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اآلية
قال تعاىل:

( َيْرفَعِ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
صدق اهلل العظيم
سورة اجملادلة ()11

()3

االهداء
إلى من أرضعتني الحب والحنان
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

والدتي الحبيبة) إلى القلب الناصع بالبياض)
إلى من تجرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب
إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا السعادة

إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
والدي العزيز (رحمه اهلل)) إلى القلب الكبير

الى منارة العلم والمعرفة  .....جامعة الرباط الوطني اهدي هدا البحث المتواضع
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة
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ت إِلَ ْي َك َوِا ِّني م َن ا ْل ُم ْ
وقول رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم (من ال يشكر اهلل ال يشكر الناس) .وبعد ان وفقني

اهلل لكتابة هذا البحث كان لزاماً على ان اتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان وجليل التقدير لكل من
ساهم في اخراجه هدا البحث بهذه الصورة  ،واخص بالشكر جامعة الرباط الوطني ممثلةً في إدارتها
وكلية الدراسات العليا  ،واالقتصاد  ،والعلوم اإلدارية التي أتاحت لي فرصة الدراسة بها ..

كما وأخص بشكري وتقديري استادي الجليل الدكتور /بدر الدين ميرغني عبداهلل

والذي مابخل على بتوجيهاته ونصحه وأفاض علي من غزير علمه ...ويمتد الشكر

للمكتبات التي فتحت لي ابوابها وأخص منها مكتبة جامعة الرباط الوطني ومكتبة جامعة الزعيم
االزهري ومكتبة جامعة السودان المفتوحة ومكتبة جامعة النيلين.

ويمتد الشكر والتقدير لألخت المقدم  /نجوى فرح إدريس أحمد والتى ساهمت مساهمة فاعلة

في عمليات التحليل االحصائي(SPSS).

وشكري لكل من قدم نصحا أو ارشاداً أو توجيهاً أو تشجيعاً  ...سائلةً اهلل سبحانه وتعالى أن

يمن عليهم وعلى الجميع بوافر الصحة حتى ال ينضب معين عطائهم لطالب العلم والوطن

واإلنسانية جمعاء.
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مستخلص البحث
اجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر التدريب ودوره في زيادة فاعلية أداء الكوادر البشرية  ،وقد تم

اختيار شريحة العاملين بجامعة الرباط الوطني كمثال في الفترة من (.)0258-0222

يهدف البحث إلي معرفة مدى تطبيق الجامعات في السودان لمراحل التدريب المختلفة

للعاملين بها ومدي معرفتهم لنوعية البرامج المقدمة واهمها في ترقية االداء ،كما عكس البحث مدى

تبني جامعة الرباط الوطنى للتكنلولوجيا كاساس لبرامج التدريب.واخي ار تمليك الجامعة النتائج
المتحصل عليها لالستفادة من نتائج البحث في تطوير التدريب داخل الجامعة.
وقد توصل الباحث لعدد من النتائج اهمها انهما محور العالقة بين التدرب وأداء العاملين
بالجامعة الذي احتوي على سته بنود كان مستوى الرضا فيه عاليا حيث بلغت النسبة ، %88وكذلك

محور العالقة بين تنوع البرامج التدريبية وأداء العاملين بالجامعة الذي احتوي على  7بنود كان

مستوى الرضا فيه عالياً حيث كانت النسبة .%78

وهناك عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة كاساس لتطبيق التدريب في الجامعة وبين

مستوى أداء العاملين كان مستوى الرضا فيه عاليا بنسبة  ،%88وكذلك العالقة بين الوسائل
التدريبية المستخدمة وأداء العاملين بالجامعة بنسبة رضا فوق الوسط  ،%48كما حازت العالقة بين

تطبيق سياسة التدريب وبين مستوى أداء العاملين بالجامعة على مستوى رضا ضعيف بنسبة %54

فقط.

ومن النتائج المتحصلة أيضا أن العالقة بين نوعية البرامج التدريبية في الجامعة وبين

مستوى أداء العاملين بالجامعة عاليةً جدا مماً عكس نسبة رضا المستطلعين بنسبة  .%70ونجد

أ على مقترح من المستطلعين بان يتم تقسيم فرص التدريب بصورة عادلة بنسبة  ،%88.74واقل
مقترح كان توفير دورات تدريبية داخلية وخارجية حسب تخصصات العاملين لتساعد في ترقية األداء

بنسبة .%4.07

وقد أوصى البحث بعدد من التوصيات  ،أهمها عكس الحوجة الماسة للتدريب واستم ارره

لتطوير العمل في مؤسسات التعليم لمواكبة متطلبات العصر الحالي  ،وخلق بيئة عمل في الجامعات
قادرة على مواجهة التحديات وتوفير الحد االدني لمتطلبات العاملين وضمان الرضا الوظيفي وتحقيق

التميز والريادة للجامعة مقارنة مع نظيراتها.
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Abstract
This study was conducted to determine the impact of training and its
role in increasing the efficiency of the performance of human cadres. The
staff was selected at the National Ribat University as an example from 2000.8201
Objectives of research were focused the goals on the orientation of
training program practical in Sudanese universities for all levels of training
programs project and different levels, and evaluated the level of this
orientation of employees and teachers staff for it. And then saw the
reflection on development out come in National Ribat University, and
depend on computer sciences as main source of information about training
program. Finally that our results were presented to National Ribat University
administration council to help us for development of teachers and employees
staff by training program. We find that the center of the relationship between
the training and the performance of the staff of the university, which
contained 6 items, the level of satisfaction was high as it reached 84%, as
well as was the focus of the relationship between the diversity of training
programs and performance of the staff of the university, which contained 7
items, the level of satisfaction was high 78%.We find that there is a
relationship between the use of modern technology as a basis for the
application of training at the university and the level of performance of
employees was the level of satisfaction is high by 83%, as well as the
relationship between the training methods used and performance of
university employees satisfaction rate above the middle 64%, and the
)7(

relationship between the application of training policy and The level of
performance of university staff at the level of satisfaction is weak by only
16%.The relationship between the quality of the training programs in the
university and the level of performance of university employees was very
high, reflecting the satisfaction rate of respondents by 72%. The highest
number of respondents suggested that training opportunities should
bedivided fairly by 34.76%. The lowest proposal was to provide internal and
external training courses to support the performance of the employees to
help improve performance by 6.27%. The study reflected the urgent need for
training and its continuation todevelop the work in educational institutions to
meet the requirements of thecurrent era and create a working environment in
universities capable ofmeeting the challenges and providing the minimum
requirements ofemployees and ensure job satisfaction and achieve
excellence and leadershipof the university compared with its counterparts.
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املقدمة
يعتبر التدريب أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسة لتحقيق الموآءمة بين
متطلبات الوظائف وبين قدرات ومهارات األف ار بقصد زيادة اإلنتاجية ،حيث يهدف بصورة
أساسية إلى تطوير قدرات األفراد واكسابهم مهارات ومعارف جديدة وتغيير اتجاهاتهم وتطوير
سلوكهم في اتجاه يختلف عن ذلك الذي اعتادوه  ،إال اتجاهاً ترى اإلدارة أنه األصلح للعمل

واألنفع من وجهة نظر الكفاءة اإلنتاجية.

لذا فقد تزايد اهتمام منظمات األعمال الحديثة بالتدريب باعتباره من أفضل الطرق التي
يمكن بواسطتها الربط بين عوامل اإلنتاج المادية وبين األفراد العاملين بالمؤسسة ،وبالشكل
الذي يضمن تحقيق أهداف الشركات بأكبر فعالية وكفاءة ممكنة  ،فالتدريب أصبح أداة

أساسية تعتمد عليها كل المؤسسات التي ترغب في تحسين إنتاجيتها .

إن جامعة الرباط الوطني أصبحت اآلن أحوج ما تكون إلى االرتقاء باإلنتاجية
وتحسينها حتى تتمكن من مواجهة مختلف صور التحديات التي أفرزتها التطورات التقنية،

ألهمية العنصر البشري كمحدد للكفاءة اإلنتاجية في القطاع الخاص ،وألهمية الجهود التدريبية

في تكوين وتطوير الكوادر القادرة على االستخدام السليم والتى تتمثل فى رفع قدرات العاملين
لزيادة امكانياتهم  ،وهذا ما يظهر من خالل زيادة االهتمام بالتدريب ومن خالل انتشار البرامج

التدريبية  ،لكن وعلى الرغم من هذا االهتمام بالتدريب وعلى الرغم من أهميته القصوى  ،هل
حقق التدريب أهدافه وهل أدى إلى تحسين اإلنتاجية في جامعة الرباط الوطني
فالتدريب هو استثمار طويل األجل ألهم موارد الجامعة من خالل تنمية وتطوير

المهارات والمعارف لدى العاملين ،ويؤدي بالتالي إلى تحسين أدائهم وزيادة اإلنتاجية وتحقيق
قدرتها التنافسية.
الجامعة ألهدافها وزيادة ا
مشكلة الدراسة :
أن عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على التكيف مع كافة المتغيرات

والتحديات في البيئة الخارجية سيؤدي إلى ضعف قدرة منظمات األعمال على المنافسة ،ومن
()16

هنا يجب النظر إلى التدريب من منظور استراتيجي بحيث يتم تصميم وتنفيذ برامج التدريب

لتحقيق أهداف المنظمة ،وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيسى الذي
يتمثل في ماهو دور التدريب في تطوير الكوادر البشرية في الجامعات السودانية.

لذلك يقوم البحث اليجاد العالقة بين أداء العاملين والدورات التدريبية التى تقوم بها

المؤسسة(الجامعة) والتى تحتاج إلى معرفة ما إذا كان التدريب أدى دو ار ايجابيا في تطوير
إداء العاملين.

هل التدريب في المنشات التعليمية يؤدي الى تحسين اداءها؟ والى اي مدى؟
 .1هل التدريب وسط الجامعات يؤدى لرفع مستوى اداء العاملين؟
 .2هل التدريب داخل الوحدة يزيد من كفاءة االداء؟
 .3هل التدريب يحتاج الختصاص داخل الجامعات؟
أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة يف اآلتي:
. .1قلة البحوث والدراسات الخاصة بتدريب العاملين داخل الجامعات
 .2التدريب التخصصى فى الجامعات وربطه بالكفاءة
 .3تزويد المهتمين
الجامعات.

والمسؤولين باهمية التدريب والمعلومات التي يحتاجونها

أهداف الدراسة:
تعمل الدراسة لتحقيق األهداف التالية :
 .5معرفة مدى تطبيق الجامعات في السودان لمراحل العملية التدريبية
()17

داخل

 .0معرفة مدى التعرف على إبرز أنواع البرامج التدريبية التي تقدم للعاملين في الجامعات
 .8معرفة مدى تبني جامعة الرباط الوطني للتكنولوجيا الحديثة كأساس لتطبيق برامج
التدريب

 .8معرفة مدى فعالية التدريب وأهميته في تحسين أداء العاملين في الجامعات
 .1مساعدة جامعة الرباط الوطني لالستفادة من نتائج البحث
فرضيات الدراسة:
تم بناء فرضيات الدراسة اعتماداً على مشكلة الدراسة وعناصرها المختلفة لتحقيق

أهداف الدراسة المرجوة وهي:

 .5هنالك عالقة ذات دالله إحصائية بين التدريب وسط العاملين بالجامعات وبين مستوى
أداء العاملين فيها.

 .0هناك عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة كأساس لتطبيق التدريب في الجامعات
وبين مستوى أداء العاملين فيها.
 .8هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الوسائل التدريبية المستعملة و أداء العاملين
 .8هناك عالقة بين تطبيق سياسة التدريب وبين مستوى أداء العاملين فيها.
مصادر مجع املعلومات
 املصادر االولية :الدراسة الميدانية :جمع معلومات من داخل الجامعة
 املصادر الثانوية :وتتمثل هذه البيانات في الكتب والدوريات ذات العالقة بالموضوع
والمقاالت المختلفة المتوفرة في شبكة المعلومات (االنترنت)
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جمتمع وعينة البحث
 يتكون مجتمع البحث من العاملين بالجامعات الغراض البحث وقد تم اختيار جامعة
الرباط الوطنى نموذجاً.
منهجية البحث
 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفى .
اداوات مجع املعلومات
 تم استخدام االستبيان عن طريق االسئلة المقبولة والمقابلة.
حدود الدراسة :
 مكانية  :جامعة الرباط الوطنى .
 زمانية  :فى الفترة من(  0252م الي  0257م).
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الدراسات السابقة
تحديث االختصاصات الجامعية لخدمة التنمية وتوظيف خبرات الجامعة في
االستشارات العلمية للمؤسسات المجتمعية وضرورة تحقيق التكامل في العالقة بين الجامعة

والفرد والمجتمع.

بعض الدراسات التي لها عالقة بالموضوع أذكر منها :
الدراسة االوىل :فوزي سعيد اجلدبة (:)0225
دراسة بعنوان :دور اجلامعات يف التنمية االقتصادية.)1( .
سعت هذه الدراسة إلى إبراز دور الجامعة في خدمة المجتمع ليعيش حياة أفضل،

وتحقيق مستوى دخل مرتفع من خالل المخرجات ،ثم الوقوف على المعوقات التي تحول دون

مشاركة الجامعات في التنمية االقتصادية وتوصلت هذه الد ارسة إلى النتائج التالية:

غياب الخطط والبرامج التطويرية التي تهتم بالتنمية الزراعية والصناعية وهبوط وظيفة
الجامعة من التفكير واإلبداع وتنمية المجتمع إلى دور هامشي يعتمد على التعليم فقط ،وعدم

االهتمام بالباحثين والفنيين المؤهلين للتنمية االقتصادية ،كذلك غياب أي تعاون بين الجامعات

العربية بعضها بعضا.

كما توصلت إلى أن التعليم في الجامعات العربية ال يزال يعتمد على أسلوب التلقين

وليس تعليم كيفية التفكير ،وقد قدم الباحث عدة توصيات من بينها ،ضرورة إشراك الجامعة
في وضع خطة تفصيلية للتنمية التي يحتاجها المجتمع بصفة عامة والبيئة المحلية بصفة

خاصة ،بحيث تكون هذه الخطة شاملة للقطاعات اإلنتاجية كلها ،واالهتمام بالتعليم المهني
واستكماله في الجامعة ،مع دعم المختبرات العلمية القادرة على بلورة نشاط البحث واالختراع
في التنمية االقتصادية.5

 )1دور الجامعات في التنمية االقتصادية ،فوزي سعيد الجدبة  .:جامعة االزهر-,سلسلة العلوم االنسانية ( ,)0252مجلد 50

عدد .5
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الدراسة الثانية :أيوب حممد علي امحد (0258م):

دراسة بعنوان األهمية التنموية لراس املال البشري يف الوطن العربي ودور الرتبية والتعليم :
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز األهمية التنموية لراس المال البشري في الوطن العربي

ودور التربية والتعليم فيه انطالقا من تبيان مفهوم تنمية أرس المال البشري واألهمية
االقتصادية لهذا األخير ،ثم دور التربية والتعليم في تكوين وبناء أرس المال البشري ،ثم قطاع

التربية والتعليم ودوره في تنمية أرس المال البشري في الوطن العربي .وقد خلصت هذه الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها :تركيز العديد من الدراسات النظرية والعلمية بشأن التقنية

االقتصادية واالجتماعية على أرس المال البشري كواحد من أهم عوامل اإلنتاج الممكن تراكمها

مع الوقت ،كما أن تنمية أرس المال البشري ترتبط بشكل وثيق بمسيرة نظريات التنمية والنمو
االقتصادي ألن التنمية جزء من كال العملية التنمية االقتصادية واالجتماعية .كما بين أن
سبب الفجوة القائمة بين الدول النامية والمتقدمة تعود إلى حد كبير إلى تكوين أرس المال

البشري ،لذا تحتم على الدول النامية أن تضع إستراتيجية لتطوير إمكانات العنصر البشري
فيها ،إذ التنمية االقتصادية واالجتماعية تتوقف بدرجة كبيرة على تطوير هذا العنصر(.)1

أما بخصوص الدول العربية ،فقد بينت الدراسة بأن الحكومات العربية خصصت خالل

الثالثين سنة الماضية موارد هامة لبناء األنظمة التعليمية ،ورغم االنجازات المهمة التي

حققتها ،إال أن القطاع ال ي از ل يعاني من مشكالت عديدة وال يزال العائد غير مشجع ،لذا
يرى الباحث ضرورة إحداث تغيير جذري في أنظمة التعليم الحالية.

 )1االهمية التنموية لراس المال البشري في الوطن العربي ودور التربية والتعليم فيه في الجزائر ،ايوب محمد علي احمد علي ،

بتاريخ0258م.
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الدراسة الثالثة :أنور حسني عبد الرمحن وعدنان حقي شهاب زنكة (0250م):
دراسة :بعنوان دور التعليم العالي ومؤسساته الرتبوية يف التنمية االجتماعية والثقافية يف عامل
متغري :
توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تنمية مجاالت المعرفة للطالب ذات الصبغة المهنية

عن طريق الدراسات األكاديمية وكذلك تنمية المهارات الفنية الضرورية عن طريق التدريب
والخبرات العلمية المباشرة واقترح الباحثان ضرورة مواكبة المناهج مع متطلبات وتطلعات

المجتمع ،ويرى الباحثان أنه لكي يقوم التعليم العالي بتأدية دوره ،البد من تنمية العنصر
البشري الذي من خالل تنميته يتم االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها حيث

اعتبار أن تنمية المورد البشري هو في حد ذاته مطلب تنموي(.)1

كذلك ركز على ضرورة تعاون الجامعة مع الو ازرات األخرى والمؤسسات االقتصادية

بغية التخطيط الكمي لمتطلبات التنمية وسوق العمالة المستقبلية،وكذلك نوع المهن المطلوبة
في سوق العمالة لتوفير تخصصاتها في الكليات والمعاهد ،مع ربط خطة القبول في التعليم

العالي بخطة القوى العاملة واحتياجات الوطن الحالية والمستقبلية .كما أشاأر إلى ضرورة

االهتمام بأعضاء هيئة التدريس فيها،8

وتطوير معارفهم من خالل الدورات التدريبية لمواكبة التطورات وتجاوز المعرفة

النظرية وتنمية قدرات الفهم واالبتكار واإلبداع ،وتزويد الطالب باألنشطة التطبيقية لمعايشة
العمل في موقعه الحقيقي ،وهذا لتحقيق مستويات أعلي من اإلنتاجية .كما توصال إلى
ضرورة الربط بين سياسات البحث العلمي والتنمية االقتصادية وتنمية الموارد البشرية ثقافياً مع

مركز للثقافة العامة.
ربط هذه الثقافة بالقاعدة الجماهيرية لتكون الجامعة بذلك
اً

 )1أنور حسين عبد الرحمن وعدنان حقي شهاب زنكة.بعنوان دور التعليم العالي ومؤسساته التربوية في التنمية االجتماعية
والثقافية

في

عالم

متغير

على

http://www.amalkashif.com/archives.htm

الموقع/25/0250.:
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تاريخ

آخر

تصفح:
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الدراسة الرابعة :أمحد بشري (0252م):
دراسة بعنوان :أثر التدريب على األداء يف باملؤسسات العامة.

()1

هدفت هذد الدراسة إلى توضيح أثر التدريب على أداء العاملين بمؤسسة الخطوط

الجوية العربية السعودية بالمملكة وابراز عملية االستثمار للكادر البشري داخل المؤسسة عن
طريق التدريب ،كما هدفت إلى تشخيص المشكلة موضوع البحث ) مشكلة التدريب ( وكل
بتقييم عمليات التدريب بالمؤسسة وتحديد مواطن الضعف والقوة فيها وكل ذلك في إطار

نموذج لتطوير األداء التدريبي في المؤسسة.

ومن أهم النتائج التي توصلتإ اليها الدراسة وجود اختالف في المناهج والمحتويات
التدريبية عن مواكبة التقدم المستمر وعن أساليب التدريب العصرية في المؤسسة ،كما أظهرت

الدراسة عدم وجود دورات تدريبية حسب الحاجة المطلوبة في المجال الفني والتقني والصيانة،
إضافة إلى قصر الدورات التدريبية من الناحية الزمنية ،ووجود تعارض بين مواعيد إقامة

الدورات التدريبية مع عمل المتدرب ،باإلضافة إلى عدم متابعة المتدربين بعد االنتهاء من

الدورة التدريبية.

أما أهم توصيات الدراسة فقد تمثلت في وجوب إضافة الحوافز ويؤدي ذلك لزيادة

اهتمام المتدربين بجدية التحصيل العلمي ،كما أوصت الدراسة بأهمية مراجعة المناهج

التدريبية الحالية بصفة مستمرة بكون المعيار األهم في إعداد وتصميم البرامج التدريبية هو

مواكبتها لألساليب العصرية الحديثة ،واالهتمام بمتابعة تقارير األداء للمتدربين بعد تلقيهم
الدورات التدريبية ،وزيادة الدعم المالي إلدارات التدريب في المؤسسة ككل بهدف توفير
التجهيزات المناسبة التي تتطلبها الدورات التدريبية.

 )1اثر التدريب علي االداء بالمؤسسات العامة في الفترة (0228-0222م) -احمد بشيربن محمد المدني  -المملكة العربية
السعودية -رسالة دكتوراة غير منشورة0252 .م
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الدراسة اخلامسة :أمحد السامرائي(0250م)
دراسة بعنوان :أثر اسرتاتيجيات التدريب لتطوير املوارد البشرية يف القطاع احلكومي.)1( :

ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن العوامل المفعلة لنجاح عملية التدريب من

وجهة نظر المدربين هي المواظبة على تدريب ورفع كفاءة المتدربين من خالل عقد الدورات
التدريبية والندوات التثقيفية كما تبين أن أهم المشكالت التي تواجه المدربين أثناء عملية

التدريب هي عدم وجود التطبيق العملي للمهارات التي يحصل عليها المتدرب ،كما بينت

الدراسة أن الذكور يرون أن استراتيجيات التدريب تؤثر بشكل أكبر في تطوير الموارد البشرية
وقد يرجع كل ذلك إلى اهتمام الذكور بشكل أكبر في الحصول على مهارات ومعارف جديدة
في عملهم

أما أهم توصيات الدراسة فركزت على ضرورة تطوير نظام الحوافز المعمول به في

و ازرة الكهرباء في العراق ،وضرورة مواكبة أساليب العمل الحديثة وتطوير طرق العمل لتمكين
العاملين من أداء العمل بشكل أفضل ،كما أنه من الضروري ربط الدورات التدريبية بالجانب
التطبيقي في العمل من أجل تحقيق األهداف المنشودة من عملية التدريب ،مع ضرورة

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير الموارد البشرية .5

 )1اثر استراتيجيات التدريب لتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي كقطاع الكهرباء ،احمد السامراني0252 ،م– رسالة
ماجستير غير منشورة –العراق0250-م.
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الدراسة السادسة )، ":سامر الصاعدي 1423 ،ه)
دراسة بعنوان:دور برامج التدريب على رأس العمل يف تنمية مهارات العاملني يف الدفاع املدني.)1( .
وهدفت هذه الدراسة إلى إيضاح دور برامج التدريب على رأس العمل في تنمية

المهارات البدنية وأثرها في إكساب المهارات الفنية للعاملين في الدفاع المدني بمنطقة المدينة

المنورة .0

ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة عدم اختيار الموقع المناسب لتنفيذ برامج

التدريب على رأس العمل ،وعدم كفاءة وتأهيل المدربين القائمين على عملية التدريب في تلك
البرامج ،مع عدم وجود الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية التي تساهم في نجاح برامج
التدريب ،كما بينت الدراسة عدم توافر الوسائل واألجهزة التقنية المساعدة في العملية التدريبية
.0

أما أهم توصيات الدراسة فتمثلت في التركيز على تنمية المهارات المختلفة لدى

العاملين لما له من أثر فعال في تنفيذ المهام الموكلة لهم ،وأهمية تفعيل برامج التدريب على

رأس العمل ألنها كفيلة بالتيلب على سلبيات ومشاكل العملية التدريبية خاصة من ناحية

التكلفة االقتصادية ،كما أوصت الدراسة على رفع كفاءة المدربين القائمين على تنفيذ برامج

التدريب واختيار افضل العناصر العاملة للقيام بمهام التدريب.
الدراسة السابعة :منصور النهدي 1427 ،ه

دراسة بعنوان :فعالية برامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية كأحد برامج االستقطاب
واالختيار مبنظمات القطاع اخلاص".)2.

هدفت هذه الدراسة إلي معرفة فعالية برامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية كأحد

برامج االستقطاب واالختيار بمنظمات القطاع الخاص .وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى

استخدام منظمات القطاع الخاص برنامج التدريب التعاوني كأحد وسائل االستقطاب واالختيار
 )1ماجستير دور برامج التدريب على راس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني في المدينة المنورة -سامر عبيد
عبد اهلل الصاعدي 5808ه0228 -م ،رسالة

 )2فعالية برامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية كاحد برامج االستقطاب بمنظمات القطاع الخاص في المملكة العربية
السعودية -منصور بن خالد النهدي5807 ،ه0227-م -رسالة ماجستير..
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إال أنه يأتي في المرتبة الثامنة من بين وسائل االستقطاب األخرى ،كما أن المتدرب يتمتع
بمهارات أثناء تنفيذ برنامج التدريب التعاوني تساعد على تحمل مسؤولية العمل ،كما أن

منظمات القطاع الخاص توفر الفرص لبرنامج التدريب التعاوني للمتدربين والتعاقد مع
المتميزين منهم ،حيث تتوفر معلومات عن برنامج التدريب التعاوني لدى تلك المنظمات.

ومن أهم توصيات الدراسة إلى أهمية تسويات برامج التدريب التعاوني لمنظمات القطاع

الخاص كأحد الوسائل الجيدة الستقطاب العاملين ،كما أوصت بمشاركة كل من مكتب العمل

والعمال وصندوق الموارد البشرية مع الكليات التقنية ومنظمات القطاع الخاص في تنفيذ

برنامج التدريب التعاوني ،والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يخص
األخطار المهنية للمتدربين أثناء تنفيذ البرنامج
الدراسة الثامنة :فيصل املطريي 1431،هـ)
دراسة بعنوان :دور التدريب أثناء العمل يف تنمية مهارات األفراد العاملني بدوريات األمن مبحافظة
جدة".)1( ،

وهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على تحديد مدى وضوح مفهوم التدريب أثناء العمل

والدور الذي يحققه التدريب أثناء العمل في تنمية المهارات الفنية والسلوكية لرجال األمن
بالدوريات األمنية بجدة.

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أهمية التدريب أثناء العمل وما له من دور

كبير في تنمية واكساب المهارات الفنية والسلوكية لرجال األمن بالدوريات االمنية

.

وقد املت توصيات هذه الدراسة ضرورة إعداد البرامج التدريبية التي تعزز من

المهارات الفنية والسلوكية ،مع تضمين مهارات التعامل مع الوقت وكيفية إدارته وتفعيله
لإلنجاز في البرامج التدريبية لرجال األمن.

 )1د ور التدريب اثناء العمل في تنمية مهارات االفراد العاملين بدوريات االمن بمحافظة جدة -فيصل بن محمدالمطيري-
5885ه -رسالة ماجستير بعنوان ,
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خالصة نتائج الدراسات السابقة:
تعرضت الدراسات السابقة إلى دور الجامعة في تحقيق التنمية االقتصادية ،باعتبارها
أساساً للتقدم واللحاق بالدول المتطورة ،أو للتنمية االجتماعية وذلك بدراسة دور الجامعة في
خدمة المجتمع وتنميته ،وبعضها تعرض إلى دور التربية والتعليم بصفة عامة في تنمية راس

المال البشري ،ونالحظ أن مجمل الدراسات السابقة ركزت على دراسة دور الجامعة في إحدى

جوانب التنمية المستدامة ،لذلك ركزت الدراسة علي دور الجامعة في تنمية أرس المال
البشري ،ودور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة .لذلك جاءت هذه الدراسة للتركيز على
دور الجامعة في تنمية أرس المال البشري باعتبارها المؤسسة التعليمية التي تنفرد بوظيفة
البحث العلمي ،والتي تمثل أرقى مراحل التعليم ،كما أنها تتطرق إلى دور الجامعة في تحقيق
التنمية المستدامة ،باعتبار هذه األخيرة أكثر شموال ،فهي تضفي على التنمية طابع االستدامة

عن طريق التفاعل بين التنمية االقتصادية القائمة على المعرفة والصناعة ذات األساس
العلمي والتقني من أجل زيادة القدرة على المنافسة ،والتنمية االجتماعية ،وهذا بتحقيق العدالة
االجتماعية؛ والتنمية البيئية بالمحافظة على البيئة والمساهمة في حل مشكالتها واستدامتها.

صعوبات الدراسة:
ومن أهم الصعوبات التي واجهت الباحثة نقص المعطيات واإلحصاءات ،وعدم

تطابقها في بعض األحيان إن توفرت ،وهذا فيما يتعلق بالجامعة .كما أن عدم وجود معلومات

متعلقة بنتائج نشاطات مرجعيات البحث لجامعة الرباط الوطنى وعالقتها بالمحيط االقتصادي

االجتماعى ،لصعوبات التي واجهت الباحثة.

()27

هيكل البحث
تم تقسيم هذا البحث الى ثالثة فصول ,وكل فصل يحتوى على عدة مباحث .الفصل
االول يحتوي علي أربعة مباحث جاء المبحث االول بعنوان مفهوم تعريف التدريب ،وفيه تم
تعريف التدريب وفائدته،كما تم التطرق الى دوافع التدريب والعالقة بين التدريب والتعليم.

وفي المبحث الثاني والذي جاء بعنوان أهمية التدريب واألهداف  ..احتوى على أهمية

التدريب وضرورة التدريب نتيجةً للعوامل الداخلية والخارجية وعوامل أخرى .كما تم التطرق إلى

أنواع التدريب وتدريبات مهارات االرتقاء الذاتي والتدريبات العامة.

والمبحث الثالث جاء بعنوان مبادئ وطرق وتخطيط وتقييم التدريب ،تطرق هذا

المبحث للمبادئ الخاصة للمؤسسات أو ادارة التدريب ،والتخطيط للتدريب ومراحله وتنفيذ

التدريب وتقييمه .وتم تفصيل طرق التدريب إلى الطرق التقليدية والحديثة.

وجاء في المبحث الرابع بعنوان القيمة االقتصادية للتدريب ويتناول صعوبة قياس
أنشطة الموارد البشرية وتحديد التكاليف وقياسها لمواجهة العديد من المشكالت في التدريب.
والفصل الثاني الذي جاء بعنوان الموارد البشرية في جامعة الرباط الوطني وبخلفيته

التأريخية عن الجامعة ونبدة عن التدريب العام في المؤسسات التعليمية بصورة عامة ،ومن ثم
تخصيص التدريب في السودان بصورة خاصة ،كما تطرق البحث إلي واقع التدريب الميداني

في جامعة الرباط الوطني.

الفصل الثالث جاء بعنوان الدراسة الميدانية واحتوى على اإلحصاء وطرق جمع

البيانات والمقاييس االحصائية .كما حوى أيضاً تطبيق الطرائق اإلحصائية على البيانات

وتحليلها واختبار الفرضيات.
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الفصل األول
األطار النظري
متهيد:
لقد أصبح نمو المؤسسات ونجاحها ،بل حتى بقاءها مرهونا بمدى استعدادها لتنمية
مواردها البشرية ،ألن التغيرات والمستجدات التي يشهدها االقتصاد العالمي تستدعي مواكبة و
اندماجا فعليين وهذا لن يتحقق إال بالقدرة على االبتكار واإلبداع في كل الميادين .

إن المؤسسات الرائدة والقادرة على المنافسة وفي جميع األصعدة ،هي التي تعد االستثمار

في مواردها البشرية من أولوياتها التدريبية  ،بمنحها فرصة تجديد معلوماتها وتزكية معارفها
باإلطالع على المستجدات العلمية والتقنية في مجال تخصصها ووظيفتها وتحسين مهاراتها

وتنمية قدراتها الفكرية واإلبداعية .
وان االستثمار في المورد البشري ينصب في االهتمام بتدريبها تدريباً حقيقياً  ،يهدف إلى

تحقيق النتائج على مستوى الفرد( ،المؤسسة والمجتمع).
وأحتوي هذا الفصل اربعه مباحث:

 املبحث االول :التدريب يف السودان للمؤسسات التعليمية ويشمل أيضاً مفهوم وتعريف التدريب.
 املبحث الثانى :أهمية التدريب واالهداف.
 املبحث الثالث :مبادئ وطرق ختطيط وتقييم التدريب.
 املبحث الرابع  :القيمة االقتصادية للتدريب.
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املبحث األول
التدريب يف السودان للمؤسسات التعليمية
يهدف التدريب الى اكساب المتدرب المهارات والقدرات الذهنية والمعارف العلمية

والعملية التى تمكنه من اداء وتطوير العمل الذى يقوم عليه بكفاءة وفعالية وبجهد وكلفة أقل.

ويعتبر التدريب من المحاور التى تقوم عليها تنمية المجتمعات وتجويد أداء المؤسسات وزيادة

وترقية االنتاج والخدمات وتطويرها وتحقيق رفاهية المجتمعات البشرية وتمكينها من اإلبداع

واالبتكار.

وبناء على هذا المفهوم تصدرت برامج وخطط التنمية البشرية فى السودان أولويات
ً
خطط الدولة واستراتيجياتها وذلك بهدف ترقية مهارات العاملين فى مجاالت العمل سعياً إلى
استثمار رأس المال البشرى .وتسعى الدولة الى خلق القوانين المطلوبة والمؤاومة بين مخرجات

العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية ومواجهة االرتفاع المطرد فى معدالت البطالة

بفعل التزايد المستمر فى عدد السكان مع مالحظة اإلعتماد واإلهتمام بالتأهيل األكاديمى بدالً
عن التدريب المهنى والفنى والحرفى فى غياب وضمور ثقافة التدريب  ،مع قصور وجود

مراكز التدريب القومية الكافية لتلبية حاجة مؤسسات الدولة لبرامج تدريبية مرتبطة بالحاجة

الفعلية للبالد  ،خاصة مع ضعف التمويل المخصص لبرامج بناء القدرات الألزمة لمواجهة
متطلبات السوق من السلع والخدمات فى ظل المنافسة الحادة الحالية فى أسواق العمل

والخدمات بعد انفتاح اسواق العمل والتجارة على مصراعيها فى ظل العولمة.

إن الحاجة لتحديد وتقييم ورسم سياسات التدريب على المستوى القومى فى المؤسسات

الحكومية تقتضى الوقوف على واقع التدريب فى البالد  ،وتحديد نقاط القوة والضعف وتوفير
قواعد البيانات واالحصاءات الدقيقة عن عدد مراكز التدريب القائمة حالياً وتوزيعها وكفاءتها

واعداد المتدربين وتخصصات برامج التدريب فى هذه المراكز وارتباطها بحاجة سوق العمل
الداخلى والخارجى ومواكبتها للتحوالت التى تشهدها مجاالت اإلنتاج والتقانات المرتبطة بها

فى الداخل والخارج فى ظل ثورة المعلومات ولمعملة العمليات اإلقتصادية والصناعيه والخدمية
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والتعليمية التى تجعل من تطور مناهج ومؤسسات التدريب ضرورة حتمية تمكن السودان من

مواكبة التطور الذى تشهده الدول األخرى فى هذا المجال.

ولقد عرف السودان سياسات وخطط التدريب فى العام 5515م عندما تنبه المسؤولون
آنذاك إلي أهمية التدريب  ،فوضعت له برامج قومية للتدريب تولت مصلحة العمل االشراف
على تنفيذها وتم تعيين مختصين أجانب لتدريب مدربين وطنيين من خالل ثالث برامج

تدريبية غطت مجاالت اإلعداد للتدريب ،وتقسيم عمليات اإلنتاج وتحليل المشكالت ومعالجتها

باإلضافة إلي تحليل المهام الوظيفية ،ثم تدريب المدربين بالخبراء األجانب فى كافة مستويات
القطاع العام .واستمر تطبيق هذا التدريب حتى العام 5514م ثم توقف بخروج المدربين

اإلجانب ،ويعتبر هذا البرنامج أول برنامج تدريب منظم وبأسس علمية على المستوى العام .

وفى العام 5542م تم انشاء معهد اإلدارة العامة للتدريب اإلدارى فى الخدمة العامة ثم

تحول هذا المعهد إلي أكاديمية السودان للعلوم االدارية ومركز تطوير االدارة للتدريب اإلدارى
فى القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات الطابع الربحى.

و أدى الخلل بالوعى التدريبى إلي إختالل فى تدريب القوى العاملة بالبالد  ،حيث ظل

معهد االدارة حتى العام 5575م يتولى تدريب القطاعات الصغرى وصغار االداريين وظلت
القيادات العليا دون تدريب مبرمج.

طر العكس فاهتمت األكاديمية بتدريب
وبانشاء اكاديمية السودان للعلوم االدارية أ

القيادات العليا والوسيطة،وظلت القيادات الدنيا ومداخل الخدمة دون تدريب.

وشهد العام 5574م صدور الئحة التدريب للعام 1976م المعدلة عام 5580م وذلك بعرض
معالجة الخلل فى مستويات التدريب المختلفة من خالل المنشورات الصادرة عن اإلدارة القومية

للتدريب ،ثم المؤتمر القومى للتدريب وتخطيط القوى العاملة فى العام 5588م .أضافة إلي

عدد من مؤتمرات التدريب القطاعية والتعديالت التى طرأت على مهام اإلدارة القومية للتدريب
والتى تحولت إلي المجلس القومى للتدريب  ،وصدور قانون التدريب القومى فى العام 0228م
واللوائح القابضه له والتى مكنت المجلس من االشراف على التدريب فى البالد على المستوى

االتحادى والوالئى وتنظيم عمل مراكز التدريب القومية والخاصة.
()31

ورغم كل هذه الجهود التى أفضت إلي إنشاء و ازرة خاصة للتنمية البشرية والحاقها

بو ازرة العمل فيما بعد إال أن العديد من العوائق ظلت تحول دون التنفيذ الفعال لخطط وبرامج

التدريب على الوجه األكمل.)1( .
وتتصدر هذه العوائق:

 أوالً :وجود ضعف فى الهياكل المنظمة للمهام االساسية للتدريب فى معظم وحدات
الدولة ،وأنعكس ذلك سلباً على تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية المرتبطة بحاجة
الوحدة .

 ثانياً :عدم إرتباط التدريب بتقييم أداء العاملين فى الترقى الوظيفى مما أثر سلباً على
إقبال العاملين على التدريب خاصة الداخلى .

 ثالثاً  :ضعف الموارد المخصصة للتدريب فى الداخل والخارج .
 رابعاً  :عدم وجود قواعد بيانات دقيقة حول منظومة التدريب فى البالد والعملية
التعليمية لالحتياجات الفعلية لسوق العمل .

 خامساً :قصور كفاءة القائمين على أمر التدريب وتخطيطه فى أغلب الوحدات
الحكومية وعدم أستقرارها مع عدم وضوح المعالم الرئيسية للقوى العاملة وتخطيطها

واعدادها وتدريبها مع إنعدام اإلهتمام و المؤشرات الألزمة لقياس عائد التدريب.

وتدعو الحاجة إلعالء عائد التدريب والتنمية البشرية فى البالد إعتماد عدد من

السياسات الخاصة بتطوير برامج التدريب خاصة زيادة وتوفير الموارد المالية المخصصة
للتدريب واالرتقاء بقدرات وحدات التدريب البشرية والمادية ووضع معايير قياسية لعائد التدريب
واالستثمار البشرى ،وربط المناهج التدريبية بحاجة السوق الفعلية والشروط والمعايير الدولية

،والعمل على إنشاء مؤسسات قومية للتدريب وبناء القدرات بمواصفات عالمية لتقليل نفقة
 )1صالح الدين عبد الباقي ،االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،0220 ،
ص .028:
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التدريب الخارجى وتوسيع فرص التدريب الداخلى وتلبية أحتياجات الدولة دون إغفال تبادل

الخبرات مع الدول األخرى فى المجاالت المختلفة(.)1
مفهوم تعريف التدريب ودوافعه:

المخصصة والموجهة
يعرف التدريب بكونه جزًء ال يتج أز من العمليات العلمية الهادفة و
ّ
والتي يخضع لها المتدرب من أجل الحصول على خبرة في مجال معين ،وذلك بهدف رفع

حد ممكن ،مما يجعله قاد اًر على خوض هذا المجال
كفاءته في هذا المجال إلى أقصى ّ
المتخصصين فيه والتميز بينهم.5
ومنافسة
ّ
يفسر مفهوم وتعريف معنى التدريب بكونه مرحلة تعديل إيجابية في بعض االتجاهات
و ّ
المخصصة في السلوكيات المهنية أو الوظيفية للمتدرب ،وذلك بهدف جمع المعرفة والخبرة
ّ
التي تلزمه من أجل تعويض النقص في أحد هذه السلوكيات لديه ،وتم ّكنه من أداء العمل

بسرعة ودقة ومهارة عالية ،وهناك أيضاً تفسير آخر لمفهوم وتعريف معنى التدريب والذي

يفسر التدريب بكونه محاوالت لتغيير سلوكيات المتدربين وذلك إلكسابهم طرق ووسائل

وأساليب جديدة في تأدية عمل معين ،مما يجعلهم يتبعون نمطاً جديداً من العمل بعد التدريب

مختلفاً عما قبله.

دور هاماً في المؤسسة ،إال أنه ال يوجد تعريف محدد له ،كما
رغم أن التدريب يؤدي اً

يوجد تشابك وتشابه بين مصطلح التدريب ومصطلحات أخرى ،أدى إلى استخدامات خاطئة
لها في أغلب األحيان حيث تعددت واختلفت التعريفات حسب وجهات نظر المفكرين وساذكر

عدداً منها " :التدريب نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة من المعلومات و
المهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء األفراد في العمل .ومنهم من يري أن" :التدريب
هو عملية تعلم ،تتضمن اكتساب مهارات ،ومفاهيم و قواعد ،أو اتجاهات لزيادة وتحسين

األداء"(.)2

1

) د .بدر الدين الهاشمي .مقال نشر بتاريخ  51تشرين /5اكتوبر  , 0257صفحة .1

 )2راوية محمد حسن ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،0222/5555 ،ص.547:
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أما الكاتب مخلوفى عبدالسالم فهو أكثر شموالً في تعريفه عندما قال" :أن التدريب

هو مجمل العمليات القادرة على جعل األفراد والفرق يؤدون وظائفهم الحالية ،و التي قد يكلفون

بها مستقبال ،من أجل السير الحسن للمؤسسة بمهارة"(.)1

واختلفت هذه التعريفات في تحديد طبيعة التدريب  ،إال أنها أوضحت محور التدريب

وهم األفراد ،وهدفه تحسين أدائهم  ،كما أن له بعداً مستقبلياً .

وفى رأى الباحث يعتبر هذا التعريف من أفضل التعريفات التي وردت في التدريب  ،و ذلك
لَلعتبارات التالية :
 أوضح أن التدريب عملية منظمة ،وهذا ألنه نشاط يقوم على أساس التخطيط و
التنظيم ،أي أتباع منهجية علمية مبتعدا عن انتهاج أسلوب المحاولة و الخطأ.

 أوضح أن التدريب عملية مستمرة ،بحيث يكون مالزماً للفرد منذ تعيينه حتى نهاية
حياته العملية.

 أبرز أن التدريب محوره األساسي هو الفرد ،وبهذا يمكن أن نفرق بين التدريب و
التعليم.

 أوضح أن التدريب عملية هادفة ،إذ أن التدريب هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته.
 أوضح أن التدريب عملية واقعية  :توضع البرامج التدريبية وفق احتياجات (حالية
ومستقبلية) واقعية ،ويجب أن يكون تحديدها دقيقا.

 أوضح أن التدريب عملية شاملة  :يشمل التدريب كافة فئات العاملين ،والمواضيع التي
تقع ضمن دائرة اهتمام المؤسسة وأعمالها(.)2

 )1مخلوفي عبد السالم و روشام بن زيان ،االتجاهات المعاصرة في التدريب :التدريب الموجه باألداء،الملتقى الدولي حول

التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة52/25 ،

مارس .0228

 )2راوية محمد حسن ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،0222/5555 ،ص.547:
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 أشار إلى أهمية وفائدة التدريب لكل من  :الفرد لزيادة سعادته وارضائه ،والعمل
لتحسين الكفاية اإلنتاجية والمؤسسةللوصول إلى الفعالية والمجتمع الكبير لتحقيق

التنمية ويحقق التدريب فوائد متعددة يمكن ان تعود إلي:

 .5األفراد  :حيث يؤدي التدريب والتنمية إلى تحسين قدراتهم على حل المشكالت
المختلفة .

 .0الجماعات الصغيرة  :يؤدي التدريب والتنمية إلى تقوية وتنمية األواصر بين
الجماعات الصغيرة ،ويعمل على فتح قنوات االتصال بينهم .

 .8التنظيمات اإلدارية  :حيث يؤدي التدريب والتنمية إلى رفع كفاءة التنظيم
وفاعليته .

 .8المجتمع  :العمل على تحسين اإلنتاجية في المجتمع و كذلك نمو الدخل
القومي ،وايمانا بأهمية وفائدة التدريب والتنمية فقد ازداد اهتمام المنظمات

المختلفة بهذا النشاط  ،حيث تنوعت البرامج التدريبية التي تقدمها على مختلف

المستويات .كما أن انتشار المعاهد والمدارس التي تقوم بتقديم البرامج التدريبية

المختلفة و عقدها لرفع و تطوير كفاءة القوى البشرية وزيادة فاعليتها  ،تعرف

ما هو إال تعبير عن أهمية وفائدة التدريب والتنمية في حياة األفراد

والمنظمات.

ميكن تلخيصها يف االتي:
 .5إن التدريب والتنمية عملية مستمرة خالل حياة الفرد وفقاً الحتياجاته كفرد و كعضو في
المجتمع  ،وهو يسعى إلى إحداث تغييرات في أنماط السلوك من خالل عرضه ألساليب

ووسائل تدريبية متطورة .

 " التدريب عبارة عن الخبرات المنظمة التي تستخدم لتنمية المعلومات و
المهارات واالتجاهات التي يعتنقها العاملون في المنشأة ،فهي عملية تهدف إلى
()35

تغيير سلوك واتجاهات الفرد من النمط الذي اتخذه لنفسه ،إلى نمط آخر تعتقد

اإلدارة أنه أكثر ارتباطا مع أهداف المنشأة(.)1

 وفي تعريف آخر للتدريب " :فهو عملية منظمة مستمرة ،محورها الفرد في
مجمله ،تهدف إلى إحداث تغيرات سلوكية وفنية وذهنية  ،لمقابلة احتياجات

محددة – حالية أو مستقبلية ، -يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديه و المؤسسة
التي يعمل فيها و المجتمع الكبير".

 التدريب والتنمية عبارة جهد تنظيمي مخطط يهدف إلي تسهيل اكتساب
العاملين المهارات المرتبطة بالعمل والحصول على المعارف التي تساعد على
تحسين األداء وأهداف المنظمة.

 ويري أخر ان التدريب والتنمية " هما تجهيز الفرد للعمل المثمر و االحتفاظ به
على مستوى الخدمة المطلوبة  ،فهو نوع من التوجيه صادر من إنسان وموجه

إلى إنسان آخر" .

 و في تعريف آخر فإن التدريب والتنمية يعني  " :الجهد المنظم و المخطط له
لتزويد القوى البشرية في الجهاز اإلداري بمعارف معينة  ،و تحسين و تطوير
مهاراتها و قدراتها  ،و تغيير سلوكها و اتجاهاتها بشكل إيجابي بناء.

 .0إن التدريب والتنمية وسيلة هامة للفرد فهو يهدف إلى إعطاء الفرصة الكاملة لألفراد
لتأدية العمل المطلوب منهم بكفاءة عالية  ،ومن ثم فهو وسيلة لتنمية قدرات الفرد التي

تفيده في الحصول على اكبر نفع لشخصه و لمنظمته ولمجتمعه المحيط به .
 .8أن الكفاءة في العملية التدريبية ترتبط بمجموعة من العناصر التدريبية المهمة و التي
منها :المدرب  ،المتدرب  ،مكان التدريب والتنمية  ،ووقته  ،محتوى التدريب والتنمية ،
ووسائل التدريب والتنمية و التعليم و التطوير المختلفة .

)1

حسين يرقي ،أسس نظام التدريب و تقييم فعاليته في المؤسسات الصناعية ،حالة مركب السيارات الصناعية الرؤيبة

) ،(CVIرسالة ماجستير غير منشورة ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،5554/5551،ص. 27:
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أهمية وفائدة التدريب:
لكي تحقق اإلدارة أهدافها تعتمد على مصدرين أساسيين هما
/5املوارد املادية:
حيث تقوم اإلدارة بتدريب أفراد ادارة الموارد البشرية

و تنميتهم باستمرار ليتم تزويدهم

بالمعلومات و المهارات و االتجاهات الالزمة التي تجعلهم قادرين على أداء وظائفهم الحالية

و المستقبلية بكفاءة و فعالية(..)1
 /0دوافع التدريب:

 رفع اإلنتاج ،ويكون ذلك برفع الكمية وتحسين الجودة بتدريب العمال والموظفين على
أداء مهماتهم المختلفة بمستوى ٍ
عال من اإلتقان ورفع قدرتهم على اإلنتاج.
 التوفير في النفقات ،يساعد برامج التدريب المختلفة على توفير مردودات أكبر من
نفقاتها ،حيث يؤدي الموظّف أو العامل الخاضع للتدريب عمله بشكل أسرع من غيره

الجيدة بأساليب وطرق ووسائل العمل المختلفة.
وذلك بسبب معرفته ّ

يقدم التدريب دفعة إيجابية لنفسية العامل وذلك بسبب شعوره
العمالّ ،
 رفع معنويات ّ
بجدية المؤسسة التي يعمل بها تجاهه ،ورغبتها في تطوير أسلوبه في العمل وبقائه
على رأس عمله.

الذاتية للعامل أثناء قيامه
الحد من اإلشراف ،يساعد التدريب على خلق نوع من الرقابة

ّ
ّ
مما يساعد على التخفيف وانقاص من اإلشراف والرقابة عليهم.
بعملهّ ،
المتدرب المعرفة بأحسن وأفضل الطرق
الحد من الحوادث ،يعمل التدريب على إكساب

ّ
ّ
وخاصةً للعاملين في مجال تشغيل الماكينات واآلالت الضخمة
والوسائل لتأدية عمله
ّ
والخطيرة ،مما يسهم في الحد من الحوادث التي قد تحدث أثناء ذلك.

 )1حسين يرقي ،أسس نظام التدريب و تقييم فعاليته في المؤسسات الصناعية ،حالة مركب السيارات الصناعية الرؤيبة
) ،(CVIرسالة ماجستير غير منشورة ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،5554/5551،ص. 27:
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العالقة بني التدريب والتعليم:
خلق اهلل تعالى اإلنسان وميزه عن سائر مخلوقاته بالقدرة على التعلم ،من خالل ما
ابتداء
وهبه إياه من أدوات تساعده على ذلك ،فاإلنسان ال يولد متعلما ،وانما يتدرج في علمه
ً
من اللحظة التي يلتقط فيها أنفاسه األولى ،إلى تلك اللحظة التي يلتقط فيها آخر أنفاسه على

هذه األرض .وتمتاز عملية اكتساب العلم ،والخبرات ،وما إلى ذلك بأنها عملية تراكمية ،وهي
عملية يقصد منها االرتقاء بحياة اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،فليس هناك تعرف ما هو احسن

وأفضل من توسيع المدارك عن طريق طلب العلم والخبرة في هذه الحياة .ومن هنا فقد اندرج
عدد من المفاهيم تحت مفهوم وتعريف ومعنى طلب العلم ،ولعل أبرز هذه المفاهيم مفهوما

التدريب والتعليم ،وفيما يلي بيان الفرق بينهما.

التدريب هو تطبيق المعرفة ،ويساعد األفراد على اإللمام والوعي بالقواعد واإلجراءات

الموجهة والمرشدة لسلوكهم .أما التعليم فيعمل على إرساء عمليات وأساليب التفكير المنطقي

السليم ،وليس مجرد تعلم مجموعة من الحركات أو الخطوات  .فالتعليم إذن هو فهم المعرفة

وتفسيرها  ،فهو ال يعطي إجابات قاطعة ولكنه يعمل على تنمية ذهن رشيد ،يستطيع أن يحدد
العالقات بين متغيرات ترتبط ببعضها البعض ،و يتمكن من إدراك و فهم الظواهر المختلفة.

وحسب رأي الباحث محمد سعيد سلطان عن التدريب و التعلم :فاألول يؤدي إلى

تعميق المعرفة المتخصصة والمهارة لدى الفرد بخصوص إنجاز عمل أو أداء وظيفة معينة
بذاتها ،أما الثاني فيؤدي إلى زيادة و تعميق المعرفة ،أو الثقافة العامة واإللمام بالبيئة ككل .

كما أن التدريب يهتم بالفرد نفسه  ،أما التعلم فيهتم بموضوع التعليم.

إن الفرق بين مفهومي التدريب والتعليم واضح ،إال أن امتداد األول للثاني أمر مسلم
به ،فامتالك الفرد لرصيد كاف من المعلومات العلمية الضرورية عن العمل الذي يؤديه أمر
ضروري .وكما توضح لنا نظريات التعلم أن برامج التدريب لكي تكون فعالة ،يجب أن تستخدم
أساليب متنوعة من التعلم من ناحية  ،لتجنب الملل الذي يمكن أن يصيب المتدرب ،ومن

()38

ناحية أخرى لتوفير طرق وأساليب بديلة للتعلم تتواءم مع األنواع المختلفة من المهارات التي
تسعى إلى اكتسابها(.)1

ولكن في الواقع العملي يصعب وضع حدود فاصلة بين التدريب والتعلم ،فمثال قد يعد
برنامج للتدريب ولكنه في نفس الوقت يتناول موضوعات تتعلق بجوانب المعرفة بصفة عامة،

دون أن تتعلق بوظيفة معينة ،وكذلك نجد أنظمة التعليم قد تتضمن موضوعات تتعلق
بالتدريب ،كما يحدث في المدارس الصناعية و الزراعية ولذلك يمكن اعتبار التعليم والتدريب

نشاطين مكملين لبعضهما.

و التدريب هو تزويد فرد معين بكافة ما يلزمه من مهارات ،وخبرات تؤهله للمضي

قدماً في تنفيذ عمل ما أو مهمة معينة ،بحيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءته فيما يؤديه من
أعمال ومهام ،وزيادة معدل إنتاجيته .أما التعليم فهو العملية التي تعنى بتنمية فرد من األفراد

معرفياً دون النظر إلى المنافع الوظيفية .ومع بداية التدريب يالقي المتدرب صعوبات عديدة
وكبيرة ،ولكن مع التدريب المستمر يأخذ بالتعلم شيئا فشيئا ،فتتضاءل حجم التجارب الخاطئة،

ويزداد حجم التجارب الصحيحة ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إتقان المهارات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتعليم فقد اهتمت النظريات التي بحثت هذا األمر بما يعرف بمبادئ

السلوك األساسية إلى جانب اهتمامها بمبادئ التعليم ،كما اهتم المختصون كثي اًر بدراسة الفرق
بين التعلم والتعليم ،وتحديد أهمية وفائدة كل واحد منهما.)2( .

من نقاط االختالف بين التعليم والتدريب تجد أن مدة التعليم أطول نسبياً من مدة

التدريب ،كما أن محتوى المادة في التعليم يكون أكبر وأعم من محتوى المادة في التدريب،

وذلك ألن الغاية من التدريب محددة بامتالك المتدرب القدرة على أداء مهمة معينة على عكس
الغاية من التعليم.

1

) أحمد طرطار،الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،5558 ،ص88:

 )2محمد سعيد سلطان ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،بيروت ،5558،ص.588:
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أما نقاط االلتقاء والتوافق بين كل من التدريب والتعليم ،فتكمن في أن كليهما بحاجة إلى وجود

الدافع الذاتي والشخصي من قبل اإلنسان ذاته؛ فبدون هذا الدافع لن ينجح اإلنسان في
الوصول إلى مبتغاه ونيل مراده

كما ويجب على كل من المعلم والمدرب أن يتبعا األسلوب العلمي الصحيح فيما

يقومان به من أعمال ،وذلك من خالل مراعاة الفروقات الفردية بين المتعلمين والمتدربين ،فاهلل

لم يعط الناس جميعهم اإلمكانيات نفسها ،وهناك بعض األشخاص بحاجة إلى أن يبذل معهم

المعلم أو المدرب مجهودا أكبر من اآلخرين في سبيل الوصول إلى النتيجة المرجوة ،لذا فقد

وجب على كل من المعلم والمتدرب أن يمتلك المهارات المطلوبة التي تؤهلهما للقيام بالمهام

المناطة بهم بكفاءة واقتدار.)1( .

 )1عبد الغفار حنفي ،السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،0220 ،ص881:
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املبحث الثاني
أهمية التدريب واهدافه
أوال  :أهمية التدريب يف املؤسسة
تظهر أهمية وضرورة للتدريب نتيجة لعدة عوامل منها داخلية وأخرى خارجية ،أذكر منها :
 /5عوامل داخلية :
حينما تظهر دالئل على األداء غير المالئم للوظيفة ،وبافتراض أن مجهود العامل مرض،
يجب تركيز االنتباه على ضرورة رفع مهارات العامل .ومن هذه الدالئل تدني مستوى األداء،

ونقص الخبرات والرصيد العلمي ،أو عدم تناسبه مع متطلبات ومستجدات العمل .وهناك

عالمات أخرى قد تشير إلى حاجة العاملين للتدريب مثل :ارتفاع معدل اإلنتاج المرفوض لعدم
مطابقته للمواصفات ،أو ارتفاع نسبة العادم خالل العملية اإلنتاجية المخلفات اإلنتاجية أو
الرتفاع في معدل الحوادث الصناعية ،وأخي اًر هناك البعد الخاص بالمستقبل وهو التغيرات

المفروضة على العمل نتيجة إعادة تصميم الوظيفة ،أو نتيجة تطبيق اكتشاف تكنولوجي

جديد(.)1

/0عوامل خارجية:
تشمل التغيرات السياسية ،القانونية والتشريعية ،واالقتصادية ،والتكنولوجية والبيئية،
فهذه التغيرات تؤثر على المؤسسة وعلى إجراءآت وأنظمة العمل ،والفرد مطالب بالتكيف معها

ويعد التدريب وسيلة فعالة لبلوغ ذلك .فمثالً التغيرات التنظيمية والتوسعات تؤدي إلى تقادم
المهارات المكتسبة سابقا من طرف األفراد  ،وتزيد أيضا من حاجة الفرد لتحديث مهاراته
واكتساب مهارات جديدة لمسايرة التطورات المتالحقة ،كما أن التطورات التكنولوجية التي تزداد

 )1عبد الغفار حنفي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .887-884 :
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دقةً وتعقداً تالزمها تحسينات على آليات وعمليات اإلنتاج وتناسبها دقةً وتعقيداً  ،وكلما
ازدادت أساليب وأدوات اإلنتاج دقة وتعقيداً  ،تطلب ذلك مستوى أعلى من التدريب(.)1

إن ميزة العوامل الخارجية في العصر الحالي هي التسارع و التالحق  ،لذا البد أن
يكون التدريب مستمر وجيد حتي يساعد األفراد في المؤسسة على التحكم في التقنيات الحديثة

والمتطورة  ،حتى تساير المؤسسة التغيرات.
ثانيُا :عوامل اخرى :

 .5زيادة اإلنتاجية  :تنعكس زيادة مهارة الفرد و الناتجة عن التدريب على حجم اإلنتاج و
جودته.
 .0رفع معنويات األفراد  :ال شك أن اكتساب القدر المناسب من المهارات  ،يؤدي إلى
ثقة الفرد بنفسه ،ويحقق له نوعاً من االستقرار النفسي ،وال شك أن وجود برنامج

للعالقات اإلنسانية مع التدريب المنظم والمستمر لألفراد لتوفير القدر المناسب من

المهارات يؤديان إلى رفع الروح المعنوية لألفراد.

 .8تخفيض حوادث العمل  :تكثر الحوادث نتيجة للخطأ من جانب األفراد عن تلك التي
تحدث نتيجة لعيوب في األجهزة و المعدات أو ظروف العمل ،ويعني هذا أن التدريب

الجيد على األسلوب المأمون ألداء العمل وعلى كيفية أدائه يؤدي بال شك إلى

تخفيض معدل تكرار الحادث.

 .8استم اررية التنظيم واستق ارره :استقرار التنظيم وثباته بمعنى قدرة التنظيم على الحفاظ

على فعاليته رغم فقدانه ألحد المديرين الرئيسيين ،وال شك أن هذا يتحقق من خالل

وجود رصيد من األفراد المدربين و المؤهلين لشغل هذه المراكز فور خلوها ألي سبب

من األسباب.

 )1مخلوفي عبد السالم و روشام بن زيان ،مرجع سبق ذكره.
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أنواع التدريب

للتدريبات عدة أنواع حسب دوافعها ومجاالتها علي النحو التالي:
تدريبات مهارات االرتقاء الذاتي:
تتمثل في النشاطات التي يقوم بها األفراد من دافعهم الذاتي،وذلك بهدف تحسين قدراتهم

الخاصة ،وهذه األنشطة تتمثل في:


التدريبات العضلية الحركية ،وتتمثل في تدريبات إعادة التأهيل الجسدي التي يخضع
لها بعض المرضى.



التدريبات الذهنية ،مثل الطرق ووسائلة التدريبية المختلفة التي يخضع لها الذهن



التدريبات االقترانية التوافقية ،وتقوم هذه التدريبات على الربط بين مؤثر ما ،واالستجابة

بهدف رفع مستواه في الحفظ والفهم والتذكر ،وغيرها من العمليات الحسابية.

الناتجة عنه.
التدريبات العامة

هي التدريبات التي تقوم على األعمال الجماعية التنافسية ،وتتمثل في التالي:


التدريبات الرياضية ،كالتي يخضع لها الرياضيون المحترفون والمقاتلون في الحرب.



التدريبات الصناعية ،وهي التدريبات التي يخضع لها العاملون في المجاالت

الصناعية المختلفة من أجل رفع كفاءتهم في مجاالتهم العملية.
ّ


الوظيفية ،تستهدف األفراد العاملين في المجاالت اإلدارية والتنفيذية
التدريبات
ّ
المختلفة.



التدريبات اإلجرائية ،وتستهدف األفراد العاملين في مجاالت صنع واتخاذ القرار.



الروحانية.
الدينية و
الدينية ،تقوم على تنقية العقل والفكر للحصول على القيم
التدريبات
ّ
ّ
ّ
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أهداف التدريب
تشتق أهداف التدريب في ألي مؤسسة ،حيث تعبر عن التوقعات المرجوة لبناء
القدرات والمهارات وأنماط السلوك اإليجابي للعاملين ،وفق االحتياجات التي تكشف عنها نظم

تقييم األداء.

فالغاية من التدريب هي تحقيق مجموعة من األهداف الواقعية و الممكنة التطبيق و

من هذه االهداف(:.)1

 ضمان التطابق بين قدرات العمال و معارفهم.
 تكييف المستخدمين مع مهام محددة والتغيرات بالوظائف.

 )1عبد الرحمان محمد العيسوي ،علم النفس واإلنتاج ،الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع  ،اإلسكندرية ،5580،
ص..40:
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املبحث الثالث
مبادى وطرق وختطيط وتقييم التدريب
للتدريب مبادئ البد من مراعاتها حتى تحقق فعاليته  ،كما أنه يتم على مراحل وينفذ

بطرق مختلفة ،وهذا ما سنتطرق إليه من خالل هذا المبحث(.)1
مبادئ التدريب :
هذه المبادىء تتضمن االتى :
أوال  :مبادئ خاصة

إن الحرص على تطبيق المبادئ والنظريات المتعلقة بالتعلم ،تعد مقومات لتحقيق

الفعالية للتدريب ،ومنها:

 .5التكرار :التكرار يساعد على تعلم أداء أي عمل ،أما مقدار التكرار فيتوقف على
طبيعة المهارة المراد تعلمها ،وعلى شخصية المتعلم وعلى الطرق المستخدمة في

التدريب .ووجد أن التدريب المتقطع يعد أكثر فعالية من التدريب المستمر ،فالتكرار
الموزع أفضل من التكرار المركز ،ألنه يساعد على سرعة الحفظ.5

 .0اإلرشاد و التوجيه  :إرشاد المتعلم إلى الطريق الصواب فيه اقتصاد للوقت والجهد
حيث يتعلم االستجابة الصحيحة من أول محاولة بدال من تعلم األمور و الحركات

الخاطئة  ،ثم يبذل بعد ذلك جهداً مضاعفاً إلزالة العادات الخاطئة ،ثم يتعلم بعد ذلك

الحركات الصحيحة.

 .8الطريقة الكلية والجزئية في التدريب  :إن الطريقة الكلية تقضي أن يتعلم المتعلم أداء
العمل كله دفعة واحدة ،أما الطريقة الجزئية تقتضي تقسيم المادة إلى وحدات جزئية .

لكن لم تتوصل البحوث إلى تحديد هل األنسب تعلم العمل ككل مرة واحدة ،أم تعلمه
 )1عبد الرحمان محمد العيسوي ،علم النفس واإلنتاج ،الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع  ،اإلسكندرية ،5580،
ص..40:
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على مراحل متتالية وفقاً لمكوناته ،لكن وحتى تتحقق فعالية التدريب على المدرب أن
يستهله بشكل عام وتقريبي ثم يتدرج إلى األمور الدقيقة التفصيلية المعقدة .فمن

البديهي أن العمل البسيط يعطى دفعةً واحدة حتى تكتمل الصورة ألدائه ،أما المعقد
من األفضل فصله إلى أجزاء .

 .8انتقال أثر التدريب  :يعني إمكانية االستفادة مما تدرب عليه الفرد في مواقف سابقة
على مواقف الحقة ،أو بتطبيق الخبرات التي اكتسبها في ميدان معين على ميادين

أخرى جديدة.

 .1مراعاة الفروق الفردية  :إن االختالفات بين األفراد من حيث الذكاء والقدرات
والطموح و اإلتجاهات لها أثر كبير على التدريب ،فيجب مراعاتها عند تخطيط برامج
التدريب وتحديد الطرق المناسبة إليصال المعلومات لألفراد .فعلى المدرب أن يراعي
الفروق الشخصية بين المتدربين كسرعة االستيعاب والفهم ،وكل المتغيرات التي قد

تؤثر في عملية التعلم .فرغم أن التدريب الجماعي أقل تكلفة ،إال أن تصميم برامج
تتالءم وتأخذ في االعتبار الفروقات بين المتدربين سيسهم بشكل جيد في تحسين و

تفعيل التدريب .يجب أن يتساوى معدل التدريب مع معدل ما يستطيع الفرد تعلمه:

فكلما كان معدل التدريب بطيئاً بالنسبة لقدرة الفرد على التعلم ،كلما كان الفاقد أكبر
وتقل مردوديته(.)1

ثانيا مبادئ خاصة باملؤسسة أو إدارة التدريب
يهتم القائمون على التدريب أوالً بمراعاة أهداف المؤسسة  ،إلى جانب مجموعة من المبادئ

منها:

 .5توفر الحافز والدافع لدى المتدرب  :تتوقف فعالية البرامج التدريبية على وجود نظام
للحوافز ،لحث األفراد على المشاركة في البرامج التدريبية ،وعلى تطبيق محصلتهم من

التدريب في أداء وظائفهم وتعديل سلوكياتهم .ومدى استفادة المتدرب من التدريب

 )1عبد الرحمان محمد العيسوي ،علم النفس واْلنتاج ،الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع  ،اْلسكندرية ،0828،
ص,28:
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وجديته في المشاركة  ،يظهر بإجراء امتحان تقييمي أو من خالل تمكنه من حل

مشاكل في العمل كانت موضوعاً للبرنامج التدريبي .وللرفع من عائد التدريب من
المهم ربط مدى تطبيق األفراد لما اكتسبوه بنظام للثواب و العقاب ،فمهمة اإلدارة العليا

في المؤسسة أن تعمل على تقوية الحافز والدافع لدى الفرد  ،من خالل نظام فعال

للحوافز ،فكلما كان الدافع قويا لدى المتدرب كلما ساعد ذلك على سرعة التعلم و
اكتساب المعارف و المهارات الجديدة(.)1

 .0يجب أن يكون التدريب مخططا  ،مجدوال  ،منفذا ومقيما بطريقة منهجية  :فيجب
أن تحتوي خطة التدريب على قائمة األفكار و المهارات األساسية للعمل الذي يدرب

من أجله الشخص وتوضح الوقت المطلوب تقريباً في المتوسط للتدريب الكامل ،كما
يجب أن توضيح تواريخ إتمام كل بند من بنود خطة التدريب  ،ويمكن أن يعدل
الجدول فيما بعد ليناسب المعدل الذي يتعلم الشخص حسبه أوعندما تنفذ خطة

التدريب يمكن استخدامها للمراجعة واضافة المالحظات المناسبة ،وفي النهاية يجب

التأكد من نجاح التدريب عن طريق عملية التقييم ،0فمعرفة النتائج تسمح للمتدرب

تقدير مستوى أداءه للعمل ،بإدراك نقاط القوة و الضعف في أدائه  ،وتعطيه دافعاً

نفسياً للتدريب .

 .8االعتبار المالي :ال يعتبر التدريب مجاال للتسوق للحصول على أفضل سعر أو تكلفة
 ،فال بد أن ترتبط تكاليف التدريب باألساليب التدريبية المتبعة من أجل تحقيق األهداف
 ،كما ترتبط بالوقت والجهد الذي ينفقه المدرب في تدريب األفراد .إضافة إلى مختلف

التكاليف كنقل  ,المطبوعات واألجهزة والمعدات المتدرب عليها .

 )1عبد الغفار حنفي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .887-884 :
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االسس التى يقوم عليها التدريب -:
 .5االختيار اجليد للمدربني  :يجب اختيار المدربين وفق شروط موضوعية كالتخصص،
والكفاءة و الخبرة.
 .0االختيار املناسب ملكان التدريب :إن المكان المناسب لتنفيذ العملية التدريبية له دور كبير
في تفعيلها.
 .8جتهيز مكان التدريب باملستلزمات التدريبية الضرورية و احلديثة  :إن تنفيذ التدريب بفعالية
يتطلب تجهيزات معينة ومالئمة من حيث األثاث مثل األلواح الخشبية ،والورقية،
وآالت عرض األفالم والصور والشاشة الملحقة بها إلى الفيديو بكل مستلزماته ،و

حواسيب من أجل التطبيق ،ووجود مركز مصادر تعلم معد إعداداً جيداً بحيث يوفر
قاعدة معلوماتية جيدة للمتدربين.

 .8االختيار العلمي للمتدربني وفق احلاجات التدريبية  :فيجب تصميم التدريب بحيث يكون
مالئما لألشخاص المتدربين والحاجات التدريبية للمؤسسة(.)1

 .1حاجات شخصية  :يتم تسمية الحاجة التدريبية بالحاجة التدريبية الشخصية  ،عندما
يسعى الفرد لتحقيق هدف ما في حياته سواء داخل أو خارج المؤسسة  ،لكن ليس له

عالقة مباشرة بأهداف المؤسسة ،و يرى أن التدريب سيساعده على تحقيق هدفه.

 .4حاجات فردية  :يتعلق بحاجة نابعة من مشكلة أو هدف يخص الفرد ،في حدود
المنصب المشغول حالياً أو للحصول عليه مستقبالً ،مع موافقة الرؤساء المباشرين و

إدارة المؤسسة.

 .7حاجات مجاعية  :تتعلق بالجماعات وفرق العمل ،وتخص كل الموارد البشرية للوحدة
أو القسم.

 )1صالح الشنواني ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،5587،ص (.518:قديم)
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خطة التدريب :
هي مجموعة من الترتيبات الخاصة بأنشطة التدريب مصممة للمستقبل  ،وهي ترجمة

عملية لسياسة التدريب* .ويتم تحضير الخطة التدريبية بجرد وتحليل االحتياجات ،بعده
تحضير البرامج التدريبية استنادا إلى األهداف المراد بلوغها ،تجميع البرامج في خطة عامة

هي خطة التدريب الخاصة بالمؤسسة المصادقة عليها
املراحل العملية التخطيطية للتدريب -:
إن التخطيط للتدريب يأخذ ثالث مراحل أساسية هي :

 .5مرحلة دراسة وتحليل الوضع الراهن :هذه المرحلة مهمة جداً لتحديد نقطة انطالق
البرنامج التدريبي

بعد معرفة المستوى المهني أو اإلداري أو التعليمي للمؤسسة

واألفراد المراد تدريبهم(.)1

 .0مرحلة دراسة وتحليل اْلمكانيات  :هي مرحلة تتم فيها دراسة وتحليل اإلمكانيات
المادية والطبيعية

والبشرية وتحديد حجم احتياجاتها التدريبية عند تحديد البرامج

والجدول الزمني للتنفيذ.

 .8مرحلة تعيين واختيار الجهاز التدريبي  :سواء كان داخل المؤسسة أو من خارجها،
فاختيار الجهاز التدريبي يتم وفق معايير تحددها الدراسات األولية للوصف الوظيفي

أو المهني للمتدربين.

كل هذه المراحل الثالث تشكل الدراسات األولية التي تجريها المؤسسة أو األشخاص

الموكل إليهم عمليـة التخطيط للبرنامج التدريبي ،وفي هذا الصدد يقول « :وليم تريسي »" إن
الخطوات األولى في تصميم نظـام تدريب وتطوير متكامل للمنظمة ما هي إال تحديد
االحتياجات الحالية للتدريب والتطوير ،بشكل دقيق وتحديد متطلبات التدريب المستقبلية "(.)2

1

) صالح الشنواني ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،5587،ص (.518:قديم)

 )2عبد الهادي الجوهري و إبراهيم الفار ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،570 :بتصرف.
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تنفيذ التدريب وتقييمه:
التنفيذ هو القيام بالعملية التدريبية من خالل إعطاء دفع وحركية للبرامج المخطط لها،
فبعد المصادقة على خطة التدريب ،تصبح وثيقة عمل ليس فقط لفريق التدريب ،بل لكل
مسؤول عن ضمان سير المخطط ،فتنفيذ التدريب يتطلب تعاون وثيق ومتناسق ،واهتمام

المؤسسة ككل ،حتى يتم في ظروف جيدة.

إن مسؤولية سير الخطة تقع على عاتق أفراد ينتمون إلى مصلحة التدريب  ،مكلفون

بما يلى(:.)1

 تحليل الطلب ومتطلباته ،أي موضوع التدريب وأهدافه مع توثيق دقيق ومحدد لها.
 تصور حالة المتدربين مستقبال ،أي ما يكونوا عليه بعد التدريب.
 تحديد االستراتيجية واختيار الوسائل المناسبة.
 أخذ التغيرات المحتملة في الحسبان وتصميم مخطط لذلك.
 تحديد اإلمكانيات وشروط اإلنجاز.
 تحديد طريقة وأسلوب التقييم.
 تحضير سجل التكاليف و أي شراء محتمل لخدمات خارجية .
 جدولة الدورات التدريبية وانطالق التربصات والنشاطات.
 متابعة التطبيق واإلنجاز وتقييم مختلف األهداف.والذي يهم المؤسسة هو أن يتم التدريب بضمان مردود ايجابي  ،لذا تتبع عملية تنفيذ التدريب
بعملية التقييم* ،للوقوف على مدى تحقيق األهداف و تلبية االحتياجات .

 )1عبد الهادي الجوهري و ابراهيم الفار  ،مرجع سبق ذكره،ص .578:
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طرق التدريب
يجب اختيار طريقة التدريب بحيث تتناسب وتتالءم مع األهداف المراد تحقيقها و
طبيعة الدورة التدريبية ،كما تتدخل عناصر أخرى كالموارد واإلمكانيات المتاحة للمؤسسة ،عدد

المرشحين للتدريب وميزاتهم ،مستواهم وقد تختلف طرق التدريب وتتباين بين التقليدي و

الحديث  ،وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي :
/5الطرق التقليدية

تلجأ المؤسسة إلى إتباع عدة طرق للتدريب شائعه االستعمال  ،وهي طرق عادية ال

تستخدم فيها التقنيات الحديثة للتدريب و التعلم ،وتتمثل في :

أ /التدريب يف مكان العمل:
طريق:

يعتبر من أكثر طرق التدريب استعماال ،لبساطته ،ويعتقد أنه أقل تكلفة ويتم عن

 الرئيس المباشر  :يتم تدريب الفرد في نفس مكان العمل وفي ظروفه الواقعية و خالل
وقت العمل ،تحت إشراف رئيسه المباشر ،الذي يوجهه ويصحح أخطاءه فوريا (..)1

ومن مزايا هذه الطريقة التقليل من تكاليف التدريب  ،والتصحيح الفوري ألي قصور في

أداء العمل من طرف المتدرب  ،بينما يعاب عليها انشغال الرئيس المباشر بأداء مهامه

الوظيفية  ،دون منح الوقت واالهتمام الكافيين للمتدرب.

ب /التدريب عن طريق عامل ذا خربة :
قد يتولى عملية التدريب عامل يشهد له بالكفاءة والخبرة الطويلة في أداء عمله  ،فيقوم

بتقديم المعرفة والمهارة للمتدربين من خالل الوصف ،واإليضاح ،والشرح والتطبيق.5
)1

حسن أحمد الطعاني ,التدريب مفهومه وفعاليته  ،بناء البرامج التدريبية و تقويمها ،دار الشروق ،عمان ,0220،ص
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ومزايا هذه الطريقة تدريب العامل في بيئة عمله ،نقل الخبرة واالستفادة منها  ،لكن يعاب
عليها عدم اهتمام المدرب بالمتدرب ،فقد ال يمنحه الوقت الكافي للتعلم ،مع احتمال نقل
تجارب خاطئة للمتدرب عن طريق العمل ,وعدم وجود ضوابط علمية وموضوعية لمتابعة

عملية التدريب. 5

ج/التدريب حتت توجيه ومالحظة املشرف :
جاءت لسد النقص في الطريقتين السابقتين  ،وظهرت هذه الطريقة خالل الحرب

العالمية الثانية كمدخل منظم لتأهيل المشرفين بطريقة علمية بغرض التدريب أثناء العمل.

ويمتاز بكونه تدريب تحت التوجيه المنظم والمالحظة المستمرة من قبل المشرف للمتدرب.5

د.التدريب خارج مكان العمل:
تدريب العاملين في مركز للتدريب تابع للمؤسسة أو من خارج المؤسسة ،و من طرقه :

هـ /احملاضرات :
تعتمد على قيام المدرب بإلقاء المادة التدريبية بشكل رسمي و مباشر للمتدربين،
وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت هناك معلومات يراد توصيلها بشكل مباشر و يستوجب أسلوبا
معينا في عرض المعلومات  .ويتوقف نجاح هذه الطريقة على كفاءة المحاضر و تمكنه من
الموضوع  ،ولكن لها عيوب منها أنها تفشل في تحقيق عنصر الممارسة و التطبيق(.)1

و/التطبيقات العملية :
يقوم المدرب بأداء عمل معين بطريقة عملية سليمة أمام المتدربين موضحا لهم طريقة
واجراءات األداء و العمليات ,وتصلح هذه الطريقة بصفة خاصة في األعمال الحرفية أو التي
تحتاج إلى مهارات يدوية أو استخدام آالت و أجهزة ميكانيكية.

)1

حسن أحمد الطعاني ,التدريب مفهومه وفعاليته  ،بناء البرامج التدريبية و تقويمها ،دار الشروق ،عمان ,0220،ص
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وقد تزايد استخدام التكنولوجيات الحديثة كطرق للتدريب  ،ألن المؤسسات المعاصرة تهتم

بتطبيق الكفاءة بالتدريب ،واألداء الجيد والمتميز،واإلنجاز الدائم و المستمر .

إن اهتمام المؤسسات العالمية باإلبداع في التدريب جعلها تتجه بل تعتمد كليا على
الوسائل التكنولوجية التعليمية في تنفيذ التدريب بدال من الفصول التعليمية .ومن الوسائل

الحديثة في التدريب وسائل اإلعالم المتعددة ،األنظمة وشبكات اإلنترنت،والمؤتمرات

االلكترونية عبر األثير.
تقييم التدريب:

مفهوم وتعريف معنى تقبيم التدريب :هو عملية هادفة لقياس فاعلية الخطة التدريبية

وكفاءتها ومقدار تحقيقها األهداف المطلوبة وابراز نواحي الضعف والقوة فيها ،كما يعرف
أيضا باإلجراءات التي تقاس بها كفاية البرامج التدريبية ،ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها

المرسومة  ,كما تقاس بها كفاية المتدربين ومدى التغير الذي نجح التدريب والتنمية في احداثة

فيهم ,وكذلك تقاس بها كفاية المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي.)1( .
أهمية وفائدة تقييم التدريب والتنمية :

يعد التقييم أم اًر ضرورياً حيث يتم به تقييم كفاءة البرامج التدريبية وفاعليتها ويقوم

بتحقيق األهداف على نحو أكثر فاعلية ويؤدى إلى ادخارات مستقبلية كبيرة في الوقت

والتكاليف ،كما يقوم التقييم بتحديد االستراتيجيات الجديدة وصياغتها باستمرار  ,والتي تؤدي
إلى تطوير المصادر البشرية  .وتكمن األهمية وفائدتة األساسية لتقييم البرامج التدريبية في
أنها تحدد محاسن البرامج التعليمية والتدريبية وقصورها حتى يمكن االحتفاظ بالمزايا الحسنة

والتخلي قدر االمكان عن المزايا الغير حسنة في هذه البرامج.

 )1حسن أحمد الطعاني ,التدريب مفهومه وفعاليته  ،بناء البرامج التدريبية و تقويمها ،دار الشروق ،عمان ,0220،ص
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أهداف تقييم التدريب والتنمية :
إن عملية التقييم ترمي إلى تحقيق األهداف التالية :
 .5التعرف على مقدار ما تم إنجازه من الخطة التدريبية وما تم تحقيقه من أهدافها.
 .0إمكانية تقدير نتائج تعليم المتدربين والمهارات واالتجاهات التي اكتسبوها.
 .8قياس كفاءة المدربين ومدى صالحيتهم لممارسة العمل التدريبي.
 .8التعرف على مكونات البرامج وطريقة زيادة عناصر النجاح والفاعلية لها
 .1مقارنة الفوائد المترتبة على التدريب والتنمية بمقدار االستثمارات المادية التي بذلت في
سبيله.

مراحل تقييم التدريب والتنمية  :يخضع كل من برامج التدريب والتنمية و المتدربين لعملية

التقييم من خالل أربع مراحل زمنية هي :

 .5التقييم قبل تنفيذ التدريب والتنمية  :ويمكن أن يتم من خالل اعتماد نتائج تقيم البرامج
المنفذة سابقا  ،وكذلك استقصاء آراء المدربين و المتدربين سابقا وادارتهم  ،واختيار

مستوى المهارات واالتجاهات لدى المتدربين سابقا  .وتهدف هذه المرحلة إلى اختيار

األسلوب التدريبي االحسن واألفضل و المناسب لتحقيق نتائج أفضل.

 .0التقييم يف أثناء التدريب والتنمية  :حيث يمكن في هذه المرحلة تقييم أهداف البرنامج
وسير العملية التدريبية ،حسب األهداف الموضوعة ،وكذلك األساليب والوسائل

المالئمة لبلوغ األهداف ،ومدى مالئمة الزمان والمكان ،ومدى مالءمة التصميم
الموضوع للبرنامج  ،وتسلسل الموضوعات وتكامل محتوياتها  ،وتقييم النتائج التي

يحققها البرنامج والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات التي استطاع البرنامج من خالل
الجلسات التدريبية المتتابعة أن يزود و يطور بها المتدربين.
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 .8التقييم بعد انتهاء الربنامج التدرييب  :حيث يتم السؤال عن النتائج التي حققها هذا
البرنامج ومدى بلوغه لألهداف المحددة له ،وقياس ردود الفعل و مقدار التعلم من

خالل قائمة استقصاء توزع على المتدربين.

 .8متابعة النتائج بعد انتهاء التدريب والتنمية بفرتة معينة  :وفي هذه المرحلة يعاد تقييم
سلوك المتدرب و أداؤه في وظيفته بعد انتهاء البرنامج التدريبي مباشرة ،وذلك حتى

يمكن التعرف على درجة استمرار تأثير ونتائج التدريب والتنمية بمرور الزمن و يمكن

قياس نتائج التدريب والتنمية بعنصرين هما  :سلوك المتدرب و أداؤه(.)1
طرق ووسائل تقييم التدريب والتنمية :
هناك أكثر من طريقة من طرق ووسائل قياس املعرفة ،و هي :

 نوزيع استبيان للمشاركين في نهاية البرنامج التدريبي لمعرفة رأيهم بأهمية وفائدة ذلك
البرنامج و قيمته  .وقد دلت الدراسات على أن هذه الطريقة هي األكثر استخداماً وان
المشتركين في معظم األحيان يقيمون إيجابياً بعد انتهاء التدريب والتنمية مباشرة .

 القيام بإجراء اختبار للمشتركين قبل البرنامج التدريبي و بعده لمعرفة الفرق بين نتائج
االختبارين إال أن المشكلة هنا هي في التأكد فيما إذا كان ذلك الفرق هو نتيجة
التدريب والتنمية وليس تأثي اًر لنتائج عوامل أخرى.

 استخدام أسلوب المقارنة بين مجموعتين  ،مجموعة االختبار التي تخضع للتدريب
ومجموعة المراقبة التي ال تخضع للتدريب لمعرفة ما إذا كانت هنالك فروق واضحة
بين المجموعتين يمكن ردها إلى التدريب والتنمية  .وهذه الطريقة قابلة لالستخدام .

 قيام المشرفين المباشرين للمتدربين بتقييم نتائج التدريب والتنمية على مرؤوسيهم ،و
ذلك بمالحظة التغير الذي يط أر على سلوكهم و إنجازهم في العمل بعد انتهاء

التدريب والتنمية  .وهذا وقد حللت الدراسات على أن الشركات في اغلب األحيان ال
)1
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تقوم بتقييم نتائج التدريب والتنمية و تمارس نشاطات التدريب والتنمية عن قناعة بأثره

اإليجابي في تحسين مهارات المشتركين. 5
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املبحث الرابع
القيمة االقتصادية للتدريب
يعتبر التدريب من بين المجاالت الهامة لالستثمار في المورد البشري  ،تنفق عليه

المؤسسات الرائدة في السوق العالمية أمواال باهضة نظ ار للفوائد العائدة منه.

هنالك بعض الصعوبات التى تواجه إمكانية قياس أنشطة الموارد البشرية والبد ان يتم
تحديد هذه التكاليف وقياسها لمواجهة العديد من المشكالت التى يمكن إيجازها باالتى-:
صعوبة قياس أنشطة املوارد البشرية
إن للموارد البشرية قيمة اقتصادية يمكن إن تقاس ،لكن بصعوبة نظ ار لخصائصها ،فالفرد

مورداً وليس أصال قابل للتملك كباقي األصول األخرى .ومن بين الصعوبات التي البد من
أخذها بعين االعتبار عند تطبيق المفاهيم االقتصادية على الموارد البشرية:

 /5اختالف خصائص رأس المال البشري عن خصائص رأس المال المادي :ومن أمثلتها :
 عدم ارتباط مالك رأس المال البشري باالستثمار البشري بصفة شخصية ،فيستحيلبيعه كاآلالت.

 عدم امتالك رأس المال البشري بالطريقة التقليدية. يتطلب االستثمار في تكوين رأس المال البشري وقتاً أطول نسبياً ،عن وقت االستثمارالمادي.

 /0النقص في البيانات األساليب المنهجية الالزمة لتطبيق نظرية رأس المال البشري على
ضوء ذلك يمكن القول إن النقص في مجال الموارد البشرية تتمثل في اآلتي:
 صعوبة الحصول على بيانات التكلفة أو الحصول على حجم عينة كافية لألفرادالملتحقين بالبرامج التدريبية للوصول إلى حسابات محددة ونهائية للتكلفة.
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 اعتماد القيمة الحالية لالستثمار في رأس المال البشري ،لمعرفة دخل األفرادالخاضعين للدراسة ،ودخل المجموعة المستخدمة للمقارنة

 صعوبة تحديد أثر التدريب على أجور و إيرادات األفراد ،في ظل غياب معاييرالبحث التجريبي المحكم القائم على عزل تأثير المتغيرات األخرى.
 صعوبة تحديد معدل الخصم المناسب و الالزم  ،لحساب القيمة الحالية لرأس المال،الذي يعد الفيصل في نجاح أو فشل أي برنامج.

/8صعوبة تحديد نسبة التكلفة المخصصة لالستهالك أو المخصصة لالستثمار.
 /8صعوبة تقييم وقياس المنفعة المحققة من االستثمار البشري بسبب كثرة المتغيرات التي
تط أر على العامل ،خاصة المتغيرات اإلنسانية والمتعلقة بسلوكه  ،قيمه و اتجاهاته.

رغم الصعوبات إال أن الدراسات توصلت إلى إيجاد سبل لحساب العائد من االستثمار

البشري بما فيه التدريب ،وقد استخدم الباحثون العراقيل المذكورة كوسائل لتقييم برامج تنمية
الموارد البشرية ،واستعملوها كحلول تزيد من فعالية البرامج وتحسين مردوديتها.

حلول لتطبيق املفاهيم االقتصادية على املوارد البشرية:
هنالك بعض المفكرين أقترحوا مستويان من الحلول :
 األول :يخص جانب المفاهيم  ،ويقترح تغيير نظرة المؤسسات إلى مواردها البشرية ،واعتبارها مصد اًر للقيمة ،واالستثمار فيها سيجلب منافع هامة للمؤسسة وان استدعى

ذلك أمداً طويالً؛

 الثاني :فيخص القصور في النواحي المنهجية والتطبيقية للبحوث .يمكن اقتراحالحلول التالية :

االهتمام باستخدام وتطبيق التصميمات التجريبية المحكمة  ،والتي تمكن من معالجة

الصعوبة في تتبع األثر الصافي للتدريب على مهارات وايرادات األفراد بعزل المتغيرات
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األخرى كالخبرة؛و االهتمام بقياس التكلفة والمنفعة غير المباشرة للتدريب  ،فبالرغم من صعوبة
قياسها إال أنه يجب تضمينها في حسابات التكلفة والمنفعة الكلية للتدريب حتى تعكس القيمة

الحقيقية لها .وبالنسبة للمنافع يجب االهتمام بقياس المنافع غير المادية المحققة من التدريب
والتي قد يكون لها تأثير أقوى من المنفعة المادية أحيانا ،ويمكن قياسها عن طريق استطالع

التجاهات المتدربين؛ واالهتمام بإدخال بعض المعايير غير المادية عند حساب العائد على
االستثمار البشري ،ألن الطبيعة االجتماعية للفرد تؤثر في نوعية االستثمار الذي يمكن أن

يقوم به لتنمية وتحسين مهاراته ،وبالتالي في مقدار العائد الذي يمكن أن يحققه من خالل هذا
االستثمار.
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املبحث االول
املوارد البشرية يف جامعة الرباط الوطين
خلفية تارخيية:
بدأت مسيرة جامعة الرباط الوطني بفضل اهلل ثم مجاهدات العلماء والقادة الذين
وضعوا اللبنات االولى واألسس العلمية المتينة لهذه الجامعة وذلك في يوم  / 08صفر5802/

هجرية الموافق /8يونيو5555/م وفق تقرير لجنة وضع التصور والقوانين لقيام جامعة تعنى
بالعلوم الشرطية والعلوم األخرى ,وقد كونت هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم ( )40لسنة

5555م وكانت برئاسة بروفسور  /الزبير بشير طه وزير الداخلية السابق ووزير التعليم
العالي آنذاك والذي بذل مجهوداً علمياً مقد اًر يتسم بالتخطيط السليم  ,والنظرة المستقبلية لهذه

الجامعة  ,وكان الفريق أول ركن مهندس  /عبد الرحيم محمد حسين رئيس مجلس الجامعة

بارز في إنشاء هذا الصرح.
دور اً
المؤسس اً

انطلقت الجامعة في مايو 0222م بصدور مرسوم جمهوري من السيد رئيس

الجمهورية ثم تاله قانون الجامعة والذي اجازه المجلس الوطني في جلسته الرابعة والعشرين
بتأريخ  51صفر  5800هجرية الموافق  5مايو  0225م .
وفي الثالث من يوليو من العام 0222م تولى البروفيسور  /صالح يس صالح عليه

رحمة اهلل المسؤولية كأول مدير للجامعة ،وكان له القدح المعلى في وضع اللبنات األولى

واألسس الراسخة لهذه الجامعة.

في العام 0222م أنشئت ثالث كليات هي  :كلية علوم الشرطة والقانون  ،وكلية علوم
التمريض .وفي العام  0225تم قبول طالب الدفعة األولى من كليات  :الصيدلة،طب وتقانة

األسنان،علوم المختبرات الطبية ،وعلوم األشعة والطب النووي ،عبد السالم الخبير للدراسات
اإلسالمية والقرآنية ودراسات الحاسوب.
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في العام 0220م تم قبول طالب الدفعة األولى بكلية دراسات الحاسوب فرع أم درمان

 ،وفي العام 0228م م تم استيعاب الدفعة االولى من طالب كلية اللغات والترجمة وكلية
دراسات الحاسوب فرع الخرطوم.

وفي العام 0221م تم استيعاب الدفعة األولى من كليات العلوم االقتصادية واإلدارية

والمالية،والدراسات البيئية ودرء الكوارث وكلية التقنية الصحية.

تضم الجامعة ست عشرة كلية جاءت في طراز حديث ،تمثل في مجموعها لوحةً

معماريةً صممت مواكبة آلخر ما توصل اليه العلم في العلم الحديث قابلة للتطوير.
الرؤية:
التميز والريادة في التعليم العالي .
الرسالة:

 خلق البيئة الجامعية المنضبطة لتأهيل الخريج المتميز علمياً ومهنياً وأخالقياً باحثاً
قاد اًر علي القيادة والمساهمة في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

 تطوير العمل الشرطي واألمني والمساهمة في بناء قدراتة علمياً ومهنياً و أخالقياً في
البحث العلمي.

القيم:
 .5االلتزام بالقواعد األخالقية .
 .0التميز .

 .8إرضاء العميل .
 .8التوجه نحو المجتمع واالهتمام بأمنه.

 .1جماعية العمل والمشاركة والشفافية .
 .4التطور بالبحث العلمي .
 .7التأصيل والمعاصرة .
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االهداف :
 .5تهيئة البيئة التعليمية المتميزة والمنضبطة .
 .0التأهيل المتميز للطالب علمياً ومهنياً وأخالقياً  ,ومنحهم اإلجازات العلمية .
 .8ترقية قدرات الطالب القيادية واإلبداعية و الثقافية .
 .8التدريب المتميز للقوات الشرطية واألمنية علمياً ومهنياً واخالقياً .
 .1الترقية والتطوير المستمر للعاملين .
 .4دعم ونشر البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بالمجتمع .
 .7التوسع في الدراسات العليا في المجاالت االمنية والعلوم المختلفة .
نبدة عن التدريب العام يف املؤسسات التعليمية:
شهدت عملية التعليم في الربع األخير من القرن الماضي تحوالً جذرياً في فلسفة

ومناهج وطرق و أساليب وأنماط التعليم ومجاالته ،وقد أتى هذا التطور استجابة لجملة من

المعطيات والتحديات التي واجهت التعليم والتي تمثلت في :
 .5تطور تقنيات التعليم والتدريب بشكل مستمر .
 .0تعاظم أهمية التعليم .
 .8االنفجار المعرفي الهائل .

 .8بروز التكتالت االقتصادية وظاهرة العولمة و نمو صناعات جديدة ،أدت إلى توجيه
االستثمار في مجاالت المعرفة و البحث العلمي .

 .1اعتماد المنافسة االقتصادية في األسواق العالمية على مدى جودة اإلنتاج ،وتوقف ذلك
كله على كفاءة وجودة العنصر البشرى أي :جودة التعليم ،وما يمتلكه العنصر البشرى
من قيم ومعارف ومهارات وخبرات .
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ومن هنا أصبح التطوير والتحديث واالهتمام بجودة التعليم مطلباً استراتيجياً ومصيرياً

وحتمياً أكثر من أي وقت مضى .

وبفعل التقدم المعرفي والتكنولوجي الهائل وتطبيقاتها في مجال التدريب  ،وثورة
االتصاالت العالمية وحرية وسرعة نقل المعرفة  ،تقدمت عملية التدريب بشكل كبير وأصبح له

دور اساسياً في تمكين العاملين في مجال التعليم من التواصل واكتساب كل جديد من معارف
اً

ومهارات وخبرات وتقنيات تعليمية جديدة ،مكنتهم من تحقيق نقالت نوعية كبيرة في مجال
التعليم وما يقدمه من مخرج نهائي عالي الجودة .

والمالحظ أن التدريب لم يكن مهما كما هو اآلن  ،وان التدريب بشكل عام حديث عهد

على السودان والمنطقة العربية بأسرها  ،وبالرغم من االتجاهات الكبيرة نحو االهتمام بالتدريب

واستخدامه كأحد أهم الدوافع لتطوير العملية التعليمية فى السودان ،فإن أثر وفاعلية التدريب
فى تطوير العملية التعليمية مازال موضع جدل بين الباحثين والممارسين من جهة  ،وغير
مستخدمي التدريب من جهة أخرى  ،ومن هنا تأتى أهمية الدراسة الحالية فى تناولها لقياس

مدى أثر وفاعلية عمليات التدريب التى تتم فى تطوير العملية التعليمية فى قطاع التعليم بدولة

السودان والذي يعد من أهم القطاعات التى تمثل الركيزة األساسية ألية عمليات تنمية يمكن

أن تتم .

حيث تعرض الدراسة بالتفصيل إلى تناول المفاهيم األساسية المتعلقة بالتدريب

والوسائل واإلجراءات العملية التطبيقية لها فى مجال التربية والتعليم ،وما تواجهه من تحديات
ومشكالت  ،وفرص االستثمار الموارد المتاحة واالستثمار األمثل لعملية التدريب فى رفع
كفاءة الموارد البشرية العاملة فى مجال التعليم ،مما سينعكس على تطوير عملية التعليم وما

تنتجه من مخرجات تعليمية .
والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد أول دراسة تتناول قياس اثر التدريب فى تطوير
العملية التعليمية وما هي االستراتيجيات المقترحة لتحديث وتفعيل التدريب فى قطاع التعليم

بجامعة الرباط الوطني في السودان.
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واقع التدريب جبامعة الرباط الوطين:
التدريب فى جامعة الرباط الوطنى يشمل االتى  :العاملين بالجامعة  ،اعضاء هيئة
التدريس ،المسجلين والموظفين بمختلف أختصاصاتهم ،ويتم الترشيح من الشؤون االدارية
بالنسبة للعاملين ،حيت ان الجهة المنفدة للتدريب (الجودة الشاملة) .

اما أعضاء هيئة التدريس لنيل الدرجات العليا فيتم ذلك عن طريق الشؤون العلمية

بالتنسيق مع مكتب السيد /نائب رئيس الجامعة .

والجدول أدناه يوضح عدد المتدربين في الفترة من  0254- 0258م وهنالك عدد من

الدورات تقوم بها الجوده الشامله لتطوير اعضاء هيئة التدريس .

اجلدول أدناه يوضح عدد املبعوثني من أعضاء هيئة التدريس الذين مت ابتعاثهم
يف الفرته  0258م –  0254م :
السنة
 0258م –  0258م

العدد

الدرجه العلمية

8

الماجستير

58

الدكتو ارة

تفاصيل :
 ماجستير داخلى عددهم 0 ماجستير خارجى عددهم 0 دكتو ارة داخلى وعددهم 58 دكتو ارة خارجى وعدهم 5التنظيم االدارى للتدريب :
حسب االستفسار الذى اجراه الباحث التوجد إدارة منفصله للتدريب .
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املبحث الثاني
عرض حتليل البيانات
 .5تلعب دراسات تقييم الرآى العام دو اًر كبي اًر في تحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والمهددات ألداء المؤسسة ومن ثم تساعد في التحسين المستمر واألرتقاء بمستوى
الخدمة من خالل الجودة والتطور ورسم السياسات وتحقيق الرؤية )(Visionوالرسالة

للمؤسسة) .(Missionوقد سعي الباحث الي معرفة أثر التدريب في رفع كفاءة
العاملين بجامعة الرباط الوطني ؟

 .0يتناول هذا الفصل عرض إجراءات الدراسة الميدانية  ،حيث يقوم الباحث باستعراض
اإلجراءات المنهجية التي إتبعها في سبيل الحصول علي المعلومات والبيانات الميدانية
بغرض التحقق من صحة الفروض الدراسية ،ويشتمل الفصل علي منهج البحث

العلمي ومجتمع الدراسة واألدوات التي تم إستخدامها في جمع البيانات المتبعة

لمعالجة وتحليل ماتم جمعه من بيانات.

 .8اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه المنهج األنسب لمثل هذه الدراسة ،والمنهج

الوصفي التحليلي يهتم بجمع البيانات وتحليلها لفهم وتفسير الظواهرموقع الدراسة،

النها األكثر إستخداماً  ،ومعظم الدراسات التي سبقت هذه الدراسة اعتمدت علي

المنهج الوصفي .وقد تم وصفها في صورة جداول تك اررية ومقطعية ونسب وأوساط
وانحرافات معيارية ورسومات بيانية.

 .8بيانات الدراسة اعتمدت على المصادر األولية واشتملت على جمع البيانات بواسطة
االستبيان حيث بلغ حجم العينة(  )022استبانة جمعت من عينة ضمت العاملين
بجامعة الرباط الوطني .
 .1قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
)(Statistical Package for Social Sciencesاختصا اًر ). (SPSS
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 استخدمت الدراسة في التحليل منهجية التحليل الوصفي لتحديد الخصائص العامة من

حيث النوع  ،والوحدة  ،وتاريخ التخرج  ...وغيرها .وقد تم ذلك في صورة جداول تك اررية

ورسومات بيانية.

 الجداول التقاطعيةCross tabulationتستخدم لتلخيص العالقة بين متغيرين نوعيين .
 كما تم استخدام الوسط الحسابي المرجح )  ( Weighted averageلبناءالرآي العام
للمستطلعين ،وعند استخراج الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات فإننا نعطي األهمية أو
الوزن نفسه لكل مفردة من المفردات التي نحسب متوسطها ولكن في بعض األحيان قد نجد
أن لبعض المفردات أهمية تزيد أو تنقص عن المفردات األخرى فإذا أخذنا بنظر االعتبار

هذه األهمية عند حساب المتوسط فأننا نعطي المفردات األكثر أهمية وزنا أكبر وتعرف هذه

العملية بعملية الترجيح والمتوسطات التي نحصل عليها تسمى (المتوسطات المرجحة).

 استخدمت الدراسة في التحليل منهجية التحليل الوصفي لتحديد الخصائص العامة من

حيث االمسمئ الوظيفي  ،سنوات الخبرة  ،النوع  ...،وغيرها .وقد تم ذلك في صورة
جداول تك اررية ورسومات بيانية.

 تم استخدام اختبار النسبة التائية لمعرفة دالالت الفروق اإلحصائية في مستويات الرآي
بحسب الخصائص المختلفة للمستطلعين .واختبار ) (tهو أحد االختبارات اإلحصائية
المهمة والذي يستخدم ألختبار الفروقات المعنوية بين المتوسطات لعينة واحدة أو لعينتين.

 المعنوية اإلحصائية ( )statistical significance(p-level
المعنوية اإلحصائية لنتيجة ما هى قيمة مقدرة لدرجة " تمثيل المجتمع" :يعبر احتمال المعنوية
عن إحتمال الخطأ فى تمثيل العينة للمجتمع عند اتخاذ القرار .فى كثير من العلوم تؤخذ

القيمة  % 1كحد للمعنوية .إذا كانت احتمال قيمة المعنوية اقل من ( %1أو أقل من القيمة
المحددة من قبل الباحث) فإن االختبار اإلحصائي يعتبر معنويا او يقال انه توجد داللة

إحصائية واذا كانت أكبر من  %1فيكون األختبار اإلحصائي غير معنوي او يقال إنه يوجد

فرق غير معنوي .
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توزيع أداة الدراسة :
جدول رقم ( )0يوضح توزيع أداة جمع البيانات
اإلستبانات

املوزعة

املسرتجعة

املستبعدة

املعتمدة

العدد

220

210

10

200

النسبة

100.00%

95.45%

4.55%

90.91%

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ( )0يوضح توزيع أداء جمع البيانات

تم توزيع أداة الدراسة علي مجتمع الدراسة بشكل مباشر ،حيث بلغ عدد االستبانات
الموزعة ( )002استبانة ،المسترجعة منها ( )052استبانة  ،فوجد التالف منها عدد ()52
إستبانة تم استبعادها والتي وجدت أنها غير صالحة لغايات التحليل  ،ولهذا تم اعتماد

مجموعة ( )022استبانة للتحليل بنسبة  %52.55من االستبانات الموزعة وهي نسبة عالية
في العرف اإلحصائي .

()67

القسم األول  :البيانات االساسية:
الجداول أدناها توضح الخصائص العامة لعينة العاملين بجامعة الرباط الوطني والتى
بلغت  022فرداً  ،حسب توزيعهم بوحدات الجامعة  ،والتصنيف حسب المسمئ الوظيفي

واالعمار والحالة االجتماعية ،والتعليم حسب المؤهل األكاديمي  ،والخبرة حسب عدد السنين

والتصنيف حسب النوع.

جدول رقم ( )0يوضح النوع
التكرار

النسبة املئوية

البيان
ذكر

78

40.4

أنثي

115

59.6

193

100.0

اجملموع

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()0
الشكل يوضح النوع الفراد العينة

ذكر
40%

أنثي
60%

من الجدول والشكل أعاله نجد أن  %82.8من األفراد الذين تشملهم العينة من

الذكور بينما  %15.4من أفراد العينة من اإلناث .
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جدول رقم ( )8يوضح العمر
البيان

التكرار

النسبة املئوية

أقل من 01

10

5.0

25 -30

55

27.5

30 -35

46

23.0

35 -40

26

13.0

40 -45

19

9.5

45 – 50

20

10.0

50 -55

7

3.5

55 -60

13

6.5

أكثر من 42

4

2.0

اجملموع

200

100.0

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()8
الشكل يوضح أعمار أفراد العينة
23

2

6.5

10

9.5

3.5

27.5

30

13

20
5

10
0

أكثر  25 -30 30 -35 35 -40 40 -45 45 - 50 -55 55 -60أقل من
25
50
60من

من الجدول أعاله نجد أن  %07.1من المستطلعين تتراوح أعمارهم ما بين (-82

 )01سنة ،تليها الفئة ( )82-81سنة بنسبة ، %08.2ثم الفئة ( )81-82سنة بنسبة
 ، %58.2وأخي اًر هنالك  %0.2من المستطلعين أعمارهم أكثرمن  42سنة .
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جدول رقم ( )8يوضح املؤهل العلمي
التكرار

النسبة املئوية

البيان
متوسط

3

1.5

ثانوي

24

12.0

جامعي

86

43.0

فوق الجامعي

87

43.5

200

100.0

اجملموع

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()4
الشكل يوضح المؤهل االكاديمي الفراد العينة

43.5

43

فوق الجامعي

جامعي

60

12

40

1.5

20
0

ثانوي

متوسط

من الجدول والشكل أعاله نجد أن  %88.1من أفراد العينة مؤهلهم التعليمي فوق

الجامعي ،بينما نجد  %88منهم جامعيين  ،و %50منهم تعليمهم ثانوي ،والذين حصلوا علي
تعليم متوسط نسبتهم  %5.1من أفراد العينة .
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جدول رقم ( )1يوضح املسمى الوظيفى
البيان

التكرار

النسبة املئوية

مديرتنفيذي

12

6.4

مديرادارة

22

11.7

رئيس قسم

46

24.5

اعضاءهيئة التدريس

31

16.5

موظف

74

39.4

اخري

3

1.6

اجملموع

188

100.0

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()5
الشكل يوضح المسمئ الوظيفى الفراد العينة

39.4

40
24.5
16.5

30
20

11.7
6.4

1.6

10
0

اخري

موظف

اعضاء رئيس قسم مدير ادارة مدير
تنفيذي
هيئة
التدريس

من الجدول والشكل أعاله نجد أن % 85.8من المستطلعين من الموظفين ،

بينما نجد أن  %08.1منهم رئيس قسم  %54.1،منهم أعضاء هيئة تدريس  ،وهنالك

 %55.7مدير إدارة  ،بينما  %4.8مدير تنفيذي .
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جدول رقم ( )4يوضح سنوات اخلربة
البيان

التكرار

النسبة املئوية

أقل من 1

33

17.1

5 – 10

52

26.9

10 -15

45

23.3

15 -20

28

14.5

من  20فأكثر

35

18.1

اجملموع

193

100.0

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()2
الشكل يوضح سنوات الخبرة الفراد العينة
26.9
23.3
18.1

17.1

14.5

فأكثر 20من

15 -20

10. -15

5. - 10

30
25
20
15
10
5
0

5أقل من

من الجدول والشكل أعاله نجـد أن %04.5مـن المسـتطلعين مـدة خـدمتهم تتـراوح مـا بـين

( ، )52 -1و %57.5خدمتهم بالجامعة أقل من  1سنوات،نجد أن %08.8مـن المسـتطلعين
خدمتهم تتراوح ما بين ( ، ) 51-52بينما أن %58.1من المستطلعين خدمتهم تتـراوح مـا بـين

( %58.5 )02-51خدمتهم أكثر من  02سنة .
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جدول رقم ( )7هل توجد لديكم وحدة خاصة بالتدريب
التكرار

النسبة املئوية

البيان
نعم

12

7.02

ال

159

92.98

171

100.00

اجملموع

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()7
هل توجد لديكم وحدة خاصة بالتدريب
نعم
4%

ال
96%

من الجدول والشكل أعاله نجد أن  %50.58من المستطلعين اجابوا بأن ليس لديهم

وحدة خاصة للتدريب ,بينما الذين اجابوا بأن لديهم وحدة خاصة للتدريب نسبتهم هي %7.20
.
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جدول رقم ()8
هل خضعت لدورات تدريبية داخلية
البيان

التكرار

النسبة املئوية

نعم

22

12.22

ال

158

87.78

اجملموع

180

100

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()2

من الجدول والشكل أعاله نجد أن  % 87.78من المستطلعين خضعوا لدورات

تدريبية داخلية ,بينما نجد أن الذين لم يخضعوا لدورات تدريبية داخلية نسبتهم . %50.00

()74

جدول رقم ( )5اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات
البيان

التكرار

النسبة املئوية

8–5

22

100

4–8

0

-

اكثر من  4دورات

0

-

اجملموع

22

100.0

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()8
الشكل يوضح اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات
22
25
20
15
0

0

10
5
0

دورات 6اكثر من

3–6

1–3

من الجدول والشكل أعاله نجد أن 00من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية داخلية

عددها بين ( )8 -5دورات .
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جدول رقم ( )52هل خضعت لدورات تدريبية خارجية
البيان

التكرار

النسبة املئوية

نعم

7

3.89

ال

173

96.11

اجملموع

180

100.00

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()01

من الجدول والشكل أعاله نجدأن  % 8.85من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية

خارجية  ،أن الذين لم يخضعوا لدورات تدريبية خارجية نسبتهم . %54.55

()76

جدول رقم ( )00اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات
البيان

التكرار

النسبة املئوية

8–5

7

100

4–8

0

-

اكثر من  4دورات

0

-

اجملموع

7

100.0

المصدر الباحث 0257م
شكل رقم ()00
الشكل يوضح اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات الخارجية

7
6
5
4

7

3
2

0

0

1
0

دورات 6اكثر من

3–6

1–3

من الجدول والشكل أعاله نجد أن 7من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية خارجية

عددها بين ( )8 -5دورات .

()77

القسم الثاني:إختبار حماور الدراسة
لمعرفة سمات رآي المبحوثين هل هو منخفض  ،أم مرتفع  ،أم وسط  ،تم استخدام
مدرج ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق  ،محايد  ،ال أوافق  ،ال أوافق بشدة) وتم إعطاء
الوزن  1ألوافق بشدة  ،والوزن ( 8ألوافق)  ،والوزن ( 8لمحايد)  ،والوزن ( 0لـ ال أوافق) ،

والوزن  5لـ (ال أوافق بشدة) فإذا كان محور الرضا المستطلعين يتكون من  4بنود مثالً كما
في العالقة بين التدريب واداء العاملين بالجامعة  ،فإن أقصى محصلة تبلغ  82وأدناها تبلغ

 4والمستوى الوسط يبلغ  58نقطة (وهو يمثل الوسط الفرضي)  .فإذا كان مجموع رضا
المستطلعين في محور الرضا المعين أكبر من ( 58الوسط الفرضي ) فهذا يدل على أن رضا
المستطلع ٍ
عال  ،واذا كان  58فهو متوسط واذا كان أقل من  58فهو ضعيف .
ويتم إيجاد درجة الرضا بقسمة الرآي المتحصل على أقصى محصلة في البند

جدول رقم ( )50يوضح مسات رأي املستطلعني حول حماور الدراسة
األسباب

عدد

الوسط

االحنراف الوسط

قيمة ت

البنود احلسابي املعياري الفرضي
العالقة بين التدريب وأداء العاملين

4

01.8

1.5

58

55.52

القيمة

درجة

مستوى

االحتمالية

الرأي

الرأي

2.22

%88

عالي

بالجامعة
العالقة بين تنوع البرامج التدريبية

7

07.8

8.5

05

02.71

2.22

%78

عالي

هنالك عالقة بين أستخدام التكنولوجيا

1

02.8

0.8

51

08.88

2.22

%88

عالي

وأداء العاملين بالجامعة

الحديثة كاساس لتطبيق التدريب في

الجامعة وبين مستوي أداء العاملين

()78

العالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــين الوسـ ـ ـ ـ ــائل التدريبيـ ـ ـ ـ ــة

8

5.4

0.5

5

0.85

2.24

%48

وسط

العالقة بين تطبيق سياسة التدريب

1

8.22

5.2

51

-

2.22

%54

ضعيف

5

80.8

7.5

07

5.85

2.22

%70

عالي

المستخدمة وأداء العاملين بالجامعة

وبين مستوي أداء العاملين بالجامعة
العالقة بين نوعية البرامج التدريبية

في الجامعات وبين مستوي أداء

512.15

العاملين بالجامعة
من اجلدول أعالهـ جند ان :
 .5متوسط رأي المستطلعين حول العالقة بين التـدريب وأداء العـاملين بالجامعـة بلـغ ()01.8
وهــو مســتوى "عــالي" مقارن ـةً مــع المســتوى الفرضــي أو المقــارن ( ، )58وقــد بلغــت النســبة
التائية ( )55.52بقيمة احتمالية ( )2.22وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية

 ، %1وبلغت درجة الرأي . %88

 .0متوسط رأي المسـتطلعين حـول العالقـة بـين تنـوع البـرامج التدريبيـة وأداء العـاملين بالجامعـة
بلغ ( )07.8وهو مستوى "فوق الوسط" مقارنةً بالمستوى الفرضي أو المقارن ( ، )05وقـد
بلغــت النســبة التائيــة ( )02.71بقيمــة احتماليــة ( )2.22وهــي ذات داللــة إحصــائية عنــد

مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي . %78

 .8متوس ــط رأي المس ــتطلعين ح ــول مح ــور أهنال ــك عالق ــة ب ــين اس ــتخدام التكنولوجي ــا الحديث ــة
كأس ــاس لتطبي ــق الت ــدريب ف ــي الجامع ــة وب ــين مس ــتوي أداء الع ــاملين وبل ــغ ( )02.8وه ــو
مستوى "عالي" مقارنةً مع المسـتوى الفرضـي أو المقـارن ( ، )51وقـد بلغـت النسـبة التائيـة
( )08.88بقيمة احتمالية ( )2.22وهي ذات داللة إحصائية عند مسـتوى المعنويـة ، %1
وبلغت درجة الرأي . %88

 .8متوس ــط رأي المس ــتطلعين ح ــول مح ــور العالق ــة ب ــين الوس ــائل التدريبي ــة المس ــتخدمة وأداء

الع ــاملين بالجامع ــة بل ــغ ( )5.4وه ــو مس ــتوى "ع ــالي" مقارنـ ـةً م ــع المس ــتوى الفرض ــي أو
()79

المقارن ( ، )5وقـد بلغـت النسـبة التائيـة ( )0.85بقيمـة احتماليـة ( )2.22وهـي ذات داللـة
إحصائية عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي . %48

 .1متوس ــط رأي المس ــتطلعين ح ــول العالق ــة ب ــين تطبي ــق سياس ــة الت ــدريب وب ــين مس ــتوي اداء
الع ــاملين بالجامع ــة بل ــغ ( )8.22وه ــو مس ــتوى "ع ــالي" مقارنـ ـةً م ــع المس ــتوى الفرض ــي أو

المقارن ( ، )51وقد بلغت النسبة التائية ( )512.15-بقيمـة احتماليـة ( )2.22وهـي ذات
داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي . %54

 .4متوســط رأي المســتطلعين حــول محــور العالقــة بــين نوعيــة الب ـرامج التدريبيــة فــي الجامعــات
وبين مستوي أداءالعاملين بالجامعة بلغ ( )80.8وهو مستوى "عالي" مقارنـةً مـع المسـتوى
الفرضــي أو المقــارن ( ، )07وقــد بلغــت النســبة التائيــة ( )5.85بقيمــة احتمالي ــة ()2.22
وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي . %70

()80

احملور االول  :العالقة بني التدريب وأداء العاملني باجلامعة:
إلثبات المحور أعاله قام الباحث بتحليل أختبار الوسط الحسابي المرجح ،حيث قام بدمج كل
المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )4متغيرات .
جدول رقم ()58
اختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حول العالقة بني التدريب واداء العاملني باجلامعة
م

حمور العالقة بني التدريب وأداء العاملني باجلامعة

الوسط احلسابي

0

هنالك خطة تدريبية مستمرة للعاملين بالجامعة

3.67

1.323

8

التدريب يعمل علي تحسين األداء

4.88

3.657

8

3

هنالك حاجة ماسة للتدريب

4.78

.554

8

44.863

4

هنالك دورات تدريب للعاملين بالجامعة

3.80

1.148

8

9.752

.000

5

توجد دورات متخصصة للمجاالت الوظيفية

3.44

1.256

8

4.978

.000

فوق

2

هنالك حاجة ماسة لتدريب الكوادر في الجامعة

.000

عالي

قيمة ت

القيمة

درجة

االحنراف

الوسط

اإلحتمالية

الرأي

املعياري

الفرضي

.000

عالي

8

7.071

عالي

7.249

.000
.001

عالي
فوق

الوسط

الوسط

المختلفة

4.73

.564

8

43.396

الجدول أعالهـ يوضح االختالف في مستويات الرأي لدى المستطلعين حول العالقة بين

التدريب واداء العاملين بالجامعة ،حيث نجد أن مستوى الرأي لهذا المحور "عالي" لكل البنود

عدا بندي هنالك دورات تدريب للعاملين بالجامعة وهنالك حاجة ماسة لتدريب الكوادر في
الجامعة فقد كان مستوى الرأي فيهما فوق الوسط .
()81

اجلداول التالية توضح رضا املستطلعني بالتفصيل:
جدول رقم ( )58هنالك خطة تدريبية مستمرة للعاملني باجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

13

6.5

ال أوافق

37

18.5

محايد

25

12.5

أوافق

48

24.0

أوافق بشدة

73

36.5

اجملموع

196

98.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

هنالك خطة تدريبية مستمرة للعاملين بالجامعة بنسبة ( )%84.1والموافق علي ذلك

بنسبة( )%08وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ( )51التدريب يعمل علي حتسني االداء
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

6

3.0

محايد

2

1.0

أوافق

43

21.5

أوافق بشدة

144

72.0

اجملموع

199

99.4

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

التدريب يعمل علي تحسين االداء بنسبة ( )%70والموافق علي ذلك بنسبة( )%05.1وهذا ما

تشير اليه هذه االجابة.

()82

جدول رقم ( )54هنالك حاجة ماسة للتدريب
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

1

.5

ال أوافق

2

1.0

محايد

1

.5

أوافق

31

15.5

أوافق بشدة

160

80.0

اجملموع

195

97.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

هنالك حاجة ماسة للتدريب بنسبة ( )%82والموافق علي ذلك بنسبة( )%51.1وهذا ما تشير
اليه هذه االجابة.
جدول رقم ( )57هنالك دورات تدريب للعاملني باجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

7

3.5

ال أوافق

25

12.5

محايد

33

16.5

أوافق

63

31.5

أوافق بشدة

66

33.0

اجملموع

194

97.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

هنالك دورات تدريب للعاملين بالجامعة بنسبة ( )%88والموافق علي ذلك بنسبة()%85.1
وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()83

جدول رقم ( )58توجد دورات خمتصة للمجاالت الوظيفية املختلفة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

16

8.0

ال أوافق

34

17.0

محايد

43

21.5

أوافق

56

28.0

أوافق بشدة

49

24.5

اجملموع

198

99.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي انه

توجد دورات مختصة للمجاالت الوظيفية المختلفة بنسبة ( )%08.1والموافق علي ذلك
بنسبة( )%08وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
جدول رقم ( )55هنالك حاجة ماسة لتدريب الكوادر يف اجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

0

0

ال أوافق

1

.5

محايد

9

4.5

أوافق

32

16.0

أوافق بشدة

157

78.5

اجملموع

199

99.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان
هنالك حاجة ماسة لتدريب الكوادر في الجامعة بنسبة ( )%78.1والموافق علي ذلك

بنسبة( )%54وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()84

احملور الثاني :العالقة بني تنوع الربامج التدريبية واداء العاملني باجلامعة:
إلثبات المحور أعاله قام الباحث بتحليل إختبار الوسط الحسابي المرجح حيث قام بدمج كل
المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )7متغيرات
جدول رقم ( )02أختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حول العالقة بني تنوع الربامج التدريبية واداء
العاملني باجلامعة
م

5

حمور العالقة بني تنوع الربامج التدريبية واداء العاملني

الوسط

االحنراف

الوسط

باجلامعة

احلسابي

املعياري

الفرضي

تنويع البرامج التدريبية حسب حاجات

قيمة ت

القيمة

درجة الرأي

اإلحتمالية

1.051 4.13

8

15.115

2.22

فوق الوسط

0

تعمل البرامج التدريبية علي زيادة

4.50

.748

8

28.088

2.22

عالي

8

الدورات االساسيات للتدريب مطلوبة

4.47

.814

8

25.162

2.22

عالي

العاملين

مستوي العاملين بالجامعة

في كل المستويات االدارية
8

نوعيه البرامج التدريبية مرضية للكوادر

1.109 3.47

8

5.809

2.22

عالي

1

البرامج التدريبية تزيد مستوي األداء في

4.44

.866

8

22.551

2.22

عالي

4

نوعية البرامج التدريبية تغطي كل

1.381 3.21

8

2.075

2.22

وسط

الجامعية

الجامعة

التخصصات المطلوبة والمستهدفة

()85

بالتدريب
7

يتم توزيع فرص التدريب للعاملين

بصورة عادلة ومرضية لكل الكوادر

1.312 3.15

8

15.115

2.285

العاملة بالجامعة داخليا وخارجيا

الجــدول أعاله ـ يوضــح االخــتالف فــي مســتويات الـرأي لــدى المســتطلعين حــول محــور مكونــات
العالقــة بــين تنــوع البـرامج التدريبيــة واداء العــاملين بالجامعــة ،حيــث نجــد أن مســتوى الـرأي لهــذا

المحــور "عــالي" لكــل البنــود عــداء بنــدي(تنويــع البـرامج التدريبيــة حســب حاجــات العــاملين وكــان
مســتوي الرضــا فــوق الوســط ،ويــتم توزيــع فــرص التــدريب للعــاملين بصــورة عادلــة ومرضــية لكــل
الكوادر العاملة بالجامعة داخليا وخارجيا وكان مستوي الرضا وسطا).

()86

وسط

اجلداول أدناها توضح رضا املستطلعني بالتفصيل -:

جدول رقم ( )05تنويع الربامج التدريبية حسب حاجات العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

7

3.5

ال أوافق

11

5.5

محايد

22

11.0

أوافق

66

33.0

أوافق بشدة

91

45.5

اجملموع

197

98.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

تنويع البرامج التدريبية حسب حاجات العاملين بنسبة ( )%81.1والموافق علي ذلك

بنسبة( )%88وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ( )00تعمل الربامج التدريبية علي زيادة مستوي العاملني باجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

3

1.5

محايد

9

4.5

أوافق

63

31.5

أوافق بشدة

119

59.5

اجملموع

196

98.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

البرامج التدريبية تعمل علي زيادة مستوي العاملين بالجامعة بنسبة ( )%15.1والموافق علي

ذلك بنسبة( )%85.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()87

جدول رقم ( )08الدورات االساسية للتدريب مطلوبة يف كل املستويات االدارية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

3

1.5

ال أوافق

6

3.0

محايد

4

2.0

أوافق

66

33.0

أوافق بشدة

116

58.0

اجملموع

195

97.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان
الدورات االساسية للتدريب مطلوبة في كل المستويات االدارية بنسبة ( )%18والموافق علي

ذلك بنسبة( )%88وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ( )08نوعيه الربامج التدريبية مرضية للكوادر اجلامعية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

8

4.0

ال أوافق

29

14.5

محايد

60

30.0

أوافق

54

27.0

أوافق بشدة

40

20.0

اجملموع

191

95.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة محايدون علي ان نوعيه

البرامج التدريبية مرضية للكوادر الجامعية بنسبة ( )%82والموافق علي ذلك بنسبة()%07

وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()88

جدول رقم ( )01الربامج التدريبية تزيد مستوي االداء يف اجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

6

3.0

محايد

16

8.0

أوافق

45

22.5

أوافق بشدة

115

57.5

اجملموع

184

92.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

البرامج التدريبية تزيد مستوي االداء في الجامعة بنسبة ( )%17.1والموافق علي ذلك

بنسبة( )%00.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()04نوعية الربامج التدريبية تغطي كل التخصصات املطلوبة واملستهدفة بالتدريب
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

26

13.0

ال أوافق

44

22.0

محايد

36

18.0

أوافق

42

21.0

أوافق بشدة

47

23.5

اجملموع

195

97.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

نوعية البرامج التدريبية تغطي كل التخصصات المطلوبة والمستهدفة بالتدريب بنسبة
( )%08.1والموافق علي ذلك بنسبة( )%00وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()89

جدول رقم ( :)07يتم توزيع فرص التدريب للعاملني بصورة عادلة ومرضية لكل الكوادر العاملة باجلامعة
داخليا وخارجيا
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

26

13.0

ال أوافق

37

18.5

محايد

54

27.0

أوافق

39

19.5

أوافق بشدة

40

20.0

اجملموع

196

98.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة محايدون علي ان يتم

توزيع فرص التدريب للعاملين بصورة عادلة ومرضية لكل الكوادر العاملة بالجامعة داخليا
وخارجيا بنسبة ( )%07والموافق بشدة علي ذلك بنسبة( )%02وهذا ما تشير اليه هذه

االجابة.

()90

احملور الثالث  :هنالك عالقة بني استخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق
التدريب يف اجلامعة وبني مستوي أداء العاملني:

وإلثبات المحور أعاله قام الباحث بتحليل اختبار الوسط الحسابي المرجح حيث قام بدمج كل
المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )1متغير

جدول رقم ( )08اختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حول أن هنالك عالقة بني استخدام التكنولوجيا
احلديثة كاساس لتطبيق التدريب يف اجلامعة وبني مستوي أداء العاملني
م

الوسط

االحنراف

الوسط

حمور هنالك عالقة بني استخدام التكنولوجيا احلديثة كاساس
لتطبيق التدريب يف اجلامعة وبني مستوي أداء العاملني

احلسابي

املعياري

الفرضي

قيمة ت

القيمة

مستوى الرأي

اإلحتمالية

5

الجانب التقني وسط العاملين ضعيف

3.91

1.103

8

11.565

.000

عالي

0

التقنية الموجودة داخل الجامعة كافية

3.26

1.214

8

2.943

.000

فوق الوسط

8

هنالك حاجة ماسة لتدريب العاملين بالجامعة علي

4.56

.786

8

27.416

.004

عالي

8

استخدام التكنولوجيا
هنالك حاجة للتدريب اإللكتروني علي األجهزه

الحديثة والمستخدمة لرفع مستوي أداء العاملين

4.58

.774

8

28.767

.000

عالي

بالجامعة

1

هنالك حوجة لتطبيق التدريب وتوفير أجهزة

الحاسوب داخليا في الجامعة لرفع مستوي أداء

4.54

.738

8

29.387

.000

العاملين

الجدول أعالهـ يوضح االختالف فـي مسـتويات الـرأي لـدى المسـتطلعين حـول أن هنالـك عالقـة
ب ــين اس ــتخدام التكنولوجي ــا الحديث ــة كاس ــاس لتطبي ــق الت ــدريب ف ــي الجامع ــة وب ــين مس ــتوي اداء

العاملين  ،حيث نجد أن مستوى الرأي لهذا المحور "عالي" لكل البنود عدا بند التقنية الموجودة
داخل الجامعة فقد كان مستوى الرأي فيه فوق الوسط .
()91

عالي

اجلداول ادناها توضح رضا املستطلعني بالتفصيل :

جدول رقم ( )05اجلانب التقين وسط العاملني ضعيف

البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

4

2.0

ال أوافق

26

13.0

محايد

27

13.5

أوافق

67

33.5

أوافق بشدة

73

36.5

اجملموع

197

98.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

الجانب التقني وسط العاملين ضعيف بنسبة ( )%84.1والموافق علي ذلك بنسبة()%84.1

وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ( )82التقنية املوجودة داخل اجلامعة كافية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

14

7.0

ال أوافق

48

24.0

محايد

43

21.5

أوافق

56

28.0

أوافق بشدة

35

17.5

اجملموع

196

98.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون علي ان التقنية

الموجودة داخل الجامعة كافية بنسبة ( )%08والغير الموافق علي ذلك بنسبة( )%08وهذا ما
تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ( )85هنالك حاجة ماسة لتدريب العاملني باجلامعة علي استخدام التكنولوجيا
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

5

2.5

محايد

8

4.0

أوافق

44

22.0

أوافق بشدة

131

65.5

اجملموع

190

95.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

هنالك حاجة ماسة لتدريب العاملين بالجامعة علي استخدام التكنولوجيا بنسبة ()%41.1

والموافق علي ذلك بنسبة( )%00وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()80هنالك حاجة للتدريب اإللكرتوني علي االجهزه احلديثة واملستخدمة لرفع مستوي أداء
العاملني باجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

7

3.5

محايد

2

1.0

أوافق

51

25.5

أوافق بشدة

137

68.5

اجملموع

199

99.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان
هنالك حاجة للتدريب اإللكتروني علي االجهزه الحديثة والمستخدمة لرفع مستوي أداء العاملين
بالجامعة بنسبة ( )%48.1والموافق علي ذلك بنسبة( )%01.1وهذا ما تشير اليه هذه

االجابة.

()93

جدول رقم ()88هنالك حوجة لتطبيق التدريب وتوفر إجهزة احلاسوب داخليا يف اجلامعة لرفع مستوي
أداء العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

2

1.0

ال أوافق

4

2.0

محايد

5

2.5

أوافق

61

30.5

أوافق بشدة

126

63.0

اجملموع

198

99.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة يوافقون بشدة علي ان

هنالك حوجة لتطبيق التدريب وتوفر إجهزة الحاسوب داخليا في الجامعة لرفع مستوي أداء

العاملين بنسبة ( )%48والموافق علي ذلك بنسبة( )%82.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()94

احملور الرابع  -:العالقة بني الوسائل التدريبية املستخدمة واداء العاملني باجلامعة:
إلثبات المحور أعاله قام الباحث بتحليل إختبار الوسط الحسابي المرجح حيث قام بدمج كل
المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )8متغير
جدول رقم ( )88أختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حواللعالقة بني الوسائل التدريبية
املستخدمة واداء العاملني باجلامعة
م

حمور العالقة بني الوسائل التدريبية املستخدمة
وأداء العاملني باجلامعة

الوسط

االحنراف

الوسط

احلسابي

املعياري

الفرضي

قيمة ت

القيمة

مستوى الرأي

اإلحتمالية

5

نسـ ــبة وسـ ــائل التـ ــدريب فـ ــي الجامعـ ــة 1.202 2.85

8

-1.733

.281

منخفض

0

نس ـ ــبة وس ـ ــائل التعل ـ ــيم ف ـ ــي الجامع ـ ــة 1.166 3.39

8

4.642

.000

فوق

كافية مقارنة مع عدد العاملين

مثم ـرة علــي المــدي القصــير ويــنعكس

ذلك علي أداء العاملين
8

نسـ ــبة وسـ ــائل التـ ــدريب فـ ــي الجامعـ ــة 1.202 3.32

مثم ـرة علــي المــدي الطويــل ويــنعكس

ذلك علي أداء العاملين

8

3.722

.222

الوسط

الوسط

الجــدول أعاله ـ ـ يوض ــح اإلخ ــتالف ف ــي مس ــتويات الـ ـرأي ل ــدى المس ــتطلعين ح ــول العالق ــة ب ــين
الوسائل التدريبية المستخدمة وأداء العاملين بالجامعة ،حيث نجد أن مستوى الرأي لهذا المحور

"منخفض" في البند ألن وسائل التدريب في الجامعة كافية مقارنة مـع عـدد العـاملين ،امـا بنـدي
نسبة وسائل التعليم في الجامعة مثمرة علـي المـدي القصـير ،ويـنعكس ذلـك علـي أداء العـاملين
ونسبة وسائل التدريب في الجامعة مثمرة علي المدي الطويل وينعكس ذلـك علـي اداء العـاملين

كان مستوي الرضا فوق الوسط .

()95

فوق

اجلداول ادناها توضح رضا املستطلعني بالتفصيل -:
جدول رقم ()81نسبة وسائل التدريب يف اجلامعة كافية مقارنة مع عدد العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

17

8.5

ال أوافق

78

39.0

محايد

43

21.5

أوافق

29

14.5

أوافق بشدة

27

13.5

اجملموع

194

97.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة اليوافقون علي ان نسبة وسائل
التدريب في الجامعة كافية مقارنة مع عدد العاملين بنسبة ( )%85والمحايدون علي ذلك

بنسبة( )%05.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()84نسبة وسائل التعليم يف اجلامعة مثمرة للمدى القصري وينعكس ذلك علي اداء العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

7

3.5

ال أوافق

46

23.0

محايد

44

22.0

أوافق

55

27.5

أوافق بشدة

40

20.0

اجملموع

192

96.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان نسبة

وسائل التعليم في الجامعة مثمرة للمدى القصير وينعكس ذلك علي اداء العاملين بنسبة
( )%08والمحاديون علي ذلك بنسبة( )%07.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()96

جدول رقم ( )87نسبة وسائل التدريب يف اجلامعة مثمرة للمدى الطويل وينعكس ذلك علي اداء العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

11

5.5

ال أوافق

44

22.0

محايد

49

24.5

أوافق

48

24.0

أوافق بشدة

40

20.0

اجملموع

192

96.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة المحاديون علي ان نسبة

نسبة وسائل التدريب في الجامعة مثمرة للمدى الطويل وينعكس ذلك علي اداء العاملين بنسبة

( )%08.1والموافقون علي ذلك بنسبة( )%08وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()97

احملور اخلامس  :العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني مستوي أداء العاملني
باجلامعة:

وإلثبات المحور أعاله قام الباحث بتحليل اختبار الوسط الحسابي المرجح ،حيث قام بدمج
كل المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )1متغير
جدول رقم ()88أختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حواللعالقة بني تطبيق سياسة التدريب ومستوي
اداء العاملني باجلامعة
م

5

الوسط

االحنراف

الوسط

حمور العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني مستوي أداء
العاملني باجلامعة

احلسابي

املعياري

الفرضي

سياسات التدريب التي تتضـمن الكورسـات قصـيرة

3.97

1.057

8

قيمة ت

القيمة

مستوى الرأي

اإلحتمالية

12.945

.000

وطويلــة الم ــدي أدت الــي زي ــادة فــي مس ــتوي أداء

عالي

العاملين بالجامعة

.000

عالي

0
8

سياسـ ــات التـ ــدريب بالجامعـ ــة تتضـ ــمن االبتعـ ــاث

3.92

1.048

8

12.267

.222

فوق

8

سياسـ ــات وخطـ ــط التـ ــدريب واالبتعـ ــاث المسـ ــتمرة

4.05

1.012

8

14.271

.000

عالي

.000

عالي

1

سياسـ ــات التـ ــدريب أدت إلـ ــي زيـ ــادة أداء وفعاليـ ــة

4.00

1.018

8

13.682

العاملين

الداخلي والخارجي

الوسط

أدت إلي رفع قدرات العاملين
سياس ـ ـ ــات الت ـ ـ ــدريب ض ـ ـ ــمنت آخ ـ ـ ــر مس ـ ـ ــتجدات

3.78

1.100

8

9.760

الكورسات التدريبية الحديثة التي تزيد من مسـتوي
اداء العاملين بالجامعة

الجدول أعالهـ يوضح اإلختالف في مستويات الرأي لدى المستطلعين حول العالقة بين

تطبيق سياسة التدريب وبين مستوي اداء العاملين بالجامعة.
()98

اجلداول ادناها توضح رضا املستطلعني بالتفصيل -:
جدول رقم ()85سياسات التدريب اليت تتضمن الكورسات قصرية وطويلة املدي أدت إلي زيادة يف مستوي أداء
العاملني باجلامعة

البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

1

.5

ال أوافق

28

14.0

محايد

22

11.0

أوافق

70

35.0

أوافق بشدة

76

38.0

اجملموع

197

98.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان سياسات
التدريب التي تتضمن الكورسات قصيرة وطويلة المدي أدت إلي زيادة في مستوي أداء العاملين

بالجامعة بنسبة ( )%88والموافقون علي ذلك بنسبة( )%81وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()82سياسات التدريب أدت الي زيادة اداء وفعالية العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

5

2.5

ال أوافق

16

8.0

محايد

22

11.0

أوافق

82

41.0

أوافق بشدة

69

34.5

اجملموع

194

97.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان

سياسات التدريب أدت الي زيادة اداء وفعالية العاملين بنسبة ( )%88.1والموافقون علي ذلك
بنسبة( )%85وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
()99

جدول رقم ()85سياسات التدريب باجلامعة تتضمن االبتعاث الداخلي واخلارجي
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

6

3.0

ال أوافق

15

7.5

محايد

33

16.5

أوافق

74

37.0

أوافق بشدة

66

33.0

اجملموع

194

97.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان

سياسات التدريب بالجامعة تتضمن االبتعاث الداخلي والخارجي بنسبة ( )%88والموافقون

علي ذلك بنسبة( )%87وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()80سياسات وخطط التدريب االبتعاث املستمرة أدت إلي رفع قدرات العاملني
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

6

3.0

ال أوافق

10

5.0

محايد

25

12.5

أوافق

74

37.0

أوافق بشدة

73

36.5

اجملموع

188

94.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان سياسات
وخطط التدريب االبتعاث المستمرة أدت إلي رفع قدرات العاملين بنسبة ( )%84.1والموافقون

علي ذلك بنسبة( )%87وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

()100

جدول رقم ()88
سياسات التدريب ضمنت اخر مستجدات الكورسات
التدريبية احلديثة اليت تزيد من مستوي اداء العاملني باجلامعة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

9

4.5

ال أوافق

15

7.5

محايد

41

20.5

أوافق

69

34.5

أوافق بشدة

56

28.0

اجملموع

190

95.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان
سياسات التدريب ضمنت اخر مستجدات الكورسات التدريبية الحديثة التي تزيد من مستوي

اداء العاملين بالجامعة بنسبة ( )%08والموافقون علي ذلك بنسبة( )%88.1وهذا ما تشير

اليه هذه االجابة.

()101

احملور السادس  :العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني مستوي اداء العاملني باجلامعة

ْلثبات المحور أعَله قام الباحث بتحليل إختبار الوسط الحسابي المرجح حيث قام بدمج

كل المتغيرات الخاصة بالمحور والتي بلغ عددها ( )8متغيرات:
جدول رقم ()44اختالف مستويات الرأي لدى املستطلعني حول العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني
مستوي اداء العاملني باجلامعة
م

حمور العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني مستوي اداء
العاملني باجلامعة

الوسط

االحنراف

الوسط

احلسابي

املعياري

الفرضي

قيمة ت

القيمة

مستوى الرأي

اإلحتمالية

5

نوعي ــة البـ ـرامج التدريبي ــة المقدم ــه م ــن الجامع ــة 1.129 3.39

8

4.769

.000

عالي

0

نوعيــة البـرامج التدريبيــة فــي الجامعــة تكــون فــي 1.096 3.61

8

7.652

.000

عالي

8

نوعية البرامج التدريبية بالجامعـة تسـهم فـي رفـع 1.194 3.65

8

7.474

.222

فوق

8

زمـ ــن الب ـ ـرامج التدريبيـ ــة مناسـ ــب مـ ــع العـ ــاملين 1.179 3.27

8

3.122

.220

عالي

1

زمــن الب ـرامج التدريبيــة كــافي للتاهــل للكــورس

1.184 3.27

8

3.114

.220

عالي

4

البـ ـ ـ ـرامج التدريبي ـ ـ ــة مقدم ـ ـ ــة بواس ـ ـ ــطة كف ـ ـ ــاءات 1.068 3.78

8

10.00

.222

عالي

7

نوعيــة الب ـرامج التدريبيــة كافيــة ومواكبــة لتطــور 1.167 3.33

8

3.824

.222

فوق

8

هنالـ ـ ــك تحس ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي األداء بعـ ـ ــد فتـ ـ ـ ـرة ال ـ ـ ــدورة 1.039 3.84

8

11.20

.222

عالي

5

هنالك أثر ايجابى وسط العـاملين بالجامعـة بعـد 1.011 3.94

8

13.00

.222

عالي

ذات تخصصية

مستوي العاملين االكاديمي

رفع أداء العاملين كل علي حسب تخصصة
وسير العمل

المحدد

مختصة في المجاالت
السوق

0

الوسط

الوسط

التدريبية

الخضوع للدورة التدريبية

7
1

الجدول أعاله يوضح اإلختالف في مستويات الرأي لدى المستطلعين حول العالقة بين

تطبيق سياسة التدريب وبين مستوي اداء العاملين بالجامعة تفصيليا .
()102

جدول رقم ()81
نوعية الربامج التدريبية املقدمه من اجلامعة ذات ختصصية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

11

5.5

ال أوافق

33

16.5

محايد

54

27.0

أوافق

62

31.0

أوافق بشدة

34

17.0

اجملموع

194

97.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة المحايدون علي ان نوعية البرامج
التدريبية المقدمه من الجامعة ذات تخصصية بنسبة ( )%07والموافقون علي ذلك

بنسبة( )%85وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()84نوعية الربامج التدريبية يف اجلامعة تكون يف مستوي العاملني األكادميي
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

9

4.5

ال أوافق

27

13.5

محايد

28

14.0

أوافق

88

44.0

أوافق بشدة

36

18.0

اجملموع

188

94.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون بشدة علي ان نوعية
البرامج التدريبية في الجامعة تكون في مستوي العاملين األكاديمي بنسبة ( )%88والموافقون
علي ذلك بنسبة( )%58وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ()87نوعية الربامج التدريبية باجلامعة تسهم يف رفع رفع اداء العاملني كل علي حسب ختصصة
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

13

6.5

ال أوافق

24

12.0

محايد

30

15.0

أوافق

73

36.5

أوافق بشدة

50

25.0

اجملموع

190

95.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان نوعية البرامج
التدريبية بالجامعة تسهم في رفع رفع

اداء العاملين كل علي حسب تخصصة بنسبة

( )%84.1والموافقون بشدة علي ذلك بنسبة( )%01وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
جدول رقم ( )88زمن الربامج التدريبية مناسب مع العاملني وسري العمل
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

17

8.5

ال أوافق

36

18.0

محايد

45

22.5

أوافق

67

33.5

أوافق بشدة

27

13.5

اجملموع

192

96.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان زمن البرامج
التدريبية مناسب مع العاملين وسير العمل بنسبة ( )%88.1والموافقون بشدة علي ذلك

بنسبة( )%58.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ()85
زمن الربامج التدريبية كايف للتاهل للكورس احملدد
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

12

6.0

ال أوافق

40

20.0

محايد

52

26.0

أوافق

46

23.0

أوافق بشدة

34

17.0

اجملموع

184

92.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة المحايدون علي ان زمن البرامج
التدريبية كافي للتاهل للكورس المحدد بنسبة ( )%04والموافقون علي ذلك بنسبة()%08

وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()12الربامج التدريبية مقدمة بواسطة كفاءات متخصصة يف اجملاالت
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

8

4.0

ال أوافق

17

8.5

محايد

32

16.0

أوافق

81

40.5

أوافق بشدة

49

24.5

اجملموع

187

93.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان زمن البرامج
التدريبية كافي للتاهل للكورس المحدد بنسبة ( )%82والموافقون علي ذلك بنسبة()%08.1

وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ()15نوعية الربامج التدريبية كافية ومواكبة لتطور السوق
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

9

4.5

ال أوافق

42

21.0

محايد

52

26.0

أوافق

47

23.5

أوافق بشدة

37

18.5

اجملموع

187

93.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة المحايدون علي ان نوعية البرامج
التدريبية كافية ومواكبة لتطور السوق بنسبة ( )%04والموافقون علي ذلك بنسبة()%08.1

وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.

جدول رقم ()10هنالك حتسن يف األداء بعد فرتة الدورة التدريبية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

6

3.0

ال أوافق

15

7.5

محايد

39

19.5

أوافق

74

37.0

أوافق بشدة

57

28.5

اجملموع

191

95.5

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان هنالك
تحسن في األداء بعد فترة الدورة التدريبية بنسبة ( )%87والموافقون بشدة علي ذلك
بنسبة( )%08.1وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ()18هنالك اثر اجيابى وسط العاملني باجلامعة بعد اخلضوع للدورة التدريبية
البيان

التكرار

النسبة

ال أوافق بشدة

5

2.5

ال أوافق

15

7.5

محايد

31

15.5

أوافق

81

40.5

أوافق بشدة

64

32.0

اجملموع

196

98.0

من خالل الجدول أعاله نجد ان غالبية أفراد العينة المبحوثة الموافقون علي ان هنالك

اثر ايجابى وسط العاملين بالجامعة بعد الخضوع للدورة التدريبية بنسبة ( )%82والموافقون

بشدة علي ذلك بنسبة( )%80وهذا ما تشير اليه هذه االجابة.
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جدول رقم ()18
مقرتحات املستطلعني حول التدريب عموما:
التكرار

النسبة املئوية

البيان

الرقم
5

إقامة مركز للتدريب بالجامعة لتدريب العاملين

552

31.34

0

تطوير اليآت التدريب ورفع مستوي

17

16.24

8

توفير دورات تدربية داخلية وخارجية

00

6.27

العاملين بالجامعة

حسب تخصصات العاملين لتساعد في ترقية االداء
8

تقسيم فرص التدريب بصورة عادلة

500

34.76

1

عمل استبيانات لمعرفة الحاجة الحقيقية

82

11.40

من الدورات للعاملين من الدورات

شكل رقم ()08
مقترحات المستطلعين
34.76

31.34

35
30
25

16.24
11.4

20
15

6.27

10
5
0

بالجامعةالعاملين
في
لتدريب
لتساعد
بالجامعة
العاملين
العاملين
مستوي
للتدريب
تخصصات
الدورات
ورفع
منمركز
عادلة
وخارجيةحسب
التدريب
أقامة
للعاملين
بصورة
اليآت
الدورات
التدريب
تطوير
منداخلية
فرص
تدربية
الحقيقية
تقسيم
دورات
الحوجة
عمل استبيانات لمعرفةتوفير
ترقية االداء

من الجدول والشكل أعاله نجد أن أعلي مقترح من المستطلعين كان في تقسيم فرص
التدريب بصورة عادلة بعدد  500بنسبة  ,34.76بينما أقل مقترح كان توفير دورات تدربية

داخلية وخارجية حسب أختصصات العاملين لتساعد في ترقية األداء بعدد  00بنسبة
.%4.07
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املبحث الثالث
مناقشة الفرضيات
الفرض االول  :هنالك عالقة بني التدريب واداء العاملني باجلامعة:

نجـد ان متوســط رأي المســتطلعين حــول العالقــة بــين التــدريب وأداء العــاملين بالجامعــة

بلغ ( )01.8وهو مستوى "عالي" مقارنةً مع المسـتوى الفرضـي أو المقـارن ( ، )58وقـد بلغـت
النس ــبة التائي ــة ( )55.52بقيم ــة احتمالي ــة ( )2.22وه ــي ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى

المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي  %88وهي درجة عاليـة ممايؤكـدعلنأن هنالـك عالقـة بـين
التدريب وأداء العاملين بالجامعة وهذايؤكد إثبات صحة الفرضية أعاله.
الفرض الثاني  :هنالك عالقة بني تنوع الربامج التدريبية واداء العاملني باجلامعة

نجد ان متوسط رأي المستطلعين حول العالقة بلغ ( )07.8وهو مستوى "فوق الوسط"

مقارن ـةً مــع المســتوى الفرضــي أو المقــارن ( ، )05وقــد بلغــت النســبة التائيــة ( )02.71بقيمــة
احتماليـة ( )2.22وهـي ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى المعنويـة  ، %1وبلغـت درجـة الـرأي

 %78وهي درجة عاليـة ممايؤكـدعلى أن هنالـك عالقـة بـين التـدريب وأداء العـاملين بالجامعـة
وهذا يؤكد إثبات صحة الفرضية أعاله.

الفرض الثالث  :هنالك عالقة بني استخدام التكنولوجيا احلديثة كاساس لتطبيق
التدريب يف اجلامعة وبني مستوي اداء العاملني

متوسـط رأي المســتطلعين حــول محـور هنالــك العالقــة بـين اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة

كأســاس لتطبيــق التــدريب فــي الجامعــة وبــين مســتوي أداء العــاملين بلــغ ( )02.8وهــو مســتوى
"عـالي" مقارنـةً مـع المســتوى الفرضـي أو المقــارن ( ، )51وقـد بلغــت النسـبة التائيــة ()08.88

بقيمة احتماليـة ( )2.22وهـي ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى المعنويـة  ، %1وبلغـت درجـة

الـ ـرأي  %88وه ــي درج ــة عالي ــة مم ــا يؤك ــدعلى أن عالق ــة ب ــين اس ــتخدام التكنولوجي ــا الحديث ــة
كاس ــاس لتطبي ــق الت ــدريب ف ــي الجامع ــة وب ــين مس ــتوي أداء الع ــاملين وه ــذا يؤك ــد إثب ــات ص ــحة

الفرضية أعاله.
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الفرض الرابع  :هنالك عالقة بني الوسائل التدريبية املستخدمة واداء العاملني
باجلامعة

متوسط رأي المستطلعين حول محور العالقة بين الوسائل التدريبية المستخدمة واداء

العاملين بالجامعة بلغ ( )5.4وهو مستوى "عالي" مقارنةً مع المستوى الفرضي أو المقارن

( ، )5وقد بلغت النسبة التائية ( )0.85بقيمة احتمالية ( )2.22وهي ذات داللة إحصائية
عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجة الرأي  %48وهي درجة فوق الوسط مما يؤكدعلى

أن هنالك عالقة بين الوسائل التدريبية المستخدمة وأداء العاملين بالجامعة وهذا يؤكد إثبات

صحة الفرضية أعاله .
الفرض اخلامس  :هنالك عالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبني مستوي اداء
العاملني باجلامعة

متوســط رأي المســتطلعين حــول العالقــة بــين تطبيــق سياســة التــدريب وبــين مســتوي اداء

العاملين بالجامعة بلغ ( )8.22وهو مسـتوى "عـالي" مقارنـةً مـع المسـتوى الفرضـي أو المقـارن

( ، )51وقـ ــد بلغـ ــت النسـ ــبة التائيـ ــة ( )512.15-بقيمـ ــة احتماليـ ــة ( )2.22وهـ ــي ذات داللـ ــة
إحصائية عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجـة الـرأي  %54وهـي ضـعيفة ممـا يؤكـدعلى

أن هنالــك عالقــة ضــعيفة بــين الوســائل التدريبيــة المســتخدمة وأداء العــاملين بالجامعــة وهــذا
يؤكد إثبات صحة الفرضية أعاله .
الفرض السادس  :هنالك عالقة بني نوعية الربامج التدريبية يف اجلامعات وبني
مستوي اداء العاملني باجلامعة:

متوسط رأي المستطلعين حول محور العالقة بين نوعية البرامج التدريبية في الجامعات

وبــين مســتوي أداء العــاملين بالجامعــة بلــغ ( )80.8وهــو مســتوى "عــالي" مقارن ـةً مــع المســتوى

الفرضــي أو المقــارن ( ، )07وقــد بلغــت النســبة التائيــة ( )5.85بقيمــة احتماليــة ( )2.22وهــي

ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  ، %1وبلغت درجـة الـرأي  %70وهـي درجـة عاليـة

مما يؤكدعلى أن هنالك عالقة بين الوسائل التدريبية المسـتخدمة وأداء العـاملين بالجامعـة وهـذا
يؤكد إثبات صحة الفرضية أعاله.
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اخلامتة
أوال :النتائج:
 .1نجد أن  %82.8من األفراد الذين شملتهم العينة من الذكور ان  %15.4من افراد
العينة من االناث .

 %07.1 .2من المستطلعين تتراوح أعمارهم مابين ( )01-82سنة  ،تليها الفئة (-81
 )82سنة بنسبة  ، %08.2ثم الفئة ( )81-82سنة بنسبة  ، %58.2وأخي اًر هنالك
 %0.2من المستطلعين أعمارهم أكثر من  42سنة .

 %88.1 .3من أفراد العينة مؤهلهم التعليمي فوق الجامعي  ،و %88.2ومنهم مجموعة
مؤهلهم التعليمي جامعي ،و  %50.2وآخرون ثانوي و %5.1منهم مستواهم التعليمي

متوسط.

 %85.8 .4من المستطلعين من الموظفين  ،بينما نجد ان  %08.1منهم رئيس قسم ،
أن %54.1منهم أعضاء هيئة تدريس  ،وهنالك  %55.7مديري إدارة ،بينما نجد
 %4.8مديرين تنفيذيين .

 %04.5 .5من المستطلعين مدة خدمتهم تتراوح ما بين ( )1-52سنة  ،و %57.5منهم
خدمتهم الجامعة أقل من1سنة  ،و %58.5خدمتهم أكثر من  02سنة .

 .2أن  %50.58من المستطلعين اجابوا بأن ليس لديهم وحدة خاصة للتدريب ,بينما نجد
الذين اجابوا بأن لديهم وحدة خاصة للتدريب نسبتهم . %7.20

 .4ونجد أن  %87.78من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية داخلية ،بينما أن الذين لم
يخضعوا لدورات تدريبية داخلية نسبتهم . %50.00

00 .8من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية داخلية عددها بين
( )8 -5دورات .

 .3أن  % 8.85من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية خارجية ،بينما نجد الذين لم
يخضعوا لدورات تدريبية خارجية نسبتهم . %54.55

 .13ونجد أن7من المستطلعين خضعوا لدورات تدريبية خارجية عددها بين ()8 -5
دورات .
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 .11ان محور العالقة بين التدريب واداء العاملين بالجامعة الذي يحتوي علي  4بنود
كان مستوي الرضا فيه عالياً حيث بلغت نسبة رضا المستطلعين %88

 .12وكذلك نجد ان محور العالقة بين تنوع البرامج التدريبية واداء العاملين بالجامعة الذي
يحتوي علي  7بنود كان مستوي الرضا فيه عاليا حيث بلغت نسبة رضا المستطلعين

. %78

 .13وايضا نجد ان محور العالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة كأساس لتطبيق
التدريب في الجامعة وبين مستوي اداء العاملين الذي يحتوي علي  1بنود كان مستوي
الرضا فيه عاليا حيث بلغت نسبة رضا المستطلعين %88
 .14ان محور العالقة بين الوسائل التدريبية المستخدمة واداء العاملين بالجامعة الذي
يحتوي علي  8بنود كان مستوي الرضا فيه فوق الوسط حيث بلغت نسبة رضا

المستطلعين .%48

 .15كما نجد ان محور العالقة بين تطبيق سياسة التدريب وبين مستوي اداء العاملين
بالجامعة الذي يحتوي علي  1بنود ،كان مستوي الرضا فيه ضعيف حيث بلغت نسبة

رضا المستطلعين .%54

 .12أما محور العالقة بين نوعية البرامج التدريبية في الجامعات وبين مستوي أداء

العاملين بالجامعة الذي يحتوي علي  5بنود كان مستوي الرضا فيه عالياً حيث بلغت

نسبة رضا المستطلعين .%70

 .14أعلي مقترح من المستطلعين كان في تقسيم فرص التدريب بصورة عادلة بعدد 500

بنسبة ، %34.76بينما أقل مقترح كان توفير دورات تدربية داخلية وخارجية حسب

أختصاصات العاملين لتساعد في ترقية االداء بعدد  00بنسبة . %4.07
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ثانيا :التوصيات:
على ضوء مامت التوصل اليه من نتائج حتققت من الدراسة امليدانية يوصي الباحث إدارة جامعة الرباط
الوطين باالتي:
 .5وضع خطط تدريبية واضحة وطموحة تستهدف كل العاملين بالجامعة حسب درجاتهم
العلمية وتخصصاتهم .مع مراعاة ظروف العمل المختلفة في تنفيذ البرامج التدريبية
وتشجيع العاملين على ابداء ارائهم وتقديم مقترحاتهم تجاه برامج الجامعة المختلفة

لمناقشة مشكالت العمل.

 .0رفع مستوى كفاءة األداء االداري للعاملين بجامعة الرباط الوطني وذلك عن طريق عقد
الدورات التدريبية المنتظمة للقيادات والعاملين في مجال االدارة واالطالع علي احدث

التطورات ومتطلبات سوق العمل.

 .8توفير دورات تدريبية داخلية وخارجية حسب أختصصات العاملين تساعد في ترقية
االداء.

 .8مسح االحتياجات التدريبية دوريا ،وربط الوظيفة بالمعرفة والمهارة وتبني برامج التدريب
المستمر لتجويد وتطوير االداء مع االهتمام باولوية التدريب في مجال نظم المعلومات

والحاسوب.

 .1المفاضلة فى نتائج اختبارات المتقدمين للتعيين فى الجامعة.

 .4أ ن يتم تطبيق معايير البيئة الصحية والسالمة المهنية المعمول بها فى الجامعة بشكل
كامل.

 .7أن تسعى الجامعة باجراء استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات العمالء الوظيفية
المتنوعة.

 .8البد الدارة الجامعة أن تسعى لتوفير روح الفريق داخل كل االقسام واالدارات و أن
تقوم الجامعة بالرقابة وبشكل مستمر على مرافقها لتحسين آليات تقديم الخدمات

 .5أن يزداد أهتمام االدارة العليا بالموارد البشرية والعمل على ابتكار وتطوير افضل
السبل واالليات الستثمار طاقاته وتوظيف قدراته الذهنية واإلبداعية.
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.52

العمل على خلق القيمة المتمثلة فى المخرجات المناسبة التى تحقق التميز

المؤسسى ،وبالتالى رضاء الزبائن وتعزيز السمعة التجارية والمكانة االجتماعية

للجامعة.
.55

االهتمام بالقواعد والنظم واإلمكانات التى يمكن أن تؤثر من خاللها الجامعة

.50

تدعيم القوى اإليجابية فى المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية بقدر اإلمكان

فى سلوكيات وتصرفات االفراد العاملين فيها .

والسيطره على مشكالت العمل وحلها وحسم الخالفات لضمان استمرار الخدمة ،والبد
من تبنى أسلوب إنسانى فى التعامل مع الموارد البشرية بالجامعة واشباع حاجاتها

الوظيفية.
مقرتحات الدراسات املستقبلية:
 دراسة حول تجويد اداء العاملين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
 الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجامعة.
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قائمة املصادر واملراجع:
 .5احمد السامراني0252 ،م– رسالة ماجستير بعنوان اثر استراتيجيات التدريب لتطوير
الموارد البشرية في القطاع الحكومي كقطاع الكهرباء-العراق.

 .0احمد بشيربن محمد المدني 0252م -رسالة دكتوراة بعنوان اثر التدريب علي االداء
بالمؤسسات العامة في الفترة (0228-0222م).المملكة العربية السعودية.

 .8احمد طرطار ,5558الترشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤسسة ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر صفحة .88
 .8انور حسين عبدالرحمن وعدنان حقي شهاب زنكة .بعنوان دور التعليم العالي ومؤسساته
التربوية في التنمية االجتماعية والثقافية في عالم متغير .على الموقع

com/archives.htm06 1/1/2012.http:/www.amalkashif.

 .1ايوب محمد علي احمد علي على دراسة بعنوان االهمية التنموية لراس المال البشري في
الوطن العربي ودور التربية والتعليم فيه في الجزائربتاريخ 1/5/2014الفصل الثاني-

صفحة www.qou.edu/arabic/researchprogram .04

 .4بدر الدين حامد الهاشمي .مقال بعنوان التعليم في السودان في ابان سنوات االستعمار-
نشر بتاريخ  51تشرين /5اكتوبر  , 0257صفحة .1

 .7حسن احمد الطعاني ,0220التدريب مفهومه ووفعاليته .بناء البرامج التدريبية وتقويمها،
دار الشروق .عمان .صفحة .08-00

 .8حسين يرقي ، 5554/5551اسس نظام التدريب وتقييم فعاليته في المؤسسات الصناعية،
حالة مركب السيارات الصناعية الرويبة( ،)CVIرسالة ماجستير ،معهد العلوم االقتصادية

.جامعة الجزائر ،صفحة .27

 .5راوية محمد حسن،ادارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ,0222/5555
صفحة .547

 .52سامرعبيد عبد اهلل الصاعدي 5808ه0228 -م ،رسالة بعنوان دور برامج التدريب على
راس العمل في تنمية مهارات العاملين في الدفاع المدني في المدينة المنورة.

 .55صالح الدين عبدالباقي - ،0220االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية  ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية .صفحة .028
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 .50صالح الشنواني5587،م -ادارة االف ارد والعالقات االنسانية .مؤسسة شباب الجامعة،
االسكندرية صفحة .518

 .58عبد الرحمن محمد العيسوي - 5580علم النفس واالنتاج.الدار الجامعية للطباعة والنشر
والتوزيع ،االسكندرية .صفحة .40

 .58عبد الغفار حنفي ,0220السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة
للنشر .االسكندرية .صفحة .885,888 ,887-884 ,881

 .51عبد الهادي الجوهري وابراهيم ابوالفار -0225،ادارة المؤسسات االجتماعية :مدخل
سوسيولوجي،المكتب الجامعي الحديث .االسكندرية .صفحة.578,570 ,547
 .54فوزي سعيد الجدبة  0225بعنوان:دور الجامعات في التنمية االقتصادية .جامعة االزهر-
سلسلة العلوم االنسانية  ,0252مجلد  50عدد .5

 .57فيصل بن محمدالمطيري5885ه -رسالة ماجستير بعنوان دور التدريب اثناء العمل في
تنمية مهارات االفراد العاملين بدوريات االمن بمحافظة جدة  ,صفحة  – 584-5ورقة رقم

.MD:536107

 .58محمد سعيد سلطان-5558،
.588

ادارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية بيروت .صفحة

 .55مخلوفي عبدالسالم وروشام بن زيان،ورقة عمل 52/25مارس  -0228االتجاهات

المعاصرة في التدريب:التدريب الموجه باالداء ,الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص
االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية.

 .02منصور بن خالدالنهدي5807 ،ه0227-م -رسالة ماجستير بعنوان فعالية برامج
التدريب التعاوني بالكليات التقنية كاحد برامج االستقطاب بمنظمات القطاع الخاص في

المملكة العربية السعودية.
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امللحق()5
أمساء احملكمني لالستبيان:
 د.العليش محمد الحسن (استاذ مشارك).
 د.ندي على محمود حسنين (استاذ مساعد).
 د.اسامة بابكر محمد عبدالرحمن (استاذ مساعد).
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امللحق()0
استبيان عن
أثر التدريب يف رفع كفاءة العاملني
( جامعة الرباط الوطين )
ملحوظة  .-:تؤدي هذه الدراسة الي معرفة أثر التدريب على تنمية المهارات والقدرات للعاملين
بالجامعة .اإلستبانة التي بين يديك هى لدراسة قياس رأيك عن اثر التدريب علي أداء العاملين
بجامعة الرباط الوطني  ،نرجو ملء هذه االستبانة بدقة وموضوعية بوضع إشارة ( (في

المكان الذي تراه مناسباً مع العلم أن جميع البيانات الواردة ستعامل بسرية وألغراض البحث

العلمي فقطـ .

البيانات األساسية :

/5النوع :

/0العمر :
 01سنة

11 - 81

ذكر (:
(

(

) 81- 25

متوسط(

انثي ( :

(

) 42- 11

/8املؤهل العلمي :

)
)

(

) ثانوي (

)
(

82- 81

) -42فأكثر

) جامعي (

(

) - 82

(81

)

) فوق الجامعي (

)

)

/8املسمئ الوظيفى :
مدير تنفيذي (

) مدير ادارة (

موظف (

/1سنوات اخلربة :
 1سنة فأقل (

)( 52 –1

) اخري

) رئيس قسم (
(

) (51- 52

/4هل توجد لديكم وحدة خاصة بالتدريب :
نعم( :

)

) اذكر ..................
)( 02- 51
ال( :
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)اعضاء هيئة التدريس(

)

) من  02فأكثر(

)

)

/7هل خضعت لدورات تدربية داخلية :

نعم (:

ال( :

)

/8اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات:
( 8–5

) 4–8

/5هل خضعت لدورات تدربية خارجية :

نعم (:

(

)

) اكثر من  4دورات
ال(:

)

)

/52اذا كانت االجابة بنعم كم عدد الدورات :
 ) ( 4 – 8اكثر من  4دورات(
) ( 8–5
احملور االول -:العالقة بني التدريب واداء العاملني باجلامعة .
م

أوافق بشدة

العبارة

أوافق

)
حمايد

ال أوافق

ال أوافق

بشدة

0

هنالك خطة تدريبية مستمرة للعاملين بالجامعة

8

التدريب يعمل علي تحسين االداء

3

هنالك حاجة ماسة للتدريب

4

هنالك دورات تدريب للعاملين بالجامعة

5

توجد دورات متخصصة للمجاالت الوظيفية المختلفة

2

هنالك حاجة ماسة لتدريب الكوادر في الجامعة
احملور الثاني -:العالقة بني تنوع الربامج التدريبية واداء العاملني باجلامعة .

م

أوافق

العبارة

بشدة

0

تنويع البرامج التدريبية حسب حاجات العاملين

8

تعمل البرامج التدريبية علي زيادة مستوي العاملين بالجامعة

3

الدورات االساسيات للتدريب مطلوبة في كل المستويات االدارية

4

نوعيه البرامج التدريبية مرضية للكوادر الجامعية

5

البرامج التدريبية تزيد مستوي االداء في الجامعة

2

نوعي ــة البـ ـرامج التدريبي ــة تغط ــي ك ــل التخصص ــات المطلوب ــة والمس ــتهدفة
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أوافق

حمايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

بالتدريب
7

يــتم توزيــع فــرص التــدريب للعــاملين بصــورة عادلــة ومرضــية لكــل الك ـوادر

العاملة بالجامعة داخليا وخارجيا

احملور الثالث  :-:هنالك عالقة بني استخدام التكنولوجيا احلديثة كاسـاس لتطبيـق
التدريب يف اجلامعة وبني مستوي اداء العاملني
م

اوافق

العبارات

اوافق

حمايد

بشدة

0

الجانب التقني وسط العاملين ضعيف

8

التقنية الموجودة داخل الجامعة كافية

3

هنالـ ــك حاجـ ــة ماسـ ــة لتـ ــدريب العـ ــاملين بالجامعـ ــة علـ ــي اسـ ــتخدام

ال

ال

اوافق

اوافق بشدة

التكنولوجيا
4

هنال ـ ـ ــك حوج ـ ـ ــة للت ـ ـ ــدريب االلكترون ـ ـ ــي عل ـ ـ ــي االجهـ ـ ـ ـزه الحديث ـ ـ ــة

5

هنالــك حوجــة لتطبيــق التــدريب وتــوفر اجهـزة الحاســوب داخليــا فــي

والمستخدمة لرفع مستوي اداء العاملين بالجامعة
الجامعة لرفع مستوي اداء العاملين

احملور الرابع :العالقة بني الوسائل التدريبية املستخدمة واداء العاملني باجلامعة
م

اوافق

العبارة

بشدة

 0نسبة وسائل التدريب في الجامعة كافية مقارنة مع عدد العاملين
 8نســبة وســائل التعلــيم فــي الجامعــة مثمـرة علــي المــدي القصــير ويــنعكس ذلــك
علي اداء العاملين

 3نسبة وسـائل التـدريب فـي الجامعـة مثمـرة علـي المـدي الطويـل ويـنعكس ذلـك
علي اداء العاملين
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اوافق

حمايد

ال

ال

اوافق

اوافق بشدة

احملور اخلامس  -:العالقة بني تطبيق سياسة التدريب وبـني مسـتوي اداء العـاملني
باجلامعة
م

اوافق

العبارة

اوافق

حمايد

بشدة

0

سياسات التدريب التي تتضمن الكورسات قصيرة وطويلـة المـدي

8

سياسات التدريب أدت الي زيادة اداء وفعالية العاملين

3

سياسات التدريب بالجامعة تتضمن االبتعاث الداخلي والخارجي

4

سياسات وخطط التدريب االبتعاث المستمرة أدت الي رفع قدرات العاملين

5

سياسات التدريب ضمنت اخر مستجدات الكورسات

ال

ال

اوافق

اوافق بشدة

أدت الي زيادةفي مستوي اداء العاملين بالجامعة

التدريبية الحديثة التي تزيد من مستوي اداء العاملين بالجامعة
احملور السادس -:العالقة بني نوعية الربامج التدريبية يف اجلامعـات وبـني مسـتوي
اداء العاملني باجلامعة

م

اوافق

العبارات

اوافق

حمايد

بشدة

 0نوعية البرامج التدريبية المقدمه من الجامعة ذات تخصصية
 8نوعية البرامج التدريبية في الجامعة تكون في مستوي العاملين االكاديمي
3

نوعيــة الب ـرامج التدريبيــة بالجامعــة تســهم فــي رفــع رفــع اداء العــاملين كــال علــي حســب
تخصصة

 4زمن البرامج التدريبية مناسب مع العاملين وسير العمل
 5زمن البرامج التدريبية كافي للتاهل للكورس المحدد
 2البرامج التدريبية مقدمة بواسطة كفاءات متخصصة في المجاالت
 7نوعية البرامج التدريبية كافية ومواكبة لتطور السوق
 8هنالك تحسن االداء بعد فترة الدورة التدريبية
 8هنالك اثر ايجابى وسط العاملين بالجامعة بعد الخضوع للدورة التدريبية
مقترحات -:

.......................................................................................
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ال اوافق

ال
اوافق بشدة

