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 ملخص الدراسة
 

أثر التدريب على الكفاءة اإلنتاجية لدى الموظفين في مصنع " التعرف على  التفسيرية اليهدفت هذه الدراسة
مؤهل المرآز الوظيفي، ال(آما هدفت إلى التعرف إلى دور متغيرات الدراسة ، "الزيوت النباتية في نابلس

 .على موضوع الدراسة) العلمي، عدد الدورات التدريبية
 

ة من  ة الدراسة الحالي م ) 17(تكونت عين ابلس، حيث ت ي ن ة ف وت النباتي ي مصنع الزيت املين ف ا من الع موظف
ام                      ة، وق وت النباتي املين في مصنع الزي اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة المتكون من الع

اس   ثون بتطوير استبانة    الباح ة         لقي ة اإلنتاجي ى الكفائ دريب عل ر الت تبانة من     . أث رة، وشمل    ) 21(وتكونت اإلس فق
ار      ) ت(التحليل االحصائي للبيانات استخدام اختبار     ى اختب اين االحادي     (باالضافة ال ات    ) معامل التب ل البيان لتحلي

 .ارية لفقرات االستبانة مرتبة تنازلياالخاصة بالدراسة، باالضافة الى المتوسطات واالنحرافات المعي
 :وبناًء على ما توصل إليه الباحثون من نتائج التحليل اإلحصائي، آان من أهم إستنتاجاتهم ما يلي

 . في المصنعهناك أهداف واضحة للتدريب مرتبطة باالستخدام األمثل للموارد •
ة   • ة ومعرفي ب فني مل جوان دريب يش ب  , الت درب الجوان دى المت ي ل ة الضرورية  وينم ة والمعرفي الفني

 .للعمل
 .حيث أن المهارة في العمل تزداد بوجود التدريب, هناك عالقة بين التدريب والمهارة في العمل •
 .يتم دراسة االحتياجات التدريبية للموظفين في المصنع قبل البدء بالدورة التدريبية •
هارات الموظفين وبالتالي يحسن من       ألنه يساعد في صقل م     إن التدريب يؤدي إلى تحسين جودة المنتج       •

 .آفائتهم االنتاجية
 

 :وفي نهاية هذا البحث أوصى الباحثون بعدد من التوصيات آان من أهمها ما يلي
 استشارة الموظفين في البرامج التدريبية المقدمة لهم من قبل ادارة الموارد البشريةضرورة أن يتم  •
 .اعد في زيادة الكفاءة االنتاجية في المصنعضرورة أن يتم الترآيز على البرامج التي تس •
 . ألنه يساعد في صقل مهارات الموظفين وبالتالي يحسن من آفائتهم االنتاجية جودة المنتج •

 
 


