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 ممخصال

مدى فعالية العممية التدريبية في الجامعات من خالل تقييم برامج  رف عمىىدفت ىذه الدراسة إلى تعّ 
التدريب التي ينفذىا مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق من وجية نظر المستفيدين من الطالب 

مفردة  444وزعت عمى عينة عشوائية مؤلفة من  استبانةت ُصمِّم   الدراسة ىدف , ولتحقيقوالخريجين
 ن.من الطالب والخريجي

 توصمت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أبرزىا يأتي:

اقتصار عممية التدريب في مركز التوجيو الميني عمى شريحة معينة من الكميات, وبالتحديد من  -
ىمال بقية الكميات .  كميتي اليندسة المدنية واالقتصاد وا 

إدراك عينة الدارسة من المتدربين في مركز التوجيو الميني ألبعاد التدريب )بيئة  وجود فروق في -
 .األسموب التدريبي( تبعًا لممتغيرات الديمغرافية المدروسة –تحديد االحتياجات التدريبية  –التدريب 

 . دريب وجود عالقة جيدة بين أبعاد التدريب المختمفة وبين فعالية التدريب ما عدا بعد توقيت الت  -

إن الفئة من الطالب والخريجين التي خضعت ألكثر من دورة تدريبية واحدة, وأقل من خمس دورات  -
 .ىي الفئة األكثر حساسية ألبعاد العممية التدريبية ولفعالية التدريب
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 المقدمة:
تنشط فيو  الذيالتدريب من العمميات األساسية التي تعتمدىا المنظمات عمى اختالف القطاع  يعد  

السعي نحو امتالك المعارف والقدرات  من خالل فيو بغرض تغيير سموك عناصرىا باالتجاه المرغوب
 عناصر المنظمة. لالفعالية والكفاءة المطموب من  مستوىالوالميارات والسموكيات التي تقود إلى 

ذا نظرنا إلى , فيو يستيدف فئة صيةمن الخصو  يحمل طابعاً  نجد أنو التدريب في القطاع التعميمي وا 
التدريب في المنظمات األخرى الذي نقبض الطالب والخريجين قبل دخوليم في سوق العمل عمى 

 يستيدف األفراد بعد دخوليم سوق العمل.

األطر إعداد  في أداء دورىا يقاس بمقدرتيا عمىالمؤسسات التعميمية وتجدر اإلشارة إلى أن نجاح 
ىذا الدور في حال استطاعت ىذه المؤسسات ربط مؤىالت  ويكتملالبشرية المالئمة لسوق العمل, 

من خالل مراكز المؤسسات التعميمية تؤديو ىذا الدور يمكن أن  .الخريجين مع متطمبات سوق العمل
 يا.ل التابعةالتدريب 

كن أن تمارسو مراكز التدريب ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى الدور الذي يمحاولت وفي ىذا السياق 
التابعة لجامعة دمشق في تحقيق عممية الربط بين الجامعات والمجتمع, وذلك من خالل دراسة ميدانية 
لتقييم فعالية التدريب المنجز في مركز التوجيو الميني التابع لجامعة دمشق من وجية نظر المستفيدين 

 .التوجيو الميني)الطالب والخريجين( من مركز 

 شكمة الدراسة:م -4
وعينة  ,دراسة استطالعية عمى عينة عشوائية من الطالب في السنوات األخيرة في جامعة دمشق يتْ ر  ُأجْ 

منيا كما تم التواصل مع عينة من الخريجين  ,من طالب الدراسات العميا سواء األكاديمية أو المينية
التي يقوم بيا  الدورات التدريبية بمدى فعاليةيا ىذه العينة العشوائية عن مدى اقتناعِإْذ ُسِئم ْت أيضًا. 

يحتاجون إلى دورات إضافية خارج الجامعة  :ىل موائِ سُ مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق, وكذلك 
سؤال ىؤالء الشباب عن جودة فضاًل عن  ؟أسرع إلى سوق العمل"دخوليم بصورة من أجل ضمان 

  الميني في الجامعة بشكل عام.التدريب المنجز من قبل مركز التوجيو 

أن نسبة ال  ظيرِإْذ  ,موضوع البحثفي تفاوت اآلراء ستطالعية الانتائج ىذه الدراسة الل خن من تبيّ 
بأس بيا من الطالب "بحسب آراء أفراد العينة المستجوبة" لم تسمع بوجود مركز التوجيو الميني في 

عن دور مركز التوجيو الميني في الجامعة. في حين أفاد  ماتالجامعة من قبل وليس لدييا أي معمو 
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دراكيا بوجود المركز لكنيا أقرت بأن الدورات التي يقدميا  ,قسم آخر من العينة المبحوثة بمعرفتيا وا 
. فبحسب معظم الكميات والتخصصاتتشمل المركز قد تكون وافية وجيدة في مجاالت محددة ولكنيا ال 

دريبية التي يقوم بيا المركز فييا شيء من التكرار من ناحية توجيييا إلى كميات رأييم معظم الدورات الت
   اليندسة واالقتصاد أكثر من باقي الكميات في الجامعة.

 يعاني منمركز التوجيو الميني في جامعة دمشق نتائج الدراسة االستطالعية يتضح لنا أن  واقعمن 
 ,وذلك من وجية نظر المستفيدين األساسيين من المركز؛ بعض نقاط الضعف في أداء دوره بشكل فعال

 من خالل ىذا البحث:اآلتية طرح التساؤالت إلى وىذا ما دفعنا  ,وىم الطالب بكل تأكيد

 ؟ما نقاط الضعف التي يعاني منيا مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق  -

   . الميني في جامعة دمشقما مدى فعالية الدورات التدريبية التي يقوم بيا مركز التوجيو   -

 فرضيات البحث:  -2

 :اآلتية الفرضياتصيغت ومن خالل نتائج الدراسة االستطالعية  ,انطالقًا من مشكمة الدراسة

تبعًا  وفعاليتو توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك الطالب والخريجين لجودة التدريبال  -2/4
لعناصر )أبعاد( العممية التدريبية في مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق بحسب المتغيرات 

  .عدد الدورات( –الوضع الميني  –الكمية  –الديمغرافية المأخوذة في الدراسة )الجنس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك الطالب والخريجين لفعالية التدريب في مركز ال  – 2/2
الوضع الميني  –الكمية  –التوجيو الميني بحسب المتغيرات الديمغرافية المأخوذة في الدراسة )الجنس 

 عدد الدورات(.   –

مركز التوجيو الميني في  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد العممية التدريبية فيي ال -2/3
 .جامعة دمشق وبين فعالية التدريب من وجية نظر الطالب والخريجين

 أىداف البحث: -3
 لبحث إلى:ى د ف  ا

 .التركيز عمى أىمية التدريب العممي في الجامعات  -3/4

التركيز عمى ضرورة مراعاة الخطوات والمراحل الصحيحة في العممية التدريبية في المؤسسات  -3/2
 .يرىا من المنظماتفي غ كما ,التعميمية
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وتعميم النتائج  ,مدى فعالية التدريب المنجز في مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق تعّرف -3/3
 .عمى بقية مراكز التدريب في المؤسسات التعميمية

  أىمية البحث:  -4

 األطرأساسيًا يتعمق بتنمية  إدارياً كونو يتناول موضوعًا ب العمميةمن الناحية أىمية البحث  تظير
ىذا البحث  يعدومن ث مَّ  ,عن طريق ممارسة التدريب التي يجب أن تدار بشكل صحيح وتطويرىا البشرية

فتنعكس أىمية البحث من  ا من الناحية العمميةأمَّ  العربية في مجال موضوع البحث, إضافة إلى المكتبة
المصدر الرئيسي  الجامعات التي تعد  سيمَّا وال ,التعميميةأىمية التدريب في المؤسسات  إظيارخالل 

يمكن أن تظير نتائج الدراسة ِإْذ  .لمموارد البشرية المؤىمة الالزمة لسوق العمل في القطاعات المختمفة
تجنبيا وتعميم ىذه النتائج حتى يجري الميدانية مكامن القصور في آلية التدريب المتبعة في الجامعة 

  لمؤسسات التعميمية من أجل تفعيل التدريب فييا.عمى بقية ا

 منيج البحث: -5

 ي:أتيتمثل منيج البحث فيما ي  -5/4

 :اآلتية الخطوات من خالل نجاز ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميميإفي  ِاْعُتِمد  

العربيـة واألجنبية  عمى المراجع والدورياتاالطالع ق عن طري تكوين اإلطار النظري لمبحث, -5/4/4
 المتعمقـة بموضوع البحث.السابقة والتقارير والبحـوث والدراسات 

 وذلك عن طريق:  ؛الفروضالختبار إلى توفير البيانات الالزمة  تىدفالقيام بدراسة ميدانية  -5/4/2

ومع ب والخريجين من رواد مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق الالطالمقابالت الشخصيـة مع  -أ
 .القائمين عمى إدارة المركز أيضاً 

عينة عشوائية من المتدربين في مركز التوجيو الميني في جامعة االستقصاء الذي ُوزع عمى  -ب
 .دمشق

 تصميم استمارة االستقصاء: -5/4/3

, تقييم التدريباستمارة االستقصاء باالعتماد عمى الكتب والمراجع والدوريات المتصمة بموضوع  تُصمِّم  
ْت ِإْذ ِاْسُتخْ  ,الدراسةوالدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع  ارات ـــــن العبـــــة مــــمجموعمص 
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 كيرك باتريكنماذج تقويم فاعمية التدريب ) من جوانبو المستخمصة يامن كمّ  التي تقيس فعالية التدريب
  ( ىامبمين –وور, بيرد, راكام   – باركر -

 : ثالثة أقسام وقد اشتممت االستمارة عمى 

 القسم األول ويصف المتغيرات الديموغرافية الخاصة بأفراد عينة الدراسة. -

اتجاىات عينة الدراسة من الطالب والخريجين تقيس  ةعبار  نيثالث وعشر القسم الثاني من تكون  -
 المتدربين في مركز التوجيو الميني نحو عناصر عممية التدريب .

 اتجاىات عينة الدراسة نحو فاعمية عممية التدريب.تقيس  عبارات أربعفيتكون من ا القسم الثالث أمَّ  -

تقابل راوحت درجاتو بين الخمس درجات التي  الذيمقياس ليكرت الخماسي لقياس البنود دم  وِاْسُتخْ ىذا 
 ".غير موافق أبداً درجة الواحدة والمقابمة لمخيار "وال "الخيار "موافق جداً 

 ُعدِّل تْ وبناًء عميو  ,من خالل عرضو عمى مجموعة من الخبراء وثباتو التأكد من صدق المقياس جرىو 
"ألفا كرونباخ" الذي يقيس ثبات المقياس وصدق  المقياس )االستبيان( لتحميلُأْخِضع  بعض البنود, كما 

كما في س االستبيانات الموزعة عمى أساُحِسب ْت التي  معامل ألفا ت قيم نكا إذ االتساق الداخمي لمبنود,
 اآلتي:الجدول 

( معامالت ألفا كرونباخ لمقاييس المتغيرات4جدول رقم )  

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغير
%6443 4 بيئة التدريب  

%6.47 5 تحديد الحاجات التدريبية  

%.624 4 األسموب التدريبي  
%7842 3 المحتوى التدريبي  

%7945 4 المدرب  
%6544 3 توقيت التدريب  

%8249 23 أبعاد التدريب مجتمعةً   
%7442 4 فاعمية التدريب  

 .% وىي قيم مقبولة إحصائياً .6وباإلشارة إلى الجدول السابق نجد أن قيم معامل ألفا تجاوزت 

 دراسة:وعينتيا المجتمع  -5/2 

في جامعة دمشق الخاضعين لمدورات التدريبية في  جميعاً  والخريجين الجدد يمثل مجتمع الدراسة الطالب
عينة عشوائية من الطالب الذين خضعوا لدورات مختمفة  اختيرتمركز التوجيو الميني في الجامعة. وقد 

تكونت  وذلك بمساعدة إدارة المركز. ؛البريد االلكترونيبمراسمتيم  عن طريقفي مركز التوجيو الميني 
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استبيانًا قاباًل لمتحميل بعد استبعاد عشرة استبيانات بسبب عدم  444 عينة البحث في النياية من
 استكمال البيانات المطموبة .  

 متغيرات الدراسة: -6
 -تحديد االحتياجات التدريبية – بيئة التدريبأبعاد العممية التدريبية ) المتغيرات المستقمة: -6/4

 .(التدريب توقيت –المحتوى التدريبي  –ونالمدرب -األسموب التدريبي

وق العمل في س فعالية العممية التدريبية )سرعة الدخول واالندماج بفعالية ة :المتغيرات التابعـ -6/2
 .من وجية نظر الطالب والخريجين(

 عدد الدورات. –الوضع الميني  –الكمية  –الجنس  :الديمغرافية )متغيرات التحكم(المتغيرات  -6/3

 أسموب تحميل البيانات: -7
 ِت م  دِ خْ تُ سْ اِ , ل إلى إجابات لتساؤالت الدراسة المطروحة أعالهووالوص صحة فروض الدراسةالختبار 

 :اآلتية األساليب اإلحصائية
من أجل التحميالت الوصفية ألفراد العينة  الجداول المتقاطعة واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 .المستخدمة  االستبيانعبارات عن ولإلجابات 
لقياس الفروق بين المجموعات, واختبار   (One Way ANOVA)اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  -

 . (Post Hoc Comparison)أحد أساليب المقارنات البعديـة  (Tukey)" توكي" 

 " لمفروق بين عينتين مستقمتين.t- testاختبار " -

 .الختبار وجود العالقة واألثر بين المتغيرات سبيرماناختبار معامل  -

 الدراسات السابقة:

 رأي الباحثين ض  رِ عْ تُ سْ من زوايا مختمفة, واِ  موضوع البحثمن الدراسات التي قاربت  دعد ض  رِ عْ تُ سْ اِ 
أىمية جوانبيا مع . ولن نسيب في عرض الدراسات لموضوع الدراسةفي كيفية التصدي المختمفين 
نما نكتفي بما ييمنا فييا لدراستنا. وقد  ؛المختمفة من األحدث إلى األقدم لتبيان كيفية  الدراسات ُرِتّبتِ وا 

 تطور نظرة الباحثين  إلى ىذا الموضوع.
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 1( Wang et al., 2.45دراسة ) -8/4

في تقييم التدريب الذي يدمج طريقتين في التقييم )التنقيب  اً جديد اً أو نموذج اً طورت ىذه الدراسة إطار 
 التدريب عن طريق المحاكاة( من أجل تحسين فعالية عممية تقييم التدريب. و –في البيانات 

دو   تقنية التنقيب في البيانات لتحميل الممفات والبيانات الشخصية الخاصة بالمتدربين.م ت دِ ْسُتخاِ  ِت زوِّ
الحصول عمييا من التدريب عن طريق المحاكاة الباحثين بالمعمومات التي سمحت البيانات التي تم 

 بتقييم أداء المتدربين وسموكيات التعمم لدييم أيضًا.

وكان من أبرز النتائج التي توصمت إلييا أن المنيجية المشار إلييا في  ,ىذه الدراسة في تايوان تْ ق  بِّ طُ 
وكذلك يمكن أن تكشف عن  ,ء المتدربين وسموكيات التعمم لدييمتقييم التدريب يمكن أن تقيم بدقة أدا

 عند المتدربين.وتطويرىا  المعارف الضمنية لتحسين مخرجات التعمم

 2( Tamani et al., 2.45دراسة )  -8/2

وبشكل خاص في كمية العموم  ,ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار ممارسات تقييم التدريب في التعميم العالي
إلى في الجامعات. استندت المنيجية في ىذه الدراسة  LMDبعد عشر سنوات من تطبيق نظام الـ 

اإلجابة إلييم توزيع استبيان عمى مجموعة من أعضاء الييئة التدريسية في كمية العموم الذين طمب 
 –أدوات التقييم  –خصائص المقرر  –أبعاد ىي )التخصص  ةعن مجموعة من العبارات المتعمقة بست

 انخراط األساتذة في تحسين تقييم التعمم(. –التواصل بين األستاذ والطالب  – وممارساتو التقييمائق طر 

تتعمق أسئمة عبراتو بثالثة أبعاد نفسيا في ىذه الدراسة عمى عينة من طالب الكمية  استبيان ثان   ُوزِّع  
 (.وممارساتو ق التقييمائطر  -لتواصل بين األستاذ والطالب ا -)المجال 

منيا  ,شروط معينة مرتبطة بالتعميملكشفت نتائج ىذه الدراسة عن خمل في عممية تقييم التعمم تعود 
 ومنيا الفنية والتقنية.  ,البشرية

 

 
                                                           

1 Juite Wang, Yung-I Lin, Shi-You Hou, A data mining approach for training evaluation in 

simulation-based training , Computers & Industrial Engineering, Volume 80, February 2015, Pages 

171-180 
2 . Soumia Tamani, Mohammed Talbi and Mohamed Radid, Evaluation of Training in Higher 

Education : Case of the faculty od Science Ben M’Sik, Periodica- Social and Behavioral Sciences, 

Volume  191, 2, 2015. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835214004379
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835214004379
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 3( shahrouz Farjad, 2012دراسة )  -8/3

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم فعالية برامج التدريب في جامعة )إسالم شير( باستخدام نموذج 
Kirkpatrick  وكذلك  ,في الجامعة والمديرين  بيانات ىذه الدراسة من عينة من الموظفينُجِمع ْت

 األساتذة عن طريق استبيان أعد ليذا الغرض.
فعالية برامج التدريب في جامعة إسالم شير تحت المستوى المعياري  نَّ أأظيرت نتائج ىذه الدراسة 

أن كاًل من المؤشرات الخاصة ْت ع  ُجمِ المطموب. كما أظيرت النتائج أيضًا من خالل المعمومات التي 
الفعالية التنظيمية( أقل من المستوى  -السموك -التعمم -لتقييم التدريب )رد الفعل Kirkpatrickبنموذج 
 ري.المعيا

إلى أنو من أجل زيادة فعالية التدريب في الجامعة يجب العمل عمى تصميم التدريب  ضاً أشارت النتائج أي
 ,والتزام اإلدارة ,موضوع زيادة ميزانية التدريبفضاًل عن بصورة أفضل, مع إعادة تعريف لدور التدريب 

 واالنتباه أكثر إلى األفراد في الجامعة. 
   4( 2.42 ,دراسة ) جاسم -8/4 

ومدى فاعميتو في تحقيق  ,ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري عن عممية تقييم البرنامج التدريبي
األىداف المرسومة عمى مستوى المنظمة والعاممين فييا. وعميو فقد ركز البحث عمى مدى نجاح البرامج 

 متعددة.ق ائالتدريبية في سد االحتياجات العممية لمعاممين بوسائل وطر 
 وقد أظيرت نتائج ىده الدراسة ضرورة أن تشمل عممية تقييم البرامج التدريبية مكونات العممية التدريبية

 .التدريب وتقويموالتي تمثل معايير ميمة عند إجراء عممية تقييم جميعيا 
  5( 2.44دراسة ) العجرمي ,  -8/5

 التعميم األساسي معممي الطمبة لدى المينية الكفايات لتطوير تدريبي برنامج بناء إلى الدراسة ىدفت ىذه 

 التحميمي وشبو الوصفي المنيج استخدام خالل من ,( 2008) المعممين  استراتيجية إعداد ضوء في

مجموعة تجريبية  وطالبة طالب 60بواقع  ,وطالبةً  طالباً  ( 120 ) من عينة الدراسة وتكونت التجريبي. ىذا

                                                           
3 Sharooz Farjad , the evaluation effectiveness of training courses in University by Kirkpartick 
Model (case study of Islamshahr University, Periodica - Social and Behavioral Sciences, Volume 46,  

2015.  

مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية ،تقييم مصداقية البرامج التدريبية المنفذة من خالل قياس مخرجاتها  ،يدان جاسم. أحمد ع4
 (262 – 240ص ) ،2102 ،8العدد  ،4المجمد  ،واإلدارية

 بجامعة التعميم األساسي معممي لطمبة المهنية الكفايات لتطوير مقترح تدريبي برنامج فعالية ،. باسم صالح مصطفى العجرمي 5

قسم المناهج وطرق  ،كمية التربية ،رسالة ماجستير في جامعة غزة 2008 ) المعممين ) إعداد استراتيجية ضوء في غزة –األزهر
 .2100 ،التدريس
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 24 األداء عمى مدار مالحظة وبطاقة ,تحصيمي اختبار إعداد عبر ضابطة مجموعة وطالبة اً طالب .6و

 .اً أسبوع

 التجريبية, طمبة المجموعة درجات متوسط في إحصائية داللة ذات فروق الدراسة وجود نتائج أبرز كانت

 .التجريبية المجموعة وكانت لصالح التحصيمي, االختبار عمى البعدي القياس في الضابطة المجموعة وطمبة

 المجموعة وطمبة التجريبية, طمبة المجموعة درجات متوسط في إحصائية داللة ذات فروق وجود وكذلك

 المالحظة. بطاقة عمى البعدي القياس في الضابطة

   6( 2.44 ,) عبيدات وآخروندراسة  -8/6

الخاصة في ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مشكالت التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية 
ن مجتمع الدراسة من  ,جامعة البمقاء التطبيقية وعالقة ذلك بمتغير الجنس والمستوى الدراسي. تكوَّ

طمبة التدريب الميداني في تخصص التربية الخاصة في كمية األميرة رحمة الجامعية, لمفصل الدراسي 
. وتكونت عينة الدراسة من وطالبةً  طالباً  94البالغ عددىم  .2.4 -9..2الثاني من العام الجامعي 

ر تبالطريقة العشوائية البسيطة. وقد  اختيروا وطالبةً  ( طالباً 67) فقرة  24استبانة مكونة من  ُطوِّ
 ,لمكشف عن مشكالت التدريب الميداني لدى طمبة تخصص التربية الخاصة في جامعة البمقاء التطبيقية

 وعالقة ذلك بمتغير الجنس والمستوى الدراسي.

النظري والتطبيقي حصل عمى أعمى المتوسطات؛  الجانبيننتائج الدراسة أن مجال التوافق بين  أظيرت
(؛ وحصل مجال مركز التدريب الميداني والمدرسة عمى 2457إذ بمغ المتوسط الحسابي إلجابات العينة )

 (. 4496أدنى المتوسطات؛ إذ بمغ المتوسط الحسابي )
فروق ذات داللة إحصائية في مدى شيوع مجاالت المشكالت المختمفة وأظيرت النتائج كذلك عدم وجود 

 تعزى لمتغير الجنس والمستوى الدراسي.

 7( TERESA R. DALSTON, 2.44دراسة ) -8/7

المكتبة لبرنامج تدريبي الكتروني.  أطراستخدمت ىذه الدراسة تصميم بحث توكيدي لتقييم أثر خضوع 
 –مستويات وىي )المعرفة طويمة/وقصيرة المدى  ةأربع ىعمعممية التقييم لمبرنامج التدريبي  وُأْجِري تْ 

                                                           
مشكالت التدريب الميداني لدى طمبة  عمر أحمد عبيدات، عزيز أحمد الرحامنة، عايد حنا الزيادات، نذير سيحان محمد، -  6

 Dirasat : Educational Sciences. وعالقة ذلك ببعض المتغيرات  ،تخصص التربية الخاصة في جامعة البمقاء التطبيقية

2011 Vol.38 Issue 1, pp. 1919 - 1930  
7 . TERESA R. DALSTON An Evaluation of Four Levels of Online Training in Public Libraries, 

Public Library Quarterly, 30:12–33, 2011, ISSN: 0161-6846 print/1541-1540 online 

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=10396
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=10396
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=10396
javascript:__doPostBack('ctl00$main$lnkBtnJournal','')


 عمى مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق(  ميدانيةدراسة تقييم فعالية التدريب في المؤسسات التعميمية )

282 
 

فضاًل االختبارات القبمية والبعدية  ِري تْ عمل( ُأجْ أداء ال –الفعالية الشخصية  –الحصول/االحتفاظ بالمعرفة 
من  إكارآ 492ى عينة من اختبارات في أثناء البرنامج التدريبي نفسو. أجريت ىذه االختبارات عم عن

 عشرين مكتبة في الواليات المتحدة األمريكية خالل أربعة شيور. 

في المكتبات خصوصًا  لألطر العاممةأظيرت النتائج الخاصة بيذه الدراسة فعالية التدريب االلكتروني 
 .  فيما يتعمق المعرفة قصيرة المدى والفعالية الشخصية

 8( .Gurcie et al., 2.4دراسة ) -8/8

 Corporateاستكشف الباحثون في ىذه الدراسة ممارسات التقييم في ست جامعات مشتركة )

Universities عمييا في تقييم  ْعُتِمد  االفتين النظر بشكل خاص إلى األدوات والوسائل التي  ,( في إيطاليا
 ( .Stakeholdersالمصمحة من التدريب ) ألصحابومدى مالءمتيا  ,التدريب

أشار الباحثون في دراستيم إلى أن معظم عمميات تقييم التدريب تركز عمى مستفيد واحد فقط من 
. غير أنيم  Kirkpatrickوكذلك عمى أن نموذج التقييم المتبع غالبًا ىو نموذج  ,التدريب وىو المتدرب

صحاب المصمحة تعدد المستفيدين وأ بالحسبانوجدوا أنو في الجامعات المشتركة يستخدم نموذج يأخذ 
 من عممية التدريب.

تعدد أصحاب المصمحة )أو المستفيدين من  بالحسبانمن أىم نتائج ىذه الدراسة أن النموذج التي يأخذ 
التدريب( يمكن أن يكون مفيدًا عندما يكون ىناك بالفعل أكثر من مستفيد من عممية التدريب.  ما عدا 

 في تقييم التدريب. ذلك ال ضير من استخدام األساليب التقميدية

  9(9..2 ,دراسة  )الديب -8/9 

بيان مدى  فضاًل عن ,يا المؤسسات التعميمية لمتدريبتولي قياس األىمية التيىدفت ىذه الدراسة إلى 
قياس مدى فاعمية التدريب في  وكذلك  ,لعمميات التدريب تياوممارسجودة فيم المؤسسات التعميمية 

اكتشاف أوجو الضعف والخمل والقصور في عمميات و  ,رفع كفاءة العاممين بالمؤسسات التعميمية
 في المؤسسات التعميمية في قطر.  تجريالتدريب التي 

                                                           
8Marco Guerci· Emilio Bartezzaghi· Luca Solari,  Training evaluation in Italian corporate 

universities: a stakeholder‐based analysis, International Journal of Training and Development 
November 2010; Volume 14 (4), pp. 291 - 308. 

دراسة تطبيقية عمى عينة من ) وتفعيل التدريب في المؤسسات التعميمية  استراتيجيات تحديث ،. ابراهيم رمضان ابراهيم الديب9
 . 2119 ،العربية المفتوحة في الدنماركباألكاديمية اإلدارة واالقتصاد ( أطروحة دكتوراه في كمية المؤسسات التعميمية في دولة قطر

http://www.researchgate.net/researcher/2027035991_Marco_Guerci
http://www.researchgate.net/researcher/6698306_Emilio_Bartezzaghi
http://www.researchgate.net/researcher/79230132_Luca_Solari
http://www.researchgate.net/publication/227626489_Training_evaluation_in_Italian_corporate_universities_a_stakeholderbased_analysis
http://www.researchgate.net/publication/227626489_Training_evaluation_in_Italian_corporate_universities_a_stakeholderbased_analysis
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, (المدارس مديرولممدارس )الدراسة عمى مستويين: األول شمل العاممين باإلدارة العميا  ُأْجِري تِ 
ويمثمون وظائف المعمم ومنسق المادة  ,بالمدارسمستوى الثاني من العاممين باإلدارة الوسطى والدنيا وال

 . في المدارسوالوكالء والوظائف اإلدارية والمالية المساعدة 

كان من أبرز نتائج ىذه الدراسة استنتاج وجود ضعف في منظومة العممية التدريبية في المؤسسات 
دارة عممية التدريب بالشكل المناالتعميمية في قطر ن ب ستيجة غياب االستراتيجية الواضحة لمتدريب وا 

 ومن قبل الفريق المناسب.

  10( 7..2خازر ,  ) دراسة -.8/4

 المديرون يواجييا التي مؤتة جامعة في العممية التربية برنامج مشكالت تعّرف ىذه الدراسة إلى ىدفت

 وعدد المدرس, جنس من كل أثر تقصي إلى ىدف كما .نظرىم وجية المدارس من والمديرات في

 المشكالت لحجم المدارس مديري تقديرات في الجامعة مركز عن المدرسة وبعد المتدربين, المعممين/الطمبة

 الدراسة.  مجتمع من (% 81 ) بنسبة مدرسة, ( 101 ) من البحث تأّلفت عينة وقد  .تواجييم التي

األولى,  العممية جاءت في المرتبة التربية ببرنامج المتعمقة المشكالت مجال أن نتائج ىذه الدراسة  أظيرت
وأظيرت  العممية, التربية بمشرف المتعمقة المشكالت ثم المتدرب, المعمم/بالطالب المتعمقة فالمشكالت

 تبًعا تواجييم التي المشكالتومديراتيا بحجم  المتعاونة المدارس مديري تقديرات تّأثر عدم أيًضا النتائج

 تبعاً  تواجييم التي المشكالت حجمب المتعاونة تقديراتيم تّأثر النتائج أظيرت حين في جنس المدرس, لمتغير

  الجامعة. مركز عن المتعاونة المدرسة وبعد المدرسة, في الطمبة المتدربين عدد لمتغيري

   11( 7..2,دراسة ) الحميق وآخرون -8/44

 وعموم التربية البدنية كمية طمبة نظر وجية من الميداني التدريب برنامج فاعمية تقويم إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الطالب لمتغيرات جنس تبعاً  البرنامج فاعمية درجة في الفروق ومعرفة الياشمية, الجامعة في الرياضة

 فقرة ( 48 ) من استبانة مكونة عن أجابوا وطالبة طالباً  ( 73 ) الدراسة ىذه في شارك .الدراسي ومستواىم

 التعميمية, والكفايات اإلشراف,و التنظيم, و  ,ياتاإلمكان :ىي محاور خمسة عمى موزعة الباحثون, أعدىا

 .والتقويم
                                                           

 نظرهم وجهة من هاومديرات المتعاونة المدارس يواجهها مديرو التي مؤتة جامعة في العممية التربية برنامج مشكالت ،مهند خازر.  10

 2117، 2العدد  ،34 المّجمد التربوية، العموم دراسات،
 وعموم البدنية التربية كمية طمبة نظر وجهة من الميداني التدريب برنامج تقويم ،ابراهيم سالمة ،زياد الطحاينة ،. محمود الحميق 11

 (288-259ص ) ،2117 ،4العدد  ،22المجمد  ،الهاشمية مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات الجامعة الرياضة في
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 اإلشراف, ومحور محور :وىي ,كبيرة فاعمية درجة عمى محاور ثالثة حصول إلى الدراسة نتائج أشارت

 أظيرت كما . الفاعمية درجة عمى ياتواإلمكان التنظيم, محوري وحصول التعميمية, الكفايات ومحور التقويم,

 الرابعة السنة وطمبة الثالثة, السنة طمبة وبين والطالبات, الطالب إحصائيًا بين دالة فروق وجود عدم النتائج

 عمى العالقة ذات الجيات حث بضرورة وأوصت .التعميمية محور الكفايات باستثناء الدراسة, محاور عمى

 .المدارس في وتوافرىا الرياضية  لدعم المالية المخصصات التنظيمية, وزيادة باألمور االىتمام

 الدراسات السابقة: موقع الدراسة الحالية من
تقييم التدريب في ) لموضوع البحثدراسات السابقة في تناوليا تتشابو الدراسة الحالية مع بعض ال

من تناوليا في الدراسات السابقة  جميعيا أو بشكل مفرد, وتختمف معيا  ِإْذ جرى( القطاع التعميمي
طالب جامعة دمشق الدراسة فييا فضاًل عن عينة الدراسة التي شممت  ُطّبق تِ جانب البيئة التي 

 .والقائمين عمى مركز التوجيو الميني في جامعة دمشقوخريجييا 

 اإلطار النظري لمبحث:. 9
الدراسة  ىذا الجزء إلى تقديم بعض المفاىيم المرتبطة بمتغيرات ى د ف  في إطار التمييد لمدراسة الميدانية 

 مع اإلشارة إلى أىم عناصرىا.  ,وتعريفيا وتوضيح عالقاتيا ودرجة أىميتياوموضوعيا 

 :  Training Concept التدريب وأىميتومفيوم  -9/4

مرات.  عدة , وعادةً إلى آخروقت من يتمقى كل  فرد تدريبًا  ِإذْ  متدريبلاألفراد في المنّظمة  معظميخضع 
ُص كما  عمى الرغم من معاناة االقتصاد األمريكي من فمبالغ كبيرة من الميزانيات لتدريب العاممين.  ُتخ صَّ

ّصُص تزال الشركات  خسائر بالغة خالل السنوات العديدة األخيرة, ما  اممينالع لتدريبموارد كبيرة  ُتخ 
 نشاطاتمميار دوالر في  47445, إلى استثمار أكثر من .2.4تشير التقديرات في عام  إذوتأىيميم, 
 اً دوالر  48228إلى  9..2في عام  اً دوالر  48.84ارتفع متوسط اإلنفاق لمعامل الواحد من  وقد ,التدريب
 .(4ص:    ,Blanchard et Thacker 2014,)..2.4في عام 

التدريب "عممية  د  عنو ىو الذي يع تعبيراً التعريف األكثر لكن يبقى و  ,أعطيت لمتدريب التعاريف التي تتعدد
منظمة ومخططة ومستمرة محورىا العنصر البشري العامل, وتيدف إلى إحداث تغييرات محددة في 

ت حالية ومستقبمية لمقابمة احتياجا واتجاىاتو وخبراتو ومياراتو وسموكياتومعمومات واتجاىات المتدرب 
الالزمة لمقيام  التدريب ُيزّود العاممين بالمعارف والميارات. ف(..4,ص:5..2" )السن,يتطمبيا صالح العمل
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أو ُيعدىم لمواجية التغيرات المؤّكدة  ,ا يسمح ليم بتمبية متطمبات العمل الحاليممَّ  ؛بالعمل بفعالية أكبر
 التي تحدث في أعماليم. 

 بحسب أغمبية الباحثين في مجال إدارة الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة التدريبوتبرز أىمية 
خالل مجموعة من النقاط من وغيرىم(  - Baldwin et al. ,  2..8 – 2.42 ,أمثال )عيدان جاسم

 :يأتيأىميا ما 

مع  عناصرىا لتتناسبمستوى  تحسينتمويل المنظمة بالموارد البشرية بشكل مستمر عن طريق  -
 المتطمبات القائمة.

المدرب قميل األخطاء ويمارس الرقابة الذاتية عمى  فالموظف ,التدريب في تقميل اإلشراف يسيم -
 نفسو.

وتحقيق  ,وزيادة قدرتيم عمى األداء ,رفع الروح المعنوية لمعاممين بعد إلماميم الجيد بأعماليم -
 ذاتيم من خالل رضاىم عن أنفسيم وأعماليم.

 ين لشغل وظائف من سوية أعمى مستقباًل بداًل من المجوء إلى المصادر الخارجية.تأىيل العامم -

األمر الذي يؤدي إلى خمق  ؛ق من التفكير السميمائوطر  ,وسموكيات جديدة ,غرس أخالقيات عمل -
 مناخ عمل جيد.

مل تأمين مستمزمات الحماية والسالمة المينية لمعاممين بعد تحسين كفاءاتيم ومياراتيم في الع -
 األمر الذي يقمل من إصابات العمل واألمراض المينية.

 رفع اإلنتاجية وتخفيض النفقات. -

 ألن األفراد المدربين يضمنون االستمرار في العمل بكفاءة عالية.  ؛تحقيق االستقرار في اإلنتاج -

 : Training Effectiveness Evaluation التدريبفاعمية  تقويم -9/2

 أو سموك أو أداء معينة كمستوى عناصر عمى الحكم إصدار بواسطتيايجري  التي العممية ىو التقويم

 تحقيق مدى بتحديد األول المقام في التدريب فاعمية تقويم عممية تعنى. و محددة  معايير باستخدام اتجاىات

 ( Leslie Ray, 2001) لمتدريب. المحددة التكمفة حدود يوف ,ألىدافو التدريبي البرنامج

 تقييم عمى قاصرة أحياناً  التقويم عممية يجعمون المنظمات بعض في التدريب عن المسؤولين بعض أن غير

 تجارياً  التدريبية البرامج ترويج بيدف وذلك ,التدريبي البرنامج عن المتدربين رضا مدى تقويم أو ,المدربين
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 التدريبية البرامج فاعمية تقويم يأتي حتىلكن  .بالتدريب تقوم التي لممنظمة المتدربين من عدد أكبر وجذب

 وحل التنظيمية األىداف تحقيق في البرامج ىذه إسيام مدى معرفة إلى ييدف أن يتعين وشامالً  موضوعياً 

 ,2.42كما يؤكد )جاسم,  الشامل فالتقويم .أجميا من أساساً  التدريبية البرامج صممت التي المشكالت
 بل المتدربين, عدد أو البرنامج تكمفة وال المدرب كفاءة أو المتدرب راحة من التأكد عمى يقتصر ال (254ص:

 واألىداف التدريبية االحتياجات بتحميل تبدأ متكاممة حمقة كّميا الجوانب ىذهب جان إلى يشمل أن يجب

  .التدريب نتائج قياس بعممية وتنتيي ,التدريبية

م   أن يتعين ولذلك التدريبية, العممية من يتجزأ ال جزءاً  ويعد   ,مستمر نشاط التدريب فتقويم في  التدريب ُيق وَّ
 البرامج تصميم إلى التدريبية االحتياجات تحديد تشمل التي التخطيط مرحمة ابتداًء من ,جميعيا مراحمو

 البرنامج من نتياءاال  بعد . وانتياًء بتقويموالتدريبية البرامج تنفيذ أثناء في التدريب تقويم ذلكك التدريبية,

, لتنفيذىا المستخدمة واألساليب ,التدريبية البرامج عمى ينصب أن ينبغي التدريب تقويم فإن وىكذا. التدريبي
 ومدى ,األداء مستوى عمى مردوده عمى وأخيراً . التدريب اقتصاديات وعمى والمتدربين ,المدربين وعمى

 .ليا المالئمة الحمول وتوصيف ,المشكالت حل في إسيامو

 Importance of Training Effectiveness وأىدافو وأىداف تقويم فعالية التدريبأىمية  -9/3

Evaluation: 

دارة التدريب بشكل خاصبشكل عام الباحثين في مجال إدارة الموارد البشرية معظم اتفق  مثل  وا 
عمى أن عممية تقويم  وغيرىم( -  9..2السكارنة  – .2.4أبو شيخة  – .2.4)سميمان المصدر, 

 ة من النقاط التي تبرز أىميتيا :فاعمية التدريب يمكن أن تحقق مجموع

 وتفسير النتائج. إخفاقيا أو تقرير مدى نجاح البرامج التدريبية -

 مدى تحقيق البرامج التدريبية لألىداف المرسومة. تعّرف -

 الكشف عن فاعمية القائمين عمى عممية التدريب. -

 بغرض تحسين البرامج التدريبية المستقبمية الصادرة عن تقويم التدريب اتاستثمار المعموم -
عن  والكشف ,ومساعدة اإلدارة في اتخاذ قرارات عممية فيما يتعمق بتحديد االحتياجات التدريبية

 .البرامج التدريبية في إشباع احتياجات المنظمة. مدى إسيامو

ومدى مالءمة بيئة  ,مدى سد التدريب لالحتياجات التدريبية القائمة إلىالتعرف بشكل دقيق  -
 التدريب )المواد والمكان والمنيجية واألساليب المستخدمة في التدريب(

 مدى قدرة البرامج التدريبية عمى حل مشكالت بعينيا في المنظمة. تعّرف -

 .تحديد الجوانب السمبية التي تواجو العممية التدريبية في المنظمة -
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 .المتوقعة بالنتائجومقارنتيا  تقديم تغذية راجعة لتبرير التكاليف المترتبة عمى البرامج التدريبية -

 :  Fields of Training Effectiveness Evaluation تقويم فاعمية التدريبمجاالت  -9/4
 – 7..2عبد اهلل  – 9..2السكارنة,  – .2.4العديد من الباحثين أمثال )سميمان المصدر, يعرض 

مجاالت لتقويم التدريب  ة(  ثالث 4..2المبيضين وجرادات,  – 2..2الطعاني,  – 5..2شاويش, 
 وىي:

بما يضمن عممية التقييم والتصحيح لمبرنامج وفي أثنائو وبعده تقويم البرنامج التدريبي قبل التنفيذ  .4
 ُصمِّم  وِات ِبع . ,خطط لوالتدريبي الذي 

 نَّ إ ,وفاعميتو التحقق من كفاءة البرنامج التدريبي إلى المتدربين بحيث تيدف ىذه العمميةتقويم  .2
 ربين يمثمون الفئة المستيدفة من التدريب بشكل أساسي.دالمت

والعمل عمى  ,تقويم المدربين من أجل التأكد من امتالكيم لمميارات والكفاءات التدريبية المطموبة .3
 الميارات والكفاءات قدر اإلمكان.سد النقص الموجود من ىذه 

 :في ضوء ما سبق يمكننا استنتاج أىم المحاور التي يجب التركيز عمييا عند تقويم التدريب
 محتوى التدريب : لتبيان مدى ارتباطو باالحتياجات التدريبية الفعمية. -

لممتدربين أو لمموضوع أسموب التدريب المستخدم : لمتأكد من مالءمة األسموب التدريبي المستخدم  -
 التدريبي.

 إنجاح البرنامج التدريبي.في وكفاءاتيم المدرب : بيدف التأكد من مدى قدرات المدربين  -

ومدى مالءمتيا لممحتوى  ,وتوقيت البرامج التدريبية ,التدريب مدةزمن التدريب : من حيث طول  -
 من جية ثانية . ولممتدربينالتدريبي من جية 

 مدى تحقيق التدريب ألىدافو. : لتحديدالفاعمية -

 .ُأْغِفم تْ وجود ثغرات في العممية التدريبية تم  تعّرفغفاالت: اليدف منيا اإلبيئة التدريب و  -

 وأساليب عمل جديدة ناتجة عن التعمم. طرائقاستحداث تعممو: بيدف التأكد من  جرىتطبيق ما  -

  نتيجة التدريب. عند المتدربين الكفاءة: لتحديد مدى التحسن في األداء -

 : Models of Training Effectiveness Evaluation نماذج تقويم فاعمية التدريب  -9/5

, جاسم – Blachard et Thacker, 2.44من خالل مراجعة األدبيات التي تناولت موضوع تقويم التدريب )
نماذج أساسية لتقويم فاعمية التدريب  ةوجود أربع ( تبينّ  5..2 ,السن – .2.4المصدر,   - 2.42

 :يأتينوردىا باختصار فيما 

 : يتضمن ىذا النموذج أربعة مستويات لتقويم فاعمية التدريب: Kirkpatrickنموذج كيرك باتريك  -4
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  : المتدربين تجاه عممية التدريب بمكوناتيا كّميا.من خاللو تقويم ردود فعل  ويجريرد الفعل 

  إلى المتدربين من خالل العممية التدريبية. ُأضيفتالتعمم : لمتأكد من المعمومات التي 

  أثناء أدائيم لوظائفيم كنتيجة  في ويشمل قياس التغييرات الحاصمة في سموك المتدربين: كالسمو
 لمعممية التدريبية.

  :أداء المؤسسة الناتجة عن ىذه فيالتأثيرات الممموسة واإليجابية والتحسينات  يوىالنتائج 
 .)مثاًل, تخفيض التكاليف, انخفاض معدل دوران العمل( التغييرات

 : ويشمل خمسة مستويات: Hamblin نموذج ىامبمين -2

  : لُ رد الفعل أثناء أو تنفيذ  في ردود فعل المتدربين نحو البرنامج التدريبي وأسموب تنفيذه ُتس جَّ
 .وبعده البرنامج التدريبي

  : في المعارف والميارات والمواقف. ُأْجِري تْ من خاللو تقييم التغييرات التي  ُتق يَّمُ التعمم 

  : دَّدُ السموك الوظيفي  داء الوظيفي نتيجة لمتدريبمن خاللو تحديد التغييرات التي طرأت عمى األ ُتح 
 .وبعده من خالل مقارنة األداء قبل التدريب

 التي طرأت عمى األداء المؤسسي نتيجة لمتدريب من خالل مقارنة  مستوى األداء: تحديد التغييرات
 العائد والتكمفة.

  استمرارىا أو  فيأو تأثره  ,قدرة المؤسسة عمى إدرار الربح فيالقيمة النيائية: مدى تأثر التدريب
 األمرين معًا. في

 لتقويم التدريب : : يشمل ىذا النموذج أربع فئات  Word – Bird - Racamنموذج وور, بيرد, راكام -3

 األداء المطموب التغمب عمييا والتغييرات  ومشكالت ,تقويم السياق: مثل تحديد االحتياجات التدريبية
 في األداء. المستيدفة

  ,مدربون – متدربونتقويم المدخالت: أي تقويم عناصر البرنامج التدريبي بشكل كامل )بيئة تدريب 
 معينات تدريبية...الخ( –

  أثناء النشاط التدريبي وبعده. في فعل المتدربينتقويم ردود 

 : أداء المؤسسة الناتجة عن ىذه فيالتأثيرات الممموسة واإليجابية والتحسينات  يوى تقويم النتائج 
 .)مثاًل, تخفيض التكاليف, انخفاض معدل دوران العمل( التغييرات

 إلى أربع مجموعات:: قسم ىذا النموذج عممية تقويم التدريب Parker نموذج باركر -4

 البرنامج التدريبي في  إسياموتحديد مدى  ,أداء العمل: وىو تقييم مدى تقدم األشخاص في العمل
 التغييرات في السموك. فضاًل عنتطوير أداء العمل الفعمي 
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  :مُ أداء المجموعة أو  ,مجموعة من األشخاص يعممون معاً  فيالتدريبي  من خاللو أثر البرنامج ُيق وَّ
 المنظمة ككل. فيقياس تأثير التدريب 

  :من خاللو مدى رضا المشاركين عن البرنامج التدريبي بمختمف  يقاُس رضا المشارك في التدريب
 تفاصيمو .

  :أو الميارات التي استوعبيا المشاركون  ,من خاللو تقييم نوعية المعمومات ت ق يَّمُ المعارف المكتسبة
 من البرامج التدريبية.

  القسم العممي: -.4
جاباتو  ,في البداية نتائج التحميل الوصفي لمعينة ِإْذ ُتع ْرُض  ,نتائج الدراسة الميدانيةأىم  يأتي نعرض  ا 

 وفي النياية يعرض الباحثان نتائج الدراسة والتوصيات. ,ومن ثم نتائج اختبار الفرضيات ,عينة الدراسة

 : التحميل الوصفينتائج  -.444

  :اآلتيالتي يوضحيا الجدول :  الدراسة خصائص عينة  تحميل -أوالً 

 توزيع مفردات العينة طبقًا لممتغيرات الديموغرافية (2جدول رقم )
 النسبة % العدد البيـــــــان

 .ذكر -     الجنس )النوع( :       
 أنثى. -                            

82 
62 

5649 
4344 

 . لديو عمل    -:             الوضع الميني
  .يبحث عن عمل    -                            

97 
47 

67.4 
32.6 

         :    نوع الكمية 

 .نظرية -

 .تطبيقية -

 
24 
423 

 
4446 

85.4 
 : عدد الدورات التدريبية المتبعة

 .دورة واحدة    -                            
 .خمسأكثر من دورة وأقل من   -                            

 خمس دورات أو أكثر .  -                            

 
43 
75 
26 

 
2949 
5244 
48 

 %..4 444 مجموع العينة

 :يأتييوضح الجدول السابق ما 

وىذا يعود إلى أن الطالب أو الخريجين الجدد من  ,% 44 بنحو عدد الذكور يفوق عدد اإلناث -
التي يمكن أن تزيد من فرص  وبالطرائق ,بالعمل في التفكيرالذكور ىم أكثر استعجااًل من اإلناث 

 . التحاقيم بالعمل واالستمرار فيو
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 .عمل من عينة الدراسة لدييا  الكبرىالنسبة  -

 ,لالستبيان من الكميات التطبيقية استجابوان من النتائج أن معظم الذين الكمية, تبيّ  إلى نوعبالنسبة  -
إلى أن الدورات في مركز التوجيو الميني في  -كما نوىنا في عرضنا لمشكمة الدراسة -وىذا يعود

 وخريجييا إلى طالب كميتي اليندسة المدنية واالقتصاد - في معظميا -جامعة دمشق موجية 
 .الل سؤالنا عن الكمية وىذا كان واضحًا من خ

وىذا يعكس االىتمام  ,معظم أفراد العينة اتبعوا أكثر من دورة واحدة في مركز التوجيو الميني -
 .بالدورات المقدمة من المركز

اختبار مقارنة متوسطات إجابات أفراد عينة البحث  ِاْسُتْخِدم  تحميل اتجاىات إجابات أفراد العينة :  -ثانياً 
 :  اآلتيعمى عبارات االستبيان التي يوضحيا الجدول 

 ( : التحميل الوصفي إلجابات أفراد العينة3جدول رقم )

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

traininenivronment 144 3.00 5.00 3.9705 .55823 

trainingneeds 144 2.40 4.80 3.7028 .47658 

trainingmethode 144 2.75 5.00 4.1580 .46630 

trainingcontent 144 3.00 5.00 4.0602 .54001 

trainers 141 3.00 5.00 4.0603 .48449 

trainingtime 144 1.67 5.00 3.0046 .68049 

trainingEffectiveness 144 3.00 4.50 3.6082 .37504 

Valid N (listwise) 141     

متوسطات  إذ إنّ  ,( أن االتجاه العام إلجابات أفراد العينة فوق المتوسط3جدول رقم )نالحظ من ال
. إلى فعاليتياأو بالنسبة  ,العممية التدريبية إلى أبعاد( سواء بالنسبة 3تجاوزت القيم ) جميعيا اإلجابات

أن اتجاىات إجابات الطالب والخريجين نحو أبعاد العممية غير أننا نقرأ من خالل الجدول أعاله 
أن  يشير إلىوىذا  ,توقيت التدريبالخاص بلبعد اما عدا ( 346ة جميعيا عالية )تتجاوز قيمة التدريبي

ى عينة البحث لد في المركز تجريمن عدم الرضا عن توقيت الدورات التدريبية التي  اً ىناك نوع
  . المدروسة
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 اختبار الفرضيات: -.244

 : والفرضية الثانية اختبار الفرضية األولى -.4.244
الطالب والخريجين الخاضعين لمتدريب في مركز  في إدراكوجد فروق جوىرية تال الفرضية األولى: 

بحسب المتغيرات الديمغرافية المأخوذة  التوجيو الميني  في جامعة دمشق ألبعاد العممية التدريبية
 .(عدد الدورات المتبعة, الكمية, الوضع المينيفي الدراسة )الجنس,  بالحسبان

الطالب والخريجين الخاضعين لمتدريب في مركز  في إدراكوجد فروق جوىرية تال الفرضية الثانية: 
بحسب المتغيرات الديمغرافية المأخوذة التوجيو الميني  في جامعة دمشق لفاعمية العممية التدريبية 

 .(عدد الدورات المتبعة, الكمية, الوضع المينيفي الدراسة )الجنس,  بالحسبان
تحميل التباين األحادي الختبار  عن فضالً  ,من أجل اختبار الفروق بين المتوسطات T- test ِاْسُتْخِدم  

وقد أظيرت نتائج التحميل  ,التي تأخذ أكثر من قيمتين إلى المتغيراتالفروق بين المجموعات بالنسبة 
 :اآلتية

 الجنس: إلى متغيرّ اختبار الفروق بالنسبة  .4
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عينة البحث لغالبية أبعاد العممية التدريبية في إدراك أنو ال توجد فروق بين (  5رقم ) يظير الجدول
توقيت  –المدربين  –المحتوى التدريبي  – االحتياجات التدريبية –مركز التوجيو الميني )بيئة التدريب 

نقبل الفرضية الفرعية األولى  ومن ث مَّ  4.5.أكبر من  Sigقيمة  ِإْذ إنَّ التدريب( بحسب متغير الجنس 
ألبعاد التدريب آنفة الذكر بحسب متغير التي تنادي بغياب الفروق الجوىرية في إدراك أفراد العينة 

( عمى تقارب كال 4أفراد العينة كما ىو واضح في الجدول رقم )الجنس. ىذا وتدل متوسطات إجابات 
 .الجنسين في إدراكيم ليذه األبعاد 

بحسب  وجد فروق جوىرية في إدراك عينة البحثتنالحظ أنو  أسموب التدريب إلى بعدغير أنو بالنسبة 
ىنا  ومن ّثمَّ  . 4.5.أصغر من  .....عند مستوى المعنوية  t=4..28 كانت قيمة  ِإذْ  متغير الجنس

ويظير  ,وجد فروق جوىرية في إدراك عينة البحث لبعد األسموب التدريبي حسب متغير الجنست :نقول
ومتوسط  ,4444( الذي يوضح أن متوسط إجابات الذكور ىو 4ذلك من خالل قراءة الجدول رقم )

 .3498إجابات اإلناث ىو 
عينة البحث لفعالية العممية التدريبية بحسب الفروق في إدراك غياب ( 5كما نقرأ من الجدول رقم )

نقبل الفرضية الفرعية األولى  ومن ث مَّ  ,4.5.وىي أكبر من  ,Sig  =.4546قيمة  إنَّ  ِإذْ متغير الجنس 
 ,بحسب متغير الجنس لفعالية التدريبلمفرضية الثانية التي تقول بغياب الفروق في إدراك عينة الدراسة 

تدل عمييا متوسطات إجابات أفراد العينة الواردة  كال الجنسين يشعر بوجود فعالية جيدة لمتدريب إنّ إذ 
 .(4في الجدول رقم )
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 :الكميةاختبار الفروق بالنسبة لمتغير  .2
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عينة البحث لغالبية أبعاد العممية التدريبية في أنو ال توجد فروق بين إدراك (  7رقم ) يظير الجدول
توقيت التدريب_ األسموب التدريبي( بحسب  –المدربين  –الميني )االحتياجات التدريبية مركز التوجيو

نقبل الفرضية الفرعية األولى التي تنادي  ومن ث مَّ  4.5.أكبر من  Sigقيمة  ِإْذ إنَّ  ,متغير نوع الكمية
غير الكمية. ىذا وتدل بغياب الفروق الجوىرية في إدراك أفراد العينة ألبعاد التدريب آنفة الذكر بحسب مت

( عمى تقارب كال الجنسين في إدراكيم 6متوسطات إجابات أفراد العينة كما ىو واضح في الجدول رقم )
والمحتوى  ,بيئة التدريب إلى بعديين وجود فروق بالنسبة ( تبّ 8ليذه األبعاد. إال أن نتائج الجدول رقم )

نقبل الفرضية القائمة بوجود فروق  ومن ث مَّ .  4.5.وىي أصغر من  ...Sig  =.4قيم  ِإْذ إنَّ  التدريبي
بحسب نوع الكمية )نظرية أم  (المحتوى التدريبي وبيئة التدريب) نحو بعدي أفراد العينةفي اتجاىات 

  تطبيقية(.

ب في مركز أفراد العينة لفعالية التدرييظير الجدول السابق أنو ال توجد فروق بين إدراك كذلك األمر 
أن إلى وقد يعود غياب الفروق ىنا  ,4.5.أكبر من  Sigقيم  ِإْذ إنَّ  ,التوجيو الميني بحسب نوع الكمية

% من  85بمغت نسبة الطالب والخريجين أكثر من  إذْ  الغالبية من أفراد العينة ىم من الكميات التطبيقية
نرفض فرضية العدم ونقول ال توجد فروق في إدراك الطالب والخريجين لفعالية  مَّ ومن ث   .أفراد العينة

 التدريب في مركز التوجيو الميني بحسب نوع الكمية التي ينتمون إلييا.

 :الوضع الميني إلى متغيرّ اختبار الفروق بالنسبة  .3
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اتجاىات أفراد العينة لعدد من ( وجود فروق جوىرية في 9و  8تظير األرقام الواردة في الجدولين ) 

زمن التدريب( بحسب متغير الوضع الميني  –أسموب التدريب  –)بيئة التدريب  يةأبعاد العممية التدريب
 ,كما ىو واضح من الجدولين أعاله 4.5.أصغر من   Sigقيمة  ِإذْ عدم وجود عمل(  –وجود عمل )

وكذلك  ,أسموب التدريب المتبع لمتغيرعمل مختمف م لديي األفراد الذينر يتقد ِإْذ إنَّ  ؛وىذا منطقي
أن تقدير من يعمل لبيئة  فضاًل عنالتوقيت الذي قد يتعارض مع وقت العمل  إلى متغيرّ بالنسبة 
 ,أبعاد التدريب إلى بقيةا بالنسبة بسبب خبرتو في مجال العمل الذي يؤديو. أمَّ  يكون مختمفاً التدريب 

  4.5.أكبر من   Sigقيمة  ِإذْ روق غياب وجود الف فالنتائج تبينّ 
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  عدد الدورات المتبعة: إلى متغيرّ اختبار الفروق بالنسبة  .4
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ألكثر نتائج تحميل التباين األحادي في الجدول أعاله أن الفئة من الطالب والخريجين التي خضعت  تبّين

ألبعاد العممية التدريبية من دورة تدريبية واحدة وأقل من خمس دورات ىي الفئة األكثر حساسية 
ولفعالية التدريب, وىذا يعود إلى أن ىذه الفئة أصبح لدييا الخبرة والقدرة عمى الحكم عمى جودة 

وقد ال يختمف تقدير ىذه الفئة عن فئة قميمة من  ,التدريب أكثر من الفئة التي خضعت لدورة واحدة فقط
 .الطالب والخريجين الذين خضعوا ألكثر من خمس دورات

 : الثالثةاختبار الفرضية  -.24244

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد العممية التدريبية في مركز التوجيو الميني في جامعة ال ت
  دمشق وبين فعالية التدريب من وجية نظر الطالب والخريجين.
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لقياس العالقة بين متغيرين  معامل االرتباط سبيرماناختبار  ِاْسُتْخِدم  من أجل اختبار الفرضية الثالثة 
 : اآلتيالمعمومات الواردة في الجدول  الختبارا رتبيين وأعطت نتائج 

 فعالية التدريب وأبعاد التدريببين  سبيرمان ( : قيم معامل االرتباط44جدول رقم )

   trainingEffectiveness 

Spearman's rho traininenivronment Correlation Coefficient .251** 

Sig. (2-tailed) .002 

N 144 

trainingneeds Correlation Coefficient .326** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 144 

trainingmethode Correlation Coefficient .246** 

Sig. (2-tailed) .003 

N 144 

trainingcontent Correlation Coefficient .192* 

Sig. (2-tailed) .021 

N 144 

trainers Correlation Coefficient .189* 

Sig. (2-tailed) .025 

N 444 

trainingtime Correlation Coefficient .089 

Sig. (2-tailed) .291 

N 144 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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وجود عالقة جيدة نسبيًا بين فعالية التدريب في مركز التوجيو الميني من يتضح من الجدول أعاله 
ما عدا توقيت وجميعيا, وجية نظر الطالب والخريجين الذين خضعوا لمتدريب أبعاد العممية التدريبية 

. كما أن 4.5.الذي قيمتو أقل من  Sig عمى ذلك قيم معامل االرتباط ومستوى الداللةالتدريب حيث يدل 
أن العالقة بين فعالية التدريب وأبعاد التدريب المتعمقة بتحديد االحتياجات  قراءة األرقام أعاله تبينّ 

 – 4254. – 4326.قيميا عمى التوالي ) ِإذْ التدريبية والبيئة التدريبية وأسموب التدريب ىي األميز 
 .( مقارنة ببقية األبعاد بحسب إجابات أفراد العينة من المتدربين 4246.

 . النتائج والتوصيات:44
 نتائج الدراسة: - .4. 44

إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازىا  تم التوصلمن خالل الدراسة النظرية والميدانية ليذه الدراسة 
 :يأتيبما 

عممية التدريب فيو عمى اقتصار في وجود خمل لدى مركز التوجيو الميني في جامعة دمشق  -444.44
ىمال بقية الكميات ,شريحة معينة من الكميات % من  85وىذا ظير من خالل وجود غالبية أكثر من  ,وا 

 وبالتحديد من كميتي اليندسة المدنية واالقتصاد. ,المتدربين من الكميات التطبيقية
عدم وجود فروق جوىرية في إدراك عينة الدارسة من المتدربين في مركز التوجيو الميني  -244.44 
 .تبعًا لممتغيرات الديمغرافية المدروسة محتوى التدريب( –المدربين  –بعاد التدريب )توقيت التدريب أل

 بعاد التدريبألإدراك عينة الدارسة من المتدربين في مركز التوجيو الميني  وجود فروق في -344.44
 .تبعًا لممتغيرات الديمغرافية المدروسة األسموب التدريبي( –تحديد االحتياجات التدريبية  –)بيئة التدريب 

 ,وبين فعالية التدريب ,وجود عالقة جيدة ودالة إحصائيًا بين أبعاد التدريب المختمفة -444.44
األسموب التدريبي( وفعالية التدريب  –تحديد االحتياجات التدريبية  –وخصوصًا بين أبعاد )بيئة التدريب 

ىذه األبعاد  عنجين وىذا يتقاطع مع بروز الفروق في إجابات األفراد يمن وجية نظر الطالب والخر 
 . نفسيا

وأقل من خمس  ,إن الفئة من الطالب والخريجين التي خضعت ألكثر من دورة تدريبية واحدة -5.1.44
 . دورات ىي الفئة األكثر حساسية ألبعاد العممية التدريبية ولفعالية التدريب

 التوصيات: -2.44
دارة المؤسسات التعميمية في إلفت نظر القائمين عمى  يمكنناإلييا ىذه الدراسة  تبعد النتائج التي توصم

 :بالحسبانالجامعات إلى النقاط اآلتية ومحاولة أخذىا وخصوصًا  سورية
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 عن _قدر اإلمكان  _واالبتعاد كّميا توسيع مجال عمل مراكز التدريب في الجامعات ليطال الكميات
 .موضوع اقتصار التدريب في مجاالت محددة 

  مختصة بإدارة الموارد البشرية  بأطرتدعيم مراكز التدريب والتوجيو الميني في الجامعات ضرورة
العممية التدريبية التي برزت  أبعاد بالحسبانوبإدارة التدريب بشكل خاص لضمان األخذ  ,بشكل عام

 .تيا وعالقتيا المباشرة بفعالية التدريبيأىم

 وكذلك ما  ,االىتمام أكثر بموضوع توقيت الدورات التدريبية لتتناسب مع الشريحة األكبر من الطالب
ومتطمبات سوق بح أكثر مالءمة الحتياجات الطالب ديد االحتياجات التدريبية بحيث تصحيتعمق بت
  العمل.

 في مراكز التدريب في الجامعات والعمل عمى  وتقويمو االىتمام بضرورة متابعة التدريب الذي ينجز
 .تزويد الكميات المختمفة في الجامعات بنتائج التقييم

  لموصول إلى بناء برامج تدريبية ة يمراكز التدريب الجامع مععمى التعاون جميعيا تشجيع الكميات
 .تكون أكثر فائدة لمطالب ولمخريجين
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