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امللخص:
هدفت الدراسة إلى قياس أثر فاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي في البنوك التجارية في محافظة البلقاء ،وقد اعتمدت الدراسة
على املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من من جميع العاملين في البنوك التجارية.
وقد تمثلت وحـدة املعاينة من موظفي البنوك التجارية في البلقاء ،حيث تم توزيع االستبانة على ( )227موظفا .وتوصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج وكان من أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون،
وتقييم البرامج التدريبية) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية
البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء .
وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير استراتيجيات اختيار املدربين ،ألهميتها في التأثير على مستوى األداء الوظيفي للعاملين ،إجراء املزيد من
الدراسات املستقبلية التي تحاول دراسة العالقة بين فاعلية البرامج التدريبية ،وكل من جودة الخدمة ،وامليزة التنافسية.
الكلمات املفتاحية :البرامج التدريبية؛ األداء الوظيفي؛ البنوك التجارية األردنية؛ األردن.

املقدمة:
لقد زاد اهتمام املؤسسات املعاصرة بالتدريب الذي يعرف بأنة الجهد املنظم الذي يهدف إلى تزويد أفراد التنظيم بمعارف معينة ومحاولة
أحداث تغيير ايجابي في مهاراتهم من ناحية وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ناحية أخرى (درة.)2003 ،
ويمثل التدريب مكانة هامة بين األنشطة الهادفة لرفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسين وسائل وطرق العمل،حيث أصبح التدريب في الوقت الحاضر
أداة فعالة لزيادة القدرة على أداء املهمات ورفع كفاءة العاملين ،وتزودهم باملهارات األساسية التي تساعدهم على اإلنجاز األفضل ،كما أصبحت العملية
التدريبية تمثل عنصرا رئيسيا في كفاءة وفاعلية املنظمات باختالف أنواعها وإحجامها وأنشطتها وأهدافها التي أنشئت ألجلها .
كما أن التدريب أصبح عملية مستمرة تمارسها اإلدارة بانتظام في املنظمات املعاصرة والحديثة وبما أن العنصر البشري هو من أهم عناصر
العملية اإلدارية فاألمر يتطلب تشغيل أكفاء للموارد البشرية واالستفادة من طاقات ومهارات الفرد ،لذلك فان التعامل مع املوارد البشرية اليوم يأخذ
طابعا مختلفا عما كان عليه في السابق ,األمر الذي يتطلب وجود مسارا تدريبيا يهدف إلى التدريب والتطوير لألفراد العاملين وبالتالي رفع كفاءتهم وزيادة
إنتاجيتهم ،وكذلك قياس األثر التدريبي للتعرف على الفوائد املتحققة من العملية التدريبية ومدى نجاعتها في أحداث التغيير والتطوير املطلوبين.
ومع ظهور محاوالت متعددة للتحديد في الفكر اإلداري تحت مسميات مختلفة تارة بمسمى التطوير اإلداري ،وأخرى بمسمى التنمية اإلدارية،
برزت أهمية العنصر البشري في كفاءة العملية اإلدارية ،وزادت أهمية التدريب في تنمية املوارد البشرية وتعزيز فعاليتها.
ويتفق الباحث على أن القوى العاملة املدربة تعد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية ،وأن املتخصصين في تنمية املوارد البشرية يدعمون
تحسين األداء في املنظمات من خالل برامج التدريب التي تحتل مكانة هامة بين األنشطة اإلدارية الهادفة إلى تزويد األفراد باملعلومات واملعارف الوظيفية
املتخصصة وإكسابهم املهارات التي تساهم في تطوير أدائهم ,باإلضافة إلى تعديل اتجاهاتهم بما يجعلهم الئقين ألداء أعمالهم بكفاءة وإنتاجية عالية.
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مشكلة الدراسة:
تواجه منظمات اليوم تحديات كبيرة فرضت نفسها على بيئة العمل األمر الذي تطلب مواجهه هذه التحديات وعلى رأسها تنمية وتدريب
العاملين فيها كأحد أهم أنشطة املوارد البشرية لزيادة األداء الوظيفي لهذه البنوك.
ومما الشك فيه بأن الفجوة بين قدرات العامل ومتطلبات العمل تؤثر بشكل مباشر في مستوى األداء الوظيفي ،إذ أن العامل الذي يشعر بأنه ال
يمتلك املهارات املطلوبة إلتمام عمله سينعكس ذلك على مستوى أداءه ،والذي سيؤثر سلبا على األداء أملنظمي بشكل عام ،ما لم تدرك اإلدارة العليا
هذه الفجوة من خالل القيام بتوفير التدريب الالزم لسدها وتمكين العاملين من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية التي تتناسب و قدراتهم ومعارفهم.
ومن خالل ما تقدم أعاله  ,تكمن مشكلة الدراسة في عدم إدراك منظمات األعمال ألهمية إعداد البرامج التدريبية املتخصصة في العمل على
مستوى األداء الوظيفي باإلضافة إلى أن الدراسات التي تطرقت لهذا املوضوع الهام كانت محدودة.
حيث تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما أثرفاعلية البرامج التدريبية في األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟ وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما أثر فاعلية البرامج التدريبية في حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟
 .2ما أثر فاعلية البرامج التدريبية في نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟
 .3ما أثر فاعلية البرامج التدريبية في سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟
 .4ما أثر فاعلية البرامج التدريبية في كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟
 .5ما أثر فاعلية البرامج التدريبية في التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء؟
أهمية الدراسة:
يعد قطاع البنوك من أهم الروافد االقتصادية في االقتصاد األردني فلذالك تم تطبيق هذه الدراسة في هذا االقتصاد ألهميتها في رفد وتزويد
أفراد البنك بمعارف ومهارات محدده وأحداث تغير إيجابي فعال في مهاراتهم من ناحية وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ناحية أخرى.
وتنبع أهمية التدريب كونه يسعى إلى تمكين املوظفين من القيام بمهامهم املتجددة ،واملتطورة بكفاءة أفضل ،كما أن التدريب يقع في مجال
االستثمارات وليس في مجال االستهالك مما دفع الكثير من الدول إلى التنافس في زيادة مخصصات التدريب في ميزانياتها ،والتدريب أيضا يؤدي إلى تمكين
املوظفين من مواكبة املستجدات ويساعد على استثمار كفاءتهم وقدراتهم لتحقيق األهداف املؤسسية ،كما يساعد املوظفين في تحقيق ذواتهم ،مما
يولد اإلحساس بالتميز والتعرف واالستقرار واألمن الوظيفي والرضا الوظيفي و تكمن أهمية الدراسة بما يلي:
 .1يعتبر التدريب احد الركائز الرئيسة في تعزيز املوارد البشرية وانعكاسه على األداء الوظيفي.
 .2محدودية الدراسات السابقة التي ربطت بين فاعلية التدريب واألداء الوظيفي التي استطاع الباحث الحصول عليها.
 .3تنبع أهمية الدراسة باعتبارها األولى من نوعها في قطاع البنوك التجارية في محافظة البلقاء.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
أوال :التعرف إلى فاعلية التدريب وأثرة على األداء الوظيفي لدى البنوك في محافظة البلقاء.
ثانيا :التعرف على مفاهيم البرامج التدريبية وتقديم أطار نظري للقارئ العربي.
ثالثا :تقديم نتائج و توصيات لزيادة فاعلية التدريب لدى البنوك في محافظة البلقاء.
فرضيات الدراسة:
بناء على نموذج الدراسة املبين في الشكل رقم ( )1-1فقد صاغ الباحث فرضيات الدراسة بصيغتها العدمية وفقا ملشكلة الدراسة وأهدافها ملا
يلي:
الفرضية الرئيسية األولى " :Ho1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم
البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة
البلقاء" .وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
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الفرضية الفرعية األولى " :Ho1-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم
البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة
البلقاء".
الفرضية الفرعية الثانية" :Ho1-2 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الثالثة" :Ho1-3 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الرابعة" :Ho1-4 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الخامسة " ، :Ho1-5 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء".
الفرضية الرئيسية الثانية" Ho-2 :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية البرامج التدريبية بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء تعزى للمتغيرات
الديمغرافية (النوع االجتماعي ،العمر ،الخبرة العملية ،املستوى التعليمي)".
الفرضية الرئيسية الثالثة " Ho-3:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء تعزى
للمتغيرات الديمغرافية (النوع االجتماعي ،العمر ،الخبرة العملية ،املستوى التعليمي)".
أنموذج الدراسة ):(Research Model
لتحقيق الغرض من هذه الدراسة والوصول إلى أهدافها في تحديد أثر املتغيرات املستقلة على املتغير التابع ،فقد قام الباحث بإنشاء انموذج
خاص بهذه الدراسة وابعادها كاالتي:
املتغير التابع
املتغير الوسيط
املتغيرات املستقلة
فاعلية البرامج التدريبية
•

تحديد االحتياجات التدريبية

•

تخطيط وتصميم البرامج التدريبية

•

أسس ومعايير اختيار املتدربين

•

أسس ومعايير اختيار املدربين

•

ماهية البرامج التدريبية

•

مكان انعقاد التدريب

األداء الوظيفي
حجم األداء
نوعية األداء
سرعة األداء
كفاءة األداء
التطور الوظيفي

شكل (:)1أنموذج الدراسة

التعريفات اإلجرائية:
قام الباحث بتحديد التعريفات االجرائية للمصطلحات املستخدمة في الدراسة كما يلي:
فعالية البرامج التدريبية :تعتبر فعالية مبرمجة تحتوي على سلسلة من السياسات واإلجراءات تهدف إلى أحداث تغيير ايجابي فعال في املهارات و قدرات
العـاملين لتمـكينهم من أداء عملهم بطريقة كفؤة وفعالة في البنوك التجارية األردنية وقد تم قياسه من خالل ستة أبعاد تمثلت في:
ا
أول :تحديد الحتياجات التدريبية  :ويقصد بها الفجوة ما بين األداء الفعلي واألداء القياس ي ملوظف البنوك التجارية األردنية.
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ا
ثانيا :تخطيط وتصميم البرامج التدريبية :وضع خطة واضحة لتصميم البرامج التدريبية وتفعيل دورها في البنوك التجارية األردنية.
ا
ثالثا :اختياراملتدربين :اختيار املوظفين الذين يحتاجون دورات تدريبية وفق معايير تحددها البنوك التجارية األردنية.
ا
رابعا :اختيار املدربين :اختيار البنوك التجارية األردنية ملدربين مختصين للدورات التدريبية والذي يمكن أن يزيد من التأثير اإليجابي للدورات التدريبية
على إنتاجية العمل.
ا
خامسا :البرامج التدريبية :وضع البنوك التجارية األردنية آلية ومقياس فعال لتقييم الدورات التدريبية للوقوف على النقاط اإليجابية والسلبية
الخاصة بكل دورة.
ا
سادسا :مكان التدريب :تحديد مكان عقد الدورات التدريبية وفق شروط تحددها البنك وبالشكل الذي يزيد من فعالية التدريب في البنوك التجارية
األردنية.
األداء الوظيفي :يشير األداء الوظيفي إلى مجموعة السلوكيات اإلدارية املعبرة عن قيام املوظف بعمله ،وتتضمن جودة األداء ،حسن التنفيذ ،الخبرة
الفنية املطلوبة في الوظيفة ،فضال عن االتصال مع بقية أعضاء املنظمة وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله ،والسعي نحو االستجابة لها بكل
حرص (اللوزي. )2002،
لذا تسعى املنظمات إلى تحديد نوعية وكمية أداء األفراد العاملين فيها وتحديد القابليات واإلمكانيات التي يمتلكها كل فرد ومدى احتياج األفراد
إلى التطوير .
ومن الضروري أن يتم قياس األداء ألنة يعني الحصول على حقائق وبيانات محددة من شأنها أن تساعد في تحليل وفهم تقييم أداء العامل لعمله
ومسلكه فيه ،في فترة زمنية محددة ،وتقدير مدى كفاءته الفنية والعملية والعلمية للقيام بالواجبات املتعلقة بعمله الحالي وفي املستقبل( .شاويش،
)1996

اإلطار النظري:
املبحث األول :البرامج التدريبية
يعد التدريب من أهم مقاييس لتطور والنجاح لتصنيف املنظمات ،وهذا يفسر املوازنة املالية التي ترصدها املنظمات للتدريب ،ولنجاح التدريب
ينبـغي توافر مفهوم واضح ودقيق للتدريب لـدى املعنيين بالتدريب من مدرب ومتدرب ومسؤول التدريب ،ملا لـذلك من تأثير في اإلعداد الصحيح والتنفيذ
السليم للبرامج التدريبية وإتباع األساليب الحديثة في التدريب التي تفي باحتياجات املوارد البشرية العاملة في املـنظمة وتنمي معارفهم ومهاراتهم (مرعي،
.)2001
ويعرف التدريب على انه "نشاط مخطط يهدف إلى تنمية القدرات واملهارات الفنية والسـلوكية لألفراد العـاملين لتمـكينهم من أداء فاعل ومثمر
يؤدي لبلوغ أهـدافهم الشـخصية وأهـداف املنظمة بأعلى كفاءة ممكنة" (مصطفى )2000 ،ويعرف أيضا بأنه " :تلك العملية املنظمة واملستمرة والتي
تهدف إلى تزويد وإكساب الفرد معارف وقدرات جديدة ،أو يهدف تغيير وتطوير وجهات النظر واملعتقدات السابقة لدى األفراد أو لتعريفهم بسياسات
وأهداف املنظمة "( .عوض )2001 ،كما يعرف بأنه "مجموعة األنشطة التي تهدف إلى تحسين املعارف والقدرات املهنية ،مع األخذ في االعتبار دائما
إمكانية تطبيقها في العمل( ".رضا )15 : 2003 ،كما يعرف أيضا بأنه "النشاط الخاص باكتساب وزيادة معرفة ومهارة الفرد ألداء عمل معين" (ربابعة،
 )2003ويعرف كذلك بأنه " الجهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البشرية في املنظمة بمعارف معينة ،وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها ،وتغيير
سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي ّبناء مما قد ينعكس على تحسين األداء في املنظمة" ( .درة )2003 ،ويرى ) (Gomez, Balkin, & Cardy, 2001أن
التدريب هو " تزويد األفراد بمهارات معينة تساعدهم على تصحيح النواقص في أدائهم ويعرف أيضا بأنه "عملية تعلم تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم
وقواعد أو اتجاهات لزيادة وتحسين أداء الفرد" (ابو طاحون )2000 ،وفي هذا النطاق يرى (عبد الباقي  )2001أن التدريب يتضمن العمل على تنمية
املعرفة واملعلومات لدى املتدرب ،ومن خالل التعرض لتعريفات التدريب نستطيع إدراك بأن التدريب هو- :
• نشاط إنساني.
• نشاط مخطط له ومقصود.
• يهدف إلى إحداث تغييرات في جوانب مختارة لدى املتدربين.
• ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو عملية منظمة تستهدف تحسين وتنمية قدرات واستعدادات األفراد ،بما ينعكس أثره على زيادة أهداف املنظمة
املحققة.
وعلى ضوء التعريفات يرى الباحث أن عملية التدريب هي :نشاط مخطط يهدف إلى تنمية القدرات واملهارات الفنية والسـلوكية لألفراد العـاملين
لتمـكينهم من أداء فاعل ومثمر يؤدي لبلوغ أهـدافهم الشـخصية وأهـداف املنظمة بأعلى كفاءة ممكنة.
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ويهدف التدريب إلى رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لتحقيق أهداف املنظمة ،وذلك عن طريق تزويدهم باملعلومات واملهارات واالتجاهات
واألساليب املتجددة املتعلقة باألعمال املوكلة لهم ،وتحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومحاولة أحداث تغير ايجابي في سلوكهم واتجاهاتهم نحو العمل
(اللوزي .)2002،كما أن اإلدارات الحديثة تقوم بإنفاق أموال طائلة على تدريب العاملين ،وذلك لتحسين ورفع مستوى قدراتهم وكفاءتهم اإلنتاجية ،ألن
نجاحها في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرة عامليها في أدائهم ألعمالهم ورغبتهم في أداء تلك األعمال ،ويعتبر التدريب أحد أهم الوسائل لتطوير وتنمية
القدرات العلمية والعملية والفنية والسلوكية للعاملين فيها ،ومنه الوصول إلى تحقيق نمو املؤسسات وتطورها (عوض.)2001 ،
ويهدف التدريب أيضا إلى النهوض بالعنصر البشري العامل في جميع القطاعات ،وعلى كافة املستويات وإعداده اإلعداد املالئم للقيام بدورة
وأداء مهامه بكفاءة عالية ،حيث تختلف األهداف باختالف البرنامج التدريبي ،ويمكن اعتبار التدريب هدفا بحد ذاته إن كان موجها لتطوير القدرات
الفردية وتنميتها أو مطلبا وشرطا من شروط ترقية املوظف أو مكافأته .أما بالنسبة للمنظمة فإن أهم أهداف التدريب تتمثل بإزالة أو معالجة نقاط
ضعف األداء سواء أكان ذلك لألداء الحالي أو األداء املستقبلي املتوقع ،فعن طريق معالجة نقاط ضعف األداء يمكن أن يتحسن األداء مما ينعكس
بنتائج إيجابية على مستوى اإلنتاجية الكلية للمنظمة ،ويسهم في تطورها واستمرارها ( .الهيتي.)2000 ،
املبحث الثاني األداء الوظيفي
يعتبر مفهوم األداء من املفاهيم واملؤشرات والتي تختلف من مؤسسة إلى أخرى باعتماد طبيعة عمل املنظمة وأهدافها ،ومكوناتها وآلية العمل
بها ،فمن الناحية اإلدارية يقصد باألداء القيام بأعباء الوظيفة وفقا للمعدل املطلوب أداؤه والذي يمكن معرفته من خالل تحليل األداء بدراسة كمية
العمل والوقت املستغرق فيه ،وتدني مستوى األداء يعني ضعف إنتاجية العامل أو عدم إنتاجه للعمل املطلوب منه بصورة كاملة (عطية )1994،وقد
حدد (الجرادين )2004 ،ثالثة أبعاد رئيسية ملفهوم األداء:
 .1األداء املالي :وهو املفهوم الضيق لألداء إذ يبحث فقط في استخدام املؤشرات املالية مثل الربحية ،والنمو.
 .2األداء املالي  +األداء التشغيلي :يضيف هذا البعد عنصر الكفاءة الذي يضمن تحقيق أفضل استخدام للموارد املتاحة بقصد الحصول على
املردودات (القريوتي والعنزي .)2004 ،ويمثل هذا البعد التعامل مع بعض املؤشرات التشغيلية مثل الحصة السوقية وتقديم منتج جديد ذي
جودة عالية.
 .3الفاعلية التنظيمية :وهذا املفهوم األكثر شموال واتساعا لألداء الوظيفي وهو يعكس درجة نجاح املنظمة في تحقيق أهدافها ،وهذا يتفق مع رؤية
(ماهر )2000،في أن الفاعلية هي قدرة املنظمة على تحقيق أهدافها.
كما ويقصد بقياس األداء تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء البنوك عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج املختلفة املوكلة إليها ،وذلك أن البنوك
يجب أن تكون مسؤولة عن االستخدام األمثل للموارد العامة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين ،ومن الضروري توفر مقاييس األداء التي يمكن
على أساسها إخضاع البنوك للمساءلة من خالل تقييم املوارد ،وال تقتصر املعلومات التي تتطلبها عملية قياس األداء على املعلومات ذات الصلة
بالحصول على املوارد واستخدامها بل تتجاوزها إلى معلومات عن مخرجات ونتائج البرامج واألنشطة املقدمة والعالقة بين استخدام املوارد ،وهذه
املخرجات والنتائج.
فقياس األداء إذن هو املقياس الصحيح الذي يتحدد من خالل جمع جميع العوامل املؤثرة في التقدم نحو الهدف ،وقياس قدرة كل واحد منهم
على حده ثم القياس الجمعي لها ثم قياس النتيجة الصحيحة بعيدا عن العوامل الوهمية التي قد تطفوا على السطح ،وبحيث يكون ذلك املقياس قياسا
شامال للعمليات الحسابية واإلدارية واالجتماعية والشخصية واإلعالمية وغيرها من جوانب العمل املختلفة .أما تقييم األداء فيشتمل على ما يلي
(اللوزي:)2002 ،
 .1حجم األداء.
 .2درجة ودقة اإلتقان في إنجاز العمل.
 .3سرعة اإلنجاز.
 .4االستغالل األمثل لوقت العمل.
ويعتبر تقييم األداء وسيلة مهمة لقياس فعالية األداء من خالل املعلومات املرتدة لعملية التقويم ،ويمكن للمنظمة تحديد سياستها بخصوص
التوجيه والتطوير (اللوزي.)2002 ،
ويمكن تعريف تقويم األداء بأنه" :محاولة لتحليل املوظف بكل ما يتعلق بهم من متغيرات وصفات نفسية أو بدنية أو مهارات فنية أو فكرية أو
سلوكية وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة والعمل على مواجهة األولى والثانية وكذلك كضمانة أساسية لفاعلية املنظمة في الحاضر ،ولضمان
تطورها واستمرارها في املستقبل" (عساف.)1989 ،
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وال شك أن عملية قياس األداء هي عملية أساسية من العمليات اإلدارية املتخذة ال تقل قدرا بحال عن العمليات اإلدارية األخرى كاتخاذ القرار
وبناء فريق العمل وغيرها ،ومن ثم لزم وضعها كخط عريض من الخطوط العريضة ملؤسسة ما تريد أن تحقق نجاحات مختلفة في جوانب معينة.
واألع مال التي تعتمد على عشوائية القياس ألعمال يصعب تقييم مدى التقدم واإلنجاز فيها .ويؤكد ماهر ( )2000أن القياس األمثل للفاعلية يجب أن
يتم من خالل املداخل التالية:
 .1األهداف :أكان هدفا رئيسيا أو هدفا ثانويا أو مجموعة من األهداف الفرعية أو أهدافا مرحلية قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل.
 .2املوارد املادية والبشرية :فكلما استطاعت املنظمة تلبية احتياجاتها املادية والبشرية ،كلما زادت فاعليتها وتمكنت من تحقيق أهدافها بسرعة
وبسهولة.
 .3املؤشرات الكمية :مثل النسب املئوية والنمو وحجم املبيعات.
 .4املؤشرات القتصادية :مثل استخدام القيمة املضافة ،إال أن ذلك قد يعتبر غير كاف لقياس الفعالية ألنه يمكن رفع القيمة املضافة من خالل
عدة طرق غير مبررة اقتصاديا.
وذكر روبنس ) (Robbins, 1997بوجود عدة مؤشرات يمكن من خاللها تقييم فاعلية املنظمة:
 .1تعظيم األرباح.
 .2مقدرة املنظمة بالحصول على املدخالت ومعالجتها وتحويلها إلى مخرجات بكفاءة وفاعلية.
 .3تحقيق االستقرار والتوازن.
 .4قدرة املنظمة على تلبية احتياجات عمالئها.
َ
واعتمادا على ما سبق أرى أنه وفي سبيل التحقق من شمولية األداء الوظيفي فسيتم في هذا البحث تناول وقياس البعد املالي ممثال بالربحية
(العائد على االستثمار) وكذلك تناول البعد الثاني (األداء املالي  +األداء التشغيلي) الذي يتركز على تقديم أفضل خدمة للعمالء ،وكذلك قياس بعد
الفاعلية التنظيمية بقصد التحقق من ضمان تحقيق أفضل خدمة للعمالء ،وكذلك قياس بعد الفاعلية التنظيمية بقصد التحقق من ضمان تحقيق
املنظمات ألهدافها .وارى أن مدخلي األهداف واملؤشرات الكمية التي نادى بها ماهر ( )2000هي أفضل املداخل التي سيتم اعتمادها في قياس األداء
خالل هذا البحث .
الدراسات السابقة:
• أشارت دراسة ( )Abushamsieh, 2014الى أن املنظمات التي تهتم بتطوير برامج تدريبية متواءمة مع استراتيجية املنظمة تساهم في تقليل التكاليف
على التدريب وذلك لتحقيق الهدف املنشود من البرنامج التدريبي ،وأوصت الدراسة بوجوب منح التدريب مزيدا من االهتمام وذلك ألن آثار التدريب
مهمة جدا لتنظيم العمل وتطوير األداء الوظيفي في نفس الوقت.
• ودراسة محمد ( )2017أشارت إلى العديد من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.05لثقافة املنظمة
بأبعادها (القيم التنظيمية ،واملعتقدات التنظيمية ،والتوقعات التنظيمية) على أداء العاملين بأبعاده (املعرفة بمتطلبات العمل ،العمل بروح
الفريق ،جودة العمل املنجز ،كمية العمل املنجز) ،ووجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لثقافة املنظمة على املعرفة
بمتطلبات العمل لدى العاملين بشكل خاص ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لثقافة املنظمة على جودة العمل املنجز
لدى العاملين ،إضافة الى ووجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لثقافة املنظمة على كمية العمل املنجز لدى العاملين.
• ودراسة العمرو ( )2018أشارت إلى إلى العديد من النتائج كان من أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α=0.05لفاعلية
استراتيجيات تدريب املوارد البشرية بأبعادها (املواءمة مع الرسالة واالهداف ،اختصار الوقت لتحقيق الجدارة ،مضاعفة فاعلية برامج التدريب،
تنوع برامج االتدريب) على أداء العاملين (املعرفة بمتطلبات العمل ،إنجاز املهام ،جودة العمل املنجز) في الجامعات الخاصة االردنية.
• و أفادت دراسة القرالة ( )2018أن تطبيق استراتيجية التدريب على أداء املوارد البشرية في دائرة األرصاد الجوية األردنية جاء بدرجة متوسطة،
وكان مستوى أداء املوارد البشرية مرتفعا في دائرة األرصاد الجوية األردنية.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى:
• غالبية الدراسات السابقة ركزت على اتجاهات العاملين نحو العملية التدريبية نفسها بينما هذه الدراسة هدفت إلى قياس األداء الوظيفي من
خالل فاعلية البرامج التدريبية مكتملة.
• هدفت معظم الدراسات السابقة إلى تحديد دور التدريب في تطوير واألداء ولكن هذه الدراسة تم تطبيقها على قطاعات أخرى في القطاع املصرفي
في محافظة البلقاء في األردن.
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• تتميز هذه الدراسة بمعالجتها للبرامج التدريبية ،واملتدربين ،واملدربين ،وتحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط التدريب و مكانة في حين إن بعض
الدراسات السابقة تطرقت إلى مدى االهتمام بالعملية التدريبية بشكل عام دون األخذ بعين االعتبار أثر عناصر التدريب كال على حدا.
• هدفت بعض الدراسات السابقة إلى التعرف على طبيعة التدريب في العمل واإلنتاجية في حين هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اثر تحديد
االحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج التدريبية باإلضافة إلى أثر املدربين واملتدربين والبرامج نفسها ومكان التدريب على األداء الوظيفي.
• إن الدراسات السابقة التي تطرقت إلى األداء الوظيفي ذكرت مكونات متعددة مثل حجم األداء ونوعية ألداء وسرعة اإلنجاز وكفاءة األداء وتبسيط
العمل في حين أن الدراسة الحالية أضافت بعدا مهما وهو التطور الوظيفي.
• تم االستفادة من الدراسات السابقة بتحديد املتغيرات املستقلة والتابعة وكذالك في مناقشة النتائج والتوصيات.
منهجية الدراسة:
قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام املنهج الوصفي التحليلي من أجل الحصول على البيانات الالزمة لذلك لغرض تحليل البيانات وتصنيفها
لوصف عينة الدراسة ،وعرضها بشكل جداول وأشكال ،لقد تم تصميم استبانة ،لجمع البيانات ،التي تم تحليلها باستخدام برنامج ( ،)SPSSومن ثم
عرض نتائج الدراسة وتوصياتها ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات املتعلقة في متغيرات الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:
ّ
تكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك التجارية في محافظة البلقاء والبالغ عددها عشرة بنوك ،وتم مسح مجتمع الدراسة كامال ،متضمنا البنوك
العشرة بكافة فروعها في محافظة البلقاء .وقد تم التحقق من صالحية أداة الدراسة وذلك كما يلي:
صدق األداة:
تم تحكيم اإلستبانة من خالل عرضها على مجموعة من املحكمين من أساتذة الجامعات األردنية وكذلك من ذوي الخبرة واالختصاص وقد أخذ
بآرائهم في صياغة النسخة النهائية لإلستبانة.
ثبات األداة:
تم التحقق من االتساق الداخلي لألداة بحساب معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbhach’s Alphaالذي كان أعلى من ( )%70ويعد مقبوال في مثل هذه
الدراسات (.)Abu Saleh, 1989
جدول ( :)1نتائج معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا
املتغير
فاعلية البرامج التدريبية

األداء الوظيفي

مجالته
تحديد االحتياجات التدريبية
تخطيط وتصميم البرامج التدريبية
املتدربون
املدربون
تقييم البرامج التدريبية
مكان التدريب
حجم األداء
نوعية األداء

كرونباخ الفا
0.74
0.73
0.72
0.70
0.73
0.79
0.78
0.85

سرعة اإلنجاز
كفاءة األداء

0.84
0.82

التطور الوظيفي

0.84

األساليب الحصائية:
باالعتماد على الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية (ٍ )SPSSقام الباحثان باستخدام التكرارات ،والنسب املئوية لوصف الخصائص الشخصية
والوظيفية لوحدة املعاينة .واستخدام املتوسط الحسابي؛ للتعرف على مدى موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة ،باإلضافة إلى تحليل اإلنحدار
املتعدد لتحليل فرضيات الدراسة.
اختبارالفرضيات:
الفرضية الرئيسة األولى ،التي نصها" ،ل يوجد أثرذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبيةةة ،وتخطةةيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التةةدريب) علةةى األداء الةةوظيفي لةةدى العةةاملين بةةالبنوك التجاريةةة
في محافظة البلقاء".
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الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )2يبين نتائج االختبار.
جدول ( )2نتائج النحدار املتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
مجالت فاعلية البرامج التدريبية

Beta

 Tاملحسوبة

Sig.

r2

 Fاملحسوبة

Sig.

تحديد الحتياجات التدريبية

0.102

1.668

0.097

0.525

39.807

*0.000

تخطيط وتصميم البرامج التدريبية

0.174

2.490

*0.014

املتدربون
املدربون

0.004

0.062

0.951

0.340

5.557

*0.000

تقييم البرامج التدريبية

0.201

3.033

*0.003

مكان التدريب

0.096

1.623

0.106

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05

يالحظ من الجدول ( )2أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )39.807بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%52.5من التباين في األداء
الوظيفي.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) لها أثر في األداء الوظيفي،
حيث بلغت قيم (ت) لها ( )3.033 ،5.557 ،2.490على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.003 ،0.000 ،0.014على التوالي ،وهي أقل من مستوى داللة
( .)α= 0.05ومن متابعة معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن مجال املدربون أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في األداء الوظيفي حيث بلغت
قيمة بيتا له ( .)0.340ويبين الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) ليس لها أثر في األداء
الوظيفي ،حيث بلغت قيم (ت) لها ( )1.623 ،0.062 ،1.668على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.106 ،0.951 ،0.097على التوالي ،وهي أكبر من
مستوى داللة (.)α= 0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تخطيط وتصميم
البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل الفرضية
العدمية التي نصها ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب)
على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية األولى ،التي نصها " ،ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك
التجارية في محافظة البلقاء".
الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )3يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)3نتائج النحدار املتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
مجالت فاعلية البرامج التدريبية
تحديد الحتياجات التدريبية
تخطيط وتصميم البرامج
التدريبية
املتدربون
املدربون

0.097

 Tاملحسوبة
1.447

0.149.

0.088

1.149

0.252

Beta

Sig.

0.073

0.986

0.325.

تقييم البرامج التدريبية

0.225
0.180

3.375
2.385

*0.001
*0.014

مكان التدريب

0.187

2.888

*0.004

r2

0.434

 Fاملحسوبة
27.558

Sig.

*0.000

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05
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يالحظ من الجدول ( )3أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )27.558بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على حجم األداء .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%43.4من التباين في حجم
األداء.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (املدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) لها أثر في حجم األداء ،حيث بلغت قيم (ت) لها
( )2.888 ،2.485 ،3.375على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.004 ،0.014 ،0.001على التوالي ،وهي أقل من مستوى داللة ( .)α= 0.05ومن متابعة
معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن مجال املدربون أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في حجم األداء حيث بلغت قيمة بيتا له ( .)0.225ويبين
الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون) ليس لها أثر في حجم األداء ،حيث
بلغت قيم (ت) لها ( )0.986 ،1.149 ،1.447على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.325 ،0.252 ،0.149على التوالي ،وهي أكبر من مستوى داللة ( =α
.)0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،وتقييم
البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل الفرضية العدمية التي نصها ":ال يوجد
أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون) على حجم
األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الثانية ،التي نصها " ،ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك
التجارية في محافظة البلقاء".
الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )4يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)4نتائج النحداراملتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
مجالت فاعلية البرامج التدريبية

Beta

 Tاملحسوبة

تحديد الحتياجات التدريبية
تخطيط وتصميم البرامج التدريبية
املتدربون

0.040
0.075

0.565
0.918

0.573
0.360

0.095

1.204

0.230

املدربون
تقييم البرامج التدريبية

0.339
0.284

4.763
3.679

*0.000
*0.000

مكان التدريب

0.065

0.938

0.349

Sig.

r2

0.356

 Fاملحسوبة
19.890

Sig.

*0.000

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05

يالحظ من الجدول ( )4أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )19.890بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على نوعية األداء .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%35.6من التباين في نوعية
األداء.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (املدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) لها أثر في نوعية األداء ،حيث بلغت قيم (ت) لها (،4.763
 )3.679على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.000لكل منها ،وهي أقل من مستوى داللة ( .)α= 0.05ومن متابعة معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن
مجال املدربون أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في نوعية األداء حيث بلغت قيمة بيتا له ( .)0.339ويبين الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة
(تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) ليس لها أثر في نوعية األداء ،حيث بلغت قيم (ت) لها
( )0.938 ،1.204 ،0.918 ،0.565على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.349 ،0.230 ،0.360 ،0.573على التوالي ،وهي أكبر من مستوى داللة ( =α
.)0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،وتقييم
البرامج التدريبية) على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل الفرضية العدمية التي نصها ":ال يوجد أثر ذو داللة
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إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على
نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الثالثة ،التي نصها " ،ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك
التجارية في محافظة البلقاء".
الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )5يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)5نتائج النحداراملتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على سرعة اإلنجازلدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
 Tاملحسوبة

Sig.

مجالت فاعلية البرامج
التدريبية
تحديد الحتياجات التدريبية

0.083

1.196

0.233

تخطيط وتصميم البرامج
التدريبية

0.270

3.412

*0.001

املتدربون
املدربون

0.086
0.214
0.239
0.035

1.117
3.099
3.192
0.520

0.265
*0.002
*0.002
0.604

تقييم البرامج التدريبية
مكان التدريب

Beta

r2

0.392

 Fاملحسوبة
23.168

Sig.

*0.000

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05

يالحظ من الجدول ( )5أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )23.168بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على سرعة اإلنجاز .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%39.2من التباين في سرعة
اإلنجاز.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) لها أثر في سرعة اإلنجاز،
حيث بلغت قيم (ت) لها ( )3.192 ،3.099 ،3.412على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.002 ،0.002 ،0.001على التوالي ،وهي أقل من مستوى داللة
( .)α= 0.05ومن متابعة معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن مجال تخطيط وتصميم البرامج التدريبية أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في
سرعة اإلنجاز حيث بلغت قيمة بيتا له ( .)0.270ويبين الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب)
ليس لها أثر في سرعة اإلنجاز ،حيث بلغت قيم (ت) لها ( )0.520 ،1.117 ،1.196على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.604 ،0.265 ،0.233على
التوالي ،وهي أكبر من مستوى داللة (.)α= 0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تخطيط وتصميم
البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل الفرضية العدمية
التي نصها ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على سرعة
اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الرابعة ،التي نصها " ،ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك
التجارية في محافظة البلقاء".
الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )6يبين نتائج االختبار.
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جدول ( :)6نتائج النحداراملتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
مجالت فاعلية البرامج
التدريبية
تحديد الحتياجات التدريبية
تخطيط وتصميم البرامج
التدريبية
املتدربون
املدربون
تقييم البرامج التدريبية
مكان التدريب

Beta

 Tاملحسوبة

Sig.

0.056

0.803

0.423

0.086

1.072

0.285

0.071
0.310
0.099
0.161

0.921
4.436
1.308
2.371

0.358
*0.000
0.192
*0.019

r2

0.380

 Fاملحسوبة
22.046

Sig.

*0.000

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05

يالحظ من الجدول ( )6أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )22.046بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على كفاءة األداء .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%38من التباين في كفاءة
األداء.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (املدربون ،ومكان التدريب) لها أثر في كفاءة األداء ،حيث بلغت قيم (ت) لها ( )2.371 ،4.436على
التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.019 ،0.000على التوالي ،وهي أقل من مستوى داللة ( .)α= 0.05ومن متابعة معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن
مجال املدربون أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في كفاءة األداء حيث بلغت قيمة بيتا له ( .)0.310ويبين الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة
(تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) ليس لها أثر في كفاءة األداء ،حيث بلغت قي م
(ت) لها ( )1.308 ،0.921 ،1.072 ،0.803على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.192 ،0.358 ،0.285 ،0.423على التوالي ،وهي أكبر من مستوى
داللة (.)α= 0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،ومكان
التدريب) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل الفرضية العدمية التي نصها ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) على
كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الفرضية الفرعية الخامسة ،التي نصها " ،ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجالتها (تحديد الحتياجات التدريبية،
وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على التطور الوظيفي لدى العاملين
بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار االنحدار املتعدد لتحديد أثر فاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في
محافظة البلقاء ،والجدول ( )7يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)7نتائج النحداراملتعدد ألثر فاعلية البرامج التدريبية على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء
مجالت
فاعلية البرامج التدريبية
تحديد الحتياجات
التدريبية
تخطيط وتصميم البرامج
التدريبية
املتدربون
املدربون
تقييم البرامج التدريبية
مكان التدريب

Sig.

r2

Beta

 Tاملحسوبة

0.363

0.145

2.039

*0.043

0.202

2.497

*0.013

0.011
0.323
0.073
0.024

0.144
4.565
0.946
0.347

0.886
*0.000
0.345
0.726

 Fاملحسوبة
20.552

Sig.
*0.000

* ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة ()α≤ 0.05
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يالحظ من الجدول ( )7أن قيمة (ف) املحسوبة بلغت ( )20.552بقيمة احتمالية ( )0.000وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05مما يشير إلى
وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على التطور الوظيفي .ويتبين من الجدول أيضا أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات
التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،واملدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) تفسر ما مقداره ( )%36.3من التباين
في التطور الوظيفي.
ويشير الجدول كذلك إلى أن األبعاد املستقلة (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون) لها أثر في التطور
الوظيفي ،حيث بلغت قيم (ت) لها ( )4.565 ،2.497 ،2.039على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.000 ،0.013 ،0.043على التوالي ،وهي أقل من
مستوى داللة ( .)α= 0.05ومن متابعة معامالت بيتا لهذه األبعاد يتبين أن مجال املدربون أقوى مجاالت فاعلية البرامج التدريبية تأثيرا في التطور
الوظيفي حيث بلغت قيمة بيتا له ( .)0.323ويبين الجدول كذلك أن األبعاد املستقلة (املتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) ليس لها أثر
في التطور الوظيفي ،حيث بلغت قيم (ت) لها ( )0.347 ،0.946 ،0.144على التوالي ،بقيم احتمالية بلغت ( )0.729 ،0.345 ،0.886على التوالي ،وهي
أكبر من مستوى داللة (.)α= 0.05
وبناء على هذه النتائج فإنه تقبل الفرضية البديلة التي نصها ":يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد
االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون) على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء" .وتقبل
الفرضية العدمية التي نصها ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب)
على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء".
مناقشة النتائج:
أظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء،
وفيما يلي عرض ألهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:
 .1أشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم
البرامج التدريبية) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج
التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على األداء الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة
البلقاء.
 .2أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على حجم
األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد
االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون) على حجم األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.
 .3أشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) على نوعية األداء لدى
العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات
التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على نوعية األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.
 .4أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تخطيط وتصميم البرامج التدريبية ،واملدربون ،وتقييم البرامج
التدريبية) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية
بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،واملتدربون ،ومكان التدريب) على سرعة اإلنجاز لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.
 .5بينت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (املدربون ،ومكان التدريب) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك
التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط
وتصميم البرامج التدريبية ،واملتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية) على كفاءة األداء لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء.
 .6أشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية بمجاالتها (تحديد االحتياجات التدريبية ،وتخطيط وتصميم البرامج
التدريبية ،واملدربون) على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء .وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لفاعلية البرامج
التدريبية بمجاالتها (املتدربون ،وتقييم البرامج التدريبية ،ومكان التدريب) على التطور الوظيفي لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة
البلقاء.
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة ،فانه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز دور فاعلية البرامج التدريبية على األداء الوظيفي لدى
العاملين بالبنوك التجارية في محافظة البلقاء ،وهذه التوصيات:
 .1العمل على تنفيذ املزيد من البرامج التدريبية ،والتركيز على تقييم تلك البرامج باعتباره مؤشر موضوعي على مدى تحقيق أهداف تلك البرامج
وغاياتها.
 .2ضرورة االستناد إلى رغبة العاملين وحاجاتهم في تحديد االحتياجات التدريبية.
 .3ضرورة مراجعة معايير األداء باستمرار ،وتطويرها.
 .4العمل على تطوير استراتيجيات اختيار املدربين ،ألهميتها في التأثير على مستوى األداء الوظيفي للعاملين.
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قطاعات اقتصاديه أخرى.
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Abstract: The study aimed to measure the impact of the effectiveness of training programs on job
performance in commercial banks in the Balqa governorate. The study relied on the descriptive and analytical
approach, and the study population consisted of all workers in commercial banks.
The survey unit of commercial bank employees was in Balqa, where the questionnaire was distributed to
(227) employees. The study reached many results, the most important of which was the existence of a
statistically significant effect of the effectiveness of training programs in their fields (planning and designing
training programs, trainers, and evaluation of training programs) on the job performance of employees of
commercial banks in Balqa Governorate. And the absence of a statistically significant effect of the
effectiveness of training programs in their fields (identifying training needs, trainees, and training location)
on the job performance of employees of commercial banks in Al-Balqa Governorate.
The study recommended working on developing strategies for selecting trainers, due to their importance in
affecting the level of employee performance, and conducting more future studies that try to study the
relationship between the effectiveness of training programs, and both service quality and competitive
advantage.
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