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نظام تقييم االحتياجات التدريبية
)Training Needs Assessment System (TNAS
ما ھو مردود االستثمار في تدريب الموظفين والعاملين؟
ھل توافق على أن رأس المال البشري ھو واحد من أھم الموارد في
مؤسستك؟







ما ھو مستوى التأھيل لموظفيك؟
ما ھو نوع التدريب الذي يحتاجونه؟
ما ھو التطوير المطلوب لمواجھة التحديات الحالية والمستقبلية؟
كيف تحصل على أعظم مردود اقتصادي من برامجك التدريبية؟
كيف تتأكد من أن ميزانية التدريب لن تھدر من دون فائدة؟

أغلب المؤسسات ال تقوم بعملية تحديد االحتياجات التدريبية بطريقة نظامية
وذلك ألنھا عملية معقدة وتستنفذ جھدا ووقتا كبيرين.
نظام تقييم االحتياجات التدريبية  TNASالذي طورته ألفا للتدريب يحقق لك
ذلك .تم تطوير نظام  TNASلمساعدة مديري الموارد البشرية ومديري
التدريب والمدربين على تقييم االحتياجات التدريبية بطريقة سھلة وفعالة.

الحل بنقرة واحدة
نظام تقييم االحتياجات التدريبية  TNASمن ألفا للتدريب يساعدك على
التعرف على احتياجات األفراد والمؤسسات من التدريب ويضع بين يديك
مخططا يبين ما ھي البرامج التدريبية المطلوبة وما مقدار الحاجة إليھا.

أساس قوي للتدريب الفعال
يعطيك نظام تقييم االحتياجات التدريبية  TNASأساسا قويا لعملية التدريب الفعال،
ومنطلقا صحيحا للتعرف على الحاجة لتطوير الكفاءة والجدارة لألفراد
والمؤسسات .حيث يبين إن كانت ھناك فجوة في المھارات وما ھو مقدار
ھذه الفجوة.

المرونة والتنوع
يتميز نظام  TNASبالمرونة حيث يمكن تعديله ليتناسب مع حاجات األفراد
والمجموعات والمؤسسات وذلك بتعريف مجاالت التدريب ومستوى
المھارات المطلوبة قبل القيام بعملية التقييم.

ثالثة أنواع من التقييم
الموظفون والعاملون

تقييم TNAS

يمكن استعمال نظام  TNASلمساعدة األفراد ،أو مديري الموارد البشرية ،أو
مديري التدريب ،على التأكد من وضع االستثمار في التدريب في مكانه
الصحيح وعدم تبديده .ھناك ثالث طرق للتقييم:
(1
(2
(3

التقييم الذاتي
تقييم المسؤول للموظف
التقييم الذاتي مع تقييم المسؤول

ويمكن أن يتم التقييم بإشراف المسؤول أو من دون إشرافه.

البرامج المطلوبة

مستويات متعددة للتقييم
يمكن استعمال نظام  TNASفي ثالثة مستويات:

األداء العالي
التعرف على من يحتاج التدريب ،وما ھي البرامج
التي يحتاجھا ،وما ھو مقدار الحاجة إليھا





تقييم حاجات المؤسسة.
تقييم الحاجات الوظيفية
تقييم حاجات األفراد
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التقييم الذاتي

تقييم المسؤول لموظفيه

التقييم الذاتي مع تقييم المسؤول

نموذج TNAS
يعتمد نظام  TNASعلى تقييم بعدين أساسيين ھما:
”أھمية“ المھارات أو مجال التدريب المطلوب

”مستوى“ المعرفة والمھارة المطلوبة

يقوم نظام  TNASبحساب العالمات من المدخالت لھذين البعدين ويعطي النتائج استنادا
إلى معايير تم تحديدھا مسبقا .ويمكن للمسؤول إعادة تحديد ھذه المعايير
لتتناسب مع استراتيجية مؤسسته أو دائرته أو قسمه.

معايير التقييم
البعد األول ھو ”أھمية“ المھارة أو المعرفة أو مجال التدريب .يحدد نظام  TNASثالثة
مستويات لألھمية:
مستوى  Aمھم جدا للعمل أو الوظيفة
مستوى  Bبعض األھمية للعمل أو الوظيفة
مستوى  Cأھمية قليلة أو ال أھمية
البعد الثاني ھو ”مستوى“ المھارة أو المعرفة أو مجال التدريب .يحدد نظام TNAS
خمسة مستويات للمھارة والمعرفة كما يلي:
ممتاز – الموظف يقوم بعمله بشكل تام وبكفاءة عالية من دون أي
.1
مساعدة.
جيد جدا – الموظف يقوم بعمله بكفاءة فوق المتوسط مع مساعدة
.2
قليلة أو من دون مساعدة.
مقبول – الموظف يقوم بعمله بطريقة مقبولة مع مساعدة قليلة أو من
.3
دون مساعدة في بعض األحيان.
يحتاج إلى تحسين – الموظف يقوم بعمله بوجود مساعدة كبيرة له.
.4
يحتاج إلى تحسين كبير – الموظف ال يستطيع القيام بعمله حتى مع
.5
وجود مساعدة له

بعدا األھمية والمستوى في تقييم االحتياجات التدريبية

التقييم الذاتي

العالمات والنتائج
تتم مطابقة نتائج التقييم مع الدورات والبرامج التدريبية لبيان الحاجات التدريبية .تعتمد
النتائج على الترميز اللوني والمخططات لتسھيل عملية التعرف على الحاجات
التدريبية .المعايير المحددة مسبقا والرمز اللوني لھا كما يلي:
1 - 49

مھارات مناسبة موجودة

50 - 69

مھارات موجودة ولكن تحتاج إلى تطوير

70 - 100

فجوة كبيرة في المھارات تحتاج إلى معالجة فورية

تغيير المعايير بما يناسب الحاجة

تقييم المسؤول

يمكن تغيير المعايير لتتالئم مع حاجات المؤسسة وطبيعة عملھا.

نتائج واضحة
بعد االنتھاء من التقييم يقوم نظام  TNASبحساب النتائج واستخالصھا وعرضھا في
تقرير يوضح الحاجات التدريبية ومقدار ھذه الحاجات كنسب مئوية
ومخططات .Charts

جميع التقييمات

يعرض نظام  TNASمخططا يبين البرامج
التدريبية التي تحتاجھا مع مقدار ھذه الحاجة

حلول مبتكرة من أكبر مؤسسة لتدريب
المدربين في الشرق األوسط
التدريب القائم على الجدارة
Competency-Based Training

مطابقة البرامج التدريبية مع مستوى األداء
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