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 أثر نتائج التدريب على كفاءة العاملين بالمنظمة
 دراسة حالة معهد النفط 

                 جميلة علي فرحات الشنيتي -د 
  طرابلس -محاضر . المعهد العالي للعلوم والمهن الطبية 

jalazwia@gmail.com 
 

 -مستخلص الدراسة:
التعرف على أهمية أثر التدريب علي كفاءة العاملين بالمنظمة.   ىدراسة الهذه ال تهدف

ولتحقيق ذلك تم تصميم استمارة استبيان خصيصا لخدمة هذه الدراسة, وشملت كافة 
البيانات المطلوبة من أجل معرفة دور و أهمية نتائج اإلداري علي الموظفين بالمعهد 

ة على الموظفين بالمعهد وقد بلغ عدد االستبيانات قيد الدراسة وتم توزيعها هذه االستمار 
( استبيانه ومن خالل استخدام المنهج الوصفي 26( استبيانه وتم استرداد)30الموزعة )

توصلت  لتغطية الجانب النظري والمنهج التحليلي لغرض تحليل وتوصيف المعلومات .
لمسئولين عن إقامة عدم وجود متابعة جيدة من قبل امنها:  عدة نتائج ىالدراسة ال

استفادة  الدورات للموظفين لمعرفة مستوي تقديمهم في العمل, وبينت الدراسة عدم
الغالبية العظمي من الموظفين من الدورات التي تقام حيث أنها تكون كروتين عادي 

وكذلك عدم تطبيق  معتاد عليه, وتبين ذلك من أراء الموظفين عند توزيع االستبيان.
 . وأوصتورات التي تعطي حيث تكون في مجاالت بعيدة عن العملمضمون بعض الد
العمل على تحديد االحتياجات التدريبية بشكل دقيق وذلك لتوفير الكثير  الدراسة بضرورة

من الجهد والنفقات وذلك لعدم إضاعة الوقت. كما أوصت على ضرورة تقييم أداء 
لمعرفة مستوي المهارات الذي وصل  المتدربين ومتابعتهم بعد حضورهم للدورات التدريبية

 له الموظف.
معهد النفط الليبي , المنظمات االقتصادية, كفاءة العاملين, التدريب: الكلمات الدليلية

 .بطرابلس
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Abstract:  

This study aimed to identify the importance of the impact of 

management training on the efficiency of the organization's 

workers. To achieve this, a questionnaire form was designed 

specifically to serve this study, and it included all the required data 

in order to know the role and importance of the results of 

management training on the staff of the institute under study. This 

investment was distributed to the employees of the institute. The 

number of distributed questionnaires reached (30) questionnaires, 

and (26) were retrieved. Questionnaire and through the use of the 

descriptive approach to cover the theoretical side and the method. 

Analytical for the purpose of analyzing and describing the 

information. 

The study found that there is no good follow-up by those 

responsible for holding courses for employees to know their level 

of progress at work, and the study showed that the vast majority of 

employees did not benefit from the courses that are held as they 

are a regular routine, and this is indicated by the opinions of the 

employees when distributing the questionnaire. Failure to apply 

the content of some courses that are given where they are in areas 

far from work. 

The study recommended the necessity of working to define the 

training needs accurately, in order to save a lot of effort and 

expenses in order not to waste time. The study also recommended 

the necessity of evaluating the performance of trainees and 

following them up after attending the training courses to find out 

the level of skills that the employee has reached. 

 
 -المقدمة:

يحتل التدريب مكانة هامة بين األنشطة اإلدارية الهادفة الي متابعة البرامج التدريبية 
المناسبة, وكذلك محاولة أحداث تغير في مهارات األفراد وقدراتهم من ناحية, كما 
يستهدف أنماط السلوك التي يتبعونها في أداء أعمالهم من ناحية أخري. وتعد وظيفية 

لمنظمات االقتصادية الحديثة من أهم مقومات التنمية التي تعتمدها هذه التدريب في ا
بناء جهاز قادر في الحاضر والمستقبل عي مواجهة الضغوطات والتحديات اإلنسانية 
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التي تربيط مباشرة بالفرد كونه إنسان من جهة والمحرك األساسي لكافة عناصر اإلنتاج 
زايد االهتمام بالتدريب تنظرا الرتباط هده من جهة أخري. وتدل كافة المؤشرات الي ت

الوظيفة بمستوي أداء الفرد للوظيفة التي يشغلها لذلك فانه من واجب تلك المنظمات أن 
تعمل علي اختبار أفضل الطرق لتدريب األفراد وضرورة التأكيد علي وضع برامج لتقييم 

ال يتجزأ من العمل اإلداري  األفراد لمعرفة مستوي المهارات لديهم ,وذلك ألن التقييم جزء
ويهدف  الى التأكيد من تحقيقا األهداف المحددة الناجحة في زيادة كفاءة المتدربين 

 رادات.يوالتي تنعكس علي التكاليف وزيادة اال

 مشكلة البحث:
التدريب اإلداري على كفاءة العاملين بمعهد  أثر نتائج تحديدتكمن مشكلة الدراسة  في 

لألفراد العاملين بعد التدريب مما يؤدي الى عدم  محدد ييمقألنه ال يوجد تالنفط الليبي, و 
معرفة اثر التدريب على  الكفاءة, وهذا يؤدي الى عدم المعرفة بمستوي أداء الشخص 
المتدرب بعد العملية التدريبية التي تحصل عليها خالل فترة التدريب داخليا أو خارجيا. 

ة المشكلة في السؤال التالي : ما اثر التدريب على  تأسيسًا على ما سبق يمكن صياغ
 كفاءة العاملين بالمنظمة محل الدراسة ؟

 أهداف البحث:
 تحقيق األهداف التالية: ىتسعي هده الدراسة ال

 العاملين.محاولة تحديد وقياس نتائج التدريب اإلداري علي كفاءة  .1
الفنية أو  بيان أهمية التدريب في للمنظمات من خالل رفع المهارات .2

 اإلدارية أو زيادة القدرات العملية والمعارف للموظفين.
فاءة األفراد بالمعهد بعد حضورهم كدراسة األسلوب المتبع في تقييم  .3

 الدورات التدريبية المختلفة.
 التدريبية.زيادة االهتمام بأهمية التقييم بعد حضور الدورة  .4

 أهمية البحث:
 من النقاط أهمها : تستمد الدراسة أهميتها من مجموعة
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تسعي هده الدراسة الي محاولة توضيح مفهوم التدريب وأبعاده المختلفة وربطها  (1
 بمتغير الكفاءة.

التأكيد على ضرورة إجراء تقييم جيد وفعال لكفاءة الموظفين الذين شاركوا في  (2
 دورات تدريبية.

األعمال التي إقامة الدورات ينعكس إيجابيا على العمل وهذا يؤدي الى رفع كفاءة  (3
 يقوم بها المعهد. 

األهمية التطبيقية لهذه الدراسة تساعد أدارة المعهد محل الدراسة على فهم أهمية  (4
مستويات األداء الوظيفي بعد ة التدريب اإلداري وتحسين بيئة العمل الداخلية و زياد

 عملية التدريب.

 تساؤالت الدراسة :
تسعي الدراسة الى اختبار صحة الفروض في ضوء مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها 

 التالية :
 هل متابعة الموظف بعد التدريب يؤدي الي زيادة مستوي الكفاءة ؟ - أ

 هل عملية تحديد االحتياجات التدريبية تؤدي الي جعل النشاط التدريبي هادفا ؟ - ب
 هل وضع نظام جيد لتقييم المتدربين يؤدي الي  نجاح العملية التدريبية ؟  - 3 - ت

 ونطاق الدراسة: حدود
 معهد النفط الليبي بطرابلس. -الحدود المكانية: -أ

 م.8201/2019خالل الفترة الزمنية من  -الزمنية:الحدود  -ب
 :البيانات والمعلومات المستخدمة في الدراسة ومصادر الحصول عليها
ة والدراسات السابق اعتمدت الدراسة علي المراجع والكتب للتعريف بمتغيرات الدراسة

أعتمدت الدراسة في الجانب الميداني على جمع البيانات  كتابة اإلطار النظري, كماو
( من مفردة , كانت 30بصحيفة استبيان لعينة , سيتم توزيع االستبيان علي عدد )

 ( .4( استبيان وكان الفاقد من أجمالي االستبيانات هي )26االستبيانات الراجعة هي )
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 : المفاهيم األساسية للتدريب
يعتبر التدريب وظيفة أساسية من وظائف إدارة المنظمة ألنه  أوال: مفهوم التدريب:

يتعلق بأهم مورد من مورداها, وهي الموارد البشرية التي تشكل مع الموارد األخرى 
العناصر األساسية الالزمة ألي عملية إنتاج . وتمارس المنظمة وظيفة التدريب من 

التدريب يختلف من منظمة الى اخرى وفقا لطبيعة نشاطها  وأسلوب خالل إدارة األفراد,
وحجم وظروف العمل الخاصة بها. األمر الذي أدي الى وجود عدة تعارف للتدريب, 

 ولذلك من الصعب الوقوف عند تعريف واحد.  
فقد ٌعرف بأنه تلك الجهود الهادفة لتزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه 

العمل أو تنمية تطوير ما لديه ألداء عمله الحالي أو يعد ألداء أعمال مهارات في داء 
ويمكن تعريفه أيضا   (.244ص1988,ذات مستوي أعلي في المستقبل.)زكي محمود 

بأنه تزويد الفرد بمجموعة من الخبرات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل معين.)فوزي 
نظم والمخطط لتزويد القوى ويعرفه آخرون بأنه الجهد الم  .)288,ص1991حبيش.

 (.499,ص1988البشرية في المنظمة بمعارف معينة. )عبدالباري وآخرون ,

 (449محمد عليش,صأهمية التدريب:)
وأهم منافع التدريب الرئيسية إن أهمية التدريب للمنظمة تستند علي حاجة المنظمة له 

 هي:
 رفع الروح المعنوية لألفراد.  -1
 من حيث الكم والنوع.النهوض باإلنتاج    -2
 التخفيض من وحدة اإلشراف.  -3
 تخفيض عدد الحوادث.   -3
 زيادة االستقرار والمرونة في أعمال المشروع.   -5

 ( :7,ص1986)محمد عبد الفتاح ياغي,أهداف التدريب :
تعبير أهداف التدريب هي الغاية التي يسعى التدريب الى تحقيقها, فإذا أردنا ألي    

ريبية النجاح فانه يجب على مخطط التدريب وضع األهداف التي يريد الوصول عملية تد
إليها بكل وضوح ألن هذه الخطوة تعتبر مهمة لفهم األساليب والوسائل من خاللها يتم 
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أهداف التدريب التي تحاول الوصول الى األهداف. ويمكن أن نستعرض بعض 
 المنظمات تحقيقها وهي:

سين عالقة المنظمة بأفرادها مما يؤدي الي دمج يعمل التدريب علي تح  -1
 مصلحة كل منهما في طريق واحد.

يساعد التدريب علي تحسين مستوي أداء أفراد التنظيم وهذا يؤدي الى رفع    -2
 الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية  

يسعى التدريب الى تغيير سلوك األفراد لسد الثغرة بين األداء الفعلي   -3
 قه.المفروض تحقي

 (.410,ص1984تقوية المسؤولية االجتماعية للفرد. )عادل حسن وآخرون, -4
 أنواع وموقع التدريب والعناصر األساسية للعملية التدريبية :

 ( :96)محمد عبد الفتاح ياغي مرجع سابق ,صأنواع التدريب 
 يمكن تقسيمه الى تدريب قبلمن حيث زمن التدريب: يقسم التدريب الى عدة انواع : 

من حيت مكان التدريب. يتخذ هذا التدريب االلتحاق بالعمل وتدريب أثناء الخدمة و
من حيث أهداف تدريب داخل المنظمة, وتدريب خارج المنظمة , شكلين هما: 

أي زيادة قدرة  تدريب لتجديد المعلومات , وتدريب السلوكي وتدريب المهارات.التدريب: 
 ويدهم بالمهارات اإلدارية واإلشرافية لزيادة فعاليتهم.اإلداريين على أداء أعمال معينة وتز 

 : (105)عبد الهادي , صموقع التدريب: 
ويجرى هذا النوع من التدريب في مكان العمل. وفي هذا التدريب في موقع العمل :  -1

النوع من التدريب يقوم كل من المدرب والمتدرب بالعمل في بيئة العمل العادية, وفي 
وم المدرب بتصحيح أداء المتدرب وتزويده بالتغذية الراجعة حتى يؤدي أثناء ذلك يق

 بدرجة من اإلتقان تمكنه من العمل .
تقتضي بعض األعمال مستويات عالية من المهارات التدريب خارج موقع العمل:  -2

بحيث تلجا أجهزة التدريب بعض المؤسسات الي تهيئة ظروف خارج العمل مماثلة 
خله إلكساب المتدرب المهارة المطلوبة بأفضل طريقة وأقل تكلفة لظرف العمل في دا

وتلجا المؤسسات لهذا النوع  وأدني درجة من الخطورة على المتدربين والعملية اإلنتاجية.
 من التدريب في الحاالت التالية: 
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 عدم توفر اإلمكانات للتدريب داخل المؤسسة ذاتها.-1
 بالمؤسسة ارتفاع تكلفة التدريب إذا ما نفذ -2
 الرغبة في متابعة التطور الذي يتوافر خارج المؤسسة.-3
إن الدول النامية في حاجة ملحة الى مساعدة الدول األخرى التدريب في الخارج: -3

في تدريب موظفيها, وهذا يرجع الى ما تعانيه من قصور في نظام التعليم عجز الموارد 
اد جهاز التدريب المناسب, وافتقارها المالية, وخاصة في أول مراحل نموها عند إعد

 التجارب والخبرات المتاحة للدول المتقدمة.
 سياسات ومنظومة التدريب وتكلفته :

 ( : 60-57,ص 2003عبد الجليل ادم المنصور,منظومة التدريب: )
التدريب هو عبارة عن نظام مبني على احتياجات تدريبية معينة تعكسها النتائج 

نظر الي التدريب كنظام ألن االحتياجات التدريبية تمثل المدخالت المتحققة, ويمكن ال
األساسية للنظام ,واألنشطة التدريبية تمثل نوعية الجهود والعمليات الهادفة لسد 
االحتياجات التدريبية من خالل تبني المناهج والبرامج التدريبية والنتائج التدريبية 

 مخرجات لتحسين مستويات الكفاءة المطلوبة.
أما المعلومات البيئة المسترجعة فهي توضح مدي توافق النتائج التدريبية مع المستهدف 
من ورائها, ومن ثم تساعد في عملية تقويم التدريب ككل. أن المدخالت لمنظومة 

 التدريب يمكن أن توضع في ثالث أشكال رئيسية وهي :
 إلداريين والفنيين . ن, والمتدربين وجميع ابيمدخالت إنسانية, تتمثل في المدر -1
مدخالت مادية, كالمباني, والوسائل الفنية ووسائل االتصال والتواصل المستخدمة -2

 في التدريب .
مدخالت معنوية, تتمثل في أساليب العمل والتدريب من نظريات ومعلومات -3

 وخالفهما.
ة, يمكن أما من ناحية العمليات, فان القيام بالمعالجات الالزمة للمدخالت المذكور 

 تصوره في ثالثة أشكال تمثل الجهود الفعلية هي:
تنفيذ البرنامج -ب تخطيط التدريب:-أ

 التدريبي:
تقييم البرنامج -ج

 التدريبي:
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من حيث محاولة قياس كفاءته, ومدي نجاحه في تحقيق األهداف المنشودة من ورائه.   
 تقسم عملية التقييم الى ثالث مراحل هي:

-ج.مرحلة التقويم أثناء سير العملية التدريبية-ب .فيذ البرنامج التدريبيمرحلة تن-أ
 .مرحلة التقويم النهائي

تتمثل في ارتفاع مستوي المهارات, وتغيير االتجاهات المخرجات بشرية ومادية:  -
لدي األفراد وزيادة االنتماء للمنظمة وااللتزام بالعمل وباختصار ,فإنه يمكن توضح 

 . منظومة التدريب
 (.61,62)عبد الجليل المنصوري ,مرجع سابق,ص تكلفة التدريب.

على الرغم ما للتدريب من أهمية في رفع مستويات الكفاءة لدي المتدربين, إال أن 
التدريب من ناحية أخري يتطلب مبالغ مالية لتغطية نفقاته المختلفة. وهناك من يرى ان 

تكون مرتفعة غير أننا ال نوافق علي لها, وعادة ما  ال حاجةهذه النفقات هي تكاليف 
هذا الرأي, بل نرى أن كل ما يدفع في التدريب  يشكل نوعا من االستثمار في القوة 

 البشرية له مردوده ولو جاء علي األمد الطويل .
 مدفوعات التدريب قد تكون في شكل : 

 *مكافآت الخبراء والمستشارين والمدربين .
 لتي تدفع للمتدربين في بعض األحيان.*األجور والمزايا اإلضافية ا

 *األجور والمزايا اإلضافية التي تدفع للمدربين.
 *نفقات إيجار مكان التدريب, ونفقات الموارد المستخدمة في البرامج التدريبي. 

 * مدفوعات السفر والقامة والتنقالت للمتدربين والمدربين
 ريب * النفقات األخرى العامة وغير المباشرة لقسم التد

 ويمكن حساب ما يصرف على المترب الواحد من خالل المعادلة التالية:
 

 المدفوعات لتدريب شخص واحد  = 
 إجمالي مدفوعات التدريب

 عدد الساعات التدريب x عدد المتدربين 
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 معايير تقييم فعالية التدريب:
ماهي المعايير التي سيتم  -السؤل الذي يتردد دائما ويحير القائمين على أمور التدريب

على أساسها تقييم فعالية التدريب؟ .  ولإلجابة على هذا السؤال يري خبراء التدريب انه 
على القائمين على عملية التقييم والمتابعة ان يضعوا سياسة سليمة لتقويم التدريب تكون 

وقد قسم الدكتور  مرتبطة بأهداف التدريب ألنها مقياس مفيد لتقويم أثر البرامج التدريبية.
لمعايير التي يتم على أساسها (. ا62-63علي سلمى, مرجع سابق ,صعلي السلمي)

 تقييم فعالية التدريب ونجاحه الى :
 *  معايير سلوكية تتعلق بأداء المتدرب لعمله بعد التدريب:

 *  معايير غير سلوكية تستند الى المعرفة بموضوع التدريب.
 (   212محمد عبد الفتاح ياغي, مرجع سابق,ص)إطار تقييم التدريب اإلداري:

التقييم يجب أن يتم في جميع مراحل العملية التدريبية من البداية ألى النهاية ويشمل  
المتدربون والمشتركون في البرامج التدريبية وأثرهم على منظماتهم التي يعلمون بها. 

 وتشمل عملية التقييم االتي:
 تقيم المخرجات. -4 .تقيم العمليات- 3تقييم المدخالت.  -2تقييم البيئة.  -1

 ويتناول قياس نتائج التدريب ثالث مستويات:
 تقييم نتائج التدريب الفورية:  -أ

 تقييم نتائج التدريب متوسط المدى:  -ب
 تقييم نتائج التدريب بعيد المدى:  -ج
 ط الليبي: طرابلس (نبذه عن مركز بحوث النفط ) معهد النف 

م وذلك بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 1977أنشي مركز بحوث النفط عام 
إلي مركز بحوث النفط ويتبع 1977للنفط والذي قضي بتحويل مختبر النفط المركزي 

المركز مباشرة المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بالنواحي اإلدارية والمالية, علما بأن 
ستقاللية الخاصة في تصريف شؤونه وتحقيق أهدفه.  ولقد شهد المركز خالل له اال

السنوات األخيرة تطور كبير حيث شرع في استكمال احتياجاته من مباني المخبرات 
الحديثة ومن األجهزة والمعدات المتطورة ومن العناصر البشرية المختصة في مختلف 

كز يحملون مؤهالت علمية إضافة إلى فروع صناعة النفط ومعظم العاملون بهذا المر 
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عدد من األساتذة الجامعيين الذين يتعاونون مع المركز في إطار جزئي وبشكل ثابت 
 (.1,ص1994دليل مركز بحوث النفط,ومستمر.)

 -أهداف المركز: 
يعمل المركز على توفير قواعد معلومات حديثة ومتطورة ومتجددة في كافة  -1

 ركز.المجاالت التي تخدم أهدف الم
 المساهمة في تطوير األداء بالمركز من خالل توفر خدمة معلومات جيدة. -2
العمل على الربط الداخلي مع الهيئة القومية للبحث العلمي لوضع وتوحيد  -3

 .اإلمكانيات العملية المتوفرة لصالح البحث العلمي في ليبيا 
نفطية االشتراك في وضع المواصفات القياسية للزيت الخام والمنتجات ال-4

 والبتروكيماويات 
 إجراء اختيارات مراقبة الجودة. 5-
جاد الحلول لها -6  دراسة المشاكل المتعلقة بإنتاج وصناعة النفط وا 
 نشر البحوث التي يجريها المركز .-7
 إجراء دراسات اقتصادية خاصة بقطاع النفط.-8
 والغاز.تخريج دفعات متخصصة في مجال بحوث النفط  -9

 
 لعملي للدراسةالجانب ا
( موظف من مجتمع البحث المتكون من 30لقد تم توزيع االستبيان على عينة قدرها )

العاملين الخاضعين لدورات تدريبية سابقا والعاملين في الشئون اإلدارية وتم الحصول 
( نسخ لم يتم استردادها. وكانت ردود 4( من نسخ االستبيان وعدد )26على عدد )

 الت النحو التالي :العينة على التساؤ 
 هل الدورات التي التحقت بها تتناسب مع تخصصك؟ السؤال األول:
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 .(1جداول رقم)

 
ن علحححى أن %يؤكححدو 54يتضححح لنححا مححن الجححدول أن نسححبة عاليحححة مححن أفححراد العينححة وتبليححغ 

الححدورات التدريبيححة التححي التحقححوا بهححا فححي السححابق تتناسححب مححع تخصصححهم بينمححا هنححاك نسححبة 
%يرون أن الدورات تتناسب معهم نوعا ما. من حيث العمل والمؤهالت وغيرهحا. 31تبلغ 

تتناسب مع مؤهالتهم  %ترى أن الدورات التي التحقت بها ال15وهناك نسبة ضئيلة تبلغ 
 وظروف العمل.

�     

 � 

تت اسب تماما التت اسب الي حد ما  تت اسب

 
( يوضح إجابات مفردات عينة الدراسة حول تناسب تخصصاتهم مع الدورات التي 1الشكل رقم )

 التحقوا بها
 هل مكنك التدريب من التعرف على كافة جوانب عملك؟ السؤال الثاني:

 

 النسبة العدد اإلجابة
 %54 14 تتناسب تماما

 %31 8 تتناسب إلى حد ما
 %15 4 ال تتناسب
 %100 26 المجموع
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 (2جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة
 %62 16 نعم
 %38 10 ال

 %100 26 المجموع

%ساعدهم التدريب في 62غليتضح من الجدول أن نسبة عالية من أفراد العينة وتب
 التعرف على طبيعة األعمال التي يقومون بها والتعرف عليها بصورة جيدة.

: هححححححححححل سحححححححححححاعدتك الححححححححححدورات التدريبيححححححححححة فححححححححححي تحسححححححححححين مسحححححححححححتوى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال الثالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث
 العمل المنجز ؟

 (3جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة
 %88 23 نعم
 %12 3 ال

 %100 26 المجموع

%يؤكححححححححححححححدون علححححححححححححححى أن 88مححححححححححححححن الجححححححححححححححدول يتضححححححححححححححح أن نسححححححححححححححبة عاليححححححححححححححة وتبلححححححححححححححغ 
الححححححححححدورات سححححححححححاعدتهم فححححححححححي تحسححححححححححين العمححححححححححل وزيححححححححححادة المنجححححححححححز منححححححححححه بينمححححححححححا نسحححححححححححبة 

%تحححححححححححري أن الحححححححححححدورات لحححححححححححم تسحححححححححححاعدهم فحححححححححححي تحسحححححححححححين وزيحححححححححححادة 12بسحححححححححححيطة وتبلحححححححححححغ 
 العمل.

تحقححت بهححا بصححورة مباشححرة فححي هححل يححتم تطبيححق مضححمون الححدورات التححي ال السؤؤؤال الرابؤؤع:
 األعمال ؟
 (4جدول رقم)

 النسبة العدد اإلجابة
 %31 8 نعم

 %65 17 أحيانا
 %4 1 ال

 %100 26 المجموع
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% لحححححم تحسححححم إجابتهححححا وتحححححرى 65وتبلححححغ  عاليححححةيتضححححح لنححححا محححححن الجححححدول السححححابق نسحححححبة 
أن تطبيحححححق مضحححححمون الحححححدورات ال يتفحححححق محححححع مجحححححال العمحححححل فحححححي كثيحححححر محححححن المواضحححححيع. 

% مححححن العينححححة تححححرى أنححححه يححححتم تطبيححححق مضححححمون هححححذه الححححدورات بصححححورة 31هنححححاك نسححححبة و 
مباشحححححرة ونسحححححبة ضحححححئيلة تؤكحححححد علحححححى أنحححححه ال يحححححتم تطبيحححححق مضحححححمون تلحححححك الحححححدورات علحححححى 

 اإلطالق.

   

 � 

  

  حيا ا ع 

 
( يوضح إجابات مفردات عينة الدراسة حول تطبيق مضمون الدورات التي التحقوا 2الشكل رقم)

 بصورة مباشرة. بها
 

 هل تري أن توقيت إقرار الدورات يأتي في الوقت المناسب؟ السؤل الخامس:
 (5الجداول رقم)

 النسبة العدد اإلجابة
 %38 10 نعم

 %58 15 أحيانا
 %4 1 ال

 %100 26 المجموع
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% 58يتضححححححح لنححححححا مححححححن الجححححححدول السححححححابق أن نسححححححبة عاليححححححة مححححححن أفححححححراد العينححححححة وتبلححححححغ 
يححححححد الححححححدورات أحيانححححححا تححححححأتي فححححححي الوقححححححت المناسححححححب. ويرجعححححححون يؤكححححححدون علححححححى أن مواع

األسححححححباب الححححححي عححححححدم وجححححححود دراسححححححات وتخطححححححيط مناسححححححب إلقامححححححة الححححححدورات مححححححن قبححححححل 
% ان معظححححححم الححححححدورات 38المسححححححئولين .  كمححححححا تححححححري نسححححححبة مححححححن أفححححححراد العينححححححة وقححححححدرها 

تححححأتي فححححي الوقححححت المناسححححب مححححع العمححححل ونسححححبة ضححححئيلة تححححري أنهححححا ال تححححأتي فححححي الوقححححت 
 ب.المناس

   

�  

  

  حيا ا ع 

 ( يوضح إجابات مفردات عينة الدراسة حول توقيت اإلقرار.3الشكل رقم)

 هل ساعدك التدريب في االرتقاء بدرجتك الوظيفية؟ السؤال السادس:
 (6جداول رقم)

 النسبة العدد اإلجابة
 %73 19 نعم
 %27 7 ال

 %100 26 المجموع

ق إن نسحححححححححححبة عاليحححححححححححة محححححححححححن األفحححححححححححراد وتبلحححححححححححغ يتضحححححححححححح محححححححححححن خحححححححححححالل الجحححححححححححدول السحححححححححححاب
%يؤكححححححححححححدون علححححححححححححى أن التححححححححححححدريب سححححححححححححاعدهم فححححححححححححي الحصححححححححححححول علححححححححححححى درجححححححححححححات 73
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% مححححححححن األفححححححححراد يؤكحححححححححدون علححححححححى أنهححححححححم لحححححححححم 27أعلححححححححي فححححححححي الوظيفححححححححة, بينمحححححححححا نسححححححححبة
يسححححححححححححتطيعوا االرتقححححححححححححاء بححححححححححححدرجتهم الوظيفيححححححححححححة لعححححححححححححدم تناسححححححححححححب تلححححححححححححك الححححححححححححدورات مححححححححححححع 

 مؤهالتهم.

�  

 � 

  ع 
 

 ( يوضح إجابات مفردات عينة الدراسة حول االرتقاء بالدرجة الوظيفية.4الشكل رقم)

 تسعى للحصول على الدورات من اجل ؟السؤل السابع: 

 (7جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة

 %4 1 تولي منصب إداري علي
 %76 20 رفع مهاراتك ومعارفك

 %0 0 الحصول على حوافز مادية
 %12 3 إرضاء جهة العمل

 %8 2 ما سبقكل 
 %100 26 المجموع

يتضحححححححححححح محححححححححححن الجحححححححححححدول السححححححححححححابق أن نسحححححححححححبة عاليحححححححححححة مححححححححححححن أفحححححححححححراد العينحححححححححححة وتبلححححححححححححغ 
%يححححححححححرون إن الفائححححححححححدة التححححححححححي يححححححححححتم الحصححححححححححول عليهححححححححححا مححححححححححن الححححححححححدورات التدريبيححححححححححة 76

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

 2020 ديسمبر – 13العدد 

Volume. 13 – December  2020 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2020المجتمع لمجلة دراسات اإلنسان و

 

Copyright © HCSJ  2020 16 

 

هحححححححححي الرفحححححححححع محححححححححن مسحححححححححتواهم العلمحححححححححي ومهحححححححححارتهم , ويؤكحححححححححدون الجميحححححححححع علحححححححححى عحححححححححدم 
ممححححححححا يعمححححححححل علححححححححى  الحصحححححححول علححححححححى أي حححححححححوافز ماديححححححححة مححححححححن خحححححححالل تلححححححححك الححححححححدورات

تخفححححححححححيض الححححححححححروح المعنويححححححححححة لهححححححححححم. ويححححححححححري بعححححححححححض األفححححححححححراد تصححححححححححل نسححححححححححبتهم الححححححححححي 
% إنحححححححححا حضحححححححححورهم تلحححححححححك الحححححححححدورات إلرضحححححححححاء جهحححححححححة العمحححححححححل فقحححححححححط, وهحححححححححذا دليحححححححححل 12

 علي ارتياح األفراد لبعض الدورات التي تقام.
 كيف يتم تقييمك بعد كل دورة ؟ السؤال الثامن:

 (8جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة

 %4 1 حظات بعد الدورةمال
 %0 0 امتحان تقييم في جهة العمل

 %20 5 جهة التدريب
 %76 20 ال يوجد تقيم

 %100 26 مجموع

نالححححححححححظ محححححححححن الجحححححححححدول أن نسحححححححححبة عاليحححححححححة محححححححححن أفحححححححححرد العينحححححححححة تؤكحححححححححد علحححححححححى انحححححححححه ال 
يوجحححححححححد متابعحححححححححة وتقيحححححححححيم محححححححححن قبحححححححححل المسحححححححححئولين علحححححححححى الحححححححححدورات وهحححححححححذا يحححححححححؤدي إلحححححححححى 

ورات واعتبححححححححححارهم كححححححححححروتين عححححححححححادي فقححححححححححط.  وهنححححححححححاك عححححححححححدم اهتمححححححححححام المححححححححححوظفين بالححححححححححد
%تحححححححححححري أن التقيححححححححححححيم يحححححححححححتم عححححححححححححن طريحححححححححححق جهححححححححححححة 20نسحححححححححححبة مححححححححححححن األفحححححححححححراد وتبلححححححححححححغ 

 التدريب وتبلغ اإلدارة بالنتائج.
هل يوجد بالمعهد نماذج لتقييم أداء المتدربين بعد االنتهاء من البرنامج  السؤال التاسع:

 التدريبي؟
 (9جدول رقم)

 النسبة العدد اإلجابة
 %27 7 عمن

 %73 19 ال
 %100 26 المجموع

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

 2020 ديسمبر – 13العدد 

Volume. 13 – December  2020 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2020المجتمع لمجلة دراسات اإلنسان و

 

Copyright © HCSJ  2020 17 

 

%عححححدم وجححححود تلححححك النمححححاذج ويعللححححون ذلححححك 73يؤكححححد أفححححراد العينححححة بنسححححبة عاليححححة وتبلححححغ 
%يؤكححححدون علححححى 27بعححححدم اهتمححححام وجهححححات التححححدريب بوضححححع تلححححك النمححححاذج. بينمححححا نسححححبة

وجححححود تلحححححك النمحححححاذج ويعنحححححي هححححذا النمحححححاذج موجحححححود ولكحححححن ال يححححتم العمحححححل بهحححححا محححححن قبحححححل 
 دريب.جهات الت

هل يتم مراعاة نتائج قياس وتقييم أداء المتدربين في دورات سابقة عند  السؤال العاشر:
 تحديد االحتياجات التدريبية؟

 (10جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة
 %42 15 نعم
 %58 11 ال

 %100 26 المجموع

 %يؤكحححححدون علحححححى انحححححه ال يحححححتم مراعحححححاة58يتضحححححح محححححن الجحححححدول إن نسحححححبة عاليحححححة وتبلحححححغ 
 التدريب وعدم اهتمامهم بعملية التقييم كجزء من العملية التدريبية.

أي الجماعات التالية تري فيها الكفاءة المناسبة للقيام بعملية  السؤال الحادي عشر:
 التقييم ؟

 (11جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة

 %80 21 الرئيس المباشر
 %8 2 التقييم عن طريق الزمالء

 8% 2 التقييم الذاتي

% تؤكحححححد علحححححى أن الحححححرئيس 80نالححححححظ إن نسحححححبة عاليحححححة محححححن أفحححححراد العينحححححة تصحححححل إلحححححى 
المباشححححر هححححو األقححححدر واألكفححححاء علححححى تقيححححيم أداء األفححححراد نظححححرا لقربححححه مححححنهم ومالحظححححتهم 

 .خالل أداء العمل
ريبية يساعد في التعرف على التغيرات التي هل تعتقد أن تقييم البرامج التد الثاني عشر:

 حدثت خالل تنفيذ البرنامج؟
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 (12جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة

 %96 25 نعم
 %4 1 ال

 %100 26 المجموع

%مححححن أفححححراد العينححححة يؤكحححححدون علححححى أنححححه عنححححدما يحححححتم 96يتضححححح مححححن الجححححدول إن نسحححححبة 
اقيحححححححل اثنحححححححاء العمليحححححححة تقيحححححححيم المتحححححححدربين يسحححححححاعد ذلحححححححك علحححححححي معرفحححححححة أي مشحححححححاكل او عر 

 التدريبية حتى يتم تفاديها في الخطط التدريبية القادمة.
 

 :هل تري انه من الضروري تحديد أسس و مبادئ لتقييم  السؤال الثالث عشر
 أداء المتدربين؟

 (13جدول رقم)
 النسبة العدد اإلجابة
 %92 24 نعم
 %8 2 ال

 %100 26 المجموع

%تفضحححححل أن يحححححتم تحديحححححد 92محححححن العينحححححة وتبلحححححغ  يتضحححححح محححححن الجحححححدول أن نسحححححبة عليحححححة
أسححححس ومبححححادئ لتقيححححيم المتححححدربين, وذلححححك لمححححا لهححححا مححححن دور فححححي تحديححححد ومعرفححححة مسححححتوى 

 المهارة التي توصل إليها األفراد ومدي االستفادة من تلك الدورات.
 

 النتائج والتوصيات
 اوال: النتائج/

 : نستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهي
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عححححححححححدم وجححححححححححود متابعححححححححححة جيححححححححححدة مححححححححححن قبححححححححححل المسححححححححححؤولين عححححححححححن إقامححححححححححة الححححححححححدورات  .1
 للموظفين لمعرفة مستوي تقديمهم في العمل.

عحححححححححححححدم تناسحححححححححححححب بعحححححححححححححض الحححححححححححححدورات التححححححححححححححي تقحححححححححححححام محححححححححححححع متطلبحححححححححححححات العمححححححححححححححل  .2
 المستقبلية.

عححححححححححدم اسححححححححححتفادة بعححححححححححض المححححححححححوظفين مححححححححححن الححححححححححدورات التححححححححححي تقححححححححححام حيححححححححححث أنهححححححححححا  .3
 كروتين.تكون 

اس وتقيحححححححححيم اداء المتحححححححححدربين فحححححححححي الحححححححححدورات السحححححححححابقة عحححححححححدم مراعحححححححححاة نتحححححححححائج قيححححححححح .4
 لعدم وجود برنامج للتقييم من قبل جهة العمل.

عححححححححدم تطبيححححححححق مضححححححححمون بعححححححححض الححححححححدورات التححححححححي تعطححححححححي ألنهححححححححا فححححححححي مجححححححححاالت  .5
 بعيدة عن العمل.

العمححححححححححل علححححححححححى تحديححححححححححد االحتياجححححححححححات التدريبيححححححححححة بشححححححححححكل دقيححححححححححق وذلححححححححححك لتححححححححححوفير  .6
 الجهد والنفقات ولعدم إضاعة الوقت..

 -ثانيأ :التوصيات:
علؤؤؤؤؤؤؤؤي ضؤؤؤؤؤؤؤؤوء النتؤؤؤؤؤؤؤؤائج السؤؤؤؤؤؤؤؤابقة يمكؤؤؤؤؤؤؤؤن للدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة ان تقؤؤؤؤؤؤؤؤدم مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤن 

 التوصيات :
التأكيحححححححححححد علحححححححححححى ضحححححححححححرورة تقيحححححححححححيم أداء المتحححححححححححدربين ومتحححححححححححابعتهم بعحححححححححححد حضحححححححححححورهم  -1

للحححححححححححححححدورات التدريبيحححححححححححححححة لمعرفحححححححححححححححة مسحححححححححححححححتوي المهحححححححححححححححارات الحححححححححححححححذي وصحححححححححححححححل لحححححححححححححححه 
 الموظف.

لوقححححححححححححوف مححححححححححححن األفضححححححححححححل وضححححححححححححع أسححححححححححححس ومبححححححححححححادئ لتقيححححححححححححيم أداء المتححححححححححححدربين ل -2
علحححححححححى نقحححححححححاط الضحححححححححعف والقحححححححححوة لحححححححححديهم, حتحححححححححى يحححححححححتم العمحححححححححل تحسحححححححححين مسحححححححححتوي 

 أدائهم بشكل عام.
يححححححححححادة الفتححححححححححرة الزمنيححححححححححة التححححححححححي تقححححححححححام فيهححححححححححا الححححححححححدورات, حتححححححححححى يسححححححححححتفيد جميححححححححححع ز  -3

 الموظفين االستفادة منها جيدا.
ضححححححححرورة ربححححححححط الححححححححدورات بحححححححححوافز ماديححححححححة مححححححححن أجححححححححل تشححححححححجيع المححححححححوظفين علححححححححى  -4

 لدورات بشكل جيد.الحضور واالستفادة من تلك ا
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العمحححححححححل علححححححححححى إقامححححححححححة دورات فححححححححححي الحاسحححححححححب ا لححححححححححي لححححححححححبعض المححححححححححوظفين فححححححححححي  -5
 إدارة الشؤون اإلدارية لتسجيل العمل ألداري.

 -: المراجع:ثالثا
 حمدي أمين عبد الهادي: إدارة شؤون الموظفين )القاهرة: دار الفكر العربي( [1]
حسححححححححححححححححححححححححين الحلبححححححححححححححححححححححححي: تححححححححححححححححححححححححدريب الموظححححححححححححححححححححححححف )منشححححححححححححححححححححححححورات عويححححححححححححححححححححححححدات  [2]

 (1989ة,للطباع
رضححححححححححححا عبحححححححححححححد الحححححححححححححرازق وهيحححححححححححححب واخححححححححححححرون: ادارة األفحححححححححححححراد )بغحححححححححححححداد: مؤسسحححححححححححححة  [3]

 (1988المعاهد الفنية ,
د.زكححححححححححححححححححي محمحححححححححححححححححححود هاشحححححححححححححححححححم: ادارة المححححححححححححححححححوارد البشحححححححححححححححححححرية. )الكويحححححححححححححححححححت: ذات  [4]

 (1988السالسل للطباعة والنشر,
صححححححححححححححححححالح الشححححححححححححححححححنواني: أدارة االفححححححححححححححححححراد والعالقححححححححححححححححححات االنسححححححححححححححححححانية )القححححححححححححححححححاهرة:  [5]

 (1989جامعة,منشورات مؤسسة شباب ال
 (1988عبد الباري دره واخرون: الحقائب التدريبية )بيروت: لبنان , [6]
عححححححححححححححححححححححادل حسححححححححححححححححححححححن وآخححححححححححححححححححححححرون: ادراة األفححححححححححححححححححححححراد والعالقححححححححححححححححححححححات اإلنسححححححححححححححححححححححانية  [7]

 (1989)اإلسكندرية: الدار الجامعية,
عبححححححححححد الححححححححححرحمن عبححححححححححد البححححححححححاقي عمححححححححححر: إدارة األفححححححححححراد )القححححححححححاهرة: مكتبححححححححححة عححححححححححين  [8]

 (1990شمس الطبعة ألولي 
 (1970السلمي: التدريب األدري )المنظمة العربية للعلوم,علي  [9]
فححححححححححححححححححوزي حبححححححححححححححححححيش: اإلدارة العامححححححححححححححححححة والتنظححححححححححححححححححيم اإلداري )بيححححححححححححححححححروت: دار  [10]

 (1991النهضة العربية ,
كامحححححححححححححححححل بربحححححححححححححححححر: إدارة المحححححححححححححححححوارد البشحححححححححححححححححرية وكفحححححححححححححححححاءة اإلداء التنظيمحححححححححححححححححي  [11]

 (1997)المؤسسة الجماعية للدراسات والنشر, الطبعة األول ي
مححححححححححححححاعر عححححححححححححححيش: إدارة المححححححححححححححوارد البشححححححححححححححرية )القححححححححححححححاهرة: الطبعححححححححححححححة  محمححححححححححححححد [12]

 األولي(
محمححححححححححححححححد عبححححححححححححححححد الفتححححححححححححححححاح يححححححححححححححححاغي: التححححححححححححححححدريب اإلداري بححححححححححححححححين النظريححححححححححححححححة  [13]

 (1986والتطبيق )الطبع األولي 
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