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ملخص الدراسة:
إن الهــدف مــن هــذه الدراســة تســلي ُ
ّ
ط الضــوء علــى أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب
الشــخصية والتقنيــة مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي لبنــان .وقــد لخصــت هــذه الدراســة وأظهــرت أثــر مخرجــات البرامــج
التدريبيــة العامــة  -التــي تعــرف باللغــة اإلنجليزيــة بــــ « - »Public Coursesعلــى اكتســاب المتــدرب للمهــارات التقنيــة
والشــخصية بشــكل فعلــي ،وكانــت نتائــج البحــث بنســبة كبيــرة ســلبية وفقًــا لعينــة الدراســة؛ حيــث أظهــرت النتائــج عــدم
رضــى مــن المتدربيــن عــن واقــع التدريــب العــام فــي لبنــان ســواء أكان مــن حيــث جــودة البرامــج التدريبيــة أم مــن حيــث
معاييــر المدربيــن أو معاييــر الجهــات التدريبيــة .وكانــت النتائــج غيــر مرضيــة وفقًــا للمشــاركين فــي مــا يخــص العائــد مــن
االســتثمار فــي التدريــب العــام .كمــا حــددت الدراســة بعــض األســباب التــي جعلــت قطــاع التدريــب بالشــكل الضعيــف وغيــر
االحترافــي الــذي هــو عليــه اليــوم مــن قلــة االحترافيــة والجــودة ،وهــي :غيــاب الــدور التنظيمــي والرقابــي للجهــات الرســمية
اللبنانيــة عــن هــذا القطــاع وعــدم تنظيمــه بشــكل كامــل ،وغيــاب معاييــر اختيــار المدربيــن لتقديــم البرامــج التدريبيــة فضـاً
عــن غيــاب الجــودة فــي إعــداد المــادة التدريبيــة وتحديــد مخرجاتهــا ،باإلضافــة إلــى الطابــع الربحــي للمراكــز التدريبيــة
التــي جعلــت الجانــب الربحــي هــو األعلــى .ومــن التوصيــات التــي ذكرهــا الباحثــان اآلتــي :يجــب علــى الدولــة اللبنانيــة
أن تنظــم قطــاع التدريــب وتضمــه إلــى القطــاع التربــوي والتعليمــي ،وأن تضــع لــه قوانيــن ومعاييــر تحــدد كيفيــة إدارة أي
نشــاط تدريبــي؛ وذلــك مــن أجــل ضمــان المخرجــات والجــودة المرجــوة ،كمــا يجــب علــى كل مركــز تدريبــي أن يعتمــد
معاييــر محــددة فــي كيفيــة إدارة أنشــطة التدريــب علــى المحــاور كافــة (البرامــج التدريبيــة ،المدربيــن ،العائــد علــى التدريــب،
المتدربيــن) ،ويجــب علــى المتــدرب قبــل حضــور أي برنامــج تدريبــي التأكــد مــن المعاييــر التــي تجعلــه يحصــل علــى العائــد
مــن هــذا التدريــب ،وعــدم اختيــار البرامــج التدريبيــة بشــكل عشــوائي .كمــا وضــع الباحثــان عــدة معاييــر العتمادهــا فــي
متغيــرات الدراســة وهــي :البرامــج التدريبيــة ،المدربيــن ،الجهــات التدريبيــة والعائــد علــى االســتثمار مــن التدريــب.
الكلمات الرئيسة :البرامج التدريبية؛ المهارات الشخصية؛ المهارات التقنية؛ تطوير المهارات.
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Abstract:
The aim of this study is to highlight on the impact of public training programs outcomes on the development of personal and technical trainee skills from the perspective of trainees in Lebanon. This study
summarized and showed the effect of public training programs outcomes, on the actual acquisition of
technical and personal skills of the trainee. The results were unsatisfactory, as the results showed the
dissatisfaction of the trainees with the reality of the general training industry in Lebanon, whether in
terms of the quality of the training programs, the standards of the trainers or the standards of the training
providers. The study also identified some of the reasons that made the training sector lack professionalism and quality, specifically: the absence of official Lebanese authorities controls on this sector and the
lack of regulations, the absence of standards in the selection of trainers to provide training programs and
the lack of quality in the instructional design preparation with clear outputs determination, in addition to
the nature of the training centers that have made their profitability as priority and most essential factor.
Among the recommendations mentioned by the researchers: The Lebanese official authorities should
regulate the training sector and consider all training activities under educational sector and set clear laws
and standards to determine how to manage any training activity in order to ensure the desired outcomes
and quality, each training provider must adopt specific standards in how to manage training activities
(training programs preparation, trainers selection, return on training investment). Before attending any
training program, the trainee should check the criteria that allow him to get the desired return on training
investment. The researchers also set several criteria for the main variables of the study: training pro.grams, trainers, training providers and return on training investment
Keywords: Public Training Programs; Personal Skills; Technical Skills; Skills Development

:●المقدمة
 مــع شــدة المنافســة بيــن البشــر علــى اقتنــاص الفــرص،إن تطويــر المهــارات الشــخصية بــات أساســيا فــي يومنــا هــذا
Public Cours� ولذلـ�ك لجـ�أ العديـ�د مـ�ن األشـ�خاص فـ�ي مختلـ�ف المسـ�تويات واألعمـ�ار والتخصصـ�ات إلـ�ى التدريـ�ب العـ�ا م
 مــن أجــل أن يكتســبوا المهــارات المطلوبــة التــي تطــور مــن عملهــم أو تســاعدهم علــى إيجــاد عمــل أو يكــون لهــا األثــر.es
 ولكــن العديــد مــن المنظمــات اليــوم فــي العالــم العربــي ال تعتبــر التدريــب لتطويــر المهــارات.علــى المســار المهنــي الحالــي
 وال، والترفيــه فقــط، وفــي بعــض األحيــان تعتبــره أداة مــن أدوات التحفيــز، بــل تعتبــره شــيء كماليــا،شــيء مهمــا وأساســيا
 ولــو أننــا نظرنــا إلــى البحــوث العلميــة والكتــب. وبالتالــي تطويــر العمــل،تعتــرف بأثــره الحقيقــي علــى تطويــر الموظــف
 حيــث.الخاصــة بالمــوارد البشــرية لوجدنــا العديــد منهــا يشــدد علــى أهميــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة فــي بيئــة العمــل
) إن البرامــج التدريبيــة أصبحــت مــن الوســائل الحديثــة واألنشــطة التــي تســاهم2015( Honorati & Maddalena يقــول
 فمــن المهــام الرئيســية لــإدارات هــي تنميــة مهــارات العمــل التــي،بشــكل فعّــال فــي تطويــر ونمــو المنظمــات واألفــراد
 ومــن أجــل تحقيــق ذلــك كان. ومســاعدتهم علــى اســتخدام أســاليب وتقنيــات متطـ ّـورة إلنجــاز العمــل،يحتاجهــا الموظفــون
.البــد مــن تصميــم برنامــج تدريبــي للموظفيــن والمديريــن أيضـا ً لتدريبهــم علــى مــا اســتجد فــي ســوق العمــل مــن تطـ ّـورات
 حيــث أن وجــود قــوة عاملــة تمتلــك قاعــدة كبيــرة مــن المهــارات،فاكتســاب تلــك المهــارات الشــخصية والتقنيــة أمــر هــام
 وهــي تهــدف أيض ـا ً إلــى.المتنوعــة تســمح للشــركة لتصبــح اكثــر مرونــة واكثــر قــدرة علــى االســتجابة بســرعة للتغيــرات
 التــي تعــد واحــدة مــن أهــم العقبــات،) وغيــر المعرفيــة، المعرفيــة،معالجــة العجــز مــن المهــارات ذات الصلــة (التقنيــة
 كذلــك البرامــج التدريبيــة المصممــة تصميم ـا ً جيــدا ً هــي.الرئيســية التــي تحــول دون حصــول الشــباب علــى فرصــة عمــل
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
األكثــر نجاح ـا ً فــي نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل ألنهــا تســاعد علــى تحســين الفهــم لــدى المتدربيــن باإلضافــة الــى بنــاء
ثقتهــم بأنفســهم وزيــادة دافعيتهــم (.)Lancaster & other, 2013
وتماشــيا ً مــع هــذا الطلــب المتزايــد علــى التدريــب والتطويــر حــول العالــم ،فتحــت مراكــز عديــدة فــي لبنــان أبوابهــا
معلنــة عــن نفســها مــزودًا لخدمــة التدريــب االحترافــي ،وباتــت تنتشــر بشــكل كبيــر وعشــوائي ،والغالبيــة العظمــى منهــا
فــي لبنــان ال تمتلــك ترخيصــا كمنشــأة تدريبيــة؛ ممــا زاد الســوق التدريبــي تلوثــا علميــا مــن جــراء تعــدي المتطفليــن علــى
التخصــص فــي هــذا القطــاع ،ولــو نظرنــا إلــى العمليــة التدريبيــة االحترافيــة ومفهومهــا نجــد أن العمليــة التدريبيــة أســاس
تنميــة المــوارد البشــرية فــي المنظمــات والمجتمعــات وخصوصــا علــى صعيــد األفــراد ،لــذا اهتــم بهــا الباحثــون والمخططــون
فــي مختلــف المســتويات اإلداريــة ،فالمــوارد البشــرية فــي أيــة منظمــة أو بلــد أو مجتمــع تعتبــر العنصــر الحيــوي فــي العمليــة
اإلنتاجيــة ،وفــي ضوئهــا تتحــدد باقــي عناصــر اإلنتــاج ،فكيــف لهــذه العمليــة أن تكــون عشــوائية وغيــر منظمــة وال تمتلــك
األثــر الحقيقــي؟ وبمــا أن البرامــج التدريبيــة هــي األســاس فــي هيــكل عمليــة التدريــب فقــد أصبحــت ذات أهميــة خاصــة ،وبــدأ
االهتمــام بهــا بوضــع أســس لتصميمهــا وبأســاليب متنوعــة لُتحقــق األهــداف التــي أُنشــأت مــن أجلهــا .وتعــد البرامــج التدريبيــة
هــي المحفــز التــي يحتاجهــا العنصــر البشــري لتحســين أدائــه وقدراتــه ،وبالتالــي تــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة فــي المنظمــة.
لذلــك يجــب أن يتــم تصميــم البرامــج التدريبيــة علــى أســاس احتياجــات وأهــداف محــدده وثابتــة ،وبجــودة عاليــة وتقــدم مــن
خــال متخصصيــن فــي المجــال ،حيــث أن التدريــب الفعّــال هــو تدخــل مــدروس يهــدف إلــى تحقيــق التعلــم الــازم لتحســين
أداء الموظــف (.)Amir & Imran, 2013
إن التدريــب العــام اليــوم يفتقــد للكثيــر مــن التخصصيــة ،والتوجيــه ،وجــودة المحتــوى .وهــذه حقيقــة ثابتــة ال يمكــن
ألحــد إنكارهــا ،حتــى إن هــذا األمــر انتشــر لــدى مــزودي الخدمــة العالمييــن ،فتــرى البرنامــج التدريبــي يتضمــن 70%
فقــط مــن المهــارات التــي يحتاجهــا المتــدرب ،وذلــك لســبب بــات كذلــك معروفــا للعديــد مــن الممارســين فــي المجــال وهــو
الحصــول علــى فــرص تقديــم استشــارات فــي منظمــات األفــراد الذيــن حضــروا البرنامــج ،وهــذا مــا يجعــل الفــرد ال يأخــذ
كامــل األدوات التــي تعينــه علــى التطبيــق الفــوري للعلــوم والمهــارات التــي تلقاهــا ،وهــو مــا ســبب ضعــف الثقــة بيــن
المتــدرب والجهــة التدريبيــة ،وبــات يبحــث عــن أرخــص األســعار بــدل دفــع مبالــغ طائلــة علــى تدريــب غيــر مكتمــل ،وهــذا
أيضــا أدى إلــى خلــل وشــرخ فــي جــودة العمــل التدريبــي ،وبــات بيئــة حاضنــة للمراكــز التدريبيــة الضعيفــة والتجاريــة .كمــا
أن المدربيــن المبتدئيــن الذيــن شــاركوا فــي برنامــج إعــداد مدربيــن باتــوا يدربــون بــأي عنــوان تدريبــي أو علــى أي مهــارة
وأصبــح اللقــب األشــهر بينهــم هــو مــدرب تنميــة بشــرية .وبــات الســؤال واضحــا وجليــا للعديــد مــن المتخصصيــن وهــو :هــل
هنــاك أثــر لمخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة بشــكل حقيقــي وفعــال؟
أم أن هــذه البرامــج باتــت فقــط ألخــذ الشــهادات فــي نهايــة الــدورة ووضعهــا علــى الســيرة الذاتيــة فــي ســبيل تســويق الــذات
ألي غايــة كانــت؟

36

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

سوجباكي ،كمال الدين

●إشكالية الدراسة:
ال يوجــد أبحــاث كافيــة أتــت علــى ذكــر أهميــة البرامــج التدريبيــة العامــة ( )Public Coursesوأثرهــا فــي تطويــر
مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة ،لكــن هنــاك العديــد مــن األبحــاث العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت موضــوع التدريــب
المرتبــط بالشــركات بشــكل خــاص ،وذلــك ألنــه األكثــر تأثيــرا مــن حيــث النتائــج والقيمــة ،وكــون التدريــب فــي الشــركات
يكلفهــا مبالــغ كبيــرة جــدا ،فــكان مــن الضــروري دراســتها بشــكل كبيــر بــكل تفاصيلهــا .وال شــك أن هنــاك محــاوالت لكتــاب
عبــر بعــض المقــاالت القصيــرة التــي تتطــرق لموضــوع البرامــج التدريبيــة العامــة مــن حيــث التوعيــة والتوجيــه ولكــن
ليــس ببحــث علمــي متكامــل وخصوصــا فــي بلــد مثــل لبنــان يعتمــد مواطنــوه بالدرجــة األولــى علــى التعليــم والتثقيــف كحــل
لمواجهــة المشــاكل المتعلقــة بالبطالــة واألوضــاع االقتصاديــة وغيرهــا.
وإن مســيرة التعليــم والتدريــب فــي لبنــان تكلــف الفــرد مبالــغ كبيــرة جــدا وخصوصــا بســبب عــدم توفــر خيــار التعليــم
فــي الجامعــات الحكوميــة للجميــع ويكــون الخيــار األول هــو الجامعــات الخاصــة ومراكــز التدريــب .لذلــك كانــت فكــرة
الدراســة بعــد ارتفــاع نســبة البرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن عــدد كبيــر مــن مراكــز التدريــب فــي لبنــان ومنهــم مــن ال يملــك
ضــح وتبيّــن وتعــرض أه ّميّــة وأثــر مخرجــات
صفــة قانونيــة رســمية أو أي خبــرة فــي المجــال .وأتــت هــذه الدراســة لتو ّ
البرامــج التدريبيــة العامــة علــى المتدربيــن ،ليكــون هــذا البحــث إضافــة علــى المكتبــة البحثيــة والممارســات العمليــة بحيــث
يعــرض التحديــات والمعاييــر والتوصيــات للمتدربيــن كافــة ،ومراكــز التدريــب فــي كيفيــة الوصــول إلــى جــودة ومنهــج
علمــي عنــد العمــل فــي هــذا االختصــاص .ومــن هنــا ،ســتحاول هــذه الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس والمتمثــل بـــ :مــا
أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة؟
لذلك كانت الحقا بعض األسئلة الفرعيّة المنبثقة عن هذا السؤال:
•ما مدى إسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
•ما مدى إسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
•ما مدى إسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
•هل هناك عائد على التدريب من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟
●أهداف الدراسة:
•تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1 .إبراز أثر مخرجات البرامج التدريبية العامة على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية.
2 .إبراز أه ّميّة وجود معايير واضحة في تقديم البرامج التدريبية العامة.
3 .إبراز أه ّميّة وجود معايير واضحة في اختيار المدرب لتقديم البرنامج التدريبية العام
4 .إبراز أه ّميّة تعزيز العائد على االستثمار من البرامج التدريبية العامة للمتدربين.

●أه ّميّة الدراسة:
ت َظهــر أه ّميّــة الدراســة ،فــي االقتراحــات التــي ســتقدّمها فــي ســبيل زيــادة الوعــي عنــد المتــدرب عندمــا يقــرر حضــور
أي برنامــج تدريبــي عــام ،الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة االســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة والــذي يعــرف بالعائــد علــى االســتثمار
مــن البرنامــج التدريبــي .حيــث أن الدراســة ســتقدم معاييــر كاملــة مــن وجهــة نظــر المتخصصيــن والباحثيــن والخبــراء فــي
كيفيــة اختيــار كل مــن :البرنامــج التدريبــي ،المــدرب ،الجهــة التدريبيــة ،وكيفيــة تقييــم التجربــة التدريبيــة ورفــع درجــة
االختيــار .وبذلــك يكــون قــد تحقــق الهــدف الرئيســي مــن الدراســة وهــو أن تكــون اللبنــة األولــى فــي تصحيــح مســار مفهــوم
وغايــات التدريــب فــي لبنــان ،والحــد مــن انتشــار التدريــب التجــاري وغيــر المنهجــي .ولعلهــا تكــون مرجعــا لمراكــز
التدريــب التــي تريــد أن ترفــع مــن مســتواها التدريبــي الحقيقــي مــن حيــث النتائــج والتأثيــر وبالتالــي تكــون هــذه المعاييــر أداة
فصــل بيــن التدريــب المنهجــي والتدريــب التجــاري ولمــا ال ،يمكــن للدولــة اللبنانيــة تشــريع قوانيــن تضبــط عمــل المراكــز
التدريبيــة ومخرجاتهــا كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الــدول المتقدمــة ومنهــا العربيــة وبهــذا تكــون الفائــدة أكبــر وأعــم لهــذه
الدراســة.

اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني

●اإلطار النظري:
•مفهوم التدريب
التدريــب هــو مجموعــة الوســائل التــي تســمح بإعــادة تأهيــل األفــراد ألن يكونــوا فــي حالــة االســتعداد والتأهــل بشــكل
دائــم؛ مــن أجــل أداء وظائفهــم الحاليــة والمســتقبلية فــي إطــار المنظمــة التــي يعملــون بهــا( .رضــا ،2003 ،ص  )16أو هــو
الجهــود التــي تــؤدي إلــى زيــادة المعرفــة والمهــارات والقــدرات بحيــث يصبــح كل فــرد أكثــر كفــاءة فــي أداء العمــل الموكــول
إليــه ،فالموظــف الجديــد يكتســب المهــارة والموظــف الــذي علــى رأس عملــه يزيــد مــن قدراتــه اإلنتاجيــة( .معشــوق،2011 ،
ـرف أيضـا ً بأنــه العمليــة التــي تتضمــن اكتســاب المعرفــة والمهــارات والقــدرات الضروريــة للنجــاح فــي أداء
ص  .)251ويُعـ ّ
ـرف أبــو نصــر ، )2009bص  )22التدريــب بأنــه عمليــة مخططــة ومســتمرة
الوظيفــة( .معشــوق ،2011 ،ص  .)251وعـ ّ
تهــدف إلــى تلبيــة اإلحتياجــات التدريبيــة الحاليــة والمســتقبلية لــدى الفــرد ،مــن خــال زيــادة معارفــه ،وتدعيــم اتجاهاتــه،
وتحســن مهاراتــه ،بمــا يســاهم فــي تحســن أدائــه فــي العمــل ،وزيــادة اإلنتاجيــة فــي المنظمــة .التدريــب هــو أحــد الوســائل
التــي تســتخدمها اإلدارة مــن أجــل تطويــر وتنميــة القــدرات العلميــة والســلوكية للعامليــن بالشــكل الــذي يمهــد الطريــق نحــو
تقــدم المنظمــة وازدهارهــا ،ومواجهــة التغيــرات علــى مســتوى البيئــة الداخليــة والخارجيــة« .ومــع النمــو المطــرد فــي نظــم
المعلومــات ،ومــع التطــور التقنــي فــي أســاليب اإلنتــاج ،ومــع االهتمــام المتزايــد بالعنصــر البشــري فــي العمليــة اإلداريــة؛
أصبــح التدريــب ضــرورة حتميــة إلعــداد وتأهيــل األفــراد فــي أي قطــاع مــن قطاعــات المجتمــع وبخاصــة الــوزارات
والمؤسســات العامــة .كمــا أصبــح أحــد المســؤوليات الضروريــة فــي اإلدارة لكــي تواكــب التطــور االجتماعــي والتكنولوجــي
المســتمر ،وتســهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة ورفــع الــروح المعنويــة»( الحنيطــي ،2004 ،ص.)65

•البرامج التدريبية وأهدافها
لقــد تعــددت تعريفــات برامــج التدريــب فمنهــم مــن قــال :إنــه مجموعــة مــن النشــاطات المخططــة والمنظمــة ،وتتضمــن
بنــاء أو تطويــر موقــف تعليمــي أو تدريبــي فــي ضــوء أهدافــه ،ومعطياتــه ،ومحدداتــه ،وترمــي الــى تطويــر أداء المتدربيــن،
وإكســابهم مجموعــة كفايــات قياديــة مختلفــة ،بحيــث يتضمــن األهــداف والمحتــوى واألســاليب التدريبيــة ،والمســتلزمات
الماديــة والبشــرية وأســاليب المتابعــة ،والتقويــم الــذي يتضمــن تنفيــذه وتحقــق أهدافــه بكفــاءة وفاعليــة( .قاســم،2011 ،
ص  .)27والبرنامــج التدريبــي هــو مجمــل الخبــرات واألنشــطة التــي تخططهــا المنظمــة أو المؤسســة وتنفذهــا فــي ســياق
معيــن خــال فتــرة زمنيــة محــددة؛ لتحقيــق أهــداف علميــة أو مهنيــة منشــودة( .قاســم ،2011 ،ص  .)28والهــدف الرئيســي
مــن التدريــب هــو التأكــد مــن توافــر القــوى العاملــة الماهــرة والمؤهلــة بأفضــل المهــارات والمعلومــات لخدمــة المنظمــة،
باإلضافــة الــى ذلــك ،هنــاك أربعــة أهــداف أخــرى وهــي :أهــداف فرديــة ،وأهــداف تنظيميــة ،وأهــداف وظيفيــة ،وأهــداف
اجتماعيــة .))Kulkarni & Pallavi, 2013 .كذلــك يهــدف التدريــب بأشــكاله وأســاليبه ومســتوياته المختلفــة إلــى زيــادة
العائــدات ،مــن اســتثمار رأس المــال البشــري ،وإكســاب األفــراد المعنييــن المعرفــة أو المهــارات التــي تــؤدي بالمحصلــة
إلــى االرتقــاء بمســتوى أدائهــم فــي العمــل ،بمعنــى أن التدريــب يهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى تقليــص الفجــوة القائمــة بيــن
المعرفــة أو المهــارات الموجــودة فعـاً لــدى األفــراد المعنييــن قبــل التدريــب مــن جهــة ،والمعلومــات المعرفيــة أو المهــارات
التــي مــن الضــروري أن يكتســبها أولئــك األفــراد مــن جهــة ثانيــة ،وتهــدف العمليــة التدريبيــة إلــى تزويــد المتــدرب الــذي
يمتلــك قــدرات ومهــارات وتوجهــات وميــول لتجــاوز النقــص فــي المعرفــة فــي المجــال التقنــي أو اإلداري المحــدد ،الــذي
تعالجــه العمليــة التدريبيــة ( .غنيــم ،2008،ص .)1
•أهمية البرامج التدريبية على األفراد والمجتمع
تحقــق برامــج التدريــب فوائــد عديــدة لألفــراد ،ذكرهــا كالً مــن الســكارنة ( ،)2009الســيد ( ،)2007عبــاس (،)2006
و  )Leopold (2002وهــي :مســاعدة األفــراد علــى تحســين فهمهــم ألعمالهــم فــي اختصاصاتهــم وتوضيــح أدوارهــم
بالمنظمــة فــي عملهــم الحالــي أو المســتقبلي ،ومســاعدتهم فــي حــل المشــاكل التــي تواجههــم فــي حياتهــم المهنيــة والشــخصية،
وتطويــر وتنميــة دوافعهــم نحــو األداء ممــا يخلــق فــرص للنمــو والتطــور ،ومســاعدتهم علــى تقليــل التوتــر الناجــم عــن
النقــص فــي المعرفــة أو المهــارة ،كمــا يســاهم فــي التنميــة الذاتيــة ويســاعد أيض ـا ً علــى االســتقرار ورفــع الــروح المعنويــة
والثقــة والرضــا عــن الحيــاة المهنيــة والشــخصية .باإلضافــة ألهميــة التدريــب للفــرد والمنظمــة ،فــإن التدريــب يعــود بفائــدة
أيضـا ً علــى المجتمــع ،وذلــك كمــا وضحهــا ( الزيــادي ،)2006 ،فأهميــة التدريــب تمثــل ضــرورة ملحــة للمجتمعــات الناميــة
بصفــة خاصــة نظــرا ً للعــبء المضاعــف ال ُملقــى علــى عاتــق التدريــب والمتمثــل فــي أهميــة اللحــاق بالمجتمعــات المتقدمــة
وتضييــق الفجــوة الحضاريــة ،ومالحقــة التطــور الهائــل فــي العلــوم والمعــارف وتطبيقاتهــا.
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سوجباكي ،كمال الدين
•تطوير المهارات الشخصية لألفراد
إن المهــارات الشــخصية هــي مجموعــة مــن القــدرات بمــا فــي ذلــك أخالقيــات العمــل ،والمجاملــة ،والعمــل الجماعــي،
واالنضبــاط الذاتــي والثقــة بالنفــس ،والحضــور المهنــي ،وإتقــان اللغــة ،والحساســية الثقافيــة ،ومهــارات االتصــال ،والقــدرة
علــى القبــول والتعلــم مــن النقــد ،والقــدرة علــى التعامــل مــع عالقــات العمــاء ،والتواصــل ،واإلبــداع ،والقــدرة علــى تحفيــز
النفــس وقيــادة اآلخريــن ،وإدارة الوقــت ،والقيــادة ومهــارات التعامــل مــع اآلخريــن .كمــا تــؤدي المهــارات الشــخصية دورا ً
مهمــا ً فــي تطويــر الشــخصية الكليــة لألفــراد ،وبالتالــي تعزيــز آفــاق حياتهــم المهنيــة .ويوفــر التدريــب علــى المهــارات
الشــخصية توجي ًهــا عمليًــا قويًــا لألفــراد ويســاعدهم فــي بنــاء وتحســين مهاراتهــم فــي التواصــل واالســتخدام الفعــال للغــة
ومراســات األعمــال والعــروض التقديميــة وبنــاء الفريــق والقيــادة وإدارة الوقــت ومناقشــات المجموعــة والمقابــات
والمحادثــات .والمهــارات الشــخصية هــي المهــارات األساســية لألشــخاص  -المهــارات غيــر التقنيــة وغيــر الملموســة
الخاصــة بالشــخصيات التــي تحــدد مواطــن القــوة كقائــد ومتحــدث ومســتمع ومفــاوض ووســيط فــي النــزاع .وهــذا يعنــي
المهــارات المتعلقــة بالموقــف اإلنســاني ،والعمــل الجماعــي ،والصفــات القياديــة ،علــى كل تحســينات الطبيعــة البشــرية .وهــي
مزيــج مــن الخصائــص أو الصفــات التــي تشــكل الشــخصية المميــزة للفــرد ،الــذي يعــد المعنــى الحرفــي للشــخصية .وتعريــف
الشــخصية فــي علــم النفــس هــو اإلشــارة إلــى االختالفــات الفرديــة فــي أنمــاط مميــزة مــن التفكيــر والشــعور والســلوك .وتنميــة
الشــخصية هــي تطــور النمــط المنظــم للســلوكيات والمواقــف التــي تجعــل الشــخص مميـ ً
ـزا .وتحــدث تنميــة الشــخصية عــن
طريــق التفاعــل المســتمر بيــن المــزاج والشــخصية والبيئــة( . )Rani, 2016ويقــول  ، )Hadkins (2011إذا كنــت ترغــب
فــي تعلــم شــيء مــا ،فقــد يكــون ذلــك خطــوة أولــى جيــدة للعثــور علــى شــخص يعــرف المزيــد عــن الشــيء الــذي تريــد أن
تتعلمــه .ثــم اســأل إذا كنــت تســتطيع التعلــم منــه.
إن العثــور علــى الموجــه والمــدرب الصحيــح والمحتــرف لــه تأثيــر كبيــر علــى رحلــة الحيــاة والنمــو المهنــي .وال
يحتــاج الموجــه إلــى أن يكــون أســتاذك الجامعــي أو مــن أفــراد أســرتك .بــل ســيكون المرشــد المثالــي شــخص لــه مصلحــة
ـادرا
متســاوية فــي توجيهــك بقــدر مــا تريــد لــه أو لهــا لتوجيهــك .يجــب أن يعلمــك المرشــد عــن كثــب ويجــب أن يكــون قـ ً
علــى تقييــم نقــاط القــوة والضعــف لديــك ،وهــذا جــزء مــن عمليــة التدريــب المتكاملــة للمهــارات الشــخصية (.)Hans, 2017
•تطوير المهارات التقنية لألفراد
مــع ازديــاد الطلــب علــى المهــارات التقنيــة ،يبحــث أصحــاب العمــل عــن مرشــحين لديهــم المزيــج الصحيــح مــن
المهــارات الشــخصية والتقنيــة .ويعــد أحــد أفضــل األشــياء المتعلقــة بالمهــارات التقنيــة هــو أنهــا تميــل إلــى أن تكــون أســهل
فــي التعلــم مقارنــة بالمهــارات الشــخصية .والمهــارات التقنيــة هــي المهــارات الملموســة والعمليــة التــي يمكنــك اكتســابها
مــع الوقــت والجهــد المناســبين ،ويمكــن إتقانهــا مــن خــال قنــوات مختلفــة .وتقــدم الصناعــات فصــوال وشــهادات تثبــت أنــك
تقابــل مســتوى معيــن مــن الخبــرة فــي مهــارة معينــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يبحــث المهنيــون فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
عــن الشــهادات التــي توفرهــا الســلطات ذات الســمعة الطيبــة ،وقــد يرغــب مســؤول الشــبكة فــي الحصــول علــى شــهادة فــي
إدارة الشــبكة بواســطة  ،Ciscoفتتيــح لــه البرامــج التدريبيــة العامــة التفاعــل مــع مدربيــن ذوي خبــرة ،ولديهــم خطــة تدريبيــة
موحــدة ،والوصــول إلــى المــواد المعــدة والمحادثــات مــع المتدربيــن الطامحيــن اآلخريــن .كمــا تقــدم العديــد مــن الجامعــات
وكليــات المجتمــع دورات وبرامــج لالتصــاالت الفنيــة والتجاريــة .)Greenhalgh, 2018( .وتقــول ،)Malik (2018
إذا كنــت تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ،وبرمجــة الكمبيوتــر ،وتطويــر التطبيقــات ،وتطويــر الشــبكات وإدارة
المشــاريع ،فهــي ليســت ســوى عــدد قليــل مــن مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات التــي ســتحتاجها لتمييــز نفســك كفــرد ذو
صلــة جيــدة بــأي شــخص مســتثمر فــي حياتــه المهنيــة ،بحيــث لــن يــزداد الطلــب علــى هــذه المهــارات التقنيــة وغيرهــا مــع
زيــادة مســتخدمي اإلنترنــت فــي العالــم ،أضــف إلــى ذلــك توســيع ســوق الهواتــف المحمولــة ،والنقــص المقبــل للمطوريــن
والمصمميــن المســتجيبين واضــح للعيــان .فــإذا كانــت لديــك مهــارات تقنيــة واضحــة ،ومي ـاً لتقديــم تجــارب عمــاء مــن
الدرجــة األولــى ،فأنــت بالفعــل مطلــوب كموظــف.
لقــد أصبــح مــن المهــم للغايــة اكتســاب مهــارات تقنيــة مــن شــأنها أن تســاعدك علــى البقــاء علــى الجانــب األيمــن مــن
الســياج التكنولوجــي .فالتقــدم الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات يعنــي أن الشــهادة التــي حصلــت عليهــا قبــل بضــع ســنوات
أصبحــت اآلن باليــة .وهنــاك أفــكار جديــدة فــي الســوق ،ويجــب علــى المرشــحين البقــاء علــى رأســها لضمــان قابليتهــا
للتوظيــف ،وعلــى ســبيل المثــال شــخصية «وايــن غريتزكــي» أســطورة الهوكــي ،حيــث يقــول« :تزلــج أيــن تذهــب لعبــة
الصولجــان ،وليــس أينمــا كانــت ».كذلــك فــإن المهــارات التقنيــة هــي األشــياء التــي يمكــن تعلمهــا مــن خــال الممارســة
والتدريــب .وبالنســبة لمعظــم الصناعــات ،يمكنــك الحصــول علــى المهــارات الثابتــة الالزمــة فــي كليتــك المحليــة .وبعــد
حوالــي أربــع ســنوات مــن الدراســة والواجبــات المنزليــة واالختبــارات ،ســوف تحصــل علــى شــهادة تفيــدك فــي الكفــاءة فــي
هــذا الموضــوع .والتخــرج بدرجــة ال يعنــي تلقائيًــا أنــك تعــرف كل مــا تحتــاج إلــى معرفتــه مــن أجــل القيــام بعمــل مــا ،فقــط
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
اطلــب مــن أي خريــج أن يدخــل ســوق العمــل ،وســيخبرك معظمهــم علــى األرجــح بمــا يشــعرون بــه مــن اســتعداد أو عائــق
أثنــاء بــدء عملهــم الجديــد وســيوجهونك إلــى التدريــب بشــكل مباشــر (.)Chen, 2016
•الدراسات السابقة
1 .دراســة يونــس (« )2016دراســة تقويميــة للبرامــج التدريبيــة بمركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود
مــن وجهــة نظــر المتدربيــن» .حيــث أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن  ،204والتــي تمثــل  23%مــن
مجتمــع الدراســة األصــل .وهدفــت الدراســة إلــى التوصــل إلــى تصــور مقتــرح لتطويــر البرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن
مركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود للمتدربيــن مــن القطاعــات األمنيــة ،وذلــك باســتخدام المنهــج
الوصفــي .وتبلــورت مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس التالــي :كيــف يمكــن تحســين البرامــج التدريبيــة بمركــز
التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود فــي ضــوء آراء المتدربيــن؟
وقدمــت الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات لتحقيــق أهدافهــا ،منهــا :بنــاء نظــام فعــال لمتابعــة وتقويــم البرامــج
التدريبيــة المقدمــة للقطاعــات األمنيــة بالريــاض ،وإيجــاد آليــة لعمــل تقويــم شــامل لتلــك البرامــج التدريبيــة ،واالهتمــام
بطــرق تحديــد االحتياجــات التدريبيــة ،وإشــراك جهــات التدريــب مــع الجهــات المســتفيدة لتحديــد االحتياجــات وفــق
أســس موضوعيــة ،وتشــكيل لجنــة مــن مســؤولي القطاعــات األمنيــة ومســؤولي مركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع
مســؤوليتها تنفيــذ برامــج تدريبيــة وفــق متطلبــات تلــك القطاعــات األمنيــة ،ومــن ثــم تقويمهــا بشــكل علمــي ســليم.
الكلمــات المفتاحيــة :البرنامــج التدريبــي -القطاعــات األمنيــة -المتــدرب
2 .دراســة ( الغفــري )2015 ،بعنــوان « أثــر برامــج التشــغيل الحكوميــة فــي قطــاع غــزة علــى معــدل البطالــة للفتــرة فــي
قطــاع ( .)2013 -2007هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثــر برامــج التشــغيل الحكوميــة فــي قطــاع غــزة علــى
معــدل البطالــة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي ( ،)2013 -2007والتعــرف علــى تجــارة الحكومــة فــي الحــد مــن
مشــكلة البطالــة مــن خــال أهــم البرامــج الحكوميــة الخاصــة بالتشــغيل ،واســتخدام الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي.
وتوصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود أي تأثيــر جوهــري للتشــغيل الحكومــي الدائــم والمؤقــت فــي تخفيــض معــدل
البطالــة فــي قطــاع غــزة ،ووجــود تأثيــر جوهــري ومعنــوي بعالقــة عكســية لإلنفــاق الحكومــي علــى معــدل البطالــة،
وأن تنفيــذ برامــج التشــغيل الحكوميــة لــم يكــن بنــاء علــى دراســة منهجيــة الحتيــاج حقيقــي لســوق العمــل ،واقتصــار
االســتفادة منهــا علــى القطــاع العــام دون الخــاص .وأوصــت الدراســة بتنفيــذ برامــج التشــغيل الحكوميــة وفــق سياســة
واضحــة تعتمــد علــى التخطيــط المســبق واتخــاذ القــرارات الســليمة المبنيــة علــى تقاريــر مدروســة الحتيــاج ســوق
العمــل.
3 .دراســة ) منصــور )2014 ،بعنــوان :دور كفــاءة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق جــودة الخدمــات المصرفيــة -دراســة
تطبيقيــة علــى بنــك فلســطين بقطــاع غــزة وبنــك البركــة الســوداني بواليــة الخرطــوم مــن2012 – 2008م .وهدفــت تلــك
الدراســة إلــى دراســة دور كفــاءة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق جــودة الخدمــات المصرفيــة ،حيــث تناولــت مكونــات
نظــام التدريــب كوســيلة فعالــة لتحقيــق جــودة الخدمــة المصرفيــة ،وتــم توزيــع  197اســتمارة علــى العمــاء الداخليــن في
بنــك فلســطين بغــزة وبنــك بركــة الســوداني بواليــة الخرطــوم ،واســترد  186اضافــة الــى  12موظــف بــإدارة التدريــب
العــام .وتوصــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا :ال توجــد فــروق معنويــة فــي إدراك العامليــن لجــودة الخدمــة
حســب خصائــص عينــة البحــث وأيضــا عــدم وجــود فــروق معنويــة ألبعــاد جــودة الخدمــة وتبيــن عــدم اشــراك العامليــن
فــي تحديــد احتياجاتهــم التدريبيــة بســبب عــدم اهتمــام القائميــن بذلــك وتبيــن باختبــار العالقــات وجــود ارتبــاط قــوي بيــن
أبعــاد الجــودة وعوامــل الكفــاءة التنظيميــة ممــا يســاعد البنــوك المذكــورة ســابقا علــى تحســين جــودة الخدمــة المصرفيــة
ووجــود نظــام اتصــال فعــال يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الجــودة وصــوال لتحقيــق جــودة الخدمــة المصرفيــة ،وهنــاك ادراك
واضــح ألهميــة تنميــة المــوارد البشــرية مــن خــال التدريــب.
4 .دراســة (العنــزي )2013 ،بعنــوان « فاعليــة البرامــج التدريبيــة لمشــروع أمــن الحــدود فــي منطقــة الحــدود الشــمالية
الســعودية مــن وجهــة نظــر المتدربيــن .وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أهميــة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق
أهــداف المشــروع ،والتعــرف علــى مــدى اســتفادة المتدربيــن ،والتعــرف علــى أهــم الســبل التــي تعــزز مــن اإليجابيــات
وتحــد مــن الســلبيات ،وكان مجتمــع الدراســة مــن جميــع المتدربيــن بمركــز تدريــب حــرس الحــدود الشــمالية مــن
الضبــاط واألفــراد والبالــغ عددهــم ( )2420متــدرب ،وتــم اعتمــاد أســلوب العينــة العشــوائية ،والتــي تــم توزيــع ()467
اســتبانة علــى مجتمــع الدراســة ،وتــم اســترداد ( )428اســتبانة تمثــل عينــة الدراســة بدرجــة ثقــة ( .)95%تــم اســتخدام
المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تطبيــق مدخــل للمســح االجتماعــي للعينــة مســتخدما ً االســتبانة كأداة للدراســة.
وكان مــن أهــم النتائــج أن البرامــج التدريبيــة حققــت أهــداف المشــروع مــن وجهــة نظــر المتدربيــن واســتفادتهم مــن هــذه
البرامــج علــى الصعيــد العملــي ،واإللمــام باإلجــراءات األمنيــة الجديــدة ،والمعرفيــة ،والمهــارات التأسيســية الضروريــة
الســتخدام نظــام القيــادة والســيطرة ،وكان مــن أهــم التوصيــات ضــرورة تنــوع أســاليب التدريــب بشــكل يتناســب مــع
قــدرات المتدربيــن ،وضــرورة توفيــر مدربيــن مؤهليــن حتــى يتثنــى لهــم التصــرف فــي المواقــف الطارئــة التــي تحــدث
أثنــاء التدريــب.
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سوجباكي ،كمال الدين
5 .دراســة )الزعبــي ،)2012 ،بعنــوان  :مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة وأثــره علــى تنميــة المــوارد البشــرية فــي
القطــاع العــام األردنــي مــن وجهــة نظــر المدربيــن والمتدربيــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية .وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة وأثــره علــى تنميــة المــوارد البشــرية فــي
القطــاع العــام األردنــي مــن وجهــة نظــر المدربيــن والمتدربيــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،وتــم توزيــع  390اســتبانة علــى أفــراد عينــة طبقيــة عشــوائية مــن  16دورة تدريبيــة وبنســبة % 86
مــن مجتمــع الدراســة األصلــي المكــون مــن المتدربيــن والبالــغ عددهــم  474متدرب ـاً ،وتــم أيضــا توزيــع عينــة علــى
المدربيــن والــذي بلــغ عددهــم  29مدربـا ً  ،واســتخدم المنهــج الوصفــي وأظهــرت النتائــج مــا يلــي :وجــود مســتوى عــا ٍل
لفعاليــة البرامــج التدريبيــة بأبعادهــا المختلفــة ) المدربــون ،مناهــج البرامــج التدريبيــة  ،المتدربــون ،الخدمــات اإلداريــة
واإلشــرافية  ،مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي التدريــب ( مــن وجهتــي نظــر المتــدرب والمــدرب ووجــود مســتوى
عــا ٍل لتنميــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام األردنــي بأبعادهــا المختلفــة ) تحقيــق أهــداف البرامــج التدريبيــة
وترجمتهــا لالحتياجــات التدريبيــة ،التحفيــز والرغبــة فــي التغييــر ( مــن وجهــة نظــر المتدربيــن .وأيضــا وجــود مســتوى
متوســط لتنميــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام األردنــي بأبعادهــا المختلفــة مــن وجهــة نظــر المدربيــن فــي المعهــد.
وتبيــن أيضــا وجــود أثــر هــام ذو داللــة إحصائيــة لمســتوى فعاليــة البرامــج البرامــج التدربيــة علــى تنميــة المــوارد
البشــرية مــن وجهتــي نظــر المتدربيــن والمدربيــن .كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لمســتوى
فعاليــة البرامــج التدريبيــة التــي ينفذهــا المعهــد مــن وجهــة نظــر المتدربيــن تعــزى للمتغيــرات الشــخصية والوظيفيــة
المتمثلــة فــي كل مــن الجنــس ،مســار البرنامــج التعليمــي  ،المؤهــل العلمــي وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
تعــود لمتغيــرات وظيفيــة وشــخصية )كالعمــر ،المســمى الوظيفــي  ،ســنوات الخدمــة  ،مــكان التدريــب( فــي مختلــف
أبعــاد الفعاليــة وفــي مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة ككل.
6 .دراســة )زيــادات )2011 ،بعنــوان  :تقييــم فاعليــة البرامــج التدريبيــة إلعــداد معلمــي الدراســات االجتماعيــة فــي األردن
مــن وجهــة نظــر المتدربيــن وعالقتهــا ببعــض المتغيــرات .وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تقييــم فاعليــة البرامــج
التدريبيــة إلعــداد معلمــي الدراســات االجتماعيــة فــي األردن مــن وجهــة نظــر المتدربيــن تبعــا ً لمتغيــرات ســنوات
الخبــرة ،المؤهــل العلمــي ،وعــدد الــدورات .وتــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي وتوزيــع اســتبانة البحــث علــى  133معلمـا ً
ومعلمــة تــم اختيارهــم عشــوائيا ً مــن مجتمــع البحــث البالــغ عددهــم  162ومــن أهــم نتائــج الدراســة :عــدم وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة تقييــم فاعليــة البرامــج التدريبيــة تعــزى لمتغيــرات المؤهــل العلمــي وعــدد ســنوات
الخبــرة وعــدد الــدورات التدريبيــة.
7 .دراســة ( الحربــي :)2011 ،فاعليــة برامــج التدريــب الفنــي للعامليــن فــي ورش الصيانــة بحــرس الحــدود (الســعودية(
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتفادة العامليــن فــي ورش الصيانــة مــن برامــج التدريــب الفنــي مــن وجهــة
نظــر القيــادات اإلداريــة والعامليــن فيهــا ،والتعــرف علــى نقــاط القــوة الضعــف فــي برامــج التدريــب ،والمعوقــات التــي
تحــد مــن التحــاق العامليــن فــي ورش الصيانــة ببرامــج التدريــب الفنــي ،والســبل لتطويــر وتحســين برامج التدريــب الفني
للعامليــن .لقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي ،فــي الوصــول إلــى نتائــج الــد راســة مســتعينا ً باالســتبانة فــي
جمــع البيانــات ،وتكـ ّـون مجتمــع الدراســة مــن ( )540متــدرب مــن القيــادات اإلداريــة والعامليــن فــي ورشــة الصيانــة،
وتــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة نســبية ممثلــة لمجتمــع الدراســة ( )300متــدرب ،وحصــل علــى ( )211اســتبانة
بنســبة ( ,)70.3%وأهــم نتائــج الــد راســة أن القيــادات اإلداريــة والعامليــن موافقــون بشــدة علــى اســتفادة العامليــن فــي
ورش الصيانــة مــن برامــج التدريــب الفنــي المقدمــة لهــم وتتميــز بنقــاط قــوة ،ويوافقــون علــى وجــود معوقــات تحــد
مــن االلتحــاق فــي ورش الصيانــة ببرامــج التدريــب الفنــي .وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى توفيــر مزيــد مــن برامــج
التدريــب الفنــي بمــا يلبــي احتياجــات العامليــن فــي ورش الصيانــة ،وتأميــن المواصــات والســكن واإلعاشــة للمتدربيــن
مــن قبــل الجهــات المســئولة عــن التدريــب ،واتبــاع األســاليب العلميــة فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للعامليــن فــي
ورش الصيانــة ،ووضــع الخطــط العلميــة لمتابعــة وتقويــم مراحــل العمليــة التدريبيــة لبرامــج التدريــب الفنــي.
وفــي ضــوء عــدم وجــود دراســات ســابقة متعلقــة بموضــوع الدراســة ،حيــث أن جميــع الدراســات الخاصــة بالتدريــب تناولــت
مفهــوم التدريــب مــن شــقه المتعلــق بالمنظمــات وليــس التدريــب الفــردي االختيــاري؛ تميــزت هــذه الدراســة لتكــون ضمــن
الدراســات القليلــة التــي لــم نحصــل عليهــا باألصــل وقــد تكــون موجــودة وغيــر متوفــرة بســهولة وبالتالــي ســتكون البعــد
األساســي الــذي ســيبني عليــه الباحثــون  -فيمــا بعــد -دراســاتهم المتعلقــة بنفــس الموضــوع فــي المســتقبل.
•منهجية الدراسة وإجراءاتها
ي ،الــذي يعتمــد علــى
ي التحليلـ ّ
فــي ضــوء طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا ،تـ ّم اســتخدام المنهــج الوصفـ ّ
دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع ،ويهتـ ّم بوصفهــا وصفـا ً دقيقــا ،ويعبّــر عنهــا تعبيــرا ً كيفيّـا ً بوصفهــا وتوضيــح
ضــح حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا بالظواهــر األخــرى .وبذلــك تـ ّم اســتخدام
خصائصهــا ،وتعبيــرا ك ّميّـا ً بوصفهــا رقميّــا بمــا يو ّ
ي لهــذه الدراســة ،والــذي ر ّكــز علــى وصــف وتحليــل البيانــات المعروضــة.
ي التحليلـ ّ
المنهــج الوصفـ ّ
اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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إجراءات الدراسة :
•مجتمع الدراسة
ي مــن ألــف وخمســمائة
ت ـ ّم تطبيــق الدراســة خــال العــام  2018وامت ـدّت للعــام  ،2019وتكـ ّـون مجتمــع الدراســة األصل ـ ّ
مشــارك ،تـ ّم اختيارهــم بطريقــة عشــوائيّة ضمــن مســميات وظيفيــة واختصاصــات مختلفــة فــي كل محافظــات لبنــان (محافظة
بيــروت ،محافظــة جبــل لبنــان ،محافظــة لبنــان الشــمالي ،محافظــة لبنــان الجنوبــي ،محافظــة البقــاع ،محافظــة النبطيــة،
محافظــة بعلبــك الهرمــل ومحافظــة عــكار).
•عينة الدراسة
قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العيّنــة العشــوائيّة ،وت ـ ّم توزيــع عيّنــة اســتطالعيّة حجمهــا خمــس وثالثيــن اســتبانة الختبــار
ي وثبــات االســتبانة .وبعــد التأ ّكــد مــن صــدق وســامة االســتبانة لالختبــار ،ت ـ ّم توزيع1500اســتبانة علــى
االتّســاق الداخل ـ ّ
عيّنــة الدراســة ،وت ـ ّم تجميــع  768اســتبانة كاملــة وتــم اســتثناء  53اســتبانة لعــدم توفــر الشــروط االساســية فــي المشــاركة
ي عــدد العيّنــة
وهــي أن يكــون المشــارك قــد شــارك فــي برامــج تدريبيــة مــن قبــل فكانــت نســبة االســترداد ( )47%مــن إجمالـ ّ
المـ ّ
ـوزع عليهــا االســتمارة.

جدول رقم :1تصنيف عينة الدراسة
التصنيف

المحافظة
الوظيفة/االختصاص
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فئات العينة وفقا لكل تصنيف
محافظة بيروت
محافظة جبل لبنان
محافظة لبنان الشمالي
محافظة لبنان الجنوبي
محافظة البقاع
محافظة النبطية
محافظة بعلبك الهرمل
محافظة عكار
تعليم
طالب
إدارة أعمال
هندسة وحاسوب
الرعاية الصحية
صحافة وإعالم
استشارات وتدريب
علوم واجتماعية وعلم نفس
تصميم وحرف
ربة منزل
بدون عمل
أخرى

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

عدد أفراد العينة
147
88
252
40
59
19
18
92
190
74
202
42
76
14
46
15
6
15
24
11

النسب المئوية %
20.6
12.3
35.2
5.6
8.3
2.7
2.5
12.9
26.6
10.3
28.3
5.9
10.6
2
6.4
2.1
0.8
2.1
3.4
1.5

سوجباكي ،كمال الدين

التحصيل العلمي
سنوات الخبرة
النوع
العمر

ثانوي
مهني
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
0-3
3-5
5-10
+10
طالب
ذكر

40
53
241
318
63
172
71
115
280
77
292

5.6
7.4
33.7
44.5
8.8
24.1
9.9
16.1
39.2
10.8
40.8

أنثى

423

59.2

أقل من 18
18-21
21-25
25-30
30-45
+45

3
42
139
152
286
93

0.4
5.9
19.4
21.3
40
13

أن المشــاركين ّ
ضــح جــدول (ّ )1
توزعــوا بنســب متفاوتــة علــى محافظــات لبنــان وكانــت الحصــة األكبــر لمحافظــة لبنــان
يو ّ
الشــمالي بنســبة ( )35.2%يليهــا محافظــة بيــروت ب ( )20.6%وباقــي النســب توزعــت علــى المحافظــات الباقــي كمــا
يوضــح الجــدول وهــذا يبــرز الــدور التــي تلعبــه المــدن الرئيســية فــي االهتمــام بالتدريــب بعــد التعليــم .كذلــك يبــرز الجــدول
تنــوع المشــاركين مــن حيــث القطاعــات او التخصصــات فكانــت المشــاركة األعلــى مــن قطــاع إدارة األعمــال (،)28.3%
يليهــا قطــاع التعليــم ( )26.6%وهــذه النتائــج أيضــا تبــرز القطاعــات األكثــر انجذابــا للبرامــج التدريبيــة والتطويــر الشــخصي
والمهنــي .وكذلــك بلغــت نســبة الحاصليــن علــى ماجســتير ( ،)44.5%بينمــا بلغــت نســبة الحاصليــن علــى بكالوريــوس
( ،)33.7%و63مشــاركا فقــط لديهــم درجــة دكتــوراه فــي اختصاصاتهــم .كذلــك يوضّــح الجــدول ّ
بــأن المشــاركين فــي
الدراســة متفاوتــون فــي الخبــرات ،حيــث جــاءت النســبة األعلــى لمــن لديهــم  10ســنوات ومــا فــوق بنســبة ( ،)39.2%يليهــا
لمــن لديهــم صفــر إلــى ثــاث ســنوات خبــرة ( )24.1%ولمــن لديهــم  5إلــى 10ســنوات خبــرة بنســبة ()9.9%( ،)16.1%
لمــن لديهــم بيــن  3و  5ســنوات و كانــت نســبة الطــاب المشــاركين الذيــن لــم يدخلــوا ســوق العمــل بعــد هــي ( .)8.8%وهــذا
يعنــي ّ
ي مميّــز ،وهــم فــي مناصــب حسّاســة،
أن أغلبيّــة العيّنــة لديهــم ســنوات خبــرة جيّــدة فــي مجــال أعمالهــم ،وتحصيــل علمـ ّ
ســطة ،وهــذا يؤ ّهلهــم علــى أن يكــون لديهــم القــدرة علــى اإلدالء بآرائهــم ،واإلجابــة
ويمكــن اعتبارهــا ضمــن اإلدارة المتو ّ
علــى االســتبيان حــول أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى اكتســاب المهــارات الشــخصية والتقنيــة بشــكل دقيــق.
كذلــك يبــرز الجــدول رقــم ( )1أن نســبة المشــاركين مــن اإلنــاث بلغــت ( ،)59.2%فيمــا بلغــت نســبة الذكــور المشــاركين
( )40.8%وهــذا مــا يــدل علــى توجــه اإلنــاث بشــكل أكبــر إلــى التدريــب أكثــر مــن الذكــور ،حيــث أن الذكــور يفضلــون
الخــوض فــي الحيــاة المهنيــة بشــكل اســرع واكبــر .ولــو نظرنــا إلــى نتائــج متوســط األعمــار للمشــاركين نجــد النســبة األكبــر
( )40%هــم بيــن  30و 40عــام وتوزعــت النســب الباقيــة علــى المتوســطات كمــا الجــدول ،ولكــن هــذه النتائــج مهمــة جــدا
حيــث تشــير إلــى أن هــذه المرحلــة العمريــة تعــي تمامــا التغييــرات الحاصلــة فــي عالــم األعمــال وأن التطويــر أساســي
لمواكبــة التغييــرات الحاصلــة فــي العالــم ممــا يجعلهــم يلجــؤون للتدريــب العــام كأداة لتطويــر المهــارات الشــخصية والتقنيــة.
•أداة البحث ( أداة جمع البيانات)
بنــاء علــى المعلومــات التــي تـ ّم الحصــول عليهــا مــن الدراســات الســابقة ،وبعــض القــراءات وخبــرة الباحثيــن ،وبنــا ًء علــى
طبيعــة البيانــات التــي يــراد جمعهــا ،وعلــى المنهــج المســتخدم فــي البحــث ،والوقــت المســموح لــه ،واإلمكانــات المادّيّــة
المتاحــة ،وجــد الباحثــان ّ
أن األداة األكثــر مالءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي (االســتبانة) ،وقــام الباحثــان بتصميــم
واحــدة بحثيّــة منهــا ،بنظــام األســئلة المغلقــة Likert Scaleالخماســي ،حيــث تض ّمنــت ســتة وســتون ســؤاال ،وقــد تـ ّم تحديــد
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عــدد مــن األســئلة بعنايــة تا ّمــة ،للوصــول إلــى الهــدف المرجـ ّـو مــن هــذه الدراســة ،والهادفــة إلــى إبــراز أثــر مخرجــات
البرامــج التدريبيــة العامــة علــى تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة – مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي لبنــان .تـ ّم
ي واعتمــاد نمــوذج غوغــل لالســتبانات فــي عمليّــة
ي ومواقــع التواصــل االجتماع ـ ّ
إرســال االســتبانة عبــر البريــد اإللكترون ـ ّ
األوليّــة واألساســيّة بعــد اســتالم االســتبانات ،حيــث تــ ّم اســتهداف ألــف
جمــع البيانــات .حصــل الباحثــان علــى البيانــات ّ
وخمســمائة مشــارك مــن كل محافظــات لبنــان ،وت ـ ّم الحصــول علــى ســبعمائة وخمســة عشــر اســتبانة كاملــة ،وت ـ ّم تحليلهــا
فيمــا بعــد .تــم إرســال االســتمارة إلــى ثالثــة مــن األســاتذة الجامعيّيــن والخبــراء فــي المجــال إلبــداء الــرأي ،وتـ ّم بعدهــا تعديــل
بعــض األســئلة بحســب التوصيــات واآلراء التــي أتــت مــن هــؤالء الخبــراء.
•معامل الثبات والصدقية
تـ ّم حســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا ،لضمــان ثبــات مجــال االســتبانة .وكانــت النتائــج بحســب الجــدول رقــم ( ،)2وهــي تعتبــر
مقبولــة ألغــراض الدراســة .فقــد أشــار العديــد مــن الباحثيــن ومنهــم  )Ray (2016و  )Andrew et al (2011بأنّــه فــي
حــال كانــت النتيجــة أكبــر مــن  0,6أو  0,7فهــذا يعنــي ّ
أن االســتبانة جديــرة بالثقــة بشــكل كبيــر وثابتــة داخليّــا .تـ ّم إجــراء
كافــة العمليّــات اإلحصائيّــة وتحليــل بياناتهــا باســتخدام حزمــة ( )SPSSالنســخة رقــم .24
جدول رقم  :2تحليل ثبات وصدقية االستبانة
األقسام
الكل

العناصر
66

كرونباخ ألفا
0.883

أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة ( ،)0.883وهــذا يعنــي ّ
يتّضــح مــن النتائــج الموضّحــة فــي جــدول (ّ ،)2
أن
معامــل الثبــات مرتفــع ،وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأ ّكــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة ،م ّمــا يجعلهمــا علــى ثقــة تا ّمــة
بص ّحــة االســتبانة وصالحيّتهــا لتحليــل النتائــج واإلجابــة علــى أســئلة الدراســة.

●حدود الدراسة:
الحدود المكاني :اقتصرت الدراسة جغرافيا على لبنان فقط ولم تتناول أي مقارنة مع الدول العربية أو الغربية وشملت
الدراسة جميع محافظات لبنان ولكن المشاركة كانت بنسب متفاوتة.
الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على فئات عامة من شرائح المجتمع ولم تكن مخصصة لعمر أو جنس أو اختصاص
معين.
الحدود الزماني :تم تطبيق الدراسة بين عامي  2018و 2019وعلى مدار حوالي  8أشهر.

تحليل البيانات ( المعالجة اإلحصائيّة للبيانات):
األساليب اإلحصائيّة المستخدمة في البحث:
يSPSS V24
قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائ ّ
بعــد توزيــع االســتبانة علــى عيّنــة الدراســةُ ،
طلــب مــن األفــراد اإلجابــة عــن كل فقــرة مــن فقــرات
االســتبانة ،وذلــك باختيــار عــدّة خيــارات تــ ّم تحديدهــا مســبقا ،وذلــك حســب درجــات مقيــاس ليكــرت.
ـدرج أمــام ك ّل عبــارة (1-
تـ ّم ترميــز اســتجابات أفــراد العيّنــة ،وذلــك بإعطــاء اإلجابــات الــواردة فــي التـ ّ
 )2-3-4-5علــى التوالــي.
اإلحصائي لعيّنة الدراسة
الوصف
ّ
فيما يلي عرض لعيّنة الدراسة:
ي Normality Distribution
اختبار التوزيع الطبيع ّ
اســتخدم الباحــث اختبــار كولموجوروف-ســمرنوف  Kolmogorove-Smirnovالختبــار مــا إذا كانــت
ي مــن عدمــه ،والنتائــج كمــا هــي مبيّنــة فــي جــدول(.)3
البيانــات تتّبــع التوزيــع الطبيعــ ّ
44
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سوجباكي ،كمال الدين
جدول رقم  :3نتائج إختبار التوزيع الطبيعي
م
البعد
الجميع
1
*البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة .α =0. 05

القيمة االحتمالية ().Sig
*0.000

يتّضــح مــن النتائــج الموضّحــة فــي جــدول رقــم (ّ )3
أن القيمــة االحتماليّــة ( ).Sigلجميــع محــاور الدراســة ،كانــت أقـ ّل مــن
مســتوى الداللــة 0.05 =α؛وبذلــك فـ ّ
ي.
ـإن توزيــع البيانــات لهــذه المحــاور يتّبــع التوزيــع الطبيعـ ّ
تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة
الغايــة مــن هــذه الدراســة ،هــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيســي وهــو :مــا أثــر مخرجــات البرامــج التدريبيــة العامــة علــى
تطويــر مهــارات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة؟ وكذلــك األســئلة الفرعيــة التــي ت ـ ّم عرضهــا آنفــا .وفــي هــذا القســم ،ســيت ّم
عــرض النتائــج التــي أســهمت فــي اإلجابــة علــى هــذه األســئلة عبــر االســتبانات التــي أجريــت مــع المشــاركين ،وســيت ّم
تحليلهــا بشــكل واضــح.
السؤال األول:
ما مدى اسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
وهــو متعلــق ببعــد البرامــج التدريبيــة مــن االســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد لإلجابــة علــى الســؤال
األول ،والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول رقم  :4النسب المئوية لإلجابة على أسئلة بعد البرامج التدريبية
العبارة
كيف تقيم المحتوى
العلمي المقدم في البرامج
التدريبية في لبنان؟
كيف تقيم الوقت
المخصص لكل برنامج
تدريبي؟
كيف تقيم األساليب
والتقنيات التدريبية
المستخدمة في البرامج
التدريبية؟
كيف تقيم مخرجات
البرامج التدريبية وهل
يتم تحقيق األهداف
الموضوعة لها؟
كيف تقيم مالئمة البرامج
التدريبية للواقع العملي؟
هناك تفاوت في الجودة
التدريبية بين برنامج
تدريبي وآخر؟
البرامج التدريبية

المتوسط
الحسابي

محايد
()%

ضمن
التوقعات
()%

يفوق
التوقعات
()%

االنحراف
المعياري

غير
مرضي
()%

بحاجة إلى
تحسين
()%

26,6

1,4

2,55

1,04

10,8

53,2

7,9

0,7

2,42

1,02

15,8

48,9

12,9

21,6

2,60

1,15

15,8

44,6

5,8

31,7

2,2

2,40

1,11

24,5

35,3

16,5

23,0

0,7

2,19

1,08

32,4

34,5

15,1

18,0

0,0

4,17

67,

0,7

0,7

8,6

60,4

29,5

2,72

1,01

16,67

36,20

11,15

30,21

5,75

اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،

45
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من خالل الجدول رقم ( )4يتبين أن :
المحتــوى العلمــي المقــدم فــي البرامــج التدريبيــة فــي لبنــان بحاجــة إلــى تحســين بنســبة أكثــر مــن  53%فــي نظــر أفــراد
العينــة و  10.8%كانــت غيــر راضيــة علــى هــذا المحتــوى العلمــي بينمــا  28%مــن أفــراد العينــة فقــد كانــت راضيــة
عليــه .وأمــا بالنســبة للوقــت المخصــص لــكل برنامــج تدريبــي فــكان التقييــم ســلبي حيــث مــا يقــارب  49%مــن أفــراد العينــة
يطالبــون بإعــادة النظــر فــي الوقــت المخصــص لهــذه البرامــج ،بينمــا  15.8%كانــت غيــر راضيــة ،ولكــن يوجــد 22%
مــن أفــراد العينــة كانــت راضيــة علــى الوقــت المخصــص للبرامــج التدريبيــة .كذلــك بالنســبة لألســاليب والتقنيــات التدريبيــة
المســتخدمة فــي البرامــج التدريبيــة جــاء تقييمهــا ســلبي بنســبة تفــوق  60%مــا بيــن غيــر راضــي وبحاجــة إلــى تحســين
ومــا يقــارب  34%كان تقييمهــم إيجابــي .وجــاء تقييــم مالئمــة البرامــج التدريبيــة للواقــع العملــي ســلبي أيضــا بنســبة تقــارب
 67%مــا بيــن غيــر راضــي وبحاجــة إلــى تحســين ،بينمــا  18%فقــط كان تقييمهــم إيجابــي .حيــث تتفــق أغلبيــة أفــراد العينــة
علــى أنــه يوجــد تفــاوت فــي جــودة التدريبيــة بيــن البرامــج التدريبيــة بنســبة تقــارب  .90%وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن
المتوســط الحســابي لجميــع عبــارات بعــد البرامــج التدريبيــة يســاوي  2.72وهــذا يعنــي أن هنــاك محايــدة مــن قبــل أفــراد
عينــة الدراســة ،كمــا أن االنحــراف المعيــاري المقــدر  1.01وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح ،ممــا يــدل علــى تشــتت فــي
اإلجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات .ومــن خــال هــذه نتائــج يمكــن القــول أنــه يوجــد نقــص فــي جــودة
البرامــج التدريبيــة العامــة وهــذا ممــا يؤثــر علــى عمليــة االكتســاب والتحســين لقــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة .وهــذا ال
شــك ينــذر بتحديــات كبيــرة علــى مخرجــات البرامــج التدريبيــة فــي المســتقبل القريــب وفقــدان الثقــة بالمحتــوى العلمــي الــذي
تقدمــه الجهــات التدريبيــة ولــو عدنــا ألصــل المشــكل مــن خــال خبــرة الباحثــان فــي القطــاع التدريبــي لســنوات لوجدنــا أنــه ال
يوجــد رقابــة علــى إعــداد البرامــج التدريبيــة وال يوجــد معاييــر واضحــة لمــا يجــب أن تتضمنــه البرامــج التدريبيــة مــع العلــم
أنــه يوجــد بعــض النقــاط األساســية ولكــن غيــاب العنصــر األســاس فــي عمليــة بنــاء أي برنامــج تدريبــي لــن يكــون المحتــوى
بالمســتوى المتقــدم وهــو وجــود خبيــر فــي الموضــوع المطــروح يدقــق تقنيــا علــى عمــل معــد البرامــج التدريبيــة ولكــن مــا
يحصــل بنســبة قــد تتجــاوز ال  90%هــو إعــداد المــدرب للمــادة بنفســه وال يعرضهــا علــى أي خبيــر آخــر وتفاقمــت األزمــة
مــع بــروز مدربيــن يقدمــون برامــج تدريبيــة بغيــر تخصصاتهــم وهــم مــن يعــدون برامجهــم التدريبيــة بنفســهم .وهــذا مــا أكــده
جــرادات ( ،)2015حيــث ذكــر عــدة معاييــر يجــب أن تتوفــر فــي البرامــج التدريبيــة وهــي :تحديــد المعاييــر والمؤشــرات
التــي ســيتم تقييــم البرامــج التدريبيــة علــى أساســها ككفــاءة المــدرب والمهــارة والدقــة والقــدرة مــع تفاعــل المتــدرب ،االهــداف
التدريبيــة الواضحــة والمفصلــة مــع المخرجــات التــي ســيحققها البرنامــج التدريبــي .فمــا حاصــل اليــوم هــو غيــاب تــام
للمخرجــات الخاصــة باالكتســاب للمهــارات والمعــارف المطلوبــة ألي برنامــج تدريبــي واالكتفــاء بتقديــم المحتــوى بشــكل
عــام مــع غيــاب االختبــارات التــي تؤكــد االكتســاب.
السؤال الثاني:
ما مدى اسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
وهــو متعلــق بالبعــد المدربيــن مــن االســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد لإلجابــة علــى الســؤال الثانــي،
والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول رقم  :5النسب المئوية لإلجابة على أسئلة بعد المدربين
العبارة
كيف تقيم المستوى العلمي
للمدربين في لبنان بشكل عام؟
كيف تقيم مستوى الخبرات
العملية للمدربين في لبنان بشكل
عام؟
كيف تقيم مالئمة التخصص
للبرامج المقدمة من المدربين
في لبنان؟
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

غير
مرضي
()%

2,86

1,00

6,5

36,7

2,68

1,08

12,9

37,4

20,1

2,55

1,10

18,7

35,3

20,1

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

ضمن
التوقعات
()%

يفوق
التوقعات
()%

23,0

32,4

1,4

27,3

2,2

24,5

1,4

بحاجة إلى محايد
تحسين ()%( )%

سوجباكي ،كمال الدين
كيف تقيم مهارة المدربين في
إيصال الفكرة أو المهارة او
المعلومة في لبنان؟
كيف تقيم مهارات التواصل
للمدربين في لبنان؟
كيف تقيم مهارة لغة الجسد
للمدربين في لبنان؟
كيف تقيم مهارة إدارة القاعة
التدريبية والوقت للمدربين في
لبنان؟
كيف تقيم مهارة التحكم في
الصوت للمدربين في لبنان؟
هناك تفاوت في جودة
واحترافية المدربين في لبنان
المدربين

2,91

1,06

7,2

37,4

14,4

39,6

1,4

2,91

1,07

7,2

37,4

15,8

36,7

2,9

2,99

1,08

7,9

32,4

15,8

41,0

2,9

2,89

1,13

10,1

36,0

12,2

38,1

3,6

3,01

1,04

6,5

30,9

20,9

38,8

2,9

4,29

70,

1,4

0,0

5,8

54,0

38,8

3,02

1,02

8,7

31,5

16,5

36,9

6,4

مــن خــال الجــدول رقــم ( )5يتضــح لنــا أن هنــاك اختــاف فــي نســب إجابــات المتدربيــن بيــن الســلبي وااليجابــي فــي أغلــب
بنــود البعــد وتــكاد تجمــع علــى إجابــة واحــدة فــي بعــض البنــود ،حيــث أتــى تقييــم المســتوى العلمــي للمدربيــن بحاجــة إلــى
تحســين بنســبة  36.7%إضافــة إلــى  6.5%غيــر راضييــن علــى هــذا المســتوى ،ومــا يقــارب  34%كانــوا راضييــن فيمــا
 23%كانــوا محايديــن .أمــا بالنســبة لتقييــم مســتوى الخبــرات العمليــة ومالئمــة التخصــص للبرامــج المقدمــة مــن المدربيــن
كان متقــارب وســلبي أكثــر منــه إيجابــي ونســبة المحايديــن بلغــت  .20.1%بينمــا كانــت مهــارة المدربيــن فــي إيصــال الفكــرة
والمعلومــة أو مهــارات التواصــل كانــت إجابــات الســلبية بنســبة  44.6%بينمــا  15%كانــوا محايديــن .أمــا باقــي المهــارات
مــن لغــة الجســد وإدارة القاعــة والوقــت والتحكــم فــي الصــوت كانــت نســبة ســلبية مــا بيــن ( )46%-37%وايجابيــة مــا بيــن
( .)44%-41%ولكــن اتفقــت معظــم أفــراد العينــة علــى أن هنــاك تفــاوت فــي جــودة واحترافيــة المدربيــن فكانــت نســبة إجابــة
إيجابيــة  .92.8%وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع عبــارات بعــد المدربيــن يســاوي  3.02وهــذا
يعنــي أن هنــاك الحياديــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة ،كمــا أن االنحــراف المعيــاري المقــدر  1.02وهــو أكبــر مــن الواحــد
الصحيــح ،ممــا يــدل علــى تشــتت فــي اإلجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات .ومنــه نســتنتج أن مهــارات
المــدرب لــم تســاهم بشــكل عــام فــي رفــع قــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة وهــذا راجــع إلــى نقــص الخبــرة والكفــاءة
العلميــة .وهــذا مــا أشــار إليــه الســكارنة ( ،)2009عندمــا ذكــر عــدة خصائــص للمــدرب يجــب أن يتمتــع بهــا ومنهــا :المعرفــة
والخبــرة ،األســاليب التدريبيــة المتنوعــة ،القيــادة والتأثيــر ولغــة تواصــل واضحــة ومتقدمــة وأضــاف بأنــه يمكــن تحديــد
تعريــف المــدرب علــى أنــه ذلــك الشــخص الــذي يتمتــع بالصفــات والمهــارات التــي تمكنــه مــن إيصــال األفــكار والمعلومــات
للمتدربيــن بصــورة ســليمة تطــور مــن خاللهــا قــدرات ومهــارات اآلخريــن فــي موضــوع المعرفــة مــدار البحــث بطريقــة
مميــزة متواصلــة تنــم عــن قــدرات وخبــرات يتمتــع بهــا ،ولهــذا فــإن المــدرب ال بــد أن يتمتــع بخصائــص ومزايــا .والحاصــل
حاليــا فــي لبنــان وقــد تعمــم هــذه النتائــج علــى العالــم العربــي أن الجهــات التدريبيــة تختــار المــدرب علــى بعــض المعاييــر
الغيــر علميــة أهمهــا أجــرة المــدرب اليوميــة فكلمــا كانــت األجــرة أقــل كان الخيــار األول للجهــة التدريبيــة باإلضافــة إلــى
التفــرغ عندمــا يكــون هنــاك طلــب مســتعجل علــى تقديــم دورة تدريبيــة فيتــم اللجــوء للمــدرب األكثــر تفرغــا باإلضافــة إلــى
المــدرب صاحــب االســم بعيــدا عــن خبرتــه وقدرتــه علــى تقديــم محتــوى مميــز وهــذه المعاييــر أصابــت القطــاع التدريبــي
بصلــب جــودة التدريــب حيــث أن المــدرب قــد يكــون العنصــر األهــم فــي العمليــة التدريبيــة فمهمــا كان المحتــوى مميــز
واحترافــي ،مــع وجــود مــدرب غيــر محتــرف ســيكون كمــن لديــه قطعــة ذهــب وال يعــرف قيمتهــا .وهــذا أيضــا مــا أكــد عليــه
اندريوتــس ( ،)2017عندمــا ذكــر عــدة صفــات أساســية ألي مــدرب محتــرف وعلــى أساســها يمكــن تقييــم جــودة مخرجــات
هــذا المــدرب وهــي :القــدرة علــى التفكيــر االســتراتيجي ،احترافيــة اعــداد البرامــج التدريبيــة المبنيــة علــى معاييــر محــددة مــن
جهــة تدريبيــة عالميــة ،إدارة المشــاريع ،إدارة التغييــر والقــدرة علــى التأثيــر و اخرهــا المــدرب القــادر علــى تقييــم العمليــة
التدريبيــة وتقييــم المتدربيــن والتغييــرات التــي حدثــت بعــد التدريــب باســتخدام االســاليب المعتمــدة فــي التقييــم.
السؤال الثالث:
ما مدى اسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
وهــو متعلــق ببعــد الجهــة التدريبيــة مــن االســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد لإلجابــة علــى الســؤال
الثالــث ،والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول رقم  :6يوضح النسب المئوية لإلجابة على عبارات بعد الجهة التدريبية

العبارة
كيف تقيم مستوى االحترافية
للجهات التدريبية في لبنان؟
كيف تقيم مستوى تحديد
االحتياج التدريبي المالئم
لسوق العمل في لبنان؟
كيف تقيم منهجية إعطاء
الشهادات والدبلومات من
الجهات التدريبية في لبنان؟
كيف تقيم مستوى الخدمات
اللوجستية المقدمة من الجهات
التدريبية في لبنان؟
كيف تقيم المعايير المعتمدة في
كل جهة تدريبية في اختيار
المدرب والبرنامج التدريبي
والمتدربين؟
هناك تفاوت في جودة
واحترافية الجهات التدريبية
المقدمة للبرامج التدريبية في
لبنان
الجهة التدريبية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

غير
مرضي
()%

بحاجة
إلى
تحسين
()%

محايد
()%

ضمن
التوقعات
()%

يفوق
التوقعات
()%

2,37

1,04

18,7

46,0

16,5

16,5

2,2

2,08

1,03

33,8

38,8

13,7

12,9

7,

1,96

1,07

44,6

28,8

13,7

12,2

7,

2,76

1,09

12,9

32,4

23,7

28,1

2,9

2,41

1,09

23,7

33,1

23,0

18,7

1,4

4,07

70,

1,4

0,0

12,2

62,6

23,7

2,61

1,03

22,5

29,9

17,1

25,2

5,3

مــن خــال الجــدول رقــم ( )6نالحــظ أن المتدربيــن كان تقييمهــم للجهــات التدريبيــة مــن ناحيــة مســتوى االحترافيــة وتحديــد
االحتيــاج التدريبــي المالئــم لســوق العمــل ومنهجيــة إعطــاء الشــهادات والدبلومــات مــن الجهــة التدريبيــة كان ســلبي أكثــر
منــه إيجابــي حيــث كانــت نســبة اإلجابــات الغيــر راضيــة وبحاجــة إلــى تحســين هــي  72.6% ، 64.7%و  73.4%علــى
توالــي .أمــا عــن مســتوى الخدمــات اللوجســتية المقدمــة مــن الجهــات التدريبيــة جــاءت نســبة تقييــم ســلبية  45%وايجابيــة
 31%بينمــا محايديــن بلغــت نســبة  .23.7%معظــم المتدربيــن يــرون أن هنــاك تفــاوت فــي جــودة واحترافيــة الجهــات
التدريبيــة المقدمــة للبرامــج التدريبيــة حيــث بلغــت نســبة تقييــم إيجابــي  86.3%و  12.2%محايديــن .وبشــكل عــام يمكــن
القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع عبــارات بعــد الجهــة التدريبيــة يســاوي  2.61وهــذا يعنــي أن هنــاك الحياديــة مــن قبــل
أفــراد عينــة الدراســة  ،كمــا أن االنحــراف المعيــاري المقــدر  1.03وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح ،ممــا يــدل علــى تشــتت
فــي اإلجابــات بيــن إلــى تحتــاج إلــى تحســين وضمــن توقعــات .وممــا ســبق نســتخلص أن مســاهمة الجهــة التدريبيــة فــي رفــع
قــدرات المتــدرب الشــخصية والتقنيــة كان ســلبيا بشــكل عــام ،ويمكــن تفســير هــذا باهتمــام بالجانــب الربحــي علــى حســاب
مســتوى االحترافيــة وجــودة التدريــب وهــذا مــا تكلــم عنــه ياغــي ( ،1998ص« ،)270إن عــدم االلتــزام بتحديــد معاييــر
لالحتياجــات التدريبيــة قــد يفضــي إلــى قيــام المراكــز التدريبيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي القيــام بتنفيــذ برامــج تدريبيــة ال حاجــة
إليهــا أصــا فــي كل أو جــزء مــن محتويــات هــذه البرامــج التدريبيــة وهــذا ممــا يزيــد فــي تعميــق الفجــوة فيمــا بيــن محتــوى
البرامــج التدريبيــة وأهــداف العمليــة التدريبيــة» .إن إعــداد البيئــة التدريبيــة يتطلــب تحديــد الزمــان والمــكان المناســبين
وتوفيــر األجهــزة واألدوات والمختبــرات وقاعــات التدريــب والمــادة العلميــة وغيرها.كمــا أن مــدة البرنامــج التدريبــي تختلــف
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سوجباكي ،كمال الدين
تبعـا ً الختــاف أهدافــه ونوعيــة المتدربيــن ومســتواهم الوظيفــي وظــروف العمــل كذلــك يختلــف تحديــد مــكان التدريــب تبعــا
الختــاف نــوع البرنامــج التدريبــي واختــاف الهــدف مــن التدريــب .ومــن أهــم االجــراءات المطلوبــة إلعــداد البيئــة التدريبيــة
مــن أجــل تنفيــذ برنامــج التدريبــي حســب مــا ذكــره (العســكر ،1992 ،ص  .)87-90وفــي لبنــان االن العديــد مــن الجهــات
التدريبيــة الغيــر مرخصــة والتــي ال يوجــد لديهــا اي تواجــد قانونــي علــى أرض الدولــة ومــع ذلــك تمــارس نشــاطاتها بشــكل
كامــل بــدون أي رقابــة وأصبــح األمــر واضــح للجميــع فقــد تجــد عشــرات مراكــز التدريــب ضمــن المنطقــة الواحــدة ولــو
دققنــا أكثــر فــي القائميــن علــى هــذه المراكــز لوجدنــا أن نســبة كبيــرة منهــم غيــر مؤهليــن إلدارة أي مركــز أو نشــاط تدريبــي.
السؤال الرابع:
هل هناك عائد على االستثمار من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟
وهــو متعلــق ببعــد العائــد علــى التدريــب مــن االســتبيان ولهــذا علينــا تحليــل إجابــات أســئلة هــذا البعــد لإلجابــة علــى الســؤال
الرابــع ،والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
جدول رقم  :7يوضح النسب المئوية لإلجابة على عبارات بعد العائد على التدريب

العبارة
كيف تقيم العائد على
البرامج التدريبية من حيث
الحصول على فرص
وظيفية أفضل؟
كيف تقيم العائد على
البرامج التدريبية من حيث
بناء عالقات مهنية أفضل؟
كيف تقيم العائد على
البرامج التدريبية من حيث
اكتساب مهارات أدت إلى
تغيير حقيقي في طريقة
عملك الحالي؟
كيف تقيم العائد على
البرامج التدريبية من
حيث الترقيات والتطوير
الوظيفي؟
العائد على التدريب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

غير
مرضي
()%

بحاجة
إلى
تحسين
()%

محايد
()%

ضمن
التوقعات
()%

يفوق التوقعات
()%

2,00

1,06

41,7

29,5

17,3

10,1

1,4

2,96

1,11

10,8

26,6

23,0

35,3

4,3

3,10

1,20

11,5

23,7

16,5

39,6

8,6

2,27

1,06

28,8

30,9

25,9

12,9

1,4

2,58

1,11

23,2

27,7

20,7

24,5

4,0

من خالل الجدول رقم ( )7نالحظ أن:
لــم يكــن هنــاك عائــد علــى البرامــج التدريبيــة مــن حيــث الحصــول علــى فــرص وظيفيــة أفضــل مــن وجهــة نظــر المتدربيــن
حيــث كان تقيمهــم ســلبي بنســبة  71%و محايديــن  .17.3%وأمــا العائــد علــى التدريــب مــن حيــث بنــاء عالقــات مهنيــة
أفضــل ،وبعــد مقارنــة بيــن التقييــم االيجابــي والســلبي اظهــرت النتائــج انــت كان هنــاك نســبة تقييــم إيجابيــة بلغــت 39.6%
أكبــر بقليــل مــن نســبة التقييــم الســلبية  37.4%فيمــا كانــت نســبة محايديــن  .23%وأمــا العائــد علــى التدريــب مــن حيــث
اكتســاب مهــارات أدت إلــى تغييــر حقيقــي فــي طريقــة عملــك الحالــي فيتبيــن أن هنــاك عائــد علــى التدريــب مقبــول حيــث
وصلــت نســبة تقيــم االيجابــي  48.2%مقابــل  35.2%نســبة تقيــم الســلبي بينمــا  16.5%محايديــن .كان تقبيــم العائــد علــى
البرامــج التدريبيــة مــن حيــث الترقيــات والتطويــر الوظيفــي ســلبيا بنســبة كبيــرة بلغــت  59.7%مقارنــة إلــى نســبة إيجابيــة
اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
التــي بلغــت  14.3%حيــث كانــت نســبة محايديــن  .25.9%وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع
عبــارات بعــد العائــد علــى التدريــب يســاوي  2.58وهــذا يعنــي أن هنــاك عــدم الرضــى وبحاجــة إلــى تحســين مــن قبــل
أفــراد عينــة الدراســة ،كمــا أن االنحــراف المعيــاري المقــدر  1.11وهــو أكبــر مــن الواحــد الصحيــح ،ممــا يــدل علــى تشــتت
فــي اإلجابــات .ومنــه يمكــن القــول أن العائــد علــى االســتثمار مــن البرامــج التدريبيــة مــن وجهــة نظــر المتدربيــن كان غيــر
مرضــي نوعــا مــا .وقــد دعــم هــذه النتائــج جونــز ( ،)2018عندمــا أشــار إلــى أن علــى المتــدرب إجــراء تحليــل إحتيــاج
تدريبــي شــخصي متعمــق ليعلــم تمامــا مــا التدريــب الــذي يحتاجــه عبــر ربطهــا بنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف وأن علــى
المتــدرب أن يقــوم بتحديــد المســتهدف مــن عمليــة التطويــر الشــخصي لكــي يحصــل علــى العائــد الــذي يريــده ،باإلضافــة إلــى
تطبيــق كافــة العلــوم والمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها خــال العمليــة التدريبيــة وإال ســيكون التدريــب مجــرد ضيــاع
للوقــت واالســتمتاع وبالتأكيــد ضيــاع العائــد علــى هــذا التدريــب وهــذا مــا يحصــل حاليــا فــي القطــاع التدريبــي .ومــن خبــرة
الباحثــان فــي العمــل التدريبــي يمكــن القــول أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن المتدربيــن الذيــن حضــروا دورات وورشــات تدريبيــة
ويمتلكــون شــهادات كاملــة فيهــا وغيــر قادريــن علــى تطبيــق مــا تــم اكتســابه فــي هــذه الــدورات والبرامــج وهــذا يعــود لعــدة
اســباب أهمهــا عــدم وجــود تطبيــق فعلــي لمــا تــم اكتســابه ويكتفــي المتــدرب فــي الشــهادة مــع الصــورة الجماعيــة ولــو عدنــا
إلــى أصــل امتــاك المهــارة والمحافظــة عليهــا فنجــد أن الممارســة والتطبيــق وهــذا مــا يقلــل مــن العائــد علــى االســتثمار فــي
التدريــب .كذلــك إن العائــد علــى التدريــب إن كان تدريــب فــردي أو ضمــن تدريــب الشــركات يواجــه تحديات كبيرة فــي عملية
احتســاب هــذا العائــد فنجــد حتــى أكبــر الجهــات التدريبيــة تجــد صعوبــة فــي عمليــة احتســاب العائــد وذلــك لتدخــل عناصــر
كثيــرة فــي أداء الفــرد علــى النطــاق الشــخصي أو ضمــن الشــركة فقــد نجــد أن ارتفــاع األداء كان نتيجــة الظــروف االقتصاديــة
او التســويق او الحالــة النفســية وقــد ال يكــون مرتبــط بالتدريــب بشــكل مباشــر .وهــذا مــا اشــار إليــه الدكتــور غارنــر ،األســتاذ
المســاعد فــي جامعــة شــمال جورجيــا ( ،)2019علــى التدريــب أن يتبــع بعــدة أنشــطة وهــي :التوجيــه المباشــر ،التدريــب
الشــخصي ،حضــور المؤتمــرات ،النــدوات القصيــرة ،ورشــات العمــل وكذلــك التدريــب االلكترونــي وذلــك لتعزيــز العائــد
علــى االســتثمار مــن التدريــب واكتســاب المهــارات بشــكل حقيقــي .أي إن التدريــب ال يتوقــف عنــد مرحلــة واحــدة فقــط بــل
يتعداهــا ألكثــر مــن ذلــك بكثيــر لكــي يكــون هنــاك فائــدة حقيقيــة وعائــد حقيقــي علــى التدريــب .يمكــن تعزيــز العائــد علــى
االســتثمار مــن التدريــب بربــط التدريــب باألهــداف التــي يريــد أن يحققهــا المتــدرب ،كذلــك الرغبــة الحقيقيــة بالتعلــم مــع
ممارســة مــا تــم تعلمــه مــن مهــارات شــخصية وتقنيــة جديــدة والحصــول علــى تقييــم بشــكل شــخصي علــى العمليــة التدريبيــة،
هــذه العناصــر قــد تســاهم بشــكل مباشــر فــي تعظيــم العائــد علــى االســتثمار مــن التدريــب (بانــدي.)2016 ،
جدول رقم  :8ما الهدف الرئيسي من حضورك البرامج التدريبية؟ (اختر أهم ثالثة اسباب من بين القائمة)
الهدف من هذا السؤال هو لمعرفة أهداف المتدرب من التدريب ولإلجابة عليه قمنا بحساب النسب المئوية لكل إجابة
مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:
النسبة المئوية
إكتساب ،تعديل او إضافة معلومات ،مهارات او سلوك
تطوير نقاط الضعف لدي وتحويلها الى نقاط قوة
استمرارية التعلم ومواكبة التطور العلمي
بناء عالقات مهنية من خالل التعرف على اشخاص جدد في البرامج التدريبية
زيادة اإلنتاجية ومهارات اإلبداع
الحصول على الشهادة في نهاية الدورة
زيادة القيمة المهنية الشخصية
لمساعدتك في تحقيق األهداف الشخصية
ألنه يشعرك بالسعادة والتحفيز
الحصول على الترقيات في العمل
المجاميع
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22%
19%
15%
12%
10%
6%
5%
5%
4%
2%
100%

سوجباكي ،كمال الدين
بعــد مــا قــام الباحثــان فــي ترتيــب النســب المئويــة مــن األكبــر إلــى األصغــر نالحــظ مــن خــال الجــدول أن أول هــدف مــن
حضــور البرامــج التدريبيــة فــي نظــر المتدربيــن هــو اكتســاب ،تعديــل أو إضافــة معلومــات ،مهــارات أو ســلوك بنســبة
بلغــت  ،22%ثــم تطويــر نقــاط الضعــف لديــه وتحويلهــا الــى نقــاط قــوة بنســبة  ،19%اســتمرارية التعلــم ومواكبــة التطــور
العلمــي بنســبة  ،15%ممــا يفســر أن اهتمــام المتدربيــن كان بتطويــر المهــارات الشــخصية والتقنيــة والقــدرات العلميــة قبــل
كل شــيء وهــذه النتائــج تدعــم التوجــه العالمــي نحــو التغييــرات الحاصلــة اآلن فــي عالــم األعمــال والتكنولوجيــا والــذكاء
االصطناعــي وغيــره .بينمــا كانــت األهــداف المهنيــة والشــخصية ال تتعــدى  5%كزيــادة القيمــة المهنيــة الشــخصية
ولمســاعدتك فــي تحقيــق األهــداف الشــخصية والحصــول علــى الترقيــات فــي العمــل.
جدول رقم  :9ما المعايير التي تهمك عند اختيار البرنامج التدريبي؟ (اختر أهم ثالثة اسباب من بين القائمة)
الهدف من هذا السؤال هو معرفة أهم المعايير التي من خاللها يختار المتدربين برنامج التدريبي ولإلجابة عليه قام
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:
النسبة المئوية
المحتوى العلمي والعملي للمادة التدريبية عبر طلب المحاور التفصيلية
والمخرجات من البرنامج التدريبي
ان يكون البرنامج امتدادا لتخصصك العلمي او المسار المهني
المؤهالت العملية للمدرب (عدد سنوات الخبرة في نفس المجال)
تكلفة البرنامج التدريبي
المؤهالت العلمية للمدرب (مؤهالت علمية مهينة كماجستير او دكتوراه)
عدد ايام وساعات التدريب لكل برنامج تدريبي
اسم المدرب
اسم الجهة التدريبية المقدمة للبرنامج
اللغة المقدم فيها البرنامج التدريبي
عدد الشهادات المقدمة في البرنامج
المجاميع

25%
20%
11%
11%
8%
8%
7%
4%
4%
1%
100%

مــن خــال الجــدول يتبيــن لنــا أهــم المعاييــر التــي يعتمدهــا المتــدرب الختيــار البرنامــج التدريبــي هــي المحتــوى العلمــي
والعملــي للمــادة التدريبيــة عبــر طلــب المحــاور التفصيليــة والمخرجــات مــن البرنامــج التدريبــي حيــث كان لهــا أعلــى
نســبة اختيــار  25%وبعــده ان يكــون البرنامــج امتــدادا للتخصــص العلمــي او المســار المهنــي بنســبة اختيــار 20%
و المؤهــات العمليــة للمــدرب وتكلفــة البرنامــج التدريبــي بنســبة  ،11%حيــث تعتبــر هــذه خيــارات منطقيــة مــن أجــل
الوصــل إلــى األهــداف المرغوبــة .أمــا المعاييــر أخــرى كاســم المــدرب ،اســم الجهــة التدريبيــة المقدمــة للبرنامــج ،اللغــة
المقــدم فيهــا البرنامــج التدريبــي وعــدد الشــهادات المقدمــة فــي البرنامــج كانــت نســبتها أقــل مــن  .7%وهــي تعتبــر معاييــر
ثانويــة ليســت لهــا تأثيــر قــوي فــي تطويــر مهــارات الشــخصية والتقنيــة ولهــذا كانــت نســبتها أقــل وهــذا مــا يفســر أهميــة
بنــاء المــادة العلميــة بشــكل تتناســب واحتياجــات المتدربيــن ومتطلبــات ســوق العمــل المتســارع وعــدم االعتمــاد علــى مــواد
تدريبيــة قديمــة مستنســخة وغيــر منهجيــة .وهــذا مــا أشــارت لــه جــول ( ،)2014وهــي متخصصــة فــي بنــاء المــواد
والبرامــج التدريبيــة مــن الجمعيــة األمريكيــة لبنــاء المواهــب والتــي كانــت تعــرف ســابقا بالجمعيــة األمريكيــة للتدريــب
والتطويــر ،قالــت جــول بأنــه علــى المــادة التدريبيــة أن تكــون موجهــة بشــكل كامــل نحــو أهــداف المتدربيــن وواضحــة
النتائــج والمخرجــات ولهــا دليــل كامــل فــي كيفيــة االســتخدام والتنفيــذ ومراجعــة مــن قبــل خبــراء فــي المجــال باإلضافــة
إلــى أنهــا أجريــت علــى عينــة تجريبيــة لضبــط أي انحرافــات فيهــا وبهــذا يتحقــق أعلــى اســتفادة مــن المــادة المقدمــة وتكــون
مضمونــة الجــودة والمخرجــات.
جدول رقم  :10اذكر األسباب التي تجعلك تمتنع عن حضور اي برنامج تدريبي؟
الهدف من هذا السؤال هو البحث في األسباب التي تمنع المتدرب من حضور أي برنامج تدريبي ولإلجابة عليه قام
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال وجدول التالي يوضح ذلك:
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أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
النسبة المئوية
تكلفة البرامج التدريبية العالية
عدم وجود مدربين متخصصين على مستوى كفاءة عالية
عدم وجود جهات تدريبية احترافية ذات معايير تدريبية عالية
لم يعد للشهادات التدريبية أي قيمة اضافية في سوق العمل
ال أرى فائدة بتاتا من التدريب بشكل عام
المجاميع

30%
27%
26%
14%
4%
100%

مــن جــدول  10نالحــظ أن أهــم ســبب فــي امتنــاع بعــض المتدربيــن فــي الحضــور للبرامــج التدريبيــة هــو التكلفــة العاليــة
للبرامــج التدريبيــة بنســبة إجابــة بلغــت  30%وكذلــك عــدم وجــود مدربيــن متخصصيــن علــى مســتوى كفــاءة عاليــة
وجهــات تدريبيــة احترافيــة ذات معاييــر تدريبيــة عاليــة بنســبة إجابــة مــا بيــن  ،27%-26%وقــد يفســر هــذا إلــى اهتمــام
الجهــة التدريبيــة بالجانــب المــادي علــى الجانــب االحترافــي واختيــار مدربيــن المتخصصيــن.
جدول رقم  :11ما الدورات التدريبية التي تهمك وتسعى للحصول عليها لو توفرت المعايير العالية في تقديمها؟ ثالثة
إجابات كحد أقصى
الهدف من هذا السؤال هو معرفة مجال البرامج التدريبية التي تهم المتدرب ولإلجابة عليه قام الباحثان بحساب النسب
المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:
النسبة المئوية
19%
برامج تطوير الذات
11%
البرامج التربوية
11%
إدارة الموارد البشرية
9%
إدارة المشاريع
9%
مهارات اإلدارة العامة
8%
إعداد المدربين
8%
البحث العلمي
5%
ريادة األعمال
5%
دورات الشهادات االحترافية
4%
الصحافة واإلعالم
3%
المالية والمحاسبة
3%
مهارات البيع وخدمة العمالء
2%
اإلخراج والتصوير والمونتاج
2%
التصميم الغرافيكس
1%
الدورات الهندسية
100%
المجاميع
مــن خــال جــدول نالحــظ البرامــج التدريبيــة أكثــر طلــب هــي برامــج تطويــر الــذات جــاءت أعلــى نســبة  19%ثــم تليهــا كل
مــن البرامــج التربويــة وإدارة المــوارد البشــرية بنســبة  ، 11%إدارة المشــاريع و ومهــارات اإلدارة العامــة بنســبة ، 9%
إعــداد المدربيــن و البحــث العلمــي بنســبة . 8%أمــا باقــي البرامــج التدريبيــة األخــرى كانــت ال تتعــدى  . 5%وهــذا مــا يفســر
أهميــة المهــارات الخفيفــة ومهــارات الحيــاة كالتواصــل والثقــة بالنفــس والعــرض والتقديــم والقيــادة والمفاوضــة وتســويق
الــذات وغيرهــا ألنهــا المعاييــر األساســية التــي مــا زالــت إلــى اآلن تعتمــد عليهــا كبــار الشــركات فــي التوظيــف إلــى جانــب
المهــارات التقنيــة طبعــا .وهــذا مــا أشــارت لــه فالــون ( ،)2015بــأن المهــارات الخفيفــة أصبحــت شــيء أساســي للشــركات
واألجيــال الجديــدة وهــذا ألن الســلوكيات باتــت مهمــة جــدا فــي بيئــة العمــل ويجــب التشــديد عليهــا وممارســتها واكتســابها وأن
المهــارات الحقيقــة لتضمــن نجــاح المنظمــة لكــن المهــارات الخفيفــة تضمــن االبتــكار واالبــداع واالســتدامة وهــذا مــا ابرزتــه
العديــد مــن األبحــاث التــي تكلمــت عــن أهميــة المهــارات الخفيفــة فــي بيئــة العمــل.
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سوجباكي ،كمال الدين

●الخالصة والتوصيات:
مــن خــال مــا ســبق وعلــى ضــوء النتائــج التــي حصــل عليهــا الباحثــان ،تبيــن بشــكل جلــي وواضــح العشــوائية قلــة االحترافية
وضعــف المعاييــر التــي يعمــل ضمنهــا قطــاع التدريــب العــام فــي لبنــان وهــذا ممــا ال شــك فيــه ســيكون لــه تأثيــر كبيــر
علــى المخرجــات مــن كافــة الــدورات والبرامــج التدريبيــة التــي ســيحصل عليهــا المتــدرب مــع نهايــة كل برنامــج تدريبــي.
باإلضافــة إلــى وضــع القطــاع التدريبيــة تحــت المجهــر بأنــه قطــاع ربحــي فقــط وال يوجــد لــه أي فوائــد تعليميــة وبالتالــي
ســتنخفض ثقــة المتدربيــن فيــه والــذي يــؤدي إلــى إضعــاف القطــاع والتأثيــر علــى العناصــر الجيــدة فيــه .ومــع اختفــاء او
انكمــاش هــذا القطــاع ســيؤثر علــى المتدربيــن الذيــن يســعون إلــى اكتســاب مهــارات حياتيــة خفيفــة وشــخصية وتقنيــة تســاهم
فــي رفــع قدراتهــم .ولذلــك قــدم الباحثــان عــدد مــن التوصيــات وبعــض المعاييــر التــي علــى كل متــدرب أن يلجــأ لهــا عنــد
حضــور أي برنامــج تدريبــي وهــذه التوصيــات والمعاييــر مــن وحــي النتائــج وخبــرة الباحثــان فــي قطــاع التدريبــي المحلــي
والدولــي.
ومــن خــال ربــط الجــداول  8و  9يجــد الباحثــان أن المتــدرب والباحــث عــن التدريــب يملــك صــورة واضحــة عــن احتياجاتــه
وأهدافــه التدريبيــة ،كمــا أنــه يضــع معاييــر صحيحــة للحكــم علــى جــودة الــدورات .وهنــا تكمــن اشــكالية عــدم التــوازن بيــن
الطلــب علــى التدريــب متمثــا بالمتدربيــن (وخاصــة لجهــة النــوع)  ،والعــرض والمتمثــل بمراكــز التدريــب والمدربيــن التــي
ال تؤمــن االحتياجــات الحقيقيــة للمتدربيــن .فتســعى المراكــز والمدربيــن الــى التدليــس وااللتفــاف علــى احتيــاج المتــدرب
عبــر تســويق الــدورات بعناويــن رنانــة وتســميات فارغــة لمدربيــن بألقــاب كمــدرب دولــي وعالمــي ومستشــار متخصــص
وغيرهــا).
كمــا أن ربــط المتوســطات الحســابية لألبعــاد المتعلقــة بالبرامــج التدريبيــة والمدربيــن والمراكــز التدريبيــة ( جــداول )4-5-6
مؤكــدا عليهــا الجــدول  10يظهــر تدنيهــا ممــا ينعكــس بنظــرة ســلبية تجاههــا ( المدربيــن  -البرامــج التدريبيــة – المراكــز
التدريبيــة) مــن المجتمــع المحلــي ويمكــن أن يعــزى ذلــك للعديــد مــن األســباب أهمهــا:
.
.
.

1عدم تنظيم سوق التدريب
2تدني الخبرات التربوية عند المدربين وخاصة لجهة هندسة الدورات وتحديد مخرجاتها
3الطابــع الربحــي للمراكــز التدريبيــة التــي جعلــت الجانــب الربحــي هــو األعلــى

●التوصيات:

يجــب علــى الدولــة اللبنانيــة أن تنظــم قطــاع التدريــب وتضمــه إلــى القطــاع التربــوي والتعليمــي وتضــعلــه قوانيــن ومعاييــر تحــدد كيفيــة إدارة أي نشــاط تدريبــي وذلــك لضمــان المخرجــات والجــودة المرجــوة
يجــب علــى كل مركــز تدريبــي أن يعتمــد معاييــر محــددة فــي كيفيــة إدارة أنشــطة التدريــب علــى كافــةالمحــاور (البرامــج التدريبيــة ،المدربيــن ،العائــد علــى التدريــب ،المتدربيــن)
يجــب أن يتــم منــح الشــهادات بشــكل رســمي وقانونــي يضمــن قيمتهــا الماديــة والمعنويــة وذلــك لضبــطســوق الشــهادات العشــوائي
يجــب علــى الجامعــات اعتمــاد مراكــز تدريــب لعقــد شــراكة حقيقيــة معهــا وذلــك لضمــان اكتســابالخريجييــن المهــارات المطلوبــة فــي االختصاصــات وســوق العمــل وعلــى الصعيــد الشــخصي أو انشــاء
مراكــز تدريــب داخليــة
يجــب علــى المتــدرب قبــل حضــور أي برنامــج تدريبــي التأكــد مــن المعاييــر التــي تجعلــهيحصــل علــى العائــد مــن هــذا التدريــب وعــدم اختيــار البرامــج التدريبيــة بشــكل عشــوائي

●المعايير:

البرامج التدريبي
•يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي امتــدادا للتخصــص أو مؤثــرا بشــكل مباشــر على المهارات الشــخصية
التــي تدعــم األهداف الشــخصية
•يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي واضــح المحتــوى والمخرجــات للمتــدرب مــع القياســات المطلوبــة
علــى العائــد مــن هــذا التدريــب
•يجــب أن يتضمــن البرنامــج التدريبــي كافــة األدوات واألســاليب والتقنيــات الحديثــة المالئمــة والمواكبــة
للتطــورات الحديثــة التــي تجــري فــي العالــم اليــوم مــع التحديــث بشــكل دائــم
•يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي معــد مــن قبــل متخصــص فــي إعــداد البرامــج التدريبيــة ومراجــع مــن

اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،

53

أثر خمرجات الربامج التدريبية على تطوير مهارات املتدرب الشخصية والتقنية  -من وجهة نظر املتدربني
قبــل متخصــص فــي المــادة المطروحــة ومعتمــد مــن الجهــة الرســمية فــي قطــاع التدريــب
•يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي غنــي بأســاليب التدريــب الحديثــة والتــي تســاهم فــي اشــراك المتــدرب
بالعمليــة التدريبيــة وتطبيــق المهــارات بشــكل فــوري وعــدم االكتفــاء باألســاليب القديمــة والغيــر فعالــة
•يجــب أن يكــون البرنامــج التدريبــي مالئمــا مــن حيــث الوقــت والكيفيــة والظــروف
لــكل بيئــة يطــرح فيهــا هــذا البرنامــج وذلــك لضمــان أفضــل المخرجــات

●المدربين

•يجــب أن يتمتــع المــدرب بكافــة األســاليب التدريبيــة الحديثــة التــي تؤهلــه إلعطــاء المــادة التدريبيــة بشــكل
فعــال وعملــي ،فــا يصلــح كل إنســان ألن يكــون مدربــا مهمــا بلــغ مــن العلــم والشــهادات
•يجــب أن يتمتــع المــدرب بالعلــم والمعرفــة والخبــرة الحقيقيــة ألي عنــوان يطــرح وذلــك لضمــان نقــل هــذه
الخبــرات للمتدربين
•يجــب أن يتمتــع المــدرب بشــهادات تخصصيــة متقدمــة فــي التخصــص للــدورات التخصصيــة للتأكــد مــن
اكتســابه لكافــة العلــوم الحديثــة ومــن أعلــى المراجــع فــي هــذا التخصــص
•يجــب أن يكــون المــدرب منضمــا إلــى هيئــات ومراجــع فــي التخصــص الــذي يــدرب فيــه وذلــك لضمــان
جــودة المخرجــات العلميــة
•يجــب أن يتمتــع المــدرب ببعــض المهــارات األساســية فــي العمليــة التدريبيــة وأهمهــا مهــارات البحــث
العلمــي ودراســة الظواهــر واكتشــاف النتائــج
•يجــب أن يتمتــع المــدرب بســنوات خبــرة تدريبيــة كافيــة إلعطــاء مســتويات متقدمــة للبرامــج التــي تحتــاج
إلــى مســتويات عليــا مــن العلــم والخبــرة والمعرفــة
•يجــب أن يتمتــع المــدرب بمهــارات خفيفــة كالتواصــل ولغــة الجســد والتحكــم بالصــوت وذلــك لضمــان
إدارة العمليــة التدريبيــة داخــل القاعــة التدريبيــة بشــكل فعــال

●الجهة التدريبية

•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اعتمــاد معاييــر واضحــة فــي إدارة العمليــة التدريبيــة الكاملــة وذلــك بالرجوع
ألي جهــات رســمية معتمــدة فــي البلد
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اختيــار البرنامــج التدريبــي بعنايــة وذلــك بحســب حاجــة الســوق الحقيقيــة
المبنيــة علــى الدراســات واألبحــاث الميدانيــة المالئمــة الحتياجــات المتدربيــن بشــكل خــاص ومباشــر
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اختيــار المدربيــن بنــاء علــى المعاييــر التــي تــم ذكرهــا ســابقا او معاييــر
داخليــة تضمــن تقديــم البرنامــج التدريبــي مــن مــدرب خبيــر يضمــن تحقيــق المخرجــات مــن البرنامــج
التدريبــي
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة تأميــن كافــة اللــوازم اللوجســتية التــي تحقــق أعلــى تركيــز وفاعليــة فــي
القاعــة التدريبيــة
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة اعتمــاد الشــهادات مــن جهــات رســمية فــي البلــد وعــدم اعطــاء شــهادات بــا
قيمــة وبمســميات مختلفــة بشــكل عشــوائي
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة التعامــل مــع المتــدرب علــى أنــه رأس مــال بشــري للبلــد ويجــب اكســابه
كافــة المعــارف والخبــرات والمهــارات التــي تضمــن ابداعــه فــي تخصصــه وحياتــه وليــس كمــورد مــادي
للجهــة
•يجــب علــى الجهــة التدريبيــة مراجعــة مؤشــرات األداء لكافــة األعمــال التدريبيــة الحاصلــة وتحديــث
ممارســاتها وتطويــر انظمتهــا واجراءاتهــا باســتمرار وذلــك لضمــان التطويــر والتحديــث الدائــم المالئــم
للتطــور العلمــي الخارجــي

عندمــا تتحقــق هــذه المعاييــر بشــكل حقيقــي واحترافــي ســيعكس بشــكل ايجابــي علــى العائــد علــى االســتثمار مــن هــذه
البرامــج التدريبيــة وبالتالــي زيــادة الثقــة بالقطــاع التدريبــي وعلــى المتــدرب أن يكــون واعيــا بشــكل كامــل فهــو المحــرك
األساســي لقطــاع التدريــب فعنــد التزامــه بمعاييــر اختيــار البرنامــج التدريبــي بشــكل كامــل ســيتوجه للجهــات التدريبيــة
االحترافيــة وبالتالــي ســتقل فــرص الجهــات التدريبيــة الضعيفــة والغيــر احترافيــة وســيصبح القطــاع التدريبيــة بأعلــى
مســتوياته ومضمــون المخرجــات .وبالعكــس لــو بقــي المتــدرب يختــار برامــج بشــكل عشــوائي ويتعامــل مــع أي جهــة
تدريبيــة سيســاهم فــي إفســاد هــذا القطــاع وتعزيــز العشــوائية وهــذا مــا ســيؤثر ســلبا بشــكل كبيــر علــى العمليــة التدريبيــة
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سوجباكي ،كمال الدين
وعليــه بشــكل شــخصي ألنــه لــن يكــون هنــاك أي قيمــة ألي شــهادة تدريبيــة أو برنامــج تدريبــي حضــره عنــد الشــركات أو
الجهــات التــي يرغــب فــي ابــراز هــذه الشــهادات لهــا.

●الدراسات المستقبلية:
واجــه الباحثــان صعوبــة فــي الحصــول علــى دراســات ســابقة أو منشــورات أو مقــاالت تتعلــق بقطــاع التدريــب التجــاري فــي
لبنــان وبالتالــي يعــد هــذا الموضــوع مهــم جــدا للغــوص فــي دراســته واكتشــاف النتائــج المهمــة ووضــع الهيــكل العــام لقطــاع
التدريــب ولذلــك ينصــح الباحثــان فــي تبنــي هــذا الموضــوع ودراســته مســتقبال مــن عــدة جوانــب:
جودة الجهات التدريبية في لبنان وما هي المعايير المطبقة فعليا في تنفيذ األنشطة التدريبيةمعايير دخول المدربين عالم التدريب وكيفية المصادقة عليهم كمدربين محترفين في لبناندور الجهات الرسمية اللبنانية في تنظيم سوق التدريب والتدقيق على أنشطتها الداخليةدور القطــاع التعليمــي التربــوي والتعليــم العالــي فــي تأميــن المهــارات المطلوبــة للمتخرجيــن قبــل الدخولإلــى ســوق العمل
كذلــك يمكــن إجــراء عــدد مــن الدراســات المشــابهة فــي عــدة دول عربيــة لدراســة ســوق التدريــب فــيالعالــم العربــي بشــكل كامــل

●المراجع:

المراجع العربية:
•الحنيطي ،محمد فالح ،إدارة الموارد البشرية )2004( ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.
•أبو شيخة ،نادر( :)2000إدارة الموارد البشرية ،دار صفاء للنشر والتوزيع -عمان ،الطبعة األولى.
•أبــو شــيخة ،نــادر( :)2010إدارة المــوارد البشــرية ،إطــار نظــري وحــاالت عمليــة ،دار صفــاء للنشــر
والتوزيــع -عمــان ،الطبعــة األولــى.
•الزيادي ،عادل ( :)2006إدارة الموارد البشرية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.
•الزيادي ،عادل ( :)2006إدارة المؤسسات البشرية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.
•الطائــي ،يوســف والفضــل ،مؤيــد والعبــادي ،هاشــم ( :)2006إدارة المــوارد البشــرية :مدخــل اســتراتيجي
الــوراق للنشــر والتوزيــع ،الطبعــة األولــى.
متكامــل،
ّ
•أبــو النصــر ،مدحــت ،م :(2009 a ).مراحــل العمليــة التدريبيــة  :تخطيــط وتنفيــذ وتقويــم البرامــج التدريبيــة.
القاهــرة :المجموعــة العربيــة للتدريــب و النشــر.
•زعبــي ،هديــل إبراهيــم نــادر »:)2012(.مســتوى فعاليــة البرامــج التدريبيــة وأثــره علــى تنميــة المــوارد
البشــرية فــي القطــاع العــام األردنــي مــن وجهــة نظــر المدربيــن والمتدربيــن فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب فــي
المملكــة األردنيــة الهاشــمية «رســالة ماجســتير ،إدارة عامــة ،جامعــة اليرمــوك.
•سكارنة ،بالل ( :)2009التدريب اإلداري .الطبعة األولى  ،دار وائل للنشر.
•كردي ،أحمد :)2010(.مبادئ التدريب الفعال بمنظمات األعمال  .نسخة الكترونية.
•مقابلــة ،محمــد قاســم ( :)2011التدريــب التربــوي واألســاليب القياديــة الحديثــة و تطبيقاتهــا التربويــة .دار
الشــروق.
• ياغــي  ،محمــد عبــد الفتــاح  )1996(.التدريــب اإلداري بيــن النظريــة والتطبيــق .ريــاض :دار الخريجيــن
للنشــر والتوزيــع .
•غنيــم ،ي .)2008( .التخطيــط العلمــي فــي التدريــب المهني .المجلــة العلميــة لجامعــة النجــاح الوطنيــة،
نابلــس ،فلســطين
•يونــس ،هانــي .)2016( .دراســة تقويميــة للبرامــج التدريبيــة بمركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بجامعــة الملــك
ســعود مــن وجهــة نظــر المتدربيــن .مجلــة المعرفــة .المملكــة العربيــة الســعودية
•الغالبــي والعامــري ،منصــور ،ط ،.محســن ،ص« .)2005( .المســؤولية االجتماعيــة وأخالقيــات العمــل» ،دار
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(( )2013 -2007رســالة ماجيســتير غيــر منشــورة) ،الجامعــة اإلســامية ،غــزة.
•منصــور ،منصــور (2014م) :دور كفــاءة البرامــج التدريبيــة فــي تحقيــق جــودة الخدمــات المصرفيــة حالــة بنــك
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