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( دراسة حالة )الشركة القومية لتوزيع الكهرباء مركز كوستي)أثر التدريب على أداء العاملين
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 د.السمانى محمدالغالى نورالدائم إعداد :
 جامعة النيل األبيض –استاذ مساعد 

smanismn@gmail.com 
 المستخلص

تناول البحث أثر التدريب على أداء العاملين بالتطبيق على )الشركة السوداني لتوزيع         

يس : ما أثر التدريب على أداء العاملين الكهرباء( , تمثلت مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئ

؟ هدف البحث إلى توضيح أهمية التدريب في تنمية الكادر البشري وتوضيح العالقة بين أنواع 

وأساليب التدريب في تجويد األداء الوظيفي , ومعرفة مدى أثر التدريب على رفع الروح المعنوية لدى 

لتحليلي وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات , العاملين , اعتمد البحث على المنهج الوصفي ا

اهم ما توصل آليه البحث ان التدريب يؤدي إلى تجويد أداء العاملين في الشركة السودانية لتوزيع 

الكهرباء , ساهم لتدريب في تأهيل العاملين في الشركة؛ لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي , تدريب 

لسودانية لتوزيع الكهرباء ساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية لديهم , كما أن العاملين في الشركة ا

عملية التدريب المستمرة في الشركة ساهمت في تقديم الخدمات بصورة جيدة . أهم التوصيات التي 

ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية بناًء على مؤشرات موضوعية تحدد المطلوب يقدمها البحث هي 

ريب لمعالجتها وتشمل تحليل كل من األداء التنظيمي للشركة والعمل وأداء الموظف , كما من التد

يجب  اختيار البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات التدريبية للشركة بدقة بحيث تكون محتويات 

بين البرامج متوافقة مع طبيعة عمل الموظف , وكذلك عند ترشيح الموظفين للتدريب يجب التنسيق  
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الوحدات اإلدارية داخل الشركة وفقًا لما هو مطلوب مع تجنب العالقات الشخصية في منح الفرص 

  .التدريبية 

Abstract: 

 The study dealt with the effect of training on the performance of the         workers in 
applying to the Sudanese Company for Electricity Distribution. The problem of the 
research was to answer the main question: What is the impact of the training on the 
performance of the employees? The aim of the research is to clarify the importance of 
training in the development of human cadres and to clarify the relationship between the 
types and methods of training in improving the performance of the job, and to know the 
effect of the training on raising the morale among the workers. The research relied on 
descriptive analytical method and the questionnaire was used as a data collection tool. 
The training led to the improvement of the performance of the employees of the Sudanese 
Electricity Distribution Company .The training contributed in qualifying the employees of 
the company to keep up with the scientific and technological development. The training of 
the employees of the Sudanese Electricity Distribution Company helped to create some 
kind of self-censorship. Continuous training in the company has contributed to the 
provision of services well. The most important recommendations of the research are the 
need to identify the training needs based on objective indicators that determine the 
required training to be addressed and include analysis of the organizational performance 
of the company and the work and employee performance. The training programs must be 
chosen to meet the training needs of the company accurately so that the contents of the 
programs are compatible with the nature of the employee's work , As well as the 
nomination of staff for training must coordinate between the administrative units within the 
company as required, while avoiding personal relationships in the granting .of training 
opportunities . 
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تنبككع مشكككلة البحككث فككي تبيككان أثككر التككدريب علككى أداء العككاملين فككي البنككوك وذلككك مشكككلة البحككث:     
ح االحتياجكككككات التدريبيكككككة ومعرفكككككة مكككككد مالءمكككككة البكككككرامج والخطكككككط الموضكككككوعة مكككككع تلكككككك عبكككككر توضكككككي

 االحتياجات وتأثيرها على أداء العاملين وهنا يطرح  التساؤل الكبير نفسه :
 هل للتدريب أثر على أداء العاملين؟

 أهمية البحث:
 بيان أهمية التدريب في تقيم أداء  العاملين. -1
 وأساليب التدريب في تجويد أداء العاملين.توضيح العالقة بين أنواع  -2
 إبراز أثر التدريب علي تنمية مهارات العاملين .  -3

 أهداف البحث:
 تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية التدريب في تنمية الكادر البشري وتحسين أداء العاملين. -1
 املين.تهدف الدراسة إلى توضيح العالقة بين أنواع وأساليب التدريب في تجويد أداء الع -2
 تهدف الدراسة إلى توضيح مدى أثر التدريب في تنمية مهارات العاملين. -3

 فرضيات البحث :
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب وتقيم أداء العاملين. -1
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع وأساليب التدريب وجودة  أداء العاملين. -2
 بين التدريب في تنمية مهارات العاملين.وجود عالقة ذات داللة إحصائية   -3

 أدوات البحث :
 دراسة الحالة. –االستنباطي  –التحليلي  -المنهج الوصفي      

 حدود البحث : 
 م.2017يونيو -م 2016حدود زمانية : يونيو -1
 حدود مكانية : الشركة القومية لتوزيع الكهرباء مركز كوستي -2
 ة لتوريع الكهرباء مركز كوستي.حدود بشرية : العاملين بالشركة القومي -3

 الدراسات السابقة : 
تنكاول هككذا البحككث أثكر تككدريب القككوي  :[1/أثكر التككدريب فكي رفككع كفككاءة أداء العكاملين بككديوان الضككرائب  1

العاملة علي أداء العاملين في المنظمات بصفة عامكة وتكم إجكراء الدراسكة الميدانيكة وذلكك بهكدف التعكرف 
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ر التدريب مكن أهكم عوامكل ترقيكة ورفكع كفكاءة أداء العكاملين . يعتمكد نجكاح العمليكة . تفترض الدراسة يعتب
التدريبية على مدى دقة تحديد اإلحتياجات التدريبية واإلختيار السكليم للمتكدربين. تقيكيم وقيكاس العائكد مكن 

الداخليكككة  التككدريب مككن أهكككم مراحككل العمليكككة التدريبيككة .التككدريب مكككن أهككم دعامكككات نقككاط القككوي فكككي البيئككة
للمنظمكككة . يهكككدف هكككذا البحكككث بشككككل رئيسكككي إلكككي معرفكككة مكككدي تكككأثير تكككدريب القكككوي العاملكككة علكككى أداء 
العكككاملين فكككي المؤسسكككات. تتمثكككل مشككككلة البحكككث فكككي عكككدم تحديكككد اإلحتياجكككات التدريبيكككة للعكككاملين وعكككدم 

وهكذا يسكبب انخفاضكًا معرفة القصور والضعف لديهم قكد يكؤدي إلكي عكدم اإلسكتفادة مكن البكرامج التدريبيكة 
االحتياجكككات التدريبيكككة  فكككي أداء العكككاملين؛ ممكككا يسكككبب فكككي ضكككياع الوقكككت والجهكككد والتكلفكككة ومكككن مظكككاهر

للمككديرين ورؤسككاء األقسككام اإلداريككين فككي الجامعككات األردنيككة مككن وجهككة نظككرهم  والبككرامج التدريبيككة التككي 
 .تدريبية لمديري الدوائرهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االحتياجات الاشتركوا بها 
  

 [: تحليكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل2/  التكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدريب فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككركات األردنيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة  2
هكدفت هكذه الدراسكة إلكى التعكرف علكى نشكاطات التكدريب خكارم العمكل وممارسكاته  للممارسات والنشكاطات

 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي
هككي أن ومكن أهكم النتكائج التكي خرجكت بهكا الدراسكة  الشكركات األردنيكة ثكم دراسكتها وتحليلهكا وذلكك عكن .

 الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككركة للتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدريب هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي أهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمحاجكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة 
 عامككككككل فكككككككي التكككككككأثير علكككككككى حجككككككم النشكككككككاطات التدريبيكككككككة فيهكككككككا  ويلككككككي ذلكككككككك موازنكككككككة التكككككككدريب ور بكككككككة
 الككككككرئيس المباشككككككر للمتككككككدرب  وتبككككككين أن العوامككككككل الشخصككككككية تككككككؤثر علككككككى مككككككن يشككككككترك فككككككي التككككككدريب
 نسكككككواء مكككككن حيككككككث ر بكككككة المتكككككدرب أو ترشككككككيح الكككككرئيس المباشكككككر للمتككككككدرب. كمكككككا أظهكككككرت الدراسككككككة أ
يجابيكككككًا فكككككي إنجكككككاز العامكككككل وسكككككلوكه فكككككي العمكككككل  وأن التكككككدريب الكككككداخلي أكثكككككر  للتكككككدريب دوراً مهمكككككًا واي
 فاعليككككككة مككككككن التككككككدريب الخككككككارجي بشكككككككل عككككككام. حيككككككث تبككككككين أن هككككككدف التككككككدريب الخككككككارجي ترفيهيككككككًا 
 واعتمكككككككككاد الشكككككككككركات األردنيكككككككككة فكككككككككي تكقكيككككككككككيمها للتكككككككككدريب علكككككككككى رأي المتكككككككككدرب فكككككككككي التكككككككككدريب بعكككككككككد

 ونيكككككك رنكككككامج التكككككدريبي مباشكككككرة  وذلكككككك مكككككن خكككككالل تككككككقرير يرفعكككككه إلكككككى رئيسكككككه مكككككن دون أنانتهكككككاء الب
  .هناك متابعة وتكقكيكيم للمتدرب بعد اإلنتهاء من

التكدريب: تعتبكر إدارة اإلفكراد مككن التخصصكات القديمكة والحديثككة معكا فهكو قكديم مككن حيكث كونكه يككرتبط    
علككوم األخكرى كعلككم االجتمككاع وعلككم الككنفس والعلككوم السككلوكية ارتباطكا وثيقككا بقيككام البشككرية وتطككور بتطككور ال



 

77 
 

األخرى هو حديث من حيث كونه التخصص الذي اعتمد أساليب والوسائل العمليكة فكي أدارة شكؤون بعكد 
م بأنكككه ) هككو ذلكككك الجككزء مكككن 1945تطككور الصككناعة والتكنولوجيكككا . معهككد إدارة اإلفكككراد البريطككاني سككنة 

بالعالقات اإلنسانية داخل المنظمكة . ويتضكح مكن هكذا المفهكوم أن إدارة اإلفكراد  الوظيفة اإلدارية المتعلقة
م جككزء مككن الوظيفككة اإلداريككة أي أن إدارة كانككت إلككي وقككت قريككب جككدا جككزء 1945قكد اعتبككرت لةايككة عككام 

ومككن خككالل مككا تقككدم مككن طككرح لمفهككوم إدارة اإلفككراد نككري بأنهككا ) هككو ذلككك العلككم الككذي يهككتم  مككن اإلدارة .
إجراء عمليكككة تخطكككيط وتنظكككيم وتوجيكككه ورقابكككة وتكككدريب وتحفيكككز القكككوي العاملكككة والعمكككل علكككى انكككدماجها بككك

والحفاظ عليها من اجل تحقيق أهداف المنظمة ( .وبهذا فان اختصكاص إدارة اإلفكراد اختصكاص مسكتقل 
 [ .3عن بقية االختصاصات اإلدارية وهو قائم بذاته  

للتككدريب : يكتسكككب التكككدريب أهميككة خاصكككة فكككي عمليككة التنميكككة التكككي  األهميككة والمرتككككزات األساسكككية     
تشككةل أذهككان الكثيككرين مككن المهتمككين بقضككايا اإلنتككام إذا أنككه يككرتبط ارتباطككا وثيقككا برفككع مقككدرات اإلنسككان 
العامككككل الككككذي يعتبككككر الركيككككزة األساسككككية التككككي تقككككوم عليهككككا عمليككككة التنميككككة ورفككككع األداء واإلنتاجيككككة فككككي 

يعتبكككر التكككدريب مكككن الوظكككائف إدارة التنفيذيكككة التكككي تهكككدف إلكككي ترقيكككة أدارة العكككاملين وهكككو المؤسسكككات .  
اسككككتثمار للعنصككككر البشككككري والككككذي يككككنعكس بككككدوره فككككي تطككككور المنظمككككات وتماسكككككها الككككداخلي لمواجهككككة 

وجيكا التحديات القائمة في بيئتهكا الخارجيكة ولمواكبكة التطكور المتسكارع والمتتكالي فكي مجكال العلكوم والتكنول
والمعككارف عموما.التكككدريب أحككد الوسكككائل األساسككية لتةييكككر سككلوك الفكككرد فهككو عمليكككة مسككتمرة تهكككدف إلكككي 
زيادة معرفة الفكرد وتنميكة مهارتكه وقدراتكه وتةييكر مفاهيمكه واتجاهاتكه بمكا يمكنكه مكن أدارة مكا يقكوم بكه مكن 

متكدرب .فالتكدريب بالنسكبة للفككرد عمكل بكفكاءة وفعاليكة نجكد أن فوائككد التكدريب ال تقتصكر فقكط علكى الفككرد ال
يمثل أداة التطور الذاتي والمهني والوظيفي وأداء لتحديد الدور الذي يلعبه وهو يسكاعده فكي تنميكة قدراتكه 

مكانيتككككه وبالتككككالي زيككككادة فككككي كفككككاءة أدائككككه . علككككى ضككككوء هككككذه المرتكككككزات األساسككككية ال تحقككككق الهككككدف  واي
ة إلي تةيير هذه البرامج ببرامج األمكر الكذي ينكتج عنكه المطلوب في معظم األحيان ومن ثم تظهر الحاج

 [ .3إهدار الموارد ومضيعة للزمن والجهد 
مفهكككوم المكككوارد البشكككرية أو الطاقكككة البشكككرية : ولزيكككادة إيضكككاح مفهكككوم المكككوارد البشكككرية أو الطاقكككة البشكككرية 

البشكرية أكثكر يسكرا ووضكوحا وارتكازا على مفهكوم القكوي العاملكة يصكبح مفهكوم المكوارد البشكرية أو الطاقكة 
. فالطاقات البشكرية تضكم ثكالث فئكات بشكرية هكي فئكة المشكتةلين , وفئكة العكاطلين , وفئكة الخكارجين عكن 

هاتين الفئتين , وهم الخارجون عن قوة العمل , ويمكن وضع معادلة الطاقكة البشكرية لبلكد مكا كمكا يكأتي :       
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ون  +  الخارجون عن قوة العمل .والخارجون عن قكوة العمكل الطاقة البشرية = المشتةلون  +   المتعطل
هم فئة تمثل قوة العمل االحتياطية مثل ربكات البيكوت اللكواتي ال يعملكن وليكر بن , نكزالء السكجون , نكزالء 
المستشفيات , وأصحاب اإلعمال الذين ال يشتةلون وال ير بكون فكي االشكتعال , وباإلضكافة إلكي األطفكال 

اجزين عكن العمكل والممنكوعين قانونكا عكن العمكل .وللتكدريب العديكد مكن المزايكا فهكو يكؤدي وكبار السن الع
إلي زيادة إنتاجية الفرد , وتحسين معنوياته , وتقليل الحاجة إلكي اإلشكراف عكن قكرب , وتخفكيض حكوادث 

دي إلككي العمككل , ويعككزز اسككتقرار التنظككيم ومرونتككه . يوجككد اخككتالف بككين التككدريب والككتعلم , فالتككدريب يككؤ 
تعميككق المعرفككة المتخصصككة والمهككارة لككدي الفككرد بخصككوص انجككاز عمككل أو أدارة وظيفككة معينككة بككذاتها , 
أمككا الككتعلم فيككؤدي إلككي زيككادة وتعميككق المعرفككة أو الثقافككة العامككة واإللمككام بالبيئيككة ككككل . وتككزداد الحاجككة 

ذلكك علكي تنظككيم كككل كلمككا اتجهنكا إلككي للكتعلم أي اإللمكام بالبيئيككة والقكدرة علككى تفهكم مكا يككدور بهكا , وأثككر 
 [. 4الوظائف اإلدارية العليا  

الى وجود نقص  أو   ية " في أداء الموارد ككككككة التدريبكككككني " الحاجكككككتعمفهوم االحتياجات التدريبية :     
ن األداء الفعلي  كككككككككن الحاجة  تشير الى وجود فرق بين ادائين أو فجوة بيإتناقص بين وضعين البشرية ف

ارات أو كككككككككككذه الفجوة نتيجة نقص في معارف أو مهككككككككككر وب فيه وتكون هككككككككككالماء يفة واألدككككككككككلوظفي ا
ل وى األداء األمثككككككككككككككككنتيجة وجود الفرق بين مستل ثككككككككككككككككدريبية إذن تمككككككككككككككككاتجاهات لدى الفرد فالحاجة الت

ل قوم المنظمة بعمككككككن الضرورة بمكان أن تككككككي أن مككككككعل(  1979رى )كككككككعلي. ويككككككوى األ داء الفككككككومست
وياتها وذلك ككككككككككككمستككككككككككككل ة لكككككككككككككياجاتها التدريبية على أن تكون هذه االحتياجات شاملككككككككككككأولي الحت مسح
 [   5الية كباب التكلألس

ي كككعف فكككز الضكككديد مراككككمة : ويقصد به أن يتم تحكككككوى المنظكككى مستكككدريب علكككككياجات التكككأواًل: احت
ياجاتها ككث احتككن حيككام  مككرات واألقسانب أولويات اإلداككمة الى جككفة في المنظككام اإلدارات المختلكأقس

 الى التدريب .  

و المهنية من حيث أيفي احتياجات على المستوى  :  ونعني به االحتياجات الوظيفية ككككككككككككككككككثانيًا : الوظ
 المختلفة و الخاصة بمهنة ما أو وظيفة معينة.ل المهارات والمعرفة النجاز األعما
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 [:5ساليب التدريب  اأنواع و   
كة أو منظمة أن تحدد سياستها العامة أو فلسكفتها فكي التكدريب ويعنكي هكذا تحديكد أنكواع على أي شر     

التكدريب التكي تفضككلها الشكركة ونككود التركيكز عليهككا , ويعنكي هكذا فككي نفكس الوقككت عكدم اهتمامها.بككاألنواع 
هكككذه األخككرى مكككن التككدريب وهنكككاك العديككد مكككن أنكككواع التككدريب وهكككي تمثككل اختيكككارات ) أي أنككواع ( تككككون 

المجموعة )التوليفة ( مكن األنكواع بمثابكة فلسكفة التكدريب الخاصكة بالشكركة . وتسكتطيع الشكركة أن تختكار 
 من بين أنواع التدريب ما يناسبها ذلك بحسب طبيعة النشاط الحالي لها.

وطبيعكككة النشكككاط المرتقكككب , والتةيكككرات المتوقعكككة فكككي تكنولوجيكككا وتنظكككيم عمكككل الشكككركة , كمكككا يجكككب أخكككذ 
ة سككوق العمككل ) ودرجككة تككوفر المهككارات فيككه ( وشكككل المنظمككات التككدريب وطبيعككة ممارسككات هككذه طبيعكك

المهنة في سوق العمكل .وتتعكدد االختيكارات المتاحكة أمكام أدارة المكوارد البشكرية , بالنسكبة ألنكواع التكدريب 
 [ :7والشكل التالي يوضح بعض أنواع  

                            
 نواع التدريب( أ1جدول رقم )

 المكان نوع الوظائف مرحلة التوظف الرقم

 داخل الشركة -1 التدريب -1 توجيه الموظف الجديد 1
 خارم الشركة  -3 التدريب التخصصي -2 التدريب أثناء العمل 2
 في شركات خاصة -أ التدريب اإلداري -4 تدريب لتجديد المعرفة والمهارة 3
 في شركات حكومية -ب  تدريب بةرض الترقية والنقل 4
   التدريب لتهيئة للمعاش 5

 مرجع سابق –المصدر:أحمد ماهر 
 أثر التدريب في أداء العاملين :
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 [ :8األهداف : تتلخص أهداف التدريب في اآلتي 

الحككد مككن طككول فتككرة الككتعلم حتككى يمكككن للمككوظفين حككديثي التعيككين الوصككول إلككي درجككات أعلككى مككن  -1
 اقتصادية . الكفاءة بصورة سريعة و 

ترقيككة أداء العككاملين الحككاليين ومسككاعدة األفككراد علككى تطككوير قككدراتهم حتككى يمكككن للمنظمككة اسككتيفاء  -2
احتياجاتها المسكتقبلية مكن المكدربين والمشكرفين والككوادر المهنيكة المقتكدرة والفنيكين واختصاصكي المبيعكات 

إتبكاع مكنهج منسكق , كمكا سنفصكل  واإلنتام من داخل  المنظمة .هذه األهداف يمكن تحقيقها عن طريق
 الحقا , يركز بصورة أساسية علي التدريب أثناء الخدمة واالعتماد على النفس في التعلم .

تصميم البرامج التدريبيكة : تبكدأ عمليكة تصكميم البكرامج التدريبيكة بعكد االنتهكاء مكن وضكع الخطكة التدريبيكة 
العليكا بإرسكال الخطكة إلكي األجهكزة التنفيذيكة المعنيكة واعتمادها بصورة نهائية , حيث تقوم سلطة التكدريب 

بعمليكككات التنفيكككذ , لتتكككولي أخكككذ مكككا انتهكككت إليكككه الخطكككة األساسكككية , ومكككن ثكككم العمكككل علكككى وضكككع البكككرامج 
التدريبيككة المدرجككة فيهككا فككي صككورة بككرامج تنفيذيككة وفيمككا يلككي بيككان أهككم العناصككر التككي تراعككي فككي عمليككة 

 [ :9ات شكلية لها صفة تتابعيه إلي حد ما التصميم مرتبة في صورة خطو 
عنكوان البككرامج , ويؤخككذ مكن الخطككة األساسككية , والبكد أن تحديككد العنككوان بشككل واضككح , ويكككون فيككه  -1

 داللة على االحتياجات األساسية التي يتم تلبيتها من خالل عنوان البرامج . 
بعنككوان البرنككامج , وأن تكككون األهككداف أهككداف البرنككامج : وهنككا يفتككرض أن تكككون األهككداف مرتبطككة  -2

واقعيكككة وككككذلك وضكككع األهكككداف بصكككورة محكككددة مكككن ناحيكككة المجكككاالت التكككي سكككوف يكككتم تةطيتهكككا خكككالل 
 البرنامج.

 تحديد المتدربين أو المشاركين . -3
 تحديد الزمن الذي يستةرقه البرنامج . -4
 تحديد الموصفات التي تمثل محتوى البرنامج التدريبي . -5
 تحديد المنسق العلمي الذي يتوال إجراء جميع الترتيبات . -6
 اختيار وتحديد المدربين الذين يمثلون أهم مقومات النظام التجريبي . -7
 تحديد أساليب التدريب . -8
 تحديد المنسق اإلداري . -9
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 تحديد األدوات والمعدات السمعية والبصرية المناسبة . -10
 ماذجه .تحديد أساليب التقديم ون -11
 تحديد موازنة البرنامج لجميع عناصرها وبنودها . -12
 إعداد الجداول الزمني والموضعي للبرنامج . -13

 [ 10تقييم البرامج التدريبية  
إن تقييم البرنامج وما حققه من نتائج يعتبكر جكزاًء أساسكيًا مكن نشكاط التكدريب ويمككن تعريكف التقيكيم      

تقككككاس بهككككا كفككككاءة البككككرامج التدريبيككككة ومككككدى نجاحككككه فككككي تحقيككككق أهككككدافها بأنككككه ) تلككككك اإلجككككراءات التككككي 
 المرسومة.

كمككا تقككاس بهككا كفككاءة المتككدربين فككي إحداثككه فككيهم وكككذلك تقككاس بهككا كفككاءة المتككدربين ومككدى التةيككر الككذي 
 نجح التدريب في إحداثه فيهم , وكذلك بها كفاءة المدربين الذي قاموا بتنفيذ العمل التدريبي .

 [ :ك11ذا التعرف يمكن القول إن تقييم البرنامج التدريبية تهدف إلي ما يأتي من ه
 معرفة الثةرات التي حدثت خالل البرنامج . -1
تحديككد معرفككة مككدي نجككاح المتككدربين فككي قيككامهم بعمليككة التككدريب ونقككل المككادة التدريبيككة للمككدربين .  -2

أساليب التي يمكن استخدمها فكي تقيكيم النجكاح فالبد من إتباع األساليب المناسبة في عملية التقييم ومن 
فكككي إعكككداد وتنفيكككذ البرنكككامج التكككدريبي وتقيكككيم المكككدربين ) إن الهكككدف األول والثكككاني مكككن األهكككداف الثالثكككة 

 [ :ك12السابقة( . نذكر منها ما يأتي  
 .االستبانه -1
 المالحظة المباشرة . -2

ختكككامي يحضكككره المتكككدربون ومكككن خكككالل  وهنالكككك أسكككلوب بموجبكككه يكككتم عقكككد اجتمكككاع أخيكككر أو حفكككل      
 االجتماع والذي يكون هدفه األساسي تقييم البرنامج وتوزيع الشهادات علي المتدربين . 

 [ :ك13ومن أهم معايير التقييم ما يأتي  
 دراسة التطورات والتحسينات . -1
 ابقة .قياس التةيرات في األداء وذلك بمقارنة النتائج الحالية بنتائج قياس الكفاءة الس -2
 االختبارات . -3

 إذ يمكن بواسطتها الكشف عن مدى استيعاب استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي .
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 . الترقية -4
وذلك عن طريق معرفة عدد المتدربين الذين حصلوا على ترقيات نتيجة كفاءتهم فكي العمكل وذلكك بعكد   

 التدريب .
 المجموعة الضابطة .  -5

 [ :13وظف أنواع التدريب حسب مرحلة الت
   توجيه الموظف الجديد . -1
 التدريب أثنا العمل. -2
 التدريب بةرض الترقية والنقل.  -2
  . التدريب للتهيئة للمعاش -3

 :  [ : 15أساليب التدريب 
 .   أسلوب المحاضرات . /1 
 /أسلوب المناقشات. 2  
   /أسلوب دراسة الحالة .3      
 /أسلوب الحدث4       
باريات اإلدارية:/ أسلوب الم5           
 /أسلوب سلة القرارات6          
 [:16تقييم أداء العاملين            

مفهككوم األداء : يعككرف تقيككيم األداء بأنككه )عمليككة نظاميككة لتطككوير معككايير األداء للمهككام الوظيفيككة     
ايير(   وتتوقككف ونقككل هككذه المعككايير إلككي العككاملين   ومككن ثككم يككتم تقككويم أداء العككاملين وفقككًا لهككذه المعكك

عمليككككة التقككككويم علككككي أداراك الرؤسككككاء والمرؤوسككككين معككككًا إل ككككراض وظككككائف التقككككويم وعلككككي االعتقككككاد 
المشكترك بككأن هكذه العمليككة ذات فائككدة لهكم   وبالتككالي فكأن نظككام التقككويم الفعكال هككو ذلكك النظككام الككذي 

 .  يرضي جميع طموحات العاملين بالمنظمة
[ : قيكككاس وتحديكككد المسكككتو الحكككالي والمتوقكككع لكفكككاءة 17اصكككطالحًا يعنكككي تقيكككيم األداء  تقيكككيم األداء :

أداء العككاملين فككي تأديكككة أعمككالهم بةكككرض تقككويم نقككاط الضكككعف وترشككيدها . تقكككويم األداء يعنككي أنهكككا 
عمليكة إجرائيكة أي ذات إجكراءات محككددة تهكدف إلكي تطكوير معككايير األداء للمهكام الوظيفيكة المختلفككة 
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ء أحكككككد وظكككككائف إدارة اإلفكككككراد والمكككككوارد البشكككككرية   وهكككككذه الوظيفيكككككة ذات مبكككككاد  .عمليكككككة تقيكككككيم األدا
وممارسات عملية مسكتقرة   وتتعكدد المسكميات مثكل )تقيكيم الكفكاءة   تقكارير الكفكاءة   تقيكيم العكاملين( 

 وأيًَّا كان المسمى فهي تحديد مدي كفاءة أداء العاملين ألعمالهم . 
تقككويم األداء واحككدًا مككن أكثككر أنككواع الرقابككة والمتابعككة قبككواًل واسككتخدامًا  يعككد [ :18أهميككة تقيككيم األداء 

فككي مجكككال إدارة اإلفكككراد   فكككاألمر مكككرتبط بتحديككد احتياجكككات التكككدريب بمعرفكككة مسكككتوى أداء ومواضكككع 
الضعف والقكوة لكدى العكاملين   كمكا يكرتبط بتحديكد احتياجكات التكدريب بمعرفكة مسكتوى أداء ومواضكع 

  لدي العاملين   كما يرتبط بتحديد األجور .  الضعف والقوة

قيككاس مككدى كفككاءة العككاملين فككي المهككام الموكلككة إلككيهم تخطككيط  نظككام  [ : 19أهككداف تقيككيم األداء      
أجكر العاملكة " مقابكل  –معكدل األداء  –األجور أنه يعتمد علي ثالثة متةيرات كمية "اإلنتام المستهدفة 

م بمتطلبككات العمككل وقواعككده بإشككعار العامككل بالمراقبككة مككن رؤسككائه وتعرضككه أنجككاز العمككل . تككوفر االلتككزا
 للثواب والعقاب بحرمانه من االمتيازات عند عقابه . 

 [ :  20تتمثل مباد  األداء في النقاط التالية مباد  تقييم األداء : 
 فهم المشكالت وتجنبها .  -1
 اإلمكان .  معايرة ورسم عملية التقييم الكلي وجعلها موضوعية بقدر -2
 أن يكون نظام تقييم األداء وثيق الصلة بالوظيفة بقدر اإلمكان .  -3
 التحليل الشامل للوظيفة تعريفًا واضحًا واجباتها ومعايير األداء فيها .  -4
 خبرة وتدريب القائمين بالتقييم على استخدام أساليب التقييم .  -5
 يتم تقييمهم .  االتصال اليومي بين القائمين بالتقييم والموظفين الذين -6
 تحديد وتثبيت مقاييس األداء مثل الحضور   الكمية على مدار وقت التقييم .  -7
أن يكككتم التقيكككيم عكككن طريكككق أكثكككر مكككن شكككخص وأحكككد وبشككككل مسكككتقل لتجنكككب األخطكككاء الفرديكككة  -8

 وأخطاء التحيز . 
 تزويد الموظفين بتةذية عكسية بوضع كيفية أدائهم بقدر اإلمكان .  -9
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[:  معّوقات فردّية  وتتمثل هذه المعّوقات بمجموعكة مكن العوامكل ذات العالقكة 21م األداء معّوقات تقيي  
معّوقكككات  .بكككالفرد أو الموظكككف ذاتكككه كالقكككدرات والمهكككارات  والتركيبكككة النفسكككّية لكككه  والتركيبكككة االجتماعّيكككة

والمكوارد واإلمكانيكات  مؤسسّية  وتشمل كاًل من الواجبات والمهام الموكولة لألفراد  والتنظكيم االجتمكاعي 
 مككوض األهككداف المرجككوة مككن نظككام تقيككيم األداء  حيككث يعتبككر  يككاب الوضككوح فككي ذلككك سككببًا  .الماديكة

مباشرًا في عرقلة سير عملّية تقييم األداء بشكلها الصكحيح  وبالتكالي الوصكول إلكى نتكائج متناقضكة تمامكًا 
مين للموضكوعّية والدقكة بكالتقييم  والتكأثر بعكدد مكن افتقكار بعكض المقكوّ  .سكرّية التقيكيم .مكع أهكداف المنشكأة

العوامكككل المحيطكككة كالعالقكككات الشخصكككّية والتسكككاهل أو التجبكككر فكككي بعكككض األحيكككان  والميكككل إلكككى فكككرض 
 المركزّيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة.

[ : يساعد التدريب العكاملين علكى تحسكين طريقكة تعكاملهم مكع كافكة 22أثر التدريب على أداء العاملين   
أيديهم  فالعامكل الكذي لكم ينكل حظكًا وافكرًا مكن التكدريب الجّيكد  سكيهدر جكزءًا كبيكرًا مكن  الموارد المتاحة بين

يصكقل التكدريب مهكارات العكاملين  ويسكاعد علكى  .الموارد المتوافرة في سبيل إنجاز المهمكة المطلوبكة منكه
حيكككث النهكككوض بكككأداء المؤسسكككة مكككن خكككالل تحسكككين نوعيكككة المنتجكككات  أو الخكككدمات المقدمكككة للعمكككالء  ب
تسكاعد  .ينعكس ذلك علكى عائكدات المؤسسكة  وبالتكالي علكى األوضكاع الماليكة للعكاملين  وعلكى نفسكياتهم

فتكرات التكدريب علكى تعكارف العكاملين علكى بعضكهم الكبعض  وتككوين عالقكات متينكة بيكنهم  ممكا يجعلهكم 
تملكة بيكنهم بككل سكهولة قادرين على العمل بروح الفريكق الواحكد  وبالتكالي تجكاوز الخالفكات  والمكمزق المح

يساعد العاملين على إنجكاز مهكامهم بأقكل وقكت ممككن  كمكا ويجعلهكم أيضكًا مهيئكين  .ويسر في المستقبل
نفسككيًا للعمككل الككذي هككم مقبلكككون عليككه فككي المسككتقبل؛ ذلككك أن التكككدريب يعمككل بشكككل رئيسككي علككى وضكككع 

يسككاعد علككى تحقيككق أهككداف  .لعمككلالمتككدرب أمككام كافككة االحتمككاالت المتوقعككة التككي قككد تواجهككه أثنككاء ا
المنظمة و اياتها  كما ويساعد في الوقت ذاته على نشكر السكمعة الحسكنة عكن المؤسسكة  فالككادر الجيكد 

يزيككد مككن التواصككل اإليجككابي والفعككال مككا بكككين اإلدارة   .أسككاس العمككل المككتقن  واالرتقككاء نحككو األفضككل
التككي قككد تنشككأ بككين الطككرفين  فالتككدريب يسككاهم والمككوظفين ممككا يخلككق بيئككة عمككل خاليككة مككن الحساسككيات 

بشككل فعكال فكي زيككادة رضكا العكاملين عككن اإلدارة  وزيكادة رضكا اإلدارة عكن العككاملين  ممكا يكنعكس إيجابككًا 
يسككاعد األقسككام المهتمككة بالتككدريب علككى تحسككين خططهككا المسككتقبلية  وتطويرهككا   .علككى كافككة األطككراف

ثكككر وأكثكككر مكككن كفكككاءة العكككاملين  ومكككن كفكككاءة الخطكككط التدريبيكككة وتجنكككب األخطكككاء الماضكككية  ممكككا يزيكككد أك
 .[23الموضوعة والمنفذة 
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 الدراسة الميدانية:

م أصكككدر مجلكككس 2010يونيكككو  28بتكككاري    [24نبكككذه تعريفيكككة عكككن الشكككركة السكككودانية لتوزيكككع الكهربكككاء 
وميكة للكهربكاء وأيلولكة م  والذي قضى بإلةاء أمر تأسيس الهيئكة الق2010/ لسنة 169الوزراء القرار رقم 

كككل عقككارات ومنقككوالت وحقككوق والتزامككات الهيئككة القوميككة للكهربككاء للشككركات المنشككأة فككي مجككال الكهربككاء  
عملككت الشككركة السككودانية لتوزيككع الكهربككاء المحككدودة  .ومنهككا الشككركة السككودانية لتوزيككع الكهربككاء المحككدودة

ميككة مكن خككالل إعككداد خططهكا  مككع وضككع االعتمككادات للعمكل وفقككًا للمعككايير العال علكى توفيككق أوضككاعها 
الماليككة التككي تفككي بككإنزال الخطككة إلككى أرض الواقككع  مككع ضككمان إيجككاد التنظككيم اإلداري األمثككل مككن خككالل 
تحديد األنشطة وحجم العمل المطلكوب  الكذي انعككس فكي الهيككل التنظيمكي للشكركة وتحديكد المسكؤوليات 

ة مسككتويات العمككل المطلككوب.. ولمككا كككان رضككا الزبككائن يشكككل والصككالحيات عبككر الوصككف الككوظيفي لكافكك
حجككر الزاويككة  عمككدت الشككركة إلككى إنشككاء مركككز مخككتص لخككدمات الزبككائن  حيككث تقككدم الشككركة الخدمككة 

  كمككا عملككت علككى (الموحككد -الحكككومي -السكككني -الزراعككي -لزبائنهككا بالقطاعككات المختلفككة )الصككناعي
آلياتككه وتوسكيع قاعككدة انتشكاره لتشككمل ككل السككودان  دافعكين مككن  تقنكين عمكل مركككز الكتحكم اآللككي وتطكوير

ذلككك ومعككززين للنككاتج اإلجمككالي القككومي مككع توسككيع قاعككدة انتشككار الشككركة لتشككمل كككل السككودان  وضككمان 
تحقيككق التوزيككع العككادل والمجككزي للكهربككاء مككن خككالل إنشككاء الشككبكات الجديككدة وتوسككعة اسككتهالك القطككاع 

.األولويكة القصكوى لحاجكات ور بكات العكاملين بصكورة تعكزز مكن الحفكاظ علكيهمالزراعي والصكناعي  مكع 
  :األ راض األساسية للشركة تلخصت في اآلتي  

  ./ توزيع وبيع وتسويق الكهرباء للمستهلكين1
 ./ االسكككككتثمار فكككككي صككككككناعة وتجكككككارة المعكككككدات واألجهككككككزة المسكككككتخدمة فكككككي صككككككناعة توزيكككككع الكهربككككككاء2
  .ة وترقية األداء وبناء القدرات الفنية والبشرية/ توطين التقانة الحديث3
  ./ زيادة الناتج المحلي من خالل زيادة اإلنتام وتحسين اإلنتاجية4

 اإلدارات واألقسام المساعدة للمدير العام 
, التطككككككوير اإلداري والجككككككودة , المكتككككككب التنفيككككككذي , إدارة تقنيككككككة  المراجعككككككة الداخليككككككة,  اإلدارة القانونيككككككة
 , إدارة التحكم اآللي . إدارة الخدمات الفنية,  اإلعالم والعالقات العامة قسم  المعلومات , 

 :ويتكون الهيكل التنظيمي من خمس إدارات عامة هي

http://www.sedc.com.sd/legal
http://www.sedc.com.sd/legal
http://www.sedc.com.sd/internal
http://www.sedc.com.sd/relationship
http://www.sedc.com.sd/techservices
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اإلدارة العامكككة لتوزيكككع كهربكككاء  اإلدارة العامكككة للتخطكككيط والمشكككروعات, اإلدارة العامككة للشكككؤون التجاريكككة,  
والماليككككة اإلدارة العامككككة للمككككوارد البشككككرية واإلداريككككة  اإلدارة العامككككة لتوزيككككع كهربككككاء الواليككككات,,  الخرطككككوم
 . واإلمدادات

 إجراءات الدراسة الميدانية:
مجتمع وعينكة الدراسكة: يتككون مجتمكع الدراسكة مكن العكاملين فكي الشكركة السكودانية لتوزيكع الكهربكاء , امكا 

 عينة البحث فقد تم اختيار بعض العاملين في الشركة باستخدام اسلوب العينة العشوائية البسيطة .
 أسلوب جمع البيانات:

داة الدراسة: بعد اإلطالع على أدبيات البحث والدراسات السابقة  قكام الباحكث بتصكميم إسكتبيان يتناسكب أ
مع موضوع الدراسة وأهدافها  وذلكك لجمكع البيانكات مكن أفكراد العينكة  وقكد تكم مراعكاة أن يككون اإلسكتبيان 

للموضككككوع  والمتعلقككككة شككككامال لقيككككاس أثككككر التككككدريب علككككى أداء العككككاملين, مككككع تةطيككككة الجوانككككب األخككككرى 
 بالعاملين  وعلى هذا األساس  تم تصميم اإلستبيان مكّون من قسمين:

( 5القسم األول: وهكي البيانكات الديمو رافيكة )الشخصكية( ألفكراد عينكة الدراسكة   وقكد تضكمن هكذا القسكم )
 بية .أسئلة  شملت العمر, المؤهل العلمي , التخصص, مدة الخدمة في الشركة , الدورات التدري

( عبكارة 15القسم الثاني: وهي تحتوي علي االسكئلة المتعلقكة بفرضكيات الدراسكة  وقكد تضكمن هكذا القسكم )
موزعة على ثالث فرضيات للقياس من خماسكية ليككرت التكي تتكدرم مكن )أوافكق بشكدة ,أوافكق  محايكد  ال 

( 4(  أوافككق تعنككي )5أوافككق ,ال أوافككق بشككدة(  وحسككب تسلسككل خماسككية ليكككرت فككإن أوافككق بشككدة تعنككي )
( حيكككث تمثكككل أوافكككق و أوافكككق بشككككدة  1( ,ال أوافكككق بشكككدة تعنكككي )2(  وال أوافكككق تعنكككي )3,محايكككد تعنكككي)

الجانكككب اإليجكككابي بينمكككا ال أوافكككق وال أوافكككق بشكككدة تمثكككل الجانكككب السكككلبي  فكككي حكككين محايكككد تعنكككي تكككردد 
لجككدول ادنككاه توزيككع االوزان علككي اإلجابككة بمعنككى عككدم التأكككد وبهككذا يككتم اسككتبعادها فككي الحكككم ويوضككح ا

 مستويات الموافقة .   
 
 
 
 
 

http://www.sedc.com.sd/gmcommercialaffairs
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http://www.sedc.com.sd/gmkhartoum
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http://www.sedc.com.sd/gmstate
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 ( توزيع درجات الموافقة :2جدول )

 الكككككوزن العبكككككككارة الرقم
 5 أوافق بشدة 1
 4 أوافق 2
 3 محايد 3
 2 ال أوافق 4
 1 ال أوافق  بشدة 5

 2017المصدر: إعداد الباحث  باالعتماد على بيانات االستبانة  
 

 
 ( الوزن والوسط المرجح لمقياس البحث :3جدول )
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار
 5 4 3 2 1 الوزن

المتوسط 
 المرجح

1 - 1.79 
1.8 - 

2.59 
 5كك  4.2 4.19كك  3.4 3.39كك 2.6

 م2017المصدر: إعداد الباحث  باالعتماد على بيانات االستبانة  
 يع عبارات االستبانة:(  توز 4جدول )

 م2017المصدر: إعداد الباحث من استمارة االستبيان 

 عدد العبارات الفرضيات الرقم
 5 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين  1
 5 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين اساليب التدريب واداء العاملين 2
 5 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين 3

 15 اإلجمالي
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إختبككار صككدق اإلسككتبيان: قبككل الصككيا ة النهائيككة لالسككتبيان ونشككره  قامككت الباحثككة بككإجراء إختبككار صككدق 
اإلسككتبيان  للتأكككد مككن صككيا ة األسككئلة بأسككلوب واضككح  بعيككدا عككن كككل إلتبككاس أو  مككوض  و التعككرف 

المة تصككميمه. وقككد تككم عرضككه علككى أربعككة أسككاتذة متخصصككون فككي علككى مككدى شككمولية اإلسككتبيان  وسكك
بكككداء مالحظكككاتهم وتوصكككياتهم  التكككي  ادارة االعمكككال   وقكككد قكككام هكككؤالء المحّكمكككون بمراجعكككة اإلسكككتبيان  واي

 (.1أخذتها الباحثة بعين اإلعتبار عند إعداد اإلستبيان في شكله النهائي  والمبين في الملحق رقم )
يان: لةككرض إختبككار اإلتسككاق الككداخلي لمتةيككرات الدراسككة  و ل سككتبيان بشكككل عككام  إختبككار ثبككات اإلسككتب

(  الككككذي تتكككرواح قيمتككككه نظريكككا بككككين Alpha Cronbachإسكككتخدمت الباحثكككة معامككككل ألفكككا كرومبككككا  )
(  وكلمككا إقتككرب مككن الواحككد دل علككى وجككود ثبككات عككال  يطمككئن علككى صككدق أداة 1( والواحككد)0الصككفر)

دة " كككل إختبكار ثابككت صكادق"و تعتبككر القيمكة المقبولككة احصكائيًا لمعامككل الفكا كورنبككا  الدراسكة  طبقككا لقاعك
%( وقككد تكككم اجككراء اختبكككار المصكككداقية علككى اجابكككات المسككتجيبين وجكككاءت نتكككائج االختبككار كمكككا هكككو 60)

 موضح ادناه :
 ( اختبار الثبات : 5جدول )

      م  2017المصدر: إعداد الباحث من استمارة االستبيان  
% وتعنككي 60نالحكظ مككن الجككدول اعككاله ان  نتككائج اختبككار الثبككات لفرضككيات البحككث  أكبككر مككن 

هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي لجميكع المحكاور حيكث بلةكت قيمكة الكف كورنبكا  لعبكارات 
( , وبلةكت %81%( وعبكارات الفرضكية الثالثكة )66%( وعبكارات الفرضكية الثانيكة )78الفرضية االولكى )

%( اذن نفسكككر ان مسكككتوى الثبكككات مرتفكككع لجميكككع االفرضكككيات و ان 75قيمكككة الثبكككات الكلكككي للفرضكككيات )

 معامل الثبات الفرضيات الرقم

 .78 حصائية بين التدريب وأداء العاملين توجد عالقة ذات داللة ا 1

 .66 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين اساليب التدريب واداء العاملين 2

 .81 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين . 3

 .75 معامل الثبات الكلي
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المقككاييس التكككي اعتمككدت عليهكككا الباحثكككة لقيككاس الفرضكككيات  تتمتككع بالثبكككات الكككداخلي لعباراتهككا ممكككا يمككككن 
 الباحثة من االعتماد على هذه االجابات في تحقيق اهداف البحث .

بيانات واختبار الفرضيات                                                               تحليل ال 
     

 التوزيع التكراري والنسب المئوية للمعلومات الشخصية :
 ( العمر :6جدول )

 العمر التكرار النسبة
 سنة 30اقل من  10 %20
 سنة 40 – 30 23 %46
 سنة 50 – 40 9 %18
 فأكثرسنة  50 8 %16
 المجموع 50 100%

 م2017المصدر : أعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( سككنة 40 – 30( اعككاله ان معظككم افككراد عينككة البحككث اعمككارهم فككي الفئككة )6نالحككظ مككن الجككدول رقككم )

( 50 – 40% فككي الفئككة )18( سككنة , و30% اعمككارهم فكي الفئككة )اقككل مكن 20% , و 46وذلكك بنسككبة 
 سنة فأكثر( . 50هم في الفئة )% اعمار 16سنة و
 ( المؤهل العلمي : 7جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 %14 7 ثانوي
 %64 32 جامعي

 %22 11 فوق الجامعي
 %100 50 المجموع

 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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هلهم العلمككي جككامعي وذلككك ( اعككاله ان معظككم افكراد عينككة البحككث مككؤ 7نالحكظ مككن الجككدول رقككم )
 % مؤهلهم فوق الجامعي .22% مؤهلهم ثانوي , و14% , و 64بنسبة 
  ( التخصص :8جدول )

 النسبة التكرار التخصص
 %32 16 فني
 %36 18 تقني
 %32 16 اداري

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

% 36% من افراد عينة البحكث تخصصكهم فنكي , و 32اله ان ( اع8نالحظ من الجدول رقم )
 % تخصصهم اداري  .32تقنيين , و
 ( مدة الخدمة في الشركة  :9جدول )

 مدة الخدمة في الشركة التكرار النسبة
 سنة 5اقل من  8 %16
 سنة 10 – 5 23 %46
 سنة 15 –10 12 %24
 سنة فأكثر 15 7 %14
 المجموع 50 100%

 م .2017داد الباحث من بيانات االستبيان , المصدر : اع
( 10-5( اعككاله ان معظككم افكراد عينككة البحككث سككنوات خبككرتهم بككين )9نالحكظ مككن الجككدول رقككم )

( 5% خبككرتهم )اقككل مككن 16( سككنة , و15 – 10% خبككرتهم مككا بككين )24% , و 46سككنة وذلككك بنسككبة 
 سنة فأكثر( . 15% خبرتهم )14سنة و
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 ات التدريبية :( الدور 10جدول )     

 النسبة التكرار الدورات التدريبية
 %6 3  ير مدرب

 %40 20 دورة تدريبية واحدة
 %30 15 دورتان تدريبيتان

 %24 12 ثالثة دورات تدريبية فأكثر
 %100 50 المجموع

 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
افراد عينة البحكث تلقكوا دورة تدريبيكة واحكدة وذلكك ( اعاله ان معظم 10نالحظ من الجدول رقم )

% تلقكوا دورتكين تكدريبيتين 30%  يكر مكدربين و6% تلقوا ثالثكة دورات تدريبيكة , و24% , و 40بنسبة 
. 
 التوزيع التكراري والنسب المئوية للفرضيات : 

 الفرضية األولى : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وأداء العاملين 
 

 ( التدريب يساعد في رفع كفاءة اداء العاملين 11جدول )
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %30 15 أوافق بشدة
 %24 12 أوافق
 %16 8 محايد

 %12 6 ال أوافق
 %18 9 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
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م افككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى أن التككدريب يسككاعد فككي ( ان معظكك11يوضككح الجككدول )
%( لككككم 16%( ال يوافقككككون علككككى ذلككككك , و)30%(  , و  )54رفككككع كفككككاءة أداء العككككاملين وذلككككك بنسككككبة )

 يعطوا إجابات محددة . 
 ( التدريب ينمي اداء العاملين 12جدول )      

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %28 14 وافقأ
 %20 10 محايد

 %12 6 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( إن معظككم أفككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى أن التككدريب ينمككي أداء 12يوضككح الجككدول )
%( لككككم يعطككككوا إجابككككات 20ن علككككى ذلككككك , و)%( ال يوافقككككو 12%(  , و  )68العككككاملين وذلككككك بنسككككبة )

 محددة .
 ( التدريب يساهم في تطوير أداء العاملين 13جدول )    

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %28 14 أوافق بشدة

 %44 22 أوافق
 %16 8 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %4 2 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017الستبيان , المصدر : إعداد الباحث من بيانات ا
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( أن معظككم أفككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى أن التككدريب يسككاهم فككي 13يوضككح الجككدول )
%( لككم يعطككوا 16%( ال يوافقككون علككى ذلككك , و)12%(  , و  )72تطككوير أداء العككاملين وذلككك بنسككبة )

 إجابات محددة .   
 ( التدريب يؤدي إلى تجويد أداء العاملين 14جدول )       

 النسبة التكرار رجة الموافقةد
 %48 24 أوافق بشدة

 %46 23 أوافق
 %6 3 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( أن معظككم افككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى أن التككدريب يككؤدي الككى 14يوضككح الجككدول )
 %( لم يعطوا إجابات محددة .6%(  , و)94جويد أداء العاملين  وذلك بنسبة )ت
 ( التدريب يحسن مهارات العاملين 15جدول ) 

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %40 20 أوافق
 %12 6 محايد

 %8 4 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017احث من بيانات االستبيان , المصدر : اعداد الب
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( ان معظكككم افككككراد عينكككة البحكككث يوافقكككون بشككككدة علكككى ان التكككدريب يحسككككن 15يوضكككح الجكككدول )
%( لككككم يعطككككوا 12%( ال يوافقككككون علككككى ذلككككك , و)8%(  , و  )80مهككككارات العككككاملين  وذلككككك بنسككككبة )

توجكد عالقكة ذات داللكة ( االحصكاءات الوصكفية لعبكارات الفرضكية األولكى : 16اجابات محددة .جكدول )
 احصائية بين التدريب وأداء العاملين .

 العبكككككككككككارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النتيجة النسبية

التككككدريب يسككككاعد فككككي رفككككع كفككككاءة 
 أداء العاملين

 أوافق 62% 1.20 3.11

 أوافق %67 1.05 3.36 التدريب ينمي أداء العاملين
هم فكككي تطكككوير اداء التكككدريب يسكككا

 العاملين
 أوافق 64% 1.14 3.20

التككككدريب يككككؤدي الككككى تجويككككد أداء 
أوافق  %95 0.59 4.77 العاملين

 بشدة
أوافق  %91 0.78 4.54 التدريب يحسن مهارات العاملين

 بشدة
 أوافق %76 0.95 3.79 المؤشر العام للفرضية

 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
 ( ما يلي :17يتضح من الجدول )

/ جميع العبارات التي تعبر عن الفرضية االولى )توجد عالقة ذات داللة احصكائية بكين التكدريب وأداء 1
( وهكذه النتيجكة تكدل علكى موافقكة أفكراد العينكة علكى ككل 3العاملين( يزيد متوسطها عن الوسكط المعيكاري )

 العبارات التي تعبر عن الفرضية .
بارة  من عبارات الفرضية هي العبارة )التكدريب يكؤدي الكى تجويكد أداء العكاملين( بأهميكة نسكبية / أهم ع2

( 0.59( وبكانحراف معيكاري )4.77%   حيكث بلكم متوسكط إجابكات أفكراد العينكة علكى العبكارة )95بلةت 
. 
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راد % وهكككذا يكككدل علكككى أن إفككك76( , واهميكككة نسكككبية بلةكككت 3.79/ كمكككا بلكككم متوسكككط جميكككع العبكككارات )3
(   ممكككا 0.95العينكككة يوافقكككون علكككى جميكككع العبكككارات التكككي تقكككيس الفرضكككية األولكككى   بكككانحراف معيكككاري )

 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 
 الفرضية الثانية : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أساليب التدريب وأداء العاملين 

 
 
 

 تدريب في اعداد عمالة قادرة على اداء العمل بالشكل المطلوب  ( يساهم ال18جدول )       
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %34 17 أوافق بشدة
 %24 12 أوافق
 %22 11 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %12 6 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

أن معظككم افككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى أن يسككاهم التككدريب فككي ( 18يوضككح الجككدول )
%( ال يوافقككون 20%(  , و  )58اعكداد عمالكة قكادرة علكى أداء العمكل بالشككل المطلكوب  وذلكك بنسكبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 22على ذلك , و)
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 الخدمات   ( التدريب ينعكس على أداء العاملين في تقديم 19جدول )       
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %46 23 أوافق بشدة
 %28 14 أوافق
 %10 5 محايد

 %10 5 ال أوافق
 %6 3 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

تكدريب يكنعكس علكى ( ان معظم افراد عينة البحث يوافقكون بشكدة علكى أن ال19يوضح الجدول )
%( ال يوافقككككون علككككى ذلككككك , 16%(  , و  )74أداء العككككاملين فككككي تقككككديم الخككككدمات وذلككككك بنسككككبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 10و)
 ( تدريب العاملين يساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية   20جدول )      

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %50 25 أوافق بشدة

 %38 19 أوافق
 %10 5 محايد

 %2 1 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( أن معظكككم أفكككراد عينكككة البحكككث يوافقكككون بشكككدة علكككى أن تكككدريب العكككاملين 21يوضكككح الجكككدول )
%( ال يوافقككككون علككككى ذلككككك , 2%(, و  )88يسككككاعد فككككي خلككككق نككككوع مككككن الرقابككككة الذاتيككككة وذلككككك بنسككككبة )

 %( لم يعطوا اجابات محددة . 10و)
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( التكككدريب يسكككاعد العكككاملين فكككي الشكككركة علكككى زيكككادة ثقكككتهم فكككي انفسكككهم وتنميكككة روح اإلبكككداع 22جكككدول )
 والتطوير 

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %42 21 أوافق بشدة

 %36 18 أوافق
 %8 4 محايد

 %8 4 ال أوافق
 %6 3 ةال أوافق بشد

 %100 50 المجموع
 م2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

( ان معظكككم افكككراد عينكككة البحكككث يوافقكككون بشكككدة علكككى أن التكككدريب يسككككاعد 23يوضكككح الجكككدول )
%(, و  78العاملين في الشركة على زيادة ثقتهم في أنفسكهم وتنميكة روح اإلبكداع والتطكوير وذلكك بنسكبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 8افقون على ذلك , و)%( ال يو 14)
 
 ( التدريب يساهم في تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي 24جدول )

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %32 16 أوافق بشدة

 %50 25 أوافق
 %18 9 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م2017ر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , المصد
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( ان معظككم افككراد عينككة البحككث يوافقككون بشككدة علككى ان التككدريب يسككاهم فككي 24يوضككح الجككدول )
%( لكم يعطكوا اجابكات 18%( , و)82تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولكوجي وذلكك بنسكبة )

 محددة. 
رات الفرضككية الثانيككة : توجككد عالقككة ذات داللككة احصككائية بككين ( االحصككاءات الوصككفية لعبككا25جككدول ) 

 اساليب التدريب وأداء العاملين 

الوسط  العككككككككككككككبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النتيجة النسبية

يسككككاهم التككككدريب فككككي اعككككداد عمالككككة قككككادرة علككككى 
 اداء العمل بالشكل المطلوب

 اوافق بشدة 84% 1.10 4.20

التكككدريب يكككنعكس علكككى اداء العكككاملين فكككي تقكككديم 
 اوافق بشدة %85 1.09 4.25 الخدمات

تدريب العاملين يساعد في خلق نوع مكن الرقابكة 
 الذاتية

 اوافق بشدة 94% 0.84 4.72

التدريب يساعد العكاملين فكي الشكركة علكى زيكادة 
 افق بشدةاو  %90 0.98 4.50 ثقتهم في انفسهم وتنمية روح االبداع والتطوير

التكككككدريب يسكككككاهم فكككككي تأهيكككككل العكككككاملين لمواكبكككككة 
 التطور العلمي والتكنولوجي .

 اوافق بشدة 96% 0.70 4.80

 اوافق بشدة %90 0.94 4.50 المؤشر العام للفرضية
 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

 ( ما يلي :26يتضح من الجدول )
عبكككر عكككن الفرضكككية الثانيكككة )توجكككد عالقكككة ذات داللكككة إحصكككائية بكككين اسكككاليب /  جميكككع العبكككارات التكككي ت1

( وهككذه النتيجككة تككدل علككى موافقككة أفككراد 3التككدريب وأداء العككاملين( يزيككد متوسككطها عككن الوسككط المعيككاري )
 العينة على كل العبارات التي تعبر عن الفرضية .

سككاهم فككي تأهيككل العككاملين لمواكبككة التطككور / أهككم عبككارة  مككن عبككارات الفرضككية هككي العبككارة )التككدريب ي2
%   حيككث بلككم متوسككط إجابككات أفككراد العينككة علككى العبككارة 96العلمككي والتكنولككوجي( بأهميككة نسككبية بلةككت 

 ( .0.70( وبانحراف معياري )4.80)
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% وهكككذا يكككدل علكككى أن إفكككراد 90( , وأهميكككة نسكككبية بلةكككت 4.50/ كمكككا بلكككم متوسكككط جميكككع العبكككارات )3
(   ممكا 0.94ون بشدة على جميع العبارات التي تقكيس الفرضكية الثانيكة   بكانحراف معيكاري )العينة يوافق

 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 
 الفرضية الثالثة : توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التدريب وتنمية اداء العاملين 

 عداد الخطط يعد نوعًا من التحفيز المعنوي( السماح بمشاركة العاملين في ا27جدول ) 
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %34 17 أوافق بشدة
 %40 20 أوافق
 %16 8 محايد

 - - ال أوافق
 %10 5 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

البحكككث يوافقكككون بشكككدة علكككى ان السكككماح بمشكككاركة ( أن معظكككم افكككراد عينكككة 27يوضكككح الجكككدول )
%( ال يوافقكون 10%(, و  )74العاملين في اعداد الخطط يعد نوعًا من التحفيز المعنكوي وذلكك بنسكبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 16على ذلك , و)
 ( استخدام أساليب متطورة في التدريب يساعد في تنمية قدرات العاملين 28جدول )     

 النسبة التكرار ة الموافقةدرج
 %20 10 أوافق بشدة

 %34 17  أوافق
 %20 10 محايد

 %16 8 ال أوافق
 %10 5 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
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 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
ب ( أن معظكككم أفكككراد عينكككة البحكككث يوافقكككون بشكككدة علكككى أن اسكككتخدام اسكككالي28يوضكككح الجكككدول )

%( ال يوافقكككون 26%(, و  )54متطكككورة فكككي التكككدريب يسكككاعد فكككي تنميكككة قكككدرات العكككاملين وذلكككك بنسكككبة )
 %( لم يعطوا إجابات محددة . 20على ذلك , و)

 ( التدريب يساهم باالرتقاء في أداء العاملين 29جدول )    
 النسبة التكرار درجة الموافقة

 %30 15 أوافق بشدة
 %42 21  أوافق
 %16 8 محايد

 %12 6 ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

(أن معظككككم أفككككراد عينككككة البحككككث يوافقككككون بشككككدة علككككى أن التككككدريب يسككككاهم 29يوضككككح الجككككدول )
%( لككككم 16لكككك , و)%( ال يوافقكككون علككككى ذ12%(, و  )72باالرتقكككاء فكككي أداء العككككاملين وذلكككك بنسككككبة )

 يعطوا إجابات محددة . 
 ( التدريب يساهم بإدخال مهارات فعالة لزيادة االداء 30جدول )     

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %46 23  أوافق
 %14 7 محايد

 - - ال أوافق
 - - ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
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 م .2017نات االستبيان , المصدر : اعداد الباحث من بيا
( أن معظكككم أفككككراد عينكككة البحككككث يوافقكككون بشككككدة علكككى أن التككككدريب يسككككاهم 30يوضكككح الجككككدول )

 %( لم يعطوا إجابات محددة .  14%(, و )86بإدخال مهارات فعالة لزيادة األداء وذلك بنسبة )
 دة ( عملية التدريب المستمرة تساهم في تقديم الخدمات بصورة جي31جدول )      

 النسبة التكرار درجة الموافقة
 %40 20 أوافق بشدة

 %38 19 أوافق
 %6 3 محايد

 %10 5 ال أوافق
 %6 3 ال أوافق بشدة

 %100 50 المجموع
 م .2017المصدر : إعداد الباحث من بيانات االستبيان , 

ريب ( ان معظككككم أفكككراد عينككككة البحككككث يوافقككككون بشكككدة علككككى أن عمليككككة التككككد32يوضكككح الجككككدول )
%( ال يوافقككون علككى 16%(, و  )78المسككتمرة تسككاهم فككي تقككديم الخككدمات بصككورة جيككدة وذلككك بنسككبة )

 %( لم يعطوا إجابات محددة . 6ذلك , و)
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( االحصككاءات الوصككفية لعبككارات الفرضككية الثالثكككة : توجككد عالقككة ذات داللككة احصككائية بكككين 33جككدول )

 اساليب التدريب وأداء العاملين 

 عككككككككككككككباراتال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

السكككماح بمشكككاركة العكككاملين فكككي اعكككداد الخطكككط 
 يعد نوعًا من التحفيز المعنوي

4.48 0.87 89% 
اوافق 
 بشدة

اسكككتخدام اسكككاليب متطكككورة فكككي التكككدريب يسكككاعد 
 في تنمية قدرات العاملين 

 اوافق 66% 1.30 3.30

 %84 0.79 4.22 التدريب يساهم باالرتقاء في اداء العاملين 
اوافق 
 بشدة

التككككدريب يسككككاهم بإدخككككال مهككككارات فعالككككة لزيككككادة 
 االداء 

4.81 0.56 96% 
اوافق 
 بشدة

عمليككككككة التككككككدريب المسككككككتمرة تسككككككاهم فككككككي تقككككككديم 
 الخدمات بصورة جيدة 

4.76 0.62 95% 
اوافق 
 بشدة

 %86 0.83 4.31 المؤشر العام للفرضية
اوافق 
 بشدة

 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
 ( ما يلي :33يتضح من الجدول )

/  جميككع العبكككارات التكككي تعبككر عكككن الفرضكككية الثالثككة )توجكككد عالقكككة ذات داللككة احصكككائية بكككين التكككدريب 1
جككة تكككدل علكككى موافقكككة أفكككراد ( وهكككذه النتي3وتنميككة أداء العكككاملين( يزيكككد متوسكككطها عككن الوسكككط المعيكككاري )

 العينة على كل العبارات التي تعبر عن الفرضية .
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/ أهككم عبككارة  مككن عبككارات الفرضككية هككي العبككارة )التككدريب يسككاهم بإدخككال مهككارات فعالككة لزيككادة االداء( 2
( وبكككانحراف 4.80%   حيكككث بلكككم متوسكككط إجابككات أفكككراد العينكككة علكككى العبكككارة )96بأهميككة نسكككبية بلةكككت 

 ( .0.70)معياري 
% وهكككذا يكككدل علكككى أن إفكككراد 86( , واهميكككة نسكككبية بلةكككت 4.31/ كمكككا بلكككم متوسكككط جميكككع العبكككارات )3

(   ممكا 0.83العينة يوافقون بشدة على جميع العبارات التكي تقكيس الفرضكية الثالثكة   بكانحراف معيكاري )
 يشير إلى تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات . 

 ت :اختبار الفرضيا 
( اختبكككار مربكككع ككككأي لعبكككارات الفرضكككية األولكككى : توجكككد عالقكككة ذات داللكككة احصكككائية بكككين 34جكككدول )  

 التدريب      واداء العاملين 
القيمة  العبككككككككككككككككارات

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

 دالة 0.02 4 15.4 التدريب يساعد في رفع كفاءة اداء العاملين
 دالة 0.03 4 19.7 التدريب ينمي اداء العاملين

 دالة 0.02 4 17.2 التدريب يساهم في تطوير اداء العاملين
 دالة 0.00 4 24.5 التدريب يؤدي الى تجويد اداء العاملين

 دالة 0.00 4 36.2 التدريب يحسن مهارات العاملين
 دالة 0.00 4 22.8 المؤشر العام للفرضية

 م .2017د الباحث من بيانات االستبيان , المصدر : اعدا
 ( ان : 34نالحظ من الجدول ) 

( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05( وهككي اقككل مككن )0.02ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة االولككى ) 1
 يساعد في رفع كفاءة اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05هككي أقككل مككن )( و 0.03ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة الثانيككة ) 2
 ينمي أداء العاملين( صحيحة و مقبولة.
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( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05( وهككي أقككل مككن )0.02ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة الثالثككة ) 3
 يساهم في تطوير اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05( وهككي أقككل مككن )0.00ابعككة )ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة الر  4
 يؤدي الى تجويد اداء العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتكالي تصككبح العبكارة )التككدريب 0.05( وهككي أقكل مككن )0.00ك القيمكة االحتماليكة للعبككارة الخامسكة ) 5
 يحسن مهارات العاملين( صحيحة و مقبولة .

بكككع ككككأي( لعبكككارات الفرضكككية االولكككى الكككي صكككحتها واثبكككات وجكككود عالقكككة ذات داللكككة # يشكككير اختبكككار )مر 
( ومقارنتهككا بالجدوليككة  22.8احصككائية بككين التككدريب واداء العككاملين وذلككك مككن خككالل القيمككة المحسككوبة )

 ( تؤكد ذلك .0.00وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
ثانيكككة : توجكككد عالقكككة ذات داللكككة احصكككائية بككككين ( اختبكككار مربكككع ككككأي لعبكككارات الفرضكككية ال35جكككدول ) 

 اساليب التدريب واداء العاملين

 العبككككككككككككككككارات
القيمة 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

يسككككاهم التككككدريب فككككي اعككككداد عمالككككة قككككادرة علككككى اداء 
 العمل بالشكل المطلوب

 دالة 0.00 4 20.5

العكككككككاملين فكككككككي تقكككككككديم  التكككككككدريب يكككككككنعكس علكككككككى اداء
 الخدمات

 دالة 0.00 4 24.2

تككككدريب العككككاملين يسككككاعد فككككي خلككككق نككككوع مككككن الرقابككككة 
 الذاتية

 دالة 0.00 4 30.3

التدريب يساعد العاملين في الشركة علكى زيكادة ثقكتهم 
 في انفسهم وتنمية روح االبداع والتطوير

 دالة 0.00 4 27.5

بكككة التطكككور التككدريب يسكككاهم فككي تأهيكككل العككاملين لمواك
 العلمي والتكنولوجي .

 دالة 0.00 4 24.7

 دالة 0.00 4 34.5 المؤشر العام للفرضية
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 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
 ( ان :35نالحظ من الجدول )

( بالتكككالي تصككبح العبككارة )يسكككاهم 0.05( وهكككي أقككل مككن )0.00ك القيمككة االحتماليكككة للعبككارة االولككى ) 1
 التدريب في اعداد عمالة قادرة على اداء العمل بالشكل المطلوب( صحيحة و مقبولة .

( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05( وهككي أقككل مككن )0.00ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة الثانيككة ) 2
 ينعكس على اداء العاملين في تقديم الخدمات( صحيحة و مقبولة .

( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )تكككدريب 0.05( وهكككي أقكككل مكككن )0.00رة الثالثكككة )ك القيمككة االحتماليكككة للعبكككا 3
 العاملين يساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية( صحيحة و مقبولة .

( بالتككالي تصككبح العبككارة )التككدريب 0.05( وهككي أقككل مككن )0.00ك القيمككة االحتماليككة للعبككارة الرابعككة ) 4
قككتهم فكككي انفسككهم وتنميكككة روح االبككداع والتطكككوير( صكككحيحة و يسككاعد العكككاملين فككي الشكككركة علككى زيكككادة ث

 مقبولة .
( بالتكالي تصككبح العبكارة )التككدريب 0.05( وهككي اقكل مككن )0.00ك القيمكة االحتماليكة للعبككارة الخامسكة ) 5

 يساهم في تأهيل العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي ( صحيحة و مقبولة .
لعبكككارات الفرضكككية الثانيكككة الكككي صكككحتها واثبكككات وجكككود عالقكككة ذات داللكككة # يشكككير اختبكككار )مربكككع ككككأي( 

( ومقارنتهككا 34.5وذلككك مككن خككالل القيمككة المحسككوبة ) احصككائية بككين اسككاليب التككدريب و أداء العككاملين
 ( تؤكد ذلك .0.00بالجدولية  وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
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لفرضككككية الثالثككككة : توجككككد عالقككككة ذات داللككككة احصككككائية بككككين ( اختبككككار مربككككع كككككأي لعبككككارات ا36جككككدول )
 التدريب وتنمية أداء العاملين 

 العبككككككككككككككككارات
القيمة 
المحسو 
 بة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

السككماح بمشككاركة العككاملين فككي اعككداد الخطككط يعككد نوعككًا 
 من التحفيز المعنوي

 دالة 0.00 4 11.8

اليب متطككورة فككي التككدريب يسككاعد فككي تنميككة اسككتخدام اسكك
 قدرات العاملين 

 دالة 0.03 4 19.5

 دالة 0.00 4 16.7 التدريب يساهم باالرتقاء في اداء العاملين 
 دالة 0.04 4 20.5 التدريب يساهم بإدخال مهارات فعالة لزيادة االداء 

عمليككككة التككككدريب المسككككتمرة تسككككاهم فككككي تقككككديم الخككككدمات 
 بصورة جيدة 

 دالة 0.00 4 10.1

 دالة 0.00 4 12.4 المؤشر العام للفرضية
 

 م .2017المصدر : اعداد الباحث من بيانات االستبيان , 
( ان :36نالحظ من الجدول )  

( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )السكككماح 0.05( وهكككي اقكككل مكككن )0.00كككك القيمكككة االحتماليكككة للعبكككارة االولكككى )1
 طط يعد نوعًا من التحفيز المعنوي( صحيحة و مقبولة .بمشاركة العاملين في اعداد الخ

( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )اسكككتخدام 0.05( وهكككي اقكككل مكككن )0.03كككك القيمكككة االحتماليكككة للعبكككارة الثانيكككة )2
 اساليب متطورة في التدريب يساعد في تنمية قدرات العاملين( صحيحة و مقبولة .

( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )التكككدريب 0.05( وهكككي اقكككل مكككن )0.00كككك القيمكككة االحتماليكككة للعبكككارة الثالثكككة )3
 يساهم باالرتقاء في اداء العاملين( له عالقة بجودة المراجعة الداخلية ورفع كفاءتها( صحيحة و مقبولة 
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( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )التكككدريب 0.05( وهكككي اقكككل مكككن )0.00كككك القيمكككة االحتماليكككة للعبكككارة الرابعكككة )4
 رات فعالة لزيادة االداء( صحيحة و مقبولة .يساهم بإدخال مها

( بالتكككالي تصكككبح العبكككارة )عمليكككة 0.05( وهكككي اقكككل مكككن )0.00كككك القيمكككة االحتماليكككة للعبكككارة الخامسكككة )5
 التدريب المستمرة تساهم في تقديم الخدمات بصورة جيدة( صحيحة و مقبولة .

تها واثبكككات وجكككود عالقكككة ذات داللكككة # يشكككير اختبكككار )مربكككع ككككأي( لعبكككارات الفرضكككية الثالثكككة الكككي صكككح
( ومقارنتهككككا 12.4احصككككائية بككككين التككككدريب وتنميككككة اداء العككككاملين وذلككككك مككككن خككككالل القيمككككة المحسككككوبة )

 ( تؤكد ذلك .0.00بالجدولية  وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)
                               أواًل : النتائج:                                          

 / التدريب يؤدي الى تجويد أداء العاملين في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .1
 / ساهم التدريب في تأهيل العاملين في الشركة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي .2
 / تدريب العاملين ساهم في إدخال مهارات فعالة لزيادة االداء الوظيفي .3
 /  تدريب في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ساعد في خلق نوع من الرقابة الذاتية لديهم .4
 / عملية التدريب المستمرة في الشركة ساهمت في تقديم الخدمات بصورة جيدة .5
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ثانيًا : التوصيات:         

تحكككدد المطلكككوب مكككن التكككدريب  ضكككرورة تحديكككد االحتياجكككات التدريبيكككة بنكككاء علكككى مؤشكككرات موضكككوعية .1
 معالجتها وتشمل تحليل كل من األداء التنظيمي للشركة والعمل وأداء الموظف .

يجب  اختيار البرامج التدريبيكة التكي تلبكي االحتياجكات التدريبيكة للشكركة بدقكة بحيكث تككون محتويكات  .2
 البرامج متوافقة مع طبيعة عمل الموظف .

التنسككيق  بككين الوحككدات اإلداريككة داخككل الشككركة وفقككًا لمككا هككو  عنككد ترشككيح المككوظفين للتككدريب يجككب .3
 مطلوب مع تجنب العالقات الشخصية في منح الفرص التدريبية  .

التوعية المسكتمرة بأهميكة التكدريب واقنكاع العكاملين بدرجكة االسكتفادة التكي تتحقكق منكه ومكدى انعكاسكة  .4
 االيجابي على العمل .

ن التكدريب وفكق آليكات ومقكاييس محكددة للتعكرف علكى نقكاط الضكعف االهتمام بتقيكيم وقيكاس العائكد مك .5
 والقوة في توجيه النشاط التدريبي بما يضمن جدوى التدريب للشركة والعاملين .

ضرورة التركيز على االنفاق على العملية التدريبية بشككل مناسكب باعتبكاره إنفكاق اسكتثماري يكنعكس   .6
 لك بعض الوقت.مردوده على مستقبل الشركة ولو استةرق ذ

 المصادر والمراجع :   
/ فاديكه محمكود علككي   أثكر التككدريب  فكي رفككع كفكاءة أداء العككاملين   رسكالة ماجسككتير   جامعكة النيلككين 1

 م . 2006
/ ال بشكككر   تقكككديم بكككرامج التكككدريب فكككي شكككركة سكككابك وأثرهكككا علكككي أداء العكككاملين   رسكككالة ماجسكككتير   2

 م .   20013جامعة ال البيت   
/ أمل عبد الكرحمن اإلمكام   أثكر القكوي العاملكة علكي أداء العكاملين   رسكالة ماجسكتير   جامعكة النيلكين 3

 م .   2007
/ أبككو بكككر عمككر محمككد   دور التككدريب فككي رفككع كفككاءة العككاملين   رسككالة ماجسككتير   جامعيككة النيلككين   4

 م . 2007



 

109 
 

قسام اإلداريين في الجامعكات األردنيكة مكن وجهكة / الزعبي   االحتياجات التدريبية للمديرين ورؤساء األ5
 م.     1991نظرهم  والبرامج التدريبية التي اشتركوابها   

 م.1991  مخامرة   التدريب في الشركات األردنية: تحليل للممارسات والنشاطات/ 6

 م .1978/ احمد باشات , اسس التدريب , القاهرة , دار النهضة 7
 م.2007ن , ادارة الموارد البشرية , الخرطوم المجلة / احمد ابراهيم ابو س8
 م .1999/ بكرى الطيب موسى , ادارة االفراد , الخرطوم ,جامعة امدرمان االسالمية , 9
 م. 2007/ مدحت ابو النصر , ادارة وتنمية الموارد البشرية , القاهرة محدثة النيل العربيه , 10
 م .  1996البشرية ,  زة , دار الشروق  / مصطفى نجيب شاويش , ادارة الموارد11
 م.2004/ محمد صالح صالح , ادارة الموارد البشرية , عمان دار الحامية 12
 م. 2007/ منير نورى , فريد كورتر , ادارة الموارد البشرية, عمان دار الحامية 13
لمككوارد البشككرية  / عبكد المعطككى محمككد , محمككد عسككاف , ومشككاركة يعقككوب حمككدان , التككدريب وتنميككة ا14

 م .2000االسس والعمليات , عمان , دار زهران للنشر والتوزيع 
 م. 1998/ نفيسة محمد باشرى , ادارة االفراد القاهرة , دار النهضة 15
 م .2000/ عبد الةفار حمد , ادارة االفراد والمنظمات , دار المعرفة الجامعية القاهرة, 16
 .1964لتدريب والتنمية , القاهرة , / عبد الرحمن توفيق , موسوعة ا17
 .2004/ سنان الموسوى , ادارة الموارد البشرية , عمان دار مجدالوى , 18
/ صككالح الككدين عبككد البككاقى , ادارة االفككراد , االسكككندرية , مطبعككة االشككعاع الفنيككة , الطبعككة االولككى , 19

 م.2001
لسكككككودان , دار جامعكككككة السكككككودان المفتوحكككككة / إدارة المكككككوارد البشكككككريه , أ.د / محمكككككد حسكككككن حكككككافظ   ا20

 م.2004للطباعة , الطبعة االولى , 
 م. 2006/ مجلة تنمية المعرفة والمهارات والقدرات والسلوك ,احمد ماهر 21
 م .2007/ موسوعة التدريب والتنمية , القاهرة , 22
 / المنتدى العربي للموارد البشرية .23
 / الشركة السودانية للكهرباء.24


