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 :المستخلص

السودان، حيث هدفت إلى تحليل أثر كل من تناولت هذه الدراسة دور عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في 

االحتياجات التدريبية وجودة الحقيبة التدريبية ودور المدربين والبيئة التدريبية في تعزيز كفاءة الموظفين في الجهات الحكومية. 

(، وتم 020قدر )( موظف وموظفة وكانت االستجابة ب051وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغ حجم عينة الدراسة )

( وقد SPSSجمع البيانات عن طريق أداة االستبيان ومن ثم معالجتها إحصائياً بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

استخدمت النسب المئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتي تتمثل 

ين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، كذلك وجود عالقة بين في وجود عالقة ب

تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، فضال عن وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب 

وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية(  من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف، وأخيرا

وتعزيز كفاءة الموظف. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومنها، ضرورة تحليل االحتياجات التدريبية الحقيقية 

بية دة الحقائب التدريوالموضوعية للموظفين لضمان مساهمة كل ذلك في تعزيز كفاءة أدائهم، وضرورة مراجعة وتحليل أثر جو

ودورها في تعزيز كفاءة الموظفين، فضال عن العمل على التطوير المستمر للمدربين لضمان دورهم الفعال في تعزيز كفاءة 

 الموظفين، وأخيرا ضرورة تهيئة وترقية البيئة التدريبية وتحسينها لتعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.

 عملية التدريب، الكفاءة، الموظفين، الجهات الحكومية، السودان. المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: 

This study dealt with the role of the training process in increasing the efficiency of government 

employees in Sudan. The study aimed to identify the impact of the training needs, the quality of 

the training package, the role of trainers, and the training environment in enhancing the efficiency 

of government employees. The research followed the descriptive analytical approach. Available 

sample of (150) respondents was selected, and (121) employees were responded. The data were 

collected through the questionnaire tool and then processed statistically by the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS). Percentages, frequencies and hypothesis tests were used for data 

analysis. The study reached a set of results, which were represented in the existence of a 

relationship between applying the training process in terms of (training needs) and the 

enhancement of employee's efficiency. As well as the existence of a relationship between applying 

the training process in terms of (training package) and the enhancement of employee's efficiency. 

Furthermore, the existence of a relationship between applying the training process in terms of (the 

competence of the trainers) and the enhancement of the employee's efficiency. Finally, there is a 

relationship between applying the training process in terms of (the training environment) and the 

enhancement of the employee's efficiency. The study came out with many recommendations, 

including the need to analyze the real and the objective training needs of employees to ensure its 

contribution to the enhancing of their efficiency.  Also, the necessity to review and analyze the 

impact of the quality of training packages and their role in enhancing employee efficiency. As well 

as working on the continuous development of trainers to ensure their effective role in improving 

employee efficiency. Finally, the need to create and develop the training environment to augment 

the benefit of the training programs delivered to employees. 
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 مقدمة: .1

تتجسد أهمية العنصر البشري في المنظمات في أنه من أهم عناصر اإلنتاج التي تسهم في تنفيذ أنشطة المنظمة وتحقيق أهدافها، 

جاح لها من دور كبير في ن وتعتبر الموارد البشرية ثروة حقيقية وفعلية لجميع المنظمات، لذلك زاد مؤخراً االعتراف بها ولما

عمل المنظمة سواًء كانت صناعية أو خدمية. ويظهر هذا االهتمام من خالل االستثمار في رأس المال البشري عن طريق التدريب 

والتطوير وذلك للحصول على موارد بشرية كفؤة وفعالة وقادرة على إحداث التغيير المطلوب، وإنجاز جميع األعمال والمهام 

كل إليها لرفع مستوى أداء المنظمة بشكل يتناسب مع التغييرات والتطورات الحاصلة داخل المنظمة وخارجها. )برياح التي تو

 (.2102وموساوي، 

إن التدريب عملية مخططة تقوم باستخدام أساليب وأدوات لهدف خلق وتحسين وصقل المهارات والقدرات لدى الفرد، وتوسيع 

 (. 2100خالل التعلم، لرفع مستوى كفاءته وبالتالي كفاءة المنظمة التي يعمل فيها. )إسماعيل،  نقاط معرفته لألداء الكفء من

إن إدارة العملية التدريبية بشكل صحيح ومناسب لها دور كبير في تحقيق الهدف الحقيقي واالستراتيجي للتدريب، وذلك من خالل 

والسلوكيات المتنوعة، التي يجب أن يتمتع بها األفراد في أداء األعمال إكساب الموارد البشرية المهارات والقدرات والمعارف 

والمهام المختلفة، والتي تنعكس بدورها على أداء عمل المنظمة بشكل عام من أجل تحقيق الميزة التنافسية في مجال عمل المنظمة 

 (.2105ذاتها. )الشرعة وسنجق، 

م عندما تنبه المسئولون آنذاك الى أهمية التدريب فوضعت برامج 0550م لقد عرف السودان سياسات وخطط التدريب في العا

م تم إنشاء 0521م ثم توقفت تلك البرامج. وفى العام 0552قومية للتدريب تولت مصلحة العمل اإلشراف على تنفيذها حتى العام 

كاديمية السودان للعلوم اإلدارية ومركز تطوير معهد اإلدارة العامة للتدريب اإلداري في الخدمة العامة ثم تحول هذا المعهد إلى أ

اإلدارة للتدريب اإلداري في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات الطابع الربحي. لقد أدى الخلل بالوعي التدريبي إلى اختالل 

لصغرى وصغار م يتولى تدريب القطاعات ا0595في تدريب القوى العاملة بالبالد، حيث ظل معهد اإلدارة العامة حتى العام 

اإلداريين وظلت القيادات العليا دون تدريب مبرمج. وبإنشاء أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية طرأ العكس فأهتمت األكاديمية 

م صدور الئحة التدريب 0592بتدريب القيادات العليا والوسيطة وظلت القيادات الدنيا ومداخل الخدمة دون تدريب. وشهد العام 

م وذلك بغرض معالجة الخلل في مستويات التدريب المختلفة. كما صدر قانون التدريب القومي 0592لمعدلة عام م ا0592للعام 

م واللوائح القابضة له والتي مكنت المجلس من اإلشراف على التدريب في البالد على المستوى االتحادي والوالئي 2112في العام 

ورغم كل هذه الجهود التي أفضت إلى إنشاء وزارة خاصة للتنمية البشرية وتنظيم عمل مراكز التدريب القومية والخاصة. 

وإلحاقها بوزارة العمل فيما بعد إال أن العديد من العوائق ظلت تحول دون التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التدريب على الوجه 

 (.2102األكمل. )سعيد، 

من ضرورة معرفة تأثير ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي في الجهات الحكومية في السودان وعملية  مشكلة الدراسةتأتي 

التدريب والخدمات التدريبية المقدمة من قبل معاهد ومراكز التدريب. ومن هنا تأتي الحاجة لمعرفة أثر تطبيق هذه البرامج 

 اجات التدريبية والحقيبة التدريبية وكفاءة المدربين والبيئة التدريبية، والدورات التدريبية بمتغيراته المتعددة وهي االحتي
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وذلك في رفع كفاءة الموظفين من حيث قدرتهم على أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وقدرتهم على تحمل الضغط والعمل بروح 

 أثر عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي، ما هو الفريق

 : التساؤالت الفرعية اآلتيةعلى الجهات الحكومية في السودان؟ وستتم من خالل هذا البحث محاولة اإلجابة 

 هل تؤثر آلية تحديد االحتياجات التدريبية السنوية على رفع كفاءة الموظف؟ .0

 الموظف؟هل هناك أثر لجودة الحقيبة التدريبية على رفع كفاءة  .2

 هل هناك تأثير للمدربين على رفع كفاءة الموظف؟ .2

 هل هناك تأثير للبيئة التدريبية على رفع كفاءة الموظف؟ .2

وذلك من خالل  دور عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في السوداندراسة  :يهدف هذا البحث إلىكما         

 دراسة األهداف التفصيلية اآلتية: 

 تحليل أثر االحتياجات التدريبية في تعزيز كفاءة الموظف. .0

 تحليل أثر جودة الحقيبة التدريبية في تعزيز كفاءة الموظف. .2

 تحديد دور المدربين في تعزيز كفاءة الموظف. .2

 تحليل أثر البيئة التدريبية في تعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظف. .2

 الفرضيات التالية:الدراسة تم تطوير على ضوء مشكلة وأسئلة 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .0

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .2

 حصائية بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.توجد عالقة ذات داللة إ .2

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. .2

د أهمية تتحدكما ، رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في السودان دراسته لدور عملية التدريب في :أهمية هذا البحث منتنبع 

إذ يلعب  ،العملية التدريبية والتي من المفترض أن ينعكس أثرها على جودة وتميز األداء في األجهزة الحكومية هذه الدراسة بأهمية

التدريب دوراً أساسياً في نجاح المنظمات، ألن المنظمات في العصر الحالي توجه اهتماما متزايدا للعنصر البشري والذي أضحى 

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي يمكن أن تشكل مرجعية في دراسة أهم العوامل عامالً حاسماً في نجاحها. كما يمكن أن 

في بناء عملية تدريبية ذات جودة عالية تساهم بشكل مباشر في تعزيز المسار الوظيفي للموظفين وتعزيز  والمتغيرات المؤثرة

يضاف إلى ذلك أن أهمية هذه الدراسة تأتي وبحسب علم الباحث من ندرة الدراسات في مجال هذا البحث مما كفاءتهم وقدراتهم. 

حقة، كونه تناول قضايا التدريب في السودان بشكل متعمق لم يتتطر  إليه يفتح الباب لمزيد من البحوث والدراسات العلمية الال

 من قبل. 

يقع هذا البحث في خمسة أجزاء، أوال نجد المقدمة والتي تحتوي على المشكلة والفروض واألهداف واألهمية وهيكل البحث. ثم 

، بينما الجزء الثالث، وفي الجزء الرابع التحليل والمناقشة تغطية األدبيات والدراسات السابقة في الجزء الثاني، بينما المنهجية في

 جاءت االستنتاجات والتوصيات في الجزء الخامس واألخير.
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 األدبيات والدراسات السابقة: .2

ب في دور عملية التدريفي هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتمثل في األدبيات:  2/1

 .رفع كفاءة الموظفين

 مفهوم التدريب:  2/1/1

( بأن عملية التدريب عبارة عن تعديل إيجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من الناحية 2100أوضح نوري وكوتل )

 نقصه.ت المهنية أو الوظيفية، وذلك إلكسابه مجموعة من المعارف والخبرات التي يحتاج إليها من خالل تحصيل المعلومات التي

( بأن عملية التدريب تمثل جهود إدارية وتنظيم مرتبط بحالة االستمرارية تستهدف إجراء تغير مهاري 2102كما أوضح منصور )

ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد العامل الحالية أو المستقبلية لكي يتمكن من اإليفاء بمتطلبات عمله أو أن يطور أدائه العملي 

 والسلوكي بشكل أفضل.

ورغم أن التدريب أصبح له مفهوم واضح في الدول المتقدمة إال أن مفهوم التدريب في دول العالم الثالث يحتاج إلى كثير من 

اإليضاح والتحديد. إال أن هناك الكثير من الكتاب اهتموا بمفهوم التدريب وتم تقديمه على أنه نشاط مخطط يهدف إلى إحداث 

احية المعلومات والخبرات والمهارات ومعدالت األداء وطر  العمل واالتجاهات، مما يجعل تغيرات في الفرد والجماعة من ن

 (.2102(، و)العزاوي، 2102الفرد والجماعة الئقين للقيام بأعمالهم. )جميل، 

اللها خ ( يعد التدريب عملية تعليمية تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد كما أنه عملية منظمة يتم من2105أوضح بخوش )

مما سبق يتبين أن التدريب عملية شاملة ومنظمة  تغيير سلوكيات ومشاعر العاملين من أجل زيادة وتحسين فعاليتهم وأدائهم.

الكتساب وتطوير المعارف والمهارات والقدرات والخبرات الواجب توافرها في العاملين والتي تمكنهم من تحسين أدائهم وتالفي 

 .نقاط الضعف الحالية

 أهمية التدريب:  2/1/2

والتدريب هو أحد العشرين عنصر األولى التي تؤخذ بعين  ISO) 5110 ،5112 ،5112ظهرت معايير اآليزو ) 0599منذ عام 

شك بأن للتدريب أهمية كبيرة ولعل هذه األهمية تزداد في العصر الحالي حيث أن التطور التكنولوجي والعلمي بات  الاالعتبار ف

وكذلك في الصناعة وعلوم جديدة، إضافة إلى التطور في العلوم اإلدارية  ا بحاجة باستمرار لتعلم مهارات جديدة،سريعا بحيث أنن

وتأثير العولمة على مفاهيم اإلدارة أيضاً نجد أن التطور التكنولوجي يجعلنا مضطرين الستخدام معدات متطورة، وكذلك تسارع 

التي تنظم أمور حياتية فرضتها تطورات الحياة، باإلضافة للعديد من مجاالت العمل وتيرة إصدار القوانين والمراسيم الجديدة 

 (.2102، جميل (األخر، كل هذا جعل للتدريب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم. 

ألداء تكمن أهمية التدريب في قدرة العاملين على زيادة اإلنتاجية من خالل إكسابهم مجموعة من المهارات والمعارف الالزمة 

الوظيفية، هذا باإلضافة إلى القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية وتقليص الوقت الضائع والموارد المالية 

المستخدمة، كما يساعد التدريب على توضيح السياسات العامة للمنظمة مما يؤثر إيجاباً على رغبة الموظف في أداء األعمال 

هذا باإلضافة إلى تجديد معلومات الموظف وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات البيئية المختلفة والمتعلقة  والمهام المطلوبة منه،

 (.2115بمجال عملهم )ميا وآخرون، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    288 

 ISSN: 2706-6495 

 
( أنه باإلضافة إلى أن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة، فإن التدريب له 2120أوردت بطرني )

ن حيث تقوية نقاط الضعف لدى األفراد في المؤسسات والتي تقلل من األخطاء في أداء أعمالهم، ولعل مرجع نقاط أهمية أخرى م

الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو االختالفات بين التعليم والتطبيق، فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه ال علم 

 ناك الكثير من نقاط الضعف التي نحتاج لتقويتها بالتدريب.له بأداء األعمال على نحو عملي فإن ه

من خالل استهدافها للعنصر البشري ألي منظمة وبالتالي تستطيع  ( فقد أوضح بأن أهمية التدريب تظهر2102أما عبد الفتاح )

جعلهم قادرين على أداء المنظمة توجيه موظفيها لما تريد تحقيقه من خالل إكسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات التي ت

الواجبات المتوقعة منهم بطريقة مرضية وصحيحة. إن من أهم عوامل نجاح المنظمات في تحقيق غاياتها هو كفاءة موظفيها 

التكيف مع مستويات التغيير في المجاالت المختلفة، وال يمكن أن يتم تحقيق رفع  المشاركين في عملياتها وقدرتهم على اإلنتاج أو

 والتكيف مع التقنيات الجديد إال من خالل نظام تدريبي تعتمده المنظمة وتتبناه وتضعه ضمن أولوياتها. الكفاءة

( أن التدريب هو إنفا  استثماري يحقق عائداً ملموساً لتلبية احتياجات المنظمة، لذلك يعتبر 2105الشرعة وسنجق )وكما وضح 

لمستجدة في مجال العمل. هذا باإلضافة إلى أهمية مواكبة التطور التدريب ضرورة ملحة لمواكبة التطورات السريعة وا

 التكنولوجي السريع وما يترتب عليه من تغير في بعض الوظائف أو إلغائها واستحداث وظائف جديدة تتناسب مع هذه التكنولوجيا.

 أهداف التدريب:  2/1/3

عى األهداف والغايات التي يس وبالتالي أداء المنظمة، وتتمثلتهدف العملية التدريبية إلى تحسين مستوى أداء الفرد والجماعة 

 التدريب إلى تحقيقها في:

   رفع مستوى أداء العاملين في النواحي الفنية أو السلوكية التي تقتضيها ظروف العمل، وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة

 اإلنتاجية واإلدارية.

 الذي تشترطه مواصفات الوظيفة. تدريب العاملين األداء الوظائف المطلوبة في التخصص 

  .إعداد العاملين للقيام بأعمال ذات طبيعة تختلف عن العمل الحالي، مما يؤدي إلى تأهليه إلى وظائف أعلى في المستقبل 

  إعداد العاملين الجدد للقيام بعملهم على أكمل وجه 

 لة إليهم.تحسين ورفع الروح المعنوية للعاملين وإنجاز مهامهم في المجاالت الموك 

  ،( 2105تخفيف معدل دوران العمل وزيادة والء العاملين للمنظمة وتقليص كلف الفرص الضائعة. )الشرعة وسنجق

 (. 2115و)المقلي، 

أهداف تدريبية عادية وهي أهداف خاصة  تم تقسيم أهداف العملية التدريبية إلى ثالثة أقسام وتشمل ( فقد2105وبحسب عقيلي )

الروتينية مثل التعريف بالمنظمة وواجبات األفراد في وظائفهم والشروط العامة للخدمة، وتركز هذه البرامج على بالبرامج 

مؤشرات وأرقام واقعية من تاريخ المؤسسة وتعكس الحجم الفعلي لفئة العاملين فيها. بينما النوع الثاني من األهداف هي أهداف 

ة تسعى لحل المشكالت التي تواجه العاملين في المنظمة وتحاول الكشف عن المعوقات تدريبية لحل المشكالت وهي برامج تدريبي

واالنحرافات التي تعو  األداء، باإلضافة إلى أن هذه النوعية من األهداف تعلو األهداف الروتينية في األهمية. وأخيرا األهداف 

ن السلوك واألساليب الجديدة لدى العاملين لتحسين نوعية التدريبية االبتكارية وهي برامج تدريبية تسعى إلى إضافة أنواع م

اإلنتاج، وهي تختلف عن أهداف حل المشكالت في أنها تسعى إلى نقل المنظمة إلى مستوى أعلى من حيث الكفاءة والفاعلية، 

 وهي تحتل قمة الهرم التنظيمي.

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    289 

 ISSN: 2706-6495 

 
 مكونات العملية التدريبية: 2/1/4

تنتظم في حلقة واحدة ويمكن مالحظة ذلك من خالل التعريف القائل بأن التدريب هو عملية  تتكون عملية التدريب من عدة عناصر

منظمة مستمرة تصمم لمساعدة األفراد على اكتساب المعرفة والمهارة واالتجاهات الضرورية لتطوير أدائهم لواجبات الوظائف 

قسم مكونات العملية التدريبية إلى أربعة أنواع، وتشمل ما تنمن خالله. و التي يشغلونها، إذ يمكن تحديد عناصر عملية التدريب

 يلي:

  االحتياجات التدريبية: 2/1/4/1

( بأن االحتياجات التدريبية هي مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعارفه، ومهاراته، 2112أفاد يونس )

أعلى، أو أداء اختصاصات وواجبات وظيفته الحالية بكفاءة عالية. ويقصد  وخبراته، وسلوكه، واتجاهاته لجعله الئقاً لشغل وظيفة

باالحتياجات التدريبية الفجوة بين مستوى معارف ومهارات وقدرات الفرد الحالية ومستوى المعارف والقدرات الواجب توفرها 

ن مستوى األداء المرغوب ومستوى األداء لديه لممارسة مهامه الوظيفية على الوجه المطلوب. وهي بالتالي تعبير عن الفجوة بي

 الحالي للفرد.

هي دراسة تمكن الجهة من التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لموظفيها ويتم االستناد إليها عند إن االحتياجات التدريبية 

ذلك لوب فعال وتكاليف مجدية وإعداد الخطط التدريبية لضمان معالجة التدريب للثغرات في المعارف والمهارات والكفاءات بأس

 (.2100)شاويش،  من أجل تمكين الجهة من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

هي " الفجوة بين مستوى األداء المتوقع لألفراد ومستوى أدائهم الحالي  االحتياجات التدريبية ( فإن2102وبحسب سكساف )

يعنى بالضرورة وجود حاجة ال بد من تحديدها  وجود هذه المشكلةوتعكس االحتياجات التدريبية وجود مشكلة ما في المنظمة و

والعمل على إشباعه". كما يكمن الهدف األساسي من عملية تحديد االحتياجات التدريبية، إعادة تشكيل النمط السلوكي للموظفين 

 وزيادة كفاءتها وفاعليتها وفق في المنظمة وذلك من خالل مجموعة من الخطوات العلمية التي تهدف إلى تحسين عملية التدريب

 أسس منهجية تساعد على تخطيط وتصميم برامج تدريبية ناجحة. 

 المدربين: 2/1/4/2

إن نجاح التدريب يعتمد إلى حد كبير على وجود متدرب مقتنع بأهمية التدريب، وبحاجته إليه، وبوجود متدربين يشتركون في 

والمدرب مسؤول عن إعداد واختيار المادة العلمية المناسبة، وتحديد أهداف  .نفس األهداف والخبرات والمستويات الوظيفية

سلوكية للمتدربين في بداية التدريب، وال يقوم هو بتحديدها ولكنه يطلب من المتدربين ذلك مع توجيههم إلجراء تقييم ذاتي في 

مختلفة، يتمتعون بمجموعة من القدرات  يتعرف المدربين على أنهم مجموعة من الخبراء والمختصين في مجاالت .النهاية

 (.2119والمهارات التي تمكنهم من التفاعل مع المتدربين ونقل الخبرات لهم. )حجازي، 

 بعملية تخطيط البرامج التدريبية فاختيار المدرب الكفء يمثل كما يجب األخذ بعين االعتبار تحديد نوعية المدربين عند القيام

(، و)سكساف، 2112، العزاوي)عامالً أساسياً من العوامل الرئيسية التي تؤكد على زيادة احتماالت نجاح البرنامج التدريبي. 

2102 .) 

وذلك إلحداث األثر المطلوب وهناك اعتبارات ( أن المدرب يجب أن يكون ملماً بأساليب التعليم إلماماً تاماً، 2109أوضح الهدي )

عديدة على المدربين أن يضعوها في حسبانهم مثل الفرو  الفردية بين المتدربين والتي تؤثر بطريقة أو أخرى على نتائج التدريب، 

 وينبغي أن يتم تعديل التدريب ليتالءم مع مثل هذه الفرو .
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فقد ال يكون التدريب من النوع الذي يتطلب مقدرة كالمية، وإنما يركز على  إن طبيعة التدريب تحدد من هو المدرب المناسب

ب ويتم اختيار المدربين بناًء على أسلوب التدري التدريب العملي، وبالتالي قد يكون المدرب من داخل المنظمة كالمشرف أو المدير

 (.2100)شاويش،  المتدربين. المراد استخدامه، والمادة التدريبية المراد إكسابها للمتدربين، ونوعية

 الحقيبة التدريبية: 2/1/4/3

الحقيبة التدريبية عبارة عن محتوى تدريبي في مجال أو مجاالت مختلفة يتم استخدامه بواسطة مدرب لتحقيق أهداف محددة، 

وتشتمل على أدبيات ورسومات توضيحية ومعينات وأساليب تدريبية وخطط جلسات تدريبية ومالحق تّم تجميعها من مصادر أو 

(، 2109الميدانية، ويتم إعدادها عبر سلسلة من الخطوات والعمليات. )صديق، من خالل واقع التجارب والخبرات العملية 

 (.  2100و)شاويش، 

إن الحقيبة التدريبية تعد مفهوم يعبر عن الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك عن طريق إعداد المادة العلمية واألنشطة 

داف التدريبية. كذلك فإن الحقيبة التدريبية مجموعة من الخبرات التدريبية والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ على أساس األه

يتم تصميمها واعدادها من قبل خبراء مختصين بطريقة منهجية ومنظمة ومنسقة وتستخدم كوسيط للتدريب من قبل متدربين يوفر 

 (.  2102(، و)سكساف، 2109بي. )الهدي، لهم حد ادني من التوجيه واإلرشاد من قبل المدرب أو المشرف على البرنامج التدري

( أنه يقصد بالحقيبة التدريبية توفير جميع مستلزمات البرنامج التدريبي وذلك قبل القيام بتنفيذ البرنامج، 2100وأفاد شاويش )

ل السمعية الوسائحيث تشمل الحقيبة التدريبية كافة االحتياجات واإلمكانات والوسائل الالزمة للتدريب مثل األدوات والمعدات و

والبصرية وإعداد المطبوعات والمذكرات والكتيبات والتي سيتم توزيعها على المتدربين واالسترشاد بها. ويتم تجهيز هذه 

المطبوعات من قبل القائمين على إعدادها علمياً، تليها عملية الطباعة والتجليد وتنتهي بعملية التوزيع على المتدربين وفقاً للخطة 

للبرنامج. كما أن هذه المطبوعات تكون عادة مختصرة تحتوي على تطبيقات وحاالت دراسية يؤدي بعضها المتدربين  العلمية

 وحدهم والبعض األخر يتم تأديتها بشكل جماعي.

 البيئة التدريبية: 2/1/4/4

مرافق أنها تشمل ال بهما، كماهي البيئة التي يحدث فيها االتصال وتشمل السيا  التنظيمي والحيز المادي واألفراد الموجودين 

والتسهيالت التدريبية والتي تتمثل في اختيار المكان المناسب وفقاً لمتطلبات البرنامج، وتصميم طريقة جلوس المتدربين، وتحديد 

 (.2100كل برنامج مثل أجهزة الحاسوب، واألدوات والمعدات األزمة. )شاويش، المستلزمات الضرورية ل

تلعب البيئة التدريبية دورا مهما وكبيرا في رفع جودة وكفاءة عملية التدريب، وأغلب المدربين المبتدئين ال يعطون البيئة التدريبية 

ي األجل ى فعالية البرنامج التدريبي من حيث تحقيقه ألهدافه فحقها عند تصميم وتنفيذ برامجهم التدريبية مما يؤثر بشكل مباشر عل

نربطها بالتدريب فإنها تعني كل ما يحيط  عندمافالبيئة التدريبية القصير، كما يؤثر سلبا على سمعة المدرب في األجل الطويل، 

 لنفسية والراحة الجسدية للمشاركين.بنا أثناء عملية التدريب، وهي تشمل بذلك المكان وتجهيزاته المادية ومراعاة الجوانب ا

قد تكون كافة العناصر السابقة الالزمة لنجاح عملية التدريب متوفرة بالفعل ولكن إذا كان هناك أي قصور أو عجز في توفير 

عة الوظيفة من مع طبي كيفالبيئة المناسبة للتدريب قد ينتج عنه عدم تكامل العملية التدريبية بفعل عدم قدرة الفرد المتدرب على الت

 (.2100، و)شاويش، (2102(، و)سكساف، 2109)الهدي،  .خالل عملية التدريب

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    291 

 ISSN: 2706-6495 

 
 العالقة بين التدريب وكفاءة الموظف: 2/1/5

يحتل التدريب مكانة مهمة بين أنشطة إدارة الموارد البشرية ألنه يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الموظف وتحسين أساليب العمل 

عن طريق محاولة تغيير مهارات وقدرات األفراد من خالل تطوير أنماط السلوك التي يتبعونها في أداء  في المنظمة، وذلك

" مجموعة من المهارات القيادية أو األساسية الخاضعة  (. ويمكن تعرف كفاءة الموظفين على أنها2112أعمالهم. )زويلف، 

فعلى سبيل  (.2105تدريب والتطوير لموظفي الحكومة االتحادية، للقياس والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة" )نظام ال

المثال، تساعد العملية التدريبية على سد العجز في المهارات والقدرات لدى الموظفين هذا باإلضافة إلى العمل على تقويم األداء 

لترقية ات تعمل على ربط التدريب بسياسة االوظيفي من خالل تحديد الفجوات بين األداء الفعلي والمتوقع، كما أن كثير من المنظم

 (. 2110وشغل الوظائف العليا )رشيد، 

إن عالقة العملية التدريبية برفع وزيادة كفاءة الموظفين عالقة إيجابية ألنها تعمل على زيادة مستوى اإلتقان لديهم هذا باإلضافة 

 دريب عليه، كما أنها تعمل على رفع الكفاءة من خالل تقليل الوقتإلى تنمية االتجاهات اإليجابية ورفع مستوى االحتفاظ بما تم الت

 (.2112االزم لعملية التدريب وتقليل نفقات الموارد البشرية )درة، 

( بأن التدريب هو السبيل لرفع الكفاءة الفنية لألفراد فضال عن أهميته في خلق الخبرات والمهارات التي 2112وأورد أحمد )

جهة متطلبات اإلنتاج. ويشكل االستثمار األمثل للموارد والطاقات بالتوجه باألداء مرتكزا أساسيا لإلصالح تمكن األفراد من موا

اإلداري بحكم أنه يمثل نظاما قادرا على تحويل أوقات العمل إلى حركة دائبة ودائمة ومنتجة، والوقت الضائع يتحول عبره إلى 

ن خالل االستعانة بالثروة البشرية والعنصر البشرى كأساس لالنطال  ألنه رؤوس أموال تقدر بمبالغ ضخمة وتزداد سنويا م

 العامل الوحيد من عوامل اإلنتاج يعتبر عامال غير محدود، فاإلنسان أو العقل والخيال واإلبداع البشرى ال يعرف الحدود. 

 معوقات العملية التدريبية: 2/1/6

 تتنوع وتختلف المعوقات التي تواجه العملية التدريبية ومنها: 

  االهتمام السطحي بالعملية التدريبية وذلك من خالل قياس نجاحها بعدد من تم تدريبيهم خالل السنة أو مقارنة ما تم أنفاقه

ميز به منظمة التدريبية تقليداً تتعلى العملية التدريبية لهذه السنة بالسنوات الماضية، هذا باإلضافة إلى اعتبار العملية 

 عن منظمة أخرى، دون النظر في مدى نجاح هذه البرامج التدريبية ومدى جدوتها وأثرها على رفع كفاءة الموظفين.

  الفشل في ترجمة المعرفة المكتسبة خالل عملية التدريب إلى عمل فعلي، وقد يعود ذلك إلى المتدرب نفسه نتيجة لعدم

ما تدرب عليه أو قد يعود إلى جو ومناخ العمل الغير مساعد والذي ال يتيح للموظف فرصة التجديد  قدرته على تطبيق

 والتطوير في أسلوب عمله.

  عدم وجود عالقة وثيقة بين الّدورة التّدريبية والعمل؛ إذ تتوّجه الكثير من المؤسسات إلى عقد دورات تدريبية لألفراد

 لخاّصة بالتّدريب، بغّض النظر عن الدورات المنعقدة وأهميّتها وفائدتها.فقط لمجّرد استهالك الميزانيّة ا

  إهمال الجانب العملّي من الدورة التّدريبيّة؛ حيث يمكن أن تقتصر معرفة المدّرب فقط على الجانب النظرّي للموضوع؛

 مع فقدانه للخبرة العمليّة في موضوع التّدريب ما يؤدي إلى إفشال الدورة.

  ّة في اختيار المتدّربين؛ حيث يتنتَقى المتدّربون وفقاً ألهواء المدير وليس بما يَتناسب مع حاجة العمل الفعليّة.المحسوبي 

 .عدم وجود الّرغبة لدى المتدّربين في التّدريب والتعلّم؛ إذ إنّه ال بّد من تَوفّر الّرغبة لدى األفراد للتدّرب قبل الشروع به 
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 يث تفتقر بعض الّدورات التّدريبية إلى إحداث أّي تغيير أو تطّور في مهارات األفراد وقدراتهم، سوء الماّدة التّدريبيّة؛ ح

 لذلك تتعّد الّدورة التدريبيّة سيئة.

  عجز المدّرب عن إيصال المعلومات أو تنمية المهارات، لذلك قد تحدث فجوةٌ كبيرة بين المتدّرب والمتدّرب وما تهدف

 .إليه الّدورة التّدريبية

 .عدم اهتمام المشرفين والقائمين على التّدريب بالتّدريب والمتدّربين 

 تدّربين على تطبيق ما اكتسبوه من معلومات ومهارات ( 2120)بطرني،  .سوء بيئة العمل؛ حيث تفتقر إلى مساعدة المت

  (.2100(، و)نوري وكوتل، 2109و)صديق، 
 

 الدراسات السابقة: 2/2

عاد ، من مختلف الزوايا واألبدور عملية التدريب في رفع كفاءة الموظفينتم عرض العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام 

 بحسب وجهات نظر الباحثين.

هدفت دراسة حالة فرع دمشق لنقابة المحامين": أثر التدريب على أداء العاملين،  ( بعنوان "2021بطرني، )دراسة  2/2/1

هذه الدراسة إلى إعادة اختبار تأثير التدريب في أداء العاملين ومعرفة اتجاه ودرجة تأثير التدريب بأبعاده )تحديد االحتياجات 

التدريبية، المحتوى التدريبي، كفاءة المدرب، وتقييم التدريب( في أداء المحامين المتمرنين في فرع دمشق لنقابة المحامين. كما 

رف على أبعاد التدريب األكثر تأثيراً في أداء العاملين باإلضافة إلى بيان مدى اختالف أبعاد التدريب، وأداء تهدف إلى التع

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع استبانة على عينة  ، الجنس، األجر، الخبرة(.)العمرالعاملين باختالف المتغيرات الديمغرافية 

خلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي متوسط  المهيكلة، ثم تحليل اإلجابات إحصائياً.الدراسة مع إجراء بعض المقابالت غير 

ذو داللة معنوية للتدريب بأبعاده )تحديد االحتياجات التدريبية، المحتوى التدريبي، كفاءة المدرب، تقييم التدريب( على أداء 

اد تأثيراً على األداء هي المحتوى التدريبي وكفاءة المدرب. وأن أكثر األبع المحامين المتمرنين في فرع دمشق لنقابة المحامين،

كذلك توصلت الدراسة إلى أنه ال تختلف أبعاد التدريب وأداء العاملين باختالف المتغيرات الديمغرافية إال أن أداء المحامين 

ة التمرين يتقاضى أجراً عن فترالمتمرنين يختلف باختالف تقاضي أجر عن فترة التمرين حيث تبين أن المحامي المتمرن الذي 

كان أداءه أفضل من المحامي المتمرن الذي ال يتقاضى أجر. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها محاولة التحديد الدقيق 

لالحتياجات التدريبية للمحامين المتمرنين، وتقسيم المحامين المتمرنين إلى مجموعات تدريبية حسب نوع الدعاوى، وأخيرا 

 ل على متابعة تطور األداء الفعلي للمحامين المتمرنين ومقارنته باألداء المتوقع.العم

التدريب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين دراسة استطالعية ( بعنوان "2012عبد القادر وعارف، )دراسة  2/2/2

هــدف البحــث الــي التعــرف علــى لعراق": ا -آلراء عينة من العاملين في مصرفي دجلة والفرات وكردستان في السليمانية

)  ـدور التــدريب فــي رفــع الكفــاءة االنتاجيــة للعــاملين فــي عينــة مــن المصــارف العاملة فـي محافظـة السـليمانية ممثلـة ب

ذه المصارف، وتمحورت مشكلة عامال في ه 30مصـرف دجلـة والفـرات ومصـرف كردسـتان(، ويبلـغ أفـراد عينـة البحـث إلـى 

الدراسة حول سؤال رئيسي مفاده )هل للتدريب دور في رفـع الكفـاءة االنتاجية للعاملين(، وانبثقـت منهـا فرضـية الدراسـة التـي 

السـتبيان ا ركـزت علـى وجـود عالقـات ارتبـاط وتـأثير بـين التـدريب ورفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة للعـاملين، واسـتخدمت اسـتمارة

  .(SPSS)كـأداة رئيسـية فـي جمـع البيانـات وحللـت بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    293 

 ISSN: 2706-6495 

 
منها أنه توجد عالقة ارتباط معنوية بين التدريب ورفع الكفاءة االنتاجية للعاملين  وتوصلت الدراسة الي مجموعة من االستنتاجات

 كذلك توجد عالقة تأثير معنوية بين التدريب ورفع الكفاءة االنتاجية للعاملين في المصارف المبحوثة. .في المصارف المبحوثة

التدريب وأداء الموظف في بعض  بين( بعنوان "الدور المعدل للمسار الوظيفي في العالقة 2012دراسة صديق، ) 2/2/3

تبار الدور المعدل للمسار الوظيفي في تفسير العالقة بين : هدفت هذه الدراسة إلى اخالشركات الصناعية بوالية الخرطوم"

التدريب وأداء الموظف لدى مجتمع هذه الدراسة. اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة ووزعت على 

 .(AMOS) اموسستخدام برنامج المسار والمعادالت البنائية( با بواسطة )تحليلعينة الدراسة ومن ثم تم تحليل بيانات الدراسة 

وكذلك توصلت إلى  وقد توصلت الدراسة على نتائج منها وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بين التدريب وأداء الموظف

عدم وجود داللة معنوية للمسار الوظيفي في تعديل العالقة بين التدريب وأداء الموظف. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها 

يق هذه الدراسة على القطاع الخدمي، إجراء دراسة طولية لمزيد من التأكيد، وضرورة االهتمام بعملية تخطيط المسار الوظيفي تطب

 من قبل الموظف والمؤسسة معاً والتعريف به.

دور : هدفت الدراسة إلى إبراز دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية"( بعنوان "2012دراسة سكساف ) 2/2/4

التدريب وأبعاده المتمثلة في األثر والتعيين واالحتياجات التدريبية والبرامج التدريبية في تحسين أداء الموارد البشرية بالنسبة 

للمؤسسة. وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين أبعاد التدريب وأداء الموارد البشرية، إذ تظهر العالقة بشكل كبير في 

ة، وكانت أضعفها في البرامج التدريبية، في حين ال توجد عالقة بين األثر والتعيين وأداء الموارد البشرية. االحتياجات التدريبي

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات.

هدفت هذه الدراسة ( بعنوان "أثر التدريب على أداء الموظفين في المصارف التجارية األردنية": 2012دراسة حسن ) 2/2/5

اآلثار التدريبية في أبعادها )إعداد خطة التدريب، وتنفيذ خطة التدريب، وتقييم خطة التدريب(، كمتغير مستقل  إلى التعرف على

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. أهم  على أداء العاملين بأبعاده االبتكار، الدقة في العمل، االلتزام بالعمل، والمثابرة.

اسة هي أن هناك العديد من المستجيبين يشعرون بالدافع من التدريب الذي يقدمه أرباب العمل، النتائج التي توصلت لها هذه الدر

كذلك توصلت الدراسة إلى وجود تأثير على تدريب  وقد تحسن أدائهم بعد التدريب من حيث تحسين مهاراتهم الوظيفية والكفاءات. 

( على دقة عمل الموظفين في المصارف التجارية في األردن، في العاملين في أبعاد )إعداد خطة التدريب وتنفيذ خطة التدريب

حين ال يوجد أي تأثير على تقييم خطة تدريب للتأكد من دقة عمل الموظفين في المصارف التجارية في األردن. توصيات هذه 

تماد بتعاد عن التحيز واالعالدراسة األخذ في االعتبار وضع السياسات الواضحة في عملية اختيار المتدربين وذلك من خالل اال

 .على وضع المعاير الواضحة من خالل إتاحة الفرصة المتساوية للتدريب من أجل تحسين مهارات العمل

: هدفت الدراسة إلى التعرف على جدوى اإلطار العام دور التدريب في أداء العاملين"( بعنوان "2016دراسة الهدي ) 2/2/6

ية، واألهداف، والمبادئ ومعوقات التطبيق، باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين وسائل للتدريب من حيث المفهوم، واألهم

 التدريب، واالحتياجات والبرامج التدريبية، وأداء العاملين. 

موظفاً في فرعي البنك اإلسالمي السوداني في كوستي وربك، وخلص البحث إلى وجود عالقة ذات  22حيث شملت عينة البحث 

ائية بين )برامج التدريب، أساليب التدريب، واالحتياجات التدريبية( من جهة، وبين أداء العاملين من جهة أخرى. داللة إحص

وخلص البحث إلى أن هناك عالقة إيجابية قوية بين تنوع البرامج واألساليب التدريبية من جهة وبين أداء العاملين من جهة أخرى، 

 .قة في تحديد االحتياجات التدريبية وأداء العاملينوتصبح عالقة إيجابية متوسطة بين الد
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: هدفت الدراسة إلى قياس أثر التدريب على "أهمية التدريب في رفع إنتاجية العاملين ( بعنوان "2015دراسة عبد هللا ) 2/2/2

م. تكون مجتمـع  2102 -2101اإلنتاجية. وطبقت هذه الدراسة على مجموعة شركات دال االستثمارية في الخرطوم في الفترة من 

الدراسـة مـن مـديري التـدريب ومـديري اإلدارات بمجموعـة شركات دال. وتمثلت مشكلة البحث في أن المؤسسات الخاصة ال 

تهتم بالتدريب بالصورة الكافية وبالتخطيط السليم لبرامج التدريب الشيء الذي أثر سلباً على رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين في 

سات المختلفة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الجهود المبذولة في تدريب المؤس

العاملين في الشركة تؤدي إلى تحسين أداء العاملين، نجاح التدريب لمنسوبي الشركة يؤثر بصورة ايجابية على اإلنتاجية، وتم 

باستخدام االستبيان وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها إن الشركة تعتمد فـي تعيينهـا علـي إجراء االختبارات على المبحوثين 

المؤهـل العلمـي )ماجسـتير ودكتـوراه( ثـم بعـد ذلـك علـى سـنين الخبرة، وكذلك توجد عالقة بين الخطط المستقبلية للشركة 

الالزمة ألداء أعمالهم يخلق لديهم قدرا عاليا من الثقة بالنفس. إضافة  والبرامج التدريبية للعاملين. وإن اكتساب العاملين للمهارات

إلى أن التدريب الداخلي وحده ال يساعد على رفع كفاءة أداء العاملين، واختتمت الدراسة بتوصيات أهمها، ضرورة االهتمام 

 من عنصر الشباب بقدر المستطاع. وكذلك بتعيين موظفي التدريب ومديري إدارات من ذوي المؤهالت العلمية العليا وأن يكونوا

  .ومستمرةضرورة اعتماد الخطط المستقبلية للشركة لتنفيذ برامج تدريبية منظمة 

والية جنوب  - ( بعنوان " أثر التدريب على إنتاجية عمال القطاع العام، دراسة حالة محلية الدلنج2015دراسة علي ) 2/2/2

األثر اإليجابي للتدريب على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية للعاملين في القطاع العام بمحلية الدلنج. هدفت الدراسة إلى إبراز : "كردفان

وتمحورت مشكلة الدراسة في قصور التمويل الالزم للتدريب مما أدى إلى ضعف قدرات ومهارات العاملين بالقطاع العام وبالتالي 

يضيفه التدريب للعاملين في القطاع العام؟، هل هناك عالقة بين التدريب في  تدني إنتاجيتهم من خالل التساؤالت التالية: ما الذي

القطاع العام والتمويل الالزم، وافترضت الدراسة فرضيات مفادها أن التدريب ينمي مهارات العاملين ويزيد من جودة المنتج، 

شوائية لوصفي، تم أخذ عينة الدراسة بواسطة العينة العوأن التدريب يحقق الكفاءة الفنية ويرفع اإلنتاجية، استخدم الباحث المنهج ا

البسيطة من العاملين بمؤسسات القطاع العام ، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن التدريب يؤثر إيجاباً على كفاءة العاملين 

فيذ الحتياجات التدريبية ولتنويكسبهم مهارات ومعارف جديدة، ويرشد الموارد، و ضرورة التمويل الحكومي للمؤسسة لتوفير ا

خطة التدريب و اختتمت الدراسة بتوصيات أهمها، ضرورة التنسيق بين المؤسسات الخدمية ومراكز التدريب في محلية الدلنج 

هم تإلقامة الدورات التدريبية للعاملين في المحلية، وكذلك االهتمام ببـرامج تـدريب العـاملين وذلـك بهـدف تنميـة وتطـوير قـدرا

ومهاراتهم مـن أجـل زيـادة اإلنتاج واإلنتاجية وحل مشاكلها ومعوقاتها، وأخيرا تخصيص نسبة من اإليرادات الذاتية للمؤسسات 

 . لتتمكن من تسيير برامجها التدريبية

 "( بعنوان "ممارسات التدريب في المنظمات الكبرى في نيوزلنداReed2014 ,) :دراسة 2/2/9

"The Training Practices of Large Organizations in New Zealand"  للتعرف على واقع  الدراسةوهدفت

ممارسات التدريب في المنظمات الكبيرة في نيوزلندا وعالقته في تنمية مجاالتها في االقتصاد العالمي لها، واستخدمت الدراسة 

 عن تطوير البرامج التدريبية في هذه المنظمات التي المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة ووجهت لألشخاص المسئولين

( منها، وتوصلت الدراسة الى وجود اهتمام عالي داخل %95( استبانة وتم جمع )21( موظف ووزعت )51يعمل بها أكثر من )

ريك باتريك تقييم كي االحتياجات التدريبية، وفيما يتعلق بتقييم التدريب فإن اهتمام المنظمات كان من خالل هذه المنظمات بتحليل

بشكل كبير في المستويين األول رد فعل المتدربين  والثاني  تقييم التعلم وبشكل أقل للمستويين الثالث تقييم السلوك والرابع تقييم 
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النتائج التنظيمية، وأكدت الدراسة على أهمية وجود فرص لتطوير مخرجات التدريب من خالل تطوير أساليب التدريب، وأوصت 

 .راسة لتطوير العملية التدريبية ومخرجاتها بتطوير منظومة تحديد االحتياجات التدريبية لتواكب احتياجات سو  العمل المتقلبةالد

تقويم أساليب تحديد االحتياجات التدريبية في األجهزة األمنية. دراسة تطبيقية  ( بعنوان "2004الشتري، )دراسة  2/2/10

هدفت الدراسة إلى التعرف على جدوى األساليب المـستخدمة في األجهزة األمنية في تحديد  ض":على تدريب األمن العام بالريا

االحتياجات التدريبية، ومعرفة مدى اختالف تقدير المتـدربين والمدربين ومسئولي التدريب لفعاليـة تحديـد االحتياجـات التدريبيـة 

المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج، منها أن أبرز بـاختالف خصائـصهم الديموغرافية، واستخدمت الدراسة 

األساليب المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية تتمثل في )أسلوب الحـوار، الخبراء، أسلوب تحليل المهام، قوائم االحتياجات 

عة ت التدريبية في األجهزة األمنيـة تتمثل في عدم قناكذلك فإن أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية تحديد االحتياجا  التدريبية(.

الرؤساء بإشراك المرؤوسين في تحديد احتياجاتهم التدريبيـة، وعـدم وضوح سياسات التدريب. فضال عن افتقار مسؤولي التدريب 

حديـد بعـض الرؤساء بأهميـة تإلـى الخبـرة فـي تطبيـق األسـاليب المستخدمة لتحديد االحتياجات التدريبية. وأخيرا عدم قناعـة 

 .االحتياجات التدريبية في بعض المنظمات

 :التعليق على الدراسات السابقة

من خالل عرض الدراسات السابقة يظهر أن عملية تقييم التدريب تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، والتركيز على جوانب 

 وجد أن عملية التقييم تم ربطها بمعايير األداء ومستوى تقديم الخدمات وقدالتأثير بشكل كبير من حيث المعرفة والمهارة والسلوك، 

عية في اهتماما وجدية وواق أصبح أكثروكذلك فإن االهتمام بعملية تقييم التدريب وتقييم العائد  للجمهور في بعض الدراسات،

 .الجهات الحكومية

في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في دور عملية التدريب  على زهابتركي عن الدراسات السابقة وقد تميزت هذه الدراسة

تحليل أثر كل من االحتياجات التدريبية وجودة الحقيبة التدريبية ودور المدربين والبيئة التدريبية في  وذلك من خالل السودان،

 الحكومية.تعزيز كفاءة الموظفين في الجهات 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي تم التطر  إليها في البحث، وذلك من حيث أهمية التدريب في رفع كفاءة 

الموظف وتمكينه وتعزيز قدراته، باإلضافة إلى أهمية عناصر العملية التدريبية في تحقيق أهداف التدريب من حيث تحديد 

االحتياجات التدريبية وكفاءة المدربين والبيئة التدريبية المناسبة من حيث األجواء والمكان وسهولة الوصول، باإلضافة إلى أهمية 

 محتوياتها من مواد وتمارين وحاالت دراسية وتطبيقات. جودة الحقيبة التدريبية بكل

 

 ث:منهجـية البح. 3

يتمثل مجتمع البحث في موظفي الجهات الحكومية في السودان في السودان، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار 

المستخدمة في جمع المعلومات األولية في تمثلت األداة و(. 020( موظف وموظفة تم استرجاع )051عينة ميسرة مكونة من )

ممت لجمع المعلومات من أفراد عينة البحث من موظفي الجهات الحكومية في السودان. واحتوت االستبانة  استمارة استقصاء صت

الخبرة.  تالجوانب الديموغرافية مثل العمر والنوع، وكذلك البيانات الوظيفية واشتملت على المؤهل العلمي والوظيفة وسنوا على

راء تم إجوللتأكد من مصداقية أداة الدراسة وشمل الجزء األخير من االستبيان على محاور أساسية يدور حولها موضوع البحث. 

صد  تحكيمي لها عن طريق عرضها علي مجموعة من المختصين وذوي الخبرات بمراكز ومعاهد التدريب وبعض أساتذة 

ودانية ومع تضمين المالحظات بالحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت بصورتها اإلدارة واإلحصاء ببعض الجامعات الس
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( كأداة بغرض قياس (Alpha Cronbachأما فيما يتعلق بثبات المقياس فقد أعتمد على  النهائية متوافقة مع فرضيات البحث.

لكل محاور  9560.، وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ االتسا  الداخلي ألسئلة االستبيان لمعرفة درجة ثبات استجابات المبحوثين

معامل الصد  الذاتي والمستخرج من معامل  . وكان قيمة1.21وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبلغ االستبيان، 

اإلحصائية للعلوم تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة و .0.978الثبات )تساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات( بلغت 

( للحصول على نتائج يمكن من خاللها التحقق من صحة الفرضيات المختلفة. ولدراسة العالقات االرتباطية SPSSاالجتماعية )

معامل االرتباط (. كذلك تم استخدام Chi-squareبين متغيرات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار )

 لتحديد درجة وقوة واتجاه االرتباط.البسيط لسبيرمان 

 ( تحسب من خالل المعادلة:²*إحصائية كا تربيع )

 ( =²                                                                                                                            )                                                          

 بحيث:    

  c=Orc والعمودr التكرار المشاهد في الصف

 c  =Ercوالعمود  r التكرار المتوقع في الصف

 .%.05ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين المتغيرين إذا كان مستوى المعنوية أقل من 

بينما تم جمع البيانات الثانوية للدراسة من المراجع، المصادر، األورا  العلمية، منشورات هيئة البحوث الزراعية، البحوث 

 رير والشبكة العنكبوتية الدولية.والدراسات السابقة، الدوريات، التقا

 (Spearman)معامل ارتباط سبيرمان *

بين متغيرين من الدرجة  (correlation)يتم حساب معامل االرتباط البسيط لسبيرمان لتحديد درجة وقوة واتجاه االرتباط 

 ويحسب معامل االرتباط لسبيرمان من خالل المعادلة: (Ranks)الترتيبية، وذلك بعد تحويل قيم وصفات المتغيرين إلى رتب 

2 2

( )( )

( ) ( )

x X y Y
r

x X y Y
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 حيث أن:
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d.الفر  بين رتب المتغيرين : 

N.حجم العينة : 



  ErcErcOrc
R

R

C

C

/
1 1

2

 
 



http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    297 

 ISSN: 2706-6495 

 
حيث كلما اقتربت القيمة من الواحد، كلما دلّت على قوة االرتباط بين المتغيرين،  1±_0تنحصر قيمة معامل االرتباط البسيط بين 

وكلما اقتربت من الصفر دّل ذلك على ضعف االرتباط بين المتغيرين. اإلشارة الموجبة لمعامل االرتباط تدل على وجود ارتباط 

 سي بينهما.طردي بين المتغيرين بينما اإلشارة السالبة داللة على وجود ارتباط عك

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:. 4

في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة بموظفي الجهات الحكومية في السودان بحسب إفاداتهم، 

 وذلك من خالل المعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية. 

 وصف وتحليل خصائص عينة الدراسة: 4/1

بينما تمثل  %92، أن نسبة عينة الدراسة من الذكور تمثل لخصائص الديمغرافية لعينة الدراسةبا( والخاص 0يتضح من الجدول )

 . وهذا يعني أن ثالثة أرباع العينة من فئة الذكور.%22نسبة اإلناث 

سنة، ويدل ذلك على أن فئة  22- 25تقع أعمارهم ما بين  %59غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة  ( أن0كما يتضح من جدول )

من  %2بينما نسبة . %02سنة والبالغة نسبتهم  25الشباب هي الغالبة بين قوى العمل إذا ما أضفنا إليهم من تقع أعمارهم دون 

 العينة تشكلت ممن تجاوزت أعمارهم سن الخامسة والخمسين.

لديهم مؤهل جامعي وفو  الجامعي، وهي تدل على أن هناك  %52( أن غالبية أفراد العينة وبنسبة 0أيضاً يتالحظ من الجدول )

، وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا من %2توجه للدراسات العليا ورغبة للتطور المهني. بينما من لديهم مؤهل ثانوي بلغت نسبتهم 

 . الثانوي من أقلينة ممن هم من الع %0حجم العينة. وكانت نسبة 

سنة يعملون في الجهات  02إلى  5( من أصحاب الخبرة من %22( أن النسبة األكبر من المبحوثين )0كذلك يتضح من جدول )

الحكومية في السودان، مما يدل بأن لهم خبرة طويلة في مجاالتهم المختلفة. ويليها نسبة خبرة المبحوثين من خمسة سنوات فأقل 

، وهذه النسبة تعني %21سنة بلغت نسبتهم التراكمية  22سنة وحتى  02. كذلك فإن من تتراوح سنوات خبرتهم من %22ة وبنسب

أن هناك فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب تعزيزا لمبدأ تعاقب األجيال وكذلك إمكانية االستفادة من المبحوثين ذوي الخبرة 

 سنة فأكثر.  25( لمن تمثلت خبرتهم في %9كانت أقل نسبة )الطويلة في مجاالت العمل المختلفة. و

موظفين ال يشغلون مناصب إدارية.  %52( نجد أن غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة 0وأخيرا ومن خالل إحصاءات جدول )

نسبة الخبراء في عينة ، وكذلك %09من أفراد العينة مدراء إدارة، في حين أن رؤساء األقسام بلغت نسبتهم  %22بينما نسبة 

 .%9الدراسة قد بلغت 

 (: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:1جدول )

 النسبة % التكرار فئات المتغير المتغير

 

 النوع

 %92 95 ذكر 

 %22 22 أنثى

 100.0 020 المجموع

 

 العمر

 %02 19 25أقل من 

22 – 25 20 22% 
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35 – 44 29 20% 

45 – 54 25 22% 

 %2 5 فو  فما 55

 100.0 020 المجموع

 

 المؤهل العلمي

 %0 0 الثانوي من أقل

 %2 2 ثانوي

 %5 2 الوسيط دبلوم درجة

 %22 25 البكالوريوس درجة

 %21 92 دراسات عليا

 100.0 020 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 %22 21 سنة 5أقل من 

 %22 22 سنة 02سنه الى  5من 

 %22 25 سنة 22 سنه الى 05من 

 %9 9 سنة 25أكثر من 

 100.0 020 المجموع

 

 الوظيفة الحالية

 %22 29 إدارة مدير

 %09 20 قسم رئيس

 %9 01 خبير

 %52 22 موظف

 100.0 020 المجموع

 (.2120المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )
 

 المحاور:إجمالي آراء عينة الدراسة حسب  4/2

تعلق بتحليل إجمالي آراء العينة، حيث يلزم توضيح المقاييس التي اعتمدت في قياس اآلراء ومن ثم يهذا الجزء من الدراسة 

 لتحديد التوجه العام الستجابات عينة الدراسة.  (Likert Scale) مقياس ليكرتتحليلها. إذ تم استخدام 

لتقييم مواقف المستجيبين للدراسة االستقصائية. كانت العناصر الفردية في مقياس عينة ليكرت ( مقياًسا مقتضبًا 0522اقترح ليكرت )

 خمسة بدائل لالستجابة تمثلت في: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق وغير موافق بشدة. وفق التصنيف التالي:

 الموقف السلوكي )االتجاه( الدرجة الوسط الحسابي

 موافق بشدة غير 1 0.95إلى  0من 

 غير موافق 2 2.55إلى  0.9من 
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 محايد 3 2.25إلى  2.2من 

 موافق 4 2.05إلى  2.2من 

 موافق بشدة 5 5إلى  2.2من 

، بينما تراوح الوسط 0.95وحتى  0ومن خالل هذا التصنيف يتضح أن عبارة غير موافق بشدة يتراوح الوسط الحسابي لها من 

، 2.25وحتى  2.2، أما بالنسبة لعبارة محايد فكان الوسط الحسابي لها ما بين 2.55إلى  0.9بين الحسابي لعبارة غير موافق ما 

، وأخيراً تراوح الوسط الحسابي لعبارة موافق بشدة ما بين 2.05وحتى  2.2بينما كان الوسط الحسابي لعبارة موافق يتراوح بين 

 .5وحتى  2.2

( والخاص بإجمالي آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2الجدول رقم )في هذا الجزء من الدراسة سنعمل على تحليل 

سيتم البدء بالمحاور األربعة األولى والتي تمثل و(، 2والبالغة خمسة محاور، وسيتم تناولها بنفس الترتيب الوارد في الجدول )

بية، تناول المحور األول والمتعلق باالحتياجات التدري وسيتم المتغيرات المستقلة كما تم التوضيح سابقاً من خالل نموذج الدراسة.

ثم المحور الثاني والخاص بالحقيبة التدريبية، فالمحور الثالث المتعلق بكفاءة المدربين، ويأتي محور البيئة التدريبية رابعاً، أما 

 دراسة. فيما يتعلق بمحور كفاءة الموظف فهو الخامس والذي يمثل المتغير التابع لهذه ال

 استجابات عينة الدراسة لمحور االحتياجات التدريبية: 4/2/1

من عينة الدراسة أجابوا بالموافقة عند سؤالهم  %91.2( والمتعلق باالحتياجات التدريبية، أن 2يتضح من المحور األول بالجدول )

بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من  %05.9. بينما أجاب تحديد االحتياجات التدريبية في العمل من خالل المعارف التخصصيةعن 

 . %5.5كانوا على الحياد 

بالموافقة، بينما  %92.2أجاب  تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من خالل المهارات اإلدارية،عن وعند سؤال عينة الدراسة 

 بمحايد. أجابوا %00.2. في حين أن %02.0بلغت نسبة غير الموافقين على نفس السؤال 

نسبة من  أجابوا بالموافقة. في حين بلغت %59.9فإن  تم إشراك الموظف في تحديد احتياجاته التدريبيةأما فيما يتعلق بسؤال أنه 

 . %02بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد . %29.2أجابوا بعدم الموافقة 

في بطاقتي التدريبية راعت األوقات الزمنية المختلفة خالل البرامج التدريبية المدرجة  كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن أن

 أجابوا بالحياد. %22.2. في حين أن %22.0بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين  %52.5أجاب  فقد ،السنة

بينما  %22.2بلغت نسبتهم  االحتياجات التدريبية وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.5. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %20.0بلغت نسبة إجمالي من لم يوافقوا 

 استجابات عينة الدراسة لمحور الحقيبة التدريبية: 4/2/2

جابوا بالموافقة على أن من عينة الدراسة أ %92.9( والمتعلق بالحقيبة التدريبية، أن 2يتضح من المحور الثاني بالجدول رقم )

بعدم الموافقة، وبلغت نسبة من كانوا على  %02.2بينما أجاب  ساهمت في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي. الحقيبة التدريبية

 .  %02الحياد 

بالموافقة، بينما بلغت نسبة  %92.2، أجاب احتوت على معلومات مفيدة للعمل الحقيبة التدريبية عن أنوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %2.0. في حين أن %02.2غير الموافقين 
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أجابوا بالموافقة.  %99.5فإن  أن الحقيبة التدريبية تضمنت على تمارين تعزز المعلومات والمعارف الالزمةأما فيما يتعلق بسؤال 

 . %02.2بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد . %9.2نسبة من أجابوا بعدم الموافقة  في حين بلغت

بالموافقة، بينما  %92.2أجاب  تضمنت الحقيبة التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبة، فقدكذلك عند سؤال عينة الدراسة عن إن 

 أجابوا بالحياد. %05.9. في حين أن %5.5بلغت نسبة غير الموافقين 

 %55.2ن نسبة ، فإالحقيبة التدريبية احتوت على أفالم تدريبية مناسبة للبرنامج التدريبيةن كما وعند سؤال عينة الدراسة عن أ

 .%20.5بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  %22.2أجابوا بالموافقة في مقابل 

بعدم  %02.5أجابوا بالموافقة، بينما أجاب  %29.2وأخيراً تم سؤال عينة الدراسة عن أن الحقيبة امتازت بحداثة محتوياتها، فإن 

 .%02.5الموافقة، في حين بلغت نسبة من كانوا على الحياد 

بينما بلغت  %92.0بلغت نسبتهم  الحقيبة التدريبية وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.5نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد  . في حين أن%02نسبة إجمالي من لم يوافقوا 

 المحاورآراء عينة الدراسة بحسب (: 2جدول )

 غير

 موافق

 بشدة

 غير

 موافق
 موافق محايد

 موافق

 بشدة

 

 االحتياجات التدريبية 26.0% 38.4% 14.5% 16.3% 4.8%

 يةالتخصص تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المعارف 31.4% 38.8% 9.9% 13.2% 6.6%

    تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المهارات اإلدارية 31.4% 43.0% 11.6% 11.6% 2.5%

 تم اشراكي في تحديد احتياجاتي التدريبية 24.8% 33.9% 14.0% 21.5% 5.8%

 األوقاتراعت البرامج التدريبية المدرجة في بطاقتي التدريبية  16.5% 38.0% 22.3% 19.0% 4.1%

  الزمنية المختلفة خالل السنة

 الحقيبة التدريبية 26.9% 45.2% 13.9% 10.6% 3.4%

 ساهمت الحقيبة التدريبية في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي 22.3% 50.4% 14.0% 10.7% 2.5%

 احتوت الحقيبة التدريبية على معلومات مفيدة للعمل 38.8% 43.8% 4.1% 9.9% 3.3%

تضمنت الحقيبة التدريبية على تمارين تعزز المعلومات والمعارف  28.1% 50.4% 13.2% 5.8% 2.5%

 الالزمة 

 تضمنت الحقيبة التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبة 26.4% 47.9% 15.7% 7.4% 2.5%

 ج التدريبيللبرناماحتوت الحقيبة التدريبية على أفالم تدريبية مناسبة  15.7% 39.7% 21.5% 17.4% 5.8%

 امتازت الحقيبة التدريبية بحداثة محتوياتها 29.8% 38.8% 14.9% 12.4% 4.1%

 كفاءة المدربين 35.4% 40.1% 16.3% 6.2% 2.1%

 يمتاز المدرب بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة 38.8% 38.8% 16.5% 8%. 5.0%
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 روح التفاعل والنشاط في القاعة التدريبيةيعمل المدرب على بث  36.4% 39.7% 14.9% 5.0% 4.1%

 يراعي المدرب الفرو  الفردية بين المتدربين 25.6% 36.4% 26.4% 9.1% 2.5%

 يساهم احترام المدرب للوقت بتحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي 47.1% 39.7% 6.6% 6.6% 0.0%

 في األسلوب التدريبييحرص المدرب على التغيير  34.7% 40.5% 15.7% 8.3% 8%.

 يسعى المدرب إلى قياس أثر ما قدمه للمتدربين خالل البرنامج 29.8% 45.5% 17.4% 7.4% 0.0%

 البيئة التدريبية 26.3% 42.0% 15.7% 13.4% 2.6%

 هناك سهولة في الوصول الى مكان التدريب 22.3% 43.8% 17.4% 14.0% 2.5%

 القاعات التدريبية بالهدوء والراحة امتازت 30.6% 43.0% 13.2% 9.9% 3.3%

 امتازت القاعات التدريبية بسهولة الحركة والتفاعل بين الموجودين 31.4% 44.6% 14.0% 7.4% 2.5%

 تتوفر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب 23.1% 35.5% 18.2% 19.8% 3.3%

 للمتدربينتتوفر مرافق خدماتية مناسبة  24.0% 43.0% 15.7% 15.7% 1.7%

 كفاءة الموظف 34.8% 47.1% 9.4% 7.3% 1.4%

 ساهم التدريب في زيادة إنتاجيي في العمل 29.8% 48.8% 11.6% 8.3% 1.7%

 ساهم التدريب في تقليل أخطاء الموظف في العمل 33.9% 47.9% 9.9% 6.6% 1.7%

 موارد العملساهم التدريب في تحسين قدرتي إلدارة  36.4% 43.0% 10.7% 8.3% 1.7%

 ساهم التدريب في تعزيز روح المبادرة واألبداع عندي 39.7% 43.8% 7.4% 8.3% 8%.

 ساهم التدريب في تحسين عالقتي مع االخرين في محيط العمل 34.7% 52.9% 6.6% 5.0% 8%.

 ساهم التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائح 34.7% 46.3% 9.9% 7.4% 1.7%

 اجمالي اراء عبنة الدراسة 30.2% 42.8% 13.9% 10.3% 2.7%

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 

 استجابات عينة الدراسة لمحور كفاءة المدربين: 4/2/3

بالموافقة على أن المدرب من عينة الدراسة أجابوا  %99.2( والمتعلق بكفاءة المدربين، أن 2يتضح من المحور الثالث بالجدول )

 .  %02.5بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %5.9بينما أجاب  يمتاز بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة.

بالموافقة، بينما  %92.0فقد أجاب  ،عن أن المدرب يعمل على بث روح التفاعل والنشاط في القاعةوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %02.5. في حين أن %5.0بلغت نسبة غير الموافقين 

نسبة من أجابوا  أجابوا بالموافقة. في حين بلغت %22فإن أن المدرب يراعي الفرو  الفردية بين المتدربين، أما فيما يتعلق بسؤال 

 . %22.2انوا على الحياد بينما بلغت نسبة من ك. %00.2بعدم الموافقة 

 %92.9جاب أ ، فقدكذلك عند سؤال عينة الدراسة عن أن احترام المدرب للوقت يساهم في تحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي

 .أجابوا بالحياد %2.2. في حين أن %2.2بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين 
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أجابوا بالموافقة وبالمقابل  %95.2، فإن نسبة ص على التغيير في األسلوب التدريبيالمدرب يحر وعند سؤال عينة الدراسة عن أن

 .%05.9بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  5.0%

دربين توأخيرا في هذا المحور المتعلق بكفاءة المدربين، تم سؤال عينة الدراسة عن أن المدرب يسعى إلى قياس أثر ما قدمه للم

بعدم الموافقة، في حين بلغت نسبة من كانوا على الحياد  %9.2أجابوا بالموافقة، بينما أجاب  %95.2خالل البرنامج، فإن 

09.2%. 

بينما بلغت  %95.5بلغت نسبتهم  كفاءة المدربين وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%02.2. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %9.2نسبة إجمالي من لم يوافقوا 
 

 استجابات عينة الدراسة لمحور البيئة التدريبية: 4/2/4

بالموافقة عند سؤالهم عن من عينة الدراسة أجابوا  %22.0( والمتعلق بالبيئة التدريبية، أن 2يتضح من المحور الرابع بالجدول )

بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %02.5. بينما أجاب أن كانت هناك سهولة في الوصول إلى مكان التدريب

09.2% . 

بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير  %92.2فقد أجاب  ،عن أن قاعات التدريب امتازت بالهدوء والراحةوعند سؤال عينة الدراسة 

 أجابوا بالحياد. %02.2. في حين أن %02.2الموافقين 

أجابوا بالموافقة. في  %92فإن عن أن قاعات التدريب امتازت بسهولة الحركة والتفاعل بين الموجودين أما فيما يتعلق بسؤال 

 . %02من كانوا على الحياد  لغت نسبة. وب%5.5نسبة من أجابوا بعدم الموافقة  حين بلغت

بالموافقة، بينما بلغت نسبة  %59.2أجاب  فقد كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن توافر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب،

 أجابوا بالحياد. %09.2. في حين أن %22.0غير الموافقين 

بمقابل  %29تية مناسبة للمتدربين، فكانت نسبة من أبدوا الموافقة ويشمل السؤال األخير في هذا المحور مدى توافر مرافق خدما

 أجابوا بالحياد.  %05.9لمن لم يوافقوا. في حين أن  09.2%

بينما بلغت نسبة إجمالي من  %29.2 البيئة التدريبية لكل عناصر محوروكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة 

 .%05.9ن أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد . في حي%02لم يوافقوا 

 )المتغير التابع(: كفاءة الموظفيناستجابات عينة الدراسة لمحور  4/2/5

من عينة الدراسة أجابوا بالموافقة على أن  %99.2( والمتعلق بكفاءة الموظف، أن 2يتضح من المحور الخامس بالجدول )

 . %00.2بعدم الموافقة. وبلغت نسبة من كانوا على الحياد  %01بينما أجاب  التدريب ساهم في زيادة إنتاجيي في العمل.

 %90.9، فقد أجاب وعند سؤال عينة الدراسة عن مدى موافقتهم بأن التدريب قد ساهم في تقليل أخطاء الموظف في العمل

 ابوا بالحياد.أج %00.2. في حين أن %9.2بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين على نفس السؤال 

. وقد بلغت نسبة %95.2، فإن نسبة من أجابوا بالموافقة ساهمة التدريب في تحسين قدرتي إلدارة موارد العملأما فيما يتعلق بم

 أجابوا بمحايد. %01.9. في حين أن %01من أجابوا بعدم الموافقة 

أجابوا  %92.5كما وعند سؤال عينة الدراسة عن مساهمة التدريب في تعزيز روح المبادرة واإلبداع عند الموظف، فإن نسبة 

 .%9.2بينما بلغت نسبة من كانوا على الحياد أجابوا بعدم الموافقة.  %5.0بالموافقة وبالمقابل 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    303 

 ISSN: 2706-6495 

 
بالموافقة، %99.2فقد أجاب في تحسين عالقتي مع األخرين في محيط العمل، كذلك عند سؤال عينة الدراسة عن مساهمة التدريب 

 أجابوا بالحياد. %2.2 بينما. %5.9بينما بلغت نسبة غير الموافقين 

لموافقة فكانت نسبة من أبدوا ا ساهمة التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائحوكان السؤال األخير في هذا المحور عن مدى م

 . %5.5لم يوافقوا. بينما بلغت نسبة من أجابوا بالحياد  %5.0حين أن  في 90%

بينما بلغت نسبة إجمالي من  %90.5 كفاءة الموظف وكخاتمة لهذا المحور فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر محور

 .%00.2. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %9.9لم يوافقوا 

بينما بلغت نسبة إجمالي  %92( فإن إجمالي آراء من أبدوا الموافقة لكل عناصر المحاور الخمسة بلغت نسبتهم 2ل )وكخاتمة لجدو

 .%02.5. في حين أن نسبة إجمالي من أجابوا بالحياد %02من لم يوافقوا 

 التوجه العام آلراء عينة الدراسة: 4/3

نجد أن الوسط الحسابي لكل محاورها،  بالتوجه العام آلراء عينة الدراسة المتعلقةوالذي يتناول اإلحصاءات  (2فيما يلي الجدول )

وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا  2.25بالنسبة للمحور األول للدراسة والمتعلق بتحديد االحتياجات التدريبية قد بلغ 

 المحور بالموافقة.

وعليه فإن التوجه العام للمحور  2.90الذي يمثل الحقيبة التدريبية بلغ الوسط الحسابي أما فيما يتعلق بالمحور الثاني من الدراسة و

 بالموافقة.

وكان التوجه العام ألفراد عينة الدراسة  2.10كما يتعلق المحور الثالث للدراسة بكفاءة المدربين، إذ بلغ الوسط الحسابي فيه 

 بالموافقة أيضاً.

، وكان التوجه العام 2.92اص بالبيئة التدريبية فقد كان الوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة أما المحور الرابع للدراسة والخ

 موافق.

 (: التوجه العام آلراء عينة الدراسة3جدول )

التوجه 

 العام

الوسط 

 الحسابي

  

 االحتياجات التدريبية 3.65 موافق

 المعارف التخصصيةتم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من  3.75 موافق

    تم تحديد احتياجاتي التدريبية في العمل من المهارات اإلدارية 3.89 موافق

 تم اشراكي في تحديد احتياجاتي التدريبية 3.50 موافق

  راعت البرامج التدريبية المدرجة في بطاقتي التدريبية األوقات الزمنية المختلفة خالل السنة 3.44 موافق

 الحقيبة التدريبية 3.81 موافق

 ساهمت الحقيبة التدريبية في ترجمة مضمون البرنامج التدريبي 3.79 موافق

 احتوت الحقيبة التدريبية على معلومات مفيدة للعمل 4.05 موافق

 تضمنت الحقيبة التدريبية على تمارين تعزز المعلومات والمعارف الالزمة  3.96 موافق

 التدريبية على تطبيقات تدريبية مناسبةتضمنت الحقيبة  3.88 موافق

 احتوت الحقيبة التدريبية على أفالم تدريبية مناسبة للبرنامج التدريبي 3.42 موافق

 امتازت الحقيبة التدريبية بحداثة محتوياتها 3.78 موافق

 كفاءة المدربين 4.01 موافق
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 يمتاز المدرب بكفاءة في توصيل المعرفة الالزمة 4.06 موافق

 يعمل المدرب على بث روح التفاعل والنشاط في القاعة التدريبية 3.99 موافق

 يراعي المدرب الفرو  الفردية بين المتدربين 3.74 موافق

 موافق

 بشدة

 يساهم احترام المدرب للوقت بتحقيق االستفادة من البرنامج التدريبي 4.27

 التدريبييحرص المدرب على التغيير في األسلوب  4.00 موافق

 يسعى المدرب إلى قياس أثر ما قدمه للمتدربين خالل البرنامج 3.98 موافق

 البيئة التدريبية 3.76 موافق

 هناك سهولة في الوصول الى مكان التدريب 3.69 موافق

 امتازت القاعات التدريبية بالهدوء والراحة 3.88 موافق

 الحركة والتفاعل بين الموجودينامتازت القاعات التدريبية بسهولة  3.95 موافق

 تتوفر أماكن لالستراحة خالل أوقات التدريب 3.55 موافق

 تتوفر مرافق خدماتية مناسبة للمتدربين 3.72 موافق

 كفاءة الموظف 4.07 موافق

 ساهم التدريب في زيادة إنتاجيي في العمل 3.97 موافق

 في العملساهم التدريب في تقليل أخطاء الموظف  4.06 موافق

 ساهم التدريب في تحسين قدرتي إلدارة موارد العمل 4.04 موافق

 ساهم التدريب في تعزيز روح المبادرة واألبداع عندي 4.13 موافق

 ساهم التدريب في تحسين عالقتي مع االخرين في محيط العمل 4.16 موافق

 ساهم التدريب في تعزيز التزامي بالقوانين واللوائح 4.05 موافق

 اجمالي اراء عبنة الدراسة 3.87 موافق

(.0212الميدانية، )جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة  المصدر:  

 

 بتوجه عام بالموافقة.  2.19أما المحور الخامس للدراسة واألخير والمتعلق بكفاءة الموظف، بلغ الوسط الحسابي فيه 

المستقلة بينما يمثل المحور الخامس وهو كفاءة الموظف المتغير التابع. المحاور األربعة السابقة كانت متعلقة بمتغيرات الدراسة 

وعليه فإن التوجه العام هو الموافقة. كما يمكن  2.19( بأن الوسط الحسابي لمحور كفاءة الموظف 2ويالحظ من خالل جدول )

، 2.19، و2.92، و2.10، و2.90، و2.25مالحظة أن كل المحاور يتمثل االتجاه العام فيها بالموافقة وبأوساط حسابية بلغت 

وذلك لكل من محور االحتياجات التدريبية، والحقيبة التدريبية، وكفاءة المدربين، والبيئة التدريبية، وكفاءة الموظف على التوالي. 

 .2.99ط مقداره وبناًء على لذلك عند احتساب الوسط الحسابي إلجمالي آراء عينة الدراسة فإن االتجاه العام هو الموافقة بمتوس

 :Reliability))اختبار معامل الثبات  4/3

 :اختبار معامل الثبات لجميع محاور أسئلة االستبيان 4/3/1

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 29 

فهي مرتفعة  9560.االستبيان، تساوي(، لكل محاور Cronbach's Alphaيوضح الجدول أعاله وأن قيمة معامل الفا كرونباخ )

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا.جدا. 
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 0.978معامل الصد  الذاتي والمستخرج من معامل الثبات )تساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات( تساوي 

 اختبار معامل الثبات حسب المحور: 4/3/2

 (: التوجه العام آلراء عينة الدراسة4جدول )

 Cronbach's Alpha N of Items الدراسةمحاور 

 2 0.754 االحتياجات التدريبية

 2 1.519 الحقيبة التدريبية

 2 0.867 كفاءة المدربين

 5 1.929 البيئة التدريبية

 2 0.942 كفاءة الموظف

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

جدا، حيث تراوحت  (، لجميع محاور الدراسة مرتفعةCronbach's Alphaالفا كرونباخ )ن قيمة معامل أ( 2يوضح الجدول )

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائيا.. 1.522و 1.952ما بين 

 اختبار الفرضيات: 4/4

ة بأثر عملية التدريب في رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومي في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة

وذلك باختبار الفرضيات من خالل المعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها، ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة  في السودان

 اإلحصائية.

 اختبار الفرضية األولى: 4/4/1

خاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة الخمسة، ( وال2تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

صائية عالقة ذات داللة إح وجود غيرات الفرضية األولى، والتي تنص علىأوال: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين مت

 بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

تم استخدام  ،تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

مستوى الداللة اإلحصائية و 79.040( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5ما هو موضح في جدول )( ك²xائية كاي تربيع )إحص

تطبيق عملية التدريب من يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  ، وهي أقل من مستوى0.000

 ، لذا نقبل بالفرضية األولى.الموظفحيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة 

 (: اختبار مربع كاي بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف5جدول )

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 79.040 16 .000 

Likelihood Ratio 53.432 16 .000 
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Linear-by-Linear Association 25.936 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )  

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية األولى باستخدامثانياً: 

( بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة Pearson's R( يبن أن معامل االرتباط )2الجدول )

 (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0.000، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما أن قيمة  0.465الموظف، تساوي 

 =α ( وتعزيز كفاءة الموظف، يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية(.  

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 6جدول )   

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. 

Sig. 

Interval by Interval Pearson's R .465 .086 5.728 .000 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 
.477 .079 5.915 .000 

N of Valid Cases 121    

(.2120المصدر: جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، )  

 اختبار الفرضية الثانية: 4/4/2

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2لتأكيد على صحة النتائج التي وردت بالجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( الخمسة، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

وجد عالقة ذات تأنه سنتطر  في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثانية، والتي تنص على  أوال:

 داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

تم استخدام إحصائية  ،ن حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظفتطبيق عملية التدريب م ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 167.326( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 9كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

عملية التدريب من حيث  تطبيقيفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 .. لذا نقبل بالفرضية الثانية)الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف

تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف(: اختبار مربع كاي 2جدول )  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 167.326 16 .000 

Likelihood Ratio 83.789 16 .000 

Linear-by-Linear Association 57.943 1 .000 
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N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثانية باستخدام معامل االرتباط:ثانياً: 

 ،عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف( بين Pearson's R( يوضح أن معامل االرتباط )9الجدول )

، ) α=  (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0001.، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما أن قيمة  6951. تساوي

 .عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظفيعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 2جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. T Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .695 .056 10.541 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.609 .063 8.366 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 اختبار الفرضية الثالثة: 4/4/3

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة 2جدول )في التأكيد صحة النتائج التي وردت ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( الخمسة، وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 وتعزيز كفاءة الموظف.

وجد عالقة ذات تأنه:  سنتطر  في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثالثة. والتي تنص على أوال:

 داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.

تخدام إحصائية ، تم اسكفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظفتطبيق عملية التدريب من حيث ) ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 50.306( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

التدريب من حيث )كفاءة تطبيق عملية يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 وعليه نقبل الفرضية الثالثة.. المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف

(: اختبار مربع كاي تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة 9جدول )

 الموظف

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 50.306 12 .000 

Likelihood Ratio 48.957 12 .000 
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Linear-by-Linear 

Association 
27.247 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الثالثة باستخدامثانياً: 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف االرتباط معامل(: 10جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .477 .085 5.912 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.484 .077 6.032 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

( بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف، Pearson's R( يبن أن معامل االرتباط )01) الجدول

، ) α=  (0.05الداللة  أصفر من مستوى، وهي 0.000، تساوي .Sigفهو ارتباط طردي متوسط. وبما ان قيمة  0.477تساوي 

 يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف.

 اختبار الفرضية الرابعة: 4/4/3

( والخاص بتكرارات إجابات آراء عينة الدراسة بالنسبة لجميع محاور الدراسة الخمسة، 2تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل

مدى وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

 كفاءة الموظف.

وجد عالقة ت أنه:في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الرابعة، والتي تنص على  سنتطر  أوال:

 ذات داللة إحصائية بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.

التدريبية( وتعزيز كفاءة (: اختبار مربع كاي تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة 11جدول )

 الموظف

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 181.480 16 .000 

Likelihood Ratio 60.285 16 .000 

Linear-by-Linear Association 34.713 1 .000 

N of Valid Cases 121   

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  
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م استخدام إحصائية ، تتطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف ولتوضيح العالقة االرتباطية بين

، 0.000مستوى الداللة اإلحصائية و 181.480( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 00كما هو موضح في جدول ) (²xكاي تربيع )

تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة يفسر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وهذا) α=  (0.05الداللة  وهي أقل من مستوى

 لذلك نقبل الفرضية الرابعة لهذه الدراسة.. التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف

 معامل االرتباط: سنتطر  إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية الرابعة باستخدامثانياً: 

بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف معامل االرتباط(: 12جدول )  

 Value Asymp. Std. 

Error 

Approx. 

T 

Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R .538 .096 6.959 .000 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.474 .083 5.876 .000 

N of Valid Cases 121    

(.0212جمعت وحسبت وفق بيانات الدراسة الميدانية، ) المصدر:  

( بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف، Pearson's Rالجدول االعلى يبن أن معامل االرتباط )

 α=  (0.05الداللة  ، وهي أصغر من مستوى0.000 ، تساوي..Sigارتباط طردي متوسط. وبما ان قيمة  فهو 5380. تساوي

 ، يعني وجود ارتباط ذو داللة معنوية بين عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف.)
 

 الخاتمة والتوصـــيات:. 5

 :استنتاجات الدراسة 5/1

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:بناًء على تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم 

 وجود عالقة بين عملية التدريب وتعزيز كفاءة الموظف. -0

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. -2

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )الحقيبة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف،  -2

 عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )كفاءة المدربين( وتعزيز كفاءة الموظف. وجود -2

 وجود عالقة بين تطبيق عملية التدريب من حيث )البيئة التدريبية( وتعزيز كفاءة الموظف. -5

 :توصيات الدراسة 5/2

 التالية:التوصيات بناًء على االستنتاجات السابقة تم التوصل إلى 

تياجات التدريبية الحقيقية والموضوعية للموظفين لضمان مساهمة كل ذلك في تعزيز كفاءة أدائهم، أهمية تحليل االح -0

ولتحديد برامج تدريبية تسهم في معالجة نقاط الضعف عند الموظفين باإلضافة إلى تمكين الموظفين في مجاالت العمل 

 والتخصص التي تحتاجه الجهة.

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    310 

 ISSN: 2706-6495 

 
الحقائب التدريبية ودورها في تعزيز كفاءة الموظفين، بحيث تسهم هذه الحقائب في ضرورة مراجعة وتحليل أثر جودة  -2

 تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج التدريبي بجميع مكوناتها من مواد وتمارين وحاالت تدريبية وألعاب وأفالم....

ة على وجود معايير موضوعي التطوير المستمر للمدربين لضمان دورهم الفعال في تعزيز كفاءة الموظفين، والحرص -2

 في اختيار المدربين بما يضمن تدريب تطبيقي تحليلي يعزز البرنامج التدريبي.

 ضرورة تهيئة البيئة التدريبية وتحسينها في تعزيز االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة للموظفين. -2

 

 قائمة المصادر المراجع

 الكتب والمراجع: :أوالً     

 (، إدارة الموارد البشرية، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2111نادر، )أبو شيخة،  .0

(، إدارة الموارد البشممممرية، الطبعة الرابعة، شممممركة مطابع السممممودان للعملة المحدودة، 2100إسممممماعيل، زكى مكي، ) .2

 الخرطوم، السودان.

والتوزيع، عمان،  للنشممممممرالجنادرية األولى، الطبعة البشممممممرية، الموارد وتنمية (، تدريب 2102عبد الكريم، )جميل،  .2

 األردن.

 (. إدارة الموارد البشرية. دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر. اإلسكندرية. مصر.2119حجازي، محمد. ) .2

ها في البيئة العربية (، تكنولوجيا األداء البشممممممري في المنظمات واألسممممممس النظرية ودالالت2112درة، عبد الباري، ) .5

 المعاصرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر. 

األسمممممس النظرية والتطبيقات العملية، مكتبة العبيكان. الرياض،  –(، إدارة الموارد البشمممممرية 2110رشممممميد، مازن، ) .2

 السعودية.

 عمان، األردن.(، إدارة األفراد، مكتبة المجتمع العربي للنشر، 2112زويلف، مهدي، ) .9

(، إدارة الموارد البشمممممرية، إدارة األفراد، الطبعة األولى، دار الشمممممرو  للنشمممممر والتوزيع، 2115شممممماويش، نجيب، ) .9

 عمان، األردن.

(، إدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد، الطبعة الثالثة، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، 2100شاويش، نجيب، ) .5

 األردن.

(، إدارة الموارد البشممرية. االتجاهات الحديثة وتحديات األلفية الثالثة. الدار 2105هلل وسممنجق، غالب. )الشممرعة، عطا .01

 المنهجية للنشر. عمان. األردن. 

 (، تخطيط المسار الوظيفي، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.2102عبد الفتاح، أحمد، ) .00

موارد البشمرية المعاصمرة بعد استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، (، إدارة ال2105عقيلي، عمر وصمفى، ) .02

 األردن.

 ، السودان.(: إدارة األفراد، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم2115المقلي، عمر أحمد عثمان، ) .02

 (، إدارة الموارد البشرية، صنعاء، اليمن.2102منصور محمد إسماعيل، ) .02

 (، إدارة الموارد البشرية، مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن.2100وكوتل، فريد )نوري، منير  .05
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 ثانياً: البحوث المحلية والعربية:

(، دور التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين بالمصمممارف، بالتركيز على 2112أحمد، عماد الدين أحم السمممندي، ) .0

غير منشمممممور"، “ة البكالوريوس في الدراسمممممات المالية والمصمممممرفية، المصممممارف السمممممودانية، بحث تكميلي لنيل درج

 أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية، السودان. 

 نحوالتحول ظمممل في التنظيميمممة الكفممماءة على  البشممممممريمممةالموارد  وتنميمممة تمممدريمممب أثر(، 2105ممممديحمممة، )بخوش،  .2

 التاسع، جامعة الوادي، الجزائر. العدد اقتصادية،رؤى مجلة المعرفة، اقتصاد 

(، تأثير الرضممممما الوظيفي على أداء الموارد البشمممممرية، دراسمممممة حالة 2102برياح، محمد األمين وموسممممماوي، يحي، ) .2

المؤسسة العمومية االستشفائية بمغنية، رسالة ماجستير "غير منشورة"، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.التجارية

(، أثر التدريب على أداء العاملين، دراسمممة حالة فرع دمشمممق لنقابة المحاميين، رسمممالة ماجسمممتير 2120بطرني، لين، ) .2

 "منشورة"، الجامعة االفتراضية السورية، سوريا.

رف التجارية األردنية، رسممممممالة (، أثر التدريب على أداء الموظفين في المصمممممما2109حسممممممن، مهمدي جمال محمد، ) .5

 ماجستير "غير منشورة"، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن.

 . https://www.sudaress.com/alnilin/90253(، قضايا التدريب في السودان،2102سعيد، محمد أزر ، ) .2

كلية  رسمممالة ماجسمممتير "غير منشمممورة"، (، دور التدريب في تحسمممين أداء الموارد البشمممرية،2109سمممكسممماف، عالء، ) .9

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

ينة د(، تقويم أسمممماليب تحديد االحتياجات التدريبية في األجهزة األمنية، دراسممممة تطبيقية على م2112الشممممثري، بندر. ) .9

 تدريب األمن العام بالرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.

 التجارية لألعمالالدولية  المجلةالموظفين"، أداء على  التمدريب(، فماعليمة برامج 2102نماصممممممر، )خمالمد الشممممممويرخ،  .5

 فة، الجزائر.، جامعة زيان عشور الجل22 -0(، ص9) العدد(، 2) المجلدواإلدارية، 

(، الدور المعدل للمسممممممار الوظيفي في العالقة بين التدريب وأداء الموظف في بعض 2109حسممممممام محمد، )صممممممديق،  .01

الشمركات الصممناعية بوالية الخرطوم، رسمالة ماجسممتير "غير منشمورة"، كلية الدراسممات العليا، جامعة السممودان للعلوم 

 والتكنولوجيا، السودان.

التدريب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين دراسممممممة (، 2109د، وعارف، إبراهيم مهدي )عبمد القمادر، نهماد خال .00

اسممممتطالعية آلراء عينة من العاملين في مصممممرفي دجلة والفرات وكردسممممتان في السمممممليمانية، مجلة كلية بغداد للعلوم 

 (.52االقتصادية الجامعة، العدد )

لتدريب في رفع إنتاجية العاملين، رسممالة دكتوراه "منشممورة"، كلية الدراسممات (، أهمية ا2105عبدا هللا، نهي إدريس، ) .02

 العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

 (، التدريب اإلداري. دار اليازوري، عمان، األردن.2112العزاوي، نجم. ) .02

، دار اليازوري، عمان، 01105ة اآليزو (، جودة التدريب اإلداري ومتطلبات المواصممفة الدولي2102العزاوي، نجم. ) .02

 األردن.
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(، أثر التدريب على إنتاجية عمال القطاع العام، دراسممة حالة محلية الدلنج، 2105خواض الشممامي عبد الرحيم، )علي،  .05

 منشورة"، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.“رسالة ماجستير 

(، أثر فاعلية اسممممتراتيجيات تدريب الموارد البشممممرية على أداء العاملين في الجامعات الخاصممممة 2109العمرو، علي، ) .02

 .األردنية، رسالة ماجستير "غير منشورة"، جامعة عمان العربية، عمان، األردن

المديرية دور تدريب الموارد البشمممرية في عناصمممر اإلبداع اإلداري، دراسمممة ميدانية في (، 2105كاظم، عمار جبار، ) .09

 ، جامعة بغداد.005، العدد، 25العامة لتربية الرصافة العامة الثالثة / بغداد، مجلة اإلدارة واالقتصاد، المجلد، 

(، قياس أثر التدريب في أداء العاملين، دراسممة 2115ميا، علي يونس وديب، صممالح شمميخ والشممامسممي، سممالم راشممد، ) .09

ي، مجلة جامعة تشممممممرين للبحوث والدراسممممممات العلمية، سمممممملسمممممملة العلوم ميدانية على مديرية التريبة بمحافظة البريد

 (، سوريا.0(، رقم )20االقتصادية والقانونية. مجلد )

 غير“مممماجسممممممتير العممماملين، رسممممممممالمممة  أداءفي (، دور التمممدريمممب 2102محممممد، ) علي محممممدعوض هللا الهمممدي،  .05

 .المهدي، السوداناإلمام  جامعةوالعلوم اإلدارية، االقتصاد كلية منشورة"، 

 (، تحديد االحتياجات التدريبية، ورقة علمية، المركز الثقافي الملكي، عمان، األردن.2112يونس، كمال ) .21

21. Reed, C.  (2014), The Training Practices of Large Organizations in New Zealand, 

(Unpublished Master Thesis). University of Waikato, New Zealand. 
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