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ABSTRACT 

The objective of this Quantitative research was to identify the measurement of the 

return of the training investment through an applied study on the training programs 

implemented in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. The problem is 

the belief that; it is useless to evaluate training programs, and the officials fear to 

show the shortcomings or failures of the training program. To achieve the objectives 

of the research, researcher used the questionnaire as a key tool for data collection, 

and the descriptive analytical method for conducting research. The study community 

is staffed by administrators and employees in the Ministry of Education which 

approaches (829) employees, the researcher used the Random class sample, 

distributed (263) questionnaire and retrieved (215) questionnaire, where the recovery 

rate (81.8%) The Statistical Data Analysis Program (SPSS) was used. The findings 

revealed that: that the level of interaction of trainees in the training programs 

implemented was high and the level of trainees' acquisition of skills and knowledge 

from the training programs implemented was high, and that the level of trainees' 

application of the skills of the training programs was average, and the results showed 

that the training programs had an effect on the trainees' environment on average. The 

study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: To 

take into account the design of the training programs according to a scientific 

methodology, the steps and procedures are studied in all the training stages so that 

the training programs achieve the desired objectives of the training. The research also 

recommended giving the workers the opportunity to choose training programs that 

correspond to their abilities and training needs. The research also recommended 

preparing the annual training plan for training and following up the impact of training 

in coordination between the training supervisors and supervisors of the trainees in 

the field of education according to their specialization 

Key words: training outcome, training investment, human resources. 
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 ملخص ال

 

يهدف هذا البحث الكمي إىل تشخيص نتائج قياس عائد االستثمار التدرييب، للربامج التدريبية املطبقة يف وزارة الرتبية 
 العائد من االستثمار التدرييب.والتعليم بسلطنة عمان، من خالل تقييم نتائج التدريب وفق منهجية "فيليبس" يف قياس 

حيث تكمن املشكلة يف االعتقاد السائد؛ بعدم فائدة تقومي الربامج التدريبية، و خوف املسؤولني من إظهار عيوب أو 
ولتحقيق أهداف البحث اعتمد املنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون جمتمع الدراسة من فشل الربنامج التدرييب.

( موظف وموظفة، واختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية 829يف وزارة الرتبية والتعليم البالغ عددهم ) واملوظفنياإلداريني 
اإلحصائي لتحليل  SPSS)(. استخدمت االستبانة كأداة رئيسية جلمع البيانات، ومت استخدام برنامج )215) بلغت

كما أظهرت كان مرتفعاً،    أثناء تنفيذ الربامج التدريبية املنفذةأظهرت نتائج البحث أن مستوى تفاعل املتدربني  البيانات.
 املتدربني للمهارات واملعارف من الربامج التدريبية املنفذة جاء بشكل مرتفع أيضاً،نتائج البحث أن مستوى اكتساب 

ققت تأثرياً على بيئة املتدربني وأن مستوى تطبيق املتدربني ملهارات الربامج التدريبية كان متوسطاً، وأن الربامج التدريبية ح
ضرورة تصميم الربامج التدريبية وفق منهجية علمية مدروسة اخلطوات واإلجراءات يف  أوصى البحث: بشكل متوسط.

مجيع املراحل التدريبية لكي حتقق الربامج التدريبية األهداف املرجوة. كذلك العمل على إعطاء العاملني فرصة الختيار 
ية اليت تتوافق مع قدراهتم وحاجاهتم التدريبية واختصاصات ومهام عملهم ووظيفتهم. كما أوصى البحث الربامج التدريب

بإعداد اخلطة التدريبية السنوية للتدريب وملتابعة أثر التدريب بالتنسيق بني القائمني على التدريب واملشرفني على املتدربني 
 يف امليدان الرتبوي كٌل وفق ختصصه.

 التدريب، املوارد البشرية.استثمار عائد التدريب، : تاحيةالكلمات املف
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 المقدمة
يشغل االستثمار يف تأهيل وتدريب املوارد البشرية مكانة متميزة بني أوجه االستثمار املختلفة نظرا ألمهية املوارد البشرية 

استنادا إىل مستوى تأهيلها وكفاءة النظم اليت يف حتقيق التقدم والتنمية، حيث أصبحت هذه املوارد مقياس لثروة األمم 
تدفعها لإلنتاج واخلدمات األخرى. ويأيت التدريب من خالل ارتباطه مع واقع العمل الوسيلة األساسية لتحقيق هذا 

ثمار اهلدف، ومع التغريات التقنية املتالحقة ووجود األهداف الرتبوية واملتطلبات االجتماعية والفنية اليت تستدعي االست
يف تدريب الكوادر التعليمية، يتطلب إعطاء التدريب أولوية يف جماالت االستثمار بأساليب منهجية علمية وتطبيقية 
تضمن حتقيق املردودات العملية واالقتصادية واالجتماعية للتدريب وجتنب اهلدر يف اإلنفاق على التدريب الغري فعال، 

لتقييم املستمر لتحقق أهداف التدريب وقياس ما يتحقق منه من عوائد ويتم التعرف على جدوى التدريب من خالل ا
 للوقوف على مواطن الضعف اليت قد تقابله وتعزيز مواطن القوة وتفعيلها.

وقد تعددت املنهجيات اليت تناولت تقييم أثر التدريب وقياس العائد منه، وتعترب منهجية فيليبس يف تقييم العائد من  
ريب من أشهر النماذج املستخدمة حالًيا على املستوى العاملي، وتتمثل املنهجية يف تقييم الربنامج االستثمار يف التد

التدرييب يف مخس مراحل أساسية، هي: ردة الفعل، التعلم، والتطبيق، األثر على املؤسسة، والعائد من االستثمار. 
رييب للربامج التدريبية املنفذة ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم وسيتناول هذا البحث حتليل نتائج قياس العائد من االستثمار التد

بسلطنة عمان يف كل من مرحلة ردة الفعل والتعلم والتطبيق والتعرف على األثر التدرييب على املوارد البشرية وعلى ميدان 
 عملهم، واالقرتاحات اليت حتقق أكرب عائد على االستثمار يف التدريب.

 مشكلة البحث:
دللت نتائج الدراسة االستطالعية اليت أجراها فريق تقييم العائد التدرييب يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واليت 

 هدفت للتعرف على األسباب اليت تواجه تقييم العائد من التدريب فأظهرت نتائج الدراسة االيت:
 االعتقاد السائد بعدم فائدة تقومي الربامج التدريبية.-
 العتقاد بأن عملية تقييم العائد التدرييب من الربامج التدريبية أثبات لفشل أو جناح الربنامج التدرييب.ا-
 خوف املسؤولني من إظهار عيوب أو فشل الربنامج التدرييب.-
 االعتقاد بعض املسؤولني بأن عملية تقييم العائد من الربامج التدريبية مكلفة جداً. -
 فني واملسؤولني يف تقييم املتدربني نوع من العبء اإلضايف ملهامهم الوظيفية.اعتبار مشاركة املشر  -
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ويأيت هذا البحث لتوضيح أمهية تقييم العائد من التدريب وقياس أثره على املتدربني والوحدات التعليمية املختلفة التابعة 

االستثمار التدرييب وحتديد أهم النتائج اليت حققتها لوزارة الرتبية والتعليم، من خالل تطبيق منهجية فيلبس للعائد من 
الربامج التدريبية املنفذة يف على مستوى املوظفني وعلى مستوى املؤسسات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. 

ارة الرتبية والتعليم ومن هنا يتحدد سؤال البحث الرئيسي ما أثر قياس العائد من االستثمار يف تدريب املوارد البشرية بوز 
 بسلطنة عمان؟

 أهداف البحث:
 . تشخيص درجة تفاعل املتدربني يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟1
ارة الرتبية والتعليم .مناقشة درجة اكتساب املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوز 2

 بسلطنة عمان؟
.توضيح درجة تطبيق املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم 3

 بسلطنة عمان؟
 التعليم بسلطنة عمان؟.حتليل أثر العائد من االستثمار يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية و 4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد التدريب أحد أهم العناصر اهلامة لتنمية املوارد البشرية وتطويرهم، فالتدريب أحد هناصر اإلدارة اليت تساعد املوارد 

 البشرية على أداء املهام املسندة اليه بكفاءة وفاعلية.
جلميع املستويات اإلدارية يف املؤسسة دون استثناء، وهي عملية مرتابطة ومستمرة ووسيلة فالتدريب عملية شاماة تنموية 

هامة للتنمية والتطوير، حيث إذا مت أستثمارها واستخدامها تساعد على تطوير كفاءة األداة والعمل على رفع اإلنتاجية، 
يف تنمية احلضارة والثقافة والعمل على التقدم وأوضحت نتائج العديد من األحباث والدراسات أن للتدريب دورًا هامًا 

 م(.2007واالزدهار)أبو سليمة،
 مفهوم تقييم العائد على االستثمار في التدريب :

يعرف تقييم التدريب على انه عملية التعرف على مدى التأثري الذي أحدثه التدريب يف املشاركني يف الربنامج التدرييب 
موعة املهارات والقدرات واملعارف والعادات واالجتاهات اجلديدة، وتـأثريها على من خالل عملية قياس موضوعية جمل

 (6، ص2002العمل، والتطوير الذي أحدثه هذا التدريب يف سلوك املشاركني ويف أداء املنظمة )الوهاب وآخرون، 
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الربوفيسور جاك فيلبس يف الثمانينات من القرن وقد ظهرت العديد من النظريات يف تقييم التدريب، منها ما استند عليه 

املاضي يف تطوير منوذج عملية تقييم التدريب اعتماًدا على منوذج دونالد كريكباتريك يف قياس املستويات األربعة وهي 
ردة الفعل، والتعلم، والتطبيق، والنتائج من عملية التدريب، حبيث أضاف مستوى خامًسا ميثل مستوى حساب )عائد 

كلفة التدريب( الذي يسهم يف قياس العائد من التدريب يف صورة عوائد مالية أو عوائد أداء على املؤسسة معتمدا ت
 بصورة أساسية على طبيعة الربنامج التدرييب.
 أهمية قياس العائد من االستثمار التدريبي:

القائمني على التدريب من متابعة  سهولة متابعة وتقييم التدريب، فوجود نظام لقياس العائد من التدريب ميكن-1
الدورات اليت نفذت واليت مل تنفذ، ونتائج الربامج اليت حققت نتائج مميزه واليت كانت نتائجها دون املستوى املطلوب، 

 وتقدمي تقرير عن أسباب التدين وطرق عالجه لتاليف تكراره.
التدريب يساعد يف حتسني جودة التدريب من خالل ضبط جودة التدريب وحتسينه، فوجود نظام قياس العائد من -2

 أعداد خطة التدريب والطرق اليت سيتدرب هبا املستهدفون والوقوف على تنفيذها على أكمل وجه.
ربط التدريب بأهداف املؤسسة، فيتطلب من املؤسسة أن تضع خطة لتدريب املوظفني مبنية على األهداف اليت -3

 حقق من هذه األهداف اال من خالل وجد نظام لقياس العائد من التدريب.تسعى إىل حتقيقها ولن يتم الت
مربر للمصروفات الكبرية يف التدريب، فالتدريب كما هو معروف حيتاج إىل تكاليف مالية كبرية تستدعي تقدمي تقارير -4

قليل العيوب وزيادة رضا عن العائد من هذه املصروفات سواء من الناحية املالية أو احلسية من حيث حتسن اإلنتاج وت
 املوظفني واخنفاض الدوران الوظيفي.

 أهداف قياس العائد من االستثمار التدريبي:
لوجود أربعة اجتاهات أساسية على  Philips (2002) ولتحديد نوع العائد من االستثمار التدرييب، يشري فيليبس

 ائد من االستثمار التدرييب:املؤسسة أو فريق تقييم التدريب اختيار نوع اهلدف من قياس الع
التدريب القائم على حتقيق رفع مستوى عايل يف عوائد املؤسسة وحتسني يف األداء الوظيفي سواء أكانت تلك العوائد -1

 مالية أو خدمية.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 84 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ريب التدريب الذي حيقق معدل فائدة اعلى بقليل من املؤسسات الرحبية ولالستثمارية، ويربر ذلك أن العائد من التد-2

يعتمد على الكثري من املدخالت كثرية، وغالبا ما يعتمد على التقديرات وليس أرقاما حقيقية بالضرورة، نظرا لطبيعة هذا 
 النوع من االستثمار.

حتديد معدل التوازن يف معادلة الفائدة والتكلفة، وهي مناسبة بشكل خاص للمؤسسات اخلدمية وغري الرحبية، وهنا -3
ن يف الصرف مبعىن أن يتساوى ما يتم صرفه مبا يتم احلصول عليه من العوائد، فاهلدف يف النهاية ليس تكون نقطة التواز 

 املال، ولكنه التطور احلاصل يف املؤسسة نفسها. 
التدريب القائم على حتديد معدل الفائدة والتكلف من خالل حل مشكلة يف العمل حتتاج حتديد ومعرفة أبعاد تلك -4

التدريب يف حلها سواء على املدى القصري أو البعيد، وهو أحد االجتاهات اجليدة املوصي باعتمادها يف املشكلة، ودور 
 هذا اجملال. 

وهنا جيب مالحظة أن وضع اهلدف اخلاص لنوع التدريب إما أن يكون عائدا ماليا فعليا أو توفري يف التكاليف، ومبراجعة 
ن التدريب يف املؤسسات مبختلف أنواعها يتضح أن أكثرها ركز على ختفيض العديد من الدراسات يف جمال قياس العائد م

 التكاليف، وهذا ما سيكون عليه احلال غالبا يف املؤسسات الغري رحبية.
والبد من مالحظة أن حساب معدل الفائدة مرتبط باملقاييس املستخدمة يف مستوى النتائج على املؤسسة، واليت سبق 

املقاييس الثابتة فإنه سيتم حتويلها إىل مبالغ نقدية بصورة سهلة، أما إذا كانت من املقاييس  توضيحها، فاذا كانت من
 املتغرية، فإن ذلك يعين ربطها مبؤشرات أخرى قابلة لتحويلها إىل مبالغ مالية.

 :مستويات تقييم العائد على االستثمار في التدريب
 ( اىل أن مستويات تقييم العائد من التدريب تتمثل فيما يلي: 2013يشري الغافري )

درجة التفاعل بني أطراف العملية التدريبية: يتم قياس هذا املستوى من قبل املتدرب ملعرفة رد فعله  المستوى األول :
االلتحاق به من قبل متدربني آخرين  من الربنامج التدرييب الذي حصل عليه مما يعطي مؤشراً حول مدى االستمرار يف

 يف املؤسسة.
درجة التعلم الذي أحرزه املتدرب:  وهو قياس ماحصل عليه املتدرب خالل تواجده يف الربنامج  المستوى الثاني:

 التدرييب من املفاهيم واملعارف واملهارات واالجتاهات.
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إمكانية التطبيق يف واقع العمل: ويقاس من خالل نقل مامت احلصول عليه يف الربنامج التدرييب من  المستوى الثالث:

 معارف ومهارات إلحداث التغيري يف السلوك الفردي للمتدرب ، وإحداث التطور يف أداء املؤسسة اليت يعمل هبا.
ة اليت حتققت على كل من أداء الفرد)مثل مستوى قياس نتائج التطبيق على األداء: للتعرف على الفائد المستوى الرابع:

اإلبداع واالتقان يف أداء العمل والدافعية والتعاون وااللتزام يف تأدية املهام واالنضباط يف العمل( وأداء املؤسسة )مثل 
) 0دريبمستويات االنتاجية والكفاءةاالقتصادية ورضا العمالء واملناخ التنظيمي( نتيجة لتطبيق مااكتسب خالل الت

 ( 42، ص1998توفيق، 
قياس العائد على االستثمار: ويعترب هذا املستوى أهم مستويات تقييم التدريب حيث يظهر احملصلة المستوى الخامس: 

 تكلفة التدريب النهائية واليت يصب فيها العمل التدرييب وجدواه بالنسبة للمتدرب واملؤسسسة.
 تدريب :أدوات تقييم العائد على االستثمار في ال

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

 استقصاء آراء رؤساء املتدربون حول التغري الذي حدث يف سلوك وأداء املوظف. -
  يف املهارات السلوكية واالجتاهات. تقارير أداء املتدربني قبل وبعد التدريب لقياس التغري -
 إختبارات التعرف على املواقف وامليول قبل وبعد التدريب لتقييم ما حققه املتدرب من تقدم. -
 تقارير االنتاجية وحجم االنتاج وتكاليفه ملعرفة التحسن الفعلى يف الكفاءة االقتصادية للمؤسسة. -
 درجة التحسن ومدى التقدم يف األداء.املسوحات الدورية اليت تتم بعد التدريب لقياس  -
 املقارنة بني االحتياجات التدريبية اليت مت وضعها والربامج التدريبية املقابلة لتلبية االجتياج التدرييب. -
 حساب تكاليف املتدرب طوال فرتة التدريب. -
 عليه املتدرب.اختبارات األداء واليت تثبت التحصيل العلمي والعملي ومستوى املهارات الذي حصل  -
 معدالت احلوادث واإلصابات يف العمل. -
 معدالت دوران يف العمل. -
 معدالت الغياب عن العمل. -
 العمالء وأيضا من العاملني. حجم الشكاوي املقدمة من -
-  
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 التخطيط لتقييم التدريب القائم على العائد من االستثمار

ابة سؤال مهم، هو هل املشكلة األساسية يتم حلها عن تكمن أمهية تقييم التدريب يف األساس يف قدرته على اإلج  
طريق التدريب الذي نفذته، يتطلب حتليل املشكلة وفهمها، ليمكن معرفة مدى حل مشكلة املؤسسة عن طريق التدريب، 

اسبة وليتم ذلك فأنه جيب فهم املشكلة وحتليلها من قبل فريق التقييم، ويقوم على أساسه بوضع األهداف واملقاييس املن
 يف كل مستوى من املستويات، وبالتايل وضع خطة التقييم اليت تركز على العائد من االستثمار.

 ( أمهية وضع خطة لتقييم التدريب يف االيت:2013ويوضح)الغافري،    
 توفر اجتاها حمددا ملصممي الربامج ومطوريها.-
 تطبيقها وتوظيفها يف بيئة العمل.تساعد املتدربني على معرفة األهداف املراد منهم -
 تظهر نسبة الرضا الالزم حتقيقها للقائمني على الربامج التدريبية.-
 توفر إطارا عمليا ملقيمي الربامج التدريبية.            -

 جمع البيانات في منهجية 
د من اخذ املعلومات ولكي يتم التحليل لصحيح للمشكلة ووضع األهداف واملقاييس واختيار األدوات فأنه الب  

والبيانات من مصادرها الصحيحة ويف هذه احلالة البد من أشراك جمموعة من ذوي العالقة يف ذلك مثل: املدير، حملل 
الربنامج، مصمم الربنامج التدرييب، املدرب، الزمالء يف العمل من التخصص نفسه، خبري يف موضوع التدريب، املسؤول 

 .التدرييب، املوظفون أنفسهماملباشر أو مقرتح الربنامج 
فجمع البيانات املتعلقة بالربنامج سواء كانت هذ البيانات أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب، وبيانات بعد تنفيذ الربنامج  

التدرييب، بيانات ثابته )اإلنتاج، اجلودة، التكاليف،( أو متغرية )عادات العمل، مناخ العمل، املواقف الشخصية،..(، 
سيات منهجية العائد من االستثمار لتقييم التدريب الذي  خيضع له املتدربون وجتمع البيانات بعدة أساليب من أسا

 وأدوات كاالستبانة، واملقابالت، واجملموعات املركزة، والدراسة االستطالعية، واالختبارات،...اخل
 مار:م( خلصائص البيانات يف منهجية العائد من االستث2013ويشري الغافري )  
البيانات يف منهجية العائد من االستثمار التدرييب تبين بشكل تراكمي حبيث ال ميكن احلصول على البيانات يف كل  -

 مستوى اال عند معرفة البيانات يف املستوى السابق هلا.
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قة به يف املؤسسة، البيانات يف املستويات األوىل )ردة الفعل، والتعلم( تعكس مدى كفاءة التدريب واإلجراءات املتعل-

  وبالتايل فهي ضرورية لعملية تطوير التدريب باستمرار.
البيانات يف املستويات األوىل )ردة الفعل، والتعلم( تعطي مؤشرات مبدئية الحتمالية وتوقعات أولية لنجاح الربنامج  -

 التدرييب.
مار( حتتاج إىل الكثري من الوقت واجلهد للحصول البيانات يف املستويات املتقدمة )التطبيق، األثر، العائد من االستث -

 (2013عليها. )الراسيب ،
 عزل المؤثرات الخارجية المؤثرة في منهجية العائد من االستثمار:

استبعاد العوامل اليت قد تؤثر على البيانات اليت يتم مجعها يف مستوى األثر  (Philips, 2002)وهو كما عرفة   
بالربنامج، وبالتايل ستنعكس نتيجة ذلك على دقة ومصداقية العائد من االستثمار الذي  لقياس حجم التحسن املرتبط

 مت حسابه.
وتعترب عملية فصل واستبعاد العوامل املؤثرة يف عملية التدريب من األمور اليت غالبا ما يتم إغفاهلا يف معظم عمليات 

املؤثرة يف التدريب تتضمن استكشاف اسرتاتيجيات معينة لتحديد حجم تقييم الربامج التدريبية، فعزل املؤثرات اخلارجية 
( ألمهيتها العالية نظراً لوجود العديد 2013التحسن يف األداء املرتبط مباشرة بالربنامج، فقد أشارت دراسة )الراسيب ،

لبيانات اليت يتم مجعها قبل وأثناء من العوامل اليت تؤثر على بيانات أداء املتدربني بعد تنفيذ الربنامج التدرييب، وحتدد ا
وبعد الربنامج بقياس حجم التحسن املرتبط بالربنامج، وبالتايل ستنعكس نتيجة ذلك على دقة ومصداقية العائد من 

 االستثمار الذي مت حسابه.
 الفوائد الغير المادية في منهجية العائد من االستثمار )غير ملموسة(:

أثر العائد من التدريب للتعرف على العائدات الغري مالية اليت يكتسبها املتدرب من تطرقت منهجية فيليبس يف قياس 
 الربامج التدريبية، ومن األمثلة على الفوائد أو العائدات غري امللموسة

 زيادة كفاءة العمل اجلماعي-اخنفاض ضغوط العمل                -
 الستجابة للعمالءاخنفاض وقت ا-زيادة كفاءة خدمة العمالء           -
 زيادة الرضا الوظيفي-التأثري العام امللحوظ                 -
 تعزيز القيادة التكنولوجية-زيادة االلتزام التنظيمي               -
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 طرق قياس العائد على االستثمار في التدريب :  

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، لعل هناك طرق عدة لقياس العائد على االستثمار يف التدريب، حسب تصنيف 
 من أمهها:

 استخدام املعادلة التالية : -أ 

 
 الوفورات احملققةأو مبعىن آخر: 

 تكاليف الربنامج                 
 تقييم االستثمار يف التدريب من خالل حساب فرتة اسرتداد العائد على النحو التايل:  -ب 

                              إمجايل االستثمار يف التدريب   
 املدخرات السنوية    
 :املقارنة بني تكاليف التدريب والعائد منه –ج 

حيث تتم حبساب تكاليف التدريب وأهم بنودها تكاليف الوحدة املعنية بالتدريب باملؤسسة وتكاليف الربنامج التدرييب 
مثل نقص حجم العمل أو حجم )وتكاليف املتدرب وتكاليف الفرص الضائعة نتيجة غيابه من العمل حلضور التدريب 

توقع من التدريب عن طريق املؤشرات املمكن قياسها مثل حجم ، ومقارنة هذه التكلفة بالعائد الناتج وامل( االنتاج
املبيعات ووقت اإلجناز واالنتاجية ،والتوفري يف تكاليف التشغيل والصيانة، والتوفري نتيجة اإلقالل من احلوادث وايام 

 .الغياب وغريها
 :املقارنات يف األداء التنظيمي واألداء الوظيفي قبل وبعد التدريب  -د

الطريقة ومن خالل واقع السجالت والتقارير املتاحة يف املؤسسة والتعرف على مدى التغري احلادث سواء بالنسبة وتتم 
( وفقا لتقارير وسجالت أدائهم وسلوكهم الوظيفي)أو األفراد الذين مت تدريبهم ( يف مؤشرات األداء التنظيمي) للمؤسسة

، على أن أن تتم املقارنة أكثر من مرة وبعد فرتات دورية من التدريب من خالل مقارنة هذه املؤشرات قبل وبعد التدريب 
0 
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 :مقارنة املتدربني بنظرائهم الذين مل يتلقوا التدريب  -هـ 

 .يتم من خالل مقارنة مستويات األداء ملن تلقوا التدريب وجمموعة أخرى مشاهبة يف نفس الوظائف مل تتلق التدريب
 ستثمار في التدريب :صعوبات قياس العائد على اال

صعوبة قياس وتقييم بعض جوانب املقارنة ، فهناك جوانب ملموسة ميكن قياسها مثل بعض قيمة التكاليف مثل -أ
التكلفة املدفوعة للربنامج وأيضا بعض الوفورات مثل التغري يف تكلفة السلعة أو اخلدمة أو مستوى اإليراد العام ، أما 

امللموسة فيصعب قياسها مثل الظروف املرتبطة بالتغريات يف سلوكيات املوظف مثل درجة الوالء الوظيفي اجلوانب غري 
 أو أسلوب التعامل مع العمالء.

هناك برامج من السهل قياس العائد على االستثمار فيها، غري أن هناك برامج حتتاج إىل حبث أكثر دقة للتوصل  -ب
 اخلدمية واحلكومية. إىل عائدها مثل برنامج املؤسسات

 غالبا ما يتم وضع االهداف التدريبية دون صياغتها يف شكل وحدات ميكن قياسها.-ج
صعوبة وضع وحدات تقيس األداء تنطبق على كافة الوظائف، وذلك نتيجة االختالف يف طبيعة األعمال من وظيفة -د

 ألخرى.
ري ومدى إدراكه للفائدة املتحصلة  وهبذه قد ختتلف يرتبط حساب العائد يف الكثري من اجلوانب بالتقدير البش-ه

 التقديرات من شخص آلخر.

باالخذ بالعوامل املمكن  -رغم صعوبته  -وأيا كان األمر فإنه من املمكن قياس العائد على االستثمار يف االستثمار 
 حساهبا لتلقي الضوء ولو بشكل نسيب على هذا العائد.

 الدراسات السابقة:
بعنوان: واقع قياس عائد التدريب لدى معاهد ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم م( 2016دراسة ) الحته، . 1

العايل يف قطاع غزة وأثره على ختطيط التدريب". هدفت الدراسة اىل التعرف على واقع قياس العائد التدرييب ملعاهد 
قطاع غزة وأثره على ختطيط التدريب، وطبقت الدراسة على مدراء ورؤساء  ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم العايل يف

األقسام يف معاهد ومراكز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، واستخدمت الدراسة النهج الوصفي 
 التحليلي كوهنا مناسبة لطبيعة الدراسة، واستخدم الباحث أداة االستبانة كأدة للدراسة.
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وتوصلت الدراسة اىل جمموعة نتائج أمهها: وجود عالقة إجيابية بني متغريات) تقييم ردة فعل املتدربني، تقييم التعلم، 
تقييم النتائج التنظيمية( وختطيط التدريب، وجودعالقة اجيابيه بني املتغريات املستقلة للدراسة تقييم ردة فعل املتدربني، 

 التابع التخطيط للتدريب.تقييم التعلم على املتغري 
وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات كان أمهها االعتماد على منظومة لتقييم النتائج التنظيمية عند قياس عائد   

التدريب، تعزيز تقييم ردة فعل املتدربني بإجراءات ووسائل حديثة، تطوير اليات قياس العائد من التدريب مع كل خطة 
 .اسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم العايل

مدى فاعلية برامج التدريب من وجهة نظر العاملني بدائرة الرتبية والتعليم يف م( بعنوان: 2014دراسة )أبو عزيز،.2
وكالة الغوث الدولية: هدفت الدراسة اىل التعرف على مدى فاعلية التدريب من وجهة نظر العاملني بدائرة الرتبية والتعليم 

راسة المنهج الوصفي التحليل لتناسبة مع طبيعة الدراسة، وكانت األداة املستخدمة يف وكالة الغوث الدولية، واتبعت الد
 للدراسة هي االستبانة الستطالع اراء عينة عشوائية.

وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج التالية وجود فروق ذات داللة أحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة    
م، والنتائج التنظيمية( تعزى اىل اجلنس وذلك لصاحل الذكور، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني يف جمايل تقييم ) التعل

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول جماالت) التعلم، السلوك، النتائج التنظيمية( تعزى للمؤهل العلمي، لصاحل 
 أحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة.اجملموعة ذات املؤهل العلمي دبلوم متوسط فأقل، وجود فروق ذات داللة 

وتوصلت الدراسة اىل عدة توصيات أمهها العمل على زيادة رضا املستفيديت من خدمات دائرة الرتبية والتعليم باونروا،   
 وضرورة العمل على حتسني إجتاهات املتدربني حنو دائرة الرتبية والتعليم باونروا.

أثر التدريب على تطور أداء وفاعلية املوظفني: دراسة حالة يف مكتب اإلدارة ( بعنوان: Asfaw et.al, 2015دراسة ). 3
 للمقاطعة اخلامسة يف أديس بابا يف اثيوبيا"

“The Impact of Training and Development on Employee Performance and Effectiveness: A Case 

Study of District Five Administration Office, Bole Sub-City, Addis Abada, Ethiopia’. 

هدفت الدراسة اىل التعرف على أثر التدريب على تطور أداء العاملني، وطبقت الدراسة على العاملني يف مكاتب اإلدارة 
لدراسة، ومت أختيار عينة للمقاطعة يف أديس بابا يف أثيوبيا، ومت أستخدام املنهج الكمي، واستخدمت االستبانة كأداة ل

 %. وتوصلت الدراسة 94أستمارة كاملة مبعدل استجابة  94طبقية عشوائية من جمتمع الدراسة، حيث أخذ باالعتبار 
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اىل جمموعة من التوصيات منها: ضرورة حمافظة املكتب على توفري التدريب للعاملني، والعمل على أشراك العاملني يف 

 يبية، وأشراك العاملني يف املكتب يف ختطيط التدريب.حتديد االحتياجات التدر 
دراسة تقييم العائد بعنوان:  (Suberamanian, Vinita Sinha and Priya D Gupta, 2012) K S .دراسة 4

 على االستثمار من الربامج التدريبية يف املؤسسات احلكومية يف اهلند. 
“Astudy on Return on Investment of Training Programme in AGovernment Enterprise in 

India”   
التدريبية، وطبقت الدراسة على املؤسسات احلكومية هدفت  الدراسة إىل معرفة تقييم العائد من االستثمار من الربامج 

 يف اهلند، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته لطبيعة الدراسة، وكانت أداة الدراسة هي االستبانة
عند تطبيق وتوصلت الدراسة إىل اهم النتائج: تقييم العائد من االستثمار التدرييب يعمل على تطوير الربامج التدريبية، و 

 تقييم العائد على االستثمار على الربامج التدريبية سيقتنع املسؤولون بأن التدريب استثمار وليس تكلفة.
 منهج البحث:

بناء على طبيعة البحث واألهداف اليت يسعى لتحقيقها فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد 
 ويهتم بوصفها الوصف الدقيق املعرب عنها تعبريا كيفياً وكمياً، على دراسة الظاهرة كما يف الواقع

 مجتمع وعينة البحث: 
بناًء على مشكلة البحث وأهدافها فقد تكون جمتمع الدراسة من املوظفني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم )اإلداريني 

( حلساب العينة فقد بلغت عينة الدراسة Moore,2003( موظفاً، وباستخدام معادلة )829واملوظفني( البالغ عددهم )
 ( موظف واستخدمت الباحثة العينة الطبقية العشوائية البسيطة جلمع البيانات األولية للبحث.263من )

 تحليل فقرات االستبانة:
لعينة واحدة(، للتعرف على متوسطات درجات االستجابة. واعتربت  Tلتحليل فقرات االستبيان مت استخدام )اختبار 

 % على مقياس البحث.60هي احلياد حبيث متثل  6الدرجة 
 ( درجات تفسري اإلجابة حسب فئات املتوسط احلسايب2جدول )

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط ضعيف ضعيف جدا درجة املوافقة
 10.0-8,41 8,40-6,81 6,80-5,21 5,20-3,61 3,60-1 املتوسط احلسايب
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 اإلجابة على أسئلة الدراسة:

مت إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات من أداة الدراسة، واستخدم برنامج الرز اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
(SPSS.للتوصل إىل نتائج البحث اليت سيتم عرض حتليلها ) 

ما درجة تفاعل املتدربني يف الربامج التدريبية املقدمة ملوظفي وزارة الرتبية  السؤال األول:النتائج المتعلقة باإلجابة على 
 والتعليم بسلطنة عمان؟

 وسط احلسايب والوزن النسيب جملال رد الفعلت( امل3جدول )
المتوسط  التفاعل /األولمحور  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

 4 0,00 16,26 77.51 1,40 7,75 يالئم حمتوى التدريب طبيعة عملي 1

يليب حمتوى التـــــدريـــــب احتيـــــاجـــــايت  2
 وتوقعايت من املشاركة فيه

7,53 1,36 75,27 14,56 0,00 7 

يستطلع القائمون على التدريب أراء  3
 املتدربني حول الربامج التدريبية 

8,18 1,27 81,83 22,34 0,00 1 

حمتوى توافق األنشــــــــــطة التدريبية مع  4
 الدروة التدريبية

8,05 1,45 80,53 18,43 0,00 2 

تتالءم فرتة التــــــــدريــــــــب مع حمتوى  5
 الدروة التدريبية

7.61 1,39 76,09 15,01 0,00 5 

يتناسب توقيت التدريب مع مواعيد  6
 العمل الرمسية

7,41 1,61 74,08 11.38 0,00 8 

ــــة يف  7 يتميز املــــدربون بــــاخلربة املطلوب
 جمال التدريب

7,83 1,27 78,34 18,76 0,00 3 

يوجـــد قـــاعـــات تـــدريـــب مالئمـــة من  8
 حيث التهوية واإلضاءة

7,54 1,63 75,45 12,27 0,00 6 

  0,00 22,56 77,39 1.00 7,74 التفاعلأجمالي محور 

      

(  واحنراف 7,74% ومبتوسط مرتفع بلغ  )77,39(  أن الوزن النسيب إلمجايل حمور التفاعل بلغ  3يوضح  اجلدول )  
 ، وجاءت الفقرة الثالثة )حيرص القائمون على التدريب على استطالع أراء املتدربني حول الربامج 1.0معايري بلغ 
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، ويعزوا البحث ذلك وجود أخصائيو التقييم يف مجيع مراكز التدريب %81.83التدريبية( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 
يعملون على تقييم مستوى التفاعل جلميع الربامج عن طريق توزيع استبانة عند انتهاء كل دورة تدريبية، بينما جاءت 

دريبية  قد تتعارض % ويعزوا البحث ذلك إىل أن الدورات الت74,08الفقرة السادسة باملرتبة األخرية بوزن نسيب بلغ 
 مع سري خطط الرتبويني بامليدان و ارتباط املعلمني باملناهج.

ما درجة اكتســـــــــــــــاب املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج النتائج المتعلقة باإلجابة على الســـــــــــؤال الثاني: -2
 التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟

 ( املتوسط احلسايب والوزن النسيب حملور اكتساب املعارف واملهارات4)جدول 

 المحور الثاني: م
 اكتساب المعارف والمهارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

يكســــب التدريب املتدربون املهارات  1
الوظيفة اليت اجلديدة اليت تؤهلهم يف 

 يعملون هبا.

7,92 1,24 79,17 20,16 0,00 1 

يزود التـــدريـــب املتـــدربون بـــاملهـــارات  2
 الفنية املطلوبة

7,41 1,31 74,14 14,02 0,00 4 

تســـــــــــــــــاهم املعلومـــات واملهـــارات يف  3
الربامج التـــدريبيـــة يف رفع مســـــــــــــــتوى 

 االبتكار واألبداع الوظيفي.

7,20 1,1 72,02 10,29 0,00 8 

يعزز التـــــدريـــــب املعلومـــــات املتعلقــــة  4
 بطبيعة العمل.

7,38 1,42 73,85 12,56 0,00 5 

يــزود الــتــــــــدريــــــــب املــوظــفــني بــــــــأخــر  5
 املستجدات العلمية يف جمال العمل.

7,48 1,39 74,79 13,80 0,00 2 

 اإلحســـاستزيد الربامج التدريبية من  6
 باملسؤولية.

7,31 1,57 73,14 10,90 0,00 7 

يسـاعد التدريب على زيادة احلصـيلة  7
 املعرفية لدى املتدربني

7,43 1,40 74,26 13,80 0,00 3 
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ــــة مهــــارة حــــل  8 ــــدريبي تعزز الربامج الت
 املشاكل بطريقة سريعة.

7,32 1,51 73,20 11,39 0,00 6 

  0,00 16,57 74,33 1,12 7,43 أجمالي محور اكتساب المعارف والمهارات

      

 
% ومبتوسط مرتفع 74,33( أن الوزن النسيب إلمجايل حمور اكتساب املعارف واملهارات بلغ 4اجلدول )يوضح  

، وجاءت الفقرة األوىل )يكسب التدريب املتدربون املهارات اجلديدة اليت تؤهلهم 1,12( واحنراف معياري بلغ 7,54)
%، بينما كانت الفقرة الثالثة )تساهم املعلومات 79,17يف الوظيفة اليت يعملون هبا( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 

% ويعزوا 72,02واملهارات يف الربامج التدريبية يف رفع مستوى االبتكار واألبداع الوظيفي( باملرتبة األخرية بوزن نسيب 
 البحث ذلك أن الربامج التدريبية يف تصميمها ال تراعي تطوير مهارات االبتكار واإلبداع الوظيفي.

ما درجة تطبيق املتدربني للمعارف واملهارات من الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب ئج الســــــــؤال الثالث: نتا-3
 بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟

 ( املتوسط احلسايب والوزن النسيب حملور التطبيق5جدول )

الوسط  محور التطبيق م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 قيمة
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

ينمي التــدريــب لــدى املوظفني الثقــة  1
 بالنفس

6.76 1,53 67.60 14,90 0.00 1 

يســـــــــــــــــاهم التـــدريـــب يف تغيري بعض  2
 أمناط السلوك اليت تعرقل السري

6,58 1,48 65,83 13,88 0.00 4 

يعزز التــــدريــــب ثقــــافــــة توزيع املعرفــــة  3
العاملني يف نفس املستوى على مجيع 

 الوظيفي

5,24 1,43 52،44 11,25 0.00 8 

ــــــب  4 يتم توظيف عنــــــاصـــــــــــــــر التــــــدري
 لتحسني أساليب وإجراءات العمل.

 

6,36 1,41 63,57 12,50 0.00 6 

يســــــــــــــــاهم التــدريــب يف زيــادة تبــادل  5
 املعرفة يف مجيع مستوياهتا

6,35 1,47 63,45 11,84 0.00 7 

املتــــــــدربون بتوظيف املعــــــــارف يقوم  6
 املكتسبة يف حتسني جودة اخلدمة

6,57 1,36 65,65 14,96 0.00 5 
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يطور التدريب عالقات املوظفني مع  7
 بعضهم البعض

6,68 1,43 66,85 15,25 0.00 3 

يســـــــــــــــــــاهم التـــــدريـــــب يف رفع الروح  8
 املعنوية لدى املتدربني

6,70 1,51 67,02 14,57 0.00 2 

  0.00 17,17 64.05 1.16 6.40 حمور تعديل السلوكإمجايل  

  

( وهو مستوى 6.40% وبلغ التطبيق )64.05( أن املتوسط احلسايب إلمجايل مستوى التطبيق 5يوضح من اجلدول) 
، واحتلت فقرة )ينمي التدريب لدى املوظفني الثقة بالنفس( املرتبة األوىل مبتوسط 1,16متوسط، واحنراف معايري بلغ 

صــــلة املعرفية املرتبط باألداء الوظيفي واليت تؤثر على زيادة ، ويعزوا البحث ذلك لدور التدريب يف تعزيز احمل67.60بلغ 
ثقة املوظفني بأنفســــهم عند أداء املهام. بينما احتلت فقرة يعزز التدريب ثقافة توزيع املعرفة على مجيع العاملني يف نفس 

 على نقل األثر التدرييب ، ويعزوا البحث ذلك لقلة حرص املتدربني5,24املســــتوى الوظيفي املرتبة األخرية مبتوســــط بلغ 
 ألقراهنم يف امليدان وقلة اهتمام املشرفون للتأكيد على املتدربون بوضع خطة نقل األثر لزمالئهم يف نفس اجملال.

والتعليم ما أثر العائد من االستثمار يف الربامج التدريبية املنفذة يف مركز التدريب بوزارة الرتبية نتائج السؤال الرابع: -4
            بسلطنة عمان؟

 ( الوسط احلسايب والوزن النسيب حملور األثر6جدول )
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وسط متال لمحور الرابع/ األثر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 -p قيمة
value 

ترتيب 
 الفقرة

زيادة إملام املوظفني بواجبات  1
 وظائفهم

7,67 1,28 76,69 17.00 0,00 1 

 5 0,00 15,35 75,56 1.32 7,56 االستثمار األمثل يف إدارة الوقت  2

 2 0,00 17,38 76,63 1,24 7,66 إسناد مهام جديدة للموظفني 3

نقل أثر التدريب ملوظفني أخرين يف  4
 نفس املؤسسة التعليمية

7,59 1,35 75,92 15,36 0,00 3 

 7 0,00 12,46 73,96 1,46 7,40 اخنفاض نسبة الشكاوى 5

 4 0,00 13,96 75,74 1,49 7,57 زيادة معدل اجلودة يف العمل 6

 6 0,00 12,92 74,67 1,48 7,47 حتسن مستوى دافعية الطالب 7

 8 0,00 12,46 20.32 1,50 2,46 حتقيق مردودات مالية على املؤسسة 8

  0,00 18,57 68,68 1,08 6,92 إجمالي محور األثر

 

% وبنتيجة متوسطة من حتقيق األثر على 68,68( أن الوزن النسيب إلمجايل حمور األثر بلغ 6يوضح اجلدول )      
، وجاءت الفقرة األوىل )زيادة إملام املوظفني بواجبات 1,08( واحنراف معايري بلغ 6,92امليدان الرتبوي بلغت )

ا كانت الفقرة الثامنة )حتقيق مردودات مالية على املؤسسة( %، بينم76,96وظائفهم( باملرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ 
% ويعزوا البحث ذلك أن التدريب يف قطاع التعليم ال يهدف باألساس إىل حتقيق 20.32باملرتبة األخرية بوزن نسيب 

سني جودة التعليم املردودات االقتصادية كونه من القطاعات احلكومية اخلدمية اليت هتدف إىل رفع كفاءة أداء املوظفني وحت
 يف مؤسساهتا التعليمية.

الوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 77,39 1.00 7,74 ردة الفعل

 74,33 1,12 7,43 التعلم )اكتساب املعارف واملهارات(

 75,31 1.16 7.53 التطبيق

 68,68 1,08 6,92 األثر

 73.92 1.09 7.40 االستثمار التدريبيإجمالي محاور تقييم العائد من 
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 توصيات البحث

 فإن الدراسة توصي مبا يلي: ،بناء على ما مت التوصل إليه من نتائج

مراعاة تصـــــــميم الربامج التدريبية وفق منهجية علمية مدروســـــــة اخلطوات واإلجراءات يف مجيع املراحل التدريبية لكي -1
 األهداف املرجوة من التدريب.حتقق الربامج التدريبية 

العمــل على إعطــاء العــاملني فرصــــــــــــــــة الختيــار الربامج التــدريبيــة، اليت تتوافق مع قــدراهتم ومع حــاجــاهتم التــدريبيــة، -2
 واختصاصات ومهام عملهم ووظيفتهم

التدريب واملشـــــــــرفون على إعداد اخلطة التدريبية الســـــــــنوية للتدريب ملتابعة أثر التدريب بالتنســـــــــيق بني القائمني على -3
 املتدربون يف امليدان الرتبوي كٌل وفق ختصصه.

هتيئة املناخ التدرييب املالئم للعملية التدريبية للعاملني على التدريب مبراكز التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم وتقدمي -4
 احلوافز للعاملني عليه.

ض نتائج الدراســـــــــــــــات ويرجات عملية تقييم العائد من التدريب إقناع اإلدارة العليا بأمهية التدريب عن طريق عر -4
 ودوره يف رفع كفاءة أداء العاملني بتجويد الربامج املقدمة، 

ضــرورة تقبل اآلراء واألفكار اإلبداعية وتصــميم الربامج االبتكارية واملطورة اليت يقرتحها املتدربون أو العاملون لتطوير -5
 ر دافعية وأسلوب لتطوير طرق التدريب لتتناسب مع مضمون األبداع.الربامج التدريبية كوهنا مصد

 احلرص على جعل الربامج التدريبية متناسبة مع الربامج الزمنية املوضوعة لتنفيذها، كي حتقق األهداف املطلوبة.-5

التطور العلمي تزويـد مقيمي الربامج بـاملشـــــــــــــــاغـل والـدورات اليت تســـــــــــــــاهم يف رفع مهــاراهتم التقييميــة واليت تواكـب -6
 والتكنلوجي الستخدام أدوات التقييم احلديثة.

تطوير أســــاليب التفاعل بني العاملني من ناحية وبني العاملني واإلدارة من ناحية أخرى ملتابعة أثر التقييم يف امليدان -7 
 والتأكد من فاعلية التدريب.
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