس��ابقة في تطوير الموظفين وم��دى رغبتهم في العمل 

كموجهين ووجود دليل على مهارات التوجيه والتواصل واالستماع الفعالة.  

4.  يعتمد توافق الموجه والتابع على كيفية تلبية مهارات الموجه الحتياجات التابع. 

5.  فهم الغرض من البرنامج بوضوح، وتحديد المش��اريع واألنشطة التي ُيتوقع من الموجه والتابع 

إتمامها.  

6.  يتم تحديد طول البرنامج، وُيش��جع الموجه والتابع على االمتداد بالعالقة خارج المدة الزمنية 

المحددة رسمياً.  

7.  يتم تحديد مس��توى أدنى من االتصال بي��ن الموجه والتابع، ويتعين على الموجهين والتابعين 

تحديد آليات العالقة:  متى سيجتمعون وعدد المرات؟  وكيف سيتواصلون خارج االجتماعات؟ 

8.  ُيشجع التابعون على االتصال ببعضهم البعض لمناقشة المشكالت ومشاركة النجاحات. 

9.  ُيقيم برنامج الموجه، تستخدم الُمقابالت مع الموجهين والتابعين للحصول على تغذية راجعة 

فورية بخصوص مواطن عدم الرضا، وتس��تخدم االس��تبيانات لجمع معلومات مفصلة بخصوص 

المزايا الناتجة عن المشاركة في البرنامج.  

10.   ُيكافئ تطور الموظف، مما يشير إلى أن المديرين الذين يرشدون وُيمارسون أنشطة التطوير 

األخرى تستحق الوقت والجهد.  
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ومثل نتائج بحث جوجل، تعرض قامئة األس��امء التي ُيقدمونها أس��امء املوظفني الذين 

تتواف��ق صفاتهم ع��ىل نحو أق��رب يف املقدمة716، وقد وجدت سلس��لة فن��ادق ويندهام 

)Wyndham( أن نظام التوافق املعتمد عىل اإلنرتنت قد ضاعف عدد املوظفني امُلش��اركني 

يف التوجيه مبقدار ثالثة أضعاف.  وبعد أن أنش��أت ويندهام قامئة بأس��امء املوجهني، ُيتاح 

للتابعني س��بعة أيام الختيار املوجه األنسب بالنسبة لهم ولالتصال باملوجه للرتتيب الجتامع 

لتحديد ما إذا كان هناك توافق جيد.  ثم يوقع املوجه والتابع عقداً يلزم الطرفني باالجتامع 

عدة مرات معينة كل ش��هر، وترس��ل الرشكة ُمذكرات باالجتامعات املخطط لها إىل كل من 

املوجه والتابع.  

ومتتلك رشكة إرنس��ت آند يونغ )Ernst & Young(، وهي رشكة خدمات مهنية، برامج 

توجي��ه متزج بني املوظفني ذوي املؤهالت املرتفعة مع املوجهني التنفيذيني )برنامج التوجيه 

التنفي��ذي( وأقلية من املوظفني مع القادة البارزين )مش��اركة التعلم(.  وال ُيجرب املوجهون 

ع��ىل تقديم التوجي��ه والنصح بل إنهم يتطوع��ون بوقتهم عن رض��ا، وتتطلب الربامج من 

املوجهني والتابعني االلتقاء شخصياً أربع مرات سنوياً، مرة لتحديد األهداف، وأخرى ملراجعة 

  . ملدة س��تة أش��هر، وأخرى لجلس��ة تقييم ُتعقد عند نهاية العام، وأخ��رى يف وقت آخر717

ومُيكن مناقشة أي موضوعات يف تلك املحادثات السية، مبا يف ذلك أهداف الحياة العملية 

والت��وازن بني العمل والحياة الش��خصية وقضاي��ا األداء، إضافًة إىل املش��اكل مع املديرين.  

وُيق��دم املوجهون تابعيهم إىل املديرين البارزين الذين لن ُيقابلوهم يف حالة أخرى، وُيقيم 

املرؤوس��ون موجهيهم باس��تخدام نظام تقييم األداء الخاص بالرشك��ة، وقد عدلت الرشكة 

املرتبات وعدلت ترقيات املدراء الذين مل يؤدوا عملهم التوجيهي عىل النحو األكمل.  

ويتعني إختيار املوجهني وفقاً ملهاراتهم الفنية والش��خصية، كام يتعني تدريبهم718، وعىل 

 New York Hospital – Cornell( س��بيل املثال طور مركز نيويورك هوس��بيتال كورني��ل

Medical Center( الطب��ي برنام��ج توجيه ملوظف��ي الرعاية املنزلي��ة.  وميتلك كل موجه 

خمس��ة إىل عرشة من التابعني الذين يجتمعون كل ثالثة أش��هر.  وللتأهل بصفة موجهني، 

يتع��ني عىل املوظفني تلق��ي تقييامت أداء متميزة وإظهار مهارات ش��خصية قوية والقدرة 

عىل القيام مبهام التنظيف األساسية، إضافًة إىل الواجبات الرضورية لجميع مناصب الرعاية 
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املنزلية، مبا فيها خطوات الس��المة )مثل التخلص من النفايات امُلعدية(.  وُيجري املوجهون 

برنامج��اً تدريبياً يؤكد مه��ارات التواصل، ويجري تعليمهم كيفي��ة نقل املعلومات الخاصة 

بالعمل وتوجيه إرشادات فعالة دون نقد املوظفني719.

وُتقدم رشكة فاين م��اي )Fannie Mae(، املجموعة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري، 

منتجات مالي��ة وخدمات مُتكن األرس من رشاء املنازل، ويهدف برنامج التوجيه الذي تتبعه 

  . الرشك��ة إىل تش��جيع تقدم املوظف��ني ذوي املؤهالت العليا، والس��يام امل��رأة واألقليات720

ولضامن توافق املوجه واملرؤوس، تجري لجنة الدمج فحصاً وتوجيهاً ُمفصاًل وفقاً الهتاممات 

وتوقعات املوجهني واملرؤوس��ني )مثل م��ا املهارات والخربات واملع��ارف التي ترغب يف أن 

ميتلكه��ا موجهك؟( وُتقدم رشكة فاين م��اي )Fannie Mae( توجيه��ات لكل من املوجهني 

واملرؤوسني لتحديد توقعاتهم من تلك العالقة.  وُتساعد الدورات التوجيهية املوجه والتابع 

ع��ىل تعرف بعضه��م عىل بعض، ويوقع كل م��ن املوجه والتابع اتفاقاً رسي��اً لبناء ثقة بني 

الطرفني.  وللمساعدة عىل التأكد من نجاح الربنامج التوجيهي، تستخدم فاين ماي استبيانات 

إلجراء تقييامت رسمية وغري رسمية تساعد الرشكة عىل فهم مواطن القوة والضعف الخاصة 

بالربنامج.  

مزاي��ا العالقات التوجيهية يس��تطيع كل م��ن املوجهني والتابعني االس��تفادة من عالقة 

التوجيه، وُتش��ري البحوث إىل أن املوجهني يقدمون دعاًم نفس��ياً ومهنياً لتابعيهم.  ويتضمن 

الدع��م املهني التوجيه والحامي��ة والرعاية وتوفري مه��ام مُتثل تحدياً إضاف��ًة إىل املواجهة 

والوض��وح، يف ح��ني يتضمن الدعم النف��يس أن تعمل كصديق ومنوذج مث��ايل ُيوفر مراعاة 

إيجابي��ة وقب��والً كام يوفر منفذاً للمرؤوس��ني للتعبري عن همومه��م ومخاوفهم.  وتتضمن 

املزايا اإلضافية للتابعني تطوير املهارة واملعدالت العليا للرتقي واملرتبات الضخمة والتأثريات 

التنظيمية الكبرية721.

وتتيح العالقات التوجيهية للموجهني فرصاً لتطوير مهاراتهم الشخصية وزيادة شعورهم 

بالتقدي��ر الذايت وقيم��ة املنظمة.  وتوفر رشكة أدويب سيس��تمز )Adobe Systems(، التي 

تتخذ من سان خوسيه بكاليفورنيا مقراً لها، التصوير الرقمي والتصميم وتكنولوجيا الوثائق 

للعم��الء واألع��امل )قد ميكنك قراءة وثيقة باس��تخدام صيغة ملف��ات يب دي إف(.  وعىل 
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سبيل املثال، متتلك ميليس��ا ديرداهل )Melissa Dyrdahl(، مديرة برشكة أدوب سيستمز 

)Adobe Systems( وبروس ش��يزين )Bruce Chizen(، نائب رئيس رشكة أدويب، العديد 

 Adobe( من املوجهني الذين يس��تفيدون منهم722.  ويعد ش��يزين مؤس��يس رشك��ة أدويب

Systems( موجهني، حيث علمه هؤالء املؤسس��ون كيفية الحف��اظ عىل تاريخ الرشكة عن 

طريق توظيف أش��خاص أذىك منه، وقد ألهمه إبداع املؤسس��ني الفني لعرض أفكار جديدة 

ع��ىل املهندس��ني يف الرشك��ة، ويعلم أن املؤسس��ني يهتمون به ش��خصياً إال أنهم رصحاء يف 

آرائه��م.  وتع��د ديرداهل أحد أعضاء هيئة اإلدارة يف أدويب أحد املوجهني، وس��ألت املوجه 

تقديم نصيحة عملية والتعرض ألفكار جديدة دون تغيري العمل، وقد ش��جعها املوجه عىل 

السعي واالجتهاد للحصول عىل مكانة يف هيئة إداريي الرشكة، والسيام أن الرشكة يف حاجة 

إىل مهاراتها التس��ويقية، يف حني ش��جعها موجهون آخرون، يعملون يف وكالة التسويق، عىل 

التقدم يف حياتها العملية عن طريق إبراز إنجازاتها لآلخرين.  

وقد ُيس��اعد التابع املوجهني يف املناصب اإلدارية باإلضافة إىل املجاالت الفنية كالهندسة 

والخدمات الصحية عىل اكتس��اب املعارف املتعلق��ة بالتطورات العلمية الجديدة الهامة يف 

مجالهم ومن ثم منعهم من التقادم فنياً.  فعىل س��بيل املثال، أطلقت رشكة جرنال إلكرتيك 

)General Electric( إح��دى املبادرات يف مجال األعامل اإللكرتونية، وعىل الرغم من ذلك، 

واجه العديد من املديرين املتمرس��ني تحدي محاولة فهم كيفية استخدام اإلنرتنت بفاعلية.  

وق��د أعد جون والش، رئيس مجل��س إدارة الرشكة يف ذلك الوق��ت، برنامج توجيه ألفضل 

600 مدير لديه حيث عمل املوظفون الصغار املتمرس��ون عىل استخدام اإلنرتنت كموجهني 

للمديري��ن البارزي��ن723.  وقد تزايد اهت��امم والش بالربنامج عن طري��ق موجهته الخاصة، 

الت��ي كانت تبلغ نصف عمره تقريباً ومل تكن متتلك س��وى نصف خربت��ه العملية.  إال أنها 

كان��ت خب��رية يف أمور اإلنرتنت وكان��ت تدير املوقع اإللكرتوين الخ��اص بالرشكة! وقد متثل 

الغ��رض من الربنامج يف مس��اعدة املديرين ع��ىل االعتياد عىل املواق��ع اإللكرتونية الخاصة 

بالرشكات املنافس��ة ومواجهة صعوبة طلب املنتجات إلكرتونياً، إضافًة إىل فهم كيف تعمل 

أفض��ل املواقع اإللكرتونية بش��كل جي��د.  وقد بدأ والش الربنامج وه��و يعتقد أن املعارف 

الخاص��ة بالعمل اإللكرتوين تتعلق عىل نحو عك��يس بالعمر واملنصب يف الرشكة، حيث كان 

املوظفون الصغار يف املناصب الدنيا من املنظمة أكرث دهاء يف التعامل مع اإلنرتنت.  حيث 
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التقى مديرو رشكة جرنال إلكرتيك )General Electric( مع موجهيهم الصغار السن لتلقي 

دروس حول اإلنرتنت، حيث انتقدوا املواقع اإللكرتونية وناقشوا مقاالت وكتباً حول التجارة 

اإللكرتونية وطرحوا بعض األس��ئلة، وقد أفادت الجلسات كاًل من املوجهني واملرؤوسني عىل 

حد س��واء.  وعرف املرؤوس��ون مزيداً م��ن املعلومات عن اإلنرتنت، وقد أتاحت جلس��ات 

التوجي��ه للموظفني الصغار الس��ن التحدث مبزيد من الراحة إىل رؤس��ائهم أثناء تعليمهم 

املهارات التي يحتاجها املدير إلدارة عملية تجارية ضخمة )القدرة عىل التواصل مع أشخاص 

مختلفني، عىل سبيل املثال(.  

أغراض برامج التوجيه: ُتش��ري إحدى التقدي��رات إىل أن 20% من الرشكات متتلك برامج 

توجيهية رسمية724، وتتنوع أغراض تلك الربامج، إذ تستخدم برامج التوجيه لخلق صداقات 

م��ع املوظف��ني الجدد وزيادة احتامل انتق��ال املهارات من التدري��ب إىل بيئة العمل.  كام 

يت��م تطوير برامج التوجيه، والس��يام للنس��اء واألقلي��ات لتمكينهم من اكتس��اب الخربات 

وامله��ارات الالزمة للمناصب اإلدارية.  ويعد التوجيه ج��زءاً من برنامج مبادرة املرأة التابع 

لرشكة ديلويت آند توتش، امُلصمم ملس��اعدة النس��اء عىل التعامل بنجاح مع العقبات التي 

ق��د يواجهونها عند التقدم للمناصب اإلدارية عالية املس��توى725.  ويوضح البحث أيضاً أن 

معدل ترقي النس��اء الذين كان لديهم موجه أكرب من معدل ترقي النس��اء الذين مل ميتلكوا 

موجها726ً.  وقد ُتستخدم برامج التوجيه لتطوير املديرين للمناصب اإلدارية عالية املستوى 

أو مس��اعدتهم عىل اكتس��اب مهارات معينة.  ويتعني تذكر برنامج التوجيه الخاص بكلية 

 )New York Hospital-Cornell Medical Center( الط��ب بجامعة كورنيل بنيوي��ورك

والذي جرت مناقش��ته آنفاً.  حيث يهدف الربنامج إىل مس��اعدة املوظفني الجدد عىل تعلم 

مه��ام الرعاي��ة املنزلية بسعة وفهم ثقافة املستش��فى.  وتتمثل أحد مزاي��ا الربنامج يف أنه 

رسيع��اً ما يتم تصحيح قص��ور أداء املوظفني الجدد، وعىل الرغم من أن التوجيه الرس��مي 

للموظفني الجدد مل يستغرق سوى أسبوعني، ُيقدم املوجهون دعاًم بعد عدة شهور.  

قد يحدث التوجيه بني املوجهني واملرؤوس��ني من منظامت مختلفة وقد يتمكن أصحاب 

األع��امل الصغرية من الوصول إىل املوجه��ني ذوي الخربة الذين قد ال تتاح لهم فرصة أخرى 

ملالقاته��م727.  وتتوفر مواق��ع إلكرتونية، مثل مايكرو مينتور )MicroMentor(، ملس��اعدة 

أصحاب األعامل الصغرية يف العثور عىل موجهني من خالل اإلنرتنت.  فعىل سبيل املثال، أراد 
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س��تريدي مايك )Sturdy Mckee( توس��يع مامرسات العالج الطبيعي الخاصة به إال أنه أراد 

مساعدة لفهم البيانات واإلقرارات املالية من أجل التخطيط لنمو العمل والسعي للحصول 

ع��ىل متويل خارجي، وباس��تخدام موقع مثل مايك��رو مينتور أتم ملفه الش��خيص، محدداً 

أهداف��ه وباحثاً عن ملفات املوجهني املحتملني.  وقد أجرى س��تريدي مع املوجه الخاص به 

مكاملات هاتفية أس��بوعية مناقشاً أساسيات امليزانيات العمومية واملفردات املالية.  ونتيجة 

لخربته اإليجابية، قام س��تريدي بتوجيه أصحاب املش��اريع األخرى الذين يطلبون مس��اعدة 

حول كيفية بدء مامرسات العالج الطبيعي الخاصة بهم.  

وقد دشنت بعض الرشكات، التي تفتقر إىل موجهني محتملني أو نظام مكافأة رسمي يدعم 

التوجيه أو التي تؤمن بأن جودة التوجيه التي تطورت يف برنامج رسمي أقل كفاءة من عالقات 

التوجيه غري الرس��مية، برامج التوجيه الجامعي.  وتدرك برامج التوجيه الجامعي حقيقة أنه 

من الصعب عىل أحد املوجهني تزويد املوظف بكل الدعم والتوجيه الالزم له.  ويوفر التوجيه 

الجامع��ي ش��بكة تطوير للموظفني:  مجموعة صغرية يس��تطيع املوظف اس��تخدامها لدعم 

التوجيه ويكون لديها مصلحة يف تطوير وتعليم املوظف.  ويف برامج التوجيه الجامعي، ُيدمج 

موظف بارز ناجح مع مجموعة من أربعة إىل س��تة مرؤوس��ني.  وتتمثل أحد املزايا املحتملة 

ملجموعة التوجيه يف أن املرؤوسني ميكنهم التعلم بعضهم من بعض ومن املوظف األكرث خربة.  

ويس��اعد القائد املرؤوسني عىل فهم املنظمة ويرش��دهم يف تحليل خرباتهم ويساعدهم عىل 

توضيح اتجاهاتهم املهنية، وقد ميتلك كل فرد من املجموعة مهاماً معينة يتعني عليه إمتامها، 

أو قد تعمل املجموعة معاً لحل إحدى القضايا728.

عالقات التوجيه:

يكون املوجه أحد األقران أو املديرين الذين يعملون مع املوظفني لتشجيعهم ومساعدتهم 

ع��ىل تطوي��ر مهاراتهم وتقديم تعزي��ز وتغذية راجعة.  وهناك ثالث��ة أدوار ميكن للموجه 

القي��ام به��ا729، فقد يكون التوجيه منف��رداً بني كل من املوجه واملوظف وحس��ب، وُيقدم 

تغذية راجعة وفقاً لالختبارات النفس��ية أو تقييم ال� 360 درجة أو مقابالت ش��خصية مع 

الرؤس��اء واألقران واملرؤوسني.  يف حني يتمثل الدور الثاين يف مساعدة املوظفني عىل التعلم 

من أنفس��هم عن طري��ق وضعهم مع خرباء ميكنهم مس��اعدتهم يف التغلب عىل مخاوفهم 
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وتعليمهم كيفية تلقي تغذية راجعة من اآلخرين.  من ناحية أخرى، قد يقوم املوجه بتزويد 

املوظ��ف بجميع املوارد املتاح��ة كاملوجهني أو الدورات أو خربات العمل التي قد ال يتمكن 

املوظف من الوصول إليها بشكل آخر، فعىل سبيل املثال شارك املديرون يف الرشكة الوطنية 

ألش��باه املوصالت )National Semiconductor(، يف برنام��ج تقييم ال� 360 درجة، حيث 

يخت��ار كل مدير مديراً آخر موجهاً.  ويح��رض كالهام ورش التوجيه التي تركز عىل املهارات 

واالس��تامع النش��ط.  وُتقدم ورش��ة العمل عملية توجيه تتضمن إنش��اء عقد ُيحدد أدوار 

املوظفني والتوقعات الخاصة بهم، مناقش��ًا تقييم ال��� 360 درجة، ومحدداً أهداف التطوير 

املعينة وخطة لتحقيقها.  وبعد أن يعمل كل اثنني معا ملدة ترتاوح من ستة إىل مثانية أشهر، 

يقيمون مدى تقدمهم.  

وتستخدم رشكة بيكتون ديكينسون )Becton Dickinson(، رشكة التكنولوجيا الطبية، 

التوجيه امل��زدوج كجزء من برامج تطوير القيادة الخاصة بها730، وتتضمن املوضوعات التي 

متت مناقش��تها تحديات العمل كطريقة للتطوي��ر، والغموض كعامل للتغيري وكيفية التأثري 

يف اآلخرين.  وقد وجد تقييم توجيه النظراء أن املوجهني ينالون ثقة يف قدراتهم كام يعرف 

املشاركون عن املوضوعات التي متت مناقشتها.  

وقد قدم البحث ملح��ة عن عالقات التوجيه731، إذ يحدث التوجيه يف املعتاد خالل فرتة 

ترتاوح من سبعة إىل اثني عرش شهراً.  وتتضمن األسباب الرئيسة الستخدام املدربني:  تطوير 

املديرين يف املس��تويات العليا أو متثيل إدارة سليمة للمديرين أو محاولة تغيري السلوكيات 

الت��ي تنتج عنها ع��دم فاعلية املديرين.  وتتضمن العوامل األك��رث أهمية يف عالقة التوجيه 

الناجح��ة وجود توجيه جيد للمديرين، وجود عالقة وطي��دة معهم، وجود حافز عاٍل )من 

جان��ب املدير( للتغيري ووجود الت��زام قوي من قبل إدارة الرشكة لتطوي��ر املدير.  وتتمثل 

املؤه��الت الرضوري��ة التي يتعني توفرها عن��د اختيار املوجه يف الخربة واس��تخدام طريقة 

توجيه محددة بوضوح )مثل املقابالت النفسية املتعمقة أو استخدام تقييم ال� 360(، إضافًة 

إىل جودة قامئة املوجه.  

يتس��م أفضل املوجهني بالتعاطف والدعم والعملية والثق��ة بالنفس، إال أنهم ال يبدون 

أنهم يعرفون جميع اإلجابات أو يرغبون يف إخبار اآلخرين ما يتعني عليهم عمله732، ويتعني 
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عىل املوظفني الذين س��يتم توجيههم أن يكونوا منفتحني ومهتمني غري دفاعيني أو منغلقني 

يف الفكر أو مهتمني بس��معتهم.  ويتحمل كل من املوجهني واملوظفني مخاطر يف عالقته، إذ 

يعرض املوجهون خربتهم وتجاربهم ملساعدة املوظف.  ويكون املوظفون أكرث عرضة للخطر 

إذ يتع��ني عليه��م التحدث رصاحة عن مواط��ن ضعفهم، ويتعني ع��ىل املوجهني أن يكونوا 

قادرين عىل اقرتاح مامرسات تطوير فعالة ويتعني عليهم احرتام خصوصيات املوظف.  وإذا 

كانت أدوات التقييم جزءاً من عملية التوجيه، يتعني عىل املوجه التعود عليها. 

تس��تخدم بع��ض الرشكات التوجيه، عىل نحو خاص، للمس��اعدة ع��ىل تنظيم املديرين 

 Wachovia( التنفيذي��ني الحالي��ني واملس��تقبليني733.  ومتتلك رشكة واش��وفيا كوربريش��ني

Corporation(، وه��ي رشك��ة خدمات مالي��ة، برنامج توجيه تنفيذي يس��تخدم موجهني 

داخليني وخارجيني عىل حد س��واء734.  ويتلقى املشاركون يف برنامج تطور القيادة التنظيمي 

تقييامت ال� 360 درجة التي يأخذونها إىل موجهيهم الداخليني، والذين يكونون من أقس��ام 

مختلف��ة يف الرشكة، ويراج��ع املدير واملوجه معاً نتائج التقيي��م ويتفقون عىل خطة عمل.  

ويت��درب املوجهون عىل كيفية التوجيه وعىل فهم الجوانب اإليجابية والس��لبية لتقييم ال� 

360 درجة، وُتعني واش��وفيا موجهني خارجيني ألصحاب املناصب التنفيذية العليا الذين تم 

تحديدهم كقادة محتملني يواجهون تحديات وظيفية أو مش��كلة معينة، مثل االنتقال إىل 

منصب جديد بعد االندماج.  وتس��تمر عملية التوجيه ملدة ترتاوح من تسعة أشهر إىل سنة 

وتتضمن تقييامت ال� 360 درجة ومقابالت شخصية واختبارات نفسية، ويشري البحث إىل أن 

التوجيه يعمل عىل تحس��ني استخدام املديرين لتقييم ال� 360 درجة عن طريق مساعدتهم 

عىل وضع أهداف تطوير محددة وأفكار جذابة للتطوير، تؤدي إىل تحسني األداء735.

تحت��اج برامج التدريب التي تعمل عىل تطوير مه��ارات التوجيه إىل الرتكيز عىل أربعة 

قضايا تتعلق برتدد املديرين للحصول عىل التوجيه736:  أوالً، قد يرتدد املديرون يف مناقش��ة 

قضايا تتعلق باألداء حتى مع موظف كفء نظراً لرغبتهم يف تجنب املواجهة – والسيام إذا 

كان املدير أقل خربة من املوظف.  ثانياً، قد يكون املديرون أكرث قدرة عىل تحديد مش��اكل 

األداء من مساعدة املوظفني عىل حلها.  ثالثاً، قد يشعر املديرون أن املوظف ميكن أن ُيفس 

التوجيه عىل أنه نوع من النقد.  رابعاً، بينام تتبع الرشكات سياسة تخفيض الحجم والعمل 
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بعدد أقل من املوظفني، قد يش��عر املديرون بعدم وجود وقت كاٍف للتوجيه.  فعىل سبيل 

املث��ال، تأذت العالقة بني إحدى مديرات رشكة باس��يفيك للغاز والكهرباء )PG&E(، وهي 

رشكة للطاقة، وبني موظفيها وعملها نظراً لش��خصيتها الطائش��ة737.  وقد اس��تعانت رشكة 

باس��يفيك للغاز والكهرباء )PG&E( بأحد املوجه��ني للتعامل معها، وقام املوجه بتصويرها 

أثن��اء قيامه��ا بتمثيل صدام حقيقي بينها وبني أحد املديرين ح��ول نظام معلومات جديد.  

وخالل املواجهة )ولعب األدوار(، اتسمت باالنعزال والخشونة والربود والتعايل، وقد ساعدها 

املوجه عىل رؤية حدود منهجها، فاعتذرت للزميل واس��تمعت ألفكاره، وقد ساعد التوجيه 

هذه املديرة عىل تعلم كيفية الحفاظ عىل اتزانها والرتكيز عىل ما ُيقال بدالً من الرتكيز عىل 

الشخص.  

عملية تخطيط التطوير:

تتضم��ن عملية تخطيط التطوير تحديد احتياج��ات التطوير، واختيار هدف للتطوير، 

وتحديد األفعال التي يتعني عىل املوظف والرشكة اتخاذها لتحقيق الهدف، وتحديد كيفية 

قي��اس التقدم تجاه تحقيق الهدف، واس��تثامر الوقت والطاق��ة لتحقيقه، إضافًة إىل وضع 

ج��دول زمني للتطوير738.  ويعرض الجدول )9-12( عملي��ة تخطيط التطوير باإلضافة إىل 

تحديد مس��ؤوليات املوظف والرشكة، وتتمثل إحدى التوجهات الناش��ئة يف التطوير يف أنه 

يتع��ني عىل املوظ��ف بدء عملية تخطيط التطوير739.  ويج��در املالحظة أن منهج التطوير 

يعتم��د عىل اله��دف التطويري واالحتياج��ات، ولتحديد احتياج��ات التطوير، يتعني عىل 

املوظف��ني تذكر ما يرغبون يف عمله، وما الذي يس��تمتعون بعمله، وما الذي يس��تطيعون 

عمله، وما الذي يتوقعه اآلخرون منهم.  وميكن أن تنتج الحاجة إىل التطوير من الفجوات 

بني القدرات الحالية و/أو مصالح ونوع العمل أو املنصب الذي يريده املوظف يف املستقبل.  

وتتضم��ن بعض الطرق التي مُيك��ن للموظفني من خاللها تحديد ف��رص التطوير النظر يف 

مواط��ن القوة والضع��ف املذكورة يف أحدث تقييامت األداء املس��تخدمة والنظر إىل مدى 

تقدمه��م يف املهارات الالزمة لتحقيق األهداف الش��خصية أو إتقانه��م للقدرات التي رمبا 

حددتها الرشكة740، كذلك فإن س��ؤال النظراء واألصدقاء واس��تخدام بيانات تقييم ال� 360 

درجة مفيد لتحديد فرص التطوير.  
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جدول )9-12( املسؤوليات املتضمنة يف عملية تخطيط التطوير

عملية تخطيط 

التطوير

مسؤولية الشركةمسؤولية الموظف

تقدم الشركة معلومات التقييم لتحديد كيف ينبغي أن أتطور؟ الفرصة

مواطن الق��وة والضعف لدى الموظف 

إضافًة إلى اهتماماته وقيمه. 

ه��ل ل��دي اس��تعداد الس��تثمار وقتي الدافع

وجهدي في التطوير؟

تس��اعد الش��ركة الموظف ف��ي تحديد 

األسباب الش��خصية واألسباب المتعلقة 

بالشركة والتي تدفع إلى التغيير.  

يناق��ش المدي��رون خط��وات التعامل 

مع العقب��ات والتحدي��ات التي تواجه 

التطوير. 

تقدم الش��ركة دليل تخطي��ط التطوير.  ما الذي أرغب في تطويره؟تحديد الهدف

ُيجري المديرون مناقش��ة تطويرية مع 

الموظف.  

يق��دم المدي��ر تغذي��ة راجع��ة ح��ول كيف أعرف أنني أحقق تقدماً؟المعيار

المعيار. 

م��ا ال��ذي يتعين عل��ي فعل��ه لتحقيق األفعال

هدف التطوير الخاص بي؟

تقدم الش��ركة تقييماً ودورات وخبرات 

عمل وعالقات. 

ما هو اإلطار الزمني الُمحدد لي؟ كيف المساءلة

يمكنن��ي طل��ب التغذي��ة الراجعة من 

اآلخرين حول مدى تقدمي تجاه تحقيق 

هدفي؟

يتابع المدير م��دى التقدم تجاه هدف 

التطوير ومساعدة الموظف على وضع 

إطار زمني واقعي لتحقيق الهدف.

ويتحمل املدير تنفيذ مس��ؤوليات الرشكة، ويتمثل دور املدير يف تخطيط التطوير يف توفري 

التوجي��ه وتوصي��ل املعلومات املتعلقة بفرص التطوير )عىل س��بيل املث��ال، خربات العمل 

والدورات(، واملس��اعدة يف إزالة العقبات التي تواجه التطوير، إضافة إىل إحالة املوظف إىل 

أش��خاص آخرين )املوارد البرشية( واملوارد )أدوات التقييم(.  كام يتعني عىل املديرين أيضاً 
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مس��اعدة املوظفني عىل وضع أه��داف تطوير واقعية، وتحديد نق��اط فحص لتقييم مدى 

التقدم تجاه تحقيق تلك األهداف، ولضامن واقعية املتطلبات الزمنية إلمتام الخطة وتحقيق 

متطلبات عمل املوظف.  

كيف ميكن أن تعمل عملية تخطيط التطوير؟ فلنأخذ مثال روبرت براون، مدير الربامج 

يف قسم نظم املعلومات، وقد كان بحاجة إىل زيادة معلوماته الخاصة بربامج إدارة املشاريع 

املتاحة.  وقد أش��ار تقيي��م األداء الخاص به إىل أنه قد متت املوافقة عىل س��تني باملئة من 

املشاريع التي ينفذها نظراً لعدم اكتامل املعلومات )وقد حدد التقييم احتياجات التطوير(.  

ونتيج��ة لذلك، اتف��ق روبرت ومديره أن يك��ون هدفه من التطوير زي��ادة معارفه بربامج 

إدارة املرشوع��ات املتاح��ة، ولتعزيز معارف��ه مبثل هذه الربامج، يتعني ع��ىل روبرت قراءة 

مقاالت )تعليم رسمي(، واالجتامع مبوردي برامج اإلدارة، إضافًة إىل االتصال بعمالء املوردين 

من أجل الحصول عىل تقييامتهم لربامج إدارة املرشوع التي اس��تخدموها )خربات العمل(.  

وسوف ُيقدم له مديره أسامء العمالء الذين يتعني عليه االتصال بهم، وحدد روبرت ومديره 

ستة أشهر كإطار زمني إلمتام تلك األنشطة.  

إستراتيجيات الشركات لتقديم التطوير:

هناك العديد من اإلسرتاتيجيات التي تستخدمها الرشكات لتقديم برامج التطوير، وتتمثل 

إحدى تلك اإلسرتاتيجيات يف توفري تطوير املديرين التنفيذيني يف املستويات العليا واملديرين 

البارزي��ن واملديرين ذوي اإلمكانيات التي تؤهلهم للمناص��ب العليا، وُيهمل املديرون من 

املس��توى األدىن الذين يلعبون دوراً حيوياً يف تحفيز واالحتفاظ باملوظفني.  يف حني تس��تلزم 

إس��رتاتيجية أخرى من جميع املوظفني تخصيص عدد معني من الس��اعات أو إنفاق مقدار 

مع��ني م��ن املال عىل التطوي��ر.  وبينام يضمن هذا النهج مش��اركة املوظف��ني يف التطوير، 

مييل إىل التأكيد عىل الدورات الرس��مية بوصفها طريقة التطوير الوحيدة القابلة للتطبيق.  

وه��ذا ما يناقض نظرية تعليم الكبار )راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب(، الذي يؤكد أن 

الراشدين يرغبون يف التفاعل خالل عملية التعلم ويكونون أكرث حافزية للتعلم عندما يتعني 

عليهم اختيار موضوعات التعلم وطريقة العرض )عىل سبيل املثال، قاعة الدراسة، التوجيه، 

خربات العمل(. 
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تتضمن أفضل إس��رتاتيجيات التطوير الفردية والتحكم يف املتعلم والدعم املس��تمر741، 

وتتأك��د الفردية من أن جه��ود التطوير موجهة الس��تثامر نقاط الق��وة الخاصة باملوظف 

وتحس��ني مواطن الضعف الخاصة به.  وتقدم اس��تبيانات الشخصية واملصلحة باإلضافة إىل 

تقيي��م ال��� 360 درجة معلومات خاص��ة مبصالح املوظف وقيمه إضاف��ًة إىل مواطن القوة 

ومواط��ن الضعف، وبدالً من الطلب من املوظفني حض��ور الدورات أو ورش العمل، يتعني 

عىل الرشكات تقديم قامئة بخيارات التطوير.  وقد يتضمن ذلك الدورات امُلقدمة يف قاعات 

الدراس��ة أو عىل اإلنرتنت والتوجيه ومجموعات املناقشة وشبكات الدعم إضافة إىل خربات 

العمل.  

وتعتمد خطط التطوير الفردية الخاصة برشكة س��ربينت )Sprint( عىل خمس قدرات 

أساس��ية:  التعامل بنزاه��ة والرتكيز عىل العمي��ل وتقديم النتائج وبن��اء عالقات وتطوير 

القيادة742، وُتس��تخدم تلك القدرات يف كل وحدة عمل لتحديد إسرتاتيجيتها كام ُتستخدم 

من ِقبل كل مدير وموظف لوضع خطط التطوير.  وُتعد القدرات أساس محادثات التطوير 

بني املديرين واملوظفني، وتتاح املوارد لدعم خطة التطوير، مبا فيها دليل أنش��طة التطوير 

ال��ذي يتضمن أرشطة الفيديو والكتب والدورات امُلح��ددة التي تهدف إىل تطوير كل من 

هذه القدرات باإلضافة إىل املوقع اإللكرتوين الذي يعلم املوظفون من خالله ما يخص تلك 

العملي��ات.  وتتبع خطة تطوير جرنال ميلز عملية تخطي��ط التطوير املوضحة يف الجدول 

)9-12(، ويتم كل موظف خطة تطوير تطلب من املوظفني مراعاة أربعة مجاالت: 

األه��داف املهني��ة والدوافع:  ما األه��داف املهنية التي أمتلكه��ا؟  وما الذي يثريين . 1

للتطوير املهني؟ 

املواهب ومواطن القوة:  ما املواهب ومواطن القوة التي أمتلكها؟. 2

ف��رص التطوير:  ما هي احتياجات التطوير الرضورية بالنس��بة يل والتي يتعني عىل . 3

تطويرها؟ 

أهداف التطوير وخطوات العمل:  ماذا س��يكون هديف لهذه الخطة؟  وما الخطوات . 4

التي ميكنني اتخاذها لتحقيق تلك األهداف؟ 
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ُيش��جع املديرون واملوظفون عىل مناقش��ة خطة التطوير مرة واحدة سنوياً عىل األقل.  

وتعمل مكربات الصوت واألدوات اإللكرتونية وورش العمل، التي تساعد املوظفني عىل إمتام 

خطة التطوير واالستعداد ملناقشات التطوير مع مديريهم، عىل زيادة وضوح أهمية عملية 

تخطيط التطوير والتأكيد عليها.  

تس��تخدم رشكة بووز ألن هاملتون )Booz Allen Hamilton(، وهي رشكة استشارية 

للخدمات التكنولوجية واإلسرتاتيجية، والتي تتخذ من ماكلني بفرجينيا مقراً رئيساً لها، برنامج 

ُتطلق عليه اس��م إطار التطوير وذلك ملس��اعدة املديرين واملوظفني عىل اختيار املجموعة 

املناس��بة من أنش��طة التطوير وذلك لتعزيز القدرات743.  ويتكون إطار التطوير من أربعة 

أقسام:

أدوار التطوي��ر:  املدي��رون واملوجهون وفري��ق عمل التطوير، وغريه��ا من األدوار . 1

املتضمنة يف عملية التطوير. 

توقعات األداء:  وصف للقدرات ونتائج األداء وخربات العمل الرئيس��ة رضوري من . 2

أجل النجاح يف كل مستوى من مستويات الرشكة. 

احتياجات التطوير:  االحتياجات التي تتكرر بشكل كبري يف كل مستوى من مستويات . 3

الحي��اة املهني��ة، وتتضمن تلك االحتياج��ات التي تتنوع وفقاً لكل ف��رد، إضافة إىل 

املعوقات التي قد توقف تقدم الحياة املهنية وتؤثر يف نحو سلبي عىل األداء.  وُتتاح 

طرق ملنع أو التعامل مع اإلعاقات.  

خارط��ة طريق التطوير:  جمل وصفية ألنش��طة التطوير التي يتعني أن تحدث عند . 4

كل مس��توى من مس��تويات الحياة املهنية والتي تدعم احتياج��ات التطوير ومتنع 

املعوق��ات، وتتضمن تلك األنش��طة خ��ربات العمل والتدري��ب والتطوير والتوجيه 

واإلرشاد إضافة إىل الخربات املوجهة ذاتياً.  

يس��تطيع املوظف��ون الدخول إىل إطار التطوي��ر إلكرتونياً عن طري��ق املوقع االفرتايض 

للرشك��ة واملوقع اإللكرتوين الخاص بها.  قد يس��تخدم املديرون األداة ملناقش��ة احتياجات 

التطوير يف أقس��امهم، ويتضمن اإلطار الق��درات الخاصة بكل مرحلة مهنية ولكل موظف، 
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مام يتيح للموظف��ني إمكانية عرض احتياجات التطوير الخاصة بهم إلكرتونياً.  وعن طريق 

تحدي��د القدرات التي يتع��ني عىل املوظفني تعزيزه��ا، يقدم اإلطار قامئة باألنش��طة التي 

يس��تطيع املوظفون اس��تخدامها لتطوير تلك القدرات.  وميكن للموظفني اس��تخدام إطار 

التطوير لتحمل مسؤولية حياتهم املهنية، ويساعد هذا اإلطار املوظفني يف اإلجابة عن أسئلة 

مثل »أنا يف هذا املستوى وهذا الشخص يتفوق عيّل، كيف ميكنني اللحاق به؟» 

وقد قدمت رشكة بوز ألن هاملتون )Booz Allen Hamiltton( هذا اإلطار ملس��اعدة 

املوظفني عىل فهم كيفية تطوير أنفسهم بشكل أفضل، وتعرض بوز ألن التطوير كمسؤولية 

مش��رتكة بني املوظفني والرشكة.  ويس��اعد أيضاً هذا اإلطار املوظفني عىل إدراك أن التطوير 

ميكن أن يحدث عن طريق أنش��طة ب��دالً من قاعات التدريب.  ويع��د اإلطار مبثابة حالة 

عم��ل قوي��ة لتطوير املوظفني ع��ن طريق محاذاته مع إس��رتاتيجية العمل وباملس��تويات 

املختلفة للرشكة، كالتي ُيقدم فيها الربنامج عملية لبناء رأس املال الفكري للرشكة ومساعدة 

املوظفني عىل بناء حياة مهنية ناجحة.  ويوفر اإلطار أيضاً خريطة إلعداد القادة املحتملني، 

وهو ما ُيعد رضورياً نظراً لنمو الرشكة بنس��بة 20% س��نوياً، كام يوفر اإلطار خريطة إلعداد 

القادة الجدد.  وتتبع برامج تطوير القادة نهجاً مزدوجاً يتضمن الدورات الرس��مية وأنشطة 

املجموع��ات الصغرية مثل القيادة والتوجيه، كام ميك��ن للقادة تطوير مهاراتهم عن طريق 

األنش��طة املجتمعية، مثل عضوية مجلس اإلدارة، والتي ترتب��ط بقدرات القيادة املوجودة 

بالرشكة. 

التعلم اإللكتروني وتطوير الموظفين:

نظراً لتطور برامج التعلم اإللكرتوين، اتجهت العديد من الرشكات إىل اس��تخدام أنشطة 

التطوي��ر املتاحة إلكرتونياً، وتذك��ر برامج رشك��ة أي يب إم )IBM( للمديرين الجدد وذوي 

الخ��ربة744.  ويس��تبدل برنامج بيزك بل��و التابع لرشك��ة أي يب إم )IBM( املوجه للمديرين 

مبدرسة لتدريب املديرين الجدد الناجحة عىل نحو كبري.  ويتضمن الربنامج الذي امتد عىل 

مدار عام مزيج من الدراس��ة الذاتية من خ��الل اإلنرتنت ومواقف املحاكاة وتقييم الكفاءة 

والتوجيه إضافًة إىل خربة القاعة الدراسية.  ويساعد الربنامج املديرين عىل فهم مسؤولياتهم 

يف إدارة األداء وعالق��ات املوظفني والتنوع وغريها م��ن القضايا املتعددة الثقافات.  وينقل 
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التعل��م اإللكرتوين تعلم جميع املهارات اإلدارية األساس��ية إىل اإلنرتنت، باس��تخدام خربات 

قاعة الدراسة لجميع األمور اإلدارية املعقدة.  كام مينح املديرون ورؤسائهم مسؤولية كبرية 

للتطوي��ر، يف الوق��ت الذي ُتقدم في��ه الرشكة دعاًم يف صورة إتاح��ة الفرصة غري املحدودة 

للوصول إىل أنشطة التطوير وشبكات الدعم.  ويتضمن منوذج التعلم أربع مستويات: 

إدارة ال��رؤى السيع��ة:  وتقدم معلومات عملية حول أك��رث من 40 موضوع إداري . 1

شائع يتعلق بالعمل وإدارة القدرات/ القيادة واإلنتاجية وقضايا املوارد البرشية.  

مناذج التعلم التفاعيل ومواقف املحاكاة:  تؤكد مواقف املحاكاة التفاعلية هذه عىل . 2

إدارة املهام واألش��خاص.  حيث يتعلم املوظفون ع��ن طريق عرض مقاطع الفيديو، 

والتفاعل مع النامذج ومش��كالت املوظف��ني، إضافة إىل اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية 

التعامل مع املش��كالت أو القضايا أو الطلبات، وتلقي تغذية راجعة حول قراراتهم، 

وتتاح أيضاً دراسات حالة للمراجعة.  

التعلم التعاوين:  يس��تطيع املتعلم، باس��تخدام ش��بكة اإلنرتن��ت املتاحة يف الرشكة، . 3

االتصال مبدربيه وأعضاء الفريق أو العمالء أو املتعلمني اآلخرين ملناقش��ة املشكالت 

والقضايا واملناهج ونرش ما تعلموه بالفعل.  

معام��ل التعلم:  تعتمد ورش العمل هذه التي تس��تغرق خمس��ة أيام عىل التعلم . 4

امُلكتسب خالل مراحل التعلم اإللكرتوين السابقة، وتركز ورش العمل هذه عىل تعلم 

النظراء وتطوير مجتمع التعلم.  ويكتس��ب املديرون وعياً متزايداً بأنفسهم وبفرق 

العمل التابعة لهم وبالرشكة عن طريق األنش��طة واملهام التي مُتثل تحدياً بالنس��بة 

لهم.  

وتوفر التكنولوجيا إمكانية تقديم مس��تويات التعلم تلك، إدارة الرؤى السيعة ومناذج 

التعل��م التفاعيل ومواقف املحاكاة والتعلم التعاوين إضافًة إىل معامل التعلم، وتعد معامل 

التعل��م مواق��ف تحدث وجه��اً لوجه داخ��ل قاعات الدراس��ة.  ويدرك برنام��ج بيزك بلو 

للمديري��ن دور الرئيس كموجه وداعم ومنوذج.  ويش��رتك الرئي��س يف الربنامج عن طريق 

التوجي��ه والحصول ع��ىل تغذية راجعة، وخربات التعلم العملي��ة، وتقييم احتياجات تطور 

املدير وتقدمه، إضافًة إىل املساعدة يف إمتام خطط التطوير الفردية.  
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 ويعد برنامج دور املدير يف رشكة أي يب إم )IBM(، أحد الربامج التي تس��تهدف جميع 

املديرين يف الرشكة باس��تخدام التعلم املبارش والتكنولوجيا عىل حد س��واء.  ويعد الربنامج 

نظاماً محرتفاً يوفر ملف تعلم مخصص لكل مدير وفقاً لثقافته وتدريبه ومنط اإلدارة الذي 

يستخدمه، كام يساعد النظام املهني يف توجيه املديرين عن طريق مهام ما قبل العمل التي 

يتع��ني إمتامها قبل حض��ور معامل التعلم.  وُيعزز التعلم عن طريق اس��تخدام نظام إدارة 

املعارف، ويتيح الربنامج للمديرين مشاركة األفكار وتقديم االقرتاحات إىل اإلدارة العليا.  

 وتعتقد رشكة أي يب إم )IBM( أن استخدام التعلم اإللكرتوين وبيئة قاعة الدراسة متكن 

املديرين من املش��اركة يف التعلم املوجه ذاتياً، ومحاولة اس��تخدام املهارات يف بيئة »آمنة»، 

والتمكن من الوصول إىل مجتمعات التعلم واس��تخدام التعلم يف الوقت املناسب، وتتكامل 

مزاي��ا التعلم اإللكرتوين م��ع نقاط القوة الخاصة بخربة قاعة الدراس��ة التفاعلية ودعم من 

رئيس املدير وذلك إلعداد أفضل برنامج تطويري ممكن. 

 وق��د كان��ت تقيي��امت كال الربنامجني إيجابية، وأبلغ املش��اركون يف برنام��ج بيزك بلو 

للمديري��ن عن رضاه��م عن محتوى الربنامج وطريقة تقدميه، وقد متكن جميع املش��اركني 

تقريباً من إتقان خمس��ة عرش موضوعاً تضمنهم الربنامج.  وذكر خريجي الربنامج أن قيمة 

العمل ترتبط مبعدالت تطوير مهارات القيادة التي تبلغ 450.000 دوالر لكل موظف.  وقد 

ُصِنّف املديرون الذين اجتازوا برنامج دور املدير يف رشكة أي يب إم )IBM( كقادة أفضل من 

املديرين الذين مل يجتازوا الربنامج بعد، وقد حققت خطط العمل التي طورها املش��اركون 

يف الربنامج أرباحاً تبلغ 184 مليون دوالر. 

ملخص:

أك��د هذا الفصل عىل وجود العديد من أس��اليب التطوير:  التعليم الرس��مي، التقييم، 

خربات العمل، والعالقات الش��خصية.  وتس��تخدم أغلب ال��رشكات واحدة أو أكرث من تلك 

املناهج لتطوير موظفيها، ويتضمن التعليم الرسمي إدراج املوظفني يف الدورات أو املؤمترات 

الت��ي تقدمها الرشكة أو املؤسس��ات الرتبوي��ة.  ويتضمن التقييم قي��اس أداء املوظفني و/ 

أو س��لوكياتهم و/أو مهاراتهم و/أو سامتهم الش��خصية، وتتضمن خربات العمل مد العمل 
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واالنتق��ال لوظيفة جديدة والرتقي والتنقالت التنازلي��ة والتعيينات املؤقتة واالنتقال.  وقد 

يس��اعد أحد املوظفني البارزي��ن األكرث خربة )املوجه( املوظف��ني اآلخرين عىل فهم الرشكة 

والتعامل مع األشخاص البارزين يف املنظمة ومراقبتهم، وقد تتمثل أحد أجزاء دور املدير يف 

توجي��ه املوظفني.  وبغض النظر عن منه��ج التطوير املتبع، يكون حاجة املوظفني إىل خطة 

تطوير لتحديد نوع احتياجات التطوير الالزمة وأهداف التطي وأفضل مناهج التطوير إضافًة 

إىل وسائل لتحديد مدى تحقق أهداف التطوير، وليك تتسم خطط التطوير بالفاعلية، يتعني 

ع��ىل كل من املوظف والرشكة واملدير إمتام مس��ؤولياتهم.  وتتضمن إس��رتاتيجية التطوير 

الفعالة الفردية وضبط املتعلم والدعم، وميكن أن توفر برامج التطوير املعتمدة عىل التعلم 

اإللكرتوين تلك السامت.

مصطلحات أساسية:

تطوير

برامج التعليم الرسمي

سداد الرسوم الدراسية

التقييم

مؤشر مايرز بريجز للنوع

مركز التقييم

المناقشة الجماعية بال قائد

التدريب العملي

لعب األدوار

العالمات المرجعية

تقييم األداء

التغذية الراجعة التصاعدية

التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة(

خبرات العمل

مد العمل

تبادل أدوار العمل

 االنتقال

الترقيات

االنتقال التنازلي

البرامج الخارجية

الموجه

دعم الحياة المهنية

الدعم النفسي

برامج التوجيه الجماعية

التوجيه

عملية تخطيط التطوير
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أسئلة للنقاش:

ما الدور الذي يلعبه التقييم يف تطوير املوظفني؟  هل ميكن للتقييم وحده أن يكون . 1

فعاالً بالنسبة للتطوير؟  مل ومل ال؟

كيف ميكن استخدام القدرات يف تطوير املوظفني؟ . 2

اذكر وفس سامت نظم التقييم الدائري )تقييم ال� 360 درجة( الفعال.  . 3

ملاذا يتعني عىل الرشكات تطوير برامج التوجيه الرس��مية؟  وما املزايا املحتملة لكل . 4

من املوجه واملرؤوس؟  ما أفضل طريقة للتواصل بني املوجهني والتابعني؟ 

يهتم رئيسك بتعيني استشاري لتحديد املديرين املحتملني من بني املوظفني الحاليني . 5

يف أح��د مطاعم الوجبات السيع��ة.  ويتمثل دور املدير يف انتظار العمالء وإعداد 

الطعام خ��الل أوقات ال��ذروة واإلرشاف عىل جميع العملي��ات املتعلقة باملطعم 

)مبا فيها جدولة املواعي��د والصيانة والتدريب الوظيفي ورشاء الطعام(، إضافًة إىل 

تحفي��ز املوظفني لتقديم خدمة عالية الجودة، كام يكون املدير مس��ؤوالً عن حل 

الن��زاع بني املوظف��ني.  ويتضمن املنصب أيضاً العمل تحت ضغط والتنس��يق بني 

جميع األنش��طة يف وقت واحد، ويطلب منك رئيس��ك تحديد نوع برنامج التقييم 

ال��ذي تعتقد أنه س��يعمل عىل تحديد املوظفني املحتملني بصفة مديرين بش��كل 

أفضل.  ماذا ستخرب رئيسك؟ 

ال يرغ��ب العدي��د من املوظفني يف االنتق��ال جغرافياً نظراً لحبه��م ملجتمعه الحايل . 6

ونظ��راً لتفضيل الزوجات واألطفال عدم االنتق��ال، ونتيجة لذلك يكون من الصعب 

تطوي��ر املوظفني عن طريق خربات العمل التي تتطلب االنتقال الجغرايف )كاالنتقال 

إىل موق��ع جديد(.  كيف ميكن تغيري عمل املوظ��ف الحايل لتطوير مهارات القيادة 

الخاصة باملوظف؟ 

ما هو التوجيه؟  هل هناك نوع واحد فقط للتوجية؟  فس ذلك.  . 7

ناقش األسباب التي تدعو املديرين للرتدد عند توجيه موظفيهم. . 8
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ناقش سامت إسرتاتيجيات تطوير الرشكة األكرث فاعلية.  ما السامت التي تعتقد أنها . 9

أكرث أهمية؟  وملاذا؟

كيف تسهم املهام التطوعية وخربات العمل يف تطوير املوظفني؟ . 10

ما الذي ميكن للرشكات القيام به للتأكد من أن برامج سداد الرسوم الدراسية تستحق . 11

االستثامر؟ 

مهام تطبيقية:

يري��د مديرك أن تعد منوذجاً من صفحة واحدة لتخطيط االتطوير.  قم بإعداد هذا . 1

النموذج وقدم سبباً منطقياً لكل فئة أدرجتها يف هذا النموذج.  

اق��رأ املقال الذي ورد يف عدد وول س��رتيت جورنال الصادر يف الرابع والعرشين من . 2

يوني��و )حزيران( عام 2003م تحت عنوان جيل الطفرة الس��كانية يبحث عن طرق 

جدي��دة لله��روب من الخوف من األماك��ن املغلقة يف العم��ل.  ويصف هذا املقال 

التحديات الخاصة بتحفيز املديرين ذوي الفرص املحدودة للتقدم.  اكتب مذكرة من 

صفحتني تحدد التوصيات الالزمة لتطوير املديرين الغارقني يف عملهم دون حراك أو 

الذين يشعرون بعدم استغالل إمكانياتهم عىل أكمل وجه.  

3 .www. اذهب إىل املوقع اإللكرتوين الخاص ب�جرنال إلكرتيك عن طريق الرابط التايل

gecareers.com.  راج��ع برامج القيادة للمبتدئني وذوي الخربة عىل حد س��وء.  ما 

أنواع أنش��طة التطوير املدرجة يف تلك الربامج؟  اخرت أحد هذه الربامج وقم بوصفها 

)أنش��طة التطوير، طولها، املش��اركون(.  قارن أنش��طة التطوير املستخدمة بالنسبة 

لربام��ج القيادة للمبتدئني وذوي الخربة.  كيف يتش��ابهون؟  وكيف يختلفون؟  ملاذا 

يختلفون؟ 

اذهب إىل املوقع اإللكرتوين التايل www.keirsey.com.  أكمل مصنف كرييس للمزاج . 4

ومصنف كرييس للشخصية.  )يتعني التسجيل أوالً(.  وتعد هذه أمثلة ألدوات التقييم 

الت��ي ميكن اس��تخدامها للتطوير.  ماذا تعلمت عن نفس��ك؟  كيف ميكن أن تكون 
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األداة التي استخدمتها مفيدة يف إدارة التطوير؟  ما العيوب املحتملة الستخدام مثل 

هذه األداة؟ 

اذه��ب إىل املوق��ع اإللكرتوين الت��ايل www.dukece.com، الذي يوف��ر برامج التعليم 

املؤسيس املخصصة.  اضغط عىل قصص العمالء واقرأ أحد تلك القصص.  قم بإعداد ملخص 

مخترص لقضيا العمل واملنهج وخربات التعلم والتنفيذ والناتج، ملاذا تعتقد أن الربنامج كان 

ناجحاً؟ 

حالة دراسية:  التوجيه ال يكون دائماً خبرة إيجابية:

يف الي��وم التايل له يف العمل، ُقِدّم ب��وب إىل املوجه الخاص به وُعرَِض مكتبه عليه، وكان 

املوجه الخاص به مهندس��ا كهربائياً توىل عمله قبل أن يولد بوب.  وخالل أول تفاعل لبوب 

م��ع موجهه، عرض عليه املوجه أماكن تخزين األقالم وال��ورق يف حجرة اإلمدادات، وخالل 

الع��ام التايل مل ُتتح لبوب فرص��ة التحدث إىل مراقبه، وكان الوقت الوحيد الذي تحدث فيه 

إليه عندما أخرب مديره املوجه أنه اختار األجزاء الخاطئة للدائرة التي كان يعمل بها.  

ه��ل تعد هذه عالقة توجيه ناجحة؟  ما الخط��وات التي يتعني عىل الرشكة اتخاذها يف 

املس��تقبل لضامن أن عالقات التوجيه الرس��مية الخاصة بها س��تكون أكرث نجاحاً؟  ما الذي 

ميكنك قياسه؟  من سيشرتك يف هذا األمر؟ 

المصدر: 
E.  Holmes، «Career Mentors today Seem Short on Advice but Give a Mean Tour. ” The Wall Street 

Journal )August 28.  2007(: B 1. 
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الفصل العاشر

قضايا خاصة في تدريب وتطوير الموظفين

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل:

مناقشة القضايا القانونية املحتملة املتعلقة بالتدريب.  . 1

تطوير ب�رنامج إلدارة التنوع بفاعلية. . 2

تصميم ب�رنامج إلعداد الدارسني للمهام الثقافية املشرتكة. . 3

تقديم توصيات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها » للتخلص من السقف الزجاجي». . 4

مناقش��ة األمور التي يتعني عىل املدرب القيام بها لض��امن فاعلية الربامج التدريبية . 5

املخصصة إلعداد من هم عىل رأس العمل باإلضافة إىل العاطلني.  

وص��ف الخطوات الالزمة وعرضها يف ب�رنامج ملس��اعدة املديرين الذين يعانون من . 6

الخلل الوظيفي. 

مناقشة اآلثار املرتتبة عىل خطة الدفع املعتمدة عىل املهارات للتدريب.  . 7

اإلدارة الناجحة تتطلب خبرات دولية:

نظ��راً لتزايد وجود الرشكات عىل الس��احة العاملية فإن األمناط االقتصادية واملامرس��ات 

التجاري��ة يف منطقة واحدة من العامل ميكن أن تك��ون املعيار الذي يحدد نجاح رشكة ما يف 

الطرف اآلخر من العامل.  وليك تتمكن رشكة بروكرت أند غامبل )Proctor & Gamble(، من 

تحقيق الريادة عىل املستوى العاملي فقد تطلب األمر وجود خلفية دولية لها، إذ إن غالبية 

موظف��ي الرشكة الذين يبل��غ عددهم 140.000 موظف يعملون خ��ارج الواليات املتحدة.  

وتستفيد الرشكة من مهامها الدولية يف تعليم موظفيها كيفية إدارة العمل يف بلد آخ�ر، ومن 

ثم يتم تطبيق الدروس املستفادة يف املنطقة نفسها أو يف مناطق أخرى.  ويصل معدل نقل 
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املوظفني التابعني لهذه الرشكة داخل الواليات املتحدة وحدها إىل الربع فقط، يف حني ينتقل 

أغلبي��ة املوظفني إىل أماكن مختلف��ة يف جميع أنحاء العامل، ويتمث��ل أحد األهداف املهمة 

للموظفني الذين ُيكلفون مبهام دولية يف تطوير املواهب املحلية لتحل محلهم. 

عىل سبيل املثال، قد يذهب أحد املديرين الذين يتم إعدادهم لتويل منصب مايل مرموق 

يف روسيا إىل بريطانيا الكتساب الخربة الالزمة للعمل يف سوق أكرث تنظياًم وتعقيًدا.  ويتعني 

ع��ىل مديري ب�روكرت آند غامبل يف أوروبا تعلم كيفية اإلبقاء عىل منتجات الرشكة معروضة 

بشكل دائم يف املتاجر الكربى مثل كارفور، السوبر ماركت األورويب وسلسلة املتاجر امُلخفضة 

 Proctor( وواحدة من أكرب متاجر التجزئة يف العامل.  حيث ترس��ل رشكة بروكرت آند غامبل

Gamble &( أح��د مديريها األمريكيني املبتدئني للعمل مع املديرين األوروبيني املس��ؤولني 

ع��ن املنتجات يف كارفور، متوقعني منهم نقل املهارات التي تعلموها للواليات املتحدة عند 

التعامل مع متاجر التجزئة الكربى مثل وول مارت Wal-Mart وكوس��تكوCostco.  وبينام 

تب��دأ دول كبولندا واملجر وجمهورية التش��يك يف االندماج يف االتح��اد األورويب، قد تصبح 

اقتصاداتها مش��ابهة القتصاديات إنجلرتا وأملانيا، وميكن للمديرين الذين اكتسبوا خربات يف 

غرب أوروبا نقل تلك املعارف إىل وظائفهم يف رشق أوروبا.  

 )Proctor & Gamble( ونتيجة لتأكيدها عىل الخربة الدولية، فإن لدى رشكة بروكرت آند غامبل

39 موظف��اً من بني أفضل 44 موظفاً كلفوا مبهام دولية، ولديها 22 موظفاً من بني أولئك ال� 

44 ُولدوا خارج الواليات املتحدة.  وقد أدى ذلك إىل إعداد مديرين واسعي االطالع ولديهم 

مع��ارف دولية مكنتهم م��ن تحقيق نتائج كبرية كان من بينها زيادة حجم أعامل الرشكة يف 

الصني من أقل من 90 مليون دوالر إىل قرابة مليار دوالر.  

المصدر: 
M. Schoeff، «P&G places a premium on international Experience، « workforce Management )April 10، 2006(: 28.

مقدمة:

توض��ح املقدمة القص��رية يف البداية أنه يتعني عىل الرشكات تطوي��ر مديريها ممن لهم 

وجه��ات نظر عاملية ل��يك تنجح عاملًيا، لذا تس��تخدم رشكة بروكرت آند غامب��ل مهام دولية 
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ملس��اعدة مديريها عىل اكتس��اب وجهات نظر شاملة حول مامرسات العمل الفعالة.  وُتعد 

برام��ج التطوير هذه مج��رد مثال عىل كيفية فه��م البيئة )كاألس��واق والثقافات العاملية( 

املتعلقة مببادرات التدريب الناجحة. 

وتتضمن الضغوط البيئية األخرى املؤثرة يف الرشكات، القضايا القانونية ومشاركة املجتمع 

لتدري��ب القوى العاملة املؤهلة وامللتزمة وتوف��ري وظائف محلية إضافة إىل القوى العاملة 

املتنوعة عىل نحو متزايد.  ويتعني عىل كل من املدربني واملديرين الذين يش��رتون خدمات 

التدريب أن يكون لديهم وعي يف القضايا القانونية املتعلقة مبامرس��ات التدريب، واإلعداد 

للثقاف��ات املتنوعة، والتدريب املتنوع، وبرامج تدريب العاطلني عن العمل.  ويتناول الجزء 

األول من هذا الفصل تلك القضايا.  

يتن��اول الجزء الثاين القضايا الناتجة عن الضغوط املوج��ودة يف البيئة الداخلية للرشكة.  

وتتضم��ن تلك الضغوط الحاجة إىل تدريب املوهب��ة اإلدارية وتوفري فرص تدريب وتطوير 

لجميع املوظفني )برصف النظر عن س��امتهم الش��خصية(، إضافًة إىل تحفيز املوظفني عىل 

التدري��ب من خالل نظام املكافأة الخاص بالرشكة.  ويتناول النصف الثاين من هذا الفصل، 

عىل نحو خاص، التدريب عىل املهارات األساس��ية، والتعليم املستمر مدى الحياة، والسقف 

الزجاجي الذي مينع النس��اء واألقليات من الوصول إىل املناصب القيادية، وبرامج التدريب 

اإلداري��ة املش��رتكة، وبرامج تخطيط التعاقب، وتدريب املديري��ن الذين يعانون من قصور 

وظيفي، إضافة إىل نظم الدفع املعتمدة عىل املهارات.  

قضايا التدريب الناتجة عن البيئة الخارجية:

القضايا القانونية:

يوض��ح الجدول )10-1( أنش��طة التدريب املحتملة إضاف��ًة إىل املواقف التي مُيكن أن 

تجعل املوظف ُعرضة للعقاب القانوين واإلرضار بسمعة الرشكة، وتقدم األقسام التالية وصفاً 

لكل موقف إضافًة إىل اآلثار املحتملة واملرتتبة عىل التدريب745.
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 جدول )10-1( املواقف التي قد تؤدي إىل اتخاذ إجراءات قانونية

• اإلخفاق في تقديم التدريب المطلوب أو تقديم تدريب غير مالئم. 	

• إصابة الموظف خالل النشاط التدريبي.  	

• وقوع إصابات للموظفين أو غيرهم من الموظفين خارج جلسة التدريب.  	

• انتهاك الخصوصية أو التشهير. 	

• إعادة إنتاج أو اس��تخدام م��واد ذات حقوق ملكية في قاعات التدري��ب دون الحصول على 	

تصريح بذلك.  

• استثناء النساء واألقليات واألمريكيين من كبار السن من برامج التدريب.  	

• عدم ضمان المعاملة المتساوية أثناء التدريب.  	

• إلزام الموظفين بحضور برامج تدريب قد يجدونها مهينة.  	

• الكشف عن معلومات تمييزية أثناء جلسة التدريب.  	

• عدم استيعاب المتدربين ذوي اإلعاقات. 	

• رف��ع تقارير خاطئة بنفق��ات التدريب أو اإلخف��اق في اإلبالغ عن س��داد تكاليف التدريب 	

كإيرادات. 

اإلخفاق في تقديم التدريب المطلوب أو تقديم تدريب غير مالئم:

حت��ى ميكن االمتثال ملجموعة ش��املة من القوانني واللوائح، فإن��ه يتعني عىل الرشكات 

أن تثب��ت أن املوظفني مل يجتازوا برامج التدريب وحس��ب ب��ل يطبقون معارفهم الجديدة 

يف عمله��م أيضاً.  وتقدم معظ��م الرشكات تدريًبا لتقليل احتامالت وجود بيئة عمل عدائية 

للموظفني املحميني مبوجب الباب السابع من قانون الحقوق املدنية )الجنس، اللون، النوع، 

الدين، الجنس��ية، األصل القومي( أو التمييز عىل أس��اس السن يف قانون العمل )العمر( أو 
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قان��ون األمريكيني ذوي اإلعاقة )اإلعاقة(746.  وعىل س��بيل املثال، تع��د املحكمة األمريكية 

العليا التدريب عىل التعامل مع حاالت التحرش الجنيس أحد العوامل الهامة للرشكات التي 

ترغ��ب يف تجنب صدور قرارات تأديبي��ة حيالها، كام يتعني عىل أرباب العمل أيًضا تدريب 

املوظف��ني عىل االمتثال للمامرس��ات التي تهدف إىل منع التح��رش بأي فئة محمية مبوجب 

الباب السابع من قانون الحقوق املدنية.  

تتطلب القوانني الفيدرالية عدداً معيناً من ساعات التدريب وأنواعاً أخرى من التدريب 

للموظفني يف مجاالت معينة، فعىل سبيل املثال يتعني أن يتضمن التدريب املبديئ للمضيفني 

الجويني عىل تعليمهم كيفية التعامل مع الركاب واس��تخدام أدوات املطبخ وإخالء الطائرة 

إضافة إىل استخدام نظام مخاطبة الجمهور.  ويعد الهبوط االضطراري اآلمن للرحلة الجوية 

رقم 1549 للخطوط الجوية األمريكية عىل ضفاف نهر هدسون أحد اللحظات النادرة التي 

يحدث فيها هبوط اضطراري دون خس��ائر يف األرواح سواء من الركاب أو من طاقم العمل 

بالطائ��رة.  ونتيجة لذلك تقدمت اإلدارة الجوية الفيدرالية باق��رتاح لوائح وقواعد تدريب 

جديدة للخطوط الجوية، داعية إىل تدريب جميع املضيفات عملًيا عىل اس��تخدام معدات 

الطوارئ واإلجراءات املتبعة747.

اتهمت إدارة الطريان الفيدرايل، يف جلس��ات االس��تامع التي يعقدها الكونغرس، بتقديم 

تدري��ب غري مالئم للمراقبني الجويني، مام أدى إىل حدوث تصادم بني الطائرات748.  ونتيجة 

لذل��ك، حّدث��ت إدارة الطريان الفيدرايل التدريب عن طريق رشاء أجهزة محاكاة تس��تخدم 

تقني��ة التعرف عىل األصوات وتتيح للمتدربني توجيه طائرات املحاكاة عىل خطوات اإلقالع 

والهب��وط يف جميع األح��وال الجوية، مام يتيح تدريب املراقب��ني الجويني الذين كان يتعني 

عليهم انتظار الطقس القايس إلجراء التدريب العميل عىل نحو أفضل.  

يتعني عىل الرشكات العاملة يف مجال الرعاية الصحية االمتثال لقانون القابلية لنقل التأمني 

الصحي واملس��اءلة، ويتعني عىل الرشكات العاملة يف مجال الخدمات املالية االمتثال لقانون 

السي��ة املرصفية، يف حني يتعني عىل الرشكات العاملة يف مج��ال األلعاب )كالكازينوهات( 

تدريب املوظفني عىل كيفية التعامل مع األموال واإلبالغ عن األنش��طة املش��بوهة749، وقد 

تع��ني عىل املرش��حني للعمل يف قطاع الرشط��ة بدوام كامل، يف العديد م��ن الواليات، إمتام 
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التدري��ب الرشطي املعتمد لرجال الرشطة.  وقد يتطلب الترشيع أيًضا تدريباً يتعلق بتوفري 

بيئ��ة عمل خالية من املخدرات )كالحصول عىل تدريب عىل إس��اءة اس��تخدام العقاقري أو 

إتاحة الخدمات االستش��ارية، عىل س��بيل املثال( إضافًة إىل توفري بيئ��ة عمل آمنة )كتلقي 

تدريب عىل التعامل مع املواد الخطرة واس��تخدام املعدات اآلمنة وفقاً ملا ينص عليه قانون 

الصحة والسالمة املهنية عىل سبيل املثال(.  

نظرًا للفضائح التي شهدتها الرشكات مؤخرًا، يراجع محققو االمتثال حالياً مستوى جودة 

التدريب عىل نحو أكرث رصامة، وذلك عن طريق تقييم ما إذا كان املوظفون يفهمون مدى 

تطاب��ق أعاملهم مع اللوائح750.  وق��د أدى ذلك إىل تغيري الطرق املس��تخدمة يف التدريب 

عىل االمتثال للوائح والقوانني، إذ إن تدريب االمتثال كان يس��تخدم يف السابق طرق التعلم 

غري الفعالة كاملح��ارضات أو املواد التدريبية أو ملحقات الربيد اإللكرتوين إضافة إىل رشائح 

الباوربوينت.  يف حني تس��تخدم الرشكات اآلن أس��اليب التدريب التي تعزز كاًل من التعلم 

وانتقال أثر التدريب، كالتعلم اإللكرتوين واأللعاب التجارية ولعب األدوار، وذلك للتأكد من 

فهم املوظفني للوائح ومن قدرتهم عىل تطبيقها.  وعىل سبيل املثال، تستخدم خطة الصحة 

التابعة لجامعة تافتس )Tufts( صيغة عرض األلعاب يف تدريب اإلدراك، يف حني يس��تخدم 

كازينو هو تشانك )HO-Chunk Casino( سيناريوهات أخرى لتدريب موظفي الكازينو 

عىل سلوكيات معينة يتعني عليهم مراعاتها.  

إصابة الموظف خالل النشاط التدريبي:

غالًبا ما يكون عىل رأس العمل ومواقف املحاكاة أدوات وأجهزة )كأدوات اللحام وآالت 

الطباعة( مُيكن أن تس��بب رضرًا إذا ما ُأس��يئ استخدامها.  وُترغم قوانني تعويضات العامل 

يف العديد من الواليات أرباب العمل عىل دفع مرتبات العامل و/أو التوصل لتس��وية مالية 

ُمقابل اإلصابات التي تحدث أثناء القيام بأي نش��اط متعلق بالعمل كالتدريب، عىل سبيل 

املث��ال.  ويتعني عىل املديرين التأكد من )1( تحذير املوظفني من املخاطر املحتملة الناتجة 

عن االستخدام الخاطئ للمعدات، و)2( استخدام أجهزة األمان.  
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وقوع إصابات للموظفين أو غيرهم من الموظفين خارج جلسة التدريب:

يتعني عىل املديرين التأكد من امتالك املتدربني للمستوى املطلوب من املعارف واملهارات 

والس��لوكيات، وذلك قبل السامح لهم بتش��غيل املعدات أو التفاعل مع العمالء.  حتى إذا 

كان��ت الرشكة تؤجر موردين للتدريب، فإنها تظل عرضة لحدوث إصابات أو تلفيات ناتجة 

ع��ن موظفني مل يتلق��وا قدراً كافًيا من التدري��ب أو تلقوا تدريًبا غ��ري دقيق أو غري مالئم.  

ويتعني عىل الرشكة التي تتعاقد عىل التدريب مع أحد املوردين أو االستش��اريني التأكد من 

أن لديها تأميًنا ُيعول عليه، وأن املدربني يتس��مون بالكفاءة، كام يتعني عليها تحديد ما إذا 

كان هناك دعوى قضائية س��ابقة ضد املدرب أو املورد الذي ُيقدم التدريب.  كذلك، يتعني 

عىل املدربني التأكد من االحتفاظ بنس��خ من املالحظات واألنشطة وكتيبات التدريب التي 

توضح س��المة إجراءات التدريب ورسيانه��ا وفقاً للخطوات الت��ي تقدمها جهات االعتامد 

والرتخيص )إذا اقتىض األمر(. 

انتهاك الخصوصية أو التشهير:

يتعني عىل املديري��ن التأكد من دقة املعلومات املوجودة يف ملفات املوظفني واملتعلقة 

مبس��توى أدائهم يف أنش��طة التدري��ب.  وقبل مناقش��ة أداء أي موظ��ف يف التدريب مع 

املوظفني اآلخرين أو االس��تعانة باملعلومات املتعلق��ة بأدائه يف التدريب يف اتخاذ القرارات 

املتعلقة بالرتقي أو باملرتبات، فإنه يتعني عىل املديرين إخبار املوظفني أن األداء يف التدريب 

سيستخدم يف تحديد تلك األمور. 

إعادة إنتاج أو اســتخدام مــواد ذات حقوق ملكية في قاعــات التدريب دون 

الحصول على تصريح بذلك:

تحم��ي حقوق امللكية حرية التعبري عن فكرة ما )عىل س��بيل املث��ال، كتيب التدريب 

الخ��اص بأحد الربامج االلكرتوني��ة(، إال أنها ال تحمي األفكار الت��ي تتضمنها املادة العلمية 

)كاس��تخدام نوافذ املس��اعدة يف أحد الربامج االلكرتونية(751.  ك��ام متنع حقوق النرش أيًضا 

اآلخرين من إعداد منتج مبني عىل العمل األصيل ومن نس��خ أو إذاعة أو نرش املنتج دون 

ترخيص.  
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وُيعد اس��تخدام أرشطة الفيديو ووسائل التعليم والكتيبات وغريها من املواد التعليمية 

الت��ي تتمتع بحقوق النرش يف قاعات التدري��ب دون الحصول عىل ترخيص من مالك تلك 

امل��واد عم��اًل غري قان��وين.  فيتعني عىل املديري��ن التأكد من أن جميع م��واد التدريب تم 

رشاؤها من مورد أو مختص قام بتطويرها، وكذلك التأكد من الحصول عىل ترخيص بإعادة 

إنت��اج تلك امل��واد.  وليس بالرضورة أن تكون املواد املتاحة عىل اإلنرتنت خالية من حقوق 

النرش752.  وتحكم العديد من املواقع مبدأ االس��تخدام العادل، الذي يشري إىل أنه بإمكانك 

استخدام قدر ضئيل من املواد التي تحتفظ بحقوق نرش دون الحصول عىل ترخيص أو دفع 

رسوم ما دام االستخدام يلبي أربعة معايري، وتتعلق تلك املعايري األربع ب� )1( الغرض الذي 

يتم من أجله استخدام تلك املواد، )2( نوع العمل الذي يحتفظ بحقوق النرش، )3( نسبة 

املواد التي تتمتع بحقوق النرش املستخدمة، و)4( حجم األموال التي مُيكن لصاحب حقوق 

الن��رش أن يخسه��ا.  وقد ُتعد إعادة نرش أو تغليف املواد املأخوذة من اإلنرتنت باس��مك 

انته��اكاً لقان��ون حقوق النرش.  فعىل س��بيل املثال، عادة ما يجد املدي��ر التنفيذي لرشكة 

كريسب لرينينج )Crisp Learning( رشكته الصغرية يف املحكمة مدافعة عن قضايا تتعلق 

بحق��وق النرش، وتطور هذه الرشكة وتبيع مقاط��ع الفيديو ودورات التدريب التي تتناول 

مهارات مث��ل كتابة التقارير الخاصة بالعمل وإدارة الوقت، وتعد سلس��لة الدورات تلك، 

التي تعرف باسم سلسة الخمسني دقيقة، رائجة نظرًا لسهولة تطبيقها وإمكانية إمتامها يف 

ف��رتة زمنية قصرية.  وقد وجدت تلك الرشكة أن منتهيك حق��وق النرش قاموا بإعادة إنتاج 

كتبها وبيعها كام لو كانت من أعاملهم الخاصة، مع أن انتهاك حقوق النرش قد يكون باهظ 

التكلفة، إذ قد ينتهي املطاف بهؤالء املنتهكني بدفع رسوم قضائية باهظة وتعويض األرضار 

التي قد تكون أكرث تكلفة مام يتعني دفعه عند رشاء مواد التدريب تلك بطريقة مرشوعة.  

وللحصول عىل إذن بالنرش يتعني عليك االتصال املبارش بأصحاب تلك املواد وتوضيح كيفية 

اس��تخدام تلك املواد وكيف سيتم اإلش��ارة إىل حقوق امللكية.  وهناك سبيل آخر للحصول 

عىل إذن بالنرش يتمثل يف السعي للحصول عىل ترصيح منظامت مثل مركز ترخيص حقوق 

 .iCopyright.com أو )www.Copyright.com( النرش
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استثناء النساء واألقليات واألمريكيين كبار السن من برامج التدريب:

هن��اك مادتان من املواد الترشيعية تحظران عىل أصحاب األعامل اس��تثناء النس��اء أو 

األقليات أو كبار الس��ن من برامج التدريب.  كام يحظر الباب الس��ابع من قانون الحقوق 

املدنية لعام 1964 )والذي تم تعديله عام 1991( حرمان أي شخص من حق العمل بسبب 

عرقه أو لونه أو دينه أو نوعه أو أصله القومي.  كام أن قانون التمييز عىل أس��اس الس��ن 

يحظر التمييز ضد املوظفني الذين تبلغ أعامرهم األربعني عاًما أو أكرث.  كام تعد لجنة تكافؤ 

فرص العمل مس��ؤولًة عن تطبيق كل من قانون الحقوق املدنية وقانون التمييز عىل أساس 

السن يف قانون العمل. 

ع��ىل الرغ��م من وجود هات��ني املادتني منذ عدة س��نوات، فقد وجدت دراس��ة أجرتها 

وزارة العمل األمريكية أن خربات التدريب الالزمة للرتقي ليس��ت متوفرة أو متاحة للنساء 

واألقليات كام هي متاحة للرجال البيض753.  إذ ميكن اس��تثناء النساء واألقليات وكبار السن 

ع��ىل نحو غري قانوين من برامج التدري��ب إما عن طريق عدم اطالعهم عىل فرص التدريب 

أو االس��تثناء املتعمد لهم م��ن برامج التدريب.  وميكن اس��تخدام حرمان الرشكات ألولئك 

املوظفني من فرص التدريب ومعاملة الرشكات لصغار املوظفني بها بش��كل أفضل يف تعزيز 

االدعاءات القائلة بالتمييز عىل أس��اس الس��ن754.  وقد يرفع املوظفون كبار الس��ن دعاوى 

قضائية ضد الرشكات إذا ما ُحرموا من الرتقي أو تم فصلهم، ودلياًل عىل التمييز عىل أساس 

الس��ن، تحقق املحكمة فيام إذا كان العاملون من كبار السن قد ُحرموا من فرص التدريب 

التي ُأتيحت لصغار العاملني أم ال، ولتجنب التمييز عىل أساس السن يف التدريب يتعني عىل 

املديرين واملدربني التأكد من أن ثقافة املنظمة وسياساتها ال تتحيز لفئة عمرية عىل أخرى.  

وال يتعني اتخاذ القرارات املتعلقة بفرص التدريب والتطوير عىل أساس األفكار املقولبة عن 

العاملني من كبار الس��ن، كام يجب أن تأخ��ذ يف اعتبارها العوامل املتعلقة بالعمل كاألداء.  

ويتعني أن يكون املديرون مس��ؤولني عن مامرسات التدريب والتطوير العادلة والتأكد من 

امتالك جميع املوظفني لخطط تطوير.  وأخريًا، يتعني عىل جميع املوظفني تلقي تدريب عىل 

قانون التمييز عىل أس��اس السن يف قانون العمل وكيف أن األفكار النمطية املتعلقة بالسن 

قد تؤثر يف معاملة املوظفني كبار الس��ن، فقد تؤدي أفكار منطية مثل »العاملني كبار السن 

يقاومون التغيري» إىل استثناء كبار السن من برامج التدريب والتطوير.  
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تع��ني عىل جامع��ة فونيكس دفع ما يربو عن ملي��ون دوالر إلظهار تحيزها الديني ضد 

املوظفني الذين ال ينتمون للطائفة املورمونية ممن عملوا مستش��ارين يف القسم اإللكرتوين 

التاب��ع للجامع��ة755،  وتضمن هذا التحي��ز حرمان املوظفني من غ��ري املورمون من اإلعفاء 

من الرس��وم الدراس��ية، وذلك نظرًا إلخفاقهم يف تلبية أهداف تسجيل الطالب يف حني منح 

إعفاءات من الرس��وم الدراسية للموظفني املورمون.  ويف مثال آخر، توصلت رشكة كوكاكوال 

)Coca Cola( إىل تس��وية قضائية يف إحدى دعاوى التمييز التي تم فيها اس��تثناء موظفني 

أمريكي��ني من أصل إفريقي من برامج كانت رضورية للرتقي يف الرشكة، فقد رفع أربعة من 

موظف��ي الرشكة الحاليني والس��ابقني دعوى قضائية يدعون فيها أنه��م يعانون من التمييز 

العنرصي يف املدفوعات والرتقيات وتقييامت األداء داخل الرشكة756، وبدالً من إجراء تدقيق 

قان��وين وعام وكذلك القيام مببادرات لتصحيح التمييز العنرصي، وافقت رشكة كوكاكوال عىل 

دفع 113 مليون دوالر إىل املدعني، و3.5 مليون دوالر لتعديل مرتبات املوظفني األمريكيني 

اإلفريقيني خالل العرشة أعوام القادمة و36 مليون دوالر لتنفيذ مبادرات متنوعة ومتعددة،  

وكان الهدف من تلك التسوية تغيري ثقافة الرشكة.  ويف السياق نفسه قام فريق عمل يضم 

خ��رباء يف مجال الحقوق املدنية ويف مج��ال التنوع والعمل والتوظي��ف والتجارة مبراجعة 

مامرس��ات العمل التي تتبعها رشكة كوكاكوال، كام راجع هذا الفريق أيًضا مامرسات املوارد 

البرشية التي تتبعها الرشكة نفس��ها.  وتطلبت تلك التسوية مزيداً من اإلرشاف عىل قرارات 

املديرين املتعلقة بالرتقي ومزيداً من برامج التوجيه إضافًة إىل تدريب تنوع منتظم لجميع 

املوظف��ني، وبالفعل أح��رزت الرشكة تقدًما يف مع��دل االمتثال ملتطلبات التس��وية املتفق 

عليها757.  وتزايد ُمعدل توظيف الرشكة لألقليات، وأرس��لت الرشكة جميع مديريها ونصف 

موظفيها للتدريب عىل الوعي بالتنوع اس��تغرق يومني، ورغم ذلك، ووفًقا لالستبيانات التي 

أُجريت عىل املوظفني، كان املوظفون من كبار الس��ن يف رشكة كوكاكوال أقل إيجابية بش��أن 

العدل داخل الرشكة من املوظفني البيض، والسيام العدل املتعلق بفرص التطور املهني.  

عدم ضمان المعاملة المتساوية أثناء التدريب:

تعني املعاملة املتس��اوية لجمي��ع املتدربني أن تكون الظ��روف املتنوعة املتعلقة ببيئة 

التدريب كفرص املامرس��ة واس��تالم التغذية الراجعة ولعب األدوار متاحة لجميع املتدربني 
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ب��رصف النظر عن بيئاتهم، كذلك يتعني عىل املدربني تجنب املزاح والقصص واألدوات التي 

قد تؤدي إىل بيئة عمل تتس��م بالعدائية.  فعىل سبيل املثال، نظرًا لالدعاءات التي تشري إىل 

تع��رض املوظفات اإلناث إىل ُمضايقات يف مراكز مراقبة الحركة الجوية، دعت إدارة الطريان 

الفيدرالية موظفيها لحضور تدريب حول التنوع، وتطلب تدريب التنوع هذا من املوظفني 

الذكور ذكر ما يش��عرون به عند الس��خرية منهم أثناء مش��يهم يف املم��ر يف وحدة مراقبة 

الحركة الجوية، وقد وجد أحد املوظفني أن تلك التجربة بغيضة وتش��كل ضغطاً نفسًيا، لذا 

فقد رفع دعوى قضائية ضد إدارة الطريان الفيدرايل وكسبها.  

إلزام الموظفين بحضور برامج تدريب قد يجدونها مهينة:

أصبح التأمني الش��مويل ))Allstate Insurance محور تركيز العديد من دعاوى التمييز 

الديني التي يرفعها وكالء التأمني الذين وجدوا مبادئ الس��ينتولوجيا scientology التي تم 

التأكيد عليها يف برامج تدريب الوكالء مس��يئة وتتناىف مع معتقداتهم الدينية.  فعىل سبيل 

املث��ال، درّس الربنامج مفاهيم مثل »مقياس النغمة» الذي ُيصنف العواطف ويعتقد علامء 

السينتولوجيا أنها قد تؤثر يف السلوك758.

الكشف عن معلومات تمييزية أثناء جلسة التدريب:

ت��م اس��تخدام املالحظات املأخوذة خ��الل برنامج تدريب التنوع يف اليك س��تور فوودز 

Lucky Store Foods، وهي سلسلة متاجر السوبر ماركت بكاليفورنيا؛ دلياًل عىل التمييز759، 

وُطلب من املرشفني يف جلس��ة التدريب التعبري الشفهي عن أفكارهم النمطية، وقد كانت 

بعض التعليقات ازدرائية للنس��اء واألقليات عىل حد س��واء، فقد استخدمت تعليقات مثل 

)»النساء يبكون أكرث»، »النساء السود أكرث عدوانية»(.  وقد استخدم امُلدعي يف تلك القضية 

املالحظات دلياًل عىل إجراء الرشكة لجلس��ة تدري��ب لتجنب حدوث تحقيق من ِقبل لجنة 

تكافؤ فرص العمل، وقد تم تسوية القضية خارج املحكمة.  

عدم استيعاب المتدربين ذوي اإلعاقات: 

يحظر قان��ون األمريكيني ذوي اإلعاقات لعام 1990 التمييز يف أماكن العمل ضد األفراد 

ذوي اإلعاقات.  كام يحظر هذا القانون التمييز عىل أس��اس اإلعاقة يف مامرسات العمل، مبا 
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يف ذل��ك التعي��ني والفصل والتعويض والتدريب.  ويعرّف قان��ون األمريكيني ذوي اإلعاقات 

اإلعاق��ة ع��ىل أنها خلل عقيل أو جس��دي يحد ع��ىل نحو جوهري من واح��دة أو أكرث من 

األنش��طة الحياتية، ويتضمن ذلك اإلعاقات الخطرية مثل الرصع أو العمى أو الشلل إضافة 

إىل املوظف��ني الذي��ن ُيعانون من تاريخ م��ريض كمرىض القلب أو من م��رض عقيل أو من 

السطان، الذي ترتاجع معدالته حالًيا.  

وُيل��زم قانون األمريكيني ذوي اإلعاقات الرشكات بعمل »تس��هيالت معقولة» تناس��ب 

الحالة العقلية أو الجسدية للشخص ذي اإلعاقة والذي يكون مؤهاًل إال إذا كان ذلك يشكل 

»صعوبات غري مربرة» عىل عمليات الرشكة.  وتتحدد الصعوبات غري املربرة تلك عرب تحليل 

نوع وتكلفة التسهيالت فيام يتعلق باملوارد املالية للرشكة، وحتى إن أمكن تربير الصعوبات 

غري املربرة تلك، فإن القانون يؤكد أن يكون للمعاق خيار دفع ذلك الجزء من التكلفة التي 

تتسبب يف تلك الصعوبات غري املربرة.  

ويف س��ياق التدريب، تش��ري التس��هيالت املعقولة إىل إتاح��ة أدوات التدريب عىل نحو 

مس��تمر وجعلها سهلة االس��تخدام من ِقبل األفراد ذوي اإلعاقات، وقد تتضمن التسهيالت 

املعقول��ة أيًضا تعديل الوس��ائط التعليمية وتعديل سياس��ات التدري��ب إضافًة إىل تزويد 

املتدربني بقراء أو مفسين لتوضيح املواد التعليمية لهم.  وال يتعني عىل أرباب العمل توفري 

تسهيالت معقولة إذا مل يطلبها املوظفون املعنيون.  كام أنه ال يتعني عليهم أيًضا توفري تلك 

التس��هيالت إذا مل يكن املوظفني مؤهلني لالشرتاك يف برامج التدريب )عىل سبيل املثال، إذا 

كانوا يفتقدون شهادة مسبقة أو متطلبات تعليمية(.  

ويتضم��ن أحد األمثلة الخاص��ة بكيفية تأثري قانون األمريكيني ذوي اإلعاقات عىل أنش��طة 

التدري��ب التعل��م باملغامرة.  حيث تتطل��ب بعض تجارب التعلم باملغام��رة لياقة بدنية عالية 

املس��توى، لذا ال ميك��ن إخضاع املوظفني ذوي اإلعاق��ات إىل مثل تلك الربام��ج التدريبية التي 

تستخدم التعلم باملغامرة760، فإذا مل ُتسبب صعوبات غري مربرة، فإنه يتعني توفري برنامج بديل 

للموظفني وذلك لتطوير اإلمكانات املكتسبة التي يتم التأكيد عليها يف برنامج التعلم باملغامرة.  

ومن املس��تحيل توفري إرش��ادات محددة فيام يتعلق بنوع التس��هيالت التي يتعني عىل 

املدرب��ني واملديرين توفريه��ا لتجنب انتهاك قانون األمريكي��ني ذوي اإلعاقات.  ومن املهم 
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تحدي��د ما إذا كان التدريب يرتبط مبهام العمل »األساس��ية»، أو بعبارة أخرى ما إذا كانت 

امله��ام أو املع��ارف أو املهارات أو القدرات محور تركي��ز التدريب والتي تعد رضورية لهذا 

املنصب؟  وميكن استخدام املعلومات الخاصة بتحليل املهام )التي متت مناقشتها يف الفصل 

الثالث من هذا الكتاب( لتحديد مهام العمل األساسية.  فعىل سبيل املثال، تعد املهام التي 

يتم أداؤها عىل نحو مستمر وتشكل رضورة لألداء الناجح للعمل )مهام عمل أساسية(، وإذا 

ما تعلق التدريب باملهام التي قد يتم أداؤها أثناء العمل لكن ال يتعني عىل جميع املوظفني 

القيام بها )مهام عمل هامشية(، فإنه ال ميكن استغالل اإلعاقة املرتبطة بهذه املهمة الستثناء 

ه��ذا الش��خص من التدري��ب.  وإذا كانت اإلعاقة تجعل من الصعب عىل الش��خص تلقي 

التدريب الالزم إلمتام مهام العمل األساسية، فإنه يتعني عىل املدرب اكتشاف ما إذا كان من 

املمكن تقديم تسهيالت معقولة أم ال.  

رفع تقارير خاطئة بنفقات التدريب أو اإلخفاق في اإلبالغ عن ســداد تكاليف 
التدريب كإيرادات:

يغط��ي قان��ون الرضائب عىل الدخل نفقات التدريب، إذ ميك��ن للرشكات خصم تكلفة 

التدري��ب املقدم للموظف��ني واعتبارها نفقات عم��ل.  وبرنامج مس��اعدة صاحب العمل 

Employer Assistance Program يتي��ح لصاحب العمل إمكانية دفع حتى 5.250 دوالر 

س��نويا لكل موظف مقابل نفقات تعليمية محددة.  وميكن أن يقوم صاحب العمل بخصم 

هذا املبلغ كنفقات عمل دون إضافته إلجاميل الدخل الس��نوي للموظف، ويف برامج أخرى 

)كربنامج س��داد الرس��وم التعليمية(، مُيكن لصاحب العمل تقرير ن��وع التدريب الذي يتم 

متويله وكيفية متويله.  وقد تعد س��داد نفقات التدريب الذي يتعرض له املوظف جزًءا من 

دخل املوظف الخاضع للرضيبة، وقد يكون املوظفون قادرين عىل خصم النفقات التعليمية 

املتعلقة بالعمل كاس��تقطاعات مفصلة عىل رضائب الدخل.  وليك تكون تلك االستقطاعات 

قابل��ة للخصم، يجب أن تكون تلك النفقات موجهة للتدري��ب الذي يحافظ عىل املهارات 

املطلوبة يف العمل أو التي تخدم أهداف العمل يف الرشكة واملطلوبة يف الوقت نفس��ه من 

ِقب��ل الرشكة أو القان��ون أو اللوائح، وذلك ليك يحافظ املوظفون ع��ىل مرتباتهم الحالية أو 

مناصبه��م أو عملهم.  راجع www.irs.org ملزيد م��ن املعلومات حول التقارير الفردية أو 

تقارير العمل املتعلقة بالنفقات التعليمية.  
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اإلعداد عبر الثقافات المختلفة:

كام ذكرنا يف الفصل األول، تس��عى الرشكات التي للتوس��ع عاملياً تواجهها حالياً تحديات 

كب��رية، ونظرًا للزيادة يف العمليات التي تجريها ه��ذه الرشكات عىل نطاق عاملي، فغالًبا ما 

يعم��ل املوظفون خارج بالده��م األصلية أو يعملون مع موظف��ني آخرين من دول أخرى.  

ويس��هم املدي��رون البارزون الذين ميتلكون خربات عمل اكتس��بوها م��ن املهام الدولية يف 

األداء العامل��ي الناج��ح لرشكتهم، ويوض��ح الجدول )10-2( األن��واع املختلفة للموظفني يف 

ال��رشكات العاملية.  ويعمل املغرتبون يف بالد أخرى غري بالده��م التي ولدوا فيها، وتتضمن 

أك��رث املواقع التي يتم اختيارها ملهام املغرتبني، الوالي��ات املتحدة والصني واململكة املتحدة 

وس��نغافورة وأملانيا واليابان761.  وتستخدم العديد من الرشكات يف الواليات املتحدة التدوير 

الوظيفي ألداء هذه املهام كأداة للتدريب، وعىل سبيل املثال يستخدم أربعة عرش قساًم يف 

رشكة مايكروسوفت )Microsoft( برامج دورية دولية.  كام ُتزيد الرشكات أيًضا من انتقال 

املوظف��ني من موقع عاملي إىل آخر، وتتضمن عملي��ات انتقال املوظفني تلك حركة أصحاب 

املناصب الفنية أو اإلدارية من بلد آلخر، كاالنتقال من الهند إىل الصني أو فيتنام.  ويعد هذا 

النوع من انتقال املوظفني أقل تكلفة من انتقال مدير من الواليات املتحدة )الذي يتعني أن 

يحصل عىل أجر يناظر ما يحصل عليه فيها( إىل الصني.  إال أنه ولسوء الحظ، 25% فقط من 

الرشكات تجعل التدريب املتنوع الثقافات إجباريا للمهام الدولية762، وقد يكون ذلك نتيجة 

لالعتق��اد الخاطئ بأن املوظفني الذين يتعني عليهم أداء مهام دولية أو الس��فر خارج البالد 

سيكونون قادرين عىل التكيف عىل الثقافة الجديدة. 

جدول )10-2( أنواع املوظفني يف الرشكات العاملية

الموظف الذي يكون موطنه حيث يوجد المقر الرئيس للشركةموظف البلد األصلية 

موظف من البلد المضيفةموظف في البلد المضيفة 

الموظف الذي يختلف مكان نشأته عن البلد األصلية أو البلد المضيفة موظف في بلد ثالث 

التي يعمل فيها
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ونظ��رًا للتجمع املتزاي��د للقوى العاملة املوهوبة من جميع أنح��اء العامل، فإن معدالت 

توظيف العامل من الدول املضيفة تشهد تزايدا763ً.  )يشري مصطلح موظفي الدول املضيفة 

إىل املوظفني الذين يحملون جنس��ية الدولة التي تقع فيها الرشكة(، وتتمثل أحد األس��باب 

الرئيس��ة يف أن موظف��ي الدولة املضيفة ميكنهم فهم قيم وعادات القوى العاملة بس��هولة 

وي��س عن املغرتب، كذلك ف��إن تدريب ونقل موظفني أمريكيني وأرسهم إىل مهام يف بلدان 

أجنبية إضافة إىل تسكينهم هناك يكون أكرث تكلفة من تعيني موظف من الدولة املضيفة. 

يتضمن اإلعداد عرب الثقافات تعليم املوظفني )املغرتبني( وأرُسهم الذين س��يتم إرسالهم 

إىل بلد أجنبي، ويتعني عىل املوظفني فهم مامرسات العمل والعادات الثقافية للبالد املختلفة 

وذلك ألداء العمل بنجاح يف الس��وق العاملي.  فعامود »صدمة االنطباع» الوارد يف الجدول 

)10-3( يوضح االنطباعات النموذجية التي قد تتولد لدى أحد املديرين اليابانيني عن الثقافة 

األمريكية، يف حني يصف عامود »صدمة االندماج» التفس��ري األمرييك النموذجي ألس��لوب 

املديرين اليابانيني.  وأخريًا، فليك ينجح املديرون اليابانيون واألمريكيون يف مناقشات العمل 

التي يعقدونها، يتعني عليهم االستعداد الجيد للتعامل مع الفروق الحضارية!

ويعد اإلعداد عرب الثقافات مس��ألة أساس��ية لنجاح املهمة عىل الرغم من أنه قد يكون 

مرتفع التكلفة، وقد ُقدرت التكلفة الس��نوية إلرسال املوظف الواحد خارج البالد لتبلغ أكرث 

من ثالثة إىل س��بعة أضعاف راتب املوظ��ف، وباإلضافة إىل املرتبات فإن النفقات تش��مل 

كذلك الرضائب والسكن والتعليم764.

جدول )10-3( مفاجآت سلبية تواجه املديرين اليابانيني حديثي الوصول

صدمة االنطباع – منظور اليابانيين بالنسبة 

لألساليب األمريكية

فعــل  ردود   – االندمــاج  صدمــة 

األمريكيين على أساليب اليابانيين

التنوع االجتماعيحياة المجتمع

العنف والجريمة

الفقر والتشرد

المشاكل التعليمية

الجهل باألساليب األجنبية

مجتمع انعزالي/ قبلي

إساءة فهم العادات

االستحواذ على االقتصاد

االستياء المستمر

سلوك خدمة المصالح الذاتية
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عمليات مختلفةممارسات العمل

قصر النظر

خدمة ضعيفة

إبرام الصفقات على نحو متسرع

المكائد القانونية

الغموض والتأخير

تحميل الموظفين أكبر من طاقتهم

مجموعات صناعية غير عادلة

االنتهاكات األخالقية

استغالل النفوذ

ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

التنظيمية

عدم وجود جودة روحية

الوصولية

األفق الضيق في العمل

المواجهة السياسية

عدم إخالص الموظف

قلة الخبرة اإلدارية

تجنب المسائلة

دائرة داخلية مغلقة

الموظفون المخنوقون

الممارسات التمييزية

ال���م���ع���ام���الت 

الشخصية

اإلصرار

الصراحة 

األنانية

السالسة

االندفاع

عدم الثقة/ السرية

الغطرسة/ الغرور

حجب المشاعر

العالقة الحميمة الحذرة

الحساسية المفرطة

ملحوظة:  املعطيات الفردية يف العمودين ال تحاذي بعضها البعض، فقد وردت املفاجآت الرئيسة التي شهدها الزوار. 

المصدر: 
Richard G.  Linowes، ”The Japanese Manager›s Traumatic Entry into the United States: Understanding 

the American-Japanese Cultural Divide، «Academy of Management Executive7، no.  4 )1993(: 26. 

وتعرض أغلب الرشكات تس��وية رضائب للمغرتبني، أو بعبارة أخرى سيتعني عىل الرشكة 

إم��ا دفع رضائب، أو عرض رواتب إضافي��ة، أو تقديم بضائع وخدمات أخرى، وفًقا لقوانني 

الرضائب، وذلك حتى ال يتحمل املوظف نفقات إضافية جراء العيش بالخارج.  وعىل سبيل 

املث��ال، قد يحصل املغرتبون يف أملانيا ع��ىل ضعف رضيبة الدخل املقررة عليهم يف الواليات 

املتحدة، كام يتم تحميلهم رضائب عىل الس��كن وبدالت تكاليف املعيشة.  ويتوقع معظم 

املوظفني مضاعفة الرتتيبات الخاصة بسكنهم يف الواليات املتحدة يف حني قد يتوقع املغرتبون 

ذوو األرس أنهم س��يكونون قادرين عىل إرسال أطفالهم إىل مدارس تتحدث اإلنجليزية، مام 
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يضيف نفقات هائلة.  ولس��وء الحظ يعود عرشة إىل 50% من املغرتبني من مهامهم مبكرًا، 

مام يكلف الرشكات ما بني 250.000 دوالر ومليون دوالر!765 حتى لو مل يعودوا مبكرًا، ميكن 

للمغرتبني الذين مل يتم إعدادهم عىل نحو جيد أن يلحقوا الرضر بالرشكة نظراً إلفس��ادهم 

العالقات أو لضعف اإلنتاجية أو فقدان فرص العمل.  

أبعاد االختالفات الثقافية:

تؤثر العديد من الس��امت الثقافية يف س��لوك املوظف، علاًم ب��أن هناك ثقافات قومية 

إضافًة إىل ثقافات الرشكة.  وتش��ري كلمة ثقافة إىل مجموعة من االفرتاضات التي يتش��اركها 

  . مجموعة من األعضاء حول العامل وحول آلية عمله واملثل العليا التي يجدر التمسك بها766

وتعد الثقافة مهمة ألنها تؤثر يف فاعلية الس��لوكيات املختلفة وأس��اليب اإلدارة، وقد يشعر 

املوظفون الذين ُيفضلون الحفاظ عىل مس��احة من البعد واالحرتام تجاه رؤسائهم باالستياء 

من نظام اإلدارة الذي يبدو ودوًدا تجاه بعض املوظفني.  

ويف أملانيا، ينال املديرون مكانتهم عن طريق إبرازهم للمهارات الفنية، ويتطلع املوظفون 

إىل املديرين ليعهدوا إليهم باملهام وحل املش��اكل الفني��ة.  ويف هولندا، يركز املديرون عىل 

الوصول إىل اتفاق وتبادل وجهات النظر وتحقيق توازن بني مصالح الناس املتأثرة بالقرار767، 

وق��د يتصافح الهنود عىل نحو هزي��ل ويتجنبون التواصل بالع��ني، وال يعد ذلك دلياًل عىل 

الكره أو عدم االحرتام، ففي الثقافة الهندية يش��ري التصاف��ح برفق وتجنب التواصل بالعني 

إىل االح��رتام768، وتؤثر مراع��اة الفروق الثقافية عىل وجهات نظ��ر املديرين األوروبيني عن 

املديري��ن األمريكيني769.  وُيعجب املديرون األوروبيون بالنتائج املالية للعديد من الرشكات 

األمريكية، إال أنهم يعتقدون أيضاً أن املديرين األمريكيني ال يعلمون كيف يأكلون ويرشبون 

عىل نحو مالئم إضافًة إىل أنهم ال يفهمون التاريخ األورويب.  فعىل س��بيل املثال، ش��عر أحد 

 )Indiana( املديري��ن األملانيني بالحرج عندم��ا ناداه مديرون من رشكة تقع يف والية إنديانا

التي عمل بها مؤخرًا باس��مه األول.  ويف أملانيا ال يتم التمس��ك باألمور غري الرسمية إال بعد 

إقام��ة عالقات طويلة املدى، وتتضمن فروق أس��اليب العمل األخرى تأكيد األمريكيني عىل 

نتائج العمل الش��هرية والربع سنوية يف حني يركز األوروبيون عىل األرباح السنوية واألرباح 

الطويلة املدى.  
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وق��د ح��دد البحث الذي أجرته رشكة جي هوفس��تيد )G.  Hofstede( خمس��ة أبعاد 

للثقاف��ة القومية هي: الفردية والجامعية، وتجنب عدم اليق��ني، والذكورة واألنوثة، وأبعاد 

السلطة، والتوجه الزمني770.  ويوضح الشكل )10-1( مواقع البالد املختارة من هذه األبعاد.  

وقد يساعد الوعي بهذه األبعاد املدربني عىل تطوير برامج اإلعداد املتنوعة الثقافات والتي 

تتضمن معلومات قيمة فيام يتعلق بالثقافة التي س��يجد املغرتبون أنفس��هم يعملون بها.  

كام قد يس��اعد الوعي بتلك األبعاد املدربني عىل تكييف أمناط تدريب املوظفني يف املواقع 

غري األمريكية، ويجدر اإلش��ارة هنا إىل اختالف األفراد يف أي ثقافة، لذا فإن تلك التعميامت 

تصف بعض أفراد ثقافة ما عىل نحو أفضل مام تصف به أفراداً آخرين. 

إن درج��ة ترصف املوظف��ني بصفة أفراد بداًل من أعضاء جامعة م��ا، هي البعد الثقايف 

ال��ذي يعرف ب� الفردية – الجامعية، فف��ي الثقافة الفردية كام يف الواليات املتحدة، يتوقع 

املوظف��ون أن يتم تعيينه��م وتقييمهم ومكافأتهم وفًقا ملهاراتهم وإنجازاتهم الش��خصية.  

أما يف الثقافة الجامعية فيميل املوظفون إىل املش��اركة يف اتخاذ القرارات.  وكام ش��اهدت 

يف الج��دول )10-3( ق��د ُيصاب املديري��ن اليابانيون، الذين مييل��ون إىل التوجه الجامعي، 

بالصدمة من الذاتية الواضحة لزمالئهم األمريكيني.

شكل )10-1( األبعاد الثقافية النسبية للدول املختارة

الفردية -الجماعية

الواليات المتحدة هولندا روس��يا اليابان غرب إفريقيا نسبة مرتفعة من الفردية

إندونيسيا

نس��بة مرتفع��ة 

من الجماعية

تجنب عدم اليقين

نس��بة منخفضة من تجنب 

عدم اليقين

هونغ كونغ الوالي��ات المتحدة غ��رب إفريقيا ألمانيا 

فرنسا روسيا اليابان

نس��بة مرتفع��ة 

عدم  تجنب  من 

اليقين

الذكورة –األنوثة

اليابان الواليات المتحدة الصين غرب إفريقيا روس��يا نسبة مرتفعة من الذكورة

هولندا

نس��بة مرتفع��ة 

من األنوثة
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 أبعاد السلطة

أبعاد  نس��بة منخفضة من 

السلطة

ألماني��ا هولندا الواليات المتحدة اليابان فرنس��ا غرب 

إفريقيا الصين روسيا

نس��بة مرتفع��ة 

أبع��اد  م��ن 

السلطة

التوجه الزمني

الصي��ن هونغ كونغ الياب��ان هولندا ألماني��ا الواليات توجه زمني طويل المدى

المتحدة غرب إفريقيا روسيا

زمن��ي  توج��ه 

قصير المدى

المصدر: 
O. M. Wright and R. A. Noe, Management of organizations )Burr Ridge, IL: Irwin/McGraw-Hill, 1996(. 

يش��ري مصطلح تجنب عدم اليق��ني إىل مدى تفضيل املوظف��ني للمواقف املنظمة عىل 

املواق��ف غ��ري املنظمة، وتفضل الثقافات الت��ي متتاز بتوجه قوي نح��و تجنب عدم اليقني 

)كاليابان وروسيا( املواقف املنظمة.  ويعمل الدين أو القانون أو التكنولوجيا يف تلك البالد 

ع��ىل بناء صداقات بني املوظفني طلباً لألمن من خالل توف��ر قواعد محددة تتعلق بكيفية 

الترصف، ويف الثقافة التي ال توجه اهتامًما شديداً نحو تجنب عدم اليقني )كجاميكا وهونغ 

كونغ(، يعمل املوظفون عىل تقليد املوظفني وال ينشغلون كثريًا باملستقبل.  

تش��ري الذكورة واألنوثة إىل مدى تقييم الثقافة للس��لوك الذي يعد ذكورًيا )كالتنافس( 

أو أنثوًي��ا )كم��د يد العون(.  وتع��د اليابان وأملانيا والواليات املتح��دة أمثلة عىل الثقافات 

الذكوري��ة، ويف تل��ك الدول يتم تقدي��ر الحزم والتنافس، وعىل العك��س يف الثقافة املغايرة 

كثقاف��ة هولندا، يتم وضع قيمة عليا عىل جودة الحياة ومس��اعدة اآلخرين والحفاظ عىل 

البيئة. 

بينام تش��ري أبعاد السلطة إىل التوقعات التي تتعلق بالتوزيع غري العادل للسلطة، حيث 

تعاين كل من الهند واملكس��يك وروس��يا من أبعاد السلطة، مام يعني أن املوظفني يحاولون 

الحفاظ عىل الفروق بني املستويات املتعددة للسلم الطبقي.  ويعد كيفية حديث املوظفني 

بعضهم إىل بعض أحد النامذج التي توضح فروق أبعاد الس��لطة، ففي الدول التي تش��هد 

مس��افة كبريًة يف الس��لطة كاملكس��يك واليابان، يخاطب الناس بعضهم بعض��اً بألقاب مثل 
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)س��نيور س��ميث(.  وعىل الصعيد اآلخر يف معظم املواقف يف الواليات املتحدة يس��تخدم 

املوظفني االسم األول فقط – وهو ما يعد سلوًكا غري محرتٍم يف ثقافات أخرى. 

يش��ري التوجه الزمني إىل درجة تركيز الثقافة عىل املستقبل عوًضا عن املايض والحارض، 

ففي الثقافات ذات التوجه الزمني القصري، كالواليات املتحدة وروسيا وغرب إفريقيا، يكون 

التوجه نحو املايض والحارض.  ومتيل تلك الثقافات إىل التأكيد عىل احرتام القديم والواجبات 

االجتامعي��ة، يف حني ُتق��در الثقافات ذات التوجه الزمني الطويل امل��دى، كاليابان والصني، 

سامت مثل االدخار واملثابرة، التي تؤيت مثارها يف املستقبل ال يف الوقت الحارض.  

ويف أحد منش��آت تصنيع األحذية يف املكس��يك )وهي ثقافة تتميز باملس��افة الكبرية يف 

الس��لطة(، انحرفت جهود ملد س��لطة اتخاذ القرارات الخاصة بعامل اإلنتاج عن مس��ارها 

عندم��ا مترد العامل عن أداء ما يرون أنه من مهام املدي��ر771.  وبعدما أدرك املديرون أنهم 

يتحركون بسعة كبرية، قللوا من نطاق سلطة العاملني يف اتخاذ القرارات، ومن ناحية أخرى 

فقد دعمت الثقافة الجامعية التي تتمتع بها املكسيك متكني العامل.  وقد أحب املوظفون 

مناقشة املعلومات املتعلقة بالفريق واستخدام تلك املعلومات لصالح الفريق كله.  

اآلثار على المغتربين وأسرهم:  التدريب المتعدد الثقافات:

إلع��داد املوظفني للمهام املتع��ددة الثقافات، يتعني عىل ال��رشكات أن توفر تدريباً . 1

متع��دد الثقافات، وحت��ى ينجح املغرتبون )وهم املوظف��ون يف املهام الخارجية( يف 

مهامهم الخارجية فإنه يتعني أن يتمتعوا مبا ييل: 

الكفاءة يف مجال تخصصهم.  . 2

القدرة عىل التواصل اللفظي وغري اللفظي يف الدولة املضيفة.  . 3

املرونة وتقبل الغموض واالتزان االنفعايل وأن يكونوا اجتامعيني ومقبولني وحساسني . 4

للفروق الثقافية. 

التحفز للنجاح، والقدرة عىل التمتع بالعمل يف الدول األخرى، والرغبة يف تعلم ثقافة . 5

الدولة املضيفة ولغتها وعاداتها.  

الدعم من جانب أرسهم772.. 6
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وقد وجدت الدراسات أن السامت الشخصية كانت مرتبطة برغبة املغرتبني يف إنهاء املهام 

إضافًة إىل أدائهم يف املهمة773.  ومييل املغرتبون املنفتحون عىل الخارج )وهم االجتامعيون( 

واملقبولون )املتعاونون واملتس��امحون( والذين يعملون وفًقا لضامئرهم )الجديرين بالثقة 

ومييل��ون إىل تحقيق اإلنج��ازات( إىل البقاء يف املهمة والعمل عىل نحو جيد.  وهذا يش��ري 

إىل أن التدريب املتعدد الثقافات قد يتس��م بالفاعلية إذا ما كانت ش��خصية املغرتب تهيئه 

للنجاح يف أداء املهام املنوطة به يف الثقافات األخرى.  

وتتمثل أحد أس��باب ارتفاع معدل اإلخفاق بالنس��بة للمغرتبني داخل الواليات املتحدة 

يف أن ال��رشكات تركز عىل تطوير مه��ارات املوظفني املهنية بدالً من إعدادهم للعمل ضمن 

ثقاف��ات مختلفة.  ويش��ري البحث إىل أن االرتياح الذي يش��عر به ال��زوج وأرسته هو أحد 

العوامل الهامة التي تحدد ما إذا كان املوظف سيتمكن من إمتام املهمة من عدمه774.

يب��دو أن أحد العوامل الرئيس��ة لنجاح املهمة الخارجية هو ذل��ك املزيج بني التدريب 

وإدارة الحي��اة العملية للموظفني وأرسهم.  وتتضمن املهام الخارجية ثالث مراحل:  مرحلة 

ما قبل املغادرة، مرحلة املوقع، ومرحلة العودة إىل الوطن )االس��تعداد للعودة إىل الوطن(، 

ويعد التدريب رضورة يف جميع املراحل الثالث.  

مرحل��ة ما قبل املغادرة: يف ه��ذه املرحلة، يحتاج املوظفون إىل تلقي تدريب عىل اللغة 

إضافًة إىل تعلم عادات وثقافة الدولة الجديدة، ومن الرضوري شمول األرسة يف تلك الربامج 

التدريبية775.  ويتعني تزويد املغرتبني وأرسهم مبعلومات حول الس��كن واملدارس ووس��ائل 

الرتفيه والتس��وق والرعاية الصحية يف املنطقة التي سيعيشون بها، كام يتعني عىل املغرتبني 

أن يناقش��وا مع مديرهم مدى مالءمة املهمة الخارجية للخطط الوظيفية العملية وطبيعة 

املنصب املتوقع أن يش��غلوه حال عودتهم.  وعىل الرغم من أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة 

الشائعة يف العديد من الدول يف مجال األعامل، فإن اإلخفاق يف التحدث باللغة األم للدولة 

التي ينتقل إليها املغرتب تبقيه بعيًدا عن املحادثات غري الرس��مية وتزيد من خطورة إساءة 

فهم��ه776.  وعىل س��بيل املثال يرشف املدي��ر يف رشكة إي��ه يب يب )ABB Ltd( عىل 7.000 

موظف يف الصني وال يتحدث س��وى لغة املاندرين.  ويجد صعوبة يف التعامل مع املوظفني 

الصينيني إذ يرتددون قبل أن يرفضوا أوامر املديرين.  ونظرًا لعدم طالقته يف اللغة الصينية، 

فإنه يحاول قراءة لغة جسد املوظف إال أنه غالًبا ما يصل إىل استنتاجات خاطئة.  
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وترتاوح أساليب التدريب املتعدد الثقافات بني أساليب العروض التقدميية، كاملحارضات 

الت��ي يحرضها املغرتب��ون وأرسهم عن ع��ادات وثقافات الدولة املضيف��ة، وحتى الخربات 

الفعلية يف بلدهم األم يف املجتمعات املتنوعة الثقافة777، وتتيح التامرين التجريبية كالخربات 

الثقافي��ة املحدودة واملتنوع��ة، للمغرتبني قضاء بعض الوقت م��ع أرسة مقيمة يف الواليات 

املتحدة ولكنها تنتمي عرقياً للدولة املضيفة. 

يش��ري البح��ث إىل أن درجة االختالف ب��ني الواليات املتحدة والدول��ة املضيفة )الثقافة 

الجدي��دة( ومقدار التفاعل بني مواطني الدولة املضيفة واملواطنني املس��تضافني )التفاعل( 

واالعتي��اد عىل مهام العمل الجدي��د وبيئة العمل )العمل الجدي��د( جميعهم يؤثر يف دقة 

طريقة التدريب املتعدد الثقافات. 

ويش��ري مصطلح ال� »الفاعلية» هنا إىل درجة تركي��ز التدريب عىل اإلملام بثقافة الدولة 

إضافًة إىل الس��لوكيات واملهارات الالزمة للعيش يف هذه الثقافة، وتركز أس��اليب التدريب 

األقل فاعلية كاملحارضات وجلسات اإلحاطة عىل توصيل النموذج الواقعي للدولة وثقافتها 

إىل املتدربني.  من ناحية أخرى تقدم أساليب التدريب األكرث فاعلية مناذج واقعية كام تساعد 

املغرتبني وأرسهم عىل تنمية مهارات التواصل واكتس��اب السلوكيات الرضورية للتفاعل يف 

الدولة األخرى، ويعرض الش��كل )10-2( العالقة بني فاعلية التدريب وتركيزه )وهي سامت 

الزمة للتدريب ليك يتس��م بالفاعلية(778.  وتعد أس��اليب التدري��ب التجريبية أكرث فاعلية 

يف امله��ام ذات الطاب��ع الثقايف الجديد والتي تتطلب قدراً جيًدا من التفاعل الش��خيص مع 

مواطن��ي الدول املضيفة، فق��د أخذ أحد املدربني وهو من الهن��د عرشين مديرًا من رشكة 

أدفانس��يد ميكرو ديفيسيز )Advanced Micro Devices( يف رحلة ملدة أسبوعني سافرت 

املجموع��ة خاللها إىل نيودلهي وبنغل��ور )وهي مدينة جنوب الهن��د( ومومباي واجتمعوا 

خاللها مع رجال أعامل ومس��ؤولني حكوميني779.  وقد زود الربنامج الذي تطلب س��تة أشهر 

من التخطيط، املديرين التنفيذيني مبعلومات عن األطعمة التي سيأكلونها واملسائل األمنية 

املحتمل��ة وكيفية التفاعل يف اجتامعات العمل.  وعىل س��بيل املثال يفضل الهنود الدخول 

يف مناقش��ات عمل غري مبارش، لذا ُنصح املديرون مبناقش��ة األح��داث الجارية وغريها من 

املوضوعات يف البداية وقبل التحدث يف أمور العمل.  
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مرحلــة التدريــب يف املوقع: يتضمن ه��ذا التدريب وجود توجه مس��تمر نحو الدولة 

املضيفة وعاداتها وثقافتها وذلك من خالل برامج رسمية أو من خالل عالقات ُموجهة.  وقد 

يتم جمع املغرتبني وُأرسهم مع موجه من الدولة املضيفة يس��اعدهم عىل فهم بيئة العمل 

واملجتمع الجديد وغري املألوف بالنس��بة لهم780، باإلضافة إىل ذلك تس��تخدم الرشكات أيًضا 

ش��بكات االنرتنت لإلجابة عن أس��ئلة املوظفني حول مهام املغرتب��ني781.  وميكن للمغرتبني 

الدخ��ول إىل ش��بكة اإلنرتنت لإلجابة عن أس��ئلة مثل »كيف أُجري اجتامع��ا هنا؟» أو »ما 

الفلس��فة الدينية التي قد تؤثر يف س��لوك التفاوض اليوم؟» أما برنامج إدارة املعرفة فيتيح 

للموظف��ني إمكانية مش��اركة وتنظيم بل والوص��ول إىل املعارف املتعلق��ة مبهام املغرتبني.  

ويتمثل أحد األس��باب الرئيس��ة الت��ي تدفع املوظفني إىل رفض امله��ام الخارجية يف أنهم ال 

يس��تطيعون تحم��ل فقدان الدخل الذي كانت تحصل علي��ه زوجاتهم أو أزواجهم أو أنهم 

يخشون أن تتأثر الحياة العملية ألزواجهم إذا ما ابتعد عن القوى العاملة لعدة سنوات782.

قد ال يتمكن األزواج من العمل يف الدولة املضيفة نظرًا لصعوبات الحصول عىل ترصيح 

عمل،  وميكن لبعض األزواج أن يس��تغلوا الوقت يف متابعة أنشطة تعليمية ميكن أن تسهم 

يف تحقي��ق أهدافهم املهنية الطويلة املدى، إال أن��ه من الصعب العثور عىل تلك الفرص يف 

م��كان غري مألوف.  وقد اتخذت رشكة فايزر )Pfizer(، وهي رشكة أدوية، إجراء ملس��اعدة 

األزواج، حيث تقدم 10000 دوالر بدالً ميكن للزوجني االستفادة منه بطرق متنوعة، وُيعهد 

إىل ش��خص مبوقع املغرتب مبساعدة الزوج عىل التطوير املهني وتحديد املواقع التعليمية أو 

غريها من املوارد.  

ويف الدول التي ُيس��مح ل��ألزواج العمل فيها، تحاول رشكة فاي��زر أن تجد لهم وظائف 

داخل الرشكة، كام تقدم لهم استش��ارات حول الثقافات املختلفة إضافًة إىل خدمات لغوية 

أخرى، وتس��عى الرشك��ة لربط األرسة مبجتمع املغرتبني.  وقد عمل��ت العديد من الرشكات 

الدولي��ة، كرشك��ة إت��ش يب )Hewlett Packard( وأكس��التو )Axalto( ودان��ون جروب 

)Danon Group(، مًع��ا لتطوير موق��ع partnerjob. com، وهو موقع توظيف إلكرتوين 

يس��اعد األزواج املرافقني عىل الحصول عىل فرص عمل من خالل اإلعالن عن الش��واغر يف 

الرشكات األخرى783، إال أن هناك عقبة رئيسة تعرتض سبيل توظيف األزواج أال وهي قواعد 
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ترصيح العمل التي تطلب من أرباب العمل املحتملني اإلفادة بأن الزوج ميتلك مهارات غري 

متوفرة محلًيا. 

شكل )10-2( العالقة بني أساليب التدريب ودقة التدريب

المصدر: 
L. Littrell and E.  Salas، «A Review of Cross-Cultural Training; Best Practices، Guidelines، and 

Research Needs، « Human Resource Development Review 4 )2005(: 305 – 34; M.  Mendenhall، 

E.  Dunbar، and G. Oddou، «Exatriate Selection، Training، and Career- Pathing: A review and 

Critique« Human Resource Management 26 )1987(: 331-45. 

يشري البحث إىل أنه يتعني عىل الرشكات تقديم الدعم للمغرتبني784، وتعد خدمات مثل 

االستش��ارات املهنية مسألة رضورية للمغرتبني وذلك لتقليل الضغط والقلق، كام أن الدعم 

من املنش��أة األجنبية )إما من قبل ش��خص واحد أو القس��م بأكمله( رضوري للتكيف عىل 

العمل والتفاعل.  ويعد املغرتبون الذين يتمتعون بعالقات وطيدة مع مرشفيهم أكرث فاعلية 

يف إمتام مسؤوليات العمل.  

مرحلة االس��تعداد للع��ودة إىل الوطن يتم إعداد املغرتبني يف ه��ذه املرحلة للعودة إىل 

الرشك��ة األم بعد االنتهاء من املهمة الخارجية.  وم��ن املحتمل أن يعاين املغرتبون وأرسهم 

من مس��تويات مرتفعة من الضغط والقلق عند عودتهم نظ��رًا للتغريات التي حدثت منذ 
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رحيله��م، وميكن التقليل من أثر تل��ك الصدمة عن طريق تزوي��د املغرتبني بنرشات أخبار 

الرشكة والصحف املجتمعية والتأكد من استالمهم رسائل الربيد اإللكرتوين الشخصية وكذلك 

املتعلقة بالعمل أثناء قيامهم باملهمة الخارجية.  كذلك فإنه من املعتاد بالنس��بة للموظفني 

وأرسهم أن يعيدوا تكييف أنفس��هم عىل مس��توى معيش��ة أقل يف الوالي��ات املتحدة عام 

متتعوا به يف الدولة األجنبية، فرمبا يكونون قد متتعوا يف هذه الدول بخدمات رعاية وسيارة 

ليموزين ومدارس خاصة ونوادي، كام يتعني دراس��ة رواتبهم وتعويضاتهم جيداً قبل عودة 

املوظفني من املهام الخارجية.  

برصف النظر عن صدمة العودة، فإن العديد من املغرتبني يقررون ترك الرشكة نظرًا ألن 

املهام التي ُتعهد إليهم عند عودتهم إىل الواليات املتحدة تكون أقل مسؤولية وتحدًيا ومكانة 

من املهمة الخارجية785.  ويرى الخرباء أن الرشكات عليها أن تقلل من معدالت ترك املوظفني 

للعم��ل عن طريق االعرتاف مبكانة املغرتبني وتقديم الدعم املهني لهم وتزويدهم بإمكانية 

اختيار املهمة الخاصة بهم عند عودتهم إضافة إىل فرص استخدام خربتهم الدولية786.  وكام 

أرشنا س��ابًقا يتعني أن ُتعقد مناقش��ات التخطي��ط املهني قبل مغ��ادرة املوظفني للواليات 

املتحدة، وذلك للتأكد من تفهمهم وإدراكهم للمراكز املتاحة لهم حال عودتهم. 

يتعني تش��جيع املوظفني عىل إدارة عملية االس��تعداد للعودة ذاتًيا787، كام يتعني عليهم 

معرفة املهارات التي يتعني عليهم تطويرها إضافًة إىل أنواع الوظائف التي قد تكون متاحة 

ا ألن الرشكة قد تخضع لتغريات  يف الرشك��ة للموظفني الذين ميتلكون تلك املهارات.  ونظ��رً

كام أن الزمالء واألقران واملديرين قد يغادرون أثناء تواجد املغرتب يف املهمة الخارجية، فإنه 

يتع��ني علي��ه أن يبقى عىل اتصال باملوظفني الرئيس��يني يف الرشكة.  وإال فإن صدمة العودة 

ستكون مضاعفة إذ إنه سيتعني عىل املوظف التعامل مع زمالء جدد ووظيفة متغرية إىل حد 

ما إضافة إىل ثقافة الرشكة التي من املمكن أن تكون قد تغريت أيضاً.  

متتلك رشكة رويال داتش شيل )Royal Dutch Shell(، وهي رشكة برتول وغاز هولندية 

إنجليزية، واح��دة من أكرب القوى العاملة للمغرتبني يف العامل788، ولتجنب ش��عور املغرتبني 

بأن��ه تم التقليل من قيمتهم ومن ثم يرتك��ون العمل بالرشكة، فقد تدخلت الرشكة يف أمور 

املغرتبني وحياتهم العملية.  حيث تعقب مخططو املوارد العاملني يف الخارج، مام ساعد يف 
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تحديد مهمتهم التالية، ويعرف معظم املغرتبني هناك املهمة التالية لهم قبل مدة ترتاوح بني 

ثالث إىل ستة أشهر، وجميعهم يبدؤون املهمة التالية وهم يعلمون جيًدا الوصف الوظيفي 

له��م.  وينتقل املغرتبون الذين ميتلك��ون فرصة الوصول إىل املناصب القيادية يف الرشكة إىل 

املق��ر الرئيس للرشكة بعد إمتام املهمة الثالثة، وذلك لزي��ادة فرص ظهورهم أمام املديرين 

التنفيذيني للرشكة، كام يعهد إليهم أيًضا مبوجهني فنيني يقيمون مهاراتهم ويساعدونهم عىل 

تحسينها عن طريق التدريب يف مركز تدريب رويال داتش.  

نظ��رًا لصعوبة إقناع املوظفني بقبول املهام الخارجية وانخفاض معدل نجاح تلك املهام، 

ُتع��د الرشكات مناص��ب »افرتاضية» للمغرتبني وتس��تخدم مهاماً قصرية امل��دى789، ويعهد 

للمغرتبني االفرتاضيني بإدارة عملية خارجية دون التواجد عىل نحو دائم يف الدولة.  ويسافر 

املوظف��ون ع��ىل نحو دوري إىل املواق��ع الخارجية ويعودون منها ثم يس��تخدمون تقنيات 

التواص��ل واالجتامع عن طري��ق الفيديو إلدارة العملية، وهنا يقل��ل املغرتبون االفرتاضيون 

م��ن فرص تعرض األرسة لصدمة ثقافية نتيجة لالنتق��ال خارج البالد، كام يتيح هذا اإلعداد 

للموظف إمكانية التنقل عاملًيا واالتصال باملقر الرئيس يف الوقت نفس��ه.  كام أن املغرتبني 

االفرتاضي��ني أقل تكلفة م��ن املغرتبني التقليديني، الذين قد يكلف��ون الرشكة أكرث من ثالثة 

أضع��اف تكلفة املوظف املتواجد يف بلده األم.  وتتمثل إحدى العيوب الرئيس��ة للمغرتبني 

االفرتاضي��ني يف أن زيارة العملية الخارجية ع��ىل نحو متقطع قد يطيل الوقت الالزم إلعداد 

فريق إداري محيل، ومن ثم فإن حل املش��كالت سيس��تغرق وقًتا أط��ول نظرًا لالفتقار إىل 

العالقات الشخصية القوية مع املوظفني املحليني.  

نظراً للمش��اكل األرسي��ة وضعف االقتصاد أحياًنا إضافًة إىل قضاي��ا األمن، تقلل العديد 

من الرشكات عدد املغرتبني وتعتمد بش��كل أكرب عىل املهام القصرية املدى والس��فر املتكرر 

والتنق��الت الدولية، حيث يعي��ش املوظف يف دولة ويعمل يف دولة أخ��رى790.  وقد قللت 

رشكات مث��ل وول م��ارت س��تورز وإن يس أر )Wal-Mart Stores and NCR( من مهام 

املغرتب��ني، إال أنه��م ال يزالون يعتق��دون أن مهام املغرتبني طويلة امل��دى رضورية لتطوير 

املواهب الرئيسة واكتساب خربات دولية، وتتمثل إحدى الصعوبات املحتملة للمهام الدولية 

القصرية املدى يف أنه قد ُينظر إىل املوظفني عىل أنهم غرباء بداًل من النظر إليهم باعتبارهم 
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زمالء وذلك ألنهم ال ميتلكون الوقت الكايف إلقامة عالقات ومن ثم تطوير الثقة بينهم وبني 

زمالء العمل يف هذا الوقت القصري.  كام أن للس��فر تكلفة مادية ونفس��ية عىل املوظفني إذ 

إنهم يحاولون املوازنة بني مس��ؤوليات العمل والحفاظ عىل التواصل مع األرسة واألصدقاء.  

وتس��اعد رشكة بروكرت آند غامبل )Procter & Gamble( موظفيها يف املهام القصرية املدى 

عن طريق متويل الرحلة وفقاً لطول املدة التي يقضيها املوظف يف رحلة العمل هذه.  فعىل 

سبيل املثال من املفرتض أن يحصل موظف مقيم يف الواليات املتحدة ويعمل يف غرب أوروبا 

ملدة س��تة أشهر عىل متويل يتضمن تكاليف خمس رحالت ذهاب وعودة، وميكن للموظف 

استخدام املال يف القيام برحلة عودة أو تغطية زيارة األرسة إىل موقع املوظف.  

آثار االختالفات الثقافية على التدريب:

يوض��ح الجدول )10-4( اآلثار املرتتبة ع��ىل كل بعد من األبعاد الثقافية للتدريب، ففي 

الواليات املتحدة، ُينظر إىل التفاعل بني املدرب واملتدربني عىل أنه سمة إيجابية لبيئة التعلم، 

ورغ��م ذلك قد ال يكون هذا النوع من بيئة التعلم مألوًف��ا للمتدرب، يف الثقافات األخرى، 

أو ق��د ينتهك القواعد املتوقعة للتعليم الجيد.  ولتقم عىل س��بيل املث��ال، بالنظر يف أوجه 

االختالفات الثقافية التي تظهر عند إجراء برامج تدريبية يف الصني مقارنة بالربازيل791، حيث 

س��تجد أن املدربني يف الصني يلقون قدراً كبرياً من االحرتام والتقدير.  ونظرًا لقيمة التعليم، 

ف��إن املتدربني يكونون أكرث تحفزاً ودافعية للتعل��م.  وألن الصني من الدول ذات الثقافات 

الت��ي تعتمد عىل أبعاد الس��لطة، يتوقع املتدربون من املدرب أن يؤدي الحلقة الدراس��ية 

بصفة خبري، وتعد املحارضة الوسيلة املفضلة للرشح، ويصعب عليهم سؤال املدرب، ويلقى 

التجانس تقديراً يف الصني ألنها من الدول ذات الثقافات التي ال تعتمد عىل الفردية.  لذلك 

يتع��ني عىل املدربني الرتكيز عىل أداء املجموعات وعدم إبراز األداء الفردي للمتدربني، ومن 

ناحية أخرى يحتاج املدربون يف الربازيل إىل بناء عالقات ش��خصية مع املتدربني، لذا يتعني 

عليهم مش��اركتهم يف خرباتهم وخلفياتهم.  وتعد أبعاد السلطة مقبولة كام تحظى باالحرتام 

يف الربازيل.  ومن أس��اليب التدريب الش��ائعة يف الربازيل املح��ارضات ومجموعات العمل 

الصغرية، وقد تكون املناقش��ة الجامعي��ة للقضايا غري مريحة للمدربني، وذلك ألن املتدربني 
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يبدون كام لو أنهم يتجادلون وغاضبني من بعضهم البعض، ورغم ذلك فإنهم يش��رتكون يف 

سلوك تواصيل مقبول يف الربازيل.  

جدول )10-4( آثار األبعاد الثقافية عىل تصميم التدريب

اآلثار البعد الثقافي

الثقافة التي تعتمد على الفردية على نحو كبير تتوقع المش��اركة في التمارين 

وتتحدد األسئلة وفقاً لمكانة الموظف في الشركة أو ثقافته. 

الفردية

الثقافة التي تعتمد على تجنب عدم اليقين بش��كل كبير تتوقع بيئات تعليمية 

رسمية وعدم تقبل السلوكيات غير المالئمة. 

تجنب عدم اليقين

تق��در الثقافة التي تعتمد على الذك��ورة بدرجة قليلة العالقات مع الزمالء من 

المتدربي��ن:  ويقل احتمال مقاومة المدربات في الثقافات التي ال تعتمد على 

الذكورة. 

الذكورة

الثقاف��ة الت��ي تعتمد على أبعاد الس��لطة على نحو كبير تتوق��ع من المدرب 

أن يك��ون خبيراً، كم��ا يتوقع أن يكون المدربون اس��تبداديين ويتحكمون في 

الجلسة. 

 أبعاد السلطة

تش��تمل الثقافة التي تعتمد على التوجه الزمني الطويل المدى على متدربين 

يوافقون على خطط ومهام التطوير.

التوجه الزمني

المصدر: 
B.  Filipezak، ‹›Think Locally، Train Globally، « Training )January 1997(: 41-48. 

قد تختلف التوقعات املتعلقة بالبيئة التي يتم فيها التدريب عن الثقافة األمريكية.  

وقد ينظر املوظفون الروسيون بريبة إىل التدريب العميل وذلك ألنه من املتوقع أن يتم 

تدريب أغلب العاملني رس��مًيا عن طريق املش��اركة يف املحارضات التي تقدم يف معهد 

أو جامع��ة م��ا792.  ونظراً لتقدير الثقافة الروس��ية للعالقات األرسي��ة )إذ توجه الثقافة 

الروس��ية اهتامماً متزايًدا لألنوثة بدرجة تفوق الثقافة األمريكية(، فإنه من املحتمل أن 

يتم تعزيز قيمة مواد التدريب عن طريق استخدام أمثلة من املواقف الحياتية والعملية 

للموظفني.  
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وباإلضاف��ة إىل األبعاد الثقافي��ة، فإنه يتعني عىل املدربني مراعاة الف��روق اللغوية عند 

إعداد مواد التدريب، وإذا ما تم االس��تعانة مبرتجم فمن الرضوري إجراء جلسة مامرسة مع 

املدرب، وذلك لتقييم وترية الجلس��ة وما إذا كانت املوضوعات واملواد املقدمة مالمئة، كام 

يتع��ني ترجمة مواد التدري��ب التي تتضمن مقاطع الفيدي��و والتامرين عىل نحو جيد قبل 

جلسة التدريب.

 Deloitte( وإذا نظرنا إىل تدريب األخالقيات الذي تجريه رشكة ديلويت توش توهامتسو

Touche Tohmatsu(793، فس��نجد أنه يتعني عىل الرشكة تأس��يس ورعاية وتوصيل معايري 

أخالقية عالية للعمالء يف جميع أنحاء العامل.  وهناك تس��ع مبادئ أخالقية رضورية لجميع 

ال��رشكات األعضاء:  الصدق والنزاهة، والس��لوك املهني، والكف��اءة، واملوضوعية، والسية، 

واملامرسات التجارية العادلة، واملسؤولية تجاه املجتمع، واالحرتام واملعاملة املناسبة للزمالء، 

والقدوة الحس��نة.  وتقدم رشكة ديلويت توش توهامتسو تدريباً معتمداً عىل اإلنرتنت عن 

طري��ق برنامج تطلق عليه اس��م »بوصلة النزاهة».  ومتتلك الرشكة رشيكاً رئيس��اً لألخالق 

يف كل مؤسس��ة يف الدولة التي تعمل بها.  ويت��اح رقم هاتفي مجاين للموظفني لإلبالغ عن 

م��ؤرشات الس��لوك غري األخالقي.  وميثل هذا الخط الس��اخن تحدياً ثقافي��اً، فبعض الدول 

والثقاف��ات ال تقب��ل ثقافة هذا الخط الس��اخن.  ففي فرنس��ا وإيطاليا عىل س��بيل املثال، 

ارتبط��ت معلومات مجهولة بذكريات ألش��خاص تعاونوا مع العدو خ��الل الحرب العاملية 

الثانية.  ويف أجزاء من الرشق األوسط، قد يقبل املوظفون فكرة إرسال تقارير لفرع الرشكة 

إال أنهم ال يقبلون إرسالها للمقرات الدولية.  إضافًة إىل تناولها الختالفات القيم، تواجه رشكة 

ديلوي��ت توش توهامتس��و )Deloitte Touche Tohmatsu( تحدياً يتمثل يف تقديم مواد 

أخالقية دقيقة وس��هلة الفهم بالعديد من اللغات.  كام يتعني أن تكون األمثلة املس��تخدمة 

يف مواد التدريب واقعية بالنسبة للثقافات املختلفة.  ونتيجة لذلك وعىل الرغم من انتشار 

تلك املبادئ التس��ع عاملًيا، فقد خصصت الرشكة عنارص متنوعة من برنامج األخالق ليوافق 

ثقافة كل دولة.

ميث��ل اإلعداد الجيد واحداً من مفاتيح النجاح يف جلس��ة التدريب األجنبية! ويجب أن 

يتضمن تحديد االحتياجات تقيياًم لألبعاد الثقافية وس��امت الجمهور )مثل القدرة اللغوية 

ومجموعة املتدربني والوضع الثقايف(.
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إدارة تنوع القوى العاملة:

عىل الرغم من الجهود التي تبذلها العديد من الرشكات لتبني التنوع، يس��تمر النس��اء 

واألقليات يف اإلبالغ عن العديد من العقبات أمام ش��عورهن بقيمتهن وتقدمهن يف حياتهن 

العملية794، وقد أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جمعية إدارة املوارد البرشية تلك العقبات 

التي تضمنت الصور النمطية واألفكار املسبقة وثقافة املؤسسة واالستبعاد من الرشكات غري 

الرس��مية واالفتقار إىل املوجهني والنامذج املثالية، أو بعبارة أخرى فإن أي شخص ُينظر إليه 

عىل أنه »مختلف»، قد يسهم يف تحقيق أهداف الرشكة كام يحقق تقدًما شخصًيا.  

ما هو التنوع؟ ولماذا يعد ضرورة؟ 

قد ينظر إىل التنوع عىل أنه أي ُبعد يفرق بني شخص وآخر795.  وعىل سبيل املثال يعني 

التن��وع يف رشكة فرييزون )Verizon( تأييد لالختالفات والتنوع، مبا يف ذلك الس��ن والعرق 

والتعليم والتوجه الجنيس وأسلوب العمل والعنرص والنوع وغري ذلك.  ويتمثل أحد أهداف 

تدريب التنوع يف )1( التخلص من القيم واألفكار النمطية واملامرس��ات اإلدارية التي تعيق 

التط��ور الش��خيص للموظفني و)2( إتاحة الفرصة للموظفني للمش��اركة يف أهداف املنظمة 

بغض النظر عن عرقهم أو عمرهم أو حالتهم البدنية أو توجههم الجنيس أو نوعهم أو مركز 

األرسة أو التوج��ه الديني أو الخلفية الثقافي��ة796.  ونظرًا لقوانني التوظيف التي تحث عىل 

تكاف��ؤ الفرص، تعني عىل الرشكات ضامن متثيل النس��اء واألقليات عىل نحو مالئم يف القوى 

العاملة.  أو بعبارة أخرى تركز الرشكات عىل ضامن تكافؤ فرص الحصول عىل وظيفة، كذلك 

وكام ناقش��نا يف الفصل األول من هذا الكتاب، فقد ت��م توجيه مزيد من االهتامم إىل تأثري 

الثقافة عىل القوى العاملة والس��يام يف التدريب والتطوير.  وتتضمن العوامل الثقافية التي 

يتعني عىل الرشكات وضعها يف االعتبار عند س��عيها إىل الحصول عىل عامل من خارج البالد: 

هج��امت الحادي عرش من س��بتمرب، وتخوف املوظفني من مناقش��ة االختالف��ات الثقافية، 

والقيام باملزيد من العمل يف فرق يتسم أعضاؤها بالعديد من السامت الشخصية املختلفة، 

وإدراك أن املوظفني الذين ينتمون إىل الثقافات املتنوعة ميثلون سوقاً هاماً للعمالء، والسيام 

بالنس��بة للوظائ��ف الفنية واملهنية، وتوف��ر موظفني مدربني عىل أعىل مس��توى.  ويحتاج 
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هؤالء املهاجرون الجدد إىل تدريب عىل التنوع ملساعدتهم عىل فهم مثل تلك الجوانب من 

الثقافة األمريكية كالهوس بالوقت والتوجهات الفردية واألفكار الرأساملية797.

ويتضم��ن إدارة التنوع إيجاد بيئة تتيح للموظفني املس��اهمة يف األه��داف التنظيمية 

وتحقيق النمو الش��خيص، وتتضمن ه��ذه البيئة إمكانية الحصول ع��ىل وظيفة إضافًة إىل 

املعاملة الحس��نة واإليجابية لجميع املوظفني.  ويتعني عىل الرشكة توفري موظفني يشعرون 

باالرتي��اح عند التعامل مع املوظف��ني ذوي الخلفيات العرقية والعنرصية والدينية املتنوعة، 

وقد يتطل��ب إدارة التنوع تغيري ثقافة الرشكة، كام يتضم��ن معايري الرشكة وقواعدها فيام 

يتعلق بكيفية معاملة املوظفني والتنافسية والرتكيز عىل النتائج واالبتكار واملجازفة، وتعتمد 

قيمة التنوع عىل ثقافة الرشكة.  

يوضح الجدول )10-5( كيف أن إدارة التنوع تس��اعد الرشكات عىل الحصول عىل ميزة 

تنافسية، حيث تقدر مجموعات العمالء املتنوعة التعامل مع موظفني يشبهونهم.  

جدول )10-5( كيف ميكن إلدارة التنوع تقديم ميزة تنافسية

األساس المنطقيالحجة 

كلما زاد التنوع في المنظمات، زادت تكلفة العمل المتواضع التكلفة

على تحقيق االندماج بين العمال.  وسوف تتمكن المنظمات 

التي تحق��ق التكامل م��ن تحقيق مزايا خاص��ة بالتكلفة ال 

تتمكن المنظمات األخرى من تحقيقها.

تطور الشركات س��معة جيدة تجعلها أماكن مفضلة بالنسبة استقطاب الموظف واالحتفاظ به

للنساء واألقليات العرقية.  وس��تفوز الشركات ذات السمعة 

األفضل في إدارة التنوع بالمنافسة.  ومع تقلص فرص العمل 

وظهور المتغيرات، يصبح هذا األمر أكثر أهمية. 

بالنس��بة للمنظمات المتعددة الجنس��يات، يجب أن تعمل حصة السوق

الحساس��ية الثقافي��ة والرؤى الت��ي ينقلها أف��راد من الدول 

األخرى إلى السوق على تحسين تلك الجهود بأساليب عدة.
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يج��ب أن يعم��ل تنوع وجه��ات النظر وع��دم التركيز على اإلبداع

التوافق مع معايير الماضي )ال��ذي يميز النهج العصري في 

إدارة التنوع( على تحسين مستوى اإلبداع. 

قد يؤدي ع��دم تجانس اآلراء واختالف مجموعات الحل إلى حل المشكالت

اتخاذ قرارات أفضل عبر مجموعة واس��عة من وجهات النظر 

وعن طريق التحليل النقدي للقضايا. 

تش��هد المنظمات الت��ي أصبحت أكثر تنوًعا ق��دراً أكبر من المرونة

التكيف في السوق السريع التغير. 

المصدر: 
N.  Lockwood، workplace Diversity: Leveraging the Power of Difference for Competitive Advantage 

)Alexandria، VA: Society for Human Resource Management، 2005(; T.  H.  Cox and S.  Blake، 

«Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational competitiveness، « Academy of 

Management Executive 5 )1991(: 47. 

كذلك، ميكن أن يس��هم املوظف��ون املتنوعني مبزيد من الرؤى تجاه العمالء وأس��واق 

املنتجات.  فعىل س��بيل املثال، ساعدت مجموعات األسبان واألمريكيني األفريقيني وغريها 

م��ن مجموع��ات املوظفني يف ب��وش آن��د لوم��ب )Bausch &Lomb( الرشكة عىل فهم 

املوظف��ني والعمالء عىل نحو أفضل798.  وتقوم بوش آند لومب حالياً مبزيد من التس��ويق 

االستهاليك وتستهدف القيام باملزيد من الدعاية ضمن مجموعات محددة من املستهلكني 

الذين تزيد نس��بة اس��تخدامهم لإلبتكارات الجديدة مثل جراحة العيون بالليزك.  كذلك 

قامت الرشكة بدراسة معدالت اإلصابة بأمراض العيون لدى اإلسبان واألمريكيني اإلفريقيني 

ملعرف��ة ما إذا كانت احتياجات العميل تطاب��ق املنتجات الحالية أم ال.  وتحتاج الرشكات 

أيّضا إىل اإلبداع واالبتكار ملس��ايرة الوترية السيع��ة للتغيري، وتدعم البحوث وجهة النظر 

التي تش��ري إىل أن تلك الس��امت توجد بشكل أكرب لدى الرشكات التي تضم موظفني ذوي 

خلفيات متنوعة799.

كام تلعب االس��تفادة من التنوع دورًا رئيًس��ا يف نجاح فرق العم��ل800، ويتجاوز التنوع 

االختالفات يف الجنس واملظهر البدين والعرق والتوجه الجنيس ليشمل االختالفات يف التواصل 
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ومنط حل املش��كالت والخربة املهنية والوظيفية )كالتسويق يف مقابل الهندسة(.  وعندما ال 

تس��تطيع فرق العمل أن تس��تفيد من االختالفات بل تنساق وراء تحديد هذه االختالفات، 

فإنه عادة ما تنش��أ حالة من عدم الثقة وتظهر الفرق غري املنتجة.  وقد استخدمت العديد 

 )IBM, Colgate-Palmolive( من ال��رشكات )مثل رشك��ة أي يب إم وكولجيت باملولي��ف

إسرتاتيجية تركز عىل إدراك االختالفات وعىل توفري مهارات يحتاجها أعضاء الفريق الناجح.  

ويجب أن تعك��س الترصيحات الخاصة مبهمة الفريق تلك امله��ام التي يتعني عىل الفريق 

إنجازها وكيفية التعامل مع الرصاعات الش��خصية، بل يتطل��ب بعض الرشكات أيًضا تبادل 

املس��ؤوليات حت��ى يتمكن كل فرد من إظه��ار قدراته )وتوضيح أن األف��كار النمطية التي 

تعتمد عىل النوع أو الوظيفة ال مكان لها(.

ميك��ن أن يعزز التنوع من أداء الرشكة عندما توفر املؤسس��ات بيئة عمل تش��جع عىل 

التدري��ب من خالل التنوع.  وتع��د العالقة بني التنوع وأداء الرشك��ة مبارشة وغري مبارشة 

يف الوقت نفس��ه، إذ ال تكون عالق��ة التنوع املايل الناجح س��هلة املالحظة عىل نحو مبارش 

 )DuPont Merck( دامئًا801.  وعىل س��بيل املثال أوىص مدير أسباين يف رشكة دوبونت مريك

بكتابة بيانات الدواء باللغة اإلسبانية مام أدى إىل زيادة املبيعات بنسبة كبرية802، وقد قامت 

هاريل دافيدسون بتعيني مزيد من اإلناث واملديرين من األقليات وهيأت بيئة عمل تحافظ 

عليهم803، وتعتقد الرشك��ة أن املوظفني من اإلناث واألقليات يكونون أكرث قدرة عىل جذب 

 Harley اإلناث واألقليات من العمالء، وُتشكل النساء اآلن 10% من عمالء هاريل دافيدسون

Davidson يف ح��ني ميثل األقلي��ات 7% من العمالء.  وقد زادت رشكة أي يب إم )IBM( من 

حجم عملها مع الرشكات الصغرية واملتوس��طة التي ميتلكها أقليات حيث زادت استثامراتها 

من عرشة مليون دوالر يف عام 1998 إىل 300 مليون دوالر، وذلك بإضافة املزيد من اإلناث 

واألقليات من املديرين.  وليك تشهد الرشكة نجاح جهودها يف التنوع، تعهدت بالتزام طويل 

املدى إلدارته، ويتطلب التنوع الناجح أن ينظر إليه باعتباره فرصة للموظفني من أجل )1( 

تعل��م كيفية إنجاز أعاملهم بعضهم م��ن بعض، )2( وتزويدهم بثقاف��ة تنظيمية متعاونة 

وداعم��ة، و)3( أن يتم تعليمهم مهارات القيادة وإدارة العمليات التي ميكنها أن تيس لهم 

عمل الفريق بفاعلية.  ويعد التنوع حقيقة ملموس��ة يف سوق العمل والتسويق إضافًة إىل 

أن��ه واقع اجتامعي وقيمة يف حد ذاته، ولذا يتعني أن يركز املديرون عىل بناء بيئة تنظيمية 
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ومامرس��ات موارد برشية ومهارات إدارية ومهارات إدارة الفريق بحيث تس��تفيد جميعها 

من التنوع، وكام سرتى يف املناقشات التالية تتطلب إدارة التنوع تغرياً ثقافياً صعباً ال مجرد 

شعارات عىل الحائط!

إدارة التنوع عبر التقيد بالتشريعات:

يتمثل أحد مناهج إدارة التنوع يف سياسات العمل اإليجايب ومامرسات املوارد البرشية 

الت��ي تلبي معايري قوانني فرص العمل املتكافئ��ة804، ونادرًا ما يؤدي هذا املنهج إىل تغيري 

يف قي��م املوظف��ني وأفكارهم النمطية وس��لوكياتهم، التي قد تعي��ق اإلنتاجية والتطوير 

الش��خيص.  ويوضح الش��كل )10-3( دورة التحرر التي تنتج عن إدارة التنوع عن طريق 

االعت��امد عىل التقي��د بقواعد التوظيف.  وتبدأ الدورة عندما ت��درك الرشكة أنها البد أن 

تغري من سياس��اتها تجاه النس��اء واألقليات نظرًا للضغط القانوين أو التناقض بني عدد أو 

نسبة النساء واألقليات يف قوة عمل الرشكة والعدد املتاح يف سوق العمل، وملواجهة تلك 

املخاوف عينت الرشكة عدداً أكرب من النساء ومن األقليات.  ومل ير املديرون حاجة التخاذ 

إجراء آخر إذ تعكس معدالت توظيف النس��اء واألقليات توفرهم يف سوق العمل، ورغم 

ذلك فبمجرد حصول النساء واألقليات عىل خربة يف الرشكة، تصبح إصابتهن باإلحباط أمراً 

محتماًل.  وقد يتجنب املديرون واألقران تقديم تغذية راجعة حول مس��توى التدريب أو 

األداء للنساء واألقليات نظرًا لعدم ارتياحهن للتعامل مع أفراد من نوع أو جنس أو خلفية 

عرقية مختلفة.  وقد يعرب لألقران عن اعتقادهم بأنه يتم توظيف النساء واألقليات فقط 

  . ألنه��م تلقوا معاملة خاصة )كأن تكون معايري التوظيف منخفضة عىل س��بيل املثال(805

ونتيجة إلحباطهن قد تش��كل النس��اء واألقليات مجموعات دع��م للتعبري عن مخاوفهم 

لإلدارة، ونظرًا ملناخ العمل قد تخفق النس��اء واألقليات يف استخدام مهاراتهم عىل أكمل 

وجه وقد يغادرون الرشكة.  
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شكل )10-3( دورة التحرر التي تنتج من إدارة التنوع عرب التقيد بالقوانني

المصدر: 
C.  Torres and M.  Bruxelles, ”Capitalizing Global Diversity“ HR Magazine )December 1992(30-33.  

Reprinted with the permission of HR Magazine,Published by the Society for Human Resource 

Management, Alexandria, VA. 

إدارة التنوع من خالل برامج التدريب المهتمة بالتنوع:

ال تهدف املناقش��ة الس��ابقة إىل اإلش��ارة إىل أن الرشكات ترتدد يف االش��رتاك يف العمل 

اإليجايب أو متابعة مامرس��ات التوظيف التي تقوم عىل تكافؤ الفرص.  ورغم ذلك ال يعالج 

العمل اإليجايب وحده دون إس��رتاتيجيات الدعم اإلضافية قضايا استيعاب النساء واألقليات 

يف القوى العاملة.  ولتحقيق اإلدارة الناجحة للقوى العاملة التي تتس��م بالتنوع، يتعني عىل 

الرشكات ضامن أن: 

• يفهم املوظفون كيف تؤثر قيمهم وأفكارهم النمطية يف س��لوكهم تجاه أشخاص من 	

نوع أو عرق أو جنس أو دين آخر.  
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• يحظى املوظفون بتقدير االختالفات الثقافية فيام بينهم.  	

• السلوكيات التي تعزل أو تهدد مستوى تحسن أعضاء مجموعة األقليات.  	

ميك��ن إنجاز تلك األهداف ع��ن طريق برامج التدريب املختصة بإدارة التنوع، ويش��ري 

تدري��ب التنوع إىل التدريب ال��ذي يهدف إىل تغيري توجهات املوظف��ني نحو التنوع و/ أو 

مس��اعدتهم عىل تطوير امله��ارات الالزمة للعمل مع قوة عامل��ة متنوعة.  وتختلف برامج 

تدريب التنوع وفًقا ملا إذا كان قد تم الرتكيز عىل تغري الس��لوك أو التوجه806، وتش��ري بعض 

البح��وث إىل أن دمج مجموعة التدريب والخربة الس��ابقة مع تدري��ب التنوع قد يؤثر يف 

تغ��ري الس��لوكيات والتوجهات807.  وم��ن املحتمل أن تكون برامج تدري��ب التنوع التي تم 

رشاؤه��ا جاه��زة أو امُلطورة، دون الوضع يف االعتبار احتياج��ات الرشكة وتاريخها وثقافتها؛ 

غري ناجحة749.

برامج التغيير وإدراك التوجه:

ترك��ز برامج التغي��ري وإدراك التوجه عىل زي��ادة إدراك املوظفني لالختالف��ات العرقية 

والثقافية والس��امت البدنية )اإلعاقات(، إضافًة إىل السامت الشخصية التي تؤثر يف السلوك 

تجاه اآلخرين.  ويتناول تدريب اإلدراك أسئلة مثل:  ما هو التنوع؟  من أكون؟  إضافًة إىل 

أفكار منطية وافرتاضات وتحيزات فيام يتعلق بالجامعات العرقية املختلفة.  واالفرتاض الذي 

يؤك��د تلك الربامج ه��و أنه من خالل زيادة إدراك املوظفني لألف��كار النمطية واملعتقدات، 

يكونون قادرين عىل تجنب األفكار النمطية السلبية عند التفاعل مع موظفني من خلفيات 

مختلفة.  وتس��اعد الربام��ج املوظفني عىل مراعاة أوجه الش��به واالختالف بني املجموعات 

الثقافي��ة، وفحص توجهاتهم نحو العمل اإليجايب أو تحليل معتقداتهم حول كيفية نجاح أو 

عدم نجاح موظفي األقليات يف أعاملهم.  وتستخدم العديد من تلك الربامج أرشطة الفيديو 

والتامرين التجريبية لزيادة وعي املوظفني باآلثار االنفعالية السلبية لألفكار النمطية والقيم 

والس��لوكيات عىل أعض��اء مجموعة األقليات.  وتخدم رشكة سوديكس��و )Sodexo( ماليني 

العم��الء يومًي��ا يف كافيرتياتها التي تديرها يف الرشكات والجامع��ات809، ونتيجة لذلك تؤمن 

سوديكس��و أنه يتعني عىل مديريها فهم احتياجات قاعدة عمالئها املتنوعة، وتقدم الرشكة 
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حلق��ات إلزامية لتزوي��د املديرين بلمحة عامة عن قوانني العم��ل اإليجايب وتكافؤ الفرص.  

وكام س��رتى يف هذا الفصل، تعد تلك الحلقات جزًءا من الجهود الكبرية التي تبذلها الرشكة 

إلدارة التنوع، وتتعلق تلك القاعات مببادرات أخرى، تتضمن دورات تدريبية عىل االختالف 

بني األجيال ولغة الجسد التي قد تكون مسيئة لبعض الثقافات.  وتستخدم الدورات الحوار 

بني املجموعات والس��يناريوهات الجامعية، وتتطلب إحدى األلعاب من املش��رتكني ارتداء 

ملصقات مثل »إعاقة سمعية» والتفاعل مع اآلخرين وفًقا لهذا الوصف.  

وقد ُوجهت االنتقادات ملنهج التغيري وإدراك التوجه لعدة أس��باب810:  أولها، أن الرتكيز 

ع��ىل االختالفات ب��ني املجموعات قد ي��ؤدي إىل الزعم بأن الربنامج يدع��م صالحية أفكار 

منطية معينة وتوجهات محددة.  فعىل س��بيل املثال، قد يتعلم املدير يف تدريب التنوع أن 

املوظفات يفضلن عرب بناء توافق جامعي بداًل من مناقشة اآلخرين ومجادلتهم حتى يتفقوا 

معهن يف وجهة نظرهن.  وقد يخلص إىل أن التدريب قد تحقق من صحة أفكاره النمطية، 

ونتيجة لذلك، سيواصل إخفاقه يف منح النساء مسؤوليات وظيفية هامة تتضمن مفاوضات 

»ساخنة» مع العمالء.  ثانًيا، تشجيع املوظفني عىل مشاركة توجهاتهم ومشاعرهم وأفكارهم 

النمطي��ة تجاه مجموعات معينة قد يجعلهم يش��عرون بأنه��م يتعرضون للتمييز أو النظر 

إليه��م باعتبارهم مذنبني والغضب منهم، ومن غري املحتمل أن يالحظوا أوجه التش��ابه بني 

املجموع��ات العنرصي��ة أو العرقية أو النوعية املختلفة وأن ي��روا مزايا العمل معاً )ضع يف 

اعتبارك املناقشة التي جرت حول متاجر اليك ستور فوودز للأمكوالت يف هذا الفصل(.  ثالًثا، 

إذا كان تدري��ب التنوع يقترص عىل تناول قضايا محددة مثل النوع أو الجنس أو العرق أو 

التوجه الجنيس، فقد يشعر بعض املوظفني بأن الربنامج ال يستهدف مصالحهم811.

الربامج املعتمدة عىل السلوك: تركز الربامج املعتمدة عىل السلوك عىل تغيري السياسات 

التنظيمية وسلوكيات األفراد التي تعيق النمو الشخيص للموظفني وإنتاجيتهم.  

 ويتمث��ل أحد مناهج هذه الربامج يف تحديد الح��وادث التي تثبط همم املوظفني عن 

العمل وبذل ما يف وس��عهم.  وُيطلب م��ن مجموعات املوظفني تحديد فرص معينة للرتقي 

أو الرعاية أو فرص التدريب أو مامرس��ات إدارة األداء التي يعتقدون أنه تم التعامل معها 

عىل نحو غري عادل.  وقد يجمع الربنامج وجهات نظر املوظفني فيام يتعلق مبدى نجاح بيئة 
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العمل ومامرس��ات اإلدارة يف تقدير االختالف��ات بني املوظفني وتوفري فرص متكافئة، وميكن 

تطوير برامج تدريب محددة ملعالجة القضايا التي يتم عرضها يف مجموعات الرتكيز.  

ويتمثل املنهج الثاين يف تعليم املديرين واملوظفني القواعد األساس��ية للس��لوك يف مكان 

العمل812، وتتضمن تلك الدروس السلوكيات الواجب اتباعها مع األقران واملديرين والعمالء 

عىل حد سواء.  وعىل سبيل املثال يتعني عىل املديرين واملوظفني معرفة أنه من غري املالئم 

اس��تخدام مقوالت والتورط يف س��لوكيات ذات مدلول ثقايف أو جنيس أو عرقي غري مقبول.  

وقد وجدت الرشكات التي ركزت عىل تعليم القواعد والس��لوكيات أن املوظفني ال يتفاعلون 

جي��ًدا مع هذا النوع من التدريب مقارنًة مبناهج تدريب التنوع األخرى.  وقد تلقى جميع 

املوظفني يف متجر س��اكس فيفث أفينيو )Sakes Fifth Avenue(، وهو متجر تجزئة يتخذ 

م��ن نيويورك مقرًا له، والذين يبلغ عدده��م 11000 موظف تدريب تنوع يركز عىل توفري 

خدم��ة لقاعدة متنوعة من العمالء.  ويعتمد التدري��ب عىل أرشطة الفيديو ويعرض أمثلة 

ملوظف��ني حقيقيني يتفاعلون مع العمالء يف مواقف متنوعة.  ويدرك متجر س��اكس فيفث 

أفينيو أن كل تفاعل بني املوظفني يقدر مبائتني وخمسني دوالراً، لذا فإن التعامل مع العمالء 

عىل نحو غري مالئم يكلف الرشكة أمواالً طائلًة813.

ويتمثل املنهج الثالث يف االنغامس الثقايف.  ويش��ري االنغ��امس الثقايف إىل العملية التي 

يتم فيها إرسال املوظفني مبارشة إىل املجتمعات التي يتعني عليهم فيها التفاعل مع أشخاص 

م��ن ثقافات و/أو أعراق و/أو قوميات مختلف��ة.  وتتنوع درجة التفاعل بحيث قد تتضمن 

التح��دث مع أفراد املجتمع والعمل يف مؤسس��ات مجتمعية أو معرفة املزيد عن األحداث 

التاريخية أو الثقافية أو الدينية الهامة.  وعىل سبيل املثال، يعد برنامج التدريب املجتمعي 

يف خدم��ة الطرود املتح��دة )United Parcel Service- UPS( برنام��َج التطوير اإلداري؛ 

هادفاً إىل مساعدة املديرين البارزين يف خدمة الطرود املتحدة عىل فهم احتياجات العمالء 

  . املتنوع��ني إضافًة إىل القوى العامل��ة املتنوعة من خالل التعرض للفقر وعدم املس��اواة814

وتعد خدمة الطرود املتحدة أكرب رشكة لتوصيل الطرود يف العامل إضافًة إىل كونها مورداً عاملياً 

لخدمات النقل والخدمات اللوجس��تية، ومنذ عام 1968 أتم ما يزيد عن 1200 مدير بارز 

الربنامج الذي اس��تمر ملدة أربعة أس��ابيع.  وتأخذ برامج التدريب تلك املديرين إىل مواقع 
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داخل الواليات املتحدة، حيث يعملون عىل حل مش��كالت تواجه الس��كان املحليني.  وقد 

يجد مديرو خدمة الطرود املتحدة أنفس��هم يقدمون الوجبات للمرشدين والعمل يف مراكز 

لعالج اإليدز ومس��اعدة عامل املزارع املهاجرين وبناء مدارس ومس��اكن مؤقتة إضافًة إىل 

إدارة األطفال يف برنامج هيد س��تارت )Head Start(.  وتأخذ تلك التجارب املديرين خارج 

مناطق الرفاهية، وتس��اعدهم الربامج التي يخضعون لها – بدًءا من النقل وحتى الس��كن 

والتعليم وصواًل إىل الرعاية الصحية – عىل فهم القضايا التي يواجهها موظفو خدمة الطرود 

املتح��دة يومًيا.  ويع��د برنامج التنوير هذا رضورة عملية ل�خدم��ة الطرود املتحدة إذ إنها 

تشتمل عىل ثالثة مديرين بيض من ضمن كل أربعة مديرين، يف حني أن 35 % من املوظفني 

من األقليات.  ومل تقيم الرشكة الربنامج رسمًيا، إال أنها استمرت يف استثامر عرشة آالف دوالر 

لكل متدرب، وقد استثمرت الرشكة ما يزيد عن 13.5 مليار دوالر يف الربنامج منذ بدئه عام 

1986.  وعىل الرغم من ندرة بيانات التقييم املطبوعة، يرسل مديرو خدمة الطرود املتحدة 

تقاريرهم التي تشري إىل أن الربنامج ساعدهم يف البحث عن حلول غري تقليدية للمشكالت.  

وقد أُخذت إحدى املديرات التي كانت قد قضت ش��هرًا يف منزل متوسط بنيويورك باألفكار 

املبدع��ة التي قدمها املدمنون غري املتعلمني إلبعاد املراهقني عن املخدرات.  وأدركت هذه 

املديرة أنها أخفقت يف االستفادة من الجانب اإلبداعي لدى املوظفني الذين أرشفت عليهم، 

ونتيجة لذلك عندما عادت إىل عملها وواجهت بعض املش��كالت، بدأت يف مامرسة العصف 

الذهن��ي مع جميع أعض��اء فريق العمل وليس مع املديرين البارزين وحس��ب.  وقد ذكر 

مديرون آخرون أن تلك التجربة قد جعلتهم يتعاطفون مع املوظفني الذين يواجهون أزمات 

يف املنزل. 

سمات جهود التنوع الناجحة:

أيهام أكرث فاعلية:  الربنامج املعتمد عىل السلوك أم برنامج التغيري وإدراك التوجه؟  تشري 

الكثري من الدالئل إىل أن برامج إدراك التوجه غري فعالة وأن برامج تدريب التنوع التي تعقد 

م��رة واحدة غري ناجحة.  وتعد برامج تدريب التنوع الفعالة جزًءا من إس��رتاتيجية الرشكة 

عىل املدى البعيد إلدارة التنوع وتجعل االستفادة من التنوع هدًفا عملًيا.  
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 )R. R.  Donnelley & Sons( عىل س��بيل املثال، علقت رشكة آر آر دونييل آند س��انز

برنامجها التدريبي الخاص إلدراك التنوع عىل الرغم من إنفاقها ملا يزيد عن 3 ماليني دوالر 

عليه نتيجة لدعوى متييز عنرصي815، وقد تم تش��جيع املش��اركني عىل التعبري عن مخاوفهم 

يف جلسات التدريب العديدة يف هذه الرشكة.  وذكر العديد أنهم واجهوا صعوبة يف العمل 

بفاعلي��ة نظرًا لإلس��اءات واملضايقات التي يتعرضون لها، وقد ش��كك املدراء الذين حرضوا 

التدري��ب يف تلك املخ��اوف.  كذلك، وبعد انتهاء التدريب، ُرفض��ت إحدى املوظفات التي 

تقدمت لش��غل وظيفة ش��اغرة وذلك ألنها كانت ش��ديدة الرصاحة يف التعبري عن مخاوفها 

خالل جلسة تدريب التنوع.  وعىل الرغم من عقد رشكة آر آر دونييل للعديد من جلسات 

تدري��ب التنوع، فإنها مل تح��رز كثرياً من التقدم يف زيادة معدالت توظيف وترقي النس��اء 

واألقليات.  ونظرًا ملعدل املوظفني الس��ود املنخفض مقارنًة باملوظفني البيض، ُدعي العديد 

من املوظفني الس��ود لحضور العديد من جلس��ات التدريب لض��امن تنوع املجموعات، إال 

أنهم اس��تاؤوا لذلك.  ورفضت الرشكة تزويد املساهمني بالبيانات التي قدمتها للجنة تكافؤ 

فرص التوظيف فيام يتعلق بتمثيل النس��اء واألقليات يف الوظائف يف جميع أقسام الرشكة، 

كام أخفق��ت الرشكة أيًضا يف العمل وفًقا للتوصيات التي قدمتها »مجالس التنوع» املكونة 

من موظفي الرشكة املعتمدين. 

وبوجه عام، وجدت الدراسات االستقصائية لجهود إدارة التنوع النتائج التالية: 

• األفكار النمطية واالفرتاضات والتحيز من أكرث املجاالت الشائعة التي تناولها تدريب التنوع. 	

• أك��رث م��ن ثلث الرشكات ال ُتجري تقيي��اًم طويل املدى أو متابع��ة.  ويعد قلة عدد 	

التظل��امت والدع��اوى القضائية، وزيادة التن��وع يف فرص الرتق��ي والتعيني وزيادة 

اإلدراك ال��ذايت للتحيز وزيادة استش��ارة متخص��يص املوارد البرشية ح��ول القضايا 

املتعلقة بالتنوع من أكرث مؤرشات النجاح شيوًعا.  

• تستمر أغلب الربامج ليوم واحد أو أقل من ذلك.  	

• أش��ار 75% من املشاركني يف الدراسة االس��تقصائية أنهم يعتقدون أن املوظف املثايل 	

ينهي تدريب التنوع وهو يحمل توجهات إيجابية تجاهه، ورغم ذلك أش��ار ما يزيد 

عن 50% أن الربامج ليست ذات تأثري بعيد املدى816.



أساليب التدريب والتطوير

743تدريب وتطوير املوظفني

• أشار 29% من املشاركني يف الدراسة االستقصائية إىل عدم توفر أدوات لتعزيز تدريب 	

التنوع كام أشار 22% منهم إىل عدم طرح أي قضايا تتعلق بالتطوير أو التقدم.  

يوض��ح الجدول )10-6( الس��امت املرتبطة بالنجاح طويل امل��دى لربامج التنوع.  فمن 

الرضوري أن يتم ربط برنامج التنوع بأهداف العمل.  فعىل س��بيل املثال، تؤثر االختالفات 

الثقافي��ة ع��ىل نوع كريم البرشة ال��ذي يعتقد العمالء أنهم بحاجة ل��ه أو العطر الذي قد 

يجذبه��م، ويعد فهم االختالف��ات الثقافية جزًءا من فهم العميل )وه��و ما يعد أمراً حيوياً 

ل��رشكات مثل رشكة آف��ون )Avon(.  وميكن إظه��ار دعم اإلدارة العليا ع��ن طريق إعداد 

هيكل لدعم املبادرة.  وعىل س��بيل املثال، يعتق��د رئيس رشكة بيبيس )Pepsi( أن القدرات 

الكاملة للتنوع ال ميكن أن تتحقق إال إذا شعر املوظفون بالراحة لعدم ارتياحهم وذلك حتى 

يتمكنوا من مشاركة القضايا الصعبة يف مكان العمل817، ونتيجة لذلك تم تحديد أعضاء من 

اإلدارة العلي��ا بصفتهم رعاة ملجموعات من املوظفني، متضمن��ًا ذلك األمريكيني اإلفريقيني 

والالتينيني واألس��يويني والنس��اء الس��ود والرجال البيض وذوي اإلعاقات.  وكان من املتوقع 

أن يفه��م املدي��رون احتياجات أعضاء املجموعة وتحديد موهبته��م وتوجيه ما ال يقل عن 

ثالثة موظفني يف املجموعة، كذلك يتوقع منهم تقديم معلومات محدثة للرئيس حول مدى 

تقدمهم.  

وتتمثل س��مة أخرى هامة لربام��ج التنوع يف مكافأة املديرين ع��ىل التقدم يف تحقيق 

 Allstate Insurance( أه��داف التنوع818.  وُتجري رشكة أولس��تيت إنش��ورانس للتأم��ني

Company( دراس��ات استقصائية عىل ال� 50.000 موظف التابعني لها أربع مرات سنوًيا.  

وتطلب الدراس��ة م��ن املوظفني تقيي��م مدى رضا املوظف��ني والعمالء ع��ن الرشكة، وقد 

اسُتخدمت العديد من األسئلة لتكون � »مؤرشاً للتنوع».  وُيطرح عىل املوظفني أسئلة عن 

مدى تأثري تحيز املديرين لعرق أو جنس بعينه عىل فرص التطوير والرتقي وخدمة العمالء.  

ويتحدد 25% من املكافأة الس��نوية للمديرين ع��ن طريق كيفية تقييم املوظفني لهم عىل 

مؤرش التنوع.  
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جدول )10-6( السامت املرتبطة بالنجاح طويل املدى لربامج التنوع

• تقوم اإلدارة العليا بتوفير الموارد وتتدخل بشكل شخصي وتدافع عن التنوع بشكل معلن. 	

• البرنامج منظم. 	

• ُتحدد االستفادة من تنوع القوى العاملة باعتبارها هدفاً من أهداف العمل.  	

• ُينظر لالستفادة من تنوع القوى العاملة باعتباره ضرورًة لتحقيق عائد وأرباح.  	

• يتم تقييم البرنامج باستخدام مقاييس مثل المبيعات، ومعدالت االحتفاظ بالموظفين، ومعدالت 	

الترقي.  

• يعد اشتراك المديرين إجبارًيا. 	

• ُينظر إلى البرنامج على أنه تغير ثقافي، وليس برنامجاً ُيْجَرى لمرة واحدة فقط.  	

• ال ُيالم المديرون وال المجموعات السكانية على المشكالت.  	

• يتم تدريس السلوكيات والمهارات الالزمة للتفاعل بنجاح مع اآلخرين.  	

• يتم مكافأة المديرين وفًقا لمدى نجاحهم في تحقيق أهداف التنوع.  	

• تجمع اإلدارة التعليقات والتغذية الراجعة التي يقدمها الموظفون وترد عليها.  	

• تعزز الش��ركة من الثقافة اآلمنة والمفتوحة التي يرغب جميع الموظفين في االنتماء إليها والتي 	

يمكنهم من خاللها اكتشاف وتقدير االختالفات ومزايا التنوع. 

المصدر: 
R.  Anand and M.  Winters، «A Retrospective view of Corporate Diversity: Training from 1964 

to the present، « Academy of Management Learning & Education 7: 356-372; C.  Chavez and 

J.  Weisinger، «Beyond Diversity Training: Asocial Infusion for Cultural Inclusion، « Human 

Resource Management 47 )2008(: 331-350; M.  Jayne and R.  Dipboye، «Leveraging Diversity to 

Improve Business Performance: «Research Findings and Recommendations for Organizations. 

‹’ Human Resource Management 43 )2004(: 409-24; S.  Rynes and B.  Rosen، «What Makes 

Diversity Programs Work?“ HR Magazine )October 1994(: 67 – 73; S.  Rynes and B.  Rosen، 

«A Field Survey of Factors Affecting the Adoption and Perceived Success of Diversity Training، 

« Personnel Psychology 48 )1995(: 247-70; Corporate Leadership Council، The Evolution of 

Corporate Diversity )Washington.  DC: Corporate Executive Board، 2002(.  
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يتع��ني علين��ا التفكري يف املجهودات الت��ي بذلتها رشكة سوديكس��و )Sodexo( يف هذا 

الجان��ب819، وهي رشكة رائدة تعم��ل يف مجال املواد الغذائي��ة وإدارة املرافق يف الواليات 

املتحدة وكندا واملكسيك وتخدم أكرث من عرشة ماليني عميل يومًيا.  ويعد التنوع واحداً من 

األمور الرضورية يف الرشكة لتلبية أهدافها التنموية، ونتيجة لذلك يعد التنوع واالندماج من 

العوامل األساسية إلسرتاتيجية العمل التي تتبناها سوديكسو.  وتتعلق أهداف الرشكة بإدارة 

التنوع يف العمل ومبوظفيها ومساهميها واملجتمع عىل حد سواء، فعىل سبيل املثال تتضمن 

بعض أهداف الرشكة فهم ومعايش��ة حالة العمل من تنوع وإدماج، وزيادة الوعي بكيفية 

تعل��ق التنوع بتحديات العمل، وإعداد وتعزيز بيئة عمل تتس��م بالتنوع عن طريق تنمية 

مامرس��ات إدارية تدفع عىل التعيني والرتقي واالحتف��اظ باملواهب وإرشاك إدارة العالقات 

وخدمة العمالء يف اس��تقطاب العمالء املتنوعني واالحتفاظ بهم، ومشاركة النساء واألقليات 

يف تقديم خدمات املواد الغذائية وإدارة املرافق.  

تفصل رشكة سوديكس��و فرص التوظي��ف املتكافئة وتدريب االمتثال القانوين عن تعليم 

التن��وع.  وُيطلب من املوظفني كل ثالث س��نوات الحصول ع��ىل دورات يف فرص التوظيف 

املتكافئة وقوانني العمل اإليجايب، كام تشرتك اإلدارة العليا يف ذلك األمر وتلتزم بإدارة التنوع.  

ويتضمن برنامج كبار املديرين التنفيذيني تدريباً متواصاًل داخل قاعات دراس��ية حيث يتم 

تعزي��زه عن طريق املش��اركة املجتمعية ورعاي��ة مجموعات املوظف��ني وتوجيه املوظفني 

املتنوعني.  ويش��رتك املديرون التنفيذيون يف دراس��ة حالة التنوع كام أنهم مس��ؤولون عن 

أجندة التنوع الخاصة بالرشكة.  ويتعني عىل كل مدير حضور دورة دراسة متهيدية تستغرق 

مثاين ساعات )يطلق عليها »روح التنوع»(.  وهناك أيًضا فرص تعلم أخرى متاحة، وتتضمن 

معامل للتعلم من ثالث إىل أربع س��اعات وتش��تمل عىل موضوع��ات مثل التواصل الثقايف 

والتوج��ه الجن��يس يف مكان العمل وثقاف��ة األجيال املختلفة إضاف��ًة إىل الفوارق يف النوع.  

ويط��ور فريق التعليم والتطوير يف الرشكة حل��واًل تعليمية مخصصة للمهام املختلفة وفرق 

العمل، فعىل س��بيل املثال جرى تطوي��ر دورة تدريبية تتعلق بالبيع لقاعدة عمالء متنوعة 

وعرضها عىل فريق املبيعات كام تم توفري برنامج التواصل الثقايف لرشكات التوظيف.  

إضافًة إىل أنشطة تدريب التنوع، متتلك رشكة سوديكسو )Sodexo( مجموعات شبكية 

من املوظفني، مثل منتدى القادة األمريكيني اإلفريقيني، ومجموعة املوظفني الذين يحرتمون 



الجزء الثالث

تدريب وتطوير املوظفني 746

الفردية، ومجموعة التنوع واملس��اواة، الذي يعد منتدى لتطوير املوظفني مهنًيا ومش��اركة 

أفكاره��م دعاًم لجه��ود التنوع يف الرشكة.  أم��ا برنامج »أبطال التن��وع» فيكافئ ويعرتف 

باملوظفني الذين يعززون التنوع واالندماج.  

ولتأكي��د أهمية التنوع بالنس��بة للرشكة، ميتلك كل مدير بها بطاق��ة أداء لتقييم مدى 

نجاحهم يف توظيف جميع املوظفني وترقيتهم وتطويرهم واالحتفاظ بهم.  وتتضمن بطاقات 

األداء تل��ك أهدافاً كمي��ة إضافًة إىل تقييم س��لوكيات محددة مثل املش��اركة يف التدريب 

والتوجيه والتوعية املجتمعية، ويتحدد جزء من حوافز املديرين بناء عىل مدى نجاحهم يف 

تلك املجاالت.  

وق��د وجدت الرشك��ة أن تدريب التن��وع وجهودها إلدارة هذا التنوع ل��ه تأثري إيجايب 

عىل نتائج العمل، وقد أدى برنامج التوجيه الخاص بها إىل زيادة اإلنتاجية وإرشاك النس��اء 

واألقليات واالحتفاظ بهم.  وقد ُقدر العائد عىل االستثامر ب� 19 دوالراً لكل دوالر يتم إنفاقه 

عىل الربنامج.  وقد حظيت الرشكة أيًضا بالعديد من عقود العمل الجديدة واستبقت عمالء 

نظرًا الشرتاكها يف إدارة التنوع.  

وتشمل أكرث برامج إدارة التنوع فاعلية، مثل برنامج تنوع سوديكسو، عىل عنارص رئيسة 

 )Denny's( وقد أسس��ت رشكات أخرى مثل رشك��ة دينيز  .)موضح��ة يف الجدول )10-7

)نتيج��ة لدعوى قضائية( ورشكة فريه��اورس )Weyerhaeuser( )اس��تجابة للقوة العاملة 

املتقاعدة ونتائج الدراسة االستقصائية اللتان أشارتا إىل الحاجة إىل مكان عمل أكرث قبواًل(، 

برامج تنوع تتضمن بعض الس��امت التي تشبه برنامج رشكة »سوديكسو»820.  وكام يتعني 

أن يتض��ح من تلك املناقش��ة، تتضمن برامج التن��وع الناجحة أكرث م��ن برنامج للتدريب 

الفعال، وتتطلب تلك الربامج عمليات مستمرة من التغيري الثقايف الذي يشمل دعم اإلدارة 

العليا إضافًة إىل سياس��ات ومامرس��ات التنوع يف مجاالت التوظي��ف والتعيني، والتدريب 

والتطوير، والهياكل اإلدارية، كإجراء دراس��ات اس��تقصائية متنوع��ة وتقييم معدل التقدم 

الذي يحرزه املديرون نحو أهداف التنوع، والعالقات املتطورة مع عمالء األقليات والبائعني 

واملوردين821.
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جدول )10-7( العنارص األساسية لإلدارة الفعالة لربامج التنوع

دعم اإلدارة العليا:
• إعداد دراسة لحالة الشركات وموقفها من التنوع. 	
• إدراج التنوع كجزء من إستراتيجية العمل وأهداف المؤسسة. 	
• المشاركة في برامج التنوع وتشجيع جميع المديرين على الحضور.  	
• تشكيل فريق إداري تنفيذي يعكس التنوع في القوى العاملة.  	

التعيين والتوظيف:
• الطلب من الشركات البحث تحديد مجموعة واسعة من المرشحين. 	
• تعزيز إجراء المقابالت واختيار وتعيين مهارات المديرين.  	
• توسيع نطاق التوظيف من الكليات التي قد تمثل األقليات.  	

التعرف على المواهب وتطويرها:
• عقد شراكات مع إنروودز )INROADS( وهو برنامج تدريب دولي يستهدف طالب األقليات إلدارة الحياة العملية.  	

إعداد عملية خاصة بالتوجيه. 
• تحسين نظام التعاقب العالمي للشركة لتطوير وتحديد المواهب.  	
• تحس��ين عملية اختيار وتطوير المديرين والقادة للمس��اعدة على ضمان قدرتهم على توسيع نطاق أداء الفريق 	

إلى أقصى حد ممكن.  
• ضمان أن جميع الموظفين، والسيما النساء واألقليات، يتمكنون من الوصول إلى برامج القيادة والتطوير اإلداري. 	

دعم الموظفين:
• تكوي��ن مجموعات موارد أو مجموعات ش��بكية من الموظفين تتضمن الموظفين ذوي االهتمامات المش��تركة 	

)كموظفي آس��يا والمحيط الهادي والنس��اء والموظفين األمريكيين األصليين وقدامى المحاربين واإلس��بانيين( 
واستخدامهم لمساعدة الشركة على تطوير أهداف العمل وفهم القضايا ذات االهتمام.  

• االحتفاء بالتقاليد الثقافية واالحتفاالت والعطالت. 	
• العم��ل عل��ى تقديم مبادرات تعمل على تحقي��ق توازن بين العمل والحياة الخاصة، مث��ل أوقات العمل المرنة 	

والعمل عن بعد ورعاية المسنين. 
ضمان المعاملة العادلة:

• إجراء تدريب تنوع شامل. 	
• تنفيذ عملية تسوية نزاع بديلة.  	
• إدراج النساء واألقليات في جميع لجان الموارد البشرية بالشركة.  	

مساءلة المديرين:
• ربط مكافآت المديرين بنجاحهم في تحقيق أهداف التنوع وتحقيق االنفتاح واالندماج في موقع العمل. 	
• استخدام توجهات الموظفين أو الدراسات االستقصائية الُمدرجة لتعقب توجهات الموظفين فيما يتعلق بالدمج 	

والعدل وفرص التطوير والتوازن بين العمل والحياة الخاصة وفهم ثقافة الشركة.  
تحسين العالقات مع الجهات الخارجية المعنية:

• زيادة معدالت التسويق للمجتمعات المتنوعة.  	
• توفير خدمة عمالء بلغات مختلفة. 	
• زيادة قاعدة الشركة من الموردين والبائعين إلدراج األعمال الخاصة بالنساء واألقليات.  	
• توفير منح دراسية وتعليمية للمجتمعات المتنوعة وأعضائها.	
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المصدر: 
R.  Anand and ، M.  Winters، ”A Retrospective View of Corporate Diversity Training from 1964 to the 

Present، “ Academy of Management Learning&Education 7: 356-72; C.  Chavez and J.  Weisinger، ”Beyond 

Diversity Training: A Social Infusion for Cultural Inclusion، “ Human Resource Management 47 )2008( 

331-50; V.  Smith، ”Texaco Outlines Comprehensive Initiatives، “ Human Resource Executive )February 

1997(: 13، Also see Verizon’s diversity program available at the company›s Web site، www. verizon. com. 

المرحلة االنتقالية من التعليم إلى العمل:

اتفق خرباء الصناعة والتعليم عىل النظام الالزم لتدريب الطالب الذين ال ينتقلون مبارشة 

للجامع��ة بع��د املرحلة الثانوية.  وتجم��ع برامج املرحلة االنتقالية م��ن التعليم إىل العمل 

خ��ربات العمل إلعداد خريجي املدارس الثانوية للعمل، وق��د غريت العديد من القطاعات 

التعليمي��ة منهجها الدرايس لتتضم��ن املزيد من خربات العمل بصفته��ا جزءاً من الخربات 

التعليمية التقليدية املعتمدة عىل املنهج الدرايس.  وقد ساعدت الحكومة الفيدرالية، إدراًكا 

منه��ا للحاجة إىل هذا الن��وع من الربامج، يف متويل جهود الحكومة املحلية.  ويهدف قانون 

فرص املرحلة االنتقالية من التعليم إىل العمل، إىل مساعدة الدول يف بناء نظم من الدراسة 

إىل العم��ل، تهيئ الطالب للوظائف ذات املهارات والرواتب العالية أو التعليم املس��تقبيل.  

ويشجع القانون عىل املشاركة بني املؤسسات التعليمية وأرباب العمل واالتحادات العاملية.  

وين��ص ع��ىل أن يتضمن كل نظام انتقايل من الدراس��ة إىل العمل عىل تعلم قائم عىل مبدأ 

العمل وتعلم معتمد عىل املدرسة إضافة إىل أنشطة تناسب الطالب وأرباب العمل وتجمع 

بني القاعات الدراس��ية ومواقع العمل.  وعىل س��بيل املثال، متتلك إحدى املدارس الثانوية 

يف والية ويسكنس��ون برنامجاً يجمع بني قاعات الهندس��ة يف املدرسة وبني الخربة عىل رأس 

العمل واملدفوعة األجر822.  ومتتلك ويسكنس��ون واحدة من أك��رث برامج املرحلة االنتقالية 

م��ن التعليم للعمل تط��وراً، وقدمت منحاً تدريبية يف ثالثة عرش مجاالً بدًءا من الس��ياحة 

وحتى الهندسة.  وقامت لجان مشكلة من أرباب العمل واملدربني بتطوير مجموعة مهارات 

بحيث يتم تغطيتها وتحديد الخربات والقاعات املالمئة لها. 

 ،)Federal Tool & Engineering( وق��د تلقت رشكة فيديرال توول آن��د إنجنريين��ج

وه��ي رشك��ة تعمل يف مجال دمغ معادن تتخذ من ويسكنس��ون مقرًا له��ا؛ مليوناً ونصف 



أساليب التدريب والتطوير

749تدريب وتطوير املوظفني

دوالر نظرًا ألن الرشكة قد اس��تغرقت وقًتا واس��تثمرت أموال العتامد العديد من املوظفني 

يف مهارات التصنيع املتقدمة823.  ونظرًا للمنح التي تقدمها والية ويسكنسون للكلية الفنية 

وهيئ��ات تطوير القوى العاملة، متكن أربعة موظف��ني من الحصول عىل اعتامد عن طريق 

حض��ور برنامج تدريب معياري يركز عىل مامرس��ات ومعايري الجودة والس��المة والتصنيع 

واإلنتاج والصيانة.  كام يس��اعد الربنامج املوظفني ع��ىل تطوير املهارات الرياضية والعلمية 

والحس��ابية إضافًة إىل مهارات التواصل وحل املشكالت والعمل الجامعي، وقد تعهد حاكم 

والية ويسكنس��ون بتحفيز 40% من قوة عمل التصني��ع بالوالية الجتياز ما ال يقل عن جزء 

واحد من االعتامد بحلول عام 2016.  

وق��د بدأت الكليات والجامعات يف التطوير أو إعادة إطالق برامجها التعليمية النووية، 

والت��ي غالًبا ما تعمل م��ع رشكات الطاقة التي تتوقع حدوث نقص محتمل يف املهندس��ني 

  . وترتق��ب إتاحة املحطات الجديدة املتاح��ة إلكرتونًيا لتلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء824

ويبلغ متوس��ط أعامر املوظفني العاملني يف مجال الطاقة النووية 48 عاًما، وقد يتقاعد %35 

من هؤالء املوظفني خالل خمس سنوات.  وقد عربت رشكة دومنيون )Dominion(، مزودة 

الكهرباء، لجامعة الكومنولث بفريجينيا عن مخاوفها تجاه القوى العاملة املتقدمة يف السن.  

ورًدا عىل ذلك أضافت الجامعة مس��اراً نووياً لروادها من برامج الهندس��ة، وينتمي جميع 

طالب الربنامج الذين يبلغ عددهم عرشين موظفاً إىل رشكة دومنيون )Dominion( الذين 

يتلقون دورات عىل يد أساتذة الهندسة الكهربائية وامليكانيكية ومهنديس الرشكة وخربائها.  

كام ُتستخدم برامج التوجيه التي ترعاها الرشكة للربط بني الرشكات والطالب825، وتوافق 

روابط القيادة بني املوجهني وطالبات املرحلة الثانوية الذين تم تعيينهم عن طريق الكنائس 

وامل��دارس ومحاكم األحداث، وق��د قِدم هؤالء الطالب من منطقة ن��ورث كارولينا الريفية 

الفق��رية.  وتطوع��ت املوجهات م��ن أكرث من أربعني رشك��ة، مبا يف ذلك س��ارا يل وكارولينا 

ب��اور واليت، وقد متثل املطلب الوحيد يف أن يكون لدى النس��اء رغبة حقيقية يف تحس��ني 

مستوى الرعاية االجتامعية للمتدربني.  ويستهدف برنامج التوجيه توعية الطالب بتوقعات 

عامل األعامل، كام يس��اعد املوجهون الط��الب املعرضني للخطر عىل تطوير تقديرهم لذاتهم 

والثقة والبعد عن املش��كالت، وقد تطورت درجات أغلب الطالب يف املدرسة منذ التحاقهم 

بالربنامج كام التحق العديد منهم بالجامعة.  
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دور التدريب في برامج الرفاهية في العمل وغيرها من برامج القطاع 

الخاص والعام:

تس��عى الرشكات لتعيني أش��خاص من مصادر غ��ري تقليدية ك��دور الرعاية االجتامعية 

والس��جون وذلك لتلبي��ة احتياجات العمل ومنح املوظفني الذي��ن يصعب توظيفهم فرصة 

ثاني��ة.  كذل��ك فإن قانون إصالح الرعاي��ة االجتامعي��ة Welfare Reform Act الذي أقره 

الكونغرس عام 1996 )قانون فرص العمل واملس��ؤولية الشخصية(؛ قد زاد من الضغط عىل 

املس��تفيدين من الرعاية االجتامعية إليجاد وظائف إما عن طريق رشكات التوظيف العامة 

أو بط��رق أخرى.  ويحق للناس مبوجب القانون الحصول عىل إعانات ملدة خمس س��نوات 

كحد أقىص وبعدها يتعني عليهم البحث عن وظيفة خالل عامني.  كام مينح القانون أرباب 

العم��ل حواف��ز )يف صورة إعفاءات رضيبية( لجميع املس��تفيدين م��ن الرعاية االجتامعية 

يقوم��ون بتعيينه.  ويلعب التدريب دورًا هاًما يف مس��اعدة هؤالء املوظفني عىل النجاح يف 

العمل.  

وقد أس��س مارك جولد س��ميث )Mark Goldsmith(، املدير التنفيذي السابق لرشكة 

ريفل��ون )Revlon(، مؤسس��ة غري ربحي��ة أطلق عليه��ا جيتينج أوت آند س��تايينج أوت 

)Getting Out and Staying Out - GOSO(826.  ويعم��ل بهذه املؤسس��ة ما يزيد عن 

200 س��جني قضوا عقوبات بالحبس يف س��جون نيويورك.  وتعمل املؤسس��ة مع الس��جناء 

الش��باب ممن هم يف مرحلة الدراسة وقضوا بالس��جن فرتة قصرية.  وتقدم الرشكة وظائف 

فردية واستش��ارات تعليمية وتس��اعد يف اإلعداد للمقابالت الشخصية كام توفر فرص عمل 

من قبل أصحاب األعامل الذين يرغبون يف توظيف سجناء سابقني ويقدمون منحاً تعليمية 

ويعقدون دورات تدريبية.  وقد ركزت إحدى الدورات التدريبية التي قدمها مدير تنفيذي 

متقاع��د بإحدى رشكات التش��ييد عىل املهارات الالزمة ليك يصبح امل��رء تاجراً ناجحاً.  وقد 

حققت مؤسس��ة GOSO نجاًحا ملحوظا، إذ مل يعتقل أك��رث من 10% فقط من األربعامئة 

سجني الذين عملت معهم املؤسسة، وذلك مقارنة بثلثي املسجونني يف كافة أنحاء الواليات 

املتحدة والذين اعتقلوا مرة أخرى عقب إطالق رساحهم.  وقد تم تعيني 75% من املسجونني 

السابقني لدى GOSO أو التحقو باملدرسة.  ويتوقف املسجونون السابقون ملشاركة األخبار 
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الجيدة عن العمل أو مناقشة املشكالت التي لديهم يف املنزل أو العمل أو طلب االستشارة 

إذا م��ا فق��دوا عماًل أو مل يحصلوا عىل عمل من األس��اس أو رغبوا يف تغيري عملهم أو قرروا 

العودة إىل املدرسة.  

وقد متثلت املهمة الرئيس��ة يف أكرب بنوك الطعام يف ش��يكاغو، وهو مؤسسة غري ربحية، 

يف إطعام الجائعني827، ويعرض بنك طعام شيكاغو إىل جانب بنوك طعام أخرى حول الوالية 

تابعة ملؤسس��ة أمريكا س��كند هارفس��ت )America›s Second Harvest(، ثالثني حلقة 

تدريبي��ًة للطهاة يحرضها قرابة ألف طال��ب.  وتقوم تلك الربامج بتعليم الطالب محدودي 

الدخل أساس��يات الطبخ، كطرق تقطيع اللحم إىل رشائح ومكعبات وتصغري حجمه وطهيه، 

إضافًة إىل مهارات متقدمة - بهدف تيس��ري إمكانية حصول كل طالب عىل وظيفة.  كذلك 

يعل��م الربنام��ج الطالب املهارات الحياتية كالدقة واملس��ؤولية والعم��ل الجامعي وااللتزام 

باملواعيد.  يقول أحد الطهاة التنفيذيني الذي يقدم الربنامج لطالبه ذوي السبعة عرش ربيًعا 

يف الي��وم األول لهم يف الحلقة التدريبي��ة:  »بينام تكونون خارجني للعمل وتتأخرون خمس 

عرشة دقيقة، اس��تدعوا ش��خًصا آخر للقي��ام بعملكم».  ويجد 70% م��ن خريجي الربنامج 

وظائف خالل شهر واحد يف حني يحتفظ أكرث من 65% بعملهم األول لفرتة ال تقل عن ستة 

أشهر، ويساعد الربنامج الطالب الناجحني عىل التخلص من دائرة الفقر.  

وهناك طريقتان لتدريب املس��تفيدين من الرعاية االجتامعية828:  ففي الطريقة األوىل 

تحول األجهزة الحكومية املس��تفيدين م��ن الرعاية االجتامعية إىل برام��ج تدريب ترعاها 

الرشكات مدعومة باملال واإلعفاءات الرضيبية من الحكومة.  

بينام تتمث��ل الطريقة الثانية يف قيام الوالية والحكوم��ات املحلية بتوفري التدريب عىل 

امله��ارات مبارشة إىل املس��تفيدين من الرعاية االجتامعية.  وغالًبا م��ا تعتمد املهارات التي 

تم تطويرها عىل احتياجات أرباب العمل املحليني.  وعىل س��بيل املثال، س��اعد أحد الربامج 

التدريبي��ة التابعة إلدارة املوارد البرشية يف رشكة جوب��س GOBS بوالية أوريغون 19000 

شخص يف العثور عىل عمل.  ويحرض املشاركون جلسات تدريبية عىل عادات العمل األساسية 

وتعلم كيفية إجراء مقابلة ش��خصية وكتابة الس��رية الذاتية وإدارة حياتهم الشخصية.  وقد 

ي��س القانون الص��ادر عن الوالية والذي ينص عىل أنه يتعني عىل املس��تفيدين من الرعاية 
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االجتامعية العثور عىل عمل أو فقدان اإلعانات املقدمة لهم خالل مرحلة االنتقال من نظام 

الرعاية االجتامعية إىل العمل.  ويتطلب برنامج آخر من الوالية تعويض الرشكات عن أجور 

املستفيدين من الرعاية االجتامعية ملدة ستة أشهر، يف الوقت الذي يقدم فيه أرباب العمل 

خ��ربات عمل وتدريب مفيد، ويف إحدى الربام��ج املوجهة للكتبة، تم تعيني 85% من الذين 

ظلوا يف الربنامج ملدة أربعة أش��هر من ِقبل أرباب العمل وال يزال لديهم أعامل أخرى حتى 

بعد انتهاء الدعم املايل املقدم للوالية.  

 وتتمث��ل إحدى املش��كالت التي تواجه برام��ج رفاهية العمل يف أن��ه وعىل الرغم من 

ارتف��اع معدل البطالة، إال أن املس��تفيدين م��ن هذه الربامج يواجهون منافس��ة تتمثل يف 

األع��داد املتزايدة من الباحثني عن عمل الذين ميتلكون خربات أكرب وال يواجهون الكثري من 

املش��كالت التي تتعلق بالعثور عىل رعاية للطفل إضافًة إىل إمكانية الوصول بش��كل أفضل 

 Cleveland( إىل وس��ائل النقل829.  وعىل س��بيل املثال، متتلك رشكة كليفالند تراك ماترييال

Track Material(، التي تقوم بتصنيع معدات ش��احنات السكة الحديد، أربعة عرش مركزاً 

لتدري��ب الخريج��ني ضمن القوى العاملة بها والتي تبلغ نح��و 220 موظفاً وترغب الرشكة 

يف تعي��ني املزيد من العامل من مركز التوظيف، إال أنه وعند اإلخفاق يف تطوير العمل فإن 

الرشكة تلجأ للحد من معدالت التوظيف. 

 لقد أدى قانون استثامر القوى العاملة لعام 1998 إىل وجود نظام استثامر شامل للقوة 

العاملة.  ويهدف هذا النظام الذي تم تعديله إىل االهتامم بالعمالء ومس��اعدة األمريكيني 

ع��ىل إدارة حياته��م العملية عن طري��ق املعلومات والخدمات ذات الج��ودة العالية، كام 

يس��اعد ال��رشكات األمريكية عىل إيجاد الع��امل املهرة.  ويعد الركن األس��ايس لهذا النظام 

الجديد توصيل خدمات ون س��توب )One Stop(، وهو ما يوحد برامج التوظيف والتعليم 

والتدري��ب املتنوعة يف نظام واحد مألوف للعمالء يف مث��ل هذا املجتمع.  ويتمثل املفهوم 

الضمني ملصطلح توصيل خدمات ون ستوب يف تنسيق الربامج والخدمات والهياكل الحاكمة 

حتى يتمكن العمالء من الوصول إىل نظام سلس من الخدمات التي يوفرها قانون استثامر 

الق��وى العاملة.  وم��ن املتصور أن تلك املجموع��ة املتنوعة من الربامج ميكنها االس��تفادة 

من الوصول للخدمات اإللكرتونية لرشكة ون س��توب وإدارة الحالة وكذلك خدمات تطوير 
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العمل وذلك بهدف تس��خري جميع إمكانيات الرشكة يف تحقيق الكفاءة والفاعلية.  وستتاح 

مجموع��ة متنوعة من الخدمات، متضمن��اً ذلك برامج التوظي��ف والتدريب، وذلك لتلبية 

احتياج��ات كل من أرب��اب العمل والباحثني ع��ن عمل عىل الس��واء.  ويتمثل التحدي يف 

مس��اعدة ون ستوب عىل االرتقاء إىل مس��توى إمكانياتها يف التأكد من إمكانية قيام الدولة 

والجه��ات املحلية بالتنس��يق والتعاون بفاعلية مع ش��بكة من األجه��زة الخدمية األخرى، 

متضمناً ذلك هيئات املساعدة املؤقتة لألرس املعيلة، ومؤسسات النقل، ومقدمي الخدمات، 

ومنظامت تخطيط املناطق الحرضية، ومؤسسات رعاية الطفل ورشكاء املجتمع، واملنظامت 

غري الربحية، واملجموعة املتنوعة من الرشكاء الذين يعملون مع الشباب. 

وتع��د أوه نت، )O Net( ش��بكة املعلومات الوظيفية، قاعدة بيانات ش��املة ومتميزة 

ودلي��اًل لأللقاب الوظيفية وكفاءات العامل ومتطلبات العمل واملوارد830.  كام تعد أوه نت، 

التي تدعم خدمة توصيل الخدمات ب�ون س��توب، مصدراً رئيس��اً للمعلومات الوظيفية يف 

الوالي��ات املتح��دة.  وتتضمن قاعدة بيان��ات أوه نت معلومات حول امله��ارات والقدرات 

واملعارف وأنش��طة العم��ل واالهتاممات ذات الصلة باملهن.  وميكن اس��تخدام املعلومات 

امُلقدمة من أوه نت يف تيس��ري استكشاف الحياة العملية واالستشارات الوظيفية إضافًة إىل 

مجموعة متنوعة من مهام املوارد البرشية كتطوير طلبات العمل وإعداد الوصف الوظيفي 

والتواف��ق بني التدريب واالحتياجات الحالية ملوق��ع العمل.  وميكن للباحثني عن الوظائف 

اس��تخدام أوه ن��ت لالطالع عىل الوظائف التي تناس��ب اهتامماته��م ومهاراتهم وخرباتهم 

ولتحديد املهارات واملعارف والقدرات الالزمة لوظيفة األحالم التي يسعون لتحقيقها.  

قضايا التدريب المتعلقة باالحتياجات الداخلية للشركة:

تدريب المهارات األساسية:

رك��ز الفصل األول عىل الصعوبة التي يواجهها املوظفون يف العثور عىل مرش��حني أكفاء 

لش��غل الوظائف الشاغرة، رشيطة أن يتمتعوا مبس��توى مالئم من مهارات القراءة والكتابة 

والحس��اب.  يف ح��ني ركز الفصل الثالث عىل العالقة بني الق��درة املعرفية ومهارات القراءة 

ونج��اح التدريب.  كام ناقش الفصل الثالث كيفية تحديد املهارات األساس��ية خالل تحديد 
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االحتياجات.  ونظرًا إلخفاق أرباب العمل يف العثور عىل مرش��حني لش��غل الوظائف ممن 

ميتلكون مس��تويات مالمئة من املهارات األساسية )قضايا التوظيف واالختيار(، اضطر أرباب 

العم��ل لتطوير برامج تدريب املهارات األساس��ية.  وبينام تتجه ال��رشكات نحو نظم عالية 

األداء، قد تجد أن املوظفني الحاليني يفتقرون إىل املهارات الالزمة لالستفادة من تلك النظم، 

وتتضمن املهارات األساس��ية القدرة عىل قراءة التعليامت وكتابة التقارير وإجراء املس��ائل 

الحسابية عىل النحو املطلوب ألداء مهام العمل. 

وكام أوضحنا يف الفصل الثالث من الكتاب، تتضمن برامج املهارات األساسية العديد من 

الخطوات، أوالً، يتعني تحديد املستوى املطلوب من املهارة، أو بعبارة أخرى ما هو مستوى 

املهارات األساس��ية التي يحتاجه املوظفون للنجاح يف عملهم؟  ثانًيا، يتعني تقييم مس��توى 

املهارات الحايل للموظفني.  وسوف تعتمد برامج التدريب التي تم تطويرها عىل وجود فجوة 

بني املستوى الحايل للمهارات واملستوى املنشود، ويتعني أن تتضمن برامج التدريب التأكيد 

عىل املهارات األساس��ية يف إطار مش��كالت العمل وذلك لزيادة قيمتها وفعاليتها بالنس��بة 

للمتدربني.  ويتعني توفري التدريب عىل املهارات األساسية، يف العمليات التي تستغرق أربعة 

وعرشين س��اعة والتي تس��تخدم عدة مناوبات من املوظفني )مثل منش��آت التصنيع(، يف 

أوق��ات الراحة املخصصة للموظفني.  وأخريًا، ال يرغب العديد من املوظفني الذين يفتقرون 

إىل املهارات األساسية أن يدرك زمالؤهم نواحي القصور تلك.  ويتعني أن تكون املشاركة يف 

تدريب املهارات األساس��ية عىل أكرب قدر ممكن من السية، وإذا مل يكن من املمكن ضامن 

تلك السية، فقد ال يشارك املوظفون الذين يحتاجون إىل تدريب املهارات األساسية.  

انظر إىل الكيفية التي تعاملت بها رشكة س��ميث آند ويسون )Smith & Wesson( مع 

حاجته��ا إىل عامل مؤهل��ني831، إذ أعادت الرشكة، وهي رشكة تصنيع أس��لحة نارية، تنظيم 

قسم اإلنتاج بها.  وقد أدى ذلك إىل جعل العمل أكرث تشويًقا وميثل تحدًيا حيث طلب من 

املوظفني تفس��ري إحصائيات عملية التصنيع والعمل ضمن فرق عمل.  وقد كش��فت عملية 

إعادة التنظيم تلك أن بعض نواحي القصور يف املهارات األساس��ية لدى املوظفني قد أعاقت 

نجاحهم يف بيئة اإلنتاج الجديدة.  وأجرت الرشكة تقيياًم للمهارات الالزمة للموظفني يف بيئة 

اإلنت��اج الجديدة.  حيث حدد هذا التقييم ثالث مهارات:  مهارات حس��ابية لفهم معدات 
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التحكم الرقمي، ومس��توى أعىل من مهارات الق��راءة والكتابة، إضافًة إىل مهارات التواصل 

اللفظ��ي م��ع فرق العمل والتفاعل مع املوظفني.  وقد أظه��رت مراجعة محو األمية حاجة 

املوظف��ني إىل الحصول عىل ما ال يقل عن مثاين درجات يف مس��توى القراءة.  واس��تخدمت 

الرشكة االختبارات لتحديد املوظفني الذين يحتاجون إىل تدريب.  وقد ُأرسلت نتائج االختبار 

إىل من��ازل املوظفني وذلك لضامن خصوصيتهم، وقد حصل 30% من املوظفني عىل أقل من 

مثان درجات يف اختبار القراءة أو الحس��اب.  وقد تم إخبار هؤالء املوظفني بأنهم لن يرتكوا 

عمله��م، إال أنه يتعني عليهم تلقي دورات تدريبية عىل املهارات األساس��ية خالل س��اعات 

العمل بالرشكة، وهو وقت مدفوع األجر.  وقد ساعدت العروض التقدميية للمديرين حول 

األرباح التي س��تعود عىل العمل جراء تلك الدورات التدريبية عىل تشجيع املوظفني الذين 

ترددوا يف املشاركة.  

وق��د كانت تقييامت ال��دورات التدريبية األوىل إيجابية للغاية، فق��د تطورت مهارات 

الق��راءة لدى 70% من املوظفني الذين تلقوا تلك الدورات.  وقد وجدت إحدى الدراس��ات 

االس��تقصائية التي أجرتها الرشكة أن الربنامج س��اعد املوظفني عىل تحسني مهارات الكتابة 

والقدرة عىل قراءة الخرائط والرس��وم البيانية ولوحات اإلعالنات، كام زاد من قدرتهم عىل 

استخدام الكسور العرشية، إضافًة إىل تطوير ثقتهم يف أنفسهم. 

 Public Service Enterprise( وق��د حاولت بابلي��ك سس��ريفس إنرتبراي��ز ج��روب

Group -PSEG( تعي��ني فنيني جدد وموظفي خطوط إنتاج، وذلك ليحلوا محل املوظفني 

املتقاعدي��ن832.  وعىل الرغم من ذلك، وجدت املجموع��ة أن العديد من املتقدمني الجدد 

مل يجت��ازوا الجزء املخصص للرياضيات يف اختبارات ما قبل التعيني، ونتيجة لذلك التحقت 

املجموعة بس��ت كليات مجتمعي��ة ومدارس ثانوية فنية بوالي��ة نيوجرييس، وذلك إلعداد 

برنام��ج جدي��د يف مجال الطاقة.  ومن��ذ بدء الربنامج الجديد، عين��ت املجموعة 85% من 

خريج��ي الربنام��ج.  وقد متكن��ت الرشكة من توفري األم��وال التي كان��ت تنفقها يف تعيني 

موظفني منخفيض املستوى إذ مل تعد بحاجة إىل الدعاية أو إنفاق الوقت واملال يف تدريب 

املوظفني الجدد عىل املهارات األساس��ية.  وباملثل، طورت رشكة بريس��تول مريز س��كويب 

)Bristol – Myers Squibb( عالقة مع املدرس��ة الفنية وكلي��ة املجتمع التي تقع بالقرب 
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من منش��أة التصنيع الجديدة التابعة لها.  وتعمل بريس��تول مايرز سكويب مع مؤسسات 

تعليمي��ة لتدريب طالبها عىل مهارات الصيانة واملهارات الفني��ة والكتابة الفنية إضافًة إىل 

مامرسات التصنيع املعتمدة إدارة الدواء والغذاء التي يحتاجون إليها يف املنشأة الجديدة. 

التعلم مدى الحياة:

يش��ري حس��اب التعلم مدى الحياة إىل حساب لتعليم الكبار يسهم فيه كل من املوظف 

والرشكة عىل السواء، حتى وإن كان املوظف سيغادر الرشكة.  وميكن استخدام املال املودع 

يف حساب التعلم مدى الحياة لدفع النفقات التعليمية والتي تتضمن رسوم الدراسة والكتب 

والرس��وم الدراسية واملس��تلزمات األخرى إضافًة إىل دورات االعتامد غري املخصصة لوظيفة 

مح��ددة.  وميكن ترحيل املال املوجود يف الحس��اب من عام إىل آخ��ر وكانت واليتي ماين 

وواش��نطن من أوائل الواليات التي أنش��أت حس��ابات التعلم مدى الحياة.  ويتيح القانون 

الفيدرايل لحسابات التعلم مدى الحياة لعام 2008 )والذي تم اقرتاحه دون أن ُيصدق عليه 

حتى اآلن( لألفراد املس��اهمة مبا يص��ل إىل 5.250 دوالراً يف حس��ابات التعلم مدى الحياة 

كل عام وس��وف يتم خصم تلك املس��اهامت من إجاميل النات��ج القومي ألغراض الرضائب 

الفيدرالية.  ويستطيع املوظفون أن يوامئوا تلك املساهامت ويحصلوا عىل إعفاءات رضيبية 

مقابل كل دوالر يدفعونه وذلك حتى 500 دوالر سنوًيا لكل موظف833.

وقد أخذت بعض الرشكات بزمام املبادرة لتطوير النمط الخاص بهم من حسابات التعلم 

 )IBM( مدى الحياة وذلك لجعل التعلم املستمر إحدى أولوياتها834، ويتيح برنامج أي يب إم

لحس��ابات مبادرة التعلم للموظفني املس��اهمة مبا يصل إىل ألف دوالر س��نوًيا يف حس��اب 

فائدة متنقل بنس��بة تصل إىل 50%.  وميكن للموظفني إنفاق املال يف اكتس��اب مهارات ال 

تتعل��ق بعملهم الحايل عىل نح��و مبارش، مثل تعلم لغة جديدة.  وق��د وضع املركز الطبي 

بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو برنامج ليفا )Lifa( التجريبي الذي حقق نجاًحا كبريًا.  

وخالل تلك املرحلة التجريبية من الربنامج، يتلقى املوظفون التدريب عىل املهارات املتعلقة 

بالرعاي��ة الصحية باإلضاف��ة إىل املهارات الخاصة بالعق��ارات والتمويل ومعالجة النصوص، 

ويعتقد املديرون باملركز الطبي بجامعه كاليفورنيا بس��ان فرانسيس��كو أنه وعىل الرغم من 

إنفاق املوظفني لحس��ابات التعلم مدى الحياة يف تعلم املهارات غري املتعلقة بعملهم، فمن 
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غري املحتمل أن يغادروا عملهم ويذهبوا إىل فرص أخرى نظرًا لالس��تثامرات التي قامت بها 

جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو يف أعاملهم. 

السقف الزجاجي:

تتمث��ل إحدى قضايا التدريب والتطوير الهام��ة التي تواجه الرشكات اليوم يف كيفية نقل 

النساء واألقليات إىل املناصب اإلدارية العليا – كيفية تحطيم السقف الزجاجي.  وعىل الرغم 

من أن النس��اء ميثلن نصف املديرين واملهنيني، فإنهن ال يش��غلن س��وى من 10 إىل 15% من 

املناصب املس��ؤولة باملؤسسة835.  وتبلغ نسبة الرشكات التي تضم مسؤولني من النساء أربعة 

وس��بعني رشكة من أفضل خمس��امئة رشكة يف العامل.  ويعد الس��قف الزجاجي حاجزاً يحول 

دون الوص��ول إىل املناص��ب العليا باملنظمة.  وقد يرجع هذا الحاج��ز إىل األفكار النمطية أو 

نظم الرشكة التي تؤثر يف تطور النساء أو األقليات من أوجه عدة836.  ومن املحتمل أن يكون 

هذا الس��قف الزجاجي قد تكون نتيجة ندرة برامج التدري��ب، وقلة خربات التطوير املالمئة 

للعمل، وقلة العالقات التطويرية مثل التوجيه والش��بكات االجتامعية غري الرسمية، والثقافة 

التنظيمية التي قد ترض النس��اء737.  وهناك توجه واضح ملنحه��ن الخربات التطويرية املعدة 

للمديري��ن الذك��ور، إذ يتعني أن تكون املديرات أكرث اس��تباًقا بالنس��بة للحصول عىل املهام 

التطويرية، ومل تتوصل البحوث إىل وجود أي اختالفات بني الجنسني يف اكتساب خربات العمل 

التي تتضمن فرتات انتقالية مثل التعامل مع مس��ؤوليات وظيفية حديثة أو إجراء تغيري مثل 

حل مش��كالت العمل أو إجراء تغيريات إس��رتاتيجية يف العمل838، وعىل الرغم من ذلك، تلقى 

املديرون الذكور املزيد من املهام البارزة والتي تتضمن قدرًا أكرب من املسؤولية )كاملهام التي 

ترتفع نسبة املخاطرة بها، واملهام الدولية املتعلقة بإدارة تنوع العمل، والتعامل مع الضغوط 

الخارجية( وذلك مقارنًة باملديرات ذوات القدرات املامثلة واملس��توى اإلداري املامثل.  كذلك 

وردت تقارير تش��ري إىل أن املديرات يعانني من تحدٍّ أكرب نظراً الفتقارهن إىل الدعم الشخيص 

)ن��وع من املتطلبات الوظيفية التي تعد عائًقا وجد أنه يتعلق بالضغط املرض(.  وال يس��اعد 

تش��جيع األقران واملديرين البارزين يف الحياة العملية النساء عىل التقدم إىل أعىل املستويات 

اإلداري��ة839، ويتعني ع��ىل املديرين الذين يؤدون مه��ام تطويرية مراعاة م��ا إذا كان التحيز 

الجنيس أو األفكار النمطية تؤثر يف طبيعة املهام املوكلة إىل النساء مقارنة بالرجال.  
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وتجدر اإلشارة هنا إىل الجهود التي بذلتها رشكة سيف واي )Safeway( لتحطيم السقف 

الزجاجي840، إذ متتلك س��يف واي 1775 متجراً للخرضوات يف الواليات املتحدة وكندا.  وقد 

اتخذت س��يف واي عدة خطوات ملس��اعدة النس��اء عىل الرتقي للمناص��ب اإلدارية وذلك 

ملواجه��ة التحديات التي متثله��ا متاجر الخرضوات املتخصصة واملنافس��ون ذوو األس��عار 

املنخفض��ة والعروض الضخمة التي تقدمها وول مارت وتارجت )Target(، وإدراًكا منها أن 

70% من عمالئها من النس��اء.  وتتضمن مبادرة س��يف واي املوجهة للنس��اء الربنامج الذي 

أطلق عليه اس��م »منارصة تغيري املرأة: اس��رتاتيجية متكاملة» وهو برنامج يركز عىل تطوير 

القي��ادة والتوجيه إضافًة إىل تحقيق التوازن بني العمل والحياة الخاصة.  ويعد أحد األمثلة 

عىل ذلك برنامج تطوير القيادة يف متاجر التجزئة، فعادة ما تركز س��يف واي عىل مس��توى 

التجزئة باعتباره مصدرها األول للمديرين املحتملني وذلك استناداً لربنامج تطوير القيادة يف 

متاجر التجزئة.  وقد انتقل 90% من مديري متاجر س��يف واي والذين يبلغ عددهم 1800 

متج��ر إىل املناصب اإلدارية بالرشكة عرب برنامج تطوير القي��ادة يف متاجر التجزئة وقد بدأ 

الرؤساء العرشة ألقسام الرشكة حياتهم العملية بالعمل يف واحدة من هذه املتاجر، باستثناء 

رئيس واحد فقط.  

ويس��اعد برنامج تطوير القيادة يف متاجر التجزئة النس��اء واألقلي��ات عىل الوصول إىل 

املناص��ب اإلداري��ة العليا.  حيث يعه��د إىل الذين يجتازون الربنامج ب��إدارة إحدى املتاجر 

أو العم��ل بصفة مس��اعدين للمدير مام ميه��د الطريق لتقلد املناص��ب القيادية بالرشكة.  

وملس��اعدة النساء يف الوصول إىل املناصب القيادية، تتأكد س��يف واي من أن النساء الاليت 

يعمل��ن بدوام جزيئ ويس��تخدمن جداول مواعي��د مرنة تتاح لهن ف��رص التوجيه والتقدم 

والتطور نفس��ها كاملوظفني الذين يعملون وفًقا لجداول عمل تقليدية.  وقد أدركت الرشكة 

أيًضا أن تكرار التنقل ال يجدي نفًعا مع بعض املوظفني، والس��يام النس��اء.  ونتيجة لذلك مل 

يعد رفض املوظفني للتنقل ُينظر إليه باعتباره قراراً مرضاً عىل املستوى املهني. 

كام توفر سيف واي شبكة قيادة نسائية للنساء املهتامت بالوصول إىل املناصب اإلدارية، 

وتقوم تلك الشبكة برعاية نشاطات مثل العروض التقدميية يف املواقع املختلفة للرشكات مام 

يربز نجاح النس��اء الاليت يعملن يف سيف واي ويتيح لهن فرصاً للتعلم.  ويلتقي املسؤولون 

التنفيذي��ون الذين يحرضون تلك العروض التقدميية بالنس��اء الاليت تم تحديدهن بصفتهن 



أساليب التدريب والتطوير

759تدريب وتطوير املوظفني

مرش��حات للمناصب اإلدارية ومس��تهدفات من أجل فرص التطوير يف املتاجر.  وتركز تلك 

املناقشات عىل اهتاممات النس��اء يف حياتهن العملية ويقرتح املسؤولون التنفيذيون فرص 

عمل ويش��جعونهن عىل االلتح��اق باملناصب التي ميكنها أن تس��اعدهن عىل الوصول إىل 

املس��توى اإلداري التايل.  ويؤكد برنامج التوجيه يف س��يف واي أن املرافق األول للمديرين 

يتعني أن يكون س��يدة نظرًا لقلة املوجهني من اإلناث.  ويتضمن برنامج تحقيق التوازن بني 

العمل والحياة الخاصة ب�سيف واي أوقات عمل مرنة ويشجع جميع النساء، برصف النظر 

ع��ن وضعهن االجتامعي، عىل تحقيق ت��وازن صحي بني العمل والحي��اة الخاصة،  وتدرك 

س��يف واي أنه يتعني عىل مديريها مساعدة النساء للوصول إىل املناصب اإلدارية.  ونتيجة 

لذلك يحرض جميع املديرين ورشة عمل إلدارة التنوع.  ويتم تقييم املديرين وفًقا لنجاحهم 

يف تحقي��ق أه��داف التنوعه، ومن املمك��ن أن تزداد مكافآت املديري��ن الذين ينجحون يف 

تحقيق أهدافهم بنسبة %10.  

وقد كانت مبادرة النساء ب�سيف واي ناجحة، إذ ازداد عدد مديرات املتاجر بنسبة %42 

من��ذ عام 2000.  كام ازداد عدد النس��اء املؤهالت والاليت اجت��زن برنامج تطوير القيادة يف 

متاجر التجزئة بنسبة 31 % خالل السنوات الخمس املاضية، ويوضح تقرير بحثي أعده بنك 

ليامن برذرز )Lehman Brothers( أن الربنامج قد أدى إىل زيادة مبيعات الرشكة وأرباحها.  

ونظرًا لتعزيز س��معة س��يف واي كرب عمل مفضل لدى النس��اء واألقليات، حصلت تلك 

الرشكة عىل جائزة كتاليس��ت  Catalyst Award، التي تقدم سنوًيا للرشكات املرموقة التي 

تدعم الرتقي الوظيفي للنس��اء واألقليات.  ويتضمن الجدول )10-8( عىل توصيات للتخلص 

من السقف الزجاجي واالحتفاظ بالنساء املوهوبات.  

تعم��ل رشكات أخ��رى عىل التخلص من الس��قف الزجاجي، وع��ىل الرغم من أن أغلب 

موظفي ليس��بالن )LeasePlan USA( والذين يبلغ عددهم 450 موظفاً من النس��اء، فإن 

أغل��ب مديري الرشكة م��ن الرجال841.  ومن أجل املس��اعدة عىل ترقي املزيد من النس��اء 

ووصولهن إىل املناصب اإلدارية، اس��تعانت ليسبالن بأحد االستشاريني لتطوير برنامج يركز 

ع��ىل تقييم املهارات وتقديم التوجيه الوظيفي والتواصل.  كام حدد الربنامج أيًضا األحداث 

الرئيس��ة وجلس��ات النقاش الجامعية التي ُتجرى مع املس��ؤولني التنفيذيني من النساء يف 

الرشكات األخرى.  ومن بني كل خمس سيدات شاركن يف الربنامج، مل ُترَقَّ سوى سيدة واحدة 
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فقط، عالوة عىل ذلك، فإن ستة من األربعة عرش مديراً من املديرين الجدد يف الرشكة كانوا 

من النس��اء، وهي زيادة ُتحسب للنس��اء منذ عامني.  ويزيد الربنامج أيًضا من معدل الرضا 

الوظيفي والتفاعل بني املوظفات، إذ توضح نتائج الدراسة االستقصائية أن عدد النساء الاليت 

ش��عرن بأن اإلدارة تدعم جهودهن إلدارة حياته��ن العملية والاليت يعتقدن أن املناصب يف 

ليسبالن ُتوزع عىل نحو عادل قد تزايد بنسبة 12% بعد عام واحد فقط من تنفيذ الربنامج.  

وغالًبا ما تواجه النس��اء واألقليات مش��كالت يف العثور عىل موجهني نظرًا لعدم متكنهم 

من الوصول إىل املدير الس��ابق، إضاف��ًة إىل تفضيل املديرين للتفاعل مع املديرين اآلخرين 

ممن هم عىل الدرجة نفس��ها بدالً من موظفي خط اإلنتاج، وكذلك اإلقصاء املتعمد الذي 

يتعرض��ون له من قب��ل املديرين الذين يحملون أفكاراً منطية س��لبية عن قدرات النس��اء 

واألقليات ودوافعهم وتفضيالتهم الوظيفية842.  وقد ينظر املوجهون املحتملون إىل النس��اء 

واألقليات عىل أنهم ميثلون تهديًدا ألمنهم الوظيفي وذلك ألنهم يعتقدون أن خطط العمل 

اإليج��ايب متنح تلك املجموع��ات معاملة خاصة.  ومن املمكن أن تكون الثقافة املؤسس��ية 

القوي��ة ل�وول مارت، التي تؤكد القيادة والثقة والرغب��ة يف التنقل والرتقي من الداخل، قد 

أدت دون قصد إىل وجود السقف الزجاجي843.

جدول )10-8( توصيات للتخلص من السقف الزجاجي

• التأكد من أن اإلدارة العليا تدعم البرنامج وتشارك فيه. 	

• دراسة التغيير. 	

• اإلعالن عن التغيير. 	

• اس��تخدام فرق العمل ومجموعات التركيز واالستبيانات وجمع بيانات حول المشكالت التي أدت 	

إلى وجود السقف الزجاجي. 

• نشر الوعي بكيفية تأثير التوجهات نحو النوع على بيئة العمل. 	

• تأسيس مبدأ المساءلة عن طريق استعراض معدالت الترقية وقرارات التعيين. 	

• دعم التطوير لجميع الموظفين. 	

المصدر: 
D.  McCrackcn، ”Winning the Talent War for Women، “ Harvard Business Review )November-

December 2000( 159-67. 
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يت��وىل الرج��ال إدارة 86% من املتاجر.  وق��د بدأ ثلثا مديري وول م��ارت العمل بصفة 

موظفني بالس��اعة، حيث تعرض وظائف ش��اغرة بالساعة يف كل متجر، إال أن وول مارت مل 

تن��رش أبًدا مثل هذا اإلع��الن ملناصب التدريب اإلداري التي تتيح للموظفني الذين يعملون 

بنظام الس��اعة إمكانية االنتقال إىل املناصب اإلدارية ذات الراتب الشهري، ويعود جزء من 

الس��بب الذي يقف وراء ذل��ك إىل تقدير وول مارت للكفاءة وع��دم اقتناعها بأن إعالنات 

الوظائف قد تشغل املناصب اإلدارية الشاغرة، ويتمثل السبب اآلخر يف أن وول مارت تثق 

يف أن مديريها يرقون األفراد الذين يستحقون الرتقية.  رغم ذلك تدعي النساء الاليت يعملن 

يف وول م��ارت أن��ه يصعب عليهن العث��ور عىل مناصب إدارية، يف ح��ني يتمكن املوظفون 

الذكور من الوصول إىل معلومات حول املناصب اإلدارية الشاغرة وذلك ألنهم يقضون املزيد 

م��ن الوقت يف إقامة عالق��ات اجتامعية والتحدث مع املوظف��ني اإلداريني )الذين هم من 

الذكور بشكل رئيس(.  وكان التوجه املؤسيس الذي تبنته وول مارت هو أن املديرين يرغبون 

يف االنتقال عىل املدى القصري مام أدى إىل توفر فرص إدارية تناسب الرجال أكرث من النساء.  

وق��د أخ��ذت وول مارت عدة خطوات ليك تضمن أن الرشكة س��تظل مكان��اً جيداً للعمل.  

فعىل س��بيل املثال، وضعت وول مارت نظاماً لإلعالن للجميع عن الوظائف اإلدارية وذلك 

إلتاحة املزيد من فرص الحصول عىل املناصب اإلدارية للنس��اء.  ومن خالل النس��اء الاليت 

ش��اركن يف الدورات التدريبية، متكنت وول مارت من مساعدة املوظفات لديها عىل تحسني 

امله��ارات الالزم��ة للمناصب اإلدارية.  كام تزود الرشكة املوظف��ني بقاعدة بيانات إلعالمهم 

بفرص العم��ل املتاحة يف املتاجر يف جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية.  ونتيجة لهذه 

الجهود يضم مديرو وول مارت اآلن ثالثة مديرات إضافًة إىل أن أكرث من 40% من مسؤويل 

الرشكة ومديريها من النساء.  وقد تلقت الرشكة عدداً من اإلشادات نظرًا الهتاممها بتطوير 

املرأة )فقد ُصِنفت من قبل مجلة األم العاملة Working Mother Magazine لعام 2007 

كأفضل الرشكات للنساء متعددة الثقافات(.  

وتس��تخدم العدي��د من الرشكات، يف جزء م��ن منهجها إلدارة الق��وى العاملة املتنوعة، 

برامج التوجيه لضامن اكتس��اب النس��اء واألقليات للمهارات وكذلك الرؤية الالزمة لالنتقال 

إىل املناص��ب اإلداري��ة.  ومتتلك رشكة بروكرت آن��د غامبل برنامجاً فري��داً يدعى مينتورينج 

آب Mentoring App، الذي يطلب من املديرات متوس��طات املس��توى واملبتدئات توجيه 
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املديري��ن الذكور البارزين، وذل��ك لزيادة وعيهم بالقضايا املتعلق��ة بالعمل والتي تؤثر يف 

النس��اء844، وقد متثلت أهداف الربنامج يف تقليل معدالت تدوير املديرات الواعدات، ومنح 

املدي��رات الفرصة للتواجد والظهور أمام صانعي الق��رارات يف بروكرت آند غامبل، إضافًة إىل 

تحس��ني التواص��ل بني النوع��ني.  وقد تم تطوير ه��ذا الربنامج نظرًا الرتف��اع معدالت ترك 

العمل من قبل املوظفات الذين ذكرن أن سبب مغادرتهن للرشكة يتمثل يف عدم شعورهن 

بالتقدي��ر )بعي��ًدا عن املال أو الرتقي��ات أو حصولهن عىل مهام أفض��ل(.  وعىل الرغم من 

أن الربنامج كان يهدف إىل مس��اعدة املديرين الذكور يف املس��تويات العليا عىل فهم كيفية 

التعامل مع النس��اء، تضمن الربنامج أيًضا خمس مديرات رفيعات املس��توى شاركوا يف هذا 

الربنامج بصفة متدربات.  

ويضم برنامج مينتورينج آب العديد من س��امت برامج التوجيه الناجحة.  ومن املتوقع 

أن يش��ارك جميع املديرات املبتدئ��ات إضافًة إىل املديرين الذكور يف املس��تويات العليا يف 

الربنامج.  ويتعني أن يخضع املديرات إىل ما ال يقل عن سنة من التدريب ليتحسن أداؤهن.  

وتتم مقارنة املوجهني املبتدئني بنظرائهم القدامى وفًقا إلجاباتهم عىل استامرات االستبيان.  

ويحرض كل من املرافقني واملتدربني جلسة توجيه تتضمن مناقشة جامعية يجريها املشاركون 

القدام��ى يف الربنام��ج إضافًة إىل مجموعة من التامرين التي تتن��اول قضايا العمل املتعلقة 

باملرأة وأس��باب النجاح يف رشكة بروكرت آند غامب��ل.  ويتعني عىل املدرب واملوجه أن يلتقيا 

مرة واحدة عىل األقل كل شهرين، حيث يحصل كل منهام عىل دليل للمناقشات يهدف إىل 

تيسري الحوار بينهم.  فعىل سبيل املثال، تتطلب إحدى أدلة املناقشات من املوجه واملتدرب 

الكش��ف عن األسباب الرئيسة لنجاح وفش��ل الرجال والنساء يف املناصب القيادية بالرشكة.  

كام يتضمن دليل املناقش��ة أيًضا أس��ئلة تهدف إىل الكشف عن التوجهات املتعلقة بتقدير 

النس��اء، ويستكش��ف كل من املوجه واملتدرب مواطن االختالف والتشابه يف اإلجابات عن 

تلك األسئلة وذلك ملعرفة كيف يحب الناس أن ُينظر إليهم.  وقد ُأثريت قضيتان يف العالقات 

بني املوجه واملتدرب:  تتمثل إحداها يف العقبات التي تواجهها النس��اء لتحقيق التوازن بني 

العمل والحياة الخاصة، يف حني تتمثل األخرى يف االختالفات يف األمناط اإلدارية وأمناط اتخاذ 

القرار بني النساء والرجال. 
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 لق��د متثلت إح��دى أكرب مزايا الربنام��ج يف أن املوجهني واملتدربني قد تش��اركوا النصح 

ووجهات النظر إضافًة إىل أنهم ش��عروا باالرتياح الس��تعانة بعضه��م ببعض الختبار األفكار 

الجديدة.  كام أن املديرات املبتدئات تتاح لهن الفرصة للظهور أمام كبار املديرين التنفيذيني 

الذي��ن يتخذون قرارات الرتقي والتخطيط للتعاقب.  كام أن الربنامج قلل من معدل تدوير 

املوظفني ممن هم عىل مرتبة مدير، فقد انخفض معدل الدوران بني املديرات الاليت ترغب 

الرشكة يف االحتفاظ بهن مبعدل 25% وهو املعدل ذاته بالنسبة للمديرين الذكور.  

برامج إدارة االتحادات المشتركة:

ل��يك تصبح الصناعات األمريكية التي فقدت حصة كبرية من الس��وق يف ظل املنافس��ة 

األجنبية )كصناعة الس��يارات عىل س��بيل املثال(، أكرث تنافس��ية فقد طورت تلك الصناعات 

برنامج تدريب إدارة االتحادات املش��رتكة، واضطر كل م��ن العامل واملوظفني اإلداريني إىل 

قبول األدوار الجديدة، وتعني عىل املوظفني االنخراط بش��كل أكرب الكتساب مهارة املشاركة 

يف تخطيط العمل واتخاذ القرارات اإلس��رتاتيجية وتحديد االحتياجات اإلدارية، وذلك لتعلم 

كيفية تشارك السلطة وإتاحة الفرصة للعامل يف اتخاذ القرارات.  

وقد متثل الهدف املبديئ من تلك الربامج يف مساعدة املوظفني املرشدين عىل إيجاد وظائف 

جديدة عن طريق تزويدهم بربامج التدريب املهاري واملساعدة عىل إيجاد وظائف جديدة.  

وحالًيا توفر الربامج التدريبية إلدارة االتحادات املشرتكة مجموعة واسعة من الخدمات التي 

تهدف إىل مس��اعدة املوظفني عىل تعلم املهارات املتعلقة بعملهم بشكل رئيس إضافًة إىل 

تطوي��ر املهارات القابلة لالنتقال، أو بعبارة أخرى، ذات قيمة للموظفني س��واء يف الرشكات 

نفس��ها أو يف مجاالت أخرى845.  ويس��هم كل من أرباب العمل واالتحادات يف الدعم املايل 

الالزم إلدارة الربنامج، كام يرشف كل منهام عىل العملية.  وتتضمن جهود االتحاد الرئيس��ة 

 )Ford( والتي تض��م رشكة فورد )United Auto Workers( رشك��ة يونايتد أوتو وورك��رز

وجرنال موت��ورز )General Motors( ودميلر كريس��لر )DaimlerChrysler(: إضافًة إىل 

 Communications Workers of America -( كوميونيكيش��ينز وورك��رز أوف أم��ريكا

 )Qwest Communications( والتي تجمع بني كل من رشكة كويست لالتصاالت )CWA

  .)Verizon Communications( وفريزون لالتصاالت
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 the National Coalition( وقد نش��أ التحال��ف القومي التصاالت التعلي��م والتعل��م

for Telecommunications Education and Learning - NACTEL( نتيج��ة لجهود 

مشرتكة بني رشكات االتصاالت، متضمناً ذلك رشكة إيه يت آند يت )AT & T( ورشكة كويست 

)Qwest( وفاري��زون )verizon( واالتح��ادات العاملي��ة )مث��ل كوميونيكيش��ينز ووركرز 

 International( وإنرتناش��ونال براذرهوود أوف إلكرتيكال وورك��رز )CWA( أوف أم��ريكا

Brotherhood of Electrical workers( الت��ي ط��ورت برامج تعلم إلكرتونية846.  ويقدم 

هذا التحالف دورات تدريبية تتيح للموظفني العمل عىل الحصول عىل ش��هادات مش��اركة 

)كاالتص��االت( وبرامج اعت��امد )كربنامج مقدمة لالتصاالت(.  وقد ت��م تقديم تلك الربامج 

عن طريق كلية علوم الحاس��ب اآليل ونظم املعلومات بجامعة بيس Pace، ويعتمد املنهج 

الدرايس عىل برامج تدريبية تقدمها رشكة كويست وفريزون.  

 )United Auto Workers( وتقدم الجهود املش��رتكة بني كل من يونايتد أوت��و ووركرز

وفورد )Ford( عدداً من الربامج، التي تتضمن برنامج املهارات الفنية الذي يساعد املوظفني 

عىل اكتس��اب املهارات الالزمة للعمل يف موقع العمل ذي األداء رفيع املستوى كام تتضمن 

جامع��ة يونايتد أوتو ووركرزUnited Auto Workers(( وفورد )Ford( التي تقدم دورات 

إلكرتوني��ة من الجامعات املعتم��دة ميكن للموظفني تلقيها للحص��ول عىل برامج معتمدة 

ودبلومات إضافًة إىل درجة الدبلوم والليس��انس واملاجستري بل وحتى الدكتوراه847.  وهناك 

متوي��ل مركزي ومتوي��ل آخر للتدريب املحيل لدعم جهود التدريب املش��رتكة، ويتوىل إدارة 

الربنام��ج أول مرك��ز تدريب محيل أجرى مفاوضات حول عق��د العمل يف الواليات املتحدة 

 United Auto( األمريكية وشبكة من اللجان املحلية يف موقع كل من يونايتد أوتو ووركرز

Workers( وف��ورد)Ford( يف الواليات املتح��دة.  ويتناول الربنامج عىل الصعيدين الوطني 

واملحيل، قضايا تتعلق بجودة املنتج والتعليم والتطوير وهياكل الفريق والصحة والس��المة 

ومس��اعدة املوظفني )كاالستش��ارة ومساعدة ورعاية كبار الس��ن(، فعىل سبيل املثال وضع 

برنام��ج الجودة الخاص بتحالف يونايتد أوتو ووركرز وف��ورد تدريباً جديداً معتمداً ملمثيل 

الجودة، كام طور عملية مخصصة ملراجعة أساب القلق بشأن الجودة وساعد املوظفني عىل 

العمل بعضهم مع بعض عىل تحسني الجودة.  
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كام تقدم الرشاكات التي تعقدها إدارة االتحاد برامج تدريب وتعليم تساعد العامل ذوي 

املهارات املحدودة عىل تطوير أدائهم وزيادة اإلنتاجية، وقد أسس اتحاد عامل املزارع معهد 

 The Frameworker Institute for Education( ذا فرميوورك��ر لتطوير التعليم والقيادة

and Leadership(، وذلك ملساعدة العامل ذوي الدخل واملهارات املحدودة848، وتعد رشكة 

مونت��ريي مرشومز )Monterey Mushrooms(، وه��ي رشكة موزعة ملنتجات الفطر تتخذ 

من كاليفورنيا مقرًا لها، أحد رشكاء هذا املعهد.  وقد صمم املعهد برنامجاً تدريبياً ل�مونتريي 

مرشومز يش��جع عىل التعاون وتس��وية النزاعات والسالمة.  وقد س��اعدت تلك املشاركات 

الوالي��ات املتح��دة عىل أن تبقى محتلة مركز الصدارة يف الس��وق الزراع��ي العاملي، إذ إن 

عامل املزارع األمريكية كانوا يعتمدون يف السابق عىل اإلمكانات التكنولوجية لبيع وتوزيع 

منتجاتهم، إال أن جودة املنتج ومعدالت اإلنتاج تشكل فارًقا يف السوق الحايل ضد املنافسة 

األجنبية.  

وعىل الرغم من أن تلك الربامج باهظة التكاليف )إذ أنفقت رشكة جرنال موتورز ما يزيد 

عن 1.6 مليار دوالر باالش��رتاك مع يونايتد أوتو وورك��رز(، إال أنه قد يتم تدريب املوظفني 

ع��ىل املهارات غري املرتبطة بأعاملهم الحالية بش��كل مبارش.  لكن العامل واإلدارة يرون أن 

تلك الربامج تحسن مس��توى املعرفة بالقوى العاملة وتسهم يف زيادة اإلنتاج، حيث يرغب 

كال الطرفني يف تش��جيع التعلم مدى الحياة بوصفه عاماًل أساس��ياً من عوامل تطوير القوى 

العاملة التي ميكنها التكيف مع التكنولوجيا الحديثة واملنافسة العاملية. 

التخطيط للتعاقب:

تفقد العديد من الرشكات أعداداً هائلة من املديرين يف املس��تويات العليا نظرًا للتقاعد 

ولعمليات إعادة هيكلة الرشكة التي تقلل من عدد املديرين املحتملني من هذه الفئة.  فقد 

وجدت الرشكات أن املديرين يف املس��تويات املتوسطة غري مستعدين لالنتقال إىل املناصب 

اإلدارية العليا نظرًا لنقص مهاراتهم أو افتقارهم للخربة، وتشري إحدى التقديرات أن أقل من 

نصف الرشكات الحالية لديها خطط للتعاقب849.  ويتعني التخطيط للتعاقب قبل أن يكون 

هناك حاجة لشغل منصب شاغر، وإال عندما يرتك املديرون واملسؤولون التنفيذيون العمل 

ستضطر الرشكة لتوظيف أش��خاص من خارجها قد يستغرقون وقًتا لفهم األسواق والعمالء 
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وإسرتاتيجية العمل واملوظفني الرئيسيني وثقافة الرشكة.  كذلك إذا كان يتعني عىل الرشكات 

توظيف مس��ؤولني تنفيذيني رئيسيني من الخارج، فس��تضطر لدفع عالوات استثنائية.  وقد 

وجدت إحدى الدراسات أن الرؤساء التنفيذيني الذين تم توظيفهم من خارج الرشكة حصلوا 

عىل 65% حوافز إضافية مقارنة بالرؤس��اء التنفيذيني الذين متت ترقيتهم من داخل الرشكة، 

وذلك يف العام األول لهم850، وقد كانت تلك املس��ائل هي السبب وراء الحاجة إىل تخطيط 

التعاقب.  

ويش��ري تخطيط التعاقب إىل عملية تحديد وتطوير القيادة املس��تقبلية للرشكة، ويعد 

التخطيط للتعاقب أمرًا ش��ديد األهمية نظرًا الس��تعداد جيل الطفرة الس��كانية للتقاعد أو 

تقليل مس��اهامتهم يف املؤسسات، مام يرتك وظائف شاغرة عىل جميع املستويات اإلدارية.  

ويس��اعد التخطيط للتعاقب املؤسسات يف العديد من النواحي املختلفة851؛ إذ يتطلب من 

اإلدارة العليا إجراء مراجعة شاملة منظمة للمواهب القيادية يف الرشكة، ويضمن أن املوهبة 

اإلداري��ة العلي��ا متاحة.  كام تقدم مجموعة من خربات التطوي��ر التي يتعني عىل املديرين 

اكتسابها لتأهيلهم للمناصب اإلدارية العليا، مام يستبعد الرتقي غري املسؤول للمديرين غري 

املس��تعدين للمناصب اإلدارية العليا.  كام تس��اعد نظم التخطيط للتعاقب عىل استقطاب 

املوظف��ني اإلداريني واالحتفاظ بهم عن طريق تزويده��م بفرص تطويرية ميكنهم الحصول 

عليها إذا ما كانت املناصب اإلدارية العليا هدفاً وظيفياً بالنس��بة لهم.  وعىل س��بيل املثال، 

قامت آن مولكه��ي )Anne Mulcahy(، املدير التنفيذي لرشكة زيروكس )Xerox( بتعيني 

أورسوال برينز Ursula Burns خلفاً لها852.  وقد كانت السيدة برينز إحدى املهندسات الاليت 

أرشف��ن عىل إدارة عمليات زيروكس وكذل��ك البحث العلمي بها.  وإلعدادها ملنصب املدير 

التنفيذي، أسندت لها السيدة مولكهي مسؤوليات تتعلق بالتسويق واملوارد البرشية ودعتها 

للتعاون معها يف البحث عن حلول للمشكالت التي تواجه الرشكة.  

ويش��ري مصطلح املوظف��ني ذوي اإلمكانيات العالية إىل املوظف��ني الذين تعتقد الرشكة 

أنهم قادرون عىل النجاح يف املناصب اإلدارية العليا بصفة مديرين عموميني لوحدة العمل 

اإلس��رتاتيجي أو مديرين وظيفيني )بصفة مديري تسويق( أو رؤساء تنفيذيني853.  وعادة ما 

تتم عمليات إحالل أو اس��تبدال كبار املديرين مبوظفني ذوي إمكانيات عالية.  وتس��تخدم 
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األنش��طة املذكورة يف الفصل التاسع لتطوير املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية، ويتم هؤالء 

  . املوظفون برنامج تطوير مخصصاً يتضمن التعليم والتوجيه واإلرشاد وتبادل مهام العمل854

وتعتمد مهام العمل عىل املسارات الوظيفية الناجحة للمديرين الذين يتم إعداد املوظفني 

ذوي اإلمكاني��ات العالية ليحلوا محلهم.  وقد يس��ند إىل هؤالء املوظفني مهام خاصة، مثل 

عمل عروض تقدميية والعمل باللجان والقوى العاملة.  

تش��ري البحوث إىل أن تطوير املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية يتضمن ثالث مراحل855، 

وميك��ن بداية تحديد مجموع��ة كبرية من املوظفني ممن ميتلك��ون إمكانيات عالية، إال أن 

األع��داد تتناقص مبرور الوق��ت نظرًا ملعدالت ترك العمل أو لضعف األداء أو لقرار املوظف 

ورغبته الشخصية بعدم السعي للحصول عىل منصب أعىل.  ففي املرحلة األوىل يتم اختيار 

املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية.  حيث يتم تحديد املوظفني الذين اجتازوا برامج أكادميية 

مميزة )كالذين حصلوا عىل ماجس��تري إدارة األعامل من جامعة ستانفورد عىل سبيل املثال( 

أو ذوي األداء املميز، وقد يتم أيضاً اس��تخدام اختبارات نفس��ية )كالتي يتم استخدامها يف 

مراكز التقييم(.  

ويف املرحلة الثانية يتلقى املوظفون ذوي اإلمكانيات العالية، خربات تطويرية، وال ينجح 

يف هذه املرحلة سوى املوظفني الذين يواصلون األداء الجيد.  كذلك يعد االستعداد للتضحية 

من أجل الرشكة رضورة )كقبول مهام جديدة أو االنتقال إىل موقع جديد عىل سبيل املثال( 

وذلك إضافًة إىل رضورة توفر مهارات التواصل املكتوبة والشفهية الجيدة والقدرة عىل بناء 

عالقات ش��خصية وتوفر املوهبة الالزمة للقيادة.  وفيام يع��رف بالنموذج الدوري لالنتقال 

الوظيف��ي، ُيتاح للموظفني ذوي اإلمكانيات العالي��ة الذين يتوافقون مع توقعات مديريهم 

البارزي��ن يف هذه املرحلة فرصة التقدم للمرحلة التالية من العملية856، وال يؤهل املوظفون 

الذين مل يلبوا توقعات مديريهم للمناصب اإلدارية العليا يف الرشكة.  

وللوصول إىل املرحلة الثالثة، فإنه عادة ما ُينظر إىل املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية عىل 

أنهم مالمئون لثقافة الرشكة وميتلكون السامت الشخصية الالزمة لنجاح متثيلهم لها.  فهؤالء 

املوظف��ون ميتلكون اإلمكانيات التي تؤهلهم للمناص��ب القيادية بالرشكة.  ويكون للمدير 

التنفيذي دور فعال يف املرحلة الثالثة حيث يشارك يف تطوير املوظفني الذين يتعاملون مع 
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كبار موظفي الرشكة ويفهمون ثقافتها الرشكة عىل نحو جيد.  ومن الجدير بالذكر أن تطور 

املوظف��ني ذوي اإلمكانيات العالية عملية تس��تغرق وقتاً، فالوص��ول إىل املرحلة الثالثة قد 

يستغرق من خمسة عرش إىل عرشين عاًما.  

ويوضح الجدول )10-9( الخطوات التي تأخذها الرشكة لتطوير نظام تخطيط التعاقب 

لديه��ا، حي��ث تتمثل الخط��وة األوىل يف تحديد الوظائف املدرجة يف خط��ة التعاقب، مثل 

جمي��ع املناصب اإلدارية أو مس��تويات معين��ة فقط من املناصب اإلداري��ة، يف حني بينام 

تتمثل الخطوة الثانية يف تحديد املوظفني امُلدرجني يف نظام التخطيط للتعاقب.  فعىل سبيل 

املثال، ال يدرج يف خطط التعاقب سوى املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية يف بعض الرشكات.  

ثالًثا، يتعني عىل الرشكة تحديد كيفية تقييم املناصب، فعىل سبيل املثال، هل سيتم التأكيد 

ع��ىل الكفاءات الالزمة لكل منصب أو الخربات التي يحتاجها الفرد قبل االنتقال للمنصب؟ 

رابًعا، يتعني عىل الرشكة تحديد كيفية قياس إمكانيات املوظفني، أو بعبارة أخرى هل سيتم 

الرجوع لتقييم إمكانيات املوظفني ومستوى أدائهم يف عملهم الحايل؟  هل تؤخذ اهتاممات 

املوظفني فيام يتعلق مبناصبهم وأهداف حياتهم العملية يف االعتبار؟  خامًسا، يتعني تطوير 

عملي��ة مراجعة تخطيط التعاقب، والتي تش��تمل عىل مديري املوظف��ني واملوارد البرشية.  

وقد تش��تمل أيض��اً مراجعة املواهب عىل إجراء تقييم ش��امل ملوهبة القي��ادة يف الرشكة، 

وتحدي��د للموظفني ذوي اإلمكانيات العالية، إضافًة إىل مناقش��ة الخط��ط لدفع املديرين 

الرئيس��يني لعدم ترك العمل بالرشكة.  سادس��اً، يعتمد تخطي��ط التعاقب عىل نظم أخرى 

للموارد البرشية، متضمناً ذلك نظام املكافأة والتدريب والتطوير وفرق العمل.  وقد ترتبط 

الحوافز واملكافآت بإمتام فرص التطوير، كام ميكن استخدام أنشطة مثل الدورات التدريبية 

وخ��ربات العمل واملوجه��ني والتغذية الراجعة من برنامج ال��� 360 درجة لتلبية احتياجات 

التطوير.  ويتعني عىل الرشكات اتخاذ قرارات تتعلق مبا إذا كان عليها شغل الوظيفة اإلدارية 

الخالية داخلًيا بواس��طة موظفني أقل خربة ممن س��يتطورون مبرور الوقت أو أن عليها أن 

توظف مديرين من خارج الرشكة ممن لهم القدرة عىل تحقيق نتائج فورية.  سابًعا، يتعني 

تزويد املوظفني بتغذية راجعة حول التوجهات املس��تقبلية واملس��ارات الوظيفية املتوقعة 

وعن أهداف التطوير.  وأخريًا، يتعني إجراء تقييم شامل لعملية تخطيط التعاقب، ويتضمن 

ذل��ك تحديد وقي��اس النتائج املالمئة )كتقلي��ل الوقت املخصص لش��غل املناصب اإلدارية، 
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وزي��ادة اعتامد مبدأ الرتقيات الداخلية( إضافًة إىل جمع مقاييس الرضا عىل العملية )ردود 

األفعال( من املوظفني واملديرين، وكذلك يتعني تحديد التعديالت التي س��يتم إدخالها عىل 

عملية تخطيط التعاقب ومناقشتها وتنفيذها.  

جدول )10-9( عملية تخطيط التعاقب 

تحديد المناصب الُمدرجة في الخطة.  . 1

تحديد الموظفين المدرجين في الخطة. . 2

تطوي��ر معايي��ر لتقييم المناص��ب )الكف��اءات، الخبرات المرغ��وب فيها والمع��ارف والقيمة . 3

التطويرية(. 

تحديد كيفية قياس إمكانيات الموظفين )كاألداء الحالي واألداء المحتمل(. . 4

تطوير استعراض لتخطيط التعاقب.  . 5

ربط نظام تخطيط التعاقب بنظم وبيانات الموارد البشرية األخرى.  . 6

تحديد التغذية الراجعة المقدمة للموظفين.  . 7

قياس فاعلية عملية تخطيط التعاقب. . 8

المصدر: 
R.  Barnett and S.  Davis، ”Creating Greater Success in Succession Planning، “ Advances in Developing 

Human Resources 10 )2008(: 721-739; B.  Dowell، ”Succession planning، “ in Implementing 

Organizational Interventions، ed.  J.  Hedge and E.  Pulaskos )San Francisco: Jossey-Bass، 2002(: 

78-109. 

وتعد الربامج أو الحلول املعتمدة عىل اإلنرتنت والتي تتيح للرشكات إدارة كمية كبرية من 

البيانات املتعلقة مبتطلبات املناصب املتنوعة ومواطن القوة والضعف لدى املوظفني إحدى 

العن��ارص الرضورية لنجاح نظ��م تخطيط التعاقب857.  كام تعم��ل الربامج أيًضا عىل إدراج 
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املوظف��ني يف تخطيط التعاقب عن طريق منحهم مس��ؤولية تحدي��ث املعلومات املتعلقة 

مبؤهالته��م العلمية وخرباتهم العملية واهتامماتهم، وتس��تطيع الرشكات مبس��اعدة برامج 

تخطيط التعاقب، أن تقوم بعرض املعلومات املتعلقة مبواطن القوة والضعف لدى ملوظفني 

وخط��ط التطوير املقدمة لهم كام ميكنها الحصول ع��ىل تحليل لفجوات التعاقب ومواطن 

القوة يف اإلدارات ويف مجموعات العمل أو التسلسالت الهرمية.  وعىل سبيل املثال احتاجت 

رشك��ة بي��ب بوي )Pep Boy(، وهي رشك��ة متخصصة يف مجال قطع الس��يارات وخدمات 

املركب��ات، إىل نظام ميكنه تعقب جميع موظفيها والذين يبلغ عددهم 20,000 موظف858، 

وق��د أقىص النظ��ام الذي اختارته بيب بوي��ز قواعد البيانات املتعددة الس��ابقة ملعلومات 

األداء وخط��ط التعاقب التي تس��ببت يف صعوبة تحليل البيان��ات املتعلقة بأجزاء مختلفة 

م��ن الرشكة.  ويوف��ر النظام الجديد تقييامت األداء باإلضاف��ة إىل التقييامت املحتملة لكل 

موظ��ف بطريقة آلية، كام ميكنه إعداد خريطة تنظيمية توضح مس��توى أداء كل موظف، 

واحتامالت تركه للعمل، وتأثري ذلك يف العمل، وما إذا كان هناك من يوقف هذا الش��خص، 

واإلطار الزمني الذي يحدد متى ميكن لهذا الشخص تويل املنصب.  وقد أتاح النظام الجديد 

ل� بيب بويز إمكانية إجراء مناقش��ات حول موهبة اإلدارة ومناقشات الحياة املهنية لألفراد 

مع املوظفني.  

وهن��اك مثال آخر عىل نظام تخطيط التعاقب الفعال يف ويل بوينت، وهي رشكة رعاية 

 )Well-Point( صحية تتخذ من ثاوزند أوك��س بكاليفورنيا مقرًا لها859، ومتتلك ويل بوينت

قاعدة بيانات مؤسس��ية تعتمد ع��ىل اإلنرتنت وتحدد املوظفني املرش��حني لتويل املناصب 

اإلداري��ة يف الرشكة وتتعقب مس��ار تطوير موهبة املوظف، وتق��وم ويل بوينت بعمليات 

يف جميع أنحاء الواليات املتحدة، مبا يف ذلك مواقع يف كاليفورنيا وجورجيا.  ويش��مل نظام 

تخطيط التعاقب 600 مدير ومدير تنفيذي عرب خمس مستويات من الرشكة، وقد قدم نظام 

تخطيط املوارد البرشية معلومات مفصلة حول املرشحني املحتملني، متضمناً ذلك تقييامت 

األداء وملخصات بإنجازات املرش��حني يف الرشكة والتقييامت الذاتية باإلضافة إىل معلومات 

حول األهداف العملية واملعلومات الشخصية مثل رغبة املرشحني يف االنتقال للعمل يف جزء 

آخ��ر من الرشكة.  ويتضمن أحد أجزاء تطوير نظام تخطيط املوارد البرشية تحديد مواطن 

الق��وة والضعف يف كل منصب يف الرشكة.  وقد طور أعضاء الفريق اإلداري القدامى معايري 
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أو مؤرشات تس��تخدم لتحديد أفضل املرش��حني للرتقي.  حيث يتي��ح نظام تخطيط املوارد 

البرشي��ة للمديري��ن إضافًة إىل فريق املوارد البرشية القدرة عىل تحديد وتقييم املرش��حني 

ل��كل منصب إداري يف الرشكة.  كام يس��اعد يف تحديد وتعقب تطور املرش��حني الداخليني 

الواعدي��ن إضاف��ًة إىل تحديد مواطن الضعف لدى املرش��حني الداخلي��ني حتى:  )1( ميكن 

توظيف املرش��حني الخارجيني، )2( ميكن بدء برنامج خ��اص لتطوير مواهب املوظفني، )3( 

ميكن للرشك��ة التأكيد عىل تطوير املهارات والكفاءات املفقودة لدى املرش��حني الداخليني.  

ونظرًا الفتقار ويل بوينت ملرش��حني ملستويني من مس��تويات اإلدارة، أعدت الرشكة برنامج 

تدريب خاص اس��تخدم مواقف محاكاة دراسات الجدوى ل� 24 مديراً ومسؤوالً تنفيذياً تم 

تحديدهم بصفتهم مرشحني ذوي إمكانيات عالية للمناصب اإلدارية العليا.  

وتتضمن عملية تخطيط التعاقب يف رشكة ويل بوينت عدة خطوات، إذ ُيطلب من كل 

موظ��ف مؤهل لتخطي��ط التعاقب أن يقوم بإدخال معلومات معين��ة كالخلفية التعليمية 

وم��ا يفضله م��ن الوظائف ومواقع الرشكة ونظام تخطيط امل��وارد البرشية.  ويضيف مدير 

هذا املوظف تقييم أداء ومس��توى الكفاءة الرئييس وتقييم ترقياته، أو بعبارة أخرى تقييم 

احتاملية ترقية هذا املوظف.  ويتضمن تقييم الرتقية رأي املدير فيام يتعلق باملناصب التي 

ق��د يكون املوظ��ف مؤهاًل لها ومتى يتعني انتقاله، كام يتضمن أيًضا وجهة نظر املدير فيام 

يتعلق بالشخص الذي قد يشغل املنصب الشاغر إذا ما متت الرتقية.  وتستخدم املعلومات 

املأخ��وذة من املوظ��ف واملدير إلعداد س��رية ذاتية إلكرتونية لكل موظف مؤهل لش��غل 

مناصب إدارية.  وتعقد الرشكة اجتامعات يطلق عليها اجتامعات »تقويم املواهب» حيث 

تق��دم إعدادات للمغادرة إضافًة إىل تطوير القادة.  وق��د أفاد هذا النظام النتيجة النهائية 

للرشكة، حيث حققت ويل بوينت 86% من معدل الرتقيات الداخلية، والذي يتجاوز الهدف 

الذي حددته بش��غل 75% من املناصب اإلدارية داخلًيا.  وعن طريق تحس��ني فرص ترقيات 

املوظف��ني، انخفضت معدالت الدوران لدى ويل بوينت بنس��بة 6% منذ عام 1997 ووفرت 

واحداً وعرشين مليون دوالر من نفقات التدريب والتوظيف.  كام انخفض الوقت املخصص 

لشغل املناصب اإلدارية الشاغرة من ستني يوًما إىل خمسة وثالثني يوًما. 
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تطوير المديرين ذوي السلوكيات الوظيفية المختلة:

حدد عدد من الدراس��ات الس��لوكيات اإلدارية التي قد تجعل م��ن املدير الكفء مديراً 

عديم الفاعلية، وتتضمن تلك السلوكيات الحساسية تجاه اآلخرين، عدم القدرة عىل أن يكون 

عض��ًوا يف الفريق، الغرور، واالفتقار ملهارات إدارة الن��زاع، عدم القدرة عىل تلبية احتياجات 

العمل، إضافًة إىل عدم القدرة عىل التغيري أو التكيف خالل املرحلة االنتقالية860.  فعىل سبيل 

املث��ال، قد يجد املدير املاهر الذي يكون يف الوقت ذاته فظاً وعدوانياً ومتس��لطاً صعوبًة يف 

تحفيز املرؤوس��ني، ويعادى العمالء الداخليني والخارجيني، إضافًة إىل أنه قد يجد صعوبة يف 

قبول الرؤساء ألفكاره، ويتعرض مثل هذا النوع من املديرين لخطر فقدان عملهم وال يكون 

لديهم الكثري من الفرص للتطور يف املس��تقبل نظرًا لسلوكياتهم املختلة.  ويف املايض كان يتم 

اس��تخدام مزيج من التقييم والتدريب واالستشارة ملساعدة املديرين عىل تغيري سلوكياتهم 

املختلة، فعىل س��بيل املث��ال امتلك أحد كبار املوظفني الفنيني يف رشك��ة تايلور ميد أديداس 

جول��ف )TaylorMade-addidas Golf - TMaG(، وه��ي رشكة لتصنيع معدات الجولف 

وأح��د فروع رشك��ة أديداس يف الواليات املتحدة، خربة لعقود طويل��ة وكان تعليمه وقدراته 

الفنية كافية إلدارة أكرث من مائة مهندس وغريهم من أعضاء فريق العمل861، ورغم ذلك كان 

يف حاجة إىل تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين، فقد كان يحصل عىل تعليقات س��اخرة يف 

االجتامعات التي كان يعقدها وكان يراجع املعلومات الفنية مع فريق العمل عىل نحو رسيع 

وال يستغرق وقًتا لإلجابة عن أسئلتهم.  وقد أدى افتقاره إىل مهارات التعامل مع اآلخرين إىل 

ارتفاع معدالت ترك العمل يف القسم الذي يعمل به، ولتحسني مهارات التعامل مع اآلخرين 

بدأ املدير يف العمل مع مدرب ملساعدته عىل تحديد مواطن القوة والضعف لديه.  وهو اآلن 

يلتقي مدربه مرتني ش��هرًيا لتطوير مهارات التعامل مع اآلخرين وفًقا ملجموعة من أهداف 

التطوي��ر املحددة بوضوح والتي حدداه��ا مًعا.  ونتيجة لهذا التدريب بدأ املوظفون اآلن يف 

القدوم إليه يف الفصل يف شكاواهم نظرًا ألنه أصبح مستمعاً جيًدا.  

وم��ن األمثلة عىل الربامج التي تهدف إىل مس��اعدة املديرين ذوي الس��لوكيات املختلة 

برنامج التوجي��ه الفردي للفاعلية862.  وعىل الرغم من الحاجة إىل التحقق من مدى فاعلية 

ه��ذه األن��واع من الربامج، إال أن البحوث املبدئية تش��ري إىل أن مش��اركة املديرين يف هذه 



أساليب التدريب والتطوير

773تدريب وتطوير املوظفني

الربامج أدى إىل تحس��ن املهارات وتقلي��ل احتاملية الفصل من العم��ل863.  تضمن برنامج 

التوجيه الفردي للفاعلية التش��خيص والتوجيه وأنش��طة الدعم، وقد ت��م تصميم الربنامج 

ليناسب احتياجات املديرين.  ويتضمن برنامج التوجيه الفردي للفاعلية أخصائيني تنظيميني 

وصناعيني أو استش��اريني يف جميع مراح��ل الربنامج، وهؤالء يجرون التش��خيص والتوجيه 

واالستشارة للمديرين وتطوير خطط العمل لتنفيذ املهارات الجديدة يف العمل.  

وتتضم��ن الخط��وة األوىل م��ن برنامج التوجيه الف��ردي للفاعلية، التش��خيص، تجميع 

معلومات عن ش��خصية املدير ومهاراته واهتامماته.  وتس��تخدم املقابالت الش��خصية مع 

املدي��ر ومرشفيه واألقران إضافًة إىل االختبارات النفس��ية لتحديد م��ا إذا كان املدير ميكنه 

تغيري السلوكيات املختلة.  فعىل سبيل املثال، تجعل السامت الشخصية كالسامت الدفاعية 

الش��ديدة م��ن الصعب عىل املديرين االس��تفادة م��ن الربنامج، وإذا ت��م تحديد أن املدير 

يس��تطيع اإلفادة من الربنامج، فإن كاًل من املدير واملرشف يضعان أهدافاً تطويرية محددة 

تناسب احتياجات املدير.  

ويف مرحل��ة التدري��ب من الربنام��ج، ُيعرض عىل املدي��ر معلومات ح��ول املهارات أو 

الس��لوكيات املس��تهدفة، وقد تتعل��ق تلك املعلومات مبب��ادئ التواصل الفع��ال أو العمل 

الجامعي أو تقبل االختالفات الفردية يف مكان العمل أو قد تتعلق بطرق إجراء االجتامعات 

الفعالة.  يف حني تتمثل الخطوة التالية يف مشاركة املديرين يف التدريب عىل متثيل السلوك، 

الذي متت مناقشته يف الفصل السابع من الكتاب.  كام يتلقى املدير أيًضا استشارات نفسية 

للتغلب عىل املعتقدات التي قد تعيق تعلم السلوكيات املرغوب فيها.  

وتتضمن مرحلة الدعم تهيئة الظروف التي تضمن أن يكون املدير قادراً عىل اس��تخدام 

الس��لوكيات الجديدة واملهارات املكتسبة من برنامج التوجيه الفردي للفاعلية يف الوظيفة، 

ويق��دم املرشف تغذي��ة راجعة للمدير واألخصايئ النفيس ح��ول التقدم الذي يحرزه املدير 

يف اس��تخدام املهارات والس��لوكيات الجديدة.  ويحدد األخصايئ النفيس واملدير مواقف قد 

مييل فيها املدير إىل االعتامد عىل السلوكيات املختلة، ويقوم كل من املوجه واملدير بتطوير 

خطط عمل تحدد كيف يجب عىل املدير محاولة استخدام السلوكيات الجديدة يف أنشطة 

العمل اليومية.
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نظم التدريب واألجور:

يشمل نظام املكافآت األجور واملزايا املادية األخرى التي متنحها الرشكة للموظفني مقابل 

أداء عملهم.  وتس��تخدم الرشكات نظم املكافأة لتحقيق العديد من األهداف، متضمناً ذلك 

اس��تقطاب املوظفني املوهوبني للعمل بالرشكة وتحفيز املوظفني واالحتفاظ بهم عن طريق 

دفع األجور واملزايا املادية التي تتامىش مع )أو تفوق( تلك املزايا التي يحصل عليها نظراؤهم 

من املوظفني يف الرشكات األخرى املوجودة يف س��وق العمل )الرشكات املحلية أو الوطنية أو 

حتى الدولية(.  وكام ناقشنا يف الفصل األول من الكتاب، ليك تحظى الرشكات مبيزة تنافسية، 

فه��ي بحاج��ة إىل موظفني ميتلكون مجموعة واس��عة من املهارات ولديه��م الرغبة يف تعلم 

مهارات جديدة تتامىش مع الطبيعة املتغرية لخدمة العمالء ومتطلبات املنتج.

ويرتب��ط التدريب عىل نحو متزايد مبكافآت املوظفني عن طريق اس��تخدام نظم الدفع 

املعتمد عىل املهارات.  وتعتمد أجور املوظفني يف تلك النظم اعتامداً رئيس��ياً عىل املعارف 

واملهارات التي ميتلكونها بدالً من املعارف أو املهارات الالزمة ألداء عملهم بنجاح864، وتتمثل 

الفكرة الرئيس��ية يف أنه ليك يتم تحفيز املوظفني عىل التدريب، تعتمد األجور عىل املهارات 

التي ميتلكها املوظفون.  لكن ما الس��بب الذي قد يدفع الرشكة للقيام بذلك؟  إن الس��بب 

املنطقي وراء ذلك يعود إىل أن هذا النوع من النظم يضمن أن املوظفني يتعلمون ويضيفون 

للرشكة قدراً إضافياً من املرونة يف استخدام املوظفني لتقديم منتجات وخدمات.  وقد ُوجد 

أن نظام األجور املعتمد ع��ىل املهارات يتعلق بزيادة مهارات املوظفني إضافًة إىل حفاظهم 

عىل كفاءة املهارة مبرور الوقت865، وغالًبا ما تستخدم نظام األجور املعتمد عىل املهارات يف 

تيس��ري التدريب املتبادل.  ويتش��مل التدريب املتبادل عىل تدريب املوظفني عىل اكتساب 

املهارات املتعلقة مبهمة واحدة أو أكرث، ويعد هذا النظام أساس��ياً لفرق العمل التي يتعني 

أن يك��ون املوظفون فيها قادرين عىل تبادل الوظائف أو أن يحلوا محل املوظفني املتغيبني 

عن العمل.  

ويس��هم نظام الدفع املعتمد عىل املهارات يف اس��تخدام أفكار ومهارات املوظفني عىل 

نحو أفضل، كام توفر أيًضا فرصة ملستويات التوظيف املرن إذ ميكنها تغطية تدوير املوظفني 

أو غيابه��م مبوظفني متعددي امله��ارات.  ويعد املوظفون املتعددو امله��ارات عنرصاً هاماً 
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عندما تتطلب املنتجات املختلفة عمليات تصنيع مختلفة أو عندما تستدعي تغطية العجز 
اس��تجابة مرنة أو التكيف معه.  وتعد هذه الس��امت الرئيس��ة للعديد من بيئات التصنيع 

املتقدمة )كالتصنيع املرن أو النظم الدقيقة عىل سبيل املثال(866.

ويوضح الجدول )10-10( نظام الدفع املعتمد عىل املهارات، ويف هذا املثال يتم تقس��يم 
املهارات إىل مجموعات، حيث تتزايد فرص مكافأة املوظفني كلام متكنوا من اكتساب مجموعة 
إضافية من املهارات، ويبدأ موظفو املستوى األول ب� 15 دوالراً للساعة، وميكنهم التقدم حتى 

25 دوالراً يف الساعة عن طريق التمكن من اكتساب مجموعات املهارات األخرى.

هن��اك آثار لنظام الدفع املعتمد عىل املهارات فيام يتعلق بتحديد االحتياجات وطريقة 
التقدي��م إضافًة إىل تقييم التدريب867، ونظرًا الرتباط الدفع عىل نحو مبارش باملعلومات أو 
امله��ارات التي ميتلكها املوظفون، فإنه يتم تحفي��ز املوظفني لحضور الربامج التدريبية، مام 
يعني زيادة حجم التدريب الحايل إضافًة إىل تكاليف التدريب.  وعىل الرغم من أن الدافع 
ل��دى املوظفني لحض��ور التدريب قد يكون عالًيا، إال أنه من الرضوري إجراء تقييم ش��امل 
لالحتياجات )باس��تخدام االختبارات عىل سبيل املثال( لضامن أن املوظفني ميتلكون املعارف 

الرضورية للتمكن من إتقان املهارات الجديدة.  

جدول )10-10( مثال عىل نظام الدفع املعتمد عىل املهارات 

معدل األجورالوصفمجموعة المهارات

15 دوالراً للساعةالقولبة:  تشغيل معدات تشكيل القوالب وضبط إعدادات اآللة. المجموعة األولى

التشطيب:  تشغيل معدات التشطيب وضبط إعدادات اآللة. المجموعة الثانية

الفحص:  تش��غيل كل م��ن أدوات الفحص واتخ��اذ القرارات 

المتعلقة بإعادة العمل أو التخلص من األشياء. 

التعبئة:  تشغيل معدات التعبئة والقيام بمهام التخزين والشحن. 

20 دوالراً للساعة

25 دوالراً للساعةضبط الجودة:  أداء المهام المتعلقة بضبط الجودة. المجموعة الثالثة

المصدر: 
R.  L.  Bunning، ”Models for Skill-Based Pay Plans، “ HR Magazine )February 1992(: 62-64. 
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ويتع��ني كذلك أن يكون التدريب متاحاً لجميع املوظفني، فعىل س��بيل املثال إذا كانت 

الرشكة تقوم بتصنيع منتجات وتقديم خدمات عىل مدار األربع والعرشين ساعة، يتعني أن 

يكون التدريب متاًحا لجميع املوظفني الذين يعملون يف الدوريات املختلفة.  ويعد التعليم 

مبساعدة الحاسب اآليل أو التدريب املعتمد عىل اإلنرتنت فكرة مثالية لنظم الدفع املعتمدة 

عىل املهارات.  وميكن أن يتاح التدريب بس��هولة عىل مدار الساعة كلام كانت هناك حاجة 

لذلك، إذ إن كل ما يتعني عىل املوظفني عمله هو اس��تخدام الحاس��وب! كذلك فإن التعليم 

مبساعدة الحاسب اآليل ميكنه رصد معدل تطور املوظفني يف التدريب آلياً.

يعم��ل املديرون و/ أو األقران عادة بصفة مدربني يف نظم الدفع املعتمد عىل املهارات، 

ويتضم��ن ذلك التدريب مزيجاً من التدريب عىل رأس العمل واس��تخدام تقنيات العروض 

التقدميية كاملحارضات أو مقاطع الفيديو، ونتيجة لذلك يتعني تدريب املوظفني عىل كيفية 

العمل بصفة مدربني.

وأخريًا، فإن املس��ألة األساس��ية يف نظم الدف��ع املعتمدة عىل امله��ارات تتمثل يف عدم 

قابلي��ة امله��ارات للفقدان أو النس��يان – والتأكد من أن املوظفني مل ينس��وا املهارات وقت 

اس��تخدامها.  وتتطل��ب نظم الدفع املعتمدة عىل املهارات تقيي��اًم دورياً ملهارات ومعارف 

املوظفني باستخدام نتائج التدريب والسلوكيات.  وعىل الرغم من احتاملية إتقان املوظفني 

للمهارات، تتطلب العديد من برامج الدفع املعتمدة عىل املهارات حضور جلسات تدريبية 

عىل نحو دوري لضامن بقائهم معتمدين )والحصول عىل أجور عالية(.

ملخص:

يتناول ه��ذا الفصل قضايا التدريب والتطوير الخاصة واملتعلقة بالضغوط التي تتعرض 

لها الرشكات من البيئات الداخلية والخارجية.  وتتضمن الضغوط البيئية الخارجية، االمتثال 

للقانون والعوملة والقوى العاملة الش��ديدة التنوع إضافًة إىل االفتقار إىل املهارات يف سوق 

العمل، وق��د تناول الفصل تلك الضغوط البيئية عن طريق تقديم معلومات عن املس��ائل 

القانونية يف التدريب واإلعداد الثقايف املتنوع وتدريب التنوع واملرحلة االنتقالية من التعليم 

للعمل إضافًة إىل برامج التدريب عىل رأس العمل املوجهة لغري املوظفني.
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يف ح��ني تتعلق القضايا الداخلية التي تواجهها الرشكات بإع��داد القوى العاملة الحالية 

للرشكة وإعدادهم للمس��تقبل ومس��اعدة املديرين ذوي األداء الوظيفي املختل إضافًة إىل 

تحفي��ز املوظفني عىل التدريب.  كام ناقش الفصل نظم التخطيط للتعاقب والتدريب عىل 

اكتس��اب املهارات األساس��ية والتعلم مدى الحياة وبرامج التدريب اإلداري املشرتك إضافًة 

إىل ضامن حصول النس��اء واألقليات عىل فرص متكافئة للتدريب والتطوير )مبعنى التخلص 

من الس��قف الزجاجي(.  وتناول الفصل أيًضا نظم الدفع املعتمد عىل املهارات والتي تربط 

التدريب عىل نحو مبارش بأجور املوظفني وذلك لتشجيعهم عىل التدريب.

وم��ن الجدير بالذكر أن التدريب بالنس��بة للعديد من القضايا املذكورة يف هذا الفصل، 

ميثل جزءاً واحداً فقط من الحل.  فعىل س��بيل املثال قد يتخذ املدربون واملديرون خطوات 

لضامن عدم اس��تبعاد النس��اء واألقليات من برامج التدريب، إال أن هذا اإلجراء وحده لن 

يحل املشكلة.

املش��كلة املتعلقة بالتمييز يف مجتمعنا، وعىل نحو مش��ابه تستخدم الرشكات التدريب 

لتزوي��د املس��تفيدين من الرعاية االجتامعي��ة بفرص عمل، وعىل الرغ��م من ذلك ال ميكن 

للتدريب التغلب عىل املش��كالت االجتامعية األوس��ع التي أدت إىل اعتامد األفراد بش��كل 

متزايد عىل نظام الرعاية االجتامعية.  وال ميكن حل املش��كالت املجتمعية املتعلقة بالتمييز 

والبطال��ة إال عن طريق الرشاكة بني التعليم ومامرس��ات التدري��ب يف القطاع الخاص وما 

يستتبعها من ترشيعات حكومية.

مصطلحات أساسية:

البرامج المعتمدة على السلوك أبعاد السلطة حقوق النشر

االنغماس الثقافيالتوجه الزمني قانون األمريكيين ذوي اإلعاقات 

برامج المرحلة االنتقالية من التعليم للعمل الدقة اإلقامة المعقولة 

قانون الفرص العودة للوطنالمغتربون

قانون استثمار القوى العاملة العام االغتراب االفتراضيمواطني الدولة المضيفة
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حساب التعلم مدى الحياةالتنوعاإلعداد الثقافي المتنوع

السقف الزجاجي إدارة التنوعالفردية-الجماعية

برامج تدريب اإلدارة المشتركةتدريب التنوعالتهرب غير المؤكد

التخطيط للتعاقببرامج التغير وإدراك التوجهالذكورة-األنوثة

موظف ذو إمكانيات عالية 

نظم الدفع المعتمدة على المهارات

نظم الدفع المعتمدة على المعارف

أسئلة للنقاش:

اذك��ر بعض القضايا القانونية املحتملة الت��ي يتعني عىل املدرب مراعاتها قبل تقرير . 1

إجراء برنامج تعلم باملغامرة.

ناقش الخطوات املتخذة إلعداد أحد املديرين للسفر إىل الخارج. . 2

اذكر األبعاد الخمس للثقافة.  كيف يؤثر كل ُبعد من هذه األبعاد عىل سلوك املوظف؟. 3

 ما الذي تش��ري إليه »دقة» برامج التدريب املتنوعة ثقافًيا؟  وما العوامل التي تؤثر . 4

يف مستوى الدقة الالزم يف التدريب؟

ما االغرتاب االفرتايض؟  وما مميزاته وعيوبه لكل من الرشكة واملدير عىل حد سواء؟ . 5

6 . )Warner Brothers( عملت مديرة املبيعات والتسويق الخاص برشكة وارنر براذرز

يف مدريد، وتس��تعد للعودة إىل الواليات املتحدة.  ما الذي يتعني عىل الرشكة عمله 

لضامن عودتها الناجحة. 

م��اذا يعني مصطلح »إدارة التنوع» بالنس��بة لك؟  تخيل أنك مس��ؤول عن تطوير . 7

برنام��ج تدريب التن��وع.  من املعنيون به��ذا األمر؟  وما الذي س��تدرجه كمحتوى 

للربنامج؟ 

م��ا هي برامج املرحل��ة االنتقالية من التعليم إىل العمل؟  م��ا الحاجة إليها؟  كيف . 8

تستفيد الرشكات منها؟ 
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ما املزايا والعيوب املحتملة لربامج تدريب التنوع املعتمدة عىل إدراك التوجه؟ . 9

ناقش آثار نظام الدفع املعتمد عىل املهارات املرتتبة عىل مامرسات التدريب.  . 10

ح��دد وناقش الخطوات املتضمنة يف تطوير نظ��ام التخطيط للتعاقب.  كيف ميكن . 11

لنظام تخطيط التعاقب أن يختلف بني املوظفني ذوي اإلمكانيات العالية واملوظفني 

ذوي املوهبة اإلدارية املتوسطة؟

كيف ميكن للرشكات أن تضمن أن النس��اء املوهوبات يتمّكن من الوصول إىل برامج . 12

التطوير؟ 

ما هي حسابات التعلم مدى الحياة؟  هل تعتقد أنها تساعد عىل االحتفاظ باملوظفني . 13

أو تشجيعهم عىل التدريب ومن ثم ترك العمل بالرشكة؟  فس أسبابك. 

مهام تطبيقية:

اذه��ب إىل املوقع اإللك��رتوين الخاص برشكة هيوليت ب��اكارد )إتش يب( )HP( عىل . 1

www.hp.com.  اضغط عىل أيقونة »تعرف علينا» ثم اضغط عىل »إدراج التنوع».  

ُتع��رف رشكة إتش يب بالتزامها بالتن��وع.  كيف ميكن أن توضح الرشكة هذا االلتزام؟  

وما هي سلسلة قيمة التنوع؟  وما آثار سلسلة القيمة املرتتبة عىل إدارة التنوع؟

2 . the Big Brothers/Big( تع��د منظم��ة ذا بيج براذرز/ بيج سيس��رتز أوف أم��ريكا

Sisters of America( أك��رب منظمة لتوجيه املراهقني يف الواليات املتحدة.  اذهب 

إىل املوق��ع اإللكرتوين الخاص بها ع��ىل www.bbbsa.org.  اقرأ عن رشكاء املنظمة، 

واق��رأ النرشات اإلخبارية والبيانات الصحفية املنش��ورة ع��ىل املوقع حول القصص 

اإلخبارية عىل رابط )غرفة األخبار News Room(.  حدد املزايا التي تتلقاها الرشكة 

من خالل العمل مع هذه املنظمة.  

أنت مسؤول عن إعداد فريق مكون من ثالثة مديرين من الواليات املتحدة للذهاب . 3

إىل مدينة س��يوداد خواريز Ciudad Juarez باملكسيك حيث متلكت مؤخرًا منشأة 

تجميع سيارات.  سيكون املديرون مسؤولني عن مراجعة العمليات الحالية للمنشأة 
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وإداراتها عىل مدار الثالث سنوات القادمة.  أمامك شهر واحد فقط إلعدادهم لرتك 
مهامهم.  ماذا ستفعل؟  استخدم املصادر التالية ملساعدتك عىل تطوير خطتك: 

M.  Gowan، S.  Ibarreche، and C.  Lackey، ”Doing the Right Things 
in Mexico، “ Academy of Management Executive 10، no.  1 )1996(: 
74-81; and M.  de Forest، ”Thinking of a Plant in Mexico?“ 
Academy of Management Executive 8، no.  1 )1994(: 33-40. 

اذهب إىل fairuse.stanford.edu، وه��و موقع إلكرتوين يطلق عليه حقوق النرش . 4
واالس��تخدام الع��ادل أعدته مكتبات جامعة س��تانفورد.  كيف ُينظ��ر إىل العمل يف 
املجال العام؟  بعبارة أخرى، كيف ميكنك اس��تخدام عمل شخص آخر مجاًنا دون أن 

يتعني عليك الحصول عىل إذن الستخدامه؟ 

5 . www.walmartstores. اذهب إىل املوقع اإللكرتوين ملتاج��ر وول مارت عن طريق
com، اضغط عىل أيقونة الوظائف ثم اضغط عىل أيقونة التنوع.  اس��تعرض جهود 
وول م��ارت للتنوع.  لرتى ما الذي فعلته وول م��ارت لتعزيز التنوع بها، قّيم جهود 
التنوع بالرشكة عن طريق الفئات التالية:  دعم اإلدارة العليا، دعم املوظفني، التعيني 
والتوظي��ف، تحديد وتطوي��ر املواهب، ضامن املعاملة العادلة، مس��اءلة املديرين، 
إضافًة إىل تحسني العالقات مع املساهمني الخارجيني.  ما التوصيات األخرى التي قد 

تقدمها إىل وول مارت لتطوير جهود التنوع بها؟  كن محدًدا إىل أكرب قدر ممكن. 

اذه��ب إىل املوقع اإللكرتوين ملركز الربام��ج القومية لفورد ويونايتد أوتو ووركرز عن . 6
طري��ق www.uawford.com.  اخرت واحدة من الربامج املش��رتكة للفحص.  تصفح 
اإلنرتن��ت لتجد معلومات ع��ن الربنامج.  إىل ما يهدف الربنامج؟  ما األنش��طة التي 

يتضمنها الربنامج؟  من الذي يشارك يف الربنامج؟ 

ته��دف إدارة ش��بكة املعلوم��ات املهنية العاملي��ة )O*NET( إىل تعزي��ز التعليم . 7
والتدريب واالستشارات واحتياجات التوظيف من القوى العاملة األمريكية.  اذهب 
إىل املوقع اإللكرتوين online.onetcentre.org/.  اخرت مجموعات الوظائف ثم اخرت 
أحد الوظائف.  ما نوع املعلومات التي تم تقدميها؟  ناقش األس��اليب املختلفة التي 

ميكن من خاللها أن تكون تلك املعلومات مفيدة للتدريب والتطوير.  
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حالة دراسية: التخلص من السقف الزجاجي للمحاسبين:

يف مهنة املحاسبة، ميتلك كل من الرجال والنساء عىل حد سواء فرصاً مميزة للعمل لدى 

كربى الرشكات.  ورغم ذلك نجد يف النمط التقليدي للس��قف الزجاجي أن النس��اء يشغلن 

نصف الوظائف األولية ويشكلن ما ال يزيد عن ُخمس الرشكاء يف معظم الرشكات.  وتخىش 

ال��رشكات من هذا األمر نظ��رًا لرغبتها يف العثور عىل أفضل املوظفني واالحتفاظ بهم، بغض 

النظر عام إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً.  كذلك، فإن املحاس��بني ذوي الخربة يتقاعدون يف الوقت 

ال��ذي تتزايد فيه الحاجة إىل خدمات املحاس��بة، لذا فإن ال��رشكات بحاجة إىل العثور عىل 

أفضل املوظفني واالحتفاظ بهم.  

وجدت رشكة إرنست آند يونغ )Ernst & Young( أن املسارات املهنية الجذابة ميكنها 

أن تسهم يف االحتفاظ باملحاسبات النساء، إذ تؤدي العديد من املحاسبات عملهن إىل جانب 

العناية بآبائهن من كبار السن أو األطفال، مام يعرضهن لنقص محتمل مقارنًة بنظرائهن من 

الرج��ال الذين قد يحتلون املناصب اإلدارية عىل نحو أرسع.  وقد تجنبت الرشكات إس��ناد 

مهام كبار عمالئها إىل املحاس��بات الاليت يرغنب يف العمل لساعات محددة.  وتحدد إرنست 

آن��د يونغ فرص العمل عىل نح��و أكرث مرونة وتقدم جداول مخفضة وس��اعات عمل مرنة 

ووس��ائل اتصال، وللتأكد من أن فرص العمل هذه جي��دة كتلك املقدمة إىل املوظفني وفًقا 

للجداول التقليدية، ولضامن أن املهام التي ُيعهد بها إىل النس��اء واألقليات ذوي اإلمكانيات 

العالية تتضمن مهام كبار العمالء، قامت رشكة إرنست آند يونغ بتشكيل فرق القيادة. 

وتب��ذل الرشكة جهوًدا خاصة لتطوير النس��اء واألقليات الذين ميتلكون إمكانيات عالية، 

وقد أس��ند إىل أعضاء من املجلس التنفيذي للرشك��ة مهام العمل بصفة موجهني للموظفني 

ذوي اإلمكانيات العالية، ويقدم أولئك املوجهون خالصة تجاربهم كام يس��اعدون عىل إبراز 

املرشحني من النساء واألقليات لتويل املهام الرضورية.  وقد اتخذت إرنست آند يونغ خطوات 

لضامن أن رشكاءها، وعادة الذكور منهم، يشعرون باالرتياح عند توجيه املحاسبات، وتساعد 

الرشيكة البارزة املس��ؤولة عن إسرتاتيجية املس��اواة بني الجنسني بقية الرشكاء عىل تطوير 

دور املوجهة.  فعىل سبيل املثال تحفز بقية الرشكاء عىل دعوة النساء لحضور االجتامعات، 

بداًل من انتظار تقدميهم لطلب للمش��اركة يف االجتامعات، وشجعت الرشكاء عىل أن يكونوا 
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أكرث رصاحة إذا ما كان يتعني عليهم تقديم تغذية راجعة سلبية للمتدربات من النساء، كام 

ساعدت أيًضا يف الكشف عن التوقعات غري املعلنة للموجهني.  ويف أحد املواقف، كان لدى 

املدير أكرث من س��يدة موهوبة، إال أنه مل يعرض عليهم االنتقال ألنه افرتض أن أزواجهن لن 

يوافقوا عىل ذلك، واعتقدت أنه ترك املرشحات يتعاملن مع هذه املخاوف، وقد حاول املدير 

ب��ل لقد ذك��ر أن لديه اقرتاحاً يكون فيه كل األطراف رابحني، فق��د كان أحد كبار املديرين 

الجدد سعيًدا بانتقاله ومبتابعة العمل الذي يتيح له إمكانية أن يكون رشيكاً يف املستقبل.  

مل��اذا يعد التخلص من الس��قف الزجاجي قضية هامة إلرنس��ت آن��د يونغ؟  ما املنهج 

التطويري الذي تبنته إرنس��ت آند يونغ ملواجهة التحديات التي يفرضها السقف الزجاجي؟  

م��ا التوصيات التي ميكنك تقدميها للرشكة ملس��اعدتها عىل التأكد م��ن نجاح برامج توجيه 

املوظفني ذات اإلمكانيات العالية؟

المصدر:
C.  Hymowitz، «Coaching Men on Mentoring Women Is Ernst & Young Partner’s Mission، « The 

Wall Street Journal )June 14، 2007(، http://online. wsi. com: ”Leadership Drivers، « Training )June 

1، 2007(; J.  Cavaluzzi، «Women Are Not on Par)tner( with Male Colleagues، «Crain›s New York 

Business )September 14، 2007(; «Accounting for Good People: Talent Management، “ Economist 

)July 21، 2007(. 

من صفحات مجلة بيزنس ويك الحالة الثالثة: 

أسرار أحد نجوم الموارد البشرية:

يرجع الفضل يف الس��معة األس��طورية التي تتمتع بها جرنال إلكرتيك يف إدارة املواهب 

إىل ويليام جيه كونايت )William J.  Conaty(، فقد ساعد خالل األربعني عاًما التي قضاها 

يف الرشكة، ومن بينها الثالثة عرش عاًما التي ش��غل فيهم منصب رئيس املوارد البرشية، عىل 

تشكيل الصورة الحالية للموارد البرشية.  وبحسب أحد املسؤولني التنفيذيني السابقني وأحد 

صحفيي بيزنس ويك »الرجل مذهل بحق، فلديه ثقة هائلة يف كل مستوى، ويحرتمه رجال 

النقابة بقدر احرتامهم املديرين البارزين». 
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تويل كونايت رئاسة إحدى اإلدارات التي غالًبا ما ُينظر إليها باعتبارها إدارة مساندة حيث 

اس��تطاع تحويلها إىل رشيك رئيس يف العمل، يعزز من وجود مجموعة من املواهب ويركز 

عىل الحاجة إىل تطوير القيادة بش��كل مس��تمر.  ومن بني األمور األخرى العديدة التي قام 

بها، إس��هامه يف إدارة املرحلة االنتقالية بع��د رحيل ويلش )Welch( وحتى تويل جيفري أر 

إمييلت )Jeffrey R.  Immelt( يف عام 2001م وكان له دور أسايس يف تشكيل رؤية جديدة 

للقيادة العاملية التي تركز عىل س��امت مثل التخيل والش��مولية.  ويبلغ كونايت سن الحادية 

والستني من عمره، وهو اآلن يتمتع بفرتة التقاعد بعد أن نقل عمله يف بداية هذا العام إىل 

جون لينش John Lynch، زميله يف قس��م املوارد البرشية، يف حني وافق عىل املكوث إلدارة 

املفاوض��ات الخاصة بنقابة الع��امل هذا الصيف، وبينام يختتم مهام��ه يف جرنال إلكرتيك، 

نصحهم كونايت برعاية القادة ودعمهم.  

هل تجرؤ على التمييز؟

بحس��ب كونايت فإن تقييم املوظفني يس��هم يف دعم مستوى الحيوية التنظيمية وتعزيز 

الج��دارة الحقيقي��ة.  إذ ينبغ��ي أن تكون الج��دارة هي معيار الحكم ع��ىل املوظفني دامئاً 

وتقييمه��م ومكافأتهم أو معاقبتهم عىل أدائهم.  وقد تحدث ويلش كثريًا عن تقليص حجم 

العاملة بنسبة 10%، وكان هذا الهدف مسألة ال يحبذها إميلت.  إال أن كونايت يرص عىل أن 

التمييز »ال يزال هو املحرك لهذه الرشكة».  فام من يشء يعادل القلق من أن تتم مقارنتك 

بنظرائك لتعزيز األداء.  إذ يقول »إننا نرغب يف غرس مشاعر القلق يف النظام، فلقد تحولنا 

إىل القل��ق حول النس��بة التي يتم تصنيف كل فئة بها، لك��ن يتعني عليك أن تعلم من أقل 

املوظفني فاعلية يف فريق عملك – ومن ثم عليك أن تتخذ إجراء حيال هذا األمر».  

مواصلة دعم المحامين:

يس��عى القادة عىل نحو متواصل لتحس��ني أدائهم الش��خيص وأداء الفرق التي يعملون 

معها، إذ يقول كونايت:  »يتمثل أحد أس��باب إخفاق املسؤولني التنفيذيني يف جرنال إلكرتيك 

يف أنهم توقفوا عن التدريب؛ إذ يتنامى العمل وتتنامى املساءلة ولكن ال يتنامى املوظفون 

معه��ام».  وتقدر ج��رنال إلكرتيك التدريب املس��تمر حت��ى إن ال��دورات التدريبية التي 
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تعقدها تعد واحدة من املكافآت العالية القيمة.  ويعد االس��تعداد للذهاب إىل كروتونفيل 

 Hudson River مرك��ز التدريب امُلق��ام عىل 53 فداناً عىل نهر هادس��ون ،Crotonville

بنيوي��ورك، مؤرشاً عىل أن املوظف عىل وش��ك االنتقال إىل املرحل��ة التالية.  ويقول كونايت:  

»يعد كروتونفيل واحداً من أفضل األدوات التي منتلكها يف ترسانتنا».  وتعد برامج التدريب 

الشاملة التي تعقدها الرشكة أداة توظيف قوية كام أنها تساعد عىل تحفيز املوظفني ممن 

هم يف املرتبة املتوس��طة، عالوة عىل ذلك، تس��تخدم جرنال إلكرتيك مركز كروتونفيل وغريه 

من مراكز التدريب املنترشة حول العامل وسيلة ملعرفة العمالء واألقران ذوي القيمة. 

ال تصادق الرئيس:

يشري كونايت إىل أنه غالًبا ما يرتكب مسؤولو املوارد البرشية أخطاء تتمثل يف الرتكيز عىل 

أولويات واحتياجات املدير التنفيذي، مام يقلل من فرصتك يف الدفاع عن املوظفني.  ويقول 

كونايت:  »إذا ما اقرتبت فقط من املدير التنفيذي للرشكة، فأنت ميت ال محالة.  إذ يصطدم 

قائ��د امل��وارد البرشية باملدير التنفيذي، وتعتقد بقية املنظم��ة أن قائد املوارد البرشية غري 

جدير بالثقة وال ميكن االعتامد عليه». 

يحاول كونايت التصدي لتلك املخاطرة عن طريق إبعاد نفس��ه عن إمييلت يف املناسبات 

العام��ة.  وبينام يقيض قلي��ل من املوظفني وقًتا أكرب مع إمييل��ت مقارنة بهذا الوقت الذي 

يقضي��ه كون��ايت، فإنه يتعمد قضاء املزيد من الوقت يف التفاع��ل مع زمالء العمل اآلخرين، 

عالوة عىل ذلك يشري كونايت إىل أنه هو الشخص الذي »يواجه جيف )Jeff( بقوة يف الوقت 

الذي ال يجرؤ فيه الرجال اآلخرين عىل ذلك.  إنه يعلم أنني أقوم بذلك، أحتاج إىل أن أكون 

مس��تقاًل، كام أنني بحاجة إىل أن أكون موثوًقا».  كذلك فقد أشار إىل رضورة أن يكون املرء 

رصيحاً مع القادة عىل نحو خاص.  حيث ذكر إمييلت مؤخرًا »أدعو بيل» »الصديق األول»...  

فهو الرجل الذي يستطيع أن يتحرك يف مكتبي وينتقدين كلام كان هناك حاجة لذلك».  

كن سهل االستبدال:

يط��ور القادة الكبار خط��ط تعاقب كبرية، أما القادة اآلخرين فيخش��ون هذه الخطط، 

حيث يقول كونايت »أستطيع أن أقوم مبرشوع تلو اآلخر وإخبارك متى نكون أقوياء أو ضعفاء 
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في��ام يتعلق بالتعاقب.  إن األمر كله يتعلق بوجود مدير تنفيذي ال يرغب يف االعرتاف بأن 

شخصاً آخر ميكنه القيام بعمله، فإذا تم التخلص من اثنني أو ثالثة من املديرين املحتملني، 

فإن��ه يتعني عليك البحث عمن قام به��ذه العملية».  ويف جرنال إلكرتيك ُيحكم عىل القادة 

وفًق��ا ملدى قوة فريقهم وتتم مكافأتهم وفق��اً لدرجة توجيههم ملوظفي املنظمة، ويتباهى 

كونايت بأن خليفته ش��خص سبق أن حصل عىل مساعدته يف التطور يف قسم املوارد البرشية 

برشكة جرنال إلكرتيك.  

كن شمولياً:

داخ��ل كل منظمة تجد ميوالً ملحاباة املوظفني الذين تعرفهم، إال أن ذلك من ش��أنه أن 

يقوض قدرة املنظمة عىل تحقيق النجاح.  فقد ش��عر كونايت باالس��تياء عند تذكره استحواذ 

ج��رنال إلكرتيك عىل رشكة بورغ وارنر )Borg - Warner( عام 1988ويقول يف ذلك:  »لقد 

وجدن��ا أن فريق املبيعات لديهم مل يكن أنيقاً ومتحمس��اً كفريقنا يف جرنال إلكرتيك.  فقد 

انته��ى بنا املطاف بفق��دان فريق املبيعات الخاص بهم وفقدن��ا العمل معهم»، إذ ذهبت 

املناصب اإلدارية العليا إىل موظفي جرنال إلكرتيك، ُمهمشني الفريق املوجود.  

وحالي��اً ُتقيم جرنال إلكرتيك املواهب املوجودة يف الرشكات حتى قبل االس��تحواذ عليها، 

ألنه أمر هام يس��تحق العناي��ة، حيث يقول كونايت:  »لقد وجدن��ا أن هناك عرشة موظفني 

يتع��ني علينا ضمهم إىل فريق الرشكة، ونحن بحاجة إليهم هناك لعدة س��نوات.  واآلن فإننا 

نقوم بوضع لوائح خاصة تجعلهم يشعرون بأنهم مرحب بهم عىل املستوى املادي والعاطفي 

عىل حد سواء، فال ميكن أن يكون رجالنا يف جرنال إلكرتيك هم الرابحون يف تلك الصفقات».

تحرير اآلخرين للقيام بعملهم:

يق��ول كونايت »أنه عندما يتعلق األمر باملدير التنفيذي، فإن إحدى مهامي كانت تتمثل 

 ،)Ram Charan( يف تخفيف األعباء عليه ال زيادة أعبائه».  ويضيف كونايت أن رام ش��اران

أحد االستشاريني اإلداريني الذين عملوا مع املسؤولني التنفيذيني لجرنال إلكرتيك، »كان لديه 

من الحدة الكافية بدرجة تجعله ينظر إىل الفوارق الفردية ويأخذها من عىل طاولة املدير 

التنفيذي.  ويحل املشكالت ويحقق تقدماً».  
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وقد امتد هذا التوجه ليشمل توفري أدوات العمل للموظفني والترصيح لهم بالعمل وفق 

رشوطه��م الخاصة، بل لق��د حققت جرنال إلكرتيك تقدماً ملحوظ��اً يف إبعاد املوظفني عن 

املسار لبعض الوقت.  يقول كونايت عنها:  »كانت هذه هي ُقبلة املوت».  ويشري إىل شخص 

مثل شارون أر دايل )Sharon R.  Daley(، وهي مدير تنفيذي بارز بقسم املوارد البرشية 

مل تقب��ل برتقيتها حتى تس��تطيع قضاء املزيد م��ن الوقت مع أطفالها.  وق��د أبقتها جرنال 

إلكرتيك تعمل بدوام جزيئ إىل أن أصبحت مستعدة لتقبل تحديات جديدة، وهي اآلن أحد 

مس��ؤويل الرشكة وأفضل مس��ؤويل املوارد البرشية بها.  ويرسم كونايت حدوداً لذلك ويقول:  

»الزلت أشعر بالسخرية عندما أرى مصطلح »يعمل من املنزل يف أحد أيام األسبوع، والسيام 

الجمعة»، ولكننا أكرث انفتاحاً ومرونة ألنك ترى املردود».  

قم بتبسيط األمور:

تتطلب أغلب املنظامت وس��ائل اتصاالت بس��يطة ومركزة ومنظمة.  يقول كونايت:  »ال 

تس��تطيع نقل 325000 شخص لديهم العديد من الرس��ائل واملبادرات املختلفة».  وينجح 

القادة ثباتهم واتس��اق مواقفهم ووضوحها تجاه مجموعة من الرس��ائل الرئيس��ة.  وأفضل 

هؤالء القادة هو من ال ينحرف عن املس��ار يف األوقات الصعبة.  »وما أود قوله هو أن %70 

م��ن قادتنا يواجهون الصعاب بش��كل جيد، يف حني أن 30% منه��م يرتكونها تتغلب عليهم.  

فإذا مل يكن بإمكانك التحمل وإذا مل تكن تتمتع بروح الدعابة، فأنت ال تنتمي لتلك الرشكة.  

فالجميع يخفق من آن آلخر.  وما يهم حًقا هو طريقة تعاملك مع األمور». 

أسئلة:

متثلت إحدى نصائح بيل كونايت لتطوير القيادة يف أن تكون »شمولياً».  بناء عىل ما . 1

ناقشناه يف الفصل السابع والثامن والعارش من هذا الكتاب، ما الذي قد يعنيه ذلك 

بالنسبة لك؟

كي��ف تتعلق »امتالك الجرأة ع��ىل التمييز» بتخطيط التعاق��ب؟  وما األدوار التي . 2

يلعبها التقييم للتمييز بني املوظفني؟ 
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كي��ف ميكن للموظف��ني ومديريهم تحديد ما إذا كان��وا مهتمني ومؤهلني للمناصب . 3

القيادية؟

المصدر: 
D.  Brady، «Secrets of an HR Superstar، « Business Week )April 9، 2007(.  Copyright 2000-2009، by 

the McGraw-Hill Compares Inc. 
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الجزء الرابع

الوظائف وإدارة الحياة الوظيفية

من املرجح أن يكون كل منا قد عمل يف وظيفة واحدة عىل األقل، إن مل يكن أكرث، خالل 

حيات��ه العملية ومن ثم ف��إن الفصل الحادي عرش الذي يحمل عن��وان- الوظائف وإدارة 

الحي��اة الوظيفي��ة- يناقش أكرث وجهات النظر ش��يوعاً حول الوظائ��ف، وملاذا ينبغي عىل 

الرشكات أن تحفز موظفيها عىل إدارة حياتهم الوظيفية وعىل عملية إدارة الحياة الوظيفية 

ومس��ؤولية املوظف��ن واملديرين والرشكة تجاه تحقيق إدارة فعال��ة للحياة الوظيفية.  أما 

الفص��ل الثاين عرش- التحديات الخاص��ة يف إدارة الحياة الوظيفية- فيناقش القضايا املهمة 

الت��ي قد تواجه املوظفن خ��الل فرتة عملهم يف الرشكات أو عند تغيري الوظائف أو الرشكة 

الت��ي يعمل��ون لديها أو طبيعة العم��ل أو عند التوقف عن العمل، ك��ا يناقش تحديات 

خاص��ة أخرى مثل التواصل االجتاعي وتوجيه املوظفن واملس��ارات الوظيفية ومش��اركة 

الوظائف وتجنب التقادم الفني، واالستقرار الوظيفي والتعامل مع مشكالت الحياة العملية 

والتوظيف الخارجي والتقاعد. 

يختت��م الجزء الرابع بعرض حالة دراس��ية ترسد تجارب س��يدتن قررتا أن تتش��اركا يف 

الوظائف. 

الوظائف وإدارة الحياة الوظيفية.. 1

تحديات خاصة يف إدارة الحياة الوظيفية.. 2
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الفصل الحادي عشر

الوظائف وإدارة الحياة الوظيفية

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض أن تكون قادراً عىل:. 1

تحديد األسباب التي تدفع الرشكات ملساعدة املوظفن عىل إدارة حياتهم الوظيفية. . 2

مناقشة الوظيفة املتغرية وكيفية اختالفها عن الوظيفة التقليدية. . 3

رشح وتوضيح مهام وأنشطة عملية التطوير الوظيفي. . 4

تصميم نظام إلدارة الحياة الوظيفية. . 5

مناقشة دور اإلنرتنت يف إدارة الحياة الوظيفية. . 6

القيام بدور املدير يف إدارة الحياة الوظيفية بفعالية. . 7

إدارة الحياة الوظيفية تس��اعد ش��ركة أكسنتش��ر )Accenture( على التواصل مع القوى 

العاملة االفتراضية لديها:

متتلك رشكة أكس��نترش )Accenture(، وهي رشكة استش��ارات إداري��ة عاملية، مكاتب 

يف 150 مدين��ة حول العامل ومنها األرجنتن وبتس��وانا وكوريا الجنوبي��ة وبولندا والواليات 

املتحدة، ولكنها تش��جع موظفيها عىل قضاء أوقاتهم مع العم��الء بعيداً عن مكاتبهم، فإذا 

أراد املوظفون قضاء أوقاتهم يف أحد مكاتب الرشكة االستش��ارية فعليهم أن يحجزوا مكتباً 

قب��ل ذلك.  ومتتلك أكس��نترش قوة عامل��ة إدارية افرتاضية تبل��غ 178,000موظٍف والذين 

رمبا يعملون يف وقت واحد ولكن بتوقيتات وأماكن متفرقة حول العامل.  ويقوم استش��اريو 

أكس��نترش بتحليل احتياجات العمالء وابتكار وتطبيق حلول لها، كا يعمل االستش��اريون 

ضمن فرق عمل بحس��ب حجم املرشوعات والعمالء.  وعىل الرغم من أن العمل والس��فر 

ممتعان إال أنها قد يؤثران س��لباً يف االستش��ارين الذين يقرر أغلبهم االستمرار يف وظيفة 
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ثابتة والعمل عادة مع عميل واحد.  وال يعترب االستش��اري الذي يعمل مع عميل واحد غري 

مخل��ص للرشكة، فذلك يف الحقيقة، يس��اعد الرشكة عىل االحتف��اظ بالعمل أو حتى إضافة 

عمل جديد.  وعىل الرغم من ذلك فاإلخفاق الحقيقي ألكس��نترش يتمثل يف خسارة األموال 

نتيجة لترسب املوظفن املوهوبن من الرشكة. 

لقد اتخذت أكس��نترش العديد من اإلجراءات للحد من تدوير موظفيها وذلك مبساعدة 

االستشارين يف تنظيم فرص العمل مع الرشكة واالستفادة منها.  فمثاًل، بعد التسكن الوظيفي، 

يعن لكل موظف جديد مستش��ار مهني، ما يزيد من عدد موظفي أكس��نترش الصغار يف 

مجال العمل نفس��ه مع مستشاري أكس��نترش املس��ؤولن عن التعامل املبارش مع العمالء 

أو التحاور معهم عرب اإلنرتنت ملناقش��ة فرص العمل الحالي��ة والفرص املحتملة للموظفن 

الجدد.  كا أن األداء يف أكس��نترش ونظام املكافآت املعمول به يش��جع كبار موظفيها عىل 

تنظيم أوقاتهم ووضع جداول لالستش��ارات الوظيفية.  فكل موظف يف الرشكة يتم تقييمه 

وفقاً ملهارات التطوير باعتبارها جزءاً من املراجعة السنوية ملستوى أداء املوظفن، إذ يرتبط 

هذا التقييم مبعدالت الزيادة يف رواتبهم.  وحتى ميكن تش��جيع التطور الوظيفي فإن قسم 

املوارد البرشية يف أكس��نترش يركز عىل كيفية نقل املسارات الوظيفية املختلفة بفعالية أكرث 

للموظفن، عالوة عىل ذلك يتعن عىل استش��اريي الرشكة حضور التدريب اإللزامي املقدم 

ليوم واحد يف املس��ارات الوظيفية املختلفة بالرشكة التي اس��تبدلت فلسفتها القدمية والتي 

تتمثل يف »إما أن ترتقى أو تغادر« بفلس��فة أخرى تؤكد إس��هام قوتها العاملة املختلفة يف 

العمل بطرق مختلفة لكنها تكاملية.  وتعتمد إس��رتاتيجية عمل أكس��نترش عىل تلك القوى 

العاملة املختلفة التي تندمج فيا بينها يف ش��كل متكامل يهدف ملساعدة الرشكة وعمالئها 

عىل تحقيق مس��تويات عالية من األداء الوظيفي.  ونتيجة لذلك متتلك أكسنترش اآلن فرصاً 

عدي��دة تختلف م��ن حيث نوع العمل )استش��ارياً وتكنولوجياً أو ع��رب التعاقد الخارجي( 

وكذلك نوع العميل املقدم له الخدمة )كالرشكات الربحية وغري الربحية(.  

كا قامت أكسنترش بإنشاء موقع إلكرتوين يطلق عليه سوق الوظائف لتزويد املوظفن 

مبعلومات حول تغيري الوظائف داخل الرشكة.  ويوفر هذا املوقع روابط للوظائف الشاغرة.  

فعىل س��بيل املثال، نجد يف أحد الفيديوهات عىل املوقع رشحاً لكيفية انتقال أحد موظفي 
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الرشكة من االستشارة إىل العمليات التجارية ومنها إىل املوارد البرشية، حيث ترشح املوظفة 

كيف س��اعدتها كل خط��وة من هذه الخط��وات يف تطوير مهاراته��ا وخرباتها، كا تعرتف 

أكس��نترش بأهمية الدور الذي تلعبه فرتات التفرغ من العمل يف الحياة الوظيفية الناجحة.  

فمثاًل لدى أكس��نترش برنامج إجازات )يسمى اإلجازة املستقبلية( الذي ميكن املوظفن من 

تخصيص جزء من رواتبهم لقضاء إجازة تصل مدتها إىل ثالثة شهور.  كا تطلب الرشكة من 

املوظفن تقييم أدائها وطريقة توفريها لبيئة معيش��ية مرتفعة املستوى باإلضافة إىل ترتيب 

موضوعات مثل التنوع والس��معة والعمل واملكافآت وتطوي��ر الوظيفة طبقاً الهتاماتهم 

الش��خصية، ألن ذل��ك يس��اعد الرشكة عىل تحديد الت��وازن بن العمل والحياة الش��خصية 

للموظفن.  كا يستخدم االستشاريون هذه االستبانات يف مناقشاتهم مع املوظفن. 

المصدر: 
J.  Marquez ،»Accentuating the Positive  ،»Workforce Management )September 22 ،2008(:  18 -25.  

Also  ،see Accenture›s Web site at www. accenture. com; S. Needleman  ،»New Career  ،Same 

Employer ،»The Wall Street Journal )April 21 ،2008(: B9.

مقدمة:

التطوير الوظيفي هو مسألة مهمة للرشكات التي تستهدف تطوير بيئة مناسبة للتدريب 

 Pricewaterhouse( املس��تمر، إذ تش��ري الدراس��ة التي أجرتها برايس ووتر هاوس كوبرز

Coopers( عن الرشكات املتخصصة يف التمويل والخدمات اإللكرتونية والضيافة والعقارات 

والصناع��ات التكنولوجي��ة إىل أن الرشكات التي تنج��ح يف إدارة عمليات منو املوظفن التي 

تواكب اتساع مشاريعها وازدياد الطلب عىل منتجاتها وخدماتها تركز عىل التوظيف والتطوير 

الوظيفي والتوجيه الثقايف والعالقات 868.  إذ تؤكد هذه الرشكات أن املوظفن مسؤولون عن 

إدارة حياته��م الوظيفية، إال أنهم أيضاً يزودون للرشك��ة باملوارد التي تعزز بعض الوظائف 

مثل االستش��ارين املتخصصن وتعزز كذلك فرص التطوير والتوجيه والتدريب اإلداري عىل 

كيفي��ة تدريب املوظفن.  وتس��تعرض املقالة االفتتاحية عن رشكة أكس��نترش أهمية إدارة 

الحي��اة الوظيفية بالنس��بة للموظفن وأرباب العمل.  وتؤكد املقال��ة أن أكرب تحد تواجهه 

الرشكات هو كيفية املوازنة بن تطوير الوظائف الحالية واس��تقطاب وتعين موظفن جدد 
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ذوي مهارات جديدة.  فعىل سبيل املثال شكلت رشكة يت. رو برايس )T. Rowe Price( فرق 

عمل ومجالس يف مختلف أقس��ام الرشكة حيث كانت مهمتها البحث يف تأثري إدارة الحياة 

الوظيفية يف اس��تقطاب املوظفن واالحتفاظ بهم، ومن ثم فقد ركز أحد الربامج عىل املسار 

الوظيف��ي ملندويب الهاتف الجدد، ما أس��هم يف توفري فرص لتطوير الواعدين من املوظفن 

الجدد عرب تقديم حوافز مادية لهم وطرح فرص تطويرية أخرى ذات صلة مبارشة بالتدريب 

وبالخربات الوظيفية869.

وهن��اك عامل آخر يؤثر يف مفه��وم الوظائف وهو زيادة االعت��اد عىل فرق العمل يف 

تقدي��م املنتجات والخدم��ات.  فالفرق متنح ال��رشكات قدراً من املرون��ة يف الحصول عىل 

موظف��ن موهوبن داخل الرشكة )بدوام كامل( أو خارجه��ا )موظفن مؤقتن ومتعاقدين( 

للعم��ل عىل تقديم الخدمات واملنتجات بحس��ب ما يطلب منه��م.  إال أن هذه الوظائف 

يف بعض الحاالت ينظر لها عىل أنها وظائف مرتبطة باملش��اريع.  وهذه الوظائف املرتبطة 

باملشاريع هي عبارة عن سلسلة من املشاريع التي قد ال تكون جزءاً من عمل الرشكة، ما 

ينطوي عىل تغري يف املفهوم الوظيفي الذي يس��هم يف زي��ادة أهمية إدارة الحياة الوظيفية 

من منظور كل من املوظف والرشكة عىل السواء. 

نظراً ألن الكثري من املوظفن ميضون قدراً كبرياً من حياتهم يف العمل، فإنه من الرضوري 

أن يلبي العمل احتياجات املوظفن مثل ش��عورهم باالنتاء وباإلنجاز وبالس��لطة والنمو.  

ومن ش��أن إدارة الحياة الوظيفية أن تس��اعد املوظفن يف تلبية هذه االحتياجات، كا أنها 

أيض��اً متثل أهمية كب��رية لهم ألن مكان العمل هو عبارة عن ذلك املحيط الذي تتحقق فيه 

املساواة االجتاعية والتنوع الوظيفي والحرية الشخصية 870.  وحتى يتم إذابة هذا السقف 

الزجاجي، وحتى تتم إدارة التنوع بشكل جيد، فإنه ينبغي عىل الرشكات أن توجه مزيداً من 

االهتام للخربات الوظيفية لدى املوظفن.  ومع االستخدام املتزايد للموظفن املؤقتن مثل 

املتعاقدين املستقلن )انظر املناقشات يف الفصل األول(، أصبحت إدارة الحياة الوظيفية أكرث 

من مجرد تحد، وهناك مس��ألة وثيقة الصلة بهذا األمر وهي أن بعض املوظفن )وخصوصاً 

املتعاقدي��ن املس��تقلن واملوظفن املؤقت��ن( يختارون إما تغيري وظائفه��م وفق مصالحهم 

الشخصية أو تجنب التحول إىل موظفن لهم خربات متقادمة أو مهملة نظراً لتخصصهم يف 

وظيفة واحدة مثل التكنولوجيا أو االقتصاد أو التجارة.  فعىل سبيل املثال شغلت استشارية 
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كبرية يف مجال إدارة الخدمات الصحية والبرشية يف نيويورك العديد من الوظائف املختلفة 

التي ابتكرت بعضها،871 كا أنها تقوم بالتواصل مع خرباء خارج املؤسسة وتقول إن عالقاتها 

جعلتها »تبتك��ر أفكاراً جديدة ومفاهيم مختلفة«. فكثري من املوظفن ال يريدون التضحية 

بحياتهم الش��خصية واألرسية من أجل وظائفهم.  وعىل س��بيل املثال، يبحث املوظفون عن 

وظائف بس��اعات عمل قصرية ومرنة وبيئات عمل جذابة وأزياء مريحة ومزايا أخرى مثل 

رعاية األطفال واملسنن وخدمات الحراسة وكل هذه األشياء التي متكن املوظفن من املوازنة 

بن عملهم وحياتهم الشخصية. 

رمبا تتس��اءل ملاذا يناقش كتاب عن التدريب مس��ائل تتعل��ق بالوظائف وإدارة الحياة 

الوظيفي��ة؟ البد وأن تعلم أن تحفيز املوظفن لحضور برامج التدريب والنتائج املرجوة من 

حضورها واختيار الربامج وكيفية وصول املوظفن ملا يريدون معرفته تتأثر جميعها بتغريات 

مفه��وم »الوظيف��ة«، فقد تكون الحياة الوظيفة للموظف غ��ري مرتبطة برشكة واحدة عىل 

سبيل املثال، إذ إن إدارة الحياة الوظيفية ليست مسألة تقوم بها الرشكات لصالح املوظفن.  

إال أن املوظفن عليهم أن يأخذوا زمام املبادرة يف إدارة حياتهم الوظيفية عرب تحديد نوعية 

العمل الذي يريدونه ومصالح العمل عىل املدى البعيد واملهارات التي يرغبون يف تطويرها.  

أيضاً ستعلم يف هذا الفصل، أنه وبسبب تغري توقعات أرباب العمل واملوظفن تجاه بعضهم 

البعض )املش��ار إليها بالعقد النفيس( فإنه س��يتم التأكيد عىل استخدام الخربات والعالقات 

الوظيفية يف دورات التدريب والندوات، وباإلضافة إىل ذلك يتوىل املدربون مسؤولية إعداد 

برامج تساعد املديرين عىل لعب دور فعال يف نظم إدارة الحياة الوظيفية.  

يبدأ هذا الفصل مبناقشة سبب أهمية إدارة الحياة الوظيفية.  ويبن الجزء الثاين من هذا 

الفصل التغريات التي طرأت عىل مفهوم الوظيفة، حيث س��تتم مناقش��ة اآلثار املرتتبة عىل 

التغيريات التي تطرأ عىل إدارة الحياة الوظيفية.  كا يعرض هذا الفصل أيضاً منوذجاً إلدارة 

الحياة الوظيفية الذي يعتمد عىل املفهوم الجديد للوظيفة والذي يوضح تحديات التطوير 

الت��ي تواجه املوظفن وكيفية مس��اعدة الرشكات موظفيها عىل مواجه��ة هذه التحديات.  

ويختتم الفصل بتوضيح العنارص الخاصة بنظم إدارة الحياة الوظيفية ومبناقشة األدوار التي 

يلعبها املوظفون واملديرون والرشكات يف نظم إدارة الحياة الوظيفية الناجحة.  
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ما سبب أهمية إدارة الحياة الوظيفية؟

إدارة الحياة الوظيفية هي العملية التي من خاللها يستطيع الموظفون:

• معرفة اهتاماتهم الشخصية وقيمهم ونقاط قوتهم وضعفهم. 	

• الحصول عىل املعلومات الالزمة حول فرص العمل داخل الرشكة. 	

• تحديد أهدافهم الوظيفية. 	

• وضع خطط عمل لتحقيق األهداف الوظيفية872. 	

ُتع��د إدارة الحياة الوظيفية مهمة من منظور املوظف��ن والرشكة أيضاً، 873 فمن منظور 
الرشك��ة ميكن أن يؤدي الفش��ل يف تحفيز املوظفن لوضع خط��ط لوظائفهم إىل عدم توافر 
الع��دد الالزم من املوظفن لش��غل الوظائف الش��اغرة باإلضافة إىل انخف��اض معدل التزام 
املوظفن واالس��تخدام الس��يئ لألموال املخصصة لربامج التدريب والتطوير.  أما من منظور 
املوظ��ف فإن ضعف إدارة الحياة الوظيفي��ة ميكن أن يؤدي إىل اإلحباط نظراً لقلة التطوير 
الش��خيص وصعوبات العمل، ووجود مشاعر سلبية تجاه الرشكة نظراً لعدم التقدير والعجز 
يف إيجاد بديل رضوري للوظيفة )داخيل أو من خالل رشكة أخرى( بسبب عمليات االندماج 
أو االستحواذ أو إعادة التأسيس أو تخفيض العالة، فعىل سبيل املثال، عندما ننظر إىل رشكة 
أمريكان انفراس��رتاكترش )American Infrastructure( وهي رشكة متخصصة يف التشييد 
والتعدي��ن واملواد نجد أن لديها أكرث من 1.700 موظف.  وقد وضعت هذه الرشكة خارطة 
طريق للتطوير الوظيفي ليكون جزءاً من جهودها لزيادة رضا املوظفن والحد من معدالت 
التدوي��ر لديها،874 وتش��مل خطة التطوير الوظيفي قامئة بأنش��طة التطوي��ر مثل التقييم 
والتوجيه والربامج والتدريب عىل املهارات والتمس��ك بالوظيفة.  كا يتم تدريب املديرين 
واملرشفن عىل مس��اعدة املوظفن عىل وضع خطة عمل مدتها ثالث أو خمس سنوات، ما 

أدى إىل زيادة معدالت االحتفاظ باملوظفن ذوي القدرات العالية إىل %92. 

تأثير إدارة الحياة الوظيفية في التحفيز الوظيفي:

ينبغي عىل الرشكات أن تس��اعد املوظفن يف إدارة حياتهم الوظيفية لتعظيم مس��توى 

تحفزهم الوظيفي.  ويشري التحفيز الوظيفي إىل استثار طاقة املوظفن يف وظائفهم ووعيهم 
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باملس��ار الوظيفي الذي يريدونه وقدرتهم عىل االحتفاظ بالطاقة ومبسارهم الوظيفي برغم 

التحديات التي يواجهونها.  وللتحفيز الوظيفي ثالثة جوانب هي: املرونة الوظيفية والرؤية 

الوظيفية والهوية الوظيفية875، بالنس��بة للمرونة الوظيفية يقصد بها مدى مرونة املوظفن 

يف التعامل مع املش��كالت التي تؤث��ر يف أعالهم.  أما الرؤية الوظيفية فتش��مل )1( مدى 

إدراك املوظفن الهتاماتهم ولنقاط القوة والضعف يف مهاراتهم. )2( مدى إدراكهم الرتباط 

ه��ذه املفاهيم بأهدافهم الوظيفية.  وتش��ري الهوية الوظيفي��ة إىل الدرجة التي يحدد من 

خاللها املوظفون قيمهم الشخصية طبقاً للعمل الذي يقومون به. 

ويوض��ح الش��كل )11-1( كيف أن التحفي��ز الوظيفي بإمكانه أن يوج��د قيًا لكل من 

الرشك��ة واملوظفن.  فالتحفيز الوظيفي يرتبط بقوة مع درجة ابتكار وقابلية الرشكة للتغري.  

أما املوظفون الذين يتمتعون بدرجة عالية من املرونة الوظيفية فيس��تطيعون التعامل مع 

املعوق��ات التي تعرتضهم يف بيئ��ة العمل والتكيف مع األحداث غ��ري املتوقعة )مثل تغيري 

إج��راءات العمل أو مطالب العمالء(.  فهم ملتزمون بالتعليم املس��تمر ويرغبون يف تطوير 

ط��رق جديدة الس��تخدام مهاراتهم.  كا يتحملون مس��ؤولية إدارة الحياة الوظيفة ونجاح 

الرشكة876.  وتش��ري البحوث إىل أن التحفيز الوظيفي املحدود قد يرض باملوظفن األكرب س��ناً 

واألكرث خربة877.

يحدد املوظفون ذوو الرؤية الوظيفية أهدافهم الوظيفية كا يشاركون يف تطوير األنشطة 

التي تس��اعدهم عىل الوصول إىل أهدافهم ومييل��ون التخاذ اإلجراءات التي تبقي مهاراتهم 

بعيداً ع��ن التقادم.  أما املوظفون ذوو الهوية الوظيفية العالية فلديهم والء للرشكة ورغبة 

يف فعل أي يشء ممكن )مثل العمل لس��اعات طويلة( الستكال املرشوعات وتلبية مطالب 

العمالء.  وباإلضافة إىل ذلك يفتخرون بالعمل لدى الرشكة وينشطون للعمل مع املنظات 

املهنية والتجارية.  وتشري البحوث إىل أن كاًل من الهوية الوظيفية والرؤية الوظيفية ترتبطان 

بالنجاح الوظيفي878.

يتأثر التحفيز الوظيفي إيجاباً مبدى توفري الرشكات لفرص اإلنجاز والتشجيع عىل التطوير 

واملعلومات املتعلقة بالفرص الوظيفية.  وتس��اعد نظم إدارة الحياة الوظيفية عىل تحديد 

هذه الفرص كا تسهم يف توفري املعلومات الوظيفية، إذ تعتمد نظم إدارة الحياة الوظيفية 
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التي تكس��ب املوظفن املرونة يف تحديد الخيارات الوظيفي��ة عىل اهتاماتهم ومطالبهم 

الوظيفية والش��خصية املفي��دة يف تحفيز املوظف��ن واالحتفاظ بهم.  فعىل س��بيل املثال 

قام��ت رشكة ديلوي��ت إل. إل. يب )Deloitte LLP( بتصميم إطار عرف بالتهيئة الوظيفية 

الش��املة )Mass Career Customization( يواءم بن خيارات التنمية الوظيفية الحالية 
واملس��تقبلية للموظفن ممن لهم متطلبات حالية ومس��تقبلية حتى يستفيد الطرفان879.  

ويش��تمل إط��ار التهيئة الوظيفية الش��املة عىل مجموعة من الخي��ارات وفقاً لألبعاد أو 

»األوج��ه« الوظيفية األربعة وهي: الرسعة )معدل التقدم الوظيفي(، عبء العمل )كمية 

العمل املنتج(، املوقع/الجدول )مت��ى وأين يتم إنجاز العمل( واالختيار )اختيار املناصب 

أو املس��ؤوليات(.  وتحدد املفاضالت لكل اختيار ويسمح بتغيري االختيارات مبرور الوقت 

لتناسب احتياجات املوظفن. 

شكل 11-1 أهمية التحفيز الوظيفي

قيمة الشركة

• االبتكار	

• تكيف الموظفين مع التغيرات غير المتوقعة	

• الوالء للشركة	

• االعتزاز بالعمل	

قيمة الموظف

• إدراك نقاط القوة والضعف في مهاراتهم	

• المشاركة في األنشطة التعليمية	

• القدرة على مسايرة ظروف العمل غير المثالية	

• تجنب تقادم المهارات	

يناق��ش املوظفون واملدي��رون كيفية تخصيص الوظائف عن طري��ق اختيار البعد الذي 
يناس��ب أهدافهم الوظيفي��ة واضعن يف اعتباره��م ظروفهم الفردي��ة واحتياجات العمل.  

عناصر التحفيز الوظيفي 

المرونة الوظيفية

الرؤية الوظيفية 

الهوية الوظيفية
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فعىل س��بيل املثال، قد يتقدم املوظف الذي يعمل عىل برنامج يتميز برسعة توجيهه ملسار 
الرتقية والقدرة عىل تحمل أعباء العمل والسفر واألنشطة املتعددة.  إال أن إنجاب األطفال 
ق��د يغري من معدل رسع��ة الربنامج وعبء العمل واملوقع )وبالطبع يؤدي إىل قلة الس��فر 
واالهتام بالعمل الرضوري فحس��ب وعدم املباالة بالرتقية(.  فاس��تخدام التهيئة الوظيفية 
يعطي املوظفن القدرة عىل التحكم يف هذه األبعاد أو »األوجه« حتى ميكنهم تحقيق حياة 
وظيفية أفضل تس��تهدف اإلس��هام يف تطوير العمل.  وقد مكنت التهيئة الوظيفية الشاملة 
رشك��ة ديلويت )Deloitte( م��ن إعداد برنامج للتطوير الوظيفي يس��تمر لفرتة طويلة مع 
املوظف ويس��اعده عىل االحتفاظ بوظيفته.  فرشكة ديلوي��ت تدرك أن املوظف قد يعمل 
لس��نوات قليلة بجدية أكرث من اآلخرين ولكنه يعمل بطريقة تحقق له فائدة عىل املستوى 
الش��خيص وتحقق كذلك فائدة للرشكة التي يعمل بها.  وقد وجدت ديلويت نتائج إيجابية 
الستخدام التهيئة الوظيفية الشاملة، حيث رأى 90% من موظفيها أنها تؤثر إيجاباً يف قرارهم 
بالبقاء يف الرشكة ويف معدل رضاهم تجاه تحس��ن مس��توى الحياة والعمل ومبسايرة معايري 
الخدم��ات املقدمة للعميل، باإلضافة إىل توقف املوظفن ع��ن طلب تخفيض أعباء العمل 

عنهم. 

ما هي الوظيفة؟

هناك أربعة معاٍن مختلفة تنطبق عىل مفهوم الوظيفة880.   أوالً:  توصف الوظائف عىل 
أنها خطوة باتجاه إحراز تقدم ما، مبعنى أنها سلسلة من الرتقيات أو الخطوات التصاعدية يف 
رشكة ما أثناء مدة عمل املوظف.  ثانياً:  توصف الوظائف بأنها مهنة، ويشري هذا التعريف 
إىل أن الوظائف تختص ببعض املهن فقط والتي تعتمد منوذجاً واضحاً للتقدم.  فمثاًل، يكون 
لألطباء وأس��اتذة الجامعات ورجال األعال واملحامن واملتخصصن اآلخرين مسار وظيفي 
محدد، فيمكن ألعضاء هيئة التدريس يف كلية ما أن تتم ترقيتهم إىل منصب أس��تاذ مساعد 
أو أستاذ مشارك أو أستاذ.  أما املديرون فتمر حياتهم الوظيفية يف البداية بوظائف التدريب 
عىل اإلدارة ثم مرشفن ثم الرتقي إىل منصب املديرين واملديرين التنفيذين.  أما املوظفون 
الذين يعملون يف وظائف ال ترتقي بهم بعد ذلك يف سلسلة من املناصب ذات العالقة مثل 
النادل وموظفي الصيانة فال ميكن اعتبارهم أصحاب وظائف.  ثالثاً:  ميكن اعتبار الوظائف 
سلس��لة م��ن األعال املمتدة طول حي��اة املوظف، فعمل املوظف عبارة عن سلس��لة من 
الوظائف التي يقوم بها أثناء فرتة حياته بغض النظر عن املهنة أو مستوى الوظيفة.  وطبقاً 



الجزء الرابع

تدريب وتطوير املوظفني 802

لهذا الوصف فإن كل الناس لديهم وظائف.  رابعاً:  ميكن تعريف الوظائف عىل أنها سلسلة 
م��ن التجارب املمتدة عىل م��دار حياة املوظف.  فالوظائف متث��ل كيفية تجريب املوظف 
لسلسلة من املهام يف تاريخ عمله.  ويشمل هذا التعريف الوظائف واملناصب التي يتقلدها 

املوظف باإلضافة إىل مشاعره وتوجهاته تجاه الوظائف وتجاه حياته. 

يستخدم هذا الكتاب تعريف هال )Hall( للوظائف881.  حيث تشري الوظيفة إىل سلسلة 
التوجهات والس��لوكيات الفردية املرتبطة بخربات العمل واألنش��طة التي ميارسها املوظف 
عىل مدار حياته الوظيفية.  لكن هذا التعريف ال يحمل معنى النجاح أو الفش��ل الوظيفي 
اعتاداً عىل ترقية أو منصب إال أنه يصف الوظيفة باعتبارها عملية من الخربات الوظيفية 
التي ميتلكها كل ش��خص وليس املوظفن فحس��ب، إذ تتأثر الخربات العملية التي تش��مل 
منص��ب املوظف وخربته ومهام��ه بقيمه واحتياجاته ومش��اعره، وتتف��اوت قيم املوظف 
وخرباته ومهامه اعتاداً عىل مرحلة التقدم الوظيفي وعمر املوظف البيولوجي؛ ولذلك فإنه 
يج��ب أن يفهم املديرون وأخصائيو التنمية البرشي��ة عملية التطوير الوظيفي والفوارق يف 

احتياجات املوظف واهتاماته يف كل مرحلة من مراحل التطوير. 

الوظيفة المتغيرة: 

تع��رف الوظائف يف هذه األيام بالوظائ��ف املتغرية882.  وتعتم��د الوظيفة املتغرية عىل 
توجيه ذايت بغية تحقيق النجاح نفس��ياً يف العمل، ويتحمل املوظفون املتغريون املس��ؤولية 
الكاملة عن إدارة حياتهم الوظيفية.  فمثاًل، قد تحصل إحدى املهندس��ات عىل إجازة تفرغ 
م��ن وظيفتها للعمل ل��دى وكالة يونايت��د واي )the United Way Agency( ملدة عام يف 
وظيفة إدارية، ويكون ذلك بغرض تنمية مهاراتها اإلدارية وقدرتها عىل التقييم الشخيص إذ 

كانت تفضل العمل اإلداري عىل العمل الهنديس. 

الوظيفة التقليدية مقارنة بالوظيفة المتغيرة:

يعق��د الجدول )11-1( مقارنة بن الوظيف��ة التنظيمية التقليدية والوظيفة املتغرية من 
ع��دة أبعاد.  حيث تؤثر التغريات التي تط��رأ عىل العقد النفيس بن املوظفن والرشكات يف 
مفه��وم الوظيفة883.   ويش��ري العقد النفيس إىل التوقعات الت��ي ينتظرها املوظفون وأرباب 
العم��ل م��ن بعضهم البعض.  ويؤكد العقد النفيس عادًة ع��ىل رضورة توفري الرشكة للعمل 
بش��كل مس��تمر وكذلك توفريها لفرص الرتقي إذا ظل املوظف يف الرشكة وحقق مس��توى 
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عالي��اً من األداء الوظيفي.  فزيادة الرواتب وأوضاع املوظفن ترتكز مبارشة بحركة املوظف 
الرأسية يف الرشكة أو ما يعرف ب� )الرتقيات(. 

ومع ذلك فقد تغري العقد النفيس بن املوظفن وأرباب العمل.  لكن ما السبب؟ إن أحد 
أسباب هذا التغري هو ذلك التغري الحاصل يف الهيكل التنظيمي للرشكات.  والسبب الثاين أن 
الرشكات متيل لجعل هيكلها »مستوياً« )مبعنى أن يضم الهيكل طبقات إدارية قليلة( بحيث 
تكون الس��لطة المركزية ومس��ؤوليات املوظفن محددة عىل أساس املرشوعات أو العمالء 
بدالً من أن تحدد وفقاً للقاعدة الوظيفية.  وهذا الهيكل املس��توي تتبناه الرشكات الصغرية 
واملتوس��طة مثل رشكات األعال التجارية اإللكرتونية.  ونتيج��ة لذلك يتوقع للموظفن أن 
يط��وروا مجموعة متنوعة م��ن املهارات )انظر العوامل التي تؤث��ر يف العمل والتدريب يف 
الفصل األول(.  وهناك سبب آخر لتغري العقد النفيس وهو أنه بسبب زيادة التنافس املحيل 
والعاملي واالندماج بن الرشكات وكذلك عمليات االس��تحواذ فإن الرشكات تعجز عن توفري 
االس��تقرار الوظيفي بل قد تلجأ لخفض العالة.  إال أنها بدالً من توفري االس��تقرار الوظيفي 
تقدم ال��رشكات للموظفن فرصاً لحضور برامج التدريب واملش��اركة يف خربات العمل التي 

ميكن أن تزيد من فرصهم الوظيفية مع أرباب العمل الحالين واملستقبلين. 

جدول )11-1( مقارنة بني الوظيفة التقليدية والوظيفة املتغرية

الوظيفة المتغيرةالوظيفة التقليديةالبعد

النجاح النفسيالترقيات الهدف

زيادة المرتب 

إمكانية العمل بالمرونةضمان الوالء العقد النفسي 

جانبيرأسيالتنقل

الموظفالشركةمسؤولية اإلدارة 

حلزوني وتحوليطولي ومتخصص النموذج 

تعلم الكيفيةمعرفة الكيفية الخبرة

اعتماد أكبر على العالقات والخبراتاالعتماد الكلي على التدريبالتطور 



الجزء الرابع

تدريب وتطوير املوظفني 804

المصدر: 
D.  T.  Hall، »Protean Careers of the 21st Century، » Academy of Management Executive 10 )1996(: 

8 – 16; N.  Nicholson، »Care Systems in Crisis: Change and Opportunity in the Information Age، 

» Academy of Management Executive 10 )1996(: 40 -51; K.  Brousseau، M.  J.  Driver، K.  Eneroth، 

and R.  Larsson، »Career Pandemonium: Realigning Organizations and Individuals، » Academy 

of Management Executive 10 )1996(: 52 – 66; D.  Hall، Careers In and Out of Organizations 

)Thousand Oaks، CA: Sage، 2002(.  

مصطل��ح العمل املهني عىل س��بيل املثال، يقصد به أعال التصني��ع ولكن التكنولوجيا 

حولت املعنى بشكل تام884.  إذ يتم إرسال وظائف خط التجميع التي تتطلب مهارات قليلة 

وتعلي��ًا قلي��اًل لتتم يف الخارج، حيث ينخرط العال املهني��ون حالياً يف التصنيع املتخصص 

بش��كل أكرب.  فمثاًل، يف رشكة حديد الواليات املتحدة )U. S.  Steel( يصنع العال أكرث من 

700 ن��وع مختلف من الحديد وه��ي عملية تتطلب توافر الخربة الالزم��ة باملواد املضافة 

وإدراكاً زائداً بالعمالء وباألس��واق.  وباعتبار الوظائف أعاالً ممتدة عىل مدار الحياة فإنها 

ُتع��د اآلن عماًل مؤقت��اً يجرب املوظفن عىل التكيف عن طري��ق االنتقال من مصنع إىل آخر 

أو بتغي��ري نوبات العمل.  كا يتلقى املوظفون دورات ملس��ايرة التطورات يف مجال صناعة 

الحدي��د مثل املخارط والراتنج��ات.  وعىل الرغم من قلة التوظيف املكفول مدى الحياة إال 

أن كث��رياً من الوظائف املهنية أصبحت اآلن أك��رث أماناً وأفضل يف املرتبات من نظائرها عا 

كانت عليه منذ 10 سنوات. 

تهدف الوظيفة املتغرية إىل تحقيق النجاح النفيس.  فالنجاح النفيس هو الشعور بالفخر 

والنج��اح الذي ينش��أ عن تحقيق أهداف الحياة التي ال تقت��ر فقط عىل إنجازات العمل 

)مث��ل بناء األرسة والصحة البدنية الجي��دة(.  فالنجاح النفيس أمر ميكن للموظفن تحقيقه 

بدرج��ة أكرب من األه��داف الوظيفة التقليدية التي ال تتأثر إال بجهد املوظف فحس��ب بل 

أيض��اً تتحكم فيها املناصب املتاحة يف الرشكة.  وُيع��د النجاح النفيس أمراً يتم تقريره ذاتياً 

وليس بش��كل فردي من خالل املؤرشات الت��ي يتلقاها موظفو الرشكة )مثل زيادة املرتبات 

والرتقي��ات(.  ويب��دو أن النجاح النفيس مس��ألة س��ائدة بن الجيل الجدي��د من املوظفن 

 )Jacqueline Strayer( امللتحقن بالعمل مؤخراً.  انظر عىل سبيل املثال إىل جاكلن سرتاير

التي ش��غلت سلسلة من الوظائف يف العديد من الرشكات ومنها جرنال إلكرتيك وج ت إي 
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 General Electric, GTE, United Technologies( ويونايت��د تكنولوجيز وويليام مريرس

and William Mercer( بعد التخرج من الجامعة يف 8851976.  وخالل فرتة عملها حصلت 

عىل املاجس��تري يف الدراس��ات املهنية يف مجال الفيلم والتلفاز وتعم��ل حالياً عىل الحصول 

عىل الدكتوراه يف اإلدارة.  وكان تحفيزها نتيجة الهتامها بالوظائف العليا بدالً من محاولة 

الحصول عىل ترقية ملنصب إداري رفيع.  وباإلضافة إىل ولعها الش��ديد برياضة الَعْدو فهي 

تريد أن تعمل مع صاحب العمل الذي ميتلك مركزاً للياقة البدنية.  وتش��ري البحوث إىل أن 

األفراد الذين يعملون يف الوظائف املتغرية قد يهتمون بأنش��طة أخرى ما يسهم يف تكوين 

رؤية وظيفية تتعلق بدورها بالنجاح الوظيفي886.

أحد أوجه االختالفات املهمة بن الوظيفة التقليدية والوظيفة املتغرية تتمثل يف احتياج 

املوظفن للتحفيز وللق��درة عىل التدريب بدالً من االعتاد عىل قاعدة معرفية ثابتة.  وقد 

نشأ هذا االختالف من حاجة الرشكات ألن تويل مزيداً من االهتام لخدمة العمالء وطلبات 
املنتج��ات.  ولذا تغ��ريت أنواع املعارف التي يجب أن ميتلكه��ا املوظف لتحقيق النجاح887.  

فف��ي الوظيفة التقليدية ُتعد »معرف��ة الكيفية«-وهي امتالك امله��ارات واملعارف الالزمة 

لتقديم الخدمات وإصدار املنتجات- مسألة ذات أهمية، وعىل الرغم من أن معرفة الكيفية 

ظل��ت لها أهميتها الخاص��ة إال أن املوظفن يحتاجون »ملعرفة الس��بب« و »معرفة من«.  

وتش��ري »معرفة الس��بب« إىل فهم طبيعة عمل الرشكة وثقافتها حتى يتمكن املوظفون من 

الحصول عىل املعرفة واملهارات التي تس��هم يف هذا العم��ل ومن ثم تطبيقها.  أما »معرفة 

من« فتش��ري إىل العالقات التي قد يطورها املوظف لإلس��هام يف إنجاح الرشكة.  وقد يطور 

املوظف��ون عالقات مع البائعن واملوردين وأفراد املجتم��ع والعمالء أو خرباء املجال، ولكن 

تتطلب »معرفة من« و »معرفة السبب« دورات وبرامج تدريبية أكرث من الرسمية. 

ضع يف االعتبار درجة االس��تخدام املتزايد لالستش��ارين يف مجال خدمات املعلومات888.  

حي��ث ت��م تخفيض عدد العالة الداخلي��ة التي تعمل يف معالج��ة البيانات بعد أن قررت 

ال��رشكات عدم حاجته��ا للموظفن الداخلين والبحث عن موظف��ن موهوبن عند الحاجة 

لذل��ك.  فكثري من الرشكات لديها وفرة يف موظفي نظم البيانات ذوي الخربة ممن يتفانون 

يف العم��ل ولكنهم ليس لديهم الطموح أو الخربة أو األفكار التي طورها االستش��اريون من 

خالل العمل مع العديد من العمالء املختلفن.  



الجزء الرابع

تدريب وتطوير املوظفني 806

إن التدري��ب والتطوي��ر يف الوظيفة املتغرية من املرجح وبصورة كبرية أن يش��تمال عىل 

العالقات والخربات الوظيفية أكرث من الدورات الرسمية.  فمثاًل، وكا ذكرنا يف الفصل التاسع 

ف��إن عالقات املوظف��ن قد تربز وتتضح لعدد كبري من املوظف��ن داخل وخارج الرشكة من 

خالل التوجيه.  كا أن من شأن الخربات الوظيفية املتعلقة مبهام املرشوع وتدوير الوظيفة 

أن تحسن من مستوى إدراك املوظفن إلسرتاتيجية العمل ووظائفه وأقسام الرشكة باإلضافة 

إىل مساعدتهم يف تطوير عالقات ذات قيمة. 

 إن التأكيد عىل التدريب املس��تمر وتعليم الكيفية فض��اًل عن التغريات التي تطرأ عىل 

العق��د النفيس ينتج عنه تغ��ريات يف التوجه��ات الوظيفية ووترية التح��رك فيها )النموذج 

الوظيف��ي(889.  حيث تتكون مناذج الوظيفة التقليدية من سلس��لة م��ن الخطوات املنظمة 

بتسلس��ل طويل مع خطوات عليا يف سلسلة السلطة واملسؤولية واملكافآت.  وتتضمن مناذج 

الوظائ��ف املتخصصة التزاماً مدى الحياة مبجال العم��ل أو التخصص )مثل القانون والطب 

واإلدارة( إال أن ه��ذه الن��اذج الوظيفية لن تختفي.  وبدالً من ذلك س��وف تس��ود أمناط 

الن��اذج الوظيفية املتعلقة بالتخصصات )األمناط الوظيفية الحلزونية(.  وباإلضافة إىل ذلك 

فمن الش��ائع اآلن الوظائف التي ينتقل فيها الفرد من وظيفة إىل أخرى كل ثالث أو خمس 

س��نوات )أمناط وظيفية تحولية(.  بالنسبة إىل الكثري من املوظفن فإن تغيري الوظائف يعد 

أمراً مقنعاً ألنه يقدم لهم فرصاً لتحديات جديدة وتطويراً للمهارات. 

ولكن السمة التي تغلب عىل وظائف هذا العر هي أنها »بال حدود« ودامئة التغري890.  

ويقصد بعدم وجود حدود أن الوظائف تتحدد باملهن أكرث من أرباب العمل.  وميكن اعتبار 

الوظيفة بال حدود إذا تأثرت الخطط الوظيفية باالحتياجات الشخصية أو العائلية أو بالقيم.  

وهناك طريقة واحدة لجعل املوظفن يسايرون التغريات يف حياتهم الشخصية وعالقاتهم يف 

العمل وهي إعادة تنظيم وتغيري أدوارهم ومسؤولياتهم.  إذ ميكن للموظفن تغيري وظائفهم 

عىل مدار حياتهم اعتاداً عىل الوعي بنقاط القوة والضعف والحاجة إىل املوازنة بن العمل 

والحياة الش��خصية والحاجة كذلك إليجاد عمل ش��يق ومشابه891.   أما النجاح الوظيفي فقد 

يرتبط بتحقيق األهداف التي رمبا كانت متثل قيمة للموظف عىل املستوى الشخيص بدالً من 

الرتقي��ات أو األهداف التي يحددها اآلباء أو األقران أو الرشكة.  وكا س��نناقش فيا بعد يف 
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ه��ذا الفصل فإن الوظائف تخضع للعالقات بن الرشكة واملوظفن التي يلتزم فيها املوظفون 

بالعمل لدى لرشكة ولكن وفق قدرتهم الش��خصية عىل التحك��م يف إدارة حياتهم الوظيفية 

حتى يتسنى لهم االستفادة بشكل شخيص وكذلك إفادة رشكتهم. 

احتياجات الوظائف واهتمامات األجيال المختلفة:

من املرجح أن األجيال املختلفة من املوظفن )أو مجموعات املوظفن( لديهم احتياجات 

واهتام��ات وظيفية مختلفة.  ويعد فهم أوج��ه االختالف بن األجيال أمراً مهًا إذا أرادت 

الرشك��ة توفري ظروف عمل ُتس��هم يف إرضاء املوظفن واالحتفاظ به��م.  ويبدو أن األجيال 

السابقة كانت تهتم بالتوازن بن الحياة والعمل وفرص النمو وعالقات العمل الجيدة892.  إال 

أن األجي��ال القدمية كانت تفضل العمل املفيد عىل املرونة يف س��اعات العمل.  وقد أمدت 

األجي��ال الجديدة الرشكات بقوة عاملة مثقفة وحس��نة االطالع ومجتهدة ومهتمة بالعمل.  

وعندما يتقاعد هذا الجيل يف النهاية تنشأ املخاوف من التمييز ضدهم اعتاداً عىل األفكار 

عي بأنهم غري قادرين عىل التعلم أو ال يرغبون يف التعلم أساس��ًا أو أنهم  املقولب��ة الت��ي تدَّ

أق��ل إنتاجية بل ويفضلون التوقف عن العمل893.  وكا ذكرنا يف الفصل األول فإن املوظفن 

كبار الس��ن ميتلكون معرفة قيمة وواضحة وبارعة تتسابق الرشكات عىل »التقاطها« ونقلها 

للموظفن األقل خربة، ويوضح الجدول )11-2( بعض الصفات الشخصية ملن يسمون بجيل 

األلفية )كا يعرفون أيضاً بجيل واي(، وجيل إكس أو جيل الطفرة السكانية، والتقليدين. 

جدول )11-2(:  الصفات املقرتحة لألجيال املختلفة من املوظفني

السماتالعمرالجيل

9حتى أواخر العشرينيات )مواليد 1982-2000(جيل األلفية

منفقون مستقلون ومهتمون

عالميون ومهتمون بالصحة 

يقبلون األسر غير التقليدية

 يقبلون التغير الفوري

 يدركون الحاجة للتدريب 

 ليظلوا في العمل 
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التعام��ل م��ع   ذوو مه��ارة ف��ي 

اإلنترنت

 لديهم آمال وطموحات عالية

 يرغبون في العمل الشاق

 يحتاجون للنقد البناء والمنافس��ة 

اإلدارية

 ماهرون في تع��دد المهام ولكنهم 

غي��ر مدركين لما يمكن أن يفس��ره 

البعض على أنه إهانة 

مهتمون بالتدريب والدعم المتكرر

X جيل
منتص��ف العش��رينيات إلى أوائ��ل األربعينيات 

)مواليد 1981-1965(

اس��تخدام  في  وماه��رون  خب��راء 

التكنولوجيا الحديثة   

متنوعون

مستقلون

 راود في مجاالتهم

يتصفون بالمرونة

 يعملون ضمن فريق عمل

ينتظ��رون المالحظ��ات أكث��ر من 

الموظفين القدماء

 يقبلون بالسلطة وهم كارهون 

ال يميلون لمحاسبة الناس    

يهتم��ون بالموازن��ة بي��ن العم��ل 

وحياتهم الشخصية
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يهتمون بالوضع والمظهر والسلطة 

على  تحفزهم  التي  والمكافآت 

العمل، يرغبون في تغيير الوظائف 

وخبرة  جديدة  مهارات  الكتساب 

)بالنسبة للوكالء(

الطفرة  جي��ل 

السكانية 

 منصف األربعينيات إلى منتصف الخمس��ينيات 

)مواليد 1964-1946(
مثاليون

تنافسيون

يطلبون السلطة

 أعضاء في جيل »األنا« 

يرغبون في التقاعد المرن

يرغبون في العمل الهادف

التقليديون
أواخر الخمس��ينيات إل��ى بداي��ات الثمانينيات 

)مواليد 1945 أو قبلها(

وطنيون

مخلصون

محافظون 

يؤمنون بدور المؤسسات

يرغبون في تقييم خبراتهم لألجيال 

السابقة وقادة العمل

المصدر:
J.  Salopek، »The Young and the Rest of Us، » Training and Development )February 2000(: 26 – 29; 

M.  Alch، »Get Ready for the Net Generation، » Training and Development )February 2000(: 32 

– 34; N.  Woodward، »The Coming of the Managers، » HR Magazine )March 1999(: 75 – 80; C.  

Solomon، »Ready or Not، Here Come the Next Kids، » Workforce )February 2000(: 62 – 68; P.  

Harris، »Boomers vs.  Echo Boomer: The Work War، » T + D )May 2005(: 44 – 48; H.  Dolezalek، 
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هناك بعض الس��ات كالوعي الصحي الذي قد يكون لدى جميع املجموعات لكنه قد 

ميث��ل أهمية لبع��ض املجموعات دون البعض اآلخر.  إذ تج��د أن جيل األلفية وجيل إكس 

معتادون عىل التغيري وعدم االس��تقرار الوظيف��ي أكرث من جيل الطفرة والتقليدين.  وطبقاً 

لدراس��ة حديثة فإن 60% من املوظفن من مختلف األعار يعطون قيمة للوقت وللمرونة 

باعتباره��ا عام��الن مهان للبقاء يف الرشكة894.  إال أن جيل إك��س من املرجح أن يزيد فيه 

معدل الترسب الوظيفي أكرث من جيل الطفرة السكانية.  وقد رصح 51% من املوظفن تحت 

سن األربعن أنهم يبحثون عن وظائف جديدة لألعوام التالية يف حن أن 25% من املوظفن 

من س��ن األربعن فا فوق يؤيدون األمر نفس��ه.  أما جيل إك��س فهم مخلصون ملهاراتهم 

الخاص��ة ويغريون الوظائف رغبة يف التطور895.  كا يس��عون لتحقي��ق أهدافهم ويقدرون 

العالقات الش��خصية.  ومييل هذا الجيل أيض��اً إىل أداء املهام املتعددة رسيعاً ويوازنون بن 

احتياج��ات العمل التنافيس.  وباإلضافة إىل ذلك يحب هذا الجيل املواعيد النهائية القصرية 

واملشاريع املتعددة األوجه.  وعادة ما يبحثون عن مغًزى لعملهم ويرغبون يف رؤية الرشكة 

تس��عى إليج��اد موارد إلدارة الحي��اة الوظيفية.  فهم ال يعتقدون أن الرشكة مس��ؤولة عن 

وظائفهم.  وقد يكون جيل األلفية هو األول يف االلتزام بالتنوع والسعي لتحقيق املسؤولية 

االجتاعية يف مقر العمل896.  ونظراً لتعرض هذا الجيل للتكنولوجيا املتطورة يف حياتهم فإنهم 

ال يرهبون اس��تخدامها أو التدريب عليها أو ابتكار أفكار جديدة حولها.  كا يستطيع جيل 

األلفي��ة االنتقال من مهمة إىل أخرى مقارنة باألجي��ال األخرى.  كا أنهم يرحبون بالتغذية 

الراجعة بوصفها طريقًة ملس��اعدتهم عىل التحس��ن إال أنهم ال يدركون أهمية القواعد غري 

املعلنة ملكان العمل التي يهتم بها املديرون مثل أهمية قضاء الوقت يف املكتب.  ومع ذلك 

يرغبون يف العمل وفهم أهمية عملهم وعالقته بأهداف الرشكة.  وقد كش��ف مسح حديث 

أج��ري عن املوظفن أن جيل األلفي��ة هو األضعف بن جميع األجيال التي تش��كل القوى 

العامل��ة يف الوالي��ات املتحدة.  وعىل الرغم من أنهم أكرث األجيال تعاماًل مع التكنولوجيا إال 

أنهم ُيعتربون أقل تحفيزاً وأكرث استحقاقاً للمرتبات وبيئات العمل املمتازة. 

هن��اك اختالف جوهري بن جيل إكس وجيل الطفرة الس��كانية وه��و أن جيل الطفرة 

عمل يف الوقت الذي كانت فيه الرشكات تتجه إىل مكافأتهم عىل سنوات خدمتهم بالرتقيات 

واالستقرار الوظيفي واملزايا األخرى.  أما جيل إكس فيعملون يف رشكات متقلبة وبيئة تتسم 



الوظائف وإدارة الحياة الوظيفية

811تدريب وتطوير املوظفني

بالتغري يف مستوى التطور الوظيفي وخفض العالة.  كا أن جيل الطفرة السكانية قد يرغب 

يف الحصول عىل ترقية أو مهمة جديدة أكرث من املوظفن الصغار، يف حن يرغب جيل إكس 

يف االستقرار يف مكان أقاموا فيه عالقات اجتاعية أو عملية.  كا أن جيل الطفرة السكانية 

ينظر إىل جيل إكس وجيل األلفية عىل أنهم كس��اىل أو غري متحفزين ولكنهم ال يدركون أن 

جييل إكس واأللفية قد نشئا يف وقت كان ينترش فيه ترسيح العال897.  ورمبا تسببت رؤية 

الوالدي��ن واألصدق��اء وهم مفصولون من العمل يف جعل هذه األجي��ال ال تكرتث بااللتزام 

بالعم��ل لدى الرشكة.  كا أن االنتق��ادات توجه لجيل الطفرة الس��كانية األجيال الحديثة 

بسبب الزي غري املناسب وقضاء الكثري من أوقاتهم يف التحدث يف الهاتف أو لتدين مستوى 

أخالقه��م.  فمثاًل، ينتمي ويندل وودف��ورد )Wendel Woodford( إىل جيل إكس ويعمل 

كاتب��اً لدى وكالة إعالنية 898.  وهذه هي الرشكة الرابعة التي عمل لحس��ابها وهو يدرك أنه 

سيحقق تغريات وظيفية يف املستقبل.  وال يصدق أنه ميكن أن يبقى يف وكالة إعالنية واحدة 

ويحصل عىل االس��تقرار الوظيفي ال��ذي حظيت به األجيال الس��الفة.  كا يعترب وودفورد 

نفسه موظفاً حراً يعمل بجد لصالح رب العمل ولكن يعلم أنه سيرتكه يف املستقبل.  وعىل 

النقيض وبرغم الطبيعة املتغرية للعمل يف هذه األيام إال أن كثرياً من جيل الطفرة السكانية 

والتقليدين يتوقعون أن تقدم الرشكات مس��اراً وظيفياً محدداً وتكافئ األداء الجيد بالرتقيات.  

 the Royal Bank of( وه��ذا أيضاً تش��ارلز كويف تقليدي عم��ل لصالح البنك املليك الكن��دي

Canada( ملدة 42 عاماً 899.  ويف 1962 تطلع كويف إىل أن يكافئ بس��بب التزامه وأدائه الجيد 

وأن يق��دم البن��ك ترقيات ومناصب أعىل.  وأرادت الرشك��ة التزاماً قوياً من كويف.  وقد تطلب 

ذل��ك أن ينتقل ك��ويف )Charles Coffey( وعائلته عدة مرات عرب كن��دا ثم أخذ إذن الرشكة 

حتى يتزوج.  ونتيجة اللتزامه وأداءه الجيد أصبح كويف نائب املدير التنفيذي للبنك.  ونظراً 

للتغ��ريات يف بيئة العمل والعقد النفيس تحتاج ال��رشكات إىل التواصل مع جميع املوظفن 

وخاصة جيل الطفرة السكانية والتقليدين وأن تنقل إليهم حاجتها لإلدارة الذاتية لوظائفهم 

وإعادة النظر يف ربط نجاحهم الوظيفي الشخيص بالرتقيات وزيادة املرتبات. 

وم��ن املهم أن ندرك أيضاً أنه بالرغم من االختالف��ات يف تعدادهم وتنوعهم ومعدالت 

التعلي��م واألوض��اع االقتصادية التي تؤث��ر يف األجيال بطرق مختلفة، إال أن البحوث تش��ري 

إىل أن األجي��ال الحديث��ة والقدمية تتش��ارك يف الكثري من القيم املتعلق��ة باألرسة واالحرتام 
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والثق��ة900.  وق��د تكون االختالفات يف القي��م والتوجهات بن األجي��ال ناتجة عن االختالف 

يف العمل والس��ياقات الحياتي��ة املختلفة )مثل املنصب الذي يش��غله املوظف يف الرشكة( 

وليس العمر.  فكثري من املوظفن بغض النظر عن أعارهم يريدون االستقرار والقدرة عىل 

تحقيق توازن بن عملهم وحياتهم الش��خصية مس��تفيدين يف ذلك من املرونة الوظيفية أو 

اإلجازة املدفوعة األجر.  وبالرغم من ذلك، يعني الشعور باالطمئنان عىل املستقبل بالنسبة 

للموظفن القدامى العمل للرشكة التي توفر مزايا مميزة للتقاعد، ولكن بالنسبة للموظفن 

الصغار الذين يدينون للجامعة وملتزمون بتكاليف معيش��ية باهظة فيعني ذلك بالنس��بة 

إليهم الحصول عىل أجر مناسب. 

وتقوم الرشكات اآلن مبراجعة نظم إدارة الحياة الوظيفية لتضمن تلبية احتياجات جميع 

 United( أجيال املوظفن.  فعىل س��بيل املثال، قامت الرشكة املس��توردة يونايتد ستيشرنز

Stationers Supply Company(، وه��ي رشك��ة توزي��ع بالجملة للمنتج��ات املكتبية يف 

ديرفيل��د بوالية إلينوي، بإعادة النظر يف ف��رص تطوير وظائفها اعتاداً عىل أوجه االختالف 

ب��ن األجيال901.  ويتم تنظي��م مجموعات الوظائف يف الرشك��ة بطريقة متكن املوظفن من 

االنتقال إىل وظائف جديدة بطريقة أس��هل ومن ثم اكتساب مهارات وخربات جديدة دون 

االنتظار للرتقيات أو االضطرار لرتك الرشكة.  كا تحاول الرشكة تقديم عروض وساعات عمل 

مرنة إذ تدرك أن جيل إكس يهتم بتحقيق التوازن بن الحياة والعمل. 

نموذج للتطوير الوظيفي:

تطور الحياة الوظيفية هي تلك العملية التي يحرز فيها املوظفون تقدماً عرب سلس��لة من 

املراحل تتس��م كل مرحلة منها مبجموعة من مهام التطوير املختلفة واألنش��طة والعالقات902.

وهناك مناذج متعددة للتطوير الوظيفي، عىل الرغم من أن هناك تقباًل عىل نطاق واسع لتغري 

مفهوم الوظيفة إال أن أدبيات البحث ال تتفق عىل تفضيل منوذج واحد للتطوير الوظيفي903.

وتش��ري مناذج دورة الحياة إىل أن املوظف��ن يواجهون مهامَّ تطويرية محددة خالل فرتة 

عمله��م وينتقلون عرب مراحل وظيفية وحياتية متنوعة.  أم��ا الناذج القامئة عىل املنظمة 

فتش��ري أيضاً إىل أن الوظائف متر بسلس��لة م��ن املراحل ولكن هذه الناذج تش��ري إىل أن 
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التطوير الوظيفي يش��مل تدريب املوظفن عىل أداء أنش��طة محددة.  وتنطوي كل مرحلة 

عىل تغري يف األنش��طة والعالقات مع األقران واملديرين.  ويصف النموذج التوجيهي ش��كل 

ومن��ط الوظائف904.  إذ يوضح الج��دول )11-3( منوذجاً يدمج بن اإلس��هامات املهمة لكل 

م��ن منوذج دورة الحياة والنموذج القائم ع��ىل املنظمة والنموذج التوجيهي يف فهم عملية 

التطور الوظيفي.  وكا أرشنا يف مناقشة التغري يف املفهوم الوظيفي فتشري هذه الناذج إىل 

أن املوظفن ميكن أن يتخذوا قرارات تتعلق مبدى رسعة التقدم املحرز يف املراحل الوظيفية 

املختلفة وإىل أي مدى يرغبون يف العودة إىل نقطة ما يف مرحلة وظيفية سابقة.  

جدول )11-3( منوذج التطور الوظيفي

مراحل الوظيفة

االنفصال االستمراريةالتأسيساالستكشاف

المهام التنموية 

تعريف االهتمامات 

والربط  والمه��ارات 

بين الذات والعمل 

والنم��و  التق��دم 

وتطوير  والضمان 

مستوى المعيشة

ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

المهارات واإلنجازات 

وتحسينها 

للتقاعد  التخطي��ط 

إح��داث  ومحاول��ة 

بي��ن  م��ا  الت��وازن 

العمل وعدم العمل 

األنشطة 
المساعدة والتدريب 

وإتباع التعليمات

القيام بإس��هامات 

مستقلة

والتدعيم  التدري��ب 

ووضع السياسات

مرحل��ة الخروج من 

العمل

مع  ال��ع��الق��ات 

ال��م��وظ��ف��ي��ن 

اآلخرين

مديرموجه زميلمبتدئ

ال�����ع�����م�����ر 

النموذجي
+4561-3060-45أقل من 30

أكثر من 10 أعوامأكثر من 10 أعوام من 2-10 أعوامأقل من عامينعدد سنوات الوظيفة

يخط��ط بع��ض املوظفن للبقاء يف وظيف��ة أو مهنة معينة ط��وال حياتهم كا يضعون 

خطوات مدروس��ة للتنق��ل بن املراكز الوظيفية )ذات الش��كل الخط��ي(.  وهناك آخرون 
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ينظ��رون إىل وظائفه��م عىل أنها تأخذ ش��كاًل حلزونياً.  وقد بدأت الوظائف ذات الش��كل 

الحلزوين أو شكل الدوامة يف التزايد حيث يعمل الفرد يف مرشوع أو وظيفة ما لفرتة زمنية 

محددة وبعدها ينتقل إىل العمل يف مرشوع آخر أو وظيفة أخرى س��واء مع الجهة ذاتها أو 

مع غريها.  كا متت مناقش��ته يف الفصل التاس��ع فقد يقبل املوظفون بالفعل وظائف تقع 

خ��ارج نطاق مجال وظائفهم وتكون أقل يف املس��توى من وظائفه��م الحالية )يعرف ذلك 

باالنحدار الوظيفي( بهدف التدريب عىل املهارات األساسية واكتساب الخربات املطلوبة يك 

يحققوا النجاح يف وظائفهم الجديدة.  

مراحل الوظيفة:

يوضح الجدول )11-3( املراحل األربع للوظيفة: االستكش��اف، التأس��يس، االستمرارية، 

االنفصال.  وكل مرحلة من مراحل الس��لك الوظيفي لها خصائص محددة فيا يتعلق مبهام 

التطور والنشاطات والعالقات، إذ تتأثر قدرة املوظف عىل التذكر والدافعية واألداء بكيفية 

تعامل الرشكة مع مهام التطوير يف كل مرحلة من مراحل التدرج الوظيفي.  

تشري البحوث إىل أن املرحلة التي مير بها املوظف يف تدرجه الوظيفي تؤثر يف احتياجاته 

وتوجهاته وس��لوكياته الوظيفية.  فعىل س��بيل املثال، وجدت إحدى الدراس��ات أن مندويب 

املبيعات يف مرحلة االستكش��اف غالباً ما يغريون من وظائفهم ويحصلون عىل ترقيات أكرث 

من أقرانهم يف املراحل الوظيفية األخرى905.  ووجدت دراسة أخرى أن درجة اندماج املوظفن 

مع وظائفهم تتأثر بش��كل أكرب بخصائص الوظيفة )مثل: تنوع املهام، واملسؤولية عن إمتام 

هذه املهام( يف املراحل الوظيفية األوىل أكرث من املراحل املتقدمة906.  

مرحلة االستكشاف:

يف مرحلة االستكش��اف يعتمد املوظفون عىل تحدي��د نوعية الوظائف التي تتوافق مع 

اهتاماتهم، ألنهم يضعون يف االعتب��ار اهتاماتهم وقيمهم وخياراتهم الوظيفية ويبحثون 

ع��ن معلومات حول الوظائف واملس��ارات واملراكز الوظيفية الش��اغرة م��ن خالل األقران 

واألصدق��اء وأفراد العائلة.  ومبجرد أن يحددوا نوعية العمل الذي يلبي احتياجاتهم ميكنهم 

الب��دء يف الحصول عىل التعليم والتدريب الالزمن للوظيفة.  وعادًة ما تتواجد تلك املرحلة 
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عند املراهقن يف منتصف مرحلة املراهقة من أوائل وحتى أواخر العرشينيات )بينا ال يزال 

الفرد طالباً يف مدرس��ة ثانوية أو جامعة أو إحدى املدارس الفنية(.  ويس��تمر االستكش��اف 

عند بدء املرء وظيفة جديدة.  ويف أغلب األحوال فإن املوظفن املعينن يف وظائف جديدة 

يكونون غري مستعدين للقيام مبهام العمل وأدواره دون مساعدة وتوجيه من اآلخرين.  ويف 

العدي��د من الوظائ��ف يعد املوظفون الجدد مبتدئن.  واملبت��دئ هو موظف يعمل تحت 

إرشاف وتوجيه زمالئه األكرث خربة منه أو رمبا تحت إرشاف مديره.  وترى الرشكة أن أنشطة 

التوجيه واالندماج يف محيط العمل تعد رضورية ملس��اعدة املوظفن الجدد عىل الش��عور 

بأقىص درجات الرض��ا تجاه وظائفهم الجديدة ومع زمالئهم ومن ثم ميكنهم االنطالق نحو 

تحقيق أهداف الرشكة.  

مرحلة التأسيس:

يف مرحلة التأس��يس يش��عر املوظفون مبكانته��م يف الرشكة وهو م��ا يجعلهم يقومون 

بإسهامات عىل نحو منفرد ويتحملون املزيد من املسؤولية ويحققون النجاح املادي ومن ثم 

يؤسسون ملستوى معييش جيد.  ويفضل املوظفون يف هذه املرحلة أن ُينظر لهم باعتبارهم 

مس��اهمن يف نجاح الرشكة.  فاملوظفون الذين اس��تطاعوا الوص��ول إىل تلك املرحلة ينظر 

له��م باعتبارهم زمالء عمل.  إذ إن زمالء العمل هم من يس��تطيعون العمل وتحقيق نتائج 

مبفرده��م.  فه��م أقل اعت��اداً عىل املوظفن األك��رث خربة من غريهم مم��ن هم يف مرحلة 

االستكشاف، إذ يتعلمون كيف تنظر الرشكة إىل إسهاماتهم من خالل التفاعالت غري الرسمية 

مع أقرانهم ومديريهم وبواس��طة التغذية الراجعة الرس��مية الت��ي تصلهم عرب نظام تقييم 

األداء.  وبالنس��بة للموظفن يف تلك املرحلة فإن الرشكة تحتاج إىل تطوير سياس��ات ميكنها 

إحداث التوازن بن أدوار العمل وغريها من األدوار.  كا ينبغي عىل املوظفن أيضاً يف هذه 

املرحلة الفعالة يف أنشطة التخطيط الوظيفي.  

مرحلة االستمرارية:

يف مرحلة االس��تمرارية يهتم املوظ��ف بتطوير مهاراته وبالنظر إلي��ه من قبل اآلخرين 

عىل أنه اليزال يقدم إسهامات للرشكة، إذ يكون للموظفن يف تلك الفرتة سنوات من الخربة 
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الطويلة وكذلك خلفية معلوماتية ممتدة عن الوظيفة وفهم متعمق لكيفية س��ري العمل يف 

الرشكة.  وميكن للموظفن يف مرحلة االس��تمرارية أن يعمل��وا بوصفهم مدربن أو موجهن 

للموظف��ن الجدد، واملدرب أو املوجه هو املوظف ذو الخربة العالية الذي يقوم مبس��اعدة 

املوظفن األقل خربة.  

ميك��ن للموظف��ن يف مرحلة االس��تمرارية أن يطلب منهم مراجعة أو تطوير سياس��ات 

الرشكة وأهدافها، إذ متثل آراؤهم حول تقدم العمل وأهم املش��كالت التي يواجهها أهمية 

كب��رية، ومن منظور الرشكة فإن إحدى القضاي��ا املهمة تتمثل يف الحفاظ عىل املوظفن من 

التقادم والركود يف هذه املرحلة وكذلك الحفاظ عىل مهاراتهم من التهالك.  

وحتى تحافظ الرشكة عىل موظفيها من الوصول إىل مرحلة التقادم والركود قامت جرنال 

إلكرتيك بالتأكيد عىل التطوير الوظيفي خالل تقاريرها السنوية907.  ومن خالل تلك التقارير 

يق��وم املوظفون مبناقش��ة أهدافهم مع مديريهم.  ويقوم موظف��و العمليات وإدارة املوارد 

البرشية بدراس��ة تلك التقارير، ويحاولون مطابقة األهداف الوظيفية للموظفن )عىل سبيل 

املثال، الس��عي لتغيري الوظيفة( بالوظائف الش��اغرة.  فمثاًل، ميكن للمديرين األكرب سناً من 

ذوي الخربة العالية يف رشكة جرنال إلكرتيك واملوظفن العاملن يف هذا املجال تغيري وظائفهم 

للمس��اعدة عىل األعال الجديدة داخلها.  يف ح��ن أن املديرين اآلخرين الذين ينتقلون إىل 

مواقع جديدة عندما يغادر أبناؤهم املنزل فإنهم غالباً ما يقبلون بالعمل خارج البالد.

مرحلة االنفصال:

يف مرحل��ة االنفص��ال يحرضرّ املوظفون أنفس��هم للتغيري يف املوازنة بن أنش��طة العمل 

واألنش��طة األخ��رى.  وقد يتولون مس��ؤولية تقدي��م الرعاية، حيث يق��وم الراعي بإعطاء 

توجيهات للموظفن اآلخرين ومتثيل الرشكة لدى العمالء واملبادرة باتخاذ اإلجراءات ووضع 

القرارات.  

ويش��ري مصطلح االنفص��ال عادًة إىل قيام كب��ار املوظفن بالتقاع��د والرتكيز متاماً عىل 

األنشطة خارج نطاق العمل مثل الرياضة والهوايات والسفر والعمل التطوعي.  وعىل أية 

حال تم عمل مسح بواسطة واتسون وايت )Watson Wyatt( وهي رشكة استشارية عاملية 
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تعمل يف مجال املوارد البرشية حيث وجدت أن ثالثة من بن أربعة موظفن كبار يفضلون 

خفض ساعات العمل تدريجياً بدالً عن التقاعد التقليدي حيث االنتقال من العمل كليًة إىل 

الالعمل908.  وبالنس��بة للعديد من املوظفن فإن مرحلة االنفصال تعني التقليل التقليدي 

يف س��اعات العمل.  ويس��اعد برنامج التقاع��د املرحيل كاًل من املوظف��ن والرشكة، حيث 

تس��تفيد الرشكة من املعرفة والخربة وامله��ارات املتخصصة لدى املوظفن التي غالباً يكون 

من الصعب اس��تبدالها، باإلضافة إىل تقليل نفقات توظي��ف وتدريب املوظفن الجدد909. 

وبالنس��بة للموظفن فإن التقاعد املرحيل يعنى حصولهم عىل فرص أكرب الختيار الطريقة 

التي سيلبون بها احتياجاتهم املالية واالنفعالية.  ولتحقيق االستفادة من مهارات املوظفن 

القدامى يجب أن تتس��م الرشكة باملرونة مثل تقديم عروض للعمل بدوام جزيئ أو أعال 

استشارية. 

يجب أيضاً أن نضع يف االعتبار أنه بغض النظر عن السن فقد يختار املوظفون ترك الرشكة 

لتغيري وظائفهم أو مراكزهم الوظيفية.  وبعضهم يكون مرغًا عىل ترك الرشكة ألسباب منها 

خفض العالة أو الدمج.  كا ميكن أن يغادر آخرون ألسباب تتعلق باهتاماتهم الشخصية 

وقيمهم وقدراتهم.  

غالباً ما يعود املوظفون الذين يرتكون الرشكة مرة أخرى ملرحلة االستكشاف إذ يحتاجون 

إىل معلوم��ات حول املج��االت الوظيفية الجديدة املتاحة كا يج��ب أن يضعوا يف االعتبار 

اهتاماتهم الوظيفية ومناطق القوة يف مهاراتهم.  ومن منظور الرشكة فإن األنشطة الغالبة 

عىل مجال إدارة املس��ار الوظيف��ي يف مرحلة االنفصال هي التقاعد واالنتس��اب الخارجي.  

ويتم رشح كل من تقليص العالة والتقاعد واالنتساب الخارجي بشكل أكرب يف الفصل الثاين 

عرش.  

وك��ا يوضح الجدول )11-3( فإن عمر املوظف وس��نوات عمله يف الوظيفة ُيعد مؤرشاً 

ع��ىل املرحل��ة الوظيفية التي مير به��ا.  ومع ذلك، فإن االعتاد ال��كيل عىل تلك املحددات 

ق��د يؤدي إىل نتائج خاطئة فيا يخ��ص احتياجات املوظفن يف مجاالتهم الوظيفية.  فمثاًل، 

تتضم��ن العديد من التغي��ريات التي يحدثه��ا املوظفون القدامى يف مس��اراتهم الوظيفية 

الع��ودة مرة أخرى إىل مرحلة س��ابقة م��ن مراحل التدرج الوظيف��ي910.  ويتضمن الرجوع 



الجزء الرابع

تدريب وتطوير املوظفني 818

يف املس��ار تغيري النش��اطات الرئيس��ية لعمل املوظف بعد أن أس��س لها يف مجال محدد.  

ويصاحب عملية الرجوع يف املس��ار إعادة استكش��اف القيم واملهارات واالهتامات وفرص 

الوظائف املتاحة.  فمثاًل، لدى رشكة سريك دي سوالي )Cirque du Soleil( العاملية للرتفيه 

برنامج تحول وظيفي يس��اعد املوظفن من الفنانن عىل التخطيط لس��نوات ما بعد انتهاء 

مش��وارهم الفني911.  ويعتمد هذا الربنامج عىل خربة الرشكة باملهارات التي يحتاجها العمل 

خلف الكواليس يف مجال األعال االس��تعراضية، إذ تس��اعد الرشكة املوظفن عىل الحصول 

عىل التدريب الذي يحتاجونه للعمل بوصفهم مدربن أو أخصائين طبين أو فنيي ماكياج.  

فقد بدأ أحد املديرين يف رشكة جرنال إلكرتيك يف منتصف الخمس��ينيات عماًل جديداً يعد 

تحقيق��اً لحلم عمره يف العمل مصمَم أزياء وذلك بعد قيامه بالتقاعد املبكر912.  كا قامت 

س��يدة أخرى برتك عملها ملدة خمس��ة أعوام يف مجال تدريس طالب السنة الخامسة وذلك 

للعمل مع إحدى رشكات االسترياد913.  وأثناء عطلتها وافقت تلك السيدة عىل أن تساعد أحد 

أصدقائها يف تسويق أحد املنتجات خالل رحلة عملها إىل الس فيجاس.  وكان العمل يختلف 

متام��اً عا اعتادت القيام به م��ن أعال ولكنها وجدته مثرياً ومس��لياً.  وبعد الرحلة طلب 

منها صديقها أن تنضم للرشكة يف منصب نائب الرئيس.  ومل تعرض الوظيفة لتلك الس��يدة 

الضانات نفسها التي كانت تقدمها مهنة التدريس بل كانت ستعمل بأجر مقتطع.  وعىل 

الرغم من تلك الجوانب الس��لبية لهذه الوظيفة إال أن السيدة وافقت عىل املنصب وتعمل 

جاهدة لبناء العالمة التجارية من خالل التواصل مع ماليك املطاعم والفنادق.  وقد وجدت 

أن العمل لصالح موزع صغري يعطيها إحساس��اً أقوى بامللكية عند نجاح )أو فش��ل( العمل.  

ولذلك فإنها تستمتع بكونها مسؤولة عن كل القرارات التي تتخذها.  

وال يقتر الرجوع يف املس��ار عىل كبار الس��ن الذين اقرتبوا من س��ن التقاعد، إذ تعمد 

العدي��د من الرشكات التي تواجه عج��زاً كبرياً يف املوظفن ذوي الكفاءات العالية إىل تطوير 

برامج تدريبية تهدف إىل سد العجز يف املوظفن يف املجاالت األخرى914.  وتستخدم الرشكات 

تلك الربامج التدريبية يف محاولة منها ملساعدة املوظفن يف االندماج يف وظائفهم وأعالهم 

الجديدة.  فعىل سبيل املثال، يف مكتب املساعدة الحاسوبية تواجه الرشكات نقصاً يف املوارد 

البرشية املؤهلة للعمل يف مكاتب املس��اعدة الداخلية وخدمة العمالء، وكذلك فإن العديد 

من املوظفن ممن ميلكون مهارات حاس��وبية ويس��عون إىل تلك املناصب ينقصهم مهارات 
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التواصل الداخيل والرضورية لتقديم اإلرش��اد والتوجيه إىل مس��تخدمي الربمجيات وقواعد 

البيانات والش��بكات الداخلية للرشكات.  وتعمل برامج االستشارات الحاسوبية عىل تدريب 

سارسة البورصة السابقن ومضيفات الطائرات ورصايف البنوك عىل العمل من خالل مكاتب 

املساعدة.  وتسمى برامج التدريب هذه »معسكرات التدريب« وذلك ألن الربنامج يتطلب 

االندم��اج التام يف العمل واإلرشاف عىل كل خطوة وحش��د كل م��ا يحتاجه من معلومات 

ومهارات يف برامج تدريبية قصرية.  

لي��س من غري املألوف أن نجد املوظفن الذين يس��تخدمون الرجوع يف املس��ار ُيجرون 

مقابالت شخصية الختبار معلوماتهم مع املديرين واملوظفن اآلخرين ممن يشغلون وظائف 

يف مج��االت أخرى قد يرون أنها تتوافق أكرث م��ع اهتاماتهم وقدراتهم.  ويقوم املوظفون 

بإجراء مقابالت معلوماتية مع مديريهم وغريهم من املوظفن بهدف جمع معلومات حول 

املهارات ومتطلبات الوظيفة ومعرفة ما سيعود عليهم من نفع.  فقد كانت إحدى املديرات 

يف رشكة إنتل )Intel( يف الثالثن من عمرها غري راضية عن عملها مديرًة للتسويق915.  وحتى 

تجد فرصة عمل جديدة قامت بإجراء مقابالت معلوماتية مع املديرين وعمل مناقشات مع 

الزم��الء يف العمل، كا بحثت أيضاً يف اإلدارات املختلفة مثل االتصاالت املؤسس��ية وبحثت 

يف الش��بكة الداخلية إلنتل عن معلومات حول الوظائف؛ وألنها كانت مهتمة بالتعليم فقد 

بحث��ت خارج إنتل عن فرص عمل بالجامعات ومؤسس��ات الربام��ج التعليمية اإللكرتونية 

ورشكات األلعاب.  وقد وجدت يف النهاية وظيفة مدير برامج التس��ويق مع مجموعة إنتل 

التعليمية العاملية.  

يقدم ستان ألجر )Stan Alger( مثاالً جيداً للرجوع يف املسار الوظيفي يف منوذج مراحل 

الت��درج الوظيفي، إذ عمل ألجر ملدة ثالثن عاماً من��دوَب مبيعات يف أحد املصانع التابعة 

لرشكة دراجات يف منطقة س��ان فرانسيس��كو916.  ولكنه كان دائم التفكري يف العمل يف هوم 

ديب��وت )Home Depot( وهي رشكة تجزئة تعم��ل يف مجال األجهزة املنزلية.  وكان ألجر 

يس��تمتع بالنظ��ر إىل اآلالت يف متجر هوم ديبوت يف منطقت��ه وإيجاد الخامات ملرشوعاته 

املنزلية.  وقد اضطر لالستقالة من وظيفته بعد تغيري ملكية الرشكة.  وبينا يناهز 59 عاماً 

يعمل ألجر اآلن بدوام جزيئ يف هوم ديبوت.  وهو يستمتع مبساعدة املوظفن يف التدريب 
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عىل كيفية اس��تخدام األدوات.  وكان يقول عن ذلك »عندما تخرب الناس عن الطريقة وترى 

بريق أعينهم، اضغط عىل أعينهم فهو نوع من املرح«.  

يأيت املوظفون ومعهم مجموعة موس��عة م��ن القضايا املتعلقة بتطوير الحياة الوظيفية 

إىل مكان العمل.  ولذا فس��يتم يف الفصل الثاين عرش مناقش��ة موضوعات محددة يف تطوير 

الحياة الوظيفية وهي )التوجيه واالنتساب الخارجي والعمل والعائلة(.  باإلضافة إىل تطوير 

السياس��ات والربامج التي تس��اعد املوظفن عىل التعامل مع موضوعات محددة يف تطوير 

الحياة الوظيفية )بهدف تعظيم مستوى تحفزهم الوظيفي( تحتاج الرشكات إىل توفري نظام 

إلدارة الحي��اة الوظيفية لتحديد متطلب��ات تطوير الوظائف لدى املوظفن.  حيث إن نظام 

إدارة الحياة الوظيفية يس��اعد املوظفن واملديرين وكذل��ك الرشكة عىل تحديد احتياجات 

تطوي��ر الحياة الوظيفية.  وقد أظه��رت البحوث أن نظم إدارة الحي��اة الوظيفية التي متد 

املوظفن بالتوجيه يف مجال العمل وتساعد عىل تلبية احتياجات املوظفن املهمن يف الرشكة 

قد يؤدي إىل وجود موظفن أكرث متسكاً والتزاماً بالرشكة ويحقق تأثرياً إيجابياً يف أدائهم917. 

نظم إدارة الحياة الوظيفية:

تتنوع نظم إدارة الحياة الوظيفية التي تضعها الرشكات يف مستوى التطوير والرتكيز الذي 

تصبه ع��ىل العنارص املختلفة للعملية.  ومع ذلك، فإن جمي��ع نظم إدارة الحياة الوظيفية 

تشمل املكونات املوضحة يف شكل )11-2( وهي:  التقييم الذايت، التحقق من الواقع، وضع 

األهداف والتخطيط.  

تس��تخدم الخطوات األرب��ع يف عملية إدارة الحياة الوظيفية أنش��طة التنمية )التقييم، 

الخربة يف مجال العمل، الدورات املنهجية والعالقات( التي متت مناقشتها يف الفصل التاسع.  

وتتشابه عملية إدارة الحياة الوظيفية مع برامج تخطيط التطوير، إذ ميكن لتقييم املعلومات 

من خالل االختبارات النفسية وتقارير األداء ومراكز التقييم أو تغذية ال� 365 درجة الراجعة 

أن تستخدم عىل أنها جزء من خطوة التقييم الذايت أو التحقق من الواقع.  وميكن للموظفن 

الذي��ن يقومون بالتخطيط للعمل أن يس��تخدموا الخربة يف العم��ل والعالقات )اإلرشاف أو 

التدريب( أو الدورات املنهجية للوصول إىل أهدافهم الوظيفية القصرية والطويلة املدى. 
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التقييم الذاتي:

يش��ري مصطل��ح التقييم الذايت إىل اس��تخدام املعلومات التي يس��تخدمها املوظفون يف 

تحديد اهتاماتهم الوظيفية وقيمهم واس��تعداداتهم وميولهم السلوكية، وغالباً ما يتضمن 

ذلك اختبارات نفسية مثل اختبار كامبل لقياس الفائدة وأيضاً البحث املوجه ذاتياً.  يساعد 

االختب��ار األول املوظفن عىل تحديد اهتاماتهم العملية والوظيفية أما االختبار الثاين فإنه 

يحدد اختي��ارات املوظفن فيا يخص العمل يف مختلف البيئ��ات العملية )مثل املبيعات، 

االستشارات وتخطيط املس��طحات الخرضاء(، وتساعد اختبارات املوظفن كذلك يف تحديد 

القيمة النس��بية التي يضعونها بالنس��بة لكل من العمل واألنش��طة الرتفيهية.  ومن ناحية 

أخ��رى، ميكن للتقييم الذايت أن ميدنا بتدريب��ات كاملوضحة يف جدول )11-4(.  وهذا النوع 

من التدريبات يس��اعد املوظفن عىل تحديد موقعهم الح��ايل يف مجالهم الوظيفي وكذلك 

يف تحديد الخطط املس��تقبلية وأيضاً تحديد م��ا إذا كان مجالهم الوظيفي مالمئاً ألوضاعهم 

الحالية وإمكانياتهم املتاحة.  وغالباً ما يس��تخدم مستشارو الوظائف ملساعدة املوظفن يف 

عملية التقييم الذايت يف تفسري نتائج االختبارات النفسية.  

 توف��ر رشكة فريايزون وايرليس )Verizon Wireless( للموظفن أداة إلكرتونية ميكنهم 

م��ن خاللها تقييم مهاراته��م وقدراتهم الحالية متهيداً لتقييم أنفس��هم عندما تتوافر فرص 

عم��ل جديدة يف الرشكة، وتس��مح تل��ك األداة للتقييم الذايت للموظف��ن بتحديد القدرات 

الت��ي يفتقرون إليها ومتدهم باملعلومات التي ميكن من خاللها تطوير مهاراتهم عن طريق 

التدري��ب وخربات العمل وااللتحاق بربامج أكادميية918.  وكجزء من عملية إدارة األداء لدى 

رشكة كاتربيالر )Caterpillar( قام املوظفون واملديرون مبناقش��ة تطوير الحياة الوظيفية، 

ولتيس��ري تلك املناقشة قام املوظفون مبلء استارة بيانات تعمل كسرية ذاتية داخلية، وقد 

اش��تملت االس��تارة عىل معلومات حول مهارات املوظفن وتعليمهم ودرجاتهم األكادميية 

واللغات التي يتحدثون بها واملراكز الوظيفية الس��ابقة،  ومن املتوقع من املديرين تحديد 

مدى اس��تعداد املوظفن للقيام بوظائف جديدة سواء كانت الوظائف الجديدة ترقيات أو 

تحوالت وظيفية، وتحديد التدريب أو التعليم الذي يحتاجه املوظف حتى يكون مس��تعداً 

للوظيفة الجديدة.  وقد ناقش املديرون مع املوظفن إىل أين يتوجهون يف خطواتهم القادمة 
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وما يجب أن يفعلوه لتحضري أنفسهم للوظيفة الجديدة.  ويحدد أيضاً املديرون أين يحصل 

املوظ��ف عىل أفضل فرصة يف مختلف املجاالت الوظيفية ويقدمون تقييًا عاماً لإلمكانيات 

وف��رص الرتقي.  ويف رشكة آي يب إم )IBM( تم تقديم أداة للموظفن لتقييم مهاراتهم التي 

تويص بالوظائف واملجاالت الوظيفية التي تناسبهم بشكل أفضل919. 

شكل )11-2(:  عملية إدارة الحياة الوظيفية

التقييم الذاتي           التحقق من الواقع            وضع األهداف            تخطيط العمل 

جدول )11-4(:  مثال عىل تدريبات التقييم الذايت

 النشاط )الغرض(: 

الخطوة األولى: أين أنا؟ )اختبار الوضع الحالي من الحياة والوظيفة(. 

فكر في حياتك من الماضي للمستقبل، وارسم خطاً عريضاً إلعادة تقديم األحداث المهمة. 

الخطوة الثانية: من أنا؟ )اختبر األدوار المختلفة(. 

 من خالل استخدام كروت 3×5، اكتب إجابة واحدة في كل كارت عن هذا السؤال. 

الخطوة الثالثة: )أين أرغب في التواجد وماذا أحب أن يحدث؟(. 

فكر في حياتك من الحاضر إلى المس��تقبل، اكتب س��يرة ذاتية مجيباً عن ثالثة أسئلة:  ماذا تحب أن 

تحقق؟ ما الخطوات المهمة التي ترغب في الوصول إليها؟ ما الذي ترغب في أن يكون ذكراك الحقاً؟ 

الخطوة الرابعة: سنة مثالية في المستقبل )حدد المصادر التي تحتاجها(. 

تخيل س��نة كاملة في المس��تقبل، إذا كنت تمتلك موارد غير محدودة ماذا ستفعل؟ ما تصورك للبيئة 

المثالية؟ هل تطابق البيئة المثالية الخطوة الثالثة؟ 

الخطوة الخامسة: الوظيفة المثالية )خلق الهدف الحالي(. 

ف��ي الوقت الحاض��ر فكر في وظيفة مثالي��ة لك في حالة وج��ود مصادر متاحة، وفك��ر في أدوارك 

ومصادرك ونوع التدريب والتعليم المطلوب. 
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الخطوة السادسة: الوظيفة بالمخزون الموضوعي )لخص الوضع الحالي(.

ما الذي يشد اهتمامك كل يوم؟

ما الذي تفعله جيداً؟ وما الشيء الذي تشتهر به؟

ما الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك؟ 

ما الذي يمكن أن يعوق تحقيق أهدافك؟

ما الذي يجب أن تفعله اآلن كي تصل إلى أهدافك؟

ما هدفك الوظيفي الطويل األجل؟

المصدر: 
J.  E.  McMahon and S.  K.  Merman، »Career Development، » in The ASTDTraining and Development 

Handbook، 4th ed. ، ed.  R.  L.  Craig )New York: McGraw-Hill، 1996(: 679 - 97.  

قد تس��اعد االختبارات النفس��ية يف االختيار بن وظيفتن جذابتن بشكل متساٍو.  فعىل 

س��بيل املثال، خدم موظف كمدير فرع يف بنك ويلز فارجو )Wells Fargo( ملدة 14 عاماً 

وقد اس��تمتع بالعمل عىل الحاس��ب اآليل والبحث يف موضوعات برامج التطوير920.  وكان 

يواجه صعوبة يف اختيار ما إذا كان سيستمر اكتساب خربات أكرب يف التعامل مع الحواسب 

اآللية يف العمل أم س��يدخل يف وظيفة جدي��دة يف مجال تطوير تطبيقات الربمجيات.  وقد 

أكدت االختبارات النفسية التي أمتها بوصفها جزءاً من برنامج الرشكة للتقييم الوظيفي أنه 

لديه اهتامات قوية مبجال البحث والتطوير.  ونتيجة لذلك فقد بدأ عمله الخاص يف مجال 

تصميم الربامج للرشكات.  

التحقق من الواقع:

يشري مصطلح التحقق من الواقع إىل املعلومات التي يحصل عليها املوظفون حول كيفية 

تقيي��م الرشكة ملهاراته��م وخلفياتهم املعلوماتية واملوقع ال��ذي يتالءم معهم يف مخططات 

الرشك��ة )ف��رص الرتقية املتاح��ة والتحركات الجانبي��ة(.  وعادة يقدم مدي��ر املوظفن تلك 
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املعلوم��ات عىل أنها جزء من عملية تقييم األداء، ومن غري املألوف يف نظم تطوير تخطيط 

الوظائف التي تم تطويرها جيداً أن يكون املدير مس��ؤوالً عن املناقش��ات الخاصة بتقارير 

تقييم األداء للرتقي وتطوير الوظائف.  فعىل سبيل املثال، يف نظام تطوير الوظائف الخاص 

برشك��ة كوكاكوال يف الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة يحرض املوظفون واملدي��رون اجتاعات 

منفصلة بعد وضع تقارير األداء السنوية ملناقشة اهتامات املوظفن يف مجاالتهم الوظيفية 

ونقاط قوتها وأنشطة التطوير املحتملة921.  

تحديد األهداف:

يف خطوة تحديد األهداف يقوم املوظفون بتطوير أهدافهم الوظيفية القصرية والطويلة 

األج��ل.  وعادة ما ترتبط تلك األهداف باملناصب التي يطمحون فيها )مثل أن يصبح مدير 

مبيعات خالل ثالث سنوات(، مستوى تطبيق املهارة )مثل استخدام املهارة الفردية يف وضع 

امليزاني��ة يف تحقيق س��يولة لحل مش��كالت الوحدة(، إعدادات العمل )مثل رفع مس��توى 

الرشك��ة يف الس��وق خالل عامن(، أو اكتس��اب املهارات )مثل تعلم كيفية اس��تخدام نظام 

امل��وارد البرشية يف الرشكة(.  وغالباً ما تتم مناقش��ة تلك األهداف م��ع املديرين وإدراجها 

ضمن خطة التطوير، ويوضح شكل )11-3( خطة تطوير ملدير املرشوعات.  

شكل )11-3(:  خطة تطوير الوظائف: 

االسم:..........................................   املنصب: مدير مرشوع   االسم املبارش:..................................  

الكفاءات: 

من فضلك حدد ما نقاط القوة ومجاالت التطوير بالنسبة إليك؟

نقاط القوة:

التفكير والتنفيذ اإلستراتيجي )الثقة والمهارات القيادية والتوجيه(.

توجيه النتائج )المنافسة وتحفيز اآلخرين والمثابرة(.

روح االنتصار )بناء روح الفريق والتركيز على العمالء واحترام األقران(. 
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مجاالت التطوير:

الصبر )التسامح مع األشياء واألفراد اآلخرين والهدوء عند التعامل مع اآلخرين(.

 االتصال المكتوب )القدرة على الكتابة بوضوح وإيجاز(.

الطموح الشامل )التركيز الشديد على إتمام المشروعات بداًل من بناء عالقات مع األفراد المنشغلين بالمشروع(.

األهداف الوظيفية: 

من فضلك صف أهدافك الوظيفية بصورة شاملة. 

طويلة األجل:  قبول وظائف ذات مسؤولية متزايدة تصل إلى مستوى مدير عام )أو أكثر(.  وتتضمن 

مج��االت االهتم��ام الخاصة هنا- ولكنها ليس��ت مقص��ورة عل��ى: إدارة المنتج والمارك��ة، التطوير 

والتكنولوجيا والتخطيط اإلستراتيجي والتسويق.  

قصيرة األجل: االستمرار في تطوير مهاراتي في مجال التسويق وإدارة الماركة مع استغالل مهاراتي 

في إدارة المنتج والتخطيط اإلستراتيجي والعالقات الدولية.  

التكاليف القادمة: 

تحديد التكاليف التالية المحتملة )شاملًة التوقيت( التي قد تساعد في تطوير أهدافك الوظيفية.

مس��توى اإلش��راف أو اإلدارة في التخطيط والتطوير والمنتج وإدارة الماركة، وقد تم تحديد الوقت 

بأنه ينتهي في ربيع 2008. 

االحتياجات التدريب والتطوير: 

 أدرج كاًل من أنشطة التدريب والتطوير التي قد تساعدك في مهامك الحالية أو تساعد على تطوير 

وظيفتك بوجه عام. 

سوف تمكنني محاضرات درجة الماجستير من ممارسة وتحسين مهارات االتصال المكتوب.  وتسمح 

ل��ي ديناميكيات منصبي الحال��ي وفريق العمل واالعتماد على الموظفي��ن اآلخرين بالتدريب على 

تمرس الصبر والتركيز على احتياجات أعضاء الفريق كل بمفرده بما يتناسب مع نجاح المشروع.

الموظف:..........................................   التاريخ:................................. 

الرئيس المباشر:.................................   التاريخ:................................. 

المشرف:..........................................   التاريخ:................................. 
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عادة تش��مل خطط التطوير توصيفات نق��اط القوة والضعف، واأله��داف الوظيفية، 

وأنشطة التطوير )املهام والتدريبات( للوصول إىل األهداف الوظيفية.  

تقدم جست بورن )Just Born( وهي رشكة الحلويات التي تقوم بإنتاج حلويات ميلك 

أند آيك وهوت تامالز وبييبز، برنامجاً يعرف بعملية التطوير الوظيفي )CDP( ويس��تخدم 

بواس��طة املوظف��ن ذوي األداء املرتفع ليك يقرروا مس��ارهم الوظيفي مع الرشكة وتتأهب 

نفس��هم للرتقية إىل املناصب التالية922.  كا أن هذا الربنامج )CDP( يساعد املوظفن عىل 

تحديد أهدافهم الوظيفية الطويلة والقصرية األمد ويلتزم املوظفون باثنن منهم ليك يحققوا 

التق��دم يف وظائفهم.  وتقدم جس��ت بورن قاموس��اً للكفاءة عىل ش��بكتها الداخلية ميكن 

استخدامه لتحديد احتياجات التطوير.  ويتيح برنامج )CDP( للموظفن ومديريهم الفرصة 

ملناقش��ة خططهم الوظيفية يف املستقبل ويصبح التمرين تحققاً من الواقع للموظفن برفع 

توقعات الرشكة ورفع معايري جودة األداء.  ويبدأ املوظفون بإطالق برنامج )CDP( بتحديد 

اهتاماتهم الوظيفية املس��تقبلية محددين هدفاً وظيفياً طويل األمد وخربات العمل التي 

س��وف تس��تخدم عىل أنها تحضري للوظيفة الجديدة.  ويناقش املوظفون بعد ذلك برنامج 

)CDP( م��ع مديريه��م، وميكن أن يدعم املدي��ر النتيجة أو يويص بتغيريه��ا.  وإذا كانت 

اهتامات املوظفن املستقبلية تقع خارج اإلدارة التي يعملون بها يتم نقل تلك االهتامات 

إىل املدير يف اإلدارة املرغوبة.  

تخطيط العمل: 

يف تخطي��ط العم��ل يحدد املوظف��ون كيفية تحقيقه��م ألهدافهم الوظيفي��ة الطويلة 

والقصرية األمد.  وميكن أن يتضمن تخطيط العمل االلتحاق بربامج التدريب أو املشاركة يف 

ندوات أو إجراء مقابالت معلوماتية أو التقدم للوظائف املس��تحدثة داخل الرشكة.  وتتيح 

التكاليف الجديدة لألفراد الفرصة الس��تغالل مهاراتهم وخرباتهم واتصاالتهم الحالية وذلك 

من خالل مس��اعدتها ع��ىل تطويرها بأخرى أفضل منه��ا923.  ففي بنك واتش��وفيا كثرياً ما 

يجد املوظفون أنفس��هم ما بن املرشوعات يف قس��م تكنولوجيا املعلومات.  ويتيح برنامج 

واتش��وفيا إتش جريد )hGrid( ملوظفيها يف مجال تكنولوجيا املعلومات الفرصة للعمل يف 

مهام ومرشوعات جديدة تش��بع اهتاماته��م ولكنها تقع خارج مجال مناصبهم الحالية924، 
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حيث يدخل املوظفون إىل موقع إتش جريد لعمل ملف كامل لهم إذ ميكنهم تقديم أنواع 

الخربات أو املرشوعات التي تنصب عليها اهتاماتهم، وبعد أن تنش��أ امللفات الش��خصية 

لهم عىل املوقع ميكنهم استكشاف املرشوعات التي يتم نرشها إلكرتونياً ويستخدمون غرف 

املناقش��ة اإللكرتونية لتب��ادل األفكار متهيداً لبدء محاوالت للعم��ل عىل املرشوع، وقبل أن 

يبدأ املوظفون يف العمل عىل مرشوع ما البد من الحصول عىل موافقة املديرين.  تس��تفيد 

واتشوفيا من الربنامج يف إمتام مرشوعات تكنولوجيا املعلومات الجديدة، ويستفيد املوظفون 

بحصوله��م عىل ف��رص لتجربة أنواع أخرى م��ن املرشوعات ملعرفة ما إذا كانوا س��يبدؤون 

العمل يف أنواع أخرى من املهام واملهارات بدون املخاطرة مبنصبهم الحايل.  

وتقوم بعض الرشكات بإرس��ال املوظفن إىل املنظات غ��ري الربحية والرشكات الصغرية 

إلمدادهم بالخدمات املحاسبية والتسويقية وغريها من الخدمات املهنية925.  ويف تلك املهام 

الت��ي غالباً ما تس��مى برامج املوظف��ن التطوعية تتاح للموظفن فرصة اس��تخدام وزيادة 

مهاراتهم ويف الوقت ذاته الوصول إىل أهدافهم الوظيفية ومواجهة املش��كالت االجتاعية.  

وميك��ن لهذه الربامج أن تكون ذات أهمية خاصة للموظفن من مواليد ما بعد عام 1980م 

الذين يرغبون يف العمل يف رشكات تهتم باملس��ؤولية االجتاعية.  وعىل سبيل املثال، تركت 

موظف��ة يف إيرنس��ت أند يونج املكتب املوج��ود يف واش��نطن دي. يس.  لقضاء اثني عرش 

أس��بوعاً يف بيونس آيرس )Buenos Aires( لتقديم الخدمات املحاسبية لرشكة نرش صغرية.  

ومتت تغطية مروفات الس��فر واإلقامة أثن��اء القيام باملهمة كا أنها كانت عىل قوة عمل 

الرشكة طوال الفرتة التي قضتها بعيداً عن وظيفتها، ويف مهمتها التطوعية حصلت عىل الرضا 

الشخيص لقيامها مبس��اعدة اآلخرين ويف الوقت ذاته تواجه التحدي بامتالكها استقاللية يف 

العم��ل أكرب من ذلك ال��ذي كان يف عملها بالرشكة؛ ونتيجة لذل��ك عندما عادت ملكتبها يف 

واش��نطن سمح لها الرشكاء أن تعمل بحرية واس��تقاللية ألنهم يعرفون أنها أصبحت لديها 

الخربة يف العمل يف املرشوع من أوله إىل آخره. 

 United( يوض��ح نظام التطوير الوظيفي الذي أنش��أته رشكة يونايتد بارس��ل س��ريفس

Parcel |Service )UPS( عملية التخطيط الوظيفي والدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه لضان 

تلبي��ة احتياج��ات التوظيف 926.  يعمل لدى هذه الرشك��ة 285،000 موظف يف 185 دولة 
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وأقاليم مس��ؤولون عن استالم وتس��ليم الطرود يف الوقت املناس��ب.  أرادت رشكة يونايتد 

بارس��ل س��ريفس دمج نظام تطوير اإلدارة التي تضمن تطوير مهارات املديرين بشكل دائم 

والتي س��رتبط النظام بأنش��طة االختيار والتدريب؛ ونتيجة لذلك، صمم��ت رشكة يونايتد 

بارسل رسفيس عملية إدارة الحياة الوظيفية.  يبدأ املدير العملية بتحديد املهارات واملعارف 

والخربات املطلوبة من فريق العم��ل لتلبية احتياجات األعال التجارية الحالية واملتوقعة، 

يت��م تحديد الفجوة بن االحتياجات ومؤهالت الفريق، ثم يحدد املدير احتياجات التطوير 

لكل عضو يف الفريق، ثم يكمل أعضاء الفريق سلس��لة من التدريبات التي تس��اعدهم يف 

تحدي��د األه��داف وتطوير التخطيط )التقييم الذايت(.  يعم��ل املدير وجميع املوظفن معاً 

إلنش��اء خطة تطوير فردية.  ويف املناقش��ة، يش��ارك املدير مبعلوماته املتعلقة بتقييم األداء 

وتحلي��ل احتياجات الفريق مع املوظف )التحقق من الواق��ع(.  وتتضمن الخطة األهداف 

الوظيفي��ة للموظف وإج��راءات التطوير خالل الع��ام القادم )تحديد اله��دف والتخطيط 

للعم��ل(.  وللتأكد من أن عملية إدارة الحياة الوظيفية تس��اعد يف اتخاذ قرارات التوظيف 

يف املس��تقبل تعقد اجتاعات التطوير املهني عىل مستوى املؤسسة، ويف هذه االجتاعات 

يورد املديرون تقارير عن احتياجات التطوير والخطط فضاًل عن قدرات فرق العمل التابعة 

له��م.  ويحرض مديرو التدريب والتطوير لضان إنش��اء خطة تدريب واقعية.  ويتم تكرار 

هذه العملية يف املس��تويات العليا من اإلدارة.  والنتيجة النهائية هي خطة رئيس��ة تشتمل 

عىل أنشطة تدريب وخطط تطوير يتم تنسيقها بن املجاالت الوظيفية. 

ويش��مل نظام رشك��ة يونايتد بارس��ل رسفيس جمي��ع الخطوات يف عملي��ة التخطيط 

الوظيف��ي.  واملي��زة األكرث أهمية يف هذا النظام هو تقاس��م املعلوم��ات حول كل موظف 

ع��ىل حدة والدوائر واالحتياج��ات الوظيفية للتطوير والتدريب والقدرات.  ويس��مح هذا 

االستخدام للمعلومات عىل جميع املستويات الثالثة ل�رشكة يونايتد أن تكون أكرث استعداداً 

لتلبية احتياجات التوظيف وطلبات العمالء املتغرية. 

يوضح الجدول )11-5( عدة عوامل مهمة للتصميم التي ينبغي النظر فيها لتطوير نظام 

إدارة الحياة الوظيفية.  وُيعد ربط تطوير النظام باحتياجات العمل وإسرتاتيجيته والحصول 

عىل دعم اإلدارة العليا وإرشاك املديرين واملوظفن يف إنشاء هذا النظام من العوامل املهمة 

يف مواجهة معارضة هذا النظام.  
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 جدول )11-5( عوامل التصميم لنظام إدارة الحياة الوظيفية الفعال.

نظام يتم وضعه على أنه استجابة الحتياجات العمل أو لدعم إستراتيجيته. 

يشترك الموظفون والمديرون في تطوير النظام. 

يتم تشجيع الموظفين ليكون لهم أدوار فعالة في إدارة حياتهم الوظيفية. 

التقييم مستمر ويستخدم لتحسين النظام. 

 تستطيع وحدات العمل أن تخصص النظام ألغراضها الخاصة )مع وجود بعض القيود(. 

حاج��ة الموظفين إلى الوصول إلى مص��ادر المعلومات المهنية )بما فيها المستش��ارين والوظائف 

المتاحة(. 

اإلدارة الرئيسة تدعم النظام الوظيفي. 

إدارة الحياة الوظيفية مرتبطة بممارس��ات الموارد البشرية األخرى مثل إدارة األداء ونظام التدريب 

والتوظيف.  

ينشئ النظام مواهب كثيرة ومتنوعة. 

المعلوم��ات حول الخط��ط الوظيفية وتقييم المواهب متاحة لجميع المديرين.  ُتعد اإلس��تراتيجية 

والحصول على دعم اإلدارة العليا ومشاركة المديرين والموظفين في بناء النظام عوامل مهمة خاصًة 

في التغلب على معارضة النظام. 

نظم إدارة الحياة الوظيفية على شبكة المعلومات:

تقوم العديد من الرشكات بإنشاء مواقع إلدارة الحياة الوظيفية التي متد املوظفن بأدوات 

التقييم الذايت ومعلومات الرواتب للوظائف داخل الرشكة وتقديم املش��ورة يف إدارة الحياة 

 monster. الوظيفي��ة وم��وارد التدريب.  وباملثل، توفر العديد م��ن رشكات التوظيف )مثل

com( م��وارد ماثلة للباحثن عن عمل وأصح��اب األعال.  ويعرض جدول )11-6( عنارص 

مواقع إدارة الحياة الوظيفية عىل شبكة اإلنرتنت، يف حن يعرض الجانب األيرس من الجدول 
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ذاته املس��تخدمن أو حاجة املوظفن إىل الوصول إىل أدوات التقييم الذايت وموارد التدريب 

وبيانات الوظيفة واملرتبات واالستشارات حول إدارة الحياة الوظيفية، ويعرض الجانب األمين 

م��ن الجدول امليزات والخصائص التي تحتاج الرشك��ة إىل أن تدرجها يف تصميم املوقع عىل 

شبكة اإلنرتنت )مثل قاعدة بيانات الوظائف واألدوات والخدمات(.  قد يشمل املستخدمن 

املوظفن أو املديرين أو رشكات التوظيف أو مديري املوارد البرشية.  ويحصل املستخدمون 

والرشكة عىل معلومات قيمة من نظم املعلومات هذه التي ُتعد مفيدة للتحقق من قدرات 

ومه��ارات واهتامات املوظفن الت��ي تتطابق مع وظائفه��م.  إذا كان هناك عدم تطابق، 

توف��ر هذه املواقع رواب��ط ألدوات التقييم حتى يتمكن العاملون م��ن تحديد نوع العمل 

الذي يناسبهم فضاًل عن أماكن التدريب والتطوير لتمكينها من تطوير مهاراتهم.  وتستفيد 

الرشك��ة من مثل ه��ذه النظم بعدة ط��رق.  أوالً، ميكن نرش فرص العم��ل برسعة ويتقدم 

للوظيف��ة عدد كبري من الباحثن عن العمل املحتمل��ن.  ثانياً، توفر هذه املواقع معلومات 

س��هلة ومفصلة حول الوظائف واملهن داخل الرشكة ما يس��هل تطوير املوظفن، ومن ثم 

يصب��ح املوظفون عىل دراية باملعارف واملهارات املطلوبة للوظائف واملهن يف الرشكة.  ثالثاً، 

تش��جع نظم شبكة اإلنرتنت املوظفن عىل املس��ؤولية، والقيام بدور فعال يف إدارة حياتهم 

الوظيفية، وهذا باإلضافة إىل التناس��ب مع النفس��ية الجديدة والتنوع الوظيفي الذي متت 

مناقشته سابقاً يف هذا الفصل. 

لدى جون ديري، )John Deere( وهي رشكة موردة للمعدات االس��تهالكية والس��كنية، 

برنامج تطوير مهني عرب اإلنرتنت يشجع املوظفن عىل إدارة حياتهم الوظيفية927.  ويشمل 

النظ��ام تحلي��َل مالءمة الوظيفة الذي يس��مح للموظفن مبقارن��ة اختصاصاتها الحالية مع 

كفاءات الوظائف التي يودون االلتحاق بها يف املس��تقبل.  ويعطي هذا الربنامج للموظفن 

التحكم واملسؤولية لتحديد أوجه النقص يف مهاراتهم ويشجعهم عىل مناقشة خطة تطوير 

مع مديريهم لتس��اعدهم ع��ىل تحقيق أهدافهم الوظيفية.  وميك��ن أيضاً للموظفن عمل 

سريهم الذاتية داخلياً لنظام وظائف الرشكة.  وبواسطة هذه السري الذاتية يتمكن املديرون 

يف جميع أقس��ام الرشكة من الحصول عىل أوراق اعتاد املوظفن.  ففي الثالثة أشهر األوىل 

التي يكون النظام متاحاً فيها عىل اإلنرتنت قدم املوظفون أكرث من 10,000 طلب للوظائف 

املعروضة.  وقد تم تقديم أكرث من 6.000 سرية ذاتية ونرشت يف النظام. 
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جدول )11-6( عنارص املواقع اإللكرتونية إلدارة الحياة الوظيفية.

ميزات الموقع اإللكترونيدخول المستخدم

قاعدة البيانات الوظيفيةأدوات التقييم الذاتي

قاعدة بيانات ملفات الموظفينموارد التدريب

محرك المطابقةبيانات الوظيفة

األدوات والخدمات مثل التقييم المباشرمعلومات المرتب

برامج التدريب وموارد التنميةتوصيات إدارة الحياة الوظيفية

لق��د قامت رشكة داو كيمي��كال )Dow Chemical Company( بعمل أداة إلكرتونية 

تسمىMy profile التي متكن جميع املوظفن من مشاركة اهتاماتهم الوظيفية وأهدافهم 

وغريها من وجهات النظر التي تتعلق باملجاالت الوظيفية مثل الحاجة إىل النقل928.  ويطلع 

املديرون عىل املعلومات املوجودة يف امللف الشخيص للموظفن ويستخدمونها لتطوير فرص 

العمل الخاصة بهم.  وتس��اعد أيضاً عىل تيسري التواصل بن املوظفن ومديريهم فيا يخص 

الحوار حول التطوير الوظيفي.  ويوفر امللف الشخيص للمديرين الحالين واملستقبلين رسداً 

حالياً ومتجدداً ألهداف املوظفن وطموحاتهم.  

أدوار كٍل من املوظفن واملديرين ومديري املوارد البرشية والرشكة يف إدارة الحياة الوظيفية:

يتحم��ل مس��ؤولية إدارة الحياة الوظيفية كل من املوظف��ن ومديريهم ومديري املوارد 

البرشية والرشكة929.  ويوضح شكل )11-4( دور كٍل من املوظفن واملديرين ومديري املوارد 

البرشية والرشكة يف إدارة الحياة الوظيفية.  

دور الموظفين:

بناًء عىل ما س��بقت مناقش��ته يف هذا الفصل تشري العقود النفس��ية والوظائف املتقلبة 

الجديدة إىل أن املوظفن يس��تطيعون زيادة قيمتهم بالنس��بة لجهة العم��ل الحالية )زيادة 

فرص التوظيف وتغيري وظائفهم( عن طريق تحمل مسؤولية تغيري املسار الوظيفي.  وتتوقع 

الرشكات التي لديها نظام قوي إلدارة الحياة الوظيفية أن يتحمل موظفوها مس��ؤولية تطوير 

وظائفهم بأنفس��هم.  ففي رشكة آي يب إم يعد برنامج blue opportunities خطوة مهمة يف 
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اكتساب العمل الذي يتسم بالتحديات وبالتوافق مع اهتامات املوظفن خاصًة هؤالء الذين 
يسعون إىل تطوير وظائفهم، إذ يتم تشجيع املوظفن عىل تحمل املسؤولية والعمل بالتعاون 
مع مديريهم لتحديد أنشطة التدريب والتطوير التي تتوافق مع اهتاماتهم930.  يعرب برنامج 
blue opportunities ع��ن ف��رص التدريب والتطوير يف الرشك��ة - مثل التنقل بن الوظائف 
الطويل والقص��ري األجل والتظليل الوظيفي يف املوقع واملرشوعات املتعددة الوظائف – التي 
توج��د ع��ىل موقع إنرتنت مخص��ص للموظفن فقط وميكن للموظف��ن يف رشكة آي يب إم يف 
الواليات املتحدة األمريكية الوصول إليه باإلضافة إىل بعض املواقع العاملية األخرى.  والهدف 
م��ن برنام��ج blue opportunities هو تطوير مهارات ومع��ارف املوظفن وتقديم تغيريات 
وظيفية محتملة.  ويقدم هذا الربنامج للموظفن طريقة لتطوير مهاراتهم عرب وحدات العمل 
واكتشاف الخيارات الوظيفية التي مل تسنح لهم الفرصة الكتشافها من قبل.  وعىل سبيل املثال، 
هناك عامل برازييل عمل يف مرشوع يتم إدارته بواسطة مدير من أيرلندا.  ونتيجًة لذلك علم 
الكث��ري عن الفرص املتاحة يف وحدات العمل األخرى.  ومن ناحية أخرى أتم موظف يف الهند 
مهمة عمل قصرية األجل مع عمالء من إيطاليا واس��تغل املهارات الجديدة التي اكتس��بها يف 
تدريب املهندس��ن األقل خربة.  يس��تفيد املديرون أيضاً من برنامج blue opportunities إذ 
يس��اعدهم الربنامج يف إرشاك موظفيهم يف تطوير الوظائ��ف والكفاءات وإمدادهم بطريقة 

متكنهم من مشاركة خرباتهم عرب اإلدارات والخطوط املتعددة للعمل.

يوضح شكل )11-4( املسؤولية املشرتكة لألدوار املتعددة يف مجال إدارة الحياة الوظيفية

مدير الموارد البشريةالشركةالمديرالموظف

• التقييم الذاتي 	

• خطة عمل لتطوير الذات	

• خل��ق الرؤي��ة من خالل 	

األداء والعالقات 

• البحث عن التحديات	

• التدريب 	

•  االستشارات	

•  االتصال	

• المعلوم��ات 	 طل��ب 

من ص��ادر أخرى في 

الشركة 

• النظم 	 تطوير 
الت��ي تدع��م 
الحي��اة  إدارة 

الوظيفية

• تطوير الثقافات 	
تدع��م  الت��ي 
الحي��اة  إدارة 

الوظيفية

• وتقديم 	 المعلومات 

االستشارات

• متخصصة 	 خدمات 

مث��ل )االختب��ارات 

وورش  واالستش��ارة 

العمل(
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وبغ��ض النظر عن مدى تق��دم نظام إدارة الوظيفة يف الرشك��ة يجب عىل املوظفن أن 

ينخرطوا يف نشاطات متنوعة إلدارة الوظيفة931.

• اتخ��اذ زم��ام املبادرة يف طلب التغذي��ة الراجعة من املديرين واألق��ران حول نقاط 	

الضعف والقوة لدى مهاراتهم. 

• تحديد مرحلة التطوير الوظيفي واحتياجات التطوير. 	

• البحث عن التحدي��ات من خالل التعرض إىل مجموعة كبرية من الفرص )مثل مهام 	

املبيعات ومهام تصميم املنتج واملهام اإلدارية(. 

• التفاعل مع املوظفن من مجموعات عمل مختلفة من داخل الرشكة وخارجها )مثل 	

الرشكاء املحرتفن وفرق العمل(. 

• خلق رؤية واضحة من خالل األداء الجيد. 	

دور المديرين:

بغ��ض النظر عن نوع نظام تطوير الوظائف الرس��مي يف مكان العمل يف الرشكة يلعب 

املديرون دوراً رئيس��اً يف تل��ك العملية، ويف معظم الحاالت يرج��ع املوظفون إىل مديريهم 

من أجل استش��ارتهم حول الوظائف، ملاذا؟ ألن املديرين يقيمون بشكل منوذجي استعداد 

موظفيه��م للتنقل الوظيفي )مثل الرتقيات(، وألنهم غالباً هم املصدر األس��ايس للمعلومات 

ح��ول الوظائف املتاحة وال��دورات التدريبية وغريها من فرص التطوير الوظيفي، ولس��وء 

الح��ظ يتجنب العديد من املديرين االنخراط يف أنش��طة تخطي��ط الوظائف مع املوظفن 

وذلك العتقادهم بأنهم غري مؤهلن لإلجابة عن أس��ئلة املوظفن املتعلقة بالوظائف، وبأن 

لديه��م وقتاً محدوداً للغاية ملس��اعدة املوظفن يف التعامل مع املس��ائل الخاصة بالوظيفة 

وكذل��ك ألنهم يفتق��رون إىل مهارات االتصال التي متكنهم م��ن الفهم الكامل للموضوعات 

الخاصة بالوظائف932. 

وملس��اعدة املوظف��ن عىل التعامل م��ع املوضوعات الخاصة بالوظائف البد أن يتس��م 

  . املدي��رون بالكفاءة يف أربع نقاط وهي:  التدريب، والتقييم، والتوجيه واملصدر املرجعي933

وتم توضيح املسؤوليات الخاصة بكٍل من تلك األدوار يف الجدول رقم )11-7(، فيا ييل:
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جدول )11-7( أدوار املديرين يف إدارة الحياة الوظيفية

المسؤوليات الدور 

التدريب 
البحث حول المش��كالت واالهتمامات والقي��م واالحتياجات، اإلنصات، 

توضيح االعتبارات وتحديدها. 

 االستنتاج
 تقدي��م تغذية راجع��ة وتوضيح معايير الش��ركة، توضي��ح احتياجات 

الشركة.

التوجيه
تحديد االختيارات والعالقات والخبرات، المس��اعدة في وضع األهداف 

وإعطاء توصيات. 

الربط بموارد إدارة الحياة الوظيفية ومتابعة خطة إدارة الحياة الوظيفية. مصدر مرجعي 

المصدر: 

Z.  B.  Leibowitz، C.  Farren، and B.  L.  Kaye، Designing Career Development Systems )San Francisco: 

Jossey-Bass، 1986(.  

ُيع��د املديرون مس��ؤولون عن إدارة وظائف مرؤوس��يهم من خ��الل تلبية االحتياجات 

الش��خصية وكذل��ك احتياجات الرشك��ة، حيث ُيع��د التدريب والتقيي��م والتوجيه والعمل 

باعتباره مصدراً مرجعياً أدواراً مهمة يلعبها املديرون يف جميع مراحل إدارة الحياة الوظيفية 

ملوظفيهم.  وقد يحتاج املوظفون يف املراحل األوىل من وظائفهم إىل املعلومات التي تتعلق 

مبدى إيفاء أدائهم لتوقعات العمالء.  ويستطيع املوظفون يف مرحلتي التأسيس واالستمرارية 

اس��تخدام املديرين بصفتهم مرددين ألصواتهم فيا يتعلق بآرائهم ووجهات نظرهم بشأن 

تغيري الوظيفة واملس��ارات الوظيفية.  ويحتاج املدي��رون إىل فهم اهتامات موظفيهم من 

خالل األمور التي تحوز أوالً عىل رضاهم يف وظائفهم934.  ومن الطرق املس��تخدمة للرشوع 

يف تل��ك املناقش��ات أن يطلب من املوظفن كتابة الخصائص الت��ي متيز الوظيفة التي تلبي 

احتياجاته��م.  وميد هذا التدريب املوظفن بفهم أوس��ع ملا يرغب��ون فيه من خالل العمل 
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عىل املدى الطويل أو القصري.  وال ميكن للمديرين وضع املوظفن يف وظائف تتناس��ب مع 

خرباتهم واهتاماتهم الوظيفية إال بعد أن يفهموها بصورة تامة.  

ميك��ن فهم دور املديرين يف إدارة الحي��اة الوظيفية من خالل حالة جوزيه الذي يعمل 

يف صناع��ة الزيوت والكياويات، حيث يعمل أخصائي��اً صحياً يف املجال الصناعي يف مصنع 

كياويات، إذ ُتعد الس��المة أمراً مهًا؛ لكنه غري راٍض بس��بب ع��دم وجود فرصة للتطوير 

الوظيف��ي يف الرشكة.  ونتيجة لهذا يفكر يف ترك الرشكة.  وقد عمل جوزيه يف مصنع تكرير 

يف تكس��اس طول الع��ام املايض ولكنه يريد العودة إىل والية يوتا ألس��باب عائلية.  وقد تم 

رف��ض طلبه باالنتقال إىل مصنع يوت��ا.  ألنه قدم هذا الطلب يف وقت كانت الرشكة تخفض 

في��ه العالة وتبحث عن التقاعد االختياري.  وق��د أدركت الرشكة أنه يريد العودة إىل يوتا 

ولكنها رأت أنه غري مستعد بعد لنقٍل آخر.  ويعترب جوزيه وظيفته غري رضورية وأن الرشكة 

ال تهتم به، وعىل الرغم من كونه غري راٍض إال أن أداءه مقبوٌل. 

كيف يس��تطيع مدير جوزيه أن يس��اعده يف التعامل مع مشكلة الوظيفة هذه لتجنب 

خس��ارة موظف جيد األداء؟ يحتاج جوزيه ومديره إىل الجلوس س��وياً ملناقش��ة ما يتعلق 

بوظيفت��ه.  ويوضح ج��دول )11-8( النتائج التي يجب أن يح��اول املدير أن يحققها يف أي 

مناقش��ة وظيفي��ة، إذ يجب عىل مدير جوزي��ه أن يوضح له املخاوف املتعلقة مبس��تقبله 

الوظيف��ي )دور التدريب(.  ويحتاج املدير أيضاً إىل أن يجعل جوزيه مدركاً بش��كل تام أنه 

بالرغ��م من أن أداءه الوظيفي مقبوٌل إال أن الرشكة رأت أنه يحتاج إىل اكتس��اب خربة أكرب 

بعد عمله يف فرع تكس��اس )دور التقييم(.  كا يحتاج مدير جوزيه إىل أن يناقش��ه حول 

ما يجب أن يتم فعله اآلن ليتحقق لديه إحس��اس أفضل تجاه وظيفته وكذلك مساعدته يف 

إدراكه كيف يناسب احتياج الرشكة إىل أخصايئ صحة خاص بالصناعات يف مستوى مؤهالته 

يف مصنع التكرير يف تكس��اس الصورة الكربى الخاصة بالتطوير الوظيفي له )دور التوجيه(.  

يجب أن يناقش جوزي��ه ومديره ويتفقا عىل جدول زمني لتنقل التايل املحتمل )والذي قد 

يك��ون ترقية إىل منصب يف يوت��ا(.  وميكن أن يعطي مدير جوزيه توجيهات تتعلق بالوقت 

املناسب لتقديم طلب نقل واضعاً يف االعتبار الوضع املايل للرشكة.  وأخرياً يتعن عىل مدير 

جوزيه أن يعلمه مبصادر االستشارة الوظيفية وغريها من مصادر إدارة الوظيفة التي توجد 

بالرشكة )الدور املرجعي(.
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جدول )11- 8( خصائص املناقشة الوظيفية الناجحة: 

يكتسب المدير الوعي حول اهتمامات وأهداف الموظف فيما يخص عمله. 

يتفق كل من المدير والموظف حول الخطوة القادمة من التطوير. 

يدرك الموظف كيف يرى المدير أداءه واحتياجاته التطويرية والخيارات المتاحة له. 

يتفق المدير والموظف حول كيف يمكن للوظيفة الحالية من أن تقابل احتياجات الموظف. 

يحدد المدير المصادر التي يمكن أن تس��اعد الموظ��ف في تحقيق األهداف التي تم االتفاق عليها 

في المناقشة الوظيفية. 

المصدر:
F. L.  Otte and P.  G.  Hutcheson، Helping Employees Manage Careers، )Englewood Cliffs، NJ: 

Prentice-Hall، 1992(: 57 – 58.  

دور مدير الموارد البشرية:

يج��ب أن يوفر مدير املوارد البرشية معلومات كافية عن املس��ارات الوظيفية املحتملة 

وفرص الرتقية والتطوير.  كا ميكن أن يقدم مديرو املوارد البرشية خدمات متخصصة مثل 

االختب��ارات التي يتم عملها لتحديد قيم واهتامات ومهارات املوظفن وتجهيزهم للبحث 

الوظيفي وتقديم النصح فيا يخص املش��كالت املتعلقة بوظائفهم.  وقد قام مرشوع »وعد 

املوظفن« الذي أطلقت��ه رشكة هيوليت - ب��اكارد )Hewlett-Packard( لتوعية املوظفن 

بكيفية تأس��يس وظيفة داخل الرشكة935.  وتقس��م إدارة املوارد البرشية اآلن الوظائف إىل 

400 فئ��ة وظيفية ما يس��هل عىل املوظف��ن إجراء عملية البحث ع��رب اإلنرتنت لتخطيط 

التنقالت الوظيفية داخل الرشكة، إذ تنرش الوظائف الجديدة ألول مرة يف الشبكة الداخلية 

وتس��تخدم قاعدة البيانات الداخلية ملطابقتها عىل املوظفن قبل البحث عمن يشغلها من 

خارج الرشكة.  ويس��مح الربنامج أيضاً للموظفن بإكال خطط تطويرهم الوظيفي ومن ثم 

ميكنهم التطور داخل وظيفتهم الحالية أو االستعداد لوظيفة أخرى يف الرشكة.  
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دور الشركة: 

ُتع��د الرشكة مس��ؤولة عن إمداد املوظف��ن باملصادر التي يحتاجونه��ا لتحقيق النجاح 

يف إدارة حياته��م الوظيفية.  وتش��مل تلك املصادر برامج معين��ة وعمليات محددة ميكن 

استخدامها إلدارة الوظيفة وهي:

• ورش عمل الوظائف )محارضات حول موضوعات معينة مثل كيفية عمل نظام إدارة 	

الوظيفة والتقييم الذايت ومس��اعدة املديرين ع��ىل الفهم والقيام بأدوارهم يف إدارة 

الحياة الوظيفية(. 

• تقدي��م املعلومات حول فرص العمل والتوظيف )أماكن مثل مركز التوظيف ونرشة 	

األخب��ار وقواع��د البيانات اإللكرتوني��ة ومواقع اإلنرتنت حيث ميك��ن للموظفن أن 

يجدوا معلومات حول الوظائف الجديدة وبرامج التدرب(.  

• كت��ب عمل لتخطيط الوظيفة )وهي مراش��د مطبوعة لتوجي��ه املوظفن من خالل 	

مجموع��ة من التدريبات واملناقش��ات واملب��ادئ التوجيهية في��ا يخص التخطيط 

الوظيفي(. 

•  االستش��ارة الوظيفية )التوجيه من خالل موجه مدرب بشكل احرتايف واملتخصص يف 	

العمل مع املوظفن الذين يحتاجون إىل املساعدة فيا يتعلق مبشكالت وظائفهم(. 

• املس��ارات الوظيفية )تخطيط التسلسل الوظيفي وتحديد املهارات املطلوبة للتنقل 	

والتقدم ما بن فئات الوظائف مثل االنتقال من وظيفة فنية إىل وظيفة إدارية(. 

وتحتاج الرشكة أيضاً إىل مراقبة نظام إدارة الحياة الوظيفية بها ليك تحقق التايل:

التأكد من أن كاًل من املوظفن واملديرين يستخدمون النظام كا ينبغي.. 1

تقييم ما إذا كان النظام يس��اعد يف تحقيق أهداف الرشكة )مثل تقليل الوقت الذي . 2

تقضيه مللء املناصب الشاغرة(.

وعىل سبيل املثال قامت رشكة أمريكان إكسربيس )American Express( بإجراء مسح 

ش��مل موظفي خدمة العمالء بها والذين يص��ل عددهم إىل 8000 عامل لتحقيق قدر كبري 
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من فهم مشكالتهم الوظيفية.  وأظهر املسح أنهم يف حاجة إىل املزيد من التدريب والفرص 

  . لتطوير وظائفهم وأن يتم دفع أجورهم حسب مستوى األداء وجداول عمل أكرث مرونة936

ويف جهودها لتلبية تلك االحتياجات قامت رشكة أمريكان إكسربيس بتطوير جهود جديدة 

لتطوير الوظائف تتضمن مس��اراً وظيفياً ذا أربعة مستويات.  يتيح موقع اإلنرتنت ملندويب 

خدم��ة العمالء طريقة فعالة للبحث ع��ن فرص العمل واملعرفة بف��رص الرتقية، إذ يعمل 

املوظفون الجدد عدميو الخربة يف املس��توى األول ويتعاملون مع مكاملات العمالء األساسية.  

أم��ا العاملون ذوو الخربة العالية من املس��توى الرابع فيتعامل��ون مع العمالء األكرث أهمية 

ويكونون مس��ؤولن عن املكامل��ات الصعبة.  ونتيجة ملجهودات رشكة أمريكان إكس��ربيس 

لتلبي��ة احتياجات املوظفن فإن الرشكة قد ادخرت تقريباً تس��عة مالين دوالر أمرييك فيا 

يتعلق بتكاليف تدوير املوظفن، وتم أيضاً تحسن نتائج اشرتاك املوظفن يف املسح.

قام بن��ك أوهايو للمدخ��رات بتطوير برنامج رس��مي لالستش��ارات الوظيفية لتحديد 

وتطوير مه��ارات املوظفن وإعطائهم األدوات والتدريب الذي يحتاجونه لتوجيه الوظائف 

الخاصة بهم، يلعب استش��اريو تطوير الوظائ��ف دوراً مهًا يف الربنامج، إذ ميكن أن يتقابل 

املوظفون مع مستش��اري تطوير الوظائف ملناقشة املسارات الوظيفية ومتطلبات التدريب 

للمناصب الوظيفية يف بنك أوهايو للمدخرات.  ومتت إتاحة جلسات معلوماتية للموظفن 

الذي��ن يفكرون يف تغيري األقس��ام التي يعملون بها داخل الرشكة.  وخالل تلك الجلس��ات 

يقدم املديرون من جميع األقس��ام معلومات حول الوظائف الجديدة الحالية واملستقبلية.  

ويقوم أيضاً استش��اريو تطوير الوظائف بعقد اجتاعات مع املديرين ملناقشة تلك الخطط 

وميكن أن يناقش كل من املديرين واملستشارين القدرات العالية للموظفن وخطط العمل 

للوص��ول إىل أهدافه��م الوظيفية.  كا ميتلك بن��ك أوهايو لالدخار صفح��ة عىل اإلنرتنت 

ميك��ن ملوظفيهم الدخول عليها937.  ويف ه��ذه الصفحة يوجد موضوعات أكرث ما يوجد يف 

أي صفحة داخلية عىل اإلنرتنت.  ويف رشكة إيرنس��ت آند يونج تم تحديد استش��اري لكل 

موظف ليقوم بوضع تقرير األداء السنوي واملساعدة عىل وضع أهداف التطوير وإمدادهم 

باالستش��ارات الوظيفي��ة، إذ يق��وم كل زوج مكون من املوظف واالستش��اري بوضع خطة 

توجيهية تحدد مواضع القوة واحتياجات التطوير.  كا يقوم االستشاريون بتقديم التغذية 

الراجعة طوال العام938.
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تقييم نظم إدارة الحياة الوظيفية:

الب��د م��ن تقييم نظم إدارة الحي��اة الوظيفية ليك يتم التأكد من أنه��ا تلبي احتياجات 

املوظف��ن والرشك��ة.  ويتعلق به��ذا التقييم نظ��م إدارة الحياة الوظيفي��ة النتائج والطرق 

وتصميم دراس��ات التقييم – التي متت مناقش��تها يف الفصل الس��ادس – والخاصة بتقييم 

التدريب.  وميكن اس��تخدام أنواع متعددة م��ن النتائج لتقييم نظم إدارة الحياة الوظيفية.  

أوالً، ميكن تحديد ردود أفعال العمالء )املوظفن واملديرين( الذين يس��تخدمون نظم إدارة 

الحياة الوظيفية من خالل إجراء املس��وح.  فعىل س��بيل املثال يتم س��ؤال املوظفن الذين 

يس��تفيدون من خدمات )التخطيط واالستش��ارة، وغريها( لتقييم م��دى جودة املعلومات 

ومدى مساعدتها للموظفن وكذلك توقيتها.  قام املديرون بتوفري معلومات حول كيفية تأثري 

النظام عىل الوقت الذي يتطلبه ش��غل الوظائف الش��اغرة يف إداراتهم وكذلك مدى جودة 

املرش��حن للوظائف واملوظفن الذين يتم اختيارهم لش��غلها.  ثاني��اً، ميكن تتبع معلومات 

موضوعية أكرث تتعلق بنس��ب االحتفاظ باملوظفن الرئيس��ين مثل الوقت الفعيل لش��غل 

الوظائف الش��اغرة واس��تخدام املوظفن للنظام )مبا يش��مل االتصال مبستشاري الوظائف 

واس��تخدام مكتبات الوظائف واالس��تعالم حول إعالنات الوظائف( أو عدد املوظفن الذين 

ت��م تحديد اس��تعدادهم للوظائف اإلداري��ة.  إذا كان هدف النظام متعلق��اً بالتنوع لكان 

باإلمكان أن يفيد معرفة عدد املوظفن من الس��يدات واألقليات الذين تم ترقيهم باعتباره 

مقياساً مالمئاً.  

الب��د من بناء تقييم نظم إدارة الحياة الوظيفية عىل أه��داف النظام ذاته.  فعندما يكون 

هدف النظام هو تحس��ن أخالقيات املوظفن يجب قي��اس االتجاهات بعد ذلك.  أما إذا كان 

ه��دف النظام أك��رث صالبة وقابلية للقي��اس– مثل النظام املصمم لالحتف��اظ باملوظفن ذوي 

القدرات العالية التي تؤهلهم لإلدارة– فالبد من جمع املعلومات الرضورية حول نسب العائد.  

ملخص:

ي��رشح هذا الفصل مفهوم الوظائف وكيفية إدارتها ويبدأ مبناقش��ة أهمية إدارة الحياة 

الوظيفية لكٍل من الرشك��ة واملوظفن.  وقد رشح الفصل الطبيعة املتغرية ملفهوم الوظيفة، 
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إذ متت��از الوظائف هذه األي��ام بأنها ذات مرونة أكرب ما يزيد م��ن احتالية تقييمها عىل 

أس��اس النجاح النفيس وليس زي��ادة الرواتب أو الرتقيات.  ويق��دم الفصل منوذجاً لتطوير 

الوظائف تم بناؤه عىل أس��اس املفهوم الوظيفي الجدي��د ودورة الحياة واألمناط الوظيفية 

م��ن منظور توجيهي ومنظمي.  وقد أش��ار إىل أن املوظفن يواجهون مهام تطوير متعددة 

بناًء عىل املرحلة التي ميرون بها يف مس��ارهم الوظيفي )االستكشاف، التأسيس، االستمرارية 

واالنفصال(.  وقد تم تسليط الضوء عىل اإلجراءات التي تتخذها الرشكات ملساعدة املوظفن 

ع��ىل التعامل مع تلك املهام املتعلقة بالتطوي��ر.  وتتكون عملية إدارة الحياة الوظيفية من 

التقيي��م الذايت والتحقق م��ن الواقع ووضع الهدف والتخطيط للعم��ل، وليك تنجح عملية 

إدارة الحياة الوظيفية البد من انخراط املوظفن واملديرين والرشكة فيها.  

مصطلحات أساسية:
نموذج دورة الحياةمهنة في إطار المشروع

إدارة الوظيفة     إعادة التدوير

الدافع الوظيفيالنموذج المؤسسي 

نموذج النمط االتجاهيمقابالت معلوماتية 

مرونة الوظيفية نظام إدارة الوظيفة

التقييم الذاتي مرحلة االستكشاف

المبتدئالبصيرة المهنية

ماهية الوظيفةالتحقق من الواقع

وضع الهدفمرحلة التأسيس

األقرانالوظيفة

الوظائف المرنةتخطيط العمل

العقد النفسيمرحلة االستمرارية

النجاح النفسيالموجه

تطوير الوظيفة الراعيمرحلة االنفصال
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أسئلة للنقاش: 

ما املرحلة التي تقع فيها من مراحل املس��ار الوظيفي؟ ما االعتبارات الوظيفية ذات . 1

األهمية األكرب بالنسبة إليك؟ هل تتوافق هذه االعتبارات مع أٍي من مناذج التطوير 

املذكورة يف هذا الفصل؟ 

ناقش ما ميكن أن يقدمه منوذج تطوير الوظيفة املذكور يف هذا الفصل من إس��هام . 2

يف أنشطة التطوير والتدريب.  

ما السبب الذي يجعل الرشكات تصب اهتامها عىل مساعدة املوظفن يف التخطيط . 3

لوظائفهم؟ ما الفوائد التي ستعود عىل الرشكة؟ وما املخاطر؟ 

ما مكونات الدافع الوظيفي الثالثة؟ ما املكون األكرب أهمية؟ وما هو أقلها؟ وملاذا؟. 4

كي��ف ميكن ملفهوم الوظيفة لدى املوظف من أن يختلف عن املفهوم التقليدي من . 5

خالل األبعاد التالية: النمط، مصادر التطوير، الهدف، مسؤولية اإلدارة؟

ما العقد النفيس؟ كيف يؤثر العقد النفيس يف إدارة الوظيفة؟ . 6

م��ا أدوار املدير يف نظ��ام إدارة الحياة الوظيفية؟ وما الدور األكرث صعوبة بالنس��بة . 7

للمدير التقليدي من وجهة نظرك؟ وما الدور األس��هل؟ أذكر األسباب التي قد تدفع 

املديرين إىل التنصل من االشرتاك يف برنامج إدارة الوظيفة؟

كيف أثر اإلنرتنت يف إدارة الحياة الوظيفية بالنسبة لكٍل من املوظفن واملديرين؟. 8

إذا طل��ب منك تصميم نظ��ام إلدارة الحياة الوظيفية كيف س��يبدو هذا التصميم؟ . 9

وكيف ميكنك أن تحكم عىل مدى فعاليته؟ وما املعلومات التي س��وف تس��تخدمها 

لتطوير هذا النظام؟ 

مهام تطبيقية:

•  اذهب إىل موقع www. thomsonreuters. com/، إىل الجزء الخاص باالستش��ارة 	

الوظيفية للموظفن يف رشكة تومس��ون التي تساعد املوظفن الحالين والباحثن عن 
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وظائف.  اضغط عىل كلمة وظيفة.  ما الذي تقدمه تومسون رويرتز يف هذا املوقع 

ملساعدة عمالئها الحالين واملستقبلين؟ كن محدداً ووضح كيف يساعد كل جزء يف 

املوقع يف إدارة الوظيفة. 

•  اذه��ب إىل موقع www. monster. com.  اتجه إىل األدوات الوظيفية وألق نظرة 	

ع��ىل اللمحات املوجزة لكل وظيفة وعالماتها الرئيس��ة والخريطة الوظيفية.  كيف 

ميكن لكل أداة من تلك األدوات أن تفيد يف إدارة الحياة الوظيفية؟ 

•  اذه��ب إىل موق��ع www. ncsu. edu/careerkey.  وهو املوقع اإللكرتوين الخاص 	

»مبفتاح الوظيفة« وهي عبارة عن أداة مس��اعدة ميكن اس��تخدامها للتقييم الذايت 

وإدارة الحي��اة الوظيفية.  اتجه باملؤرش إىل خانة »ش��خصيتي« واضغط عىل نظرية 

هوالند للتطوير الوظيفي وأنت.  وبناًء عىل نظرية هوالند أين يس��تطيع املوظفون 

الحصول عىل أعىل نجاح ومس��توى للرضا؟ اقرأ الوصف التفصييل املذكور عن أنواع 

الش��خصية الستة.  واخرت الوصف الذي يناس��بك أكرث؟ ما الوظيفة أو مجال العمل 

الذي يتناسب أكرث مع شخصيتك؟ 

يتزايد يوماً بعد يوم اس��تخدام ش��بكة املعلومات الدولية بواس��طة الرشكات لعرض . 1

ف��رص العمل بها وليك يجد األفراد الوظائف ع��ن طريقها.  املواقع املذكورة هنا )أو 

أي مواقع أخرى تجدها من خالل التصفح( أجد وظيفتن مناسبتن ملؤهالتك، وتلك 

املواقع هي: 

http://www. collegerecruiter. com/

www. careerbuilder. com

www. monster. com

www. vetjobs. com

www. dice. com
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 اخ��رت واح��داً من تل��ك املواقع ثم صف مص��ادر الوظائف التي مت��دك بها.  وضح . 2

م��ن منظور الرشكة ما مميزات اس��تخدام اإلنرتنت يف البحث عن موظفن جدد؟ ما 

العيوب من وجهة نظر الباحثن عن وظائف؟

 اذه��ب إىل www.online.onetcenter. org.  اضغط ع��ىل بحث املهارات، أكمل . 3

بحث املهارات، واضغط عىل اذهب، ما الوظائف التي تتوافق مع مهاراتك؟  إىل أي 

مدى يكون بحث املهارات مفيداً يف البحث عن وظيفة؟ 

 أكمل تدريب التقييم الذايت يف جدول )11-4(.  ما املقرتحات التي ترى أنها ستحسن . 4

من هذا التدريب؟

حالة دراسية:  قيم جيل األلفية X تؤثر في إدارة حياتهم الوظيفية:

يق��ول بعض الخ��رباء أن نفس نهج إدارة الحياة الوظيفية الت��ي تعمل مع جيل الطفرة 

السكانية ال تعمل مع »الجيل X«.  حيث إن الجيل X ليس لديهم القيم نفسها بوصفه جيل 

الطفرة السكانية.  ساعدت الخربات املراهقن بوصفهم أطفاالً يظلون دون إرشاف يف املنازل 

بعد عودتهم من املدارس ومشاهدة آبائهم يرسحون من أعالهم من الرشكات عىل تشكيل 

اعتق��اد جيل X بأن أحد أهم أولوياتهم أن يراعوا أنفس��هم تح��ت أي ظرف من الظروف.  

ويش��عر الكثري من جيل X أن املس��ار الوظيفي للرشكات ضيق للغاي��ة وتؤكد عقلية »إما 

أن تتحس��ن أو تغادر«.  ينظر الجيل X عرض توفر املس��ارات الوظيفية املتعددة عىل أنها 

توج��د الخيارات وتزودهم بفرص للحصول عىل مجموعة واس��عة من املهارات.  يقدر هذا 

الجيل قيمة الرشكات املعروفة عىل أنها أماكن جيدة لعمل عالقات ش��خصية.  كا يقدرون 

أطفالهم وعالقاتهم األرسية.  وهذا يعني أن لديهم معايري حازمة حول عدد ساعات العمل 

التي س��يعملونها أو رحالت األعال التي سوف يقبلونها.  ونتيجة لعدم التوافق بن قيمهم 

وقيم تلك الرشكات الكبرية ترسب الكثري من جيل X العامل يف »الرشكات األمريكية« للعمل 

يف الرشكات األصغر حجًا أو لبدء أعالهم التجارية الخاصة. 

انظر يف هذه املس��ألة.  الوظيفة هي...؟  كيف يعرف جيل X الوظيفة؟  وكيف يعرفها 

جيل الطفرة الس��كانية؟  ما أوجه التش��ابه واالختالف؟  هل تعتقد أن االختالفات يف كيفية 
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تعريف الوظيفة بن األجيال )مثل جيل الطفرة السكانية مقابل الجيل X( أكرب من الفروق 

الت��ي قد توج��د داخل أي جيل؟ هل هن��اك حقاً اختالفات بن األجي��ال يف كيفية تعريف 

الوظيفة؟

كي��ف ميكن للرشكات اس��تخدام نظمها إلدارة الحياة الوظيفية الس��تقطاب واالحتفاظ 

وتحفيز املوظفن املوهوبن من جيل X؟ انظر يف كل خطوة يف عملية إدارة الحياة الوظيفية 

 .X وقدم توصيات عىل ما يجب أن يفعله املديرون والرشكة ملواءمة قيم جيل

المصدر: 
T.  Erickson، »Don’t Treat Them Like Baby Boomers، »BusinessWeek )September 1، 2008(:  64; K. 

Auby، »A Boomer›s Guide to Communication with Gen X and Gen Y، »BusinessWeek )September 

1، 2008(: 63، P.  O›Connell، »What›s Eating Gen X، » BusinessWeek )September 1، 2008(: 61. 
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الفصل الثاني عشر

أكبر التحديات على طريق إدارة الحياة الوظيفية

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يتعن عليك أن تكون قادراً عىل ما ييل: 

تصميم برنامج ذي فعالية للتكيف االجتاعي بن املوظفن. . 1

مناقشة سبب أهمية املسار الوظيفي لجميع املوظفن وأيضاً أهمية املسار الوظيفي . 2

املزدوج وخاصًة للمحرتفن واملوظفن اإلدارين. 

تقديم التوجيهات حول كيفية مساعدة أحد املوظفن عىل التطوير. . 3

تطوير سياسات ملساعدة املوظفن والرشكة عىل تجنب مرحلة التقادم الفني. . 4

تطوير سياسات ملساعدة املوظفن عىل التعامل مع التعارضات التي تنشأ يف بيئة العمل.. 5

اختيار وتصميم إس��رتاتيجيات لترسيح العالة مبا ال يؤثر يف العالة س��واء التي تم . 6

االستغناء عنها أم املستمرة يف وظائفها. 

توضي��ح أهمية املوظفن املتقاعدين عىل أنهم كوادر ميكن االس��تعانة بها بوصفهم . 7

موظفن بدوام جزيئ. 

الحياة الخاصة تنمي القدرة على التفكير:

تعمل رشكة جرنال ميلز )General Mills( يف مجال األغذية، وتشمل منتجاتها مجموعة 

واسعة من الحبوب والوجبات واملخبوزات والوجبات الخفيفة والزبادي.  وتتسم بيئة العمل 

يف تل��ك الرشك��ة بالحركية والطاق��ة املرتفعة.  ويقع عىل عاتق املوظف��ن توقعات مرتفعة 

ألدائه��م.  إال أن رشكة جرنال ميل��ز ال تتجاهل حاجة املوظفن لالس��تمتاع بالحياة الخاصة 

خ��ارج العمل، إذ ترغب الرشكة أن يواجه موظفوها التحديات وأن يحرزوا نجاحات ولكنها 
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ترغ��ب أيض��اً يف أن يتمكنوا من قضاء أوق��ات مع عائالتهم ومارس��ة هواياتهم.  ويعتقد 

املس��ؤول التنفي��ذي األول لجرنال ميلز أن ترتيبات العمل املرنة واإلجازات العائلية ُتس��هم 

بش��كل إيجايب يف النتيجة النهائية للرشكة وذلك من خالل تقليل املروفات املرتفعة التي 

تنتج من تدوير العالة.  قد يكون أمرًا يبعث عىل الدهش��ة يف الفرتات االقتصادية الس��يئة 

أن تج��د رشكة تحاول أن تخصص الوقت واملال لتس��اعد املوظفن ع��ىل إيجاد التوازن بن 

العمل والحياة الخاصة.  إال أن جرنال ميلز تعتقد أن ذلك سيعود بالنفع عليها يف املستقبل.  

وتتمثل فلس��فتها يف أنه من األفضل أن تس��مح للموظف بإجازة وتبقيه يف الرشكة.  وبهذه 

الطريقة س��يظل هذا املوظف يساهم ملدة 15- 20 عاًما يف نجاح الرشكة بداًل من أن يعمل 

لدى أحد املنافس��ن.  وكجزء من فلس��فتها يسمح للموظفن بإجازة يوم السبت ملدة 12-4 

أسبوعاً بعد قضائهم سبع سنوات من الخدمة يف جرنال ميلز. 

يت��اح للموظف��ن يف جرنال ميلز )General Mills( يف مواقع مينيابوليس وس��انت بول 

فوائ��د قيم��ة لحياتهم الخاصة.  فمن بن مبادرات الرشكة لتوف��ري بيئة عمل داعمة للحياة 

العائلية توفر الرشكة ترتيبات عمل مرنة ومركزاً لرعاية األطفال ومركزاً للرعاية الصحية ودعًا 

لرعاية األطفال ولرعاية الطفل املريض وأسبوعي إجازة مدفوعة األجر لألب فور والدة طفله 

وللموظف��ن الذين يتبنون أطفاالً.  باإلضافة إىل ذلك تقدم الرشكة مروفات لتبني األطفال 

ق��د تصل إىل 5000 دوالر أمرييك.  كا تقدم الرشكة أيض��ًا الكثري من الخدمات التي تيرس 

عملية التوازن بن العمل والحياة الخاصة مثل خدمات التنظيف الجاف للمالبس والغسيل 

وخدمات التصوير وتصفيف الش��عر ومراكز صيانة الس��يارات.  يعت��رب أغلب املوظفن أن 

أعظم فائدة هي االنراف الساعة 12:30 مساًء يوم الجمعة بن يوم الذكرى وعيد العال. 

عىل س��بيل املثال، سمح ملديرة التسويق يف الرشكة بإجازة ملدة 18 شهراً للسفر والعمل 

التطوع��ي.  حيث كانت قد ب��دأت يف تكوين نادي للكتاب للنس��اء األمريكيات املحرتفات 

م��ن أصول أفريقية وفتيات املرحلة اإلعدادية.  وعندما كانت جاهزة للعودة للعمل علمت 

بحملها، أعادتها الرشكة للعمل يف منصب جديد صمم لها خصيًصا لظروفها الجديدة فكلفت 

بالبح��ث عن الف��رص لنمو منتج الحبوب وأبقت عىل الوظيف��ة متاحة خالل إجازة الوضع 

البالغة ثالثة أشهر.  بعد ذلك بعامن أخذت إجازة ملدة 18 شهرًا مع طفلها الثاين.  يف الوقت 
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 Cheerios( الح��ايل ترقت إىل وظيفة نائب رئيس التس��ويق ملنتجات تش��رييوس وويتيس

and Wheaties(.  وه��ي تعتق��د أن الرشكة تتفهم متاًم��ا أن تكريس وقت للحياة الخاصة 

ال يعن��ي عدم الت��زام املوظفن.  وتقول نائب الرئي��س األول:  »تتفهم جرنال ميلز جيًدا أن 

الجان��ب العميل ليس هو اليشء الوحيد الذي يظهر يف بيئة العمل«. وأصبحت جرنال ميلز 

واحدة من بن أفضل 100 رشكة يف بيئة العمل وفًقا الختيار مجلة فورتشون ووركينك مازر.  

وتتعدى نتائج الفوائد التي توفرها جرنال ميلز كونها تضفي السعادة عىل املوظفن بل أيضاً 

تجعل الرشكة بيئة جذابة للباحثن عن عمل. 

مقدمة:

كا رأينا يف املقالة االفتتاحية للفصل تؤمن الكثري من الرشكات أن مساعدة املوظفن عىل 

إيج��اد توازن بن العمل والحياة الخاصة يع��ود بالنفع عىل كل من العمل والحياة الخاصة 

لهم.  ويعني املوازنة بن العمل والحياة الخاصة من وجهة نظر املوظفن هو محاولة االلتزام 

مبسؤوليات العمل ومسؤوليات الحياة الخاصة.  بينا يعني من وجهة نظر الرشكة التحدي 

يف توف��ري ثقافة لبيئة عم��ل داعمة إذ ميكن للموظفن الرتكي��ز يف وظائفهم أوقات الدوام.  

وتعن��ي ثقافة املوازنة بن العمل والحياة الخاصة الداعمة أنها الثقافة املؤسس��ية التي تقر 

وتحرتم العائلة واملس��ؤوليات وااللتزامات املتضمنة فيها وتش��جع املديرين واملوظفن عىل 

العمل مًعا لتلبية االحتياجات العملية والش��خصية 939.  أظه��رت مبادرات بيئة العمل مثل 

تل��ك التي تبنتها ج��رنال ميلز عالقات إيجابية بعائدات لحاميل األس��هم وانخفاض التغيب 

والدواف��ع وانخفاض تكلفة الرعاية الصحي��ة وانخفاض األمراض املتعلقة بالتوتر واالحتفاظ 

باملوظفن940. 

يناقش هذا الفصل مجموعة كبرية من التحديات الخاصة التي تواجه الرشكات يف مجال 

إدارة الحي��اة الوظيفية مبا يف ذلك الرتكيز عىل املوازنة بن العمل والحياة الخاصة والتكيف 

االجتاع��ي وتوجيه املوظفن الجدد وتطوير املس��ارات الوظيفي��ة وتجنب إصابة املهارات 

بالتقادم ومس��اعدة املوظفن عىل التأقلم عىل فقد الوظيفة وتجهيزهم للتقاعد.  ُتعد هذه 

املوضوع��ات من التحديات يف الحياة الوظيفية ألنها تواجه املوظفن والرشكات يف أي وقت 

يف حي��اة املوظف��ن املهنية )مثل التقاعد( وعرب حياتهم الوظيفي��ة )مثل املوازنة بن العمل 
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والحي��اة الخاص��ة( أو يف مواقف مختلف��ة يف حياتهم الوظيفية )مث��ل التكيف االجتاعي 

والتأقلم عىل الوظائف الجديدة(.  تؤثر هذه التحديات أيضاً يف قدرة الرشكة عىل استقطاب 

املوظف��ن املوهوبن واالحتفاظ بهم ودفعهم للتق��دم.  وكا يوضح هذا الفصل ُتعد برامج 

التدريب وأنشطة التطوير جزءاً من الحلول التي تقدمها الرشكة للتحديات املتعلقة بالتكيف 

االجتاع��ي والتوجيه وتقادم املهارات.  ومن املهم أن نعرف أن حل جميع التحديات التي 

ناقش��ها هذا الفصل يتطلب تضافر الجهود من املدربن ومديري الخطوط ومديري املوارد 

البرشية واالستشارين باإلضافة إىل دعم اإلدارة العليا يف الرشكة. 

التكيف االجتماعي والتوجيه:

التكيف االجتاعي التنظيمي ه��و العملية التي يتحول بها املوظفون الجدد إىل أعضاء 

فعالن يف الرشكة.  كا يظهر من الجدول )12-1( فإن الهدف من عملية التوجيه هو إعداد 

املوظفن لتنفيذ وظائفهم بفعالية والتعرف عىل املنظمة وتأس��يس عالقات عمل.  وتتكون 

عملية التكيف من ثالث مراحل التكيف التوقعي واملواجهة واالستقرار941.

التكيف التوقعي:

يح��دث التكيف التوقع��ي قبل أن ينضم األف��راد للرشكة.  يط��ور املوظفون من خالل 

التكي��ف التوقعي توقعات حول الرشك��ة والوظيفة وظروف العمل والعالقات الش��خصية 

املتبادل��ة.  ويتم تطوير تلك التوقعات من خالل التفاعالت مع ممثيل الرشكة )مثل القامئن 

عىل التوظيف واألقران املستقبلين واملديرين( أثناء عملية التوظيف واالختيار.  كا تعتمد 

التوقعات عىل خربات العمل السابقة يف وظائف ماثلة. 

الب��د للموظف��ن املحتملن أن يتوافر لديه��م معلومات واقعية ح��ول الوظيفة.  يقدم 

االستعراض الواقعي للوظيفة معلومات دقيقة حول الجوانب الجذابة وغري الجذابة للوظيفة 

وظروف العمل والرشكة واملوقع لضان قدرة هؤالء املوظفن عىل تطوير التوقعات املالمئة.  

والب��د أن تتاح تلك املعلومات يف عملية التوظي��ف واالختيار.  وتقدم تلك املعلومات عادًة 

من خالل كتيبات وفيديوهات أو من خالل القائم عىل التوظيف خالل املقابلة الش��خصية.  

عىل الرغم من أن البحوث مل تظهر التأثري الكبري لالس��تعراض الواقعي للوظيفة عىل تدوير 
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املوظفن إال أنن��ا نعلم أن التوقعات غري املكتملة التي تنتج عن عملية التوظيف واالختيار 

أظه��رت ارتباطها بعدم الرضا وتدوير املوظفن942.  ميكن تكوين توقعات املوظفن للوظيفة 

والرشك��ة من خالل التفاعل م��ع املديرين واألقران والقامئن عىل التوظيف وليس من خالل 

رسائل محددة حول الوظيفة. 

جدول )12-1( ما الذي ينبغي عىل املوظفني التعرف عليه وتطويره من خالل التفاعل االجتامعي؟

أهداف الشركة وقيمها وعاداتها ورواياتها وخلفيات أعضائها.التاريخ

القواعد أو المبادئ التي تحكم الشركة.أهداف الشركة

اللهجة أو العامية السائدة في الشركة واللغة الفنية المهنية.اللغة

كيفية تحصيل المعلومات المتعلقة بعالقات العمل الرس��مية وغير الرس��مية السياسة

والهياكل القوية في الشركة.

عالقات العمل الناجحة والمرضية مع الموظفين اآلخرين.  الموظفون

م��ا الذي ينبغ��ي تعلمه لتحقي��ق الفعالية في اس��تخدام واكتس��اب المعرفة الكفاءة في األداء

والمهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة.

المصدر: 
G.  T.  Chao.  A.  M.  O›Leary-Kelly، S.  Wolf.  H.  Klein، and P. D.  Gardner، »Organizational 

Socialization: Its Content and Consequences، » Journal of Applied Psychology 79 )1994(: 730 -43.  

المواجهة:

تحدث مرحل��ة املواجهة عندما يبدأ املوظف العمل فعلًيا يف الوظيفة الجديدة.  ومها 

كان م��دى واقعي��ة املعلومات التي حصل عليه��ا املوظف من خالل املقابالت الش��خصية 

والزيارات امليدانية فإن البدء الفعيل يف الوظيفة الجديدة س��يمثل صدمة ومفاجأة943.  لذا 

البد للموظفن أن يكونوا عىل دراية باملهام الوظيفية وأن يحصلوا عىل التدريب املالئم وأن 

يفهموا مارسات وإجراءات الرشكة.  
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أثبت��ت التج��ارب أن املديرين واألقران املتعاون��ن مع العمل املتح��دي يعزز من قدرة 

املوظفن ع��ىل تعلم الوظيفة الجدي��دة944.  يعترب املوظفون الج��دد املديرين مصدرًا مهًا 

للمعلوم��ات حول الوظيفة والرشك��ة.  ودللت البحوث عىل أن طبيع��ة وجودة العالقة بن 

املوظف��ن الجدد واملديرين لها تأثري كبري يف التكيف االجتاعي945.  ويف الحقيقة ميكن تقليل 

التأثريات السلبية للتوقعات غري املكتملة إذا متتع املوظفون الجدد بعالقة جيدة مع املديرين.  

ميك��ن للمديري��ن إقامة عالقة عمل عالية الجودة من خالل مس��اعدة املوظفن الجدد عىل 

فهم أدوارهم بتزويدهم مبعلومات حول الرشكة وتفهم الضغوط واملشكالت التي تواجههم.

االستقرار:

يف مرحلة االستقرار يبدأ املوظفون يف الشعور بالرضا حيال متطلبات وظائفهم والعالقات 

االجتاعية، إذ يبدؤون يف حل مشكالت العمل مثل كم العمل املطلوب إنجازه واملتطلبات 

املتعارضة للوظيفة والتضارب بن أنشطة العمل وأنشطة الحياة الخاصة.  ويصبح املوظفون 

أكرث اهتاًما بالحصول عىل تقييم ألدائهم والتعرف عىل الفرص املتاحة يف الرشكة. 

البد للموظفن الس��تكال جميع املراح��ل الثالث لعملية التكي��ف االجتاعي للتمكن 

من املس��اهمة للرشكة بشكل كامل.  فعىل س��بيل املثال سيقيض املوظفون الذين يشعرون 

أنه��م غري قادري��ن عىل إقامة عالقات عمل جيدة مع أقرانه��م يف العمل الكثري من الوقت 

والجهد يف التفكري يف عالقاتهم باملوظفن اآلخرين بداًل من التفكري يف تطوير املنتج أو خدمة 

العم��الء.  أما املوظفون الذين يتمتعون بالتكيف االجتاعي الناجح فهم أكرث دافعية وأكرث 

التزاماً بالرشكة وأكرث رضا عن وظائفهم946.

برامج التكيف االجتماعي والتوجيه:

تلعب برامج التكيف االجتاعي والتوجيه دورًا مهًا يف مساعدة املوظفن عىل التكيف.  

وكا يظهر من الجدول )12-1( تركز برامج التكيف االجتاعي والتوجيه الفعالة عىل تزويد 

املوظفن بفهم واسع لتاريخ الرشكة وأهدافها والعالقات اليومية باإلضافة إىل متطلبات األداء.  

وت��ؤدي برامج التوجيه االجتاعي الفعالة إىل اس��تعال موظف��ن يتمتعون بااللتزام القوي 

وال��والء للرشك��ة ما يقلل من عملية تدوي��ر املوظفن947.  تتضمن عملي��ة التوجيه تعريف 
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املوظفن الجدد بلوائح الرشكة وسياساتها وإجراءاتها.  يوضح الجدول )12- 2( محتوى برامج 

التوجيه، ويتضمن الربنامج عادًة معلومات حول الرشكة والقسم الذي سيعمل فيه املوظف.

جدول )12-2( محتوى برامج التوجيه

معلومات حول الشركة بشكل عام:. 1

• استعراض عام للشركة )مثل القيم والتاريخ والرسالة(.	

• السياسات واإلجراءات الرئيسة.	

• األجور.	

• الفوائد والخدمات المتوفرة للموظفين.	

• السالمة ومنع الحوادث.	

• عالقات الموظفين واتحاداتهم.	

• المرافق المادية.	

• العوامل االقتصادية.	

• العالقات مع العمالء.	

2.  معلومات تتعلق بكل قسم:

• وظائف القسم وفلسفته.	

• مهام الوظيفة ومسؤولياتها.	

• السياسات واإلجراءات والقواعد والتشريعات.	

• توقعات األداء.	

• جولة في القسم.	

• التعريف بموظفي القسم.	

3. متنوع:

• المجتمع.	

• اإلقامة.	

• الترتيبات العائلية.	

المصدر: 
J.  L.  Schwarz and M.  A.  Weslowski، »Employee Orientation: What Employers Should Know، » The 

Journal of Contemporary Business Issues )Fall 1995(: 48.  
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عىل الرغم من أهمية برامج التوجيه إال أن هذه العملية قد تتجاهلها الكثري من الرشكات.  

ويف الكث��ري من األحيان تتكون برامج التوجيه من مناذج للرواتب واس��تعراض للسياس��ات 

الخاص��ة باملوظفن مع املديرين أو ممثيل املوارد البرشية.  ُيعد املوظف الجديد مس��تقباًل 

س��لبياً للمعلومات وليس لديه الفرصة لطرح األسئلة أو التفاعل مع األقران واملديرين.  أما 

اآلن فتتوفر الكثري من الربمجيات واألدوات اإللكرتونية التي تيرس األمر للرشكات وموظفيها 

الجدد إلمتام املهام املعتادة املتعلقة بالوظيفة الجديدة مثل إنش��اء حسابات بريد إلكرتوين 

وتوزيع دليل املوظفن واس��تكال املستندات املهمة مثل مناذج الرضائب والفوائد وجدولة 

اجتاعات التوجيه.  وقد أعطى هذا فرصة للموظفن الجدد بقضاء وقت أطول يف التفاعل 

مع األقران واملديرين والتعرف عىل ثقافة الرشكة ومنتجاتها وخدماتها.  فعىل س��بيل املثال، 

تستخدم رشكة بيناكل إنرتتينمينت نظاماً قامئاً عىل الشبكة إلنشاء ملفات إلكرتونية ملوظفي 

الكازينو الجدد948.  ويسمح هذا النظام للموظفن باستكال الناذج عىل اإلنرتنت وجدولة 

يومن للتوجيه.  يفضل املوظفون الجدد هذا النظام ألنه يقلل الوقت املطلوب إلعادة كتابة 

بياناته��م الش��خصية يف عدة مناذج.  وقد وجدت الرشكة أن النظ��ام يقلل الوقت واألعال 

الورقية واملشكالت املتعلقة بتوظيف موظفن جدد.  

تتضمن برامج التوجيه الفعالة املش��اركة النشطة من جانب املوظفن الجدد.  وللتعرف 

عىل محتوى التوجيه املوضح يف الجدول )12-2( يحتاج املوظفون الجدد إىل شبكات اجتاعية 

تقدم له املعلومات والشعور الذي يجعل املوظف الجديد جزًءا مهًا من الرشكة949.  وميكن 

تكوي��ن الش��بكات االجتاعية من خالل برام��ج التوجيه التي تنظمه��ا الرشكة والتي تزود 

املوظفن الجدد بفرص لاللتقاء بس��ائر املوظفن باإلضافة إىل املوظفن من أقسام أخرى من 

الرشكة ومناس��بات اجتاعية تتيح للموظفن الجدد مقابلة أشخاص جدد وتطوير شبكات 

وموجهن ميكنهم مس��اعدة املوظفن الجدد ع��ىل إقامة عالقات مع املديرين واملوظفن يف 

املستويات األعىل.  يوضح الجدول )12- 3( خصائص برامج التوجيه الناجحة. 
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جدول )12-3( خصائص برامج التوجيه الناجحة

يسمح للموظفين بطرح أسئلة. 

يتضمن البرنامج معلومات حول الجوانب التقنية واالجتماعية للوظيفة. 

تقع مسؤولية توجيه الموظف الجديد على عاتق مديره. 

ال يتعرض الموظفون الجدد لإلساءة أو اإلحراج. 

التفاعالت الرسمية وغير الرسمية مع المديرين واألقران. 

تتضم��ن البرامج المس��اعدة في عملية تغيير الموق��ع مثل البحث عن منزل جدي��د وندوات لتوفير 

معلومات للموظفين وأزواجهم.

يزود الموظفون بمعلومات حول منتجات الشركة وخدماتها وعمالئها. 

تدم��ج رشكة روبرت دبليو ب��ريد )Robert W.  Baird(، وهي إحدى رشكات الخدمات 

املالية، متطلبات التدريب مع األنش��طة املصممة ملس��اعدة املوظف��ن الجدد بالتآلف مع 

ثقافة الرشكة950.  فعىل س��بيل املثال يش��رتك االستش��اريون املاليون الجدد يف برنامج مدته 

س��تة أشهر حيث يتضمن محارضات داخل القاعات الدراس��ية ومهامَّ ميدانية.  كا يحرض 

االستش��اريون أيضاً منتدى متخصصاً يف األعال يف املقرات الرئيس��ة للرشكة يف ميلووكيي.  

وإضافًة إىل ذلك يحرض املوظفون الجدد املناقشات مع اإلدارة العليا لرشكة بريد من جميع 

الوحدات والندوات املتعلقة مبوضوعات مثل االتصاالت وإدارة املرشوعات وندوات لإلجابة 

عن األسئلة مع رئيس مجلس إدارة بريد ورئيسها واملدير التنفيذي. 

تس��تخدم رشكة مونس��رت )Monster(- إحدى رشكات الرائ��دة يف مجال التوظيف عىل 

اإلنرتنت-مح��ارضة للتوجيه ملدة يوم واحد يتم فيها مزج الجانب التدريبي باملرح واأللعاب 

والجوائ��ز951.  يف الج��زء األول م��ن املحارضة يلتق��ى املوظفون الجدد م��ع بعضهم البعض 

 )Monster( ويناقشون كيفية اختيارهم ملونسرت للبحث عن وظيفة.  يرحب مؤسس مونسرت

ورئيس مجلة  North American واملس��ؤولون التنفيذيون باملوظفن الجدد سواء شخصًيا 

أم ع��رب رشيط فيديو.  يتلقى املوظفون الجدد معلومات حول الفلس��فة التي ينبني عليها 

أعال مونس��رت وعمالئها ومنتجاتها وخدماتها.  كا يتلقون أيضاً ش��ارات مخصصة وجوائز 

مرحة من مونس��رت.  تزين قاعة االجتاعات باأللوان املميزة ملونس��رت وتتضمن قامئة بقيم 
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الرشكة.  أما الجزء الثاين من برنامج التوجيه فيس��اعد املوظفن عىل البدء يف وظائفهم عىل 
نحو جيد.  يتسلم كل موظف من املوظفن الجدد قامئة بأشياء مطلوب إنجازها قبل مجيء 
موظف جديد )مثل إعداد مس��احة للعمل( وأثناء أول أربعة أس��ابيع للموظف يف مونسرت 
مثل التدريب وإمتام األعال الورقية والتعرف عىل األقران.  ولكل موظف جديد استش��اري 
مخصص له يف القسم.  يرحب االستشاري باملوظف الجديد يف نهاية التوجيه ويعرفه مبديره 
وبذلك يكون هذا االستشاري مبثابة الشخص الرئيس الذي ميكن للموظف الجديد التواصل 
معه حتى يش��عر املوظف بالرضا يف موقعه الجديد.  وقد أظهرت تفاعالت املوظفن الجدد 

مع الربنامج نتائج إيجابية. 

تس��تخدم العديد من الرشكات التكنولوجيا لجع��ل التوجيه أكرث تفاعاًل ولتقليل تكاليف 
الس��فر.  فعىل سبيل املثال استخدمت رشكة أرو إلكرتونيكس )Arrow Electronics( وهي 
م��ن إحدى ال��رشكات التي تنتج مكونات إلكرتونية ومنتجات حواس��ب آلي��ة ولديها حوايل 
11000 موظف فيا يزيد عىل 200 موقع يف 53 دولة برنامجاً للتوجيه يعرف املوظفن الجدد 

مبجاله��ا وثقافتها وقيمها وتاريخها ملدة خمس��ة أيام952.  إال أن الربنام��ج مل يتمتع بالجدوى 
االقتصادي��ة ألنه اقتر عىل موظفي أمريكا الش��الية بالرشكة م��ا اضطر جميع املوظفن 
الج��دد إىل الس��فر ملوقع واحد لحض��ور الربنامج.  وتقدم رشك��ة أرو اآلن املحتوى ذاته من 
خالل لعبة تفاعلية عىل الحاسب اآليل.  وبإمكان املوظف الجديد استعراض جميع الوحدات 
املتعلقة بأساس��يات املجال والتاريخ والثقافة الخاصة باملؤسسة.  وييل كل وحدة لعبة ألغاز 
تعتم��د عىل املرئيات وتهدف إىل تقييم ما تدرب عليه املوظف ويقدم تغذية راجعة فورية.  
وميكن تهيئة الربنامج حس��ب الرسعة التي يرغب فيها املوظف الجديد وميكن الدخول عليه 
يف جميع أنحاء العامل كا ميكن إمتامه بالعديد من اللغات املختلفة.  وكانت النتيجة النهائية 
ه��ي أن الربنام��ج وفر الكثري من األم��وال للرشكة.  وبلغ إجايل تكلف��ة تطوير اللعبة قرابة 
10% ما كان يتم إنفاقه يف برامج التوجيه داخل القاعات الدراس��ية.  وكا ناقشنا يف الفصل 
الثامن تستخدم رشكة آي يب إم )IBM( لعبة سكند اليف )Second Life( لتعريف املوظفن 
الجدد بثقافتها املؤسس��ية وأعالها.  يحرض املوظف املتجسد عرب الحاسب اآليل االجتاعات 

ويشاهد العروض التقدميية ويتفاعل مع اآلخرين يف مجتمع افرتايض.

وكي��ف ميك��ن للتوجيه والتكيف االجتاع��ي أن يقلال من تدوير املوظفن ويس��ها يف 

األعال؛ لنرضب مثااًل بربنامج كالركس��تون كونسالتينج، فهي من إحدى رشكات االستشارات 
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اإلداري��ة والتقنية وتضم حوايل 300 موظف ومتتل��ك برنامجاً للتوجيه يتضمن التعرف عىل 

الرشكة بعد قبول الوظيفة وخالل األيام األوىل من مارسة الوظيفة953.  تجري إحدى الفرق 

)موضح أدناه( املكونة من املدربن والقامئن عىل التوظيف وممثيل املوارد البرشية واملوظفن 

الحالين تفاعالت مع املوظفن الجدد باس��تخدام وييك.  ويقدم وييك معلومات حول ثقافة 

الرشكة ويس��مح بالدخول إىل مدونة للمناقش��ة.  ومبجرد االنضام إىل فريق عمل الرشكة 

يحص��ل املوظفون عىل تدريبات ملدة مثانية أس��ابيع بنوعيه التدري��ب املبارش واإللكرتوين 

وكتيب تدريبات مع مناقش��تها ومه��ام فردية وجاعية ملحاكاة املرشوع��ات الواقعية مع 

العمالء.  يجرى تنظيم مؤمترات هاتفية مرتن أس��بوعًيا للموظفن الجدد حتى يتسنى لهم 

 )Farmers Insurance املش��اركة يف املعارف والخربات.  تق��وم رشكة )تأمينات املزارع��ن

ب��إرشاك موظفيها امليدانين الج��دد البالغ عددهم 200 موظ��ف يف برنامج انغايس يتيح 

معرفة باملجال والوظيفة ومناقشات جاعية وتفاعالت مع األقران وتظلياًل وظيفياً وتوجيهاً 

من األقران باإلضافة إىل تفاعالت حية وخاضعة لإلرشاف مع العمالء.  ونتيجة لهذا الربنامج 

انخفض��ت معدالت تدوير املوظفن بنس��بة 4% يف عام واحد ما وفر للرشكة 1, 96 مليون 

دوالر.  كا تحسنت نسبة جودة املوظفن فيا يتعلق بالدقة والفعالية والخدمة من نسبة 

87% إىل نسبة 92% وفًقا لتقييم التسعن يوًما. 

يش��ري مصطلح التهيئ��ة )Onboarding( إىل عملية التوجيه التي تس��تهدف املديرين 

الج��دد.  ميكن ه��ذا النظام املديرين الجدد من التعرف عىل العمل الذي س��يرشفون عليه 

ك��ا يقدم فهًا لثقافة الرشكة وعملياتها بوجه عام.  وعىل س��بيل املثال، يتم يف رشكة بيلال 

كوربوريش��ون )Pella Corporation( وه��ي إحدى الرشكات املصنع��ة للنوافذ واألبواب 

ومقرها يف أيوا إرس��ال املديرين الجدد يف جولة ملصانع اإلنتاج وملقابلة ومالحظة املوظفن 

ورؤس��اء األقس��ام.  وتضمن هذه الجوالت حصول املديرين عىل فهم أعمق للسوق وكيفية 

تصميم الرشكة للمنتجات وتكوينها وتوزيعها954.

 Limited the( ق��ى نواب الرئيس واملديرون اإلقليميون يف رشكة ليميتد ذا كولومبوس

Columbus( بوالي��ة أوهايو، وهي إحدى رشكات بيع املالبس بالتجزئة، أيامهم يف التحدث 

إىل العم��الء وقراءة تاري��خ الرشكة والعمل امليداين يف متاجر التجزئة والبحث يف املنافس��ة 

ودراس��ة عمليات الرشكة الحالية والس��ابقة.  وقد قضوا حوايل ش��هراً بدون أي مسؤوليات 
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بالنس��بة للمهام املتعلقة بوظائفهم الجديدة.  وتتمثل فلسفة رشكة ليميتد يف أن املديرين 
س��يكونون أكرث قدرة عىل أداء وظائفهم إذا ُأتيح له��م الوقت أواًل لفهم املوظفن والعمالء 

والرشكة والعمليات قبل أن يبدؤوا يف العمل الفعيل. 

المسارات الوظيفية- تطوير المسارات الوظيفية المزدوجة- الملفات  الوظيفية:

املسار الوظيفي عبارة عن سلسلة من املناصب الوظيفية املتعلقة بأنواع ماثلة من العمل 

وامله��ارات ينتقل بينها املوظف يف الرشكة955.  وُتعد املس��ارات الوظيفية مهمة الس��تقطاب 
املوظفن واالحتفاظ بهم وتطويرهم.  وعالوة عىل ذلك، تساعد الرشكات عىل تقديم خيارات 
وظيفية ملوظفيهم تساعدهم عىل اختيار الوظائف التي تناسب أوضاعهم املعيشية.  كا أن 
املسارات الوظيفية تس��اعد الرشكات عىل بناء مهارات املوظفن من خالل سلسلة الوظائف 
واألدوار ما يزيد من قيمتهم بالنسبة إىل الرشكة.  يوضح الشكل )12-1( املسارات الوظيفية 

يف متاجر هوول فودز ماركت كا يوضح منظور الرشكة إلدارة الحياة الوظيفية.

شكل)12-1( املسارات الوظيفية ملتاجر هوول فودز ماركت

المسارات الوظيفية:

تبحث هوول فودز ماركت عن أفراد يؤمنون برس��التنا المتمثلة في الطعام الصحي واألشخاص األصحاء 
والعال��م الصحي.  ونبحث أيضاً عن أفراد متحمس��ين ألطعمتنا ومنتجاتنا ويرغبون في االنضمام لثقافة 

القدر المشترك. 

نوجه أعضاء فرق العمل لدينا من خالل التدريب والخبرة العملية.  كما نش��جع المش��اركة في جميع 
مس��تويات األعمال.  يجرى تطوي��ر خبرات الفريق من خالل تبني اإلبداع والمس��ؤولية الذاتية وفريق 

العمل المدار ذاتًيا ومن خالل المكافأة على اإلنتاجية واألداء. 

فرص تنمو معك:

نش��جع جميع أعض��اء الفريق المؤه��ل للتقدم ألي من الف��رص المتاحة في متجره��م أو موقعهم أو 
منطقتهم أو الش��ركة أثناء توس��يعهم لمدارك معرفتهم بالمنتج وتطوير مهاراته��م وتعزيز قيم الفرق.  
لدعم التقدم من داخل الفريق يتم اإلعالن عن جميع المناصب المتاحة على مس��توى قائد الفريق وما 
ه��و أعل��ى من ذلك في موقع الوظيفة الداخلي.  كما يتم اإلعالن عن وظائف أخرى متاحة في أقس��ام 

مختلفة من الشركة. 
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الفرص في متاجرنا:

األقسام

المخابز

خدمة العمالء

السوبر ماركت

المرافق

متاجر الزهور

اللحوم

األطعمة الجاهزة

 اإلنتاج

المأكوالت البحرية

االختصاص

جسم صحي

قادة فرق للمتاجر

قادة فرق لمجموعة المتاجر

دعم متخصص للمتاجر*

قادة فرق األقسام

قادة فرق الجمعيات

أعضاء فرق متخصصين**

أعضاء فرق

وصف القسم:

*  الموارد البشرية، الحسابات، نظم تكنولوجيا المعلومات والمتاجر، التسويق.

** المشترون، متخصصون، مستقبلون، مشرفون، طهاة، خبراء الجمال وغيرهم.

المصدر:
http://www. wholefoodsmarket. com/career/paths. html )June 11، 2009(.  

يتضمن تطوير املس��ارات الوظيفية تحليل العمل وتدف��ق املعلومات وخربات التطوير 

املهم��ة واملؤهالت وأنواع امله��ام املؤداة يف الوظائف ونقاط التش��ابه واالختالف يف بيئات 

العمل )مثل من أين أىت موظفو الرشكة؟ وما الوظيفة التي س��يتقلدونها بعد ترك الوظيفة 

الحالية؟(956.
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المسارات الوظيفية المزدوجة:

بالنس��بة إىل الرشكات التي تضم موظفن محرتفن مثل املهندس��ن والعلاء ُيعد كيفية 

التأكد من ش��عورهم بقيمتهم من األمور املهمة.  ونجد أن املس��ارات الوظيفية للكثري من 

الرشكات منظمة وهذا ميثل الطريقة الوحيدة التي ميكن بها للمهندسن والعلاء )املساهمن 

الفردين( التقدم والحصول عىل حوافز مالية )مثل خيارات رشاء األس��هم( من خالل التنقل 

بن الوظائ��ف اإلدارية، يوضح الش��كل )12- 2( أمثلة عىل املس��ارات الوظيفية التقليدية 

للعل��اء واملديرين، إذ ُتعد فرص التطوير يف املس��ار الوظيفي الفني محدودة.  وقد ينقص 

املساهمن الفردين الذين ينتقلون مبارشًة إىل اإلدارة الخربة أو الكفاءة املطلوبة أو كلتيها 

إلحراز النجاح.  

شكل )12-2( مسارات مهنية تقليدية للعلامء واملديرين: 

المدير

مساعد المدير

مدير القسم

عالم بحوث رئيسالمدير    

عالم بحوثمساعد المدير

عالم         

املسار الوظيفي للمساهم الفردي املسار الوظيفي اإلداري  
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قد يكون املس��ار الوظيفي اإلداري أكرث عوًدا بالنفع من املسار الوظيفي الفني.  وميكن 

لنظام املس��ار املهني مثل املوضح يف الش��كل )12-2( أن يس��بب عواقب س��لبية للرشكة.  

فق��د يفضل العلاء ترك الرشكة نظرًا للوض��ع املتدين أو الرواتب املنخفضة أو فرص التقدم 

املح��دودة الت��ي تعد أقل من تل��ك التي يتمتع به��ا املديرون.  وإذا أراد العلاء تحس��ن 

أوضاعهم أو زيادة يف الرواتب فعليهم أن يكونوا مديرين.  أما العلاء الذين مل يس��تطيعوا 

تلبية التحديات الخاصة بأي وضع إداري فقد يرتكون الرشكة. 

ولذلك تستخدم الكثري من الرشكات نظم املسارات الوظيفية املتعددة أو املزدوجة ملنح 

العل��اء وغريهم من املس��اهمن الفردين املزيد من الفرص الوظيفية.  يتيح نظام املس��ار 

الوظيفي املزدوج الفرصة للموظفن البقاء يف املس��ار الوظيفي الفني أو االنتقال إىل املسار 

الوظيفي اإلداري957. يوضح الش��كل )12-3( نظام املس��ار الوظيفي املزدوج.  ميتلك علاء 

البحوث الفرصة للتنقل إىل مس��ارات مهنية مختلفة:  املس��ار العلمي ومس��ارين إدارين.  

ومن املفرتض أن املوظفن ميكنهم كسب رواتب كبرية نسبًيا والتمتع بفرص تقدم ماثلة يف 

املسارات الثالثة ولهذا سيختارون املسار الذي يناسب اهتاماتهم ومهاراتهم.  

يتمتع المسار الوظيفي المزدوج الفعال بعدة خصائص958:

ماثلة الرواتب والوضع والحوافز للموظفن الفنين التي تتعلق باملديرين. 

قد يكون الراتب األس��ايس للمس��اهمن الفردين أقل من املديرين إال أن لديهم فرصة 

لزيادة إجايل األجر من خالل العالوات )مثل براءات االخرتاع وتطوير منتجات جديدة(.

ال يستخدم املسار الوظيفي للمس��اهم الفردي إلرضاء ضعاف األداء الذين ليس لديهم 

احتاليات للرتقيات اإلدارية.  إمنا يكون املسار الوظيفي للمهارات الفنية املتميزة. 
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 شكل )12-3( مثال عىل نظام املسار الوظيفي املزدوج:

المدير

مدير مساعد

زميلمدير القسم

قائد أول بحوثمدير لإلدارةمدير أول برنامج

قائد بحوثمدير مساعد لإلدارةمدير برنامج

عالم أول بحوث عالم بحوث رئيس مدير مشروعات

عالم بحوث

باحث

المصدر:
Z. B.  Leibowitz، B.  L.  Kaye، and C.  Farren، »Multiple Career Paths، » Training and Development 

Journal )October 1992(: 31 -35.  

يتاح للمس��اهمن الفردين الفرصة الختيار مس��ارهم الوظيفي.  وتقدم الرشكة مصادر 

للتقييم )مثل االختبارات النفس��ية والتغذية الراجعة حول التطوير كا ناقش��نا يف الفصلن 

التاس��ع والحادي عرش(.  تتي��ح املعلومات الواردة من التقييم للموظفن اس��تعراض نقاط 

التش��ابه يف اهتاماتهم والقيم التي ينبني عليها األعال ونقاط القوة باملهارات لديهم مع 

التي تتوافر لدى املوظفن يف الوظائف الفنية واإلدارية. 
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 نج��د أح��د األمثلة عىل العملية املس��تخدمة لتطوير النظام الفعال للمس��ار الوظيفي 

 959)British Petroleum Exploration( املزدوج يف رشكة بريتيش بيرتوليوم إكسبلوريشن

إذ ال يس��تطيع املساهمون الفرديون العاملون فيها الرتقية إىل املناصب األعىل بدون تحمل 

مس��ؤولية إدارية.  فبعد أن يصل املساهمون الفرديون ألعىل منصب يف مسارهم الوظيفي 

تنح��ر اختياراتهم إما يف التخيل عن الرتقي��ة أو ترك الرشكة.  وملعالجة ذلك قررت الرشكة 

تطوي��ر نظام للمس��ار الوظيفي املزدوج يش��به النظام املوضح يف الش��كل 12-3 فاملس��ار 

األول خاص باملديرين واآلخر للمس��اهمن الفردين، وامتاز املس��اران باملساواة النسبية يف 

املسؤوليات واملكافآت والتأثري.  

يس��هم جميع املديرين واملس��اهمن الفردي��ن وطاقم عمل امل��وارد البرشية يف تطوير 

نظام املس��ار الوظيفي املزدوج.  وكانت أول خطوة تكوين قوائم لوصف مجموعة املهارات 

ومس��تويات األداء التي ترسي ع��ىل الوظائف اإلدارية ووظائف املس��اهمن الفردين.  تم 

عم��ل مصفوفة املهارات للمس��ارين الوظيف��ن، وموضح يف كل مصفوف��ة من مصفوفات 

املهارات املطلوبة لش��غل منصب يف كل مسار وظيفي.  ثم وزعت مصفوفات املهارات عىل 

كاف��ة املوظفن حتى يكونوا عىل دراية بامله��ارات التي تتطلبها وظائفهم الحالية واملهارات 

املطلوبة يف حالة رغبتهم يف تغيري وظائفهم.  بعد ذلك دمجت مصفوفات املهارات يف نظام 

امل��وارد البرشية مبا يف ذلك إدارة األداء واملكافآت والتدريب.  فعىل س��بيل املثال، أصبحت 

مصفوف��ات املهارات مص��درًا للمعلومات لربنامج التطوير الخ��اص برشكة يب يب إكس. وقد 

اس��تخدمت لتحديد مدى التحس��ن أو التدريب أو الخربات املطلوبة من املوظفن للقيام 

باملسؤوليات املتعلقة بوظائفهم الحالية أو االستعداد للوظائف املستقبلية.  وبناًء عىل ذلك، 

استطاع املوظفون االنتقال من أدوار املساهمة الفردية إىل املسار الوظيفي اإلداري بناًء عىل 

أدائهم ومؤهالتهم واحتياجات أعالهم )مثل تدوير املوظفن(. 

 تعتق��د رشكة يب يب إكس )BPX( أنها تعزز من روح االبتكار من خالل توفري مس��ارات 

وظيفية للموظفن تكافئ املساهمن الفردين واملساهمن اإلدارين.  كا أنها ترى أن األمر 

س��يكون أكرث س��هولة يف توظيف العلاء واملهندس��ن املوهوبن واالحتفاظ بهم ألن نظام 

املسار الوظيفي املزدوج يظهر اهتام الرشكة بإرضاء اهتامات املوظفن. 
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 الملف الوظيفي: 

يتكون ملف املس��ار الوظيفي من العديد من الوظائ��ف ذات الدوام الجزيئ التي متثل 

مجتمعة وظيفة ذات دوام كامل.  يتيح ذلك مس��اراً وظيفياً يس��مح لألفراد أن يدمجوا بن 

اهتاماتهم.  وقد اتضح أن اهتام الرشكات وقبولها لفكرة تعدد املسار الوظيفي يف تزايد.  

ويف الكث��ري من األحوال تظهر الحاجة ملتخصصن يس��تطيعون القي��ام بأحد املرشوعات أو 

األعال االستشارية حس��ب الطلب بدون الحاجة لتوظيفهم يف وظيفة بدوام كامل.  فعىل 

سبيل املثال يعمل د. جولد مديراً طبياً ورئيساً للشئون الطبية يف مركز ربيكا إلعادة التأهيل 

والرعاي��ة املمت��دة يف برونكس بنيويورك ك��ا أنه أيضاً يعمل نائب الرئي��س األول واملدير 
الطب��ي يف وكال��ة مجموعة جراي هيلث ك��ري )Grey Healthcare Group( يف منهاتن960.  

وتلبي هاتان الوظيفتان ذات الدوام الجزيئ رغبته يف العمل مع املرىض وأن يكون جزًءا من 

فريق التسويق الذي يبتكر إعالنات ملنتجات دوائية.  يعترب د. جولد واحًدا من بن كثريين 

من املهنين الذين قرروا الخروج عن املس��ار الوظيفي التقليدي وتكوين ملف من املس��ار 

الوظيفي.  وكمثال آخر قى كارل هامبي س��نوات يف العمل يف رشكة يب دي أوه س��يدمان 

)PDO Seidman( وه��ي إحدى رشكات املحاس��بة واالستش��ارات، إذ قرر أن يوظف أحد 

اهتاماته – رس��م الرسوم املتحركة- عىل أنه مس��ار وظيفي ثاٍن.  وقد وافقت الرشكة عىل 

طلبه يف اس��تقطاع ثالثة أيام من عمله مقاب��ل خصم 25% من راتبه.  فبدأ بعدها يعمل يف 

اليومن اآلخرين وعطالت نهاية األسبوع يف تكوين فيلمه الكوميدي وهو فيلم ذا ريجوالرز 

)the Regulars( كا ظهر عىل اإلنرتنت.  وعىل الرغم من أن تكوين ملف باملسار الوظيفي 

ق��د يزيد من مس��توى الرضا الوظيفي وتوفر للرشكة املرونة إال أنه يش��وبها بعض العيوب 

مثل الدخل غري الثابت وصعوبة الحصول عىل رعاية صحية من الرشكة.  وأيضاً توجد حاجة 

إلعادة التهيئة يف كل مرة ينتقل فيها املوظف من وظيفة إىل أخرى. 

يوجد أيضاً نظام آخر تستخدمه الرشكات وهو نظام األجر القائم عىل املهارات )ناقشناه 

يف الفص��ل العارش(، الذي تس��تخدمه الرشكات ملكافأة املوظفن الذين يس��تبعد نقلهم إىل 

وظائ��ف إداري��ة.  ففي هذه األنظم��ة يعتمد جزء من أجر املوظف عىل مس��توى املعرفة 

واملهارات وليس متطلبات وظيفته الحالية.  وتتميز هذه األنظمة مبا ييل:
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• تحفيز املوظفن بتوسيع قاعدة مهاراتهم. 	

• تخفيض الفجوات بن األجور بالنسبة إىل الوظائف اإلدارية وغري اإلدارية. 	

:plateauing االستقرار

يعني مصطلح االس��تقرار انخفاض احتالية تحمل املوظف ملهام مبس��ؤوليات إضافية.  

وتزيد احتاالت حالة االس��تقرار عند املوظفن يف املرحلة املتوسطة من مسارهم الوظيفي 

مقارنًة باملوظفن يف س��ائر املراحل الوظيفية.  ولتوضيح ذل��ك نرضب مثاالً برجل يبلغ من 

العم��ر 54 عاًما كان متخصًصا يف التس��ويق وكان عليه أن يتدرب عىل التمويل والتس��ويق 

واملشرتيات ويعمل 12 ساعة يومًيا يف الوظيفة ذاتها ملدة 10 سنوات.  مل يتغري راتبه وحالته 

الوظيفية بش��كل كب��ري إال أن معرفته ومهاراته تزايدتا بش��كل كبري.  وقد كان يف الس��ابق 

يتعامل مع املوظفن، ولكنه اآلن يقى معظم وقته يف إدارة املعلومات وتتوافر لديه موارد 

قليلة للقيام بأعال كثرية.  وكان لديه س��كرترية للمس��اعدة يف جدول أعاله والتعامل مع 

مكاملات��ه الهاتفي��ة ولكن مل تعد موج��ودة اآلن.  والنتيجة أن هاتف��ه ال يتوقف عن الرنن 

وصندوق بريده اإللكرتوين مملوء بالرسائل. 

 ال يعني االس��تقرار بالرضورة أمرًا س��يًئا بالنس��بة للموظف أو الرشكة.  فقد ال يرغب 

املوظ��ف يف زيادة مس��ؤولياته الوظيفي��ة.  وقد يكون أداء املوظف يلب��ي الحد األدىن من 

املعايري املقبولة.  أما حالة االستقرار السيئة فهي التي يصبح فيها املوظف مستقراً يف وظيفة 

ال توف��ر أي قدر من النمو وهو األمر الذي ينتج عنه الش��عور باإلحب��اط واألداء الضعيف 

وتزايد معدالت التغيب961.

ميكن أن يدخل املوظف يف حالة االستقرار للعديد من األسباب التالية962:

• التفرقة بسبب العمر أو الجنس أو العرق. 	

• نقص يف القدرات. 	

• نقص يف التدريب. 	

• قلة الحاجة لإلنجاز. 	
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• األجور غري العادلة أو عدم الرضا عن زيادة األجور. 	

• عدم وضوح مسؤوليات الوظيفة. 	

•  البطء يف منو الرشكة الذي ينتج عنه تقليل فرص التطوير. 	

يقدم الجدول )12-4( العديد من الطرق ملساعدة املوظفن يف حالة االستقرار.  ويحتاج 

املوظف��ون إىل معرفة س��بب دخولهم يف حالة االس��تقرار.  وال يعني اس��تقرار املوظف يف 

وظيفي��ة واح��دة أن ذلك عيباً أو خطأً من جانبه.  فقد يرجع س��بب االس��تقرار إىل هيكلة 

الرشكة التي تقلص من فرص الرتقي الوظيفي.  )هذه الحالة معروفة باسم االستقرار الهيكيل 

structural plateauing( إذا كان س��بب االس��تقرار مش��كلة يف أداء املوظ��ف فإنه يكون 

بحاجة إىل معرفة ذلك حتى يحل مشكلته. 

يجب تش��جيع املوظف يف حالة االستقرار ليشرتك يف فرص التطوير والدورات التدريبية 

والتب��ادل الوظيف��ي واملهام القصرية امل��دى التي ميكنه من خاللها اس��تخدام خرباته خارج 

األقسام التي يعمل فيها.  وعندما يشرتك املوظفون يف فرص التطوير يكونون أكرث استعداًدا 

للمه��ام الصعبة يف وظائفهم الحالي��ة أو قد تؤهلهم هذه العملي��ة للوظائف الجديدة يف 

الرشكة.  ويحتاج املوظفون يف حالة االس��تقرار إىل الحصول عىل نصيحة يدركون من خاللها 

س��بب استقرارهم وتضع أمامهم خيارات للتعامل مع املشكلة.  وعىل سبيل املثال للتعامل 

م��ع مش��كلة الضغط يلتقي املدي��ر البالغ من العم��ر 54 عاًما مبجموعة م��ن الرجال من 

منتص��ف العمر مرتن ش��هرًيا.  وتتعلق املناقش��ات التي تجري بينه��م غالًبا حول صعوبة 

متابعة املنتجات الجديدة والضغط الواقع عليهم لإلنتاج.  وتركز الكثري من املناقش��ات عىل 

مسائل التقاعد والبحث عن وظائف جديدة مثل االستشارات والعمل مع ذوي االحتياجات.  

ويتضح من املناقش��ات املشاعر التي تنتاب املجموعة.  فهم يشعرون أنهم بلغوا الذروة يف 

حياته��م الوظيفية وليس يف حياتهم الخاصة.  فقد وقعوا يف املأزق املتمثل يف تاليش العالقة 

بن املوهبة الطبيعية والعمل الجاد واألخالق الحميدة واألمان الوظيفي واالس��تقرار963.  لذا 

يجب تش��جيع املوظفن عىل التحقق من الوضع الواقعي لحالة االس��تقرار من خالل إجراء 

مناقش��ات مع مديريهم وأقرانهم ومدير املوارد البرشية.  ومن الرضوري أيضاً إجراء عملية 

التحق��ق من الواق��ع لضان مدى واقعي��ة حلولهم مع وضع امل��وارد املتاحة يف الرشكة يف 
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االعتبار.  يف بعض األوقات قد يكون من مصلحة املوظف والرشكة أن يش��جع املوظف عىل 

ترك الرشكة. 

جدول )12- 4( العالجات املمكنة للموظفني يف حالة االستقرار

أن يفهم الموظفون أسباب حالة االستقرار.  

أن يتم تشجيع الموظفين للمشاركة في أنشطة التطوير.  

أن يتم تشجيع الموظفين لطلب المشورة بشأن وظائفهم. 

أن يجري الموظف فحصاً حقيقياً للحلول الخاصة به. 

:skills obsolescence تقادم المهارات

التق��ادم ه��و انخفاض يف كفاءة املوظف بس��بب قل��ة املعرفة بالعمليات واألس��اليب 

والتكنولوجي��ا الجدي��دة التي تم تطويرها من��ذ إمتامه لتعليمه964.  وم��ازال تجنب تقادم 

امله��ارات أم��رًا يخص املوظف يف الوظائ��ف الفنية واملهنية مثل الهندس��ة والطب.  إال أن 

التغ��ريات التكنولوجي��ة الرسيعة تؤثر يف جمي��ع جوانب األعال م��ن التصنيع إىل اإلدارة 

وبذل��ك يكون جميع املوظفن معرضن خطر التق��ادم.  فالبد من تجنب التقادم إذا كانت 

الرشكات تس��عى ألن تصبح منظات تعليمية.  ففي حالة تقادم مهارات املوظف س��يعاين 

ه��و والرشكة عىل حد س��واء.  فلن تتمكن الرشك��ة من توفري منتج��ات وخدمات جديدة 

للعمالء ما س��يفقدها من مميزاتها التنافس��ية.  وكا ناقش��نا يف فقرة االستقرار فإن نقص 

امله��ارات الحديثة ُيعد من أحد أس��باب دخول املوظف يف حالة االس��تقرار.  فعىل س��بيل 

املثال، الس��كرترية التي ال تستطيع أن تجاري التطورات يف برنامج معالجة النصوص »وورد« 

مث��ل إتقان مهارات ضبط هوامش الصفحة مع األرقام والجداول والرس��وم البيانية والصور 

لن تتمكن من إصدار مس��تند حديث للعميل الداخيل ومدير اإلعالنات.  فعندئذ س��يعترب 

العم��الء التابعون ملدير اإلعالنات املواد الصادرة من الرشكة قدمية ما س��يجعلهم يتجهون 

إىل الرشكات املنافس��ة.  وسيرتتب عىل ذلك تكليف السكرترية بأعال مملة ورمبا تكون من 

ضمن املوظفن املرشحن للتوظيف الخارجي. 
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م��ا ال��ذي ميكن فعله لتجنب تق��ادم املهارات؟ افحص الش��كل )12-4(.  وكا ذكرنا يف 

الفصل الخامس تلعب ثقافة الرشكة دورًا مهًا يف تش��جيع املوظفن عىل تطوير مهاراتهم.  

فمن خالل تهيئة املناخ املناسب للتدريب املستمر تكافح الكثري من الرشكات تقادم املهارات 

من خالل تشجيع املوظفن عىل حضور الدورات والندوات والربامج والتفكري يف الطرق التي 

تجعلهم يؤدون مهامهم بشكل أفضل وباستمرار.  عىل أية حال ميكن تجنب تقادم املهارات 

من خالل ما ييل965:

• توفري الفرص للموظفن لتبادل املعلومات واألفكار. 	

• تكليف املوظفن مبهام صعبة يف أوقات مبكرة من مسارهم الوظيفي. 	

• توفري مهام وظيفية صعبة تحفز املوظفن عىل تطوير مهاراتهم. 	

• تقديم مكافآت لس��لوكيات التطوي��ر )مثل حضور ال��دورات( واالقرتاحات وخدمة 	

العمالء وابتكار املنتجات. 

الشكل )12-4( العوامل املتعلقة بتحديث املهارات

المدير

0 تقديم مهام عمل صعبة

0 تش��جيع الموظفين على اكتساب مهارات 

جديدة

نظام المكافآت

0 إجازة يوم السبت

0 منح أجر مقابل األفكار الجديدة

0 منح أجر مقابل تطوير الموظف

مناخ الشركة

0التركيز على التدريب المستمر

 األقران

0 مناقشة األفكار والمشكالت

0 المشاركة في المعلومات

تحديث 

المهارات
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• إتاحة الفرصة للموظفن لحضور املؤمترات الوظيفية واالشرتاك يف املجالت املتخصصة 	

أو االلتح��اق بالجامع��ات واملدارس الفني��ة والدورات التي تعقده��ا مراكز التنمية 

املجتمعية بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة. 

• إتاحة الفرصة للموظفن للتفاعل سواء بشكل شخيص أو إلكرتوين ملناقشة املشكالت 	

واألفكار الجديدة. 

تعد منح إجازة يوم الس��بت إحدى الطرق التي تس��اعد املوظفن عىل تجنب التقادم.  

وتعن��ي ه��ذه الطريقة التمتع بإجازة يوم الس��بت لتجديد أو تطوير امله��ارات.  وغالًبا ما 

يحصل املوظف عىل راتبه ومزاياه كاملة.  كا تساعد هذه اإلجازة عىل تخلص املوظفن من 

ضغوط الوظيفة اليومية واكتس��اب مهارات جديدة.  وتس��مح لهم بقضاء بعض الوقت يف 

مارسة املواهب الشخصية مثل تأليف الكتب أو تربية أطفال صغار.  يشيع استخدام هذه 

الطريقة يف العديد من املجاالت التي تتنوع من الرشكات االستش��ارية إىل صناعة الوجبات 

الرسيع��ة.  تقدم وكالة فارون ورل��د وايد )Fallon Worldwide( إح��دى وكاالت اإلعالن 

برنامجاً يسمى دريم كاتشريز أو صائدي األحالم للموظفن الراغبن يف العمل يف مرشوع ما 

أو السفر966.  وقد طورت الوكالة هذا الربنامج لتجنب اإلرهاق الشديد للموظفن الذي يصل 

به��م إىل مرحة توقفهم عن اإلبداع.  متتع املوظفون لدى وكالة فالون بقضاء أوقات ش��يقة 

يف تأليف الروايات ورياضة التجديف وركوب الدراجات يف جبال األلب.  وعالوة عىل ذلك، 

تكافئ وكالة فالون املوظفن مبس��اهات تصل إىل 1000 دوالر أمرييك س��نوًيا ملدة عامن 

ومتنح إجازة مدفوعة األجر متتد ألس��بوعن.  ويعتقد رشكاء الوكالة أن الربنامج س��اعد عىل 

االحتفاظ باملوظفن الرئيس��ين كا أسهم يف تعين موظفن جدد.  واعتقد الرشكاء أيضاً أن 

الربنامج س��اعد عىل إعادة الحياة إىل ابتكار املوظفن وقدرتهم عىل اإلبداع األمر الذي ُيعد 

بالغ األهمية يف مجال اإلعالنات. 

تتوافر أيضاً إجازة يوم الس��بت ملوظفي إنتل بعد قضائهم س��بع س��نوات يف الرشكة967.  

وقد يس��مح للموظفن بإجازة متتد لثانية أسابيع.  وهناك موظفون يجمعون بن إجازات 

الس��بت واإلجازة املعتادة للحصول عىل إجازة متصلة متتد لثالثة أش��هر.  يعتقد املوظفون 

مثل كليفتون كوربوس أن اإلجازة تحسن من طريقة تفكريه فوفًقا لحديثه:  »قبل أن أحصل 
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عىل إجازة يوم الس��بت مل أكن س��باًقا، كان��ت مهمتي تقتر ع��ىل أداء عمل جيد ولكني 

اآلن أرغب يف تحمل املزيد من املس��ؤوليات حتى أتق��دم«.  يقدم برنامج إنتل أيضاً بعض 

املزايا للموظفن الذين يتحملون تغيب اآلخرين عن العمل نظرًا ألنهم يحصلون عىل فرص 

تدريبية قيمة وخربات عمل جديدة.  

يف رشكة زيروكس )Xerox( يش��جع نظام إجازة يوم الس��بت ع��ىل الخدمة املجتمعية، 

إذ يجب عىل املوظفن التقدم بطلب االلتحاق بالربنامج الذي س��يخدمون من خالله لفرتة 

 )Xerox( متت��د ملدة عام.  وقد وقع االختيار عىل أحد مديري املبيعات لدى رشكة زيروكس

للمشاركة يف الربنامج.  وعمل يف برنامج سكني لألطفال الذين يعانون من بعض االضطرابات 

وتضمن الربنامج إعادة تصنيع جرار تالف.  يفيد نظام إجازة يوم السبت املنظات املجتمعية 

والرشكة واملوظفن.  ويكتسب املوظفون لدى مشاركتهم يف الربنامج الشعور بالرضا ووجود 

اله��دف كا تتاح لهم فرص��ة تطوير مهارات القيادة.  كا يش��ارك املوظفون يف املنظات 

غ��ري الربحية بوصفهم متطوعن وليس مديرين، ومن ثم فيكون عليهم إنجاز األهداف من 

خالل مهارات ش��خصية وليس من منطلق موقع السلطة ما يجعلهم بعد ذلك أكرث كفاءة 

بصفتهم مديرين. 

من بن أهم العوامل التي تساعد عىل إنجاح برنامج إجازة السبت هو وضع قلق املوظفن 

من األم��ان املايل يف االعتبار مع التفكري يف معالجة العناية بالعمالء واملوظفن محل االتصال 

واملرؤوس��ن ومساعدة املوظفن عىل تهيئة أس��لوب حياة أقل ضغًطا مع الحفاظ عىل روح 

التحفيز وضان القيام مبس��ؤوليات املوظفن أثناء تغيبهم.  وعىل سبيل املثال، يف عام 2004 

ذه��ب أكرث من 4000 موظف يف إنتل إلجازة الس��بت يف وقت م��ن األوقات، ولذلك احتاج 

املديرون واملوظفون العمل سوًيا لجدولة هذه األعال والتخطيط الستمرارية تدفق األعال. 

التعامل مع إجازات العمل:

يواجه كل من الرجال والنس��اء مش��كالت كبرية بعد عودتهم للعمل بعد إجازة طويلة 

متتد لش��هور أو لسنوات سواء ألس��باب عائلية أو ألسباب أخرى968.  فمنذ عام 2001 ذهب 

نحو 1. 4 مليون جندي من القوات املسلحة األمريكية للعراق وأفغانستان969.  متنح قوانن 
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الخدم��ات املوح��دة والعالة وإعادة التوظيف ح��ق العودة للوظائف باس��تثناء حاالت 

مح��ددة.  وغالًبا ال يتلق��ى جندي االحتياط إنذاراً قبل التعبئ��ة التي قد يخدم فيها لبضع 

أس��ابيع أو سنوات.  فيطلب من األقران تحمل األعال الخاصة بجنود االحتياط وهو األمر 

الذي قد يعني س��اعات عمل إضافية وحمل عمل أكرب واملزيد من الوقت اإلضايف يف نهاية 

األس��بوع ويف املساء.  متثل هذه الحاالت مشكلة كربى للرشكات الصغرية مقارنة بالرشكات 

الكبرية.  وذلك ألن فقد املوظفن قد يرتك أثرًا كبريًا يف املوظفن اآلخرين.  وعىل الرغم من 

أن القانون الفيدرايل يفرض حجز الوظيفة ملن اس��تدعوا يف االحتياط، إال أن الوظيفة التي 

ق��د يع��ودون إليها قد تختلف عن تلك التي تركوها وق��د تكون يف موقع مختلف.  وحتى 

بالنس��بة للموظفن الذين اس��تدعوا يف االحتي��اط ثم يعودون للوظيف��ة ذاتها قد يعانون 

من مش��كالت ألنهم قد ال يعمل��ون يف املرشوعات ذاتها أو ال يتمتع��ون باألدوار القيادية 

ذاته��ا، ومن ثم فيتع��ن عىل جنود االحتي��اط الذين يعودون إىل أعاله��م مرة أخرى أن 

يثبتوا أنفس��هم من البداية.  وتحرص الرشكات عىل منح هؤالء العائدين استش��ارات حول 

املس��ار الوظيفي ومعلومات حول الوظيفة وفرص عمل من أجل تقليل األثر السلبي الذي 

قد يخلفه التغيب عن وظيفتهم.  وعىل س��بيل املثال اس��تطاع أحد أعضاء الحرس الوطني 

للجيش أن يعود لوظيفته مديراً يرشف عىل 80 موظفاً يف مركز االتصال لرشكة أليانز اليف 

إنشورانس )Allianz Life Insurance( بعد قضائه 22 شهرًا يف العراق، وذلك ألن الرشكة 

قضت بعض الوقت يف تجهيزه للتغيب ثم إعادة تهيئته للمنتجات الجديدة واألقران الجدد 

الذي��ن انضموا إىل الفريق بعد عودته.970 وأعطى جميع مس��ؤولياته ملدير آخر يف غضون 

أس��بوع من تلقي األوامر حت��ى يكون بإمكانه قضاء أكرب وقت ممك��ن مع زوجته وبناته 

الث��الث الصغ��ار.  وبعد عودته التحق بربنامج تدريبي للمديري��ن للتعرف عىل اإلجراءات 

واألنظم��ة الجديدة.  وقد اس��تخدمت الرشك��ة أيضاً الربيد اإللك��رتوين للتواصل معه أثناء 

تواجده يف العراق.  

يك��رث تغيب النس��اء من العم��ل مقارنة بالرجال ألس��باب عائلية.  فغالًبا ما تكتش��ف 

النس��اء الاليت يعدن إىل العمل قدم املهارات واملعارف التي يتمتعن بها وفقدانهن للش��بكة 

املهنية.  ونظرًا لوجود الحاجة إىل االحتفاظ باملوظفن املاهرين يف مجاالت املحاسبة واملالية 

واالستشارات.  إال أن الكثري من الرشكات تساعد النساء عىل مسايرة التطورات التي تحدث 
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ملجاالته��ن الوظيفية أثن��اء اإلجازات العائلية م��ن خالل توفري ترتيب��ات عمل خاصة مثل 

التكليف مبرشوعات صغرية وتقديم التدريب والتوجيه971.

تق��دم رشكة بووز ألن هامليت��ون )Booz Allen Hamilton( عقود عمل صغرية ميكن 

القيام بها باملنازل.  وتتضمن هذه العقود كتابة العروض وتطوير األفكار وعقود العمالء.  

 )Deloitte & Touche( مين��ح برنامج املواهب الخاص��ة يف رشكة ديلويت آند توت��يش

إجازات متتد لعرش سنوات مع توفري التوجيه والتدريب والفرص لقبول مرشوعات مدفوعة 

األج��ر.  وتعتقد النس��اء ال��اليت التحقن به��ذا الربنامج أن مثل هذه الربامج س��اعدت عىل 

تحديث مهاراتهن وزادت من احتاالت عودتهن إىل العمل.  وس��تتم مناقش��ة أنواع أخرى 

م��ن ترتيبات العمل البديل والربامج التي تس��اعد املوظفن عىل املوازنة بن العمل والحياة 

الخاصة الحًقا يف هذا الفصل. 

الموازنة بين العمل والحياة الخاصة:

 تبلغ العائالت التي تضم زوجاً عامل أو زوجة ربة منزل وطفالن أو أكرث 7% من العائالت 

األمريكي��ة.  عادًة، ركزت البح��وث التي أجريت عىل العمل والعائلة عىل الرجال والنس��اء 

املتزوجن أو الذين يعيش��ون مع رشيك ولديهم أبن��اء972.  ولكن املوازنة بن العمل والحياة 

الخاص��ة التزال أم��رًا يقلق أيضاً األمهات املعي��الت أو األب املعي��ل، أو ويل األمر املنفصل 

املش��رتك يف حضان��ة األطف��ال أو األجداد الذين يرب��ون األحفاد واملوظف��ن الذين يتولون 

مسؤولية رعاية كبار السن.  تشري البحوث إىل أن املوظفن بحاجة إىل شبكات دعم يف املنزل 

والعم��ل واملجتمع973.  وُيعد تأثري الرشيك أكرب عندما يش��عر املوظف أن رئيس��ه ال يدعم 

حياته الخاصة.  أما بالنسبة إىل املوظفن الذين ال يتمتعون بالرشكاء الداعمن فإن سياسات 

الرشكة املتعلقة بالحياة الخاصة س��تقلل من املش��كالت بن املوظف ورشيك حياته.  ومن 

بن الطرق التي تس��اعد الرشكات عىل املوازنة بن العمل والحياة الخاصة هي توفري الدعم 

للموظفن الذين يشعرون بالقلق حيال االحتياجات املتزايدة للعمل والحياة الخاصة.  ولكن 

غالًب��ا ما يحدث التعارض ب��ن احتياجات العائلة واحتياج��ات العمل ألن املوظف مطالب 

ب��أن يلعب عدة أدوار )الزوج واألب واملوظف( يف عدد من البيئات املختلفة )مكان العمل 
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واملنزل واملجتمع(.  تشعر الكثري من الزوجات العامالت بالفشل سواء يف العمل أو يف املنزل.  

فاملوظف املثايل هو الذي يعمل عىل األقل مثاين س��اعات يومًيا، 40 س��اعة أس��بوعًيا وأكرث. 

ولذلك تشعر النساء أن عليهن التضحية بدور األم الجيدة.  توضح إحدى الدراسات أنه من 

أج��ل الوص��ول إىل الوظائف اإلدارية العليا فعىل النس��اء أن يضحن بفكرة إنجاب األطفال 

من األس��اس974.  وقد أشارت الدراس��ات أيضاً إىل أن العائالت ذات املسار الوظيفي املزدوج 

والعائالت ذات العائل الواحد والعائالت التي تضم أطفاالً تحت س��ن الخامسة يغلب فيها 

هذا التعارض بن العمل والعائلة975. 

أثبت��ت الترشيعات االجتاعية فاعليتها يف مس��اعدة املوظفن عىل إحداث املوازنة بن 

العم��ل والعائل��ة ومن بينها قانون اإلج��ازات العائلية واملرضية الفي��درايل الذي ينص عىل 

الس��اح بإجازة متتد إىل12 أس��بوعاً غري مدفوعة األجر لآلباء الذي رزق��وا بأطفال أو تبنوا 

أطفاالً.  كا يشمل القانون أيضاً املوظف الذي اضطر للتغيب من العمل لرعاية أحد أفراد 

العائل��ة يف مرضه أو ملعالجة مرض يعاين منه.  ويكون عىل الرشكة أن توفر الرعاية الصحية 

للموظف أثناء تغيبه. 

ُتع��د املوازنة الصحية بن العمل والحياة الخاصة أمرًا يش��غل بال جميع املوظفن حتى 

الذين ليس لديهم عائالت أو أفراد تحت مس��ؤوليته.  وتعد املرونة أمرًا قيًا يقدره جميع 

املوظف��ن ملس��اعدتهم عىل التعامل مع التوت��رات والضغوطات املتعلق��ة بالتعارضات بن 

العمل والحياة الخاصة.  يعاين املوظف الذي يتحمل رعاية طفل أو مس��ن.  ويعاين جميع 

املوظفن إليجاد الوقت لالشرتاك يف األنشطة الخاصة عندما تتزايد مطالب العمل. 

ميك��ن للتدريب أن يلعب دورين يف إحداث املوازن��ة بن العمل والحياة الخاصة.  أواًل، 

ميكن أن يتوىل املدربون واملديرون مس��ؤولية تطوير السياسات واإلجراءات.  ثانًيا، ميكن أن 

يتوىل املدربون املس��ؤولية عن تطوير برامج تدريبية لتعريف املديرين بأدوارهم يف اإلدارة 

واإلرشاف عىل تطبيق السياسات املتعلقة بالحياة الخاصة. 

أنواع النزاع بين العمل والحياة الخاصة:

غالًبا ما يش��عر املوظف��ون بعدم املوازنة بن العمل والحي��اة الخاصة نظرًا إىل التعارض 

الذي ينشأ بينها.  وتكون النتيجة الطبيعية لذلك التعارض هي مشاعر اإلحباط.  كا وجد 
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أن ه��ذه التعارضات تتعلق بتزاي��د املخاطر الصحية وانخفاض اإلنتاجي��ة والتأخر وتدوير 

املوظفن والصحة النفس��ية املتدنية976.  يرتبط جميع املوظفن بحياة خاصة وأنشطة خارج 

العم��ل ميك��ن أن تتعارض مع أعالهم.  وتم تحديد ثالثة أن��واع من التعارضات:  التعارض 

القائم عىل الوقت والتعارض القائم عىل اإلرهاق والتعارض القائم عىل السلوك977.

يظه��ر الراع القائم عىل الوقت عندما تتع��ارض متطلبات العمل مع متطلبات الحياة 

الخاصة. فعىل سبيل املثال تتعارض الوظائف التي تتطلب التأخر يف املساء والعمل اإلضايف 

أو العمل خارج املدينة مع األنشطة العائلية أو الرياضية.  ينشأ التعارض القائم عىل اإلرهاق 

م��ن ضغط العم��ل واألدوار الحياتية األخرى.  وعىل س��بيل املثال عندم��ا يكون للموظف 

طف��ل مولود حديًث��ا ويحرمه من النوم يصعب عليه الرتكي��ز يف العمل، أما التعارض القائم 

ع��ىل الس��لوك فيحدث عندما تكون س��لوكيات املوظ��ف يف أدواره العملية غري متفقة مع 

أدواره الحياتية. ولتوضيح ذلك نرضب مثاًل املدير الذي يفرض عليه عمله املنطق والتس��لط 

واملوضوعية ولكن يف الوقت ذاته فإن مثل هذا املدير نفس��ه مطالب بأن يتس��م بالدفء 

والعاطفية والود يف عالقاته مع أفراد عائالته وأصدقائه.  

يع��اين املوظف��ون الذي��ن يعمل��ون يف أوقات عم��ل غري ثابت��ة من هذه األن��واع من 

التعارضات978.   فقد أجري تقدير يبن أن 20% من القوات املسلحة األمريكية ال يوجد لديها 

ي��وم العمل التقليدي من 9 صباًحا إىل 5 مس��اًء.  وقد أدى ه��ذا األمر إىل معاناة معظمهم 

من عدم كفاية س��اعات النوم ما يجعلهم يف حالة توتر دائم.  كا أن س��اعات العمل غري 

التقليدي��ة تجعلهم يتغيبون عن واجبات أو أحداث مهمة.  قد تضطرب الحياة العائلية إذا 

كان املوظف والزوج واألطفال يعيش��ون يف حياة مستقلة.  فعىل سبيل املثال تقيض مرشفة 

معالجة البيانات يف إحدى رشكات التأمن 10 سنوات يف التنقل بن ورديات العمل النهارية 

واملس��ائية والليلية.  وأصبح التواصل مع زوجها الذي يعم��ل يف وظيفة نهارية صعًبا وكان 

يفوته��ا الكثري من املناس��بات املتعلقة بأطفالها.  وأثر ه��ذا الضغط عىل قدرتها عىل النوم.  

وعندما تس��تيقظ ال تدري بالوقت.  ومع ذلك، متكن العمل س��اعات العمل غري التقليدية 

أحياًنا لآلباء أن يتواجدوا يف حياة أطفالهم بطرق لن يتمكنوا من تنفيذها مع ساعات العمل 

التقليدية التي تبدأ من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساًء. 
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سياسات الشركة الحتواء الحياة العملية والحياة الخاصة:

باإلضاف��ة إىل االلتزام بقانون اإلجازات العائلية واملرضي��ة تتعامل الكثري من الرشكات 

مع املش��كالت املتعلقة بالحياة العملية والحياة الخاصة من خالل تطوير سياسات تهدف 

إىل تقليل حدوث تعارض بن العمل والحياة الخاصة.  وتركز هذه السياس��ات عىل توفري 

معلومات واقعية عن متطلبات الوظيفة ومدى مرونة بيئة العمل وإعادة تصميم الوظيفة 

وخدمات الدعم مثل برامج رعاية األطفال وكبار الس��ن.  وتتمثل املزايا الخمس األساسية 

الت��ي تقدمها الرشكات يف أرصدة اإلنف��اق املرنة واألوقات املرنة واإلجازات العائلية خارج 

قانون اإلجازات العائلية واملرضية والعمل عن بعد وأس��ابيع العمل املضغوطة979.  أثبتت 

الدراسات أن سياسات الرشكات تساعد املوظفن عىل التعامل مع تعارضات العمل والحياة 

الخاصة م��ا يعزز من أداء الوظيف��ة ويخفض التكلفة املتعلقة بإج��ازات العجز ويقلل 

من تدوير املوظفن والتغيب980.  وعىل س��بيل املثال تنفق رشكة لوس��ت أرو كوربريشن 

)Lost Arrow Corporation( وه��ي رشكة تصنع مالبس باتاجونيا )Patagonia( حوايل 

530,000 دوالر أمرييك س��نوًيا عىل املس��اعدات العائلية مبا يف ذلك مرافق رعاية األطفال 

يف الرشك��ة 981.  تتلقى الرشكة ما يزيد عىل 190,000 دوالر أمرييك من إعفاءات الرضائب 

الفيدرالي��ة ورضائ��ب الوالية وقدر أنها وفرت ح��وايل 350,00 دوالر أمرييك يف التوظيف 

والتدريب وتكاليف اإلنتاج ألن الربنامج ساعد عىل تقليل ظاهرة تدوير املوظفن.  يوضح 

الج��دول )12-5( أمثلة عىل برامج الرشكات املتعلقة بالحي��اة الخاصة.  الحظ أن الربامج 

املوضحة يف الجدول )12-5( تتاح لجميع املوظفن وليس فقط من لديهم أبناء. 

 انظ��ر يف اإلجراءات التي اتخذتها الجمعية الوطني��ة ملوظفي التأمينات يف إحدى مدن 

والية كانساس وهي مجموعة غري ربحية تدعم جميع موظفي التأمينات يف جميع الواليات 

الخمس��ن ملس��اعدة املوظفن عىل املوازنة بن العمل والحياة الخاصة.  كانت الرشكة تعاين 

باس��تمرار من فقد موظفيها الذين يذهبون للمنافس��ن الذين يعرضون زيادة يف الرواتب 

قدرها 50%982 وبلغت نسبة تدوير املوظفن 30%.  ومل تكن الرشكة قادرة عىل زيادة الرواتب 

ومن ثم عرضت مساعدات متنح املوظفن املزيد من املرونة وجودة أعىل لحياتهم الخاصة.  
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وتضمنت املس��اعدات برنامج��اً لرعاية األطفال داخ��ل مكان العمل ما أت��اح للموظفن 

اصطحاب أطفالهم ممن هم يف عمر س��تة أش��هر ملكاتبهم.  واضطر ويل األمر التوقيع عىل 

إخ��الء ط��رف وتعين أحد األقران لريع��ى الطفل أثناء حضوره لالجت��اع.  توافرت املناضد 

الخاصة بتغيري الحفاضات يف جميع دورات املياه وغرفة هادئة بأضواء خافتة ورسير وكريس 

هزاز.  أسس��ت الرشكة أيضاً إجراءات تظلم لس��ائر املوظفن للش��كوى من التعطل بسبب 

وجود أطفال يف مكان العمل ولكن مل يس��تخدم أحد تلك اإلجراءات! وتضمنت املساعدات 

األخرى أس��بوعاً مضغوطاً مل��دة أربعة أيام واألوق��ات املرنة والعمل ع��ن بعد ومجموعة 

اإلجازات املرضية التي تتيح للموظف التربع بإجازاته املرضية غري املس��تخدمة ألحد أقرانه 

ال��ذي يعاين من املرض وبرنامجاً لرشاء أجهزة الحاس��ب اآليل بدون فوائد للموظفن الذين 

يرغبون يف رشاء حواسب آلية يف منازلهم ويوم إجازة لالشرتاك يف يوم التسكن للبرشية.  وقد 

أحرز الربنامج نجاًحا حتى انخفضت ظاهرة تدوير املوظفن إىل %7. 

تحدي��د احتياجات العم��ل والحياة الخاصة وتوف��ري املعلومات حول 
السياسات املتعلقة بإيجاد املوازنة بني العمل والحياة الخاصة واحتياجات 

العمل:

عىل ال��رشكات أن تتفهم احتياجات املوظفن وأن تطلب مدخالتهم وتوفر مس��اعدات 

الحي��اة الخاصة للجميع.  وللقيام بذلك تحتاج ال��رشكات لفهم التنوع والتعقيدات والواقع 

الس��ائد يف حي��اة املوظفن.  يجب أن تصمم الربامج مبا يجعله��ا توفر أكرب قدر من الفوائد 

الت��ي تلبي احتياج��ات أكرب عدد من الن��اس.  ولنرضب مثاالً برشكة هارتفورد إنش��ورانس 

)Hartford Insurance( إذ يس��مح للموظف��ن بإجازة وأوقات خاص��ة وإجازات مرضية، 

إال أن هذه الخيارات مل تناس��ب حياة املوظفن.  فقد أظهرت إجراءات املسح ومجموعات 

الرتكيز أن املوظفن من أصحاب العائالت يرغبون يف سياس��ة تغييب غري ثابتة تتس��م بقدر 

أكرب من الحرية، ولذلك صمم��ت الرشكة برنامجاً لإلجازات املدفوعة األجر ليوفر أكرب عدد 

ممكن من األيام للموظفن حسب رغبتهم. 
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جدول )12-5( أمثلة عىل برامج املوازنة بني العمل والحياة الخاصة

البرنامجالشركة

ماريوت إنترناشيونال

)Mariott International(

لتشجيع الموظفين على إجازة الصيف ال تحبذ اإلدارة عقد االجتماعات 

والمؤتمرات الهاتفية أيام الجمع من 21 مايو إلى 1 سبتمبر.

أمريكان إلكتريك باور

)American Electric Power(

يس��مح لآلباء اس��تخدام نظام رعاية الطفل الذي يوفر نظام جليس��ة 

األطفال المدعوم بالمنزل أو في أي مركز محلي لرعاية الطفل. 

جينيتيك

)Genetech(

يمكن للموظفين المش��غولين طلب عشاء صحي جاهز عبر اإلنترنت 

ويتسلمونه في عملهم. 

باتاجونيا

)Patagonia(

سداد مصروفات اصطحاب اآلباء ألطفالهم )ومن يرعاهم( في رحالت 

العمل.  يمكن لآلباء أن يس��تمتعوا بما يصل إلى 7 أيام مدفوعة األجر 

لرعاية الطفل المريض. 

بنك أمريكا

)Bank of America(

أنش��أ برنامج »عمل��ي« الذي يس��مح بالعمل من المنزل إذ تؤس��س 

الش��ركة مكتباً بالمنزل أو يعمل الموظ��ف بالمنزل من مكتب مجهز 

بالكامل بالقمر الصناعي. 

مركز موفيت للسرطان

)Moffitt Cancer Center(

تس��مح سياسة اإلجازات لألمهات ب� 16 أس��بوعاً بجانب أربع إجازات 

مدفوعة األجر: إجازة األب وشريك المنزل والقائم على الرعاية الثانوي 

الذي يتلقى أسبوع إجازة مدفوعة األجر. 

أما األمهات اللواتي ينتظرن المولود فيتمتعن بأسبوعين مدفوعي األجر. 

المصدر:
»2008 100 Best Companies،« Working Mother magazine Web site، www. workingmother. com

يجب أن يكون الربنامج الخاص بالعمل والحياة الخاصة متوفراً ومتاحاً لجميع املوظفن 

سواء املتزوجن أو العزاب أو من لديهم أطفال أو ال983.  ففي رشكة ديلويت توتيش ال تعتمد 

املساعدات عىل الوضع االجتاعي.  فال يطلب من املوظف الذي يطلب ترتيبات عمل مرنة 

بالكشف عن وضعه العائيل أو توضيح سبب طلبه.  فال يحتاج املوظف سوى إثبات قدرته 
عىل االلتزام مبتطلبات العمل.  وتسعى رشكة إنتل للتأكد دامئًا من توافر مساعدتها للجميع 
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م��ن خالل العديد من الطرق مبا يف ذلك الش��بكة الداخلية والن��رشات اإلخبارية الداخلية 
ومش��اركة قصص الرشكة لتوضيح كيفية استخدام هذه املساعدات.  وعىل سبيل املثال لدى 
أحد املوظفن هواية الرس��م ويبدع يف عمله يف الصباح الباكر وكان بإمكانه أن يعيد ترتيب 
جدوله ليصل إىل عمله متأخرًا بضع ساعات.  متتلك رشكة كوداك )Kodak( برنامجاً يسمى 
»إجازة الفرصة الش��خصية الفريدة« الذي ُيَعد مفيًدا لآلباء ولكنه أيضاً يس��مح بفرص لغري 
اآلباء أيضاً مثل السفر أو الذهاب يف مهمة أو لإلبحار أو ألي غرض يعتقدون أنه سيفيدهم.  

ويجب عىل املدير املوافقة عىل طلب اإلجازة سواء لآلباء أم لغري اآلباء.984

 يجب عىل املوظفن أن يكونوا عىل دراية مبتطلبات الوقت والضغوط املتعلقة بالوظيفة 
يف الرشكة.  ويجب أن تكون هذه املعلومات جزًءا من االس��تعراض الواقعي للوظيفة الذي 
يتلقاه املوظف أثناء عملية التوظيف )س��واء يف حالة حصول املوظف عىل وظيفة جديدة 
أو ترقيته إىل وظيفة أخرى داخل الرشكة(.  وتس��اعد هذه املعلومات املوظفن عىل اختيار 

فرص الحياة الوظيفية التي تناسب أهمية املكان الذي يعملون فيه. 

المرونة في ترتيبات العمل وجداول األعمال:

يوج��د طريقتان للتعامل مع التعارض الذي ينش��أ بن العمل والحي��اة الخاصة.  وأوىل 
ه��ذه الطرق ه��ي توفري بعض املرون��ة للموظفن فيا يتعلق مبوعد إمت��ام املهام )جداول 
األعال( ومكان تنفيذ األعال )ترتيبات العمل(.  وملس��اعدة املوظفن عىل تكوين جداول 
األع��ال الخاصة بهم يجب عىل الرشكات أن تعرف املوظفن بإيجابيات وس��لبيات األنواع 
املختلفة من الجداول والس��اح لهم باالش��رتاك يف اختيار جداولهم وتدريبهم عىل التعامل 
مع التأثريات املادية والعائلية واالجتاعية الناتجة من جداول أعالهم.  وعىل س��بيل املثال 
وسعت رشكة ساوتيك )Sawtek( وهي رشكة منتجة للمرشحات اإللكرتونية الدقيقة عملياتها 
من خمس��ة أيام يف األس��بوع إىل سبعة أيام يف األس��بوع وعىل مدار 24 ساعة.  واجتمعت 
مجموعات الرتكيز البتكار خيارات مختلفة للجداول )مثل ورديات عمل تضم 8 س��اعات أو 
12 ساعة(985.  اختار بعض املوظفن وردية ال�12 ساعة التي سببت تغريات حادة يف جداول 
حياتهم ولكنهم تقبلوا تلك التغريات ألنهم شاركوا بأدوار فعالة يف اختيار تلك الجداول.  كا 
عينت الرشكة استش��ارين لتدريب املوظفن )وأزواجهم( عىل كيفية التعامل مع مشكالت 
الن��وم.  تس��مح رشكات أخرى للموظفن )مث��ل رشكة س��ينريجي )Cinergy( وهي إحدى 

رشكات الطاقة بتبديل وردياتهم مبوافقة املدير لتلبية االحتياجات الشخصية.  
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أما الطريقة الثانية للتعامل مع التعارض الذي ينش��أ ب��ن العمل والحياة الخاصة فهي 
تقلي��ل الضغ��ط عىل املوظفن للعمل لس��اعات طويلة.  ميكن تقلي��ل التعارض بن العمل 
واألرسة م��ن خالل زيادة تحكم املوظفن يف احتياجات العم��ل ومتطلبات األرسة986.  ومن 
ب��ن الطرق التي اس��تخدمتها الرشكات ملنح املوظفن املزيد م��ن التحكم هو توفري جداول 
أعال متغرية تتعلق مبرونة الوقت والعمل بدوام جزيئ.  يف والية يوتا تجري تجربة أسبوع 
عمل إجباري مكون من أربعة أيام فقط ويش��مل 17,000 موظف للعمل من 7 صباًحا إىل 
6 مس��اًء من اإلثنن إىل الخميس987.  طبقت يوتا التغريات لتصبح أكرث فعالية يف اس��تخدام 
الطاقة ولكنها وجدت فوائد غري متوقعة مثل س��اعات أطول لخدمة العامة وتحقيق املزيد 
م��ن رضا املوظف��ن.  يوضح الج��دول )12-6( أمثلة عىل ترتيبات العم��ل البديلة وجداول 
األع��ال، إذ توف��ر هذه الرتتيب��ات للموظفن بعض التحكم يف ج��داول أعالهم من خالل 
منحهم الوقت لتلبية االحتياجات األرسية )مثل سداد الفواتري ورعاية األطفال(.  كا تساعد 
بع��ض هذه الرتتيبات املوظفن عىل تجنب صعوبات الس��فر اليوم��ي مثل املرور وتكاليف 
الوق��ود املرتفع��ة.  فمثاًل، تس��افر إحدى املمرضات التي تش��غل وظيف��ة ممرضة ومديرة 
الرعاي��ة الرسيرية بيونايتد هيلث )United Health( وتقوم بزيارة املرىض يف منازلهم عدة 
أيام يف األس��بوع وتنهي أعالها الورقية ومكاملاته��ا الهاتفية من املنزل988.  وهذا كان مينحها 
املرون��ة لرؤية أطفالها كل يوم قبل ذهابهم للمدرس��ة.  يف وح��دة التغذية مبختربات أبوت 
يف كولومب��وس بأوهايو يعمل 75% م��ن املوظفن يف جداول أعال مرنة وس��ائر املوظفن 
يتمتع��ون مبرونة منتظمة.  وكل يوم أربع��اء يتعن عىل الجميع الحضور إىل املكتب.  تقلل 
ترتيبات العمل البديلة من الضغوط وحاالت التغيب989.  يس��ود نظام العمل من املنزل بن 

العاملن يف مجال التدريب واملهنين واألعال الحرة واإلصالحات والخدمات االجتاعية. 

تس��عى املنظات لالس��تجابة لحاجة املوظفن إىل س��اعات عمل أكرث مرونة للمساعدة 
عىل التكيف عىل التعارض التي ينش��أ بن العمل والحياة الخاصة.  وجد أحد املسوح الذي 
أجراه معهد األرسة والعمل أن 68% من املؤسسات التي شاركت يف التصويت توفر األوقات 
املرن��ة ولك��ن 79% من املوظفن يقولون إنه��م بحاجة إىل املزيد من املرونة990.  يف دراس��ة 
أخ��رى أجراها معهد الدراس��ات الوطنية للق��وة العاملة املتغرية أظه��رت بعض النتائج أن 
67% من 2810 موظف من الذين ش��اركوا يف التصويت اشتكوا أنهم ال يقضون أوقاتاً كافية 
م��ع أطفاله��م وقال 63% إنه��م ال يقضون أوقات��اً كافية مع أزواجهم.  وم��ن بن املوظفن 
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الذين تم منحهم األوقات املرنة اس��تفاد منها 68% من الرجال و79% من النس��اء.  وجدت 
الدراس��ة أن املنظات التي تستخدم جداول األعال املرنة تعمل بشكل أكرث كفاءة ولديها 
مع��دالت مرتفعة لالحتفاظ باملوظفن مقارنة بال��رشكات التي تعمل وفًقا لجداول األعال 
الثابت��ة التقليدي��ة.  ويف الرشكات األك��رث مرونة يظهر 66% من املوظف��ن معدالت مرتفعة 
م��ن اإليجابي��ة وااللت��زام و72% يرغبون يف البق��اء مع صاحب العمل.  وجد مس��ح معهد 
األرسة والعمل أن هذه املنظات ال تتمتع باالحتفاظ باملواهب فحس��ب بل وجد أيضاً أن 
مارس��ات العمل املرنة تس��تقطب مواهب جديدة وتحس��ن إنتاجيتها وتزيد لديها الروح 

املعنوية ورضا املوظفن وتقلل الضغط واإلرهاق. 

جدول )12- 6( جداول األعامل البديلة وترتيبات العمل
الزمانالمكان

5 أيام، 40 ساعة أسبوعًيا.مكان العملاألوقات المرنة التقليدية
40 س��اعة أس��بوعًيا ولكن يس��مح باختيار مكان العمل

موع��د بدء العمل ونهايته.  قد يتطلب األمر 

العمل في بعض األوقات الرئيسة.
4 أيام- 10 ساعات عمل.مكان العملأسبوع عمل مضغوط

حسب الطلب.مكان العملعمل مؤقت
تقسيم 5 أيام- 40 ساعة أسبوعًيا مع موظف مكان العملالمشاركة الوظيفية

آخر.
أقل من 8 س��اعات يومًيا أو خمسة أيام في مكان العمل العمل بدوام جزئي

األسبوع.
الصباح، الظهيرة، ورديات ليلية تتغير أحياًنا.مكان العمل العمل بنظام الورديات

متغي��رة، يمكن أن تكون يوماً واحداً أو أكثر متغيرة، عادًة في المنزل العمل عن بعد 

خالل ساعات العمل المعتادة.
متغيرة، يمكن تقليل عدد االجتماعات، إلغاء مكان العمل، المنزلساعات عمل مخفضة

العمل في عطلة نهاية األسبوع، حد أدنى 8 

ساعات عمل يومًيا.
مساحة مكتبية مشتركة في موقع فندقة

الش��ركة المصمم لالس��تخدام في 

أوقات حضور الموظف.

متغيرة
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دور التكنولوجيا:

تس��اعد التكنولوجي��ا عىل إحداث املوازنة بن العمل والحي��اة الخاصة.  نعيش اليوم يف 

ع��امل يزخر بالبيانات بن��اًء عىل توافر وصالت اإلنرتنت العالية الرسعة واالس��تخدام املتزايد 

للربي��د اإللكرتوين وأجهزة اإلخط��ار والهواتف املحمولة التي أثقل��ت املوظفن باملتطلبات 

واملعلوم��ات يف كل م��ن الحياة العملي��ة والحياة الخاصة.  فيمك��ن الوصول للموظفن يف 

السيارة واملنزل وأثناء اإلجازة وحتى يف املرحاض ويكونون مطالبن بتلبية متطلبات العمل.  

إال أن التكنولوجيا أيضاً توفر للموظفن املرونة التي متكنهم من املوازنة بن العمل والحياة 

الخاصة كا ميكن أن تخلص من رضورة املواجهة مع األقران والعمالء.  كان يف السابق ُيعد 

تواج��د املوظف يف مكتبه دلياًل عىل عمله الجاد ومعياراً مقبوالً ولكن اآلن أصبحت الفكرة 

بالية.  فلم يعد املوظفون مضطرين إىل التواجد يف املكتب لالستجابة إي مطالب األقران أو 

املديرين أو العمالء.  فيمكن للحواس��ب اآللية املكتبي��ة أن تدار من خالل اتصال عن بعد 

وميكن الربيد اإللكرتوين املوظفن من إرس��ال الرس��ائل يف أي وقت من اليوم.  فعىل س��بيل 

املثال ذهب أحد مديري رشكة شاحنات يف رحلة نهرية إىل أكابولكو ولكن مل يعرف عمالؤه 

أبًدا أنه غادر مكتبه991.  فقد استخدم الربامج الحديثة للتعامل مع الحاسب اآليل الخاص به 

عن بعد.  بل ومتكن من التحقق من مواقع كل شاحنة من شاحناته من خالل نظم تحديد 

املواقع العاملية.  ويف حالة خروج أحد املوظفن عن املس��ار الصحيح كن باس��تطاعته إرسال 

رسالة نصية للشاحنة.  ولكن قد ييسء البعض مرونة استخدام التكنولوجيا من خالل التهرب 

من األعال.  فالتكنولوجيا تس��مح للموظف أن يبدو كأنه يعمل يف حن أنه ليس كذلك يف 

الحقيقة.  وقد تعرض أحد املوظفن بالفعل للفصل عندما أدار جهازه من أحد املطاعم حتى 

يتمكن من االستمتاع بعشاء امتد لثالث ساعات. 

العمل عن بعد:

جعل��ت التكنولوجيا العمل عن بعد أحد الرتتيبات الواقعية لعمل املوظفن يف مختلف 

الوظائ��ف.  وتش��ري كلمة العمل عن بع��د إىل ترتيبات العمل التي متن��ح املوظفن املرونة 

في��ا يتعل��ق باملوقع والزمان.  وتقدم ح��وايل 40% من ال��رشكات األمريكية بعض خيارات 

العم��ل عن بعد992.  فمع تزايد الحاجة إىل مراكز خدم��ة العمالء تزايدت أيضاً الحاجة إىل 
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التكنولوجيا التي تسمح للعمالء بالعمل من املنزل.  يعود نظام العمل عن بعد بالنفع عىل 

كل من الرشكات واملوظفن.  ففي مجموعة هارتفورد لخدمة العمالء بلغت معدالت تدوير 

املوظفن بالنس��بة إىل العمالء الذي��ن يعملون بالبيت أربع مرات أق��ل من العمالء الذين 

يعمل��ون من املكتب993.  كا أن املس��احة املكتبية املطلوبة أق��ل.  يحيك لنا أحد املوظفن 

الذي��ن يعملون بدوام جزيئ يف جيت بل��و إي��ر واي )JetBlue Airways( مميزات العمل 

عن بعد فيقول:  »تناس��بني املرونة التي مينحها يل ه��ذا النظام.  ميكنني مبادلة الورديات.  

وعندم��ا يكون الطقس س��يًئا لي��س عليك أن تخرج من منزلك يف الثل��ج.  كا أنك توفر يف 

الوقود واملالبس واس��تهالك السيارة، لذا يجعلك هذا النظام تشعر بحرية أكرث«.  ويف مسح 

أج��ري عىل 10،000 موظف أمرييك ق��ال 73% ممن يعملون من املن��زل أنهم راضون عن 

رشكتهم مقابل 64% ممن يعملون من املكتب راضون عن رشكتهم994.  كا أعلن الكثري ممن 

يعملون من املنزل أنهم ال ينوون ترك الرشكة. 

 -)Sun Microsystems( يعمل حوايل 80% من املوظفن لدى رشكة سان مايكروسستيمز

التي تصنع مواقع عمل تعتمد عىل الحاسب اآليل وبرمجيات- من خالل االتصال بالحاسب 

اآليل ع��ن بعد995.  يعتمد برنام��ج آي ورك )iWork( عىل فكرة املرون��ة فيا يتعلق مبكان 

وزمان تأدية األعال واإلسهام يف اإلنتاجية.  أسست سان )Sun( مساحات عمل مرنة ومراكز 

رعاية ملس��اعدة املوظفن عىل االتصال من املنزل ومن الطريق.  وميكن للموظفن الدخول 

عىل ش��بكة سان من خالل الحاس��ب اآليل الشخيص باس��تخدام البطاقة الذكية الستعراض 

امللف��ات والتطبيق��ات من أي مكان يف العامل.  وتقدم س��ان أيض��اً أدوات تعاون ومؤمترات 

فيدي��و.  وتتوافر أيضاً أدوات التقييم ملس��اعدة املوظفن ع��ىل تقرير ما إذا كان العمل من 

املنزل مناس��باً لهم.  يتلقى املديرون تدريبات عىل كيفية االس��تفادة بأقىص قدر ممكن من 

برنامج آي ورك وظهرت نتائج الربنامج إيجابية.  فقد وفرت الرشكة األموال من خالل تقليل 

الحاجة إىل7700 مس��احة عمل.  كا وفرت 24 مليون دوالر أمرييك س��نوًيا ضمن تكاليف 

الطاقة وتقنية املعلومات.  ويس��تطيع حوايل 43% من موظفي سان البالغ عددهم 35,000 

اس��تخدام آي ورك لفرتة تصل إىل يومن يف األس��بوع.  كا ميكن للموظفن استخدام مراكز 

الرعاية حسب الرضورة التي وفرت وقت قيادة يقدر ب�90 دقيقة. 
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يف بع��ض الح��االت يس��تخدم املوظفون مس��احات مكتبية مش��رتكة خاص��ة يف املدن 

حيث الش��قق الضيقة التي ال تس��مح أن تتس��ع ملكتب منزيل996.  وعىل سبيل املثال حاول 

 Relic( املوظ��ف كريس جورين أحد املربمجن أللعاب الفيديو مع رشكة ريليك إنرتتينمينت

Entertainment( ال��ذي العمل ع��ن بعد من مكتبه املنزيل يف فيالدلفيا بعد أن انتقل إليه 

بس��بب عمل زوجته ولكنه فقد األشخاص الذين كان عىل اتصال بهم.  ثم وجد مكاًنا يبعد 

ع��ن منزله ب�30 دقيقة حيث متكن من مش��اركة مس��احة مكتبية وكان ل��ه مكتبه الخاص 

وإمكانية االتصال املجاين باإلنرتنت وقاعة اجتاعات.  وأتاح له نظام العمل املشرتك التفاعل 

مع غريه من املربمجن يف مكتبه وهو األمر الذي مل يتحقق يف حالة عمله من منزله.  اتصل 

كريس بأقرانه يف ريليك من خالل كامريا فيديو عىل مكتبه يف فانكوفري بكولومبيا الربيطانية. 

تحاول الكثري من الرشكات ابتكار جداول أعال جديدة وسياس��ات لإلجازات املدفوعة 

األج��ر لتمنح املوظفن قدراً أكرب من التحكم يف وظائفهم.  تدمج بعض الرشكات مثل إيرث 

 Nationwide Mustual( ورشكة نيش��ون وايد ميتش��وال إنش��ورانس )Earthlink( لينك

Insurance( العطالت واإلجازات املرضية يف حزمة واحدة مدفوعة األجر وتسمح للموظف 

تحديد وقت استخدامها بحرية997.  يسمح نظام اإلجازات املدفوعة للرشكات بتتبع استخدام 

املوظفن إلجازاتهم بش��كل أكرث دقة.  ومن وجهة نظ��ر املوظفن يحررهم هذا النظام من 

الشعور بالذنب أو الكذب للحصول عىل إجازة.  يف رشكة إيرث لينك ) )Earthlink يحصل 

املديرون عىل ملف باس��تخدام املوظف��ن إلجازاتهم.  ويش��جعون املوظفن عىل الحصول 

ع��ىل بع��ض أيام اإلجازة يف حالة عملهم املس��تمر أليام أو س��اعات بدون أخذ قس��ط من 

 )Racine( متنع الرشكة يف راس��ن )SC Jahnson( الراح��ة.  ويف رشك��ة إس يس جونس��ون

– ويسكونس��ن )Wisconsin(- التي تصنع ش��مع األرضيات ومنظف��ات النوافذ وحقائب 

التخزين – االجتاعات مرتن ش��هرًيا بن موظفيها البالغ عددهم 3,500.  يساعد خلو أيام 

الجمعة من االجتاعات عىل تجنب عمل املوظفن يف عطالت نهاية األس��بوع998.  قبل تبني 

هذه السياس��ة الجديدة كان املوظفون يعقدون اجتاع��ات يف جميع أيام العمل ما كان 

يجربهم عىل العمل يف عطلة نهاية األس��بوع الت��ي يحتاجون فيها بالفعل إىل الراحة.  ومن 

ناحية أخرى تش��جع رشكة إنتل )Intel( املوظفن عىل أن يطلبوا من املديرين التوقف عن 

االتص��ال به��م يف املنزل أو أثناء الليل.  وتنتهج كل من راديو تش��اك )Radio Shack( وآي 
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فيالج )iVillage( سياسات تحظر عىل املوظفن االتصال باملكتب أثناء اإلجازات.  وخفضت 

رشكة االستش��ارات ديلويت آند توت��يش )Deloitte & Touche( رحالت العمل أيام األحد 

الستش��ارييها.  ويغادر هؤالء االستش��اريون ي��وم اإلثنن لقضاء ثالث لي��اٍل وأربعة أيام يف 

مكات��ب العم��الء ويعودون يف اليوم الخام��س للعمل يف مكاتبهم يف مق��ر الرشكة.  تعتقد 

الرشكة أن ترتيبات العمل املرنة التي تتضمن أسابيع العمل املضغوطة والساعات املخفضة 

والعم��ل عن بعد التي تتواف��ر ملوظفيها البالغ عددهم 30,000 وف��رت للرشكة 41 مليون 

دوالر من تكاليف تدوير املوظفن999. 

كان م��ن ب��ن الصعوبات التي ظه��رت نتيجة لرتتيب��ات العمل البديلة هي مش��كالت 

االتص��االت )قد يكون املوظفون يف مواقع مختلفة أو جداول عمل مختلفة( ونقص املعدات 

املهم��ة واملقاطعات العائلية1000.  وعىل س��بيل املثال كان أحد املحلل��ن املالين يف مورنينج 

س��تار )Morningstar( يف ش��يكاغو يعمل عن بعد من منزله يف روشيس��تري يف ميتشيجن 

للس��نوات الس��ت املاضية ويذهب ملكتبه يومن أو ثالثة فقط كل شهر1001.  مل يستنث راتبه 

الوجبات مع العائلة واملقاطعات العائلية.  وتضمنت عيوب نظام العمل هذا يف عدم معرفة 

املوظف الجيدة بزمالئه ومقاطعات األرسة.  يش��عر هذا املوظف بشعور إيجايب نحو رشكته 

التي تويل الثقة ملوظفيها ألداء أعالهم بدون الحاجة لإلرشاف املبارش أثناء تلبية االحتياجات 

األرسي��ة.  ولتجنب هذه الصعوبات املحتملة تس��مح بعض ال��رشكات بالجداول املرنة فقط 

يف حالة الوفاء ببعض رشوط محددة.  فعىل س��بيل املثال تس��مح رشكة ش��اب كوربريشان 

)Chubb Corporation( للموظفن بقدر أكرب من التحكم يف س��اعات عملهم إذا س��اعدوا 

فري��ق العمل عىل إمتام عمله.  وبهذا الحافز يحس��ن املوظفن م��ن تدفق العمل ومعالجة 

الش��كاوى.  ونتيجة لذلك يكون باستطاعة املوظفن التمتع بأسابيع عمل مخفضة أو التمتع 

بأوقات مرنة للعشاء أو ملواعيد الحضور واالنراف1002.  ويف رشكة برينرت فور ليس دوت كوم 

)PrinterForLess. com( وه��ي إحدى الرشكات املصنع��ة للطابعات التجارية يطلب من 

موظف��ي خدمة العمالء تدريب املوظفن اآلخرين ع��ىل عدة وظائف.  يتيح نظام التدريب 

البين��ي لفرق العمل املكونة من ثالثة أش��خاص مع املوظفن املدرب��ن أن يكونوا جداولهم 

الخاص��ة بهم.  أما يف رشكة كوداك )Kodak( تس��مح ترتيبات العم��ل املرن بالعمل من أي 

موق��ع ويف أي وقت أو حس��ب أي جدول طاملا كانت الرشوط مس��توفاة1003.  أواًل، ال ميكن 
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لرتتيبات العمل املرنة أن تؤثر س��لًبا يف العمليات.  ثانًيا، يشرتط الحصول عىل موافقة املدير 

عىل الخطة.  يتم تدريب املديرين عىل كيفية العمل وفًقا لرتتيبات العمل املرنة دون التأثري 

يف العملي��ات.  يق��ع عىل عاتق املوظف تكوين خطة العمل املرن��ة وإقناع املدير بجدواها.  

يس��تخدم املوظفون يف كوداك كتيباً مخصصاً لتكوين اقرتاحاتهم بالنسبة إىل الرتتيبات املرنة.  

يناقش املدير مع املوظفن االقرتاح ويحدد املميزات والعيوب للرتتيبات املختلفة. 

يتعرض املوظفون الذين يختارون العمل يف املس��اء وعطالت نهاية األس��بوع والورديات 

  . الليلي��ة أو جداول العمل املتغرية إىل مش��كالت صحية مثل التعب املزم��ن واالكتئاب1004

وعىل سبيل املثال هناك إحدى ممرضات األورام التي تعمل يف 12 وردية ليلية يف مركز ويل 

كورني��ل الطبي يف مانهاتن وترغب يف العمل ثالث لياٍل فقط من كل األس��بوع وأن تتمكن 

من أداء بعض املهام النهارية. 

المشاركة الوظيفية: 

قد تكون املش��اركة الوظيفية من أكرث الخيارات التي متثل تحدًيا ألنها تتطلب قدراً أكرب 

م��ن االنتباه واملرون��ة واالتصاالت أكرث من الخيارات األخرى.  تقدم 19% فقط من الرشكات 

نظام املش��اركة الوظيفية وهي نسبة أقل من الخيارات األخرى مثل األوقات املرنة والعمل 

عن بعد وأس��ابيع العمل املضغوطة1005.  ُتعد املش��اركة الوظيفية خي��ارًا جذاًبا لآلباء ممن 

لديه��م أطفال صغ��ار واملوظفن املقرتبن من س��ن التقاعد ألنها متكنهم م��ن املوازنة بن 

مس��ارهم الوظيفي واهتاماتهم الخاصة.  ويش��ري مصطلح املش��اركة الوظيفية إىل اقتسام 

اثنن من املوظفن لس��اعات العمل واملس��ؤوليات والفوائد الخاص��ة بالوظيفة ذات الدوام 

الكامل.  كا ميكن للرشكات أن تس��تخدم وظيفتن بدوام جزيئ لشغل وظيفة واحدة بدوام 

كيل.  وميزة هذه الطريقة هي أن الرشكة تستفيد من خربة اثنن من املوظفن وليس واحداً 

فحس��ب.  ك��ا ميكنها أن توفر الكث��ري من النفقات ألن املوظفن ب��دوام جزيئ ال يتمتعون 

برعاية صحية أو استحقاقات التقاعد. 

اشرتك املوظفان شارلوت تشوتزمان وسان مانيكس يف مهام نائب رئيس الشؤون العامة 

واالتص��االت يف رشكة فريايزون كوميونيكيش��انز )Verizon Communications(1006. وقد 
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س��مح جدول العمل لكل منهم العمل يومن يف األس��بوع وأيام األربعاء بالتناوب والتحدث 

هاتفًيا أيام األربعاء واألحد ملناقشة املسائل التي يجب أن ينتبهوا لها واألعال التي يجب أن 

تنجز.  وقد أتاح نظام املش��اركة الوظيفية لهذين املوظفن فرصة تربية أطفالهم واحتفظت 

الرشكة باثنن من أكفأ املوظفن الذين كانا سيرتكان الرشكة. 

ولتفعيل نظام املشاركة الوظيفية البد من التايل:

• يجب تحديد تأثري املش��اركة الوظيفية عىل العمالء.  إذا كان س��تتم التضحية برضا 	

العمي��ل واحتياجاته )مبعن��ى إذا كان العمالء يفضلون التعامل مع ش��خص ثابت( 

فيكون هذا النظام غري محبذ. 

• يج��ب أن يجد املوظف الذي يريد أن يعمل بهذا النظام موظفاً آخر يؤدي الوظيفة 	

ذاتها بساعات عمل مخفضة. 

• يجب أن ميتلك املوظفون املش��رتكون يف الوظيفة قي��م العمل واملحفزات ذاتها وإال 	

ستعرقل التعارضات الشخصية مع إنجاز املهام. 

• يجب أن يتمتع املوظفون الذين وقع عليهم االختيار للعمل بنظام املشاركة الوظيفية 	

مبهارات تواصل ممتازة وأن يتسموا بالتعاون واملرونة. 

• يجب أن يتواصل املدير مع املوظفن املش��اركن يف الوظيفة ويتقبل حقيقة أنهم قد 	

ال يكونون دامئًا متواجدين لالستشارة. 

• يجب تنس��يق جداول االجتاعات ومهام العمل وج��داول اإلجازات بعناية.  يجب 	

أن يخطط املوظفون املش��اركون يف الوظيفة األوق��ات املتداخلة التي يجتمعون أو 

يتواصلون فيها. 

• يجب أن تتضمن تقييات األداء كاًل من األداء الفردي والجاعي. 	

• يج��ب أن يتم كتابة اتفاقية املش��اركة الوظيفية مبا يوض��ح توقعات األداء وجداول 	

األعال لكل موظف وأي أمور إدارية أخرى. 
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إعادة تصميم الوظائف:

مع اتجاه الرشكات لالبتعاد عن الوصف التقليدي للوظائف واالتجاه نحو الفرق املتعددة 

الوظائف واملوظفن املرشوطن مثل االستشارين واملوظفن املؤقتن( تصبح املسؤولية تجاه 

العم��ل أقل وضوًحا.  ونتيجة لذلك ميكن تكليف العم��ل ألي موظف مبا يف ذلك املوظفن 

الذي��ن أنهكوا بالفعل من كرثة العمل.  تحتاج الرشكات إىل اس��تعراض أعباء العمل امللقى 

عىل املوظفن وتحديد ما األعال الرضورية واألعال غري الرضورية1007.  فعىل س��بيل املثال 

يش��تيك املوظفون يف مريك، وهي إحدى رشكات املستحرضات الدوائية، من جداول األعال 

وك��رثة األعال املكلفن بها.  فلذلك عينت مريك مجموع��ات من املوظفن لتحليل األعال 

وإع��ادة توزيعها حتى يتمتع املوظف��ون بقدر أكرب من التحكم يف أعالهم وجداولهم.  ويف 

إحدى املجاالت مل يكن املوظفون راضن عن عدد س��اعات العمل اإلضافية التي كان عليهم 

العمل فيها.  أدرك فرق املوظفن أن أغلب عملهم املهم كان يف بدايات األسبوع.  وتضمنت 

الحل��ول تخفي��ض وقت العمل للموظفن من خالل الس��اح لهم بالعم��ل باملنزل وإتاحة 

نظام األسابيع املضغوطة.  تم ضبط بعض أعباء العمل من خالل االستعانة مبصادر خارجية 

)إعطاء بعض العمل لرشكات أخرى(.  ومتثل النهج اآلخر يف إعادة تصميم العمل يف الرتكيز 

عىل تحديد الكفاءات األساسية.  )راجع مناقشة الكفاءات يف الفصل 3(.  فعىل سبيل املثال 

 Massachusetts Housing Finance( حددت وكالة ماساشوس��يتس هاوس��ينج فاينانس

Agency( مثاين كفاءات أساس��ية تتعلق مبا هو متوقع من املوظفن إنجازه يف العمل يف كل 

من األدوار الخمس��ة )مثل قائد العمل واملس��اهم الفردي(.  وقد قللت الرشكة من األعال 

االستثنائية من خالل الرتكيز عىل الكفاءات.  

الدعم اإلداري لسياسات العمل والحياة الخاصة:

يقلق الكثري من املوظفن بش��أن استخدام ترتيبات العمل املرنة وجداول األعال ألنهم 

يخش��ون من أن يعتربهم املديرون غري مبالن مبسارهم الوظيفي أو يتهموهم بالتهرب من 

مس��ؤوليات الوظيفة.  كا يخش��ون أن املديرين قد ال مينحوهم ف��رص التطوير أو يقيموا 

أداءهم بش��كل غري م��رض.  يتعن عىل الرشكات تدريب املديرين عىل تفهم أن اس��تخدام 

املوظفن للسياس��ات املتعلق��ة بالعمل والحياة الخاصة ال يوج��ب العقاب.  كلا زاد دعم 
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املدير )مبعنى االس��تعداد لالستاع إىل مش��كالت املوظفن املتعلقة باألرسة وتقديم الحلول 

بناًء عىل الربنامج الخاص بالرشكة1008.

م��ن خالل دعم السياس��ات املتعلق��ة بالعمل والحي��اة الخاصة يس��تطيع املديرون يف 

املستويات العليا تقليل التوتر الذي يراود املوظفن.  وعىل سبيل املثال، يعد املدير التنفيذي 

األول لرشك��ة جرنال ميلز )General Mills( –ك��ا ذكرنا يف مقدمة الكتاب- أحد الداعمن 

ال��رواد يف مجال سياس��ات العمل والحياة الخاصة.  ويؤمن كيني��ث لويس املدير التنفيذي 

األول لبنك أمريكا أن سياسات العمل والحياة الخاصة تساعد عىل جعل الرشكة أفضل مكان 

للعمل ما يجعل العمالء يحصلون عىل أفضل مكان للحصول عىل الخدمة. 

الرعاية المشروطة: رعاية األطفال وكبار السن ودعم التبني:

ميكن للرشكات أن تس��اعد املوظفن عىل التعامل مع املتطلبات الخاصة برعاية األطفال 

بعدد من الطرق، إذ تشمل خدمات رعاية األطفال التي توافرها أغلب الرشكات عىل تحديد 

امل��وارد الخاصة برعاية األطفال وتقديم خطط مرنة للمس��اعدات التي تس��مح للموظفن 

سداد مروفات رعاية األطفال مببالغ قبل االقتطاع الرضيبي.  إضافًة إىل ذلك ونظراً للقيود 

املفروض��ة عىل التبني من الخ��ارج التي جعلت هذه العملية أكرث تعقيًدا وتس��بب التوتر 

واملقاطع��ات للعمل تق��دم الرشكات مس��اعدات للتبني مبا يف ذلك إج��ازة مدفوعة األجر 

وتعويض تكاليف التبني1009.  وعىل س��بيل املثال توفر رشكة إيل لييل )Eli Lilly( للموظفن 

10000 دوالر تعويض��اً للتبني للمس��اعدة ع��ىل تحقيق حلم تبني طف��ل.  وتقدم رشكات 

 Texas( وتيكس��اس إنسرتومينتس )Pfizer( وفايزر )Deutsche Bank( مثل البنك األملاين

Instruments( إجازة مدفوعة األجر لآلباء املتبنن. 

يجب أن تتسم خدمات رعاية األطفال باملرونة لتلبي احتياجات القوى العاملة املتنوعة.  

فالعائل الوحيد قد يحتاج إىل املزيد من الدعم مقارنة باملوظف الذي له زوج يعمل بدوام 

ج��زيئ.  كا أن املوظف��ن الذين لديهم أطفال قد يرغبون يف إج��ازة أبوية أو العمل بدوام 

جزيئ أو من املنزل.  عىل الرغم من أن نصف الرشكات تقدم نظام األوقات املرنة إال أن أقل 

م��ن الثلث يوف��ر خدمات لرعاية األطفال أو إجازات أبوية أكرث من تلك التي يوفرها قانون 
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اإلج��ازات األرسية واملرضية الفيدرايل1010.   يحدث النق��ص يف خدمات رعاية األطفال التأثري 

األك��رب عىل اآلباء املحدودي الدخل الذين ال يس��تطيعون س��داد مروفات رعاية األطفال.  

وه��ذا يجعلهم أمام القرار الصعب إما بالعم��ل )وترك األطفال بدون رعاية( أو ترك العمل 

والبقاء يف املنزل مع األطفال. 

كا تتزايد أيضاً اهتامات املوظفن برعاية كبار السن مبعنى كيفية رعاية اآلباء املسنن.  

يرعى حوايل 20% من املوظفن أحد الوالدين.  وس��تظل رعاية كبار الس��ن تتزايد يف الواليات 

املتح��دة نظ��رًا ألن 13%من األمريكين يف عمر 65 أو أكرب وبحلول عام 2030 س��يكون %20 

م��ن األمريكي��ن أكرب من هذا العمر.  ومن ناحية أخرى يتزايد تعداد الس��كان ممن هم يف 

عمر 85 فقد زاد هذا القطاع برسعة بنس��بة 274% عىل مدار ال�25 عاًما املاضية1011.  وينتج 

عن الضغوط املتعلقة برعاية كبار الس��ن مشكالت ماثلة لتلك الناتجة عن رعاية املوظفن 
ألطفال:  مثل التغيب واملقاطعات للعمل والس��لوك السلبي تجاه العمل ونقص الطاقة1012.  

بل قد تكون رعاية كبار السن أكرث إرهاقاً خاصًة إذا كان هذا املسن يعاين مرضاً مثل الزهامير. 

توف��ر رشك��ة بالنتي آن��د م��وران )Plante and Moran(، وهي من إح��دى الرشكات 

املحاسبية واإلدارية، لألمهات املرتقبات أحد أقرانها من األمهات لتيسري انتقالهن إىل اإلجازة 

ثم العودة إىل العمل.  تس��اعد هذه األم من األقران األم الجديدة عىل الخروج من إجازتها 

وض��ان حصول عمالء الرشك��ة عىل الخدم��ات1013.   متتلك مختربات النكاس��رت التي تقدم 

خدمات املخت��ربات الكيميائية واإلحيائية حوايل 700 موظ��ف1014.   ومتتلك الرشكة برنامجاً 

ميداني��اً لرعاية األطفال متوافر لحوايل 161 طفاًل من س��ن الرضاعة إىل س��ن املدرس��ة مع 

برنام��ج روضة أطفال ب��دوام كامل وبرنامج رعاي��ة صيفية.  وقد أقامت النكاس��رت املكان 

وأبرمت رشاكة مع أحد مقدمي الخدمة الخارجين لتش��غيل مراكز رعاية األطفال.  وحصل 

املوظف��ون عىل تخفيضات عىل هذه الخدمات بنس��بة 25%.  تقدم النكاس��رت مركزاً نهارياً 

لرعاية كبار الس��ن.  وقد أجري تطوير مراكز رعاية األطفال وكبار الس��ن بناًء عىل املس��ح 

ال��ذي أجرت��ه الرشكة ووعيها أن أكرث م��ن نصف القوى العاملة من اإلن��اث وأن الكثري من 

املوظف��ن ينوون تكوين أرس.  رغبت النكاس��رت يف أن تحتفظ باملوظفن الذين عملت عىل 

ترقيته��م وتدريبهم وتوظيفهم مع إبقاء معدالت تدوي��ر املوظفن منخفضة )8%( وتقليل 

الوقت الذي تحتاجه األمهات للعودة للعمل )96% يعدن بعد ثالثة أش��هر(. تؤمن النكاسرت 
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أن مراكز رعاية األطفال وكبار السن ترسل رسالة للموظفن املحتملن حول شخصية الرشكة 

ما يعطيها ميزة تنافسية.  وتوافر الرشكات الصغرية أيضاً ترتيبات عمل مرنة وبرامج رعاية 

مرشوطة.  فعىل س��بيل املثال، تطور رشكة فولكرام أنالتيكس )Fulcrum Analytics( التي 

تس��تعمل 48 موظفاً حلول تسويق من خالل التحليل وإدارة قواعد البيانات.  ويعمل أكرث 

املوظف��ن فيها بنظام ال��دوام الكامل من مكاتب باملنزل مجهزة م��ن قبل فولكرام ويعمل 

موظفون آخرون بنظام الجداول املرنة أو العمل عن بعد يوماً واحداً أو يومن يف األس��بوع.  

يحصل اآلباء الطبيعيون أو بالتبني أسبوعن إجازة مدفوعة األجر بالكامل1015. 

 Bon Secours Richmond Health( اكتش��ف نظام بون سيكاورز ريتشموند الصحي

System( أن تكالي��ف مس��اعدة املوظفن عىل رعاية كبار الس��ن أق��ل من تكلفة توظيف 

موظف��ن مؤقت��ن يف حالة غياب املوظ��ف القائم عىل الرعاي��ة1016.  توفر بون س��يكاورز 

ريتش��موند نصف تكلف��ة الرعاية املنزلية ملدة تصل ل�10 أيام س��نوًيا ألقارب املوظفن من 

كبار الس��ن.  وإذا انش��غل املوظف بسبب التزاماته عن رعاية كبار السن تستضيف الرشكة 

املس��ن يف أحد مرافقها.  تقدم رشكة فاين ماي )Fannie Mae( وهي إحدى رشكات الرهن 

املايل مس��اعدات لرعاية كبار السن تتضمن خيارات العمل املرن وبرنامج استشارات لدعم 

املوظ��ف وتعويضا عن ج��زء من تكاليف الرعاية املرشوطة )مثل ع��دم توافر مقدم رعاية 

بش��كل منتظم(.  يتواجد أحد االستشارين يف مقرات الرشكة يف واشنطن ملساعدة املوظفن 

عىل إيجاد املوارد وتنسيق االستشارات ودعم احتياجات مقدمي الرعاية األخرى.  كا تقدم 

فاين ماي أيضاً للموظفن تخفيضات عىل التأمن الطويل املدى. 

يوضح الجدول )12-7( توصيات للرشكات التي ترغب يف تطوير الرعاية املرشوطة )سواء 

لألطف��ال أو لكبار الس��ن(.  تتمثل الخط��وة األوىل يف تقرير م��ا إذا كان املوظفون بحاجة 

إىل الدع��م وأي نوع م��ن الدعم هم بحاجة إليه )مبعنى رعاي��ة أطفال يف موقع الرشكة أو 

استش��ارات لرعاية كبار الس��ن أو جداول مرنة(.  ويعترب التواصل حول مساعدات الرعاية 

املرشوطة أمرًا حيوًيا لضان وعي املوظفن بأنواع الدعم املتاح.  وكا ذكرنا س��ابًقا البد أن 

يتلق��ى املديرون تدريب��ات تتعلق بالغرض من الربنامج واس��تخدامه.  وأخريًا هناك رضورة 

إلجراء تقييم بش��كل مستمر لضان تلبية الربنامج لكاًل من احتياجات املوظف واحتياجات 

الرشكة. 
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س��تتعرض الربامج املرشوطة للفش��ل إذا مل يكن تحديد االحتياج��ات دقيقا.  انظر فيا 

حدث ملاريوت إنرتناشيونال1017.  سعى خمسة فنادق للعمل مًعا لبناء مرافق لرعاية األطفال 

لتتوفر للموظفن يف س��اعات العمل، إذ يعمل املركز ملدة 24 س��اعة يومًيا ولس��بعة أيام يف 

األس��بوع وتعتمد املروفات ع��ىل دخل األرسة.  يبعد املركز مس��افة قصرية.  وعىل الرغم 

م��ن أن املرك��ز ُيعد من أحد األصول القيمة للمجتمع إال أن��ه ال يفي باحتياجات املوظفن.  

ف��ال يضم أكرث من ثل��ث موظفي الفندق، إذ ال يفضل املوظف��ون رعاية األطفال من خارج 

عائالتهم وجريانهم.  وعىل الرغم من ربط التكلفة بالدخل إال أن املروفات مازالت مرتفعة 

للعديد من موظفي الفندق. 

جدول )12-7( توصيات لتطوير برامج دعم الرعاية املرشوطة:

استخدام عمليات المسح ومجموعات التركيز لتحديد الحاجة.  

تطوير فلسفة أو أساس منطقي مرتبط بأهداف النشاط.  

حث الموظفين على المشاركة في تصميم البرنامج وتطبيقه. 

تخصيص موارد لتوصيل البرنامج للموظفين والمديرين. 

طلب التغذية الراجعة من المستخدمين لعمل تعديالت على البرنامج.  

المصدر: 
E.  E.  Kossek، B.  J.  DeMarr، K.  Backman، and M.  Kollar، »Assessing Employees› Emerging 

Eldercare Needs and Reactions to Dependent Care Benefits، » Public Personnel Management 

)Winter 1993(: 617 -38. 

التعامل مع مشكلة فقد الوظيفة:

ُيعد التعامل مع مش��كلة فقدان الوظيفة من أحد األم��ور املهمة التي تتعلق بالتطوير 

الوظيفي نظرًا لالس��تخدام املتزايد لتخفيض املوظف��ن بوصفها طريقًة للتعامل مع العالة 

الزائدة الناتجة عن إعادة الهيكلة والدمج واالس��تحواذ واالس��تيالء.  وتش��ري البحوث إىل أن 

ترسيح املوظفن ال ينتج عنه تحسن الربحية بل يسبب تأثريات مختلطة يف اإلنتاجية.  كا 
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  . أن لها تأثريات عكس��ية يف أخالقيات العمل وأعبائ��ه والتزام املوظفن الباقن يف الرشكة1018

  . كا يس��بب فقد الوظيف��ة التوتر واالضطرابات التي تصيب الحي��اة الخاصة للموظفن1019

ونظرًا للتأثريات الضارة املحتملة من تخفيض املوظفن يجب عىل الرشكات البحث أواًل عن 

ط��رق أخرى لتقليل عدد املوظفن وتقليل تكاليف العالة.  ميكن لهذه البدائل أن تتضمن 

تقليل ساعات العمل للموظفن وتوفري خطط للتقاعد املبكر وتأخري زيادات األجور وتقرير 

عدم ملئ الوظائف التي ش��غرت بسبب تدوير املوظفن والتقاعد.  إال أن فقد الوظيفة قد 

يكون ال مفر منه يف بعض األحيان كا يف حالة الدمج واالستحواذ )األمر الذي قد ينتج عنه 

وف��رة يف الوظائف وزيادة يف املوظفن ذوي املهارات املاثلة( أو بس��بب انخفاض األعال 

ال��ذي يجرب الرشكة عىل تقلي��ل تكاليف املوظفن من خالل تقليل املوظفن حتى تس��تمر 

األعال بالرشكة. 

ميثل فقد الوظيفة مأس��اة وخاصًة للموظفن من كبار الس��ن فقد يكون من الصعب 

عليه��م إيجاد وظيفة أخرى بس��بب عمرهم.  فعىل س��بيل املثال تع��رض أحد املديرين 

 Boston Mutual( للترسيح من عمله يف رشكة بوس��تون ميوتش��وال للتأمن عىل الحياة

Life Insurance Company( يف منتصف العمر وكان يحصل من وظيفته 65,000 دوالر 

أمرييك س��نوًيا1020.  وأنفق هو وزوجته آخر 2500 دوالر بعد اس��تنزاف جميع مساعدات 

البطالة.  وهو اآلن يجد نفسه يقف يف ركن الشارع ويحمل الفتة تقول:  »أحتاج لوظيفة 

أن��ا خبري تأمينات وإداري ول��دي خربة 36 عاًما ويذكر رقم هاتفه«.  ال يوجد لديه معاش 

وال يس��تطيع أن يعيش ع��ىل مبلغ 1200 دوالر أمرييك ش��هرًيا التي توافره��ا التأمينات 

االجتاعي��ة.  أما بيلو تيكس كوربوريش��ون )Pillowtex Corporation( إحدى رشكات 

املنس��وجات يف كارولينا الش��الية فقد رسح��ت مؤخرًا حوايل 5500 موظ��ف1021.  روث 

جون��ز موظف��ة تبلغ من العمر 83 عاًما وتتمتع بخربة تزي��د عىل 50 عاًما ال تعرف كيف 

س��تغطي مروفاتها.  حصلت روث ع��ىل إعانات البطالة والتأمين��ات االجتاعية ولكن 

األرج��ح أنها لن تحصل عىل مكافأة نهاية الخدمة من بيلوتيكس.  تحصل روث أيضاً عىل 

معاش��ن صغريين من رشكتن سبقت أن عملت فيها قبل بيلو تيكس وها )كانون ميلز 

)Cannon Mills( وفيلد كانون )Fieldcrest Cannon( وهي تسعى للبحث عن وظيفة 

يف سوبر ماركت أو محطة بنزين.  
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م��ن منظ��ور إدارة الحي��اة الوظيفية تقع عىل عات��ق الرشكات واملديرين مس��ؤوليتان 

رئيس��تان:  أواًل، مساعدة املوظفن الذين سيفقدون وظائفهم.  ثانًيا، اتخاذ خطوات لضان 

التزام وإنتاجية املوظفن الباقن. 

من أجل تجهيز املوظفن للترسيح وتقليل التأثريات الس��لبية املحتملة تحتاج الرشكات 

لتوفري خدمات البحث عن وظيفة يجب أن تتضمن ما ييل1022:

• إنذاراً مسبقاً وتوضيحاً لعملية الترسيح.	

• استشارات نفسية ومالية ووظيفية.	

• تقييًا للمهارات واالهتامات.	

• خدمات وظيفية مثل دعم يف كتابة السرية الذاتية والتدريب عىل املقابالت الشخصية.	

• بنك الوظائف حيث تنرش الوظائف ويف املناطق التي تتوافر فيها الصحف والهواتف 	

والكتب املتعلقة بالوظائف املختلفة. 

• الوصول اإللكرتوين للوظائف الش��اغرة ودلياًل إلدارة الحياة الوظيفية التي تدار ذاتًيا، 	

وفحصاً للقيم واالهتامات. 

استخدم إجراءات المسح ومجموعات التركيز لتقرير االحتياجات. 

تطوير فلسفة خاصة بأهداف األعمال. 

طلب مشاركة الموظفين في تصميم وتطبيق البرنامج

تخصيص الموارد لتوصيل البرنامج للموظفين والمدراء. 

طلب تغذية راجعة من المستخدمين لضبط البرنامج. 

توفر بعض الرشكات التدريب والتعليم ملس��اعدة املوظف��ن الباحثن عن وظيفة.  وقد 

أغلق��ت رشكة ف��ورد موت��ورز )Ford Motors( العديد من مصانعها يف أمريكا الش��الية 

ورسحت أك��رث من 34,000 موظف1023.  وقدمت الرشكة نفس��ها برنامج الفرصة التعليمية 
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للموظفن املرسحن وأنفقت فيه 15,000 دوالر سنوًيا لتعليم أعضاء اتحاد عال السيارات 

الذين درس��وا ب��دوام كامل للحصول عىل درج��ة علمية أو ش��هادة أو رخصة.  كا حصل 

املوظف��ون عىل نصف رواتبهم املعت��ادة مع إعانات طبية.  كا ميك��ن للعال أيضاً تقرير 

البق��اء يف برنام��ج بنك الوظائف واختيار أحد الربامج بالتفاوض مع اتحاد عال الس��يارات 

للحص��ول عىل رواتبه��م بالكامل وإعانات يف حالة االس��تغناء عنهم.  كلف كل موظف من 

موظف��ي اتحاد عال الس��يارات يف بنك الوظائف ف��ورد ح��وايل 130,000 دوالر أمرييك.  

ويجب عىل موظفي بنك الوظائف إرس��ال تقارير إىل املصنع ملدة 40 س��اعة أس��بوعًيا أن 

يكلف��ون بأعال أو ال.  عملت رشكة بوينج )Boeing( أحد مصنعي الطائرات يف واش��نطن 

مع املسؤولن الحكومين لتقديم برنامج تدريبي لألعال الحرة الصغرية للموظفن الباحثن 

عن وظائف1024.  واتسمت عملية االختيار للربنامج التي تتضمن قاعات دراسية واستعراضا 

لخطط أعال واستشارات بالرامة، إذ كان عىل املتقدمن امتالك فكرة لعمل حر وتحديد 

املنافسن والعمالء وتحديد كيفية دعم أنفسهم حتى يجني العمل أرباحه.  افتتح املوظفون 

املرسحون أعااًل مثل مطاعم ومكتبات ومكاتب محاسبة.  وباإلضافة إىل مساعدة املوظفن 

الس��ابقن أتاح الربنامج لبوينج بتقليل مس��اهاتها لتأمينات البطالة وتحس��ن صورتها يف 

املجتمع.  وبدأ الكثري من املوظفن املرسحن بعد طول بحث عن وظائف والسعي لالستقالل 

أعاله��م الخاصة بهم عىل الرغم من عوائق النجاح1025.  عىل س��بيل املثال عندما تعرضت 

ميش��يل فري كاتبة نصوص فنية للترسيح ومل تتمكن من إيجاد وظيفة بدأت عملها كوكالة 

أدبية إلكرتونية حيث تس��اعد هذه الوكالة الكتاب عىل إيجاد نارشين.  لديها تسعة عمالء 

وباعت ثالثية خيالية وكتابا عن تاريخ الحرب األهلية.  وتش��عر فري بالس��عادة عىل الرغم 

من اضطرارها لبيع بعض األطعمة التي تزرعها يف أرضها الخاصة بها وادخار ما حصلت عليه 

من وظيفتها السابقة. 

يحصل املوظفون يف املس��تويات اإلدارية األعىل والوظائف املهنية عىل خدمات البحث 

عن وظيفة مهيأة بش��كل )مثل مس��احة مكتبية وس��كرترية خاصة( أكرث ما يحصل عليه 

املوظفون يف املستويات اإلدارية األقل1026.  كا تتضمن عمليات البحث عن وظيفة للموظفن 

املرسح��ن كيفية عقد اجتاعات إلنهاء عال��ة املوظفن.  يوضح الجدول )12-8( الخطوط 

العامة ملثل هذه االجتاعات.  يعترب توفري استش��ارات للموظفن املرسحن أمرًا حيوًيا نظرًا 
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الضطرار املوظفن التعامل مع صدمة الترسيح وشعورهم بالغضب والذنب وعدم التصديق 

والل��وم.  كا يدخ��ل الكثري من العمالء يف تقلب املزاج والش��ك يف القيمة الذاتية واكتئاب 

وقد يصابون بالتشاؤم من املستقبل1027.  ميكن لالستشارين املدربن مساعدة املوظفن عىل 

تخطي هذه املشكالت حتى يتمكنوا من الرتكيز عىل البحث عن وظائف. 

ع��ادًة ما تكرس الرشكات املزيد من املوارد للبحث عن وظيفة للموظفن املرسحن أكرث 

من تركيزهم مع املوظفن الباقن يف عملهم.  وعىل الرغم من أن فقد الوظيفة يسبب شعوراً 

بالح��زن والرفض للموظف��ن إال أن أنهم مبجرد العمل عىل تخطي هذه املش��اعر يصبحون 

أكرث قدرة عىل القيام بحملة للبحث عن وظيفة.  يش��عر املوظفون املرسحون باليقن حول 

مستقبلهم فهم يعرفون أنهم بحاجة إىل البحث عن وظائف بديلة.  إال أن املوظفن الباقن 

يف الرشكة بعد تخفيض املوظفن ال يش��عرون باليقن حول مس��تقبلهم.  يش��عر املوظفون 

املس��تمرون يف وظائفهم بال��رسور ألنهم احتفظ��وا بالوظائف إال أنهم غ��ري متأكدين من 

استمرارهم فيها وال يعرفون إىل أي اتجاه تسري الرشكة.  كا أنه يف الكثري من األحيان يتوقع 

من املوظفن املس��تمرين القيام بعمل املوظفن املرسح��ن بجانب أعالهم.  ونتيجة لذلك 

مي��ر املوظفون الباقون يف وظائفهم بالتوتر والغضب تجاه مديريهم ويس��خرون من إعادة 

الهيكلة وخطط األعال واالستقالة1028. 

تبن البحوث أن املوظفن املستمرين يف وظائفهم يتأثر سلوكهم وإنتاجيتهم بعقائدهم 

املتعلق��ة بعدالة الترسيح والتغريات التي تطرأ عىل ظ��روف العمل1029.  قد ُيعد املوظفون 

املس��تمرون يف وظائفهم عملية الترسي��ح عادلة إذا طلب منهم تقلي��ل التكاليف لتجنب 

التع��رض للترسيح.  وإذا كانت العوامل املس��تخدمة لتقرير من س��يتعرض للترسيح )مثل 

األداء واألقدمي��ة( تطب��ق بعدالة عىل موظف��ي الخطوط وطاقم املوظف��ن وإذا كان األمر 

يس��بقه إنذار وإذا قدمت توضيحات لس��بب الترسيح.  وهناك حاجة إىل تدريب املوظفن 

املس��تمرين يف وظائفه��م عىل التعامل مع أعب��اء العمل املتزايدة واملس��ؤوليات الوظيفية 

املتزايدة نظرًا لعملية دمج الوظائف وفقدان وظائف أخرى.  كا يتعن عىل الرشكة تزويد 

املوظفن املستمرين يف وظائفهم مبعلومات واقعية حول مستقبلهم يف الرشكة. 
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جدول )12-8( خطوط إرشادية الجتامعات إنهاء العاملة مع املوظفني

1- التخطيط:

اإلبالغ عن عملية إنهاء العمالة أو التسريح )إذا كان هذا مناسباً(.	•

تجهيز مكافأة نهاية الخدمة وحزم اإلعانات.	•

تجهيز كلمة عامة تتعلق بإنهاء العمالة.	•

توفير أرقام هواتف لإلسعاف الطبي وحاالت الطوارئ.	•

اعتبار األمور األمنية )البرامج والمستندات والدخول للمرافق والشعارات(.	•

2- التوقيت:

ال يجب أن تحدث عملية إنهاء العمالة مساء الجمعة أو في وقت متأخر أو قبل إجازة.	•

يج��ب أن تحدث عملية إنهاء الوظيفة في وقت مبكر من األس��بوع حتى يتمكن الموظفون من 	•

تلقي استشارات أو مساعدة.

3-المكان:

تعقد اجتماعات إنهاء العمالة عادًة في مكتب الموظف.	•

• قد توجد حاجة لتواجد ممثل من الموارد البشرية لشرح مكافأة نهاية الخدمة وحزم البحث عن وظيفة.	

في الحاالت الحرجة التي يتوقع فيها رد فعل عاطفي حاد يجب تواجد طرف ثالث.	•

4- طول المدة:

يج��ب أن يكون االجتماع قصيرًا ومباش��راً وأن تصل الفكرة ف��ي أول دقيقتين ويتم قضاء الوقت 	•

الباقي في شرح فوائد مكافأة نهاية الخدمة والسماح للموظف بالتعبير عن مشاعره.

5- النهج:

تقديم شرح مباشر موضًحا أسباب إنهاء العمالة.	•

يجب توضيح عبارة أن قرار اإلنهاء صادر من قبل اإلدارة وال رجعة فيه.	•

ال تناقش مشاعرك أو احتياجاتك أو مشكالتك.	•

6- الفوائد:

يجب تقديم اتفاقية كتابية باستمرارية الراتب واإلعانات المستمرة ودعم عملية البحث عن وظيفة )مثل 	•

ترتيبات المكتب واالستشارات( وغيرها من الشروط التي يجب توفيرها ومناقشتها مع الموظف. 

المصدر:
R.  D.  Sommer، » How to Implement Organizational Resizing، » in Resizing the Organization، ed.  K.  

Dc Meuse and M.  Marks )San Francisco: Jossey-Bass، 2003(: 246-74; R.  J.  Lee، »Outplacement 
Counseling for the Terminated Manager، » in Applying Psychology in Business، ed.  J.  W.  Jones، 
B.  D.  Steffy، and D.  W.  Bray )Lexington، MA: Lexington Books، 1991(: 489 – 508.  
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التعامل مع العمال من كبار السن:

أش��ار أحد االس��تطالعات التي ش��ملت 500 رشكة أن ثلث هذه ال��رشكات تتوقع ترك 

املديرين التنفيذين للرشكة يف الس��نوات الخمس التالي��ة وال تتمتع هذه الرشكات بالثقة 

فيا إذا كانت تستطيع أن تجد موظفن أكفاء بداًل منهم1030.  وكا ناقشنا يف الفصل األول 

فه��ذا العمر القصري للموظفن املوهوبن يتخطى املراك��ز اإلدارية.  ونظرًا لنقص املوظفن 

امله��رة وذوي الخربة يف الكثري من املجاالت تحاول الرشكات أن تحافظ عىل املوظفن األكرب 

س��ًنا.  كا أن الكثري من خطط التقاعد تقتطع بعض األعال ولكنها ال توقف العمل متاًما.  

وق��د وجد تقرير AARP/Roper Report أن 80% من جيل الطفرة الس��كانية يخططون 

للعم��ل ولو بدوام جزيئ بعد س��ن التقاعد1031.  ويرجع ذلك لخيارات ش��خصية وأس��باب 

اقتصادية.  ونظرًا لالضطرابات التي تس��ود سوق البورصة واالنخفاض يف قيمة املنازل يتجه 

الكث��ري من املتقاعدين إىل دخول القوى العاملة مرة أخرى.  فعىل س��بيل املثال قى أحد 

املتقاعدي��ن الذي يبل��غ من العمر 71 عاًما وقًتا طوياًل يف مج��ال الدفاع وتقاعد يف طقس 

لطيف يف توسكون يف أريزونا ووجد نفسه يبحث عن عمل يف متاجر القطع الصلبة املحلية 

ويفكر يف إعالن اإلفالس1032 ومن أجل تلبية احتياجات املوظفن األكرب سناً ولتجنب النقص 

يف امله��ارات تحاول الرشكات أن تقدم جداول أعال بديلة وترتيبات تتضمن العمل بدوام 

جزيئ وإعادة توظيف املتقاعدين وبرامج تقاعد عىل مراحل يقلل فيها املوظفون س��اعات 

العمل بالتدريج. 

ولكن متى يعترب املوظفون كبار الس��ن؟ يختلف س��ن التقاعد اإلجباري من وظيفة إىل 

أخرى، فموظفو املرور الجوي يتقاعدون يف عمر 56، ويتقاعد الطيارون يف س��ن 65 يف حن 

أن مس��ؤولو تفعيل القانون الفيدرايل يتقاعدون يف س��ن 57.  ويعترب العبو الكرة املحرتفون 

كب��اراً يف س��ن 30.  ك��ا ذكرن��ا يف الفصل العارش فإن قان��ون التفرقة من خ��الل العمر يف 

العال��ة يبدأ يف حاية املوظفن عند س��ن 40.  ويتضمن ذلك من��ع الحصول عىل الربامج 

التدريبية وفرض التقاعد )بدون س��بب قانوين( عىل املوظفن الذين يش��ملهم القانون.  ال 

ا كا أنهم ال يضعون الكثري من الجهد  ُتعد معدالت التغيب مرتفعة يف املوظفن األكرب س��نً

يف العمل باقرتابهم من س��ن التقاعد.  إال أنهم يحتاجون إىل املزيد من املس��اعدة للتدريب 
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عىل التكنولوجيا الجديدة ويفضلون املارس��ة العملية أثناء التدريب1033.  يتسم املوظفون 

ا باإلنتاجية ذاتها التي يتمتع بها شباب املوظفن ولديهم خربة قيمة.  وقد جدت  األكرب س��نً

بوردر أن متاجرها التي تضم موظفن من كبار السن تتمتع مبعدالت أقل يف تدوير املوظفن 

وت��در عوائد مالية أفضل1034.كا وجدت أن موظفيها البالغن من العمر 50 فأكرث أكرث رضا 

ومع��دالت بقائهم يف العمل أكرث ويقدمون خدمة أفضل للعم��الء مقارنًة باملوظفن الذين 

تق��ل أعارهم عن 30.  ونتيجة لذلك ضاعفت بوردر عدد املوظفن من كبار الس��ن الذين 

يعملون يف متاجرها فكان ثلثا موظفيها بن سن 50 و60. 

ولنفكر في��ا فعلته هيئة تينييس فايل )Tennessee Valley Authority( لتقليل اآلثار 

الناتج��ة ع��ن التقاعد.  تقع الهيئة يف نوكس��فيل بوالي��ة تينييس ولديها ق��وة عاملة بالغة 

امله��ارة والخربة ولكن متوس��ط أعارهم يقارب 47.  وينوي ح��وايل ثلث املوظفن التقاعد 

يف الس��نوات الخمس التالية1035.  وتش��عر الهيئة بالقلق حيال فقدان خربة هؤالء املوظفن 

التي تعترب حيوية ملس��تقبل الرشكة.  تسعى الهيئة لتطوير عملية لالحتفاظ بهذه الخربات. 

  . وتتمثل مش��كلة الهيئة يف وضع خاص وهو إدارة املعرفة الذي ناقش��ناه يف الفصلن 2 و5

ولتحدي��د املعرفة املحتم��ل فقدانها من خالل التقاعد تجري الهيئة مقابالت ش��خصية مع 

مديري الخطوط كل سنة لتحديد أي الخربات التي سيتم فقدانها وما هي العواقب الناتجة 

ع��ن فقدانها واقرتاحات مديري الخطوط حول كيفي��ة االحتفاظ بهذه املعرفة.  يطلب من 

املوظف��ن الذين ينوون التقاع��د ولديهم خربة مهمة أن يتولوا أدواراً استش��ارية وتعليمية 

وتوجيهية كوس��يلة لتمرير معرفتهم للموظفن اآلخري��ن.  ويف حاالت أخرى تعتمد معرفة 

املوظف عىل عملية وإجراء يتم توضيحه كتابًيا.  كا تدري الهيئة أيضاً ما إذا كانت معرفة 

املوظ��ف الذي ين��وي التقاعد معتمدة عىل التكنولوجيا أم املع��دات.  إذا كان األمر كذلك 

تعت��رب الهيئ��ة التقاعد فرصة لتحديث النظم وعمليات الهندس��ة.  تش��جع رشكة آي يب إم 

)IBM( املوظفن عىل نرش األوصاف املتعلقة بخرباتهم الوظيفية يف دليل عىل اإلنرتنت حتى 

يجد املوظفون اآلخرون هذه املعارف عندما يتقاعد املوظفون من ذوي الخربة1036. 

تلبية احتياجات الموظفين األكبر سًنا:

ا.  أواًل، تتيح  تتخذ الرشكات العديد من اإلجراءات لتلبية احتياجات املوظفن األكرب س��نً

ا رعاية األزواج املرىض أو العودة للدراسة أو السفر  املرونة يف الجداول للموظفن األكرب س��نً
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أو العمل لس��اعات أقل.  عىل س��بيل املثال يتيح هوم ديبوت )Home Depot( للموظفن 

األك��رب س��ًنا العمل يف املتاجر الواقعة يف والية فلوريدا خ��الل فصل الصيف ثم يعودون إىل 

املتاجر الواقعة يف الواليات الشالية خالل أشهر الصيف الدافئة1037.  وجدت رشكة ساوثرين 

)Southern Company( العامل��ة يف املراف��ق الكهربائي��ة أن الكثري م��ن املوظفن ينوون 

التقاعد يف الس��نوات الخمس أو العرش التالية ولكن لديهم اس��تعداد للعودة للعمل بدوام 

جزيئ.  أسس��ت الرشكة ما يس��مى »اتحاد الحفاظ عىل املتقاعدي��ن« املكون من املوظفن 

املتقاعدين الذين س��يتم اس��تدعاؤهم أثناء األعاصري وغريها من الحاالت الطارئة لتدريب 

املوظف��ن الجدد وللعمل يف املرشوعات القصرية املدى1038.  ثانًيا، تش��ري البحوث إىل وصول 

التدريبات التي تقدمها الرشكة لذروتها يف عمر 40 وتنخفض كلا تقدم املوظف يف العمر1039. 

ينبغي عىل الرشكات ضان تلقي املوظفن التدريبات التي يحتاجونها لتجنب تقادم خرباتهم 

ا مس��اعدة  وإلعدادهم الس��تخدام التكنولوجيا الجديدة.  ثالًثا، يحتاج املوظفون األقدم س��نً

من املوارد التي تعالج مشكلة الرعاية الصحية طويلة املدى ورعاية كبار السن.  رابًعا، ُيعد 

التقييم واالستش��ارات رضورية ملساعدة املوظفن كبار السن للدخول يف وظائف جديدة أو 

االنتقال إىل مناصب أقل أماًنا تكون فيها املسؤوليات غري محددة بوضوح.  خامًسا، من املهم 

إدراك أنه عىل الرغم من انخفاض القدرات الجس��دية والعقلية لدى املوظفن كبار الس��ن 

إال أنهم يس��تطيعون االعتاد عىل الخ��ربات والتحفيز لتجنب األداء الضعيف.  فيجب عىل 

الرشكات أن تفكر يف نقل املوظفن كبار الس��ن املهمن الذين يعانون من تدهور مهاراتهم 

إىل وظائف أخرى.  فمثاًل، يرجع الفضل يف نجاح نظام بون س��يكاورز ريتش��موند الصحي 

)Bon Secours Richmond Health System( يف فريجيني��ا ال��ذي أحرزت��ه الرشكة إىل 

املوظفن الكبار الس��ن.  وألن حوايل 30% من موظفي بون سيكاروز تزيد أعارهم عىل 50 

عاًما تحاول الرشكة الحفاظ عليها.  وعىل سبيل املثال، وجدت إحدى املمرضات املعتمدات 

أن املجهود البدين مثل السري والحمل ومساعدة املرىض عىل الوقوف أصبح عبًئا عليها فنقلتها 

الرشكة إىل برنامج الصحة الخاص باملوظفن إذ كلفت مبهام أقل مش��قة1040.  وأخريًا، البد أن 

تتأكد الرشكات من أن املوظفن قد تحرروا من أفكارهم النمطية حول املوظفن الكبار السن 

مثل خوفهم من التكنولوجيا الحديثة أو عدم قدرتهم عىل اكتساب مهارات جديدة. 
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التكيف االجتماعي في مرحلة ما قبل التقاعد:

التكيف االجتاعي يف مرحلة ما قبل التقاعد عبارة عن العملية التي تس��اعد املوظفن 

عىل االستعداد للتوقف عن العمل.  فهي تشجع املوظفن عىل التعرف عىل الحياة فيا بعد 

التقاعد والتخطيط للكفاية املادية والسكن وموارد الرعاية الصحية وتساعدهم عىل تكوين 

توقع��ات دقيقة ح��ول التقاعد.  يتأثر رضا املوظفن بحياتهم بعد التقاعد بس��بب صحتهم 

ومش��اعرهم تجاه الوظيفة ومس��توى تفاؤلهم. وتقل بالنسبة إىل املوظفن الذين يحرضون 

برامج للتكيف مع مرحلة ما بعد التقاعد املش��كالت املالية والنفسية ويكون مستوى الرضا 

لديه��م أعىل مقارنة باملوظفن الذين ال يحرضون مثل ه��ذه الربامج.  أما املوضوعات التي 

تعالجها هذه الربامج فتشمل ما ييل1041:

• الجوانب النفسية للتقاعد مثل تطوير االهتامات الشخصية واألنشطة. 	

• السكن مع اعتبار املواصالت وتكاليف اإلقامة واالستفادة من الرعاية الصحية. 	

• الحالة الصحية أثناء التقاعد مبا يتضمن التغذية والرياضة. 	

• التخطيط املايل والتأمينات واالستثار. 	

• خطط الرعاية الصحية. 	

• التخطيط العقاري. 	

• تجميع اإلعانات من خطط التقاعد من الرشكة والتأمينات االجتاعية.	

ميكن لربامج التكيف االجتاعي ملرحلة ما قبل التقاعد أن تس��اعد املوظفن عىل تجنب 

العودة إىل العمل بسبب التخطيط املايل السيئ.  فعىل سبيل املثال، حصل أحد املتقاعدين 

البال��غ م��ن العمر 58 عاًما عىل حزمة تقاعد مبكر م��ن جي يت إي وهي من إحدى رشكات 

 Bell( االتصاالت1042.  وافق عىل رشاء أس��هم الرشكة بعد مفاوضات الدمج مع بيل أتالنتيك

Atlantic(.  ولكن خرست البورصة واضطر أن يسحب 2000 دوالر شهرًيا من رصيد تقاعده 

م��ا دفع��ه إىل البحث عن وظيفة مرة أخ��رى.  وهو اآلن يعمل مقاب��ل 10. 50 دوالراً يف 

الساعة يف إحدى سالسل تجارة السيارات وتحميل وتسليم قطع غيار السيارات.  ومتكن من 
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س��داد فواتريه واس��تطاع أيضاً توفري 100 دوالر أسبوعًيا يف حسابه.  ويفكر حالًيا يف التقاعد 

مرة أخرى عند سن 60 عندما يبدأ يف الحصول عىل معاشه العسكري.  تسببت االضطرابات 

التي تس��ود البورصة وارتف��اع تكاليف التأمينات الصحية )الت��ي وصلت إىل زيادة رواحت 

بن 150 – 450 دوالراً كل ثالثة أش��هر( ما جعل قرار التقاعد أكرث صعوبة قبل 62 عندما 

يحصل عىل إعانات التأمينات االجتاعية. 

تس��تخدم أيضاً الكثري من الرشكات التقاعد املرحيل وترتيب��ات العمل البديلة مثل إعادة 

توظيف املوظفن املتقاعدين ملساعدة املوظفن عىل االنتقال إىل التقاعد مع استمرار االستمتاع 

مبهاراته��م.  يف التقاعد املرحيل يقلل املوظفون كبار الس��ن من س��اعات العمل تدريجًيا ما 

 )Monsanto Corporation( يساعدهم عىل االنتقال إىل التقاعد1043.  فلدى رشكة مونسانتو

  . برنامج يس��مى نرمز إعادة إدخال املوارد وهو متاح لجميع املوظفن الذين تركوا الرشكة1044

من خالل هذا الربنامج يس��تطيع املوظفون املتقاعدون العمل بدوام جزيئ وبش��كل مؤقت.  

ويعمل لدى رشكة مونسانتو ما يصل إىل 200 سكرترية ومحاسب ومهندس.  ويتجه املديرون 

إىل املتقاعدين إلرشاكهم يف نظام املش��اركة الوظيفية يف مواسم ذروة العمل ولشغل وظائف 

مؤقت��ة عندما تظهر إجازات مفاجئة.  يعود موظفو موس��انتو املتقاع��دون إىل العمل لعدد 

من األس��باب ولكن أكرثها تركز عىل جودة الحياة.  يرغب املتقاعدون يف االس��تمتاع مبارسة 

الربي��دج والجولف وقضاء األوقات مع األحفاد واالس��تمتاع بالعمل أيض��اً.  يتقدم املديرون 

بطلبات خاصة لقائد األعال يف آر آر يس ليك يختار أفضل شخص للوظيفة.  يفضل املديرون 

املرونة يف التعامل مع الخيارات الخاصة بجداول العمل للمتقاعدين.  ويرجع ذلك لتفضيلهم 

العمل مع أحد موظفي مونسانتو املتقاعدين )الذي يعرف الرشكة وأنظمتها( بداًل من العمل 

مع موظف من خارج وكالة التوظيف. 

أحرز برنامج مونس��انتو نجاًحا بس��بب األم��ور التالية:  1- ترحي��ب اإلدارة العليا عىل 

االس��تفادة الكاملة من املوظفن كبار السن.  2- يسكن أكرث من 2500 متقاعد عىل مسافة 

بعيدة من مقرات الرشكة فبذلك تتوافر عالة غزيرة.  3- تم توفري معلومات تفصيلية حول 

الربنامج باعتبارها جزءاً من عملية إدارة الحياة الوظيفية للموظفن الذين يقرتبون من سن 

التقاعد.  4- التغذية الراجعة حول أداء املتقاعد بشأن الوظيفة املؤقتة.  
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حصل��ت مونس��انتو عىل ع��دد من الفوائ��د من إع��ادة توظيف املتقاعدي��ن.  فهؤالء 

املتقاعدون مس��تقلون وناضجون وقادرون عىل تحمل املسؤولية وعىل دراية بكيفية عمل 

الرشك��ة.  ك��ا أن املتقاعد العائد إىل العمل ينجز املهام بش��كل أرسع من املوظفن الجدد 

الذين يفتقدون الخربة بثقافة الرشكة وسياساتها. 

خصصت الربامج الرس��مية للتكيف االجتاع��ي ملرحلة ما قبل التقاعد للموظفن الذين 

يفكرون يف التقاعد ولكن يحتاجون إىل إجراء التخطيط املايل والعقاري والتأمينات يف وقت 

مبكر لضان متتعهم باملوارد املالية الرضورية للحياة املريحة خالل فرتة التقاعد. 

التقاعد:

يعني ترك الوظيفة والدور املنوط به املوظف يف العمل واالنتقال إىل حياة بدون عمل.  

وبالنس��بة لبعض املوظفن يعني التقاعد االنتقال من الوظيفة الحالية إىل وظيفة أخرى يف 

م��كان آخر س��واء بدوام كامل أو بدوام جزيئ.  وقد نوقش ه��ذا املفهوم يف الفصل الحادي 

عرش. 

بحل��ول ع��ام 2014، يك��ون موظ��ف واحد م��ن أصل خمس��ة موظف��ن يف الواليات 

املتح��دة يف عمر تج��اوز 55 عاًما.  أدت التغ��ريات األخرية يف نظ��ام التأمينات االجتاعية 

إىل أن أغل��ب الوظائف مل يعد لها س��ن تقاعد إجباري وقد تف��رض االحتياجات املالية عىل 

ا الذين ينتمون إىل جيل الطفرة  املوظف العمل لوقت أطول1045.  إال أن املوظفن األكرب س��نً

السكانية سينتقلون للتقاعد قريًبا لبلوغهم سن 62 وهو أول عمر يخول إلعانات التأمينات 

االجتاعي��ة1046.  إال أن الكثري من املوظفن يؤجلون التقاعد ألس��باب اقتصادية مبا يف ذلك 

انخفاض قيمة محافظ االستثار وانخفاض أسعار املنازل وتخفيض أو فقدان إعانات الرعاية 

الصحية بالتقاعد.  فعىل سبيل املثال تعرض أحد املديرين البالغ من العمر 63 عاًما للترسيح 

م��ن قبل أحد الرشكات الت��ي تصنع أجهزة طبية وكان يبحث عن عمل بدوام جزيئ كاتباً يف 

إحدى املنظات غري الهادفة إىل الربح، ولكنه عدل عن رأيه وقرر البحث عن وظيفة بدوام 

كامل بعد أن أدرك أن رصيد تقاعده البالغ 401 يك فقد 16% من قيمته ما يعني أنه فقد 4 

 )SAP AG( س��نوات من دخل التقاعد1047.  وهناك زوجان تقاعدا حديًثا من ساب إي جي
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إحدى رشكات الربمجيات األملانية وظنا أنها يحس��نون صنًعا بالتخطيط لالحتياجات املالية 

خالل التقاعد.  إال أن الزوج يخضع الختبارات لوظائف بدوام كامل نظرًا النخفاض البورصة 

الت��ي أدت إىل انخفاض كبري يف األصول املتاحة التي سيعيش��ون عليها أثناء التقاعد.  وعىل 

الرغم من أن تأخري التقاعد ُيعد أمرًا محبًطا للموظفن إال أنها تعود بالفائدة عىل الرشكات 

وخاصًة املجاالت التي تعتمد عىل املعرفة والتي يتوقع أن تعاين من التقاعد الذي ينتج عنه 

فقد الخربات والخرباء. 

ع��ىل الرغم من حاجة املوظف��ن للعمل لفرتة أطول ألس��باب اقتصادية إال أن أكرث من 

نصف املوظفن يتقاعدون قبل سن 63 و80% منهم يرتكون العمل عند بلوغهم سن 70.  قد 

يرجع ذلك لقبول املوظفن حزم تقاعد مبكرة تشمل عادًة إعانات مالية كرمية.  كا قد يجد 

املوظفون أن العمل ال يقدم لهم الرضا النفيس بقدر ما تقدمه لهم األنشطة خارج العمل.  

تؤدي عملية التقدم يف السن يف القوى العاملة واستخدام برامج التقاعد املبكرة لتقليص 

الق��وى العامل��ة يف ال��رشكات إىل ثالث نتائ��ج: أواًل، يجب عىل الرشكات تلبي��ة احتياجات 

ا.  ثانًيا، يجب عىل الرشكات أن تتخ��ذ بعض خطوات لتجهيز املوظفن  املوظف��ن األكرب س��نً

للتقاعد.  ثالًثا، يجب عىل الرشكات االنتباه إىل أن برامج التقاعد املبكر ال تحدث تفرقة غري 

عادلة بن املوظفن األكرب سًنا. 

برامج التقاعد المبكر:

تق��دم برامج التقاعد املبكر مس��اعدات مالية مقابل ترك الرشك��ة.  وتعد هذه الربامج 

عادًة جزًءا من إس��رتاتيجية الرشكة لتخفي��ض تكاليف املوظفن بدون أن تضطر إىل ترسيح 

املوظفن.  وتتضمن اإلعانات املالية عادًة مبلغاً من املال يستقطب املوظفن وخاصًة الذين 

عملوا لفرتة طويلة مع الرشكة.  ويتم تقرير صالحية املوظف للتقاعد املبكر بناًء عىل العمر 

وعدد س��نوات الخدمة.  وعىل س��بيل املثال، متنح رشكة فورد )Ford( موظفيها عدة برامج 

للتقاع��د املبكر تتضمن حوافز خاصة تصل إىل حص��ول املوظفن الذين قضوا بالخدمة 30 

عاًما أو أكرث عىل 35,000 دوالر أمرييك مقابل التقاعد بجانب مس��اعدات كاملة للمتقاعد.  

ميكن للموظفن البالغن من العمر 55 عاًما أو أكرث ولديهم خربة 10 س��نوات عىل األقل أن 
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يرتكوا العم��ل ويحصلوا عىل إعانات تقاعد مدى الحياة وفًقا إلحدى الخطط، يف حن ميكن 

للموظف��ن الذي��ن خدموا ملدة 28 عاًما ومل يكملوا 30 عاًما م��ن العمل أن يرتكوا وظائفهم 

ويحصلوا عىل 85% من مساعداتهم حتى يصلوا للعام الثالثن1048.

تس��بب برامج التقاعد املبكر مشكلتن رئيستن: أوالً، قد يختار املوظفون الذين يصعب 

اس��تبدالهم التقاع��د.  ثانياً، قد يعتقد املوظفون األكرب س��ًنا أن برامج التقاعد املبكر تؤدي 

إىل التفرقة ألنهم يش��عرون أنهم مجربون عىل التقاعد.  ولتجنب الدعاوى القضائية املكلفة 

تضطر الرشكات إىل أن تحتوي برامج التقاعد املبكر عىل الخصائص التالية1049:

• أن يكون الربنامج جزًءا من خطة اإلعانات للموظف. 	

• ميكن للرشكة أن تضبط املميزات املتعلقة بالعمر للتأهل للتقاعد املبكر. 	

• يسمح للموظفن اختيار التقاعد املبكر بحرية دون إجبار. 	

ال يج��ب أن تعتمد رشوط األهلية عىل األفكار النمطي��ة حول تناقص القدرة واملهارات 

الت��ي تحدث مع التقدم يف العمر.  وتش��ري البح��وث إىل أن انخفاض القدرات الذي يحدث 

م��ع التقدم يف العمر يؤثر تأثرياً طفيفاً يف األداء1050.  تعد قرارات املوظفن اختيارية إذا كان 

باستطاعتهم رفض االشرتاك وإذا توفر لديهم معلومات كاملة حول الخطة وإذا حصلوا عىل 

القدر املناسب من الوقت التخاذ القرار.  

يلعب التدريب دورًا مهًا يف برامج التقاعد املبكر.  فالرشكات تعلم املوظفن كيفية فهم 

العواقب املالية للتقاعد املبكر.  كا تس��اعد املوظفن أيضاً عىل فهم متى وكيف يحصلون 

عىل إعانات صحية.  فعىل س��بيل املثال، ميك��ن توزيع مدخرات التقاعد عىل املتقاعدين يف 

صورة مبلغ دفعة واحدة أو يف صورة مبالغ محددة كل شهر أو ثالثة أشهر أو سنة. 

ملخص:

يع��رض هذا الفصل العديد من التحديات التي يتعن عىل املدربن واملديرين أن يكونوا 

مس��تعدين للتعامل معه��ا.  وتتضمن هذه التحدي��ات توجيه املوظف��ن الجدد والتكيف 

االجتاعي واملسارات الوظيفية واملسارات الوظيفية املزدوجة ومحافظ الوظيفية واالستقرار 
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والتق��ادم واالنقطاعات يف املس��ار الوظيفي واملوازنة بن العمل والحي��اة الخاصة وفقدان 

الوظيفة والتقاعد.  يتضمن الفصل مارس��ات خاصة بالرشكات التي نجحت يف التعامل مع 

هذه املشكالت. 

أسئلة للنقاش:

 صف مراحل التكيف االجتاعي املؤسيس وما احتياجات املوظفن يف كل مرحلة؟. 1

ما أهمية املحتوى والعملية يف تصميم الربامج الخاصة بتوجيه املوظفن؟ ما املحتوى . 2

الذي يجب عىل الربنامج الذي يتس��م بالفعالية أن يش��تمل عليه؟ ما العملية التي 

يجب استخدامها؟

كيف تكون املسارات الوظيفية مهمة للموظفن؟ وكيف يساهمون يف فعالية الرشكة؟. 3

ما املسار الوظيفي املزدوج؟ وما خصائص املسار الوظيفي املزدوج الفعال؟. 4

مل��اذا يدخل املوظف��ون يف مرحلة الثبات؟ وكيف تس��اعد موظف��اً دخل يف مرحلة . 5

االستقرار؟ ناقش خصائص املوظف يف مرحلة االستقرار الذي قد يعارض مساعدتك. 

مل��اذا يجب عىل املديرين أن يتلقوا تدريبات عىل أنها جزء من السياس��ات الداعمة . 6

واملتعلقة بالعمل والحياة الخاصة؟

كيف تس��اعد املوظفن املس��تمرين يف وظائفهم بعد عملية الترسيح عىل أن يظلوا . 7

متحفزين ومنتجن؟ رتب توصياتك حسب األهمية وقدم أسباباً للرتتيب. 

ما املميزات والعيوب التي قد تجنيها الرشكة من إعادة توظيف املوظفن املتقاعدين؟. 8

هل برامج العمل واألرسة مثل برامج العمل والحياة الخاصة؟ ارشح. . 9

ما املميزات والعيوب املحتملة من العمل عن بعد للموظفن وللرشكات؟. 10

مهام تطبيقية:

قم بإجراء حوار مع أحد األقارب أو األصدقاء املوظفن.  يجب أن يتضمن الحوار ما ييل:. 1
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• تحديد املرحلة التي مير بها املسار الوظيفي الخاص بهذه املوظفة. 	

• تحديد التحديات املتعلقة بإدارة املسار الوظيفي الخاص بها. 	

• تعرف ع��ىل كيفية مس��اعدة املدير له��ا يف التعامل مع تحديات إدارة املس��ار 	

الوظيفي. 

• قيم مدى استجابة املدير ملشكالت إدارة املسار الوظيفي. 	

• اقرتح كيف ميكن أن تتعامل الرشكة مع املشكلة بشكل أفضل. 	

2.     ادخ��ل ع��ىل املوقع www. workingmother. com وه��و املوقع الخاص مبجلة 

األم العامل��ة.  اس��تعرض خمس��اً من قامئة »أفض��ل 100 رشكة لع��ام 2008« يف 

مجال السياس��ات املتعلقة بالعمل والحياة الخاصة.  ما املارس��ات املشرتكة التي 

يس��تخدمونها ملس��اعدة املوظف��ات عىل املوازنة ب��ن تعارضات العم��ل والحياة 

الخاصة؟ ما املارسات املهمة التي مل تقم بها هذه الرشكات الخمس التي اخرتتها؟ 

ملاذا تعتقد بأهمية املارسات التي مل تقم بها هذه الرشكات؟

3.   زر املوق��ع www. careerjournal. com وهو املوق��ع الخاص مبوقع جريدة وول 

سرتيت وتضم مقاالت متعلقة باملشكالت الوظيفية. 

•  انقر فوق التبويب career strategies ثم اخرت مقالة لتقرأها. 	

• اكتب صفحة واحدة أو أرسل بريًدا إلكرتونياً للمرشف الخاص بك )حسب تفضيل 	

امل��رشف( يلخص املقال ويذكر تقييمك لعواقبها للرشكات أو تأثريها يف املوظفن 

يف إدارة مساراتهم الوظيفية. 

4.  توفر العديد من املواقع إرشادات لآلباء العاملن أو غري العاملن: 

• -www. en-parent. com لآلباء أصحاب األعال الحرة.	

• - www. wahm. com لألمهات العامالت من املنزل.	

• -www. AtHomeDad. com لآلباء املقيمن يف املنزل.	
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• زر أحد ه��ذه املواقع ولخص املوارد املتوافرة يف املوقع.  قيم التوصيات املقدمة 	

وهل هي واقعية؟  ارشح. 

5.     ادخل عىل املوقع www. aoa. gov الخاص بإدارة املسنن واستعرض املوقع.  هل 

ت��رى أنه مفي��د للموظفن الباحثن عن معلومات حول رعاية كبار الس��ن؟ ارشح 

نوعية املعلومات املتوافرة وكيف تكون مفيدة؟ 

6.     ادخ��ل ع��ىل www. eldercare. gov وهو محدد مواقع كبار الس��ن وهي إحدى 

الخدم��ات العامة يف إدارة املس��نن بالواليات املتحدة.  م��ا املوارد املتاحة يف هذا 

املوقع؟ ما املوضوعات التي تغطيها هذه املوارد؟

حالة دراسية:  لماذا علينا أن نتخلص من بعض الوظائف لتخفيض التكاليف؟

تحاول بعض الرشكات اس��تخدام تقنيات غ��ري معتادة لتقليل املوظفن بدون الترسيح 

الذي يؤدي ملتالزمة »املوظفن املس��تمرين يف عملهم« لس��ائر املوظفن.  أرس��لت رشكة 

فريمونت رينو فودز )Vermont›s Rhino Foods( التي تصنع عجينة البس��كويت آليس 

كريم بن وجريي 15 عاماًل من مصنعها ملصنع مرطب الش��فاه املجاور لتقديم املس��اعدة 

يف موس��م الذروة يف العطالت.  س��ددت رينو رواتب املوظفن ثم أرسلت للمصنع فاتورة 

بعدد س��اعات العمل.  خفضت رشكة نيوكور س��تيل )Nucor Steel( عدد ساعات العمل 

للموظفن العاملن بالس��اعة.  ويف األيام التي ال يكونون متواجدين فيها يف املصنع يتسلم 

املوظفون أجورهم بناء عىل الراتب األسايس لتأدية أعال الصيانة أو تلقي تدريٍب داخل 

القاعات الدراس��ية.  قررت رشك��ة الكرشي ريرتيت��س )Luxury Retreats( وهي إحدى 

وكاالت تأجري الفيالت املساعدة يف تدريب طاقم العمل عىل اكتساب املزيد من املهارات 

من خالل نقل املوظفن من قس��م تطوير املنتج إىل قس��م املبيعات بداًل من االس��تعانة 

مبوظفن جدد.  وقدمت رشكة إرنست آند يانج )Ernest & Young( 9000 من موظفيها 

يف الصن وهونج كونج فرصة للحصول عىل إجازة ملدة شهر واحد غري مدفوع األجر خالل 

النص��ف األول من ع��ام 2009.  ووافق حوايل 90% من مدققي الحس��ابات بالرشكة عىل 

الحصول عىل اإلجازة. 
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ولك��ن ملاذا تبذل الرشكات الوقت والجهد لتطوير اس��رتاتيجيات بديلة من أجل تجنب 

عملية الترسيح.  فكر يف األس��باب االقتصادية بجانب املسؤولية االجتاعية.  هل تعتقد أن 

الرشكات عليها أن تتجنب متاًما اللجوء لعملية الترسيح؟ هل ميكن أن تكون عملية الترسيح 

ذات فائدة عىل اإلطالق للرشكات؟ أو للموظفن؟ هل ميكن للتدريب والتطوير أن يس��اعدا 

عىل التخلص من الحاجة إىل الترسيح؟ ارشح أسبابك. 

الحالة 4 صفحات من بيزنيس وييك

اثنان في موقع واحد:

يشرتكان يف مسمى وظيفي واحد وراتب واحد واملكتب والهاتف والربيد اإللكرتوين نفسها.  

كا تبدو س��ريتهم الذاتية تقريًبا واحدة.  عىل مدى الس��نوات ال� خمس عرشة سنة السابقة 

عمل شارون سريكون )48 عاًما( وليندا جالدزيسزيويك )45 عاًما( باعتبارها رشيكتان يف سبع 

وظائف للموارد البرشية يف ثالث رشكات مختلفة.  وها اآلن يعمالن كاستشاريي تعويضات 

يف مجموع��ة يب إن يس )PNC Financial Services Group Inc( للخدم��ات املالي��ة يف 

بيتسبريج إذ يصفهم أحد املديرين التنفيذين بوصف قد يثبط من عزم وإرادة أكرث املوظفن 

تعاوًنا قائاًل: »دامئًا أعتربهم شخصاً واحداً« أو كا يقول فاالنتاين بريزيزدييك. 

تعد املش��اركة الوظيفية الناجح��ة أمرًا يتطلب الكثري من االنتب��اه أكرث من أي ترتيبات 

عم��ل أخرى.  فيجب عىل الرشكاء الثقة ببعضهم البع��ض وهم يحصلون عىل التقدير ذاته 

أما إذا أخفق أحدهم فيتحمل كالها املس��ؤولية.  عىل الرشيكن أن يتواصال حول تفاصيل 

حياته��ا بدق��ة.  ألنها مثل الرقصة الثنائية التي يج��ب أن تتم يف تناغم.  تقول كاثرين يس 

دي أبولونيا النائب األول لرئيس رشكة يف يب إن يس: »يجب أن يسود التفاهم بن الرشيكن 

ألنها يكمالن بعضها البعض فإذا مل ينجح العمل تعطل.  وقد يفش��ل العمل للعديد من 

األس��باب. فالعمل يشبه الزواج«. يتمتع حوايل نصف املوظفن يف يب إن يس والبالغ عددهم 

25,000 موظف برتتيبات العمل املرنة ويوجد إجايل 12 وظيفة مشرتكة. 

يع��ود القرار باملش��اركة الوظيفي��ة إىل تقدير مكان العمل.  يقول بات كاتيبو مؤس��س 

workoptions. com »إذا كانت الوظيفة بدوام كامل فال يحتمل تهميش املساهمة«.
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ال يوجد تقدير محدد حول عدد املوظفن الذين يش��رتكون يف وظائف يف الوقت الحايل.  

إال أن ال��رشكات تح��اول االحتفاظ بالرجال والنس��اء املهرة الذين لديه��م عائالت وأطفال 

باإلضافة إىل جيل الطفرة الس��كانية الذين يودون قض��اء بعض الوقت معهم ما يزيد من 

الوظائف املشرتكة.  

 أثبتت الدراسة الوطنية للموظفن لعام 2005 التي أجراها معهد األرسة والعمل أن 44% من 

الرشكات تسمح لبعض املوظفن املشاركة يف الوظائف.  ففي عام 1998 بلغ معدل ذلك %38. 

تقوية الروابط:

ع��رثت ش��ارون وليندا عىل ه��ذه الفرصة بالصدفة أثن��اء مرورها مبرحل��ة انتقالية يف 

 Melton( حياتها العملية والحياة الخاصة.  ويف أواخر عام 1980 كانت رشكة ميلون املالية

Financial Corp( التي عملتا فيها كمستشارين بدوام كامل تعاين أزمة طاحنة.  فاستغنى 

البنك عن 20% من القوى العاملة وكان يبحث عن طرق لتش��جيع املوظفن املوهوبن عىل 

البقاء.  بعد أن رزقت ش��ارون مبولودها األول اقرتحت فكرة املش��اركة الوظيفية وقد راقت 

تلك الفكرة المرأة أخرى.  عندما تركت رشيكة شارون رشكة ميلون لتعمل يف مجال التدريس 

طلبت شارون من ليندا التي كانت للتو قد أنهت إجازة الوضع الخاصة بها وترغب يف قضاء 

املزيد من الوقت مع ابنها التقدم للوظيفة.  ويف أكتوبر عام 1991 بدأتا العمل مًعا. 

تطلبت االتصاالت املس��تمرة بينها والتنس��يق املكثف الكثري م��ن الجهد.  ولكن اآلن 

أصبح األمر أس��هل مع الهواتف املحمولة والربيد اإللكرتوين.  تعمل ش��ارون اإلثنن والثالثاء 

وتعم��ل ليندا الخميس والجمع��ة ويتبادالن العمل يوم األربع��اء.  تحرص الرشيكتان عىل 

التحدث وتبادل الرس��ائل النصية عدة مرات يف اليوم ويزداد ذلك أيام األربعاء ويس��جالن 

الدخول لياًل.  ويحتفظان مبالحظات وس��جل للهاتف حتى أنهم يصفان لغة الجسد الخاصة 

مبن يقابالهم.  تقول ش��ارون:  »نبذل املزيد من الجهد حتى ال يش��عر الناس بأي فجوات 

ونرجع للمالحظات التي دوناها عند التحدث مع اآلخرين«.  كانت رحالت الذهاب واإلياب 

تضيف ثالث ساعات إىل أسابيع العمل ولكن ليندا تقول:  »نعلم أن الرتتيبات قد تنتهي يف 

أي وقت لذا نفعل ما بوسعنا«.  ولذلك يجدوالن املقابالت بينها وهذا ما يجعل زمالئها 

يلومونها عىل التخطيط املسبق لتناول وجبات الغداء.  
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يف األي��ام األوىل لعملها مًعا مل يكن زمالء العم��ل يقدمون لهم الدعم املطلوب.  تقول 

ش��ارون:  »ح��اول البعض اإليقاع بينن��ا.  فأحدهم قد يقول قالت يل لين��دا أمس كذا وكذا 

وأن��ا أع��رف أنها مل تقل ذلك.  أو قد يقول البعض األخر أنت محظوظة جًدا.  فأرغب يف أن 

أجيبهم:  وهل تعلمون أين أتقاىض نصف الراتب«. 

نقطة التالقي:

انتقلت الرشيكتان من العمل يف األجور إىل التوظيف يف ميلون عام 1995 وهي وظيفة 

تطلب��ت الكث��ري من وقتها أكرث ما توقعتا مع مدير ال يفضل هذا النوع من التنس��يقات.  

تقول ش��ارون: »قيل لنا أننا إذا رغبنا يف البق��اء فعلينا العمل بدوام كامل فقررنا البحث يف 

مكان آخر«.

مل يس��تغرق األم��ر وقًتا طوي��اًل إليجاد وظيفة أخرى بنظام املش��اركة. تع��د الخدمات 

املالية يف بيتس��بريج صغرية نس��بًيا.  فساندي ش��ورت التي كانت إحدى زميالتهم يف ميلون 

وس��اعدتها عىل املش��اركة الوظيفية وانتقلت إىل رشكة يب إن يس وه��ي التي كانت تقوم 

بالتوظيف.  ولكن ساندي كانت بحاجة لالقتناع.  كانت يب إن يس متر مبرحلة إعادة هيكلة 

وكانت تتس��اءل عن مدى إمكانية التعامل مع ش��خصن بداًل من ش��خص واحد يف وظيفة 

واحدة.  أكدت لها شارون وليندا أنها ستنجحان يف هذه الوظيفة املشرتكة.  ويف عام 2002 

وبعد خمس سنوات من الوظيفة انتقلتا إىل وظيفة أخرى مخصصة لها ولكن رسعان ما تم 

استبعادها نتيجة عملية إعادة هيكلة. 

 )Crown Castle International Corp( بعد عامن من العمل يف رشكة كراون كاس��ل إنرتناشيونال

الت��ي تعمل يف إيجار خاليا األبراج عمل ش��ارون ولين��دا يف رشكة يب إن يس من خالل رينيه 

رويس مدير األول للموارد البرشية الذي مل يكن متأكداً متاًما من قدرة موظفتن عىل املشاركة 

يف وظيفة.  مل تكن ش��ارون وليندا يف عملها كاستش��ارين يف حاجة إىل التفاعل اليومي مع 

أقرانهم خارج القسم الخاص بهم.  ُيعد دور املوارد البرشية مختلًفا وكان املديرون املاليون 

الذين يتلقون التوجيهات من ش��ارون وليندا يرون أن املش��اركة الوظيفية ستعقد حياتهم.  

ويق��ول رويس:  »كان املدي��رون بحاجة للتأك��د من أنه يف حالة تعام��ل أحد املوظفن مع 
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شارون يوم الثالثاء مثاًل لن يضطر إلعادة عرض املشكلة مرة أخرى يوم األربعاء عىل ليندا«.  

اس��تطاعت رويس بعد العديد من املقاب��الت واملراجعات أن تؤك��د للمديرين أن ذلك لن 

يحدث. 

وقب��ل ه��ذا الحن كانت ش��ارون وليندا قد اكتس��بتا خربة واس��عة يف واحدة من أهم 

األشياء التي تؤثر يف املسار الوظيفي ألي موظف وهي تلبية توقعات املدير.  وتتذكر رويس 

حذرتني ش��ارون قائلة: »تذكري أنك مل توظفي ش��خصن متواجدين طوال الوقت.  »وكان 

بالفعل يؤرقني وجود شخصن ولكني كنت أذكر نفيس دامئًا أنها شخص واحد«.  كان عىل 

رويس أن تقاوم ميلها لتقسيم املهام حسب نقاط القوة الخاصة بكل منها، إذ تتميز شارون 

بالتنظيم الش��ديد أك��رث من ليندا.  وتتق��ن التحدث إىل الجمهور وتفض��ل قيادة الدورات 

التدريبية الجاعية يف حن تفضل ليندا التفاعل الفردي. 

وبع��د عام ونصف تم اس��تبعاد وظيفة ليندا وش��ارون وعادتا مرة أخ��رى للتعامل مع 

األجور يف يب إن يس التي كانت وظيفتها الس��ابعة مًعا.  وكالعادة كان االنتقال أمرًا جانبًيا 

كا تقول ليندا:  »هل س��نكون يف املوقع ذاته إذا عملنا بدوام كامل؟ ال«.  ولكن عىل مدار 

السنوات رفضتا الكثري من عروض العمل بدوام كامل.  »قد تحدث أحياًنا مواقف ال نفضلها 

ولكننا قد نفعل أي يشء ألننا بالفعل نقدر وجودنا مًعا«.

بدأت شارون العمل هذا الربيع من املنزل يف أيام إجازاتها يف أحد املرشوعات املستقلة 

لصالح يب إن يس.  ال تعد ش��قتها مجهزة متاًما للعمل وهي مس��تعدة للعمل اآلن أكرث ألن 

أبناءها كربوا.  لكنها مل تتكيف مع الوضع الجديد ومل يعجبها.  

أسئلة:

من املنظور املهني ملاذا قد يقرر موظفان املشاركة يف وظيفة واحدة؟. 1

ما مميزات وعيوب املشاركة الوظيفية من منظور الرشكة؟. 2

هل ُتعد أنواع معينة من الوظائف أفضل للمش��اركة؟ هل تحدث خصائص الوظيفة . 3

أو املدير أو املوظفن أثرًا مهًا عىل املشاركة يف الوظيفة؟ وضح.
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الجزء الخامس

المستقبل

يناقش الفصل الثالث عرش مس��تقبل التدريب والتطوير والعوامل الكثرية التي س��تؤثر 

يف مس��تقبل التدريب والتطوير مب��ا يف ذلك تطوير التكنولوجيا الجدي��دة التي قد تؤثر يف 

كيفي��ة إجراء التدريب، ونوعيته وواقعيته والتأكي��د املتزايد عىل التدريب الفوري والقيمة 

املتزايدة املوجهة نحو رأس املال الفكري الذي ميكن تطويره من خالل الشبكات والعالقات 

االجتامعية.  

وينتهي الجزء الخامس بحالة دراس��ية تكشف كيف تستخدم رشكة واحدة التكنولوجيا 

لتيسري التوجيه عرب الشبكة. 
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الفصل الثالث عشر 

مستقبل التدريب والتطوير

األهداف:

بعد قراءتك لهذا الفصل يفرتض بك أن تكون قادراً عىل: 

تحديد التوجهات املستقبلية املحتمل تأثريها يف إدارات التدريب واملدربني.  . 1

مناقش��ة كيفية تأثري تلك التوجهات املستقبلية يف تقديم التدريب وإدارته باإلضافة . 2

إىل الدور اإلسرتاتيجي إلدارة التدريب.  

مناقشة كيفية اختالف تصميم التدريب الرسيع عن تصميم التدريب التقليدي.  . 3

وصف مكونات منوذج التغري وكيفية استخدامها لتقديم طرق جديدة للتدريب.  . 4

قياس تطبيقات التدريب الحالية.  . 5

مناقش��ة كيف ميكن إلعادة هندسة العملية أن تستخدم يف مراجعة وإعادة تصميم . 6

مامرسات إدارة التدريب )مثل االلتحاق بالتدريب(.  

مناقشة مزايا التدريب املدمج.  . 7

التدريب بغرض االستدامة:

يقص��د باالس��تدامة ق��درة الرشكة عىل جن��ي أرب��اح دون التضحية مب��وارد موظفيها، 

أو املجتم��ع أو البيئ��ة.  وقد جعل الكثري من الرشكات مفهوم االس��تدامة ج��زءاً مهاًم من 

إس��رتاتيجيتها للنجاح.  وهنا نجد أن التدريب والتطوير يس��اعدا تلك الرشكات عىل تحقيق 

أهداف االستدامة الخاصة بها.

فعىل س��بيل املثال، تدعم رشكة نوفارتس )Novartis( للمس��تحرضات الدوائية مبادرة 

الدع��م النف��ي واالجتامعي اإلقليم��ي )REPSSI( وهي منظمة خريية توج��د يف إفريقيا 
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وتقدم الدعم النف��ي والوجداين لألطفال املصابني مبرض نقص املناعة اإليدز.  يزود مدربو 

الرشك��ة موظفي املبادرة بتدريب عىل تطوير القي��ادة، إذ تخطط تلك املنظمة الخريية إىل 

رفع معدل خدماتها من 500,000 طفل إىل مساعدة 5 ماليني طفل بحلول عام 2011.  ومع 

ذلك، حتى ميكن تحقيق الهدف من الخدمة يحتاج مديرو املبادرة إىل تدريب عىل مهارات 

التواص��ل، وتقديم التغذي��ة الراجعة واملهارات الثقافية املش��رتكة وإدارة املرشوعات.  وقد 

قامت نوفارتس بتحويل برامج التدريب املؤس��ي إىل صيغ��ة مفيدة ملوظفي املبادرة.  إذ 

يت��م إلقاء محتوى التدريب من خالل دورات يلقيه��ا مدرب ودورات تعليم إلكرتوين.  كام 

تقوم نوفارتس بجانب رشكائها من موردي التدريب مبا يف ذلك كليات إدارة األعامل بإرسال 

متحدثيه��م عىل نفقاته��م الخاصة إىل أفريقيا.  كام يتواجد املدرب��ون للقيام باملتابعة بعد 

اكتامل أي دورة.  

كام أن رشكة دي إتش إل أوروبا )DHL Express Europe( أطلقت خط إنتاج محايد 

الكربون تحت مس��مى »جوجرين« )GoGreen(.  ومبجرد تس��ليم شحنات جوجرين يتم 

حس��اب األثر البيئي الخاص بها ويش��مل ذلك حس��اب النقل بالش��احنة والفرز والرحالت 

الجوية الطويلة والتوزيع وذلك باس��تخدام برنامج يوضح كل االنبعاثات الكربونية الصادرة 

أثناء عمليات الشحن.  ويتم تحميل العمالء رسوم تعويض تلك االنبعاثات.  وتستخدم ذلك 

الرس��وم حينئذ يف متويل مرشوعات تهدف إىل خفض نس��بة الكربون مثل تطوير املركبات 

التي تعمل بالوقود البديل والخاليا الشمس��ية وزراعة األش��جار.  وتس��تخدم دي إتش إل 

أوروب��ا التعليم اإللكرتوين يف مس��اعدة موظف��ي املبيعات لديها يف فه��م الحقائق الخاصة 

باالحتباس الحراري وملاذا ميثل أهمية بالنسبة للرشكة وكذلك فهم برامج الرشكة املستخدمة 

يف مواضعها املناسبة لتخفيض األثر الناتج عىل االحتباس الحراري.  كام تقدم الرشكة برنامجاً 

تدريبي��اً بيئياً لكل املوظفني مش��موالً فيه��م أكادميية جوجرين التي تتضم��ن القيام مبهام 

متعددة متعلقة مبامرسات العمل الدويل.  

أما رشكة جلبان بيلدنج )Gilbane Building( فهي رشكة إنش��اءات متلكها عائلة ويقع 

مركزه��ا الرئيس يف والية رود آيالند.  ومثلت اهتاممات الرشكة بالتش��ييد املطابق للمعايري 

الصديقة للبيئة جزءاً من ثقافتها لس��نوات طويلة.  ومؤخراً أظهر العمالء مزيداً من الرغبة 
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يف »املباين الخرضاء«.  ويقصد باملباين الخرضاء تلك املباين التي يتم تصميمها بش��كل تكون 

النفايات الناتجة عن اإلنش��اءات أقل وتس��تخدم كهرباء أق��ل.  وبالطبع يرغب العمالء يف 

ادخار تكاليف الطاقة واالس��تقطاعات الرضيبة التي تتاح لتش��جيع تشييد املباين الخرضاء.  

ونتيجة لتبني أس��اليب إنش��ائية تتفق واملعاي��ري البيئية تكون جلبان عىل قدر املس��ؤولية 

االجتامعية وتدر مشاريعها أرباحاً. 

يلعب التدريب دوراً مهاًم يف مساعدة جلبان عىل تجاوز توقعات العمالء بتقديم مباين 

أك��ر اخرضاراً والتي يرغب فيها العمالء.  ويقدم يف جامعة جلبان دورات إلكرتونية وأخرى 

مب��ارشة باإلضاف��ة إىل التعليم عن بعد والقاعات الدراس��ية االفرتاضي��ة.  كام تقدم جلبان 

دورات تدريبية وش��هادات معتمدة للموظفني يف نظام تقييم )القيادة يف الطاقة والتصميم 

البيئ��ي( )LEED(.  وميث��ل نظام تقييم ليي��د مجموعة من املعايري الخاصة بإنش��اء املباين 

بطريق��ة تفي باملعايري البيئي��ة والحد األدىن من النفايات.  وقد ت��م وضع تلك املعايري من 

قب��ل مجلس املباين الخرضاء األمرييك الذي يتكون من مديري املنتج البنايئ واملالك واملرافق 

والوكاالت الحكومية العاملة يف قطاع تجارة اإلنش��اءات.  وما يتم بناؤه طبقاً لنظام القيادة 

يف الطاق��ة والتصميم البيئي يكون معتم��داً من ذلك النظام.  ونجد هنا أن إحدى الدورات 

التي تقدم يف جامعة جلبان تس��اعد املوظفني عىل االس��تعداد الختبار نظام تقييم لييد.  إذ 

تتن��اول الدورة بطاقات األداء املتوازن الخاص بنظ��ام لييد ومراجعة قرارات التصميم.  كام 

تبني وثائق الدورة رضورة حفاظ رشكات البناء عىل املبني يف حالته لحني اعتامده من نظام 

لييد.  كام يتاح للمش��اركني يف الدورة اس��تخدام البوابة اإللكرتوني��ة الخرضاء لجلبان وهي 

صفحة عىل شبكة اإلنرتنت الداخلية للرشكة تتيح الدخول عىل موارد الدورة مثل الكتيبات 

الدراسية واالختبارات التدريبية.  كام تقدم جامعة جلبان دورة أخرى بعنوان نجاح اإلنشاء 

الجديد وتقوم من خاللها بتدريب مديري اإلنش��اءات عىل كيفية العمل مع جميع األقسام 

)مثل املش��رتيات( إلنت��اج مبني معتمد من نظام لييد.  فعىل س��بيل املث��ال، لو كان لدى 

رشكة البناء الرغبة يف اس��تخدام مستوى عاٍل من املواد املعادة التدوير يف إنشاء املبني كان 

الحديد هو الخيار األمثل.  ومع ذلك، فمن املهم أن تعرف أن جدول البناء يراعي طول مدة 

التسليم.  ويجب عىل املدير التأكد من أن جدول البناء يراعي طول مهلة التسليم.  وبجانب 

تقدي��م التدري��ب تقوم جلبان بوضع الفرق الخرضاء يف كل من املناطق العاملة التس��ع يف 
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الرشكة وذلك ملس��اعدة املنطقة عىل تطوير واس��تخدام مامرس��ات العمل املستدام وحتى 

تكون املنطقة مواكبة ألحدث مواد وطرق اإلنشاءات الخرضاء.  

المصدر: 
M.  Weinstein, »Charity Begins @ Work,« Training )May 2008(: 56 -58; A.  Fox, »Get in the Business 

of Being Green,« HR Magazine )June 2008(; 45; J.  Jarventaus, »Training a Green Workforce,« 

T+D )September 2007(: 28-34; H.  Dolezalek, »Good News: Training Can Save the World,« 

Training )May 2006(: 28- 33; Gilbane Building Company Web site, www. gilbanebuilding. com.  

مقدمة:

تبدأ رشكات كثرية يف استخدام التدريب للمساعدة يف تحقيق أهداف االستدامة.  ويرتبط 

ذلك بالتأكيد املتزايد ع��ىل تحليل األداء والتدريب بغرض تعزيز العمل وهو أحد توجهات 

التدريب مس��تقبال.  ويف خالل االثني عرش فصاًل الس��ابقة متت مناقش��ة تصميم التدريب 

وتقدمي��ه باإلضافة إىل تطوير املوظفني وإدارة حياته الوظيفية.  أما هذا الفصل فيس��تطلع 

املستقبل من خالل مناقشة التوجهات التي تؤثر يف مستقبل التدريب والتطوير ومستقبلك 

بصفتك مدرباً.  إذ يقدم الجدول )13-1( التوجهات املستقبلية التي ستؤثر يف التدريب.  

االستخدام المتزايد لتقنيات جديدة تستخدم في تقديم التدريب:

إن تقني��ات التعليم عرب اإلنرتنت والتعليم من خ��الل الهواتف الذكية املحمولة وغريها 

من التقنيات الجديدة س��يزيد اس��تخدامها عىل األرجح يف املس��تقبل ألس��باب عدة.  أوالً، 

انخفاض تكلفة تلك التقنيات يف املس��تقبل.  ثانياً، ميكن للرشكات أن تس��تخدم التكنولوجيا 

يف إعداد املوظفني بش��كل أفضل لخدمة العمالء وخلق أنشطة جديدة.  ثالثاً، أن استخدام 

تلك التقنيات الجديدة ميكن أن يخفض من تكاليف التدريب بش��كل مس��تدام وذلك فيام 

يتعلق بإحض��ار املوظفني املتباعدين جغرافياً إىل موقع تدريب مركزي واحد )مثل تكاليف 

السفر والوجبات الغذائية واإلقامة(.  رابعاً، تسمح تلك التقنيات للمدربني بأن يدخلوا كثرياً 

من خصائص بيئة التعليم املرغوبة يف التدريب )مثل التدريب والتغذية الراجعة والتعزيز(.  

خامساً، إنه ومع تعيني الرشكات مزيداً من املوظفني املتعاقدين )مثل موظفي الدوام الجزيئ 
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واالستش��اريني( وعرضها ملزيد من ترتيبات العم��ل البديل )مثل جداول العمل املرنة(، فإن 

التكنولوجيا ستسمح بتقديم التدريب يف أي مكان وأي وقت.   

 تجعل التكنولوجيا الجديدة يف اإلمكان خلق منتجات »ذكية«1051.  فعىل سبيل املثال، دامئاً 

ما ترتك الطرود التي تنقلها رشكة يو يب إس املتحدة للخدمات الربيدية )UPS( دلياًل للفحص 

اإللكرتوين ميكن اس��تخدامه لتحسني عمليات الشحن والتسليم.  ويف املستقبل، ميكن أن ترتك 

املنتجات التدريبية دلياًل للفحص اإللكرتوين ميكن املدربني واملديرين من فهم كيفية استخدام 

تلك املنتجات بش��كل أفضل.  كام أن التقنيات الجديدة التي تربط بني علوم الحاس��ب اآليل 

وتصميم التدريب وواجهات الجرافيك تس��تطيع زيادة قدرتنا ع��ىل التدريب1052.  وقريباً قد 

يتدرب املوظفون أثناء نومهم.  فقد يبتكر مستقباًل أحد الربامج الذي يكشف عن وقت رؤية 

الش��خص ألحالمه وهو نائم وهو الوقت املالئم الكتس��اب مهارات جديدة.  ويف هذا السياق 

تجد تكنولوجيا االنغامس عن بعد.  وهي تكنولوجيا تقدم عروضاً تصويرية مجس��مة واقعية 

ميكن للموظفني من خاللها سامع معاونيهم ورؤيتهم كام لو كانوا موجودين فعلياً يف العمل.  

إذ ميكن اس��تخدام تلك التكنولوجيا لعمل قاعة تدريب للتصوير املجس��مي )الهولوغرايف( يف 

العم��ل بوجود متدربني افرتاضيني يتم عرضهم من خالل تس��ليط أش��عة للداخل من مواقع 

أخرى.  وهناك تكنولوجيا العرض الش��بيك االفرتايض التي تس��لط الصور مبارشة عىل ش��بكية 

العني.  وتقدم هذه التكنولوجيا دعم أداء آين ويف املوقع.  

جدول )13 - 1( التوجهات املستقبلية التي ستؤثر يف التدريب

• االستخدام املتزايد لتقنيات جديدة لتقديم التدريب.  	

• الطلب املتزايد عىل التدريب املرتبط برتتيبات العمل االفرتاضية. 	

• التأكي��د املتزايد عىل الرسعة يف التصميم والرتكيز يف املحتوى واس��تخدام طرق إلقاء 	

متعددة

• التأكيد املتزايد عىل اكتساب رأس املال الفكري ومشاركته.  	

• االستخدام املتزايد لدعم األداء السليم. 	

• التأكيد املتزايد عىل تحليل األداء والتدريب بغرض تعزيز العمل.  	
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• االستخدام املتزايد لرشاكات التدريب والتدريب من خالل مصادر خارجية.  	

• تغيري الرؤية النموذجية للتدريب والتطوير.  	

 تق��وم تل��ك التكنولوجيا بنقل ما يظهر عىل شاش��ة الحاس��ب اآليل وتخفضه من خالل 

نظارات خاصة تسلطها مبارشة عىل الشبكية باللون الكامل.  وتبدو الصورة كام لو أنها تطفو 

يف الهواء عىل بعد قدمني.  وهناك مجسم األفاتار الرقمي الذي ميثل مدرباً افرتاضياً متحركاً.  

ومن خالل تلك التقنية ميكن ملدريب الرشكة أن يشكلوا مجسامت متحركة لشخصياتهم بغرض 

التدريب اإللكرتوين.  ويف املستقبل سيتضمن التدريب استخداماً أكرب لصور املحاكاة الثنائية 

والثالثية األبعاد والعوامل االفرتاضية مثل برنامج املحاكاة س��كند اليف )Second Life( التي 

تظه��ر التفاعالت بني املوظفني بعضهم البعض وبني املوظفني والعمالء )مثل تفاعل موظفي 

مبيعات املس��تحرضات الدوائية مع األطباء والصيادلة وغريهم من املتخصصني يف الخدمات 

الصحية(1053.  وميكن تغيري محتوى صور املحاكاة تلك رسيعاً بهدف جعلها مناسبة للجمهور 

املس��تهدف عىل النطاق العامل��ي.  وهناك تقنيات أخرى تجعل التعاون س��هل للغاية وهي 

الرسائل الفورية وأجهزة املساعدات الرقمية الشخصية )PDAs( ومواقع التواصل االجتامعي 

واملدونات والربامج االجتامعية مثل ميتاب )Meetup( ومايسبيس )MySpace(1054.  وميكن 

تصنيف املعرفة املتبادلة خالل أنواع التعاون تلك عىل أنها معرفة ضمنية يصعب تناقلها من 

خالل طرق أخرى.  

الطلب المتزايد على التدريب المرتبط بترتيبات العمل االفتراضية:

تتضم��ن ترتيبات العمل االفرتاضي��ة فرقاً افرتاضية باإلضاف��ة إىل العمل عن البعد وهو 

العم��ل الذي يقوم ب��ه املوظف من موقع بعيد )عن مقرات العم��ل املركزية( ويتمتع فيه 

باتصال محدود مع زمالئه ولكنه يكون قادراً عىل التواصل إلكرتونياً.  ولعل الس��مة املهمة 

لرتتيب��ات العمل االفرتاضية هي أن املوقع والهي��كل التنظيمي والعالقات الوظيفية ال متثل 

عوامل محددة1055.  فعىل سبيل املثال، قد يعمل املوظفون التابعون ملنظمتني أو ثالث معاً 

يف مشاريع تكون مصممة للوفاء باالحتياجات اإلسرتاتيجية والتشغيلية الخاصة مبنظامتهم.  

وباملثل، قد يعمل املوظفون داخل املنظمة الواحدة نفسها مع زمالء من وحدات أو وظائف 
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مختلف��ة يف فريق مرشوع معني.  وهنا نجد أن فرق املعرفة االفرتاضية يكون لديهم أعضاء 

يت��م توزيعهم عرب رشكات وبلدان ومناطق زمنية متع��ددة.  فالتنوع لديهم يتجاوز التنوع 

املوج��ود بني ف��رق املعرفة األخرى التي ميثل فيها أعضاء الفري��ق تخصصات مختلفة ورمبا 

ثقافات ولغات وصور مختلفة من الوالء للمنظمة.  

ال يك��ون لتل��ك الفرق عضوية ثابتة.  فق��د ينتقل األعضاء م��ن وإىل الفريق يف مراحل 

مختلفة أثناء القيام مبرشوع ما.  بل قد يش��ارك بع��ض األعضاء يف جميع املهام املكلف بها 

الفري��ق بينام قد يعمل غريهم يف بعض املهام فحس��ب.  وهن��ا نجد أن نجاح فرق املعرفة 

االفرتاضي��ة يحتاج إىل هيكل )مثل عالقات رف��ع التقارير بني املوظفني والعضوية( والقيادة 

)تفوي��ض القيادة مش��اركتها واالندماج يف فرق أخرى(، القي��م املتبادلة )ما الذي يقيم عىل 

أنه فريق؟ وكيف س��ندير املقابالت ونتخذ القرارات ونحل املشكالت؟(، واألهداف املرصود 

لتحقيقه��ا مكافأة )ما أهدافنا األساس��ية؟ ما الذي يريده الزبائن منا؟ وكيف س��نكافئ من 

يحق��ق تلك األه��داف؟(.  فإذا كان أعضاء الفريق ينتم��ون إىل ثقافات مختلفة فإن العمل 

عن بعد قد يجعل التعامل مع اللغة واالختالفات الثقافية أكر صعوبة.  فعىل سبيل املثال، 

اكتش��فت الفرق املس��ؤولة عن تقييم فرص األعامل املتاحة ملشاريع رشكة شيل تكنولوجي 

فينت��رشز )Shell Technology Ventures(، وه��ي ف��رع من رشكة رويال دوتش/ش��يل 

)Royal Dutch/Shell( أنه��ا كان��ت تحاول جاهدة ابتكار عملي��ة يقوم بها الفريق تكون 

منظمة بحيث يس��تطيع أعضاء الفريق الذين يفضلون البن��اء التنظيمي من التقدم بدون 

إيجاد الكثري من البريوقراطية التي من ش��أنها إعاقة أعضاء الفريق الذين يتفوقون يف بيئة 

غ��ري منظمة.  وهنا نجد أن أعضاء فريق دوتش يفضل��ون – أكر من زمالئهم من الواليات 

املتحدة – معرفة املزيد من التفاصيل عن كيفية عمل تلك العملية ومن سيتخذ فيها القرار، 

وما الخطوات التالية.  

للتدري��ب تحديان يرتبطان برتتيبات العمل االفرتاضية.  أوالً، يلزم الرشكات أن تس��تثمر 

يف طرق تقديم التدريب التي تيرس التعاون الرقمي1056.  ويقصد ب�التعاون الرقمي التفاعل 

بني ش��خصني أو أكر من خالل حاسوب.  وهنا متكن شبكة الويب وشبكة اإلنرتنت الداخيل 

وبواب��ات التدريب اإللكرتوني��ة املوظفني من الحص��ول عىل الربام��ج التدريبية من خالل 
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حواس��بهم اآللية املكتبي��ة والتعاون مع غريه��م متى كان ذلك رضوري��اً.  تعتمد ترتيبات 

العمل االفرتاضية عىل التعاون الرقمي.  إذ يضطر أعضاء الفريق االفرتايض إىل التدريب عىل 

مهارات العمل الجامعي وفه��م االختالفات الثقافية باإلضافة إىل القدرات واملهارات الفنية 

املطلوبة ألداء وظائفهم.  ثانياً، بالنسبة للرشكات التي تطبق ترتيبات العمل االفرتاضية نجد 

أن الحصول عىل املعرفة ومعرفة من يحوزها من املوظفني ومش��اركتها من خالل الوظائف 

والف��رق واألفراد هي عوامل مهم��ة للغاية يف الحصول عىل الفعالية املطلوبة.  وهنا ينبغي 

إم��داد الفرق واملوظفني باألدوات الت��ي يحتاجونها إليجاد املعرفة التي ميكن اس��تخدامها 

لتقديم خدمة أو تطوير أو تصنيع منتج أو تحسني عملية.     

التأكيد المتزايد على سرعة التصميم وتركيز المحتوى واستخدام طرق إلقاء متعددة:

يواجه املدربون تحدياً يتمثل يف إيجاد طرق جديدة الس��تخدام تصميم التعليمي وذلك 

نتيجة للتكنولوجيا الجديدة1057.  وهنا يتم تطبيق نظام املناوبات يف قيادة عملية التدريب 

)م��ن املدرب حتى املوظف( وك��ذا مكان التدريب )من محل العمل للتدريب باس��تخدام 

الهاتف املحمول(.  فعىل سبيل املثال، يضطر املدربون إىل تحديد أفضل طريق لتصميم دورة 

تدريبية فعالة باستخدام تقنية بث الوسائط )البودكاستينج(، لكن وعىل الرغم من استخدام 

تكنولوجيا جديدة للتدريب تظل األسئلة األساسية كام ييل: ملاذا يتم القيام بالتدريب؟ وما 

هو الجمهور املستهدف؟ وما املوارد الرضورية لتمكني املوظفني من التدريب عىل ما ينبغي 

عليهم معرفته؟

وطبقاً ملناقش��اتنا يف الفصل األول ت��م انتقاد منوذج تصميم التدري��ب التقليدي لعدة 

أس��باب.  أوالً، ُيع��د هذا النموذج نهجاً تخطيطياً يقوم بتوجيهه خ��رباء موضوعيون.  ثانياً، 

يس��تخدم منوذج تصمي��م نظام التدريب نهج��اً متدرجاً ومعقوالً يفرتض اس��تقرار محتوى 

التدريب.  ثالثاً، مع اعتبار الطلب املتزايد عىل رضورة إلقاء التدريب يف وقته املناسب نجد 

أن التدريب التقليدي يستغرق وقتاً طوياًل.  وهنا نجد أن املقصود بتصميم التدريب الرسيع 

)RID( مجموعة من التقنيات التي تس��مح بابتكار التدريب بشكل أرسع.  فيقوم تصميم 

التدريب الرسي��ع بتعديل منوذج التصميم التدريبي الذي يتك��ون من تحليل االحتياجات 

والتصميم والتطوير والتنفيذ، والتقييم )اسرتجع مناقشة تصميم التدريب يف الفصل األول(.  
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ولتصمي��م التعليم��ي الرسيع مبدئان مهامن1058.  أحدهام يتمث��ل يف أن املحتوى التدريبي 

وعملية التدريب ميكن تطوريهام بش��كل مستقل عن بعضهام البعض.  أما املبدأ الثاين فهو 

أن امل��وارد التي يتم تخصيصها لتصميم التدريب وتقدميه ميكن إعادة تخصيصها بالش��كل 

املناس��ب.  فالتصميم يتضمن كل يشء يحدث قبل الدخول يف تجربة التدريب.  أما اإللقاء 

فهو ما يحدث أثناء تجربة التدريب.  فعىل س��بيل املث��ال، إذا كانت موارد الرشكة الخاصة 

بإلق��اء التدريب مح��دودة مثل وجود مجموعات كبرية من املتدربني ال يتس��ع لهم جدول 

التدريب املتاح هنا لزم تخصيص وقت إضايف لعملية التصميم.  ونجد اسرتاتيجيات تصميم 

التدري��ب الرسي��ع موضح��ة يف الجدول )13 -2(.  فعىل س��بيل املثال، نج��د أن اختالفات 

تصمي��م التدريب تجعل من الصع��ب تطوير برنامج تدريبي يرفع من مس��توى التدريب 

املت��اح لجميع املوظفني إىل الدرجة القص��وى.  ونتيجة لذلك، ميكن عرض محتوى التدريب 

م��ن خالل الكتب والكتيبات والرشائ��ط الصوتية ورشائط الفيديو والتعليم عرب اإلنرتنت إذا 

أمكن.  كام ميكن أيضاً الجمع بني خطوات عملية التصميم مثل التحليالت والتقييم.  فعىل 

س��بيل املثال، قد تكون اختبارات املعرفة وغريها من مخرجات التقييم معتمدة عىل نتائج 

تحلي��ل امله��ام أو نتائج تحليل احتياجات أخرى.  فليس��ت هن��اك رضورة داعية إىل إجراء 

تحلي��ل منفص��ل الحتياجات التدريب ونتائج��ه.  ويعني ذلك أن��ه إذا كان العميل مقتنعاً 

بوج��ود حاجة للتدريب وجاء املدرب ليؤكد عىل تلك الحاجة فلن يكون هناك مثة س��بب 

إلجراء تحليل احتياجات كامل )ومثال ذلك اللوائح الجديدة التي تؤثر يف الصفقات التجارية 

يف الخدمات املالية أو التغريات يف املنتج(.  كام ميكن يف تلك الحالة تزويد املوظفني بأدوات 

مس��اعدة مثل قوائم واستامرات العمل وأدوات دعم األداء وذلك اعتامداً عىل نتائج تحليل 

املهام حتى يتسنى تحديد األنشطة والقرارات املطلوبة إلمتام إجراء معني.  كام ميكن اختيار 

أدوات املس��اعدة ملس��اعدة املوظفني عىل إمتام اإلجراء وميكن حينها تقديم التدريب الذي 

يهدف إىل تدريب املوظفني عىل كيفية استخدام أدوات املساعدة تلك.  ولعل النقطة التي 

يجب أخذها يف االعتبار هي أنه ال ينبغي التخيل عن استخدام عملية تصميم التدريب )أو 

عملي��ة تصميم التدريب( كام متت مناقش��تها يف الفصل األول! لكن باإلضافة إىل ذلك، فإن 

املدربني س��يطورون اآلن ومستقباًل تقنيات خاصة بتصميم التدريب الرسيع لتقليل الوقت 

والتكلفة ولزيادة فعالية التصميم التدريبي بهدف تلبية احتياجات العمل بشكل أفضل.  



الجزء الخامس

تدريب وتطوير املوظفني 922

بيد أن املديرين دامئاً ما يطالبون بدورات تدريبية تكون أقرص وقتاً وتركز عىل املحتوى 

الرضوري.1059 ويتوقع من إدارات التدريب يف هذا السياق أن تخفض عدد الدورات والربامج 

التي تقدم دون أن تتناول بشكل مبارش قضية خاصة بالعمل أو مشكلة خاصة باألداء.  كام 

أن الخ��رباء الذين يقومون بأدوار املدربني عليهم تركي��ز عروضهم عىل املعلومات املرتبطة 

ارتباط��اً مبارشاً باملتدرب��ني.  كام أن الندوات ودورات التدريب الت��ي تجري عىل مدار أيام 

ع��دة أو أنصاف أيام س��يلزم إعادة تجهيزها بش��كل يجعلها س��هلة للحص��ول عليها وأكر 

وفردي��ة.  فمثاًل يف رشكة هارتفورد الي��ف )Hartford Life(، يتلقى مديرو التدريب مزيداً 

م��ن الطلبات الخاصة بعمل دورات تدريبية قصرية الوق��ت1060.  ولضامن حدوث التدريب 

ونقله يف الدورات القصرية طلب املدربون من املديرين أن يقوموا بأدوار مدربني خصوصيني 

به��دف إمتام التدريب كام قاموا بتوفري املزيد من فرص التدريب عىل رأس العمل.  وهناك 

رشكات أخ��رى تطلب من املتدرب��ني أن يقوموا بإنجاز عدد كبري م��ن املهام قبل بدء دورة 

التدري��ب وتس��تخدم تلك الرشكات يف ذلك مزي��داً من أدوات املس��اعدة بعدها.  وبذلك 

يصبح تطوير املحتوى املركز أسهل نظراً لوجود املدونات وبث الوسائل الذي يسمح بتطوير 

محت��وى التدريب بدون الحاجة إىل لغ��ات برمجة مثل لغة إتش يت إم إل )HTML(.  كام 

أن أدوات التأليف التي يطورها املحتوى ستظل سهلة االستخدام.  

يف املس��تقبل س��تضطر الرشكات إىل إدراك حقيقة أن اختالف املوظفني دامئاً ما يتطلب 

اخت��الف أنواع طرق تقديم التدريب1061.  إذ ميكن اس��تخدام مش��غالت إم يب ثري وأجهزة 

اآليبودز يف تقديم املحتوى الس��معي واملريئ.  كام ميكن إلدارات التدريب أن تستخدم نظم 

إدارة التدري��ب لتطوير نس��خ مختلفة من املحتوى التدريبي نفس��ه وذلك بهدف التعامل 

م��ع االختالفات يف أس��اليب التدريب الخاص��ة باملتدربني.  كام س��يوجه املزيد من الرتكيز 

ع��ىل التدريب غري الرس��مي.  وبالفعل يت��م تطوير األدوات لقياس التدريب غري الرس��مي 

ومعرفة حجمه حتى يتسنى تحديد فعاليته وميكن تصنيفه يف مكتبة إلكرتونية يتاح لجميع 

املوظفني الدخول عليها.  

س��يندمج املوظفون مستقباًل وبنس��بة كبرية يف إدارة تدريبهم الش��خيص وبناء بيئاتهم 

التدريبي��ة الخاصة وذلك باس��تخدام أدوات الويب1062.  وبينام ين��رصف املوظفون والفرق 
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إىل إش��باع حاجاته��م الخاصة فقد تهبط نظ��م التدريب املنترشة يف الرشك��ة والتي تراقب 

وتخترب وتتبع اس��تخدام املزيد من محتوى التدريب الرس��مي بل ويزداد يف الوقت نفس��ه 

تطوير واس��تخدام النظم التي تقدم أدوات ويب مهيأة بشكل يتناسب مع تقديم التدريب 

وتصميمه.  

التأكيد المتزايد على اكتساب رأس المال الفكري ومشاركته:

س��تواصل الرشكات التي تدرك القيمة اإلسرتاتيجية التي تكتسبها إذا ما أصبحت منظمة 

تدريبي��ة والت��ي أيضاً ينتابها القلق بش��أن فقدان املعارف القيمة بس��بب تقاعد املوظفني 

الذي��ن ينتمون إىل جيل الطفرة الس��كانية )انظر املناقش��ات املطروح��ة يف الفصلني األول 

والخام��س( س��عيها إليجاد طرق لتحويل مع��ارف املوظفني )رأس امل��ال البرشي( إىل أصل 

خ��اص بالرشكة ميكن املش��اركة فيه.  وكام وضحن��ا يف الفصل الثاين س��رتكز مهام التدريب 

ع��ىل التعليم مع التأكيد أيضاً عىل تدريب املوظفني وتطويرهم وإدارة وتنس��يق التدريب 

املتاح يف املنظمة.  س��تكون مش��اركة املعرفة واإلس��هام يف رأس امل��ال الفكري للرشكة أكر 

ش��يوعاً ألن تكنولوجيا التواصل االجتامعي التعاوين وتقنية أدوات الويب 2. 0 تيرس تطبيق 

هذه املس��ألة.  كام أن ظهور نظم التدريب الذكية وتقنيات التدريب عند الطلب ستجعل 

س��بل االتصال بالتكنولوجيا أرسع وأكر دقة وحداثة وأسهل من حيث تهيئتها ملواكبة عمل 

املوظفني واحتياجاتهم.   

كام سيس��تخدم عدد أكرب من ف��رق املوظفني ومجموعاتهم وس��ائل التواصل االجتامعي 

وأدوات الوي��ب 2. 0 بهدف مش��اركة الرواب��ط واملحتوى مع بعضهم البعض واملش��اركة يف 

املناقش��ات والتعاون ووضع محتوى التدريب.  فعىل س��بيل املثال، حتى يحس��ن املوظفون 

من اإلنتاجية يف رشكة إم دبليو إتش )MWH(، وهي رشكة هندس��ية تتخصص يف مرشوعات 
املي��اه طلب منهم أن يحددوا املوظفني الذين يتحدثون إليهم ويطلبون منهم املس��اعدة1063. 

ويتم استخدام تلك املعلومات لعمل خريطة توصيالت.  تبني تلك الخريطة ثغرات االتصاالت 

وهي املواضع التي تسقط فيها املعلومات ويظهر فيها املوظفون غري املتصلني بزمالئهم.  متثل 

غرض رشكة إم دبليو إتش من تطوير خريطة التوصيالت غري الرسمية بني املوظفني واملعروفة 

بتحليل الش��بكة االجتامعية يف خفض التكاليف وتحس��ني االتصاالت ب��ني مراكز التكنولوجيا 
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الس��بعة التابعة لها.  وقد وجدت الرشكة أن املعلومات كان تتدفق بش��كل جيد يف كل مركز 

عىل حدة وليس بني كل املراكز.  فعىل سبيل املثال، كان املوظفون يف دينفر عىل اتصال بسيط 

بزمالئه��م يف كاليفورنيا وكان اتصالهم بزم��الء اآلخرين يف نيوزيلندا عىل نطاق ضيق.  وإلزالة 

حواجز االتصال تم إرس��ال موظفي الواليات املتحدة إىل اململكة املتحدة لشغل وظائف أثناء 

العط��الت.  حي��ث تم تدريب كبار املديري��ن عىل أن يكونوا أقل تس��لطاً وأكر تعاوناً ومن 

ثم يس��اعدون يف تس��هيل تدفق املعلومات.  وبعد مىض خمس سنوات أصبح املوظفون يف 

رشكة إم دبليو إتش أكر ترابطاً مع بعضهم البعض.  واآلن ال يستغرق حصول املوظفني عىل 

املعلومات التي يحتاجونها س��وى نس��بة 2.4 من الخطوات يف املتوس��ط بعد أن كانت تلك 

النسبة 2.3 يف عام 2004.  

يعني االستخدام املتزايد للتقنيات الجديدة يف تقديم التدريب وتخزين املعرفة وتوصيلها 

أنه البد أن يكون املدربون عىل دراية علمية بالتكنولوجيا.  ويعني ذلك أنهم البد أن يفهموا 

نق��اط الضعف ونقاط الق��وة الخاصة بالتقنيات الجديدة وكذا املس��ائل املرتبطة بتطبيقها 

مثل التغلب عىل مقاومة املس��تخدمني للتغيري )الذي ستتم مناقشته الحقاً يف هذا الفصل(.  

قام��ت الكثري من الرشكات بابتكار وظائف مثل مدير املعرفة أو مس��ؤول املعلومات األول 

الذي تتناول وظيفته تحديد معرفة معتمدة والتأكد من إتاحتها للموظفني.  

االستخدام المتزايد لدعم األداء الحقيقي: 

ترتك الرشكات اآلن الربامج املنهجية والقاعات الدراس��ية بوصفها طريقة لتحس��ني األداء 

وتتجه بدالً عن ذلك إىل تبني دعم األداء الحقيقي الذي يكون متاحاً أثناء العمل1064.  ويشري 

التدري��ب املدم��ج هنا إىل ذلك التدريب ال��ذي يحدث أثناء الوظيف��ة كلام دعت الحاجة 

إىل ذل��ك.  إذ يتضم��ن تقنيات تعاونية وغري تعليمية مثل التبادل الفوري للرس��ائل ويكون 

مدمجاً مع إدارة املعرفة1065.  قد يصبح التدريب املدمج س��ائداً بش��كل متزايد يف املستقبل 

ألن ال��رشكات ق��د ال تتيح ملوظفيها فرصة حض��ور دورات التدريب يف القاعات الدراس��ية 

أو قض��اء س��اعات يف التعليم عرب اإلنرتنت الذي ال يكون مرتبطاً بش��كل مبارش مبتطلباتهم 

الوظيفية الحالية.  هذا ولن تختفي برامج ودورات التدريب الرسمي بل سرتكز بشكل كبري 

ع��ىل تطوير القدرات التي ميكن أن تفيد املوظف والرشكة عىل املدى الطويل.  وبالنس��بة 
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إىل التدريب املدمج س��ريكز عىل توفري التدريب الذي يحتاجه املوظف إلمتام مهام وظيفية 

أساس��ية.  وتتضمن منتجات التدريب املدمج تقديم محتوى محدد املهمة ونظام املحاكاة 

الت��ي ميكن الوصول إليها أثناء العمل باإلضافة إىل التعاون اآلين يف بيئات العمل االفرتاضية.  

يربط اس��تخدام التكنولوجيا الالس��لكية الحديثة والرسيعة املوظفني مبارشة باألعامل التي 

يقوم��ون بها.  فعىل س��بيل املث��ال، يتم زرع رقائ��ق التعرف ب��رتددات الراديو يف منتجات 

مث��ل املالبس واإلطارات وقطع الغي��ار امليكانيكية.  تحتوي تلك الرقائق عىل معلومات يتم 

تسليطها من خالل موجات الراديو إىل أجهزة السلكية معالجة محمولة باليد لدى املوظفني.  

وهنا نجد أن الجهاز وسياق املهمة وبيئة العمل غري متوافقني مع تعلم الربامج املنهجية أو 

القاعات الدراسية ولكنها متوافقة مع دعم األداء.  ويظهر هنا أن التدريب ما هو إال مهمة 

عم��ل تكون متكاملة م��ع مهامت عمل أخرى متنوعة ويتوقع حدوث��ه نتيجة للتعاون بني 

املوظفني واألجهزة يف مهمة عمل.  وميكن تزويد املوظفني بدعم أداء بش��كل آين من خالل 

التواصل مع الخرباء والتوجيه اآليل. 

 تتمثل إحدى رؤى املس��تقبل يف أنه س��يقدم للموظفني حلقات تدريب قصرية مدمجة 

يف أعاملهم وس��يتم تنبيههم بوقت الحاجة إىل مش��اهدة تلك الحلقات التعليمية وس��يتاح 

لهم اتصاالت مبارشة مع الخرباء وسيكونون متصلني بشكل مستمر السلكياً من خالل شبكة 

اإلنرتنت كام س��يقدم لهم نظم محاكاة للتوجيه1066.  كام سيكون لكل موظف شاشة عرض 

ديناميكي��ة )لوحة معلومات ش��خصية( تقدم نظرة متفردة للرشكة.  وس��يتم تهيئة العرض 

ليناس��ب دور كل موظف وخلفيته ويقدم له صورة حالية للمسؤوليات الوظيفية املحددة 

وفق��اً لنطاق تدفق العمل الكيل.  كام س��تتيح لوحة املعلوم��ات للموظف أن يتعاون مع 

غريه ويطلب املعلومات ويش��ارك يف املحاكاة للتعامل مع مش��كلة معين��ة.  وهناك نظرة 

أخرى تتلخص يف أن الحاس��ب اآليل الشخيص س��يكون هو املحور الذي سيسمح للموظفني 

ليس مبش��اركة البيانات فحسب ولكن بالوصول إىل محتوى التدريب والخرباء إلكرتونياً كلام 

دعت الحاجة إىل ذلك.  وسيحدث ذلك من خالل واجهة الربيد اإللكرتوين والرسائل الفورية 

واملكاتب االفرتاضية املزودة ببيئ��ات عمل ثالثية األبعاد، ومؤمترات الفيديو ومواقع الوييك 

وتطبيقات االجتامعات املشرتكة1067. 
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يوضح ش��كل )13 - 1( النطاقات والتطبيقات الوظيفية األربعة الخاصة بالعمل املمتد 

يف الوقت الحقيقي حيث يعمل املوظفون والنظم معاً يف عملية لتقديم خدمات ومنتجات 

معينة.  وتشمل تلك النطاقات األربعة إدارة املوارد وإدارة التعاون وإدارة املنتجات وإدارة 

العمليات.  أما إدارة املوارد فتتضمن التطبيقات املصممة لعمل قوائم الجرد وموارد الخرائط.  

أما املوارد فتش��مل املوظفني والعقارات واآلالت والنظم ومحتوى التدريب.  وتتضمن إدارة 

التع��اون الفعاليات والعملي��ات والخربات التي متي��ز العمل.  أما التعاون فيش��مل تبادل 

املعلوم��ات واملعرفة.  وتتناول إدارة العمليات تحليل تدف��ق العمل وكذا تحليل املوظفني 

والنظم املس��تخدمة أثناء س��ري العمل.  أما إدارة املنتجات فتش��مل الروابط املوجودة بني 

املوظف��ني واملنتجات والرشكاء والعمالء.  وهنا ميكن أن يس��تخدم التعليم اإللكرتوين لدمج 

تلك الربعيات.  

شكل )13 -1( النطاقات والتطبيقات الوظيفية للعمل املمتد يف الوقت الحقيقي: 

إدارة التعاون

إدارة المعرفة المنظمة

الرسائل الفورية

المؤتمرات التعاونية عبر الويب

إدارة الموارد 

تطوير رأس المال البشري 

إدارة موارد الشركة 

إدارة موارد الموظفين 

نظم إدارة التدريب

إدارة العمليات

إدارة سير العمل 

تحليالت العمالء

تحليالت القوة العاملة 

إدارة أنشطة العمل

إدارة المنتجات

إدارة دورة حياة المنتج 

إدارة سلسلة اإلمدادات 

إدارة القوة العاملة

إدارة عالقات العمالء

المصدر: 
S.  Adkins, »The Brave New World of Learning,« T&D )June 2003(: 28 -37.  
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وتتضمن التكنولوجيا املعدة للتعاون عىل:  )1( برمجيات القاعات الدراس��ية االفرتاضية 

الت��ي تي��رس من التعليم ع��ن بعد من خالل الس��امح للمتدربني بأن يتقابل��وا مع بعضهم 

البع��ض ويجروا محادث��ات. )2( األدوات غري املتزامنة مثل لوحات املناقش��ة.  فمن خالل 

  . التعاون ميكن استخدام الربمجيات لبناء قواعد معرفة أو نظم خبرية تتاح لكل املوظفني1068

فمثاًل، تس��تخدم رشكة ديل )Dell( التي تعمل يف مجال تصنيع الحواسب اآللية الربمجيات 

التعاونية إىل جانب نظام إدارة التدريب )LMS( الخاص بها، إذ يتم اس��تخدام هذا النظام 

لتش��غيل إدارة التدريب إلكرتونياً )اسرتجع مناقشة نظم إدارة التدريب يف الفصل الثامن(.  

حي��ث يتمكن املوظفون من البحث عن الدورات وااللتحاق بها ودفع رس��ومها وحضورها 

وكل ذلك عىل املوقع اإللكرتوين نفس��ه.  كام تس��مح الربمجيات التعاونية ملوظفي ديل أن 

يعايشوا إعدادات قاعات الدراسة االفرتاضية التي ميكنهم فيها سامع املدرب والتحدث إليه.  

وبعد نهاية الدورة ميكن للموظفني أن يستخدموا معامل التدريب ملامرسة ما تدربوا عليه. 

التأكيد المتزايد على تحليل األداء والتدريب بهدف تعزيز العمل:

نظ��راً للرتكي��ز املتزاي��د عىل اإلس��هام يف دعم املي��زة التنافس��ية للرشكة ف��إن إدارات 

التدري��ب يتوج��ب عليه��ا التأكد م��ن ظه��ور دورها يف مس��اعدة وظائ��ف العمل )مثل 

التس��ويق واملالي��ات واإلنت��اج( عىل تلبي��ة احتياجاته��ا.  كام س��تواصل الق��وى العاملة 

زي��ادة تنوعه��ا وانتش��ارها عاملياً مام يجع��ل تدريب التن��وع وإدارته مب��ادرات تعليمية 

 مهم��ة إىل جان��ب فه��م كيفية تعلي��م املديري��ن كيفية قي��ادة ق��وة عاملة عاملي��ة1069. 

 ك��ام س��يتوجب ع��ىل املدرب��ني أن يكونوا أك��ر دراي��ة باألع��راف الثقافية الس��ائدة يف 

ال��دول األخ��رى.  وهن��ا يج��در ب��ك أن تراع��ي كي��ف تتوق��ع رشكات تعم��ل يف ثالث��ة 

 مج��االت صناعي��ة مختلف��ة تأث��ري التدري��ب يف النتيج��ة النهائي��ة لتل��ك ال��رشكات1070. 

 وتوضيح��اً لذل��ك، تجد أن التدريب املقدم يف رشك��ة يت آر إكس )TRX( وهي رشكة تقدم 

معالجة للمعامالت وخدمات تكامل البيانات قد يكون له أثر مبارش يف زيادة معدالت رضا 

العمالء وإنتاجيتهم.  وهنا نجد أن معدالت القياس مثل س��اعات التدريب الذي تم تلقيه 

ليس��ت بأهمية إظهار إس��هام التدريب ذاته يف خدمة العمالء واإلنتاجية والربحية.  فمثاًل، 

البد أن يكون تدريب سلس��لة اإلمدادات برشكة كوكا كوال )Coca-Cola( مرتبطاً بشكل ما 

بخطة عمل الرشكة املوضوعة لثالث سنوات وإال فلن يتم دعمه.  
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أم��ا يف رشكة هو ش��انك كازينو )Ho-Chunk Casino( يف ويسكونس��ن فيقيض مدير 

التدري��ب وقت��ه يف تعليم املديرين كيف أن وحدة التدريب ترف��ع من قيمة العمل.  ومن 

أكرب التحديات التي يواجهها املدير هو إقناع مرشيف الخط األول )املرشفني املبارشين( بدعم 

انتقال التدريب.  وقد اكتشف مدير التدريب أن رشح منوذج تقييم كايركباتريك )الذي متت 

مناقش��ته يف الفصل الس��ادس: رد الفعل والتعلم والسلوك والنتائج( للمرشفني سيساعدهم 

عىل فهم أن التدريب هو عملية وليست حدثاً يحدث ملرة واحدة وأنهم يلعبون دوراً مهاًم 

يف تحدي��د نجاح أو فش��ل التدريب.  وهنا يجب أن تنق��ل إدارات التدريب الرتكيز املوجه 

نح��و التدريب بوصفه حاًل ملش��كالت العمل إىل نهج تحلي��ل األداء.  ويتضمن نهج تحليل 

األداء تحديد ثغرات األداء أو أوجه القصور ودراس��ة التدريب بوصفه أحد الحلول املمكنة 

لوحدات العمل )العمالء(.  وهنا ستضطر إدارات التدريب إىل مواصلة تعليم املديرين عىل 

دراسة كل األسباب املحتملة لألداء الضعيف قبل أن تقرر أن التدريب هو الحل.  وقد يعود 

ضعف أداء املوظفني إىل ضعف اإلدارة أو التقنيات القارصة أو التكنولوجيا القدمية أكر من 

أوجه القصور يف املهارات واملعرفة )اس��رتجع مناقشة التحليل الشخيص يف الفصل الثالث(.  

ومن خالل ثالثة طرق س��يلزم إدارات التدريب املش��اركة وهي: )1( الرتكيز عىل التدخالت 

املرتبطة بتحس��ني األداء. )2( توفري الدعم الالزم لنظم العمل عالية األداء. )3( تطوير نظم 

إلدارة التدريب وتطويره وتقدميه بحيث يخفض التكاليف ويزيد من فرص حصول املوظفني 

عىل التدريب.  

 م��ن املرجح أن تتضمن مس��ؤوليات إدارات التدريب تركيزاً أكرب عىل النظم التي ميكن 

للموظفني استخدامها يف املعلومات )مثل النظم الخبرية أو نظم دعم األداء اإللكرتوين( كلام 

اقتض��ت الحاج��ة إىل ذلك.  وما يدفع إىل هذه الحاجة هو تعي��ني موظفني مؤقتني وكذلك 

املرون��ة املتزايدة التي تكون رضورية لتهيئة املنتجات والخدمات لتلبية احتياجات العمالء.  

فعىل س��بيل املثال، ال ترغب الرشكات يف إنفاق أمواله��ا عىل تدريب موظفني قد ال يبقون 

يف الرشكة س��وى ألس��ابيع قليلة.  وبدالً عن ذلك ومن خالل وكاالت التوظيف املؤقت ميكن 

لل��رشكات اختيار موظفني لديهم امله��ارات املطلوبة.  وهنا نجد أن إدارات التدريب تحتاج 

إىل توف��ري آليات لدعم املوظفني املؤقتني مبجرد ش��غلهم للوظائف وك��ذا معالجة املواقف 

واملشكالت والقواعد والسياسات التي قد تكون غريبة عليهم ألنهم قد ال يكونون حتى ذلك 

الحني عىل دراية بشئون الرشكة.  
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وطبقاً ملا متت مناقش��ته يف الفصل األول فإن عدداً كبرياً من الرشكات تس��عى إىل إعداد 

بيئات عمل عالية األداء نظراً ملكاس��ب اإلنتاجي��ة التي ميكن تحقيقها من خالل هذا النوع 

من التصميم.  ويتطلب العمل العايل األداء أن يتمتع املوظفون مبهارات التعامل الش��خيص 

الرضوري��ة للعمل يف فرق.  كام تتطلب نظم العمل العايل األداء متتع املوظفني مبس��تويات 

عالية من املهارات الفنية.  فيحتاج املوظفون إىل فهم الضبط اإلحصايئ للعمليات وفلس��فة 

إدارة الجودة الش��املة.  كام يجب عىل املوظفني فهم نظام الخدمة واإلنتاج الش��امل حتى 

ميكنهم خدمة العمالء الداخليني والخارجيني مبستوى أفضل، يف حني تنتقل كثري من الرشكات 

إىل تبني نظم العمل عايل األداء تحتاج إدارات التدريب إىل اإلعداد حتى تقدم تدريباً فعاالً 

عىل املهارات الفنية واملهارات الخاصة بالجودة والتواصل الش��خيص باإلضافة إىل مس��اعدة 

املوظفني عىل فهم كل مجاالت خدمة العمالء أو نظام اإلنتاج.  

أما بالنس��بة للتنافسية يف األعامل فيمكن تحقيقها من خالل التغري الرسيع والرسعة يف 

التوصيل وتقليل التكاليف والقيود الزمنية.  فمثاًل، تقوم رشكة س��ايربيس س��يميكونداكتور 

)Cypress Semiconductors( الت��ي تعم��ل يف مج��ال توريد الدوائ��ر املتكاملة الخاصة 

مبعدات الش��بكة وتتخذ من مدينة س��ان جون��ز بوالية كاليفورنيا مقراً له��ا بتطبيق مناذج 

الكف��اءة املرتبط��ة مبلف��ات خصائ��ص النج��اح الت��ي توض��ح بالتفصي��ل أدوار املوظفني 

 وأنش��طتهم ومس��ؤولياتهم ومبادرات تطوير الحياة الوظيفية وكذا خي��ارات التدريب1071. 

 وتستخدم ملفات النجاح تلك يف تقييامت أداء املوظفني ويف عملية التوظيف.  فعىل سبيل 

املثال، ميكن تطوير خطة التدريب الخاصة باملوظفني الجدد مبجرد ش��غلهم للوظيفة حتى 

ميكنهم تحقيق النجاح بالرسعة املمكنة.  

وهن��ا نج��د أن التعلي��م الف��وري ه��و الح��ل ال��ذي يتبن��اه كث��ري م��ن ال��رشكات 

 للتأم��ل م��ع التدري��ب الرسي��ع والتطبي��ق الرسي��ع للتدري��ب يف بيئ��ة العم��ل1072. 

 Memorial Sloan Kettering( فمث��اًل، طور مركز ميموريال س��لوان كيتريينج للرسط��ان 

Cancer Center( مجموعة م��ن أدوات املحاكاة املدمجة يف تنفيذ نظم الدعم اإلكلينييك 

املتنوع��ة )إدارة النظ��ام الس��جالت الطبية اإللكرتونية أرش��فة الصور واالتص��االت وإدارة 

 IBM Global( واملتاحة للمركز الطبي كله.  أما رشكة أي يب إم جلوبال سريفيسيز )األمراض
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Services( فقد نقلت تدريبها من ثالثة أيام يف القاعات الدراسية إىل التدريب الفوري عىل 

الويب.  واآلن ميكن الستش��اري األعامل اإللكرتونية الدخ��ول عىل موقع إلكرتوين ليزودهم 

بالتدريب الذي يحتاجونه أو باملعلومات أو دراس��ات الحالة التي تم وضع التدريب منها.  

كام ميكنهم التعاون مع غريهم من االستشاريني يف مشاركة املعرفة.  

نظ��را ألن االتجاه ال��ذي يتم مراعاته يف التدريب يكون بعيداً ع��ن التعليم فيام يتعلق 

باملخرج األس��ايس أكر منه��ا كطريقة لدعم أداء العمل فإن ال��رشكات قد بدأت بالفعل يف 

رشاء نظ��م إدارة التدريب )LMSs( التي تق��دم إدارة التدريب وأدوات التطوير والتدريب 

اإللكرتوين.  )متت مناقش��ة نظم إدارة التدريب يف الفصل الثامن(.  وتشمل برمجيات إدارة 

التدري��ب تحلي��الت تعليمية أو أدوات تحلي��ل ميكنها تعقب نش��اط التدريب والتكاليف 

والربط بني نتائج التدريب وعوائد املنتجات أو أهداف املبيعات1073.

االستخدام المتزايد للشراكات التدريبية والتدريب من خالل مصادر خارجية:

ناقش الفصل الثاين أسباباً متنوعة تلجأ مبقتضاها الرشكات إىل االستعانة مبصادر خارجية 

يف التدريب.  وهناك س��ببان رئيس��ان للقيام بذلك: أولهام حاج��ة املوظفني لتعلم معارف 

جديدة ومتخصصة وثانيهام رغبة الرشكات يف االس��تفادة من أفضل املامرس��ات إىل جانب 

ادخار التكاليف.  وقد يكون املوردون الخارجيون للتدريب استشاريني أو أكادمييني أو طالب 

دراسات عليا أو رشكات تعمل يف مجال الرتفيه واالتصال الجامهريي.  كام قد يكون املوردون 

الخارجي��ون رشكاء أو مقدم��ني حرصيني للخدم��ات التدريبية.  ولن يكون القرار األس��ايس 

للرشكات مرتبطاً بإمكانية التدريب من خالل مصادر خارجية من عدمه بل بحجم التدريب 

الذي سيتم خارج نطاق الرشكة.   

ويف هذا الس��ياق تجد رشكة بيل س��اويس )BellSouth( التي ط��ورت برنامجاً تدريبياً 

جديداً عن أسس االتصاالت الالسلكية ملوظفيها.  وأيقن أعضاء فريق التدريب أنه إذا متكن 

موظفو بيل ساويس من االس��تفادة من معرفة املزيد عن كيفية عمل االتصاالت الالسلكية 

فإن املوردين األساس��يني واملس��تخدمني النهائيني والرشكات التي تبيع املنتجات الالس��لكية 

ستس��تفيد هي األخ��رى.  وقد مينح هذا النوع من التدريب بيل س��اويس ميزة تتفوق بها 
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عىل منافسيها.  ونتيجة لذلك، فإن التدريب الذي تقدمه هذه الرشكة تحت عنوان »مدخل 

إىل االتصاالت الالس��لكية« يقدم بالفعل داخل الرشكة ويف الرشكات التي تبيع منتجاتها مثل 

رشكة بيس��ت باي )Best Buy(.  حيث إن رشكة بيس��ت باى تتيح التدريب لعمالئها.  كام 

تقدم رشكة بيل ساويس التدريب الذي ميكن أن يساعد يف جعل شبكات املوردين والعمالء 

الخاصة بها أكر دراية يف مجاالت أخرى مثل املهارات األساس��ية الس��تعامل الحاس��ب اآليل 

الش��خيص يف إدارة شبكات الحاس��ب اآليل.  كام تتيح بيل س��اويس دورات يقدمها موردو 

التدريب عىل موقعها اإللكرتوين.  وهنا تفرض الرشكة رسوماً عىل التدريب.  

ما السبب وراء تدريب املوردين والعمالء ووكالء البيع؟ تكمن النية من وراء ذلك يف بناء 

فهم واس��ع ملا تقدمه التكنولوجيا الالس��لكية وكيفية عملها ومواطن وأسباب عملها ونقاط 

ضعفها ونقاط قوتها وتطبيقاتها املحتملة.  كام أن تقديم التدريب يعزز من قيمة خدمات 

بيل س��اويس.  إذ يتعلم املوردون ووكالء البي��ع والعمالء الكثري عن منتجات وخدمات بيل 

س��اويس وهو م��ا يرتجم إىل ارتفاع يف حجم املبيعات.  فعىل س��بيل املث��ال، كلام زاد فهم 

موظف��ي املبيع��ات للمنتجات والتكنولوجيا التي يبيعونها اس��تطاعوا بش��كل أفضل تلبية 

احتياجات العمالء واستغالل مزايا املنتجات.  فال شك أن هذه املعرفة تزيد من رضا العمالء 

واإلعالن الش��فهي الصادر عنهم كام تقلل من عدد املرتجعات والشكاوى الذي بدوره يقلل 

من تكاليف إنجاز األعامل1074. 

س��تزيد إدارات التدريب من رشاكاتها مع مؤسس��ات أكادميية )مثل الكليات املجتمعية 

والجامع��ات( به��دف تقديم تدريب ع��ىل املهارات األساس��ية وتطوير برام��ج مخصصة.  

وباإلضافة إىل ذلك، سيحتاج األمر إىل التأكيد املتزايد عىل إعادة تدريب موظفي الصناعات 

الثقيلة التي تش��هد حاالت ترسيح املوظفني مثل تصنيع املنسوجات والسيارات ونقلهم إىل 

صناعات بها نقص يف العاملة.  وسيتضمن ذلك تعاوناً بني الرشكات والحكومات واملؤسسات 

التعليمية مبا يف ذلك الجامعات والكليات املجتمعية واملدارس الفنية.  فعىل س��بيل املثال، 

يف برامج االنتقال من املدرسة إىل العمل )التي ناقشناها يف الفصل العارش( تشارك الرشكات 

بفعالية يف تصميم املناهج وتقديم الخربات للطالب للمس��اعدة يف التأكد من أنهم مبستوى 

يؤهلهم لدخول القوة العاملة.  وهناك اس��تخدام آخر للرشكاء األكادمييني وهو استخدامهم 
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بوصفهم خرباء موضوعيني، إذ يقوم األكادمييون بتقييم مامرسات التدريب الحالية وتعديل 

برامج التدريب بهدف زيادة فعاليتها.  كام قد يعمل الرشكاء األكادمييون مع إدارات التدريب 

لتطوي��ر برام��ج متخصصة للموظفني عىل كل املس��تويات يف الرشكة.  فعىل س��بيل املثال، 

تعمل رشكة ويس��تكوت كومينيكيش��ن )Westcott Communications( مع مثاين كليات 

 ،)Kodak( إدارة أع��امل لتقديم تدريب تنفيذي ل��رشكات متنوعة مبا يف ذلك رشكة كوداك

 .1075)Texas Instruments( ورشك��ة تيكس��اس إنس��رتومينت ،)Disney( ورشك��ة دي��زين 

 أما رشكة س��يامتيك )Sematech( وهي رشكة تعمل يف مجال أش��باه املوصالت فإنها تعمل 

م��ع الكليات املجتمعي��ة يف منطقة فيونيك��س بوالية أريزونا لوضع منه��ج لتدريب فنيي 

التصنيع املبتدئني1076.

ويف هذا السياق نجد أن عامل صناعة السيارات املرسحني يف ميتشيجان قد تم تعيينهم 

يف وظائ��ف متريض1077. بل تقوم جامع��ة أوكالند بإلحاق عامل صناعة الس��يارات بربنامج 

متريض مدته عام واحد.

ومبجرد إمتام املش��اركني لهذا الربنامج ميكنهم الحصول عىل تعيينات مع س��اينت جون 

هيلث )St.  John Health( وهى أكرب ش��بكة صحية يف ديرتويت.  أما يف سان فرانسيسكو 

فق��د تم إعادة تدري��ب عامل املواد الذين فقدوا وظائفه��م يف صناعة الطريان وذلك حتى 

يتمكن��وا من العمل لدى رشكة جينينتك )Genentech( وهي رشكة تكنولوجيا حيوية.  كام 

أن تدريب التعليم األسايس املتكامل واملهارات )IBEST( الذي تقدمه والية واشنطن يسمح 

للمش��اركني بأن يتلقوا تدريباً خاص��اً بوظائف يف مجاالت التمري��ض والضيافة والرتميامت 

واللح��ام.  ويس��تهدف الربنامج العاطلني عن العم��ل جزئياً أو كلياً.  وهن��ا نجد أن إكامل 

الربنامج الذي يس��تغرق عاماً واحداً يعد املشاركني باملهارات الكافية للحصول عىل وظائف 

للمبتدئني يف املجال الذي يختارونه مع إتاحة الفرصة للعودة إىل تلقي تدريب إضايف. 

وبين��ام يتعاظم دور م��وردي التدريب الخارجيني يحتاج املدرب��ون إىل التحيل بالحرفية يف 

مفاوضات التعاقد ويف إجراء تحليل الصنع مقابل الرشاء1078. 

كام س��يتعني عىل املدربني معرفة كيفية تحديد واختي��ار وكالء بيع الربامج التدريبية.  وقد 

يس��تدعى املدربون لدعم املديرين واملوظفني الذين بدورهم سيقومون فعلياً بإجراء التدريب.  
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وبدالً م��ن تطوير برامج تدريبية فمن املرجح أن يحتاج املدربون إىل الكفاءة يف تصميم برامج 
تدريب املدرب.  

فع��ىل س��بيل املث��ال، اس��تعانت رشك��ة موت��وروال )Motorola( برشك��ة آي يس إس 
)ACS( إليج��اد حل��ول م��وارد برشية عاملي��ة تحمل عالم��ة )ACS( إذ إنها ه��ي الجهة 
 الت��ي تدير جميع أنش��طة التدريب وامل��وارد البرشية ملوت��وروال عىل مس��توى العامل1079. 
 فقامت موتوروال بنقل 650 موظفاً أساس��ياً من أقس��ام التدري��ب واملوارد البرشية إىل آي 
يس إس.  وهنا قررت رغبتها يف الحصول عىل إدارة عاملية املستوى لوظائف املوارد البرشية 
اإلجرائية واإلدارية مبا يف ذلك التدريب والتطوير.  كام نتج عن االس��تعانة مبصادر خارجية 
يف التدريب أن قللت موتوروال من التكاليف التي كانت تتكبدها أثناء تخفيضها للموظفني.  
وبذل��ك تكون أى يس إس قد اس��تحوذت ع��ىل مركز خدمة موت��وروال والبوابة اإللكرتونية 
ملوظفيها واس��تفادت من موظفيها.  لكن موتوروال س��تحافظ عىل س��يطرتها عىل الجوانب 
اإلس��رتاتيجية والتقييم وواجهة العمالء.  كام س��يكون لها القرار النه��ايئ فيام يخص قيامها 
بتصمي��م التدري��ب أو رشائ��ه من مورد خارج��ي.  لكنها تؤمن بأن الوظائف التي ش��غلها 
موظفوها الس��ابقون س��يتم دعمها ألن التدريب الذي يعد عماًل أساس��ياً يف آي يس إس ال 

يعدو إال أن يكون وظيفة دعم فيها فحسب. 

ويش��مل أحد أش��كال االس��تعانة مبصادر خارجية يف التدريب اس��تخدام مقدم خدمة 
تطبيق��ات )ASP(.  ويقصد مبقدم خدمة التطبيقات )ASP( رشكة تقوم تتيح الحصول عىل 
برمجي��ات للوصول إىل تطبيق معني1080.  ولبعض مقدم��ي خدمات التطبيقات عالقات مع 
مطوري املناهج التدريبية ممن يقدمون تعلياًم إلكرتونياً.  وتسمح تلك العالقات ملقدم خدمة 
التطبيق أن يقدم دورات منظمة باإلضافة إىل طرح خيارات مخصصة طبقاً للطلب.  وتكمن 
امليزة الرئيسة يف أن موارد الرشكة ال تستخدم يف رشاء أو اإلبقاء عىل شبكة داخلية أو شبكة 
إنرتانت.  كام أن الرشكات توفر التكاليف املرتبطة بتملك مبنى أو إيجاره أو تخصيص منشأة 
للتدريب.  وعادًة تدفع الرشكة مثن رخصة وعقد صيانة.  ويتم إذاً اإلرشاف عىل برامج إدارة 
التدريب وتقدميها من خالل الحواس��ب اآللية الخاصة مبورد خدمة التطبيق )ASP(.  وهنا 
ميكن ملقدم خدمة التطبيق أن يتعقب ليعرف كم من املوظفني يس��تخدم الربنامج املتعاقد 
علي��ه، وأي املجاالت الت��ي يكر الدخول عليها وكيف يك��ون أداء املوظفني يف اختبارات ما 
بع��د التدريب.  ويوفر مقدم خدمة التطبيق الدعم الفني مبا يف ذلك تحديثات الربمجيات، 
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وم��ن ث��م تقوم الرشكة بدفع رس��وم ملقدم خدم��ة التطبيق.  فعىل س��بيل املثال، واجهت 

رشكة كيى يب إم جي كونس��التينج )KPMG Consulting( قس��م التعليم اإللكرتوين لديها 

 بطلب القيام بتطوير برنامج يتدرب عليه 8500 موظف عرب العامل يف التجارة اإللكرتونية1081. 

 وقد أدرك املدير الوطني للتعليم اإللكرتوين أنه البد أن يتأكد من أن الربنامج لن ميثل حماًل 

زائداً عىل نظام الحاسب اآليل الخاص برشكة يك يب إم جي.  وكان الحل هو استخدام مقدم 

خدمة تطبيقات الستضافة الربنامج التدريبي املعتمد عىل الحاسب اآليل باإلضافة إىل جعلها 

متاحة للموظفني عىل مس��توى العامل مع عدم استخدام موارد الحاسب اآليل الخاصة برشكة 

كيي يب إم جي.  وقد س��مح اس��تخدام مقدم خدمة تطبيقات لتل��ك الرشكة أن ترسع من 

تطوير وإتاحة التدريب للقوة العاملة لديها.   

تداعيات التوجهات المستقبلية على مهارات المدربين وقدراتهم:

كش��فت دراس��ة حديث��ة أن الق��درات والخ��ربات املوج��ودة يف من��وذج الكف��اءة 

الخ��اص بالجمعي��ة األمريكي��ة للتدري��ب والتطوي��ر )انظر الش��كل 1 -4( ق��د نكون يف 

حاج��ة إليه��ا يف املس��تقبل.  ومع ذل��ك، س��يكون هناك تركي��ز عىل ق��درة املدربني عىل 

اس��تخدام التكنولوجي��ا بصورة أك��ر فعالية.  كام أن ال��رشكات مع زي��ادة نطاقها العاملي 

 س��تضطر إىل تهيئ��ة أس��اليب التدري��ب واملحت��وى ليتواكب م��ع الثقاف��ات املحلية1082. 

 يبني الجدول )13 -3( املهارات التي يجب عىل املدربني تطويرها يف املستقبل.  

التدريب والتطوير من منظور نموذج التغيير: 

عىل الرغم من أن مفهوم التغيري عادة ما يتم تناوله من خالل سياق سلوك املنظمة إال أن 

حقيقة األمر تكمن يف أنه حتى يتم تنفيذ مامرسات التدريب أو التطوير الجديدة بنجاح فالبد 

م��ن قبول العميل لها )مدي��رو اإلدارة العليا واملوظفون(.  ونجد أن تلك العملية املعينة التي 

ينبغي أن تس��تخدم لتحديد التغيري وتنفيذه تختلف طبقاً للرشكة وألنواع املشكالت والفرص.  

وهن��اك أربعة رشوط رضورية للتغيري وهي: )1( البد من فهم املوظفني ألس��باب التغيري وأن 

يقبلوا تلك األسباب. )2( البد وأن يتمتع املوظفون باملهارات املطلوبة لتنفيذ التغيري. )3( البد 

أن ي��رى املوظفون أن املديرين وغريهم من املوظفني يف الوظائف العليا يؤيدون التغيري. )4( 

البد وأن تدعم نظم املنظمة مثل نظم إدارة األداء والتعويضات عملية التغيري1083.
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جدول ) 13 -3( مهارات املدربني املستقبليني

• تهيئة أساليب التدريب ومحتواه لتناسب الثقافة املحلية للقوة العاملة.  	

• تصميم مساحة التدريب ومحتواه يف بيئات التدريب القامئة عىل التكنولوجيا.  	

• اس��تخدام أدوات الوس��ائل املتعددة مب��ا يف ذلك األدوات الس��معية واملرئية وبث 	
الوسائل واألحداث الحية.  

•  تقديم التدريب وقولبته يف صيغ مختلفة للمبتدئني والخرباء. 	

• استخدام التقييامت لتحديد أساليب التدريب الخاصة باملتدربني.  	

• تطوي��ر تقني��ات البحث والتحديد حت��ى يتمكن املوظفون من إيج��اد املعلومات 	
والتدريب عندما يحتاجونه.  

• تيس��ري التدريب والبقاء بالقرب من املوظفني واملدراء ووحدات العمل لتحديد ما 	
يحتاجونه ووضع االقرتاحات الخاصة باألدوات أو العمليات أو اإلجراءات التي ميكن 

أن تساعدهم يف العمل بشكل أكر فعالية.  

• تطوير وتقديم محتوى تدريب متكامل مع الوظيفة.	

المصدر: 

M.  Laff, »Trainers Skills 2020,« T+D )December 2008(: 42.

أما بالنس��بة للمديرين واملوظفني فال يكون التغيري سهاًل.  حتى عندما يعرف املوظفون 
بأن مامرس��ة ما أو برنامج معني قد يكون خياراً أمثل فقد يعلمون كيفية التكيف مع أوجه 
القصور.  وعىل ذلك، فإن معارضة مامرسات التدريب والتطوير الجديدة تكون هي الخيار 
األرج��ح.  وقبل القيام مبامرس��ة تدري��ب أو عملية تطوير جديدة ينبغ��ي عىل املدربني أن 

يراعوا كيف ميكنهم زيادة احتاملية قبولها.  

يق��دم الش��كل )13 -2( منوذجاً للتغيري.  إذ نجد أن عملي��ة التغيري تعتمد عىل التفاعل 
ب��ني أربع��ة مكونات للمنظم��ة:  املهمة واملوظف��ني وترتيبات املنظمة الرس��مية )الهياكل 

 والعملي��ات والنظ��م( واملنظمة غري الرس��مية )من��اذج التواص��ل والقيم واألع��راف(1084. 
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 وكام يوضح الش��كل هن��اك أنواع مختلفة من املش��كالت املرتبطة بالتغي��ري تحدث طبقاً 
للمكون الذي يتأثر به من مكونات املنظمة.  فعىل سبيل املثال، قد يحدث تقديم تكنولوجيا 
تدريبي��ة جديدة للرشكة )مثل تدريب الوس��ائل املتعددة باس��تخدام اإلنرتنت( تغريات يف 
تقس��يم الس��لطات داخل املنظمة.  وباس��تخدام التكنولوجيا الجديدة يتحكم املديرون يف 
الدخ��ول عىل برامج التدريب بصورة أقل من أس��اليب التدري��ب التقليدية.  ونتيجة ذلك 
حدوث توتر متعلق بعدم توازن السلطة التي أوجدها النظام الجديد.  وإذا مل يتم معالجة 
تلك األمور فلن يقبل املديرون التكنولوجيا الجديدة أو لن يقدموا دعاًم النتقال التدريب.

أما املش��كالت األربع املرتبطة بالتغيري التي ينبغي التعامل معها قبل تنفيذ أي مامرسة 
تدريبي��ة جدي��دة هي:  معارضة التغيري وفق��دان التحكم وعدم توازن الس��لطات وإعادة 

تسمية املهام.  أما معارضة التغيري فتشري إىل عدم رغبة املوظفني واملديرين إىل التغيري.  

شكل )13 - 2( منوذج التغيري

مكونات المنظمة

المشكالت المرتبطة بالتغيير

عدم 

توزان السلطات

معارضة

التغيير

فقد التحكم
تحديات
إعادة
تسمية

مهمة ترتيبات المنظمة غير 

الرسمية

عدم 

توزان السلطات

الفرد
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المصدر:
David A.  Nadler and Michael L.  Tushman, »A Congruence Model for Diagnosing Organizational 

Behavior,« in Organizational Psychology: نأ ن A Book of Readings, ed.  D.  Rabin and J.  Mclntyre 

)Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979(, as reprinted in David A.  Nadler, »Concepts for the 

Management of Organizational Change,« in Readings in the Management of Innovation. 2d ed. 

, ed.  M.  L.  Tushman and N.  Moore )Cambridge, MA: Ballinger Publishing Co. , 1988(: 722. 

وقد يصي��ب التغيري املديرين واملوظفني بالقلق ويش��عرهم بأنهم ل��ن يكونوا قادرين 

عىل مواكبته ومن ثم تراهم يقدرون مامرس��ة التدريب الحايل أو ال يدركون قيمة املامرسة 

الجديدة.  ويربط مصطلح التحكم هنا بني التغيري وقدرة املوظفني واملديرين عىل الحصول 

ع��ىل موارد قيمة مثل البيان��ات أو املعلومات أو االعتامدات املالي��ة وتوزيعها.  وقد ينتج 

ع��ن عملية التغيري تحكم املديرين واملوظفني يف امل��وارد بدرجة أقل.  كام قد متكن عملية 

التغيري املديرين واملوظفني من التحكم يف العمليات التي مل يكونوا قد اشرتكوا فيها من قبل 

)مثل اختيار برامج التدريب التي يرغبون يف حضورها(.  أم مصطلح السلطة فيشري هنا إىل 

ق��درة التأث��ري يف الغري.  حيث إن املديرين قد يفقدون قدرة التأثري يف املوظفني نظراً إلتاحة 

الفرصة أمام املوظفني للدخول عىل قاعدة البيانات وغريها من املعلومات وهذا ما مينحهم 

مزيداً من االستقاللية يف تقديم املنتجات والخدمات.  بل قد يكون املوظفون مسؤولني عن 

التعلي��م يف التدريب املوجه ذاتياً.  أما أس��اليب التدري��ب املعتمدة عىل الويب مثل إعادة 

تس��مية املهمة فإنها هي املس��ؤولة عن عمل تغيريات يف أدوار املوظف��ني واملديرين وكذا 

يف مس��ؤولياتهم الوظيفية.  إذ ال يطلب من املوظفني املش��اركة يف التدريب فحسب ولكن 

يف دراس��ة كيفية تحس��ني جودته أيض��اً.  أما املديرون فقد يطلب منه��م أن يقوموا بأدوار 

امليرسين واملوجهني.  

يقدم الجدول )13 -4( توصيات عن عملية التغيري الناجحة التي تس��اعد يف التأكد من 

تواف��ر الظروف الرضورية لحدوثه.  عليك هنا أن ت��درك ما الذي قامت به هيئة الخدمات 

الربيدي��ة بالواليات املتحدة )USPS( لتدير بنج��اح التغيري يف الخدمات الربيدية1085.  حيث 

ق��دم املدير الع��ام للربيد خطة التغيري الخاصة بهيئة الخدم��ات الربيدية األمريكية وما بها 

من توقعات جديدة تم وضعها حول تركيز العمالء وجودة بيئة العمل وتنافس��ية الس��وق 
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وامليزاني��ة وأه��داف الخدمة.  وقد نتج عن تلك الخطة التخلص م��ن الديون ويف الحصول 

عىل مس��تويات خدمة قياس��ية وتقديم منتجات وخدمات جدي��دة مثل خدمة كليك أون 

ش��يب )Click ‹n Ship(.  وقد نتج عن تنفيذ الخطة حدوث تغيريات يف الخدمة الربيدية.  

وحتى تس��اعد كبار املديرين يف قيادة الناس لتفادي التغيري قامت هيئة الخدمات الربيدية 

األمريكي��ة )USPS( )بالتعاون مع مرك��ز للقيادة اإلبداعية( بتطوي��ر برنامج حمل عنوان 

»برنامج قيادة الناس خالل مرحلة التغيري«.  

جدول )13 -4( خطوات يف عملية التغيري

1.  تحديد المشكلة أو الفرصة وخلق شعور بالحاجة الماسة للتعامل معها: 

هل متثل املش��كلة املعروضة املش��كلة الحقيقية التي تواجه الرشكة؟ كيف تتناسب 

الفرصة مع إسرتاتيجية العمل بالرشكة؟

2.  تحديد الحلول الممكنة:

اطلب من املديرين واملوظفني اقرتاح طرق عمل للتعامل مع املش��كلة أو االستفادة 

من الفرصة.  ال تطلب تقديم أفكار أو اقرتاحات إذا يتم أخذها مأخذ الجد.  يتم تقليل 

معارضة التغيري إذا كان املوظفون يشعرون بأن لديهم إسهاماً حقيقياً يف الحل.  

3. التواصل لنيل التأييد: 

يحتاج املوظفون إىل معرفة ما يجري.  لذا استخدم بيانات موجزة والنرشات اإلخبارية 

وصفحات الويب واالجتامعات املعلوماتية.  

4.  اختر الحدث وأعلن عنه كلما أمكن ذلك:  

الب��د أن يعل��م املوظفون محل تأثري عملية التغيري كل م��ا يتعلق به يف أقرب وقت 

ممكن.  وينبغي إعالم املوظفني بس��بب وكيفية اختيار اإلجراء النهايئ وكيفية تقدم سري 

العملية وما الذي سيحدث يف األيام والشهور التالية.  كام أن التواصل من خالل املنطق 

واستخدام املنطق قد يساعدا يف التغلب عىل معارضة التغيري.  
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5.  ضع نجاحات قصيرة المدى ونفذها:

يتطل��ب النجاح من اإلدارة تركيز انتباهها ورغبتها يف القيام به عىل الوجه الس��ليم.  

فعىل املديرين وقادة التغيري أن يتبنوا سلوكاً جديداً ويكونوا مؤيدين مولعني بالعملية.  

ك��ام ينبغي عىل القادة أن يرشكوا املوظفني ويزودوهم بامل��وارد والتدريب الالزم.  ويف 

حالة استخدام اختبار تجريبي أو برنامج بيت يلزم اطالع املوظفني بشكل متواصل عىل 

مع��دل تقدمهم ويطلب منهم إبداء وجهات نظرهم حيال ذلك.  وينبغي إجراء عملية 

التدريب عىل إثر وقوع أي أخطاء.  

6.  المتابعة وإعادة التقييم والتعديل: 

 ك��ن مرناً وقم بالتغيريات إذا دعت الحاجة إليها.  قم مبش��اركة املعلومات الخاصة 

باألخطاء أو غريه��ا من املوضوعات واعمل بجانب املوظف��ني املتأثرين بعملية التغيري 

لتصحيح أخطائهم. 

 

المصدر: 
C.  McAllaster, »Leading Change by Effectively Utilizing Leverage Points within an Organization,« 

Organizational Dynamics 33 )2004(: 318; L.  Freifeld, »Changes with Penguins,« Training )June 

2008(: 24 – 28.

ي��زود ه��ذا الربنامج املديرين بخربة تس��اعدهم يف إعادة التفكري يف النه��ج الذي يتبنونه 

لقي��ادة عملية التغيري.  فعىل مدار ثالث س��نوات حرض ما يزي��د عىل 650 من كبار املديرين 

34 دورة وكانت مدة الواحدة منها خمس��ة أي��ام.  ويف كل واحدة منها يبدأ مدير عام الربيد 

مع غريه من املديرين مش��اركة رؤيتهم يف عملية التغيري مقدمني يف ذلك التش��جيع ومجيبني 

عىل األس��ئلة التي تطرح.  ويف نهاية األسبوع، يلتحق خمس��ة مسؤولني تنفيذيني باملشاركني.  

ونس��تنتج من ذلك أن مشاركة مدير عام الربيد والتنفيذيني ترس��ل رسالة للمديرين مفادها 

أن كبار التنفيذيني متعهدون بتبني عملية التغيري.  كام تقدم تلك املش��اركة يف الوقت نفس��ه 

منوذجاً من القيادة يتسم باألمانة والشفافية وهو ما ميثل محوراً مهاًم يف قيادة عملية التغيري.
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يسمح الربنامج للمديرين مبعايشة املكون الوجداين للتغيري بشكل شخيص.  وأثناء استخالص 

تلك املعايشة يدرك املديرون بأن ردود أفعالهم الوجدانية التي عايشوها أثناء الربنامج تتشابه 

  .)USPS( مع ردود فعل موظفيهم تجاه التغيري الحادث يف هيئة الخدمات الربيدية األمريكية

وبناًء عىل هذا العرض ميكن للمديرين مناقشة كيفية قيادة التغيري بوضوح.  وهم بذلك يرون 

وبش��كل مختلف التغريات التش��غيلية ونقل الوظائف وحاالت إغالق املنشآت التي ميكن أن 

تنت��ج من عملية التغيري.  وهنا ين��رصف اهتاممهم إىل كيفية إنهاء معامالت الناس بعيداً عن 

تداعيات التغيري كام يدرسون إيجاد طرق لقيادة املوظفني عرب فرتة االنتقال تلك حتى ميكنهم 

التكيف وتقديم إس��هامات طويلة املدى إىل الخدمة الربيدية.  لقد ش��هدت هيئة الخدمات 

الربيدية األمريكية )USPS( تغرياً يف اتخاذ القرار من جانب كبار املديرين.  وبدالً من االعتامد 

عىل أس��لوب القيادة الذي يعرف ب� »أتقاىض أم��والً التخاذ قرارات« يقوم كبار املديرون اآلن 

بإرشاك املوظفني يف عملية اتخاذ القرارات من خالل االستامع إىل مشكالتهم وطرح األسئلة.  

طرق تحديد ما إذا كان التغيير ضرورياً:

تعني رؤي��ة التدريب من منظور بعض النظم أن الرشكات واملدربني ينبغي عليهم فهم 

البيئ��ات الداخلية والخارجية1086.  وعىل وجه الخصوص يج��ب عليهم فهم كفاءة وفعالية 

املامرس��ات التدريبية الحالية.  كام ينبغي عليهم االطالع عىل مامرس��ات الرشكات األخرى 

للتأكد من أن مامرس��ات تدريبهم هي أفضل صورة ممكن��ة.  وهنا يظهر مصطلح املقارنة 

املعيارية الذي يقدم معلومات عن مامرس��ات رشكات أخرى.  أما مصطلح إعادة هندس��ة 

العملية فيقدم معلومات عن كفاءة وفعالية نظم التدريب داخل الرشكة.  

المقارنة المعيارية:

وفق��اً مل��ا تم توضيحه يف الفص��ل الثالث تعني املقارن��ة املعيارية عملي��ة إيجاد أمثلة 

للمنتج��ات والخدمات والنظم املمتازة )أي أفضل املامرس��ات(.  كام متثل املقارنة املعيارية 

مكون��اً مهاًم من مكونات إس��رتاتيجية ج��ودة الرشكة.  وتعد مامرس��ات التدريب الخاصة 

باملقارنة املعيارية مفيدة ألسباب عدة1087.  وبالنظر إىل كيفية قيام الرشكات الناجحة بإجراء 
التدريب ميكن للرشكة أن تحدد كيف تقوم مبقارنة مامرساتها التدريبية بأفضل املامرسات.  
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كام تساعد املقارنة املعيارية الرشكة عىل اكتساب الخربة من غريها من الرشكات.  فقد ترى 
رشك��ة ما أنواع املامرس��ات التدريبية التي تنجح وتعرف كيفي��ة إجرائها بنجاح.  وقد يزيد 
اس��تخدام تلك املعلومات من فرص قبول املامرس��ات التدريبية الجديدة وفعاليتها.  كام أن 
اكتس��اب ما تقوم بفعله الرشكات الناجحة األخرى يساعد املديرين يف تهيئة وضع مناسب 
لتغيري مامرس��ات التدريب والتطوير الحالي��ة يف الرشكة )أي التغلب عىل معارضة التغيري(.  
كام ميكن أن تس��تخدم املقارنة املعيارية يف املس��اعدة يف وضع إسرتاتيجية تدريبية ووضع 

أولويات للمامرسات التدريبية. 

كانت رشكة زيروكس )Xerox Corporation( قد قامت بوضع املقارنة املعيارية بهدف 
منافس��ة األسعار املنخفضة آلالت نس��خ الورق املعياري املصنوعة يف اليابان.  تظهر عملية 
املقارن��ة املعيارية لزيروكس الخطوات العرشة املوضحة يف الجدول )13 -5(.  وبجانب قيام 
أي رشكة بجمع معلومات املقارنة املعيارية الخاصة بها قد ترغب يف االشرتاك يف خدمة جمع 

البيانات الخاصة مبامرسات املوارد البرشية من رشكات مختلفة.  

جدول )13 - 5( مامرسات املقارنة املعيارية لدى رشكة زيروكس

1.  تحديد ما ينبغي إجراء مقارنة معيارية بشأنه. 

2.  تحديد الرشكات التي تصلح للمقارنة.

3.  تحديد طرق جمع البيانات والبدء يف جمعها. 

4.  تحديد مستويات األداء الحالية. 

5.  تصور مستويات األداء املستقبيل. 

6.  اإلبالغ عن نتائج املقارنة املعيارية والحصول عىل قبول لها.  

7.  وضع أهداف وظيفية.  

8.  تطوير خطط عمل.  

9.  تنفيذ خطط العمل ومراقبة التقدم.  

10.  إعادة معايرة العالمات القياسية.

المصدر: 
S.  Greengard, »Discover Best Pictures through Benchmarking,« Personnel Journal )November 1995(: 62-73.
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فع��ىل س��بيل املثال، ترعى الجمعي��ة األمريكي��ة للتدريب والتطوير منت��دى للمقارنة 
املعياري��ة.  وتعترب األربعون رشكة املش��اركة يف املنتدى عموماً م��ن كربيات الرشكات مثل 
رشكة زيروكس.  وتش��ارك تلك ال��رشكات مبعلومات عن نفقات التدري��ب وهيكل الربامج 
التدريبية وتصميم التدريب ومامرس��ات عملية تقديم.  وبالطبع يس��هم أعضاء املنتدى يف 
تلك املعلومات ويتم بيع تقرير يلخص النتائج لألطراف املعنية.  ويقدر البعض بأن ما يبلغ 
70 % من الرشكات التي تصنفها مجلة فورتشن سنوياً تستخدم املقارنة املعيارية عىل أساس 
منتظ��م1088.  وينبغي أن يراع��ي املدربون بعض العوامل عند إج��راء املقارنة املعيارية 1089.

فالب��د عىل املدربني أن يجمع��وا املعلومات عن العمليات الداخلية حتى توظف يف املقارنة 
مع أفضل املامرسات.  ومن املهم هنا تحديد الغرض من املقارنة املعيارية بكل وضوح وكذا 

املامرسة التي ستخضع لتلك املقارنة املعيارية.  

ومن واجبات اإلدارة العليا أن تعلن التزامها بالعمل للمرشوع.  كام ينبغي جمع املعلومات 
الكمي��ة )األرق��ام( والنوعية.  أما توضيح خصائص الربامج وكيفي��ة عملها فلهام أهمية معرفة 
الكيفية نفس��ها التي تسهم بها أفضل املامرسات يف رفع معدل األرباح النهائية للرشكة.  والبد 
ع��ىل املدربني أن يحرصوا أن تكون املعلومات التي يجمعونها من الرشكات خاصة بنش��اطهم 
وغريه من األنش��طة.  وهنا نجد أن املقارنة املعيارية قد تقيد فعلياً أداء الرشكة لو أن الهدف 
منها ال يتعدى كونه التعلم ونسخ ما أنجزته الرشكات األخرى وعدم العمل عىل تحسني العملية.  
وهنا ينبغي أن يكون املدربون حريصني عىل عدم رؤية مامرس��ات املوارد البرشية مبعزل عن 
بعضها البعض.  فعىل س��بيل املثال، تتطلب دراسة املامرس��ات التدريبية النظر يف إسرتاتيجية 
التوظيف يف الرشكة )اس��تخدام س��وق العمل الداخيل يف مقابل سوق العمل الخارجي لشغل 
الوظائف(.  ومع كل ذلك فلن تقدم املقارنة املعيارية حاًل سلياًم.  إذ ينبغي دراسة املعلومات 
املجمع��ة طبقاً ألوضاع ال��رشكات.  ويف النهاية متثل املقارنة املعياري��ة جزءاً واحداً من عملية 
التحسني.  ونتيجة لذلك فالبد أن ينظر إىل استخدام املعلومات املجمعة من املقارنة املعيارية 

من خالل إطار أوسع للتغيري يف املنظمة وقد تم مناقشة ذلك يف الجزء السابق.  

إعادة هندسة العملية:

يتعني عىل املدربني فهم عمليات ومامرسات التدريب الحالية وتقييمها لتحديد ما ينبغي 

تغيريه.  ويقصد بإعادة الهندسة املراجعة الشاملة للعمليات الحساسة وإعادة تصميم تلك 
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العمليات لجعلها أكر فعالية وقدرة عىل تحقيق جودة أعىل.  وتعد عملية إعادة الهندس��ة 

مهم��ة ج��داً يف التأكد من أن فوائد برام��ج التدريب والتطوير الجديدة س��تتحقق.  وتعد 

عملية إعادة الهندس��ة مهمة عىل وجه الش��أن عندما ينوي املدربون تقديم التدريب من 

خالل استخدام تكنولوجيا جديدة.  كام تعد عملية إعادة الهندسة مهمة أيضاً عندما تحاول 

إدارات التدريب جعل العمليات اإلدارية أكر انس��يابية وتحسني الخدمات التي يقدمونها 

ل� »عمالئهم«.  وميكن تطبيق هذه االنس��يابية عىل عمليات االلتحاق بالربنامج والعمليات 

املرتبطة بإصدار إيصاالت س��داد رس��وم التدريب والعمليات املرتبط��ة مبراجعة املوظفني 

لس��جالتهم التدريبية.  ولكن لن ينتج عن تطبي��ق تكنولوجيا جديدة )مثل تكنولوجيا الرد 

التفاعيل( لعملية االلتحاق بالدورة التدريبية والتي تتضمن القيام بالكثري من الخطوات لن 

ينتج عنها تحسني الكفاءة أو الفعالية.  لكن ما سينتج عن ذلك هو زيادة تكاليف الخدمات 

أو املنتجات املرتبطة بتقديم التكنولوجيا الجديدة.  

وقد تستخدم عملية إعادة الهندسة ملراجعة عمليات ومهام إدارة التدريب أو يف مراجعة 

برنامج تدريبي معني أو مامرسة برنامج تطوير مثل نظام إدارة الحياة الوظيفية.  وتتضمن 

عملية إعادة الهندسة الخطوات األربع املوضحة يف الشكل )13 - 3(:  تحديد العملية املراد 

إعادة هندستها وفهم العملية وإعادة تصميم العملية وتنفيذ العملية الجديدة1090. 

تحديد العملية:

البد من تحديد املديرين واملدربني الذين س��يديرون العملية أو سيكونون مسؤولني عن 

مه��ام تلك العملي��ة )ويطلق عليهم »مالك العملية«(.  كام ينبغي مطالبتهم باملش��اركة يف 

فريق إعادة الهندس��ة.  وينبغي أن يكون أعضاء الفريق من املوظفني املشاركني يف العملية 

)لتقدي��م الخربة( وم��ن خارجها باإلضافة إىل العم��الء الداخليني والخارجي��ني الذين يرون 

مخرجات العملية.  

فهم العملية: 
ينبغي مراعاة عوامل مختلفة عند تقييم عملية ما: 

• هل ميكن الجمع بني املهام )مثل االلتحاق بالدورة وتقييم ما قبل التدريب(؟ 	
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•  هل ميكن إتاحة مزيد من االستقاللية للموظفني؟ هل ميكن رفع فعالية العملية من 	

خالل دمج التحكم واتخاذ القرار فيها؟ 

• هل تعد كل خطوات العملية رضورية؟	

• هل تكون نظم فحص وضبط البيانات غري الرضورية أو املكررة مدمجة يف العملية؟	

• كم عدد الحاالت الخاصة واالستثناءات التي ينبغي التعامل معها؟ 	

• هل خطوات العملية موضوعة يف ترتيبها الطبيعي؟ 	

• ما النتيجة املرغوب فيها؟ هل تعد املهام رضورية؟ ما قيمة العملية؟ 	

وهن��ا نجد أن عدداً من التقنيات يس��تخدم لفهم العملي��ات.  وتظهر مخططات تدفق 

البيانات )Data-Flow diagrams( تدفق البيانات بني اإلدارات.  فعىل سبيل املثال، للتحقق 

من س��بب طول مدة وصول إيصاالت س��داد رسوم التدريب للموظفني قد يرغب املديرون 

يف التحق��ق من العالقة بني إدارة التدريب )إذ يتم اعتامد س��داد رس��وم التدريب( وإدارة 

املحاس��بة )إذ يتم إص��دار تلك اإليصاالت(.  أما مخططات العالق��ات بني فئات املعلومات 

)Data-entity relationship diagrams( فتبني أنواع البيانات املستخدمة يف مهمة العمل 

والعالق��ة بني األن��واع املختلفة للبيان��ات.  وقد تكون تلك املخطط��ات مفيدة خصوصاً يف 

دراس��ة الوقت واملوظفني داخل إدارة التدريب املش��اركة يف ملء طلبات املوظفني الخاصة 

بسجالتهم التدريبية.  

شكل 13 -3 عملية إعادة الهندسة

الم��راد  العملي��ة  ح��دد 

إعادة هندستها

إعادة تصميم العمليةفهم العملية

التغذية الراجعة

تنفيذ العملية الجديدة

ويف تحليل الس��يناريو يتم تقديم أساليب محاكاة ألحداث يف العامل الحقيقي إىل املستخدمني 

النهائيني للبيانات.  ويطلب من املس��تخدمني النهائيني توضيح كيف أن تكنولوجيا جديدة ميكن 

أن تس��اعد يف معالج��ة أوضاعهم الخاصة وما هي البيانات التي ينبغي اس��تخدامها للتعامل مع 

تل��ك األوض��اع.  وهنا تقوم مجموعات الرتكيز واملس��وحات بجمع معلومات ع��ن البيانات التي 
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يتم جمعها واس��تخدامها وتخزينها يف املجال الوظيفي باإلضاف��ة إىل املعلومات الخاصة بالوقت 

ومتطلبات معالجة البيانات.  وقد يطلب من املستخدمني أن يقيموا أهمية وتكرار ودرجة رضورة 

القيام مبهام محددة موجودة يف مجال وظيفي بش��كل أوتوماتييك.  )فعىل س��بيل املثال، ما مدى 

أهمية الحصول عىل نظام تعقب املوظفني والذي يقوم بحفظ البيانات الخاصة بطالقة املوظفني 

يف التحدث باللغات األجنبية؟( وتقوم هنا تحليالت التكلفة واملنفعة مبقارنة تكاليف القيام مبهام 

من خالل اس��تخدام نظام آيل أو تطبيق برنامج أو بدون اللجوء إىل اس��تخدام ذلك.  فعىل سبيل 

املث��ال، ينبغي أن يتضمن التحليل: )1( التكاليف باعتبار األش��خاص والوقت واملواد والدوالرات، 

)2( التكاليف املتوقعة للربمجيات واألجزاء الصلبة)3( املوظفني والوقت ونفقات املواد1091. 

إعادة تصميم العملية: 

يق��وم الفريق بتطوير النامذج واختبارها واختيار الن��امذج األولية وتحديد كيفية دمج 

النموذج األويل يف املنظمة.  

تنفيذ العملية:

تفح��ص الرشكة العملي��ة من خالل اختبارها يف بيئة مح��ددة ومضبوطة قبل نرشها يف 

عموم الرشكة.  

قضايا أساسية في تنفيذ التغيير: 

كام الحظنا يف الفصل األول تواجه الرشكات قوى عديدة – مبا يف ذلك التقنيات الجديدة 

والعومل��ة والق��وة العاملة املتنوعة – الت��ي تعني رضورة قيامها بالتغي��ري حتى يكتب لهم 

النج��اح.  ويقص��د هنا مبصطل��ح تطوير املنظمة عملي��ة التغيري املخطط��ة واملنظمة التي 

تستخدم تقنيات العلوم السلوكية واملعارف املتعلقة بها لتحسني فعالية الرشكات من خالل 

تحس��ني العالقات وزيادة التدريب وقدرات حل املش��كالت1092.  يساعد تطوير املنظمة يف 

خل��ق بيئة تدريب من خالل وج��ود ثقة متزايدة ومواجهة املش��كالت وتفويض املوظفني 

ومش��اركتهم ومش��اركة املعرفة وتصميم العمل والتعاون ب��ني املجموعات وأيضاً من خالل 

السامح للموظفني برفع مستوى مهاراتهم وتطوير مستواهم.  
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إدارة التغيير: 

يقصد بإدارة التغيري عملية التأكد من أن التدخالت الجديدة مثل املامرس��ات التدريبية 

يت��م قبولها واس��تخدامها من قبل املوظف��ني واملديرين.  وهنا ينبغي تناول أربع مس��ائل 

لتيس��ري عملي��ة إدارة التغيري املوضحة يف الجدول )13 -4(.  تتضمن تلك املس��ائل التغلب 

عىل معارضة التغيري وإدارة االنتقال إىل مامرس��ة جديدة وتش��كيل القوى السياسية املؤثرة 

واستخدام التدريب لتثبيت التغيري.  

التغلب على معارضة التغيير:

ميكن التغلب عىل معارضة التغيري من خالل إرشاك األشخاص املتأثرين به يف تخطيط له 

ومكافئتهم  عىل الس��لوكيات املرغوب فيها.  ومن املهم أيضاً بالنسبة للمديرين أن يقسموا 

تنفيذ املامرس��ة الجديدة إىل خطوات يس��هل فهام وأن يوقن املوظفون بأن لديهم القدرة 

عىل تنفيذها.  كام يحتاج املوظفون إىل فهم كيف تس��اعدهم مامرسات التدريب الجديدة 

عىل تلبية احتياجاتهم1093.  وقد تتضمن تلك االحتياجات تدريباً عايل الجودة ووصوالً أرسع 

إىل توصيفات الربامج التدريبية رابطاً بني التدريب واإلثابة ومزيداً من التدريب الهادف أو 

الحصول عىل برامج تدريب من أجهزة الحاسب الخاصة بهم.  

فعىل س��بيل املثال، اعتادت 20 إدارة مختلفة داخل قس��م الخدمات املشرتكة ملجموعة 
بيبي بوتلينج )Pepsi Bottling Group( عىل العمل بشكل مستقل1094.  إذ قاموا بإنجاز 
املهام نفسها يف فروع مختلفة من بيبي جروب ولكن كان لكل إدارة مامرساتها وإجراءاتها 
الخاصة بإنجاز أعاملها.  وهنا حاول فريق صغري من املوظفني وضع قاعدة من املامرس��ات 
واإلجراءات املش��رتكة ولك��ن اإلدارات مل تقبلها.  وهنا تأيت الخط��وة التالية إلقناع اإلدارات 

لقب��ول التغيري وه��ي إرشاك أكرب عدد ممكن من املوظفني.  وهن��ا تجد أن تلك املجموعة 

الكب��رية م��ن املوظفني قد اتفقت عىل مجموعة مش��رتكة من اإلج��راءات وقامت بتوثيقها 

إلكرتونياً.  وباملثل، أرشكت رشكة ديرتويت إيديس��ون )Detroit Edison( أكرب عدد ممكن 

من املوظفني للمساعدة يف تحديد طرق تقليل التكاليف.  وقد شارك ثلث الرشكة بالكامل يف 

العملية.  وقد قبل املوظفون تلك التغيريات ومن ثم فقد ادخرت الرشكة ماليني الدوالرات. 
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تشكيل القوى السياسية المؤثرة: 

يحتاج املديرون إىل نيل دعم مجموعات الس��لطة األساس��ية، ومنهم القادة الرس��ميون 

وغري الرس��ميني.  فعىل سبيل املثال، وكام ذكرنا سابقاً يف الفصل العارش، تتسم جهود التنوع 

الناجحة باملش��اركة الفعالة واملوافقة عليها من قبل كبار املديرين.  وال يقوم كبار املديرين 

بالحديث فقط عن الحاجة إىل إدارة التنوع، لكنهم أيضاً يشاركون بفعالية من خالل برامج 

التوجيه وتش��كيل اللجان الرس��مية والوظائف لتعزيز التنوع ومكافأة املديرين عىل جهود 

التنوع التي يبذلونها.  

وهنا نجد أن مديري مهام الدعم مثل املوارد البرشية التي ال تش��ارك بش��كل مبارش يف 

التصميم أو التصنيع أو تس��ليم املنتج أو خدمة للس��وق ميكنهم أن يش��كلوا قوى سياسية 

مؤثرة من خالل تحولهم إىل رشكاء عمل.  وترتبط خطوات التحول إىل رشيك عمل مبناقشة 

التدريب اإلس��رتاتيجي يف الفصل الثاين.  أوالً، يقوم املدرب بتحديد مش��كالت العمل التي 

يواجهها املدير ويفهمها.  ثانياً، يرشح املدرب للمدير كيف يساعد التدريب يف حل املشكلة.  

ثالث��اً، يعمل امل��درب مع املدير يف وضع أفضل حل تدريبي يلب��ي احتياجات املدير.  وهنا 

ينبغ��ي أن يعام��ل املدير عىل أنه عميل.  ويف النهاية، يقوم املدرب بقياس مدى مس��اعدة 

التدريب يف التغلب عىل مشكلة العمل أو حلها.  

 يوضح الشكل )13 -6( العديد من التصورات الخاطئة التي يتصورها بعض املديرين عن 

التدري��ب.  وترجع تلك التصورات الخاطئة عىل األرجح إىل عدم فهم مهمة إدارة التدريب 

وقيمته��ا.  وحتى ميكن للمدربني مجابهة تلك التصورات وتش��كيل تحالفات سياس��ية مع 

املديرين يف إنجاز مهام العمل يتعني عىل املدربني اتخاذ خطوات متنوعة.    

وك��ام ذكرنا يف الفص��ل األول والثاين، يحتاج املدربون إىل التأك��د من أن إدارة التدريب 

تضي��ف قيمة للعمل وتبني عالقات مع مديري العمل الوظيفي وتريس معني املصداقية يف 

الرشك��ة 1095.  وال ميكن ضامن ذلك إال من خالل مس��اعدة مدي��ري املهام عىل التعامل مع 

املش��كالت املرتبطة بالتدريب وتقييم فعالية مامرس��ات التدري��ب وتقديم خدمة ممتازة 

ملديري املهام )مثل تقديم املعلومات وإمتام املرشوعات يف الوقت املناسب ملتزمني يف ذلك 

فقط باملشاريع التي ميكن تسليمها عملياً(.  
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شكل )13 - 6( تصورات املديرين الخاطئة عن التدريب

* التدريب ليس له قيمة.  

* التدريب تكلفته عالية وال ميثل استثامراً.  

* ميكن ألي شخص أن يصبح مدرباً.  

* إدارة التدريب متثل املكان املناسب لنقل موظفي األداء الضعيف.  

* التدريب هو مسؤولية املدربني.

المصدر: 
R.  F.  Mager, »Morphing into a ….. 21st Century Trainer,” Training )June 1996(: 47 – 54. 

استخدام التدريب لتثبيت التغيير: 

 تتضمن العديد من املامرسات تغيريات ال تكون فقط يف الطريقة التي تقدم بها الخدمة 

أو العملية ولكن يف أدوار املديرين واملوظفني.  ولذلك ميثل التدريب أهمية كبرية.  وبالتايل 

يكون املدي��رون واملوظفون يف حاجة إىل التدريب عىل التعامل مع النظم الجديدة س��واء 

أدخل��وا يف ذلك إعادة تصمي��م للوظائف )مثل الفرق( أو إدارة أداء )مثل اس��تخدام نظم 

التغذي��ة الراجعة الدائري��ة( أو نظم االنتقاء )مثل مقابلة ش��خصية منظمة( أو تكنولوجيا 

جديدة )مثل نظام تصنيع يعتمد عىل الحاسب اآليل(.  

فعىل س��بيل املثال، س��اعدت تلك املبادئ يف تقديم نظام تصنيع مرن محوسب يف رشكة 

تصنيع محركات الديزل1096.  وكان من الالزم استخدام الحواسب اآللية بهدف تقديم تعليامت 

عن الطلبيات املخصصة وتزويد مركزها بالتحديثات الالزمة عن وضع اإلنتاج.  ولكن موظفو 

اإلنتاج أبدوا امتعاضهم عن اس��تخدام الحواسب اآللية.  وتضمنت أوجه اعرتاضهم أنهم مل 

يعرفوا كيفية الكتابة عىل الحاسب اآليل وأن وظائفهم جعلت أيديهم زيتية امللمس.  وحتى 

تتأكد الرشكة من استخدام موظفي اإلنتاج للنظام الجديد قامت باتخاذ عدة خطوات.  أوالً، 

تم تركيب نظام دعم األداء ي يف الكافترييا لإلجابة عن تساؤالت املوظفني املرتبطة بالنظام.  

ثاني��اً، طلبت الرشكة من املوظف��ني تقديم اقرتاحات أثناء قيامه��م باختبار النامذج األولية 
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للنظام.  ثالثاً، تم تعديل نظام شاش��ة التحكم باللمس حتى يتمكن املوظفون من استخدام 

أجهزة التحكم بالقدم، وهذا ما أزال مخاوف استخدام األيادي الزيتية امللمس أثناء الكتابة.  

وبعد ميض عرشين شهراً من بدء تقديم نظام التصنيع الجديد تم تشغيله.

 يلع��ب التدريب دوراً مهاًم يف التأكد من نجاح التغريات الناتجة عن عمليات الدمج أو 

االس��تحواذ.  وهنا يجدر بك النظر إىل دور التدريب يف مجموعة يب إن يس للخدمات املالية 

)PNC Financial Services Group( وبنك واتشوفيا )Wachovia Bank(، وهام رشكتان 

احتاجتا إىل إدارة التغيري بش��كل ناجح بهدف مواصلة النش��اط م��ن خالل عمليات الدمج 

واالس��تحواذ1097.  ففي عام 2007 أعلنت رشكة يب إن يس اس��تحواذها عىل رشكة س��تارلينج 

فاينانش��ال )Sterling Financial Corporation(.  وبع��د ميض ع��ام كامل قامت رشكة 

ستارلينج بإعادة افتتاح مكاتبها عىل أنها منافذ تجزئة تابعة لرشكة يب إن يس.  وبهدف تيسري 

القيام بعمليات دمج واس��تحواذ ناجحة تم إرس��ال موظفي يب إن يس الحاليني ملواقع عمل 

رشكة س��تارلينج ليقوموا ب��دور التوجيه للموظفني الجدد وملس��اعدتهم عىل التدريب عىل 

نظم وسياسات وإجراءات رشكة يب إن يس.  وتلقى كل موظف من موظفي ستارلينج الذين 

تج��اوز عدده��م 1000 موظف تدريباً من رشكة يب إن يس.  واش��تمل التدريب عىل خليط 

من تدريب القاعات الدراس��ية والتدريب اإللك��رتوين والتدريب أثناء الوظيفة.  أما يف بنك 

واتشوفيا الذي أنهى أكر من 100 عملية دمج يف أقل من 20 عاماً يتم تشكيل فريق تدريب 

 )ADDIE( دمج املرشوعات مبجرد إعالن عملية الدمج.  وهنا يستخدم الفريق منوذج أديي

)تحليل وتصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم( لتحليل البنك اآلخر وتحديد ما ينبغي من تدريب.  

وهنا يركز كثري من التدريب عىل ثقافة الرشكة املس��تحوذة.  ويقوم بنك واتشوفيا بتصميم 

التدريب الذي يدعم ثقافة الرشكة ويس��اعد املوظفني عىل فهم ثقافة واتش��وفيا الجديدة 

وقبولها.  وعادًة يف أول يوم من أيام التدريب وبالتحديد يف أول عدة س��اعات يكون الرتكيز 

موجهاً نحو ثقافة وتغيري وقيم واتش��وفيا.  ويتم إعط��اء كل موظف جديد نتج عن عملية 

الدمج كتيباً يقدم نظرة عامة عن منتجات واتشوفيا وكيفية عمل هيكلها التنظيمي ومهمة 

التنوع التي يقوم بها وتركيزه عىل التطوع يف العمل ومبادئه األساسية.  ويتم إعداد املدربني 

عىل إجابة أس��ئلة تتعلق مبجموعة كبرية من موضوعات املوارد البرشية بدءاً من عدد أيام 

اإلج��ازات وحتى ن��وع املزايا الصحية.  ال يقوم التدريب بال��رضورة بقيادة إدارة التغيري يف 
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واتش��وفيا لكنه يدعمها.  ويف نهاية كل عملية دمج يت��م وضع »كتاب فن طبخ التدريب« 

لتوثي��ق كل العمليات واألدوار واملس��ؤوليات املطلوبة للمس��اعدة يف جعل عملية الدمج 

ناجحة من منظور التدريب.  

مدخالت التغيير:  

باإلضافة إىل التدريب يوجد عدد من املدخالت التي استخدمتها الرشكات بنجاح إلحداث التغيري.  

وتتضمن تلك املدخالت تغذية راجعة استطالعية والتشاور بشأن العملية ومدخالت املجموعة.   

التغذية الراجعة االستطالعية:

تش��ري التغذية الراجعة االس��تطالعية إىل عملية جمع معلومات عن تصورات املوظفني 

وتوجهاتهم من خالل عمل اس��تطالع بحيث يتم تلخي��ص النتائج وتزويد املوظفني بتغذية 

راجعة لتحفيزهم عىل املناقشة وتحديد املشكالت ووضع أعامل لحل تلك املشكالت.  وميكن 

إدارة تلك االس��تطالعات من خالل الويب.  وميثل الهدف من التغذية الراجعة االستطالعية 

تحديد القضايا وحل املش��كالت وتحس��ني العالقات بني أعضاء مجموعات العمل من خالل 

مناقشة املشكالت املشرتكة.  

التشاور بشأن العملية: 

يف التش��اور بش��أن العملي��ة يعمل استش��اري مع املديري��ن أو غريهم م��ن املوظفني 

ملس��اعدتهم عىل فهم أح��داث معينة تجري يف نطاق العمل واتخاذ اإلجراءات لتحس��ينها.  

وقد يتضمن التش��اور بش��أن العملية تحليال للعالقات بني املوظفني وتدفق العمل وكيفية 

اتخاذ القرارات ومناذج التواصل أو غريها من الس��لوكيات.  ويساعد االستشاري املوظفني يف 

تشخيص العمليات التي تحتاج إىل تحسني.  

مدخالت المجموعة: 

تتضم��ن مدخالت املجموع��ة الكربى قيام موظفني من جميع أقس��ام الرشكة املختلفة.  

وقد تش��مل ذلك أيضاً العمالء وغريهم من املس��اهمني املهمني من خارج الرشكة.  وإلجراء 
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تلك املخالت يجتمع املش��اركون يف محيط خارجي ملناقشة املشكالت والفرص أو التخطيط 

 )Work Out Program( إلجراء عملية التغيري.  فعىل سبيل املثال، يتضمن برنامج اإلنجاز

املتبع يف رشكة جرنال إلكرتيك )GE( ست خطوات1098:

اختيار عملية أو مشكلة للمناقشة.  . 1

يتم تشكيل فريق وظيفي مشرتك يتضمن العمالء وغريهم من خارج جرنال إلكرتيك . 2

)املوردون مثاًل(.  

يتم تكليف »بطل« بإمتام التوصيات التي يضعها الفريق.  . 3

ينتج عن مقابالت الفريق التوصل إىل توصيات لتحسني العمليات أو حل املشكالت.  . 4

يلتقي كبار املديرين بالفرق ملراجعة التوصيات وتقييمها.  . 5

يتم عقد اجتامعات إضافية ملواصلة تقديم توصيات.  . 6

وميثل هذا الربنامج ترجمة لرغبة املدير التنفيذي السابق جاك ويلش يف تحفيز أكر من 

300000 موظف يف رشكة جرنال إلكرتيك.  وقد أيقنت ويلش بأنه البد من إرشاك املوظفني 

يف وضع التغيري لها حتى تتمكن من إجرائه.  

ومن خالل مدخالت املجموعة الكربى تهدف الرشكة إىل إحداث تغيري جذري يف الرشكة 

ككل م��ن خالل إرشاك نظام الرشكة ككل )املديرون واملوظفون والعمالء( يف جهود التغيري.  

وهنا نرى القيام بأنش��طة بني املجموعات عىل نطاق أصغر بكثري.  ويهدف القيام بأنش��طة 

بني املجموعات إىل تحس��ني العالقات بني املجموعات أو اإلدارات أو الفرق املختلفة.  وقد 

تم اس��تخدام تلك املدخالت يف معالجة الخالفات بني اإلدارة والعامل وتيسري إمتام عمليات 

الدمج واالس��تحواذ وتقليل الخالفات بني مهام اإلنتاج واملوظفني.  ومن تلك األنش��طة التي 

تجري بني املجموعات إجراء مقابالت بني املجموعات املشاركة كل عىل حدة ثم تسجيل ما 

يعتقدونه عن أنفس��هم وعن املجموعة األخرى1099.  وهنا تناقش املجموعات أوجه التشابه 

واالخت��الف فيام بينه��ا وكيف تطورت التص��ورات الخاطئة.  ثم تق��وم املجموعات حينئذ 

مبناقشة الحلول املمكنة لخالفاتهم وتصوراتهم الخاطئة.  
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وعىل سبيل املثال، أرس��لت رشكة سيجيت )Seagate( وهي واحدة من كربيات الرشكات 

العاملية املصنعة ألقراص الحاسوب الصلبة،  200 موظف إىل نيوزالند لحضور الفعالية السنوية 

السادس��ة إليكو سيجيت )Eco Seagate(، وهو أس��بوع بناء فريق ينتهي بسباق ميتد طوال 

اليوم يلتزم فيه املوظفون بامليش وركوب الدراجات والسباحة والنزول من منحدر1100.  يهدف 

تصمي��م هذه الفعالية إىل كرس الحواجز وزيادة الثقة وجعل املوظفني أعضاء فريق ناجحني.  

وما ترغب فيه رشكة سيجيت هو ثقافة تتسم باالنفتاح واألمانة وهذا ما يشجع املوظفني عىل 

العمل املشرتك.  ويف صبيحة كل يوم، يقوم إحدى كبار املسؤولني التنفيذيني يف رشكة سيجيت 

بإلقاء عرض عن خصائص الفريق القوي.  ويف املساء، يتم تقسيم املوظفني إىل » مجموعات« 

ويخرجون ملامرسة تربية بدنية يف أحد فعاليات السباق.  ويختتم األسبوع مبنافسة بني الفرق 

يف تلك الفعاليات مثل ركوب الزوارق وركوب الدراجات يف املناطق الجبلية والسباحة والعدو.  

تلخي���ص:

ناق��ش الفص��ل التوجهات املس��تقبلية التي قد تؤث��ر يف التدريب والتطوي��ر.  وترتبط 

تل��ك التوجهات بتقديم التدري��ب ونظام املهمة التدريبية.  وس��يطالب املدربون بتصميم 

محتوى مركز بش��كل أرسع وبتقديم التدريب من خالل استخدام طرق متعددة.  وسيكون 

للتكنولوجيا الجديدة أثر متناٍم عىل تقديم التدريب مستقباًل.  كام أن التكنولوجيا الجديدة 

ستس��مح إلدارات التدريب بتخزين رأس املال البرشي ومشاركته يف كل أقسام الرشكة.  كام 

سيكون هناك تأكيد متزايد عىل دمج التدريب مبهام املوارد البرشية األخرى وتوضيح كيفية 

مس��اعدة التدريب يف العمل.  وم��ن املرجح قيام إدارات التدري��ب بتطوير الرشاكات مع 

وكالء بيع ومع رشكات أخرى مستقباًل.  كام ناقش الفصل أهمية رؤية التدريب من منظور 

التغيري.  وهنا يوضح الفصل أن مامرس��ات التدريب املرتبطة باملقارنة املعيارية واملامرسات 

التدريبية املرتبطة بإعادة الهندسة متثل متطلبات مهمة إليجاد الحاجة إىل حدوث التغيري.  

وحت��ى يقبل املديرون واملوظفون مامرس��ات التدريب الجديدة الب��د أن يتغلب املدربون 

عىل معارضة التغيري ويديروا مرحلة االنتقال ويش��كلوا القوى السياسية املؤثرة ويستخدموا 

التدريب إلعادة تس��مية املهمة.  كام أن مدخالت تطوير املنظمة التي تتضمن االستشاريني 

واملجموعات والتغذية الراجعة االستطالعية ميكن استخدامها لعمل التغيري. 
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مصطلحات أساسية 
مقدم خدمة تطبيقات )ASP(ترتيبات العمل االفتراضي   

معارضة التغييرالعمل من المنزل                      

التحكمالتعاون الرقمي     

      )RID( السلطةالتصميم التعليمي السريع

إعادة تسمية المهمةتحليل الشبكة االجتماعية

إعادة الهندسةالتدريب المدمج               

مخططات تدفق البياناتمنهج تحليل األداء

تطوير المنظمةمخططات العالقات بين فئات البيانات

التغذية الراجعة االستطالعيةإدارة التغيير

مدخالت المجموعة الكبرىالتشاور بشأن العملية

أنشطة بين المجموعات

أسئلة للنقاش:

ناقش كيف يكون من املرجح تأثري التقنيات الجديدة يف التدريب مستقباًل.  . 1

ما املهارات الجديدة التي سيحتاجها املدربون حتى ينجحوا يف مهامهم مستقباًل؟ . 2

م��ا تصميم التدريب الرسيع؟ كيف يختلف عن عملي��ة تصميم التدريب التقليدي . 3

التي نوقشت يف الفصل األول؟ )انظر الشكل 1-1(

كيف يربط اس��تخدام نظ��ام إدارة التدريب بإس��رتاتيجية العمل وأهدافه عىل نحو . 4

أفضل؟

ما املقارنة املعيارية؟ ارشح العملية التي ستس��تخدمها لعمل مقارنة معيارية لربامج . 5

تدريب السالمة الخاصة برشكة ما.  

ما املقصود بإعادة هندسة العملية؟ وما سبب ارتباطها بالتدريب؟ . 6

ناقش الخطوات الرضورية لتقديم مامرسة تدريبية جديدة من منظور منوذج التغيري.  . 7
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م��ا التصورات الخاطئة التي لدى املديرين عن التدري��ب؟ وكيف ميكنك تغيري تلك . 8

التصورات الخاطئة؟ 

ارشح ما املزايا والعيوب التي تراها لعمل اتحاد أو رشاكة تدريبية مع رشكات أخرى. . 9

 ما املقصود بتطوير املنظمة؟ صف املدخالت املستخدمة يف إيجاد التغيري. . 10

 ما تداعيات ترتيبات العمل االفرتايض عىل التدريب؟ . 11

مهام تطبيقية:

قم بعمل مقابلة ش��خصية م��ع مدير.  اطلب منه تقيي��م إدارة التدريب يف رشكته . 1

من حيث تقديم التدريب وخدمته وخربته وإس��هامه يف العمل بالرشكة.  ثم اطلب 

من��ه أن يرشح األس��س التي بنى تقييمه عليها.  لخص تل��ك املعلومات.  وبناًء عىل 

املعلومات التي تقوم بجمعها، ضع توصيات عن كيفية تحسني إدارة التدريب.  

ناقش هذا الفصل توجهات متنوعة س��تؤثر يف مستقبل التدريب.  بناًء عىل العوامل . 2

التكنولوجي��ة أو السياس��ية أو االقتصادية أو االجتامعية املس��تقبلية حدد اتجاه أو 

اتجاهني إضافيني تعتقد أنهام يؤثران يف التدريب.  اكتب بحثاً من صفحتني إىل ثالث 

صفحات يلخص أفكارك.  تأكد من وضع أسس منطقية لتوجهاتك.  تنتقل منظامت 

كثرية من منظور التدريب إىل منظور األداء.  أو مبعنى آخر يهتمون بتحس��ني األداء 

وليس التدريب عندهم فقط ملجرد التدريب.  

جيولرينن��ج )GeoLearning( وهي من إحدى رشكات التي تقدم خدمة التطبيقات . 3

)ASP(.  ق��م بزي��ارة www. geolearning. com، م��ا الخدم��ات واملنتجات التي 

يقدمها مقدم خدمة التطبيقات هذا؟ 

تصف��ح موق��ع، en. wikipedia. org/wiki/Blog، لتعرف الكثري عن املدونات.  ما . 4

املدونة؟ كيف ميكن أن تكون املدونة مفيدة للتدريب أو التطوير؟ 
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دراسة حالة:  العمل بال ورق يتطلب عملية إلدارة تغيير:

يض��ع العمالء املهتمون بالبيئ��ة ضغوطاً عىل الرشكات لتثبت أنها تعمل ما يف وس��عها 

لتقلي��ل أثره��ا البيئي.  فتتطلب مب��ادرة »التحول للعمل األخ��رض« تدريب املوظفني عىل 

عمليات ومامرس��ات عمل جديدة باإلضافة إىل التغلب عىل معارضتهم للتغيري.  فقد قررت 

رشكة كورتيل )Cortel( وهي رشكة اتصاالت أن تعمل بدون استخدام الورق باعتباره جزءاً 

من مبادرة خرضاء.  فقامت الرشكة بتعيني وكيل مبيعات خارجي ليجعل كل وظائف املوارد 

البرشية تعمل بشكل آيل مثل وضع كشوف األجور واملزايا.  ومع ذلك كان معظم املوظفني 

ال يزالون يرغبون يف طبع نس��خ من إيصاالت رواتبهم ومراجعات أدائهم.  وهنا كانت رغبة 

كورتي��ل أن يتوقف موظفوها عن طباعة تلك الس��جالت بوصفها ج��زءاً من تحول الرشكة 

كلياً إىل رشكة تعمل بال ورق.  وإضافة إىل ذلك تجد أن العمل بال ورق يس��اعد يف تخفيض 

التكاليف.  إذ تش��ري أحد التقديرات إىل أن املوظف عموماً يطبع س��ت صفحات مهدرة يف 

اليوم.  وبإضافة ذلك إىل متوس��ط تكلف��ة الصفحة املهدرة تكون النتيجة 0,06 دوالر وحني 

يصل ذلك املعدل إىل 1410 صفحة مهدرة يف العام، إذاً تبلغ التكلفة 84 دوالراً لكل موظف! 

ما التوصيات التي ترغب يف تقدميها إىل كورتيل لتتغري بش��كل ناجح إىل رشكة تعمل بال 

ورق وتتغلب عىل معارضة املوظفني لذلك؟ 

المصدر: 
M.  Weinstein, »It›s Not Easy Being Green,« Training )March/April 2008(: 20-25.  

من صفحات مجلة بيزنيس ويك         حالة دراسية 5 

تعيد شركة آي بي إم ابتكار عملية التوجيه من خالل الويب:

ميكن االعتامد عىل بروتوكول التوجيه املؤسي لكنه ال يزال هناك يشء مثبط بشأن ذلك 

الربوتوكول الذي يكلف فيه متمرس خبري بغرس الحكمة يف شاب طموح موهوب.  ويف ذلك 

تقوم آي يب إم بتهيئة املامرسة لتحقيق مصلحتها من خالل إدخال الدميقراطية عىل برنامجها 

التوجيهي. فمنذ يناير بدأت الرشكة يف متكني املوظفني من الوصول إىل إمرباطوريتها العاملية 
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م��ن خ��الل مجرد الضغط عىل زر للحصول عىل توجيه ع��ن أي يشء بدءاً من اإلعداد لنيل 

عالوة حتى التدريب عىل اإلبداع. 

وتعك��س التغ��ريات جهود الرشكة ليك تصبح رشكة عاملية بش��كل حقيقي معتمدة عىل 

التعاون ومش��اركة املعلومات عرب الح��دود.  »لقد أصبح من الواضح أننا اضطررنا إىل جعل 

التوجيه أداة لنقل املعرفة عىل النطاق الدويل، » هذا ما قالته شيال فورت- تراميل، استشارية 

املوارد البرشية لدى رشكة آى يب إم التي ساعدت يف إطالق تلك املبادرة.  

فف��ي إم��كان أي موظف لدى آى يب إم اآلن أن يش��رتك إلكرتونياً إلبداء أو تلقي توجيه 

م��ن خالل ملء مل��ف تعريفي يف دليل املوظفني عىل ش��بكة اإلنرتنت يس��مى بلوبيدجز 

)BluePages(.  تصور هذا املوقع كام ييل: Match. com for mentoring .  ويف أقل من 

شهرين، التحق 3000 موظف بالربنامج.  فمثاًل، قامت جوسلني كوه ماكدويل وهي موظفة 

ذات 22 عام خربة من العمل يف رشكة آى يب إم وتعيش يف هوس��تني بطلب موجه اس��تطاع 

إس��داء نصيحة مفصلة لها عن كيفية التأهل لنيل ترقية.  وباستخدام أداة بحث عىل شبكة 

اإلنرتنت وجدت الشخص املناسب يف دقائق:  ليزا سكواير ذات الثالثة عرش عاماً من الخربة 

يف رشكة ساكرامينتو )Sacramento( التي ترشف عىل برنامج توثيق التكنولوجيا التي تحتاج 

ماكدوي��ل إىل إكامله.  وعن ذلك تقول ماكدويل:  »لقد وجدتها أكر خربة عام كنت أبحث 

عنه«. 

وينال برنامج آى يب إم تقدير الخرباء.  فيقول بيل روز راجينز أستاذ إدارة املوارد البرشية 

يف جامع��ة ويسكونس��ني يف ميلواييك:  »ق��د بدأت آى يب إم مرحلة جديدة من اس��تخدام 

اإلنرتنت يف تطوير العالقات الدولية«.

األسئلة: 

يف برأيك، هل تتساوى النصيحة التي تحصل عليها إلكرتونياً مع تلك التي قد تحصل . 1

عليها من موجه يسديها لك بشكل مبارش؟ ارشح. 

ما مزايا وعيوب برنامج آي يب إم بالنس��بة للموجهني؟ وبالنس��بة للمرفقني؟ وكذلك . 2

ملن يتم توجيههم؟ 
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هل ميثل برنامج آي يب إم برنامج توجيه حقيقي؟ ملاذا؟ وملاذا ال؟. 3

كيف ميكنك تقييم فعالية برنامج التوجيه اإللكرتوين الخاص برشكة آي يب إم؟ . 4

المصدر: 
S.  Hamm, »IBM Reinvents Mentoring Via the Web,« BusinessWeek )March 12, 2009(.  Copyright 

2000-2009 by the McGraw-Hill Companies Inc.  
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المترجم في سطور

د. عيل بن سعيد القرين

المؤهل العلمي:

• دكت��وراه ف�ي التعليم ودراس��ات املوارد البرشية، من الوالي��ات املتحدة األمريكية، 	
جامعة كلورادو الحكومية لعام 1427ه� املوافق 2006م. 

العمل الحالي:

• أستاذ مساعد/معهد اإلدارة العامة.	

الخبرات اإلدارية واألكاديمية:

• مدير عام التخطيط والتطوير/إمارة الباحة.	

• مدير إدارة الدراسات واملعلومات/مركز إعداد وتطوير القيادات اإلدارية/معهد اإلدارة العامة.	

• مدير إدارة الربامج املكتبية.	

• مدير إدارة الطباعة.	

• مستشار بوزارة الزراعة ملدة سنتني.	

• مستشار بوزارة النقل ملدة سنتني.	

• مسئول التدريب الداخيل ألعضاء هيئة التدريب يف معهد اإلدارة العامة.	

• رئيس لجنة النشاط االجتامعي يف معهد اإلدارة العامة.	

• رئيس النادي السعودي يف كلورادو – فورت كولنز.	

• عضو لجنة البحوث العلمية يف معهد اإلدارة العامة.	

• عض��و لجنة إعداد كتاب أوراق العمل العلمية ملؤمتر القيادات اإلدارية الحكومية يف 	
اململكة العربية السعودية املنعقد يف شهر صفر 1436ه.
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الدراسات:

• بحث تحت النرش عن واقع التدريب عن بعد يف القطاع الحكومي.	

• دور معه��د اإلدارة العامة يف توجيه القيم التنظيمية للمتدربني من موظفي األجهزة 	
الحكومية.
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مراجع الترجمة في سطور

د. طالل بن مسلط بن عبد الله الرشيف 

المؤهل العلمي:     

• الدكتوراه يف اإلدارة العامة (املوارد البرشية) من جامعة ويلز - ابرييستوث باململكة 	
املتحدة الربيطانية عام1990.

العمل الحالي:

• أستاذ مشارك / بقسم اإلدارة العامة/كلية االقتصاد واإلدارة/جامعة امللك عبد العزيز 	
جدة.

أبرز األنشطة العلمية:

• (اإلدارة العامة، املفاهيم - الوظائف - األنشطة)، جده:  دار حافظ 1417ه.	

• العوامل املؤثرة عىل أداء العمل ، بحث منش��ور مبجل��ة االقتصاد واإلدارة، م. 5 عام 	
1992م.

• التخطي��ط والقي��م االجتامعية ، بحث منش��ور مبجلة االقتص��اد واإلدارة، م. 6 عام 	
1993م (إنجليزي).

• الضغوط اإلدارية أثرها عىل متخذي القرار، بحث منشور يف مجلة اإلدارة، م. 28 	

• العدد 3، 1996م.	

• مص��ادر الرتاجع التنظيمي، بحث منش��ور، مجل��ة اإلدارة، م. 29  الع��دد، 1، يوليه  	
1996م.

• دور االتصاالت اإلدارية يف األجهزة الحكومية املش��اركة يف موسم الحج، بحث مقدم 	
إىل مركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى، عام 1412ه� (رئييس).

• تقييم ودراس��ة اس��تقبال وتفويج مراك��ز الحجاج عىل طريق مك��ة - جدة ومكة - 	
املدينة، عام 1413ه.
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• ضغط العمل:  دراس��ة نظرية وتطبيقية عىل العاملني يف جامعة امللك عبد العزيز - 	
أعضاء هيئة التدريس واإلداريني.  بحث مدعم من جامعة امللك عبد العزيز 1415ه.

• إنشاء قاعدة معلومات و بيانات للموارد البرشية السعودية بحث مدعم من جامعة 	
امللك عبد العزيز 1421ه� باحث رئييس.

• إنشاء قاعدة معلومات و بيانات عن مؤسسات التدريب باململكة، بحث مدعم من 	
جامعة امللك عبد العزيز 1422ه باحث رئييس.

•  تقيي��م فعاليات يوم املهن��ة بجامعة امللك عبد العزيز، بح��ث مدعم من الجامعة 	
1423ه�، باحث رئييس. 

•  ظاهرة الفس��اد اإلداري وأثرة عىل األداء، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد 	
واإلدارة، املجلد 18/ العدد الثاين، ص ص 31-56  السنة 2004م 1425ه.

• الفساد اإلداري يف األجهزة الحكومية. بحث منشور.	

أبرز الخبرات العملية:

• وكيل جامعة شقراء.	

• وكيل جامعة األمرية نوره بنت  عبد الرحمن  الرياض.       	

• مستشار بوزارة التعليم العايل.	

• عميد كلية اإلدارة واإلعامل.	

• عضو لجنة الرتقيات العلمية. 	

• مدير صندوق الكرايس العلمية.	

• رئيس لجنة اختيار اعضاء هيئة التدريس.	



حقوق الطبع والنش��ر محفوظ��ة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1439ه�




