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 ادللخص

م بسلطنة عمان من خالل وى التدريب بوزارة الرتبية والتعليوجد واقعيهدف البحث للتعرف على       
استبيان أرسل إىل عينة من مراكز التدريب املنتسبة لوزارة الرتبية والتعليم اليت تنفذ الربامج التدريبية للموظفٌن 

 املختلفة. التعليميةاألقسام يف 

سلطنة وزارة الرتبية والتعليم بيف  التعليميةاألقسام من خمتلف  املتدربٌنوقد تكون جمتمع البحث من       
يف الربامج التدريبية من  متدرب197من ( واختًنت عينة عشوائية تكونت 2018-2017عمان لعام )

إىل  ت الباحث، وتوصليف حتليل البحث املنهج الوصفي التحليلي واستخدمخمتلف األقسام التعليمية 
 اليت تدرب عليها املوظفون مندتثل أكرب نسبة من الربامج التدريبية  أن الربامج التطويرية جمموعة نتائج أشمها
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كما أظهرت نتائج البحث أن أىم أىداف التدريب دتثلت يف رفع مستوى أداء ،   التعليميةاألقسام خمتلف 
قياس عائد لالوسائل من أىم املوظفٌن يف العمل، وأن تقارير األداء الوظيفي اليت يعدىا الرؤساء املباشرون 

أن أكثر الفوائد اليت حققها االستثمار يف التدريب تتمثل ج البحث التدريب، وتبٌن من نتائاالستثمار من 
 الوظيفية. مزايدة إملام املوظفٌن بواجباهتيف 

إصماد سياسة واضحة للتدريب تضعها اإلدارة العليا على ضوء وأصى البحث مبجموعة توصيات أشمها       
سنوية للتدريب، كما أوصى بتصميم النيات يزااملط  و اخل إلعداداسرتاتيجيات وأىداف الوحدات التعليمية 

  .الربامج التدريبية وفقا ملنهجية الطلب القائم على التدريب واالحتياج الفعلي منو
 .، تقييم التدريبالتدرييب العائد على االستثمارالتدريب، : الكلمات ادلفتاحية

 

 
Abstract 

      The purpose of the research was to identify the reality and feasibility of training 

in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman through a questionnaire sent to a 

sample of training centers affiliated to the Ministry of Education, which implements training 

programs for employees in their various educational departments. 
The research community may be trainees from various educational departments in the 

training programs implemented in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman for the 

year 2017-2018. A random sample of 197 participants in the training programs was selected 

from different educational departments and the analytical descriptive method was used in the 

research analysis. The results show that the most important training objectives were to raise 

the level of performance of employees at work, and that the performance reports prepared by 

the Direct managers are the most important means of measuring the return on investment 

from training, and the results of the research show that the most important benefit of 

investment in training is to increase the knowledge of employees of their duties. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which is 

the creation of a clear training policy to be developed by the senior management in the light 

of the strategies and objectives of the educational units to prepare the annual plans and 

budgets for training, and the design of the training programs according to the demand-based 

demand methodology. 

(Keywords): Training, Return on training investment, Training Evaluation. 
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 :ادلدخل

من أىم أوجو االستثمار اليت حتقق النجاح للمؤسسات نظرا االستثمار يف أتىيل العنصر البشري يعترب 
اليت تقاس هبا ذه املوارد من املقاييس الرئيسية حيث أصبحت ى ،ألشمية املوارد البشرية يف حتقيق التنمية والتقدم

 حتقيق عناصراالنتاج واخلدمات األخرى.كفاءتو إلدارة ومدى  ل ثروة األمم استنادا إىل مستوى ىذا التأىي

يتزايدددد ف، املؤسسددداتىددددف ق أرئيسدددية لتحقيدددالوسددديلة يصدددبل الالتددددريب مدددع الواقدددع العملدددي  وعنددددما يدددرتب 
 العدددااح وحتددداول الددديت تتسدددارع خطاىدددا يفا مدددع التتدددًنات التقنيدددة االقبدددال علدددى االسدددتثمار فيدددو يومدددا بعدددد يدددوم خصوصددد

ومتطلبدددات اجتماعيددددة أقتصددددادية ، ووجددددود أىدددداف يف اإلنتدددداج والعمدددللتحدددافل علددددى وضدددعها لؤسسددددات تطبيقهدددا ا
دمدا مع التأقلم والتكيف مع املتتًنات اليت حتدث من حولدو،  املوارد البشريةتستدعي االستثمار يف التدريب ملساعدة 

أو  ؤسسددات العامددةسددواء علددى مسددتوى املإعطدداء التدددريب أولويددة يف جمدداالت االسددتثمار القائمددة واملسددتقبلية يتطلددب 
 وتتجنددبد ىددذا االسددتثمار يسدداليب منهجيددة علميددة يددحدتسددتخدم األسدداليب املنهجيددة العلميددة لت علددى أن  ةاخلاصدد

لالسددتثمار يف التدددريب وقيدداس العائددد الددذي ضمققددو حدد  تعددزز  التقيدديماسددتمرارية اهلدددر يف اإلنفدداى علددى براجمددو ، مددع 
 ط الضعف اليت قد تقابلو.نقاط القوة وعالج نقا

وزارة الرتبيددة والتعلدديم بسددلطنة التعريددف يشميددة ا اجددة إىل االسددتثمار يف التدددريب يف  ا البحددثتندداول ىددذيو  
ل عملي يتخطى الفجدوة القائمدة الديت تعدرب عدن االحتيداج الفعلدي كمنحي رئيسي لتأىيل املوارد البشرية وبشكعمان  

املؤسسدات التعليميدة التابعدة لدوزارة الرتبيدة والتعلديم بسدلطنة حتقيق أىداف األداء و  للكوادر البشرية لزايدة ورفع معدل
، كما تلقي الضوء على أشمية تقييم العائد علدى االسدتثمار يف التددريب والطدرى واألدوات املمكدن اسدتخدامها عمان

رض بعد  املؤشدرات عن طريدق ثدث ميدداع أعدد هلدذا التد بحثستعرض الييسس علمية من أجل ىذا الترض ، و 
الدددربامج مدددن خدددالل عيندددة مدددن بدددوزارة الرتبيدددة والتعلددديم بسدددلطنة عمدددان  عدددن واقدددع العائدددد علدددى االسدددتثمار يف التددددريب

خددالل تنفيددذىا  الديت مددنحددات ومدددى تناسددبها مدع تكلفتددو ، واملقرت  لتقيدديم ىددذا العائدد والوسددائل الدديت تتبعهدا التدريبيدة
   ب.لتدريق أكرب عائد على االستثمار يف ايتحق
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 مشكلة البحث
االستطالعية اليت أجراىا فريق تقييم العائد التدرييب يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  كشفت نتائج املقابالت

فكانت نتائجها  اليت تواجو تقييم العائد من التدريب لصعوابت ا أسباب عمان واليت ىدفت للتعرف على
 كالتايل:

 قومي الربامج التدريبية.االعتقاد السائد بعدم فائدة ت-
 االعتقاد ين عملية تقييم العائد التدرييب من الربامج التدريبية أثبات لفشل أو ذماح الربانمج التدرييب.-
 خوف املسؤولٌن من إظهار عيوب أو فشل الربانمج التدرييب.-
 اً. االعتقاد بع  املسؤولٌن ين عملية تقييم العائد من الربامج التدريبية مكلفة جد-
 اعتبار مشاركة املشرفٌن واملسؤولٌن يف تقييم املتدربٌن نوع من العبء اإلضايف ملهامهم الوظيفية. -

وأييت ىذا البحث لتوضيل أشمية تقييم العائد من التدريب وقياس أثره على املتدربٌن والوحدات التعليمية 
لعائد من االستثمار التدرييب وحتديد ا قياسية من خالل تطبيق منهجاملختلفة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، 

على مستوى املوظفٌن وعلى مستوى املؤسسات التابعة أىم النتائج اليت حققتها الربامج التدريبية املنفذة يف 
 .بسلطنة عمان وزارة الرتبية والتعليمل

 ؟لتعليم بسلطنة عمانىو واقع وجدوى التدريب بوزارة الرتبية وا ما ومن ىنا يتحدد سؤال البحث الرئيسي
 ويتفرع من السؤال الرئيسي جمموعة من التساؤالت:

مية لتلبية نوعيات الربامج التدريبية اليت أ ق هبا موظفو خمتلف املديرايت التعليماىي -1
 احتياجاهتا التدريبية؟

 املوظفٌن هبذه الربامج التدريبية؟من إشراك  فهلداا م-2

 التدريب للموظفٌن؟ادة اليت حققها مدى االستف ما-3

عد تدريب موظفيها يف تلك االستفادة اليت حققها التدريب للمديرايت ب ىمد ما-4
 الربامج؟

 قياس عائد االستثمار يف التدريب؟ طرى وأساليبما ىي -5
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 اذلدف من البحث:

ة نوعيات الربامج التدريبية اليت أ ق هبا موظفو خمتلف املديرايت التعليمية لتلبي التعرف على (1
 احتياجاهتا التدريبية.

 اهلدف من إشراك املوظفٌن هبذه الربامج التدريبية.توضيل  (2

 مدى االستفادة اليت حققها التدريب للموظفٌن. التعرف على (3

مدى االستفادة اليت حققها التدريب للمديرايت بعد تدريب موظفيها يف تلك  التعرف على (4
 الربامج.

 يف التدريب.طرى وأساليب قياس عائد االستثمار كشف  (5

 

 حدود الدراسة:
م إلعطداء فدرتة كافيدة 2018 – 2017فرتة العامٌن األخدًنين  ا دود الزمانية: طبقت الدراسة يف-      

  دوث قياس أثر التدريب.

وزرة الرتبيدددة والتعلددديم يف األقسدددام التعليميدددة املتددددربٌن مدددن خمتلدددف ا ددددود املكانيدددة: اقتصدددرت الدراسدددة علدددى -
 بسلطنة عمان.

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانيف  العائد على االستثمار يف التدريبتقييم واقع ا دود املوضوعية: -
 :تيريات البحثادلصطلحات اإلجرائية دل

عمليدة هتددف إىل ختطدي  وتصدميم وتنفيدذ ومتابعدة وتقيديم الدربامج التدريبيددة ادلفهووم اإلجرائوي للتودريب: -1
رائيدددة، أو عالجيدددة، بتدددرض تطدددوير وتزويدددد املدددوارد البشدددرية يف وزارة الرتبيدددة والتعلددديم سددواء كاندددت تطويريدددة، أو إث

 بسلطنة عمان ابملعارف واملهارات واالجتاىات اليت ضمتاجوهنا يف أداء العمل.
 تقييم العائد على االستثمار يف التدريب :لادلفهوم اإلجرائي  -2
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 يف املشاركٌناملنفذة يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  يةالتدريب تو الربامجالتأثًن الذي أحدثىو قياس 
من خالل عملية قياس موضوعية جملموعة املهارات والقدرات واملعارف والعادات واالجتاىات اجلديدة ، فيها، 

 .العمل أداء والسلوكيات يف على ىاتدأثًن و 

 
 القسم النظري للبحث:

 دريباإلطار ادلنهجي لالستثمار يف الت :أوال
 

 ( أمهية ودوافع االستثمار يف التدريب : 1

، حيث الة القادرة على أداء مهام العملوا ل الرئيسي لتوفًن العم من أساسيات التطويرالتدريب  أصبل
املعلومات واملهارات اليت تتطلبها الوظيفة ودمارستها تطبيقيا ، للمعارف و يستهدف التدريب إكساب األفراد 

مبا يتناسب مع التتيًن املنشود سواء يف مهام الوظيفة ا الية املعارف واملعلومات واملهارات ذه إضافة إىل تطوير ى
مؤسسة املزيد من الكفاءة ، مبا ضمقق للالوظائف املستجدة  أوأو تطوير أداء املوظف وقدراتو يف أداء ىذه املهام 

 معدالت التيابدوران العمل و ضمد من منتجاهتا ويرسخ عوامل االستقرار الوظيفي و خدماهتا أو يف تقدمي 
 االقتصادية و االجتماعية. ، ويعزز قدراهتا على املنافسة ، فضال عن املردوداتوا وادث املهنية هبا

 م(2001)الضحيان،  :التاليةالعوامل بسبب ىذه األشمية من الناحية العملية  وتزداد

  امليدان الرتبوي فعلياً.واحتياجات امعي اجلالتعليم مؤسسات استمرار الفجوة القائمة بٌن خمرجات  -أ 

فدداظ يف حمددل العمالددة الوافدددة مددع ا يف مجيددع التخصصددات التعليميددة   التوجددو رمددو إحددالل العمالددة ا ليددة -ب 
 والذي يتطلب مهارات مقاربة ملا اتسمت بو العمالة الوافدة  ذات الوقت مبستوى االداء

 يسماط جديدة  سٌن أداء املعلمون ابلعملوحت التعليم وجيايف تكنول   اجة ملواكبة التطورات ا ديثةا -ج 

وعلددى رأس العمددل طددوال فددرتة عنددد دمارسددة الوظيفددة  التعليميددة املتتددًنات املسددتمرة يف اإلدارة ضددرورة مواكبددة -د 
 اخلدمة.
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ألداء تكدداليف ومصددروفات وعلددى ضددوء ىددذه األشميددة تتددًن مفهددوم االنفدداى علددى التدددريب مددن كونددو جمددرد   
وسددلوك وظيفددي أفضددل حتسددٌن األداء إسددتنادا إىل مددا يدددره مددن عائددد واضددل يتمثددل يف و ليصددبل اسددتثمارا  األعمددال

 .ملقومات الضرورية إلحداث فاعليتووطاملا وفرت لو ا التعليمية طاملا كان ملبيا لألىداف

 

 

 ( احللقة التشابكية لالستثمار يف التدريب : 2

راحل اليت دتر هبا العملية التدريبية تسلك نظاما متشاهبا تعدد أشكال التدريب ، إال أن املمن رغم ابل
تكمل كل منها وتؤثر وتتأثر كل منها على االخرى و وجهدا خمططاً ومنظماً يف مراحل متتالية دتثل حلقة تشابكية 

 م(2002)الطعاع، ى.األخر 

الداخلي ، أو لدى تتوافر لديها إمكاانت التدريب  حٌنكامل متبشكل  وىذه املراحل قد تتم ابملؤسسة
 ريب اخلارجية ، أو ابلتعاون بٌن خمتلف القاطاعات.جهات التد

 وتتمثل ىذه املراحل فيما يلي :

 االحتياجات التدريبية :حتديد  2/1
اخلطوة األوىل واألساسية اليت تؤثر يف  فهي عملية حتديد االحتياجات التدريبيةتنطلق العملية التدريبية 

التخطي  اجليد للربامج وتساعد على  ،أىداف التدريب والفئة املستهدفة منوحيث توضل  ،مجيع املراحل الالحقة
، وتعرف يهنا جمموعة التتًنات  داء ا ايل واألداء املطلوب، وحتدد االحتياجات التدريبية الفرى بٌن األالتدريبية

ة يهام الوظيفاملجتاىاتو جلعلو مناسبا ألداء وأدائو واوسلوكو املطلوب إحداثها يف الفرد واملتعلقة مبعلوماتو وخرباتو 
بات أداء ملتطل الترض من التدريب وفقاً على  بناءً  ىذه االحتياجاتويتم حتديد اليت يشتلها أو املرشل لشتلها، 

يف األنشطة أو  ت العمل القائمة ، ومواجهة التطورحتسٌن األداء وعالج مشكال يف الوظائف وتطلعات املؤسسة
اليت ترغب يف   ذلك من األىداف ، وتقوم املؤسساتف جديدة أو تعيٌن موظفٌن جدد ، وغًنحداث وظائستإ

جتميع ىذه يف املؤسسات  إ اى موظفيها ابلتدريب ثصرىذه االحتياجات التدريبية ، كما تتوىل جهات التدريب 
 يم الربامج التدريبية بناء عليها.االحتياجات وتصنيفها وتصم
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 ىذه االحتياجات بشكل دقيق ثيث تكون ملبية للترض منها وفق حتديديتم نجاح ىذه املرحلة ول
)  ونتائج حتليل اهليكل التنظيمي ومؤشرات األداء التنظيمي للمؤسسة  األسس واملؤشرات املوضوعية وأشمها :

خلط  وا معدالت االنتاجية والرثية وتكلفة املواد وجودة االنتاج واستتالل اآلالت وتكلفة التوزيع وغًنىا
ومؤشرات أداء العاملٌن. ) ومؤشرات ختطي  املسار الوظيفي ،( وتوصيف الوظائف  املستقبلية املرتبطة ابملؤسسة

  ( م2002الرتكستاع،

 

 

 وضع خطة التدريب : 2/2
االحتياجات التدريبية واملوظفٌن املطلوب  تشملبوضع اخلطة التدريبية  ملعنية يف املؤسسةتقوم اجلهة ا

بهم ، والربامج وأوضاعها ، واألفراد املطلوب تدرياملؤسسة علومات عن أىداف املر وفقاً على توفوذلك تدريبهم ، 
 .للتدريبواالطار الزمين للتنفيذ واالعتمادات املالية وجهات تنفيذىا   التدريبية املتوفرة

 تصميم التدريب : 2/3
تدرريبية ووضعها يف برامج تدريبية ، وحتديد بناء على االحتياجات ال توى التدرييبا وتشتمل على حتديد 

ومستوايت املدربٌن ، ووضع وختصصات أساليب التدريب الذي سيتم هبا التدريب ، وحتديد نوعيات األنشطة و 
ب ، وحتيد أسس ومنهجية األماكن املناسبة لتنفيذه ، وحتديد ميزانية التدريأختيار اجلداول الزمنية للربامج التدريبية و 

 ه الربامج.تقييم ىذ

تكون حمتوايت  ، ولنجاحها يتطلب أنتنفيذ ىذه املرحلة اجلهات اليت تقوم ابلتدريب مسؤولية  وتتوىل 
الربامج التدريبية متوافقة مع األىداف واالحتياجات التدريبية ، مع تنوع األساليب التدريبية مبا يتناسب مع 

ر والتطبيقات العملية هلم ، وأن حتدد بدقة واألفكا نقل املعلومات وتيسًن مستوايت املتدربٌن واحتياجاهتم
 .فق مع حمتوايت الربامج التدريبيةالتدريبية اليت تتوا املتطلبات

 تنفيذ التدريب : 2/4
دىا وهتيئة أماكن هبا وإخطارىم مبواعي التدريبية وإ اى املستهدفٌن ويتم فيها االعالن عن الربامج

الزمة يف هناية كل الامهم فيها ، مث إجراء االختبارات ثضور املتدربٌن هلا وانتظ التدريب ، مث عقد الربامجومعينات 
املتدربٌن وحسن نقل مع تفاعل موضوعات الربانمج بشكل منطقي والتسلسل برانمج تدرييب، ومن املهم مراعاة 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 333 

Volume 6(6); June 2019 

 

من قبل املدربٌن  بيقاتومناسبة استخدام  أساليب التدريب لتوصيل املعلومات والتط املعلومات والتطبيقات إليهم
 ومالءمة الوقت املخصص للتدريب.

 :التدريبية تقييم الربامج  2/5

هتدف ىذه املرحلة إىل قياس مدى حتقيق الربامج التدريبية لألىداف اليت صممت من أجلها والتعرف 
على ثالث مراحل ىي  التدريبية على نواحي القصور يف جزئياهتا لعالجها يف األنشطة االحقة ، ويتم تقييم الربامج

 م(.2001)ىالل،: 

 على حتقيق االىداف اليت صمم من أجلها.تقييم الربانمج قبل التنفيذ للتأكد من سالمتو وقدرتو  -أ 

  ء التنفيذ للتأكد من سًنه وفق ما ىو خمط  لو.تقييم الربانمج أثنا -ب 

 إلىدافو.تقييم الربانمج التدرييب بعد التنفيذ للتأكد من حتقيقو  -ج 

االستقصاءات والنماذج يتم  التقارير و يف مستوايت التقييم السابقة على جمموعة متنوعة منعتمد وت
وايهتا وفقا للترض الذي استيفائها من قبل كل من املشرفٌن على الربانمج واملدربٌن واملتدربٌن وختتلف يف نوعية حمت

 التقييم. يهدف اليو

 تطوير الربامج التدريبية : 2/6
لربامج ، وعالج ما هبا تصميم امع  لتقييم إبدخال التعديالت اليت تتناسباء على نتائج االتطوير بنويتم 
 .من ثترات

 

 يف إجناز جوانب العملية التدريبية : ادلؤسسة( دور  3
 التايل : يبٌن ىذا الدور اجلدول

 (1جدول )
 م(1996)عقيلي،يف إذماز جوانب العملية التدريبيةاملؤسسة دور  

 للمؤسسةيف حالة عدم وجود مركز تدريب داخلي  ركز تدريب داخلي للمؤسسةميف حالة وجود 
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 حتديد االحتياجات التدريبية حتديد االحتياجات التدريبية
 وضع خطة التدريب وضع خطة التدريب
 تقييم العائد من التدريب )اثر التدريب(  حتديد نوع التدريب

  تصميم الربامج التدريبية
  يذ التدريبحتديد أساليب تنف
  تقييم برامج التدريب

  تقييم العائد من التدريب )أثر التدريب(

 

 ( النتائج ادلأمولة من االستثمار يف التدريب : 4
مددن املددأمول أن يتحقددق مددن التدددريب جمموعددة مددن النتددائج كمددردودات إصمابيددة حتقددق أىددداف التدددريب ، إال 

عدددة واحددددة أو بشدددكل حمسدددوس فدددور العدددودة مدددن التددددريب ، فقدددد أندددو صمدددب أن يكدددون معروفدددا أهندددا قدددد ال تتحقدددق دف
   : م(1981)راشد،يلييتطلب األمر  دوث جدواىا بع  الوقت  وأىم ىذه النتائج ما 

 املؤسسة.التحسن الكمي والنوعي يف حجم االنتاج أو اخلدمات اليت تقدمها  4/1

 .تكاليف التشتيل ، واالستخدام األمثل للموارد املتاحة خف  4/2

 ًن يف تكاليف الصيانة.التوف 4/3

 زايدة اإليرادات. 4/4

 .شتل الوظائف الشاغرة 4/5

 تجهيزات وأساليب العمل املستحدثة.التطور التقين يف أداء األعمال وفقا لألدوات وال 4/6

 اء وحجم االذماز من قبل املوظفٌن.معدالت األدزايدة  4/7

 للمؤسسة من قبل العاملٌن. الرضا الوظيفي واالنتماء مستوى ارتفاع 4/8

 ازمفاض معدالت ا وادث. 4/9

 وازمفاض معدالت التياب والتسرب الوظيفي. زايدة االنضباط 4/10
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 ازمفاض معدل دوران العمل  4/11

 زايدة درجة التعاون بٌن الزمالء يف العمل، وبينهم وبٌن رؤسائهم. 4/12

 ب :( تقييم وقياس العائد على االستثمار من التدري 5
بعد االنتهاء من من األشمية التعرف على أثر التدريب يف إحداث التتيًن املنشود والفائدة املرجوة منو 

بتقييم التدريب  ويتم ذلكعائد االستثمار من التدريب ، ب وعودة املتدربٌن إىل أعماهلم، وابلتايل تقدير التدري
 .وقياس العائد منو

حمل ثث ودراسة وىو  النشاط التدرييب مازالياس العائد من ق موضوعإىل أن ( م1994توفيق ) وأشار 
عظمها دتر مبرحلة إىل اجتهادات شخصية أوجتارب مؤسسية مازالت يف م سؤال دائم الطرح حتولت اإلجابة عليو

   .التجربة واخلطأ
 : مفهوم تقييم العائد على االستثمار يف التدريب 5/1

ت األىداف ققحتا التعرف على درجة فاعلية التدريب ، مبعىن ىل العملية اليت يتم هب تقييم التدريب ىي
أم ال ؟ وبعبارة أخرى ىو التعرف على مدى التأثًن الذي أحدثو التدريب يف املشاركٌن اليت من أجلها مت التدريب 

الجتاىات يف الربانمج التدرييب من خالل عملية قياس موضوعية جملموعة املهارات والقدرات واملعارف والعادات وا
اجلديدة ، وتدأثًن ذلك على العمل ، وكذلك التطوير الذي أحدثو ىذا التدريب يف سلوك املشاركٌن ويف أداء 

 (6ص ،م2002) عبد الوىاب،املنظمة 

 أىداف تقييم العائد على االستثمار يف التدريب : 5/2
)أاب  :وأشمهاسة وفقا ألىداف املؤساالستثمار يف التدريب على عائد التقييم  تعدد أىداف 
  م(. 2002)اخليل،

 اون معها على تنفيذ نشاط التدريب.اليت مت التعاجلهات التدريبية  التعرف على قدرات -أ 

 .الربانمج التدرييب  اجة املتدربٌنالتدريب للترض منو ومدى استجابة  معرفة مدى حتقيق -ب 

 .الفوائد  اليت عادت على املؤسسة من إ اى موظفيها ابلتدريبحتديد  -ج 

 وا عليها خالل الربامج التدريبية.املتدربون من حيث تطبيق املهارات اليت حصلحققو التقدم الذي قياس  -د 
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 العائد من االستثمار يف التدريب ابملوارد املالية اليت صرفت من أجلو مقارنة  -ه 

تطوير اصة بسياسة التدريب و هم يف معاونة اإلدارة على اختاذ القرارات اخلتكوين قاعدة معلومات تس -و 
  .املؤسسةاملوارد البشرية والتحديث يف أنشطة 

 

 مستوايت تقييم العائد على االستثمار يف التدريب : 5/3
أكثرىا شيوعا وكان عدة سماذج لتقييم العائد  على االستثمار يف التدريب ،  بتقدمي علماء اإلدارةقام 

( 42-32،صم1998)توفيق،   (Donald Kirkpatrick)وقبوال يف التقييم سموذج دوانلد كًنك ابتريك 
والتطوير مستًوا ، وقد أضافت عليو اجلمعية األمريكية للتدريب بتضمن أربعة مستوايت لتقييم التدريثيث 

 : تتمثل مستوايت تقييم العائد من التدريب فيما يليخامساً , و 

 التفاعل بٌن أطراف العملية التدريبية : مستوى : ادلستوى األول

ىذا املستوى من قبل املتدرب ملعرفة رد فعلو إزاء الربانمج التدرييب الذي حصل عليو ويتم قياس  
 .املؤسسةدما يلقي الضوء حول مدى االستمرار يف االلتحاى بو من قبل متدربٌن آخرين يف 

 المتدرب :مستوى التعلم الذً حققه  المستوى الثاني :

ل انتظامو خالواالجتاىات واملهارات عارف من املعلومات واملوىو قياس ماحصل عليو املتدرب  
 يف الربانمج التدرييب.

 إمكانية التطبيق يف واقع العمل : ادلستوى الثالث :

املعلومات واملعارف واملهارات واالجتاىات بنقل مامت ا صول عليو يف الربانمج التدرييب من  
 .أداء املؤسسة اليت ينتمي إليها، وإحداث التطور يف  إلحداث التتيًن يف السلوك الفردي للمتدرب

 قياس نتائج التطبيق علي األداء : المستوى الرابع :

للتعرف على الفائدة اليت حتققت على كل من أداء الفرد)مثل مستوى اإلبداع واالتقان يف أداء  
مستوايت  العمل والدافعية والتعاون وااللتزام يف أتدية املهام واالنضباط يف العمل( وأداء املنشأة )مثل

 ا اكتسب خالل التدريباالنتاجية والكفاءةاالقتصادية ورضا العمالء واملناخ التنظيمي( نتيجة لتطبيق م
 قياس العائد علي االستثمار :المستوى الخامس : 

النهائية لتكلفة التدريب صلة م مستوايت تقييم التدريب حيث يظهر ا ويعترب ىذا املستوى أى
 واملؤسسة.لتدرييب وجدواه ابلنسبة للمتدرب اليت يصب فيها العمل ا
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 أدوات تقييم العائذ علي االستثمار في التذريب : 5/4

ىناك العديد من األدوات والطرى اليت يستعان هبا عند تقييم العائد من االستثمار يف التدريب وجترى بعد 
 عودة املتدرب من التدريب منها:

  الذي حدث يف أداء وسلوك املوظف.تًنالتمدى استقصاء آراء رؤساء املتدرب حول  -أ 
 يف املهارات السلوكية واالجتاىات.أداء املتدربٌن قبل وبعد التدريب لتقييم التتًن تقارير  -ب 
 لقياس ما أحرزه املتدرب من تقدم. إختبارات التعرف على امليول واملواقف قبل وبعد التدريب -ج 
 ى يف الكفاءة االقتصادية للمؤسسة.الفعل تقارير االنتاجية وحجم االنتاج وتكاليفو لقياس التحسن -د 
 ريب لقياس درجة التحسن ومدى التقدم يف األداء.الدورية اليت تتم بعد التد املسوحات -ه 
 امج التدريبية املقابلة لتلبيتها.املقارنة بٌن االحتياجات التدريبية اليت مت وضعها والرب  -و 
 ة التدريب.ت على املتدرب طوال فرت اليت أنفقاملالية حساب التكاليف  -ز 
 .مستوى املهارات والتحصيل العلمي والعملي الذي حصل عليو املتدرب اختبارات األداء واليت توضل -ح 
 دالت ا وادث واإلصاابت يف العمل.مع -ط 
 معدالت التياب عن العمل. -ي 
 معدالت دوران العمل. -ك 
 .مة من العاملٌن وأيضا من العمالءحجم الشكاوي املقد -ل 

 ستثمار في التذريب :  طرق قياس العائذ علي اال 5/5

 طرى لقياس العائد على االستثمار يف التدريب من أبرزىا :ال توجد العديد من
 استخدام املعادلة التالية : -أ 

 تكاليفو  –( = فوائد الربانمج ROIالعائد على االستثمار من التدريب يف أي برانمج )
 تكاليف الربانمج                                                                                      

 أو مبعىن آخر  : الوفورات ا ققة 
 (100-50م، ص2002)االكادظمية العرية للعلوم املالية واملصرفية،  تكاليف الربانمج                      

 
 نحو التايل  :حساب فرتة اسرتداد العائد على ال بطريقةتقييم االستثمار يف التدريب   -ب 
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       ( 459-454م، ص1994)توفيق،يف التدريب       إمجايل االستثمار 
 املدخرات السنوية    
 ادلقارنة بني تكاليف التدريب والعائد منو : –ج 

 الوحدددة املعنيددة ابلتدددريب ابملؤسسددةأىددم بنودىددا  تكداليف  الديت مددنسدداب تكدداليف التدددريب و ثيدتم و 
غيابدددو مدددن العمدددل  ضدددور  وتكددداليف املتددددرب وتكددداليف الفدددرص الضدددائعة عنددددييب وتكددداليف الدددربانمج التددددر 

، ومقارنددة ىددذه التكلفددة ابلعائددد ا ددادث واملتوقددع مددن (حجددم اإلنتدداج أو حجددم العمددلل نقددص التدددريب )مثدد
التدريب عن طريق قياس املؤشرات املمكن قياسها مثدل حجدم املبيعدات واالنتاجيدة ووقدت االذمداز والتدوفًن يف 

 من ا وادث واايم التياب وغًنىا  والصيانة والتوفًن نتيجة التقليل كاليف التشتيلت
 املقارانت يف األداء التنظيمي واألداء الوظيفي قبل وبعد التدريب : -د

تتدددًن علدددى مددددى الالت والتقدددارير املتاحدددة يف املؤسسدددة، و واقدددع السدددجالتعدددرف علدددى ويدددتم مدددن خدددالل 
تقددارير ل)يف مؤشددرات األداء التنظيمددي( أو األفددراد الددذين مت تدددريبهم )وفقددا ل ا ددادث سددواء ابلنسددبة للمؤسسددة
أدائهددم( مددن خددالل املقارنددة بددٌن ىددذه املؤشددرات قبددل وبعددد التدددريب ، علددى أن وسددجالت سددلوكهم الددوظيفي و 

 ن تتم املقارنة أكثر من مرة بفرتات دورية من التدريب.أ ابالعتباريؤخذ 

 ائهم الذين اح يتلقوا التدريب :مقارنة املتدربٌن بنظر  -ىد 
يف نفددددس  جموعددددة أخددددرى مشدددداهبةتوايت األداء ملددددن تلقددددوا التدددددريب مبمقارنددددة مسددددوتددددتم مددددن خددددالل 
 الوظائف اح تتلق التدريب.

 صعوابت قياس العائد على االستثمار يف التدريب : 5/6
بنود التكاليف ومنها لموسة ظمكن قياسها مثل بع  املوانب فاجلصعوبة قياس بع  جوانب املقارنة ،  -أ 

أو مستوى  أو اخلدمة التكلفة املدفوعة للربانمج وأيضا بع  الوفورات مثل التتًن يف تكلفة السلعة
اإليراد العام ، أما اجلوانب غًن امللموسة فمن الصعب قياسها مثل الظروف املرتبطة ابلتتًن يف 

 مل مع العمالء.أو درجة الوالء الوظيفي أو أسلوب التعاسلوكيات املوظف مثل 
من ىناك برامج من السهل قياس العائد على االستثمار فيها مثل برامج مندويب املبيعات حيث  -ب 

قياس حجم املبيعات يف املنشأة قبل وبعد التدريب ، غًن أن ىناك برامج حتتاج إىل ثث أكثر  املمكن
 ات وغًنىا.كاتب أو إدارة االجتماعائدىا مثل برانمج إدارة املو دقة للتوصل إىل ع

 غالبا ما يتم صياغة أىداف التدريب دون وحدات ظمكن قياسها. -ج 
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على كافة الوظائف نتيجة الختالف طبيعة األعمال من طبق صعوبة وضع وحدات قياس لألداء ت -د 
 .وظيفة ألخرى

حصلة  ومدى إدراكو للفائدة املتيف بع  اجلوانب أن حساب العائد قد يرتب  أكثر ابلتقدير البشري  -ه 
 قد ختتلف من شخص آلخر.وىذه 
 

 ( دور جهات التدريب يف تعظيم العائد : 6
 أن ىنداك جانبدا إال للمؤسسدة،ن منظدور األداء التددرييب فيمدا تقددم االسدتثمار يف التددريب مد البحثتناول 

وىل تنفيددذ التدددريب حيددث تقددوم جهددات التدددريب الدديت تتدد ائددده وىدديو ع حتقيددق أىددداف التدددريب وزايدةيف  لددو أشميتددو
املؤسسددات الفعليددة الحتياجددات لسددد اج التدريبيددة الدديت قامددت بتصددميمها االحتياجددات التدريبيددة وتنفيددذ الددربام تلقدديب

 واألفراد من التدريب.

، مراكددز التدددريب يف خمتلددف املددديرايت التعليميددة مبحافظددات السددلطنة بتددوفًنوقددد اىتمددت وزارة الرتبيددة والتعلدديم 

بيددددة والتعلدددديم بسددددلطنة عمددددان إبنشدددداء قسددددم متابعددددة وتقيدددديم التدددددريب عددددام بدددددء تقيدددديم التدددددريب يف وزارة الرت و
م، ومددن مث أتسسددت دائددرة تقيدديم العائددد التدددرييب للمديريددة العامددة لتنميددة املددوارد البشددرية يف وزارة الرتبيددة 2002

 م، وتنقسم الدائرة إىل قسمٌن:2008والتعليم بسلطنة عمان يف عام 
 قسم تقييم الربامج التدريبية.-
 قسم تقييم الربامج والدراسات األكادظمية.-

يف وزارة الرتبيوووة والتعلووويم بسووولطنة عموووان مووون  هوووام واختصاصوووات دائووورة تقيووويم العائووود التووودرييوتتعووودد م
 :أمهها
 متابعة النمو املهين للمعلمٌن واملوظفٌن ابستخدام آليات وأدوات مناسبة.-
 تقييم برامج التدريب والتأىيل واالبتعاث.-
 أثر برامج التدريب والتأىيل املختلفة على أداء العاملٌن. قياس-
 إعداد التقارير الدورية واإلحصائية املتعلقة ابلتدريب والتأىيل واالبتعاث.-
تصددميم وتنفيددذ األدوات الالزمددة لتقددومي بددرامج وخطدد  التدددريب والتأىيددل الدديت تنفددذ علددى املسددتوى املركددزي -

 بل جهات أخرى.والالمركزي أو تلك اليت تنفذ من ق
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. )التقريدددر السدددنوي بنتائجهددداتقيددديم خطددد  التددددريب والتأىيدددل واالبتعددداث وتزويدددد جلندددة تنميدددة املدددوارد البشدددرية -
 (2017لدائرة تقييم العائد التدرييب،

 أنواع التقييم للربامج التدريبية يف دائرة العائد التدريي:
 ملركزية والالمركزية من خالل:قياس مستوى الرضا والتعلم ألغلب الربامج التدريبية ا-
 زايرة الربانمج خالل فرتة تنفيذه-
توزيددع اسددتمارة التقيدديم حسددب طبيعددة الددربانمج سددواء كددان ملدددرب واحددد أو أكثددر يف أخددر يددوم مددن الددربانمج -

 التدرييب.
 جتميع استمارات تقييم الربانمج وحتليلها إحصائيا.-
)التقريددر السددنوي لدددائرة تقيدديم  هددة املنفددذة للددرد علددى التوصدديات.كتابددة التقريددر اخلدداص ابلددربانمج وأرسددالو للج-

 (2017العائد التدرييب،
 

 :الدراسات السابقةاثنياً: 
(، رسددددالة ماجسددددتًن غددددًن منشددددورة بعنددددوان: أثددددر التدددددريب علددددى حتسددددٌن جددددودة 2017، )دراسددددة السددددليماع

 جمموعددة مددن النتددائج أبرزىددا: ال يددتم ، توصددلت الدراسددة إىلسددلطنة عمددانالتعلدديم العددايل يف  وزارة يفاخلدددمات 
حتديددد االحتياجددات التدريبيددة بطريقددة علميددة رغددم وعددي اإلدارة ألشميددة ىددذه العمليددة، وأظهددرت النتددائج أيضدددا 
علددى كثددرة عدددد املتدددربٌن حتددت إشددراف مدددرب واحددد يددنعكس سددلباً علددى جددودة العمليددة التدريبيددة، وتددنعكس 

 .سلطنة عمان وزارة التعليم العايل يف يف جودة اخلدماتجودة العملية التدريبية إصمابيا على 
غدًن حكوميدة تعليميدة ( بعنوان: واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية يف املنظمدات ال2016، )دراسة طو
. استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي، واسدتخدم الباحدث أداتدٌن جلمدع من وجهة نظر املدراء ابخلرطوم

( مددن املدددراء التنفيددذين، وكددذلك قددام الباحددث 179ملقابلددة واالسددتبانة، حيددث مت توزيعهددا علددى)البيدداانت شمددا ا
، وقد أظهدرت النتدائج مدا أييت: تددعم  ابخلرطومغًن حكومية تعليمية يف املنظمات ال( من املدراء 17مبقابلة )

%( كمددا 72لتدريبيدة بنسددبة )لعمليدة حتديددد االحتياجددات اغددًن حكوميددة تعليميدة املنظمددات اليف اإلدارة العليدا 
بنسددددبة غددددًن حكوميددددة تعليميددددة املنظمددددات التوصددددلت الدراسددددة لوجددددود نظددددام لتحديددددد االحتياجددددات التدريبيددددة 

%(، كما أظهرت نتائج البحث أن ىناك معوقات لعملية حتديدد االحتياجدات التدريبيدة مدن أشمهدا: قلدة 70)
االحتياجدددات التدريبيدددة، وعددددم وجدددود خطددد  واضدددحة  وجدددود املدددوارد املاليدددة الكافيدددة الددديت تددددعم عمليدددة حتديدددد
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، وعددم وجدود نظدام حمددد لالحتياجدات غدًن حكوميدة تعليميدة املنظمدات اليف لتحديد االحتياجات التدريبيدة 
 التدريبية.
 حمافظدددددات  دددددالالتعليميدددددة يف ات التدريبيدددددة للمؤسسدددددات ( بعندددددوان: االحتياجددددد2016، )أبدددددو نوفدددددلدراسدددددة 
إىل حتليددل االحتياجددات إىل التدريبيددة للعدداملٌن ومدددى قدددرة الددربامج التدريبيددة  حيددث ىدددف البحددث فلسددطٌن،

، وتطدددددرى البحدددددث علدددددى  يف حمافظدددددات  دددددال فلسدددددطٌنالتعليميدددددة للمؤسسدددددات لتلبيدددددة املتطلبدددددات املتجدددددددة 
األسددداليب املنهجيدددة ا ديثدددة يف التددددريب، واسدددتخدمت اسدددتبانة ثثيدددة مت بناؤىدددا وتطويرىدددا مدددن خدددالل عيندددة 

( فقددددرة وجدددداءت أىددددم نتددددائج البحددددث االيت: التأكيددددد علددددى قيددددام التدددددريب وفددددق 64العية، وتضددددمنت)اسددددتط
االحتياج التدرييب الفعلدي، وتوصدلت الدراسدة إىل أن التددريب ا قيقدي ىدو املعدين بصدقل مواىدب العداملٌن يف 

 خمتلف مواقعهم الوظيفية.
 
 

 أوجو االتفاى بٌن البحث ا ايل والدراسات السابقة:
 خدام املنهج الوصفي التحليلي يف منهج الدراسةاست-1
 استخدام أدوات متشابو جلمع املعلومات )االستبانة، واملقابلة(-2

 أوجو االختالف بٌن البحث ا ايل والدراسات السابقة:
 تطبيق منهجية علمية يف تقييم الربامج التدريبية.-1
 جمال التطبيق سوف يتم يف امليدان الرتبوي.-2
 التعرف على العوائد املادية من الربامج التدريبية. سوف يتم-3
 

 منهج البحث وأدواتو
 :منهجية البحث

لتحقيق أىداف البحث ووصوالً ألفضل األساليب والطرى للتعرف على االحتياجدات التدريبيدة، اسدتخدمت 
ىرة وصددفا الباحثددة املددنهج الوصددفي التحليلددي، فددالبحوث الوصددفية هتدددف إىل اكتشدداف الوقددائع، ووصددف الظددا

 دقيقا، وحتديد خصائصها حتديدا كمياً أو نوعياً 
 :البحث داةأ
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املكتبيددة لألثدداث والدددورايت واملقدداالت والتقددارير املعنيددة يف ىددذا اجملددال هبدددف التحليددل  :الدراسددة النظريددة-1
 واالستفادة منها يف صياغة اجلوانب النظرية والفلسفية للدراسة.

ثل يف استمارة االستبانة، وتوزيعها علدى املتددربون هبددف الوقدوف علدى آرائهدم اليت تتم :الدراسة التطبيقية-2
وخددرباهتم واالسددتفادة منهددا يف حددل إشددكالية البحددث، وذلددك مددن خددالل حتليددل نتائجهددا ابسددتخدام األسدداليب 

 (.spssاإلحصائية املناسبة وابالعتماد على حزمة الربامج اإلحصائية )
 :وعينتو بحثمع الرلت

 لعامة لعينة الدراسة اخلصائص ا
(، وقدد 1كما ىو موضل يف اجلددول رقدم )  من خمتلف أقسام الوزارة ( مشارك197بلغ حجم عينو الدراسة )

 اختارت الباحثة ىذه الربامج بطريقة عشوائية 
 
 
 

 توزيع عينة الدراسة  (2)رقمجدول 
 النسبة )%( العدد نوع القسم

 11.7 23 قسم العلوم اإلنسانية

 9.6 19 التطبيقية قسم العلوم

 11.7 23 قسم املهارات الفردية

 28.4 56 قسم الرتبية اخلاصة

 16.2 32 قسم تقنية املعلومات
 8.6 17 قسم تطوير األداء املدرسي

 13.7 27 قسم اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 100 197 اإلمجايل

 
 مقياس الصدق

 ارتباط زلاور الدراسة مع احملور الكلي  -
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 ( معامل االرتباط بٌن حماور الدراسة وا ور الكلي3قم )جدول ر 
 

 (.0.01** ارتباط معنوي عند مستوى داللة )

( توضل وجود عالقة طرديو قوية بٌن حماور الدراسة )الرضدا( مدع ا دور الكلدي هلدذه 3النتائج يف جدول رقم )
 ا اور.

 مقياس الثبات 
 ( معامالت الثبات  اور الدراسة وا ور الكلي4جدول رقم )

عووووووووووووووووووووووووووووووووودد  احملور م
 الفقرات

 معامل الثبات 
 )كرونباخ الفا(

 616. 5 نوع برامج التدريب 1

 796. 6 أىداف تدريب املوظفٌن 2

 901. 7 وسائل وطرى قياس عائد االستثمار من التدريب 3

 847. 7 العائد على االستثمار يف التدريب ابلنسبة للموظفٌن 4

 887. 7 العائد على االستثمار يف التدريب لألقسام التعليمية 5

  32 اجملموع

أىووووووووووووووداف تووووووووووووووودريب  نوع برامج التدريب
 ادلوظفني

وسووووووائل وطووووووورق قيووووووواس 
عائووووووود االسوووووووتثمار مووووووون 

 التدريب

العائوووود علووووى االسووووتثمار 
يف التوووووووووودريب ابلنسووووووووووبة 

 للموظفني

العائوووود علووووى االسووووتثمار 
يف التوووووووودريب ل قسووووووووام 

 التعليمية

 رقم العبارة
قيمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 تباطاالر 
 رقم العبارة

قيمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 االرتباط

 رقم العبارة قيمة االرتباط رقم العبارة
قيمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 االرتباط
 قيمة االرتباط رقم العبارة

1 .767** 1 .762** 1 .879** 1 .852** 1 .908** 

2 .805** 2 .826** 2 .883** 2 .893** 2 .907** 

3 .730** 3 .782** 3 .890** 3 .882** 3 .897** 

  4 .822** 4 .871**     
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( وتراوحدت معدامالت ثبدات حمداور 0.850يتضل من اجلدول أعاله دتتع االستبانة مبعامدل ثبدات عدايل بلدغ )

 (.0.901 إىل 0.616الدراسة بٌن )

 ( التوزيع النسيب لفقرات الدراسة حسب حماورىا5جدول رقم )

 احملور م
عووووووووووووووووووودد 
 الفقرات

النسوووووووووووووووووبة 
ادلئويوووووووووووووووووووة 

)%( 
 16 5 بنوع برامج التدري 1
 18 6 أىداف تدريب املوظفٌن 2

 22 7 وسائل وطرى قياس عائد االستثمار من التدريب 3

 22 7 العائد على االستثمار يف التدريب ابلنسبة للموظفٌن 4
 22 7 العائد على االستثمار يف التدريب لألقسام التعليمية 5

 100 32 اجملموع
 
 احلكم على عبارات مقاييس الدراسة  -
( 9تخدمت الباحثدددة  سددداب مسدددتوى الرضدددا مقيددداس ليكدددرت اخلماسدددي مثدددل مدددا يوضدددحو اجلددددول رقدددم )اسددد

 (.10و ساب مستوى التعلم مقياس ليكرت الثالثي املوضل يف اجلدول رقم )
 

 ( ا دود الدنيا والعليا ملقياس لكًنت اخلماسي6جدول رقم )
 ادلتوسط احلسايب )طول اخللية( درجة ادلوافقة

 1.79 – 1 امنخف  جد

 2.59 - 1.80 منخف 

 3.39 - 2.60 متوس 
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 4.19 - 3.40 عايل

 5 - 4.20 عايل جدا

 
 

 حتليل البياانت وتفسري النتائج:
مت إجدددراء املعاجلدددات اإلحصدددائية للبيددداانت مدددن أداة الدراسدددة، واسدددتخدم بدددرانمج الدددرز اإلحصدددائية للدراسدددات 

 ليت سيتم عرض حتليلها.( للتوصل إىل نتائج البحث اspssاالجتماعية )
 

السؤال األول: ماىي نوعيات الربامج التدريبية اليت أحلق هبا موظفو ونتائج  تفسري-1
 ؟سلتلف ادلديرايت التعليمية لتلبية احتياجاهتا التدريبية

 إب اى موظفيها هبا:  امج التدريبية اليت قامت األقسامالرب يوضل اجلدول التايل نوع 

 (7جدول رقم )
 ج التدريبية اليت مت إ اى املوظفٌن هباالربام

 % من اإلمجايل  عدد التكرارت نوعية الربامج م

 % 49.5 58 تطويريةبرامج  1

 % 17.9 21 إثرائيةبرامج  2

 % 12.8 15 عالجيةبرامج  3

 % 11.9 14 حاسوبية برامج 4

 % 7.7 9 أتسيسوبرامج  5

 % 100 117 اجملموع
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فدددردات املدتثددل أكددرب نسدددبة مددن الددربامج الددديت قامددت  أن الددربامج التطويريدددة دول السدددابق يتبددٌناجلددمددن 
ايل عددددد % مدددن إمجددد 49.5إب ددداى موظفيهدددا للتددددريب هبدددا وبلتدددت  املسدددتجيبة مدددن عيندددة األقسدددام التعليميدددة

 الربامج وفقا لنوعياهتا
 

 ريبية؟من إشراك ادلوظفني هبذه الربامج التد فالثاين: ما اذلد السؤالتفسري ونتائج  -2
يف الفدرتة حمدل البحدث التعليميدة عليهدا  األقسداممن أجلها يتدرب موظفو  ىداف اليتيوضل اجلدول التايل األ

 م 2018 – 2017
 (8جدول رقم )

 األىداف التدريبية لألقسام التعليمية
عدد  اذلدف من التدريب م

 التكرارات
 % من اإلمجايل

 %38.2 26 فع مستوى أداء موظفٌن يف العمل ر  1

 % 26.4 18 إدخال جماالت أو نوعيات جديدة ألنشطة األقسام التعليمية 2

 % 17.6 12 أتىيل املوظفٌن اجلدد يف العمل  3

 % 14.7 10 أتىيل املوظفٌن لتويل مسؤوليات أو مهام جديدة 4

 %2.9 2   ة الوظيفيةإعداد املوظف للرتقي 5

 - - أىداف أخرى خالف ما تقدم 6

 % 100 68 اجملموع
 

دتثلت يف رفع مستوى  ىداف التدريب من وجهة نظر األقسام التعليميةمن اجلدول السابق يتبٌن أن أىم أ
من إمجايل عدد التكرارات يليو % 38.2وتبوأ املرتبة األوىل بٌن األىداف بنسبة يف العمل أداء املوظفٌن 

أتىيل املوظفٌن مث  % 26.4نسبتو وبلتت  إدخال جماالت أو نوعيات جديدة ألنشطة األقسام التعليمية
 % 17.6وبلتت نسبتو اجلدد يف العمل 
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ما ىي طرق وأساليب قياس عائد االستثمار يف السؤال الثالث: ونتائج  تفسري-3
 التدريب؟

وقياس عائد لتقييم األقسام التعليمية اليت تتبعها والطرى يوضل اجلدول التايل الوسائل واألدوات 
 يب.االستثمار من التدر 

 (9جدول رقم )
 وسائل وطرى قياس عائد االستثمار من التدريب

عدد  الوسيلة م
 التكرارات

% من 
 اإلمجايل

الددددديت يعددددددىا الرؤسددددداء املباشدددددرون عدددددن املددددددوظفٌن الدددددوظيفي تقدددددارير األداء  1
 املتدربٌن

29 43.2 % 

 % 39.4 34 عن طريق اإلدارة املختصة يف العمل مالحظة سلوك املتدربٌن 2

 % 36.6 32 التدريب جبهة التدريب تعرف على نتيجة اجتياز املتدربٌنال 3

 % 32.5 9 عودهتم من التدريب الختبار بعدوضع املوظفٌن  4

 % 8.3 6 لتطوير العمل وتقييمها للمتدربٌن بتقدمي مقرتحاتإاتحة الفرصة  5

 % 5.5 4 يف هناية العام املايل نتائج أعمال األقسام التعليمية 6

 - - سائل أخرى خالف ما تقدمو  7

 % 100 72 اجملموع
يف االعتبدددار  الددديت أتخدددذىا األقسدددام التعليميدددة سدددائل قيددداسمدددن اجلددددول السدددابق يتبدددٌن أن الطدددرى والو   

تقدارير األداء الدوظيفي الديت يعددىا الرؤسداء املباشدرون عدن التددريب يتمثدل أشمهدا يف  منعائد االستثمار ملعرفة 
مالحظددة سددلوك املتدددربٌن يف العمددل  امددن إمجددايل التكددرارات يليهدد% 40.2وبلتددت نسددبتو  املددوظفٌن املتدددربٌن

% مث التعدددرف علدددى نتيجدددة اجتيدددازىم التددددريب مدددن جهدددة  19.4وبلتدددت نسدددبتو عدددن طريدددق اإلدارة املختصدددة 
 %. 16.6التدريب وبلتت نسبتدددددددددو 

 
 ا التدريب للموظفني؟السؤال الربع: ما مدى االستفادة اليت حققهتفسري ونتائج -4
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 الذين مت تددريبهم والدذي يبدٌن درجدة ابلنسبة للموظفٌن يوضل اجلدول التايل العائد على االستثمار يف التدريب
 هبا:الربامج التدريبية اليت التحقوا  حمتوايتاستفادهتم من 

 (10جدول رقم )
 العائد على االستثمار يف التدريب ابلنسبة للموظفٌن

 ستوى حتقيقوم عنصر العائد م
بدرجة 
 عالية

بدرجة  %
 متوسطة

اجملموع  % مل يتحقق  % 
 للعنصر

% 

 %100 18 %11 2 % 61 11 % 28 5 الوظيفية مزايدة إملام املوظفٌن بواجباهت 1
 %100 17 % 12 2 %35 6 % 53 9 ابألقسام التعليمية ونوظفملاأتىيل  2
 %100 15 % 13 2 %40 6 % 47 7 حتسٌن سلوكيات املوظفٌن يف العمل  3
 %100 14 %36 5 % 43 6 %21 3 األداء عن العام املاضيت ارتفاع معدال 4
 %100 12 % 8 1 % 67 8 % 25 3 إسناد مهام جديدة للموظفٌن 5
 %100 12 % 42 5 % 33 4 % 25 3 حتقيق االستقرار الوظيفي للموظفٌن 6
جديدددددددة تقدددددددمي املددددددوظفٌن أسدددددداليب عمددددددل  7

 متطورة 
4 28% 5 36 % 5 36 % 14 100% 

 %100 102 %23 22 % 45 46 % 32 34 اجملموع

  يلي:من اجلدول السابق يتبٌن ما 
ف مسددتوى حتقيددق نفددس كمددا طمتلدد  آخددر،لعائددد علددى االسددتثمار مددن ىدددف إىل طمتلددف مسددتوى حتقيددق ا -أ 

 .ألخرى اهلدف من قسم
 فيمدددا-حتقدددق بشدددكل عدددام  قدددد-لإلجددداابت الدددواردة  طبقدددا-ائدددد علدددى االسدددتثمار يف التددددريب أن الع -ب 

وبدرجدددة عاليدددة بنسدددبة    %، 45متوسدددطة بنسدددبة  بدرجدددة-يف خمتلدددف األقسدددام التعليميدددةطمدددص املدددوظفٌن 
يف حدددٌن أن نسدددبة عددددم االسدددتفادة مدددن  %، 77يعدددين حتقدددق العائدددد بشدددكل إمجدددايل بنسدددبة  % دمدددا 32

   ل لتحقيقو.والعماالستثمار يف التدريب % فق ، وىذا يؤكد أشمية 23التدريب بلتت 
الوظيفيدددة  مزايدة إملددام املددوظفٌن بواجبدداهتأن أكثددر الفوائددد الدديت حققهددا االسددتثمار يف التددددريب تتمثددل يف  -ج 

%  89وبلتت نسدبتو ا ققدة بددرجتٌن عاليدة ومتوسدطة مدن إمجدايل اإلجداابت الدواردة عدن ىدذا العنصددددر 
مث حتسدٌن سدلوكيات املدوظفٌن يف العمدل %  88وبلتدت نسدبتو ابألقسدام التعليميدة  ونوظفدملاأتىيدل يليو 
 الواردة يف العنصر.اإلجاابت % من إمجايل تكرارات  87ت نسبتو وبلت
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االستفادة اليت حققها التدريب للمديرايت  ىما مد السؤال اخلامس:تفسري ونتائج -5
 بعد تدريب موظفيها يف تلك الربامج؟

 األقسددام التعليميددةريب والددذي يبددٌن مدددى اسددتفادة التدددالتددايل العائددد علددى االسددتثمار يف يوضددل اجلدددول 
 موظفيها:من تدريب 

 (11جدول رقم )
 لألقسام التعليميةالعائد على االستثمار يف التدريب 

 مستوى حتقيقو عنصر العائد م
بدرجة 
 عالية

بدرجة  %
 متوسطة

اجملموع  % مل يتحقق  % 
 للعنصر

% 

 %100 46 - - % 11 5 % 89 41  ليميةالتع اخلدماتحدوث حتسن نوعي يف تقدمي   1
 %100 12 % 8 1 % 59 7 % 33 4 إدخال أنشطة أو خدمات جديدة 2
 %100 15 %13 2 % 53 8 % 33 5  يف األقسام التعليميةالتوسع يف حجم األعمال القائمة  3
 %100 12 % 25 3 % 42 5 % 33 4 معدل دوران العمل 4
 %100 12 % 33 4 % 42 5 % 25 3 ازمفاض التسرب الوظيفي  5
 %100 15 % 47 7 % 33 5 %20 3 ازمفاض معدالت التياب 6
 %100 14 %33 5 % 50 7 % 17 2 تعمٌن يف الوظائف التعليميةرفع نسبة ال 7

 %100 126 % 23 22 %  41 42 % 36 62 اجملموع

  :يلييتبٌن من اجلدول السابق ما 

قدددد حتقدددق بشدددكل عدددام فيمدددا طمدددص -لإلجددداابت الدددواردة  طبقدددا-ائدددد علدددى االسدددتثمار يف التددددريب أن الع -أ 
حتقدددق  دمدددا يددددل علدددى % 41وبدرجدددة متوسدددطة بنسدددبة % 36عاليدددة بنسدددبة  بدرجدددة-األقسدددام التعليميدددة

%  23يف حددٌن أن نسددبة عدددم االسددتفادة مددن التدددريب بلتددت  %، 77العائددد بشددكل إمجددايل بنسددبة 
 التدريب أشمية وجدوى االستثمار يف  علىوىذا يؤكد  فق ،

حتسدن ندوعي  يف حدوثتتمثل لألقسام التعليمية  أن أكثر الفوائد اليت حققها االستثمار يف التدريب ابلنسبة
تكدددرارات % مدددن إمجدددايل 100عاليدددة ومتوسدددطة  نسدددبتو بددددرجتٌنوبلدددغ جممدددوع  التعليميدددة اخلددددماتيف تقددددمي 

وبلغ جمموع نسدبتو بددرجتٌن عاليدة  دةإدخال أنشطة أو خدمات جدياإلجاابت الواردة عن ىذا العنصر يليو 
وبلدددغ جممدددوع نسدددبتو بددددرجتٌن  يف األقسدددام التعليميدددةالتوسدددع يف حجدددم األعمدددال القائمدددة  % مث92ومتوسدددطة 

 %.86عالية ومتوسطة 
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 التوصيوووات  :اثلثا
ليا على ضوء اسرتاتيجيات وأىداف خمتلف الوحدات تضعها اإلدارة الع إصماد سياسة واضحة للتدريب (1

 سها خط  وميزانيات سنوية للتدريب.وتعد على أسا تعليميةال

وفقدددا  مندددو ولددديسواالحتيددداج الفعلدددي نهجيدددة الطلدددب القدددائم علدددى التددددريب التدريبيدددة وفقدددا ملتصدددميم الدددربامج  (2
 ملنهجية العروض املقدمة من الربامج من قبل جهات التدريب.

فيدددة املعياريدددة القددددرات الوظي“أسدددلوب ا ا ديثدددة يف حتديدددد أىدددداف التددددريب ومدددن أشمهددد العمدددل ابالسددداليب (3
 وأسلوب " التدريب املوجو ابألداء ". "،سار الوظيفي" تطور املوأسلوب "،أساس التدريب

بتحديددددد االحتياجددددات التدريبيددددة بندددداء علددددى مؤشددددرات موضددددوعية حتدددددد الفجددددوة  الوحدددددات التعليميددددةقيددددام  (4
والعمددل وأداء التنظيمددي للوحدددات التعليميددة  حتليددل كددل مددن األداء ومعاجلتهددا وتشددمل املطلددوب مددن التدددريب

 املوظف 

ثيدث تكدون  يت تليب االحتياجات التدريبية للمؤسسدات التعليميدةدقة يف اختيار الربامج التدريبية الالعمل ب (5
 املطلوب حتقيقة.ظف واملستوى و حمتوايت الربامج متوافقة مع طبيعة عمل امل

التعليميددددة ات اإلداريددددة املعنيددددة داخددددل املؤسسددددة ب بددددٌن الوحدددددترشدددديل املددددوظفٌن للتدددددري الفعددددال يفالتنسدددديق  (6
 جتنب العالقات الشخصية يف الرتشيل املعايًن املوضوعية و  حسب

تتحقدق مندو وأندو لديس يشميدة التددريب بدرجدة االسدتفادة الديت لدى املتددرب التوعية املستمرة توليد القناعة و  (7
 لعمل.ت أو وسيلة للتخلص من بيئة اللوق ترفا أو ىدراً 

جددددوى التددددريب للمؤسسدددة  تقيددديم وقيددداس العائدددد مدددن التددددريب وفدددق آليدددات ومقددداييس حمدددددة مبدددا يضدددمن (8
 والعاملٌن

أن تددتم  التدددريب علددىدرجددة التددأثًن الددذي ضمدددث لددو نتيجددة متابعددة املتدددرب بعددد العددودة للعمددل ومالحظددة  (9
 ىذه املالحظة بشكل مستمر 

   يبهم بتنفيذ أفكارىم ومقرتحاهتم اليت اكتسبوىا من التدريبالذين مت تدر  جلميع املوظفٌنإاتحة الفرصة  (33



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 349 

Volume 6(6); June 2019 

 

 الوظيفيدددة مدددن التددددريب اساسدددا للرتقيدددة االسدددتفادةربددد  املسدددار الدددوظيفي للموظدددف ابملسدددار التددددرييب وجعدددل  (11
 حفيز.وغًنىا من وسائل الت

ود هدددداجلاجلديدددة وبددددذل أقصدددى  املكافدددلت للمتفددددوقٌن مدددنهم مبددددا يضددديفناسددددبة للمتددددربٌن و املوافز ا دددوضدددع  (12
 لالستفادة من ا توى التدرييب.

للمددوادر البشددرية ملمارسددة  ا يضددمن فاعليتهددا يف أتىيددلالتدددريب مبددوضددع معددايًن علميددة لعمددل ومتابعددة مراكددز  (13
 العمل وحتسينو وتطويره 

ؤسسدات مبدا ظمكدن امل التددريب، مبراكدزواقعيدة عدن االمكداانت التدريبيدة املتاحدة والبيداانت العلومدات املتدوفًن  (14
 اختيار املدربٌن املناسبون للتدريب. من التعليمية

بددال مدن  وموظفيهدا،للمؤسسدات التعليميدة تصميم الربامج التدريبية على ضوء دراسة االحتياجات الفعلية  (35
 .وتنفيذهاالعتماد على طرح برامج معدة مسبقا 

علومدددات والددنظم اإلداريدددة امل ابألسدداليب ا ديثدددة يف تنفيددذ الدددربامج التدريبيددة خاصددة ماوفرتدددو تقنيددة اسددتخدام (16
 التعاوعإضافة إىل املمارسات التطبيقية والتدريب  اجلديدة

ملؤسسددات إعطداء أشميددة كدربى مددن قبددل جهدات التدددريب لتقيديم الددربامج قبددل وأثنداء وبعددد التددريب وإشددراك ا (17
 ودة.املنشيف عمليات التقييم مبا يتيل تعزيز األىداف التدريبية التعليمية مبختلف اقسامها 

ة خاصدددة الددديت الدددوظيفي وعددددم تدددر ك املوظدددف للمؤسسدددة التعليميددد وضددع قواعدددد نظاميدددة للحدددد مدددن التسدددرب (38
   .قامت ابالنفاى على تدريبو
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هين، املؤسسة العامة للتعليم والتدريب امل نظمتو، مقدم للمؤدتر التقين السعودي الثاع الذي (TMEأسلوب )
  .الرايض
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القاىرة: ، ادلردود والعائد على االستثمار البشري –تقييم التدريب (. م1998) .توفيق، عبد الرمحن        
 اخلربات املهنية لإلدارة.   مركز 
. وزارة الرتبية التقرير السنوي لدائرة تقييم العائد التدرييم(. 2017دائرة تقييم العائد التدرييب. )       

 سلطنة عمان.  يم. والتعل
 .دار النهضة العربية :ة. القاىر األفراديف إدارة  مذكراتم(. 1981) .راشد، أمحد عادل      
 .الدار الشرقية :القاىرة .التدريب أمهيتو والتقومي ادلناسب لو(. م1993. )جعفر سعادة، يوسف      
 .التعليمية يف زلافظات مشال فلسطني اتاالحتياجات التدريبية للمؤسس. 2016. دمحم علي ،أبو نوفل      
 العلوم اإلسالمية املاليزية. ةماجستًن غًن منشورة(. جامع )رسالة
سلطنة وزارة التعليم العايل يف  يفأثر التدريب على حتسني جودة اخلدمات  .(2017) محد،، السليماع       
 رسالة ماجستًن غًن منشورة  .عمان
يف اليري حكومية التعليمية واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية يف ادلنظمات . 2016، عبد هللا، رجب طو      
 أم درمان. السودان. ةمنشورة. جامعرسالة ماجستًن غًن . اخلرطوم

العوامل االجتماعية  (.م2001) الكرمي بن سعيد التامدي، وعبد .سعود بن ضحيان، الضحيان      
           .معهد اإلدارة العامة .ادلوظف من عائدات التدريب يف معهد اإلدارة العامةوالتنظيمية اليت تعوق استفادة 

  .الرايض

     .الشروى للنشر والتوزيع عمان: دار، التدريب مفهومو وفعالياتو(. م2002. )أمحد حسن ،الطعاع       

  .هضة العربيةدار الن :ة. القاىر العاملةإدارة القوى  م(،1983صقر. )أمحد  ،عاشور      
، امللتقى استثمارالتدريب ترف أم  (. م2002)ا سن، رثي .، أمحد دمحمبوزير الوىاب، على.عبد       

 .عمان، اململكة األردنية اهلا ية، السنوي ا ادي عشر ملسئويل التدريب
 :، عمانعملياتالتدريب وتنمية ادلوارد البشرية األسس وال  (.م2000) .عبد املعطي دمحم ،عساف       

  .دار زىران للنشر والتوزيع
  والتوزيع.دار زىران انشر  عمان: العاملةإدارة القوى  (.م1996. )عقيلي، عمر وصفي       
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امللتقى السنوي ا ادي  .التدريب ترف أم استثمار(. م2002. )األكادظمية العربية للعلوم املالية واملصرفية      
  .ن، اململكة األردنية اهلا يةعما، ملسئويل التدريب عشر
 مركز تطوير األداء والتنمية، القاىرة ، التدريب ومبادئ سأس (.م2001التين. )ىالل، دمحم عبد        

 
 

 


