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 : وتأثريها يف رضا الزبون وتقنية املعلومات لتطوير اإلداريلتقييم عملية التدريب يف املركز الوطني  
  دراسة استطالعية حتليلية آلراء عدد من املتدربني يف عدد من املنظمات التابعة للوزارات العراقية

Evaluation of the training process at the National Centre for Management Development and information technology and its 

impact on customer satisfaction  
- A Exploratory STUDY-  Of the views of a number of trainees in a number of the Iraqi ministries organizations

* 
 

                                      **لؤي ناصر جرب 
 :تخلصاملس

م والسلوك بتقييم ردود الفعل والتعل وتقنية المعلومات لتطوير اإلداري لمركز الوطني الالتزام  هذا البحث الى التعرف على مدى يهدف      
 لمعرفة فاعليةالبرامج التدريبية بعد مدة محددة وذلك  حيث ان المركز المبحوث ال يقوم بتقييم للمتدربين،والنتائج عند تقييم البرامج التدريبية 

البرامج التدريبية وتحديد نقاط الضعف داخل البرامج ومعالجتها لكي يحقق رضا الزبون وهذه هي مشكلة البحث. واتت أهمية البحث لتحقيق 
المزيد من تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع توقعات او حاجات المتدربين لتحقيق رضا المتدربين للحفاظ على الزبائن الحاليين وكسب 

احدى مراكز التدريب المتميزة مما ينبغي علية ان  يحقق رضا الزبون من  وتقنية المعلومات لتطوير اإلداري لمركز الوطني الالزبائن الجدد، ويعد 
مستوى معرفة  لوزارات او الشركات المتدربة لدية من جهة، ورفع أداء وتحسينخالل تحسين عملية تقييم التدريب وتحقيق والء عالي من قبل ا

 في المنظمات من جهة أخرى، وبالتالي يتم تحقيق زيادة للمتدربين نحو المركز المبحوث. )العاملين(وسلوك المتدربين
تقييم للبرامج التدريبية على األمد القصير فقط وعدم وجود تقييم في  يوجد تاجات والتوصيات أبرزهاإلى جملة من االستن وتوصل هذا البحث    

وذلك لتشخيص نقاط الضعف في البرامج التدريبية والقيام  لذلك ظهرت التوصيات بضرورة وضع لجنة متابعة للمتدربين وتقييمهملطويل األمد ا
  .البرامج التدريبية لتحقيق رضا الزبون للمشاركة مرة اخرى بمعالجتها وبالتالي تؤدي الى تحسين 

نموذج  ،Customer satisfactionالزبون  ضار  ،Kirkpatrick model نموذج كيركباتريك ،Training Evaluationالتدريبتقييم  :(Keywords)الكلمات المفتاحية
 .American Society For Quality الجمعية االمريكية للجودة

:Abstract 
         This research aims to Know range the commitment of the National Centre for Management 

Development and Information Technology evaluates reactions and learning, behavior and results 

when the training programs for trainees evaluating, Where the respondent that the center does not 

evaluate training programs after a specified period That to know the effectiveness of training 

programs and identify weaknesses in programs and processing so as to achieve customer 

satisfaction and this is the problem of the research. And came the importance of research to achieve 

develop training programs proportional with expectations or needs of the trainees to achieve the 

satisfaction of trainees to keep current customers and obtain more new customers, The National 

Centre for Management Development and Information Technology considers one of distinguished 
training centers which he should achieve customer satisfaction by improving the process of 

evaluation of training and achieve high loyalty by the ministries or trainee companies on the one 

hand, and increase the performance and improve the knowledge level and behavior of trainees 

(workers) in organizations On the other hand, and thus Realization is an increase of the trainees 

towards the sample center. 
     This research have reached to a group of conclusions and recommendations and the most important 
There are training programs evaluating only in the short term and the lack of evaluating the long-term 
Therefore, appear the recommendations necessity to put a committee on the follow-up and evaluation of 
the trainees have personification as to diagnose weaknesses in training programs and to address them and 

.                       thus lead to improved training programs to achieve customer satisfaction to participate again

بسبب  باألهميةاط التدريب يتميز نش أصبحلذا  العاملين،بأعتبارة وسيلة لالرتقاء بقدرات االفراد  التدريب،في  تسعى المنظمات لالستثماراملقدمة: 
فأصبح من المهم على مسؤولي  للعاملين،على المنظمات تبني التدريب  فمتطلبات سوق العمل تفرض البيئة،المتغيرات المتسارعة الموجودة في 
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يبذل  خاللهيم التدريب. والذي من ويمثل األسلوب األكثر مالئمة لقياس هذه المؤشرات هو تقي التدريبية،التدريب قياس مدى الفاعلية لبرامجهم 
جهودًا لجذب المزيد من المتدربين الجدد وكسب المزيد من حصص السوق، فأن القدرة على  وتقنية المعلومات لتطوير اإلداري لمركز الوطني ال

تميز انفسهم ل اري وتقنية المعلوماتالمركز الوطني للتطوير اإلد توفير درجة عالية من رضا الزبون هو امر ضروري لمقدمي البرامج التدريبية في
وتقنية  لتطوير اإلداري لمركز الوطني القدمها بون هو مقياس لمدى الخدمات التي يالز من منافسيهم وبناء عالقات قوية مع الزبائن، حيث ان رضا 

 لتطوير اإلداري لمركز الوطني اللُه مما يقود تحقق او تفوق توقعات الزبون، ويعد تغذية عكسية للمنظمات فيما يتعلق بالخدمة المقدمة  المعلومات
 وتوقعات الزبائن مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال لتلبية احتياجاتومن اجل  .المقدمة للزبون  الى تطوير خدماتهُ  وتقنية المعلومات

التزام جاء البحث بهدف التعرف على مدى  حتدمة،المالمنافسة  تفرضهبما يتناسب ومتطلبات التغيير السريع الذي  البرامج التدريبيةوتحسين 
ولغرض  .م والسلوك والنتائج عند تقييم البرامج التدريبية للمتدربينبتقييم ردود الفعل والتعل وتقنية المعلومات لتطوير اإلداري لمركز الوطني ال

، وضم المبحث الثاني الجانب البحثرض منهجية كرس المبحث األول لع مباحث،اإلحاطة بجميع جوانب البحث فقد تناولنا ذلك في أربعة 
في حين تضمن المبحث الثالث الجانب  ،الزبون رضا  واسلوب واهمية ومفهوم تقييم التدريب واسلوب النظري لمتغيرات البحث، إذ تضمن مفهوم

 ،العامليواالثر والفروق فضاًل عن التحليل  االرتباطوتحليل بيانات  ،التدريبيةتقييم البرامج العملي للبحث، فقد عني بتحليل البيانات الخاصة لواقع 
 فضاًل عن التوصيات. بحثإليها ال قد تضمن أهم االستنتاجات التي توصلالرابع ف مبحثأما ال

   :البحث منهجية-1 األول:المبحث 
 :البحث مشكلة-1-1

لذلك اتضح ضرورة على مسؤولي  البيئة،دة في بسبب المتغيرات المتسارعة الموجو  باألهميةيتميز  أصبحنشاط التدريب أن       
لتطوير لمركز الوطني الالذي من خالله يطمح  التدريب،التدريب قياس مدى الفاعلية لبرامجهم التدريبية وذلك من خالل أسلوب تقييم 

لمركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية االحفاظ على الزبائن الحاليين ومحاولة كسب المزيد من الزبائن الجدد. وان  وتقنية المعلومات اإلداري 
حيث يقوم المركز بتقييم البرامج التدريبية مباشرًا من دون الذهاب بعد مدة  التدريبية،تطبيق ضعيف لتقييم البرامج  مشكله وهي يواجه المعلومات
ية من رضا الزبون وتحقيق الكفاءة والفاعلية توفير درجة عالل وذلك للمتدربين،م والسلوك والنتائج لمعرفة وقياس ردود الفعل والتعل محددة

 :اآلتيةتثار العديد من التساؤالت البحث ومن خالل مشكلة  ،التدريبةلبرامجهم 
 ؟لتقييم برامج التدريب في المركز المبحوثما هو الواقع الحالي  -1
 ؟يق رضا الزبون لتحق م والسلوك والنتائج للمتدربينلمبحوث تقييم لردود الفعل والتعلالمركز امتلك يهل  -2

 ؟تدريب الموجود في المركز المبحوثما هو مستوى تقييم ال -3

 ؟لتحقيق رضا الزبون  البرامج التدريبية تالئم منظمات سوق العملهل  -4

 ؟هل تحقق البرامج التدريبية رضا الزبون  -5

 ؟ف منظماتهماللتدريبية على وفق اختهل يختلف رضا المتدربين للبرامج ا -6
 بع أهداف البحث من مشكلة البحث وهي تتلخص في األهداف اآلتية: تن   :البحثف هدأ -1-2

 م والسلوك والنتائج عند تقييم البرامج التدريبية للمتدربين.لتزام بتقييم ردود الفعل والتعلالاالتعرف على مدى  -1
 تحديد مستوى تقييم التدريب من وجهة نظر المتدربين في المركز. -2

 ين الفعلية للبرامج التدريبية.التعرف على حاجات ورغبات المتدرب -3
 .الكشف عن رضا المتدربين للبرامج التدريبية -4

 البحث الى العينة المبحوثة من منافع وهي كاالتي: يقدمهنبع أهمية البحث مما ت   :البحثأهمية  -1-3
 .ورغبات المتدربينيتناسب مع توقعات او حاجات التدريبية بما يساعد تقييم التدريب المركز المبحوث لتطوير البرامج  -1
 .يساهم في تحقيق تحسين البرامج التدريبية بما يتالئم مع المنظمات -2

 .يساعد في تحقيق رضا الزبون  -3

 ان تحديد واقع حال رضا المتدربين للبرامج التدريبية سيحدد للمركز نقاط القوة والضعف في برامجهم التدريبية. -4
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      -: تفرعت عنها مجموعة من الفرضيات الفرعية وكما يأتيو  رئيسة، فرضيات أربعةيوجد   :فرضية البحث -1-4
 فرضية عالقة االرتباط الفرضية الرئيسة األولى: -1

فرضية العدم)الصفرية( -أ oH (Nul Hypothesis): ورضا الزبون  تقييم التدريبعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ال توجد 
 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد

الفرضية البديلة -ب 1H (Alternative Hypothesis):  تقييم التدريب ورضا الزبون توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
 ويتفرَّع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد

 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  الفعلردود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توجد  ال -1

 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  التعلمعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ال توجد   -2

 اجمااًل وعلى مستوى االبعاد. الزبون ورضا  ريبتقييم التدكأحد أبعاد  السلوكال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  -3

   .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  النتائجال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  -4

 .توى االبعاداجمااًل وعلى مس الزبون  رضاو اجمالي تقييم عملية التدريبال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  -5
 التأثيرفرضية عالقة  :الثانيةالفرضية الرئيسة  -2

فرضية العدم)الصفرية( -أ oH (Nul Hypothesis:) رضا الزبون في تقييم التدريب لعالقة تأثير ذات داللة معنوية ال توجد 
 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد

الفرضية البديلة -ب 1H (ernative HypothesisAlt:)  رضا الزبون في تقييم التدريب لذات داللة معنوية  تأثيرتوجد عالقة 
 ويتفرَّع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:  .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد

 . وعلى مستوى االبعاداجماالً  رضا الزبون  في تقييم التدريبكأحد أبعاد  ردود الفعللعالقة تأثير ذات داللة معنوية توجد  ال -1

 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد رضا الزبون  في تقييم التدريبكأحد أبعاد  لتعلملعالقة تأثير ذات داللة معنوية ال توجد   -2

 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد رضا الزبون  في تقييم التدريبكأحد أبعاد  لسلوكلذات داللة معنوية تأثير ال توجد عالقة  -3

 .  اجمااًل وعلى مستوى االبعاد رضا الزبون  في تقييم التدريبكأحد أبعاد  لنتائجلذات داللة معنوية تأثير قة ال توجد عال -4

 .اجمااًل وعلى مستوى االبعاد رضا الزبون  في التدريب عملية تقييم ألجماليذات داللة معنوية تأثير ال توجد عالقة  -5

  عملية التدريب الفروق في تقييمفرضية  :الثالثةالفرضية الرئيسة  -3
فرضية العدم)الصفرية( -أ oH (Nul Hypothesis:)  من تقييم التدريب ابعاد و  في اجماليفروق ذات داللة معنوية ال توجد

 .وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

الفرضية البديلة -ب 1H (Alternative Hypothesis):  من وجهة تقييم التدريب ابعاد و  في اجماليفروق ذات داللة معنوية توجد
 ويتفرَّع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: .نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

 .لهامن وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي  ردود الفعل في ذات داللة معنوية فروق ال توجد  -1

 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها التعلم في ذات داللة معنوية فروق ال توجد   -2

 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها السلوك في ذات داللة معنوية فروق ال توجد  -3

 . بأختالف المنظمة التي ينتمي لها من وجهة نظر المتدربين النتائج فيذات داللة معنوية  فروق ال توجد  -4

 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها اجمالي تقييم التدريبفروق ذات داللة معنوية في ال توجد  -5

   الفروق في رضا الزبون فرضية  :الرابعةالفرضية الرئيسة  -4
فرضية العدم)الصفرية( -ت oH (Nul Hypothesis:)  من وجهة  رضا الزبون فروق ذات داللة معنوية في اجمالي وابعاد ال توجد

 .نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

الفرضية البديلة -ث 1H (Alternative Hypothesis:)  من وجهة  رضا الزبون فروق ذات داللة معنوية في اجمالي وابعاد توجد
 ويتفرَّع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية: .أختالف المنظمة التي ينتمي لهانظر المتدربين ب

 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها الجودة المدركةفروق ذات داللة معنوية في ال توجد  -1

 .تالف المنظمة التي ينتمي لهامن وجهة نظر المتدربين بأخ القيمة المدركةفروق ذات داللة معنوية في ال توجد   -2
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 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها توقعات الزبون فروق ذات داللة معنوية في ال توجد  -3

 . من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها شكاوي الزبون فروق ذات داللة معنوية في ال توجد  -4

 .من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها رضا الزبون اجمالي نوية في فروق ذات داللة معال توجد  -5
 وهما كاالتي: من مجالين ومجتمعين مختلفين استهدف البحث عينيتين  :مجال ومجتمع وعينة البحث -1-5   

عينة ألجراء  ة للوزارات العراقيةفي عدد من المنظمات التابع وتقنية المعلومات لتطوير اإلداري لمركز الوطني التم اختيار  -1
لمعرفة وقياس ردود  العراقيةالتابعة للوزارات المنظمات في عدد من المتدربين اذ وزعت استمارة االستبانة على  البحث،

كونهم يمتلكون معرفة  ،المبحوثالمركز  هتجاالفعل والتعلم والسلوك والنتائج عن البرامج التدريبية ومستوى الرضا 
 .المركز المبحوثمن خالل امضاءهم مدة كافية في  وكفاءة البرامج التدريبيةبفاعلية 

 وبعض منظمات سوق العمل للبحث،مجال ووزارة االعمار واإلسكان والبلديات  النفط،ووزارة  النقل،وزارة  تم اختيار  -2
كون بسبب ر الهندسي( دائرة االعما، شركة تسويق النفط، الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية)مجتمع البحث

 . ينتمون الى هذه المنظمات خالل الدورة التدريبية عينة البحث المتدربين
 :مصادر معلومات الجانب العملي التحليلي -1-6   

         قياس طبيعةهي األدوات التي يجري في ضوءها  البحثتعد ابعاد  اذ البيانات،للحصول على  بالبحث خاصة استبانة ُصممت                
 واالبعاد التي يضمها كل اييس في قياس متغيرات االستبانة، مقومدى التأثير بين المتغيرات، لذلك اُعتمد البحث على  العالقة              
 ( 1والجدول)، (يضمهاوالفقرات التي  التي سيتم استطالع آرائها في كل بعد، مقياس، وكيٌفت الفقرات بما يتوافق وطبيعة)العينة              
 البحث.لتصميم استبانة ذي التدرج الخماسي  (Likert)بأعتماد مقياس واالبعاد المصادر المعتمدة في قياس المتغيرات يوضح              

 ( المصادر المعتمدة في المقياس1الجدول)
 مصدر القياس فقرات القياس االبعاد المتغيرات الرئيسية

 
 تقييم التدريب

 ( 5 -1)  ردود الفعل  (Kirkpatrick model) 

         [5] (Kirkpatrick,2009) 
      [11] (Lee,2007)  

    [11] (chang,2010) 

     [12] (Bates,2004) 

                 [15] (kennedy,2012) 

 ( 11-6)  التعلم 
 ( 14-11) السلوك 
 ( 11-15)  النتائج 

 

 رضا الزبون 

 (24-21) الجودة المدركة       (ACSI model) 

         [34] (Evans&Lindsay,2014) 

       [41] (Sweeny&Soutar,2001) 

              [41] (shin& kim,2008)  

                         [42] (Ingrid,2004) 

            [43](Staes&Thijs,2008) 

 (31-25)  القيمة المدركة 
  (36-32) توقعات الزبون 
  (41-31)  شكاوي الزبون 

 المصادر المذكورة انفا  المصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى                 
 صدق وثبات االستبانة: -1-7  

 (.2وكما موضح في الجدول)للتحقق من صدقها وثباتها اختبار صدق المحتوى واختبار ثبات االستبانة اجريت على استمارة االستبيان 
 نتائج الصدق ومعامل الثبات (2)الجدول

 االستبيان المحسوبة )الصدق( ((T معامل الثبات

 عملية التدريب 1815 18,1
 رضا الزبون  1816 1816
 االجمالي 1811 18,2

 ،الستبانةاوهذا يؤكد صدق مقياس  (18645)البالغة الجدولية(t)من  أكبركانت  (t)القيمة المحسوبة ان( 2من الجدول) يتضح       
  .يؤكد ثبات مقياس االستبانة ي( والذ1.5)من أكثركما ان معامل الثبات 

                      :البرامجيات الحاسوبية المستخدمة في التحليل  -8 -1  

 بياناتغراض تحليل ، وذلك ألاالنحدار البسيطألجراء تحليل  (SPSS.Ver.22)االجتماعية برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم لاسُتعم       
يجاد الصدق والثبات واختبار وتحليل االثر االرتباط  .المنظمات المبحوثةأليجاد الفروق بين  (Kruskal-Wallis)وا 

 الجانب النظري: -2:المبحث الثاني  

 .رضا الزبون  وأهمية وأسلوب وأسباب وأسلوب تقييم التدريب ومفهوممفهوم  يتناول هذا المبحث توضيح  
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 :تقييم التدريبفهوم م -2-1

فأن تقييم التدريب يمكن القيام به بسهولة بأعتبار الهدف  التقييم،التدريب من بين جوانب إدارة الموارد البشرية األهم في يعد       
تقييم أداء وسلوك الموارد البشرية لذلك يجب ان تكون نتائج البرامج التدريبية قابلة لل في من التدريب هو احداث تغيير جوهري 

تهتم بما حققتُه البرامج التدريبية  التي هي اهم مرحلةو  االربعة، . وان مرحلة تقييم التدريب تعد احدى مراحل التدريب[1]بشكل واضح
لذا تهدف عملية التقييم  االنحرافات،او تكون نتائج سلبية وبالتالي يتم تصحيح  ةبرامج التدريبالمن نتائج إيجابية وبالتالي يتم دعم 

للباحثين ، واصبح تقييم التدريب مسألة مهمة [2]تدريب بأبراز نواحي القوة والضعف للبرامج التدريبية من اجل تحسين عملية التدريبلل
  .[3]ُمكلفة وتتطلب افراد متخصصين ومعايير قياسية تكون  عملية تقييم التدريب بسبب انفي مجال التدريب 

لحاجة الى تحسين المدخالت مثل في ضوء معرفة امن الفوائد،  ى تحقيق اقصى قدريساعد تقييم البرامج التدريبية عل      
وان سبب التقييم هو لتحديد فاعلية البرامج التدريبية، وعند بدأ التقييم يأمل  ،[4]المدربين والتعليم للمتدربين ومحتوى البرامج التدريبية

ألتخاذ القرار في ضوء نتائج تقييم  ون النتائج إيجابية ومرضية وذلكمسؤولي البرامج التدريبية ومدراء اإلدارة العليا بأن تك
قد حققت األهداف المحددة، البرامج التدريبية ديد اذا كانت حويقصد بتقييم التدريب هو تحليل منهجي لبرامج التدريب لت[، 5]التدريب

وبالتالي  ،[6]الجودة او إضافة قيمة للمنظمة ولتطوير العملية اذ يجب على مسؤولي التدريب تحديد الغرض من التقييم هل هو
 .[1]األداءالبرامج نتائج افضل لمستوى تحاول المنظمات ان تحدد في ضوء التقييم لهذه 

معرفة ب لان عملية تقييم التدريب هي عملية مقارنة نتائج التدريب بالنتائج المتوقعة من قبل المدربين والمتدربين ودائمًا ما يتم تقييم التدري     
 وان الغرض الرئيس من تقييم التدريب هو تقييم البرامج التدريبية ومن أسباب تقييم ،وتحديد الجودة والقيمة ،[,]البرامج التدريبيةمدى كفاءة 

لفهم  ةعملية منظم بأن تقييم التدريب هي (Kirkpatrick& Kirkpatrick)اشارو . [1]لبرامج التدريبيةاوقت و البرامج التدريبية هو كلفة 
، كما [5]أهمية األنشطة التدريبية التي تم تنفيذها من حيث طريقة التدريب وايضًا من حيث األثر النهائي الذي احدثُه التدريب على المتدربين

يب في ضوء محاولة للحصول على المعلومات)التغذية العكسية( على تأثير البرامج التدريبية لتحديد قيمة التدر "  ابأنه تقييم التدريب (ya)حدد
  .[11]تلك المعلومات وذلك لتحسين التدريب

 :أسباب فشل المنظمات ألجراء التقييم -2-2

 [11]هناك عدة أسباب لفشل المنظمات ألجراء تقييم التدريب وهي كاالتي:      
  من قبل أعضاء المنظمة. التقييموغرض ال يوجد فهم لدور  -1

  هناك نقص حقيقي لمهارات التقييم. -2
 م التدريب نشاط إضافي على األنشطة.يعد تقيي -3

 يرى أعضاء المنظمة بأن التقييم ُيعد استهالك للوقت. -4

  ان الكلف من التقييم تفوق الفوائد المدركة من التقييم. -5
 :  أسلوب تقييم التدريب -2-3

 6-3من البرامج التدريبية بوقت كاف) بعد االنتهاء يكون البرامج التدريبية حول المتدربين وسلوكهم، يجب ان ان إتمام عملية تقييم      
مجلة الجمعية ( نشرت 1151ي عام)ف. فاشهر(، وألتمام ذلك هناك عدة طرق وأساليب لجمع المعلومات من مكان العمل للمتدربين

وهو أستاذ اإلدارة  (Donald Kirkpatrick)البرامج التدريبية" كتبهُ االمريكية لمدراء التدريب أربعة مقاالت بعنوان شامل"تقنيات لتقييم 
هدف االطار  وانالعديد من تطبيقات االعمال ، الذي قدمُه كأطار لتقييم التدريب الذي اصبح المقياس في [1](Wisconsin)في جامعة

 [.11هو تحسين األداء، ونموذج أساسي لتحديد هدف التقييم للتدريب]
، واكثر النماذج [12]لتقييم البرامج التدربية في المنظمات اليوم المنهج او المدخل المشهور (Donald Kirkpatrick)يعد اطار     

، (Steps)الى معايير التقييم بخطوات (Kirkpatrick)، واشار[2]استخدامًا ويفضل استخدامُه بسبب تعزيز التقييم بتغذية عكسية
ربعة معايير للتقييم والمعروفة باسم ، وهذا االطار يتكون من أ[1](Levels)لكن منظمات التدريب إعادة تسميتها الى مستويات

وبالتالي من المهم ، ويصبح تقييم التدريب اكثر أهمية عندما تنظر المنظمات كيف تدير تقييمها، [3نموذج األربعة مستويات للتقييم]
 [.13كلفة منخفضة] ذات وضع معايير لتقييم التدريب قابلة للتطبيق بسهولة وايضًا تكون 
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 الى (Gilbert)اشار بأربعة مستويات لتقييم التدريب) ردود الفعل، التعلم، السلوك، النتائج(، (Kirkpatrick)ُحدد اطار    
حيث يتضمن المستوى األول تقييم لرد فعل المتدربين للبرامج التدريبية في ضوء ُحب  ،[14]المستويات األربعة لتقييم التدريب

والمستوى الثاني تقييم المتدربين في ضوء التعلم الذي تعلمُه اثناء التدريب في  ،المتدربين لبرامج معينة والرضا والراحة للمدربين
الدورة التدريبية، اما المستوى الثالث السلوك الى أي مدى يتم تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة من التدريب، واخيرًا المستوى 

تشكل األربعة مستويات من)  .[12]ى األهداف وغايات المنظمةالرابع النتائج تشير الى تقديم بعض المقاييس لتأثير التدريب عل
 (Kennedy)اشار .[11]ردود الفعل، التعلم، السلوك، النتائج(، سلسلة من االحداث للتقييم وُكل مستوى يقدم مزيد من المعلومات

  [15]التدريبية وكاالتي: الى أربعة مستويات لتقييم البرامج

:(Reaction)(Level(1)) المستوى األول: ردود الفعل 
ردود الفعل هو كيف يفضل المتدربين البرامج التدربية بشكل جيد، وهو مقياس لمشاعر او ادراكات المتدربين الخاصة ببرامج       

يء ان ردود الفعل يتعلق باالستجابة للمتدربين على الدورة التدريبية مباشرة ويشمل أي ش ،[16]التدريب، ويعد المعيار األكثر شهرة
مثل كيف يالئم محتوى الدورة التدريبية لوظائفهم، وكيف مالئمة البيئة للمتدربين هل هي مريحة كالمكان والحرارة والكراسي...الخ، 

 وفي هذا المستوى يكون من السهولة لمسؤولي التدريب ألجراء التقييم.
:(Learning)(Level(2))المستوى الثاني: التعلم 

مهارات والمعارف للمتدربين من الدورة التدريبية او هو فهم واستيعاب المتدربين للمبادىء والحقائق زيادة ال هو التعلم      
والتقنيات، وصنفت نتائج التعلم الى مهارات فكرية)المعرفة اإلجرائية( ومعلومات شفهية)المعرفة التقديرية(، وهناك تصنيف اخر 

 .[11]ة واالحتفاظ بالمعرفة وأظهار المهارة او السلوكللتعلم يقسم الى ثالثة أصناف هو المعرفة المباشر 
:(Behavior)(Level(3))المستوى الثالث: السلوك 

ان العاملين اذا لم  المتدربين، لسلوكوان التعلم هو تغيير  العمل،يئة السلوك هو نقل المهارات او المعارف الجديدة لب     
 بسبب انلتدريبية في بيئة العمل سيكون التدريب ضعيف بالنسبة ألستثمار الموارد يستخدموا المعرفة المكتسبة حديثًا من البرامج ا

 .[,1]الموارد لم تنجز الغرض الرئيسي لها
:(Results)(Level(4))المستوى الرابع: النتائج 

لتلبية او تحقيق اهداف  مقياس لمدى مساهمة برامج التدريب تقييم للبرامج التدريبية في ضوء النتائج المرغوبة وهو النتائج هي    
 [.11]وخفض الكلف ومعدل دوران العمل وتقليل الخطأ اإلنتاجيةالمنظمات لبرامجها، ويتم في ضوء النتائج قياس اثر البرامج التدريبية على 

 : رضا الزبون -2-4

، لذلك [11]ضل من المنافسينأن هدف المنظمات العالمية اليوم هو تلبية توقعات وحاجات الزبون عن طريق تقديم أداء اف      
: التالية احتياجات الزبائن، وفي هذه الحالة ينبغي اإلجابة على األسئلة في ضوء من الضروري تحديد المنتجات)السلعة او الخدمة(

ليات مقياسها؟ هل العالتي تنتجها او تقدمها؟ من هم زبائننا؟ ماذا يريدون؟ وما هي متطلباتهم؟ هل من الممكن  ما هي المنتجات
، التي يتم تقديمها الى السوق  ان اإلجابة على هذه األسئلة بأستمرار تجعل الزبون يفهم بشكل افضل للمنتجاتالضرورية تحتاج الى تحسين؟ 

 [.21]وتركز المنظمات اليوم على الزبون والرضا والذي يعد هو القوة الدافعة للعديد من المنظمات
القناعة وجود )بأن الرضا كـ (Oxford)وحدد قاموس[، 21( ]العمل او القيام) (Facer)و (Enough)ة الالتينيةان كلمة الرضا مستمدة من الكلم     

 .[22او هو الشيء الذي يلبي الرغبة او هو الشعور بالراحة، او هو مقابله محتوى الرغبة او هو الوفاء او هو االستجابة للتوقعات]
ب إعطاء رضا الزبون األولوية القصوى في المنظمة، وان جميع المنظمات تسعى الى يعتقدون يج والباحثون  ان المتخصصون      
، وان المؤشر األكثر شيوعًا باالستخدام لقياس ادراك الزبون من قبل المدراء هو [23]يكون الزبون راضًا عن منتجاتها ان

ثة، وتركز المنظمات األن لزيادة الرضا بسبب ان ، وهو في الواقع من اكثر المفاهيم الحديثة في مجال اإلدارة الحدي[24]الرضا
، [22]، وان مفهوم الرضا هو الفرق او الفجوة بين الخدمة المتوقعة والخدمة المدركة[25]الزبائن الراضين سوف يكرر عملية الشراء

التقييم كعملية، أي الرضا يعتمد ويمكن تقسيم تعريف الرضا الى صنفين وهما: األول كتقييم للنتائج او االستجابة، والثاني يشير الى 
بقة او المعتقدات السابقة للزبائن وتعتمد عملية التقييم على المقارنة بين التجربة االستهالكية الفعلية والتوقعات اعلى التوقعات الس
لى الفرق بين توقعات وان الرضا هو الموقف الشامل باتجاة مقدمي المنتوج او هو ردود الفعل االدراكي ا، [26]والمعتقدات االولية
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الزبون وماهو تم الحصول علية فعليًا لتلبية االحتياجات. او هو الشعور بالسرور واالثارة والسعادة او خيبة االمل الذي ينتج من 
 .[21]المقارنة بين األداء المدركة للمنتجات وتوقعاتهم

بالخدمة واالدراك لالداء الفعلي، هذا االدراك لالداء اُكتسب بواسطة ان الرضا هو الشعور عندما تقيم الفرق بين التوقعات المتعلقة       
 [.22اما الزبون هو الفرد الذي يشتري المنتوج او يستخدم الخدمة]، [,2التفاعل المادي مع االعمال والمنتوج في االعمال]

لى المنظمات تحسين خدمة الزبون ، لذلك يجب ع[21]اصبح رضا الزبائن الهدف التشغيلي الرئيسي للعديد من المنظمات     
وذلك لزيادة رضا الزبون مما يؤدي الى تحسين العالقات مع المجهزين والزبائن وزيادة والء الزبون وزيادة الربحية والتميز بميزة 

ن مقرون ، حيث ان الرضا هو خالصة الحالة الوجدانية الناتجة عند عدم مطابقة الشعور المدرك للتوقعات التي يكو [21]تنافسية
ويعد  التوقعات،قابل او تجاوز  ان رضا الزبون هو ادراك الزبون ان المجهز .[21]بشعور السابق للزبون حول تجربتُه االستهالكية

 [.22هو وظيفة لتقييم الزبائن لجودة المنتوج)السلعة او الخدمة(]
اذا االداء يساوي او يزداد التوقعات عندئذ الزبون راضي، واذا االداء وان رضا الزبون هو درجة اداء المنتوج التي تقابلُه توقعات الزبون،      

[، او هو شعور الفرد من الراحة او خيبة االمل الناتجة من مقارنة اداء المنتجات المدركة ,2دون المستوى عندئذ الزبون يكون غير راضي]
ول شعور الزبائن للتجربة شراء الماضية وتوقعاتهم باتجاة المنتجات [، او هو التغذية العكسية من الزبائن للنتائج ح31]بالنسبة لتوقعاتهُ 

 [.32[، او هو الظروف التي يشعر بها الزبون حول ان مميزات المنتوج تعتمد على توقعاتُه، وعدم الرضا هو قصور وعيوب المنتوج]31المشتراة]
 : أهمية رضا الزبون -2-5   

ان تجعل  ائننا في ظل اسواق تنافسية صعبة، لذلك يجب على المنظماتعلى زب كيفية الحفاظلان رضا الزبون هو هدف     
المنتجات)السلعة او  في ألبداعا وذلك لتحقيق تحديد الفرصات في منظمالفهم رضا الزبون يساعد  [.11زبائنها راضين وبسعادة]

اساسيًا تجات او استخدام الخدمة وهو يعد شرطًا لالداء الذي يتكون في اعادة شراء المنوكذلك يساعد في تقييم الزبائن  (الخدمة
، وان رضا الزبون يساعد التعرف على [21]وزيادة الحصة السوقية وتحقيق والئهم فضاًل عن زيادة الربحيةللمحافظة على الزبائن 

تحسين جودة حول  نقاط القوة والضعف في االعمال، وايضًا يساعد على تخصيص الموارد لتحقيق الرضا، وكذلك يدعم االستقرار
 [.33المنتوج بشكل افضل لكال العاملين والزبائن]

وان رضا الزبون يعد رصيدًا ايجابيًا للمنظمة عن طريق اعادة استخدام الخدمة، واعادة شراء المنتوج او كلمة ايجابية من فم الزبون من     
لراضين سوف يخبرون اكثر الناس عن عدم رضاهم، ومن ثم يقدم الى زيادة الربح، وعلى العكس من هذا ان الزبائن غير ا يشأنها ان تؤد

وان المستوى العالي لجودة الخدمة يقود الى [. 22او قد تنسحب من السوق]جاتها الشكاوي للمنظمة وبالتالي المنظمة تحاول ان تغير من منت
 .[,2زيادة رضا الزبون والربح العالي وزيادة الحصة السوقية وانخفاض دوران العمل]

 :  اسلوب قياس رضا الزبون -2-6    

نوعية  الزبون معلة رضا ، وان حا[22]لزبون ابناء رضا الزبون على مفاهيم مثل ماهي توقعات واحتياجات ورغبات اعتمد     
  [.32]لتوقعات الزبون لى تقديم الجودة االعمال ال تعتمد على موقف المنظمة في السوق بل تعتمد على قدرة المنظمة ع

 American Society) (ASQ)( كلية ادارة االعمال والجمعية االمريكية للجودة1114في عام) (Michigan)ةأصدرت جامع   

For Quality)، اول مؤشر لقياس رضا الزبون، ويدعى مؤشر رضا الزبون األمريكي(ASCI) (American Customer 

Satisfaction Index)  دة لقياس رضا الزبون، ؤشر للمقارنة المرجعية في الواليات المتحوهو مؤشر يقيس رضا الزبون، وهو اول م
هو زيادة فهم وادراكات االفراد للجودة، وهذه المعرفة سوف تساعد على تحفيز توجه الزبون نحو الجودة.  (ASCI)واحد اهداف

رضا الزبون ألبعادُه: توقعات م الزبون لجودة السلع والخدمات وهو نموذج متعدد االسئلة حيث يربط يتقي ىعل (ASCI)ويعتمد
[، 34]لذي لُه تأثير على الربحيةالزبون واالزبون والجودة المدركة والقيمة المدركة وشكاوي الزبون، ورضا الزبون بدورُه مرتبط بوالء 

 [. ,2ويتأثر رضا الزبون بواسطة التوقعات والجودة المدركة والخدمة المدركة وشكاوي الزبائن]
ان الزبون عندما يكون لديه والء سوف يولد كلمة من الفم تكون ايجابية وهذا المنهج االيجابي نحو المنظمة  الجودة المدركة: -1

تعطي فوائد طويلة االمد، وان الكلمة من الفم هي وصف بخصوص تجربة الخدمة، وان هذه ومنتجاتها)سلعة او خدمة( سوف 
لزبائن، وتعد هذه الكلمة اكثر مصداقية للزبائن من اعالنات المنظمة. الكلمة تعد واحدة من اهم االتصاالت غير الرسمية بين ا

ان هيكل الخدمة المتوقعة لالداء والخدمة الفعلية، وان رضا الزبون والجودة المدركة يكونجودة المدركة هي المقارنة بين الوان 
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على قدرتها على تلبية  ة للمنتجات التي تؤثرللخصائص الرئيسة والثانوي ركة هي توقعات الزبائندوان الجودة الم .[23]مترابط
[، وان الجودة المدركة 21رضا المدرك هو االستجابة لتلبية الزبائن]الالمتطلبات الضمنية او المطلوبة، في حين ينظر الى 

ربط  تقاس من خالل تجربة الخدمة االخيرة التي تتكون من عنصرين جودة المنتوج المدركة وجودة الخدمة المدركة وهناك
مباشر بين الجودة المدركة والرضا التام، وان الزبون الشكل االول للتوقعات الذي يعتمد على االحتياجات والقيم والتجربة 

هي ادراك الزبائن للجودة وهي حكم  وان الجودة المدركة[، ,2]السابقة والجودة المدركة هي تعتمد على تلك التوقعات االولى
 [.26]م الشاملالزبائن حول التفوق والتقد

، [35]هي واحدة من اكثر المكونات اهمية لقياس رضا الزبون، يتم استخدامها لتقييم المنافع الفعلية للخدمة ركة:دالقيمة الم -2
وان القيمة المدركة هي الوصول الى زيادة االهتمام كمسعى للمنظمات لتميز منتجاتها)سلعة او خدمة( وبناء والء للزبون في 

، وان القيمة المدركة هي تقييم الزبون لمنفعة المنتوج المعتمدة على ادراكات ما تم الحصول عليه [21]ة المتزايدةالسوق التنافسي
المالية والغير مالية واالذواق وخصائص وما تم االخذ به، وان قيمة ادراكات المستهلكين تتأثر من خالل االختالف في الكلف 

[. ان القيمة المدركة هي 21ن وصولُه او تحقيقُه)مثل االداء( وكلف االستحواذ)مثل المال، الجهد(][، وهي مقارنة ما بين ما كا24الزبائن]
 [.,2المعتمدة على التوقعات مقارنة مع ما تم الحصول عليه] تقييم الزبون لجودة المنتوج

ركة والجودة المتوقعة تدعى)عدم يتأثر رضا الزبون بقوة نسبة توقعات الزبون، وان الفجوة بين الجودة المد توقعات الزبون: -3
، ألكتشاف رضا الزبون هناك حاجة لمقارنة توقعات الزبون مع اداء الخدمة [24]التطابق(، وهو مؤشر قوي على رضا الزبون 

المدركة، وهذا يساعد المدراء لتقييم مستويات رضا الزبون حيث ان رضا الزبون يتأثر بالتوقعات حيث ان توقعات الزبون هو 
ى االداء. وتحدد توقعات الزبون قدات حول تقديم الخدمة التي تشكل معايير او نقاط مرجعية يمكن في ضوءها الحكم علالمعت
" معايير او قيم او حاجات ورغبات"، حيث ان مفهوم التوقعات اما التركيز على سلوك الزبون او هو رغبات الزبون، ويمكن كـ

ستقبل الحالي او القريب لتجربة نمط خاص من االحداث، مثل توقعات اداء الخدمة، اعتبار التوقعات كاحتمال لالفراد في الم
تقد الزبائن ان يحدث، او هو ما يامل به الزبائن او ما يرغبُه الزبائن او هو ما يتوقعُه الزبون ان عان توقعات الزبون هو ماذا ي

قبل، حيث ان فهم ومعرفة تالخدمة ليكون في المسمنتوج او الزبائن من اداء ال يتنبأ بهيقدم لُه من قبل المنظمة، او هو ما 
 .[36]الزبون سوف يؤدي الى رضا الزبائنتوقعات 

      [، اذ فشل 31ان بعض المنظمات تعتقد ان هناك ضرورة لالستماع الى شكاوي الزبائن لتحديد الرضا] شكاوي الزبائن: -4
[، ان الشكاوي هي الظاهرة التي حصلت على الكثير من ,3ن]يؤدي الى شكاوي الزبائ المنظمات تقديم الخدمة من قبل

االهتمام بين االكاديمين في جودة الخدمة، وقد تم التعرف على انها واحدة من عناصر الخدمة االكثر تأثيرًا واهمية على رضا 
 سلعهااًل حول [، وتعد شكاوي الزبائن قناة للتعامل مع الزبائن للحصول على المعلومات االكثر تفصي31الزبائن]

[، وان الشكاوي تسمح 32المنتوج الذي يسبب شكاوي الزبائن] [. وان عدم الرضا هو طريقة لمعرفة قصور وعيوب11وخدماتها]
تكون هدايا [، اذن الشكاوي هي 34للمنظمات التعرف بخصوص فشل منتجاتهم وخدماتهم خاصة الفجوة بين التوقعات واالداء]

الخدمات ذات الجودة المنخفضة، ومن اجل  مات، ومن المعروف ان الزبائن يقدمون شكاوي بخصوصمن الزبائن تعطي الى المنظ
الى ادارة  التعامل مع الشكاوي بشكل اكثر فاعلية ينبغي على المنظمات ان تكون برامجهم فاعلة وعامليهم متدربين. لذلك فهي تحتاج

ات من ادارة شكاوي الزبائن، مثل شكرًا وتعطي االسباب واالستماع بعناية بشكل صحيح من اجل تحسين رضا الزبون، وهنا تتمكن المنظم
 [.33واالعتذار، واظهار التعاطف وتقديم اي شيء ومنع االخطاء في المستقبل]

 الجانب العملي: -3:المبحث الثالث  

 :تقييم عملية التدريب على وفق استجابات افراد العينة يف املركز املبحوثواقع  -3-1
سيتم في هذا المحور عرض وتحليل النتائج لتشخيص مستوى متغيرات البحث بأستخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي         

الحسابية لتحديد مستوى كل متغير، واالنحراف المعياري لتشخيص تشتت القيم عن اوساطها الحسابية ومعامل  باألوساطوالمتمثلة 
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف من وجهة 5ر الجدول)االختالف لتحديد التشتت النسبي، حيث يظه

( 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ)3.44نظر المتدربين بخصوص تقييم عملية التدريب، حيث نالحظ ان الوسط الحسابي العام قد حقق)
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(، وتؤكد تلك النتيجة نحو أهمية تقييم ,228( ومعامل اختالف البالغ)1.1,3وبأنسجام عال في اإلجابات يؤكده االنحراف المعياري البالغ)
 البرامج التدريبية لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وفيما يأتي تشخيص لواقع االبعاد:

 ردود الفعلواقع  -3-1-1
بعــد ردود الفعــل مــن وجهــة ( الــى تبــاين األوســاط الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ومعــامالت االخــتالف لُ 3يوضــح الجــدول)       

(، وهذا يوضح 3( وهي اعلى من الوسط البالغ)3864نظر المتدربين، حيث ان الوسط الحسابي العام ألستجابة افراد العينة قد بلغت)
وجود بمستوى متوسط مدربين في المركز المبحـوث يمتلكـون كفـاءة علميـة واألسـاليب المسـتخدمة فـي البـرامج التدريبيـة تـؤمن إيصـال 

 ( الذي يؤكد ان االنسجام ذو تشتت فوق المتوسط في اإلجابة.%22( ومعامل االختالف)18,13)وكان االنحراف المعياري ، لمادة التدريبيةا
            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لردود الفعل          3الجدول)                            
الوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 11.3 186,2 3.14 تركز اهداف وموضوعات البرامج التدريبية على اهم الجوانب المعرفية 1
 21.6 1.1,2 1,.3 يمتلك المدربون كفاءة علمية عالية في إيصال المادة التدريبية 2
 31.1 1.211 3.26 حيث اإلضاءة، والتكييف، واالثاث،...(تعد بيئة البرامج التدريبية مناسبة من  3
 11.6 1.112 ,3.5 يستمتع المتدربين بالبرامج التدريبية ويستفادون من محتواها 4
 ,.11 1.631 3.61 أساليب التدريب التي يعتمدها المركز تؤمن وصول المادة التدريبية بنجاح 5
 X1 36.4 .68.3 2261ردود الفعل     

 X 3644 .6783 2268عملية التدريب  تقييم
 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:         

اما بالنسبة الى النتائج على مستوى الفقرات فقد تم قياس ُبعد ردود الفعل بخمسة فقرات، اذ كانت نتائج اإلجابة قد توزعت       
( حيث تدل 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ()3814ا الفقرة األولى اذ بلغ الوسط الحسابي)بين اعلى مستوى إجابة حققته

الفقرة ان اهداف البرامج التدريبية تركز على الجوانب المعرفية بمستوى متوسط  حيث ان من اهداف المركز المبحوث االهتمام 
( على التوالي، الذي يؤكد على %11(و)186,2عامل االختالف قد بلغ)بزيادة المعرفة لدى المتدربين، وكان االنحراف المعياري وم

(، حيث يرى المتدربين يجب 3826اتفاق اراء عينة البحث حول الفقرة بينما حققت الفقرة الثالثة اقل قيمة اذ بلغ الوسط الحسابي)
يث اإلضاءة األثاث...الخ، ألنها تعد احد األسباب االهتمام ببيئة البرامج التدريبية المعدة للدورة التدريبية لكي تكون مناسبة من ح

التي تحفز المتدربين من فهم واستيعاب محتوى البرامج التدريبية المقدمة لهم من المركز المبحوث، وبتشتت عالي في اإلجابات 
كز يهتم بردود الفعل (. ومن هذا المحور نالحظ ان المر %31(و)18211يؤكده االنحراف المعياري ومعامل االختالف على التوالي)

 فقط بالجوانب المعرفية وال يهتم ببيئة العمل االهتمام الكافي لتحقيق تناسب البرامج التدريبية مع محتوى الدورة التدريبية.
 التعلمواقع  -3-1-2

 3812،  3816،  ,383،  3814،  4812)علـى التـوالي (X5, X4, X3, X2, X1)( ان الوسط الحسـابي للفقـرات4يوضح الجدول)     
(، حيث ترى عينة البحث ان المركز الوطني بمستوى متوسط يقوم بتقييم المتدربين 3اعلى من الوسط الفرضي البالغ)وهو  (،,385، 

يم مباشـرة أي فـي اليـوم األخيـر مـن الـدورة التدريبيـة وال يقـوم بـالتقيبعد انتهاء البرامج التدريبيـة حيـث يقـوم المركـز الـوطني بتقيـيم المتـدربين 
متدربين من بعد مدة محددة من انتهاء البرامج التدريبية، وذلك لمعرفة التعلم الذي اكتسبُه المتدربين في ضوء المهارات والمعارف التي اكتسبها ال

،  18536،  18555،  18612،  18114،  18553) البـــرامج التدريبيـــة، وكـــان هنـــاك انســـجام مقبـــول فـــي اإلجابـــات اذ بلـــغ االنحـــراف المعيـــاري 
 ( على التوالي، والذي يؤكد على اتفاق اآلراء حول الفقرات.%11، %14، %14، %11، %31، %13(، وبمعامل اختالف) ,,186

            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للتعلم          4الجدول)                             
الوسط  الفقرات السؤال

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 ,.13 1.553 4.12 البرامج التدريبية في زيادة المعارف والمهارات والقدرات لدى المتدربينتساهم  1
 31.3 1.114 3.14 يستطيع المتدربين نقل ما تعلموه من البرامج التدريبية وتطبيقه في مواقع العمل 2
 ,.11 1.612 ,3.3 شكل كبير في تطوير اإلمكانيات اإلدارية والمهنيةالبرامج التدريبية بتساهم  3
 ,.14 1.555 3.16 يستطيع المتدرب ان يقيس مستوى المعرفة التي اكتسبها بعد انتهاء البرنامج التدريبي 4
 14.4 1.536 3.12 لم الذي اكتسبه من البرنامجكأحد معايير قياس مستوى التعيركز مركز التدريب على تقييم المتدرب بعد انتهاء البرنامج التدريبي  5

 X2 36.8 .6.88 1.62التعلم 
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 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:          

ــم بمســتوى متوســط للبــرامج التدريبيــة التــي يعــدها المركــز       حــوث المب ومــن هــذا المحــور نالحــظ ان عينــة البحــث تــرى هنــاك تعل
( أي بمسـتوى متوسـط %11اختالف)( ومعامل ,,186وبأتفاق في اآلراء اذ بلغ االنحراف المعياري)( ,385)بوسط حسابي للمنظمات والتي جاءت

   أي هناك قناعة متوسطة من قبل المتدربين بالبرامج التدريبية التي يقدمها المركز الوطني للمنظمات. 
 السلوكواقع  -3-1-3

( وهـو اعلـى مـن الوسـط الفرضـي بـأنحراف 3821دربين في المنظمات بسلوك متوسط، اذ بلـغ الوسـط الحسـابي العـام)يتمتع المت     
(،اذ تــرى عينــة البحــث ان البــرامج التدريبيــة تســاهم بمســتوى 5(كمــا موضــح فــي الجــدول)%21( ومعامــل اخــتالف)18,13معيــاري)

مسـتوى سـلوك المتـدربين حيـث حققـت أوســاط  (X4, X3, X2, X1)متوسـط فـي تغييـر السـلوك نحـو األفضـل، وقـد عكسـت الفقـرات
،  18161) علــى التــوالي، وهــي اعلــى مــن الوســط الفرضــي وبــأنحراف معيــاري  (3821،  3864،  3844،  3842،  3834)حســابية بلغــت

تــــــع علــــــى التــــــوالي، ممــــــا يؤكــــــد تم (%21، %41، %21، %15، %,2) وبمعامــــــل اخــــــتالف (،18,13،  18164،  18121،  ,1853
 المتدربين بالمنظمات بسلوك متوسط.
            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للسلوك          5الجدول)                             

الوسط  الفقرات السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 ,.,2 1.161 3.34 ر سلوك المتدربين نحو االفضلالبرامج التدريبية في تغييتساهم  1
 15.1 ,1.53 3.42 المهارات التي اكتسبتها من خالل التدريب اثرت على تنشيط دوافعي لألبداع في العمل 2
 21.1 1.121 3.44 التغيير في السلوك والمعرفة الجديدة الناجمان عن التدريب يقالن شيئًا فشيئًا بمرور الوقت 3
 41.3 1.164 3.64 لمركز اثر البرامج التدريبية على سلوك المتدربينيتابع ا 4

 X3 3621 .6873 2762السلوك 
 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:         

 النتائجواقع  -3-1-4
وهـو اعلـى مـن الوسـط الفرضـي وبتشـتت قليـل اذ ( 3831( امتالك المركز المبحوث لوسط حسابي عام بلغ)6يظهر الجدول)       

( وهذا يدل على تقـديم المركـز المبحـوث بمسـتوى متوسـط النتـائج فـي ضـوء %23( ومعامل اختالف)18161بلغ االنحراف المعياري)
 (. X5, X4, X3, X2, X1)البرامج التدريبية لتحقيق األهداف، حيث تم قياس ذلك بالفقرات

            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للنتائج          6الجدول)                             
الوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 21.5 1.113 3.32   ابقالبرامج التدريبية العمل بطريقة مهنية افضل واكثر دقة من السيستطيع المتدربين بعد االنتهاء من  1
 21.1 1.112 3.66 تسهم البرامج التدريبية في تحجيم حاالت الفشل لدى المتدربين 2
 1.,1 1.616 3.21 البرامج التدريبية بوقت قصير مقارنًة بما قبل التدريبيتم تشخيص مشكالت أداء المتدربين بعد  3
 3.,2 1.114 3.21 بالبرنامج التدريبي يزداد التزام المتدربين بعد االنتهاء من االلتحاق 4
 26.6 42,.1 3.16 تستشعر المنظمات النتائج اإليجابية التي تعكسها البرامج التدريبية على اداء المتدربين ثم على تحقيق اهدافه 5

 X4 3631 .67.7 2362النتائج 
 .SPSSيأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائ  -المصدر:         

( 18112( وبـأنحرف معيـاري)3( وهـو اعلـى مـن الوسـط الفرضـي البـالغ)3866وقد حققت الفقرة الثانيـة اعلـى وسـط حسـابي قيمتـه)   
(ممــا يــدل علــى مســاهمة البــرامج التدريبيــة فــي تحجــيم حــاالت الفشــل لــدى المتــدربين، امــا بالنســبة الــى الفقــرة %21ومعامــل اخــتالف)

( ومعامــــل 18,42( وهــــو اعلــــى مــــن الوســــط الفرضــــي وبــــأنحراف معيــــاري)3816ط حســــابي البــــالغ)الخامســــة فقــــد حققــــت ادنــــى وســــ
(، مما يؤشر على انخفاض القدرة لدى المركـز المبحـوث علـى تقـديم نتـائج إيجابيـة فـي ضـوء البـرامج التدريبيـة لزيـادة %26اختالف)

 .أداء المتدربين والتي استشعرته منظمات المتدربين لدى المركز المبحوث
 :رضا الزبون على وفق استجابات افراد العينة يف املركز املبحوثواقع  -3-2   

يعد رضا الزبون متغيرًا تابعًا يضم االبعاد)الجودة المدركة، القيمة المدركة، توقعات الزبون، شكاوي الزبون، اجمالي رضا        
( ومعامل 18,41( وبأنحراف معياري)1ضح في الجدول)( كما مو 3.11الوسط الحسابي العام لرضا الزبون)الزبون( حيث بلغ 
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هناك عدم ( وهذا يوضح هناك فروق بين استجابات افراد العينة للمركز المبحوث حيث 3( وهو مساوي للوسط الفرضي البالغ)%,2اختالف)
 وتحليل استجابة افراد العينة منها:رضا من قبل المتدربين لمستوى البرامج التدريبية المقدمة لهم وفي االتي عرض كل ُبعد بشكل مستقل 

 اجلودة املدركةواقع  -3-2-1
( وهو اعلى من الوسـط الفرضـي وبـأنحراف 3813( ان الوسط الحسابي العام للجودة المدركة قد بلغت)1يالحظ من الجدول)       
ضـعف للبـرامج التدريبيـة  (  مما يدل على هناك جـودة مدركـة بمسـتوى متوسـط حيـث هنـاك%21( ومعامل اختالف)18,13معياري)

الفقـرة الثالثـة  هلتلبية حاجات ورغبات المتدربين وال يوجد رغبة لدى المتدربين مرة أخرى للـذهاب الـى البـرامج التدريبيـة، وهـذا مـا أكدتـ
( وقد تم قيـاس %31( ومعامل اختالف)18161( وهي اقل من الوسط الفرضي وبأنحراف معياري)2816حيث كان الوسط الحسابي)

 (. X5, X4, X3, X2, X1)لك ايضًا بالفقراتذ
            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للجودة المدركة          1الجدول)                             

الوسط  الفقرات السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 11.1 1.653 3.32    بية حاجات ورغبات المتدربين في ضوء اختصاصهمالبرامج التدريتلبي  1
 26.6 42,.1 3.16 تتمتع البرامج التدريبية بأعتمادية عالية 2
 31.2 1.161 2.16 يلتحق المتدربين مرة أخرى ببرامج التدريب لو اتيحت لهم الفرصة مستقباًل ومن دون تردد 3
 ,.16 1.511 3.41 لمتدربين وتحثهم على التميزترتقي البرامج التدريبية بأداء ا 4
 41.3 1.131 2,.2 قناعة المتدربين بمستوى البرامج التدريبية المقدمة يحثهم على تحفيز االخرين للتعامل مع المركز 5
 .Y1 3613 .6873 276الجودة المدركة     

 .Y  36.. .6841 286رضا الزبون 
 .SPSSاالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيأعداد الباحث ب  -المصدر:         

( 18511( وبـأنحرف معيـاري)3( وهـو اعلـى مـن الوسـط الفرضـي البـالغ)3841وقد حققت الفقرة الرابعة اعلى وسـط حسـابي قيمتـه)   
ط حسـابي (ممـا يـدل علـى حـث المتـدربين علـى التميـز، امـا بالنسـبة الـى الفقـرة الخامسـة فقـد حققـت ادنـى وسـ%16ومعامل اخـتالف)

(، االمـر الـذي يشـير الـى انخفـاض %41( ومعامـل اخـتالف)18131( وهو اقل من الوسـط الفرضـي وبـأنحراف معيـاري)28,2البالغ)
 في قناعة المتدربين بمستوى البرامج التدريبية المقدمة لذلك تخرج منهم الكلمة من الفم بنتائج سلبية. 

 القيمة املدركةواقع  -3-2-2
( الـى تبـاين األوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ومعـامالت االخـتالف ُلبعـد القيمـة المدركـة مـن وجهـة ,ل)يشـير الجـدو        

(، وبـأنحراف 3( وهـي اقـل مـن الوسـط البـالغ)2816نظر المتدربين، حيـث ان الوسـط الحسـابي العـام ألسـتجابة افـراد العينـة قـد بلغـت)
ا يدل على ان المتدربين ال يشعرون ان هنـاك قيمـة مدركـة لـدى المركـز المبحـوث (  مم%31( ومعامل االختالف),,,18المعياري)

مـة بأتجاة تحقيق القيم الوظيفية واالدراكية واالجتماعية للمتدربين، اما بالنسبة الى النتـائج علـى مسـتوى الفقـرات فقـد تـم قيـاس ُبعـد القي
 وظيفية والقيمة االدراكية والقيمة االجتماعية(.)القيمة الوهيبثالث ابعاد فرعية المدركة بسبعة فقرات مقسمة 

            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف للقيمة المدركة          ,الجدول)                             
الوسط  الفقرات   السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االختالف%

 ,.21 33,.1 3.11 احتياجات المتدربين بشكل جيد    ج التدريبيةالبرامتلبي  1
 24.6 23,.1 3.34 يهتم المركز بتحسين جودة البرامج التدريبية 2
 21.1 1.112 2.66 يوفر المركز البرنامج التدريبي في الوقت المناسب للمتدربين 3
 21.1 11,.1 3.11  القيمة الوظيفية:   
 41.1 1.151 ,2.5 بية الراحة والمتعة للمتدربينالبرامج التدريتوفر  4
 3.,2 1.111 3.22 تؤمن البرامج التدريبية بروز عالقات اجتماعية قوية بين المتدربين 5
 ,.33 1.1,1 2.11 القيمة االدراكية:   
 2.,2 1.111 2.16 تمنح البرامج التدريبية شعورًا بالقبول لدى المتدربين 6
 31.4 1.114 3.11 ريبية في المتدربين روح تقبل الرأي االخر والحوار البناءتنمي البرامج التد 1
 ,.21 13,.1 2.13 القيمة االجتماعية:   ,

 .Y2 26.. .6888 3.6 القيمة المدركة
 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:         
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 بين اعلى وأدنى مستوى إجابة حققتها كل ُبعد فرعي ُلبعد القيمة المدركة وكاالتي:حيث نتائج اإلجابة قد توزعت       
( وهو اعلى من الوسط الفرضي، مما 3834الُبعد الفرعي القيمة الوظيفية حققت الفقرة الثانية منه اعلى وسط حسابي والبالغ) -1

( ومعامل 18,23التدريبية وبأنحراف المعياري) يدل على ان المركز المبحوث لديه اهتمام نوعًا ما بتحسين جودة البرامج
( 2866( وهذا يدل على وجود فروق باآلراء، بينما حققت الفقرة الثالثة ادنى قيمة للوسط الحسابي والبالغة)%24االختالف)

فر البرامج ( مما يدل ان المركز المبحوث ال يوا%21( ومعامل االختالف)18112وهو اقل من الوسط الفرضي وبأنحراف المعياري)
( وهو مساوي للوسط الفرضي 3811التدريبية في األوقات المناسبة للمتدربين، وقد حققت القيمة الوظيفية وسط حسابي عام البالغ)

 ( وهذا يدل على ان المتدربين ال يشعرون بالقيمة الوظيفية للمتدربين.%21( ومعامل االختالف)18,11( وبأنحراف المعياري)3البالغ)

( وهو اقل من الوسط الفرضي وبأنحراف 2811د الفرعي القيمة االدراكية وسط حسابي عام البالغ)حقق الُبع -2
( وبالتالي المركز المبحوث ال يقدم قيمة ادراكية للمتدربين في ضوء البرامج %33( ومعامل االختالف)181,1المعياري)

توزعت بين اعلى مستوى إجابة حققتها الفقرة الثانية بوسط  التدريبية التي قدمها للدورة التدريبية، اذ كانت نتائج اإلجابة قد
 (%,2( ومعامل االختالف)18111( وهو اعلى من الوسط الفرضي وبأنحراف المعياري)3822حسابي)

ز على وهذا يؤشر ان البرامج التدريبية تؤمن بروز عالقات اجتماعية بين المتدربين وهذا جاء من التنشئة في البيئة العراقية التي تحف
( وهو اقل من الوسط الفرضي وبأنحراف ,285العالقات االجتماعية، بينما حققت الفقرة االولى ادنى قيمة للوسط الحسابي والبالغة)

 ( مما يؤشر ان المركز المبحوث ال يوافر برامج تدريبية تقدم الراحة والمتعة للمتدربين.%41( ومعامل االختالف)18151المعياري)
( وهو اعلى من الوسط الفرضي 3811للقيمة االجتماعية حققت الفقرة الثانية منه اعلى وسط حسابي والبالغ) الُبعد الفرعي  -3

(، وهذا يؤشر ان البرامج التدريبية تنمي روح تقبل الرأي االخر لدى %31( ومعامل االختالف)18114وبأنحراف المعياري)
( وهو اقل من الوسط الفرضي وبأنحراف 2816الحسابي والبالغة) المتدربين، بينما حققت الفقرة االولى ادنى قيمة للوسط

 ( وهذا يدل عدم قبول المتدربين للبرامج التدريبية المقدمة من المركز المبحوث.%,2( ومعامل االختالف)18111المعياري)

 توقعات الزبونواقع  -3-2-3
حيــث كــان  (X5,X2)جميــع الفقــرات ماعــدا الفقــرات( ان الوســط الحســابي اعلــى مــن الوســط الفرضــي فــي 1يوضــح الجــدول)       

والذي يؤكد على  (%21، %43)ومعامل االختالف (18615، 18111)وبأنحراف المعياري  (2816، 2856)الوسط الحسابي على التوالي
تدريبيـة التـي تفـوق تـدل ان المركـز المبحـوث ال يقـدم البـرامج ال (X5 ,X2)اتفاق اآلراء حول الفقرات، حيث يرى المتدربين ان الفقرات

فقد حصلت علـى وسـط  (X4,X3,X1)توقعاتهم وايضًا ال يوافر برامج تدريبية تقدم مهارات تتوافق مع متطلباتهم، اما بالنسبة للفقرات
ومعامــــل  (,1813، 18111، ،18611)وهــــي اعلــــى مــــن الوســــط الفرضــــي وبــــأنحراف المعيــــاري  (3816، ,383، 3814)حســــابي بــــالتوالي

 ، أي ان البرامج المقدمة توسم بأنها مطابقة للمواصفات بشكل متوسط. (%23، %23، %23)االختالف
            N=(50) (  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لتوقعات الزبون 1الجدول)                             

الوسط  الفقرات السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 ف%االختال

 23.1 1.611 3.14    البرامج التدريبية توقعات المتدربينتلبي  1
 43.3 1.111 2.56 البرامج التدريبية التي يقدمها المركز تفوق توقعات المتدربين 2
 23.1 1.111 ,3.3 توسم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز بكونها مطابقة  للمواصفات المطلوبة 3
 23.4 ,1.13 3.16 لتدريبية بناءًا على المقترحات المقدمة من قبل المتدربينتهيئا البرامج ا 4
 21.4 1.615 2.16 توافر البرامج التدريبية معارف ومهارات تتوافق مع متطلبات المتدربين 5

 .Y3 36.2 .678. 2.6توقعات الزبون 

ـــــى وســـــط حســـــابي) ـــــون حصـــــلت عل ـــــأنحراف ( وهـــــو 382مـــــن هـــــذا المحـــــور نالحـــــظ ان توقعـــــات الزب مســـــاوي للوســـــط الفرضـــــي وب
(، أي يدل على عـدم رضـا المتـدربين عـن المركـز المبحـوث بسـبب عـدم متابعـة المركـز %26( ومعامل االختالف)181,6المعياري)

 المبحوث للمتدربين والبحث عن توقعاتهم.
 شكاوي الزبونواقع  -3-2-4
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( وهو اقـل مـن الوسـط الفرضـي ,,28اذ بلغ الوسط الحسابي العام)ال يوجد استماع من قبل المركز المبحوث لشكاوي الزبون،      
(، وهـذا يؤكـد اتفـاق اآلراء حـول الفقـرات، ممـا يؤشـر 11(كما موضح في الجـدول)%,2( ومعامل اختالف),18,1بأنحراف معياري)

الـة حصـول شـكوى مـن المتـدربين، ان المركز المبحوث ال يستمع ألراء ومقترحـات المتـدربين وال يقـوم بتعـديل البـرامج التدريبيـة فـي ح
 (.X4, X3, X2, X1 ،X5)حيث تم قياس ذلك بالفقرات

            N=(50)(  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لشكاوي الزبون          11الجدول)                             
الوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

ل معام
 االختالف%

 25.1 1.161 3.16 يستجيب المركز لشكاوي المتدربين بشكل سريع ويحرص على النظر في مضمونها    1
 32.1 1.131 2.11 يستمع المركز ألراء المتدربين ومقترحاتهم حول البرامج التدريبية المقدمة لهم 2
 24.1 11,.1 3.32 التحاقهم بالبرنامج التدريبي يحرص المركز على معالجة المشكالت التي تواجه المتدربين اثناء 3
 ,.26 1.121 2.12 يتخذ المركز اإلجراءات التصحيحية بهدف التحسين في البرامج التدريبية 4
 21.6 42,.1 4,.2 يقوم المركز بتعديل البرنامج التدريبي ألكثر من مرة في حالة حصول شكوى من المتدربين عن ضعف محتواه 5

 Y4 2688 .6818 2864ن شكاوي الزبو 
 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:         

( وهــــــو اعلــــــى مــــــن الوســــــط الفرضــــــي وبــــــأنحراف 3832وقــــــد حققــــــت الفقــــــرة الثالثــــــة اعلــــــى مســــــتوى للوســــــط الحســــــابي البــــــالغ)     
المبحــوث حــريص علــى معالجــة انيــة فقــط للمشــكالت اثنــاء  (،  وهــذا يــدل ان المركــز%24( ومعامــل االخــتالف)18,11المعيــاري)

( وهـي اقـل مـن الوسـط 2812فقط وال يقوم بالحل للمشكلة بشكل كامل، بينما حققـت الفقـرة الرابعـة ادنـى مسـتوى للوسـط الحسـابي والبالغـة)الدورة 
لتحســـين البـــرامج  ةخـــذ اإلجـــراءات التصـــحيحي(، وهـــذا يؤشـــر ان المركـــز ال يت%26( ومعامـــل االخـــتالف)18121الفرضـــي وبـــأنحراف المعيـــاري)

 .   التدريبية

 نتائج اختبار عالقة االرتباط بني تقييم عملية التدريب ورضا الزبون: -3-3
يهدف هذا المحور الى عرض نتائج اختبار الفرضيات الخاصة باالرتباط، من حيـث قـوة معـامالت االرتبـاط، ومعنويـة العالقـات     

 .(Simple Linear Correlation Coefficient)معامل االرتباط الخطي البسيط تخدامالمتحققة من عدمها باس

 اختبار عالقة االرتباط بني ردود الفعل ورضا الزبون على مستوى االبعاد واملستوى االمجايل: -3-3-1
 الي(   معامالت االرتباط بين ردود الفعل ورضا الزبون على مستوى االبعاد والمستوى االجم11الجدول)

 الجودة المدركة 
Y1 

 القيمة المدركة
 Y2  

 توقعات الزبون 
 Y3  

 شكاوي الزبون 
 Y4  

 اجمالي رضا الزبون 
 y 

ردود الفعل 
X1 

 االرتباطمعامل 
R 

1.115** 1.111** 1.231** 1.313** 1.112** 

 n =50 ( عالقة طردية(+1= (r)قيمة  (0.01عند مستوى معنوية ) **
 ( عالقة عكسية(-1= (r)قيمة         (0.05* عند مستوى معنوية )

 (    (spssالمصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي            
( نتائج اختبار عالقة االرتباط بين ردود الفعل كأحد ابعاد تقييم عملية التدريب، وابعاد رضا الزبون، حيث 11يوضح الجدول)     

**( وهي قيمة قوية موجبة طردية ومعنوية عند 1.115ل االرتباط بين لردود الفعل مع الجودة المدركة)بلغت قيمة معام
( وترجع قوة العالقة مع الجودة المدركة اذا اهتم المركز بتوافر مدربين كفؤين قادرين في إيصال المادة التدريبية 1.11مستوى)

عتمادية عالية، اما قيمة معامل االرتباط لردود الفعل مع القيمة المدركة وبالتالي سوف تؤدي الى تمتع البرامج التدريبية بأ
( وهذه القوة سببها اذا اهتم المركز بيئة برامج تدريبية 1.11**( وهي قيمة قوية موجبة طردية ومعنوية عند مستوى)1.111بلغت)

لمتدربين، اما قيمة معامل االرتباط لردود الفعل مع مناسبة من حيث اإلضاءة والتكييف وبالتالي تعمل على تعزيز الراحة والمتعة ل
( وهي قيمة موجبة ضعيفة بسبب عدم استمتاع المتدربين بالبرامج التدريبية التي يقدمها المركز **1.231توقعات الزبون بلغت)

قيمة موجبة ضعيفة وهذا (  وهي **1.313وهي ال تفوق توقعاتهم، اما قيمة معامل االرتباط لردود الفعل مع شكاوي الزبون بلغت)
الضعف جاء من ان المركز ال يقوم بتنوع أساليب التدريب وفقًا ألراء ومقترحات المتدربين حول البرامج التدريبية المقدمة لهم، اما 

ذكر **( فهي قيمة قوية موجبة طردية ومعنوية، وبالتالي كل ما 1.112قيمة معامل االرتباط لردود الفعل مع اجمالي رضا الزبون)
 عزز قوة معامل االرتباط بين ردود الفعل وبين اجمالي رضا الزبون.
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ومما تم تحليلُه وفي حدود النتائج الواردة في عالقة االرتباط بين ردود الفعل ورضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد فأننا       
نرفض فرضية العدم oH " ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  ردود الفعلة بين عالقة ارتباط ذات داللة معنويتوجد  ال التي تنص

اجمااًل وعلى مستوى االبعاد"، وتقبل الفرضية البديلة الزبون  1H  ردود التي تنص "بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين
 اجمااًل وعلى مستوى االبعاد ". الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  الفعل

 رتباط بني التعلم ورضا الزبون على مستوى االبعاد واملستوى االمجايل:اختبار عالقة اال -3-3-2
 (    معامالت االرتباط بين التعلم ورضا الزبون على مستوى االبعاد والمستوى االجمالي12الجدول)

 الجودة المدركة 
Y1 

 القيمة المدركة
 Y2  

 توقعات الزبون 
 Y3  

 شكاوي الزبون 
 Y4  

 اجمالي رضا الزبون 
 y 

لتعلم ا
X1 

 االرتباطمعامل 
R 

1.125** 1.211 1.111** 1.,61** 1.161** 

 n =50 ( عالقة طردية(+1= (r)قيمة  (0.01عند مستوى معنوية ) **
 ( عالقة عكسية(-1= (r)قيمة         (0.05* عند مستوى معنوية )

 (    (spssصائي المصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االح             
( نتائج اختبار عالقة االرتباط بين التعلم رضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد، حيث بلغت قيم 12يوضح الجدول)       

، شكاوي الزبون، اجمالي رضا الزبون( على  معامالت االرتباط بين التعلم و)الجودة المدركة، القيمة المدركة، توقعات الزبون 
، فقوة (0.01)وهي قيم موجبة قوية وضعيفة ومعنوية عند مستوى **(، 18161**، 18,61**، 18111، 18211**، 18125) التوالي

العالقة مع الجودة المدركة اذا قدم المركز برامج تدريبية ُتساهم في زيادة المعارف والمهارات للمتدربين هذا يؤدي الى تلبية حاجات 
اما العالقة مع القيمة المدركة فهي عالقة ضعيفة بسبب ضعف االهتمام بتقييم المتدربين ورغبات المتدربين في ضوء اختصاصهم، 

بعد انتهاء البرامج التدريبية كأحد معايير قياس مستوى التعلم وبالتالي ينعكس على التحسين في جودة البرامج التدريبية. اما قوة 
يبية في تطوير اإلمكانيات اإلدارية، وهذا عكس معارف تتوافق مع العالقة مع توقعات الزبون فهي بسبب اهتمام البرامج التدر 

متطلبات المتدربين، اما قوة وجوهرية العالقة مع شكاوي الزبون فتعود الى استطاعة المتدرب من قياس المعرفة التي اكتسبها وهذا 
ريبية فقط. وجميع معامالت االرتباط في ضوء حرص المركز على معالجة المشكالت التي تواجه المتدربين اثناء البرامج التد
 المتحققة على مستوى االبعاد وأدت الى قوة ومعنوية عالقة االرتباط مع رضا الزبون اجمااًل.

وفي حدود النتائج الخاصة بأختيار عالقة االرتباط بين التعلم ورضا الزبون على مستوى االبعاد واالجمالي  رفي إطار ما ذك   
دمفأننا نرفض فرضية الع oH " ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  التعلمعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توجد  ال التي تنص

اجمااًل وعلى مستوى االبعاد"، وتقبل الفرضية البديلة الزبون  1H  التعلمالتي تنص "بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
 على مستوى االبعاد ".اجمااًل و  الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد 

 مستوى االبعاد واملستوى االمجايل:اختبار عالقة االرتباط بني السلوك ورضا الزبون على  -3-3-3
 (    معامالت االرتباط بين السلوك ورضا الزبون على مستوى االبعاد والمستوى االجمالي13الجدول)

 الجودة المدركة 
Y1 

 القيمة المدركة
 Y2  

 توقعات الزبون 
 Y3  

 شكاوي الزبون 
Y4  

  اجمالي رضا الزبون 

y 
السلوك 

X2 
 االرتباطمعامل 

R 
1.,11** 1.111** 1.11,** 1.214 1.,12** 

 n =50 ( عالقة طردية(+1= (r)قيمة  (0.01عند مستوى معنوية ) **
 ( عالقة عكسية(-1= (r)قيمة         (0.05* عند مستوى معنوية )

 (    (spssد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي المصدر: اعدا             
( نتائج اختبار عالقة االرتباط بين السلوك ورضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد، حيث بلغت قيمة 13يوضح الجدول)     

مع توقعات الزبون **( و 1.111**( ومع القيمة المدركة بلغت)11,.1معامل االرتباط للسلوك مع الجودة المدركة)
(، وان قوة العالقة 1.11**( عند مستوى)12,.1( ومع اجمالي رضا الزبون)1.214**( ومع شكاوي الزبون بلغت),1.11بلغت)

مع الجودة المدركة اذا قدم المركز برامج تدريبية تساهم في تغيير سلوك المتدربين لألفضل وبالتالي هذا التغير سوف يعمل على 
ى تحفيز االخرين، اما قوة العالقة مع القيمة المدركة سببها ان المركز اذا ساهم بتقديم مهارات سوف يمنح حث المتدربين عل
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المتدربين شعورًا بالقبول، اما العالقة مع توقعات الزبون فهي قوية اذا تابع المركز اثر البرامج التدريبية على سلوك المتدربين 
بسبب ان التغيير في السلوك يقل بمرور اما العالقة مع شكاوي الزبون فظهرت ضعيفة ، ات المتدربينوبالتالي يعمل ليحقق تلبية لتوقع

 الوقت وبالتالي االستجابة ضعيفة لشكاوي المتدربين وبالتالي كل ما ذكر عزز قوة معامل االرتباط بين السلوك وبين اجمالي رضا الزبون.
اردة في عالقة االرتباط بين السلوك ورضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد فأننا ومما تم تحليلُه وفي حدود النتائج الو      

نرفض فرضية العدم oH " ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد السلوك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توجد  ال التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد"، وتقبل الفرضية البديلة الزبون  1H " السلوك بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التي تنص

 اجمااًل وعلى مستوى االبعاد ". الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد 
 :مستوى االبعاد واملستوى االمجايلاختبار عالقة االرتباط بني النتائج ورضا الزبون على  -3-3-4

 ن على مستوى االبعاد والمستوى االجمالي(   معامالت االرتباط بين النتائج ورضا الزبو 14الجدول)
 الجودة المدركة 

Y1 
 القيمة المدركة

 Y2  
 توقعات الزبون 

Y3  
 شكاوي الزبون 

 Y4  
 اجمالي رضا الزبون 

 y 
النتائج 

X3 
 االرتباطمعامل 

R 
1.111** 1.11,** 1.161** 1.,13** 1.,56** 

 n =50 ية( عالقة طرد(+1= (r)قيمة  (0.01عند مستوى معنوية ) **
 ( عالقة عكسية(-1= (r)قيمة         (0.05* عند مستوى معنوية )

 (    (spssالمصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي                

، حيث بلغت قيم ( نتائج اختبار عالقة االرتباط بين النتائج رضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد14يوضح الجدول)     
معامالت االرتباط بين النتائج و)الجودة المدركة، القيمة المدركة، توقعات الزبون، شكاوي الزبون، اجمالي رضا الزبون( على 

(، حيث ان 0.01وهي قيم موجبة قوية ومعنوية عند مستوى) **(،18,56**، 18,13**، 18161**، ,1811**، 18111) التوالي
ة المدركة تتحقق اذا ساهمت البرامج التدريبية في تحجيم حاالت الفشل للمتدربين وبالتالي االرتقاء بأدائهم قوة العالقة مع الجود

وتحثهم على التميز، اما العالقة مع القيمة المدركة فهي عالقة طردية اذا تم تشخيص مشكالت أداء المتدربين وبالتالي سوف 
متدربين بشكل جيد، اما قوة العالقة مع توقعات الزبون فهي قوية حيث اذا استطاع يؤدي الى تلبية البرامج التدريبية لحاجات ال

المتدربين بعد االنتهاء من البرامج التدريبية العمل بطريقة مهنية افضل هذا يؤدي الى وسوم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز 
عود اذا ازداد التزام المتدربين بعد االنتهاء من البرامج التدريبية يؤدي بأنها مطابقة للمواصفات، اما قوة العالقة مع شكاوي الزبون فت

الى اتخاذ المركز اإلجراءات التصحيحية بهدف التحسين، حيث ان جميع معامالت االرتباط المتحققة على مستوى االبعاد أدت الى 
 االرتباط مع رضا الزبون اجمااًل.قوة ومعنوية عالقة 

حدود النتائج الخاصة بأختبار عالقة االرتباط بين النتائج ورضا الزبون على مستوى االبعاد واالجمالي في اطار ماذكر وفي    
فأننا نرفض فرضية العدم oH " ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد  النتائجعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توجد  ال التي تنص

ضية البديلةاجمااًل وعلى مستوى االبعاد"، وتقبل الفر  الزبون  1H  النتائجالتي تنص "بوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
 اجمااًل وعلى مستوى االبعاد ". الزبون ورضا  تقييم التدريبكأحد أبعاد 

 اختبار عالقة االرتباط بني امجايل تقييم عملية التدريب ورضا الزبون على مستوى االبعاد واملستوى االمجايل:  -3-3-5
 (  معامالت االرتباط بين اجمالي تقييم عملية التدريب ورضا الزبون على مستوى االبعاد والمستوى اإلجمالي15الجدول)

 الجودة المدركة 
Y1 

 القيمة المدركة
 Y2  

 توقعات الزبون 
 Y3  

 شكاوي الزبون 
 Y4  

 اجمالي رضا الزبون 
 y 

اجمالي تقييم 
 Xعملية التدريب 

 االرتباطمعامل 
R 

1.141** 1.111** 1.112** 1.116 1.,,1** 

 n =50 ( عالقة طردية(+1= (r)قيمة  (0.01عند مستوى معنوية ) **
 ( عالقة عكسية(-1= (r)قيمة         (0.05* عند مستوى معنوية )

  (                             (spssباالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي  المصدر: اعداد الباحث          

( نتائج قياس معامل االرتباط الخطي البسيط بين تقييم عملية التدريب ورضا الزبون، وتشير النتائج ان 15يظهر الجدول)     
**(، وهي قيمة قوية موجبة طردية، تشير الى وجود عالقة ارتباط ذات 1,,18معامل االرتباط على مستوى العينة اجمااًل بلغ)
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(، وهذا مؤشر يدل على العالقة بين تقييم عملية التدريب ورضا الزبون، وبالتالي نرفض 1811)داللة معنوية عند مستوى معنوية
فرضية العدم oH أجمالي تقييم عملية  بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد فرضية االختبار الرئيسية األولى التي تنص " ال

الفرضية البديلة التدريب ورضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد" ، ونقبل 1H داللة ذات ارتباط عالقة التي تنص " بوجود 
أجمالي تقييم عملية التدريب ورضا الزبون اجمااًل وعلى مستوى االبعاد" وهذا يدل انه كلما قام المركز المبحوث  بين معنوية

 اءة والفاعلية للبرامج التدريبية. باالهتمام بعملية تقييم التدريب يؤدي الى زيادة رضا المتدربين وبالتالي يتم تحقيق الكف
 اختبار عالقة تأثري تقييم عملية التدريب يف رضا الزبون: -3-4

سوف يتم عرض نتائج اختبار عالقات تأثير متغير البحث المستقل  استكمااًل الختبارات وتحليل فرضيات عالقات االرتباط،    
 بأبعاده( في المتغير التابع رضا الزبون سلوك، النتائج، اجمالي تقييم عملية التدريبالفعل، التعلم، ال ردودبأبعاده)تقييم عملية التدريب 

 .( وذلك باستخدام اسلوب تحليل االنحدارالجودة المدركة، القيمة المدركة، توقعات الزبون، شكاوي الزبون، اجمالي رضا الزبون ) 
 : حتليل تأثري ردود الفعل يف امجايل رضا الزبون وابعاده -3-4-1

(، 18511( مامقداره)2R( أن ردود الفعل قد حقق تأثير معنوي في رضا الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)16يوضح الجدول)      
( فقط من التغيرات التي تحدث %51( من التغيرات الحاصلة في رضا الزبون، وأن )%51وهذا يعني ان ردود الفعل يساهم بمقدار)

( المحسوب على معنوية نموذج االنحدار، إذ Fرى لم يتضمنها أنموذج االنحدار، ودل معامل)في رضا الزبون سببها عوامل أخ
(، وكانت قيمة معلمة 18111( وبمستوى معنوية)18111( البالغة)F**(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية)118562( المحسوبة)Fبلغت قيمة)
 (.18355دار ردود الفعل يؤدي الى تغيير اجمالي رضا الزبون بمقدار)(، وهذا يعني ان تغيير وحدة واحدة في مقβ()18355االنحدار)

 ( تأثير ردود الفعل في اجمالي رضا الزبون وابعاده16الجدول)
 المتغيرات                          

 المعلمات      
 توقعات الزبون  القيمة المدركة الجودة المدركة

 اجمالي رضا الزبون  شكاوي الزبون 

 
 
 لفعلردود ا

 

 2R  1.511 1.513 1.153 1.112 1.511معامل التحديد
 β 1.,36 1.2,6 1.1,1 1.21, 1.355 معامل االنحدار

 **4.423 18431 11,.1 *2.321 **441., المحسوبة((Tقيمة 

 **11.562 2.115 1.114 *5.424 **118241 المحسوبة (F) قيمة
 معنوية عالية معنوية غير نويةمع غير معنوية  معنوية عالية العالقة طبيعة

P 18111 18115 18311 18161 18111 

 n =50 2.390 = الجدولية (t)قيمة  7.007=  (0.01)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة 
 1.671 = الجدولية (t)قيمة  4.001= (0.05)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة  

 ((spssخرجات البرنامج االحصائي المصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى م   

(، وهذا يعني 18511( بمقدار)2Rوكان أكبر تأثير معنوي قد حققه ردود الفعل في الجودة المدركة، إذ بلغ معامل التحديد)      
وية ( المحسوبة على المعنF( من التغيرات الحاصلة في الجودة المدركة، ودلت قيمة)%51أن ُبعد ردود الفعل يحدث ما مقداره)

(، وكانت قيمة معلمة 18111( بمستوى معنوية)18111( الجدولية البالغة)F**(، وهي اكبر من قيمة)118241البالغة)
(، أما اقل تأثير فقد حققه ُبعد 28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من)441.,( المحسوبة)T(، وقيمة)β()18,36االنحدار)

( من التغير %18153(، وهذا يعني أن ُبعد ردود الفعل يحقق ما مقداره)18153( بمقدار)2Rد)توقعات الزبون، إذ بلغ معامل التحدي
( 18114( المحسوبتان هن على التوالي )t( و)Fالحاصل في توقعات الزبون، وهو تأثير غير معنوي، ألن كل من قيمة )

 (.18611( و)48111(، وهي اقل من قيمتهما الجدولية البالغة على التوالي )18,11و)
( T(، إذ بلغت قيمة)Tولتحقيق معنوية عالقة تأثير ردود الفعل في اجمالي رضا الزبون تم احتساب قيمة)    

(، وبالتالي فأننا نرفض فرضية العدم28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من قيمة)48423المحسوبة) oH " ال  التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، ونقبل  رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد  الفعللردود عالقة تأثير ذات داللة معنوية توجد 

الفرضية البديلة 1H رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد  لردود الفعلعالقة تأثير ذات داللة معنوية د و وجالتي تنص " ب 
 .(%111)اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، قبواًل جزئيًا، وليس بنسبة

 حتليل تأثري التعلم يف امجايل رضا الزبون وابعاده:  -3-4-2
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(، وهذا 18511( مامقداره)2R( أن التعلم قد حقق تأثير معنوي في رضا الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)11يوضح الجدول)      
التغيرات التي تحدث في رضا  ( فقط من%43( من التغيرات الحاصلة في رضا الزبون، وأن )%51يعني ان التعلم يساهم بمقدار)

( المحسوب على معنوية نموذج االنحدار، إذ بلغت Fالزبون سببها عوامل أخرى لم يتضمنها أنموذج االنحدار، ودل معامل)
(، وكانت قيمة معلمة 18111( وبمستوى معنوية)18111( البالغة)F**(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية),,2382( المحسوبة)Fقيمة)
 (.18551يؤدي الى تغيير اجمالي رضا الزبون بمقدار) التعلم(، وهذا يعني ان تغيير وحدة واحدة في مقدار β()18551ر)االنحدا

 ( تأثير التعلم في اجمالي رضا الزبون وابعاده11الجدول)
 المتغيرات                          

 المعلمات      
 توقعات الزبون  القيمة المدركة الجودة المدركة

 اجمالي رضا الزبون  شكاوي الزبون 

 
 

 التعلم
 

 2R  1.526 1.144 1.512 1.152 1.511معامل التحديد
 β 1.15 1.335 1.311 1.612 1.551 معامل االنحدار

 **26,.4 **483,2 *2.236 1.354 **5.241 المحسوبة((Tقيمة 

 **,,23.2 **118211 *5.111 33,.1 **218461 المحسوبة (F) قيمة
 معنوية عالية معنوية عالية معنوية معنوية غير معنوية عالية العالقة بيعةط

P 18111 18151 18131 18111 18111 

 n =50 2.390 = الجدولية (t)قيمة  7.007=  (0.01)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة 
 1.671 = الجدولية (t)قيمة  4.001= (0.05)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة  

 ((spssالمصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي    

(، وهذا يعني أن ُبعد 18152( بمقدار)2Rوكان أكبر تأثير معنوي قد حققه التعلم في شكاوي الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)      
( المحسوبة على المعنوية Fلت قيمة)( من التغيرات الحاصلة في شكاوي الزبون، ود%15التعلم يحدث ما مقداره)

(، وكانت قيمة معلمة 18111( بمستوى معنوية)18111( الجدولية البالغة)F**(، وهي اكبر من قيمة)118211البالغة)
(، أما اقل تأثير فقد حققه ُبعد 28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من)4.3,2( المحسوبة)T(، وقيمة)β()18612االنحدار)

( من التغير %18144(، وهذا يعني أن ُبعد التعلم يحقق ما مقداره)18144( بمقدار)2Rة المدركة، إذ بلغ معامل التحديد)القيم
( 18,33( المحسوبتان هن على التوالي )t( و)Fالحاصل في القيمة المدركة، وهو تأثير غير معنوي، ألن كل من قيمة )

 (.18611( و)48111لغة على التوالي )(، وهي اقل من قيمتهما الجدولية البا18354و)
**(، 48,26( المحسوبة)T(، إذ بلغت قيمة)Tولتحقيق معنوية عالقة تأثير التعلم في اجمالي رضا الزبون تم احتساب قيمة)    

(، وبالتالي فأننا نرفض فرضية العدم28311( الجدولية البالغة)Tوهي اكبر من قيمة) oH " ذات عالقة تأثير ال توجد  التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، ونقبل الفرضية البديلة رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للتعلم داللة معنوية  1H  التي

اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، قبواًل  رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للتعلم عالقة تأثير ذات داللة معنوية د و وجتنص " ب
 (.%111س بنسبة)جزئيًا، ولي

 حتليل تأثري السلوك يف امجايل رضا الزبون وابعاده:  -3-4-3
(، وهذا 18116( مامقداره)2R( أن السلوك قد حقق تأثير معنوي في رضا الزبون، إذ بلغ معامل التحديد),1يوضح الجدول)      

( فقط من التغيرات التي تحدث في %21) ( من التغيرات الحاصلة في رضا الزبون، وأن%11يعني ان السلوك يساهم بمقدار)
( المحسوب على معنوية نموذج االنحدار، إذ بلغت Fرضا الزبون سببها عوامل أخرى لم يتضمنها أنموذج االنحدار، ودل معامل)

(، وكانت قيمة 18111( وبمستوى معنوية)18111( البالغة)F**(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية)218126( المحسوبة)Fقيمة)
(، وهذا يعني ان تغيير وحدة واحدة في مقدار السلوك ، يؤدي الى تغيير اجمالي رضا الزبون β()18411معلمة االنحدار)

 (.18411بمقدار)
 تأثير السلوك في اجمالي رضا الزبون وابعاده   (,1الجدول)

 المتغيرات                          
 المعلمات      

 توقعات الزبون  كةالقيمة المدر  الجودة المدركة
 اجمالي رضا الزبون  شكاوي الزبون 

 
 

 2R  1.112 1.514 1.511 1.1,6 1.116معامل التحديد
 β 1.,11 1.632 1.315 1.16, 1.411 معامل االنحدار
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 **4.516 18111 *2.235 **4.631 **5.116 المحسوبة((Tقيمة  السلوك

 **21.126 ,1.24 *4.115 **21.411 **258161 المحسوبة (F) قيمة
 معنوية عالية معنوية غير معنوية غير معنوية  معنوية عالية العالقة طبيعة

P 18111 18111 18111 18211 18111 

 n =50 2.390 = الجدولية (t)قيمة  7.007=  (0.01)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة 
 1.671 = لجدوليةا (t)قيمة  4.001= (0.05)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة  

 ((spssالمصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي     

(، وهذا يعني أن 18112( بمقدار)2Rوكان أكبر تأثير معنوي قد حققه السلوك في الجودة المدركة، إذ بلغ معامل التحديد)      
( المحسوبة على المعنوية Fفي الجودة المدركة، ودلت قيمة)( من التغيرات الحاصلة %11ُبعد السلوك يحدث ما مقداره)

(، وكانت قيمة معلمة 18111( بمستوى معنوية)18111( الجدولية البالغة)F**(، وهي اكبر من قيمة)258161البالغة)
ر فقد حققه ُبعد (، أما اقل تأثي28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من)5.116( المحسوبة)T(، وقيمة)β()18,11االنحدار)

( من التغير %181,6(، وهذا يعني أن ُبعد السلوك يحقق ما مقداره)181,6( بمقدار)2Rشكاوي الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)
( ,1824( المحسوبتان هن على التوالي )t( و)Fالحاصل في شكاوي الزبون، وهو تأثير غير معنوي، ألن كل من قيمة )

 (.18611( و)48111هما الجدولية البالغة على التوالي )(، وهي اقل من قيمت18111و)
**(، 48516( المحسوبة)T(، إذ بلغت قيمة)Tولتحقيق معنوية عالقة تأثير السلوك في اجمالي رضا الزبون تم احتساب قيمة)    

(، وبالتالي فأننا نرفض فرضية العدم28311( الجدولية البالغة)Tوهي اكبر من قيمة) oH " عالقة تأثير ذات توجد ال  التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، ونقبل الفرضية البديلة رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للسلوك داللة معنوية  1H  التي

اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "،  رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للسلوك عالقة تأثير ذات داللة معنوية د و وجتنص " ب
 (.%111بواًل جزئيًا، وليس بنسبة)ق
 حتليل تأثري النتائج يف امجايل رضا الزبون وابعاده:  -3-4-4

(، وهذا 18133( مامقداره)2R( أن النتائج قد حقق تأثير معنوي في رضا الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)11يوضح الجدول)     
( فقط من التغيرات التي تحدث في رضا %21في رضا الزبون، وأن ) ( من التغيرات الحاصلة%13يعني ان النتائج يساهم بمقدار)

( المحسوب على معنوية نموذج االنحدار، إذ بلغت Fالزبون سببها عوامل أخرى لم يتضمنها أنموذج االنحدار، ودل معامل)
(، وكانت قيمة معلمة 18111( وبمستوى معنوية)18111( البالغة)F**(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية)158113( المحسوبة)Fقيمة)

 (.18411(، وهذا يعني ان تغيير وحدة واحدة في مقدار النتائج ، يؤدي الى تغيير اجمالي رضا الزبون بمقدار)β()18411االنحدار)
 تأثير النتائج في اجمالي رضا الزبون وابعاده   (11الجدول)

 المتغيرات                          
 المعلمات      

 توقعات الزبون  القيمة المدركة المدركة الجودة
 اجمالي رضا الزبون  شكاوي الزبون 

 
 

 النتائج
 

 2R  1.513 1.511 1.5,, 1.645 1.133معامل التحديد
 β 1.514 1.21, 1.341 1.3,1 1.411 معامل االنحدار

 **3.114 **38113 **3.111 *2.114 **3.332 المحسوبة((Tقيمة 

 **15.113 **1.621 **1.4,1 *4.411 **118111 المحسوبة (F) قيمة
 معنوية عالية معنوية عالية معنوية عالية معنوية  معنوية عالية العالقة طبيعة

P 18112 18141 18113 18113 18111 

 n =50 2.390 = الجدولية (t)قيمة  7.007=  (0.01)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة 
 1.671 = الجدولية (t)قيمة  4.001= (0.05)داللة بمستوى  الجدولية (F)قيمة  

 ((spssالمصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخرجات البرنامج االحصائي     

(، وهذا يعني أن ُبعد 18645( بمقدار)2Rوكان أكبر تأثير معنوي قد حققه النتائج في شكاوي الزبون، إذ بلغ معامل التحديد)      
( المحسوبة على المعنوية F( من التغيرات الحاصلة في شكاوي الزبون، ودلت قيمة)%64داره)النتائج يحدث ما مق

(، وكانت قيمة معلمة 18111( بمستوى معنوية)18111( الجدولية البالغة)F**(، وهي اكبر من قيمة)18621البالغة)
(، أما اقل تأثير فقد حققه ُبعد 28311لبالغة)( الجدولية اT**(، وهي اكبر من)3.113( المحسوبة)T(، وقيمة)β()183,1االنحدار)
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( من التغير الحاصل %51(، وهذا يعني أن ُبعد النتائج يحقق ما مقداره)18511( بمقدار)2Rالقيمة المدركة، إذ بلغ معامل التحديد)
*(، وهي 28114و) *(48411( المحسوبتان هن على التوالي )t( و)Fفي القيمة المدركة، وهو تأثير معنوي، ألن كل من قيمة )

 (.18611( و)48111اكبر من قيمتهما الجدولية البالغة على التوالي )
**(، 38114( المحسوبة)T(، إذ بلغت قيمة)Tولتحقيق معنوية عالقة تأثير النتائج في اجمالي رضا الزبون تم احتساب قيمة)    

ض فرضية العدم(، وبالتالي فأننا نرف28311( الجدولية البالغة)Tوهي اكبر من قيمة) oH " عالقة تأثير ذات ال توجد  التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، ونقبل الفرضية البديلة رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للنتائج داللة معنوية  1H  التي

اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "،  رضا الزبون في  تقييم التدريبكأحد أبعاد للنتائج عالقة تأثير ذات داللة معنوية د و وجتنص " ب
 .(%111)قبواًل جزئيًا، وليس بنسبة

 حتليل تأثري تقييم عملية التدريب يف امجايل رضا الزبون وابعاده:  -3-4-5
( أن تقييم عملية التدريب قد حقق تأثير معنوي في اجمالي رضا الزبون وابعاده الفرعية ايضًا، إذ بلغ 21يوضح الجدول)      
( من التغيرات الحاصلة في اجمالي %11(، وهذا يعني ان تقييم عملية التدريب يساهم بمقدار)18111( مامقداره)2Rتحديد)معامل ال

( فقط من التغيرات التي تحدث في اجمالي رضا الزبون وابعاده سببها عوامل أخرى لم يتضمنها %21رضا الزبون وابعاده، وأن )
**(، وهي أكبر 428135( المحسوبة)Fوب على معنوية نموذج االنحدار، إذ بلغت قيمة)( المحسFأنموذج االنحدار، ودل معامل)

(، وهذا يعني ان β()18111(، وكانت قيمة معلمة االنحدار)18111( وبمستوى معنوية)18111( البالغة)Fمن قيمتها الجدولية)
 (.18111ا الزبون وابعاده بمقدار)، يؤدي الى تغيير اجمالي رضدة في مقدار تقييم عملية التدريبتغيير وحدة واح

 ( تأثير تقييم عملية التدريب في اجمالي رضا الزبون وابعاده21الجدول)
 المتغيرات                          

 المعلمات      
 توقعات الزبون  القيمة المدركة الجودة المدركة

 اجمالي رضا الزبون  شكاوي الزبون 

 
 

 تقييم عملية التدريب 

 2R  1.54, 1.514 1.511 1.513 1.111لتحديدمعامل ا
 β 1.31, 1.616 1.313 1.51, 1.111 معامل االنحدار

 **6.4,3 **38254 *51,.1 **3.614 **4,4., المحسوبة((Tقيمة 

 **42.135 **11.5,5 *,3.44 **12.111 **118116 المحسوبة (F) قيمة
 معنوية عالية معنوية غير ةمعنوي غير معنوية  معنوية عالية العالقة طبيعة

P 18111 18111 18131 18112 18111 

 n =50 2.390 = الجدولية (t)قيمة  7.007=  (0.01)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة 
 1.671 = الجدولية (t)قيمة  4.001= (0.05)بمستوى داللة  الجدولية (F)قيمة  

 ((spssجات البرنامج االحصائي المصدر: اعداد الباحث باالستناد إلى مخر     

(، وهذا ,1854( بمقدار)2Rوكان أكبر تأثير معنوي قد حققه تقييم عملية التدريب في الجودة المدركة، إذ بلغ معامل التحديد)      
ة على ( المحسوبF( من التغيرات الحاصلة في الجودة المدركة، ودلت قيمة)%54يعني أن تقييم عملية التدريب يحدث ما مقداره)

(، وكانت قيمة معلمة 18111( بمستوى معنوية)18111( الجدولية البالغة)F**(، وهي اكبر من قيمة)118116المعنوية البالغة)
(، أما اقل تأثير فقد حققه ُبعد 28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من)4,4.,( المحسوبة)T(، وقيمة),β()1831االنحدار)

( من التغير %51(، وهذا يعني أن تقييم عملية التدريب يحقق ما مقداره)18514( بمقدار)2Rمعامل التحديد)القيمة المدركة، إذ بلغ 
**(، وهي 38614**( و)128111( المحسوبتان هن على التوالي)t( و)F)الحاصل في القيمة المدركة، وهو تأثير معنوي، ألن كل من قيمة 

 (.28311( و)18111الي)اكبر من قيمتهما الجدولية البالغة على التو 
( T(، إذ بلغت قيمة)Tولتحقيق معنوية عالقة تأثير تقييم عملية التدريب في اجمالي رضا الزبون وابعاده تم احتساب قيمة)    

(، وبالتالي فأننا نرفض فرضية العدم28311( الجدولية البالغة)T**(، وهي اكبر من قيمة)684,3المحسوبة) oH " ال  التي تنص
اجمااًل وعلى مستوى االبعاد "، ونقبل الفرضية  رضا الزبون  في تقييم عملية التدريب ألجماليذات داللة معنوية تأثير ة توجد عالق

البديلة 1H اجمااًل وعلى مستوى  رضا الزبون  في تقييم عملية التدريب ألجماليذات داللة معنوية تأثير د عالقة و وجالتي تنص " ب
 (.%111س بنسبة)االبعاد "، قبواًل جزئيًا، ولي
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 نتائج اختبار  الفروق بني املنظمات يف الوزارات يف مستوى املتغريات مدار البحث)امجاالً وعلى مستوى احملاور(:-3-5
 نتائج اختبار الفروق ملتغري تقييم عملية التدريب امجاالً وعلى مستوى حماوره الفرعية:  -3-5-1

 -وكما يأتي: تقييم عملية التدريب ومحاوره الفرعية( الفروق ألجمالي متغير 21يوضح الجدول)     
 ( للفروق حول اجمالي متغير تقييم عملية التدريب ومحاوره الفرعية Kruskal Wallis( اختبار )21الجدول)

 المعلمات                          
 اسم المتغير 

 Kruskal Wallis قيمة
 المحسوبة لالختبار

 مستوى الداللة
P 

 القرار
 الحالة       

 
اجمالي تقييم 

عملية 
 التدريب
 

 توجد فروق  رفض الفرضية 1.114 **118116 ردود الفعل
 ال توجد فروق  قبول الفرضية 1.156 **68143  التعلم

 توجد فروق  رفض الفرضية 1.111 **18416  السلوك
 ال توجد فروق  قبول الفرضية 1.161 *58611  النتائج

 توجد فروق  رفض الفرضية 1.112 **,12823 التدريبتقييم عملية اجمالي 
 10.597=  (0.01)بمستوى داللة  الجدوليةالقيمة 
     9.210=(0.05)بمستوى داللة  الجدولية القيمة 

n =50 
 

 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي -المصدر:            

(، 18114**(، وبقيمة مستوى الداللة)118116( المحسوبة لمحور ردود الفعل) Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق يف ردود الفعل:  .1
فروق ذات داللة ال توجد (، وبالتالي هناك رفض لفرضية االختبار التي تنص " 118511وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة)

فروق توجد   "، وتقبل الفرضية التي تشير بأن " لتي ينتمي لهامن وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة ا ردود الفعلمعنوية في 
"، أي يوجد اختالف في اآلراء بين  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها ردود الفعلذات داللة معنوية في 

 .المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

(، وهي اقل من القيمة 18156*(، وبقيمة مستوى الداللة)68143( المحسوبة للتعلم)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق يف التعلم:  .2
فروق ذات داللة ال توجد (، وبالتالي هناك قبول لفرضية االختبار التي تنص " 1815( اعلى من)P(، وقيمة)18211الجدولية البالغة)

المتدربين "، وبالتالي يوجد اتفاق في اآلراء بين  تمي لهامن وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ين التعلممعنوية في 
 .بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

(، وهي أكبر من 18111**(، وبقيمة مستوى داللة) 18416( المحسوبة للسلوك)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق يف السلوك:  .3
السلوك فروق ذات داللة معنوية في ال توجد الختبار الي تنص " (، وبالتالي هناك رفض لفرضية ا118511القيمة الجدولية البالغة)

السلوك فروق ذات داللة معنوية في توجد  "، وتقبل الفرضية التي تنص" من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها
 .المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهابين "، أي يوجد اختالف في اآلراء  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

(، وهي أقل من 18161*(، وبقيمة مستوى الداللة )58611( المحسوبة للنتائج )Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق يف النتائج:  .4
فروق ذات ال توجد ص " ( وبالتالي هناك قبول لفرضية االختبار التي تن1815( أعلى من)P(، وقيمة)18211القيمة الجدولية البالغة)

المتدربين "، أي يوجد اتفاق في اآلراء بين  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهاالنتائج داللة معنوية في 
 حول االستجابات المتحققة بصدد اجمالي المحور وفقراته. بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

( المحسوبة ألجمالي متغير تقييم عملية التدريب Kruskal Wallisكانت قيمة)ية التدريب: الفروق بصدد امجايل متغري تقييم عمل .5
(، وبالتالي هناك رفض لفرضية 118511(، وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة)18112**(، وبقيمة مستوى الداللة ),12823)

من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي  م التدريباجمالي تقييفروق ذات داللة معنوية في ال توجد االختبار التي تنص" 
بأختالف من وجهة نظر المتدربين  اجمالي تقييم التدريبفروق ذات داللة معنوية في توجد   "، وتقبل الفرضية التي تنص" ينتمي لها

 حول مستوى اجمالي المتغير المبحوث. ينتمي لهاالمتدربين بأختالف المنظمة التي "، وبروز اختالف في اآلراء بين  المنظمة التي ينتمي لها

فروق ذات داللة معنوية في اجمالي وابعاد ال توجد في إطار النتائج المتحققة يتضح إمكانية رفض الفرضية الرئيسية التي تذهب الى"       
  .رفضًا تاماً  " من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهاتقييم التدريب 

 نتائج اختبار  الفروق ملتغري رضا الزبون امجاالً وعلى مستوى حماوره الفرعية:  -3-5-2
 وكاالتي: ( الفروق ألجمالي متغير رضا الزبون ومحاوره الفرعية22يوضح الجدول)         

 ( للفروق حول اجمالي متغير رضا الزبون ومحاوره الفرعية Kruskal Wallis( اختبار )22الجدول)
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 المعلمات                          
 اسم المتغير 

 Kruskal Wallis قيمة
 المحسوبة لالختبار

 مستوى الداللة
P 

 القرار
 الحالة

 
اجمالي رضا 

 الزبون 

 ال توجد فروق  قبول الفرضية 1.112 *38511 الجودة المدركة
 توجد فروق  رفض الفرضية 1.112 **128516 القيمة المدركة
 ال توجد فروق  قبول الفرضية 1.114 *38215 توقعات الزبون 
 ال توجد فروق  قبول الفرضية 1.165 *38613 شكاوي الزبون 

 توجد فروق  رفض الفرضية 1.114 **11.111 رضا الزبون اجمالي 
 10.597=  (0.01)بمستوى داللة  الجدوليةالقيمة 
     9.210=(0.05)بمستوى داللة  الجدولية القيمة 

n =50 
 

 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:            

(، 18112(، وبقيمة مستوى الداللة)*38511( المحسوبة للجودة المدركة)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق حول حمور اجلودة املدركة:  .1
فروق ذات داللة ال توجد فرضية االختبار التي تنص " (، وبالتالي هناك قبول ل18211وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة)

المتدربين "، أي يوجد اتفاق في اآلراء بين  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها الجودة المدركةمعنوية في 
 حول هذا المحور والفقرات المخصصة لقياس مستواه. بأختالف المنظمة التي ينتمي لها

(، وبقيمة مستوى **128516( المحسوبة للقيمة المدركة)Kruskal Wallisكانت قيمة)حمور القيمة املدركة: الفروق حول  .2
ال توجد (، وبالتالي هناك رفض لفرضية االختبار التي تنص " 118511(، وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة)18112الداللة)

"، وتقبل  الفرضية البديلة  نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها من وجهة القيمة المدركةفروق ذات داللة معنوية في 
"، الن  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها القيمة المدركةفروق ذات داللة معنوية في توجد التي تنص " 

 ول المحور وفقراته.ح المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهاهناك اختالف في اآلراء بين 

(، وبقيمة مستوى *38215( المحسوبة لتوقعات الزبون)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق حول حمور توقعات الزبون:  .3
ال توجد (، وبالتالي هناك قبول لفرضية االختبار التي تنص  " 18211(، وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة)18114الداللة)

"، وذلك لوجود اتفاق في  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها توقعات الزبون ية في فروق ذات داللة معنو 
 حول فقرات المحور واجماليه. المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهااآلراء بين 

(، 18165(، وبقيمة مستوى الداللة)*38613( المحسوبة لشكاوي الزبون)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق حول حمور شكاوي الزبون:  .4
فروق ذات داللة معنوية ال توجد (، وبالتالي هناك قبول لفرضية االختبار التي تنص" 18211وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة)

تدربين بأختالف الم"، لتحقق اتفاق في اآلراء بين  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها شكاوي الزبون في 
 حول المحور وفقراته. المنظمة التي ينتمي لها

**(، وبقيمة مستوى 11.111( المحسوبة لمتغير رضا الزبون)Kruskal Wallisكانت قيمة)الفروق بصدد امجايل متغري رضا الزبون:  .5
ال توجد ية االختبار التي تنص " (، وبالتالي هناك رفض لفرض118511(، وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة)1.114 الداللة)

"، وتقبل  الفرضية  من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها اجمالي رضا الزبون فروق ذات داللة معنوية في 
نتمي من وجهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ي اجمالي رضا الزبون فروق ذات داللة معنوية في توجد  البديلة التي تنص "

 حول مستوى اجمالي المتغير المبحوث. المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لها"الن هناك اختالف في اآلراء بين  لها

 معنوية فيفروق ذات داللة ال توجد في اطار النتائج المتحققة يتضح إمكانية رفض الفرضية الرئيسية التي تذهب الى"      
  " رفضًا تامًا. جهة نظر المتدربين بأختالف المنظمة التي ينتمي لهامن و  رضا الزبون اجمالي وابعاد 

 اختبار التحليل العاملي للمتغري املستقل تقييم عملية التدريب:  -3-6
سيتم استخدام أسلوب التحليل العاملي بهدف التحقق من قوة وضعف فقرات االستبانة، وذلك للتحقق من مدى قدرة فقرات       

لذلك سيتم تحليل العوامل الرئيسية التي في ضوءها  المستقل تقييم التدريب، رئيسيال رمتغيال االتي يتضمنه الفرعية البحثمتغيرات 
نتائج التحليل  حيث تبين في ضوءاستخراج مصفوفة العوامل،  وفي ضوءوتحديد درجة التميز  ،تجري عملية تحديد نسب التشبع

فقرات االستبانة   وفي ضوء رضا الزبون،في  لتقييم التدريبًا من بين المتغيرات الفرعية العاملي الذي يحدد العوامل االكثر تأثير 
فيما يخص المتغير في اتجاه تميز فقرات االستبانة  عاملين يتحكمان( 2تم ترشيح) ،تقييم التدريب في رضا الزبون المعتمدة لقياس 
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بحسب  رضا الزبون األكثر تأثيرًا في فاعلية هي هذه العوامل  إن اذ، (23الجدول)في كما هو موضح المستقل تقييم التدريب 
( من %52والتي حققت اتفاقًا ما نسبته )تقييم التدريب، تسلسل أهميتها، وكل عامل منها يضم الفقرات األكثر تأثيرًا من بين فقرات 

( وكما موضحة في 1.5ها مساوية او اكثر من )لما يتوقعوه من العوامل والمتغيرات التي تكون قيمالمتدربين التباين الكلي من آراء 
 ( وعلى النحو اآلتي:23الجدول )

 تقييم التدريبتشبعات والتباين لمتغير ال تحليل العوامل الرئيسية و (23) جدول
 

 العامل
 

 الوصف
 

 المضمون
 

 تشبع العاملنسبة 
 التباين 

التباين  التباين الكلي
 المجمع

 
 
 
 
 

 األول

 
 

 ردود الفعل

X1. 0.777 تركز اهداف وموضوعات البرامج التدريبية على اهم الجوانب المعرفية  
 
 
 
 
 
77% 

 
 
 

 
 
 
77% 

 

X2. 0.777 يمتلك المدربون كفاءة علمية عالية في إيصال المادة التدريبية 

X3. )...,0.988 تعد بيئة البرامج التدريبية مناسبة من حيث اإلضاءة, والتكييف, واالثاث 

X4. 0.928 يستمتع المتدربين بالبرامج التدريبية ويستفادون من محتواها 

X5. 0.928 أساليب التدريب التي يعتمدها المركز تؤمن وصول المادة التدريبية بنجاح 

 0.989 يستطيع المتدربين نقل ما تعلموه من البرامج التدريبية وتطبيقه في مواقع العمل .X7 التعلم

 
 لوكالس

X11 . 0.942 البرامج التدريبية في تغيير سلوك المتدربين نحو االفضلتساهم 

X12 0.777 المهارات التي اكتسبتها من خالل التدريب اثرت على تنشيط دوافعي لألبداع في العمل 

X14 .0.789 يتابع المركز اثر البرامج التدريبية على سلوك المتدربين 

 
 النتائج

X18 .0.707 زداد التزام المتدربين بعد االنتهاء من االلتحاق بالبرنامج التدريبيي 

X19 . تستشعر المنظمات النتائج اإليجابية التي تعكسها البرامج التدريبية على اداء
 المتدربين ثم على تحقيق اهدافه

0.707 

 
 الثاني
 

  0.782 اكتسبها بعد انتهاء البرنامج التدريبييستطيع المتدرب ان يقيس مستوى المعرفة التي  .X9 التعلم
 

 

 
44% 

 
 

 

 
72% 

 

 
 النتائج

X15.  0.747   البرامج التدريبية العمل بطريقة مهنية افضل واكثر دقة من السابقيستطيع المتدربين بعد االنتهاء من 

X16. 0.797 تسهم البرامج التدريبية في تحجيم حاالت الفشل لدى المتدربين 

X17 . 0.727 البرامج التدريبية بوقت قصير مقارنةً بما قبل التدريبيتم تشخيص مشكالت أداء المتدربين بعد 

 .SPSSأعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  -المصدر:           

 -اآلتي: ( 23) يتضح من الجدول
الُبعد فقرات  قرة ذات تأثير عالي في فاعلية رضا الزبون، حيث تضمن ( ف11العامل األول هو األكثر تأثيرًا وتضمن) ان -1

فقرات والُبعد ( 3ضم )يالذي ( فقرة واحدة فقط والُبعد السلوك 1فقرات والُبعد التعلم الذي يضم)( 5ضم)يالذي ردود الفعل 
المرتبة األولى من حيث اهميته ( من التباين الكلي والذي احتل %31)ما نسبتهفسرت  فقرتان فقط،( 2ضم)يالذي النتائج 

من خالل قيم التشبعات والتي تعكس االرتباط بمعامالت موجبة. ويبدو  ورضا الزبون  الفقراتفي تفسير العالقة بين هذه 
  رضا الزبون.دورًا اساسيًا في تعزيز  ؤديالخاصة بهذا العامل ت الفقراتان 

( 4، والذي يضم)ورضا الزبون  الفقراتيته في تفسير العالقة بين هذه في المرتبة الثانية من حيث اهمالعامل الثاني يأتي  -2
( فقرة واحدة فقط والُبعد النتائج الذي 1يضم)الذي لُبعد التعلم  حيث تضمن فقرات، فقرات ذات تأثير في فاعلية رضا الزبون 

( نجد ان قيم ,1جدول)( ومن مالحظة ال%52اذ كانت نسبة مساهمته في تفسير التباين الكلي هي)فقرات، ( 3ضم)ي
، اال انه ليس رضا الزبون ( الموضحة فيه، لذا فأن لهذا المتغير  تأثير في االربعة)الفقراتالتشبعات تعكس ارتباط كل من 

 فقرات تقييم التدريب.ويتضح مما تقدم شدة ارتباط وتأثير  بأهمية المتغير االول.
 التوصياتو االستنتاجات  -4:المبحث الرابع 

 االستنتاجات اآلتية: البحثموقع  المركزأفرزت نتائج التحليل العملي لواقع   :ستنتاجاتاال -4-1
ان ردود الفعل كانت بأتجاة ان المركز ال يهتم ببيئة العمل االهتمام الكافي لتحقيق تناسب البرامج التدريبية مع محتوى  -1

 . علالدورة التدريبية، وهناك تباين بين المنظمات الثالث حول ردود الف

يوجد تقييم للبرامج التدريبية على األمد القصير فقط وعدم وجود تقييم في األمد الطويل مما أدى الى عدم إمكانية التعرف  -2
 .على درجة االستفادة من البرامج التدريبية، وهناك اتفاق على ذلك بين المنظمات حول تقييم البرامج التدريبية
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بين ظهرت بمستوى متوسط بسبب عدم تغيير بالبرامج التدريبية من قبل المركز وهذا ان تغيير السلوك والنتائج لدى المتدر  -3
المتحققة لمنظماتهم بعد اكتساب متأتي في ضوء عدم وجود تقييم على األمد الطويل للمتدربين وقياس سلوكهم والنتائج 

 .ول السلوك والنتائج المتحققةالقدرات والمهارات من البرامج التدريبية، وهناك اتفاق باآلراء بين المنظمات ح

جودة مدركة من قبل المتدربين بمستوى متوسط بسبب ضعف البرامج التدريبية لتلبية حاجات ورغبات المتدربين وبالتالي ال هناك  -4
 .يوجد رغبة لدى المتدربين مرة أخرى الذهاب الى الدورة التدريبية، وهناك اتفاق بين المنظمات الثالث حول الجودة المدركة

ان المتدربين ال يشعرون هناك قيمة مدركة بأتجاة تحقيق القيم الوظيفية واالدراكية واالجتماعية للمتدربين التي يحققها لهم  -5
 .المركز، وهناك تباين بين المنظمات الثالث حول القيمة المدركة

لباتهم، وهناك اتفاق بين المنظمات حول ان تقديم البرامج التدريبية ال تفوق توقعات المتدربين والمهارات ال تتوافق مع متط -6
 .توقعات المتدربين

استماع ألراء ومقترحات المتدربين من قبل المركز أدى الى عدم وجود إجراءات تصحيحية لتحسين البرامج التدريبية عدم  -1
 .وهناك اتفاق بين المنظمات حول شكاوي المتدربين

لزبون، وضم كل عامل مجموعة فقرات وكان العامل األول النصيب ( عاملين هي األكثر تأثيرًا في تحديد رضا ا2هناك) -,
األكبر من الفقرات تمثلت في االبعاد)ردود الفعل، التعلم، السلوك، النتائج(، اما العامل الثاني فضم عدة فقرات تمثلت في 

 االبعاد)التعلم، النتائج(، ضمن تقييم عملية التدريب.

 وهي كاآلتي: المركزظهرت بعض التوصيات التي تفيد  البحثاجات استرشادًا باستنت    التوصيات: -4-2
قيام المركز بتقييم البرامج التدريبية على األمد القصير وكذلك في األمد الطويل لمعرفة ردود الفعل والتعلم ضرورة  -1

 .والسلوك والنتائج ورضا المتدربين بعد مدة محددة من انتهاء الدورة التدريبية

األسباب في تحفيز المتدربين من فهم واستيعاب  أحدبيئة العمل بسبب ان البيئة المريحة ُتعد من ضرورة االهتمام ب -2
 .محتوى البرامج التدريبية

ول المتدرب من حضرورة تغيير البرامج التدريبية في ضوء حاجات ورغبات المتدربين لتحقيق جودة مدركة وبالتالي يت -3
 .مستهلك الى زبون 

لمتابعة المتدربين ومعرفة التعلم والسلوك والمهارات والقدرات التي اكتسبها المتدربين من البرامج التدريبية المركز انشاء وحدة في  -4
 .والقيام بمعالجتها وبالتالي تؤدي الى تحسين الكفاءة والفاعلية وتحقيق رضا الزبون وذلك لتشخيص نقاط الضعف في البرامج التدريبية 

لتدريبية وتوفير البرامج التدريبية في األوقات المناسبة للمتدربين وتنمية روح تقبل الرأي االهتمام بتحسين جودة البرامج ا -5
 .االخر لدى المتدربين

 .ضرورة تقديم البرامج التدريبية طبقًا لتوقعات المتدربين او تفوقها وتلبية متطلباتهم -6

 .ا والقيام بتحسين عملية التدريب بشكل مستمراالهتمام بمراقبة البرامج التدريبية ومن ثم تحديد االنحرافات ومعالجته -1

نقلها الى موقع االهتمام برفع القدرات والمعارف لدى المتدربين اثناء الدورة التدريبية وذلك لتحقيق مهارات تمكنهم من  -,
 قيق رضا عالي.العمل وبالتالي تح

 .ال المناطة بهمضرورة رفع قدرة المتدربين على التغيير وذلك لتحقيق السرعة في انجاز االعم -1
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