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والتعلن فا األو روا – ميتب غز اإلقلنما  .وق اعتمد النلحدث المد هج الوصدفا التحلنلدا فدا وصدف
الظلهر وتفسنرهل ،وصدم النلحدث اسدتنل ة نلإلعتمدل علدا مدوذ ينرينلترند يدد ا لل ارسدة سدتبة

آراء عن دة عا دوائنة ميو ددة م د العددلملن ن د ائر الترننددة والتعلددن حنددث ت د توزنددب  )952اسددتنل ة وق د ت د

استر ا  )870استنل ة ن سنة .)%91.4
وق أظهرت تلئج ال راسة أ ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا – ميتدب غدز اإلقلنمدا
تتصددف نللفعللن دة م د وجهددة ظددر العددلملن نهددل ن سددنة  ،%74.97حنددث أ تقنددن يددل م د فر الفعددل،

الدتعل  ،السدلو  ،ال تدلئجف نسدله ن رجدة مرتفعدة ع د مسدتوي

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05فدا فعللندة

ن درامج الت د رنب ن د ائر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة الغددوث ال ولنددة األو ددروا  -ميتددب غددز اإلقلنمددا  ،يمددل
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إل ال رجة الوظنفنة وذل لصللا الذن

تتروح م  2إل ،8
رجته الوظنفنة ا

وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان الهم منها  -:ضرور العمل علد تحسدن

اتجلهدلت المتد رنن

حددو ائدر الترننددة والتعلدن ن دلألو روا  ،ورندب المادلرية فددا ندرامج الت د رنب فدا ائددر

الترننة والتعلن نللمسلر الوظنفا للمتد رنن والقد ر علد الترقدا فدا الد ائر  ،والعمدل علد تحسدن رضدل

المستفن ن م خ ملت ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

و

Abstract
The aim of this study is to identify The Effectiveness of Training
Programs from Employees’ Point of View at Department of Education in the
International Relief Agency - UNRWA - Gaza Field Office.
The researcher accredited the analytical description method in describing the
phenomenon and its interpretation The researcher designed a questionnaire
based on the Kirkpatrick model as a tool for the study to explore the opinions
of the study sample which consists of random sample of Employees at
Department of Education,(952) questionnaires were distributed where number
of retrieved questionnaires amounted (870) with a rate of (%91.4).
The study showed results, most important of which are, the training
programs in the Department of Education at UNRWA - Gaza field office
characterized by effectiveness from the Point of View of employees increased
by 74.97 %,where the assessment of each of the "reaction, learning, behavior,
results" contribute to a high degree at the level of statistical significance (α ≤
0.05) in the effectiveness of training programs, the Department of Education
in the international relief agency UNRWA- Gaza field Office , and there were
statistically significant differences between the mean estimates of sample. The
study on the areas of assessment (learning, organizational results) due to
gender in favor of males, and no statistically significant differences between
the mean estimates of the study sample on the assessment (organizational
results) are attributable to age, and for the benefit of those who are younger
than 25 years old, and there are differences statistically significant differences
between the mean estimates of the study sample about areas (learning,
behavior, organizational results) are attributable to qualification for the
benefit of those who have bachelor scientific diploma or less, and no
statistically significant differences between the mean estimates of the study
sample areas (reaction, learning, behavior , organizational results) are due to
functional class and for the benefit of their degree whose career ranged from 2
to 8.
Study also presented a group of recommendations most important of
which are، Need to work on improving attitudes toward trainees Department
of Education at UNRWA, connecting to participate in training programs in
the Department of Education career path for trainees and the ability to
advancement in the department, and work to improve the satisfaction of the
beneficiaries of the services, the Department of Education at UNRWA.
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اإلطار العام للدراسة

أوالً  :المقدمة
وعهدل أو حجمهدل أو مجدلل عملهدل أو مسدتواهل

للت رنب أهمنة يننر ج ا ألي م ظمة مهمل يدل

أو ددو الم ددتج الددذي تق مدده س دواء سددلعة أو خ م ددة )  ،فللت د رنب هددو الرينددز األسلسددنة فددا ت من ددة
ق د رات ا لعددلملن فددا الم ظمددة م د خددةل زنددل معددلرفه وصددقل مهددلراته وتحسددن اتجلهددلته حددو
العمل فا الم ظمة  .وهذا مل أي ه العدزاوي ،2006

 )13حندث أادلر إلدا أ التد رنب نحتدل

الت د رنب ميل دة مهمددة نددن األ اددبة اإل ارنددة الهل فددة إل د رفددب اليفددلء اإل تلجنددة والخ منددة وتحسددن

أسللنب العمل ،ولعل السنب فا هذه الميل ة عل المسدتونلت اإل ارندة المختلفدة هدو اإلنمدل الفعدلل
الذي نلعنه الت رنب فدا تبدونر وت مندة اليفدلءات النادرنة ،ممدل نسدلع علد تحقنده أهد اف الم ادد

نيفلء  ،نلإلضدلفة إلد تحقنده مسدتو عدلل مد اإلادنل الاخصدا لألفد ار  ،حندث أ الادعور مد

قنددل الفددر نحلجتدده إل د الت د رنب نعتنددر اددعو ار صددحنحل ويو دده ناددعر نللحلجددة إل د الت د رنب لرفددب
يفلءته  ،أمل الاعور م قندل الم ادد فندت إمدل سدتخ ا وتوظندف عمدلل ومدوظفن جد نحتدلجو

إلد التعدرف علد بننعدة عمدل الم ادد وأه د افهل  ،وامدل مدوظفن وعمدلل قد ملء فدا الم ادد نتبلددب
التبور التي ولوجا والف ا واستخ ا أسللنب وأس

ج ن توفنر معلوملت ومهلرات ج ن له .

وف ددا ظد ددل التب ددور المتسد ددلر ف ددا العصد ددر الح د د نث والتقد د التي ولد ددوجا الهلئ ددل و د ددور المعلومد ددلت
واإلتصل ت  ،فإ النرامج الت رنننة التا تق مهل أي م ظمدة نجدب أ تت لسدب مدب هدذه التبدورات،
نل ونجب أ تع ل أو تغنر لتوايب التبورات الح ن ة والمتسلرعة فا المجل ت المختلفة .

يمدل نجدب أ تتدوفر الع لصدر النادرنة المةئمدة لتلد التبدورات وذلد نعتمد علد أسدلوب ا ختندلر
والتعنددن فددا المؤسسددة وهددو مددل نن دده القحبددل ا ،2008

 )134والددذي أي د عل د أ فعللنددة

الت رنب تعتم عل يفلء الم ظمدة فدا عملندة ا ختندلر والتعندن  ،يمدل أ ده

نيفدا إ تقدلء العدلملن

الصددللحن للعمددل الددذن وقددب عل ددنه ا ختنددلر وا مددل نعقددب ا ختن ددلر ت د رنب هددؤ ء العددلملن علد د

أعمدلله الوظنفنددة نيفددلء واتق دل نغندة رفددب مسددتو يفددلنته اإل تلجنددة إلدا أقص د ح د ممي د لتد نددة
أعملله الملقل عل علتقه ندقل جه ووقت وندح ث البره وندعل
أمل أنو ال صر ،2012

رجة م اليفلء واأل اء.

 )211فقد أادلر إلدا أ فعللندة ندرامج التد رنب نميد زنل تهدل إذا يدل

األفد ار الددذن ت د اختنددلره للت د رنب ل د نه الرغنددة والق لعددة أل ن م دوا المهددلرات المبلددوب تحسددن هل،

أنضل اذا يل ت نرامج الت رنب مصممة جن ا فا ضوء األه اف المبلوب تحقنقهل .
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وتعتندر فعللنددة ندرامج التد رنب التددا تق د مهل الم ظمددة للعدلملن فنهددل م د أي در القضددلنل التددا تسددتحوذ
عل د اهتمددل الق ددلئمن علددا العملنددة الت رننن ددة  ،فعملنددة الت د رنب عملن ددة مخببددة وم ظمددة وهل ف ددة

وتيلف الي نر م الوقت والجه والملل.
لذل فإ ويللة الغوث ال ولنة – األو روا  -تسعا نلستمرار نلعتنلرهل أح المؤسسلت الهلمة فدا
تادينل الواقدب الفلسدبن ا مد حندث مدل تق مده م د خد ملت مت وعدة ،سدنمل التعلنمندة م هدل إلد تق د ن

ن درامج الت د رنب للع دلملن فنه دل والتدي د م د فعللنددة هددذه الن درامج ،خلصددة م د وجهددة ظددر العددلملن
الخلضددعن له ددذه النددرامج الت رننن ددة  ،وم د

تد نره ددل ف ددا زن ددل معددلرفه وص ددقل مه ددلراته وتحس ددن

اتجلهددلته والعمددل عل د تعزى دز إنجلننددلت ندرامج الت د رنب واصددةح وتج ددب السددلننلت التددا ق د توج د
نهددل ،ممددل نزن د م د فعللنددة ن درامج الت د رنب ورضددل العددلملن فنهددل وزنددل إ تددلجنته وتحقندده أه د اف
نرامج الت رنب المرجو م هل وأه اف الم ظمة ييل.

ثانياً :مشكلة الدراسة
لمل يل الع صر الناري هو األهد ندن ع لصدر اإل تدل فدا المؤسسدلت ،فقد عملدت األو دروا م دذ
تدسنسهل عل ت منة موار هل النارنة فنهل م خةل توفنر الع ن م النرامج الت رنننة المت وعة ،إذ

تعتنرهل أه أصولهل ،وم خةل عملا يموظف فا ائر الترننة والتعلن فا ويللدة الغدوث ال ولندة
األو ددروا فددا ميتددب غددز اإلقلنمددا ،وفددا ظددل الندرامج واأل اددبة والفعللن دلت التددا تقددو نهددل األو ددروا

لت د رنب موار هددل النا درنة وت منددة ق د راتهل المه نددة التددا ت دد رت نهددل واددلريت فددا الع ن د م هددل ،وم د

خددةل مةحظددلتا آللن دلت ت فنددذ هددذه األ اددبة والفعللن دلت والن درامج ،ونل عتمددل علددا تددلئج نعددض

ال راسلت السلنقة م ل راسة ترنل ،2006،
نم ار

 (97وها نع وا فمايةت الم نرن المسلع ن

ويل لة الغوث نمحلفظلت غز م وجهة ظره وسنل عةجهلف التدا توصدلت إلدا مجموعدة

م ال تلئج تتعله نمجلل الت رنب وها - :
 قلة مراعل الويللة لرغنلت الم نرن المسلع ن أو احتنلجلته ع د بدرح المدل الت رننندة ،
أو اختنلر األسللنب الت رنننة.


قلة الج نة فا التعلمل مب ال ور الت رنننة م قنل الم رنن والمت رنن .

 قلة الفلئ التا نخر نهل المت رنو م ال ور الت رنننة.

 ضعف أ اء نعض الم رنن الميلفن نت رنب الم نرن المسلع ن .
ويددذل

تددلئج ارسددة اددلتوت ،2009 ،

 )127وهددا نع دوا ف ت منددة الم دوار النا درنة يم د خل

اسددتراتنجا لتعظددن ا سددت ملر فددا الع صددر الناددري – ارسددة عل د مددوظفا الويللددة فددا قبددل غددز
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الرئلسة وميتب غز اإلقلنما) التا خلصت إلا مجموعدة مد ال تدلئج تتعلده نمجدلل التد رنب مد

أهمهل مل نلا - :


الت رنب والنرامج الت رنننة المتنعة فا الويللة تعمل عل رفدب يفدلء المدوظفن  ،إ أ هدل لنسدت



ه ل تد نر منلار ولي نايل ضدعنف للندرامج الت رننندة علد تعظدن ا سدت ملر فدا الع صدر

عل المستو المبلوب حنث يل ت ال سنة .%65.4

النادري حندث يل دت ال سدنة  %69.6وهدذه ال سدنة تد ل علد خلدل فدا إسدتراتنجنة التد رنب
المتنعة فا األو روا.

تح ن ا حتنلجلت الت رنننة مسنقل علمل مه لرفدب يفدلء العدلملن وتجلد جل دب القصدور فدا



الضدعف الواضدا فدا اسدتخ ا اإل ار لمعدلننر محد
الت رنب .

فدا قندل

تحسد أ اء المدوظفن نعد



نوج متلنعة لم



نت وضب نرامج ت رنننة ن لء عل بلب الموظف وتصوره حتنلجلته.

يل ذل از مد

التق الحلصل نع الت رنب.

افعنتدا حدو إجدراء ارسدة من ا ندة علمندة حدول فعللندة ندرامج التد رنب المق مدة فدا

ائدر الترننددة والتعلددن نويللددة الغددوث ال ولنددة األو ددروا فددا ميتددب غددز اإلقلنمددا للعددلملن فنهددل  ،وفددا

ضددوء الرجددو إل د
يرنينلترن

م ددلذ تقنددن الت د رنب المختلف ددة آ ددر النلحددث ونحس ددب ق لعلتدده نلختنددلر م ددوذ

ظ ار أل ه ال موذ األي ر انوعل واستخ امل فا تقنن نرامج التد رنب  ،وأ هدذا ال مدوذ

هددو األي ددر م لسددنة لتقنددن فعللنددة ندرامج الت د رنب فددا ائددر الترننددة والتعلددن نددلألو روا يو هددل مؤسسددة
خ منة نمي تقنن فعللنة نرامجهل الت رنننة وفه أنعل هذا ال موذ  ،أمل ال ملذ األخر فق ذهندت

نإ تجددله تح ند د ق ددن العلئد د المددل ي والرنح ددا لنددرامج التد د رنب ،ونددذل ني ددو

م ددوذ يرنينلترند د ه ددو

ال موذ األ سدب لإلسدتعل ة نده فدا هدذه ال ارسدة  ،وعلنده نميد صدنلغة ماديلة ال ارسدة فدا السدؤال

الرئن

التللا- :

مققا مققد فعاليققة ب قرامج التققدريب مققن وجهققة نظققر العققاملين ب قدائرة التربيققة والتعلققيم فققي وكالققة الغققوث
الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي ؟
ولإلجابة على هذا السؤال البد من اإلجابة عن السئلة الفرعية التالية - :
 .1هدل تقنددن ر فعدل المت د رنن نسددله فدا فعللنددة ندرامج التد رنب ن د ائر الترننددة والتعلدن فددا ويللددة
الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ؟
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 .2هل تقنن تعل المت رنن نسله فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث
ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ؟

 .3هدل تقنددن سددلو المت د رنن نسددله فددا فعللنددة ندرامج الت د رنب ن د ائر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة
الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ؟

 .4هدل تقنددن ال تددلئج الت ظنمنددة نسددله فددا فعللنددة ندرامج الت د رنب ن د ائر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة
الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ؟

 .5هل توج فروه ذات

لة إحصلئنة ع د مسدتو

تنعل للمتغنرات التللنة الج

 )α ≤ 0.05فدا اسدتجلنلت أفد ار عن دة ال ارسدة

 ،المؤهل العلما  ،س وات الخ مدة  ،ال رجدة الوظنفندة ،عد الد ورات

الت رنننة التا تلقلهل ) .

ثالثاً  :فروض الدراسة
فا ضوء أسئلة ال راسة افترض النلحث ا فتراضلت التللنة- :
لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05فدا فعللندة ندرامج

 .1نسدله تقندن فر فعدل المتد رنن ف ع د مسدتوي

ال ت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

 .2نسله تقنن ف تعل المت رنن ف ع مستو

لة إحصلئنة ) (α ≤ 0.05فدا فعللندة ندرامج التد رنب

ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05فدا فعللندة ندرامج

 .3نسدله تقندن ف سدلو المتد رنن ف ع د مسدتو

ال ت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05فدا فعللندة ندرامج

 .4نسدله تقندن ف ال تدلئج الت ظنمندة ف ع د مسدتو

ال ت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

 .5توج فروه ذات
تعددز

لة إحصلئنة ع مستو

لمتغن درات الج د

الت رنننة التا تلقلهل).

لة ) (α ≤ 0.05فا اسدتجلنلت أفد ار عن دة ال ارسدة

 ،المؤهددل العلمددا  ،س د وات الخ مددة  ،ال رجددة الوظنفنددة ،ع د ال د ورات
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شكل رقم ( )1أبعاد نموذج كريكباتريك الربعة
المصدر  :بتصر من الباحث

رابعاً  :أهدا

الدراسة

 .1استيالف م

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظدر العدلملن فدا ائدر الترنندة والتعلدن نويللدة

الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

 .2ننل مسلهمة تقنن ر فعل المت رنن فدا مد

فعللندة ندرامج التد رنب مد وجهدة ظدر العدلملن

فا ائر الترننة والتعلن نويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

 .3الياف ع مسلهمة تقنن التعل ع المت رنن فا م

فعللنة نرامج التد رنب مد وجهدة ظدر

العلملن فا ائر الترننة والتعلن نويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما .

 .4توضنا مسلهمة تقنن سلو المت رنن فا م

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظدر العدلملن

فا ائر الترننة والتعلن نويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما.

 .5ننل مسلهمة تقنن ال تلئج الت ظنمنة للمت رنن فا م

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظر

العلملن فا ائر الترننة والتعلن نويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما.

 .6الياف ع الفروه فا استجلنلت أف ار عن ة ال راسة تنعل لمتغنرات الج
 ،س وات الخ مة  ،ال رجة الوظنفنة ،ع ال ورات الت رنننة التا تلقلهل).
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 ،المؤهل العلما

خامساً  :أهمية الدراسة
 .1الهمية العلمية
ت ندب أهمندة هدذه ال ارسدة مد حنوندة الموضدو الدذي ت لولتده يو هدل تنحدث فدا أحد المواضدنب اإل ارندة

الهلمة فا إبلر التعدرف علد فعللندة ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة
األو دروا مد وجهدة ظددر العدلملن نهدل ،إذ مد المتوقددب أ تسده هدذه ال ارسدة فددا زندل التدراي المعرفددا
م د خددةل ال تددلئج التددا سددت تج ع هددل  ،نلإل ضددلفة أ هددل سددتلقا الضددوء علددا فعللنددة ن درامج الت د رنب فددا

األو ددروا  ،وا أهمنددة ال ارسددة تيم د فددا يو هددل م د ال ارسددلت القلنلددة – علددا ح د عل د النلحددث – التددا
ت لولت فعللنة نرامج الت رنب المق مة م المؤسسلت ال ولنة العلملة فا قبل غز م ل األو روا.

 .2الهمية للباحث
أ .ستلنا هذه ال راسة رغنة النلحث فا التخص

األيل نما فا مجلل الت رنب ا اري.

ج .ستسلع هذه ال راسة النلحث فا الحصول عل

رجة الملجستنر فا إ ار األعملل.

ب .ست ما معرفة النلحث فا مجلل تقنن فلعلنة الت رنب .

 .3الهمية العملية لوكالة الغوث الدولية الونروا
أ .سدتفن ال ارسدة المسدئولن فدا إ ار ائدر الترنندة والتعلدن نويللدة الغدوث ال ولندة األو دروا فددا
التعرف عل م

فعللنة نرامج الت رنب فا الويللة م وجهدة ظدر العدلملن ند ائر الترنندة

والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا فا ميتب غز اإلقلنما .

ب .إلقلء الضوء عل العوامل ا نجلننة والسلننة التا لهل أ ر فا فعللنة نرامج الت رنب.
ج .إميل نة استخ ا تلئج تقنن نرامج التد رنب فدا تحسدن وتبدونر هدذه الندرامج ،نمدل نت لسدب
مب أه اف األو روا.

د .ستضب تلئج هذه ال راسة ويللة الغوث أمل ضرور س الفجو الت رنننة ومعللجدة األخبدلء
التا م اد هل الح م فعللنة النرامج الت رنننة.

 .4الهمية للمجتمع
أ .ستوضا ال راسة م

فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترنندة والتعلدن فدا مؤسسدة ولندة ،م دل

األو روا التا تعتنر م ل نحتذ نه فا الي نر م المؤسسلت فا المجتمب الفلسبن ا.
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ب .نميد أ تتخدذ هدذه ال ارسدة يوسدنلة للمقلر دة ندن ندرامج التد رنب المق مدة فدا وزار الترنندة
والتعلددن الفلسددبن نة ون درامج الت د رنب المق مددة فددا ائددر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة الغددوث

ال ولندة األو دروا فدا محلولدة لةسدتفل

الت رنب وزنل فعللنتهل.

والدتعل مد هدذه المقلر دة ،نمدل نيفدل تبدونر ندرامج

 .5الهمية للباحثين والمكتبات والمهتمين وذوي العالقة
أ .سدت ري هددذه ال ارسدة الميتنددة العرننددة نموضدو ج ن د حدول م د

فعللنددة ندرامج الت د رنب م د

وجهدة ظددر العددلملن ن د ائر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة الغددوث ال ولنددة – األو ددروا  ،ميتددب
غز اإلقلنما.

ب .ستعبا هذه ال راسة ظر الملة وابل ار ظرنل ع أهمنة تقنن فعللنة نرامج الت رنب.
ج .ستفتا هذه ال راسة المجلل أمل راسلت اخري ذات عةقة نللت رنب وفعللنته.

سادساً  :حدود الدراسة
 .1موضققوعية :لقاددت هددذه ال ارسددة م د ي فعللنددة ن درامج الت د رنب م د وجهددة ظددر العددلملن ن د ائر
الترننة والتعلن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة األو دروا فدا ميتدب غدز اإلقلنمدا  ،والتدا ريدزت علد

أرنعة أنعل رئنسة فا عملنة تقنن ندرامج التد رنب والتدا ن ندت حسدب مدوذ يرنينلترند لتقندن
نرامج الت رنب وها ر الفعل  ،التعل  ،السلو  ،ال تلئج الت ظنمنة).

 .2زمنية :بنقت هذه ال راسة خةل العل . 2014
 .3مكانية :بنقت هذه ال راسة فا ويللة الغدوث ال ولندة األو دروا ميتدب غدز اإلقلنمدا – فلسدبن ،
غز  ،الرملل ،الر األزهلر ،مقلنل الجلمعة ا سةمنة .

 .4بشرية :بنقت عل العلملن ن ائر الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة – األو روا  ،ميتب
غز اإلقلنما .

 .5مؤسسية :ويللة الغوث ال ولنة األو روا – ميتب غز اإلقلنما .
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سابعاً  :مصطلحات الدراسة
الفعالية
 .1قندل

لمد ي تحقنده األه د اف المحد

 .2قنل

مخرجلت العمل أو األه اف المتحققة .حمو  ،اللوزي،2008،

)41

وهدا تريدز عل د المخرجدلت العدلمري ،الغددللنا،2008،
)41

برامج التدريب
 .1الخبدة التدا تادتمل علد ال ادلبلت الت رننندة التدا سدتق للمدوظفن نهد ف تبدونر معدلرفه
وخنراته  ،وتاتمل عل األه اف الم او م الت رنب والموضوعلت التا سنت الت رب علنهل

و األسللنب الت رنننة المتنعة .ال جلر ،2011 ،

.)48

 .2مجموعد د ددة م د د د ا عمد د ددلل الهلمد د ددة م د د د حن د د ددث حج د د د الجهد د ددو المنذولد د ددة واألم د د دوال الم فق د د ددة.
.(Goldstein & Ford,2001,p 2

فعالية برامج التدريب
 .1م ي تحقنه النر لمج الت رننا أله افه المتوقعة  .العن القل ر،2006 ،
 .2تح ند مد

خةل قنل

تحقنده النر دلمج التد رننا أله افده وفد حد و التيلفدة المحد

العلئ الت رننا للنر لمج .الس ،2005 ،

)34

للتد رنب وذلد مد

)106

التدريب
` .1مجموعة األ ادبة واإلجدراءات التدا تدت نهد ف تبدونر أو تغنندر القد رات والمهدلرات والمعدلرف
لد

العددلملن نهددل ن ددؤ ي إل د تحسددن األ اء والقد د ر عل د التينددف م ددب أسددللنب وبددره العم ددل

الج ن  .أنو نير، 2008 ،

)392

 .2عملن ددة مخبب ددة لتعد د نل اتجله ددلت ومع ددلرف أو المه ددلرات الس ددلوينة ،مد د خ ددةل خن ددر تعلنمن ددة
لتحقنه أ اء فعلل م خةل الب أو مجموعة أ ابة .)Leopold,2002, p 188 .
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دائرة التربية والتعليم
ها ال ائر التا تسع إل تق ن التعلن ال وعا لجمندب األبفدلل الفلسدبن نن نمدل نتوافده مدب إميل ندلته
وقد راته لنتمي دوا مد ايتسدلب المهدلرات الحنلتنددة والمه ندة ،ولتميند ه مد اسدتنعلب الحضدلر اإل س دل نة

والتي ولوجن د د د د د ددل م د د د د د ددب المحلفظ د د د د د ددة علد د د د د د د الهون د د د د د ددة الفلس د د د د د ددبن نة و احتد د د د د د د ار حق د د د د د ددوه اإل سد د د د د د دل .
(www.unrwa.org
وكالة الغوث الدولية – الونروا

ها ويللة األم المتح إلغل ة وتاغنل جئا فلسبن فا الاره األ

التعري

(www.unrwa.org .

االجرائي:

نعرف النلحث مصبلحلت ال راسة إجرائنل عل ال حو التللا-:

الفعالية
م ي تحقنه األه اف المتوقعة ل ائر الترننة والتعلن نلألو روا .

برامج التدريب
مجموعدة م د األ اددبة المخببدة والم ظمددة والمسددتمر تهد ف لت منددة معددلرف ومهدلرات وخندرات وق د رات

الع ددلملن ند د ائر الترنن ددة والتعل ددن ند دلألو روا الف ن ددة والس ددلوينة لتميند د ه مد د أ اء فلع ددل وم م ددر لوظ ددلئفه
وتحقنه أه افه الاخصنة وأه اف األو روا ندعل يفلء ممي ة .

فعالية برامج التدريب
الق ر عل تحقنه أفضل المخرجدلت لندرامج التد رنب المبنقدة فدا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا ميتدب
غز اإلقلنما فا ظل الموار المتلحة.

التدريب
عنددلر ع د عملنددة مخببددة وم ظمددة ومسددتمر تحتددوي الع ن د م د األ اددبة التددا ته د ف إل د ت من دة

معلوم ددلت مه ددلرات وخند درات وقد د رات الع ددلملن ن د د ائر الترنن ددة والتعل ددن ند دلألو روا وتحس ددن سد ددلويه
10

واتجلهد ددلته لتمين د د ه م د د أ اء فلعد ددل وم مد ددر لوظد ددلئفه نيفد ددلء وفعللند ددة ند ددؤ ي لتحقند دده أه د د افه

الاخصنة وأه اف األو روا ييل.

العاملين بدائرة التربية والتعليم
ه األف ار المع نو نصفة ائمة والذن نملرسدو العمدل فدا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا والحلصدلو
عل

ورات ت رنننة .

دائرة التربية والتعليم
هددا ال د ائر المسددئولة ع د ت فنددذ نر ددلمج الترننددة والتعلددن وتق د ن خ مددة التعلددن ال ددوعا لجمنددب األبفددلل

الفلسددبن نن م د الصددف األول إل د الصددف التلسددب األسلسددا نلإلضددلفة إل د ت فنددذ الع ن د م د الن درامج
واأل ابة والمنل رات ال اعمة.
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الفققصققققل الثاني
اإلطققققققققار النقققظققققققري

المبحث الول  :التدريب
المبحث الثاني  :تقييم فعالية برامج التدريب
المبحث الثالث  :دائرة التربية والتعليم بالونروا
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المبحث الول  :التدريب
تمهيد
صر رئنسل فا ت مندة المدوار النادرنة سدواء فدا اإلعد ا أو رفدب مسدتو المتد رنن
نعتنر الت رنب ع ا

أو اإلسهل فا ن لء اليوا ر القنل نة ،وهو أح األ وات التا تستخ مهل اإل ار لتحقنده أهد اف الم ظمدة.
وعل د ذل د  ،فددإ القددو النا درنة المتعلمددة والم رنددة والمؤهلددة نواسددبة ظددل ت د رننا جن د م د المقومددلت
ا سلسنة ألي م ظمة ،أ اله ف األسلسا م الت رنب نتم ل فا تبونب بلقلت أفد ار الم ظمدة وت مندة
ق راته وتزون ه نللخنرات والمهلرات التا تحتل إلنهل مختلف األ ابة فدا الم ظمدة ،سدواء يل دت يمدل

أو وعل حسب خبة الت رنب المقترحة.

أو ًال :تعري

التدريب

` عرفه حجلزي ،2010
المتد رنن م د

 )8ندد التد رنب هدو ادلب مخبدب نهد ف إلد إحد اث تغنندرات فدا

لحنددة معل ومددلته ومعددلرفه ومهدلراته وسددلوينلته نمددل نجعله د

نيفلنة وا تلجنة عللنة .

يمل نري أنو نير ، 2008

 )392ند ه ،مجموعة األ ابة واإلجدراءات التدا تدت نهد ف تبدونر

أو تغننددر الق د رات والمهددلرات والمعددلرف ل د

التينف مب أسللنب وبره العمل الج ن .
ويذل القحبل ا ،2008

ئقددن أل اء أعمددلله

العددلملن نهمددل نددؤ ي إل د تحسددن األ اء والق د ر عل د

 )134عرف الت رنب هدو ادلب علمدا مخبدب نهد ف إلد ت مندة

الق د رات والمهددلرات وتغننددر سددلوينلت األف د ار وتزون د ه نللمعلومددلت الضددرورنة ،لتمين د ه م د أ اء
فعلل وم مر نؤ ي لنلوغ أه افه الاخصنة وأه اف الم ظمة ندعل يفلء ممي ة.
وف ددا فد د

اإلب ددلر رأي العد دزاوي ،2006

 )14ند دد التد د رنب عملن ددة م ظم ددة مس ددتمر لت من ددة

مج ددل ت واتجله ددلت الف ددر أو المجموع ددة لتحس ددن األ اء وايس ددلنه الخن ددر الم ظم ددة وخل دده الف ددر

الم لسددنة للتغننددر فددا السددلو  ،م د خددةل توسددنب معدرفته وصددقل مهددلراته وق د راته  ،ع د برندده
التحفنددز المسددتمر عل د تعلد د واسددتخ ا األسددللنب الح ن ددة لتتف دده مددب بمددوحه الاخصددا ،وذلد د

ضم نر لمج تخببه اإل ار مراعنة فنهل حلجلته وحلجلت الم ظمة وحلجلت ال ولة فا المسدتقنل

م األعملل .
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ونعتنددر توفن دده ،2005

إح اث تغنرات مح

 )142أ الت د رنب عملن ددة م ظم ددة مسددتمر محوره ددل الفددر تهد د ف إلد د

ذه نل وسدلوينل وف ندل لمقلنلدة احتنلجدلت محد

حللندل ومسدتقنلنل نتبلنهدل الفدر

والعمل الذي نؤ نه والم ظمة التا نعمل فنهل.
يمددل نعددرف  )2002, p202) Mondy & othersالت د رنب ند ده ال اددلبلت المصددممة لتددزو
المت رنن نللمعرفة والمهلر التا نحتلجو هل فا وظلئفه الحللنة.
وي ددذل نعرف دده  )2002, p188 Leopoldند د د ه عملن ددة مخبب ددة لتعد د نل اتجله ددلت ومع ددلرف أو
مهلرات سلوينة م خةل خنر تعلنمنة لتحقنه أ اء فعلل م خةل الب أو مجموعة أ ابة .
ونعرف  )1996, p119 Hackettالت رنب ند ه ايتسلب مجموعة م المعلرف والمهلرات التا
نمي تبننقهل منلار فا و معن م العمل ،ونامل تغننر التي ولوجنل وأ مدلب العمدل وهدذا نع دا

أ الت رنب نجب أ نستمر بوال الحنل العملنة .
فققي ضققوء التعريفققات المتنوعققة للتققدريب يمكققن الخققروج بتعري ق

إجرائققي للتققدريب وهققو أن التققدريب :

عنلر ع عملنة مخببة وم ظمة ومستمر تحتوي الع ن م األ ابة التا ته ف إل ت منة معلوملت

مهلرات وخنرات وق رات العلملن ن ائر الترنندة والتعلدن ندلألو روا وتحسدن سدلويه واتجلهدلته لتميند ه

مد أ اء فلعدل وم مددر لوظدلئفه نيفددلء وفعللندة نددؤ ي إلد تحقندده أهد افه الاخصددنة وأهد اف األو ددروا

ييل.

ثانياً  :أهمية التدريب
نعتنر زنل

، 2012

 )56الت رنب الفلعل است مل ار فدا المدوار النادرنة ،ند ر عوائد وم دلفب ي ندر

علد الم ظمددة والموظددف ،فددا يدل م د الم د

القصددنر والبوندل حنددث نسدده فددا زندل الق د ر عل د حددل

المادديةت نلعتنددلره عملنددة تعلنمنددة ،يمددل ونعمددل عل د ت منددة الق د رات الفيرنددة والتحلنلنددة ل د

الموظددف،

ونيسددب الموظددف مهددلر التعلمددل مددب اآلخ درن  ،أي زنددل ق رتدده عل د التينددف مددب التغن درات الت ظنمنددة

وا جتملعنددة والتي ولوجنددة ،وال قددة فددا العم ددل ،ونللتددللا الح د م د الحلج ددة للرقلنددة واإلا دراف م د أج ددل

متلنعدة عمدل الموظددف – وي تنجدة لدذل تصددنا التيدللنف أقدل مددل نميد  .ونعد الت د رنب فدا الم ظمددلت
الح ن ددة أ ا الت منددة ووسددنلتهل ،يمددل أ د ه األ ا التددا إذا أحس د اسددت ملرهل وتوظنفهددل تمي ددت م د تحقندده

اليفددلء واليفلنددة ف ددا األ اء واإل تددل  ،وق د ت ازند د ا هتمددل نوظنف ددة الت د رنب ظ د ار رتن ددلب هددذه الوظنف ددة
نمسددتو أ اء الفددر للوظنفددة التددا ناددغلهل واليفددلء اإل تلجنددة ،وتنددرز أهمنددة الت د رنب م د خددةل ة ددة
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مسددتونلت عل د مسددتو الم ظمددة ،وعل د مسددتو العددلملن  ،وعل د مسددتوي العةقددلت اإل س دل نة ،ونمي د

توضنحهل عل ال حو التللا- :

 .1أهمية التدريب للمنظمة:
نري زنل

سواء أيل

، 2012

 )56أ أهمنة الت رنب للم ظمة تتم ل نإزالة أو معللجة قلب ضدعف األ اء،

ذل لأل اء الحللا أ األ اء المستقنلا المتوقب ،حنث تحقه النرامج الت رنننة الفلعلة الفوائ

التللنة للم ظمة :
أ .زن ددل اإل تلجن ددة واأل اء الت ظنم ددا ،إذ أ إيس ددلب الع ددلملن المه ددلرات والمع ددلرف الةزم ددة أل اء
الوقت الضلئب والموار المل نة

وظلئفه نسلع ه فا ت فنذ المهل المويلة إلنه نيفلء وتقلن

المستخ مة فا اإل تل .

ب .نسله الت رنب فا خله ا تجلهلت اإلنجلننة ل

العلملن

حو العمل والم ظمة.

 .نؤ ي إل توضدنا السنلسدلت العلمدة للم ظمدة ،وندذل نرتفدب أ اء العدلملن عد برنده معدرفته
لمل ترن الم ظمة م ه م أه اف.

 .نؤ ي الت رنب إل تران الق اررات اإل ارنة وتبونر أسللنب وأس

ومهلرات القنل اإل ارنة.

ه .نسلع فا تج ن المعلوملت وتح ن هل  ،نمل نتوافه مدب المتغندرات المختلفدة فدا الننئدة ،ونسدله
فددا ن ددلء قلع د فلعلددة لةتصددل ت وا ستا ددلرات ال اخلنددة ،ونددذل نددؤ ي إل د تبددونر أس ددللنب

التفلعل نن األف ار العلملن ونن ه واإل ار.
أمل أنو سلمنة ،2007

 )18فتح فوائ الت رنب للم ظمة فا اآلتا- :

أ .تحسن رنحنة الم ظمة· .
ب .تحسن المعلرف والمهلرات الخلصة نللعمل فا يل مستونلت الم ظمة· .
 .تحسن مع ونة العلملن · .

 .نسلع العلملن فا التعرف عل األه اف الت ظنمنة· .

ه .تحسن

وعنة اإل تل وزنل يمنته· .

و .تحلنل التيللنف فا المجل ت الف نة واإل ارنة· .

ز .ت منة م لخ م لسب لل مو وا تصل ت نن العلملن فا الم ظمة· .
ح .تخفنض الحوا ث واصلنلت العمل· .
ب .ا قتصل فا ال فقلت.
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 .2أهمية التدريب للعاملين:
نن الم هو

 )21أ الفوائ التا نحققهدل التد رنب العلمدا لألفد ار العدلملن تتم دل فدا

،2005

ا تا- :
أ .نيسدب األفد ار العدلملن معدلرف ومهدلرات واتجلهدلت ذات عةقدة منلادر نللعمدل ممدل نبدور
أ واره ومهلراته فا العمل ،ونرفب م إ تلجنته  ،ونللتللا إ تلجنة الم اد ييل.

ب .نسلع العلملن فا تحسن ق راته عل اتخلذ الق اررات ،وحل الماليل التا تواجهه  ،وا رتقلء
نمستواه الوظنفا ،وتحمل مسؤولنلت أينر ورنمل مسؤولنلت قنل نة.

 .نيسب العلملن

قة ند فسه وق ر عل العمل م

ل فسه واحت ار اآلخرن له ،ونرفب روحه المع ونة.

و ا عتمل عل اآلخرن  ،ون ع احترامه

 .نسله فا تقلنل ح القله ال دلج عد عد المعرفدة نللعمدل أو قلدة المهدلرات التدا ند ج ع هدل
ضعف فا مستو األ اء.

ه .نسدلع األفد ار فدا تبدونر مهدلرات ا تصدلل والتفدلعةت مدب ننئدة العمدل ،نمدل نحقده األ اء
الفلعل.

و .نعمل عل حملندة العدلملن مد أخبدلر األعمدلل التدا نزاولو هدل ،ونخفدض مد حجد إصدلنلت
العمل الممي ح و هل أ لء العمل ،فلألف ار المهر أقل عرضة إلصلنلت العمل وحوا ه.

ز .نسله الت رنب فا تقلنل األخبلء وتسهنل اإلادراف ،فدللموظف أو العلمدل المتد رب جند ا تقدل
سنة أخبلئه ،ونمي أ نملر الرقلنة الذاتنة عل عمله.

ح .ن ما الت رنب ل
ونعتنر أنو سلبل

العلملن المرو ة والق ر عل التينف فا حنلته العملنة.

،2004

 )14أ التد رنب ال دلجا هدو الدذي نحد ث تغند ار ملموسدل فدا سدلو

الفر تجله الب أو عمل مل ،ونؤ ي إل الفوائ اآلتنة عل صعن الفر فسه - :
أ .نزن م معرفته و معلوملته فا مجلل عمله.

ب .نسلع المت رب عل رفب الروح المع ونة ل نه وزنل ال قة نلل ف .
 .الت رنب ال لجا هو الذي نعمل عل تبونر ق رات الفر فا عمله.

 .نيسنه مهلر و صقل للخنر الموجو ل

المت رب أو الفر .

ه .نسهل عل المت رب التعلمل مب وظنفته والتينف معهل .
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 .3أهمية التدريب للعالقات اإل نسانية:
اتفدده القوقددل ،2007

 ) 16وسددع نة ،2005

 )22عل د أ أهمنددة الت د رنب ت د عي

عل د

العةقلت اإل سل نة م خةل التللا- :
أ .تبونر أسللنب التفلعل ا جتملعا نن األف ار والعلملن .

ب .تبونر إميل لت األف ار لقنول التينف مب التغنرات الحلصلة.
 .تو نه العةقة نن اإل ار واألف ار العلملن .

 .نسله فا ت منة وتبونر عملنة التوجنه الذاتا لخ مة الم ظمة.
من خالل ما سقبق ،يمكقن اسقتخالص أن أهميقة التقدريب تتمثقل فقي تلنندة احتنلجدلت حقنقندة للعدلملن
والم ظمدة فهدو الضدمل الوحند لد

الم ظمدلت سدتمرار تج ند المعلومدلت والمعدلرف وت منتهدل لد

الع ددلملن فنه ددل ،ولص ددقل مه ددلراته وزن ددل خند دراته وتحس ددن اتجله ددلته ح ددو وظ ددلئفه والم ظم ددة ،وف دده

متبلندلت العمدل التدا تت ازند نومدل نعد ندو فدا ظدل دور المعلومدلت وا تصدل ت والتبدورات التق ندة
المتسلرعة التا ناه هل العلل نلستمرار ونمي للنلحث توضنا أهمنة الت رنب فا اآلتا- :
أ .تحسن أ اء وا تلجنة ورنحنة الم ظمة.
ب .توفنر الم لخ المةئ لةتصلل والتواصل نن الم ظمة والعلملن فنهل.
 .رفب الروح المع ونة وخله ا تجلهلت ا نجلننة ل

العلملن

حو العمل والم ظمة.

 .توضنا السنلسلت العلمة للم ظمة والتعرف عل األه اف الت ظنمنة.

ه .تحسن وتح نث المعلرف والخنرات والمهلرات الخلصة نللعمل فا يل مستونلت الم ظمة ،وفقل
للتبورات والمستج ات الح ن ة فا الننئة ال اخلنة والخلرجنة للم ظمة .

و .ت منة الق ر ل ي العلملن عل التينف مب المستج ات المتةحقة فا العمل اخل الم ظمة

ز .ت منة الاعور نللرقلنة والتوجنه واإلاراف الذاتا ل ي العلملن فا الم ظمة.

ثالثاً  :أهدا

التدريب

تبل دده القنس ددا ، 2010

تحقنقهددل فددا فتددر زم نددة مح د

 )14علد د الهد د ف ه ددذا المس ددم أل د ده ن ددؤ ي إلد د الوص ددول ل ت ددلئج ندد ار

ومواصددفلت معن ددة ،فلله د ف نددت تح ن د ه مسددنقل ،وهددو ن انددة أي اددلب

إ سل ا م ظ  ،نحنث نحفز األف ار ونوجه سلويه وبلقلته حو تحقنه هذا اله ف ،يمل أ ه نسلع فا
وضدب المعددلننر التددا تسددتخ ع د تقنددن ال تددلئج أو تقندن أ اء األفد ار  ،ممددل نسددهل م د عمددل المادرفن ،
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ن م وجو ه ف ألي عملنة أو الب ،وأ نت وضب هذه األه اف وصنلغتهل نبرنقة تحقده

لذل

الفلعلنة لهذه العملنة أو ال الب .
ونوضا زنل

 )58األه اف األسلسنة لوظنفة الت رنب حنث تتريز فا ال قلب التللنة- :

، 2012

األفد د ار سد دواء ف ددا ال د دواحا الف ن ددة أو الس ددلوينة أو

أ .رف ددب مس ددتو األ اء واليف ددلء اإل تلجن ددة لد د

اإلارافنة وغنرهل م العوامل التا تفتضنهل ظروف العمل وبننعته.

ب .ت د رنب الم دوار النا درنة الةزمددة أل اء الوظددلئف المبلونددة نللمسددتو المبلددوب وفددا التخص د
الذي تاتربه مواصفلت الوظنفة.

 .إعد ا األفد ار للقنددل ندعمددلل ذات بننعددة ومواصددفلت تختلدف ع د العمددل الح دللا الددذي نقددو ندده
الفر نلل قل أو نللترقنة.

 .إع ا المعن ن الج وتهندته للقنل نعمله الج ن عل أيمل وجه.

ه .تميددن األف د ار م د مملرس ددة األسددللنب المتبددور نللفلعلنددة المبلون ددة عل د أسددل

تجرننددا قن ددل

ا تقلل إل مرحلة التبننه الفعلا.
أمل حل

 )16فنري أ أه اف الت رنب ها- :

، 2011

أ .إيسلب المت رنن المعرفة الةزمة للعمل الذي نملرسو ه.

ب .ت من ددة وتب ددونر المه ددلرات والس ددلوينلت واألس ددللنب الوظنفن ددة لإلس ددهل ف ددا زن ددل اليف ددلء لألفد د ار
والم ظمة.

 .إتلحة الفر

لةنتيلر واإلن ا والتج ن لمواينة التبور التي ولوجا فا العمل.

 .زنل ا ستقرار نللعمل ع برنه زنل الخنرات واتلحة الفر

للعلملن لاغل وظلئف ج ن

ورفب مستونلته .
ومقن خققالل مققا تقققدم يمكققن للباحققث أن يشققير إلققى أن هققد

التققدريب الققرئيس هقو تقلددن

الفجددو نددن

األ اء الحد دللا واأل اء المتوق ددب تحقنق دده ،ال ددذي نتحق دده نإيس ددلب المتد د رنن المع ددلرف وص ددقل مه ددلراته

وتعد نل اتجلهدلته  ،نمدل نميد ه م د أ اء مهدلمه نيفدلء وفعللندة ،ونضددم تحقنده أهد اف التد رنب ليددل

م المت رب والم ظمة .
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رابعاً  :مجاالت التدريب
 )106 - 105و تنددل ، 2007

اتفدده توفندده ،2005

خمسة مجل ت أسلسنة ها:

 )22عل د أ الت د رنب نعمددل فددا

 .1المعرفة  :مسلع المت رب عل تعل وفه وتذير الحقلئه المعلوملت والمنل ئ.
 .2المهارات :ها أي تصرف أو عمل مل ي نقو نه المت رب م دل تادغنل الحلسدب اآللدا  ،أو اللعدب
عل الننل و أو ا ختزال.

 .3االتجاهقققات :و قصد د نه ددل ا تجله ددلت المميد د تعد د نلهل أو تغنره ددل ،وه ددل عوام ددل ي ن ددر ت ددؤ ر ف ددا
اتجلهلت الفر ومعتق اته ،و نمي تغنرهل ندي حلل م األحوال ،لذل نريز الت رنب عل السدلو

الممي تع نله.

 .4السققاليب :نتضددم األسددلوب عددل  ،تبنندده للمعرفددة والمهددلرات فددا موقددف ن ددلمنيا ،و قص د ندده
برنقة التفينر والسلو  ،م ل قنل السنلر أو البلئر.

 .5الخبقرة :ونختلدف هددذا المجدلل عد المجدل ت السددلنقة  ،حندث

نميد تعلمهددل اخدل قلعدة الت د رنب

وا مل ها تل المملرسة والتبننه العملا للمعرفة والمهلر واألسلوب فا ع مواقدف مختلفدة خدةل

فتر زم نة بونلة .
أمل لنت ،2008

 )140فنح مجل ت عمل الت رنب فا - :

أوالً :المعرفة :وتتم ل فا حصول المت رب عل تعل وفه وتذير الحقلئه والمعلوملت والمنل ئ.
ثانياً :المهارات :وتتضم التصرفلت أو األعملل التا نقو نهل المت رب.
ثالثاً :الساليب  :ونقص نهل تبننه للمعرفة والمهلرات فا موقف فعل .
رابعاً :االتجاهات :ونقص نهل السلو الممي تع نله.
خامساً :الخبقرة :وهد

تدل المملرسدة والتبننده العملدا للمعرفدة والمهدلر واألسدلوب فدا مواقدف مختلفدة

وخةل فترات زم نة بونلة.
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فا حن ح حجلزي ،2010

 )11- 10مجل ت الت رنب فا ة ة مجل ت أسلسنة وها- :

 .1المعلومققات :ونع ددا نهددل الحصددول م د خددةل الت د رنب عل د معددلرف وافيددلر ج ن د

مددب فهمهددل

واستنعلنهل إلا الح الذي نستبنب ع ه الفدر أ نعندر عد هدذه المعرفدة  -ادفلهة – أو يتلندة

وا ستفل م هل عملنل .

 .2المهققارات :تع ددا ايتسددلب الق د ر عل د ايتسددلب وسددلئل ج ن د نبرنقددة فعللددة أو اسددتخ ا ف د
الوسلئل نبرنقة أي ر فعللنة ويفلء أعل .

 .3السقققلوك :نقصد د نتحس ددن الس ددلو ايتس ددلب زع ددلت للتص ددرف ح ددو األا ددنلء أو ا ا ددخل

أو

المواقف نبرنقة ج ن .
ومما تقدم يمكن للباحث استخالص مجاالت التقدريب والتقي يمكقن اإلشقارة إليهقا فقي خمسقة مجقاالت
علي النحو التالي -:
 .1المعقققار

 :Knowledgeونقصد د نه ددل ايتس ددلب المع ددلرف والمعلوم ددلت مد د خ ددةل التد د رنب

وفهمهددل وا اريهددل واسددتنعلنهل ،نمددل نزن د م د حصددنلة الفددر المعرفنددة ونمي دده م د اإلسددتفل م هددل
عملنل .

 .2المهارات  :Skillsونقص نهدل الدتمي مد إ جدلز مهدل معن دة نينفندة محد
وسرعة فا الت فنذ ونبرنقة أي ر يفلء وفعللنة .

 .3االتجاهات  :Attitudesونقص نهل األحيل التا نص رهل اإل سل
ع

ون قدة مت لهندة،

تنجة للخندر التدا تعندر

رجة تفضنل الفر لينل معن التا نمي تغننرهل وتع نلهل م خةل الت رنب.

 .4الساليب  :Techniquesنقص نهل برنقة التفينر والسدلو  ،ونادمل تبننده عملدا للمعرفدة
والمهلرات التا ايتسنهل الفر أ لء الت رنب.

 .5الخبقرات  :Experiencesونقص د نهددل تدل المملرسددة والتبنندده العملدا للمع دلرف والمهددلرات
واألسللنب فا ع مواقف مختلفة خةل فتر زم نة بونلة .
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ونمي توضنا مجل ت الت رنب المختلفة م خةل الايل اآلتا - :

شكل رقم ( )2مجاالت التدريب
المصدر :بتصر من الباحث

خامساً  :أنواع التدريب
نللرجو للع ن م األبر ال ظرندة والمفلهنمندة المتعلقدة نللتد رنب حدظ النلحدث أ للتد رنب عد أ دوا
نمي ذيرهل علا ال حو التللا- :

 .1التدريب من حيث المدة :
أ .تدريب قصير الجل
نن المد هو

،2005

دروح م تده ندن أسدنو إلد سدتة أسدلننب،
 )25أ التد رنب قصدنر األجدل تت ا

ونمي فا ظل هذا ال و أ نتفرغ المت رب جزئنل أو يلنل للتد رنب .أي أ المتد رب نيدر نعدض وقتده

للت رنب ،ونعمل نللوقت المتنقا أو نيو جل وقته للت رنب.
ب .تدريب طويل الجل
ناددنر حمددل

،2010

 )45إل د أ الت د رنب بونددل األجددل نمي د ال ظددر إلن ده عل د أ ده اسددت ملر

للمسدتقنل ،ناددمل نر لمجددل ادلمة للمعلومددلت والمهددلرات
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نميد الوفددلء نهددل عد برندده الت د رنب قصددنر

األم  .ونةحدظ أ مد التد رنب قد تزند عد سدتة ادهور أو قد تصدل إلد سد ة أو أي در مد ذلد  ،وقد
ن تها ناهل مه نة أو علمنة.

 .2التدريب من حيث عدد المتدربين :
أ .التدريب الفردي:
 )20أ الت رنب الفر ي هو ت رنب يل موظدف علد حد علد العمدل

أوضحت القنسا ،2010

الذي سوف نقو نه ،أو العمل الذي نقو نه حللنل ،م أجل تحسن أ ائه ،وق نقو الفر نتد رنب فسده
ع برنه توجنه م الزمةء فا العمدل أو أخصدلئا التد رنب ،وتت دو أسدللنب التد رنب الفر ندة ،م دل،

الماله  ،والتجرنب ،والمراسلة ،ونتمنز الت رنب الفر ي ندد الفدر المتد رب نلقد اإلهتمدل مد المد رب،
ونلستبلعته أ نعنر ع رأنه وم

استفل ته م الت رنب ،ونراعا الفروه الفر نة .إ أ ده نؤخدذ علد

التد رنب الفدر ي نعدض المسدلوئ م دل ،ارتفدل يلفدة التد رنب ،ونتبلدب مد رنن علد

رجدة عإلندة مد

اليفدلء نلإلضدلفة إلد أ ده نسدتغره وقتدل بدونة وأ التد رنب الفدر ي هدو تد رنب يدل فدر علد حد ،
واله ف م ه إع ا الموظف أو تحسن أ ائه وتستخ فنه أسللنب مت وعة م الت رنب.
ب .التدريب الجماعي:
أما حلس ( ،2011ص  )17فنقص نللت رنب الجملعا ت رنب أي ر م موظف معل وفا غندر أوقدلت

العمل الرسدمنة ،وقد ندت فدا م اريدز التد رنب فدا الم ظمدة إذا وجد أو فدا مريدز تد رنب خدلر الم ادد ،

وعل مل نعف األف ار خةل فتر الت رنب م الد وا الرسدما ،ونعمدل هدذا ال دو مد التد رنب علد إفدل
المت رنن م خنرات نعضه النعض تنجة وجو ه فا ميل

واح أ لء فتر الت رنب.

 .3التدريب وفقاً لمكان التدريب:
أ .التدريب داخل المنظمة:
نؤي موس

،2007

 )25أ ي ن ار م الم ظملت اليننر ل نهل مرايز للت رنب أو قلعلت ت رنننة

خلصددة نهددل والتددا تعق د فنهددل ال د ورات الت رنننددة نعن د ا ع د العمددل ذاتدده ،وم د م ازنددل هددذا ال ددو هددو زنددل

الروا نب نن الت ظدن وندن الفدر المتد رب ونللتدللا التيلمدل ندن التد رنب والعمدل .هدذا نلإلضدلفة إلد أ
يل المت رنن م العدلملن فدا فد

الت ظدن ونللتدللا إميل ندة تندل ل الخندرات والمعدلرف ند و الحدواجز

القلئمة نسنب تقسن العمل نن اإل ارات المختلفة اخل الت ظن  ،غنر أ ه ل نعدض ا تقدل ات توجده
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إل هذا ال و م الت رنب ،م هل ،احتملل وجو نعض الضغوب علد المتد رب للعدو للعمدل إذا حد ت
نعض الماليل التا تست عا حضوره.
ب .التدريب خارج المنظمة:
تنن ال جلر ،2011

 )52أ هذا ال و م الت رنب نيو فنه الم رب عل م خلر الم ظمة،

وتتضدم هدذه الندرامج إرسدلل الم ظمدة موظفنهدل إلد م اريدز تد رنب متخصصدة يللجلمعدلت والمعلهد

الت رنننة الخلصة أو إل اريلت استالرنة متخصصة فا مجلل الت رنب ،وم أنرز فوائ هذه النرامج
ها ضمل جو محتو النر لمج الت رننا م خةل الم رب الفعلل والمتخص

 ،ون تج هذا الت رنب

أفلقل أرحب لتنل ل الخنرات واألفيلر وايتسلب المهلرات؛ حنث نلتقا األف ار م جهلت متع
إلد مد ار

ون تمو

وخلفندلت مختلفدة ،وتصدنا عملندة التد رنب ندذل ميل دل تتريدز فنده خندرات العادرات مد

المت رنن  ،إضلفة إل أ مرايز وم ظملت الت رنب الخلرجنة تيو فا معظ األحنل مجهز نإميل لت
ووسدلئل ومعن دلت سدمعنة ونصدرنة  ،قد

تتدوفر اخدل الم ظمدلت المع ندة ،وليد

نخلدو التد رنب

الخلرجا م نعض العنوب م هل ا ع ا أو ضعف رقلنة الم ظمة عل الت رنب  ،ونللتللا نصعب تقنن
تلئج الت رنب نصور موضوعنة ،حنث تعتم الم ظمة فا التقنن عل التقلرنر التا نع هل المتد رنو

نع ا تهلء الت رنب والتا

تخلو م التحنز وع ال قة ،وتتحمل الم ظمة فقلت إضلفنة فا الت رنب

الخلرجا أي ر م تل التا تتحملهل فا الت رنب ال اخلا.

 .4التدريب وفقاً لوقت التنفيذ:
أ .التدريب للموظ
ناددنر تنددل ،2007

الجديد قبل اإل لتحاق بالعمل:
 )22إل د أ الموظددف الج ن د نحتددل إل د مجموعددة م د المعلومددلت التددا

تق مدده إل د عملدده الج ن د  .وتددؤ ر المعلومددلت التددا نحصددل علنهددل الموظددف الج ن د فددا األنددل واألسددلننب

األول م عمله عل أ ائه واتجلهلته ال فسنة لسد وات ع ند قل مدة .وتهد ف ندرامج التد رنب إلد تقد ن
المددوظفن الج د للعمددل ،وت د رننه عل د ينفنددة أ اء العمددل ،وفقددل لهددذا ال ددو م د الت د رنب فإ ده نددت إنعددل

المتد رب عد ضدغوب العمدل ،وتحرندره مد أعندلء ومسدؤولنلت الوظنفدة خدةل فتدر التد رنب ،ونع دا هددذا

تخصن

الوقت نلليلمل للتزو نللخنرات وت منة المهلرات .هدذا نلإلضدلفة إلد إتلحدة الفرصدة للمتد رب

لمقلنلة الع ن م األف ار والمارفن م إ ارات مختلفة م

اخل وخلر الم ظمة ،ممل ندؤ ي إلد تندل ل

المعلوملت واألفيلر والتجلرب وتقونة العةقلت فنمل نن ه  ،ونت م ل هذا ال و مد التد رنب نعد بدره

م ل الت رنب اخدل قلعدلت خلصدة نل عتمدل علد أسدلوب المحلضدرات اخدل الم ظمدة أو خلرجهدل ،أو
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عد برندده الجلمعددلت والم اريددز المتخصصدة ،أو نواسددبة يتننددلت مبنوعددة نهدل يددل المعلومددلت الهلمددة

وغنرهل م بره الت رنب المختلفة .
ب .التدريب أثناء العمل:
نعتندرRobbertze
العمل والذي
أمددل الم د هو

 )2008, p 12أ هدذا ال دو مد التد رنب نقدب ضدم ابدلر الدتعل فدا ميدل

نتبلب م المت رب الذهلب إل يلنة تق نة أو مريز ت رنب متخص
،2005

.

 )28فنددري أ هددذا ال ددو م د الت د رنب نلق د ترحننددل م د جل ددب ي نددر م د

م راء الت ظنملت ،وهو أي ر أ وا الت رنب انوعل وأقل يلفة ،حنث أ هذا الت رنب نح ث منلار أ دلء

العمل ،غنر أ

جلح هذا ال و م الت رنب نتوقدف علد المصد ر الدذي ندوفر المهدلر أو المعلومدة ومدل

إذا يدل ل ندده عدل ات سددنئة أو غندر محننددة فدا العمددل أو أسدللنب غنددر سدلنمة ،أو يددل
قددل ر عل د

المصد ر غنددر

قددل المعلومددلت المبلونددة ،غنددر أ ده نوج د نعددض البددره التددا نمي د لهددل أ تقلددل م د هددذه

المايةت المحتملة فا الت رنب ال اخلا أ لء العمدل .ولهدذا ال دو مد التد رنب عد مندزات ،فهدا غندر

ميلفدة ،فللمتد رنو نتعلمدو أ دلء اإل تدل و حلجدة لتدوفنر تسدهنةت خلصدة م دل الفصدول ال ارسددنة أو
أجهز تعلنمنة معن ة ،وهذه البرنقة أنضل تسهل التعلن حنث أ المت رنن نتعلمو م خةل المملرسة

الفعلنة للوظنفة وتصحنا أ ائه .
ج .التدريب بغرض تجديد المعرفة والمهارة :
نوض ددا موسد د

،2007

 )26أ التد د رنب نغ ددرض تج ند د المعرف ددة والمه ددلر ن ددت ح ددن تتق ددل

معلرف ومهلرات األف ار  ،عل األخ

حن مل نيو ه ل أسللنب عمدل وتي ولوجندل وأ ظمدة ج ند نلدز

األمر تق ن الت رنب الم لسب لذل  .وعلد سدننل الم دلل حن مدل تتد خل ظد المعلومدلت الح ن دة وأ ظمدة
اليمنندوتر فددا أعمددلل المادترنلت والحسددلنلت واألجددور والمننعدلت وحفددظ المسددت ات نحتدل اددلغلو هددذه

األعملل إل معلرف ومهلرات ج ن تمي ه م أ اء العمل نلستخ ا األ ظمة الح ن ة.
د .التدريب بغرض الترقية أو النقل:
تندن القنسدا ،2010

 ) 24أ هدذا ال دو مد التد رنب نهد ف إلد

إبدة

الموظدف علد

المعلوملت والمعلرف واألسللنب التا تتفه مب مهملته الوظنفنة الج ن التا سوف نرق إلنهل.
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ه .التدريب للتهيئة للمعاش:
نوضددا تنددل ،2007

 )24أ ده فددا الم ظمددلت الراقنددة نددت تهنئددة العددلملن م د ينددلر الس د إل د

الخرو عل المعلش .ون

م أ نادعر الفدر فجدد أ د ه تد ف ري ده علد الدرف ف ندللخرو  ،ندت ت رننده

علد النحدث ع د بدره ج ن د للعمدل ،أو بددره لةسدتمتل نللحندل والنحددث عد اهتملمددلت أخدر غنددر

الوظنفة ،والسنبر عل الضغوب والتوترات الخلصة نللخرو عل المعلش.

 .5التدريب من حيث المضمون:
أ .التدريب اإلداري:
نوضا حل

،2011

 )17أ هذا الت رنب نهت نللمعلرف والمهلرات اإل ارنة واإلارافنة الةزمة

لاغل الم لصب اإل ارنة نيلفة المستونلت ال نل والوسب والعلنل) وتامل المعلرف عملنلت التخبنب
والت ظن وحل الماليل واتخلذ الق اررات والرقلنة والتوجنه.
ب .التدريب المهني:
نن ددن المد د هو

 )28أ ه ددذا ال ددو مد د التد د رنب ن ددتةء م ددب األعم ددلل والوظ ددلئف الت ددا

،2005

تتبلددب مسددتو عددلل م د المهددلر ،لددذل تصددم هددذه الن درامج لتجعددل م د المت د رب حرفنددل ملمددل نللعمددل

ونميو لتدده .ونددذل فهددو نجمددب نددن الت د رنب علد د العمددل والت د رنب فددا قلعددلت ال ارسددة .وتقددو نع ددض
الم ظمددلت نإع د ا م اريددز تد د رنب مه ددا خلصددة نه ددل فددا حللددة غنددلب م اري ددز رسددمنة للت د رنب المه ددا،

ونتبلب هذا ال و وقت أينر م البره األخر للت رنب.
ج .التدريب اإلشرافي:
ن ددري موسد د

،2007

 )24أ الهد د ف مد د التد د رنب اإلاد درافا زن ددل قد د رات الف ددر ف ددا اإلاد دراف

والتعلمددل مددب المرؤوسددن ويسددب رضددله  ،وينفنددة ت فنددذ التعلنمددلت ،س دواء يددل

الغرض أ يل نزاول العمل إضلفة إل يو ه مارف.

الماددرف متفرغددل لهددذا

د .التدريب التخصصي:
نعتندر حمدل

،2010

 )47أ الت د رنب التخصصدا نيدو ه فدده زندل معلومدلت الفددر فدا مجددلل

عملنة مح  ،ونتوسب ونتعمه فنهل لغرض تمين الفر م تحسن مستو أ ائه.
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تختلف نلختةف اله ف م الت رنب وحسب بننعدة التد رنب

مما سبق يتبين أن للت رنب أ وا متع

ونمي إجملل أ وا الت رنب هذه فا الايل رق

 )3التللا:

أنواع التدريب
حسب المدة

حسب عدد
المتدربين

حسب مكان
التدريب

حسب المضمون

حسب مرحلة
التوظيف

قصير االجل

طويل االجل

فردي

جماعي

داخل المنظمة

خارج المنظمة

اداري

مهني

اشرافي

تخصصي

للموظف الجديد

اثناء العمل

لتجديد المعرفة
والمهارة

للترقية والنقل

المصدر :بتصر من الباحث

سادساً  :مراحل عملية التدريب
تمر عملنة الت رنب نع مراحل ذيرهل الع ن م

يتلب األ ب اإل اري والنلح ن وها - :

 .1مرحلة جمب وتحلنل الننل لت.
 .2مرحلة تح ن ا حتنلجلت الت رنننة.
 .3مرحلة تصمن النر لمج الت رننا.
 .4مرحلة ت فنذ النر لمج الت رننا.
 .5مرحلة تقنن النر لمج الت رننا.
فنمل نلا توضنا لمراحل عملنة الت رنب المختلفة - :

 .1مرحلة جمع وتحليل البيانات
نعتنر موسا ،2007

ندل ن نغدا أ

 )29أ هذه المرحلة

تيدو جدزءا متيدلمة مد

ن نغا ال ظدر إلنهدل ند هدل عملندة مرحلندة مؤقتدة،

ظدل المعلومدلت اإل ارندة التدا تدوفر لدإل ار يلفدة الننل دلت

والمعلوملت التا نمي ا عتمل علنهل فا رس السنلسلت والتخبنب واتخلذ الق اررات وتوفر هذه المرحلة
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للتهيئة للمعاش

شكل رقم (  ) 3أنواع التدريب

يلفة الننل لت ع مختلف ع لصر ال ظل الت رننا ،وع يلفة المتغنرات المتصلة نعملنة الت رنب سواء
اخل الم ظمة أ خلرجهل.

أمدل المد هو

،2005

هدذه المرحلدة تتعلده نتدوفنر يلفدة الننل دلت عد

 )29فندري أ

مختلدف

ع لصدر ال ظدل التد رننا ،ويدذا ننل دلت عد يلفدة المتغندرات المتصدلة نعملندة التد رنب سدواء اخدل

الم ظمدة أو مد خلرجهدل ،حندث أ جمدب الننل دلت ندت نقصد تحلنلهدل لنسدما نلسدتخة

المؤارات لتيو ها األسل
إل أ هذه المرحلة

م

ي ندر مد

فا توجنه وتخبنب ال ظل الت رننا فدا الم ظمدة .و ند مد اإلادلر ه دل

ن نغا ال ظر إلنهل ند هل عملنة مرحلنة مؤقتة ،نل ن نغا أ تيو جزءا متيلمة

ظل المعلوملت اإل ارنة التا توفر لإل ار يلفة الننل لت والمعلوملت التا نمي اإلعتمل علنهل فا

رس السنلسلت والتخبنب واتخلذ الق اررات.
واتفده موسددا ،2007

 )29و الم د هو

،2005

 )29علد أ عملنددة جمددب وتحلنددل

المعلوملت م أجل تخبنب الت رنب تتضم الع لصر التللنة- :
أ .معلوملت ع الت ظن اإل اري.

ب .معلوملت ع األه اف والسنلسلت
 .معلوملت ع تبور ال الب.

 .معلوملت ع أسلوب مملرسة الوظلئف اإل ارنة.
ه .معلوملت ع اإلميل نلت المل نة.
و .معلوملت ع ال ظ واإلجراءات.

ز .معلوملت ع األف ار .

ح .معلومات عن الظروف المحيطة.

فا حن

نعتنر القحبل ا ، 2008

 )140أ هذه المرحلة تتعله نتدوفنر الننل دلت عد مختلدف

ع لصدر ظدل التد رنب ،ويدذل يلفدة المتغندرات المتصدلة نعملندة التد رنب سدواء اخدل الم ظمدة أو مد

خلرجهدل ،ونجدب أ نددت جمدب الننل د لت وتحلنلهدل م د خدةل ظ د المعلومدلت الت رننندة الددذي ندوفر يلفددة

الننل لت والمعلوملت م مختلف أوجده ال ادلب نبرنقدة م تظمدة ،وفدا توقندت م لسدب نسدما نل عتمدل

علنهل فا رس السنلسلت والتخبنب واتخلذ الق اررات وتتضم عملنة جمب وتحلنل المعلوملت مد أجدل
تخبنب الت رنب الع لصر التللنة- :

أ .معلوملت ع الت ظن اإل اري نللم ظمة .
ب .معلوملت ع األه اف والسنلسلت
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 .معلوملت ع اإلميل نلت المل نة.

 .معلوملت ع األف ار والعلملن .

ه .معلومات عن الظروف المحيطة.

من خقالل مقا تققدم يمكقن للباحقث اسقتخالص أن مرحلقة جمقع وتحليقل البيانقات هدا المرحلدة التدا ندت

فنهل توفنر الننل لت عد مختلدف ع لصدر ال ظدل التد رننا ،مد خدةل تحلندل الننئدة ال اخلندة والخلرجندة
للم ظمدة ،وهدا عملندة مسدتمر تم دل جدزءا مد

ظدل أادمل ومتيلمدل للمعلومدلت اإل ارندة  ،وتتضدم

عملندة جمدب وتحلندل معلومدلت عد الع لصدر التللندة مد أجدل تخبدنب التد رنب - :الهنيدل ا اري

للم ظمدة ،األهد اف السنلسدلت ،اإلميل ندلت المل ندة ،الد ظ واإلجراءات،معلومدلت عد
الداخلية والخارجية للمنظمة.

األفد ار  ،البيئةة

 .2مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية
ت ددري التلن ددل ا وآخ ددرو

،2011

 )1431أ مرحل ددة تح ند د ا حتنلج ددلت الت رننن ددة تم ددل الرين ددز

األسلسنة التدا تقدو علنهدل اسدتراتنجنة الم ظمدة لتد رنب موار هدل النادرنة ،وتعتندر ا حتنلجدلت الت رننندة

متج

ومستمر ،وحللنة ومستقنلنة ،وتت ع برنه:

 .1تحلنل الم ظمة ،أن تقب الحلجة للت رنب؟

 .2تحلنل الوظنفة ،مل و الت رنب المبلوب؟
 .3تحلنل الفر  ،م الذي نحتل للت رنب؟
فل حتنلجددلت تتعلدده نزنددل أو تبددونر أو تغننددر المعلومددلت والمعددلرف والمهددلرات والق د رات ل د

العلملن .

أمل أنو ال صر ،2012

األف د ار

 )76فن صا نتحلنل ا حتنلجلت الت رنننة يللتللا - :

 .1ح مهلرات األ اء الوظنفا لتحسن األ اء واإل تلجنة .
 .2حلددل م د ه د فددا حلجددة للت د رنب للتدي د م د مةءمددة النر ددلمج لمسددتو تعلددنمه وخن دراته
ومهلراته وتوجهلته .

 .3استع نللنحث العلما لتبونر المعرفة القلنلة للقنل
فا حن تعتنر القنسا ،2010

وأه اف األ اء.

 )17أ تح ن ا حتنلجلت الت رنننة هدا عملندة إجرائندة محد

ومستمر تت نلستخ ا أسللنب عملنة لتولن معلوملت ع ا حتنلجدلت المختلفدة مدب األفد ار والجملعدلت
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المجتمعدلت ضدم مسدتونلت جغرافندة مختلفدة ،لندت نعد ذلد عملندة ترتننهدل حسدب أولونتهدل ،تخبدنب
وت فنذ النرامج والماروعلت الموجهة لتلننة تل ا حتنلجلت.

أمدل  (2002, p 49) O'Connor &othersفندري أ تح ند ا حتنلجدلت الت رننندة تع دا النحدث
وايتا ددلف أي مد د الع ددلملن ف ددا الم ظم ددة ال ددذي نحت ددل إل ددا المعرف ددة لن ددتعل وتي ددو ل دده األولون ددة ف ددا

الت رنب .ولتج ب التعلرض مب العملنلت الت رنننة األخر فا ظل توفر ع مد الندرامج الت رننندة فدإ

عل م نر الم ظمة تح ن م نحتل الت رنب م العلملن  ،ومل وعنة النر لمج التد رننا الدذي نحتلجده

ومتا نرسله لتلقا الت رنب.
من خالل ما تقدم يمكقن للباحقث اإلشقارة إلقى أن عمليقة تحديقد االحتياجقات التدريبيقة عملندة مخببدة
وم ظم ددة ومس ددتمر وهل ف ددة ،تهد د ف لتح ند د الفج ددو م ددل ن ددن األ اء الحد دللا واأل اء المتوق ددب للع ددلمن ف ددا

الم ظم ددة مد د خ ددةل تح ند د مجموع ددة المه ددلرات والمع ددلرف وا تجله ددلت المحد د

الت ددا نحتلجه ددل ه ددؤ ء

العلملن فا وظنفة معن ة فا الم ظمة مد أجدل القندل ندد اء مهدلمه ناديل أي در يفدلء وفلعلندة  ،وندت

تح ن د ا حتنلجددلت الت رنننددة نلسددتخ ا وسددلئل علمنددة مت وعددة د ترتنددب هددذه ا حتنلجددلت عل د ادديل

أولونلت لتيو األسل

لتصمن نر لمج ت رننا فعلل نحقه األهد اف المرجدو م ده للعدلملن والم ظمدة .

ونت تح ن ا حتنلجلت الت رنننة م خةل:

 .1تحليل المنظمة ( التنظيم ) :مل الموقب الم ار توجنه الت رنب إلنه فا الم ظمة ؟
 .2تحليقققل الوظيفقققة ( العمقققل أو المهقققام ) :م ددل ددو التد د رنب المبل ددوب المد درتنب ن ددو المه ددلرات
وا تجلهلت والصفلت المبلونة أل اء العمل؟

 .3تحليققل الفققرد( الموظققق

أو العامققل )  :مد د الددذي نحتددل للتد د رنب؟ مددل الددذي نحت ددل إلن ده مد د

ت رنب؟ ينف نمي تحقنه ذل نللايل األفضل؟

 .3مرحلة تصميم البرنامج التدريبي
نعتنر المص ر ،2010

 )32ا حتنلجلت الت رنننة نم لنة الرينز التا تقو علنهل عملنة تصمن

الن درامج الت رنننددة التددا تتيفددل نإح د اث التغنن درات التددا عنددرت ع هددل ا حتنلجددلت الت رنننددة ،فنع د تح ن د

ا حتنلجلت الت رنننة نن أ المخبب الت رننا فا تصمن النرامج الت رنننة نبرنقة تحقه األه اف الم او
وتتضم عملنة تصمن النرامج الت رنننة ع إجراءات تتم ل فا:
أ .تح ند د الموض ددوعلت ال قنق ددة المبل ددوب التد د رنب علنه ددل ،ونقصد د نه ددل المحت ددو ال ددذي نج ددب أ
تاتمل علنه النرامج الت رنننة ن لء عل تح ن ا حتنلجلت الت رنننة.
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ب .تح ن د رجددة العمدده والاددمول فددا عددرض الموضددوعلت ،أي الم د
الت رننا فا عرض الموضوعلت.

الددذي نه د ف إلن ده النر ددلمج

 .تح ند تتددلنب الموضددوعلت فدا النر ددلمج الت د رننا ،وتقدو فيددر التتددلنب علد اعتنددلر أ النر ددلمج
الت رننا وح متيلملة نت تقسنمهل إل وح ات فرعنة ترتنب فنمل نن هل جمنعل نم به واح .

 .إع ا موا الت رنب للم رنن وللمت رنن ) وموا تقنن الت رنب و ار ع النر لمج.

ه .استقبلب الم رنن الم لسنن .

و .اختنلر أسلوب الت رنب الم لسب.

ز .تح ن ميل الت رنب.

ح .توفنر مستلزملت النر لمج الت رننا.
أمددل تنددل ،2007

 ) 38فننددن أ ن درامج الت د رنب اإل ارنددة تددت ليددا تحس د

مد

المؤسسلت والعمدل نيفدلء عللندة ليدا نرسدموا مسدتقنل المؤسسدة نللبرنقدة المةئمدة مد أسد

ق د ر إ ار
ت ظنمندة

ج ن ومتبلنلت تق نة عللنة ،أ نر لمج التبونر اإل اري نق مسلع خلصة لإل ارنن ليا نصنحوا

أي ر تدهنة واختصلصل.

فا حن نري  ) 2006, p 3) Kirkpatrickأ ه ع التخبنب وتبننه نر لمج الت رنب الفعلل نجب
األخذ نعن ا عتنلر هذه العوامل – تح ن ا حتنلجلت – وضب األه اف لتح ن المحتدو – اختندلر

المالرين – تح ن أفضل الج اول الزم نة – اختنلر تسهنةت المةئمة – اختنلر الم رنن المةئمدن
– اختنلر وتجهنز الوسلئل السمعنة والنصرنة المةئمة – ت سنه النر لمج – تقنن النر لمج.

مققن خققالل مققا تقققدم يتبققين للباحققث أن مرحلققة تخطققيط وتصققميم البرنققامج التققدريبي تن د أ نع د تح ند د

احتنلجددلت الت د رنب وأه اف ده  ،وتن د أ م د خددةل تح ن د المجددل ت التددا سددنت الترينددز علنهددل فددا عملنددة

التد رنب لترجمدة أهد اف التد رنب إلد ال تدلئج المرغونددة ،وتتضدم عملندة تصدمن الندرامج الت رننندة ع د
إجراءات تتم ل فا:

أ .تح ن موضوعلت الت رنب.

ب .تح ن تتلنب الموضوعلت فا النر لمج الت رننا.
 .استقبلب الم رنن الم لسنن .

 .تح ن أسللنب الت رنب الم لسنة.

ه .تح ن ميل الت رنب.

و .تح ن توقنت الت رنب.

ز .توفنر مستلزملت النر لمج الت رننا.
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 .4مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي:
 ) 28- 27أ هدذه المرحلدة مرحلدة إ ار النر دلمج واخ ارجده إلد حندز

تؤيد أندو سدلمنة ،2007

الوجو ها مرحلة مهمة وخبنر فنهل نتضا حس ويفلء التخبنب  ،وت عي

تلئجهل إنجلنل أو سدلنل

عل المرحلة التللنة والمتعلقة نللتقنن  .لذا عل إ ار النر لمج أ ت ارعدا أمدو ار وجوا دب لضدمل حسد

ت فندذ النر دلمج والتدا يدل المخبدب التد رننا قد قدل نلإلعد ا لهدل وهدا ،توقندت النر دلمج  -الم ارفده

والتسدهنةت الت رننندة  -تجهندز المبنوعدلت  -مدل نتعلده نللمتد رنن  -مدل نتعلده نللمد رنن  -افتتدلح

النر لمج  -إرال ات متعلقة نسنر النر لمج والتا عل إ ار النر لمج والم رنن مراعلتهل.
أمددل الع دزاوي ،2006

 )42فنددري أ ت ظددن الن درامج الت رنننددة نتبلددب إ ار وت فنددذ خبددة الت د رنب

وت ظن النرامج الت رنننة وفه ا حتنلجدلت الت رننندة المقد ر واألهد اف المقدرر وفدا مواعند هل الم تظمدة
وال اختنلر الم رنن والمت رنن ونتبلب مل نلا- :
أ .تح ن مسئولنلت وصةحنلت العلملن فا حقل الت رنب.
ب .توجنه العلملن فا جهلز الت رنب للقنل ند اء المهدل الت رننندة الملقدل علد عدلتقه وتح ند
أسللنب األ اء ضم ح و الصةحنلت المخولة له لتحقنه الخبة الت رنننة المقرر .

 .ت ظن واع ا النرامج الت رنننة .

 .اختنلر المت رنن نل تفله مب اإل ارات الت فنذنة وحسب الم هل الت رننا المقرر.

ه .اختنلر واع ا الم رنن .

و .ا ات ار فا النر لمج وال ورات الت رنننة الخلرجنة.

ز .إ ع ا النحوث وال راسلت الخلصة نللت رنب وم لهجه وأسللننه.
ح .ت سد ددنه الفعللن د دلت الخلصد ددة نإع د د ا الن د درامج  ،واختند ددلر المت د د رنن والتع د دلو مد ددب اإل ارات
الت فنذنة لتحقنه أفضل استفل م مجل ت الت رنب.

ب .توفنر الخ ملت اإل ارنة الخلصة نتهنئة يلفة المتبلنلت الةزمة لتق ن أي نر لمج ت رننا.
فا حن نري أنو سلبل ،2004

 )17أ تقدو اإل ار نوضدب اإلبدلر العدل لإلجدراءات الت فنذندة

للنرامج الت رنننة ،حنث نت :
أ .إع ا الج ول الزم ا للنر لمج الت رننا.
ب .إع ا وتجهنز الميل الت رننا.

 .تجهنز المبنوعلت والمل الت رنننة الةزمة.

 .تجهنز الم رنن و ا تصلل نه للن ء نللت رنب ،ويذل المت رنن .
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ه .الند ء فدا النر دلمج التد رننا ،مدب ضدمل المتلنعدة النومندة ال ائمدة للتد رنب لضدمل حسد سدنر
النر لمج.

مققن خققالل مققا تقققدم يمكققن للباحققث القققول أن مسددئول الت د رنب نهددت نوضددب اإلبددلر العددل للجوا دب
الت فنذندة لندرامج الت د رنب ،س دواء يددل هددذا النر دلمج اخددل الم ظمددة أو خلرجهددل ،فعل د مسددئول الت د رنب

اإلاراف عل الت فنذ والتدي م أ التصمن الذي وضعه أمي ت فنذه ،ونتضم ت فندذ نر دلمج التد رنب

أ ابة هلمة وها:

أ .وضب الج ول الزم ا لت فنذ النر لمج.

ب .إع ا موا الت رنب فا صورتهل ال هلئنة.
 .ترتنب ميل وقلعلت الت رنب.

 .ا تصلل نللم رنن والمت رنن .
ه .المتلنعة النومنة لسنر النر لمج.

 .5مرحلة تقييم البرنامج التدريبي:
نري حم ي ،2013
الت د رننا وم د
جل ددب قن ددل

إضلفة إل م

 ) 195أ مرحلة تقنن النر لمج الت رننا ته ف إل قندل

يفدلء النر دلمج

جلحدده فددا تحقندده األه د اف التددا ت د تح ن د هل بنقددل لةحتنلجددلت الت رنننددة الفعلنددة إل د

يف ددلء الما ددلرين وم د

التغن ددر ال ددذي أ ح دده النر ددلمج ف ددا يف ددلءاته وقد د راته ومه ددلراته

جلح الم رنن فا القنل نواجنلته فا ت فنذ النر لمج  ،يمل نهد ف التقندن إلد التعدرف

ع ل م ي يفلء المارفن وا ارنن فا قنل العمل الت رننا وتحقنه أه اف النر لمج .
أمل القنسا ،2010

 )18فتر أ ه ف هذه المرحلة نتم ل فا التدي م أ النر لمج الت رننا

ت ت فندذه حسدب الخبدة المرسدومة ،وحقده األهد اف المد ار الوصدول إلنهدل وتتضدم هدذه المرحلدة تقدون

األه اف والموار النارنة والمل نة والننئة الخلصة نللمؤسسلت ،ونت تح ند ال قدلب الهلمدة فدا النر دلمج
التد رننا  ،حندث أ الندرامج الت رننندة التدا تتعدلرض وأهد اف المؤسسدة تدؤ ي إلد عد

رضدل المتد رب

واعوره نللت لقض ممل نؤ ر عل مع ونلته .أمدل المدوار الةزمدة لتحقنده األهد اف فتادمل المدوار المللندة

والمدوار النادرنة .وتتدد ر الندرامج الت رننندة نللننئدة ال اخلندة والخلرجندة للمؤسسدة ،فسنلسدلت التوظندف
والم دلخ الت ظنمدا ندؤ ار علد أهد اف الندرامج الت رننندة .أمدل العوامدل الخلرجندة م دل السنلسدة العلمدة

والقوا ن واأل ظمة فها تؤ ر عل النرامج الت رنننة م حنث تح ن ال قلب التا نتوجب التريندز علنهدل

فا الت رنب ،معتم فا ذلد علد عملندة تح ند التيدللنف المنلادر وغندر المنلادر ،و وعندة الم تجدلت
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والخ ملت ،وفترات التغنب والت قدل والحدوا ث ،ونعد هل ندت اتخدلذ القد اررات المةئمدة لتح ند ا حتنلجدلت

الت رنننة .

فدا حدن نعتندر موسد

،2007

 )59أ عملندة تقندن الندرامج الت رننندة مد أهد م ارحدل العملندة

الت رنننة وأي رهل صعونة وتعقن ا ،أل هل تع ا نتبونر مهلرات العلملن وأ ائه ع برنه إتلحة فدر

الت رنب المةئمدة لتلنندة حلجدلته الت رننندة ،وفدا الوقدت فسده إ ندلت فوائد ه وعلئ اتده مد خدةل األ لدة
واإلحصلئنلت التا ق تيو صعنة إل ح مل ،وم جهة أخر فإ التقنن نظهر مدل إذا يل دت ندرامج

الت رنب وخببه الحللنة لجحة أ
ف

النرامج ست جا فا المستقنل أ

 ،ونللتللا فهو نسلع فا الحي نصور مسنقة عل مل إذا يل دت
.

من خالل ما تقدم يمكن للباحث القول أن ه ف هذه المرحلة التدي م أ النر لمج الت رننا ت ت فنذه
حسب الخبة المرسومة ،وحقه األه اف المرجو م ه  ،يمل أ عملنة تقنن النرامج الت رنننة ته ف إل
إ نلت فوائ الت رنب وعلئ اته م خةل األ لة واإلحصلئنلت يمل أ التقنن نسلع فا الحي عل م ي
جلح نرامج الت رنب الحللنة وفعللنتهل ،نلإلضلفة للحي المسنه إذا مل يل ت ف

المسددتقنل أ

النرامج ست جا فدا

 ،مد د خددةل تح ند د قددلب الق ددو فددا النر ددلمج الت د رننا وتعزىزه ددل وتح ن د ق ددلب الض ددعف

السدلننة فنده وعةجهدل وتج دب وقوعهدل فدا ندرامج التد رنب المسدتقنلنة  ،وتتضدم

األه اف والموار النارنة والمل نة والننئة الخلصة نللم ظمة.

هدذه المرحلدة تقدون

من خالل ما تقدم يمكن للباحث القول أن عملنة الت رنب عملنة مخببة وم ظمة ومستمر وتمدر نعد

م ارحددل متتلنعددة ومتيلملددة ته د ف للوصددول لعملنددة تد د رنب فعللددة تحقدده األه د اف المرجددو م هددل ونميد د
توضنا مراحل عملنة الت رنب المتتلنعة م خةل الايل رق :)4

شكل رقم ( )4مراحل عملية التدريب
المصدر :بتصر من الباحث
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سابعاً  :أساليب التدريب
نن أنو ال صر ،2012

 )56أ أسللنب الت رنب ها البره التا نستخ مهل المد رب ل قدل

الم هج الت رننا إلدا المتد رنن نصدور ت دتج األ در المبلدوب ،وه دل أسدللنب ت رننندة ع ند نختدلر مد

نن هل الم رب األسلوب الذي نحقه أينر رجة م اليفلء والفعللندة للعملندة الت رننندة مد خدةل التوفنده
– مل أمي – نن خصدلئ

واحتنلجلته م

ا سدلوب التد رننا وممن ازتده وعنونده مد

لحندة  ،و وعندة وعد المتد رنن

لحنة أخري .

فنمل نلا عرض لنعض األسللنب الت رنننة - :

 .1المحاضرة
نن ت القنسا ،2010

 )29أ المحلضر تع م أنرز أسللنب الت رنب والتعلن  ،وأي رهل انوعل

واستخ امل ،وتعتم عل ال ور الذي نلعنه الم رب ،نحنث هو الذي نقو نإع ا المل الت رنننة ،ويذل
نإلقلئهل عل المت رنن  ،وهو الذي نتحي فا سدنر المحلضدر ،و ور المتد رنن نقتصدر علد ا سدتمل

وت ون المةحظلت.

 .2المناقشة
أوضا العزاوي ، 2006

 )116أ الم لقاة وسنلة قل ر عل ت منة التفينر الفر ي اإل سل ا ع

برندده اجتمددل نعددض األف د ار المت د رنن المتخصصددن لتنددل ل ال درأي حددول مادديلة فر نددة أو جملعنددة ،
واقتراح ن ائل الحلول  ،وايتسلب خنر إ ار المؤتمرات.

 .3دراسة الحالة
أوضحت عمل

،2008

 )20أ هذا األسلوب نعتم عل فير أ نستحضر المخت

مواقف

أو ماديةت واقعندة أو مد خدةل )سدن لرنوهلت) لمواقدف أو ماديةت افت ارضدنة نادرب أ تيدو ذات
صدلة نللمحدلور الموضدوعنة التدا نقدو علنهدل األ اء التد رننا وصدنلغتهل نصدور حللدة وناديل م هجدا
وم

تت م لقاتهل  ،ونعتنر أسلوب راسة الحل ت م أه األسللنب الت رنننة وأي رهل انوعل إ أ ه

نحتدل إلد الخندر فدا اليتلندة التصدونرنة القدل ر علد تصدونر المواقدف أو الماديةت ناديل م هجدا

وواضا.
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 .4المباريات اإلدارية
نن موس

،2007

 ) 53أ المنل ار اإل ارنة تع تمرن ل نم ل موذجل مصغ ار لواقب معن مستم

م الننئة اإل ارنة ،إذ نت فنهل خله موقف ت رننا نالنه إلد حد نعند موقدف العمدل البننعدا ،ونادنه
هدذا األسدلوب أسدلوب ارسدة الحللدة ،إ أ المندل ار مدل هدا إ حللدة ينندر الحجد تادتمل علد أنعدل

متيلملة للمايلة ،ونبلب م المت رنن القنل ند وار معن ة فا المنل ار ونتصرفو ونتخذو ق اررات فا
ضوء مل هو متلح له م معلوملت.

 .5العص
أالر حل

الذهني
،2011

 )17إل أ العصف الذه ا نقو علد الم لقادة الجملعندة ونقدو المد رب

نتاجنب أفر ا المجموعة عل تولن أينر ع ممي م األفيلر حدول قضدنة معن دة خدةل فتدر قصدنر،

وتجمدل هدذه األفيدلر ،وفدا ال هلندة ندت تحلنلهدل وم لقادتهل ،ونسدله هدذا األسدلوب فدا تبدونر مهدلرات
التفينر.

 .6تمثيل الدوار
ذير القحبل ا ،2008

 )152أ هذه البرنقة تقو علد تقد ن حللدة أو موقدف عمدل للمتد رنن

علد ادديل قصددة تض د اخصددنلت متع د

تتفلعددل فددا مواقددف العمددل  ،ونقددو المت د رنو نع د اسددتنعلب

الموقددف نتم نددل أ وار الاخصددنلت واج دراء الح دوار م د واقددب تصددوره وتقمصدده لل د ور أو نم لددو موقفددل
لل

ميتوب مسنقل .

 .7المؤتمرات
ننن أنو نير ، 2008

 )348أ المؤتمر عنلر ع مقلنلة لمجموعة صدغنر مد األفد ار  ،تعقد

وفقددل لخبددة م ظمددة وذل د نه د ف تبددونر المعرفددة للماددترين فنهددل وذل د م د خددةل الماددلرية الاددفونة

للمتد رنن  ،ونعتمد جدلح أي مدؤتمر علدا مد ي مسددلهمة المتد رنن فنده ،حندث ندت التد رنب مد خددةل
ارسدة وتحلنددل األفيددلر التدا تبددرح للم لقاددة مد قنددل الحلضدرن  ،فدلألف ار إلددا ح د ينندر نتعلمددو م د

نعضه النعض.
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 .8التعليم المبرمج
نن توفنه ، 2005

 )292أ التعلن المنرمج نعتم عل تمين المت رب م تعلن فسه نلتنل

سلسدلة مد الخبدوات التدا تد ترتننهدل نبرنقدة جند واختنلرهدل مسدنقل ،نحندث نحصدل المتد رب علد

اإلجلنلت الصحنحة قنل أ ن تقل إل الخبو التللنة ،ونهذا تتوافر ل نه معلوملت مرت فورنة تسدلع ه
عل تصحنا أخبلئه وتؤ ي فا ال هلنة إل أه اف ت تح ن هل نع لنة تلمة .

 .9سلة الق اررات
تدذير عمدل

 )21أ هدذا األسدلوب نسدتخ

،2008

لقندل

قد ر المد نر علد اتخدلذ القد اررات ،

وق أاته هذا التعننر م سلة الوار والصل ر الموجو عل ميتب يل م نر ،حنث تحتوي هذه السلة
علد مجموعدة مد الو دلئه الرسدمنة يللخبلندلت والرسدلئل والمدذيرات والتقدلرنر وغنرهدل ،والتدا تتضدم
ن ورهل المايةت النومنة التا نواجههل يل م نر إ اري وتحتل إل إنجل حلدول م لسدنة لهدل ،ولدذا ندت

ت رنب المت رب عل اتخلذ الق اررات نوضعه فا مواقف تمل ل مواقف المد نر العل ندة ونللتدللا ايتادلف

مهلراته فا التصرف فا األمور المعروضة علنه.

 .11تدريب الحساسية
ندن حلد

،2011

 )17أ ده وفده هدذا األسدلوب ندت تقسدن المتد رنن إلد مجموعدلت تتيدو مد

)12-8فدر ا) ،وندت إنجدل الظدروف المقلرندة ألجدواء العمدل ،ومد خدةل تفلعدل المتد رنن فدا حدل
ماديةت العمدل ،تتضدا ر و أفعدلله وبرنقدة تواصدله مدب زمةءهد  ،ممدل نسدلع المد رب علد أخدذ
المةحظلت الةزمة لتع نل السلوينلت الخلبئة.

مققن خققالل مققا تقققدم يمكققن للباحققث القققول أن السققاليب التدريبيققة متع د

ومت وعددة تختلددف ن دإختةف

اله ف م الت رنب وبننعة المتد رنن واحتنلجدلته الت رننندة وعد ه ومسدتواه اإل اري والعلمدا ومد ي

تدوفر الننئدة الت رننندة الم لسدنة واإلميل دلت المل ندة الةزمدة للتد رنب  ،فمةن خةل األسةلوب التةدريب
الملئم يمكن استثارة اهتمام المتدربين وتفاعلهم اإليجاب ومساهمتهم الفعالة ف البرنامج التدريب مما
يؤثر بدرجة أساسية على أدائهم فيما بعد وعلا جلح عملنة الت رنب وتحقنه أه افهل نيفلء وفعللنة .
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ثامناً  :عالقة التدريب بإدارة الموارد البشرية
 )136- 135أ إ ار المدوار النادرنة هدا ذلد

أوضدا لندت ،2008

الجسد اإل اري المع دا

نتبونر الع صر الناري اخل المؤسسة ،وزنل فلعلنته نمل نحقه أه اف المؤسسة واألف ار والمجتمب .
وأ إ ار الموار النارنة تقو نمجموعة مد الوظدلئف الرئنسدنة ،وتددتا وظنفدة التد رنب لمدل تم لده مد

أهمنة فا تبونر وت منة يوا ر المؤسسة م نن أه الوظلئف وأي رهل حنونة ،نمل ندؤ ي إلد تمين هدل

م تحقنه أه افهل .هذا وتتم ل وظنفة الت رنب والت منة فا:

 .1تح ند المهدلرات المتغندر أو التقلن ندة أو المعرفدة المبلوندة لتحقنده ال تدلئج المرغوندة والمصدل ر
المحتملة لهذه المهلرات والمعلرف.

 .2تقندن المدوار والبدره الةزمدة لتحقنده التغنندرات المبلوندة فدا المهدلرات والمعرفدة والتح ند الد قنه
والمقنول لل تلئج المرغونة.

 .3تح ن أي تغننرات فا سنلسة الت رنب والت منة  ،وه ل نجب عل وظنفة الت رنب والت منة أ تضب
خبدب تفصدنلنة نللتعدلو مدب نقندة إ ارات الم ظمدة وت فندذ الجدزء الخدل

ال تدلئج .ولضدمل

نهدل مد العمدل وتقندن

جدلح وظنفدة التد رنب والت مندة فدا أي مؤسسدة ،فإ ده نجدب ت ظدن التد رنب وفقدل

لنعض ا عتنلرات وم هل:
أ.

رجة مريزنة و مريزنة الت رنب.

ب .الت ظن ال اخلا إل ار الت رنب والت منة.
 .العةقة مب الوظلئف األخر

 .م

اخل المؤسسة.

ا ستعل ة نللخنرات الخلرجنة.

أمل أنو سلمنة ،2007

 )13فق أالرت إل أ الت رنب مل هو إ ع صر م ع لصر سنلسلت

إ ار المدوار النادرنة  ،ندرتنب نهدل ارتنلبدل و نقدل  ،تدؤ ر فنده ونتدد ر نهدل ،فعلد سدننل الم دلل  ،تسدلع

عملنة تخبنب القو العلملة فا تح ن العجز فا المهلرات  ،وهذا العجز نت س ه م خةل التوظنف

 ،أو مد خدةل محلولدة تزوند العدلملن نللمهدلرات الةزمدة لسد العجدز  .يدذل الهد ف الرئنسدا لتقدون

األ اء الدوظنفا هدو تح ند الفجدوات ندن األ اء الفعلدا والمتوقدب  ،التدا نميد تضدننقهل عد برنده
التد رنب .ونللم دل ندت رندب التد رنب نسنلسدلت الترقندة ،لتحفندز العدلملن علد ت مندة أ فسده  ،وتبدونر

مهلراته نلستمرار لتتلح له فرصة الترقنة واغل الوظلئف العلنل.
فدا حدن ندري حلد

،2007

 )11أ

العملندة الت رننندة أسدل

ت مندة المدوار النادرنة فددا

الم ظملت ،ولذا أصنحت محل اهتمل النلح ن والمخببن فا مختلدف المسدتونلت اإل ارندة ،فدللموار
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النارنة فا أنة م ظمة تعتنر الع صر الحنوي فا العملنة اإل تلجنة وتتدد ر نهدل ندلقا ع لصدر اإل تدل ،
أضدف إلد ذلد أ ده ندت أ معد ت ال مدو للم ظمدلت المختلفدة تتغندر حسدب وعندة وحجد المدوار

النادرنة الموجدو نهدذه الم ظمدلت وأصدنا مد المؤيد أ المدوار النادرنة المتمندز

تظهدر فجدد أو

عرضدل ،يمدل أ ده مد ال دل ر مدل تتدوفر قندل ات إ ارندة عد برنده ال مدو التلقدلئا ،وا مدل يدل هدذا نحد ث
تنجة لل ور اليننر الذي نلعنه الت رنب المخبب لت منة هذه الموار لةستفل م هل عل ال حو المبلوب

ولدذل ت ازند ت فدا اآلو دة األخندر وفدا ظدل المتغندرات العللمندة الج ند

رغندة اإل ار فدا الي ندر مد

الم اآت ندد نوجده المسدئولو عد ت مندة المدوار النادرنة أ ادبته وندرامجه ويدذا ا عتمدل ات المللندة
حو الت رنب لمل وج وه م أ ر إنجلنا ،فع برنه الت رنب نمي تحقنه تلئج وأه اف مح

قندل

مر و هدل ناديل واضدا ولقد ا عيسدت هدذه الحقدلئه فدا زندل

نميد

األ فدله فدا التعلدن والتد رنب

والتدهنل  -خلصة خةل العقو األخنر  -نلعتنلر ذل عملنة است ملرنة م تجة ذات مر و علل ،نت

فنهدل تبدونر الع صدر النادري مد خدةل إيسدلنه المعدلرف والخندرات والمهدلرات فدا مختلدف المجدل ت
وندؤ ي ذلد لت مندة قد رات أر

المدلل النادري فدا اسدتنعلب التبدورات العلمندة والتق ندة وتي ولوجندل

المعلوملت ،واستخ ا األجهز الح ن ة نفعللنة ويفلء .
مما سبق يمكن للباحث القول أن العالقة بقين التقدريب وادارة المقوارد البشقرية عةقدة تنل لندة تيلملندة
مسدتمر فللتد رنب أصدنا ضدرور حتمندة و زمدة لتبدونر قد رات الع صدر النادري نمدل ندتةء مدب التقد
الحلصدل فدا جمندب المجدل ت ،ونميد تلخدن

اآلتنة - :

العةقدة ندن التد رنب وا ار المدوار النادرنة فدا ال قدلب

 .1نسدله التد رنب فدا تح ند ا حتنلجدلت الت رننندة وتقلدن
النارنة و األ اء المتوقب والمرغوب م هل.

الفجدو مدل ندن األ اء الحدإلا للم دوار

 .2نعمل الت رنب عل تحسن معلرف ومهلرات وأسدللنب وخندرات المدوار النادرنة فدا الم ظمدة ،
ممل نؤ ي إل سرعة ت فنذ المهل والعملندلت المويلدة إلدنه وتقلندل ا خبدلء والهد ر فدا المدوار
وتحسن جو المخرجلت وال تلئج المرغونة.

 .3نعمد ددل الت د د رنب عل د د موايند ددة الم د دوار النا د درنة للمسد ددتج ات والتبد ددورات العلمند ددة والتي ولوجند ددة
واإل ارنة فا الننئة ال اخلنة والخلرجنة للم ظمة.

 .4نخله الت رنب ا تجلهلت اإلنجلننة ل ي الموار النارنة حو العمل والم ظمة.

 .5نسله الت رنب فا تح ن وت منة المسلر الوظنفا للموار النارنة فا الم ظمة .
 .6نؤ ي الت رنب إل رفب الروح المع ونة ل

الموار النارنة فا الم ظمة.
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المبحث الثاني  :تقييم فعالية برامج التدريب
أو ًال  :تعري

تقييم التدريب

عرف الهلننل واخرو

 )902تقنن الت رنب ند ه إجراء تقنن المل لعملندة ت فندذ الندرامج

،2011

وتح ن قلب القو والضعف فنهل.
وعرفتدده ال جددلر ،2011
م د أجددل قنددل

ومد د

 )42فتعتنددر أ تقنددن الت د رنب هددا اإلج دراءات التددا تسددتخ مهل اإل ار

يفددلء النر ددلمج الت د رننا وم د

جلحدده فددا تحقندده األه د اف ،وقنددل

التغنن ددر ال ددذي أح دده التد د رنب ف ددنه  ،وي ددذل قن ددل

الت رننا.

أمل القوقل ،2007

يف ددلء المد د رنن ال ددذن ق ددلموا نت فن ددذ العم ددل

 )26ند ه عملنة التدين ممل إذا يل الت رنب نلليفلء والفلعلندة اللتدن تحققدل

األه اف الموضوعة ،ونمي تعرنف التقنن ند ه تل اإلجراءات التا تقل
ومد

يفددلء المت د رنن

جلحده فدا تحقنده أه افده المرسدومة ،يمدل تقدل

الت رنب فا إح ا ه فنه  ،ويذل تقل
وتعتندر أندو سدلمنة ،2007

نهل يفلء النر لمج الت رننا

نهدل يفلندة المتد رنن ومد

التغنندر الدذي جدا

نهل يفلنة الم رنن الذن قلموا نت فنذ العمل الت رننا.

 )29أ تقندن النر دلمج التد رننا مد أصدعب وأهد م ارحدل العملندة

الت رننندة ،وهدو جدزء مدتم لعملندة التد رنب  ،ونقصد نده تلد اإلجدراءات المسدتخ مة فدا قندل

الندرامج الت رننندة ومد

جلحهدل فدا تحقنده أهد افهل ،إلد جل دب قندل

الذي جا الت رنب فا إح ا ه فدنه ومد

يفدلء المتد رنن ومد

يفدلء

التغنندر

د يفدلء المد رنن أ فسده الدذن قدلموا نت فندذ العمدل التد رننا،

وم خةل التقنن ستبنب الوقوف عل مل نلا- :

 .1ال غرات التا ح ت خةل ت فنذ النر لمج م حنث إع ا ه وتخبنبه وت فنذه·
 .2والوقوف عل مسننلتهل م أجل تةفنهل.
 .3تح ن ومعرفة م

جلح الم رنن فا قنلمه نعملنة الت رنب· .

 .4إعبلء صور واضحة ع م
ونعتنر أنو ال صر ،2012

استفل المت رنن م الت رنب.

 )148مرحلة تقنن النر لمج الت رننا مد أصدعب وأهد م ارحدل العملندة

الت رننندة ،وهدا جدزء مدتم لعملندة التد رنب ،ونقصد نده تلد
وفعللنة النرامج الت رنننة وم

اإلجدراءات المسدتخ مة فدا قندل

يفدلء

جلحهل فا تحقنه أه افهل ،يمل ته ف إل رص م لبه القو والضدعف

نهددل وذل د م د أ جددل تب ددونر العمددل الت د رننا وا رتقددلء ندده وتحس ددن خبددة الت د رنب وتبونرهددل  ،وتقن ددن
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الت د رنب لنس ددت نللعملن ددة الس ددهلة ،وا م ددل ه ددا عملن ددة معق د ومس ددتمر سد دواء قن ددل أو أ ددلء أو نعد د ت فن ددذ

النر لمج الت رننا .

من خقالل مقا تققدم يمكقن للباحقث اسقتخالص أن تقيقيم التقدريب عندلر عد اإلجدراءات المسدتخ مة فدا
يفدلء وفعللندة الندرامج الت رننندة ومد

قندل

المت رنن وم

جلحهدل فدا تحقنده أهد افهل ،إلد

التغننر الذي جا الت رنب فا إح ا ه فنه  ،وم

نت فندذ العمدل التد رننا ،يمدل تهد ف إلد اليادف عد
ع

جل دب قندل

يفدلء

يفلء الم رنن أ فسه الذن قلموا

قدلب القدو فدا الندرامج الت رننندة وتعزىزهدل واليادف

قلب الضعف فنهل ومعللجتهل.

ثانياً  :أهمية تقييم التدريب
نا ددنر  )2009, p27 Suhonenأ د ده لتقن ددن ا دداء نج ددب تح ند د قنمت دده  ،وند درامج التد د رنب تيل ددف

الم ظمدلت أم دوا وتسددعا الم ظمددلت للتدي د م د أ هددذه األمدوال الم فقددة عل د التقنددن قددل ر عل د تح ن د

قنمددة ن درامج الت د رنب الخلصددة نهددل وتسددع الم ظمددلت ومددل لةسددتخ ا الفعددلل للم دوار المتلحددة ونعددض
الم ظم ددلت ت ددري أ التد د رنب مد د األا ددنلء غن ددر الض ددرورنة حن ددث ترغ ددب الم ظم ددلت غللن ددل ف ددا خف ددض

التيللنف ،إ إذا أ ندت أ التد رنب لده قنمدة حقنقندة مد خدةل اظهدلر المدر و مد التد رنب ،م دل جلدب

رضددل العمددةء أو جعددل يمنددة األخب ددلء أقددل ني نددر  ..إلدد ، ،لددذل نعتن ددر تقنددن الت د رنب ضددرور لي ددل

الم ظملت أل إ نلت قنمة الت رنب تيو متلحة فقب م تقنن تلئج الت رنب .
وأوضدا أندو سدلبل ، 2004

 )48أ السدنب الرئنسدا للتقندن هدو تح ند مد

فعللندة الندرامج

الت رنننة أو الم خةت التا تح هل الم اد نه ف التبونر و التغننر .وعل مل نتوقب فا هلنة عملنة
التقنن أ نصل إل

تلئج تنرر الجهو المنذولة فا هذا ال الب ،وتعوض أو نفوه علئ هل مل ت إ فلقه

م موار مللنة لذل نجب أ نت تقنن النرامج الت رنننة ليدا ندت التعدرف علد مد
و قلب الضعف المتوقعة للتخل
أمل حل

،2011

فلئد تهل المرجدو ،

م هل ،وتح ن النرامج غنر الفعللة فنت استنعل هل.

 )27فنري أ تقنن الت رنب أمر ضروري للغلنة ،حنث أ ه نرتنب ارتنلبل و نقل

نجمنب مراحل العملنة الت رنننة ،ن ءا م تخبدنب التد رنب ووصدو إلد ت فندذ التد رنب  ،وذلد للتعدرف

عل م

فلعلنة النرامج الت رنننة وم

جلحهل فا تحقنه أه افهل والوقوف عل م

والتغننر الحلصل للمت رنن .
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يفلء الم رنن

من خالل ما تقدم يمكن للباحث القول أن أهمية عملية تقييم التدريب تتمثل في- :
 .1التدي م فعللنة نرامج الت رنب وم ي تحقنقهل لأله اف المرجو م هل .
 .2التدي م يفلء الم رنن .

 .3التدي م جو الوسلئل واألسللنب المستخ مة فا الت رنب .
 .4التدي م أ ر التغننر الحلصل للمت رنن وال لتج ع الت رنب.

ثالثاً  :أهدا

تقييم التدريب

ح أنوال صر ،2012

 )149أرنعة أه اف رئنسنة تسع عملنة تقنن الت رنب إل تحقنقهل ها:

 - 1التعلم  :أ التقنن جزء رئنسا فا العملنة الت رننندة لدذا فهدو نهدت نمعرفدة مد

الدتعل الحلصدل

أو التحس والتبونر تنجة للعملنة الت رنننة .

 - 2االثبات  :ون بوي هذا اله ف عل محلولة تق ن ا نلت أو أ لة عل أ ال الب الت رننا حقده
تلئج معن ة أو تبورات معن ة .

 - 3ترشيد العملية التدريبية في المستقبل  :حت نصب الت رنب الذي نق أي ر يفلء وفعللنة .
 - 4التطققوير  :ونع ددا ذل د تبددونر الندرامج المسددتقنلنة نحنددث تصددنا أي ددر فعللنددة وذل د م د خددةل
التعرف عل
أمل موس

قلب القو والضعف فا النرامج الحللنة .

،2007

 .1تح ن م

 ) 60فق ح أه اف تقنن الت رنب فا األه اف اآلتنة - :

مواينة الت رنب لأله اف األصلنة التا صم م أجل تحقنقهل.

 .2المسلع فا تقرنر مل إذا يل ت النرامج الت رنننة صللحة لةستمرار أ

 ،وتح ن التحسدن لت

التا نمي إ خللهل عل نرامج الت رنب فا ضوء عملنة التقون لتصدنا أي در مةئمدة لحلجدلت
المت رنن واهتململته .

 .3تح ند مدل إذا يدل

ه دل علئد علد ا سدت ملر فدا المجهدو التد رننا ،وتعزىدز قدة المد رنن

والمت رنن فا ج و النر لمج.

 .4تح ن م

جلح الم رنن فا التخبنب لعملنة الت رنب وت فنذهل.

 .5إعبلء صور واضحة ع م

استفل المت رنن  ،وتح ن الوح ات أو األف ار األي ر أو األقل

استفل م النرامج الت رنننة التا نجري تقونمهل.

 .6اختنلر م

وضوح األ وات واألسللنب المستخ مة فا ال الب الت رننا ومص اقنتهل.
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 .7تجمندب ننل دلت تفند فدا تخبدنب ال ادلب التد رننا أو تسدونه الندرامج الت رننندة أو تح ند مد
مةءمتهل أله اف الم ظمة واحتنلجلتهل.

 .8ن لء قلع معلوملت أسلسنة تسلع اإل ار فا اتخلذ ق اررات مستقنلنة وفا إ ار نرامج الت رنب
نايل أفضل.

فا حن أوضا القوقل ،2007

 )26أ أه اف تقنن الت رنب ها - :

 .1التدي م أ النر لمج الت رننا نعمل وفه مل هو مخبب له وعل ضوء األه اف المح .
 .2لمعرفة م ي تلننة النر لمج لةحتنلجلت السلوينة للمالرين .

 .3لمعرفة م ي تلننة النر لمج لةحتنلبلت العلمنة والفعلنة لننئة العمل.
 .4الوقوف عل

رجة فعللنة ومةءمة األسللنب الت رنننة المعتم .

 .5لتح ن رجة يفلء الم رنن وم

جلحه فا أ اء أ واره .

من خالل ما تقدم يمكن للباحث القول أن أهدا

تقييم التدريب تتمثل بالتالي-:

 .1التدي م فعللنة نرامج الت رنب وتحقنقهل لأله اف المصممة م أجلهل.
 .2معرفة م ي تلننة نرامج الت رنب لةحتنلجلت الت رنننة للمت رنن .

 .3التدي م يفلء الم رنن م حنث تخصصه وخنرته وق راته عل الت رنب.
 .4معرفة م ي فعللنة أسللنب الت رنب المستخ مة فا العملنة الت رنننة.
 .5معرفة ر فعل المت رنن وم

رضله ع النرامج الت رنننة.

 .6معرفددة التغنن درات التددا تمددت فددا معددلرف واتجلهددلت وأسددللنب وخن درات المت د رنن

تنجددة عملنددة

الت رنب.

 .7معرفة م ي التغنر فا سلو المت رنن وبره ا ائه لوظلئفه تنجة عملنة الت رنب.
 .8معرفة م ي التحس فا ال تلئج الت ظنمنة تنجة عملنة الت رنب.
 .9معرفة م

التغنر اإل نجلنا فا اتجلهلت المت رنن

حو الم ظمة والمهل الميلفن نهل.

 .10تح ن قلب القو اإلنجلننة فا نرامج الت رنب وتعزىزهل.

 .11تح ند قددلب الضدعف السددلننة فدا ندرامج التد رنب والعمددل علد معللجتهددل وتةفنهدل فددا الندرامج
الت رنننة المستقنلنة.
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رابعاً  :مراحل تقييم التدريب
تعتنر مرحلة تقنن الت رنب م أه مراحل عملنة الت رنب وال ته ف إل قندل

الت رنننة وم

يفدلء وفعللندة الندرامج

جلحهل فا تحقنه أه افهل ،تمر عملنة تقنن الت رنب نع مراحل وها - :

 .1مرحلة التقييم قبل تنفيذ التدريب
 )71أ هذه المرحلة تم ل فا تقنن ية مد تح ند ا حتنلجدلت الت رننندة،

أوضا موس ،2007

وتصدمن النر دلمج التد رننا ،إذ ندت خدةل هدذه المرحلدة تقندن ا حتندل التد رننا للم ظمدة وللوظنفدة
وللموظف ،ويذل تح ن م

التحضنر لمتبلنلت ال ور مد مد رنن ومسدتلزملت التد رنب ،وتعد هدذه

المرحلة م أصعب مراحل التقنن وأ قهل ،أل ه إذا ت التح ن ال قنه للحلجلت المرتنبة منلار نده اف

العمدل ،د تصدمن واختندلر النر دلمج الدذي نحقده إادنل تلد ا حتنلجدلت ،فدإ

سدنة جدلح العملندة

الت رنننة واسدتفل المتد رب والمد ظ تيدو مرتفعدة جد ا ،وفدا هدذه المرحلدة تدت متلنعدة وتقندن الع لصدر

التللنة - :

أ .م

الت از اإل ار العلنل نللعملنة الت رنننة ،والترتننلت اإل ارنة التا تقو نهل.
مةئمته للمت رنن .

ب .و الت رنب الذي ت اختنلره ،وم

 .المل الت رنننة ،والتسلسل الم بقا للموضوعلت الت رنننة.

 .أسللنب الت رنب  ،ووسلئل اإلنضلح السمعنة والنصرنة.
ه .الم الزم نة  ،وتوقعلت المت رنن .
أالر محنرنه ،2013

 )245إل أ تقنن النرامج الت رنننة قنل الت فنذ نع ا ضدرور التديد مد

احتواء النر لمج الت رننا عل الخنرات والمهلرات والمعلوملت ا سلسنة التا ن ار تزون المتد رنن نهدل ،

والتدي د م د تصددمن النر ددلمج الت د رننا وأسددللنب الت د رنب المتنعددة ووسددلئله م د حنددث التوقنددت وتسلسددل

الم واضدنب واحتدواء المدل الت رنننددة للتحقده مد تلننددة المد هج التد رننا لمتبلنددلت الحلجدة الت رننندة التددا
صم لهل أو ألجلهل النر لمج.
فا حن نعتندر أندو سدلبل
أهد اف التد رنب موضدوعنة أ

الواقب الفعلا .وحت

،2004

 ) 51أ التقندن قندل الت فندذ نسدته ف تح ند مدل إذا يل دت

 .فن دلقش ا حتنلجدلت التدا ن ندت علنهدل الخبدة للتديد مد أ هدل تم دل

تيو العملنة الت رننندة مجدر اسدتنفلء للاديل ،أو تلنندة لرغندة اإل ار ،أو ت فندذا

لمل تقضا نه فوا ن العلملن فا الخ مة الم نة م ضرور الت رنب ،نل نجدب رندب التد رنب نللترقندة.
د نهدت رجدل التقندن ندللتعرف علد مد

تلنندة الندرامج الت رننندة المقتدرح ت فندذهل لةحتنلجدلت التدا
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صممت م أجلهل ،يمل تهت تل المرحلة نللوقوف عل م

مةئمة الميل الدذي سدنعق فنده التد رنب

والزمل الذي نستغرقه الت رنب  .واألسلوب الذي نتنب فا قل المعلوملت المختلفة إل المت رنن فيلهدل
جلح العمل الت رننا .وه ل نعض ا عتنلرات التا نجب أ نراعنهل مسئول

اعتنلرات لهل تد نرهل عل

الت رنب فا هذه المرحلة أهمهل:

أ .التعرف عل آراء المرادحن لحضدور التد رنب عد برنده تصدمن استقصدلء نتضدم توقعدلته
م حضوره وهد فه مد تلقنده ومد

مدوافقته علد الوسدلئل التدا ستسدتخ فدا النر دلمج ،ومدل

إذا يل وا نفضلو المعلوملت ال ظرنة أو الزنلرات المن ا نة والم لقالت حول المايةت العملنة

التا نوجهو هل واقتراحلته ناد م الت رنب ومواعن ه والميل الذي سنعق فنه .
ب .الوقدوف علد

آراء الرؤسدلء المنلادرن لحضدور التد رنب وآراء مرؤوسدنه وصدو إلد معرفدة

الق رات التا ت ت منتهل أو صقلهل فرنمل يل إا ار الرؤسلء وخصوصل اإل ار العلنل فا تح ن

محتوندلت النر دلمج ذا فلئد عملندة أل هد نقنمدو أعمدلل مرؤوسدنه وسدلويه نلسدتمرار ولدذل

نلمو ن قلب الضعف والقو فنه نلإلضلفة إل أ إارايه واستبة آرائه ندؤ ي إلد يسدب
قته فا الت رنب أل ه ااتريوا فا وضب نرامجه ،األمر الذي ن فعه إل تقنن المت رنن نع

عو ته إل أعملله .

ومققن خققالل مققا تقققدم يمكققن للباحققث اإلشققارة إلققى أن مرحلققة التقيققيم قبققل تنفيققذ التققدريب تسددلع فددا
ايتادلف ال غدرات وتح ند جوا دب القصدور والضدعف فدا تصدمن ندرامج التد رنب حتد نميد معللجتهدل
وتصدحنحهل قندل الند ء فدا عملندة ت فندذ التد رنب ناديل فعلدا مد خدةل تقندن مجموعدة مد الع لصدر

وها- :
أ.

ع اإل ار العلنل لعملنة الت رنب.

ب .خصلئ
 .خصلئ

الم رنن وخنراته ومهلرته وم ي مةئمتهل لنرامج الت رنب.

وأه اف المت رنن وتوقعلته م وراء النر لمج وم

حلجته إلنه.

 .احتد دواء النر ددلمج التد د رننا علد د الخند درات والمه ددلرات والمعلوم ددلت ا سلس ددنة الت ددا ند د ار تزوند د
المت رنن نهل.

ه .التسلسل الم بقا لمواضنب الت رنب.

و .التدي م تصمن النر لمج الت رننا وفه احتنلجلت المت رنن وأه اف الم ظمة .

ز .ت و ومةئمة أسللنب ووسلئل الت رنب المع
وبننعته وخصلئ

ستخ امهل فا عملندة التد رنب ألهد اف التد رنب

المت رنن وخنرات ومهلرات الم رنن .

ح .مةئمة ميل الت رنب م حنث التهونة وا ضلء وتوفر األ لث.
ب .مةئمة توقنت الت رنب لظروف الم رنن والمت رنن نمل
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نؤ ر عل عمل الم ظمة.

 .2مرحلة التقييم أثناء تنفيذ التدريب
ندن حمد ي ،2013

 )214 - 213أ التقندن أ دلء التد رنب نه د ف إلد التديد مد مجموعدة م د

األمور وها :
أ .م

استنعلب المالرين لموضوعلت النر لمج أ لء إ عقل ه.

ب .المالرية الفعلنة والموضوعنة للحضور.

 .التسلسددل الم بقددا لموضددوعلت النر ددلمج أ دلء عرضددهل وا لت د از نددللموا الت رنننددة الم رجددة فددا
المذير الت رنننة الموضوعة .

 .ا ستخ ا األم ل للوقت والتوزنب الحقنقا لموضوعلت النر لمج عل الوقت المتلح.

ه .تحقنﻖ النر لمج أله اف ا حتنلجلت الت رنننة التا ت تح ن هل مسنقل.
و .مستو التق فا أ اء ومهلر المالرين أ لء النر لمج .

تبر أ لء النر لمج.
أ
ز .حل أنة مايةت ق

ح .مستو الخ ملت الت رنننة واإلعلاة والاؤو اإل ارنة أ لء النر لمج.
ب .م

استخ ا الوسلئل الت رنننة المسلع أ لء عق النر لمج.

ي .م

تغبنة جمنب الموضوعلت التا م المقرر تغبنتهل م قنل الم رب أ لء النر لمج.

فدا حدن أيد سدع نة ،2005

 )67 - 66أ ده مد الضدروري القندل نعملندة التقندن أ دلء ت فندذ

الت رنب ،وذل نه ف تقنن يل خبو م خبوات الت رنب للتدي م أ عملنة الت رنب تسنر وفقل لمل
هو مخبب .أمل مل نمي متلنعته وتقننمه خةل هذه المرحلة هو يلآلتا- :
أ .م

تحقنه يل هد ف رئنسدا مد أهد اف النر دلمج التد رننا ،ومسدلهمة األهد اف الفرعندة فدا

تحقنه األه اف الرئنسنة.

ب .مد

مةءمدة تصدمن وت ظدن النر دلمج التد رننا مدب األهد اف األسلسدنة للنر دلمج التدا ند ار

تحقنقهل.

 .م

استيملل ا ستع ا ات اإل ارنة نمختلف أايللهل لت فنذ النر لمج الت رننا.

 .م

ا لت از نللموا العلمنة والعملنة المتعلقة نللموضو الذي نجري الت رنب علنه.

ه .م
و .م

حر

الم رب عل السنر وفقل للخبة المع للت رنب.

ا لت از نللوقت المخصد

ليدل موضدو تد رننا فدا النر دلمج ،ومد

الوقت عل ع لصر الموضو وفقل ألهمنتهل.

ز .الحر

عل مراعلت التسلسل الم بقا لموضوعلت النر لمج الت رننا.
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التوفنده فدا توزندب

ح .م

جلح أسللنب التد رنب المسدتخ مة فدا تحقنده الهد ف مد اسدتخ امهل فدا زندل معد ت

تحصنل المت رنن .

ب .هل يل يل م رب م م رنا النر لمج الت رننا عل المستو المبلوب م اليفلء ؟

ي .هل ت تغبنة جمنب الموضوعلت المقرر تغبنتهل فا النر لمج الت رننا ؟
.م

ا تظل المت رنن الماترين فدا النر دلمج التد رننا ومد

ال راسة.

ل .قندل

نحققه.

إقندلله علنده والتدزامه نمواعند

أ در التد رنب علد أ اء المتد رب ندلل ظر إلد أهد اف النر دلمج التد رننا ومدل ن نغدا أ

 .بره ا ختنلرات وم

يفلءتهل فا قنل

رجلت اسدتنعلب المتد رنن للموضدوعلت التدا تقد

له فا يل مل ت رنننة والتدي م تسجنل تلئجهل أو ندول.

 .م
جنر
أمل ا

استفل النر لمج الت رننا م إجمللا السلعلت الت رنننة المخصصة له.
،2006

 )110فنوضدا هد ف التقدون فدا هدذه المرحلدة ند ده التعدرف علد مد ي مدل تد

ت فنذه م نر لمج الت رنب وتاخن

ا حرافلت فدا الت فندذ وأسدنلنهل لغدرض اتخدلذ القد اررات نمدل ن سدج

واأله اف الموضوعة وتت عملنة التقون فا هذه المرحلة م خةل محورن أسلسن همل:
أ .تقيييم خطيوا تنفييذ البرنيام التيدريبي :ويشةم هةاا المحةور تقيةيم منهةاج التةدريب وأسدلونه،
للت رنب ،وتوزنعه نن المهلرات والمعلرف ،وغنر

والوسلئل المستخ مة فنه ،والوقت المخص

ذل للتدي م توافه عملنة ت فنذ النر لمج مب الخبة الموضوعة له ،وفا حلل وجو أي خلل
فا ت فنذ الخبة ،فإ التقنن نسلع عل تصحنا مسلر النر لمج.

ب .تقيييم أداء الميدرب والمتيدرب خيلل تنفييذ البرنيام  :ونادمل هدذا المحدور قندل
المتد رنن

وأ ائهد  ،ومعرفدة مد

التد رننا مد خدةل المد رب ،ومد

تحصدنل

تجدلونه مدب المعدلرف والمهدلرات التدا نقد مهل النر دلمج
ارتنلبهدل نللمهدل والواجندلت التدا نقومدو نهدل فدا مند ا

العمل.
في ضوء ما ذكر يمكن للباحث اإلشارة إلى أن عملية التقييم أثناء التدريب تهد
أ .إلت از المت رنن نللحضور فا النر لمج الت رننا وم

إقنلله علنه .

ب .مستو يفلء الم رنن والتزامه نخبة النر لمج الت رننا .
 .م

مالرية وتفلعل المت رنن مب الم رنن واأل ابة الت رنننة .

 .يفلء األسللنب والوسلئل المسلع المستخ مة فا الت رنب.
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إلى التأكد من :

ه .م

مةءمة تصمن وتخبنب النر لمج الت رننا مب األه اف الم ار تحقنقهل.

و .م ي تحقنه الت رنب لأله اف المصم ألجلهل.

ز .م ي تلننة الت رنب حتنلجلت المت رنن .

ح .م ي التغنر ا نجلنا فا معلرف ومهلرات وخنرات واتجلهلت المت رنن .
ب .التوظنف األم ل للوقت فا عرض موضوعلت الت رنب نتسلسل م بقا وفه خبة الت رنب.

ي .م ي جلهزنة ا ستع ا ات اإل ارنة لتلننة احتنلجلت الت رنب وحل المايةت البلرئة .
.م

مةءمة ننئة الت رنب لعملنة الت رنب والمت رنن .

ل .جو الموا الت رنننة المق مة للمت رنن .

 .3مرحلة التقييم بعد تنفيذ التدريب
ندر سدع نة ، 2005

وتهد ف إلد قندل

مد

 )69أ هدذه المرحلدة تعد المرحلدة ال هلئندة مد م ارحدل تقندن التد رنب،

مدل حققتده العملندة الت رننندة مد تلنندة لةحتنلجدلت الت رننندة ،ومد

الت رنب فا تحقنه أه افه ونللتللا إنراز مل حققه م فلئ نللمقلر ة لمل تيلفه م

مسدلهمة

فقلت مللندة .وتعتندر

هدذه المرحلدة مد أهد وأ ه م ارحدل عملندة تقندن التد رنب وأي رهدل تعقند ا لصدعونة قندل

األ در الفعلدا

للت رنب عل واقب العمل.
ونعتنر أنو سلبل

تعقن ا ،لصعونة قنل

،2004

 )56تعتنر هذه المرحلة م أهد وأ ه م ارحدل عملندة التقندن وأي رهدل

األ ر الفعلا للت رنب عل واقب العمل  ،وممل نزن م صعونة التقنن فا مرحلة

مل نع الت رنب ،هو ع الق ر عل تح ن اله ف الت رننا نايل واضا والمل ،ممل نؤ ي إلد عد
معرفدة مدل إذا يدل
نللتح ن ،

التد رنب قد حقده أه افده أ

 .ف تنجدة لصدعونة عملندة التقندن فدا هدذه المرحلدة

نزال التقنن مح و ا ،إ أ محلولة تقنن نرامج الت رنب مستمر  .يمل أ ينلر الم راء فا

العمل أصنحوا اآل نبلنو ال لنل عل أ الت رنب ق أح ث فعة تغنن ار جذرنل ملموسل.
جنر
أمل ا

،2006

ونت فنهل تح ند مد

 )110فنري أ مرحلة تقندن مدل نعد التد رنب تعد مد أهد م ارحدل التقندن ،

اسدتفل المتد رب مد النر دلمج التد رننا وتدت هدذه العملندة عدل فدا الندو األخندر

للنر دلمج التد رننا ،إذ نقدو المتد رنو نتقندن التجرندة الت رننندة التدا مدروا نهدل خدةل أسدلننب أو أندل

الت رنب ،وه ل نت استقصلء آراء المت رنن ع جمنب خبوات النر لمج الت رننا ومراحله ،ونادمل هدذا

أه اف النر لمج ،ومواضنب الت رنب ،ووسلئل الت رنب ،والبره المستخ مة فا الت رنب ،ووقت النر لمج
وم ته وقلعلت الت رنب ،وق رات الم رب ،وغنر ذل م مقوملت النر لمج الت رننا.
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ومن خالل ما تقدم يتبقين للباحقث أن مرحلقة التقيقيم بعقد تنفيقذ التقدريب تعتندر مد أهد م ارحدل عملندة
تقندن التد رنب وتهد ف إلد

قندل

مد

تلنندة التد رنب لةحتنلجدلت الت رننندة للمتد رنن ومد ي تحقنده

التد رنب أله اف ده المصدم م د أجلهدل  ،وأ ددر الت د رنب علد أ اء المت د رب وا تلجندة الم ظمددة  ،نلإلضددلفة
لتوضنا العلئ مد التد رنب مقلندل تيلفتده المل ندة .وتعتندر هدذه المرحلدة أي در الم ارحدل تعقند ا لصدعونة
األ ر الفعلا للت رنب عل واقب العمل.

قنل

 .4مرحلة تقييم أثر التدريب بعد انتهائه بفترة معينة
نبله حم ي ،2013
أ.

 )215عل هذه المرحلة اس تقنن المتلنعة التا ترتنب نيل م - :

الع لصر المتعلقة نللنر لمج الت رننا ذاته م حنث أه افه  ،محتواه  ،ت فنذه ،و تلئجه.

ب .الع لص ددر المتعلقد ددة نسد ددلو المت د د رب ذاتد دده مد د حند ددث احتنلجلتد دده والمعلومد ددلت التد ددا اسد ددتفل هل
والمهلرات التا ايتسنهل واأل اء الذي تبور ل نه .

 .الع لصر المتعلقة ند اء الم ظمة ييل م حنث إ تلجنتهل ورنحنتهل ورضل عمةئهل.
ونانر سع نة ،2005

 )71 - 70إلد أ متلنعدة ال تدلئج نعد ا تهدلء التد رنب نفتدر معن دة تهد ف

للتعرف عل أ ر الت رنب عل أ اء المت رنن وه فا مواقب العمل الحقنقنة فا اإل ارات التدا نعملدو
نهل نلتنل ع بره م هل- :

أ .توزنب استننل تفصنلا للمت رنن الق ام الذن أمضوا ع س وات فا وظلئفه نع الت رنب.
ب .توزنب استننل آخر لرؤسلء المت رنن .

 .إجراء مقلنةت مب المت رنن ورؤسلئه .

 .استخ ا تقلرنر اليفلنة الس ونة يمقنل

للتعرف عل أ اء المت رنن قنل ونع الت رنب.

إ أ هذه البرنقة واجهت مايةت ع ن م هل- :
أ .ع معرفة مواقب عمل المت رنن نسنب ال قل ،وخلصة الذن نعملو فا المقلبعلت.

ب .ع رغنة المت رنن والرؤسلء فدا الدر علد ا سدتننل  ،نلعتندلره مهمدة مزعجدة وغندر مرغدوب
فنهل.

 .تغندر مواقدب عمدل الرؤسدلء ،حندث أ نعضده

نعدرف المتد رب قندل التد رنب ،ولدذل

صعونة فا الحي عل أ ائه مقلر ة نفتر مل قنل الت رنب.

 .إحجل الرؤسلء ع إن اء تعلنقلت صرنحة ع مرؤوسنه .
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ن جد

،2007

فا حن نعتنر موس

 )62أ تقنن أ ر التد رنب نعد جدزءا مد تقندن مدل نعد التد رنب،

وأ ه نعتنر اله ف ال هلئا لعملندة التقندن  ،وتددتا أهمندة تقندن أ در التد رنب مد م بلده نسدنب ،وهدو أ

هد ف التد رنب هدو فدا ال هلندة رفدب يفدلء أ اء العدلملن ونللتدللا زندل مخرجدلت الم ظمدة وتبونرهدل

وه ل معلننر متع

نمي نوسلبتهل الحي عل م

استفل المت رنن نع مضا فتر زم نة م لسنة

عل ا تهلء الت رنب وعو ته إل أعملله ومملرسته لهل ،وأه هذه المعلننر - :
أ.

راسة التبورات والتحسن لت التدا بدرأت علد عمدل المتد رنن نعد عدو ته إلنده مد المادلرية
فا الت رنب ،وأ ت إل تحسن مستو أ ائه .

ب .قنل

التغنرات فا األ اء ،وذل نمقلر ة ال تلئج الحللنة ن تلئج سلنقة.

 .الترقنة ،وذل ع برنه معرفة ع المت رنن الذن حصلوا عل ترقنلت تنجة ارتفل مستو

يفلءته فا العمل نع الت رنب ،ونج ر نللذير أ هذا الع م المت رنن نع أح المؤادرات
عل

جلح النر لمج الت رننا فا تحسن األ اء.

 .ا ختندلرات ،حندث تسدلع فدا اليادف عد مد
الت رننا.

اسدتنعلب المتد رنن واسدتفل ته مد النر دلمج

استنتاجاً مما سبق يمكن للباحث اإلشارة إلي أن مرحلة تقييم أثر التدريب نع ا تهلئه نفتر معن دة
ته ف إلا متلنعة أ ر التد رنب و تلئجده علد التبدور فدا أ اء المتد رنن  ،وا عيلسده اإلنجدلنا علد

إ تلجنة الم ظمة ورنحنتهل ورضل العمةء.

خامساً  :أساليب وأدوات تقييم التدريب
عرف موس

،2007

 )64أسلوب التقنن ند ه عنلر ع وسنلة نت نهل جمب الننل لت ع عملنة

معن ة فا مراحلهدل المختلفدة نهد ف التعدرف علد مد
ومد

تحقده األهد اف الم ادو مد وراء هدذه العملندة

مةءمدة أو ت لسده ال تدلئج المحققدة مدب هدذه األهد اف .وه دل الع ند مد ا وات التدا نميد

استخ امهل وا ستفل م هل فا عملنة تقنن نرامج الت رنب سواء م النلح ن أو م القلئمن والمادرفن
عل نرامج الت رنب ذير م أهمهل مل نلا:

 .1المالحظة
نن سع نة ،2005

 )68أ المةحظدة ال قنقدة مد األسدلتذ تدوفر فرصدة غندر عل ندة لتقندن أ اء

المتد رنن خدةل النر دلمج ،والتعدرف علد إميل دلته فدا ال مدو ومد

جد نته ومادلريته وتعدلو ه مدب

نعضه النعض ومب األسلتذ  ،ونللتللا مةحظة وتقنن التغنر السلويا للمتد رنن أ دلء ت فندذ النر دلمج
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الت رننا .يمل أ الماله التا نقو نهل م نر النر لمج الت رننا أو م سه النر دلمج التد رننا ،ونحضدر

الماله الجلسلت الت رنننة أو عن دة م هدل ،ونسدجل مةحظلتده عد تفلعدل المد رب والمتد رنن  ،وتغبندة
األول للموضدو وبرنقدة عرضده لده والوسدلئل لتدا نسدتخ مهل فدا ذلد

وتديد ه مد فهد الحلضدرن

واستنعلنه  ،واهتمل المت رنن نللموضو وأسئلته وم لقاته واتصلل ا تنلهه أو ا قبلعه ،وهيذا.

 .2االستبيانات
أوضدحت ال جدلر ،2011

 )45أ ا سدتنل ة عندلر عد مجموعدة مد الفقدرات ندت صدنلغتهل

حسب أنعل ال راسة ،ونبلدب مد األادخل

مب آرائه وق لعلته وم

المسدته فن اإلجلندة ع هدل نحسدب مدل نج و ده ن بنده

تجمب هذه اإلجلنلت و تحلل نللبره اإلحصلئنة الةزمة و ناترب فا

هذه ا ستنل ة الوضوح وال قة و الموضوعنة و سهولة فه فقراتهل.

 .3المقابالت
نعتنر توفنه ،2005

 )395أ المقلنةت الاخصنة أ ا تقنن مفن ،نللرغ م ع استخ امهل

ني ددر م ددل الوسددلئل األخددر  ،ونمي د أ نجددري المقددلنةت أي م د العددلملن فددا مجددلل ت منددة الم دوار

النا درنة أو الماددرف أو بددرف للددث خددلرجا يللم د رب أو المستاددلر .ونمي د لهددذه المقددلنةت أ تددوفر

الننل د دلت غن ددر المت ددوفر نس ددجةت األ اء  ،أو الننل د دلت ص ددعنة الحص ددول علنه ددل مد د خ ددةل ا جلن ددلت
ن ددو الما ددلريو وص ددف ت ددلئجه ف ددا م ددلذ ا س ددتبة إ أ هد د قد د

الميتون ددة أو المةحظ ددلت .قد د

نتبوعو نلأل ء نمعلوملت للم رب المحترف الذي نسعا للتحقه م هل  ،حنث تياف المقدلنةت عد

التغننرات التا تح ث نللسلو ور و األفعلل ويذا ال تلئج.

 .4سجالت تقييم الداء
نن موسد

 )66أ هدذه السدجةت تسدلع فدا قندل

،2007

التحسد الفعلدا فدا األ اء ن دلء

علد معلومدلت حقنقندة متعلقدة نللعمدل وتقدلرنر إحصدلئنة ،وتمتدلز نسدهولة مراجعتهدل ،ولدن

لهدل آ دلر

اخصنة منلار ،ونؤخذ علنهل صعونة تجمنب وتص نف المعلوملت ،وتحتل للت رنب للخرو نمؤارات
نمي ا عتمل علنهل فا القنل .

 .5االختبارات الكتابية
جنر ،2006
نري ا

 )117أ ا ختنلرات اليتلننة تقن

تق المت رنن فا استنعلب محتوي نرامج

الت د رنب ،وتعق د مقلر ددة العةمددلت أو الد د رجلت التددا نحص ددل علنهددل المتد د رب قنددل التد د رنب ونع د ه مد د
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الوسلئل الفعللدة فدا تقدون التد رنب ونرامجده ،وتمتدلز هدذه ا ختندلرات نسدهولة الحصدول علنهدل واعد ا هل

وسهولة تحلنلهل واستخ ار ال تلئج م هل ونإميل نة تغبنتهل لارنحة يننر م المت رنن  ،إ أ المت رب
ناعر نل رتنلح ع التق لهل  ،يمل أ هل

تفن ي ن ار فا قنل

المهلرات العملنة وا تجلهلت.

 .6طريقة التجربة
 )158أ هد ددذه البرنقد ددة تقد ددو عل د د اختند ددلر مجمد ددوعتن م د د األف د د ار

ند ددن أند ددو ال صد ددر ،2012

متالنهت ن فا مستو الخنر والمهلر ومع ت األ اء و و وظروف العمدل وا ميل ندلت المتلحدة ،ونعد
تقنددن المجمددوعتن عل د أس د
نن مل

تخضب ا خر

تخضددب إ ح د اهمل المجموعددة التجرنننددة ) لنر ددلمج ت د رنب معددن

مح د

المجموعة الرقلننة ) ألي نر لمج ت رننا  .ونع ا تهلء النر لمج الت رننا نعل

تقندن المجمدوعتن عل د أ سدل

العوامدل التددا اتخدذت م د قندل معددلننر للتقندن  ،ونددذل ندت التعددرف

فد

عل الفروه التا أح هل النر لمج الت رننا .

 .7اختبارات قياس الميول أو المواق
در
أادلر جن ا

،2006

 )117إلد أ اختندلرات المندول أو المواقدف تسدتخ

مواقف المت رنن  ،وتجري قنل الت رنب ونع ه لقنل

لجمدب ننل دلت عد

مل أحرز م تق  ،وتمتلز نسهولة تفرندغ تلئجهدل

واسدتخراجهل ،ونميد أ تغبدا ادرنحة ينندر مد المتد رنن  ،ونؤخدذ علنهدل عد

تعنندر المتد رب عد

مادلعره الحقنقندة ،وتخضدب ختندلر المتد رب المجندب علنهدل ،وتتدد ر اإلجلندة ع هدل ندللقن واألعدراف

السلئ فا المجتمب.

 .8تحليل المشكالت
أوضحت ال جلر ،2011

عملنة الت رنب و التعرف إل م

للتعرف إل م

 )46أ تحلنل الماديةت ندت مد خةلده مراقندة سدلو المتد رب أ دلء

استنعلنه و فهمه للمل الت رنننة ومةحظة أ اء األف ار نعد التد رنب

تبور أ اء األف ار تنجة الت رنب.

 .9اختبارات الداء العملية
ن ددن حمد د ي ،2013

 )220أ اختن ددلرات األ اء تتبل ددب ا نلت ددل عملن ددل للمه ددلرات أو التحص ددنل

العلم ددا ف ددا مج ددل ت معن ددة يلس ددتخ ا الحلس ددب اآلل ددا أو ا ند د ا الف ددا أو اجتن ددلز مه ددلرات وقد د رات

ومواهب فيرنة أو علمنة أو عملنة .
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 .11المؤشرات
 ) 158أ ده نمي د قنددل

أوضددا أنددو ال صددر ،2012

أ اء العددلملن واسددتخة

أ ددر الت د رنب

ع برنه جمب ننل لت تع فا ح ذاتهل مؤادرات توضدا العلئد مد التد رنب م دل سدجةت اإل تدل أو

ور العم ددل ومعد د ل الحد دوا ث ومعد د ت التغن ددب و رجددة الرض ددل عد د العم ددل ومعد د ت الت دددخنر
مع د ل ا
وأخبلء العمل والجزاءات والاديلوي  ...إلد ،ونميد لمسدئول التد رنب أ نجمدب هدذه الننل دلت قندل ونعد

ت فنددذ النر ددلمج وتقرنددر اتجلهلته ددل م د حن ددث ا رتف ددل وا خفددلض والتذن ددذب نحنددث تعبن دده ا بنلع ددلت

صحنحة ع مستو الت رنب و تلئجه .

سادساً  :نماذج تقييم التدريب
اتفدده الع ن د م د يت ددلب األ ب اإل اري والنددلح ن عل د وج ددو ع د م د ال م ددلذ المسددتخ مة فددا تقن ددن

الت رنب ،نتيو يل موذ م ع مستونلت و ذير م هذه ال ملذ الاهنر مل نلا- :

 .1نموذج كيركباتريك 1959( Kirkpatrickم)
وهو ال موذ الذي تن له النلحث فا راسته لتقنن النرامج الت رنننة التا تق مهل ائر الترننة والتعلن فا
ويللة الغوث ال ولنة – األو روا – ميتب غز اإلقلنما  ،حنث نري توفنه ،2005

 )370عل

أ م خل ينرينلترن أي ر الم اخل انوعل وا تال ار فا مجلل تص نف مجدل ت التقندن  ،وقد نده و للد
ينرنينلترن د إبددل ار فيرنددل نمي د ا عتمددل علندده يدسددل
لعملنة التقنن .

لتح ن د بننعددة المعلومددلت الددةز جمعهددل تمهن د ا

وق ح  )2006, p 21 Kirkpatrickأرنعة مستونلت لتقنن الت رنب ها - :
المستو األول  :ر الفعل

Reaction

المستو ال ل ا  :التعل

Learning

المستو ال للث  :السلو

Behavior

المستو الرانب  :ال تلئج

Results
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 )31أ هذه المستونلت األرنعة تقد إبدل ار علمدل لتقندن ندرامج التد رنب ويدل

وتري سع ،2012

مسدتو م هدل ن قلد إلد المسدتو الدذي نلنده ،وع د األ تقدلل مد مسدتو إلد آخدر نصدنا التقندن أي در
صعونة ونحتل إل الملل وال مستو متق م المه ندة  ،إذ

إل المستو الذي نلنه أل

نجدوز المدرور عد مسدتو وا تقدلل

تلئج يل مستو تؤ ر عل المستو الذي نلنه.

وفنمل نلا توضنا للمستونلت األرنعة ل موذ يرنينلترن - :
المستو ال ول  :رد الفعل Reaction
نندن المصد ر ،2010

 )43أ ينرينلترند

ندري أ

وا بنلعدلت المتد رنن حدول التد رنب ،ونهد ف هدذا المقندل

تند أ عملندة التقندن نقندل

ر الفعدل

إلد معرفدة مد ي رضدل المادلرين عد

النر لمج ) م حنث المحتوي ،والم رنو  ،والموا الت رنننة ،واألسدللنب ،والخد ملت اإل ارندة( ،وهدل يدل

در أ أ ده يدل ممدة وجلمد ا  ،ون نغدا فدا هدذا المجدلل تح ند وتقندن مسدتونلت
النر دلمج ممتعدل وم ن ا
ا سدتجلنلت مد المادلرين فدا الندرامج الت رننندة وتقد ن مدل نهتمدو نده يمدوظفن للحصدول علد

اسدتجلنلته نمدل نخد

احتنلجدلته الرئنسدة ،واستنضدلح مد

الندرامج ا سدتعل ة نلألسدللنب التللندة لقندل

أهمندة وتفلعدل المتد رنن ونميد لهدذه

ر فعدل النر دلمج التد رننا علد المتد رنن م هدل  ،المقلنلدة

الاخصنة مب المت رنن للتعرف عل آرائه حو النر لمج الت رننا  ،المةحظة ال قنقة للمت رنن خةل

ال ور الت رنننة و تصمن استننل نه ف الحصول عل ر و الفعل فا صور يمنة نق ر اإلميل .
المستو الثاني  :التعلم Learning
نعتندر سدع نة ،2005

 )72أ هدذا المسدتو مد التقندن ندرتنب نقندل

واألسدللنب والمهدلرات المق مدة نللنر دلمج ،ونعتندر األي در صدعونة مد قندل
تيدو القنلسدلت موضدوعنة تحتدوي علد مؤادرات قلنلدة للقندل

النر لمج وم

تعلد المندل ئ والحقدلئه
ر و األفعدلل ،فدة ند أ

توضدا ينفندة تفهد المادلرين لمدوا

استنعلنه له  .وه لنست نللضرور قنلسلت لينفنة األ اء فا العمل.

المستو الثالث  :السلوك Behavior
أالرت التلنل ا وآخرو

،2011

 )1436إل أ هذا المستو نقنل

التغنرات التا برأت عل

سلو الفدر فدا العمدل تنجدة للنر دلمج الدذي ادلر فنده ،وهدذا المسدتو مد أصدعب مسدتونلت التقندن ،

وه ل ع م اإلرال ات تسلع فا تقنن التغنرات السلوينة وه :
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أ .إجراء تقنن لأل اء الوظنفا للمت رنن قنل ا لتحله فا النر لمج الت رننا ونع ه.

ب .إجراء التقنن م قنل المارف عل المت رب أو م قنل مرؤوسنه أو زمةئه ،أو م قنله جمنعل.
 .إجراء تحلنل إحصلئا لمقلر ة األ اء قنل ونع الت رنب ،ورنب التغننرات األخنر ننر لمج الت رنب.

 .نجب إجراء التقنن نع أاهر م ا تهلء النر لمج لنيو المت رب ق ملر مل تعلمه.
Results

المستو الرابع  :النتائج

أوضدحت أندو سدلمنة ،2007

 )30 - 29أ مسدتوي ال تدلئج نهدت نقندل

اآل دلر الملموسدة فدا

الجوا ب الت ظنمنة المختلفدة م دل تخفدنض التيدللنف والتقلندل مد التسدرب وتحسدن اإل تلجندة .ونمدل أ

هدذه األهد اف ملموسدة ،لدذا نجدر التقدون مد خدةل مقلر دة السدجةت قندل التد رنب ونعد ه وهدا أي در

الوسلئل صعونة حنث

الموظف .وليو قندل
األ اء المرحلا لن

تدخذ فا الحسنل المتغنرات األخر التا ق نيو التغندر تنجدة لده

أل اء

العلئد مد العملندة الت رننندة هدو فدا غلندة الصدعونة أل التغنندر المبلدوب فدا

م السهل ح و ه  ،يمدل وأ تبننده المفدلهن و المهدلرات والمعلومدلت وا تجلهدلت

الميتسنة فا العملنة الت رننندة

نميد أ تبنده فدا ضدوء م دلخ

نهدت ندللتغننر نلإلضدلفة لصدعونة

التبننه فا نعض األحنل ي تنجة للص ار القلئ نن مل هو ق ن ومل هو ج ن .
جنر
ا
وق أور

،2006

 )112أسئلة ليل مستوي موضحة فا الج ول ا تا - :
جدول رقم ( : )1أسئلة نموذج كيريكباتريك

المستو
ر الفعل Reaction
التعلن Learning
السلو Behavior
ال تلئج Results

السئلة
هل سع المالريو نللنر لمج؟ وهل أن وا رضله ع ه ؟
هل تعل المالريو م النر لمج؟ وملذا تعلموا م النر لمج الت رننا ؟
هل ع ل المالريو سلويه بنقل لمل تعلموه؟ وهل غنر المالريو م

سلويه ن لء عل مل ت ايتسلنه ؟

هل أ ر التغننر فا السلو عل الم ظمة نايل إنجلنا ؟ ينف سله فا
تحقنه أه افهل؟
(جبرن ،2116 ،ص )112
ا
المصدر:
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يمدل أوضددا محنرندده  )256 ،2013لمحددة ع د الهنيلندة ا سلسددنة ل مددوذ ينرينلترن د موضددحة فددا
الج ول اآلتا:

جدول رقم (  : ) 2الهيكلية االساسية لنموذج كيريكباتريك
نوع التقييم
(ما يتم قياسه)

وص

وخصائص التقييم

تقيقيم رد الفعققل نددت م د خددةل

رد الفعل

معرفد د د د د د د د د د د د د د د د ددة ا د د د د د د د د د د د د د د د د ددعور

المتد د د د رنن ح د د ددول التد د د د رنب أو
التعل أو تجرنة التعل .

عالقته بالموضوع

أمثلة لدوات وأساليب التقييم

ومد عمليته

م دلل ،فجد اول سدعن ف ،اسدتملرات س د د درنعة ونسد د ددهل الحصد د ددول
تغذنة راجعة.

علنهل.

ر و أفعد ددلل اد ددفهنة ،أو ارسد ددلت تجمنعهد د د ددل وتحلنلهد د د ددل غند د د ددر
مسا أو استننل لت نع الت رنب.

ميلف
وضد ددعه سد ددهل سد ددننل ومعد د د

التعلم

تقيققيم الققتعلم هددو قنددل

فا المعرفة قنله ونع ه

الزنددل

تقند د ددن أو اختند د ددلرات تد د ددت ناد د دديل للمه د د ددلرات القلنل د د ددة للتح ند د د د
موذجا قنل ونع التد رنب نميد يمنل.

أنضد د د ددل اسد د د ددتخ ا المقد د د ددلنةت أو
المةحظلت

السلوك

تقيققيم السققلوك نددت نقنددل

تبننه التعل خةل العمل
تقيققيم النتققائج نددت نقنددل

النتائج

مد

المعق .

ه ددل حلج ددة للمةحظددة والمقلنل ددة نتبلددب قنددل

السددلو ع ددل

عل امتد ا فتدر زم ندة مد أجدل تع د د د د دلو ومهد د د د ددلر الم د د د د د راء
تقنن التغننر وج واه واست امته

مد

أقد ددل سد ددهولة نلل سد ددنة للد ددتعل

القنلسد د ددلت موجد د ددو مسد د ددنقل م د د د

المع نن .
غند ددر صد ددعب إف ار ند ددل ولي د د
لن

يذل نلل سنة لمؤسسدة

تد نرهد د د د د ددل مد د د د د د د خ د د د د د ددةل أ اء خ ددةل األ ظم ددة المعت ددل ل ددإل ار نديملهل.
المتد د د د د د رب علد د د د د د العم د د د د ددل أو والتقد د د د ددلرنر المعبد د د د ددل  ،ونيمد د د د د د
نجددب أ تعددز العملنددة إل د
التح ي فا الرنب نللمت رب
المحنب.
مسؤولنلت واضحة

المصدر  ( :محيريق ،2113 ،ص ) 256
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 .2نموذج باركر 1973 ( Parkerم )
أوضا أنو ال صر ،2012

 )153أ

ندلرير حد أرنعدة مسدتونلت لتقندن التد رنب  ،ممدل نتبلدب

معه جمب الننل لت والمعلوملت ع هذه المستونلت :
أ .رضقا المتققدرب  :ر و فعدل المت د رب تجدله النر ددلمج التد رننا ،ونمي د الحصدول علنهددل مد خددةل
استملر مع لذل .

ب .المعقار التقي اكتسققبها المتقدرب  :وندت تقنددن هدذا المسدتو مد خددةل مجموعدة مد ا ختنددلر
التا نجب أ نع هل م رب النر لمج الت رننا .

 .أداء العمققل  :ونددت تقنددن هددذا المسددتو م د خددةل مجموعددة م د المعددلننر الموضددوعنة لقنددل
األ اء الوظنفا نع النر لمج الت رننا .

 .أداء المجموعة  :حندث ندت ه دل تقندن تدلئج المجموعدة ييدل نعد النر دلمج التد رننا إ أ هدذا
التقنن مب أهمنته إ أ ه أي ر مستونلت التقنن صعونة .
يمدل أوضددا السدديلر ة ،2011

 )225أ ترن د واي نددلرير فقس د معلومددلت التقددون إل د أرنعددة أ دوا

رئنسنة:
أ .أ اء الوظنفة .Job Performance
ب .أ اء المجموعة .Group Performance
 .رضل المالر

المت رب) .Participant Satisfaction

 .المعلوملت التا حصل علنهل المالر
وند ددن السد دديلر ة ،2011

.Participant Information

 )226أ د ده وند ددللرغ م د د أوجد دده الاد ددنه ند ددن هد ددذا الم د د خل وم د د خل

ينرينلترن إ أ نلرير أضلف نع أ اء الجملعة .

 .3نموذج كيرو  1971 ( Ciroم )
أوضا موس

،2007

 )64أ

موذ ينرو نامل أرنعة مستونلت للتقنن ها :

أ .السقققياق  :Contentsنتض ددم الحص ددول علد د معلوم ددلت عد د الننئ ددة المحنب ددة لتقرن ددر الحلج ددلت
الت رنننة.

ب .المدخالت  :Inputsنتضم تحلنل الموار المتلحة.
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ج .ردود الفعققال  :Reactionنتضددم الحصددول عل د معلومددلت ع د ر و أفعددلل الماددلرين لتبددونر
عملنة ت منة الموار النارنة.

د .النتققائج  :Outputsنتض ددم الحصددول علد د معلومددلت عد د

تددلئج نر ددلمج ت منددة المد دوار الناددرنة

لتبونر النرامج المستقنلنة.
السديلر ة ،2011

وندن

 )226أ  CIROهددا الحدروف األولددا مد اليلمدلت األرنددب التدا تم ددل

مستونلت التقون التا ق مهل ننتر او  ،ملنيل ننر  ،نل ريهل  ،وهذه المستونلت ها :
أ .تقنن السنله Context Evaluation
ب .تقنن الم خل Input Evaluation

ج .تقنن ر الفعل Reaction Evaluation

د .تقنن المخر Outcome evaluation

 .4نموذج هامبلين  1974 ( Hamblinم)
سع نة ،2005 ،

نن

 ) 75 - 74أ هلمنلن وضب خمسة مستونلت للتقنن وهو نذل ق تن

تقسن  ، Kirkpatrickوأضلف إلنه مستو آخر ،عل ال حو التللا:

أ .رد الفعل :نحلول هذا المستو التعدرف علد ر و أفعدلل المتد رنن تجدله التد رنب ،أي معرفدة
آراء المتد رنن فدا أسدلوب التد رنب ،وفدا مقد ار الفلئد المتحققدة مد التد رنب ،ومد

النر لمج م متعة وا لر.

ب .التعلم :نحلول هدذا المسدتو التعدرف علد مد
واتجلهلت إنجلننة.

ج .السقلوك :نحدلول هدذا المسدتو التعدرف علد

مدل وفدره

مدل ايتسدنه المتد رنو مد معدلرف ومهدلرات
مد

قد ر المتد رنن علد

تبننده مدل تعلمدوه

وترجموه إل سلو فا موقب العمل.

د .أداء المنظمقة :نحدلول هدذا المسدتو تقد نر أ در ا تجلهدلت اإلنجلنندة والتغندرات السدلوينة
ال لتجة ع الت رنب .ونه ف هذا التقنن إل معرفة التغنرات التا أح هل الت رنب علد األ اء
الت ظنما يمل و وعل.
ه.

النتائج اإلضافية :ونقص نهل ال تلئج األخر التا ل نت قنلسهل مد خدةل مسدتونلت التقندن

السلنقة م ل " القنمة ا جتملعنة للت رنبف  Social Value of Trainingوال أي ح ناعر

المتد رنو أ هد أصدنحوا فدا حللدة أسدع وأفضدل ،ومد
المت رنن واانل حلجلته وتحقنه أه افه الاخصنة.
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إسدهل التد رنب فدا تحقنده رضد

يمل أوضا الس

 )108أ

،2005

موذ هلمنلن ناتمل عل خمسة مستونلت للتقنن ها - :

أ .رد الفعقل  :وندت قنلسده أ دلء ت فندذ النر دلمج التد رننا ،أو نعد ه منلادر  ،أو نعد مدرور وقدت قصدنر
حنث نت تسجنل ر و فعل المت رنن

حو النر لمج الت رننا وأسلوب ت فنذه.

ب .التعلم :ونت قنلسه قنل النر لمج الت رننا ونع ه ،وتقنن التغننرات التا تمت فا المعلرف والمهلرات
والمواقف.
ج .السقلوك القوظيفي  :وهدو تح ند مدل بد أر مد تغنندر فدا األ اء الدوظنفا تنجدة للتد رنب وندت ذلد
التح ن م خةل مقلر ة األ اء قنل الت رنب ونع ه.

د .مستو الداء :وهو تح ن مق ار أ ر النر لمج التد رننا علد المؤسسدة التدا نعمدل فنهدل المتد رب،
ونت ذل ع برنه تحلنل العلئ م سونل إل التيلفة.

ه .القيمقة النهائيقة  :وهد مد

تدد نر التد رنب علد قد ر المؤسسدة علد إ رار الدرنا أو تدد نره علد

استمرارهل أو عل األمرن معل.

 .5نموذج دراسة الشركة االمريكية للتليفونات )1979( AT & T
أاددلر توفندده ،2005

ي ن ار م

 )371أ

مددوذ

ارسددة الاددرية األمرنينددة للتلنفو ددلت  AT & Tنقتددرب

مدوذ ينريندلتنر  ،ونتفده توفنده ،2005

هددذا ال مددوذ عنددلر ع د

 ) 371والسديلر ة  )226،2011علد أ

ارسددة اددرت س د ة  1979فددا مددؤتمر الجمعنددة األمرنينددة للت د رنب والت منددة

 ASTDوق د متهل اددرية  AT&Tوح د ت فندده أرنعددة مس دتونلت أخددري نجمددب المعلومددلت الةزمددة للتقنددن
وها- :

أ .مخرجلت تتعله نر و ا فعلل . Reaction Outcomes
ب .مخرجلت تتعله نللق ر .Capability Outcomes

ج .مخرجلت تتعله نللتبننه .Application Outcomes
د .مخرجلت تتعله نللقنمة .Worth Outcomes
وم خةل استعراض ال ملذ المختلفة لتقنن الت رنب  ،فإ ه نمي استخة
عل

أ جمنب ال مدلذ ريدزت

قلب ماترية نن هل م ل:
أ .رد فعققل المتققدربين  :م د ي رضددل المت د رنن ع د نر ددلمج الت د رنب م د حنددث التخبددنب والت فنددذ
والتقنن وجو الموا الت رنننة والم رنن ووسلئل وأسللنب الت رنب.

ب .التعلم :م ي ح وث تعل تنجة للت رنب وهل تعل المت رنو ؟ أ لء الت رنب ومل الذي تعلموه؟.
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ج .السلوك :م ي التغنر فا سلو المت رنن
خةل قنلمه ندعملله .

د .النتائج التنظيمية  :م ي ا عيل

تنجة الت رنب وم ي تبننه مل تعلمدوه فدا التد رنب

آ لر الت رنب عل أ اء المت رنن وأ اء الم ظمة ييل.

وفققي ضققوء مقا تققم عرضققه مققن نمققاذج لتقيققيم التققدريب ،ويمددل ذيددر سددللفل فق د اسددتعل النلحددث ن مددوذ

يرنينلترن د نمسددتونلته األ رنددب ر الفعددل  ،الددتعل  ،السددلو  ،ال تددلئج ) لتبنندده ال ارسددة ،يددو ال ارسددة
تت دلول موضددو م د ي فعللنددة ندرامج الت د رنب م د وجهددة ظددر العددلملن ن د ائر الترننددة والتعلددن فددا ويللددة

الغوث ال ولنة – األو روا – ميتب غز اإلقلنما.

سابعاً :فعالية برامج التدريب
 .1ماهية الفعالية
 )41قندل

عرف العدلمري ،الغدللنا ،2008

المخرجلت.

فا حن عرفهل حمو  ،اللوزي ،2008
وعرفهل العن القل ر ،2006

 )41ند هل قنل

مخرجلت العمل أو األه اف المتحققة.

 )34الق ر عل تحقنه األه اف وفه معلننر مح

يمدل عدرف الصدللا ،2005
المح .

لمد ي تحقنده األهد اف المحد

 ،وهدا تريدز علد

 )88الفعللندة ند هدل الحصدول علد

سلفل.

ال تدلئج فدا إبدلر األهد اف

وفي ضوء التعريفات السابقة يعر الباحث الفعالية ند هل م ي تحقنه األه اف المتوقعة لد ائر الترنندة

والتعلن نلألو روا .

 .2تعري

فعالية برامج التدريب

تعرف ال جلر ،2011

 )50فعللنة نرامج الت رنب ند هل م

ق ر هذه الندرامج علد ر الهدو مدل

نددن الواقددب الحددللا ألب دراف العملنددة الت رنننددة العددلملن  ،الوظنفددة والم ظمددة) والتبلعددلت أو التح د نلت

المستقنلنة له  ،ونللتللا تقل

رجدة مسدتو الفعللندة نمد

قد ر النر دلمج علد خلده التبدلنه فنمدل ندن

الحلضر والمستقنل الم ار الوصول إلنه خةل فتر زم نة معن ة وفا ح و إميل لت مح .
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أمل العن القل ر ،2006

أله افه المتوقعة .
وعرف الس

،2005

 )34فنعرف فعللنة نرامج التد رنب ند هدل مد ي تحقنده النر دلمج التد رننا

 )106عملنة تقون فلعلندة التد رنب تع د فدا المقدل األول نتح ند مد

تحقنده النر دلمج التد رننا أله افده وفد حد و التيلفدة المحد

للتد رنب وذلد مد خدةل قندل

العلئد

الت رننا للنر لمج.
وفققي ضققوء التعريفققات السققابقة يعققر الباحققث فعاليققة بقرامج التققدريب ند هددل الق د ر عل د تحقندده افضددل
المخرجددلت لن درامج الت د رنب المبنقددة فددا ائددر الترننددة والتعلددن نددلألو روا ميتددب غددز اإلقلنمددا فددا ظددل

الموار المتلحة.

 .3تقييم فعالية برامج التدريب
أوضا حم ي ،2013

 )22منل ئ الت رنب الفعلل فا ال قلب اآلتنة - :

أ .التدريب نشاط ضروري ومستمر :لن

أم ار يمللنل تلجد إلنده اإل ار أو تتصدرف ع ده نلختنلرهدل

 ،ولي ه الب ضروري ومه .
ب .التدريب نظام  :أي أ ه ل تيلمل وترانب فا العمل  ،فهو لن

البل عاوائنل.

ج .التدريب نشاط إداري وفني  :نمل أ الت رنب عمل إ اري فن نغا أ تتوافر فنده مقومدلت العمدل
ا اري اليددفء ،وم هددل وضددوح األه د اف والسنلسددلت ،ت دواز الخبددب والن درامج  ،ت دوافر الم دوار

المل نة والنارنة وتوافر الرقلنة المستمر .

د .التققدريب لققه مقومققات إداريققة وتنظيميققة  :وجددو خبددة للعمددل تح د األه د اف واأل اددبة وتددوفر
ظدل للحدوافز المل نددة والمع وندة ندرنب نن هدل ونددن التقد الددوظنفا ،وتدوفر ظددل سدلن لةختنددلر

والتعن ددن للع ددلملن  ،وت ددوفر القن ددل وا اد دراف ال ددذي نحص ددل م دده الموظ ددف علد د المعلوم ددلت

ا سلسددنة والتوجن دده المس ددتمر ،وتددوفر اإلب ددلر الت ظنم ددا الص ددحنا ليددا نس ددت إلن دده التد د رنب ،
وتوفر ظل مستمر لتقنن أ اء ويفلء العلملن .
نن مددل وضددب أنددو ال صددر ،2012 ،

 ) 150مجموعددة م د المعددلننر التددا نجددب مراعلتهددل لتقنددن

فعللنة الت رنب نبرنقة سلنمة ومه نة وموضوعنة وها - :
أ .أ نسترا التقنن نللم هج العلما .
ب .أ نيو التقنن عملنة مستمر .
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ج .أ نت التقنن نايل جملعا .

د .أ نيو التقنن المة .

ه .أ تح أه اف التقنن نايل قنه ومح وقلنل للقنل

.

و .م د األهمنددة أ نعددل ال ظددر فددا نر ددلمج التقنددن نددن الحددن واآلخددر فددا ضددوء التغنن درات التددا
تح ث فا نرامج الت رنب والتق والتبور فا أسللنب ووسلئل التقنن .

ز .أ نيو التقنن اقتصل نل فا الوقت والجه وال فقلت نق ر اإلميل
أمل ال جلر ،2011

.

 )50فق توصلت إل أرنعة معلننر حول فلعلنة النر لمج الت رننا وها- :

أ .عملنة قل المعلرف والمهلرات تدز ا فلعلنتهدل يلمدل تدوافرت مجموعدة مد العوامدل أهمهدل وجدو
أهد اف واضدحة للنر دلمج التد رننا ووجدو أهد اف واضدحة أنضدل للفدر المادلر فدا الندرامج
ووجو ننئة عمل تاجب ا ستقةلنة فا التفينر والحرية وت ع عملنلت التغننر.

ب .تز ا فلعلنة نرامج الت رنب يلمل اقترنت وعيست فعلنل واقب المهل التا نملرسهل المت رب.
ج .وجو اختةف واضدا فدا الدرأي حدول ال تدلئج ال هلئندة المبلوندة مد يدل نر دلمج تد رننا لد ع
عملنلت التغننر.

د .أ السدنب الدرئن

فدا فادل معظد الندرامج الت رننندة نعدو إلد عد

وجدو أي صدلة فنمدل ندن

الموا واألسللنب واأل وات المستخ مة فا النرامج والواقب الفعلا للوظنفة.

اقتدرح أندو ال صدر ،2012

 )156- 155أسددلونل لعملندة تقندن التد رنب م د خدةل مراجعدة عملنددة

إعد ا ه وينفندة ت فندذه  .ونللتدللا نمي د أ تادنر تدلئج تقندن ال ادلب الت د رننا إلد أرنعدة مخرجدلت هددا
يللتللا :

أ .نر لمج ت رننا لجا

إع ا جن – ت فنذ جن )

ب .نر لمج ت رننا متع ر إع ا جن – ت فنذ سنئ )
ج .نر لمج ت رننا مقنول إع ا سنئ – ت فنذ جن )
د .نر لمج ت رننا فلال إع ا سنئ – ت فنذ سنئ )
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اع ا جن

إع ا جن

ت فنذ جن

ت فنذ سنئ

برنامج تدريبي ناجح

برنامج تدريبي متعثر

اع ا سنئ

اع ا سنئ

ت فنذ جن

ت فنذ سنئ

برنامج تدريبي مقبول

برنامج تدريبي فاشل

جن

جن

إع ا
النر لمج

سنئ

ت فنذ النر لمج
شكل رقم ( :)5نتائج تقييم البرنامج التدريبي
المصدر (:أبو النصر  ،2112 ،ص )156

ومهمددل يل ددت مخرجددلت عملنددة تقنددن ال اددلب الت د رننا فددإ ه ددل حلجددة ائمددة إل د التحسددن والتبددونر
والتعد د نل واإل ض ددلفة نم ددل نحق دده ف ددا المس ددتقنل القرن ددب ا ددلب تد د رننا متمن ددز وذو ج ددو عللن ددة ونحق دده

األه اف المرجو م ه .

فا حن ح ت القنسا ،2010

 )35جملة م الع لصر التا تزن فعللنة الت رنب وها - :

أ .رنب الت رنب نللاعور نللرضل ل

العلملن  ،وارتفل الروح المع ونة له  ،وتدوفنر الرغندة لد نه

نلل مو ،وذل نإارايه نللعملنة الت رنننة )مد تادخن

 ،وتصدمن  ،و تحلندل ،وانتيدلر الحلدول

للماليل(.

ب .تح ن تيللنف الت رنب ن لء عل ال تلئج المتوقعة ،نحنث ندت اتخدلذ القدرار نعد التحلندل العلمدا
نللمفلضدلة ندن الند نلن

التعندن أو التد رنب) ،ويدذل األخدذ نعدن ا عتندلر الحصدول علد

اليفلء األحس ع المفلضلة نن الن نلن .

ج .تح ند أهد اف وموضدوعلت التد رنب نبرنقدة علمندة م روسدة ،نحندث تدرتنب هدذه األهد اف
نللحلجدلت الت رننندة للمتد رنن  ،وأ تدؤ ي موضدوعلت النر دلمج التد رننا إلد األهد اف المد ار

تحقنقهل م خةل ت لولهل لمجل ت المعرفة والمهلرات والسلو .

د .التد رنب عملندة مسدتمر وادلملة ،وذلد ليدو الم ظمدلت فدا حللدة حريدة مسدتمر ،فلألهد اف
واألسللنب والتق نلت وبره اإل تل وننئة الم ظمة ها متج
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وغنر مستقر ،وتتبور م حن

إل آخر ،لذا

ن م العمدل علد موايندة هدذه التغندرات التدا نسدتبنب التد رنب أ نسدتجنب

لهل ،ويذل نجب أ نامل الت رنب يلفة األف ار نمختلف فئلته ووظلئفه .

ه .ا ختنلر السلن للم رنن والمالرين فا النرامج الت رنننة ،نحنث نت اختنلر الم رنن م ذوي
ال قلفلت العللنة ،وم الذن ل نه إلمل ني نر م األمور التدا لهدل عةقدة نمدل التد رنب ،وأ
نيو عل

رجة م الوعا نمل نجري فا الننئدة السنلسدنة وا جتملعندة وا قتصدل نة وال قلفندة
اسدتخ ا األسدللنب الح ن دة فدا التد رنب .أمدل نلل سدنة ختندلر

للمجتمدب ،ول نده القد ر علد

المالرين فا النرامج الت رنننة ،فنستحس أ نت اختنلره ن لء عل ا حتنلجلت الت رنننة له
وللم ظمة ،وزنل اإلحسل

ل نه ند ه جزء مه م العملنة الت رنننة ،وأ تفلعله الن لء هو

سر جلح العملنة الت رنننة.

و .تدوفنر الننئدة الت رننندة الم لسدنة وتجهنزهدل نيلفدة الوسدلئل الةزمدة للعملندة الت رننندة ،م دل
)اإلضلء  ،والتهونة ،واأل لث الم لسب ،وتوفنر األجهز والمع ات والتق نلت الح ن ة(  ،إل جدلز
العملنة الت رنننة نيل فلعلنة.

ز .اختندلر الوقدت الم لسدب لعقد النر دلمج التد رننا ،نحندث نسدله ذلد فدا تدوفنر الجدو والم دلخ

المةئ الذي نسلع المت رنن عل الترينز والتفلعل اإلنجلنا مب متبلنلت النر لمج الت رننا.

ومن خالل ما تقدم يمكن للباحث اإلشارة إلى أن برامج التدريب يمكن أن تقيم كبرامج تدريبيقة تتسقم
بالفعالية إذا توفرت فيها المعايير اآلتية :
أ .أ تيو ر و أفعلل المت رنن انجلننة اتجله نرامج الت رنب.

ب .أ نح د ث تغنددر إنج ددلنا فددا مسددتوي ال ددتعل ل د ي المت د رنن ف ددا مجددل ت المعددلرف والمه ددلرات
واألسللنب وا تجلهلت والخنرات تنجة الت رنب.

ج .أ نح ث تحس فا سلو وأ اء المت رنن نتبننه مل تعلموه أ لء الت رنب.

د .أ ت عي

آ لر و تلئج الت رنب للمت رنن علا إ تلجنة الم ظمة .

ه .أ نحقه الت رنب األه اف المرجو م ه.

و .أ نلنا الت رنب احتنلجلت حقنقنة للمت رنن .

ز .أ تح أه اف الت رنب وفه أس

ح .أ نيو الت رنب عملنة مستمر .

علمنة .

ط .أ نتصف الت رنب نللامول .

ي .أ نيو الت رنب ظل متيلمل.
ك .أ نت ا ختنلر الم لسب للم رنن والمت رنن .
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 .أ نت توفنر الننئة الت رنننة الم لسنة وتجهنزهل نيلفة الوسلئل الةزمة للعملنة الت رنننة.

م .أ نت اختنلر الوقت الم لسب لعق النر لمج الت رننا.

ن .أ نيو الت رنب اقتصل نل فا الوقت والجه وال فقلت .

ثامناً  :صعوبات و معوقات عملية تقييم التدريب
اتفده موسدا ،2007

در
 )64وجن ا

مجموعة م المايةت والعوائه م هل:

،2006

 )116علد أ عملندة تقدون التد رنب تواجده

 .1شكلية عملية التقييم
ت ظر نعض الم ظملت واألف ار إل تقنن الت رنب يعملنة ايلنة نجدب ا لتد از نهدل اسدتجلنة لبلدب
الممولن  ،ونالر إلنهل فا التقلرنر فقب  ،أو تت نايل سرنب وغنر مد رو

لهل جن ا.

و أ ندت التخبدنب

 .2اإلفراط في التقييم وعدم االستفادة من نتائجه
تقدو نعدض الم ظمدلت أو األفد ار ندلإلفراب فدا بلدب مجموعدة مد ال ارسدلت أو التقدلرنر الخلصدة
نتقندن التد رنب ،وليد هدذه ال ارسدلت والتقدلرنر تتدر جل ندل علد الرفدوف و قدراء أو تحلندل أو

ا ستفل م

تلئجهل أو ارهل وتعمنمهل عل المع نن .

 .3عدم التعاون بين الجهة المنفذة والجهة الطالبة للتقييم
تبلب نعض اإل ارات م الم رنن القنل نعملنة تقنن الت رنب  ،ولي هدل تضدب عوائده أمدلمه  ،فدة
تدزو المد رب نللننل دلت التدا نحتلجهدل ،و تتدنا لهد اسدتخ ا المصدل ر المتدوافر فدا الم ظمدة أو

ا لتقلء نللعلملن فنهل ومقلنلته ومتلنعة أ ر الت رنب عل أ ائه .
أمل المري ،2007

 )51فنر أ معوقلت عملنة تقنن الت رنب تتم ل فا -:

أ .ع قنل الجهلت الم فذ للت رنب نإحد اث تعد نةت واجدراءات تصدحنا ل دواحا القصدور التدا
أنرزتهدل أ وات التقندن ممدل ندؤ ي إلد تيدرار التد رنب ند ف
وتفلقمهل.
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القصدور ونللتدللا تيدرار الاديلوي

ب .ضعف ا هتمل نتقنن الت رنب قنل ن ء الت رنب ،أي عمل اختنلرات تح ن المستو لةستفل
م هل أ لء ت فنذ الت رنب وع تقنن ال تلئج.

ج .ع وجو يل ر مؤهل وذي خنر فا مجلل تقنن الت رنب.

د .الترينز عل مستو ر الفعل فقب ع المت رنن .
ه .ع امولنة التقنن ) قنل وأ لء ونع الت رنب).

و .ع استخ ا أ وات تقنن مت وعة ومختلفة وا قتصلر فقب عل ا ستنل ة غللنل.

ز .قلة ا عتمل عل ال راسلت النح نة المتعلقة نتقنن الت رنب وقصورهل وقلتهل .
فددا حددن نددري سددع نة ،2005

 )77أ أه د المعوقددلت التددا تعتددرض عملنددة تقنددن الت د رنب مددل

ندتا- :

أ .أ ي ن ار م النرامج الت رنننة تدتا نغنر أه اف ،أو أ أه افهل مصلغة نبرنقة علمة أو لنعة
م الخنلل.

ب .أ

تلئج الت رنب ق ن قصهل الصنلغة التا تجعل م هل قلنلة للقنل .

ج .ع التدي م أ التغنرات التا حصلت فا الق رات والمهلرات ترجب أسنلنهل إل الت رنب.
د .صعونة التعرف إل السنب الحقنقا ل جلح أو إخفله النر لمج الت رننا ،وهل السنب نعو إل

فتدر النر دلمج التد رننا ،أ إلد المدل العلمندة  ،أ إلد المد رنو  ،أ إلد ظدروف عد وجدو
معلننر قنلسنة علمنة متبور لتقنن تلئج الت رنب .

ه .ت عي

عل اإل تلجنة والق ر عل تقنن سلو المت رنن  ،ونذل نصعب التقنن .

و .ع تدمن اآلراء الفلعلة إلظهلر ميلم الضدعف والقدو فدا الندرامج الت رننندة وبرنقدة ت فندذهل
نمل نسلع عل تبونرهل وتع نلهل وفقل حتنلجلت الت رنب ،وعل ضوء واقب المت رنن أ فسه
نؤ ي إل صعونة التقنن .
ومن خالل ما تقدم يمكن للباحث القول أن عملية تقييم التدريب تتعرض للعديد من المعوقات منها :
أ .ع التخبنب ال قنه لعملنة تقنن الت رنب .

ب .ع ا قت ل ندهمنة تقون الت رنب  ،سواء م قنل القنل ات العلنل أو الم رنن والمت رنن .

ج .ع وجو معلننر قنلسنة علمنة متبور لتقنن تلئج الت رنب.

د .ع امولنة التقنن

قنل وأ لء ونع النر لمج الت رننا).

ه .ع ت و أسللنب وأ وات التقنن .

و .ع وجو يل ر مؤهل وذي خنر فا مجلل تقنن الت رنب.

ز .الخوف م عملنة التقنن وال ظر إلنهل عل أ هل تصن لألخبلء.
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المبحث الثالث  :دائرة التربية والتعليم بالونروا
أو ًال  :وكالة الغوث الدولية – الونروا
ندللرجو للموقددب اإلليترو دا الرسددما لويللددة الغدوث ال ولنددة األو دروا  (www.unrwa.orgقددل النلحددث
نتجمنب الع ن م المعلوملت التا تخ

.1

األو روا  ،وذل عل ال حو التللا- :

ماهية الونروا - :

وفدده الموقددب الرسددما لألو ددروا  (www.unrwa.orgفددإ األو دروا هددا ويللددة األم د المتح د إلغل ددة

وتاغنل جئا فلسبن فا الادره األ د التدا تقد المسدلع والحملندة ويسدب التدنند لحدوالا خمسدة
مةنن

جئ مد فلسدبن فدا األر

التوصل إل حل لمعل لته .

.2

ولن دل وسدورنة واأل ارضدا الفلسدبن نة المحتلدة وذلد إلد أ ندت

تأسيس الونروا

أادلرت الحد ا ،2009

 )32إلد أ ده فدا أعقدلب الصد ار العرندا اإلسدرائنلا عدل ، 1948

تدسسدت ويللدة األمد المتحد إلغل دة و تادغنل الةجئدن الفلسدبن نن فدا الادره األ د

األو دروا)

نموجدب قدرار الجمعندة العلمدة لألمد المتحد رقد  302خلمسدل( فدا  8نسدمنر /يدل و أول عدل

 ، 1949لغدرض تقد ن اإلغل دة المنلادر وندرامج التادغنل لةجئدن الفلسدبن نن  .وقد ند أت الويللدة
عملنلتهل المن ا نة فا أول ملنو/أنلر عل  1950وفا غنلب حل لمايلة الةجئدن الفلسدبن نن  ،تقدو

در
الجمعندة العلمدة نللتج ند المتيدرر لو ندة األو دروا ويدل آخرهدل تم ند عمدل األو دروا لغلندة  30حزن ا
 .2014ونت تمونل األو روا نايل يلمل تقرننل م خةل التنرعلت البوعنة لل ول األعضلء فدا األمد

المتح  .وم ذ ادتهل تق األو روا خ ملتهل فا أوقلت تتس نلله وء ال سنا تلر وتسو هل أعملل الع ف
تدلر أخدر فدا الادره األوسدب ،فقد وفدرت الغدذاء والمسدي والملدن

لعادرات اآل ف مد الةجئدن

الفلرن  ،وقلمت فدا الوقدت فسده نتدوفنر التعلدن والرعلندة الصدحنة لمئدلت اآل ف مد أن دلء الةجئدن .
وتتنوأ األو روا ميل

متفر فا إبلر التزامهل ال ائ حو مجموعة واح م الةجئن واسهلملتهل فا

تحقنده الرفلهندة والت مندة النادرنة ألرنعدة أجندلل مد الةجئدن الفلسدبن نن  .وقد تد رجت الويللدة فدا

تينندف نرامجهدل لتلنندة الحلجدلت المتغندر لةجئدن  ،وذلد فدا ضدوء اددتهل األسلسدنة يم ظمدة مؤقتدة .
والنو  ،تع األو روا أينر الهنئلت العلملة عل توفنر الخ ملت الرئنسدنة ،فدا مجدل ت التعلدن والصدحة
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واإلغل دة والخد ملت ا جتملعندة ،لمدل نرندو علد خمسدة مةندن

األوسب.

جدئ فلسدبن ا مسدجلن فدا الادره

ثانياً  :التدريب في الونروا
تعرف أنو سلمنة ،2007

 )36الت رنب فا سنلسة األو روا عل أ ه  :عملنة مستمر وم تظمدة

لتحسن إ جلز الموظفن م خةل تعزىز ق راته وايسلنه معلرف ومهلرات نلإلضلفة إل الق ر عل

الم لفسة.

يمل توضا أنو سلمنة ،2007

 )36أ سنلسة األو روا فا الت رنب تظهدر فدا اعتندلر موار هدل

النادرنة يدصدول قنمدة تسدتحه ا سدت ملر مد خدةل التد رنب والت مندة  .ونعتندر التد رنب جدزء مد

اسدتراتنجنة ت مندة المدوار النادرنة فدا األو دروا ،حندث نهد ف إلد تعزىدز المعدلرف و إيسدلب المهدلرات

والق ر عل الم لفسدة إلد جل دب توسدنب قلعد الم لفسدة لألفد ار ومد
ند ه ل فوائ لةست ملر فا الموار النارنة م هل:

د األو دروا ،يمدل وتدؤم األو دروا

أ .إظهلر تق نر الويللة لقنمة موظفنهل.

ب .خله الحلفز يتسلب واستخ ا مهلرات ج ن م أجل الم لفسة.

ج .أ راء العمل م خةل ت منة المهلرات.

د .تسهل عملنة إ ار التغننر نجعل األف ار متفهمن ألهمنة التغننر ومد حه ال قدة والمهدلر لتبننده مدل
هو ج ن ن جلح.

.1

أهدا

التدريب في الونروا

نن ت أنو سلمنة ) ، 2007

 ) 36أ أه اف الت رنب فا األو روا وها - :

أ .ت منة الموار النارنة نمسدلع تهل علد ايتسدلب و /أو تحسدن مهدلرات ومعدلرف ويفدلءات مد
أجل القنل نللواجنلت الحللنة والمستقنلنة لألو روا.

ب .تمين الويللة م العمل حسب معلننر الجو المبلونة.

 .ت مندة مهدلرات ن لمنيندة ومر ده ،نلإلضدلفة إلد معدلرف ويفدلءات تعتندر أسدل
األو روا.

 .تعزىز فر

ال مو والتبور ل

موظفا األو روا م أجل ت منة بلقلته .

لزندل إ تلجندة

ه .إع ا خبة التعلقب ،حنث تستبنب األو روا تغبنة احتنلجلتهل المستقنلنة م الم راء والخنراء.
و .لمسلع موظفنهل لمواينة التغننر ن قة وان ا .
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.2

مبادئ التدريب في الونروا

أالرت أنو سلمنة ، 2007
األو روا لخله فر

 )36إل أ ه فا ظل نر لمج الت رنب وت منة الموار النارنة ،تسع

ت رنب فا إبلر موار مح و مب األخذ نعن ا عتنلر العوامل التللنة:

أ .الت رنب نجب أ نيو ذا عةقة ن و العمل لتح ن الحلجلت الت رنننة والمالرين الم لسنن .

ب .نه ف الت رنب وت منة الموار النارنة لس حلجة األو روا م الموار النارنة فا ت فنذ عملنلتهل
فا ضوء التغنرات الننئنة والتي ولوجنة.

 .ت فدذ الندرامج الت رننندة مدب األخدذ نعدن

ا عتندلر ع صدري التيلفدة والم فعدة  ،مدب ا هتمدل

نللحلجلت التحفنزنة للمالرين .

 .الت رنب عملنة مستمر ،ولن

الموضو ور أو لقلء أو وراة عمل ،وليد الهد ف التعلدن فدا

أ لء العمل.

ه .التد رنب مسدئولنة إ ارندة أسلسدنة – علد يدل المد راء والمادرفن مسدئولنة تح ند ا حتنلجدلت
الت رنننة وس هذه ا حتنلجلت ل

جمنب المدوظفن الدواقعن تحدت إادرافه وذلد أ دلء العمدل

أنضل ،يل موظف مسئول ع تح ن احتنلجلته الت رنننة فنمل نتعله نمهلمه.

و .ندت تقندن المادلرين فدا هلندة الحلقدة ت رننندة وعلد المادرف تقندن أ در التد رنب علد أ اء
الموظف.

ثالثاً  :دائرة التربية والتعليم
.1

ماهية دائرة التربية والتعليم

وفدده مددل أور الموقددب اإلليترو ددا الرسددما لألو ددروا  (www.unrwa.orgفددإ نر ددلمج الترننددة والتعلددن
فددا األو ددروا نسددع إل د تق د ن التعلددن ال ددوعا لجمنددب األبفددلل الفلسددبن نن  ،نمددل نتوافدده مددب إميل نددلته

وقد راته لنتمي دوا مد ايتسدلب المهدلرات الحنلتنددة والمه ندة ،ولتميند ه مد اسدتنعلب الحضدلر اإل س دل نة
والتي ولوجنل مب المحلفظة عل الهونة الفلسبن نة واحت ار حقوه اإل سل  ،ولتحقنه ذل  ،قلمت األو روا
نتق د ن التعلددن لألبفددلل الفلسددبن نن م د الصددف األول إل د الصددف التلسددب األسلسددا فددا  245م رسددة

ونقو نتعلنمه  7719معل ومعلمة نلإلضلفة إل  220م نر م رسة و 221م نر مسدلع و  25قدلئ
ندعمدلل م د نر م رسددة  ،نلإلضددلفة إلد العددلملن فددا اإل ار والمادرفن  ،يمدل قددل نر ددلمج الترننددة والتعلددن
نتن د ددا الع ن د د م د د

الن د درامج واأل اد ددبة والمند ددل رات ال اعمد ددة ،عل د د الد ددرغ م د د الع ن د د م د د التح د د نلت
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والص ددعونلت الت ددا تواجد ده النر ددلمج م ددل :ا ددا المن ددل ا الم رس ددنة ،الزن ددل ف ددا أعد د ا البلن ددة ،الوض ددب

ا قتصل ي ،التحصنل األيل نما والسلويا  ،توظنف التي ولوجنل  ،فر

.2

توظنف يلنلت الت رنب.

هيكلية دائرة التربية والتعليم

ظ ار ستح اث الع ن م الوظلئف الج ن ومل نتنعهل م مسمنلت وظنفنة ج ن  -ل تي موجو

فا هنيلنة ائر الترننة والتعلن نلألو روا  -فإ

ائر الترنندة والتعلدن تعيدف علد تصدمن هنيلندة ج ند

لهل فا ضوء المستج ات والتبدورات فدا هنيلهدل الت ظنمدا  ،ولمدل لد تيد الهنيلندة الج ند قد اعتمد ت

حتد تدلرن ،إع د ا هدذه ال ارسددة  ،ولد تع د الهنيلندة الق نمدة تم ددل واقدب ائددر الترنندة والتعلددن  ،فقد وافدده
رئن

نر دلمج الترنندة والتعلدن ندلألو روا علد بلدب النلحدث  -حندث أ ده نعمدل يمد ر ضدم العدلملن

فدا ائددر الترننددة والتعلدن  -أ نقددو نتصددمن هنيلندة لل د ائر م د خدةل المعلومددلت التددا تد جمعهددل م د
ال ائر إل راجهل فا حن نلت هذه ال راسة  .ون لء علنه قل النلحث نتصمن الهنيلنة الم رجة فا ال ارسدة
وعرضدهل علد المختصدن فدا ائددر الترنندة والتعلدن ندلألو روا  ،ونع د مراجعتهدل والتعد نل علنهدل واقرارهددل

خرجت فا صورتهل ال هلئنة يللتللا- :
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رئيس برنامج تربية وتعليم
سكرتير
نائب رئيس البرنامج للشئون الفنية

مدراء المناطق التعليمية

نائب رئيس البرنامج للشئون االدارية

سكرتير
مركز التطوير التربوي
نائب رئيس مركز التطوير التربوي

سكرتير

كلية تدريب زة
منطقة جبإليا

منطقتي بيت حانون وبيت الهيا

مكتب إدارة التعليم في ميدان زة
مكتب مصادر بشرية

منطقة شرق زة

مكتب مشتريات

منطقة رب زة

شئون االمتحانات

مكتب إدارة مشاريع

منطقة جنوب زة

شئون التدريب

قسم برمجة

المنطقة الوسطى (النصيرات والبريج)

المكتبة

مكتب المعلومات واعدادا لتقارير

المنطقة الوسطى (دير البلح والمغازي)

اإلشرا

التربوي

منطقة خان يونس ( الشرقية)
منطقة خان يونس( الغربية)
منطقة شمال رفح
منطقة جنوب رفح

شكل رقم (  : ) 6هيكلية دائرة التربية والتعليم بالونروا
المصدر :من إعداد الباحث
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كلية تدريب خان يونس

.3

رسالة دائرة التربية والتعليم في الونروا
أالرت الح ا ،2009

 )33إل أ رسللة ائر الترننة والتعلن نلألو روا ،تتم دل فدا الع ند

مد األهد اف ا سدتراتنجنة ،نددتا فدا مقد متهل تزوند أن دلء الةجئدن الفلسدبن نن نللمعرفدة والمهدلرات
واليفلنلت وا تجلهلت والقن الضرورنة ،بنقل حتنلجلته الترنونة وهونته وت ار ه ال قلفا ،نمل نمي ه

م تحسدن مسدتو حندلته وا رتقدلء نمجتمعدلته يمدواب ن ن تمدو إلد المجتمدب الفلسدبن ا والعرندا
والعللما ،وذوي توجه قنما ومه ا ،أيفلء فا مهلرات التواصل وحل الماديةت ،قدل رن علد التفيندر

اإلند اعا والتفيندر ال لقد  ،مدزو ن ندللعلو واإل سدل نلت والتي ولوجندل ،وفدا ضدوء ذلد نحتدل موضدو

إعد ا المعلد الفلسدبن ا وتدهنلده فدا أ دلء الخ مدة ميل دل ندلر از فدا اهتملمدلت وأولوندلت ائدر الترنندة

والتعلدن ندلألو روا  ،تتددلف الد ائر مد أرنعدة أقسدل هدا ،التعلدن العدل  ،معهد الترنندة  ،التعلدن المه دا

والتق ا  ،مريز التبونر الترنوي ،نلعتنلره است مل ار للموار النارنة ،فهو أح السنل المهمة لخلده يدل ر

مؤهل م المعلمن  ،والمعلملت ،وم نري الم ار  ،والقنل نن الترنونن المزو ن نللمعلوملت والمهدلرات
وا تجلهدلت واألسدللنب المختلفدة والمتجد

التدا تسدلع فدا تحسدن

مهدلراته وقد راته وتبونرهدل،

ومحلولة تغننر سلويه واتجلهلته نايل إنجلنا ،ونللتدللا رفدب مسدتو يفدلنته وأ ائهد نمدل نسده فدا

ا رتقلء ن وعنة التعلن  ،ونعو نلل فب عل أن لء فلسبن  ،ونت ذل م خةل ع نرامج ت رنننة ن فذهل

مريدز التبدونر الترندوي ند ائر الترنندة والتعلدن فدا يدل مند ا مد المندل ن الخمسدة التدا تعمدل فنهدل

األو روا ،حنث قلمت ائر الترننة والتعلن ند الء مرايز التبونر الترنوي فدا هدذه المندل ن  ،مد خدةل
تح ند الحلجدلت الت رننندة الم لسدنة ليدل فئدة ،ويدل الهد ف الدرئن

إل ادلء هدذه الم اريدز هدو تحقنده

التحسدن ال دوعا لل ظدل التعلنمدا مد خدةل قنلمهدل نتبننده ا تجلهدلت الترنوندة المعلصدر والح ن دة،
والعمل عل توظنف مصل ر التعلن والتي ولوجنل الح ن ة إل أقص ح ممي م أجل تحسن

التعلن والتعل ألن لء الةجئن الفلسبن نن .

.4

أهدا

وعنة

برنامج التربية والتعليم في الونروا

نحسب مل أور الموقب اإلليترو ا الرسما لألو روا  (www.unrwa.orgفإ أح األهد اف الرئنسدنة
لنر ددلمج التعلددن فددا األو ددروا هددو تددوفنر المعددلرف والمهددلرات الم لسددنة ألبفددلل جئددا فلسددبن  ،وذل د
تمانل مب التد از الويللدة نتحقنده األهد اف اإل مل ئندة لأللفندة ومندل ر التعلدن للجمندب .نعمدل ظدل مد ار

األو روا م خةل موظفن ميرسن لذل  ،فا يل واح م األقللن ون ع استراتنجا م اعنة تبونر
الم د ار  ،ومعه د التعلددن فددا مقددر الرئلسددة فددا عم دل  .أ هنليددل و ظ د األق دللن والمقددر الرئنسددا نيمددل
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نعضددهل نعضددل م د حنددث تددوفنر ال د ع للم د ار والمعلمددن الددذن نتعددلملو نادديل منلاددر مددب المجتمددب

واألبفلل.

خدمات دائرة التربية والتعليم

.5

نحسددب مددل أور الموقددب اإلليترو ددا الرسددما لألو ددروا  (www.unrwa.orgفددإ ا و ددروا تعمددل علددا
توفنر التعلن ا نت ائا لم ست س وات م التعلن لجمنب األبفلل المؤهلن م الةجئدن الفلسدبن نن

ال ددذن ننلغ ددو مد د العمد ددر  5سد د وات و 7أا ددهر فد ددا ن ان ددة الع ددل ال ارسد ددا  ،وتعتن ددر األو ددروا التعلد ددن

اإلع د ا ي جددزءا

نتجد أز م د مرحلددة التعلددن األسلسددا ،ونللتددللا فهددو إل ازمددا ومج دل ا للفتنددلت والفتن دل .

ونع ا تهلء ن جلح م المرحلة ا نت ائنة ،نت ترفنب بلنة األو روا إل المرحلة اإلع ا نة ،التا تتدلف

م

ةث س وات .وقد بلندت السدلبة الفلسدبن نة مد ار ار وتيد ار ار إضدلفة سد ة إع ا ندة رانعدة للمد ار فدا

الضفة الغرننة وقبل غز ،ولي القنو المللنة حللت و ت فنذ ذل حت اآل  .وفا غدز ،نوجد 245

م رسة تق الخ مة ألي ر م  225,000بللب وبللنة .أ هؤ ء األبفدلل ن مدو فدا ظدروف قلتمدة،
وغللنل مل نيو و محلبن نللفقر والع دف .وتدوفر الم رسدة لهد أحد األمي دة التدا نسدتبنعو فنهدل تعلد

المهددلرات م د أجددل مسددتقنل أفضددل ،وال د جل ددب خ د ملت التعلددن األسلسددا ل د ن ل ،تددوفر األو ددروا أنضددل
فرصل ت رنننة مه نة وف نة لحوالا  1,300بللب س ونل فا مرايزهل الت رنننة فا غدز وخدل نو  ،وهدا
تسددته ف البددةب ضددعنفا التحصددنل األا د فق د ار واألي ددر عرضددة للمخددلبر .ونددوفر الت د رنب للبددةب

المسدلحة م د أجددل تبدونر أ فسدده وتبددونر مهددلراته  ،األمدر الددذي نمي د أ نسدلع ه فددا الع ددور عل د

بدرنقه للخددرو م د الفقددر الددذي نعناددو فندده .ونددت ت د رننه فددا ع د مجددل ت هددا  ،األزنددلء ،السددنلية

،ال جلر  ،الصن لة ،التصمن الجرافنيا  ،اإل ار والحلسوب ،العملر والمسلحة.

.6

أهمية التدريب في دائرة التربية والتعليم

أيد ت مجلدة التعلدن ، 2012

 ) 8أ المعلد نعد أهد مدور تعلنمدا قدلئ نذاتده ،والندو ن همد

حدوالا  23,000معلد ومعلمدة فدا األو دروا فدا تلنندة ا حتنلجدلت التعلنمندة ألبفدلل الةجئدن

الفلسدبن نن مد خدةل ادنية مد المد ار

وم اريدز التد رنب المه دا ،وقد قدل عادرات اآل ف مد

المعلمن المخلصن لعمله ن ور محدوري فدا تبدونر سدمعة األو دروا فدا تقد ن تعلدن دوعا فدا سدنله
متقلدب ومحفدوف نللمادليل فدا الي ندر مد األوقدلت .إ

افعندته القوندة تجدله عد أبفدلل الةجئدن

الفلسدبن نن فدا سدعنه إلد الدتعل تعتندر أحد المحد ات رئنسدنة لل تدلئج اإلنجلنندة التدا تحققدت حتد

اآل .
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رابعاً  :معهد التربية ومركز التطوير التربوي
 .1معهد التربية ودوره في التدريب
نحسدب مددل أور الموقدب الرسددما لألو دروا  (www.unrwa.orgفددإ معهد الترننددة تدسد

عددل 1964

يمارو ماتر نن األو روا والنو سيو ،وعل م ار أرنعة عقو اسدتجلب المعهد لةحتنلجدلت الترنوندة

المتغندر للم بقددة .ونتنددب الت د رنب م هجنددة متبددور تتيندف نادديل فعددلل مددب المتبلنددلت المتغنددر .و رب

المعه حت اآل  32.000معل ومعلمة  .ويل

المعه نم لنة القو المحرية لتمتن المعلننر المه نة

المحد الرئنسدا لجدو التعلدن .وغللندل مدل يل دت تجدر ندرامج التد رنب للمعلمدن واإل ارندن مد خدةل

التد رنب فدا موقدب العمدل  .وتميد معهد الترنندة ،فدا سد واته الخمد
لمعلمدن

غندر المد رنن مد

 90نللملئدة إلد

األولد  ،مد تخفدنض سدنة

 9نللملئدة ،فمعهد الترنندة التدلنب لألو دروا ومقدره ميتدب

الرئلسة عمل – األر ) ،نقد التد رنب والتبدونر لدم ف مد المعلمدن ومد نري المد ار والمادرفن
فا مختلف م لبه عملنلت الويللة .وهو نق - :
أ .الت رنب قنل الخ مة

ب .الت رنب أ لء الخ مة
 .ت رنب أسلسا وأ رائا

 .نرامج قصنر وبونلة األجل
 التدريب قبل الخدمة
نسع نر لمج الت رنب قنل الخ مة إل ضمل وجو ع يلف م المعلمن المؤهلن م أجدل مد ار
األو دروا واأل ظمدة الم رسدنة األخدر فدا الم بقدة  ،وقد
والسلبلت اإلقلنمنة عل جو تهل العللنة.

للدت هدذه الندرامج دلء الحيومدلت المضدنفة

 التدريب أثناء الخدمة
ن لء عل سنلسلت األو روا فا إع ا وتبونر المعلمن  ،سنجري الت رنب والتبونر المه ا علد مد ار

الحنل المه نة للمعلمن  ،م الت رنب األسلسا قنل الخ مة والتبونر المه ا المستمر إل متلنعة وتقنن
أ ر ت رنب المعلمن  .ونعمل نر لمج الت رنب أ لء الخ مة علد المحلفظدة علد وتحسدن
المق لألبفلل فا م ار الويللة.
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وعندة التعلدن

 .2مركز التطوير التربوي
أالر تنل ،2008

ائر الترننة والتعلن قلمدت نإ ادلء م اريدز التبدونر الترندوي فدا

 )72إل أ

المنل ن حنث ت إ الء مريز فا األر

وآخر فا غز فا عل  1974د أقنمدت دةث م اريدز أخدر

فدا يدل مد سدورنل ولن دل والضدفة الغرنندة فدا عدل  . 1980ويدل الهد ف الرئنسدا إل ادلئهل تحقنده
التحسن ال وعا لل ظل التعلنما فا يل من ا م خةل قنلمهل نتبننه ا تجلهلت الترنونة المعلصر
والح ن ة والعمل عل توظنف مصل ر التعل إل أقص ح ممي  ،نغنة تحسدن

الةجئن الفلسبن نن  .نلإلضلفة إل

وعندة التعلدن ألن دلء

ع التعلو والت سنه الف ا نن الرئلسة والم ار عل المستو

المحلا .وس ونل ،نتلق مل مع له  800إل  900موظف ت رننل بونل األجل أ لء الخ مة ،نقو معهد

الترننة نت ظنمه وت فنذه نايل مادتر مدب م اريدز التبدونر الترندوي فدا أقدللن العملندلت ند ع مد رئلسدة

األو روا فا عمل .

أ .الهيكل اإلداري لمركز التطوير التربوي  -زة
نللرجو إل مريز التبونر الترنوي – غز تنن للنلحدث أ مريدز التبدونر الترندوي نتندب إ ارندل ال لئدب
الف دا لدرئن

نر دلمج الترنندة والتعلدن  ،نن مدل ندرتنب المريدز ف ندل واادرافنل نمعهد الترنندة وقسد التعلدن

الم رسدا فدا ائدر الترنندة والتعلدن فدا الرئلسدة العلمدة نعمدل  ،ونعمدل فدا مريدز التبدونر الترندوي 72
م العلملن فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا غز  ،ونص فو وفه الج ول اآلتا - :
جدول رقم (  :) 3تصني

رئن

العاملين في مركز التطوير التربوي

المسمى الوظيفي

العدد

مريز التبونر الترنوي

1

لئب رئن

مريز التبونر الترنوي

1

م سه ائو الت رنب

2

مارف ترنوي

63

م سه ائو ا متحل لت

3

سيرتنر

1

أمن ة ميتنة

1
72

المجموع
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مدير مركز
التطوير التربوي

سكرتير

نائب مدير مركز
التطوير التربوي

اإلش ار
التربوي

شئون

شئون

االمتحانات

التدريب

المكتبة

شكل رقم (  : ) 4هيكلية مركز التطوير التربوي
المصدر :من إعداد الباحث

ب .مهام مركز التطوير التربوي
أوضدا تندل ،2007

 )83أ م اريدز التبدور الترندوي تم دل اآللندة الف ندة لتحقنده غلندلت ائدر

الترننة والتعلن فا الرئلسة العلمة فا المجل ت الرئنسنة التللنة :
 توفنر فر

الت رنب فا أ لء الخ مة للهنئلت الترنونة م خةل اإلاراف عل ت فنذ ورات معه

الترننة نايل رئن

 ،وت ظن ال ورات الت رنننة القصنر والموجهة حو تلننة حلجلت مه نة محد

ترتنب نللواقب الترنوي ليل من ا  ،والمستج ات التا تب أر عل الم لهج الترنونة وأسللنب ت رنسدهل

وتقونمهل.

 إ دراء الم دلهج ال ارسدنة مد خدةل تحلنلهدل وتح ند الجوا دب والحلجدلت إلد إ دراء واعد ا المدوا
وال البلت اإل رائنة  ،واإلاراف عل ت فنذهل وتقون أ رهل وتع نلهل فا ضوء التغذنة الراجعة.

 توفنر الموا والمراجب والمصل ر الترنونة المةئمة التا نحتدل إلنهدل الملتحقدو ند ورات الترنندة فدا
أ دلء الخ مدة والعدلملو الترنوندو فدا المند ا  ،خلصدة وأ فدا يدل مريدز تبدونر ميتندة مدزو
نللمراجب والمصل ر ذات الصلة نعمل جمنب العلملن الترنونن .
75

 إجراء النحوث وال راسلت ،والمالرنب التبونرنة التا تسله فا راسة الواقب الترنوي نه ف تبدونره
وتحسن ه والتص ي لمايةته الترنونة نلل راسة والنحث العلما.

 توجنده خد ملت اإلرادل والتوجنده للملتحقدن ند ورات التد رنب فدا أ دلء الخ مدة  ،ناديل خدل
وجمنب العلملن الترنونن نه ف تحسن مملرسلته الترنونة.

،

 اإلادراف علد

ت فندذ ال ادلبلت التحسدن نة المتضدم ة نللخبدة التحسدن نة ال لئندة لد ائر الترنندة

 اإلادراف علد

عمدل لجدل الموضدوعلت اإل ارندة  ،مد حندث إعد ا الخبدة السد ونة ليدل لج دة

والتعلن  ،لمتلنعة ت فنذهل وتقونمهل و تلئجهل.

وتح ن مجل ت العمل واإلاراف عل ت فنذ البلت هذه اللجل وتقون تلئجهل ومتلنعتهل.

ج .عالقة مركز التطوير التربوي مع الدوائر الخر في الونروا
م خةل لقلء النلحث مب الع ن م العلملن فا مريدز التبدونر الترندوي ومسدئولا التد رنب ،تندن

دلفر للجهدو نددن مريددز التبدونر الترنددوي مدب الع ن د مد ال د وائر واألقسددل
در وتظد ا
أ ه دل تعلو دل ينن ا
العلملدة فدا األو دروا إل جددلح ندرامج التد رنب التددا تقد مهل ائدر الترنندة والتعلددن للعدلملن فنهدل ،وفنمددل
نلا توضنا ألوجه التعلو نن مريز التبونر الترنوي وال وائر األخر - :

 مكتب الرئاسة – عمان  :نقو نتزون مريز التبونر الترنوي ندللموا الت رننندة ونللتعلنمدلت
الف نة المتعلقة نللت رنب.
 دائققرة الم قوارد البشققرية :تقددو نتزون د مريددز التبددونر الترنددوي نللننل دلت األسلسددنة للم د رنن
ال اخلنن والمت رنن .

 دائرة اإلمداد والمشتريات :تقو نتزون مريز التبونر الترنوي نللمسدتلزملت المل ندة الةزمدة
للت رنب.

 مكتقققب نظقققم المعلومقققات :ن ق ددو نتزوند د مري ددز التب ددونر الترن ددوي نللخد د ملت التق ن ددة الةزم ددة
للت رنب حواسنب  ،انيلت ،أجهز  ...،LCDال.)،

 دائرة المواصالت :تقو ن قل الم رنن والمت رنن ألملي الت رنب.
 دائرة اإلدارة :تقو نتجهنز قلعلت الت رنب نمل نتةء مب نرامج الت رنب .
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خامساً  :برامج التدريب في دائرة التربية والتعليم بالونروا
.1

أنواع برامج التدريب في دائرة التربية والتعليم بالونروا

نللرجو إل مريز التبدونر الترندوي – غدز  ،جمدب النلحدث الع ند مد المعلومدلت المتعلقدة ندد وا

در ،2006 ،
الت د رنب فددا ائددر الترننددة والتعلددن فددا األو ددروا  ،وم د خددةل مددل نن دده جند ا

ندرامج

 )7 - 5أ

النرامج الت رنننة التا نق مهل معه الترننة تت و نت و حلجلت الفئة المسته فة ،نمل نتملا مب السنلسلت

الترنونة المقر مد قندل ويللدة الغدوث  .فقد صد ف النلحدث أ دوا ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن
نلألو روا عل ال حو التللا - :
أ.

ورات القنل الترنونة .ج ول رق )4

ب .ورات التعل ال وعا ف الموا المتخصصةف .ج ول رق )5
 .ورات الحلجلت الخلصة  .ج ول رق )6

جدول رقم ( : )4دورات القيادة التربوية
الدورة

عدد اللقاءات التدريبية

مدة الدورة

الفئة
المستهدفة

 )1ور اإل ار الم رسنة

س د د د د د ة ت رننند د د د ددة تا ددتمل الس د د ة الت رننند ددة عل د د
واح

م د نرو وم د نرات

 30لقد ددلء ت د د رنننل نواقد ددب لقد ددلء الم ار الج .
واح د د د د د يد د د د ددل أ سد د د د ددنو م تد د د د دده
 ) 4- 3سددلعلت  ،نلددا ذل د

ور صد ددنفنة م د د تهل  12نوم د ددل

ونواقب  5سلعلت نومنل.
 )2ور ا اراف الترنوي

س د د د د د ة ت رننند د د د ددة تا ددتمل الس د د ة الت رننند ددة عل د د
واح

الما د د د د د د د د د د د د درفو

 30لق د ددلء تد د د رنننل نواق د ددب لق د ددلء والما د د د د د د د د د د درفلت
واح د د د د د يد د د د ددل اسد د د د ددنو م تد د د د دده الترنونو الج
 ) 4- 3سددلعلت  ،نلددا ذل د

ور صد ددنفنة م د د تهل  12نوم د ددل
ونواقب  5سلعلت نومنل .
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 )3ور القنل م أجل المستقنل

س د د د د د ددتة أا د د د د د ددهر تاد د ددتمل فتد د ددر الت د د د رنب عل د د د
ت رنننة

LftF

 )4نر لمج ت رنب م راء الم اآت

 100سلعة ت رنننة

م د نرو وم د نرات
الم ار .

 33س د د د د د د د د د د د ددلعة تا ددتمل فت ددر التد د رنب علد د  9م د نرو وم د نرات
لقلءات ت رنننة.

ت رنننة

المد د د د د د د د د د د د د د د د ار

والمد د د د د د د د د د د د د د د د د راء

المسلع و .
المصدر ( :مركز التطوير التربوي )2114 ،
جدول رقم ( :)5دورات التعلم النوعي ( الم واد المتخصصة )
ال ور

مدة الدورة

 .1ور الرنلضنلت

تصد ددل مد د د ه د ددذه تد د د د د ظ ه د د د ددذه الد د د د د ورات المعلم ددو والمعلم ددلت

 .2ور الترننة ا نت ائنة

ال ورات فا ح هل نهد ف تحسددن اليفلنددلت ف د ددا المد د د ار عل د د د

 .4ور الترننة اإلسةمنة

للمعلمدن والمعلمدلت فددا

 .3ور العلو

 . .5ور الحلسوب

األقص إل س ة األيل نمند د د د ددة والترنوند د د د ددة اختةف تخصصلته
ت رنننة واح .

 .6ور ا جتملعنلت

التخصص د ددلت المختلف د ددة

لنص د د ددنحوا أي د د ددر ق د د د د ر

 .7ور الترننة الرنلضنة

.8

عدد اللقاءات التدريبية الفئة المستهدفة

عل د د د د د د أ اء مهمد د د د د ددلته

الترنونة .

دورة التربية المهنية  /التكنولوجيا

 .9نر د د د د د د د د ددلمج تبد د د د د د د د ددونر سد د د د د د ددتة أا د د د د د د ددهر تاد د ددتمل فتد د ددر التد د د د رنب المعلم ددو والمعلم ددلت
المعلمد د د د د د ددن المه د د د د د د ددا ت رنننة

عل د د  24لقد ددلء تد د د رنننل ف د ددا المد د د ار عل د د د

المن دا علد الم رسددة -

نواق د ددب لق د ددلء واحد د د ي د ددل اختةف تخصصلته

SBTD

سلعلت .

تحونددل الغددرف الصددفنة

أس د ددنو م ت د دده ) 4- 3
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جدول رقم ( : )6دورات الحاجات الخاصة
الدورة

مدة الدورة

 ) 1ور التوجن د د د د د د د د د د د د د د د دده س ة ت رنننة واح

واإلرال

عدد اللقاءات التدريبية

الفئة المستهدفة

تاددتمل الس د ة الت رنننددة عل د  30لقددلء المعلمددو المرا د و فددا

ت رنننل نواقب لقلء واح يل أسنو م ته الم ار .
 ) 4-3سلعلت .

نلد د د د د د د د د د ددا ذلد د د د د د د د د د د د

ور ص د د د د د د د د د د ددنفنة

م تهل  6أنل ونواقب  5سلعلت نومنل
 )2ور الترنن ددة المه ن ددة س ة ت رنننة واحد
 /الت رنب الن وي

تق

ور الس ة الواح لحملة الاهل

الم رس د د ددو والم رس د د ددلت

أو س تل أو ةث الجلمعندة و ور الس د تن لحملدة ال د نلو

والم رنو والمد رنلت فدا

ال ل ونة أو أقل .

ويلن د د د د د د د ددلت المجتم د د د د د د د ددب

و ور الد د ةث سد د وات لحمل ددة الا ددهل

س وات

يلند د ددة الت د د د رنب المه ند د ددة

المتوسبة .
 )3ور الترننة الخلصة س ة ت رنننة واح

تاددتمل الس د ه الت رنننددة عل د  30لقددلء المراد و الصدحنو فدا
ت رنننل نواقب لقلء واح يل أسنو م ته الم ار .
 ) 4-3سلعلت.

نل ددا ذلد د

ور ص ددنفنة مد د تهل  6أن ددل

ونواقب  5سلعلت نومنل .
 )4ور المعلم د د د د د د د د د د د د ددن
الميتننن

س ه ت رنننة واح

تاددتمل الس د ه الت رنننددة عل د  30لقددلء المعلم ددو الميتنن ددو ف ددا

ت د د رنننل نواقد ددب لقد ددلء واح د د يد ددل أسد ددنو
م ته  ) 4-3سلعلت .
نل ددا ذلد د

ور ص ددنفنة مد د تهل  6أن ددل

ونواقب  5سلعلت نومنل .
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الم ار .

وبالرجوع إلى مركقز التطقوير التربقوي بقدائرة التربيقة والتعلقيم بقالونروا تقم حصقر بقرامج التقدريب التقي
عقققدت فققي دائققرة التربيققة والتعلققيم ب قالونروا خققالل السققنوات السققت االخيققرة والتققي تظهققر فققي جققدول

رقم (.)7

جدول رقم (  :) 7البرامج التدريبية في دائرة التربة والتعليم بالونروا خالل السنوات الست الخيرة
عدد المتدربين خالل العام

2009

2008

75

29

28

27

28

39

31

ور معل اللغة عرننة

56

29

126

554

21

21

ور معل الرنلضنلت

28

25

42

508

22

ور معل اللغة اإل جلنزنة

21

29

43

261

22

البرنامج التدريبي

2013

2012

2011

2010

27

ور اإل ار الم رسنة
ور التوجنه و اإلرال الم رسا

ور معل الموا ا جتملعنة

27

19

25

77

26

25

ور معل الترننة ا سةمنة

22

21

24

86

25

20

ور معل العلو

22

17

22

150

ور معل صف

132

29

195

665

ور معل الترننة الف نة
ور معل حلسوب

25
26

24

22

22

46

ور معل حقوه اإل سل

30

27

ور معل الت رنب الن وي

36

ور التدهنل الترنوي والمه ا

25

ور ترننة صحنة

26

23

ور عل ميتنلت
المجموع

22
335

المجموع الكلي

224

527

2375

 4075متدربا
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312

302

مققن خققالل مققا تقققدم يتبققين أن ندرامج الت د رنب المق مددة للعددلملن فددا ائدر الترننددة والتعلددن ندرامج متع د
ومت وعددة وتخ د ف ئددلت مختلفددة م د العددلملن فددا ال د ائر  ،وتق د ضددم سنلسددة األو ددروا لت منددة الم دوار

النارنة العلملة فنهل ،وته ف إل ت منة مل ل ي العلملن فا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا مد معدلرف

ومهلرات وايسلنه الخنرات وا تجلهلت واألسللنب الةزمدة لةرتقدلء نمسدتوي أ ائهد للمسدتوي المرغدوب،
والمخبب له م قنل ائر الترننة والتعلن نلألو روا  ،وهو مدل هد فت ندرامج التد رنب وصدممت مد أجدل

تحقنق دده والوص ددول إلن دده ،وف ددا ظ ددل ه ددذا الت ددو ف ددا ند درامج التد د رنب و وعن ددة المتد د رنن علد د اخ ددتةف
خصلئص دده واحتنلج ددلته الت رننن ددة  ،ف ددإ اليا ددف عد د مد د

فعللن ددة ن درامج التد د رنب ف ددا ائ ددر الترنن ددة

والتعلددن نددلألو روا نعتنددر أم د ار مهمددل وضددرورنل لننددل ج د وي ا سددتمرار فددا تق د ن هددذه الن درامج ،وتح ن د

الجوا ددب ا نجلننددة فنهددل لتعزىزه ددل والجوا ددب السددلننة فنهددل  -إ وجد د ت  -إلصددةحهل واج دراء التغنن ددرات

الةزمة لتبونر هذه النرامج الت رنننة لتوايب آخر المستج ات الح ن ة فا مجلل التد رنب  ،نمدل نضدم

تق ن نرامج ت رنننة فعللة تحقه أه اف العلملن فا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا وتلندا احتنلجدلته ،

ون عي

نايل عل

أ رهل إنجلننل علا أ اء العلملن ومستوي الخ ملت التدا تقد مهل الد ائر ونحقده أهد اف ا و دروا
.
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الدراسات السابقة
سنت فا هذا الفصدل اسدتعراض عد مد ال ارسدلت السدلنقة التدا ت لولدت موضدو التد رنب الدذي ت لولده

الع ن م يتلب األ ب اإل اري والنلح ن  ،وموضو تقنن الت رنب يدسدل

لقندل

أ در التد رنب ومد ي

التغنر فا المستوي المعرفا والمهدلري والسدلويا للمتد رب ،مقلر دة نلل تدلئج المتوقعدة مد ندرامج التد رنب
وتح ن جوا ب القصور فنهل  -إ وج ت  -وصو إل فعللندة التد رنب وتحقنده الم ظمدة ألهد افهل مد

الت رنب.
لددذا سددنقو النلحددث نلسددتعراض وم لقاددة أه د ال تددلئج والتوصددنلت التددا توصددلت لهددل ال ارسددلت السددلنقة،
نلإلضلفة إل األ وات وأحجل العن لت واألسللنب اإلحصلئنة التا استخ متهل ال راسلت السلنقة  ،وذل

لةستفل م هل  ،والمسلع فا تح ن الم هجنة التا سنت اتنلعهل فا إجراء هدذا النحدث والوقدوف علد
مقد د ار تب ددور ه ددذه المواض ددنب المدد ار ارس ددتهل  .وقسد د النلح ددث ال ارس ددلت الس ددلنقة إلد د

ارس ددلت محلن ددة

و راسلت عرننة و راسلت أج ننة  ،يمل ت ترتنب ال راسلت السلنقة زم نل م األح ث إل األق .

المحور الول :الدراسات المحلية
 .1دراسة ( بون ) 2112 ،
نع وا ف أثر تطبيق التدريب االفتراضي علي جودة التدريب لد ديوان الموظفين العام في قطاع زةف
ه د فت ال ارسددة إل د التع ددرف عل د أ ددر اس ددتخ ا الت د رنب ا فت ارضددا عل د ج ددو الت د رنب ل د

ن ددوا

الموظفن العل فا قبل غز  ،وق استخ النلحث الم هج الوصفا والم هج التجرننا حنث ت اختنلر

عن ددة نلغددت  )102م د أصددل  )121مت د رنل نلإلضددلفة إل د مددوظفا ال د نوا العددل الددذن له د عةقددة
نللعملنة الت رنننة اخل ال نوا  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 توج د عةقددة ذات

لددة إحصددلئنة نددن تبنندده الت د رنب ا فت ارضددا فددا نددوا المددوظفن العددل

ونن جو العملنة الت رنننة.

 توج فروه ذات

لدة إحصدلئنة فدا آراء المتد رنن والقدلئمن علد العملندة الت رننندة حدول أ در

تبننه الت رنب ا فتراضا عل جو الت رنب تعز للعمر.


توج د فددروه ذات

لددة إحصددلئنة فددا آراء المت د رنن والقددلئمن عل د العملنددة الت رنننددة حددول

أ ر تبننه الت رنب ا فتراضا عل جدو التد رنب تعدز
العمل  ،إجل استخ ا الحلسوب).
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للجد

 ،المؤهدل العلمدا  ،بننعدة

أهم توصيات الدراسة:
 ا ستفل م تق نة الانية العللمنة اإل تر ت) فا العملنة الت رنننة واسدت ملرهل ناديل فعدلل فدا
التواصل مب المت رنن وفا تمين التواصل فنمل نن ه وتنل ل خنراته .

 تصددمن وتبددونر ظددل ت د رنب افت ارضددا متيلمددل عنددر نددوا المددوظفن العددل نمتل د إميل دلت
عللن دة وق د رات ف نددة تمي د م د الماددلرية وتبددونر ظددل وآلن دة تواصددل مسددتمر نللمت د رب نع د
عملنة الت رنب.

 تاجنب وتوعنة الم رنن والمت رنن لةستفل م تق نة الفصول ا فتراضنة فا تحسن وتبونر
العملنة الت رنننة يوسنلة اتصلل إ ضلفنة تتمنز نسهولة ا ستعملل وسرعة قل المعلوملت.

 ا ستفل م الخنرات واليفلءات ال ل ر حول العلل وتمين موظفا الحيومة م ا سدتفل مد
خنراته واميل لته عنر تق نة الت رنب ا فتراضا.

 .2دراسة (زيادة )2112،
نع وا " أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع زة على إدارة الزماتف
ه فت هذه ال راسة إل التعرف عل أ ر الت رنب عل مقد ر المؤسسدلت ال ولندة العلملدة فدا قبدل غدز

علد إ ار األزمدلت ،القد ر علد

تيدون اسدتخ ا ظد ا تصدل ت الفلعلدة ،المهدلرات القنل ندة إل ار

األزمة ،المق ر عل تيون فرنه عمل عل ق ر م اليفلء )وأ ر ذل عل تحسدن مقد ر المؤسسدلت
ال ولنة العلملة فا قبل غز عل إ ار األزملت ،وق استخ النلحث الم هج الوصفا التحلنلدا حندث

ت تصمن استنل ة وتوزنعهل عل مجتمب ال راسة النللغ  110موظف ويل ت سنة ا سدتر ا % 83.6
وقد اسدتخ ا النلحدث نر دلمج اإلحصدلئا لتحلندل وتفسدنر ا سدتنل ة .ومقن أهقم النتقائج التقي توصقلت

إليها الدراسة-:

 أ ت منة مهلرات التخبنب وا تصل ت ،وت منة وتعزىز مهلرات القنل  ،وتعزىدز مهدل ارت فرنده
العمل لهل أ ر منلار عل مق ر ويفلء " المؤسسلت ال ولنة العلملة فدا قبدل غدز "علد إ ار
األزملت نايل عل .

 أ نتت ال راسة أ المؤسسلت تهت نت رنب العلملن وت منة المهلرات الةزمة ل نه  ،لرفب ق رته
عل إ ار األزملت.

أهم توصيات الدراسة:

 ضدرور ا هتمدل ناديل أيندر نوجدو وحد متخصصدة فدا المؤسسدة إلعد ا الخبدب لمواجهدة
وا ار األزملت.
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 ضدرور تدوفنر ندرامج ت رننندة علد مهدلرات العصدف الدذه ا ،ومهدلرات التفدلوض ،والتفيندر
اإلن اعا ،ووضب الحلول لحل المايةت ناديل نسدلع علد إ ار األزمدلت نددعل

رجدة مد

الفلعلنة.

 إضلفة إل ضرور إعل ن لء الهنليل الت ظنمنة للمؤسسلت ،لتتمتب نللمرو ة اليلفنة ونللاديل
الذي نسلع المؤسسة عل التعلمل مب األزملت حلل وقوعهل نيفلء وفلعلنة .

 ضدرور أ تقدو إ ار المؤسسدلت نللعمدل نلهتمدل أيندر علد

تادينل غرفدة عملندلت مجهدز

نللتق نة المبلونة والح ن ة حتواء األزمة والح م أضرارهل.

 .3دراسة (حلس )2111،
نع دوا ف أثقر مقدخالت النظقام التقدريبي علقى مخرجقات العمليقة التدريبيقة فقي مراكقز التقدريب المهنقي
التابعة لوزارة العملف
ه فت هذه ال راسة إل التعرف عل أ ر م خةت ال ظل الت رننا علد مخرجدلت العملندة الت رننندة فدا

م اريد ددز الت د د رنب المه د ددا التلنعد ددة لد ددوزار العمد ددل ف د ددا قبد ددل غد ددز  ،وذل د د م د د خد ددةل ارسد ددة محد د دلور
ال ارسددة الم رب والمت د رب ،المحتددو الت د رننا ،الننئددة الت رننن ددة) ومعرفددة م د

تد نرهددل عل د مخرج ددلت

العملنددة الت رنننددة .واسددتخ النلحددث الم د هج الوصددفا التحلنلددا ،وقددل النلحددث نلسددتخ ا برنقددة المسددا

الالمل لمجتمب ال راسة والذي نتيو م مد راء ومد رنا وم رسدا م اريدز التد رنب المه دا الندللغ عد ه

 55موظف ،ونع توزنب ا ستنل لت عل مجتمب ال راسة ،يدل عد ا سدتنل لت الصدللحة لل ارسدة 50

استنل ة  ،وها تم ل  91%م مجتمب ال راسة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أ م د د خةت ال ظد ددل الت د د رننا المتم لد ددة فد ددا الم د د رب ،المت د د رب ،المحتد ددو الت د د رننا ،الننئد ددة
الت رنننة) لهل أ ر منلار عل جو مخرجلت العملنة الت رنننة.

 أ هددذه الم د خةت فددا وضددعهل الح دللا لهددل تددد نر سددلنا عل د مخرجددلت العملنددة الت رنننددة فددا
مرايز الت رنب المه ا التلنعة لوزار العمل نغز.

أهم توصيات الدراسة:
 ضددرور ا رتق ددلء نج ددو مخرج ددلت العملن ددة الت رننن ددة عد د برن دده معللج ددة د دواحا القص ددور ف ددا
م خةت ال ظل الت رننا وذل نعق

ورات تخصصنة وترنونة للم رنن .

 عل صعن نلقا مد خةت ال ظدل التد رننا ،أوصدت ال ارسدة نتقد ن خد ملت توجنهندة وارادل نة
للمت رنن قنل وأ لء ونع الت رنب.

 تا ددينل لج ددة متخصص ددة ف ددا إعد د ا وتب ددونر الم ددلهج ،وت ددوفنر ننئ ددة ت رننن ددة م لس ددنة تحق دده
األه اف المرجو م الت رنب.
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 .4دراسة ( النجار)2111 ،
نع دوا ف الب قرامج التدريبيقة وأثرهققا علققى اداء مققوظفي وزارة التربيققة والتعلققيم الفلسققطينية فققي محافظققة
الخليل ،واقع وطموحاتف

ه فت ال راسة إل التعرف عل واقب النرامج الت رنننة نمجل تهل المختلفة وعةقته نلأل اء الوظنفا ل
م ددوظفا وزار الترنن ددة والتعل ددن الفلس ددبن نة ف ددا محلفظ ددة الخلن ددل ،وتقد د ن مقترح ددلت وتوص ددنلت مةئم ددة

لتبددونر العملنددة الت رنننددة تسددلع القددلئمن عل د الت د رن ب فددا وزار الترننددة والتعلددن نل سددتفل م هددل فددا
تصمن وت فنذ نرامج و ورات ت رنننة قل مة  ،وق اعتم ت النلح ة الم هج الوصفا واستخ مت ا ستنل ة

يد ا لجمب الننل لت المتعلقة نللنحث ،وق تيو مجتمب ال راسة م جمنب موظفا وزار الترنندة والتعلدن
 ) 8781موظف ددل وموظف ددة للع ددل 2010/2009

الفلس ددبن نة ف ددا محلف ظ ددة الخلن ددل ،والن ددللغ عد د ه

ولت فنذ النحث ت استخ ا العن ة البنقنة العاوائنة حنث نلغ حج العن ة م

 ) 368موظفل وموظفدة

 ،ت توزنب  ) 368استنل ة عل أف ار عن ة النحث ،تد اسدترجلعهل جمنعدل أي ن سدنة  ، 100%ومقن

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 وجو فروه ذات

لة إحصلئنة نن استجلنلت المنحو ن

حو واقب النرامج الت رنننة فدا وزار

الترننة والتعلن الفلسبن نة فا محلفظة الخلنل م وجهة ظر الموظفن تعز لمتغندر الجد

والمسم الوظنفا ،والتخص

 ع وجو فروه ذات

 ،والم نرنة.

لة إحصلئنة نن استجلنلت المنحو ن

،

حو واقب النرامج الت رننندة فدا

وزار الترننددة والتعلددن الفلسددبن نة فددا محلفظددة الخلنددل م د وجهددة ظددر المددوظفن تعددز لمتغنددر

العمر ،وس وات الخ مة ،والمؤهل العلما.
 وجو عةقة بر نة ذات

لة إحصلئنة نن اسدتجلنلت المنحدو ن

حدو واقدب الندرامج الت رننندة

فا وزار الترننة والتعلن الفلسبن نة فا محلفظة الخلنل واأل اء الوظنفا للعلملن فنهل.

أهم توصيات الدراسة
 الت ون ددب ف ددا الند درامج الت رننند ددة المق م ددة وف دده الحلج ددلت الفعلند ددة المن ن ددة علد د التح ند د ال د د قنه
لةحتنلجلت الت رنننة ندسللنب الت رنب المختلفة .

 ت وضددنا التحس د المتوقددب عل د أ اء المددوظفن وأ اء م د نرنلته وم ارسدده تنجددة ااددترايه فددا
الندرامج الت رنننددة ،وتوضددنا المحفدزات المل نددة أو المع ونددة التددا نمي د الحصددول علنهددل تنجددة

المالرية فا الت رنب

 اعتمل معلننر علمنة مت وعة فا تقنن النرامج الت رنننة لتح ن م
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فعللنتهل.

 .5دراسة ( حماد  ،البهبهاني )2111،
نع وا ف اتجاهات معلمي الحكومة نحو الدورات التدريبية التي تلقوها أثناء الخدمة بمحافظات زة ف
ه فت ال راسة إل التعرف عل اتجلهلت المعلمن الحيومنن

حو ال ورات الت رنننة المق مدة لهد أ دلء

الخ مددة م د وزار الترننددة والتعلددن نمحلفظددلت غددز ،وفقددل للمح دلور التللن دة محتددو الن درامج الت رننن ددة –
مد د رنا الند درامج – الننئ ددة الت رننن ددة – وق ددت ت فن ددذ الند درامج الت رننن ددة)  ،ومعرف ددة أ ددر المتغند درات التللند دة
الج

– المرحلة التعلنمنة – المؤهل العلمدا  -سد وات الخ مدة) .واسدتخ النلح دل المد هج الوصدفا

التحلنلا  ،ويذل قل النلح ل نن لء استنل ة لهذا الغرض ااتملت عل

مجل ت  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 يل ت اتجلهلت المعلمن الحيومنن

 ) 46فقر موزعة علد أرنعدة

حو ال ورات الت رننندة المق مدة لهد أ دلء الخ مدة مد وزار

الترننة والتعلن العللا نمحلفظلت غز اتجلهلت إنجلننة حو محوري محتدو الندرامج الت رننندة
و م د رنا الن درامج الت رنننددة) واتجلهددلت محلن د

حددو محددوري الننئددة الت رنننددة  ،ووقددت ت فنددذ

النرامج الت رنننة) والمجمو اليلا للمحلور إنجلننة.


توج فروه ذات

لة إحصلئنة فا اتجلهلت المعلمن

تنعل للمتغنرات التللنة الج

حو الد ورات الت رننندة أ دلء الخ مدة

– المؤهل العلما – س وات الخ مة( .

أهم توصيات الدراسة
 تاخن

ال ظل الحللا لت رنب المعلمن أ دلء الخ مدة مد خدةل رصد تلئجده ندسدللنب تقدون

أع ت لذل لمعرفة م

تحقنقه للحلجلت المرجو م ه.

 الخرو ع األ ملب التقلن نة فا تقدون واعبدلء الد ورات الت رننندة والنحدث عد الج ند فدا هدذا
المجلل.

 ضرور توفنر ظل التد رنب الجند الدذي نريدز علد مختلدف الجوا دب والمهدلرات العملندة والدذي
نستجنب لةحتنلجلت الفعلنة لجمنب المعلمن أ لء الخ مة لةرتقلء نجو التعلن .

 .6دراسة ( الهابيل واخرون )2111،
نع وا ف مد فاعلية التدريب في تطوير الموارد البشرية بشركات التأمين العاملة في قطاع زةف
ه فت ال راسة إل التعرف عل فلعلنة نرامج الت رنب فدا ادريلت التددمن العلملدة فدا قبدل غدز ،وقد

استخ مت هذه ال راسة أسلوب اإلحصلء الوصفا التحلنلا يمل بنقدت ال ارسدة أسدلوب الحصدر الادلمل

للعلملن فا قبل التدمن الذن نلدغ عد ه

 ) 50موظفدل نعملدو فدا ادرية ترسدت العللمندة للتددمن
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و ادرية التددمن الوب نددة و ادرية المجموعددة األهلندة للتددمن و اددرية الملتدز للتدددمن وا سدت ملر .وت د

تصمن استنل ة لجمب الننل لت  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 نت تح ن ا حتنلجلت الت رنننة ألف ار العلملن فا اريلت التدمن العلملة نقبل غز.
 نت اختنلر الم رنن الذن نتمتعو نق ر علل م اليفلء .

 نت إع ا المل الت رنننة نبرنقة تت لسب واحتنلجلت المت رنن .
 نت ت ظن العملنة الت رنننة نايل جن .

 الننئة الت رنننة م لسنة ومجهز نيلفة اإلميل نلت والمع ات اللوجستنة.
 نت تقن العملنة الت رنننة نايل حنل ي وسلن م التجلوزات.
أهم توصيات الدراسة:
 ضرور تقنن مستو األف ار قنل ونع التحلقه نللد ورات الت رننندة مد أجدل الوقدوف علد حجد
التغنر الحلصل لق راته ومهلراته .

 أ تيو عملنة الت رنب مستمر مل امت الادرية قلئمدة و تتوقدف إ نتصدفنة الادرية وا تهدلء
عملهل.

 .7دراسة ( المصدر) 2111،
نع وا ف واقع عملية تقييم البرامج التدريبية في الهيئات المحلية بالمحافظات الجنوبيةف
هد د فت ال ارس ددة إلد د التع ددرف علد د واق ددب عملن ددة تقن ددن الند درامج الت رننن ددة ف ددا الهنئ ددلت المحلن ددة الين ددر
نللمحلفظلت الج وننة  ،واستخ مت هذه ال راسة الم هج الوصفا التحلنلا  ،وتيو مجتمدب ال ارسدة مد

اإل ارندن فدا الهنئدلت المحلندة اليندر الدذن التحق دوا نندرامج ت رننندة ونلدغ عد ه  )247إ ارندل وصددم
النلحث استنل ة اعتمل ا عل

موذ  ، Kirkpatrickوقل النلحث نلستخ ا المسا الالمل وت استر ا

 175استنل ة ن سنة  .%70.8من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 نت تقنن الت رنب فا الهنئلت المحلنة عل مستونلت ر الفعل  ،التعل إل ح مل.


نت ال تقنن عل مستونلت السلو  ،ال تلئج التعلنمنة.

أهم توصيات الدراسة

 تعزنز تقنن الت رنب عل مستو ر فعل المت رنن وعل مستوي التعل .
 أ تقددو الهنئ ددلت المحلنددة نتقن ددن الت د رنب علد د مس ددتو السددلو وي ددذل عل د مس ددتو ال ت ددلئج
الت ظنمنة .
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 .8دراسة (القيسي )2111،
نع وا ف درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم في محافظات فلسقطين ،مقن
وجهة نظرهمف

هد فت هدذه ال ارسددة إلد التعدرف عل د

رجدة تدد نر ال د ورات الت رننندة فدا أ اء م د نري المد ار لمهددلمه

فا محلفظلت فلسبن  ،م وجهدة ظدره  ،نلإلضدلفة إلد نندل أ در متغندرات ال ارسدة الجد

 ،ومرحلدة

الم رسة ،والمؤهل العلما ،والخنر اإل ارندة نللسد وات ،وموقدب المحلفظدة( علد تدد نر الد ورات الت رننندة،
وتيددو مجتمددب ال ارس ددة م د جمن ددب م د نري المد د ار الحيومنددة ف ددا م حلفظددلت الض ددفة الغرننددة ،وال ددذن

التحقوا نلل ورات الت رنننة قن ال راسة خةل األعوا  2005إل ن انة  ،2010والنللغ ع ه
مد د نرا .وتيو ددت عن ددة ال ارس ددة مد د

) 480

نر ،اختن ددروا نبرنق ددة بنقن ددة عاد دوائنة ،أي م ددل نق ددلرب
 ) 157مد د ا

 )% 32.7مد د مجتمد ددب ال ارسد ددة ،وقلمد ددت النلح د ددة نإعد د ا اسد ددتنل ة نل عتمد ددل عل د د األ ب ال ظد ددري

وال ارسددلت ذات الصددلة ،واستاددلر مسددؤولا الت د رنب فددا وزار الترننددة والتعلددن الع دللا الفلسددبن نة .ومققن

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

رجة تد نر ال ورات الت رنننة فا أ اء م نري الم ار لمهلمه فا محلفظلت فلسدبن  ،مد

 أ

وجهة ظره  ،ق حقه رجة مرتفعة ج ا.
وجو فدروه ذات

 ع

لدة إحصدلئنة علد مسدتو ال لدة ندن

رجدة تدد نر الد ورات الت رننندة

فدا أ اء مد نري الم د ار لمهدلمه فدا محلفظددلت فلسدبن  ،مد وجهددة ظدره  ،تعدز لمتغندرات

الج

 ،وموقب المحلفظة ،ومرحلة الم رسة.

 وجددو فددروه ذات

لددة إحصددلئنة ع د مسددتو ال لددة نددن تددد نر ال د ورات الت رنننددة ف ددا أ اء

م د نري الم د ار لمه ددل مه فددا محلفظددلت فلس ددبن  ،م د وجهددة ظ ددره  ،تعددز لمتغنددر المؤه ددل
العلمددا ،نددن حملددة ال د نلو  ،وحملددة نيددللورنو

وأعل د  ،ولصددللا حملددة نيددللورنو

وأعلد د )،

ووجد ددو فد ددروه تعد ددز لمتغند ددر الخند ددر اإل ارند ددة نللس د د وات ،ولصد ددللا أصد ددحلب الخند ددر اإل ارند ددة
 5س وات فدقل) و  10- 6س وات).

أهم توصيات الدراسة

 ا سدتمرار فددا عق د ورات ت رنننددة للم د نرن  ،لمددل تتريده هددذه ال د ورات م د أ ددر إنجددلنا فددا أ اء
م نري الم ار لمهلمه .

 ضددرور الت سددنه مددب الجلمعددلت فددا إع د ا الن درامج وال د ورات الت رنننددة ،نحنددث تقددو الجلمعددلت
ونللت سنه مب وزار الترننة والتعلن نتدهنل المد نرن وتد رننه  ،علد أ نم حدوا ادهل ات علمندة

فا هلنة النرامج الت رنننة ،خلصة إذا يل ت بونلة زم نل.
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 .9دراسة (المدهون  ،سعدية )2118،
نع وا ف تقييم عملية تدريب العاملين بالكليات التقنية في محافظات زة من وجهة نظر المتدربينف
هد فت هدذه ال ارسددة إلد تقنددن عملندة ت د رنب العدلملن نلليلنددلت التق ندة فددا محلفظدلت غددز  ،مد وجهددة
ظر المت رنن  ،ومحلولة الياف ع ا حتنلجلت الت رنننة الوظنفنة للعلملن  ،والتعرف إل الفروه فا
ارسدة تقندن ندرامج تد رنب العدلملن فدا اليلنددلت التق ندة وفقدل لمتغندر ،الجد

 ،والمؤهدل العلمدا ،ومجددلل

العمل ،وس وات الخ مة ،واليلنة .وتيو مجتمب ال راسة م جمنب العلملن فا ست يلنلت تق نة ،للعل
ال ارس ددا  ، )2005 /2004وقد د اس ددتخ النلح د دل المد د هج الوص ددفا التحلنل ددا للوص ددول إلد د

ت ددلئج

ال ارسدة ،ويل دت أ ا ال ارسددة عندلر عد اسددتنل ة بنقدت علد عن ددة عادوائنة بنقندة مق د ارهل ) 186

موظفل .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:


تلن العملنة ا حتنلجلت الت رنننة للموظفن الج .



تن ي إ ار اليلنلت التق نة اهتململ فا تقنن العملنة الت رنننة  ،فة نتوفر خبة تقنن م تظمة

قنل وأ لء ونع ) تحتوي عل تقنن مستقل ليل ه ف م أه اف الت رنب.

 أ عملنددة ت د رنب العددلملن فددا اليلنددلت التق نددة ذات جهددلت اإلا دراف العلمددة والخلصددة وويللددة
الغوث مق مة نايل أفضل م اليلنلت ذات اإلاراف الحيوما.

أهم توصيات الدراسة

 ضدرور العمددل علد أ اددلء إ ار خلصدة تع د نللتد رنب والت منددة النادرنة نددوزار الترنندة والتعلددن
العللا ،ل تبونر العلملن نلليلنلت التق نة وتحسن مستو أ ائه نلستمرار.

 ضرور ا لت از نتقنن فعللنة الت رنب واستخ ا وسلئل التقنن المختلفة وأسللننهل.

 .11دراسة ( ثابت )2118،
نع وا ف مشاكل التدريب االداري في المؤسسات ير الحكومية العاملة في قطاع زة – فلسطينف

هد د فت هد دذه ال ارس ددة إلد د التع ددرف علد د أهد د الما ددليل الت ددا تواج دده العملن ددة الت رننن ددة للمؤسس ددلت غن ددر
الحيومنددة العلملددة فددا قبددل غددز ،وينفنددة إنجددل وتبددونر أ سددب الحلددول لهددل .واسددتخ النلحددث الم د هج

الوصفا التحلنلا وضدمت ال ارسدة عن دة مد المؤسسدلت غندر الحيومندة العلملدة فدا غدز ،وتيو دت أ ا
ال ارسددة م د قسددمن وهمددل ،القس د األول ،ناددمل سددتة مح دلور تنحددث فددا ماددليل عملنددة الت د رنب.القس د

ال دل ا ،ونادمل أنضدل سدتة محدلور تنحددث فدا الحلدول المقترحدة لهدذه الماددليل .ومقن أهقم النتقائج التققي
توصلت إليها الدراسة:

أ أه ماليل الت رنب التا تواجههل المؤسسلت غنر الحيومنة تم لت فا- :
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 ع د مبلنقددة نع ددض الن درامج الت رننن ددة لبننعددة ا حتنلج ددلت الت رنننددة؛ وذلد د لغنددلب ال ارس ددلت
الخلصة نتح ن ا حتنلجلت الت رنننة.

 ا فتقلر إل عملنة متلنعة المت رنن نع إتمل النر لمج الت رننا.
أهم توصيات الدراسة
 ضرور القنل نتح ن ا حتنلجلت الت رنننة مسنقل.
 زنل الوعا الت رننا للمت رنن ندهمنة الت رنب.

 ضرور الترينز عل الجوا ب العملنة فا الت رنب التبننقلت العملنة).

 .11دراسة ( أبو سلمية ) 2117،
نع وا ف مد فاعلية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب الونروا اإلقليمي بغزة ف
ه فت ال راسة للياف ع فلعلنة الت رنب فا تبونر الموار النارنة فا ميتب األو روا فا غز ،وذل

م د خددةل نح ددث مح دلور العملنددة الت رننن ددة والمتم لددة نتحلنددل ا حتنلج ددلت الت رنننددة وتخبددنب التد د رنب
وت فنذه وم

تقننمه نلإلضلفة ل ع اإل ار .وتيو مجتمب ال راسة م جمنب الموظفن اإل ارندن فدا

ميتب األو روا اإلقلنما فا غز النللغ ع ه
الوصددفا التحلنلددا للوصددول إل د

 ) 430موظفل وموظفة ،وق استخ مت النلح ة المد هج

تددلئج ال ارسددة ،وبنقددت ال ارسددة عل د عن ددة عا دوائنة بنقنددة مق د ارهل

 )172موظفدل وموظفددة ،ن سددنة  )% 40مد مجتمددب ال ارسددة  .ويدل

مع د ل ا سددتجلنة  %82وت د

جمب المعلوملت نلستخ ا ا ستنل ة ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 عملنة تقنن الت رنب فا ميتب األو روا تت نايل مه ا و فا ضوء معلننر مح .
 هل

و م الغموض فنمل نتعله نعملنة تقنن مل نع الت رنب.

 خلصت ال راسة ليو الت رنب فا ميتب األو روا علد
الم

رجدة مد الفلعلندة  ،حندث ندؤ ي علد

النعن إل تحسن أ اء المت رنن  ،و نسله فا زنل إ تلجنة ميتب األو روا يمل و وعدل

إضلفة ليو ه وسنلة لتبونر الذات وت منة المهلرات.

أهم توصيات الدراسة

 تفعنل ور القلئمن عل إ ار الت رنب م أجل زنل فلعلنة الت رنب.
 ا لت از نللتقنن القنلا واأل ا ومل نع الت رنب.

 رنب الت رنب نللتقنن الس وي للموظف م أجل ال جلح فا تح ن الفئة المسته فة للت رنب.
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 .12دراسة ( بركات )2115،
نع وا ف الدورات التدريبية أثناء الخدمقة وعالققة ذلقك بفعاليقة المعلقم واتجاهاتقه نحقو مهنقة التقدريسف
ه د فت هددذه ال ارسددة لمعرفددة تددد نر ال د ورات الت رنننددة التدهنلنددة التددا نلتحدده نهددل المعل د أ ددلء الخ مددة فددا
امتةيه ومملرسته لليفلنلت الةزمة للت رن  ،واتجلهه حو المه ة ،ولتحقنه هدذا الهد ف اختدلر النلحدث
نبرنقة العاوائنة البنقنة عن ة ميو ة م

 ) 347معلمدل ومعلمدة ،مد ه  ) 185معلمدل ،و ) 162

معلم ددة مد د المد د ار الحيومن ددة ف ددا محلفظ ددة ب ددولير  .يم ددل اس ددتخ له ددذا الغ ددرض أ ات ددن هم ددل ،قلئم ددة

اليفلنددلت الت رنسددنة ،ومقنددل

التي توصلت إليها الدراسة:

ا تجددله ح دو مه ددة الت د رن

وهمددل م د إع د ا النلحددث .ومققن أهققم النتققائج

 ع د وجددو تددد نر جددوهري لتحددله المعلمددن فددا ال د ورات الت رنننددة التددا ت ظمهددل وزار الترننددة
والتعلن أ لء الخ مة فا م



توج فروه جوهرنة لم

امتةيه لليفلنلت الت رنسنة.

امتة ومملرسة المعلمن لليفلنلت الةزمة للت رن

إل اتجلهلته حو مه ة الت رن .

نمي عزوهدل

أهم توصيات الدراسة
 تبددونر إلن د ة ن درامج الت د رنب نحنددث نقنددل علنهددل المعل د ن د افب ذاتددا يددل

ت درتنب هددذه ال د ورات

الت رنننة نعملنة ترفنب المعل أو حصوله عل زنل أو رجة س ونة م ة.

 أ تع هذه الندرامج وت فدذ فدا أوقدلت م لسدنة للمعلمدن فدا الم ارحدل المختلفدة علد اديل ندرامج
مي فة قصنر الم

.

 .13دراسة ( أبو سلطان) 2114 ،
نع دوا " تقيقيم بقرامج التقدريب اإلداري الممقول مقن الخقارج  ،دورات تطبيقيقة علقى المؤسسقات يقر
الحكومية في قطاع زة ف
ه فت ال راسة إل تقنن نرامج الت رنب اإل اري الممولة م الخلر – ارسدة تبننقندة علد المؤسسدلت
غنر الحيومنة فا قبل غز حنث غبت ال راسة الم ظمدلت غندر الحيومندة الموجدو فدا قبدل غدز

فقب  ،وق ت اختنلر عن ة بنقنة نلغت  300مفر م مت رنن حصلوا عل نرامج تد رنب إ اري مد

الم ظملت غنر الحيومنة الممولة م الخلر  .يمدل وهد فت ال ارسدة للتعدرف علد واقدب ندرامج التد رنب

اإل اري فدا قبدل غدز والممدول مد الخدلر ومعرفدة مدواب القدو والضدعف .ومد أهقم النتقائج التقي
توصلت إليها الدراسة:
 ع اهتمل اإل ار المارفة عل الت رنب نعملنة التقنن و تقو نمتلنعة الت رنب يمل نجب.
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نوج خلل واضا ل

الم ظملت غنر الحيومنة فا تح ن ا حتنلجلت الت رنننة.

المحلضدر هدا األسدلوب األي در اسدتخ امل فدا ندرامج التد رنب وتم دل ال سدنة األيندر فدا
مسننلت الملل ل

أهم توصيات الدراسة

المت رنن .

 أ تقدو الجهدة المادرفة نتح ند ا حتنلجدلت الت رننندة الفعلندة للمتد رنن نلتندل بدره علمندة
صحنحة .

 أ تقو نفح

الميل الت رننا.

الميل

الت رننا وننئة الت رنب قنل الن ء فا ت فنذ الت رنب للتدي م مةءمة

 أ نت إع ا راسة متخصصة فا م خل التيلفة والعلئ عل ا ست ملر م الت رنب.

 .14دراسة (أبو حامد )2114،
نع وا " واقع التدريب في وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر المتدربينف
ه فت ال راسة إل

راسة واقب الت رنب فا وزار الزراعة الفلسبن نة م وجهة ظدر المتد رنن  ،وتمدت

ال راسة فا وزار الزراعة فا الضفة الغرننة و قبل غز ،وق تم دل مجتمدب ال ارسدة فدا المتد رنن مد
الموظفن الرسمنن فا وزار الزراعة الفلسدبن نة سدواء يدل

التد رنب فدا اخدل أو خدلر فلسدبن .أمدل

العن ة ،فق يل ت جمنب مفر ات مجتمب ال راسة ،وقد نلغدت العن دة )  ( 290متد رنل ومت رندة ،وهد فت
ال ارسدة للتعدرف علد واقدب التد رنب وأ دره علد أ اء العدلملن فدا وزار الز ارعدة الفلسدبن نة ،نلإلضدلفة

للياف عد العوامدل المؤ ندة إلد تد ا يفدلء التد رنب وعلد مد

الصدعونلت والمعوقدلت التدا تواجده

تبننه الت رنب ،من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أ التد نر اإلنجلنا للت رنب نعتم نصور يننر عل الجهو الفر نة للموظفن .


نت اختنلر المت رنن لل ورات الت رنننة حسب احتنلجلت ال ورات الت رنننة.

 أ التخبنب لةحتنلجلت الت رنننة فا وزار الزراعة غنر من
 اهتمدل اإل ار العلندل نعملندة التد رنب
الموظفن وأ اء الوزار.

عل عمل مؤسسلتا.

نت لسدب مدب أهمندة التد رنب و وره فدا ا رتقدلء ندد اء

أهم توصيات الدراسة

 رنب الترقنة أو ا تقلل إل وظلئف ج ن نللت رنب .
 وضب استراتنجنة للت رنب فا الوزار آخذ فا الحسنل تقلنلت الننئة المعلصر .
 التريندز علد

ندرامج ت رننندة تسدلع المد راء والمدوظفن فدا تبدونر أ فسده وت مندة التفيندر

اإلن اعا ومهلرات الحوار واإلق ل ل نه .
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 .15دراسة (عابدين )2114،
نع دوا ف اتجاهققات مققديري المققدارس ورؤسققاء اقسققام التققدريب وشققئون الميققدان فققي مققديريات التربيققة
والتعليم الحكومية الفلسطينية نحو التدريبف

ه د فت ال ارسددة إلددا التعددرف عل د أنددرز األسددللنب المسددتخ مة فددا ت د رنب م د نري الم د ار الحيومنددة

الفلسدبن نة ،والد اتجلهددلت المد نرن والمسدئولن اإل ارنددن فدا مد نرنلت الترننددة والتعلدن حدو الت د رنب،
وتيو ت عن ة ال راسة م عن ة بنقنة عاوائنة م م نري الم ار الحيومنة نلغت  )151فر ا ،ومد

جمنب رؤسلء أقسل الت رنب واإلاراف الترنوي وادئو المند ا فدا مد نرنلت الترنندة والتعلدن الفلسدبن نة

ف ددا الض ددفة الغرنن ددة وعد د ه  )23ف ددر ا .واس ددتخ مت ال ارس ددة أ اتد دل  ،األولد د قلئم ددة ن ددده األس ددللنب
المستخ مة فا الت رنب  ،وال ل نة استنل ة لقنل

إليها الدراسة:

ا تجلهلت حو الت رنب.ومنأهم النتائج التي توصقلت

 أنرز األسللنب المستخ مة فا الت رنب نايل عل ها  ،الوراة الترنونة  ،وال قلش الجمدلعا ،
و راسة الحللة  ،والمحلضر .

 أقددل األسددللنب اسددتخ امل المددؤتمر الترنددوي  ،والمةحظددة الم ظمددة  ،والزنددلر المن ا نددة  ،والحلقددة
ال راسنة .

 نحمل أف ار العن ة اتجلهلت إنجلننة معت لة حو الت رنب.

أهم توصيات الدراسة

 ا هتمل نإع ا الم رنن .
 توفنر الظروف المةئمة للت ونب فا األسللنب المستخ مة فا الت رنب.
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المحور الثاني  :الدراسات العربية
 .1دراسة ( سعيد ) 2113 ،
نع دوا " فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات الحوار باللغة العربيقة لقد الطقالب المعلمقين
 ،تخصص اإلعالم التربويف

هد د فت ال ارس ددة إلد د إ عد د ا نر ددلمج تد د رننا ،نعم ددل علد د ت من ددة مه ددلرات الحد دوار نلللغ ددة العرنن ددة  ،لد د

البددةب المعلمددن تخص د

ا عددة الترنددوي ،وقنددل

فعللنددة هددذا النر ددلمج نلسددتخ ا أ ا النحددث التددا

تم لت فا قلئمة نده المهدلرات الحوارندة التدا سدوف نعمدل النر دلمج التد رننا علد ت منتهدل ،إلد جل دب

اختنددلر التحصددنل فددا الجل ددب المعرفددا للمهددلرات الحوارنددة  ،واخن د ار نبلقددة مةحظددة أ اء الح دوار التددا
ن قة م

تقن

إتقل البللب المعل للمهلرات موضو النحث .ت تبننه النر لمج واأل وات عل عن ة

مد البدةب المعلمددن نادعنة اإلعددة الترندوي ،وذل د خدةل الفصددل ال ارسدا األول م د العدل الجددلمعا
 ، 2012/2011وذل وفقل لخبة زم نة مح

 ،م أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 تقد د الب ددةب المعلم ددن معرفن ددل وأ ائن ددل ف ددا المجموع ددة التجرننن ددة عد د
الضلنبة .

 تحس مستو المجموعة التجرنننة تحس ل ذا
القنلا.

لة إحصلئنة فا القنل

ظ درائه ف ددا المجموع ددة
النع ي مقلر ة نللقنل

أهم توصيات الدراسة:
 ضرور ا هتمل نللبةب المعلمن المتخصصن فدا اإلعدة الترندوي مد حندث تد رننه علد
مهلرات الحوار فا ضوء ا تجلهلت الح ن ة .

 ض ددرور تحد د نث اللد دوائا ال اخلن ددة ألقس ددل اإل ع ددة الترن ددوي  ،نحن ددث تتض ددم اإلعد د ا المه ددا
والتخصصا الت رنب عل مهلرات الحوار نلللغة العرننة .

 .2دراسة ( الباز )2113،
نع وا " فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنيات الويب  2.1في تنميقة مهقارات التقدريس اإللكترونقي
واالتجاه نحوه لد معلمي العلوم اثناء الخدمةف

ه فت ال راسة إل التعرف إلا فعللنة نر لمج تد رننا قدلئ علد تق ندلت الوندب  2,0فدا ت مندة مهدلرات
الت رن

اإلليترو ا وا تجله حوه ل

معلما العلو ا لء الخ مدة  .واسدتخ النلحدث المد هج الوصدفا

التحلنلددا والم د هج اددنه التجرننددا  ،وتيو ددت عن ددة النحددث م د  38معلمددل م د معلمددا العلددو نمحلفظددة
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نورسد ددعن وت د د تبنند دده النر د ددلمج لم د د

ة د ددة أاد ددهر فد ددا الفصد ددل ال ارسد ددا األول م د د العد ددل ال ارسد ددا

 ،2012/2011وقد د اسد ددتخ النلحد ددث ع د د أ وات إلج د دراء ال ارس ددة وهد ددا قلئمد ددة نمهد ددلرات الت د د رن
اإلليترو ا  ،اختنلر تحصنل فا المعلرف الترنونة المرتنبة نللت رن

أل اء مهدلرات التد رن

اإلليترو دا ،مقندل

ا تجدله حدو التد رن

اإلليترو ا ،نبلقة التقون الذاتا

اإلليترو دا ) ،مقن أهقم النتقائج التقي

توصلت إليها الدراسة:
 فعللن ددة النر ددلمج التد د رن نا ف ددا ت من ددة تحص ددنل المعلم ددن للمع ددلرف الترنون ددة المرتنب ددة نمه ددلرات
الت رن

اإلليترو ا.

 فعللنة النر لمج فا ت منة مهلرات الت رن

اإلليترو ا المختلفة ل

معلما العلو .

 فعللنة النر لمج الت رننا فا ت منة اتجلهلت معلما العلو حو الت رن
أهم توصيات الدراسة

 ضرور ت رنب البةب المعلمن نيلنلت الترننة عل مهلرات الت رن
 ضرور اهتمل المارفن الترنونن نمهلرات الت رن

اإلليترو ا.

اإلليترو ا.

اإلليترو ا .

 ضرور أخذ آراء المعلمن والمارفن ع تصمن نرامج الت رنب اإلليترو نة .

 .3دراسة ( سالم  ،وآخرون)2112،
نع وا ف فعالية برنامج تدريبي قائم علقى القتعلم الوجقداني لتحسقين مهقارات اللغقة العربيقة والرياضقيات

لد ذوي اضطرابات اال نتباه بالمرحلة االبتدائيةف

ه فت ال راسة إل التعرف عل فعللنة نر لمج ت رننا قلئ عل الدتعل الوجد ا ا لتحسدن مهدلرات اللغدة

العرننة والرنلضنلت ل ي ذوي اضبرانلت ا تنله نللمرحلة ا نت ائنة واملت العن ة  64تلمندذا نللصدف
ال ارن ددب ا نتد د ائا نم رس ددتا ال ن ددل ا نت ائن ددة  ،والحرن ددة ا نت ائن ددة نم ن ددة الم ص ددور  32تلمن ددذ يعن ددة

ضددلنبة و 32تلمنددذا يعن ددة تجرنننددة) وت د اسددتخ ا الم د هج اددنه التجرننددا للتعددرف عل د م د

فعللنددة

النر د ددلمج العةجد ددا المسد ددتخ  .واسد ددتخ الند ددلح و ع د د أ وات للتحقد دده م د د صد ددحة فد ددروض ال ارسد ددة
مقلنن

مسحنة ،اختنلرات عقلنة ،اختنلرات تحصنلنة مق ة ،مقلنن

معرفنة) .ومن أهم النتائج التي

توصلت إليها الدراسة:


نلت فلعلنة النر لمج فا عة اضبرانلت ا تنله مب فرب ال الب.

 ارتفددل تحص د نل المجموعددة التجرنننددة نع د تبنندده النر ددلمج مقلر ددة ن د رجلته فددا مددل تا اللغددة
العرننة والرنلضنلت قنل تبننه النر لمج.
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أهم توصيات الدراسة
 ضدرور تع د نل الم ددلهج ال ارسددنة الحللن دة وضددرور تضددم هل موضددوعلت أي ددر ارتنلبددل نحلجددلت
ومنول اتجلهلت التةمنذ.

 ضددرور تددوفنر الوسددلئل التعلنمنددة الح ن ددة والجذانددة الت دا ت نددر خنددلل التةمنددذ وتزن د م د
ا تنله ل نه وت ما الق رات اإلن اعنة له .

رجددة

 .4دراسة ( الحسني )2112،
نع وا ف فاعلية إدارة مراكز التدريب التربوي ومقترحات تطويرها في سلطنة عمانف
هد فت ال ارسددة إل د التعدرف عل د

مريددز الت د رنب الترندوي نسددلب ة عم دل ومقترحددلت
رجددة فلعلندة إ ار ا

تبونرهد ددل  ،وت د د تبد ددونر اسد ددتنل ة تضد ددم ت  ) 41فقد ددر موزعد ددة عل د د خمسد ددة مجد ددل ت هد ددا  ،تح ن د د
ا حتنلجلت الت رنننة وتخبنب الت رنب ،وتصمن الت رنب ،وت فنذ الت رنب ،ومتلنعة وتقنن الت رنب ،وت

تبنن دده ا س ددتنل ة علد د عن ددة مد د المس ددتفن ن مد د النددرامج الت رننن ددة لتلد د الم اري ددز نيلف ددة المحلفظ ددلت

التعلنمنددة نسددلب ة عم دل والنددللغ ع د ه
والوظددلئف المس دل

الم د ار
ع ه

 )469مسددتفن ا م د المعلمددن والما درفن الترنددونن وم د نري

إل د جل ددب إج دراء مقلنلددة مددب يلفددة رؤسددلء م اريددز الت د رنب الن د وي النددللغ

 )12رئنسل للوصول إل مقترحلت تبونرهل .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أ

رجدة فلعلنددة إ ار م اريددز الت د رنب نسددلب ة عم دل مد وجهددة ظددر المسددتفن ن م هددل يل دت

متوسبة .

 عد د وج ددو ف ددروه ال ددة احص ددلئنل س ددتجلنلت المس ددتفن ن مد د فعللند دلت إ ار م اري ددز التد د رنب
الترنوي تعز لمتغنري الج

وس وات الخ مة.

أهم توصيات الدراسة:

 الوق ددوف عل د د جوا د دب الضد ددعف نمجد ددل ت التد د رنب الخمسد ددة  ،تح ن د د ا حتنلجد ددلت الت رننند ددة
وتخبنبهل وتصمنمهل وت فنذهل ومتلنعتهل وتقننمهل .

 اعتمدل معدلننر وا وات ووسددلئل ج ند لتقدون فلعلنددة إ ار م اريدز التد رنب الن د وي نمدل نيفدل لهددل
تق ن خ ملت ذات جو عللنة للمستفن ن م هل.
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 .5دراسة (أبو راسين )2112،
نع وا ف فعالية برنامج تدريبي مقترح لتحسين جودة الحياة لد طلبة الدبلوم التربقوي بجامعقة الملقك
خالد بأبهاف

ه فت ال راسة الحللندة إلد التعدرف علد فعللندة نر دلمج تد رننا مقتدرح لتحسدن جدو الحندل لد

بلندة

ال د نلو الترنددوي نجلمعددة المل د خلل د ندنهددل ،م د خددةل  14جلسددة م د إع د ا النلحددث ،ويددل ت عن ددة

النحث ميو ة م  14بللنل نللد نلو الترندوي فدا يلندة الترنندة جلمعدة الملد خللد  ،مد خدةل التبننده
القنلدا لمقنددل

إجراء القنل

جددو الحندل المسددتخ فددا النحدث ،ونع د ت فنددذ جلسدلت النر ددلمج لم د سدنعة أسددلننب ت د

النع ي

القنل

التتنعا .وم أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 وجو فره ال إحصلئنل نن متوسب رجلت التبننه القنلا والتبننده النعد ي لصدللا التبننده
النع ي فا جمنب انعل جو الحنل .



نوجد فدره ال إحصدلئنل نددن متوسدب رجدل ت التبننقدن النع د ي والتتنعدا فدا ال رجدة اليلنددة

لجو الحنل ل

بلنة ال نلو الترنوي.

أهم توصيات الدراسة

 تح ند مسدتو جددو الحندل فددا المجدل ت المختلفددة لد

بددةب الجلمعدة وال ارسددلت العلندل م د

أ جل معرفة قدلب الضدعف حتد نميد إ جدراء التعد نل المبلدوب والتحسدن المددمول فدا مسدتو
جو الحنل .

 إ اددلء مريددز لتحس ددن جددو الحنددل ف ددا يددل جلمع ددة نللممليددة العرننددة الس ددعو نة ،نقددو ن ددإجراء
النحددوث وتصددمن الن درامج الخلصددة نتحسددن جددو الحنددل ل د

البددةب ،والفئددلت المختلفددة فددا

المجتمب.

 .6دراسة ( الغرايبة  ،العتوم ) 2112 ،
نع وا ف فعالية برنامج تدريبي في كش

العالقة بين الذكاء االجتماعي وال نفعإلي لد طلبقة الصق

العاشر الساسيف
ه د د فت ال ارسد ددة إل د د التحقد دده م د د فعللند ددة نر د ددلمج ت د د رننا فد ددا ياد ددف العةقد ددة ند ددن الد ددذيلء ا فع د دللا
وا جتملعا ل

بلنة الصف العلار األ سلسا  ،نع الخضدو للتد رنب لنر دلمجن تد رننن فدا الدذيلء

ا جتملعا والذيلء ا فعللا  ،وتيو ت عن ة ال راسة م  59بللنل م بلنة الصف العلادر األسلسدا
الد ددذيور ت د د تد ددوزنعه عا د دوائنل عل د د

د ددةث مجموعد ددلت ،خضد ددعت المجموعد ددة األولد ددا لنر د ددلمج الد ددذيلء

ا جتملعا وخضعت المجموعة ال ل نة لنر لمج الذيلء ا فعللا ،ولد تخضدب المجموعدة الضدلنبة ألي

معللجددة  .واسددتخ النلح دل مقنددل

سددتنر نرغ للددذيلء ا جتمددلعا نع د تبددونره لددنةئ الننئددة األر نددة ،
98

ومقنل

ع مل ورزه للذيلء ا فعللا المبور للننئة المصرنة نع تبونره لنةئ الننئدة األر ندة  .ومد

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 وجددو فددره ال إحصددلئنل فددا أ اء البلنددة عل د مقنلسددا الددذيلء ا جتمددلعا والددذيلء ا فع دللا
النع نن نع از إل المجموعة لصللا المجموعتن التجرنننتن مقلر ة نللمجموعة الضلنبة .

 وجدو ارتندلب ال إحصدلئنل فدا أ اء البلندة علد مقنلسدا الدذيلء ا جتمدلعا والدذيلء ا فعدللا
قنل ونع الت رنب عل النر لمجن .

أهم توصيات الدراسة
 ا هتمدل نت مندة الدذيلء ا جتمدلعا والدذيلء ا فعدللا والتد رنب علنهمدل معدل لمدل ليدل م همدل أ در
فا تحسن ا خر.

 العمل عل إ جراء المزن م ال راسلت نلستخ ا م هجنلت وتصلمن نح نة وعن لت مختلفة مد
أ جل سنر غور حقنقة العةقة مل نن الذيلء ا جتملعا والذيلء ا فعللا.

 .7دراسة ( زروك  ،عياد)2112،
نع وا ف فعاليات برنامج تدريبي مقترح إلكساب المهقارات اليدويقة والفنيقة لتالميقذ الحلققة ال ولقى مقن

التعليم الساسي وأثره على تنمية التفكير االبتكاري لديهم واالتجاه نحو العمل اليدويف

ه فت ال ارسدة إلد التعدرف إلد فعللندة نر دلمج تد رننا مقتدرح إليسدلب المهدلرات الن وندة والف ندة لتةمندذ

لحلقة األول م التعلن ا سلسا وأ ره عل ت منة التفينر ا نتيلري ل نه وا تجله حو العمدل الند وي.
وق د اسددتخ النلح د دل الم د هج الوص ددفا والم د هج ا ددنه التجرننددا ،وقد د اسددتخ النلح د دل مجموعددة مد د

األ وات ختنلر فرضنلت النحث وها ا ختنلرات المهلرنة  ،نبلقة المةحظة  ،مقنل
دور
العمدل الن د وي ،إختنددلر تد ا

ا تجدله حدو

للتفينددر ا نتيددلري ،معندلر تقنددن األعمددلل الن ونددة الف نددة )  .وت د اختنددلر

عن ة النحث عاوائنل م تةمنذ الصفوف ال راسنة ال ة دة ال ارندب والخدلم

والسدل

) نللحلقدة األولدا

م د التعلددن األ سلسددا نم رسددة الاددهن عن د الخددلله ننددل أنددو زن د ا نت ائنددة الماددترية التلنعددة إل ار ار
السة التعلنمنة نمحلفظة القدلهر ويدل عد تةمندذ الصدف ال ارندب  )54وعد تةمندذ الصدف الخدلم
 )51وع تةمنذ الصف السل

 ، )48ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 إيسلب المهلرات الن ونة والف نة لتةمنذ الحلقة األول م التعلن ا سلسا.

 ت من ددة التفين ددر ا نتي ددلري لتةمن ددذ الحلق ددة األولد د مد د التعل ددن ا سلس ددا وا تج ددله ح ددو العم ددل
الن وي.
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أهم توصيات الدراسة
 ض ددرور تبنن دده النر ددلمج التد د رننا المقت ددرح إليس ددلب المه ددلرات الن ون ددة والف ن ددة لتةمن ددذ الحلق ددة
األول م التعلن األسلسا وت منة التفينر ا نتيلري ل نه وا تجله حو العمل الن وي.

 عق د ورات ت رنننددة لمعلمددا الم دوا الف نددة أ ددلء الخ مددة عل د الماددروعلت المتضددم ة نللنر ددلمج
الت رننا المقترح.

 .8دراسة ( عيسى )2112،
نع ددوا ف فعاليققة برنققامج تققدريبي فققي تنميققة بعققض المفققاهيم الرياضققية لققد المعققاقين عقليققا القققابلين

للتعلم و مقارنة أدائهم بالعاديين المكافئين لهم في العمر العقليف

ه فت ال راسة إلا التعرف إلا فعللنة نر لمج ت رننا فا ت منة نعض المفلهن الرنلضنة لد ي المعدلقن

عقلنل القلنلن للدتعل ومقلر دة ا ائهد نللعدل نن الميدلفئن لهد فدا العمدر العقلدا  ،وتيو دت عن دة ال ارسدة
م د مجمددوعتن  ،مجموعددة ا بفددلل المع ددلقن عقلنددل ع د ه  13بفددة و س ددب ذيددلئه تتددراوح مددل ن ددن

 70 – 50نتبنن دده اهتن ددلر س ددتل فور وتت ددراوح أعم ددلره الزم ن ددة  17- 9سد د ة  .أم ددل مجموع ددة ا بف ددلل
العل نن ت اختنلره مد تةمندذ الصدف األول ا نتد ائا وعد ه  13بفدة ،واسدتخ النلحدث أ ا مد

إ ع د ا ه وهددا اختنددلر المفددلهن الرنلضددنة  ،وت د تبنندده النر ددلمج  24جلسددة وتضددم النر ددلمج اسددتخ ا
أ وات وخلملت م الننئة .من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 قنل تبن نه النر لمج توج فدروه فدا المفدلهن الرنلضدنة ندن األبفدلل العدل نن والمعدلقن عقلندل
لصللا العل نن عل الرغ م تسلوي المجموعتن فا العمر العقلا.


توج فروه نن المجمدوعتن فدا المفدلهن التصد نف – التسلسدل – الت دلظر األحدل ي) ندن

المجم ددوعتن الع ددل نن والمع ددلقن عقلن ددل نعد د النر ددلمج التد د رننا  ،مم ددل نؤيد د علد د أ األبف ددلل

المعلقن عقلنل نإميل ه تعل المفلهن م ل العل نن الميلفئن لهد فدا العمدر العقلدا وا يدل
ذل نحتل إل جه ووقت أي ر.

أهم توصيات الدراسة

 نجددب ا سددتفل م د خلمددلت الننئددة واع د ا ندرامج تعلنمنددة ت لسددب ق د رات وسددملت فئددة األبفددلل
المتخلفن عقلنل.

 نجددب الع لنددة نتصددمن األ وات وانتيددلر األسددللنب الم لسددنة التددا نمي د اسددتخ امهل فددا ت د رنب
األبفلل المتخلفن عقلنل القلنلن للتعل عل نعض المفلهن المعرفنة .
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 .9دراسة ( زكي )2112،
نع وا ف فعالية برنامج تدريبي قائم على الذكاء الوجداني في تنمية التفكير الناققد وتعقديل المعتققدات
الالعقال نية لد عينة من طالب الجامعةف

هد فت ال ارسددة إلد التعددرف عل د فعللندة نر ددلمج تد رننا قددلئ عل د الدذيلء الوج د ا ا فدا ت منددة التفينددر

ال لق وتع نل المعتق ات الةعقة نة ل

بللنل وبللنة تتراوح أعمدلره مدل ندن

عن ة مد بدةب الجلمعدة ،وتيو دت عن دة ال ارسدة علد 161

 )23- 21سد ة مد بدةب الفرقدة الرانعدة نيلندة الترنندة نن هدل فدا

الع ددل الج ددلمعا  ،)2012/2011واعتمد د ت ال ارس ددة علد د المد د هج التجرنن ددا ،وتد د اس ددتخ ا التص ددمن
التجرنندا ذي المجموعدة الواح د لقندل

ا وات ال راسة فا مقنل

فعللنددة النر دلمج التد رننا القددلئ علد الددذيلء الوجد ا ا ،وتم لددت

الذيلء الوج ا ا لجولمل ونونلتز ،اختنلر يللنفور نل للتفينر ال لق  ،اختندلر

المعتقد ات الةعقة نددة) ،وت د تحلنددل تدلئج ا ختنددلرات إحصددلئنل .م د أهققم النتققائج التققي توصققلت إليهققا
الدراسة:
 النر لمج الت رننا أ

إل تحسن مستو الذيلء الوج ا ا ل

 النر لمج الت رننا أ

إل تحسن مستو المعتق ات الةعقة نة ل

 النر لمج الت رننا أ

إل تحسن مستو التفينر ال لق ل

المالرين فا النر لمج.

المالرين فا النر لمج.

المالرين فا النر لمج.

أهم توصيات الدراسة
 إجراء راسلت تجرنننة تؤي العةقة نن الت ظن ا فعللا ومهلرات التفينر.
 إ جدراء مزن د م د ال ارسددلت التدا تعمددل عل د تع د نل المعتقد ات الةعقة نددة فددا ضددوء المتغندرات
ال فسنة التا تؤ ر فا ظهورهل.

 .11دراسة ( سليمان )2112،
نع دوا ف فعاليققة برنقامج تققدريبي لألمهقات فققي تنميقة بعققض مهققارات مقا قبقل ال كاديميقة لققد أطفققالهم

المعاقين عقلياً في مرحة التدخل المبكرف

ه د فت ال ارس ددة إل د التع ددرف عل د فعللن ددة نر ددلمج تد د رننا لألمهددلت ف ددا ت منددة نع ددض مهددلرات م ددل قن ددل

المرحلة األيل نمنة ل

ابفدلله المعدلقن عقلندل فدا مرحلدة التد خل المنيدر ،وتيو دت عن دة ال ارسدة مد

 )12م أمهدلت ا بفدلل المعدلقن عقلندل الملتحقدن نإحد

م اريدز التد خل المنيدر نجد  ،تد تقسدنمه

إلد مجمددوعتن تجرنننددة وضددلنبة  ،وتد مجل سددته فددا يلفددة المتغندرات س دواء الخلصددة نللبفددل أو األ
واستخ النلحث المد هج التجرنندا إلجدراء ال ارسدة  ،واسدتخ ا النلحدث األ وات التللندة مقندل
نن ندده للددذيلء الصددور الرانعددة ) ومقنددل

مد

سدتل فور

ق د ر األ عل د ت منددة المهددلرات مددل قنددل ا يل نمنددة ل د
101

أبفدلله المعدلقن عقلندل فدا مرحلدة التد خل المنيدر إ عد ا النلحدث) ومقندل
ل

مهدلرات مدل قندل األيل نمندة

ا بفلل المعلقن عقلنل فا مرحلة الت خل المنير إع ا النلحث).ومن أهقم النتقائج التقي توصقلت

إليها الدراسة:
 وجدو فددروه الددة ندن متوسددبا رجددلت المجمدوعتن التجرنننددة والضددلنبة فدا القنددل
لمقند ددل

مهد ددلرات مد ددل قند ددل األيل نمند ددة وأنعد ددل ه ترجد ددب إلد ددا النر د ددلمج المسد ددتخ وذل د د لصد ددللا

المجموعة التجرنننة .

 وجو فروه الة نن متوسبا رجلت األمهلت فا القنلسن القنلا والنع ي عل مقنل
ق ر األ فا ت منة مهلرات مل قنل األيل نمنة ل
أهم توصيات الدراسة

.11

النع د ي

بفلهل المعدله عقلندل لصدللا القندل

مد
النعد ي.

دراسة ( محمد (2112،

نع وا ف فعالية برنامج تدريبي ققائم علقى القتعلم النشقط فقي الداء التدريسقي للطالبقات معلمقات اللغقة

العربية بالفرققة الثالثقة بكليقة التربيقة جامعقة شققراء  ،و أثقره فقي تنميقة بعقض المهقارات اللغويقة لقد
طالبات الص

ال ول المتوسطف

ه د فت ال ارسددة إل د التعددرف عل د فعللنددة نر ددلمج ت د رننا قددلئ عل د الددتعل ال اددب فددا األ اء الت رنسددا

للبللنددلت معلم ددلت اللغ ددة العرننددة نللفرق ددة ال لل ددة نيلن ددة الترننددة جلمع ددة ا ددقراء  ،وأ ددره ف ددا ت من ددة نع ددض
المه ددلرات اللغون ددة لد د

بللن ددلت الص ددف األول المتوس ددب .وتيو ددت عن ددة النح ددث مد د  40بللن ددة مد د

البللنددلت المعلمددلت الفرقددة ال لل ددة نيلنددة الترننددة جلمعددة اددقراء نللقونعنددة وت د تقسددنمه إل د مجمددوعتن

تجرنننددة وضددلنبة ق دوا يددل م هددل  20بللنددة  ،واسددتخ مت النلح ددة الم هجددن الوصددفا التحلنلددا واددنه

التجرنندا  ،وقد اسدتخ مت النلح دة عد أ وات وهددا نبلقدة مةحظدة  ،واختندلرات مهدلرات اللغددة ) وت د
رص ال تلئج ومعللجتهل إحصلئنل .م أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 توجد د ف ددروه ذات

ل ددة إحص ددلئنة ن ددن متوس ددب رج ددلت البللن ددلت المعلم ددلت ف ددا المجموع ددة

التجرنننددة فددا التبنندده القنلددا والنع د ي لنبلقددة مةحظددة األ اءات الت رنسددنة التددا تحقدده الددتعل

ال اب لصللا التبننه النع ي.
 حجد تدد نر النر دلمج يدل
ومهلرات اللغة ل

ينند ار فدا ت مندة يدل مد أ اءات التد رن

البللنلت المعلملت.

أهم توصيات الدراسة

 ت عن نرامج ت رنب المعلملت أ لء الخ مة.
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التدا تحقده الدتعل ال اددب

 تبددونر ن درامج اع د ا معلمددة اللغددة العرننددة فددا اليلنددلت المختلفددة وفقددل لةتجلهددلت الح ن ددة فددا
مجلل إع ا المعل .

 .12دراسة ( مطر ،مسافر)2112،
نع دوا ف فعالية برنامج تدريبي لتنمية ال ن تبقاه المشقترك لقد عينقة مقن االطفقال التوحقديين وأثقره فقي
تحسين التواصل اللغوي لديهم ف

عن ددة م د األبفددلل

ه د فت ال ارسددة للتعددرف عل د فعللنددة نر ددلمج ت د رننا لت منددة األ تنددله الماددتر ل د

التوح د نن وأ ددره فددا تحسددن التواصددل اللغددوي ل د نه  ،وت د اختنددلر عن ددة قوملهددل  22بفددة م د األبفددلل
التوحد نن نمريدز غدل الم ن ددة للتوحد نللم ن دة الم ددور  ،وتد تقسدن العن دة اليلنددة عادوائنل إلدا عن تددن
عن ددة تجرنننددة ميو ددة م د  11بفددة توح د نل ،عن ددة ضددلنبة ميو ددة م د  11بفددة توح د نل) واسددتخ

النلح دل الم هجدن الوصدفا التحلنلدا والمد هج ادنه التجرنندا يمدل اسدتخ النلح دل عد أ وات إلجدراء
ال ارسدة  ،وهدا اسدتملر مةحظدة األ تندله المادتر ع د األبفدلل التوحد نن  ،اسدتملر مةحظدة التواصددل
اللغوي ع األبفلل التوح نن  ،نر لمج الت رنب عل األ تنله الماتر  .ومن أهم النتائج التقي توصقلت

إليها الدراسة:

 تحس مهلر األ تنله الماتر ل

األبفلل التوح نن نع تبننه النر لمج.

 تحس مهلر التواصل اللغوي ل

األبفلل التوح نن نع تبننه النر لمج.

 اسددتمرار أ ددر النر ددلمج الت د رننا لتحسددن مهددلر اإل تنددله الماددتر ل د

األبفددلل التوح د نن نع د

ا تهلء النر لمج.

أهم توصيات الدراسة

 الترينز فا نرامج تدهنل التوح نن عل مهلر األ تنله الماتر والتواصل اللغوي.

 ت رنب األ سر والقلئمن نللرعلنة عل ينفنة توظنف األ ابة المختلفة نمل نحقده ت مندة اإل تندله
الماتر ل

التوح نن .

 .13دراسة ( حسين)2111،
نع دوا ف فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفاءة المهنية لد معلمي التعليم الساسي في مجقال
لمزولقة مهنقة التعلقيم والمعقايير القوميقة
القياس والتقويم التربوي في ضوء نتائج اختبارات التراخيص ا
لجودة المعلم في مصرف

ه فت ال راسة إل التعرف عل فعللنة نر لمج ت رننا مقترح لت مندة اليفدلء المه ندة لد

األسلسدا فددا مجدلل القن دل

والتقدون الترنددوي فدا ضددوء تدلئج اختنددلرات التدرخن
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معلمدا التعلدن

لمزأولددة مه دة التعلددن

والمعددلننر القومن ددة لج ددو المعلد د ف ددا مص ددر .واس ددتخ النلح ددث اس ددلوب الد د ظ نلتن ددل خبد دوات م ددوذ

التصددمن التعلنمددا لجنددر

وانلددا الددذي ناددمل الم د هج الوصددفا والم د هج التجرننددا  ،وت د اختنددلر عن ددة

النحث األسلسنة م معلما التعلن األسلسا الذن ل نجتلزوا اختندلرات يدل ر المعلد فدا ميدو اليفدلء

الترنونة ونلغ أف ار العن ة األسلسنة  149معلمل ومعلمدة وتد تقسدنمهل إلد مجمدوعتن  :تجرننندة تيو دت

م د د  85معلمد ددل ومعلمد ددة  ،وضد ددلنبة تيو د ددت م د د  64معلمد ددل ومعلمد ددة ،وت د د اسد ددتخ ا ا وات النحد ددث
ا ختندلر التحصددنلا الموضدوعا  ،نبلقددة التقددون ) وتد رص د ال تددلئج ومعللجتهدل احصددلئنل .ومققن أهققم

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 النر ددلمج التد د رننا المقت ددرح نتص ددف نللفلعلن ددة ف ددا ت من ددة التحص ددنل المعرف ددا ومه ددلرات التق ددون
الترنوي.

 تفوه معلما المجموعة التجرنننة عل بةب المجموعة الضلنبة فا التبننه النع ي ختنلر
التحصنل المعرفا و لنبلقة تقون المهلرات.

أهم توصيات الدراسة

 ضددرور عق د الن درامج الت رنننددة للمعلمددن م د خددةل ورش عمددل فعلنددة نعن د ا ع د
فر
يو ا

التا تفتق فا ي نر م إجراءاتهل للتفلعل نن الم رب والمت رب.

 ض ددرور ا هتم ددل ف ددا محت ددو ند درامج تد د رنب المعلد د المتعلق ددة نمج ددلل القن ددل

ورات الفن د نو
والتق ددون الترن ددوي

نمفهو التغذنة الراجعة التا ندتا فا مق متهل تحسن التعل .

 .14دراسة ( مغايرة  ،الحموري)2111 ،
نع وا ف أثر برنقامج للتقدريب العقلقي علقى تعلقم مهقارة رمقي الققرص وتطقوير بعقض المهقارات العقليقة
لد طالبات كلية التربية الرياضيةف

ه د فت هددذه ال ارسددة إل د معرفددة تددد نر اسددتخ ا الت د رنب العقلددا عل د تعل د مهددلر رمددا القددر

وتبددونر

نعد ددض المهد ددلرات العقلند ددة ا سد ددترخلء ،التصد ددور العقلد ددا وتريند ددز اإل تند ددله) ،اسد ددتخ النلح د دل الم د د هج

التجرننا ظ ار لمةءمته لبننعة هذه ال راسة  ،وق تيو ت عن ة ال راسة م  32بللنة م يلنة الترنندة
الرنلض ددنة نللجلمع ددة األر ن ددة المس ددجةت ف ددا مس ددله ألع ددلب الق ددو  ،1قس ددمت العن ددة إلد د مجم ددوعتن

متيلفئتن  ،بنه نر لمج التد رنب العقلدا المقتدرح مصدلحنل لةسدلوب التقلند ي علد المجموعدة التجرننندة
نن مددل بندده النر ددلمج التقلن د ي فقددب عل د المجموعددة الضددلنبة .ومققن أهققم النتققائج التققي توصققلت إليهققا

الدراسة:


أ النر لمج المقترح للت رنب العقلا ذو أ ر إنجلنا فا تعلن مهلر رما القر .
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 النر ددلمج نسدده نادديل فعددلل فددا تبددونر المهددلرات العقلنددة ا سددترخلء ،التصددور العقلددا وترينددز
األ تنله).

أهم توصيات الدراسة
 أوص النلح ل نلستخ ا نر لمج الت رنب العقلا فا تعلن مهلر رما القر .

 .15دراسة ( اليوس )2111،
نع وا ف مد فعالية استخدام برنامج التدريب العقلي فقي تحسقين أداء الرميقة الحقرة لقد العبقي كقرة
السلةف .

ه فت ال راسة إل التعرف عل م ي فعللنة استخ ا الت رنب العقلا فا تحسن أ اء الرمنة الحدر لد
عنا ير السلة  ،وتيو ت عن ة ال راسة م  10بةب م

العن ة عاوائنل إل مجموعتن  :المجموعة التجرنننة األولا

عنا م تخب جلمعة إلنرمو  ،تد تقسدن

= )5استخ مت نر لمج الت رنب العقلا

ال ددذي نا ددمل ا س ددترخلء  ،ما ددله الفند د نو  ،التص ددور ال ددذه ا ،اإل تن ددله والترين ددز  ،نلإلض ددلفة للتد د رنب

المهلري ،والمجموعة الضلنبة

= )5والتا استخ مت نر دلمج التد رنب المهدلري الدذي نادمل الجدري

السرنب د التصدونب ،الجدري المتعدر د التصدونب ،دا الدذراعن مد األ نبدلح الملئدل د التصدونب،

التصونب مب اغةه العن ن  ،والتصونب م ال نلت) .ية المجمدوعتن تلقدت المهدلرات الت رننندة ند ف
الوقت ،من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 وج ددو ف ددروه ذات
ولصللا القنل

ل ددة إحص ددلئنة ن ددن القند ددل

القنل ددا والنعد د ي ألفد د ار المجموع ددة التجرننند ددة

النع ي.

 أظه ددرت ال ت ددلئج أ أفدد ار المجموع ددة ال تجرننن ددة الت ددا اس ددتخ مت التد د رنب العقل ددا المص ددلحب
للتد رنب المهدلر ) ق د حققدت تبددو ار ملحوظدل فددا تبدور األ اء فددا الرمندة الحددر  ،وتفوقدت عل د

أف ار المجموعة الضلنبة فا جمنب اختنلرات الرمنة الحر .
أهم توصيات الدراسة

 ضرور استخ ا الت رنب العقلا يدح أسللنب الت رنب فا العملندة التعلنمندة والت رننندة  ،إذ أ ده
نسدده نا دديل يننددر ف ددا تب ددونر األ اء وايتسددلب واتقد دل المهددلرات ف ددا لعن ددة يددر الس ددلة خلص ددة

وا لعلب الرنلضنة علمة.
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 .16دراسة (الشهري )2116 ،
نع دوا ف فاعلية البرامج التدريبية من وجهة نظر ضباط كلية الملك خالد العسكرية – دراسة مسقحية
على منسوبي كلية الملك خالد العسكرية ف.

ه فت ال راسة للتعرف عل فلعلنة النرامج الت رنننة التا نلتحده نهدل ضدنلب يلندة الملد خللد العسديرنة
م لسدنة سنلسدلت واجدراءات ا لتحدله ندللنرامج الت رننندة لضدنلب

فا ت منة ق رته  ،والتعدرف علد مد

يلنة المل خلل  ،والتعرف عل المعوقلت التا تح م اسدتفل ته مد التد رنب .تمدت ال ارسدة ندإجراء
المسا الالمل عل جمنب أفد ار المجتمدب المتيدو مد جمندب الضدنلب العدلملن فدا يلندة الملد خللد

العسيرنة م مختلف الرتب العسيرنة وع ه  ، ( 120ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 رنب الت رنب نل ستفل المل نة لهل أ ر فا ا لتحله نلل ورات الت رننندة وتدر الد ورات التدا
تحقه علئ مللا.



توج فروه ذات

لة إحصلئنة نن استجلنلت أف ار العن ة تعز للرتندة والمسدم الدوظنفا

وع س وات الخنر وال رجة الوظنفنة والمستو الت ظنما.
أهم توصيات الدراسة

 ضرور توجنه الجهو وت سنقهل لزنل فلعلنة النرامج الت رنننة .
 الح م المعوقلت التا تواجههل ،واجراء المزن م وال راسلت فا مجلل فلعلنة الت رنب.

المحور الثالث :الدراسات الجنبية
 .1دراسة ( )McMahon,2010
نع وا ف تقنن أ ر استخ ا الوسلئل الرقمنة عل الت رنب المه اف
Evaluating the Impact of digital Media on Apprenticeship Training

ه فت ال راسة إل التعرف عل تقنن أ ر استخ ا الوسلئل الرقمنة عل الت رنب المه ا  ،وقد اسدتخ

النلحث برنقدة مختلبدة مد بدره النحدث العلمدا  ،مد خدةل اسدتخ ا المد هج الوصدفا واليمدا  ،وتد

جمددب الننل دلت ع د برندده ا سددتنل لت مددب خلددنب م د األسددئلة المفتوحددة والمغلقددة نلسددتخ ا مجمددوعتن
اختنلرنة وأخري ضلنبة وتبننه المستوي األول وال ل ا م
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

موذ  Kirkpatrickر الفعل  ،التعل ).

 معظ المت رنن المه نن قل رو عل التعلمل مب ال تي ولوجنل الم لسنة التا تزن م ق راته .
 غللننة المستجننن نتعلملو

نعقأل نة فا استخ ا الوسلئل الرقمنة .
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 .2دراسة ()Suhonen,2009
بعنقوان " تقيققيم فعاليقة التققدريب للمسققتخدم النهقائي فققي تنفيقذ تخطققيط مقوارد المؤسسقات فققي شققركة
لنظم السباكة والتدفئة في أوروبا"

Evaluating end-user training effectiveness in ERP system

ه د فت ال ارس ددة إلد د التعددرف علد د تقن ددن فعللن ددة الت د رنب للمس ددتخ ال ه ددلئا فددا ت فن ددذ تخب ددنب مد دوار
المؤسسددلت فددا اددرية ل د ظ السددنلية والت فئددة فددا أورونددل  ،وق د اسددتخ النلحددث مددوذ ينرنينلرترن د

للتقنن م خةل ةث مستونلت فقب ر الفعل  ،السلو  ،وال تدلئج) .ومن أهم النتائج التي توصقلت
إليها الدراسة:

 عل مستو ر الفعل ،التقنن لن

يلف للحصول عل رؤنة واضحة لفلعلنة الت رنب.

 عل د مسددتو السددلو  ،أ همنددة ع د المت د رنن نع د العددو للعمددل ،ونع د ا تهددلء الت د رنب والم دوا
الت رنننة ل تي مفن نايل يلمل ،لذا نجب مراعل تبونر الموا الت رنننة .

 عل د مسددتو ال تددلئج ،مسددتو المهددلر والمعرفددة نددن المت د رنن هددو العددلئه ا ينددر لتقنددن ف د
الق ر م فلعلنة الت رنب المستخ فا النر لمج.

 المنحو و الذن استخ موا الوسلئل الرقمنة يل وا أفضل م الذن استخ موا البره التقلن نة.

 .3دراسة ()Blok,2009
نع وا " الدور الوسطي للكفاءة في فاعلية التدريب"
The mediating role of competencies in training effectiveness

ه د فت ال ارسددة إل د التعددرف عل د ال د ور الوسددبا لليفددلء فددا فلعلنددة الت د رنب لت منددة الم دوار النا درنة
ووضددحت ال ارسددة ينددف تت دد ر اليفددلءات النا درنة فددا الت د رنب وتددؤ ر عل د سددلويهل فددا الوظددلئف ذات

الصددةحنلت العلنددل  ،ويل دت عن ددة النحددث  152موظفددل فددا نر ددلمج ت د رننا ،واسددتخ النلحددث الم د هج
الوصفا التحلنلا ويل ت أ ا جمب الننل لت اسدتنل ة من ندة علد
السلو ) .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

مدوذ  Kirkpatrickالمسدتو ال للدث

 اليفلء تتوسب إل ح يننر العةقة مل نن الت رنب والسلو المبلوب.
 معظ اليفلءات لهل قلنلنة م خفضة للتعل .
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 .4دراسة ()Ibrahim,2008
بعنوان " تقييم فاعلية التدريب في إدارة الخدمة العامة الماليزية"

Evaluating training effectiveness in the malaysian public service

ه د فت ال ارسددة إل د التعددرف عل د تقنددن فلعلنددة الت د رنب فددا إ ار الخ مددة العلمددة المللنزنددة  ،وذل د م د
خ ددةل تب ددونر أ ا لقن ددل

در للفلعلن ددة مد د خ ددةل مةحظ ددة أي تغن درات ف ددا مس ددتو
ال ددتعل لتي ددو مؤا د ا

مهلرات ومعرفة ومواقف المتد رنن  .وقد ت دلول النلحدث عملندة التقندن مد خدةل مدوذ Kirkpatrick
عل مستونلت ر الفعل  ،التعل ) ،واستخ النلحث المد هج الوصدفا التحلنلدا ،ويدل مجتمدب العن دة

هو يل المالرين فا النرامج الت رنننة المق مة م المعه الوب ا لدإل ار العلمدة وعد ه  760متد رنل

وقسمت العن ة إل مجموعتن اح اهمل ضلنبة واألخر تجرنننة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة:
 استنل ة التعل نحلجة إل تبونر.

أهم توصيات الدراسة

 إ ج دراء عملنددة التقنددن لفلعلنددة الت د رنب فددا المعه د الددوب ا لددإل ار العلمددة م د خددةل اسددتند لت
متخصصة  ،ها استنل ة الصحة العلمة  ،واستنل ة تجرنة المسلر ،واستنل ة التعل .

 .5دراسة ( )Robbertze, 2008
بعنوان " العالقة بين التدريب في مكان العمل وفعإليته في تحقيق االلتزام التنظيمي"

The relationship between workplace training,the perceived
effectiveness of training and organizational commitment

ه فت ال راسة إل توضنا العةقة نن الت رنب فا ميل

العمل وفعإلنته فا تحقنه ا لت از الت ظنما،

وت د اختنددلر عن ددة ميو ددة م د  106مت د رنل ،ت د تقسددنمه إل د مجمددوعتن  :تجرنننددة قوامهددل  50مت د رنل

وض ددلنبة قوامه ددل  56متد د رنل واس ددتخ النلح ددث المد د هج ا ددنه التجرنن ددا  ،وتد د رصد د ال ت ددلئج وتحلنله ددل

احصلئنل .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أ المت رنن نفهمو ون ريو أ ت رننه فا ميل العمل أي ر تد ن ار علنه .
 توج د عةقددة نددن فعللنددة الت د رنب وأنعددل ا لت د از الت د رننا ،لي د المددوظفن
المستونلت األعل .
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نسددتبنعو فه د

 .6دراسة ((Santos, Mumford ,2006
بعنوان " تدريب الموظ

وتشتت الجور والمساواة في بريطأنيا"

Employee Training, Wage Dispersion and Equality in Britain

ت لولت هذه ال راسة ت رنب الموظف وتاتت األجدور والمسدلوا فدا نرنبل ندل  ،وقلمدت ال ارسدة نتحلندل
فترات ت رنب الموظفن وم

رضله  ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أ الت رنب ليا نيو انجلننل

ن أ نيو مرتنبل نمؤهل مه ا ،نن مل أ تيو م الخ مة

قصنر وأ تعمل عل عق س وي يلهل مرتنبة ندقل ت رنب.

 ال تلئج نايل عل مسد

ل ملذ الت رنب غنر الت لفسنة وخلصة الن نهنلت السدلوينة للتد رنب،

حنث العةقة غنر ضرورنة فا مستونلت ال قة القنلسنة.

 .7دراسة ( )Dearden & others,2005
بعنوان " أثر التدريب على ال نتاجية والجور"

The Impact of Training on Productivity and Wages

هد فت ال ارسددة ختنددلر أ در الت د رنب عل د األ تلجندة واألج دور ،وتم ددل مجتمدب ال ارسددة فددا  119اددرية

نرنبد نة فا مجلل الص لعة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 أ الت د رنب نعمددل عل د زنددل اإل تلجنددة  ،حنددث  %1زنددل فددا الت د رنب نعمددل عل د زنددل فددا
القنمددة ن سددنة  %6فددا يددل سددلعة ،أي ه ددل أ ددر إحصددلئا واقتصددل ي متمنددز للت د رنب عل د

إ تلجنة الص لعة.

 نلإلضلفة إل أ أ ر الت رنب عل األ تلجنة أينر م أ ره عل األجور.

أهم توصيات الدراسة

 إ جراء راسلت أخر للتمننز نن غللننة ال ظرنلت المتعلقة نموضو النحث.

 .8دراسة ()Meyer، Elliott,2003
بعنوان " تقييم التدريب  ،مراجعة االدب"
Training Evaluation، A Review of Literature

ه د فت ال ارس ددة إل د تح ند د بددره تقن ددن ن درامج التد د رنب  ،وذل د مد د خددةل احتس ددلب ألي م د

نحق دده

النر لمج أو العملنلت أو األ ا لأله اف المقترحة  .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أظهرت جمنب ال راسلت التا ت مراجعتهل فا هذه ال راسة فلئ تقنن الت رنب.
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 نلإلض ددلفة للتديند د علد د أ

م ددوذ  Kirkpatrickال ددذي تد د وض ددعه ف ددا ع ددل  1952واألي ددر

اس ددتخ امل حللند دل علد د أ د د ه إب ددلر عم ددل ق ددن مص ددم ن دددرنب مس ددتونلت حتس ددلب وتقن ددن فعللن ددة

الت رنب.

التعقيب على الدراسات السابقة
م خةل استعراض ال راسلت السلنقة  ،تتضا أهمنة تقنن فعللنة نرامج الت رنب للم ظملت التدا تع د
نتبونر نرامجهل الت رنننة نمل نلنا احتنلجلت المت رنن ونحقده أهد اف الم ظمدة .وتندن مد ال ارسدلت

السدلنقة أ هدل تتفده فدا ت دلول موضدو التد رنب وتدد نره علد المتد رنن  ،ولي هدل تتفدلوت فنمدل نن هدل فدا
ت دلول موضدو تقندن التد رنب وتبدونره  ،وقد أجرندت هدذه ال ارسدلت فدا ننئدلت مختلفدة ولندة وعرنندة

ومحلنة  ،وه فت ال راسلت السلنقة إل معللجة الت رنب م زوانل مختلفة م دل اقتدراح مدوذ للتد رنب،
 ،وفا أغلنهل أخذت الايل المه ا والترنوي.

وفا قبلعلت مختلفة م ل القبل الحيوما والخل

جوانب االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 اتفقت الدراسة الحإلية مع بعض من الدراسقات السقابقة فقي أهميقة تقيقيم فعاليقة التقدريب مقن
وجهققققة نظققققر المتققققدربين .م د ددل ارسد ددة الند ددلز  ،)2013 ،ارسد ددة غند ددو  ،)2012 ،ارسد ددة
الحسد د د ا  ،)2012 ،ارس د ددة ال ج د ددلر  ،)2011 ،حم د ددل  ،النهنهد د دد ا  ،)2011 ،ارس د ددة

القنسددا  ،)2010 ،ارسددة المص د ر  ،)2010 ،ارسددة

 ، )McMahon,2010ارسددة

 )Suhonen,2009ارسد د د ددة  ،)Ibrahim,2008ارسد د د ددة  ،)Robbertze,2008ارسد د د ددة

المد د د هو  ،س د ددع نة  ،)2008 ،ارسد د ددة  ،(Santos,Mumford,2006ارس د ددة نريد د ددلت ،
 ،)2005ارس د ددة أن د ددو حلمد د د  ،)2004،ارس د ددة علند د د ن  )2004 ،ارس د ددة Elliott,2003

.)Meyer،

 اتفقققت الدراسققة الحإلي قة مققع بعققض الدراسققات السققابقة فققي اسققتخدام نمققوذج Kirkpatrick
لتقيققيم فعاليققة التققدريب مققن وجهققة نظققر المتققدربين .م ددل ارسددة المص د ر ،)2010 ،ارسددة
 ،)McMahon,2010ارس د د د د د ددة  ،)Blok,2009ارس د د د د د ددة  ،)Ibrahim,2008ارس د د د د د ددة

.)Meyer، Elliott,2003

 اتفقققت الدراسقققة الحإليققة مقققع العديققد مققن الدراسقققات السققابقة فقققي اسققتخدام المقققنهج الوصقققفي
التحليلققي إلجققراء الدراسققة .م ددل ارسددة النددلز  ،)2013 ،ارسددة محم د  ،)2012 ،ارسددة
غندو  ،)2012 ،ارسدة زندل  ،)2012 ،ارسدة زرو  ،عندل  ،)2012 ،ارسدة حلد

 ،)2011راسة ال جلر  ،)2011 ،راسة
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،

حمدل  ،النهنهدد ا  ،)2011 ،ارسدة الهلنندل

واخ د ددرو  ،)2011 ،ارس د ددة المصد د د ر  ،)2010 ،ارس د ددة المد د د هو  ،س د ددع نة ،)2008 ،
راسة سلمنة  ،)2007 ،راسة محم  ،(2012 ،راسة مبر ،مسلفر ،)2012 ،ارسدة
حس د د د د ددن  ،)2011 ،ارس د د د د ددة  ،)McMahon,2010ارس د د د د ددة  ،)Blok,2009ارس د د د د ددة

.)Ibrahim,2008

 اتفقت الدراسة الحإلية مقع العديقد مقن الدراسقات السقابقة فقي اسقتخدام االسقتبانة كقأداة لجمقع
بيانقات الدراسققة .م ددل ارسددة زنددل  ،)2012 ،ارسددة الحس د ا  ،)2012 ،ارسددة حل د

،

 ،)2011راسة ال جلر  ،)2011 ،راسة حمل  ،النهنهدد ا  ،)2011 ،ارسدة المصد ر
 ،)2010 ،ارس د د د د د د د ددة القنس د د د د د د د ددا  ،)2010 ،ارس د د د د د د د ددة  ،)McMahon,2010ارس د د د د د د د ددة
 ،)Blok,2009ارسد ددة الم د د هو  ،سد ددع نة  ،)2008 ،ارسد ددة سد ددلمنة  ،)2007 ،ارسد ددة

علن ن  ،)2004 ،راسة مصبف .)2000،
ميزة هذه الدراسة
تتميز الدراسة الحإلية عن الدراسات السابقة في كونها:
 تس ددتخ

م ددوذ

ول ددا معتمد د ل  Kirkpatrickف ددا تح ند د أنع ددل عملن ددة تقن ددن فعللن ددة ند درامج

التد د رنب مقلن ددل القلن ددل مد د ال ارس ددلت الت ددا اس ددتخ مت ه ددذا ال م ددوذ م ددل ارس ددة المصد د ر،

 ،)2010ارسد د د د د د د د د د د د د ددة  ،)McMahon,2010ارسد د د د د د د د د د د د د ددة  ،)Blok,2009ارسد د د د د د د د د د د د د ددة
 ،)Ibrahim,2008راسة .)Meyer، Elliott,2003

 تت لول هذه ال راسة موذ  Kirkpatrickنجمنب ع لصره  ،فا حن ت لولدت نعدض ال ارسدلت
الت د د د د ددا اس د د د د ددتخ مت م د د د د ددوذ  Kirkpatrickنع د د د د ددض ع لص د د د د ددر ال م د د د د ددوذ م د د د د ددل ارس د د د د ددة
 ،)McMahon,2010راسة  ،)Suhonen,2009راسة .)Ibrahim,2008

 ستجري هذه ال راسة عل

ائر الترننة والتعلن نللو روا التا تؤ ي و ار هدمل فا حنل المواب

الفلسدبن ا فدا قبدل غدز وهدا ال ارسدة األولد

-علد حد علد النلحدث  -التدا تد ر تقندن

فعللندة ندرامج التد رنب مد وجهدة ظدر العدلملن فدا ائدر الترنندة والتعلدن فدا األو دروا ،لتيدو
قبة ا بةه حو راسلت حقة تت لول هذا الجل ب المه ا.

 وتددتا هدذه ال ارسدة لتضدنف إلد ال ارسدلت السدلنقة ارسدة فلسدبن نة لعلهدل تيدو ذات فلئد
للميتنة الفلسبن نة و للنلحث واألنحلث العرننة مد خدةل مقلر دة تدلئج هدذه ال ارسدة مدب تدلئج

ال راسلت األخر .
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 اسددتفل النلحددث م د ال ارسددلت السددلنقة فددا تح ن د م د هج ال ارسددة واألسددللنب اإلحصددلئنة وينفنددة
تحلنل النن لت فا هذه ال راسة .

 استفل النلحث م ال راسلت السلنقة فا عرض اإلبلر ال ظري.
 استفل النلحث م ال راسلت السلنقة فا تصمن ا ستنل ة.

جدول رقم (  : ) 8ربط محاور الدراسة في نموذج  Kirkpatrickبالدراسات السابقة
محاور

الدراسات السابقة

الدراسة
رد فعل

المص ر  ، )2010،القنسا  ، )2010،أنو سلبل  ، )2004،المري ، )2007 ،
حمل  ،النهنهد ا  ، )2011،علن ن  ، )2004 ،الصللا  ، )2005 ،سع نة ،

المتدربين (Santos, Mumford ، )McMahon,2010 ، ) Suhonen,2009 ، )2005
)Ibrahim,2008 ،,2006

التعلم

المد د ددري ،)2007 ،زند د ددل  ، )2012،المص د د د ر ، )2010 ،حسد د ددن  ، )2011،محم د د د

 ، (2012،مغ د ددلنر  ،الحمد د ددوري ، )2011 ،موس د د د  ، )2007 ،الصد د ددللا ، )2005 ،
.)Ibrahim,2008 ، )McMahon,2010

السلوك

ال ج د د ددلر ، )2011،ال عنم د د ددا  ، )2010 ،الص د د ددللا  ، )2005 ،س د د ددع نة، )2005 ،

موس  ، )2007 ،أنو سلمنة  ، )2007،المص ر ، )Suhonen,2009 ، )2010 ،
.)Blok,2009

النتائج

التنظيمية

السلمرائا ،)2010 ،زنل  ،)2012 ،حمدل  ، )2010،القوقدل، )2007 ،

تندل ،

 ، )2007أنو سلمنة  ، )Dearden&others,2005) )2007،لنت ، )2008 ،نريلت

 )2005،و المص ر  ، )2010 ،التوت. )Suhonen,2009 ،)2009 ،
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الفققصققققققل الققرابققققققع
اإلجراءات المنهجية
تمهيد.
أوالً  :منهج الدراسة.
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
ثالثاً :أداة الدراسة.
رابعاً :اختبار التوزيع الطبيعي
خامساً :الدوات اإلحصائية المستخدمة
سادساً :صدق وثبات االستبيان.
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تمهيد :
تعتنر م هجنة ال راسة واجراءاتهل محو ار رئنسل نت م خةله إ جلز الجل ب المند ا ا مد ال ارسدة ،وعد

برنقهل نت الحصول عل الننل لت المبلونة إلجراء التحلنل اإلحصلئا ،للتوصدل إلد ال تدلئج التدا ندت
تفسنرهل فا ضوء أ ننلت ال راسة المتعلقدة نموضدو ال ارسدة ،ونللتدللا تحقده األهد اف التدا تسدع إلد

تحقنقهل ،حنث ت لول هذا الفصل وصدفل للمد هج المتندب ومجتمدب وعن دة ال ارسدة ،والخبدوات واإلجدراءات
التددا اتنعهددل النلحددث فددا إج دراء ال ارسددة ا سددتبةعنة األولنددة ويددذل أ ا ال ارسددة المسددتخ مة وبرنقددة
ص قهل و نلتهل .يمدل نتضدم األ وات التدا تد اسدتخ مهل لجمدب

إع ا هل وينفنة ن لئهل وتبونرهل ،وم

ننل لت ال راسة ،ون تها الفصل نللمعللجلت اإلحصلئنة التا استخ مت فا تحلنل الننل لت  -نلستخ ا
نر ددلمج ال ددرز اإلحص ددلئنة لل ارس ددلت ا جتملعن ددة ) - (SPSSواس ددتخة

ال ت ددلئج للتحق دده مد د

ت ددلئج

أسئلة ال راسة  ،وفنمل نلا وصف لهذه اإلجراءات.

أوالً  :منهج الدارسة
م أجل تحقنه أه اف ال راسة ،قل النلحث نلستخ ا الم هج الوصفا التحلنلا الذي نحلول م خةله
الوصدول إلد المعرفدة ال قنقدة والتفصدنلنة حدولف مد ي فعللندة ندرامج التد رنب مد وجهدة ظدر العددلملن

ن ائر الترننة والتعلن فا ويللدة الغدوث ال ولندة األو دروا ف ،ولتحقنده فهد أفضدل وأ ه للظدواهر المتعلقدة

نذل  ،حنث أ الم هج الوصفا التحلنلا نعتنر أ سب الم لهج فا راسة الظلهر  -محل ال راسة -
وذل أل ه نعتم عل

راسة الواقب الفعلا  ،يمل هو علد أرض الواقدب ونصدفه ناديل قنده ،للوصدول

إل النند لت والحقلئه لتفسنرهل والوقوف عل

تهل ،أمة فا التوصل إل تعمنملت ذات مع

زن

نهل رصن المعرفة ع موضو ال راسة.

 .1مصادر المعلومات :
استخ النلحث مص رن أسلسن

لجمب لمعلوملت همل :

أ .المصقادر الثانويقة :حندث اتجدده النلحدث فدا معللجدة اإلبدلر ال ظددري لل ارسدة إلد مصدل ر الننل دلت
ال ل ونددة الت ددا تتم ددل ف ددا اليت ددب والم ارجددب العرنن ددة واألج نن ددة ذات العةقددة ،والد د ورنلت  ،واألنح ددلث
والتقدلرنر وال ارسدلت السدلنقة التدا ت لولدت موضددو ال ارسدة ،والنحدث والمبللعدة فدا مواقدب اإل تر ددت

ذات العةقة.
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ب .المصادر ال ولية :لمعللجة الجوا ب التحلنلنة لموضو ال راسة  ،ت جمب الننل لت األولنة م خةل
ا ستنل ة يد ا رئنسة لل راسة ،صممت خصنصل لهذا الغرض .وذل نع اإلبدة علد مجموعدة
م د أ وات القن ددل

الت ددا اس ددتخ متهل ال ارس ددلت السددلنقة ذات العةق ددة ،وف ددا ض ددوء ال ارس ددة ال ظرن ددة

وا سدتبةعنة األولندة ،اسدتبل النلحدث ت ظدن هدذه ا سدتنل ة نمدل نتوافده مدب أهد اف وفدروض

ال راسة ،وم

قل النلحث نتحينمهل م قنل ع م المختصن وأسلتذ الجلمعلت  ،وق استفل

النلحث م مةحظلته وتع نةته فا إخ ار ا ستنل ة نايلهل ال هلئا لتت لسب مب بننعة النند لت
والمعلوم ددلت المبل ددوب الحص ددول علنه ددل ختن ددلر الفرض ددنلت والتوص ددل إلد د ال ت ددلئج وتقد د ن نع ددض

المقترحلت والتوصنلت .وت حصر وتجمنب الننل لت الةزمة فا موضدو النحدث ،ومد

د تفرنغهدل

وتحلنلهدل نلسدتخ ا نر دلمج  SPSSاإلحصدلئا واسدتخ ا ا ختندلرات اإلحصدلئنة الم لسدنة نهد ف

الوصول ل

ت ذات قنمة ومؤارات ت ع موضو ال راسة.

ثانياً  :مجتمع وعينة الدراسة :
ن لء عل مايلة ال راسة وأه افهل ،فإ المجتمب المسته ف نتيو مد جمندب العدلملن فدا ائدر الترنندة
والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة األو روا  ،ميتب غز اإلقلنما  ،النللغ عد ه  9518موظفدل ،حسدب

اإلحصلئنة التا حصل علنهل النلحث م

ائر الموار النارنة نلألو روا إنرنل.2014 /

جدول رقم (:)9إحصائية العاملين بدائرة التربية والتعليم بالونروا
المسمى الوظيفي

الجنس

الدرجة

المجموع

الوظيفية

ذكر

أنثي

رئيس برنامج التربية والتعليم

20

1

0

1

نائب رئيس برنامج التربية والتعليم

18

0

2

2

مدير منطقة  ،مدير مركز التطوير التربوي

17

10

1

11

مدير مدرسة

15

116

102

218

مدير إداري

14

2

1

3

مدير مساعد  ،مشر تربوي

13

194

113

307

مساعد إداري

12

63

17

80

معلم

11

36

0

36

معلم

10

2134

2692

4826
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معلم ،كبير كتبة

9

555

2040

2595

كبير كتبة

8

274

504

778

كاتب

7

11

17

28

كاتب  ،سكرتير

6

33

39

72

كاتب  ،سائق

5

9

5

14

مراسل

4

1

0

1

مراسل

3

3

1

4

حارس  ،آذن

2

431
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542

3872

5646

9518

المجموع

المصدر( :دائرة الم وارد البشرية بالونروا )2114،

عينة الدراسة :
اعتمد النلحدث علد أسدلوب العن دة العادوائنة النسدنبة لتم دل مجتمدب ال ارسدة اليلدا المتدلح  ،وقد قدل
النلحث نتوزنب ا ستنل ة عل عن ة استبةعنة ميو ة م
ندلألو روا  ،وذلد

نهد ف التحقده مد

 )50م العلملن فا ائدر الترنندة والتعلدن

صد ه و ندلت أ ا ال ارسدة ،ومد

د التحقده مد

صدةحنة

استخ امهل ،حنث أالرت ال تلئج إل أ ا ستنل ة نصلا استخ امهل لجمب الننل لت المبلونة ،ونذل ت

در ليندر حجد مجتمدب ال ارسدة اليلدا والندللغ )9518
التديد مد صد ه وسدةمة ا سدتنل ة لةختندلر ظ ا

مفددر ولتعزى د ز ال قددة وال قددة فددا ال تددلئج المتوقعددة م د خددةل زنددل ا سددتجلنلت م د مفددر ات العن ددة فق د

اختلر النلحث أخدذ سدنة  %10يعن دة لل ارسدة مد مجمدو مفدر ات المجتمدب اليلدا  ،وندذل فدإ حجد

عن ددة ال ارسددة فددا هددذه الحلل ددة نسددلوي  952مفددر لتم ددل المجتم ددب ال ارسددة اليلددا ، ،فددت توزن ددب 952

استنل ة عل مجتمب ال راسة وق ت استر ا  870استنل ة ن سنة  ،%91.4وق ت استنعل  19استنل ة

لع استنفلء اإلجلندة فنهدل مد قندل المنحدو ن  ،لنصدنا العد ال هدلئا الصدللا للتحلندل  851اسدتنل ة ،

أي مل نم ل  %89.4م مفر ات العن ة الحقنقنة.

ثالثاً :أداة القياس المعتمدة في الدراسة ( االستبانة ):
 .1خطوات بناء أداة الدراسة

قل النلحث نإع ا أ ا ال راسة لمعرفة م

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظر العلملن ن ائر الترننة

التعلن فا ويللة الغوث ال ولنة  -األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ،واتنب النلحث الخبوات التللنة لن لء

اإلستنل ة -:
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أ .اإلبة عل األ ب اإل اري وال راسلت السلنقة ذات الصلة نموضو ال ارسدة ،وا سدتفل م هدل
فا ن لء اإلستنل ة وصنلغة فقراتهل.

ب .استادلر النلحددث ع د ا مد أسددلتذ الجلمعددلت الفلسدبن نة والما درفن اإل ارنددن فدا تح ن د أنعددل
اإلستنل ة وفقراتهل.

ج .تح ن المجل ت الرئنسنة التا املتهل اإلستنل ة.

د .تح ن الفقرات التا تقب تحت يل مجلل.

ه .ت تصمن اإلستنل ة فا صورتهل األولنة وق تيو ت م
و .ت عرض اإلستنل ة علد

 )4مجل ت و  )52فقر .

 )16مد المحيمدن مد أعضدلء هنئدة التد رن

الجلمعدة اإلسددةمنة ،جلمعددة الق د

فدا جلمعدة األزهدر،

المفتوحددة  ،عددلملن فدا ائددر الترننددة والتعلددن نددلألو روا م د

حملة ال رجلت العلمنة العلنل والملحه رق  )2ننن أسملء أعضلء لج ة التحين .

ز .ف ددا ض ددوء أراء المحيم ددن تد د تعد د نل نع ددض فقد درات اإلس ددتنل ة مد د حن ددث الح ددذف أو اإلض ددلفة
 )55فقر ،ملحه .)3

والتع نل ،لتستقر اإلستنل ة فا صورتهل ال هلئنة عل

 .2مكونات أداة الدراسة ( االستبانة):
قل النلحث نإع ا استنل ة حول ف م

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظر العلملن ن ائر الترننة

التعلن فا ويللة الغوث ال ولنة  -األو روا  -ميتب غز اإلقلنما ف نل عتمل عل المحلور الرئنسنة
ل موذ ينرينلترن وت تصمن أسئلة ا ستنل ة وفه موذ األسئلة المغلقة والذي نتبلب م مجتمب

ال راسة تح ن استجلنلته إزاء العنلرات المختلفة المتضم ة نمحلور أ ا ال راسة وفه ت ر مقنل
لنيرت  Likert Scaleالخملسا ،حسب الج ول اآلتا:

جدول رقم ( :)11درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
ال رجة

ير موافق بشدة

ير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

اختلر النلحث ال رجة  )1لةسدتجلنة ف غندر موافده ناد ف وندذل نيدو الدوز ال سدنا فدا هدذه الحللدة

هو %20وهو نت لسب مدب هدذه ا سدتجلنة .أمدل فدا حللدة الفقدرات السدلننة فندت عيد

المقندل

وتصدنا

ال رجة  )1لةستجلنة ف موافه نا ف.
واعتم النلحث علا قنمة المتوسب الحسلنا والمتوسب الحسدلنا ال سدنا ناديل أسلسدا لتح ند مسدتو
موافقة أف ار عن ة ال راسة علا فقرات ومحلور ا ستنل ة  ،والج ول رق  )11نوضا ذل :
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جدول رقم ( : )11درجات المقياس الخماسي المتدرج المستخدم في الدراسة
الوسب الحسلنا

منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

درجة الموافقة

أقل من 1.80

2.59 – 1.80

3.39 – 2.60

4.19 – 3.40

5 -4.24

الوسب الحسلنا ال سنا

أقل من % 36

%51.9 -%36

%67.9 -%52

%83.9 -%68

أكبر من %84

وتيو ت ا ستنل ة م قسمن رئنسنن همل:
القسم ال ول :وهو عنلر ع الننل لت الاخصنة ع المستجنب الج

 ،العمر ،المؤهل العلما،

ال رجة الوظنفنة ،س وات الخ مة  ،ع ال ورات الت رنننة).
القسم الثاني :وهو عنلر ع مجاالت الدراسة ،ونتيو م  55فقر ،موزعة عل  4مجل ت :
المجال ال ول :تقييم مستو رد فعل المتدربين ،ونتيو م
المجال الثاني :تقييم مستو التعلم ،ونتيو م
المجال الثالث :تقييم مستو السلوك ،ونتيو م
المجال الرابع :تقييم مستو النتائج ،ونتيو م

 )17فقر .

 )14فقر .
 )11فقر .
 )13فقر .

 .3االعتبارات الخالقية

أ .تقد النلحددث نبلددب ل د ائر الترننددة والتعلددن ن دلألو روا فدا ميتددب غددز اإلقلنمددا م د خددةل يتددلب
موجه م عمل ال راسلت العلنل والنحث العلما نجلمعة األزهر – غز لتسدهنل مهمدة النلحدث

ملحه رق

.) 1

ب .قدل النلحدث نإعبدلء أفد ار مجتمدب ال ارسدة ندذ عد موضدو النحدث ،وذلد فدا مق مدة أ ا
القنل

"ا ستنل ة" ،يمل قل النلحث نل ستئذا يتلننل م أف ار العن ة  -فا مق مة ا سدتنل ة -

نه ف توضنا ينفنة اإلجلنة علنهل ملحه رق .)3

ج .تعه النلحث للمفحوصن ند المعلوملت التا سنت جمعهل ستستخ ألغدراض النحدث العلمدا
فقب ول نبلب م المفحو

تسجنل اسمه عل ا ستنل ة .
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 .4الصعوبات التي واجهت الباحث
أ .ع د اهتمددل نعددض م د نري الم د ار فددا توزنددب ا سددتنل ة علددا العددلملن فددا م ارسدده ومتلنعددة
تعنئتهل وجمعهل نع ذل  ،ممل أ

ب .عزوف نعض العلملن فا الم ار

إل فق ع م ا ستنل لت وع استرجلعهل.

ع تعنئة ا ستنل ة تنجة األعنلء الملقل علا يدلهله فدا

عمله د  ،ممددل أ ي إل د ع د تعنئددة نعددض ا سددتنل لت أو تعنئته دل نبرنقددة غنددر قنقددة أ ت إلددا

استنعل هل.

ج .ينر حج عن ة ال راسة  952مفر ) تبلب الي نر م الوقدت والجهد مد النلحدث فدا توزندب
ا ستنل لت وجمعهل وتحلنلهل احصلئنل.

رابعاً  :اختبار التوزيع الطبيعي

Normality Distribution Test

ت استخ ا اختنلر يولمجوروف  -سمر وف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sختنلر مل
إذا يل دت الننل دلت الخلصددة نللمجددل ت األرنعددة ل مددوذ يرنينددلتنر تتنددب التوزنددب البننعددا م د ع مدده،
ويل ت ال تلئج يمل ها منن ة فا ج ول رق

.)12

جدول رقم ( :)12نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
م

القيمة االحتمإلية

المجال

)(Sig.

.1

تقنن مستو ر فعل المت رنن

0.614

.2

تقنن مستو التعل

0.344

.3

تقنن مستو السلو

0.065

.4

تقنن مستو ال تلئج

0.078

جميع مجاالت االستبانة

0.304

واضا م ال تلئج المنن ة فا ج ول رق

 )12أ القنمة ا حتمإلنة ) (Sig.لجمنب مجل ت ال راسة

أينر م مستو ال لة  ،   0.05ونذل فإ توزنب الننل لت لهذه المجل ت نتنب التوزنب البننعا
حنث سنت استخ ا ا ختنلرات المعلمنة لإلجلنة عل فرضنلت ال راسة.
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خامساً :ال ساليب اإلحصائية المستخدمة
ت استخ ا األسللنب اإلحصلئنة التللنة:
 - 1ال سب المئونة والتي اررات  ،)Frequencies & Percentagesلوصف عن ة ال راسة.
 - 2المتوسب الحسلنا والمتوسب الحسلنا ال سنا.

 - 3اختنلر ألفل يرو نلخ  ،)Cronbach's Alphaواختنلر برنقة التجزئدة ال صدفنة Split Half
 Methodلمعرفة نلت فقرات ا ستنل ة.

 - 4اختندلر يولمجدوروف  -سدمر وف ) Kolmogorov-Smirnov Test، )K-Sلمعرفدة مدل إذا
يل ت الننل لت تتنب التوزنب البننعا م ع مه.

 - 5معلمل ارتنلب ننرسو
ه ددذا ا خ تن ددلر علد د

 )Pearson Correlation Coefficientلقنل

رجة ا رتنلب ،نقو

ارس ددة العةق ددة ن ددن متغنددرن  .وقد د تد د اس ددتخ امه لحس ددلب اإلتس ددله الد د اخلا

والص ه الن لئا لةستنل ة.

 - 6اختنددلر  Tفددا حللددة عن ددة واح د

 )T-Testلمعرفددة مددل إذا يددل متوسددب رجددة ا سددتجلنة ق د

وصل إل الحنل وها  3أ از أو قل ع ذل  .ولق ت استخ امه للتدي م

فقر م فقرات ا ستنل ة.

 - 7اختنلر  Tفا حللدة عن تدن مسدتقلتن
يل

ه ل فروقلت ذات

لدة المتوسدب ليدل

 )Independent Samples T-Testلمعرفدة مدل إذا

لة إحصلئنة نن مجموعتن م الننل لت المستقلة.

 - 8اختندلر تحلندل التندلن األحدل ي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفدة
مل إذا يل ه ل فروقلت ذات

لة إحصلئنة نن

ةث مجموعلت أو أي ر م الننل لت.

سادساً  :صدق االستبيان
ص ه ا ستنل ة نع ا ف أ نقن

ا ستننل مل وضب لقنلسهف  .وق قل النلحث نللتدي م ص ه

ا ستنل ة نبرنقتن - :

 - 1صدق المحكمين ( الصدق الظاهري) :
قل النلحث نعرض ا ستنل ة عل مجموعة م المحيمن تدلفت م ستة عار محيمل متخصصن
فا مجلل اإل ار ومجل ت أخري وأسملء المحيمن نللملحه رق
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 ، )2وق استجلب النلحث آلراء

المحيمن وقل نإجراء مل نلز م حذف وتع نل فا ضوء المقترحلت المق مة ،ونذل خر ا ستننل

فا صورته ال هلئنة  -أ ظر الملحه رق .)3

 -2صدق المقياس :
أ .االتساق الداخلي Internal Validity
نقص نص ه ا تسله ال اخلا م

اتسله يل فقر م فقرات ا ستنل ة مب المجلل الذي ت تما إلن ه

هذه الفقر  ،وق قل النلحث نحسلب ا تسله ال اخلا لةستنل ة وذل م خةل حسلب معلمل ارتنلب
ننرسو ليل فقر م الفقرات مب ال رجة اليلنة للمجلل الذي ت تما إلنه هذه الفقر وفنمل نلا عرض
تلئج التحقه م ص ه ا تسله ال اخلا :

 معامالت الصدق لفقرات المجال ال ول الذي ينص على ( تقييم مستو رد فعل المتدربين):
نوضا ج ول رق

 )13أ له معلمل ا رتنلب نن يل فقر م فقرات مجلل ف تقنن مستو ر فعل

المت رنن ف الميو م

 ) 17فقر وال رجة اليلنة للمجلل.

جدول رقم ( :)13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تقييم مستو رد فعل المتدربين "
والدرجة الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمإلية

م

الفقرة

.1

نةئ محتو الت رنب بننعة عملا.

.662

*0.000

.2

نلنا محتو الت رنب احتنلجلتا وتوقعلتا م المالرية فنه.

.672

*0.000

.3

ت وعت أسللنب ووسلئل الت رنب المستخ مة خةل الت رنب.

.547

*0.000

.4

توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث التهونة.

.341

*0.008

.5

توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث اإلضلء .

.468

*0.000

.6

توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث األ لث.

.565

*0.000

.7

تتةء م الت رنب مب محتوي نرامج الت رنب.

.473

*0.000

.8

ن لسب توقنت الت رنب ظروف عملا .

.696

*0.000

.9

نتمتب الم رنو نلليفلء الةزمة للت رنب.

.703

*0.000
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 .10نتمنز الم رنو نللخنر اليلفنة فا مجلل الت رنب.

.665

*0.000

 .11أع ت الموا الت رنننة نايل جن .

.640

*0.000

 .12نوايب محتوي الموا الت رنننة التبورات الح ن ة فا مجلل عملا .

.754

*0.000

 .13أفل ت ا الموا الت رنننة فا مجلل عملا.

.771

*0.000

 .14نوفر القلئمو عل الت رنب التسهنةت الةزمة أل جلحه.

.735

*0.000

 .15تتوافه أ ابة الت رنب العملنة مب مواضنب الت رنب ال ظرنة .

.594

*0.000

.449

*0.001

.691

*0.000

.16

نحر

القلئمو عل الت رنب عل استبة آراء المت رنن حول

نر لمج الت رنب فا هلنته.

 .17أاعر نللرضل ع نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا.
* ا رتنلب ال إحصلئنل ع مستو

نتضددا م د خددةل الج د ول رق د

لة .α =0.05

 )13أ معددلمةت ارتنددلب ننرسددو لفق درات المجددلل األول تراوحددت نددن

 0.341يحد أ ددا وذل د فدا الفقددر الرانعددة التدا ت د

عل د " توجققد قاعققات تققدريب مالئمققة مققن حيققث

التهويققة" و 0.771يح د أقصددا  ،وذل د فددا الفقددر ال لل ددة عاددر التددا ت د
التدريبيققة فققي مجققال عملققيف  .والددذي ننددن أ

علددا ف أفققادتني المققواد

جمنددب معددلمةت ا رتنددلب المنن ددة الددة إحصددلئنل ع د د

مسدتو مع وندة  ، α= 0.05ممدل ند ل علد وجدو رجدة عللندة فدا صد ه فقدرات المجدلل األول ،وبققذلك
وقادرً على قياس ما وضع لقياسه.
ا
يعتبر المجال صادقاً
 معامالت الصدق لفقرات مجال الثاني والذي ينص على ( تقييم مستو التعلم):
نوضا ج ول رق

م

 )14معلمل ا رتنلب نن يل فقر م فقرات مجلل ف تقنن مستو التعل ف الميو

 ) 14فقر وال رجة اليلنة للمجلل.

جدول رقم ( : )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تقييم مستو التعلم " والدرجة
الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

القيمة االحتمإلية

م

الفقرة

.1

از ت حصنلتا المعرفنة نع تلقا الت رنب .

.725

*0.000

.2

صحا الت رنب مفلهن خلبئة ل ي متعلقة نبننعة عملا .

.673

*0.000

.3

صقل الت رنب مهلراتا العملنة التا أمتليتهل قنل الت رنب.

.730

*0.000
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.4

أيسن ا الت رنب الق ر عل التحلنل وا ست تل .

.761

*0.000

.5

عزز الت رنب مل ل ي م معلوملت تتعله نعملا.

.517

*0.000

.6

حس الت رنب فهما وا رايا لبننعة عملا .

.751

*0.000

.7

بور الت رنب ق رتا عل التخبنب.

.851

*0.000

.8

ع الت رنب ق رتا عل التقنن نحنل وموضوعنة .

.787

*0.000

.9

ع الت رنب ق رتا عل التحلنل والرنب نن المتغنرات المختلفة.

.720

*0.000

 .10زو ا الت رنب نآخر المستج ات العلمنة فا مجلل عملا.

.759

*0.000

 .11أيسن ا الت رنب قنمل واتجلهلت ج ن .

.707

*0.000

 .12سله الت رنب فا تحسن اتجلهلتا حو وظنفتا.

.753

*0.000

 .13حس الت رنب اتجلهلتا حو ائر الترننة والتعلن فا األو روا.

.793

*0.000

 .14غنر الت رنب اتجلهلتا حو ننئة عملا.

.744

*0.000

* ا رتنلب ال إحصلئنل ع مستو

لة .α =0.05

نتضددا م د خددةل الج د ول رق د  )14أ معددلمةت ارتنددلب ننرسددو لفق درات المجددلل ال ددل ا تراوحددت نددن

 0.517يحد أ دا ،وذلد فدا الفقدر الخلمسدة التدا تد

علد " عقزز التقدريب مقا لقدي مقن معلومققات

تتعلق بعملي" و 0.851يح أقصا ،وذل فا الفقر السدلنعة التدا تد

علققى التخطققيطف والددذي ننددن أ

علدا ف طقور التقدريب ققدرتي

جمنددب معددلمةت ا رتنددلب المنن ددة الددة إحصددلئنل ع د مسددتو مع ونددة

 ، α= 0.05ممدل ند ل عل د وجدو رجددة عللندة فددا صد ه فقدرات المجدلل ال ددل ا ،وبقذلك يعتبققر المجققال
وقادرً على قياس ما وضع لقياسه.
ا
صادقاً
 معامالت الصدق لفقرات مجال الثالث الذي ينص على ( تقييم مستو السلوك):
نوضا ج ول رق

الميو م

 ) 15معلمل ا رتنلب نن يل فقر م فقرات مجلل ف تقنن مستو السلو ف

 )11فقر وال رجة اليلنة للمجلل.
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جدول رقم (  :)15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تقييم مستو السلوك " والدرجة
الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمإلية

الفقرة

.1

بنقت مل تعلمته خةل مالريتا فا الت رنب

.710

*0.000

.2

بور الت رنب عةقلتا نزمةئا.

.733

*0.000

.3

حس الت رنب عةقتا نرؤسلئا .

.759

*0.000

.4

حفز ا الت رنب للترقا وتحسن وضعا الوظنفا

.828

*0.000

.5

از الت رنب ق لعلتا نللتمس نوظنفتا وع النحث ع غنرهل.

.827

*0.000

.6

حس الت رنب تق نري لقنمة العمل الذي أقو نه

.842

*0.000

.7

از الت رنب قتا ن فسا ونق راتا .

.755

*0.000

.680

*0.000

.788

*0.000

 .10أصنحت أي ر تينفل مب الننئة التا أعمل فنهل .

.814

*0.000

 .11سله الت رنب فا رفب روحا المع ونة .

.775

*0.000

.8
.9

حس الت رنب ق راتا عل تق ن ال ع والمسلع واإلرال لزمةئا فا

العمل .

أاعر نللتمنز فا عملا نن زمةئا نع تلقا الت رنب

ا رتنلب ال إحصلئنل ع مستو

لة .α =0.05

نتضددا م د خددةل الج د ول رق د  )15أ معددلمةت ارتنددلب ننرسددو لفق درات المجددلل ال للددث تراوحددت نددن

 0.680يح أ ا  ،وذل فا الفقر ال لم ة التا ت

عل " حسن التدريب قدراتي على تققديم القدعم

والمساعدة واإلرشاد لزمالئي في العمل " و 0.842يح أقصا  ،وذل فا الفقر السل سة التدا تد
علدا ف حسقن التقدريب تققديري لقيمقة العمقل القذي أققوم بقه ف  ،والدذي نندن أ جمندب معدلمةت ا رتنددلب

المنن دة الددة إحصددلئنل ع د مسددتو مع ونددة  ، α= 0.05ممددل ن د ل عل د وجددو رجددة عللن دة فددا ص د ه
وقادرً على قياس ما وضع لقياسه.
ا
فقرات المجلل ال ل ا وبذلك يعتبر المجال صادقاً
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 معامالت الصدق لفقرات المجال الثالث الذي ينص على ( تقييم مستو النتائج):
نوضا ج ول رق
م

 ) 16معلمل ا رتنلب نن يل فقر م فقرات مجلل ف تقنن مستو ال تلئج ف الميو

 )13فقر وال رجة اليلنة للمجلل.
جدول رقم (  :)16معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تقييم مستو النتائج " والدرجة
الكلية للمجال
لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمإلية

الفقرة

.1

حس الت رنب م مستو أ اء المت رنن فا العمل.

.739

*0.000

.2

از الت رنب م ق رات المت رنن عل حل المايةت.

.747

*0.000

.3

بور الت رنب ق ر المت رنن عل العمل ضم فره عمل.

.716

*0.000

.4

أيسب الت رنب المت رنن الق ر عل العمل تحت الضغب.

.677

*0.000

.5

از الت رنب ق رات العلملن عل ا تصلل والتواصل

.779

*0.000

.6

ارت.
بور الت رنب ق رات العلملن عل اتخلذ القر ا

.790

*0.000

.7

حس الت رنب ق رات العلملن عل تحمل مسئولنلت ج ن .

.785

*0.000

.717

*0.000

.692

*0.000

.834

*0.000

.876

*0.000

.737

*0.000

.866

*0.000

.8
.9

از الت رنب ق ر المت رنن عل ا جلز األعملل التا نيلفو نهل فا

وقت أقل .

بور الت رنب ق ر المت رنن عل أ جلز األعملل التا نيلفو نهل

نجو أعلا.

 .10از الت رنب ق ر المت رنن عل ا ستخ ا األم ل للموار المتلحة .
.11
.12
.13

حس الت رنب ق ر المت رنن عل استخ ا التق نلت العلمنة الح ن ة
التا تخ مجلل عمله .
سله الت رنب فا تحسن ق ر المت رنن عل تبونر أسللنب عمل
جن .
از الت رنب م رضل المستفن ن م خ ملت ائر الترننة والتعلن
نلألو روا.

ا رتنلب ال إحصلئنل ع مستو

لة .α =0.05
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نتضددا م د خددةل الج د ول رق د  )16أ معددلمةت ارتنددلب ننرسددو لفق درات المجددلل ال ارنددب تراوحددت نددن

 0.677يح أ ا  ،وذلد فدا الفقدر الرانعدة التدا تد

علد " أكسقب التقدريب المتقدربين الققدرة علقى

العمل تحت الضغط " و 0.876يحد أقصدا ،وذلد فدا الفقدر الحل ندة عادر التدا تد

علدا ف حسقن

التدريب قدرة المتدربين على استخدام التقنيات العلمية الحديثة التي تخقدم مجقال عملهقم ف الدذي نندن

أ جمنددب معددلمةت ا رتنددلب المنن ددة الددة إحصددلئنل ع د مسددتو مع ونددة  ، α= 0.05ممددل ن د ل عل د

قادرً علققى قيققاس مققا
وجدو رجددة عللندة فددا ص د ه فقدرات المجددلل ال ددل ا وبققذلك يعتبقر المجققال صققادقاً وقق ا
وضع لقياسه.

ب .الصدق البنائي Structure Validity
نعتنددر الص د ه الن ددلئا أح د مق ددلنن

ص د ه األ ا الددذي نقددن

مد د

تحقدده األه د اف التددا ترند د األ ا

الوصول إلنهل ،وننن م ي ارتنلب يل مجلل م مجل ت ال راسة نلل رجة اليلنة لفقرات ا ستنل ة .وق

قدل النلحدث نلسدتخ ا معلمدل ا رتندلب ننرسدو للتحقده مد ذلد  ،ويل دت ال تدلئج يمدل هدا موضدحة
نللج ول رق .)17
جدول رقم ( :)17معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية
لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة

 .1تقنن مستو ر فعل المت رنن

.726

*0.000

 .2تقنن مستو التعل

.914

*0.000

 .3تقنن مستو السلو

.899

*0.000

 .4تقنن مستو ال تلئج

.868

*0.000

م

المجال

*ا رتنلب ال إحصلئنل ع مستو

ننن ج ول رق

لالرتباط

االحتمإلية)(Sig.

لة .α =0.05

 )17أ جمنب معلمةت ا رتنلب فا جمنب مجل ت ا ستنل ة الة إحصلئنل ع

مستو مع ونة  ، α= 0.05ونذل

تعتنر جمنب مجل ت ا ستنل ة صل قة وقل ر علا قنل

وضعت لقنلسه.
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مل

سابعاً :ثبات االستبانة Reliability
نقص ن نلت ا ستنل ة أ تعبا هذه ا ستنل ة ف
ف

الظروف والاروب أو نعنلر أخر أ

تغننرهل نايل يننر فنمل لو ت إعل
وق تحقه النلحث م

ال تلئج إذا أعن تبننقهل ع مرات متتللنة تحت

نلت ا ستنل ة نع ا ا ستقرار فا تلئج ا ستنل ة وع

توزنعهل عل أف ار العن ة ع م ارت خةل فترات زم نة معن ة.

نلت استنل ة ال راسة نبرنقتن :

 .1معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient
استخ النلحث برنقدة ألفدل يرو ندلخ لقندل
رق .)18

ندلت ا سدتنل ة ،ويل دت ال تدلئج يمدل هدا منن دة فدا جد ول

جدول رقم ( :)18معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

.1

تقنن مستو ر فعل المت رنن

17

0.898

0.947

.2

تقنن مستو التعل

14

0.936

0.967

.3

تقنن مستو السلو

11

0.932

0.965

.4

تقنن مستو ال تلئج

13

0.936

0.968

جميع مجاالت االستبانة

55

0.970

0.985

المجال

م

الثبات*

* ال نلت = الجذر الترننعا الموجب لمعلمل ألفل يرو نلخ

دروح
تانر ال تلئج الموضحة فا ج ول  )18أ قنمدة معلمدل ألفدل يرو ندلخ مرتفعدة ليدل مجدلل حندث تت ا

نددن

 )0.936- 0.898نن مددل نلغددت لجمنددب فق درات ا سددتنل ة  .)0.970ويددذل قنمددة ال نددلت مرتفعددة

تتروح نن
ليل مجلل حنث ا

 ، )0.968- 0.947نن مل نلغت لجمنب فقدرات ا سدتنل ة  )0.985وهقذا

يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.

ونذل تيو ا ستنل ة فا صدورتهل ال هلئندة يمدل هدا فدا الملحده  )3قلنلدة للتوزندب .ونيدو النلحدث قد
تدي م ص ه و نلت استنل ة ال راسة  ،ممل نجعله عل

ال تلئج واإلجلنة ع أسئلة ال راسة واختنلر فرضنلتهل.
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قة تلمة نصحة ا ستنل ة وصةحنتهل لتحلنل

 .2طريقة التجزئة النصفية Split Half Method
حن ددث ت د د تجزئد ددة فق د درات ا ختن ددلر إل د د ج د دزأن
الزوجنة) ،د تد حسدلب معلمدل ا رتندلب ندن

األسد ددئلة ذات األرق ددل الفر ند ددة ،واألسد ددئلة ذات األرقد ددل
رجدلت األسدئلة الفر ندة و رجدلت األسدئلة الزوجندة ،ونعد

ذل د ت د تصددحنا معلمددل ا رتنددلب نمعل لددة سددننرمل ن دراو  Spearman Brown:معلمددل ا رتنددلب

2r
المعد ل =
1 r

حندث  rمعلمددل ا رتندلب نددن

رجدلت األسدئلة الفر نددة و رجدلت األسددئلة الزوجندة .وت د

الحصول عل ال تلئج الموضحة فا ج ول .)19
جدول ( : )19طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
م

معامل

المجال

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

 .1تقنن مستو ر فعل المت رنن

0.864

*0.927

 .2تقنن مستو التعل

0.827

0.905

 .3تقنن مستو السلو

0.908

*0.952

 .4تقنن مستو ال تلئج

0.814

*0.898

0.955

*0.977

الدرجة الكلية لالستبانة
* ت استخ ا معل لة جتمد حنث أ ع األسئلة الفر نة

نسلوي ع األسئلة الزوجنة

واضد د ددا م د د د ال تد د ددلئج الموضد د ددحة فد د ددا ج د د د ول  )19أ قنمد د ددة معلمد د ددل ا رتند د ددلب المع د د د ل سد د ددننرمل

نراو  )Spearman Brownمرتفعة و اله إحصلئنل  ،حنث تراوحت نن

 ،(0.952 - 0.898نن مل

نلغدت ال رجدة اليلندة لةسدتنل ة  )0.977وندذل تيدو ا سدتنل ة فدا صدورتهل ال هلئندة يمدل هدا فدا

الملحه ) ( 3قلنلة للتوزنب ،ونذل نيو النلحث ق تدي م ص ه و نلت اسدتنل ة ال ارسدة ممدل نجعلده
علد

قدة تلمدة نصدحة ا سدتنل ة وصدةحنتهل لتحلندل ال تدلئج واإلجلندة عد أسدئلة ال ارسدة واختندلر

فرضنلتهل.
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الفققصققققققل الخقققامققس
تحليل البيانات
واختبار فرضيات الدراسة
تمهيد
أو ًال  :الوص

اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

ثانياً :اختبار فرضيات الدراسة
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تمهيد
نستعرض هذا الفصل تحلنل الننل دلت واختندلر فرضدنلت ال ارسدة وا جلندة علدا أسدئلة ال ارسدة والوقدوف
علا أنرز تلئج ا ستنل ةوالتا ت التوصل إلنهل والتا ت التوصل إلنهل م خةل تحلنل فقراتهل  ،وذل
نلستخ ا األسللنب اإلحصلئنة الوصفنة وا ست لنة لتحلنل ننل لت ال راسة والتوصل ل تلئجهدل ومد

م لقاتهل والتعلنه علنهل.

أو ًال  :الوص

د

اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

وفنمل نلا عرض لعن ة ال راسة وفه الننل لت الاخصنة

 .1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذير

250

39.9

أ

376

60.1

626

100.0

المجموع

نتضا م ج ول  )20أ مدل سدنته  %39.9مد عن دة ال ارسدة ذيدور ،نن مدل  %60.1أ دلث .ونعدزو

النلحث ارتفل

سنة األ لث فا مجتمب ع

سنة الذيور إل بننعة مجتمب ال راسة ،م حنث الج

حنث تنلغ سدنة اإل دلث فدا مجتمدب ال ارسدة  %59.3أمدل سدنة الدذيور فهدا. %40.7وهدذا نرجدب إلد
أ العلمةت م ا لث الةئا نعمل فا الم ار نقمد نتعلدن يدل مد

الدذيور وا دلث فدا المرحلدة

ا سلسنة ال نل ،ا لث فا المرحلة ا سلسنة العلنل) ،أمدل العدلملن مد الدذيور فنقومدو نتعلدن الدذيور

فا المرحلة ا سلسنة العلنل فقب).

 .2توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل م 25

43

6.9

م  25إل أقل م  35س ة

223

35.6

م  35إل أقل م  45س ة

232

37.1

 45س ة فدي ر
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20.4

المجموع

626

100.0
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الت و فدا فئدلت العمدر ندن العدلملن فدا ائدر الترنندة والتعلدن  ،حندث

نتضا م ج ول رق  )21م

أ مل سنته  %6.9م عن دة ال ارسدة أعمدلره أقدل مد  25سد ة ونعدزو النلحدث هدذه ال سدنة إلد أ

تتروح أعملره م  25إل أقل
هذه الفئة تم ل الخرنجن الج والمعن ن ح ن ل فا ال ائر  %72.3 ،ا

م  45س ة ،ونعزو النلحث هذه ال سنة إل أ األو روا تسدعا ائمدل إلد اسدتقبلب البلقدلت واليدوا ر
الالنة والممنز فا التخصصلت المختلفة والذي نمتلز نلل الب والحنونة وتقنل التغننر ،أمل الدذن تزند

أعمددلره ع د  45س د ة فنم لددو

سددنة  %20.4ونعددزو النلحددث هددذه ال سددنة إل د ا هددؤ ء ه د غللنددل

أصددحلب ال خنددر وال ضددج اإل اري ال ددذن نتقل د و فددا معظ د األحن ددل الم لصددب القنل نددة واإل ارنددة ف ددا

ال ائر .

 .3توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول رقم (  :)22توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

نلو متوسب فمل و

53

8.5

نيللورنو

424

67.7

نلو عللا

81

12.9

ملجستنر

59

9.4

يتو ار

9

1.4

المجموع

626

100.0

نتضا م ج ول رق  )22أ مل سنته  %8.5م عن ة ال راسة نحملدو

رجدة الد نلو المتوسدب فمدل

رج ددة الني ددللورنو

وه ددا ال س ددنة األين ددر ف ددا

و وه العلملو فا الوظلئف ال نل التا

تحتل لمؤهدل علمدا ،م دل وظدلئف اليتندة  ،الم ارسدلو

الس ددلئقن  ،الحد د ار  ،األذ ددة) .و س ددنة  %67.7نحمل ددو

المؤهةت العلمنة لعن ة ال راسة  ،ونعزو النلحث ذل إل حر

األو روا عل توظنف اليوا ر النادرنة

المؤهلددة لاددغل الوظددلئف ،يمددل أ الحصددول عل د ال رجددة الجلمعنددة األولددا النيددللورنو ) هددو الاددرب

األسلسا األول للتق للوظلئف المتخصصة فا المجل ت المختلفة فا األو روا ،وممدل ند ل أنضدل علد

تاجنب األو روا للعلملن للحصول علا ال رجدة الجلمعندة ا ولدا النيدللورنو ) ضدم سنلسدتهل لل مدو

المه ددا وتبددونر العددلملن ل د نهل م د خددةل المسددلهمة فددا الرسددو ال ارس د نة وتق د ن التسددهنةت ا ارنددة
الةزمة للعلملن إليملل راسته الجلمعنة للحصول علا رجة النيدللورنو  ،و سدنة  %23.7نحملدو

رجلت علنل نع رجة النيللورنو  ،ونعزو النلحث هذه ال سنة إل سعا وتوجه العلملن نلل ائر لل مدو

المه ا وتبونر أ فسه أيل نمنل م خةل ا ل تحله ننرامج ال راسلت العلنل فا الجلمعلت المختلفة
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 .4توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية

جدول رقم ( :) 23توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
الدرجة الوظيفية

العدد

النسبة المئوية %

8- 2

92

14.7

12- 9

409

65.3

20-13

125

20.0

المجموع

626

100.0

دروح م د 2
نتضدا مد ج د ول رقد  )23أ مددل سدنته  %14.7م د عن دة ال ارسددة رجدته الوظنفنددة تت ا
إل  8وه نم لو فئة العلملن فا السيرتلرنل واليتنة والمراسلن واألذ دة والحد ار

والسدلئقن %65.3 ،

دروح رجددته الوظنفنددة م د  9إل د  12وه د الحلصددلن عل د ال رجددة الجلمعنددة األولددا النيددللورنو )
ت تد ا

وهدا الاددرب األسلسددا للتق د للوظددلئف فددا ائددر الترننددة والتعلددن فددا وظنفددة م د ر والوظددلئف ا ارنددة

تتروح رجدته الوظنفندة مد  13إلد  20وهد العدلملو فدا الوظدلئف
العلنل فا ال ائر ،نن مل  %20.0ا
نر لمج الترننة والتعلن رجة .20

اإل ارنة إنت اء م م نر مسلع ومارف ترنوي رجة  13إل رئن

 .5توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
جدول رقم ( :) 24توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل م  5س وات

96

15.3

م  5إل أقل م  10س وات

160

25.6

م  10إل أقل م  15س وات

214

34.2

م  15إل أقل م  20س ة

84

13.4

 20س ة فدي ر

72

11.5

المجموع

626

100.0

نتضا م ج ول  )24أ مل سنته  %15.3م عن ة ال راسة س وات خنرته أقل م  5س وات وه

تتروح س وات خنرته م  5س وات إل أقل م 15
الموظفو المعن و ح ن ل فا ال ائر  %59.8 ،ا
س ة ،ونعزو النلحث هذه ال سنة إل

األ خنر والذي رافقه استقبلب ع

سنلسة األو روا فا زنل

ع

الم ار

خةل العار س وات

يننر م الخرنجن الانلب لاغل وظنفة م ر
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فا ائر الترننة

والتعلن  ،سنة  % 24.9تتروح س وات خنرته م  15إل  20س ة فدي ر وه العلملن ذوي الخنر

والذن غللنل مل نتقل و الم لصب اإل ارنة واإلارافنة فا ال ائر .

 .6توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التي التحق بها المستجيب
جدول رقم ( :) 25توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات
عدد الدورات

العدد

النسبة المئوية %

ل أتله أي ت رنب

0

0.0

ورتن فدقل

208

33.2

 7- 3ورات

348

55.6

 12- 8ور

46

7.8

 13ور فدي ر

21

3.4

المجموع

626

100.0

نتضا م ج ول  )25أ مل سنته  %0.0م عن ة ال راسة ل نلتحقوا نددي ور ت رننندة%33.2 ،

التحق دوا ن د ورتن فدقددل %55.6 ،التحق دوا ن د ورات ع د هل م د  3إل د  7ورات %7.3 ،التحق دوا ن د ورات
ع د هل م د  8إل د  12ور نن مددل  %3.4التحق دوا ند د  13ور ف ددي ر ،ونعددزو النلحددث ذل د إل د سنلسددة
ال مو المه ا للعلملن والتا تتنعهل األو روا مب موظفنهل م خةل اخضلعه لندرامج التد رنب المت وعدة
والمستمر التا تفن ه فدا مجدلل عملهد وتعمدل علد تبدونر قد راته ومهدلراته الذاتندة وترتقدا نمسدتوي

أ ائه .

ثانياً :اختبار فرضيات الدراسة:
ختنلر فرضنلت ال راسة ت استخ ا اختنلر Tلعن ة واح  ،لمعرفة مل إذا يل ت متوسب رجة
ا ستجلنة ليل فقر م فقرات محلور ا ستنل ة ق وصلت إل
تختلف ع هل اختةفل جوهرنل أي نصور واضحة.

رجة الحنل

محلن ) وها  3أ

الفرضقية الصقفرية :متوسدب رجدة اإلجلندة نسدلوي  3وهدا تقلندل ال رجدة المتوسدبة محلند ) حسددب
مقنل

لنيرت المستخ .

الفرضية البديلة :متوسب رجة اإلجلنة

نسلوي . 3
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إذا يدل ت  Sig Sig > 0.05أيندر مد  )0.05فإ ده

نميد رفدض الفرضدنة الصدفرنة ونيدو فدا

هذه الحللة متوسب آراء أف ار العن ة حول الظلهر موضب ال راسة

نختلف جوهرندل عد

رجدة الموافقدة

المتوسدبة محلن د ) وه د  ، 3أمدل إذا يل دت  Sig Sig<0.05أقددل مد  )0.05فنددت رفددض الفرضددنة
الصددفرنة وقنددول الفرضددنة الن نلددة القلئلددة ن دد متوسددب آراء األف د ار نختلددف جوهرنددل ع د

المتوسددبة محلن د ) وه د  ، 3وفددا هددذه الحللددة نمي د تح ن د مددل إذا يددل
نق

نصور جوهرنة ع

رجددة الموافقددة

متوسددب اإلجلنددة نزن د أو

رجدة الموافقدة المتوسدبة محلند ) وهد  ،3وذلد مد خدةل إادلر قنمدة

ا ختنددلر فددإذا يددل ت إاددلر قنمددة ا ختنددلر موجنددة  ،فمع ددله أ المتوسددب الحسددلنا لإلجلنددة نزن د ع د
رجة الموافقة المتوسبة محلن ) والعي

صحنا.

فرضيات الدراسة :
 .1الفرضية ال ولى
يساهم تقييم "رد فعل المتدربين" عند مستوي داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05في فعالية برامج التدريب
بدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي".
ت استخ ا اختنلر  Tلمعرفة مل إذا يل ت متوسب رجة ا ستجلنة ق وصلت إل
المتوسبة محلن ) وها  3أ

رجة الموافقة

 .ال تلئج موضحة فا ج ول رق .)26

جدول رقم ( :)26المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تقييم رد
فعل المتدربين "
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

خةل الت رنب.

ال نحرا

ت وعت أسللنب ووسلئل الت رنب المستخ مة

المعياري

م المالرية فنه.

قيمة االختبار

.3

نلنا محتو الت رنب احتنلجلتا وتوقعلتا

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

نةئ محتو الت رنب بننعة عملا.

الرتبة

م

.1

الفقرة

81.38 4.07

35.27 0.757

*0.000

1

75.55 3.78

25.38 0.766

*0.000

7

76.99 3.85

26.08 0.814

*0.000

4
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.4

توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث

69.04 3.45

12.47 0.905

*0.000

16

72.16 3.61

17.46 0.871

*0.000

14

70.13 3.51

14.43 0.875

*0.000

15

75.45 3.77

22.39 0.859

*0.000

8

ن لسب توقنت الت رنب ظروف عملا .

67.05 3.35

1.020

8.63

*0.000

17

نتمتب الم رنو نلليفلء الةزمة للت رنب.

78.23 3.91

27.49 0.828

*0.000

2

 .10نتمنز الم رنو نللخنر اليلفنة فا مجلل
الت رنب.

78.01 3.90

27.18 0.826

*0.000

3

أع ت الموا الت رنننة نايل جن .

76.40 3.82

28.11 0.728

*0.000

5

 .12نوايب محتوي الموا الت رنننة التبورات
الح ن ة فا مجلل عملا .

74.96 3.75

22.04 0.844

*0.000

9

75.74 3.79

23.26 0.846

*0.000

6

 .14نوفر القلئمو عل الت رنب التسهنةت
الةزمة أل جلحه.

74.42 3.72

22.84 0.789

*0.000

10

 .15تتوافه أ ابة الت رنب العملنة مب مواضنب
الت رنب ال ظرنة

73.97 3.70

22.12 0.786

*0.000

12

.5

التهونة.
توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث
اإلضلء .

.6

توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث

.7

تتةء م الت رنب مب محتوي نرامج

.8
.9

.11

.13

.16

األ لث.

الت رنب.

أفل ت ا الموا الت رنننة فا مجلل عملا.

نحر

القلئمو عل الت رنب عل

استبة آراء المت رنن حول نر لمج

73.17 3.66

19.89 0.827

*0.000

13

الت رنب فا هلنته.
 .17أاعر نللرضل ع نرامج الت رنب فا ائر
الترننة والتعلن نلألو روا.
جميع فقرات المجال معاً
* المتوسب الحسلنا ال إحصلئنل ع مستو

74.09 3.70

19.78 0.889

*0.000

*0.000 32.92 0.551 74.50 3.73
لة .   0.05
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11

مل نلا:

م ج ول رق  )26نمي استخة

 -أ جمندب فقدرات المجدلل األول ف تقندن ر فعدل المتد رنن ف يل دت الدة إحصدلئنل ع د مسدتو

لدة

 ،   0.05نمتوسبلت حسلننة متفلوتة تراوحت نن ) )4.07- 3.53والمتوسب الحسدلنا ال سدنا ليدل

دروح ندن
فقدر تد ا

 ،)%81.38 - %67.05وقنمدة ا ختنددلر تراوحددت ندن ) ،)35.27- 8.63وأ

القنمددة ا حتمإلن دة  )Sig.تس دلوي  ، 0.000ممددل ن د ل عل د أ متوسددب رجددة ا سددتجلنة لهددذه الفق درات
تختلف جوهرنل ع
عل يل فقر م

رجدة الموافقدة المتوسدبة وهدا  3وهدذا نع دا أ ه دل موافقدة مد قندل أفد ار العن دة

فقرات هذا المجلل.

 نايل عل نمي القدول ندد المتوسدب الحسدلنا لجمندب فقدرات المجدلل األول ف تقندن مسدتو ر فعدلالمت رنن ف نسدلوي  ،3.73وأ المتوسدب الحسدلنا ال سدنا نسدلوي  ،%74.50قنمدة ا ختندلر ،32.92
وأ القنمددة ا حتمللن دة  )Sig.تس دلوي  0.000لددذل نعتنددر مجددلل ف تقنددن مسددتو ر فعددل المت د رنن ف
ال إحصددلئنل ع د مسددتو

نختلف جوهرنل ع

لددة  ،   0.05ممددل ن د ل عل د أ متوسددب رجددة ا سددتجلنة لهددذا المجددلل

رجدة الموافقدة المتوسدبة وهدا  3وهدذا نع دا أ ه دل موافقدة مد قندل أفد ار العن دة

عل فقرات هذا المجلل ون رجة مرتفعة.

عل

 -حنث حصلت الفقر  )1التا ت

ف نةئ محتو الت رنب بننعة عملا ف عل

األولا م حنث األهمنة  ،ونعزو النلحث ذل إل وجو سنلسة واضحة ومح

المرتنة

فا األو روا ع

مسا وتح ن ا حتنلجلت الت رنننة للعلملن قنل الحلقه نللنرامج الت رنننة التا ت لسب احتنلجلته

وتتفه مب بننعة عمله .

 -يمل حصلت الفقر  )9والتا ت

ال ل ا م

عل ف نتمتب الم رنو نلليفلء الةزمة للت رنبف عل الترتنب

حنث األهمنة  ،ونعزو النلحث ذل

نتمتعو اليفلء الةزمة لعملنة الت رنب.

 -وحصلت الفقر  )4والتا ت

إل

حر

األو روا عل

اختنلر الم رنن

الذن

عل ف توج قلعلت ت رنب مةئمة م حنث التهونةف عل المرتنة

قنل ا خنر م حنث األهمنة  ،ونعزو النلحث ذل إل ع

توفر قلعلت ت رنب مخصصة للت رنب

فا األو روا  ،حنث نت الت رنب غللنل فا القلعلت المخصصة ل راسة بةب وبللنلت يلنة ت رنب غز
وها غنر مع نللايل اليلفا لت فنذ نرامج الت رنب فنهل.

 -أمل الفقر  )8والتا ت

عل ف ن لسب توقنت الت رنب ظروف عملا ف فق حصلت عل الترتنب

ا خنر م حنث األهمنة  ،ونعزو النلحث ذل إل أ توقنت الت رنب نايل علمة أسلسنل فا تقنل

العلملن للت رنب حنث غللنل مل نت الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نع ا تهلء سلعلت ال وا الرسمنة
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للعلملن أو نت تفرنغ المت رب م العمل فا نو معن م اإلسنو عل أ نت ترحنل جمنب مهلمه

فا هذا النو لنلقا أنل اإل سنو األخر  ،ممل نايل علمل ضغب سلنا عل

العلملن فا تقنل

الت رنب ونؤ ر عل

رجة ا ستفل م ه

ون ددلء عل د مددل تق د

يققتم قبققول الفرضققية ال ولققي القائلققة بققق يسققاهم تقيققيم "رد فعققل المتققدربين" عنققد

.

مسقتوي داللقة إحصقائية ) (α ≤ 0.05فقي فعاليقة بقرامج التقدريب بقدائرة التربيقة والتعلقيم فقي وكالقة
الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
لددذا نمي د القددول أ ندرامج الت د رنب فددا ائددر الترننددة والتعلددن فددا األو ددروا تعتنددر فعللددة م د وجهددة ظددر
العلملن فنهل  ،وأ مسلهمة تقنن ر فعل المت رنن فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلدن فدا

األو ددروا هددا مسددلهمة ن رجددة مرتفعددة  ،حن دث يددل المتوسددب الحسددلنا ال سددنا  ، )%74.5وهددذا ن د ل
عل د أ همنددة اسددتبة ر فعددل المت د رنن للتعددرف عل د م د ي رضددله ع هددل وسددعل ته نللماددلرية فنهددل

ومعرفة جوا ب القو ا نجلننة فنهل وتعزىزهل ومعرفة جوا ب الضعف السلننة فنهل ومعلجلتهل.

وتتفدده ال تددلئج المتحصددل علنهددل م د التحلن دل ا حصددلئا لفق درات المجددلل األول ف تقنددن مسددتو ر فع دل

المتد رنن ف مدب تدلئج ارسدة يدل مد

مد نري المد ار

القنسدا  )2010،فدا أ تدد نر الد ورات الت رننندة فدا مهدل

فدا محلفظددلت فلسدبن  ،مد

وجهددة ظدره  ،قد حقدده رجدة مرتفعدة ج د ا،

و أندو سدلبل  )2004،فدا أ التد رنب اإل اري الممدول مد

الخدلر الدذي ت فدذه الم ظمدلت غندر

الحيومنة قوي وفعلل ناديل عدل  ،وذو جد و عللندة نم ظدور المتد رنن  ،و المدري  )2007 ،فدا أ

قد ر الندرامج الت رننندة

أف ار عن ة ال راسة يل ت له استجلنلت انجلننة ذات

لة إحصلئنة حدو مد

حدو الد ورات الت رننندة المق مدة لهد أ دلء الخ مدة مد

وزار الترنندة والتعلدن العدللا نمحلفظدلت غدز

الحللنة فا رفب يفلء الضنلب  ،و حمل  ،النهنهل ا  )2011،فا أ اتجلهدلت المعلمدن الحيدومنن

اتجلهددلت إنجلننددة ،و علن د ن  )2004 ،فددا أ أف د ار العن ددة نحملددو اتجلهددلت انجلننددة معت لددة ح دو
الت رنب نايل عل  ،و الصدللا  )2005 ،فدا أ سدل ت مادلعر الرضدل لد ي األفد ار المسدتفن ن مد

التد رنب اتجددله ظدروف ورات الت د رنب األخدر  ،وتختلددف مدب تددلئج ارسدة المص د ر  )2010،فدا أ ده
ندت تقندن الت د رنب علد مسددتوي ر الفعدل فددا الهنئدلت المحلندة إل د حد مددل ،و سدع نة  )2005 ،التددا

خلصت إل أ إ ار اليلنلت التق نة

تن ي اهتمدمل فا تقنن العملنة الت رننندة .يمدل تختلدف مدب تدلئج

ارسدة  )Suhonen,2009التدا خلصدت إلد أ التقندن علد مسدتو ر الفعدل لدن

عل رؤنة واضحة لفلعلنة الت رنب.
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يدلف للحصددول

 .2الفرضية الثانية
يساهم تقييم" تعلم المتدربين" عنقد مسقتو داللقة إحصقائية ) (α ≤ 0.05فقي فعاليقة بقرامج التقدريب
بدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
ت د اسددتخ ا اختنددلر  Tلمعرف ددة مددل إذا يل د ت متوس ددب رجددة ا سددتجلنة ق د وص ددلت إل د

المتوسبة وها  3أ

 .ال تلئج موضحة فا ج ول .)27

رجددة الموافق ددة

جدول ( :)27المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تقييم مستو
تعلم المتدربين

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

صحا الت رنب مفلهن خلبئة ل ي متعلقة

3.68

73.59

0.844

20.11

*0.000

12

3.70

74.06

0.837

20.96

*0.000

9

3.69

73.73

0.826

20.72

*0.000

11

3.80

76.03

0.822

24.39

*0.000

2

.6

حس الت رنب فهما وا رايا لبننعة عملا

3.76

75.22

0.846

22.49

*0.000

4

.7

بور الت رنب ق رتا عل التخبنب.

3.73

74.65

0.874

20.92

*0.000

8

3.57

71.36

0.887

16.00

*0.000

13

3.70

73.99

0.819

21.29

*0.000

10

.2
.3
.4
.5

.8
.9

نبننعة عملا .

صقل الت رنب مهلراتا العملنة التا امتليتهل
قنل الت رنب.
أيسن ا الت رنب الق ر عل التحلنل
وا ست تل .

عزز الت رنب مل ل ي م معلوملت تتعله

نعملا.

ع الت رنب ق رتا عل التقنن نحنل

وموضوعنة .

ع الت رنب ق رتا عل التحلنل والرنب نن
المتغنرات المختلفة.
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المعياري

.1

ال نح ار

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

از ت حصنلتا المعرفنة نع تلقا الت رنب .

3.91

78.14

0.783

28.96

*0.000

1

م

الرتبة

الفقرة

.10

زو ا الت رنب نآخر المستج ات العلمنة فا
مجلل عملا.

 .11أيسن ا الت رنب قنمل واتجلهلت ج ن .
.12
.13

سله الت رنب فا تحسن اتجلهلتا حو

وظنفتا.

حس الت رنب اتجلهلتا حو ائر الترننة

والتعلن فا األو روا.

 .14غنر الت رنب اتجلهلتا حو ننئة عملا.
جميع فقرات المجال معاً
* المتوسب الحسلنا ال إحصلئنل ع مستو

م ج ول  )27نمي استخة
-أ

3.74

74.75

0.965

19.11

*0.000

6

3.74

74.87

0.880

21.10

*0.000

5

3.77

75.35

0.877

21.79

*0.000

3

3.73

74.67

0.871

21.02

*0.000

7

3.50

69.92

0.897

13.77

*0.000

14

3.72

*0.000 27.09 0.660 74.31

لة .   0.05

مل نلا:

جمنددب فق درات المجددلل ال ددل ا ف تقنددن تعل د المت د رنن ف يل دت الددة إحصددلئنل ع د مسددتو

لددة

 ،   0.05نمتوسدبلت حسدلننة متفدوتدة تراوحدت ندن ) )3.91- 3.5والمتوسدب الحسدلنا ال سدنا ليدل

فقر ت اروح نن

 ،)%78.14-%69.92وقنمة ا ختنلر تراوحت نن ) ،)28.96-13.77وأ القنمدة

ا حتمللندة  )Sig.تسدلوي  ، 0.000ممددل ند ل علد أ متوسددب رجدة ا سدتجلنة لهددذه الفقدرات تختلددف
جوهرنل ع

فقر م

رجة الموافقة المتوسبة وها  3وهذا نع ا أ ه ل موافقة مد قندل أفد ار العن دة علد يدل

فقرات هذا المجلل .وق احتلت الفقر األولا الترتنب األول ،مد حندث األهمندة  ،نن مدل احتلدت

الفقر الرانعة عار الترتنب األخنر .

 -نادديل عددل  ،نميد د القددول ن دد المتوس ددب الحسددلنا نسددلوي  ،3.72وأ المتوس ددب الحسددلنا ال س ددنا

نس ددلوي  ،%74.31قنم ددة ا ختن ددلر  ،27.09وأ القنم ددة ا حتمللند دة  )Sig.تسد دلوي  ، 0.000ل ددذل
نعتنددر مجددللف تقنددن تعل د المت د رنن ف ال إحصددلئنل ع د مسددتو

متوسب رجة ا ستجلنة لهذا المجلل نختلف جوهرندل عد

لددة  ،   0.05ممددل ن د ل عل د أ

رجدة الموافقدة المتوسدبة وهدا  3وهدذا نع دا

أ ه ل موافقة م قنل أف ار العن ة عل فقرات هذا المجلل ون رجة مرتفعة.
 -حصلت الفقرات  )1والتا ت

عل ف از ت حصنلتا المعرفنة نع تلقا الت رنب ف عل الترتنب

األول م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل إل مل تحتونه نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن

فا األو روا م معلوملت ومعلرف ج ن ت إ ع ا هل ن قة م حنث الي وال و لنيتسنهل المت رب
أ لء الت رنب وتفن ه فا مجلل عمله.
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 -حصلت الفقرات  )5والتا ت

عل ف عزز الت رنب مل ل ي م معلوملت تتعله نعملا ف عل

الترتنب ال ل ا م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل

جو

إل

تصمن نرامج الت رنب والموا

الت رنننة فا األو روا نمل نتةئ مب احتنلجلت المت رنن ونرتنب منلار نعمله والمهل الميلف نهل.

 -حصلت الفقرات  )8والتا ت

عل ف ع الت رنب ق رتا عل التقنن نحنل وموضوعنة ف عل

الترتنب قنل األخنر م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل إل تصمن محتوي نرامج الت رنب والتا

نحظ موضو التقنن فنهل نللق ر اليلفا م ا هتمل ينلقا العملنلت اإل ارنة األخر  ،ممل

نح م ق ر المت رنن علا ايتسلب مهل ر التقنن نحنل وموضوعنة أل ائه الاخصا أو أ اء

زمةئه أو أل اء ائر الترننة والتعلن نلألو روا نايل عل .
 -حصلت الفقرات  )14والتا ت

عل ف غنر الت رنب اتجلهلتا حو ننئة عملا ف عل الترتنب

األخنر م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل إل اختةف ننئة الت رنب ع ننئة عمل المت رنن
نلإلضلفة إل

تصمن نرامج الت رنب الت تعمل علا ايسلب المت رنن

والخنرات واألسللنب التا تسله فا تحسن أ ائه وأ تلجنته
المت رنن

للعلملن .

حو ننئة عمله واظهلر مل نتوفر فنهل م

المعلرف والمهلرات

و ال ترينز علا تحسن اتجلهلت

جوا ب إنجلننة توفر ننئة عمل مرنحة

وبناء على ما تقدم يتم قبول الفرضية القائلة بقق يسقاهم تقيقيم" تعلقم المتقدربين" عنقد مسقتو داللقة
إحصقائية) (α ≤ 0.05فقي فعاليقة بقرامج التقدريب بقدائرة التربيقة والتعلقيم فقي وكالقة الغقوث الدوليقة
الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
لدذا نميد القددول أ ندرامج التد رنب فددا ائدر الترننددة والتعلدن فدا األو ددروا تعتندر فعللدة م د وجهدة ظددر
العلملن فنهل حنث أ مسلهمة تقنن تعل المت رنن فا فعللنة نرامج الت رنب ند ائر الترنندة والتعلدن فدا

األو ددروا هددا مسددلهمة ن رجددة مرتفعددة ،حنددث يددل المتوسددب الحسددلنا ال سددنا  ، )%74.31وهددذا ن د ل
علد د حد د وث تعلد د لد د ي المتد د رنن أ ددلء ما ددلريته ف ددا ند درامج التد د رنب وايتس ددلنه لمع ددلرف ومه ددلرات

واتجلهددلت وخن درات وأسددللنب ج ن د م د خددةل ماددلريته فددا ندرامج الت د رنب فددا ائددر الترننددة والتعلددن
نلألو روا.
وتتفدده ال ت ددلئج المتحص ددل علنهددل مد د التحلن ددل ا حصددلئا لفقددرات المج ددلل ال دل ا ف تقن ددن مس ددتو تعلد د

المتد رنن ف مددب تددلئج ارسددة يدة م د

المددري )2007 ،فددا أ الد ور الت رنننددة ايسددنت المت د رنن م د

الضنلب الع ن م المعلوملت واإلجراءات واألسللنب التبننقنة الةزمدة لرفدب يفدلءته فدا العمدل األم دا

 ،و زندل  )2012،فدا أ التد رنب سدله وناديل إنجدلنا وملحدوظ علد

ت مندة المهدلرات القنل ندة

لمواجهة األزملت وتعزىز قد رات المؤسسدة علد إ ار ومواجهدة األزمدلت ،و المصد ر )2010 ،فدا أ ده
140

نددت تقنددن الت د رنب عل د مسددتوي الددتعل فددا الهنئددلت المحلنددة إل د ح د مددل  ،و حسددن  )2011،فددا أ

النر ددلمج الت د رننا حقدده فعللنددة ن رجددة م لسددنة فددا ت منددة التحصددنل المعرفددا والجل ددب ا ائددا لمهددلرات
التقون الترنوي ل

معلما التعلن األسلسا ،راسة محم  (2012،فا أ حجد تدد نر النر دلمج يدل

ينند ار فدا ت منددة يدل مد أ اءات الت د رن
الحموري )2011 ،فا أ

القدر

التدا تحقده الددتعل ال ادب ومهدلرات اللغددة  ،ارسدة مغددلنر ،

تلئج النر لمج المقترح للت رنب العقلا ذو أ ر انجدلنا فدا تعلدن مهدلر رمدا

ونسده ناديل فعدلل فدا تبدونر المهدلرات العقلندة ،و ارسدة موسد  )2007 ،فدا أ الندرامج

الت رنننة تيسب المت رنن مهلرات وعلرف واتجلهلت أفضل تسلع فا تحسن إ ار الموظفن لبننعدة
ورهد فدا العمدل ،ارسدة الصددللا  )2005 ،فدا أ التحصدنل جدلء مقنددول لمدل تد تق نمده م د

رو

ظرنة وتبننقنة ،و  )McMahon,2010فدا أ معظد المتد رنن المه ندن قدل رن علد التعلمدل مدب

التي ولوجنل الم لسنة والتا تزن م ق راته .
 .3الفرضية الثالثة:

يساهم تقييم "سلوك المتدربين" عند مستو داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05في فعالية برامج التدريب
بدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
ت استخ ا اختنلر  Tلمعرفة مل إذا يل ت متوسب رجة ا ستجلنة ق وصلت إل
المتوسبة وها  3أ

رجة الموافقة

 .ال تلئج موضحة فا ج ول رق .)28

جدول رقم ( :)28المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تقييم
سلوك المتدربين "

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

.2

بور الت رنب عةقلتا نزمةئا.

3.82

76.42

0.828

24.78

*0.000

4

المعياري
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ال نح ار

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

.1

بنقت مل تعلمته خةل مالريتا فا الت رنب

3.98

79.62

0.845

29.06

*0.000

1

م

الرتبة

الفقرة

.3

حس الت رنب عةقتا نرؤسلئا .

3.76

75.22

0.899

21.15

*0.000

7

3.80

76.04

0.981

20.45

*0.000

6

3.81

76.26

0.948

21.47

*0.000

5

3.89

77.88

0.857

26.03

*0.000

2

3.87

77.31

0.846

25.58

*0.000

3

3.69

73.86

0.800

21.66

*0.000

9

3.67

73.35

0.920

18.16

*0.000

11

 .10أصنحت أي ر تينفل مب الننئة التا أعمل
فنهل

3.73

74.63

0.844

21.70

*0.000

8

 .11سله الت رنب فا رفب روحا المع ونة .

3.67

73.40

0.943

17.74

*0.000

10

3.79

*0.000 28.98 0.683 75.81

.4
.5

حفز ا الت رنب للترقا وتحسن وضعا
الوظنفا
از الت رنب ق لعلتا نللتمس نوظنفتا وع
النحث ع غنرهل.

.6

حس الت رنب تق نري لقنمة العمل الذي أقو

.7

از الت رنب قتا ن فسا ونق راتا .

.8

حس الت رنب ق راتا عل تق ن ال ع

.9

أاعر نللتمنز فا عملا نن زمةئا نع

نه

والمسلع واإلرال لزمةئا فا العمل .
تلقا الت رنب

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسب الحسلنا ال إحصلئنل ع مستو

م ج ول رق  )28نمي استخة

لة .   0.05

مل نلا:

 -أ جمندب فقدرات المجدلل ال للدث ف تقندن سدلو المتد رنن ف يل دت الدة إحصدلئنل ع د مسدتو

لدة

 ،   0.05نمتوسبلت حسلننة متفلوتة تراوحت نن ) )3.89- 3.67والمتوسب الحسدلنا ال سدنا ليدل

فقدر تد اروح ندن

 ،)%79.62 - %73.35وقنمدة ا ختندلر تراوحدت ندن ) ،)29.06- 17.74وأ

القنمددة ا حتمللن دة  )Sig.تسددلوي  ،0.000ممددل ن د ل عل د أ متوسددب رجددة ا سددتجلنة لهددذه الفق درات
تختلف جوهرنل ع
عل يل فقر م

رجة الموافقة المتوسبة وها  ، 3وهذا نع ا أ ه ل موافقة مد قندل أفد ار العن دة

فقرات هذا المجلل.
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 -ونايل عل نمي القول ند المتوسب الحسلنا نسلوي  ،3.79وأ المتوسب الحسلنا ال سنا نسلوي

 ،%75.81قنمة ا ختنلر  ،28.98وأ القنمدة ا حتمللندة  )Sig.تسدلوي  0.000لدذل نعتندر مجدلل
ف تقنن سلو المت رنن ف ال إحصلئنل ع مستو

ا ستجلنة لهذا المجلل نختلف جوهرنل ع

لدة  ،   0.05ممدل ند ل علد أ متوسدب رجدة

رجة الموافقة المتوسبة وها  3وهذا نع ا أ ه ل موافقة

م قنل أف ار العن ة عل فقرات هذا المجلل ون رجة مرتفعة.
حصلت الفقر  )1التا ت
األول م

ف بنقت مل تعلمته خةل مالريتا فا الت رنبف عل

عل

حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل

إل

الترتنب

ا تقلل أ ر التعل ال لتج م المالرية فا نرام ج

الت رنب عل ا اء المت رنن وأ عيلسه علا مهلراته وسلويه .
 -حصلت الفقر  )6التا ت

عل

ف حس الت رنب تق نري لقنمة العمل الذي أقو نهف عل

الترتنب ال ل ا م حنث األهم نة ونعزو النلحث ذل إل ايتسلب المت رنن الي نر م المعلوملت
خةل الت رنب ع بننعة العمل الذي نقومو نه واهمنته وانعل ه و تلئجه ممل نؤ ي لزنل تق نر

العلملن للعمل الذي نقومو نه .

 -وحصلت الفقر  )11التا ت

عل ف سله الت رنب فا رفب روحا المع ونة ف عل الترتنب قنل

ا خنر م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل
ا و روا م ل

نعض المايةت التا ترافه عملنة الت رنب فا

توقنت الت رنب  ،توفر ننئة الت رنب الم لسنة ،ع

استبة أراء المت رنن فا

هلنة الت رنب).
 -وحصلت الفقر  )9التا ت

علا ف أاعر نللتمنز فا عملا نن زمةئا نع تلقا الت رنب ف عل

الترتنب ا خنر م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل إل أ أغلب نرامج الت رنب فا ائر الترننة

والتعلن فا معظمهل لنست اختنلرنة ونخضب لهل جمنب العلملن فا ال ائر و تمننز أو است لء وفه
الخبة المع م قس الت رنب فا ال ائر لتبونر العلملن و موه المه ا.

وبناء على ما تقدم يتم قبول الفرضية القائلة بق ،يساهم تقييم "سلوك المتدربين" عنقد مسقتو داللقة

إحصقائية ) (α ≤ 0.05فقي فعاليقة بقرامج التقدريب بقدائرة التربيقة والتعلقيم فقي وكالقة الغقوث الدوليقة
الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
لدذا نميد القددول أ ندرامج التد رنب فددا ائدر الترننددة والتعلدن فدا األو ددروا تعتندر فعللدة م د وجهدة ظددر

العلملن فنهل حندث أ مسدلهمة تقندن سدلو المتد رنن فدا فعللندة ندرامج التد رنب ند ائر الترنندة والتعلدن

فدا األو ددروا هددا مسدلهمة ن رجددة مرتفعددة  ،حندث يددل المتوسددب الحسدلنا ال سددنا  ، )%75.81وهددذا
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ن ل عل ح وث تغنر انجلنا فدا سدلو المتد رنن

الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

تنجدة تبننده مدل تعلمدوه أ دلء مادلريته فدا ندرامج

واتفقت هذه ال تلئج مب نعض ال راسلت ي راسة ال جلر )2011،فا أ وجو عةقدة بر ندة ندن واقدب

النرامج الت رنننة فا وزار الترننة والتعلن الفلسبن نة فا محلفظة الخلنل واأل اء الوظنفا للعلملن فنه ،
و الصددللا  )2005 ،فددا أ مددل ت د تحصددنله خددةل ورات الت د رنب يددل لدده األ ددر ا نجددلنا فددا أ اء
وسلوينلت األف ار نعد مد مد التحدلقه نعملهد  ،و سدع نة )2005 ،فدا أ أسدللنب التد رنب المتنعدة
نلليلندلت التق ندة تسدله فدا زندل فلعلندة أ اء العدلملن نمدل ند عي

إنجلندل علد قد ر العدلملن علد

اإلن ا وا نتيلر ،و موس  )2007 ،فا أ النرام ج الت رنننة تسدله فدا تحسدن األ اء ،واختلفدت مدب
راسة أنو سلمنة  )2007،التا خلصت إل أ ه ل ني ه ل رأي محد حدول قندل

ميتددب األو ددروا أ ددلء العمددل ،و المص د ر  )2010 ،الت ددا نن ددت أ الهنئددلت المحلن ددة

سدلو مدوظفا
تقددو نتقن ددن

الن درامج الت رننن ددة علد د مس ددتو الس ددلو و ،ال عنم ددا  )2010 ،ف ددا أ مس ددتوي ت ددد نر التد د رنب علد د
تبونر أ اء العلملن فا وزار الصحة العراقنة يدل متوسدبل و  )Suhonen,2009التدا خلصدت إلد
ع المت رنن نع أ تهلء الت رنب والعو للعمل ل ني يلفنل ومفن ا نلل رجة المبلونة.

أ

 .4الفرضية الرابعة:
يساهم تقييم "النتائج التنظيمية" عند مستو داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05في فعالية برامج
التدريب بدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي.
ت د اسددتخ ا اختنددلر  Tلمعرف ددة مددل إذا يل د ت متوس ددب رجددة ا سددتجلنة ق د وص ددلت إل د

المتوسبة وها  3أ

 .ال تلئج موضحة فا ج ول رق .)29

رجددة الموافق ددة

جدول رقم ( :)29المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " تقييم النتائج
التنظيمية
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

ال نحرا
المعياري
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قيمة االختبار

فا العمل.

القيمة االحتمالية ().Sig

حس الت رنب م مستو أ اء المت رنن

78.49 3.92

28.77 0.803

*0.000

الرتبة

م

.1

الفقرة

1

.2
.3

از الت رنب م ق رات المت رنن عل حل
المايةت.
بور الت رنب ق ر المت رنن عل العمل
ضم فره عمل.

.4

أيسب الت رنب المت رنن الق ر عل العمل

.5

از الت رنب ق رات العلملن عل ا تصلل

.6
.7
.8
.9

تحت الضغب.
والتواصل

بور الت رنب ق رات العلملن عل اتخلذ
الق رارت.
حس الت رنب ق رات العلملن عل تحمل
مسئولنلت ج ن .
از الت رنب ق ر المت رنن عل أ جلز
األعملل التا نيلفو نهل فا وقت اقل .
بور الت رنب ق ر المت رنن عل أ جلز
األعملل التا نيلفو نهل نجو أعلا.

 .10از الت رنب ق ر المت رنن عل ا ستخ ا
األم ل للموار المتلحة .
.11

74.94 3.75

23.16 0.807

*0.000

10

76.71 3.84

25.81 0.810

*0.000

2

72.06 3.60

17.35 0.869

*0.000

13

75.01 3.75

23.28 0.806

*0.000

9

75.14 3.76

22.06 0.859

*0.000

8

75.46 3.77

22.80 0.848

*0.000

5

76.22 3.81

24.39 0.830

*0.000

3

75.38 3.77

24.08 0.798

*0.000

6

75.59 3.78

22.41 0.870

*0.000

4

حس الت رنب ق ر المت رنن عل استخ ا
التق نلت العلمنة الح ن ة التا تخ مجلل

75.30 3.77

21.83 0.877

*0.000

7

عمله .
 .12سله الت رنب فا تحسن ق ر المت رنن
عل تبونر أسللنب عمل ج ن .

74.08 3.70

21.76 0.809

*0.000

11

 .13از الت رنب م رضل المستفن ن م
خ ملت ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

73.96 3.70

18.93 0.923

*0.000

12

جميع فقرات المجال معاً
* المتوسب الحسلنا ال إحصلئنل ع مستو

م ج ول رق  )29نمي استخة

*0.000 29.48 0.647 75.25 3.76
لة .   0.05

مل نلا:

 -أ جمندب فقدرات المجدلل ال ارندب ف تقندن ال تدلئج الت ظنمندة ف يل دت الدة إحصدلئنل ع د مسدتو

لدة

 ،   0.05نمتوسبلت حسلننة متفلوتة تراوحت نن ) )3.92- 3.60والمتوسب الحسدلنا ال سدنا ليدل
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دروح ندن
فقدر تت ا

 ،)%78.49 - %72.06وقنمدة ا ختندلر تراوحدت ندن ) ،)28.77- 17.35وأ

القنمددة ا حتمللن دة  )Sig.تسددلوي  ، 0.000ممددل ن د ل عل د أ متوسددب رجددة ا سددتجلنة لهددذه الفق درات
تختلف جوهرنل ع
عل يل فقر م

رجة الموافقة المتوسبة وها  ، 3وهذا نع ا أ ه ل موافقة مد قندل أفد ار العن دة

فقرات هذا المجلل.

 -ونايل عل نمي القول ند المتوسب الحسلنا نسلوي  ،3.76وأ المتوسب الحسلنا ال سنا نسلوي

 ،%75.25قنمة ا ختنلر  29.48وأ القنمة ا حتمإلنة  )Sig.تسلوي  0.000لذل نعتنر مجللف
تقنن ال تلئج الت ظنمنة ف الة إحصلئنل ع مستو

ا ستجلنة لهذا المجلل نختلف جوهرنل ع

لة  ،   0.05ممل ن ل عل أ متوسب رجة

رجة الموافقة المتوسبة وها  3وهذا نع ا أ ه ل موافقة

م قنل أف ار العن ة عل فقرات هذا المجلل ون رجة مرتفعة.
حصلت الفقر  )1التا ت

الترتنب األول م

علا ف حس الت رنب م مستو أ اء المت رنن فا العمل ف عل

حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل

إل

ا عيل

أ ر التعل وايتسلب المعلرف

والمهلرات وا تجلهلت والخنرات واألسللنب ال لتجة م المالرية فا نرامج الت رنب فا ائر الترننة

والتعلن نلألو روا عل أ اء المت رنن .
يمل حصلت الفقر  )3التا ت

عل

ف بور الت رنب ق ر المت رنن عل العمل ضم فره عملف

عل الترتنب ال ل ا م حنث األهم نة ونعزو النلحث ذل لتحس العةقة نن المت رنن وزمةئه م
لحنة أخري ممل أ ي إل

لحنة ونن المت رنن ورؤسلئه م

ال ازعلت الت ظنمنة نن أعضلئهل .
 وحصلت الفقر  )13التا توالتعلن نلألو روا ف عل

عل

تجل

وا سجل فره العمل وتقلنل

ف از الت رنب م رضل المستفن ن م خ ملت ائر الترننة

الترتنب قنل األخنر م حنث األهمنة ونعزو النلحث ذل

استنعلب

لع

المستفن ن لبره العمل الج ن ال لتجة ع ت رنب العلملن فا ال ائر  ،نلإلضلفة لمقلومة المستفن ن

للتغننر ال لتج ع ت رنب العلملن ورغنته فا نقلء تق ن الخ ملت نللبره الق نمة التا اعتل وا علنهل.
 -وحصلت الفقر  )4والتا ت

عل ف أيسب الت رنب المت رنن الق ر عل العمل تحت الضغب ف

عل الترتنب ا خنر م حنث األهم نة ونعزو النلحث ذل

ختةف ننئة الت رنب ا فتراضنة ع ننئة

العمل الحقنقة التا نتعرض فنهل المت رب أل وا مختلفة ومت وعة م الضغوب والتا ق

نيو قل ار

عل التعلمل مب جمنب هذه الضغوب والمستج ات فا آلنلت العمل وظروف الننئة الت ظنمنة.
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ونذل

يتم قبول الفرضية القائلة بق يساهم تقييم "النتائج التنظيمية" عند مستو داللة إحصائية

) (α ≤ 0.05في فعالية برامج التدريب بدائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية الونروا-

مكتب زة اإلقليمي".

لذا  ،نمي القول أ ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن فدا األو دروا تعتندر فعللدة مد وجهدة ظدر
العلملن فنهل حنث أ مسلهمة تقنن ال تلئج الت ظنمندة فدا فعللندة ندرامج التد رنب ند ائر الترنندة والتعلدن

فدا األو ددروا هددا مسدلهمة ن رجددة مرتفعددة  ،حندث يددل المتوسددب الحسدلنا ال سددنا  ،) %75.25وهددذا
ن ل عل ح وث تغنر إنجلنا فا ال تلئج الت ظنمندة علد مسدتوي ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا تنجدة

مالرية العلملن نهل فا نرامج الت رنب.
واتفقدت هدذه ال تدلئج مدب نعدض ال ارسدلت ي ارسدة تندل  )2007 ،فدا أ

ور نر دلمج التد رنب فدا

نر لمج الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة له أ ر يننر وفعلل فا تبونر يفلندلت مد نري المد ار

فا قبل غز وأنضدل لده الد ور الينندر فدا تحسدن العملندة التعلنمندة والترنوندة ،و أندو سدلمنة )2007،

فا أ التدريب ف مكتب األونروا ويؤدي التدريب إلى تحسين نوعية أنتاج المؤسسة وزيادة حجمة
كما وتخفيض التكةإليف وتقلية التسةرب ،و السدلمرائا )2010 ،فدا أ ده توجد عةقدة ذات

لدة ندن

م ددلهج ن درامج الت د رنب وتبددونر الم دوار النا درنة فددا وزار اليهرنددلء فددا الع دراه ،و زنددل  ،)2012 ،إذ

نن ت ال ارسدة وجدو عةقدة ذات

لدة إحصدلئنة موجندة ندن التد رنب وت مندة المدوار النادرنة علد قد ر

ويفدلء المؤسسدلت ال ولندة العلملدة فدا قبدل

غدز علد

إ ار األزمدلت ،و حمدل  )2010،فدا أ

الت رنب نؤ ر نايل انجلنا عل زنل يفلء المؤسسة وتحسدن األ اء ،يمدل أسده نتدوفنر مسدتوي عدلل

در
مد رضدل المسدتفن ن مد خد ملت الد ائر ،و القوقدل )2007 ،حندث أ ال ارسدة نن دت أ للتد رنب أ ا
إنجلنندل علد

أ اء المادروعلت الصدغنر تم لدت فدا تحسد أ اء المادروعلت الصدغنر فدا مجدل ت

الرنحنة ،واأل تل  ،و زنل ع العمةء ،وتبور أسللنب العمل ،وا عتمل عل التي ولوجنل الح ن ة فدا
الماروعلت الصغنر  ،و  ،راسة  )Dearden&others,2005فا أ أ ر الت رنب علد اإل تلجندة
أينر م أ ره عل األجور حنث  %1زنل فا الت رنب نعمل عل زنل فدا األ تلجندة ن سدنة  %6فدا

ي ددل س ددلعة  ،واختلف ددت م ددب ارس ددة

لن ددت )2008 ،الت ددا خلص ددت إلد د ا فتق ددلر إلد د عملن ددة متلنع ددة

المت رنن نع إتمل النر لمج الت رننا ،يمل اختلفت مب راسة نريلت  )2005،التا خلصت إل ع

وجو تد نر جوهري لتحله المعلمن ن لل ورات الت رنننة التا ت ظمهل وزار الترننة والتعلن أ لء الخ مدة
فدا م د

امدتةيه لليفلنددلت الت رنسددنة  ،و المصد ر  )2010 ،إل د نن ددت أ الهنئدلت المحلنددة

تقددو

نتقنن النرامج الت رنننة عل مسدتو ال تدلئج الت ظنمندة  ،و ادلتوت )2009 ،التدا أيد ت أ التد رنب

والندرامج الت رننندة المتنعدة فدا الويللدة تعمدل علد رفدب يفدلء المدوظفن إ أ هدل لنسدت علد المسدتو
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المبلوب ،و  )Suhonen,2009التا خلصت إل أ تقنن مستو ال تدلئج أظهدر أ المدوا الت رننندة
ل تي مفن للمت رنن نع ا تهلء الت رنب وعو ته ألعملله .
 .5تحليل جميع فقرات االستبيان معاً
ت د اسددتخ ا اختنددلر  Tلمعرف ددة مددل إذا يل د ت متوس ددب رجددة ا سددتجلنة ق د وص ددلت إل د
المتوسبة وها  3أ

رجددة الموافق ددة

 .ال تلئج موضحة فا ج ول .)30

جدول ( :)31المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات االستبيان معاً
المتوسط الحسابي النسبي

تقنن مستو السلو

3.79

75.81

0.683

28.98

*0.000

تقنن مستو ال تلئج

3.76

75.25

0.647

29.48

*0.000

3.75

74.97

0.635

29.62

*0.000

* المتوسب الحسلنا ال إحصلئنل ع مستو

المعياري

جميع الفقرات معاً

المتوسط الحسابي

تقنن مستو التعل

3.72

74.31

0.660

27.09

*0.000

ال نح ار

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.73

74.50

0.551

32.92

*0.000

فقرات مجال

لة .   0.05

م ج ول  )30تنن مل نلا - :
-أ

جمندب فقدرات ا سدتننل معدل يل دت الددة إحصدلئنل ع د مسدتو

لدة  ،   0.05نمتوسددبلت

دروح ند ددن
حسد ددلننة متفلوتد ددة تراوحد ددت ند ددن ) )3.79- 3.72والمتوسد ددب الحسد ددلنا ال سد ددنا ليد ددل فقد ددر تتد د ا

 ،)%75.81 - %74.31وقنمة ا ختنلر تراوحت نن ) ،)32.92- 27.09وأ القنمة ا حتمللنة

 )Sig.تسلوي  ، 0.000ممل ن ل عل أ متوسب رجة ا سدتجلنة لهدذه الفقدرات تختلدف جوهرندل عد

رجة الموافقة المتوسبة وهدا  ، 3وهدذا نع دا أ ه دل موافقدة مد قندل أفد ار العن دة علد يدل فقدر مد

فقرات هذا ا ستننل .

 -أ المتوسددب الحسددلنا لجمنددب الفقدرات معددل نسددلوي  3.75ال رجددة اليلنددة م د  ، )5أي أ المتوسددب

الحسلنا ال سنا ،%74.97قنمة ا ختنلر 29.62وأ القنمة ا حتمإلنة  )Sig.تسلوي  0.000لدذل
148

تعتنر الفقرات الة إحصلئنل ع مسدتو

ق د از ع د

لدة  ،   0.05ممدل ند ل علد أ متوسدب رجدة ا سدتجلنة

رجددة الموافقددة المتوسددبة وهددا  ،3وهددذا نع ددا أ ه ددل موافقددة م د قنددل أفد ار العن ددة عل د

فق درات ا سددتننل نادديل عددل  .ممددل نع ددا أ المجددل ت األرنعددة ر فعددل المت د رنن  ،الددتعل  ،السددلو ،
ال تلئج الت ظنمنة ) المستخ مة لقنل

م ي فعللنة نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا وفده

موذ يرنينلترن  ،ق حدلزت علد موافقدة المفحوصدن  ،ون رجدة مرتفعدة  ، %74.97ون دلء علد مدل

تق م

تلئج نمي القول أ ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا تتصدف نللفعللندة مد

وجهة ظر العلملن فنهل  ،وهو مدل نجندب علد السدؤال الدرئن

لل ارسدة ومدل سدع النلحدث للتحقده م ده

نلستخ ا أ ا ال راسة وهو"مقا مقد فعاليقة بقرامج التقدريب مقن وجهقة نظقر العقاملين فقي دائقرة التربيقة
والتعليم بوكالة الغوث الدولية الونروا -مكتب زة اإلقليمي؟".
واتفقدت هدذه ال تدلئج مدب نعدض ال ارسدلت ي ارسدة

تندل )2007،فدا أ

نر دلمج التد رنب فدا نر دلمج

الترننة والتعلن فا ويللة الغوث ال ولنة له ال ور الفعلل واإلنجلنا فدا تبدونر يفلندلت مد نري المد ار

وتحسدن العملندة التعلنمندة فدا حد و اإلميدل ندلت المتلحدة ،أندو سدلمنة  )2007 ،فدا أ ال ارسدة
خلصت ليو الت رنب فا ميتب األو روا عل

رجة عللنة مد الفلعلندة  ،و أندو سدلبل  )2004 ،فدا

أ الت رنب اإل اري الممول م الخدلر الدذي ت فدذه الم ظمدلت غندر الحيومندة قدوي وفعدلل ناديل عدل .
وذو ج و عللنة نم ظور المتد رنن  ،و ارسدة  (Santos & Mumford,2006فدا أ ه دل عةقدة
انجلننة نن الت رنب و مو اجدور المدوظفن فدا نرنبد ندل  .واختلفدت مدب ارسدة سدع نة  )2005 ،فدا

أ العملندة الت رننندة

تلندا ا حتنلجدلت الت رننندة للمدوظفن الجد  ،و ارسدة ادلتوت )2009 ،التدا

منلار ولي نايل ضعنف للندرامج الت رننندة علد تعظدن ا سدت ملر فدا
ا
نر
أي ت ال راسة أ ه ل تد ا

الع صر الناري .
 .6الفرضية الخامسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفراد

عينة الدراسة تعز لمتغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي  ،الدرجة الوظيفية ،سنوات الخدمة
 ،عدد الدورات التدريبية التي تلقاها ).
ت استخ ا اختنلر ف  -Tلعن تن مستقلتن ف لمعرفة مل إذا يدل

ه دل فدروه ذات

لدة إحصدلئنة وهدو

اختنددلر معلمددا نصددلا لمقلر ددة متوسددبا مجمددوعتن م د الننل دلت .يددذل ت د اسددتخ ا اختنددلر ف التنددلن

األحل ي ف لمعرفة مل إذا يل

ه ل فروه ذات

لة إحصلئنة وهذا ا ختنلر معلما نصدلا لمقلر دة 3

متوسبلت أو أي ر.
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أ .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفقراد
عينة الدراسة تعز للجنس.
جدول ( :)31نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.77

3.70

1.515

0.130

تقنن مستو التعل

3.78

3.67

2.030

*0.043

تقنن مستو السلو

3.85

3.75

1.816

0.070

تقنن مستو ال تلئج

3.83

3.72

2.136

*0.033

جميع المجاالت معاً

3.80

3.70

2.106

*0.036

المجال

* الفره نن المتوسبن

ال إحصلئنل ع مستو

ذكر

().Sig

أنثى

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

لة .α ≥ 0.05

م ال تلئج الموضحة فا ج ول رق  )31نمي است تل مل نلا:
تنن أ القنمة ا حتمللنة ) (Sig.المقلنلدة ختندلرف  - Tلعن تدن مسدتقلتن ف أيندر مد مسدتو ال لدة

 α ≥ 0.05للمجللن ف تقنن مستو ر فعل المت رنن  ،تقنن مستو السلو ف ،ونذل نمي است تل أ ه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حقول هقذين المجقالين تعقز

إلى الجنس .ونعزو النلحث ذل إل أ العلملن فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا نادلريو فدا ندرامج
الت د رنب و الفصددل نددن الج س ددن أ ددلء الت د رنب ل ددذل
للجد د

يم ددل أ أ ظم ددة ا اد دراف ومتلنع ددة أ ددر التد د رنب أ ددلء التد د رنب أو نعد د ا تهلئد ده

المت د رنن م د حنددث الج د

أ ددلء تبنددنقه لمددل تعلمددوه فددا ندرامج الت د رنب  ،ولددذل

مس ددتوي الس ددلو ن ددن المتد د رنن تع ددز لمتغن ددر الجد د

ال ارسدلت ي ارسدة الحد ا  )2009،فدا أ ده
األو روا تعز إل الج

 ،و راسة

تف ددره ن ددن

توج د فددروه فددا

 ،واتفق ددت ت ددلئج ه ددذه ال ارس ددة م ددب ت ددلئج نع ددض

توجد فدروه ذات

حدول ور التد رنب التق دا والمه دا فدا خلده فدر

مستو

توج د فددروه ف ددا ر فعددل المت د رنن تع ددز

لدة إحصدلئنة ندن آراء المنحدو ن

عمدل للمتد رنن فدا يلندة مجتمدب تد رنب غدز –

تنل  )2007 ،فا أ ه

توجد فدروه ذات

لدة إحصدلئنة ع د

لة  α ≥ 0.05حول ور الت رنب ورفع كفايات مديري المدارس بقطاع غزة تعزى لمتغير

الجنس ،و راسة

ال جلر  )2011،ال توجد فروق اات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى داللةة α ≥ 0.05
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ف واقع البرامج التدريبية ف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ف محافظة الخلية مةن وجهةة نظةر
الموظفين وفقل لمتغنر الج .
أمل نلل سنة لنلقا المجل ت التعل  ،ال تلئج الت ظنمنة )  ،فق تنن أ القنمة ا حتمإلنة ) (Sig.أقل
م

مستو ال لة  α ≥ 0.05ونذل

نمي

است تل

أ ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعز إلى الجنس وذلك لصالح الذكور حيث ان
المتوسط الحسابي للذكور أعلى منه لإلناث.
ونعزو النلحث ذل إل حر

الذيور عل ا ستفل م الت رنب إذ نايل له وسنلة مسلع أسلسنة

فا اجتنلز اختنلرات الترقا فا األو روا للوصول إل

الوظلئف العلنل التا غللنل مل ناغلهل ع صر

الذيور أمل نلل سنة لأل لث فوجو الذيور غللنل فا الم لصب اإل ارنة الينري نلإلضلفة للمسئولنلت
الملقل عل علتقه فا الحنل ا جتملعنة خلر إبلر العمل يل هذه العوامل تقلل م ال افعنة ل ي

األ لث لةستفل

م

نرامج الت رنب وا مل الترينز نيو ل نه

غللنل عل

اجتنلز اختنلرات نرامج

الت رنب أل هلء النر لمج الت رننا  ،لذل فق يل ت ال تلئج لصللا الذيور فا مجل ت التعل وال تلئج
الت ظنمنة .

وتختلددف هددذه ال تددلئج مددب نعددض ال ارسددلت ي ارسددة زنددل  )2012،حنددث توج د فددروه ذات

لددة

إحصدلئنة ندن متوسدبلت تقد نرات عن دة ال ارسدة حدول أ در التد رنب علد ت مندة المدوار النادرنة فدا

المؤسسلت ال ولنة العلملة فا قبدل غدز وتحسدن قد رتهل علد إ ار األزمدلت تعدز إلد متغندر الجد

لصللا اإل لث  ،أنو سدلمنة  )2007،ف وجود فروق اات داللة إحصائية ف فاعليةة التةدريب فة
تطوير الموارد البشرية ف مكتب األونروا ف غزة تعزى إلى الجنس عند مستوى داللةة α ≥ 0.05
تعز لمتغنر الج لصللا األ لث  ،و حلد  )2011،ف وجةود فةروق اات داللةة إحصةائية عنةد
مستوى داللةة  α ≥ 0.05حةو أثةر مةدخلت النظةام التةدريب علةى مخرجةات العمليةة التدريبيةة فة
مراكز التدريب المهن التابعة لوزارة العم تعز لمتغنر الج
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لصللا اإل لث .

ب .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفقراد
عينة الدراسة تعز للعمر.
جدول ( :)32نتائج اختبار " التباين الحادي " – العمر

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.79

3.66

3.75

3.77

1.631

0.181

تقنن مستو التعل

3.74

3.64

3.78

3.72

1.592

0.190

تقنن مستو السلو

3.86

3.72

3.83

3.82

1.256

0.289

تقنن مستو ال تلئج

3.87

3.66

3.81

3.81

2.952

*0.032

جميع المجاالت معا

3.81

3.67

3.78

3.78

2.100

0.099

أقل  25-أقل 35-

المجال

أقل من

من 35

من 45

 25عام

عام

عام

فأكثر

* الفره نن المتوسبلت ال إحصلئنل ع مستو

().Sig

 45عام

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

لة .α ≥ 0.05

م ال تلئج الموضحة فا ج ول  )32نمي است تل مل نلا:
تنن أ القنمة ا حتمللنة ) (Sig.المقلنلة ختنلرف التنلن األحل ي ف أقل م مستو ال

لة α ≥ 0.05

لمج ددلل ف تقن ددن مس ددتو ال ت ددلئج ف ،ون ددذل نميد د اس ددت تل أ د ده توجقققد فقققروق ذات داللقققة إحصقققائية بقققين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعز إلى العمقر ،وذلقك لصقالح القذين أعمقارهم أققل
مقن  25سقنة حيقث أن المتوسقط الحسقابي لهقذه الفئققة أكبقر منقه للفئقات الخقري .ونعدزو النلحدث ذل د
إل ح ا ة تعنن العلملن الذن تقل أعملره ع  25س ة وقلة خنرته ومعدرفته نمد ي ا عيدل
التد رنب علد

ندرامج

ائددر الترنندة والتعلددن ناديل عدل  ،واتفقددت هدذه ال تددلئج مدب تدلئج نعددض ال ارسدلت ي ارسددة

الح ا  )2009،فا أ ه توج فروه ذات

والمه ا فا خله فر

لة إحصلئنة نن آراء المنحو ن حول ور الت رنب التق ا

عمل للمت رنن فا يلنة مجتمب ت رنب غز – األو روا تعز إلد العمدر لصدللا

الفئة العمرنة م  20حت  21س ة  ،و آل ملها )2010 ،فا وجو فروه ذات

لة إحصدلئنة ع د

مسدتوي  0.05فدقددل فددا اتجلهددلت أفد ار ال ارسددة الددذن أعمددلره أقددل مد  35س د ة حددول المعوقددلت التددا
تح د م د اسددتخ ا األسددللنب الت رننن ددة الح ن ددة فددا ن درامج الت د رنب ا م ددا نم ن ددة ت د رنب األم د الع ددل

نللرنلض .
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أمل نلل سنة لنلقا المجل ت  ،فق تنن أ القنمة ا حتمللنة ) (Sig.أينر مد مسدتو ال
ونذل نمي است تل أ ه

توج فروه ذات

لة إحصلئنة نن متوسبلت تق نرات عن ة ال راسة حدول

هدذه المجددل ت تعدز إل د العمدر  ،ونعددزو النلحددث ذلد إل د خضدو المت د رنن لد ف
وتلقددنه فد

لدة α ≥ 0.05

الظددروف الت رنننددة

الم دوا الت رنننددة وتعددلمله مددب ذات الم د رنن نغددض ال ظددر ع د أعمددلره  ،ممددل نددؤ ي إل د

تالنه ر فعل المت رنن ومستوي التعل والتغننر فا السلو

تنجة الت رنب.

واتفقت هذه ال تلئج مدب نعدض ال ارسدلت السدلنقة ي ارسدة ال جدلر  )2011،فدا عد وجدو فدروه ذات
لة إحصلئنة نن استجلنلت المنحو ن

حو واقب النرامج الت رنننة فا وزار الترننة والتعلن الفلسبن نة

فا محلفظة الخلنل م وجهة ظدر المدوظفن تعدز لمتغندر العمدر ،و حلد  )2011،فة عةدم وجةود
فروق اات داللة إحصائية حو أثر مدخلت النظةام التةدريب علةى مخرجةات العمليةة التدريبيةة فة
مراكةز التةدريب المهنة التابعةة لةوزارة العمة تعةزى إلةى العمةر عنةد مسةتوى  .α ≥ 0.05و زندل

 )2012،ال توجد فروق اات داللة إحصائية ع مستو ال لة  α ≥ 0.05حو " أثر التدريب على
تنميةة المةوارد البشةرية فة المؤسسةات الدوليةة العاملةة فة قطةاع غةزة وتحسةين قةدرتها علةى إدارة
األزمات " تعزى لمتغير العمر
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفقراد
عينة الدراسة تعز للمؤهل العلمي.

جدول ( :)33نتائج اختبار" التباين الحادي " – المؤهل العلمي

تقنن مستو السلو

4.01

3.75

3.83

3.854

*0.022

تقنن مستو ال تلئج

3.92

3.72

3.83

3.373

*0.035

جميع المجاالت معا

3.92

3.70

3.80

4.786

*0.009

* الفره نن المتوسبلت ال إحصلئنل ع مستو

لة .α ≥ 0.05

م ال تلئج الموضحة فا ج ول  ) 33نمي است تل مل نلا:
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().Sig

تقنن مستو التعل

3.92

3.65

3.81

6.241

*0.002

فما دون

عليا

االحتمالية

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.86

3.69

3.76

2.569

0.077

المجال

دبلوم متوسط

بكالوريوس

القيمة

دراسات

قيمة االختبار

المتوسطات

تنن أ القنمة ا حتمللنة ) (Sig.المقلنلة ختنلرف التنلن األحل يف أينر م مستو ال

لة α ≥ 0.05

لمجلل ف تقنن مستو ر فعل المت رنن ف ،ونذل نمي است تل أ ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعز إلى المؤهل العلمي .ونعزو النلحث ذل
لمالرية المت رنن فا النرامج الت رنننة فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا فا ف
م حنث ننئة الت رنب المل نة وموا الت رنب ال ظرنة والم رنن

ممل نجعل ر فعله اتجله الت رنب متقلرب إل

الظروف الت رنننة ،

و التمننز نن ه وفه رجلته العلمنة

ح مل و توج فروه نن ه فا مستوي ر فعل

المت رنن تعز لمتغنر ال رجة العلمنة  .واتفقت هذه ال تلئج مب تلئج نعض ال راسلت و حل )2011،
فا ع

وجو فروه ذات

لة إحصلئنة حول أ ر م خةت ال ظل الت رننا عل مخرجلت العملنة

الت رنننة فا مرايز الت رنب المه ا التلنعة لوزار العمل تعز إل
توج فروه ذات

 .α ≥ 0.05و موس  )2007 ،فا أ ه

المؤهل العلما ع

مستو

لة إحصلئنة ع مستو α ≥ 0.05

فا آراء أف ار عن ة ال راسة حول واقب تخبنب وتح ن ا حتنلجلت الت رنننة م وجهة ظر المت رنن
نعز للمؤهل العلما ،و المري  )2007 ،أ ه لن

 α ≥ 0.05فا استجلنلت المنحو ن

هل

فروه ذات

لة إحصلئنة ع مستو

حول تقون النر لمج الت رننا لضنلب الاربة تعز لمتغنر

المؤهل العلما  ،أمل نلل سنة لنلقا المجل ت فق تنن أ القنمة ا حتمللنة ) (Sig.أقل م مستو

ال لة  ، α ≥ 0.05ونذل نمي است تل  ،أ ه توج فروه ذات
عن ة ال راسة حول هذه المجل ت تعز إل

متوسب فدقل .ونعزو النلحث ذل إل

لة إحصلئنة نن متوسبلت تق نرات

المؤهل العلما وذل لصللا الذن مؤهله العلما نلو

تد ر المت رنن ن رجلته العلمنة ومستواه األيل نما حنث أ

هذه الفئة م حملة ال نلو فد قل ه م العلملن فا الوظلئف ال نل فا ائر الترننة والتعلن الذن

نتبلب عمله مهلرات عملنة أي ر م المهلرات األيل نمنة فنختلف مستوي التعل ل نه أ لء الت رنب

يمل نختلف مستوي السلو وا لتبننه لمل تعلموه نع الت رنب ويذل تختلف وجهلت ظره اتجله ال تلئج
الت ظنمنة للت رنب وفه موقعه اإل اري فا الهنيل الت ظنما ومسئولنلته المتعلقة نهل  .واتفقت هذه
ال تلئج مب نعض ال راسلت ي راسة

تنل )2007 ،فا وجو فروه ذات

تقون الت رنب تعز لمتغنر المؤهل العلما لصللا ال نلو ض النيللورنو

لصللا النيللورنو

لة إحصلئنة فا مجلل

والملجستنر معل وجلءت

ض الملجستنر  ،و آل ملها )2010 ،فا وجو فروه ذات

مستوي  0.05فدقل فا اتجلهلت أف ار ال راسة الذن مؤهةته

لة إحصلئنة ع

نلو ) حول المعلننر التا نت م

خةلهل اختنلر أسللنب الت رنب فا نرامج الت رنب األم ا نم ن ة ت رنب األم العل نللرنلض.
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.

توجد فروق ذات داللة إحصقائية عنقد مسقتو داللقة ) (α ≤ 0.05فقي متوسقطات اسقتجابات
أفراد عينة الدراسة تعز للدرجة الوظيفية.
جدول ( :)34نتائج اختبار" التباين الحادي " – الدرجة الوظيفية
قيمة االختبار

().Sig

المجال

8-2

12-9

20-13

القيمة االحتمالية

المتوسطات

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.84

3.67

3.83

6.744

*0.001

تقنن مستو التعل

3.93

3.61

3.91

16.629

*0.000

تقنن مستو السلو

4.03

3.70

3.91

11.587

*0.000

تقنن مستو ال تلئج

3.94

3.69

3.87

8.222

*0.000

جميع المجاالت معا

3.92

3.66

3.88

12.832

*0.000

* الفره نن المتوسبلت ال إحصلئنل ع مستو

لة .α ≥ 0.05

م د ال تددلئج الموضددحة فددا ج د ول  )34تنددن أ القنمددة ا حتمللن دة ) (Sig.المقلنلددة ختنددلرف التنددلن

األحل ي ف أقل م مستو ال لة  α ≥ 0.05لجمنب المجل ت ،ونذل نمي است تل  ،أ ده توجد فروق
ذات داللققة إحصققائية بققين متوسققطات تقققديرات عينققة الدراسققة حققول هققذه المجققاالت تعققز إلققى الدرجققة
تتروح مقن  2إلقى  8حندث أ المتوسدب الحسدلنا لهدذه
الوظيفية وذلك لصالح الذين درجتهم الوظيفية ا

الفئة أعلا م ده للفئدلت األخدري ،ونعدزو النلحدث ذلد إلد أ العدلملن ضدم الد رجلت الوظنفندة مد 2
إل  8ه م ناغلو الوظلئف ال نل غللندل سديرتنر ،يلتدب ،م ارسدل ،حدلر  ،سدلئه ،آذ ) ،لدذا فدإ

اهتمددلمه نددللنرامج الت رنننددة وحرصدده عل د ا سددتفل م هددل نعتنددر مح د و ا إل د ح د مددل  ،ل دذل ظهددرت

فروه ذات

لة إحصلئنة تعز لمتغنر ال رجة الوظنفنة لصللا العلملن الذن

تتروح
رجته الوظنفنة ا

م د  2إل د  ، 8واتفقددت هددذه ال تددلئج مددب تددلئج نعددض ال ارسددلت السددلنقة ي ارسددة اددلتوت )2009 ،
وجو فروه فا إجلنلت المنحو ن " حول ت مندة المدوار النادرنة فدا ويللدة الغدوث ال ولندة فدا محدوري
سنلسة الت رنب والنرامج الت رنننة المتنعدة لرفدب يفدلء المدوظفن "وفعملندة التقندن المتنعدة فدا الويللدة "

نعدز لل رجدة الوظنفندة لصدللا الفئدة  16- 14رجدة) ،وتختلدف هدذه ال تدلئج مدب تدلئج ارسدة أندو

سدلمنة  )2007،التدا خلصدت إلد أ ده

توجد فدروه ذات

لدة إحصدلئنة فدا فلعلندة التد رنب فدا

تبونر الموار النارنة فا ميتب األو روا فا غز تعز لمتغنر لل رجة الوظنفنة و زنل  )2012،ال
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توجةد فةروق اات داللةة إحصةائية ع د مسدتو ال لدة  α ≥ 0.05حةو " أثةر التةدريب علةى تنميةة
الموارد البشرية ف المؤسسات الدولية العاملة ف قطاع غزة وتحسين قدرتها علةى إدارة األزمةات "
تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية .
ه .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفقراد
عينة الدراسة تعز لسنوات الخدمة.

جدول ( :)35نتائج اختبار" التباين الحادي " – سنوات الخدمة

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.67

3.68

3.77

3.67

3.84

1.847

0.118

تقنن مستو التعل

3.71

3.64

3.78

3.64

3.78

1.569

0.181

تقنن مستو السلو

3.78

3.74

3.84

3.75

3.83

0.658

0.622

تقنن مستو ال تلئج

3.72

3.66

3.84

3.72

3.85

2.381

0.051

3.71

3.67

3.80

3.69

3.83

1.888

0.111

أقل من أقل  5-أقل  10-أقل 15-

المجلل

جميع المجاالت معاً

5

من 11

من 15

من 21

سنوات

سنوات

سنة

سنة

فأكثر

القنمة ا حتمللنة ) (Sig.المقلنلة

م ال تلئج الموضحة فا ج ول  )35تنن أ

األحل ي ف أينر م مستو ال لة  α ≥ 0.05لجمنب المجل ت ،ونذل

).Sig

 21سنة

قنمة ا ختنلر

القنمة ا حتمللنة

المتوسبلت

ختنلرف التنلن

نمي است تل أ ه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعز إلى

سنوات الخدمة .ونعزو النلحث ذل إل خضو العلملن إلا نرامج ت رنننة موح لجمنب العلملن فا
ال ائر حسب تخصصلته المختلفة نغض ال ظر ع س وات خ مته  ،لذل

إحصلئنة تعز إل

توج فروه ذات

س وات الخ مة وتقلصت الفروه فا هذا الجل ب نن أصحلب س وات الخ مة

الي نر والقلنلة  ،واتفقت هذه ال تلئج مب نعض ال راسلت ي راسة حل  )2011،فا ع

ذات

لة

وجو فروه

لة إحصلئنة حول أ ر م خةت ال ظل الت رننا عل مخرجلت العملنة الت رنننة فا مرايز

الت رنب المه ا التلنعة لوزار العمل تعز إل

ع

س وات ت الخ مة ع

مستو .α ≥ 0.05

و(موسى )2007 ،ف أن ال توجد فروق اات داللة إحصائية عند مستوى  α ≤ 0.05ف آراء أفراد
عينة الدراسة حو واقع تخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر المتدربين  ،يعزى لسنوات
الخبرة .واختلفت مب تلئج راسة يل م الح ا  )2009،فا وجو فروه ذات لة إحصلئنة تعز

إل

س وات الخ مة لصللا الفئة أي ر م  4س وات  ،و السلم ارئا )2010 ،فا وجو فروه ذات
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لة إحصلئنة ع مستو  α ≥ 0.05أل ر جلح إستراتنجنلت الت رنب فا تبونر الموار النارنة ،

تتروح س وات خنرته نن  10-6س وات.
ا
تعز لمتغنر ع س وات الخنر لصللا المت رنن الذن

و .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات استجابات أفقراد
عينة الدراسة تعز لعدد الدورات التدريبية.

جدول ( :)36نتائج اختبار" التباين الحادي " – عدد الدورات التدريبية

تقنن مستو السلو

3.80

3.76

3.91

1.342

0.262

تقنن مستو ال تلئج

3.73

3.76

3.89

1.668

0.190

جميع المجاالت معا

3.73

3.73

3.86

1.539

0.215

().Sig

تقنن مستو التعل

3.70

3.70

3.84

1.329

0.266

فأقل

دورات

فأكثر

االحتمالية

تقنن مستو ر فعل المت رنن

3.70

3.72

3.81

1.063

0.346

المجال

دورتين

7-3

القيمة

 8دورات

قيمة االختبار

المتوسطات

م د ال تددلئج الموضددحة فددا ج د ول  )36تنددن أ القنمددة ا حتمللن دة ) (Sig.المقلنلددة ختنددلرف التنددلن

األحددل ي ف أينددر م د مسددتو ال لددة  α ≥ 0.05لجمنددب المجددل ت ،ونددذل نمي د اسددت تل أ ده ال توجققد

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حقول هقذه المجقاالت تعقز إلقى عقدد

الققدورات التدريبيققة .نع دزو النلحددث ذل د إل د جددو تصددمن وت فنددذ ندرامج الت د رنب ن د ائر الترننددة والتعلددن
نلألو روا ممل جعل تقنن العلملن لهل انجلنندل و وجدو فدروه ذات

لدة إحصدلئنة ندن تقد نرات عن دة

ال ارسددة حددول مجددل ت التقنددن ا رنع ددة تعددز لع د ال د ورات الت رنننددة ال ددذن اددلريوا فنهددل أ ددلء عملهد د

نلل ائر  .واتفقت هذه ال تلئج مب نعض ال راسلت ي راسة حمل  )2010،فا أ ه
لة إحصلئنة فا استجلنة المنحدو ن لل ارسدة حدول أ در التد رنب فدا تبدونر أر

السدلبة الوب ندة الفلسدبن نة تعدز إلد عد الد ورات ،و موسد  )2007 ،فدا أ ده

توج فروه ذات

المدلل الفيدري لد

توجد فدروه ذات

لدة إحصدلئنة ع د مسدتو  α ≤ 0.05فدا آراء أفد ار عن دة ال ارسدة حدول واقدب تخبدنب وتح ند

ا حتنلجلت الت رنننة م وجهدة ظدر المتد رنن نعدز لعد الد ورات التدا التحقدوا نهدل خدلر فلسدبن و
المدري  )2007 ،أ ده لدن

ه دل

فدروه ذات

لدة إحصدلئنة فدا ع د مسدتو  α ≥ 0.05فدا

استجلنلت المنحو ن حول تقون النر لمج الت رننا لضنلب الاربة تعز لمتغنر ع الد ورات الت رننندة

 ،واختلفددت مددب ارسددة أنددو سددلمنة  )2007،فددا وجددو فددروه ذات
ال ورات الت رنننة لصللا الفئة

ورتن فدقل).
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لددة إحصددلئنة تعددز لمتغنددر ع د

الفققصققققققل السادس
نتائج وتوصيات الدراسة

تمهيد
أو ًال  :نتائج الدراسة
ثانياُ  :توصيات الدراسة
ثالثاً  :دراسات مستقبلية مقترحة .
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تمهيد
ن دلء علد

ال ارسدة التدا قدل نهدل النلحدث حدول مد ي فعللندة ندرامج التد رنب مد وجهدة ظدر

العلملن فا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا – ميتدب غدز اإلقلنمدا ،فقد خلصدت ال ارسدة لمجموعدة مد

ال تلئج  ،وذل م خةل الننل لت التا جمعهل النلحث م أ ا ال راسة  ،وت عدرض ال تدلئج وتفسدنرهل

ورنبهل نلل ارسدلت السدلنقة ذات العةقدة ناديل مفصدل فدا الفصدل السدلنه  ،أمدل فدا هدذا الفصدل فسدنت
اسدتخة

مستقنلنة.

أهد ال تدلئج التدا توصدلت إلنهدل ال ارسدة ويدذل

أهد التوصدنلت ،واقت ارحدلت ل ارسدلت

أو ًال  :نتائج الدراسة -:
 .1تسددله مجددل ت ال ارسددة األرنعددة معددل ر الفعددل ،الددتعل  ،السددلو  ،ال تددلئج الت ظنمنددة) ع د مسددتو
لة إحصلئنة  )α ≤ 0.05ن رجة مرتفعة ونمتوسب حسدلنا سدنا ن سدنة  %74.97فدا فعللندة
نرامج التد رنب ند ائر الترنندة والتعلدن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة األو دروا  -ميتدب غدز اإلقلنمدا ،ممدل
ن لل علا فعللنة نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا – ميتب غز اإلقلنما مد وجهدة
ظر العلملن نهل.
 .2نسله تقنن فر فعل المت رنن ف ع مستوي

لة إحصلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجة مرتفعة ونمتوسب

حسلنا سنا  % 74.50فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلدن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة

األو روا  -ميتب غز اإلقلنما  ،ممل ن ل عل أ ر فعل مجتمب ال ارسدة يدل إنجلنندل اتجدله ندرامج
الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

 .3نسله تقنن ف تعل المت رنن ف ع مستو

لة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجدة مرتفعدة ونمتوسدب

حسلنا سنا  % 74.31فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلدن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة

األو روا  -ميتب غز اإلقلنماف .األمر الذي ن لل عل تغنر إنجلنا فا الحصدنلة المعرفندة لمجتمدب
ال راسة تنجة المالرية فا نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

 .4نسله تقنن فسلو المت رنن ف ع مستو

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجدة مرتفعدة ونمتوسدب

حسلنا سنا  % 75.81فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلدن فدا ويللدة الغدوث ال ولندة

األو ددروا  -ميتددب غددز اإلقلنمددا ،األمددر الددذي ن د لل عل د تغنددر إنجددلنا فددا سددلو مجتمددب ال ارسددة
تنجة تبننه مل تعلموه أ لء المالرية فا نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا.

 .5نسله تقنن فال تلئج الت ظنمنةف ع مستو

لة إحصلئنة ) (α ≤ 0.05تد ن ار إنجلننل  ،ون رجة

مرتفعة نمتوسب حسلنا سنا  % 75.25فا فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا
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ويللة الغوث ال ولنة األو روا -ميتب غز اإلقلنما .األمر الذي ن لل عل إ عيل
عل

أ ر الت رنب

أ اء مجتمب ال راسة ومستوي الخ ملت التا تق مهل ائر الترننة والتعلن نلألو روا تنجة

مالرية مجتمب ال راسة فا نرامج الت رنب فا ائر الترننة والتعلن نلألو روا .

 .6توج د د فد ددروه ذات

لد ددة إحصد ددلئنة ند ددن متوسد ددبلت تق د د نرات عن د ددة ال ارسد ددة حد ددول مج د دإلا تقند ددن

التعل  ،ال تلئج الت ظنمنة) تعز إل الج

وذل لصللا الذيور.

 .7توج د د فد ددروه ذات

لد ددة إحصد ددلئنة ند ددن متوسد ددبلت تق د د نرات عن د ددة ال ارسد ددة حد ددول مجد ددلل تقند ددن

 .8توج د فددروه ذات

لددة إحصددلئنة نددن متوسددبلت تق د نرات عن ددة ال ارسددة حددول مجددل ت الددتعل ،

ال تلئج الت ظنمنة ) تعز إل العمر ،وذل لصللا الذن أعملره أقل م  25س ة.

السدلو  ،ال تدلئج الت ظنمنددة ) تعدز إلد المؤهددل العلمدا وذل د لصدللا الدذن مددؤهله العلمدا نلددو

متوسب فدقل.

 .9توجد د د فد د ددروه ذات

لد د ددة إحص د ددلئنة ند د ددن متوسد د ددبلت تق د د د نرات عن د ددة ال ارسد د ددة حد د ددول مجد د ددل ت

ر الفعددل  ،الددتعل  ،السددلو  ،ال تددلئج الت ظنمنددة) تعددز إل د ال رجددة الوظنفنددة وذل د لصددللا الددذن

تتروح م  2إل .8
رجته الوظنفنة ا
.10

توجد د ف ددروه ذات

ل ددة إحص ددلئنة ن ددن متوس ددبلت تقد د نرات عن ددة ال ارس ددة ح ددول مج ددل ت

.11

توجد د ف ددروه ذات

ل ددة إحص ددلئنة ن ددن متوس ددبلت تقد د نرات عن ددة ال ارسد دة ح ددول مج ددل ت

ر الفعل  ،التعل  ،السلو  ،ال تلئج الت ظنمنة) تعز إل س وات الخ مة.

ر الفعل  ،التعل  ،السلو  ،ال تلئج الت ظنمنة) تعز إل ع ال ورات الت رنننة.
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جدول رقم ()37
مد تحقق أهدا

الدراسة
مد التحقق

الهقققد

 .1استيا ددلف فعللن ددة ند درامج التد د رنب مد د وجه ددة  تسد د ددله مجد د ددل ت ال ارسد د ددة األرنعد د ددة معد د ددل ر
الفع ددل ،ال ددتعل  ،السد ددلو  ،ال ت ددلئج الت ظنمند ددة)

ظر العلملن فدا ائدر الترنندة والتعلدن نويللدة

ع د مسدتو

الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما

لدة إحصدلئنة )(α ≤ 0.05

ن رجة مرتفعدة ونمتوسدب حسدلنا سدنا ن سدنة

 ،%74.97فددا فعللن ددة ن درامج التد د رنب ند د ائر

الترنن د ددة والتعل د ددن ف د ددا ويلل د ددة الغ د ددوث ال ولن د ددة

األو روا  -ميتب غز اإلقلنما.

 .2ننل مسلهمة تقنن ر فعل المت رنن فا م ي  نسله تقندن فر فعدل المتد رنن ف ع د مسدتوي

لة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجدة مرتفعدة

فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظدر العدلملن

ونمتوسد د ددب حسد د ددلنا سد د ددنا  % 74.50فد د ددا

فا ائر الترننة والتعلدن نويللدة الغدوث ال ولندة

فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فدا

األو روا  -ميتب غز اإلقلنما

ويلل ددة الغد ددوث ال ولند ددة األو ددروا  -ميتد ددب غد ددز

اإلقلنما .

 نس ددله تقن ددن ف تعلد د المتد د رنن ف ع د د مس ددتو

 .3الياد د ددف ع د د د مسد د ددلهمة تقند د ددن الد د ددتعل ع د د د
المتد رنن فددا مد ي فعللنددة ندرامج الت د رنب م د
وجهة ظر العلملن

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجدة مرتفعدة

فا ائدر الترنندة والتعلدن

ونمتوسد د ددب حسد د ددلنا سد د ددنا  % 74.31فد د ددا

نويلل ددة الغ ددوث ال ولن ددة األو ددروا  -ميت ددب غ ددز

فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فدا

اإلقلنما .

ويلل ددة الغد ددوث ال ولند ددة األو ددروا  -ميتد ددب غد ددز

اإلقلنما.

 .4توض ددنا مس ددلهمة تقن ددن س ددلو المتد د رنن ف ددا  نسددله تقنددن فسددلو المت د رنن ف ع د مسددتو
م د ي فعللنددة ن درامج الت د رنب م د وجهددة ظددر

لدة إحصدلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجدة مرتفعدة

فد ددا ائد ددر الترنند ددة والتعلد ددن نويللد ددة

ونمتوسد د ددب حسد د ددلنا سد د ددنا  % 75.81فد د ددا

العد ددلملن

الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما

فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فدا
ويلل ددة الغد ددوث ال ولند ددة األو ددروا  -ميتد ددب غد ددز

اإلقلنما.
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 نسله تقنن فال تلئج الت ظنمنةف ع

 .5ننل مسلهمة تقنن ال تلئج الت ظنمنة للمت رنن

مستو

فا م ي فعللنة نرامج الت رنب م وجهة ظدر

لة إحصلئنة ) (α ≤ 0.05ن رجة مرتفعة

الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز اإلقلنما.

فعللنة نرامج الت رنب ن ائر الترننة والتعلن فا

ونمتوسب حسلنا سنا  % 75.25فا

الع د ددلملن ف د ددا ائ د ددر الترنن د ددة والتعل د ددن نويلل د ددة

ويللة الغوث ال ولنة األو روا  -ميتب غز
اإلقلنما.

 .6الياف ع الفروه فا استجلنلت أف ار عن دة
ال ارس د ددة تنع د ددل لمتغند د درات الجد د د

 توج د د د د فد د د ددروه ذات

 ،المؤه د ددل

لد د د ددة إحصد د د ددلئنة ند د د ددن

متوسبلت تق نرات عن ة ال راسة حدول مجدللا

العلمددا  ،س د وات الخ مددة  ،ال رجددة الوظنفنددة،
ع ال ورات الت رنننة التا تلقلهل).

تقنن

التعل  ،ال تدلئج الت ظنمندة) تعدز إلد

الج

وذل لصللا الذيور.

 توج د د د د فد د د ددروه ذات

لد د د ددة إحصد د د ددلئنة ند د د ددن

متوسدبلت تقد نرات عن دة ال ارسدة حدول مجددلل

تقنددن ال تددلئج الت ظنمنددة ) تعددز إل د العمددر،

وذل د د لصد ددللا الد ددذن أعمد ددلره أقد ددل م د د 25

س ة.
 توج د د د د فد د د ددروه ذات

لد د د ددة إحصد د د ددلئنة ند د د ددن

متوس د د ددبلت تقد د د د نرات عن د د ددة ال ارس د د ددة ح د د ددول

مجل ت الدتعل  ،السدلو  ،ال تدلئج الت ظنمندة )
تعز إلد المؤهدل العلمدا وذلد لصدللا الدذن

مؤهله العلما نلو متوسب فدقل.
 توج د د د د فد د د ددروه ذات

لد د د ددة إحصد د د ددلئنة ند د د ددن

متوس د د ددبلت تقد د د د نرات عن د د ددة ال ارس د د ددة ح د د ددول

مجل ت ر الفعدل  ،الدتعل  ،السدلو  ،ال تدلئج
الت ظنمنددة) تعددز إل د ال رجددة الوظنفنددة وذل د
لصددللا الددذن

إل .8


دروح م د 2
رجددته الوظنفنددة تتد ا

توج د د د فد د ددروه ذات

لد د ددة إحصد د ددلئنة ند د ددن

متوس د د ددبلت تقد د د د نرات عن د د ددة ال ارس د د ددة ح د د ددول
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مجل ت ر الفعدل  ،الدتعل  ،السدلو  ،ال تدلئج
الت ظنمنة) تعز إل س وات الخ مة.


توج د د د فد د ددروه ذات

لد د ددة إحصد د ددلئنة ند د ددن

متوس د د ددبلت تقد د د د نرات ع ن د د ددة ال ارس د د ددة ح د د ددول
مجل ت ر الفعدل  ،الدتعل  ،السدلو  ،ال تدلئج
الت ظنمنة) تعز إل ع ال ورات الت رنننة.

ثانياً  :التوصيات
نتضدم هدذا الجدزء مد النحدث عرضدل ألهد التوصدنلت التدا ا تهدت إلنهدل ال ارسدة والتدا قد نيدو مد

ادد هل أ تدؤ ي إلد فعللندة ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن ندلألو روا فدا حدلل أخدذهل نعدن
ا عتنلر و راستهل م قنل اإل ار:

أ .علي مستوي " رد فعل المتدربين"
 .1اختنلر التوقنت الم لسب الذي نتةء مب ظروف عمل المت رنن وظروفه الاخصنة.
 .2تحسن الننئة الت رنننة م حنث التهونة  ،اإلضلء  ،األ لث).

 .3استبة أراء المت رنن حول نر لمج الت رنب نع إ تهلئه منلار .

ب .علي مستو " تعلم المتدربين"
 .1تعزى ز نرامج الت رنب نمل نيسب المت رنن مهدلرات التخبدنب  ،التحلندل وا سدت تل  ،التقندن نحندل
وموضوعنة ،حل المايةت).

 .2تزون المت رنن نآخر المستج ات العلمنة فا مجلل عمله .
 .3تعزىز الت رنب نللجل ب المهلري العملا إل جل ب المعرفة ال ظرنة.

ج .علي مستو " سلوك المتدربين"
 .1العمل عل تحفنز المت رنن ورفب الروح المع ونة ل نه .

 .2تعزىز نرامج الت رنب نللمهلرات اإلا ارفنة ومهلرات العمل الفرنقا والعمل تحت الضغب.
 .3العمل عل تحسن اتجلهلت المت رنن

حو ائر الترننة والتعلن نلألو روا.
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د .علي مستو " النتائج التنظيمية "
 .1العمل عل تحسن رضل المستفن ن م خ ملت ائر الترننة والتعلن نلألو روا.
 .2تقنن أ اء المت رنن قنل ونع الت رنب لمعرفة م ي التغنر ال لتج م الت رنب.

 .3تحسدن ق د ر المت د رنن علددا وتبدونر أسددللنب عمددل ج ن د واسدتخ ا التق نددلت العلمنددة الح ن ددة فددا
عمله .

ه .توصيات لأل ونروا
 .1رندب المادلرية فدا ندرامج التد رنب فدا ائدر الترنندة والتعلدن نللمسدلر الدوظنفا للمتد رنن والق د ر
عل الترقا فا ال ائر .

 .2تزون د العددلملن م د فئددة العمددر م د  25س د ة فدقددل نللمعلومددلت اليلفنددة ع د األو ددروا وبننعددة
الخ ملت التا تق مهل للمستفن ن وبننعة الوظلئف التا نقومو نهل.

 .3تزون د الع ددلملن ذوي الد د رجلت الوظنفن ددة مد د  8- 2نللمعلومددلت اليلفن ددة عد د األو ددروا وبننع ددة
الخ ملت التا تق مهل للمستفن ن وبننعة الوظلئف التا نقومو نهل.

 .4ا هتمل نتصمن النرامج الت رنننة نمل نتةئ مب احتنلجلت فئة اإل لث.
 .5العمل عل تحفنز فئة اإل لث للمالرية فا النرامج الت رنننة نفعللنة وتعزىز أ ائه .

ثالثاً  :مقترحات لدراسات مستقبلية
 العةقة نن الت رنب وتخبنب المسلر الوظنفا للعلملن فا األو روا.
 أ ر الت رنب عل تحفنز العلملن فا األو روا.

 الت رنب وأ ره علا جو الخ ملت المق مة فا األو روا.
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الهنئددلت المحلنددة نللمحلفظددلت الج وننددة ف  ،رسددللة ملجسددتنر م اددور  .يلنددة ا قتصددل والعلددو

اإل ارنة  ،جلمعة األزهر ،غز ،فلسبن .

 مبددر  ،عن د الفتددلح رج ددب عل د و مسددلفر  ،علددا عند د اهلل علددا .)2012 .ف فعللنددة نر ددلمج
تد رننا لت منددة ا تنددله الماددتر ل د

عن ددة مد األبفددلل التوح د نن وأ دره فددا تحسددن التواصددل

اللغوي ل نه ف .مجلة يلنة الترننة جلمعة ن هل )  -مصر .182 - 139 :)92 23:

 مغددلنر  ،انددل عقل ددة ؛ الحمددوري  ،ولند د  .)2011 .ف ا ددر نر ددلمج للت د رنب العقل ددا عل د تعلد د
مه ددلر رم ددا الق ددر

أ نحلث النرمو

وتب ددونر نع ددض المه ددلرات العقلن ددة لد د

بللن ددلت يلن ددة الترنن ددة الرنلض ددنةف.

سلسلة العلو ا سل نة وا جتملعنة).1972 – 1951 :)3 :

موس  ،أسلمه محمو  .)2007 .ف واقب عملنة الت رنب م وجهة ظر المت رنن  -راسة



حللة ن

فلسبن )  ( . .فدا قبدل غدز ف  ،رسدللة ملجسدتنر غندر م ادور  .يلندة التجدلر ،

الجلمعة ا سةمنة ،غز ،فلسبن .

تنددل ،جمددلل ان دراهن محم د  .)2007 .ف ور الت د رنب فددا تبددونر يفلنددلت م د نري م د ار



ويللة الغوث ال ولنة فا قبل غز ف  ،رسدللة ملجسدتنر غندر م ادور  .يلندة التجدلر  ،الجلمعدة
اإلسةمنة ،غز ،فلسبن .

ال جددلر ،عفددلف أحم د  .)2011 .ف الندرامج الت رنننددة وأ رهددل عل د أ اء مددوظفا وزار الترننددة



والتعلددن الفلسددبن نة فددا محلفظددة الخلنددل :واقددب وبموحددلت ف  ،رسددللة ملجسددتنر غنددر م اددور .

يلنة التمونل واإل ار  ،جلمعة الخلنل ،الخلنل ،فلسبن .

 الهلننل ،وسن اسملعنل و أنو عرب  ،اعنل محم و أنو سدتة  ،عمدل جمعدة . )2011 .ف
مد

فلعلنددة الت د رنب فددا تبددونر الم دوار النا درنة ناددريلت التدددمن العلملددة فددا قبددل غددز ف.

مجلة جلمعة األزهر  -غز ،فلسبن .936 – 895 : ))B 1 13 :
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فعللنة اسدتخ ا نر دلمج التد رنب العقلدا

 ف م.)2011 . أحم سلنمل عن اهلل، النوسف

 يلنددة.  رسددللة ملجسددتنر غندر م اددور، عندا يددر السدلة ف



فدا تحسددن أ اء الرمندة الحددر ل د

.  ا ر،  ارن،  جلمعة النرمو،الترننة
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ملحق رقم ( ) 1
الكتاب الموجه من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة االزهر إلي دائرة التربية والتعليم بالونروا
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ملحق رقم ( ) 2
قائمة المحكمين
م

الوظيفة

المؤسسة التابع لها

االسم

عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية

جامعة الزهر زة
جامعة الزهر زة

.1

د .محمد جودت فارس

.2

د .رامز عزمي بدير

رئيس قسم إدارة العمال

.3

د .مروان سليم ال ا

عضو هيئة تدريس

جامعة الزهر زة

.4

د .نهاية عبد الهادي التلباني

عضو هيئة تدريس

جامعة الزهر زة

.5

د .خليل جعفر حجاج

عضو هيئة تدريس

جامعة الزهر زة

.6

د .وائل محمد ثابت

عضو هيئة تدريس

جامعة الزهر زة

.7

أ.د .زياد علي الجرجاوي

مدير فرع زة

جامعة القدس المفتوحة  -زة

.8

د .ياسر عبد الشرفا

عضو هيئة تدريس

الجامعة اإلسالمية  -زة

.9

د .سمير خالد صافي

عضو هيئة تدريس

الجامعة اإلسالمية  -زة

.11

د .سامي على أبو الروس

عضو هيئة تدريس

الجامعة اإلسالمية  -زة

نائب عميد كلية التجارة

الجامعة اإلسالمية  -زة

رئيس منطقة خانيونس

الونروا -زة
الونروا -زة

عبد بحر

.11

د .يوس

.12

د .محمد أحمد العايدي

.13

د .سعد سعيد نبهان

مدير منطقة رب خانيونس

.14

أ .عصام توفيق مقداد

مدير منطقة شرق خانيونس

الونروا -زة

.15

د .يحيى ماضي

مشر تربوي

الونروا -زة

.16

د .حاتم دحال ن

مشر تربوي

الونروا -زة
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ملحق رقم ( ) 3
االستبانة في صورتها النهائية

جقامعة الزهققققر -ققققزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كقلية االققتصقاد والعلوم اإلدارية

ققققسقققم إدارة العققمققال

استبانة
أخي الموظ

 /أختي الموظفة

تحية طيبة وبعد ،،،

تم ل ا ستنل ة التا نن ن ن أ ا لجمب الننل لت الخلصة ن راسة علمنة نع دوا "مقد فعاليقة

برامج التدريب من وجهة نظر العاملين بقدائرة التربيقة التعلقيم فقي وكالقة الغقوث الدوليقة  -الونقروا -
مكتققب ققزة اإلقليمققي" وذل د اسددتيمل لمتبلنددلت الحصددول عل د
وتهد ف هدذه ا سدتنل ة إلدا قندل

رجددة الملجسددتنر فددا إ ار األعمددلل،

أرنعدة مجدل ت لتقندن فعللندة ندرامج التد رنب ند ائر الترنندة والتعلدن فدا

ويللة الغوث وها (مستو رد فعل المتدربين ،مستو التعلم ،مستو السلوك ،مستو النتائج).

أرجددو التيددر نق دراء فق درات ا سددتنل ة ن قددة وتمع د  ،ووضددب إاددلر  )Xأسددفل الن د نل الم لسددب

ومقلنل يل فقر م فقراتهل ،علمل ند جمنب الننل لت التا سنت الحصول علنهدل مد خدةل ا سدتنل ة لد
تستخ إ ألغراض النحث العلما فقب.

شاكرين لكم حسن تعأونكم ،،،
البقاحقث
ناجي عبد اهلل أبو عزيز
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أوال ،البيانا الشخصية
 .1الجنس،
 ذكر



 أنثى









 .2العـمـر ،
 أقل من  25عام

 -25 أقل من  35عام

 –35 أقل من  45عام

 45 عام فأكثر 

 .3المؤهل العلمي ،


دبلوم متوسط فما دون

 بكالوريوس

 دبلوم عالي

دكتوراة

 ماجستير

 .4الدرجة الوظيفية ،
8–2 

12 - 9 

20 - 13 

 .5عدد سنوا الخبرة ،
 أقل من  5سنوا

 – 5 أقل من 10سنوا

 – 10 أقل من  15سنة



 –15أقل من 20سنة



 20سنة فأكثر

 .6عدد الدورا التدريبية التي التحق بها خلل عملك في دائرة التربية والتعليم باألونروا – غزة ،
 لم أتلق أي تدريب  دورتين فأقل

 7 – 3 دورا
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 12-8 دورة

 أكثر من 13دورة

ثأنيا  :البنود االختبارية
م

الـعــبــارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

المجال األول  /تقييم مستوى رد فعل المتدربين
.1
.2
.3

يالئم محتوى التدريب طبيعة عملي.
يلبي محتوى التدريب احتياجاتي وتوقعاتي من
المشاركة فيه.
تنوعت أساليب ووسائل التدريب المستخدمة
خالل التدريب.

.4

توجد قاعات تدريب مالئمة من حيث التهوية.

.5

توجد قاعات تدريب مالئمة من حيث اإلضاءة.

.6

توجد قاعات تدريب مالئمة من حيث األثاث.

.7

تتالءم مدة التدريب مع محتوي برامج التدريب.

.8

يناسب توقيت التدريب ظروف عملي .

.9

يتمتع المدربون بالكفاءة الالزمة للتدريب.

يتميز المدربون بالخبرة الكافية في مجال
.10
التدريب.
 .11أعدت المواد التدريبية بشكل جيد.
يواكب محتوي المواد التدريبية التطورات
.12
الحديثة في مجال عملي .
 .13أفادتني المواد التدريبية في مجال عملي.
يوفر القائمون على التدريب التسهيالت الالزمة
.14
ألنجاحه.
تتوافق أنشطة التدريب العملية مع مواضيع
.15
التدريب النظرية .
يحرص القائمون على التدريب على استطالع
.16
آراء المتدربين حول برنامج التدريب في نهايته.
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غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

الـعــبــارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

أشعر بالرضا عن برامج التدريب في دائرة
.17
التربية والتعليم باألونروا.

المجال الثاني  /تقييم مستوى التعلم
 .18زادت حصيلتي المعرفية بعد تلقي التدريب .
صحح التدريب مفاهيم خاطئة لدي متعلقة
.19
بطبيعة عملي .
صقل التدريب مهاراتي العملية التي امتلكتها قبل
.20
التدريب.
 .21أكسبني التدريب القدرة على التحليل واالستنتاج.
لدي من معلومات تتعلق بعملي.
 .22عزز التدريب ما ّ
 .23حسن التدريب فهمي وإدراكي لطبيعة عملي .
 .24طور التدريب قدرتي على التخطيط.
دعم التدريب قدرتي على التقييم بحياد
.25
وموضوعية .
دعم التدريب قدرتي على التحليل والربط بين
.26
المتغيرات المختلفة.
زودني التدريب بآخر المستجدات العلمية في
.27
مجال عملي.
 .28أكسبني التدريب قيما ً واتجاهات جديدة.
ساهم التدريب في تحسين اتجاهاتي نحو
.29
وظيفتي.
حسن التدريب اتجاهاتي نحو دائرة التربية
.30
والتعليم في األونروا.
 .31غير التدريب اتجاهاتي نحو بيئة عملي.

المجال الثالث  /تقييم مستوى السلوك
 .32طبقت ما تعلمته خالل مشاركتي في التدريب
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غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

الـعــبــارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

 .33طور التدريب عالقاتي بزمالئي.
 .34حسن التدريب عالقتي برؤسائي .
حفزني التدريب للترقي وتحسين وضعي
.35
الوظيفي
زاد التدريب قناعاتي بالتمسك بوظيفتي وعدم
.36
البحث عن غيرها.
 .37حسن التدريب تقديري لقيمة العمل الذي أقوم به

 .38زاد التدريب ثقتي بنفسي وبقدراتي .
حسن التدريب قدراتي على تقديم الدعم
.39
والمساعدة واإلرشاد لزمالئي في العمل .
أشعر بالتميز في عملي بين زمالئي بعد تلقي
.40
التدريب
 .41أصبحت أكثر تكيفا ً مع البيئة التي أعمل فيها .
 .42ساهم التدريب في رفع روحي المعنوية .

المجال الرابع  /تقييم مستوى النتائج
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

حسن التدريب من مستوى أداء المتدربين في
العمل.
زاد التدريب من قدرات المتدربين على حل
المشكالت.
طور التدريب قدرة المتدربين على العمل ضمن
فرق عمل.
أكسب التدريب المتدربين القدرة على العمل تحت
الضغط.
زاد التدريب قدرات العاملين على االتصال
والتواصل
طور التدريب قدرات العاملين على اتخاذ
القرارت.
حسن التدريب قدرات العاملين على تحمل
مسئوليات جديدة.
زاد التدريب قدرة المتدربين على أنجاز األعمال
التي يكلفون بها في وقت اقل .
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غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م
.51
.52
.53
.54
.55

موافق
بشدة

الـعــبــارة
طور التدريب قدرة المتدربين على أنجاز األعمال
التي يكلفون بها بجودة أعلي.
زاد التدريب قدرة المتدربين على االستخدام
األمثل للموارد المتاحة .
حسن التدريب قدرة المتدربين على استخدام
التقنيات العلمية الحديثة التي تخدم مجال
عملهم.
ساهم التدريب في تحسين قدرة المتدربين على
تطوير أساليب عمل جديدة .
زاد التدريب من رضا المستفيدين من خدمات
دائرة التربية والتعليم باألونروا.

إنتهت االستبانة

181

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

