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 ملخص الرسالة باللغة العربية
الشخصددية  ددي تحسددين والصددتات والتدددريب اإلشددرا ي أثددر بددرامج التدددريب هددد ت هددذه الدراسددة لقيددا  

مجتمع الدراسة  ي الخريجين المتدربين  ي كا ة برامج شركة مهارات التوظيف لدى الخريجين، وتمثل 
 (061غ عددددددهم  ( بددددرامج  والبددددال3وهددددي   االتصدددداالت الخلويددددة التلسددددطينية "جددددوال"  ددددي قطدددداع غددددزة

 نة علددى جميددع أ ددراد( اسددتبا061الحصددر الشددامل، حيددو تددم توزيددع   سددلوبتددم اسددتخدام ا، وقددد متدددرب
( اسددددتبانة، أي أن نسددددبة االسددددتجابة بلغددددت 031مجتمددددع الدراسددددة، وبلددددغ عدددددد االسددددتبانات المسددددتردة  

اسدددتخدم قدددد  و المدددنهج الوصدددتي التحليلدددي واالسدددتبانة كدددأداة للدراسدددة. حيدددو تدددم اسدددتخدام%(. 2018 
 . لتحليل البيانات ( والمعالجات االحصائيةSPSSبرنامج الرزم االحصائية  

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة شعور المتدربين بأهمية الصتات الشخصية كان مرتتعا وأحتل المرتبة 
%(. كمددا جدداءت درجددة شددعورهم اتجدداه التدددريب اإلشددرا ي  بددرامج التشددغيل( مرتتعددة 26األولددى بنسددبة  
ظر المتدربين . وكانت درجة أهمية برامج التدريب من وجهة ن%(2816الثانية بنسبة   واحتلت المرتبة
. كمدددا أظهدددرت النتدددائج أن مهدددارات التوظيدددف لدددديهم %(2110ت المرتبدددة الثالثدددة بنسدددبة  مرتتعدددة واحتلددد

%(، حيددو كانددت درجددة كدده مددن المهددارات الشخصددية والمهددارات التقنيددة 2618كانددت مرتتعددة بنسددبة  
 %( على التوالي.2.13%(  2818مرتتعتين بنسبة  
بدين بدرامج التددريب  ذات داللدة إحصدائية ارتباطيدة طرديدة عهقدةجود الدراسة إلى و  كما أظهرت نتائج

بددين الصددتات الشخصددية وأبعادهددا ومهددارات  والتدددريب االشددرا ي  بددرامج التشددغيل( وأبعدداده  و اوأبعادهدد
وأشددارت نتددائج التوظيددف لدددى الخددريجين الملتحقددين  ددي بددرامج التدددريب والتشددغيل لدددى شددركة جددوال، 

  للصتات الشخصية على مهارات التوظيف.أثر ذات داللة إحصائية اك أن هنتحليل االنحدار 
أن يتمتددع المتدددربين بصددتات شخصددية تسدداعدهم  ددي عمليددة الددتعلم وتنميددة ضددرورة وأوصددت الدراسددة ب

وذلدك لتطدوير أداء  اإلشدرا ي أهمية دعم االدارة العليدا لعمليدة التددريبب مهاراتهم وقدراتهم، كما أوصت
أن تشدددتمل البدددرامج التدريبيدددة علدددى و ممدددا يحقدددم االنددددماج الدددوظيتي،  بشدددكل  عدددالوتحسدددينه  العددداملين

، كدذلك ذات العهقدة المهارات والمعارف التطبيقية، وعلدى خخدر التحدديثات المطدورة  دي مجدال التددريب
الشخصدددية لددددى المتددددربين مدددن خدددهل االبتكدددار والتطدددوير  دددي التقنيدددة و  التركيدددز علدددى تنميدددة المهدددارات

قدرة على تطبيم أساليب جديدة لحل المشكهت، واالتصال والتواصدل، والتتداو ، واالقنداع العمل، وال
 بشكل  عال.
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Abstract  
This study aimed to measure the impact of training and supervisory training and personal 

qualities on improving employment skills among graduates. The study population was the 

graduate trainees in all programs of Palestinian "mobile" Cellular Communications 

Company (Jawwal) in the Gaza Strip. These programs was (3) and the total number of 

trainees was (160). The researcher used the comprehensive survey method and distributed 

(160) questionnaires to all members of the study population. The number of the returned 

questionnaires was (130), which means that the response rate was (81.2%). The study 

used the analytical-descriptive method and the questionnaire as the study tool and the 

statistical package for the social sciences (SPSS) program and statistical treatments for 

data analysis. 

The study findings showed that the degree of sense of the importance of the personal 

qualities of trainees was high and ranked first with (86%). Their degree of sense towards 

supervisory training (employment programs) was high and ranked second by (82.6%). 

The degree of importance of training programs from the viewpoint of the trainees was 

high and ranked third with (80.1%). The findings also showed that trainees’ employment 

skills were high with a percentage of (86.7%), where the degree of both personal skills 

and technical skills were high with a percentage of (87.7) (85.3) respectively. 

The study findings also showed the existence of a statistically significant positive 

correlation between the training programs and their dimensions and supervisory training 

(employment programs) and its dimensions and the personal qualities and their 

dimensions and employment skills among graduates enrolled in the training and 

employment programs offered by Jawwal Company. The findings of the regression 

analysis showed that there was a statistically significant impact of the personal qualities 

on employment skills. 

The study recommended that the trainees should have personal qualities that help them in 

the process of learning and developing their skills and abilities. It also recommended the 

importance of top management support of the process of supervisory training so as to 

develop employees’ performance and effectively improve it, in a way that would achieve 

job integration. It is also recommended training programs should include skills and 

applied knowledge, as well as the latest developed updates in the field of related training. 

The study also recommended  focusing on trainees’ technical and personal skills through 

work innovation and development, and the ability to apply new techniques to solve 

problems, and communication, negotiation and effective persuasion. 
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 ْاإِلهَدْاءُ 
إلى سيدنا  ،إلى سيد األولين واآلخرين، الهادي البشير إلى، إلى معلم البشرية كل خير

 .محمد 
 .إلى روح الحياة سر الوجود، إلى من كان حنانها بلسم جراحي، والدتي الغالية ...

 والدي العزيز .... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من اهلل أن يمد في عمره
 .والذين شاركوني األفراح واآللم طوال مشواري ... إلى إخواني وأخواتي األحباب على قلبي

 .رفيقة دربي التي شاركتني مشوار العناء والجهد وتحملت الكثير ...إلى زوجتي الغالية 
 .... إلى أملي المتجدد في الحياة أبنائي األعزاء طارق وكريم وابنتي الغالية بسمه

 إلى أقربائي وأهل زوجتي الكرام الذين غمروني بحبهم ....
 ...إلى األساتذة الكرام الذين بذلوا الجهد من أجل وصول هذا البحث إلى النور.

 .وغمروني بمشاعر الحب والحنان...الذين ساندوني  إلى أصدقائي ورفقاء دربي
ل والعطاء من أجل وصول هذا إلى موظفي شركة جوال الذين ضربوا أروع األمثلة من البذ

 البحث إلى النور....
 إلى وزارتي الغالية وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات

 المتواضع. الجهدجميعاا ُأهدي هذا  إليكم
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  وتقديرٌ شكٌر 
 

 هاا عليدد ىصددل القائددل الحمددد ا الددذي بنعمتدده تددتم الصددالحات، والصددهة والسددهم علددى الرسددول المعلددم
هدذه  أكملدت، وبعد أن أتدم اا نعمتده علدي إذ  رواه البخاري( النا  ال يشكر اا" يشكرمن ال " وسلم:

 ينتع بها. وأنأجرها،  لي التي أسال اا أن يكتب الرسالة العلمية،
لدددى السدددادة المحكمدددين ألداة الدراسدددة، لمدددا كدددان  أتقددددم بالشدددكر والتقددددير للجامعدددة اإلسدددهمية الغدددراء، وان

 صحهم من النتع والتائدة  ي اثراء الدراسة.إلرشاداتهم ون
واعترا ددال لددذوي التضددل بتضددلهم، ولددذوي العلددم بعلمهددم، أتقدددم بأسددمى خيددات الشددكر واالمتنددان، والتقدددير 
والمحبددة، إلدددى أسددداتذتي األ اضدددل، الددذين مهددددوا لدددي طريدددم العلددم والمعر دددة، وأخدددص بالشدددكر والتقددددير 

الددذي تتضددل باإلشددراف والتوجيدده، وسددعة الصدددر،  كددان يــز، دهلعبــد خالــد  لألسددتاذ الدددكتور التاضددل/
 خير موجه لي  ي رحلة البحو والتنقيب.

مناقشدددال  يوســـف عاشـــوروأتقددددم بخدددالص الشدددكر والتقددددير للجندددة المناقشدددة، ممثلدددة بكدددل مدددن: الددددكتور/
ــوبي داخليددال، والدددكتور/ الحكددم علددى تتضددلهما بقبددول مناقشددة الرسددالة، و ، مناقشددال خارجيددال  منصــور األي

ثرائها بمهحظاتهما السديدة، سائلةل اا  أن يديم عليهما مو ور الصحة والعا يدة،  -عز وجل-عليها، وان
 وأن يجزيهما عني خير الجزاء.

والشكر موصول إلى جميع العاملين  ي كلية التجارة  ي الجامعة االسدهمية بغدزة. وأخيدرال، كدل الشدكر 
وأخدددص بالدددذكر  شدددجعوا، وسددداهموا  دددي إنجددداة هدددذه الدراسدددة اإلخدددوة الدددذينو  األصددددقاء والتقددددير لكدددل

 .محمد حيدر موسى، والصديم الغالي/ محمد أحمد غزالالصديم العزيز الدكتور/ 
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 الفصل األول
 الطار العام للدراسة

 مقدمة:  0.0
رغددم الجدددل الدددائر َحددول مددا إذا كانددت الشددهادة الجامعيددة أو الدرجددة العلميددة، هددي التددي َتقددودك لعمددل 

ك ندت  نَاجح، أْم أن الَمهارات الم كتسبة هي العامل الرئيسي، ه ناك عدة عوامل رئيسية، َقد تحدد إذا َما
ددددير إدارة المدددوظتين  دددي جوجدددل  موقدددع   "الزلدددو بددداك"سدددتنجح  دددي وظيتدددة بعينهدددا أم ال. يقدددول نائدددب م 

إن "هناك عدة معايير، أو صتات، َيجب أْن تتوّ ر ِبشدكل أساسدّي  (م6112 ،ها ينغتون بوست عربي
الصددتات التددي هددذه  أحددد أهددم، "لتريددم العمددللدددَى الم تقدددمين للَعمددل، والتددي ت حددددَ صددهحية انضددمامهم 

دددراء  ددي جوجددل علددى التحقددم مددن توا رهددا لدددى الم رشددحين للعمددل ى اكتسدداب ؛ هددّي الق دددرة علدديعمددل الم 
َمهارات َجديدة ، والتقاط الِخبرات الم ختلتة من َتتاصديل العمدل، التدي ت مّكدن التدرد مدن البددء  دي َمرحلدة 

 تالية، بخبرة َتراك مية.
نمددا  بحيددو تتطّددور َمهددارتهم مددن نجدداة اليددوم، إلددى َتتددوم الغددد، وهددذا ال ينطبددم علددى جوجددل  حسددب؛ وان

النجداة. أن يكدون لدَديها  ريدم عمدل بده أ دراد لدديهم رؤيدة، َيجب أن ينطبم على أية َشركة َتبحدو عدن 
 وأ كار خّهقة، وأطروحات تتراكم مع خبرة َعملهم.

 دددي  هددداالمدددؤثرة علدددى عمل العناصدددرالعنصدددر البشدددري أهدددم مدددورد مدددن مدددوارد المنظمدددة ومدددن أهدددم يعتبدددر 
البشددري المؤهددل ، لددذلك كددان لزامددا علددى المنظمددة أن تمتلددك العنصددر مختلددف مراحلهددا سددواء التطويريددة

مددن حيددو امددتهك المهددارات والمعلومددات والمعددارف واالسدداليب المتنوعددة المطلوبددة  جيدددال  والمعددد إعدددادال 
لممارسددة أعمالهددا لتحقيددم األهددداف المطلوبددة بطريقددة أكثددر كتدداءة و اعليددة، والبددد أن يكددون العنصددري 

ت والمعددارف والمعلومددات البشددري يتمتددع بصددتات شخصددية تؤهلدده وتسدداعده علددى اكتسدداب هددذه المهددارا
تددريب المدوارد و  اختيدار مدن للمنظمدةمن أجل ذلك البد نظمة، واستثمارها وتسخيرها لخدمة أهداف الم

وثقلهم بالمهارات والمعارف وتنمية صتاتهم الشخصية وممارسة عملية التدريب أثنداء  البشرية وتنميتهم
والتددددريب  يعتبدددر التددددريب، حيدددو طلوبدددةنحدددو األهدددداف الم بمدددا يدددؤدي لتحسدددين مسدددتوى األداء العمدددل 

 .تنمية الموارد البشرية وركيزة  عالة من ركائز ضروري جدال  ي الوقت الحاضر  اإلشرا ي 
أن ( West Virginia University  دي جامعدة ( SHRM, 2012  مسدحي قامدت بده أ داد تقريدرو 

 ,Brad & other) سدنويال  رببدرامج التددريب والتطدوير تبلدغ مليدون دوال الخاصدةمتوسدط الميزانيدات 

2014). 
عر ددة ومهددارات ومواقددف علددى م العمليددة التدريبيددة هددي طريقددة ونهددج منظمددة تددؤثر إيجابيددال تعتبددر حيددو 

جدددل تحسدددين العمددل سدددواء التدددردي أو العمدددل الجمددداعي وبالتددالي يدددؤدي إلدددى زيدددادة  اعليدددة األ ددراد مدددن أ

http://www.forbes.com/sites/erikaandersen/2014/04/07/how-google-picks-new-employees-hint-its-not-about-your-degree/#1560ba783f27
http://www.forbes.com/sites/erikaandersen/2014/04/07/how-google-picks-new-employees-hint-its-not-about-your-degree/#1560ba783f27
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رد التددي مددن شددأنها أن تسددمح لهددا التنددا   . كددذلك التدددريب يتدديح للمنظمددة الوصددول إلددى المددواالمنظمددة
 .(Nyitor, 2014 رة، وكذلك إنجاز األهداف المحددة بنجاة  ي بيئة متغي

ساسددددي مددددن أالتدددددريب اإلداري  ددددي العصددددر الحاضددددر موضددددوع  أن (6م، ص6111 الهابيددددل، ويددددرى 
 دددي المرتبدددة صدددبح أ دددراد  التددددريب لمدددا لددده مدددن ارتبددداط مباشدددر بر دددع جدددودة األ دارة نظدددرال موضدددوعات اإل

داري إلسددبل والطددرم الهامددة لتكددوين جهدداز حددد اأو متقدمددة  هددو أسددواء ناميددة  الدددول جميعددال   ددياالولددى 
عمدال ساليب المختلتدة عدن طبيعدة األويهدف لتزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات واأل ،وسد العجز

بشدكل ايجدابي وبالتدالي ر ددع  الموكلدة لهدم وتحسدين وتطدوير مهداراتهم وقددراتهم ومحاولددة تغييدر سدلوكهم
 والكتاءة االنتاجية. والمهارات الوظيتية داءمستوى األ

 أثر لمعر ة هذه الدراسة تأتي والتدريب اإلشرا ي والصتات الشخصية التدريبمما سبم وو قا ألهمية و 
والصـــفات الشخصـــية علـــى تحســـين مهـــارات التوظيـــف لـــدى   والتـــدريب اإلشـــرافي بـــرامج التـــدريب

، وذلك مدن خدهل مدا تقدوم بده الشدركة مدن بدرامج تدريبيدة وتشدغيلية وأنشدطة في شركة جوال الخريجين
 للخريجين.

 مشكلة الدراسة: 0.6
التي تواجه الخريجين للحصول على  رصة عمل هي  والعوائم أصبح من أهم التحديات والعقبات

ون أحد األسباب هو وقد يك ،ضعف ونقص المهارات التي يمتلكونها لمواجهة متطلبات سوم العمل
تشير العديد من . حيو سوم العمللمتطلبات والتدريب وعدم مهءمتها  تدني جودة أنظمة التعليم

 . ي مهارات الخريجين ونقص إلى وجود ضعفالدراسات واألبحاو والمؤتمرات والندوات السابقة 

أوضح بأن  م(6112  الو ي مقابلة مع السيد: محمد موسى مدير دائرة الموارد البشرية  ي شركة جو 
الخريجين الذين يريدون االنضمام لبرامج التشغيل  ي الشركة ال يمتلكون من  )%81(أكثر من 

المهارات والمعارف الكا ية باإلضا ة إلى وجود ضعف ونقص  ي المهارات التي يمتلكها هؤالء 
ن أجل ذلك تقوم الشركة تهم. ماوهم بحاجة إلى وجود برنامج تدريبي يؤدي إلى تنمية مهار الخريجين 

لكي تساعدهم  و قا للمعايير التي تضعها الشركةصتات شخصية ب يتمتعونباختيار الخريجين الذين 
من  التي تقوم بها الشركة اتجاه هؤالء الخريجين على االستتادة بأكبر قدر ممكن من البرامج التدريبية

، حيو تعتبر الشركة من الشركات متلكوهاوتنمية المهارات التي ي المهارات المطلوبة سابهمأجل اك
وبالتالي ، والكبيرة والتي تمتلك الخبرة الكا ية باحتياجات سوم العمل من المهارات والمعارف ة الرائد
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التي تقوم بها الشركة سوف تؤهل الخريجين الملتحقين  يها من االنضمام  ةالبرامج التدريبية والتشغيلي
 .الي سوم العمل بشكل كبير

( التي توصلت لعدم وجود أي تأثير جوهري م6115، ا يعزز وجود المشكلة دراسة  الغتريومم
للتشغيل الحكومي الدائم والمؤقت  ي تختي  معدل البطالة  ي قطاع غزة، وأوصت الدراسة بتنتيذ 

 برامج التشغيل الحكومي و م سياسة واضحة ومبنية على تقارير مدروسة الحتياج سوم العمل.
( دولة أن 111بيانات من الدراسات االستقصائية لمشاريع البنك الدولي  ي أكثر من   وقد أظهرت

أصحاب العمل يعتبرون ضعف ونقص مهارات العمل ذات الصلة بين العاملين تمثل العقبة الكبرى 
 (Maddalena, 2015) لنمو الشركة

لددددى إ (اب وحلدددول( بعندددوان: بطالددددة خريجدددي الهندسدددة  أسدددبم6111 أوصدددت دراسدددة  الغصدددين، كدددذلك
االهتمام بتدريب خريجي كليات الهندسة لما للتدريب من أثدر واضدح  دي ر دع قددراتهم ممدا يعمدل علدى 
تحسدددين  رصدددهم  دددي الحصدددول علدددى وظيتدددة، كدددذلك االهتمدددام ببدددرامج التشدددغيل المؤقدددت كونهدددا تكسدددب 

 .حظال  ي الحصول على وظيتة دائمة الخريج الخبرة التي تؤهله ليكون أو ر
الددى تزايددد  نددت دراسددة صدددرت عددن وزارة الخارجيددة والتخطدديط بعنددوان "الخريجددون وسددوم العمددل"كمددا بي

عداد الخريجين العاطلين عن العمل وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب من أهمها تراجع واضح  ي جدودة أ
 %( مددن الخدريجين العدداملين لدم يكددن19ن  تعلدديم العدام، كمددا أشدارت الدراسددة إلدى أالتعلديم الجدامعي وال

نهدم لدم يتلقددوا %( مدنهم أ51ي سيشدغلونها، وأعتبدر  لدديهم قبدل التخدرج تصدور عدن طبيعدة الوظيتددة التد
ن اصددحاب العمددل يددرون أن مهددارات الخددريج العامددل لددديهم ، كمددا اشددارت الدراسددة إلددى أمهئمددال  تدددريبال 

ا تتو ر ( مهارة تم قياسه68( مهارة من أصل  18متدنية  ي المجمل، حيو أكد أصحاب العمل أن  
 .(6113،  وكالة الرأي التلسطينية موقع  %(  ي الخريج الذي يعمل لديهم71بدرجة أقل من  

 وجاءت نتائج ندوة عقدت  ي الجامعة اإلسهمية لمناقشة المعوقات التي تواجه الخريجين وسدبل حلهدا
بدددددول إلدددددى أن المشدددددغلين وأصدددددحاب رؤو  األمدددددوال ردوا أن العوامدددددل التدددددي تعيدددددم ق م(6119  عدددددام

الخددريجين تكمددن  ددي ضددعف المهددارات والمعددارف والقدددرات لدددى الخددريجين. وقددد أوصددت الندددوة علددى 
والتاعليدة للخدريجين لتمكيدنهم مدن المنا سدة واالنخدراط  دي  لزيدادة الكتداءة   تطدوير المهدارات المختلتدة

يمكددن . ومددن خددهل مددا سددبم تلبددي االحتياجددات سددوم العمددل وذلددك عددن طريددم تنتيددذ بددرامج تدريبيددة
 صياغة مشكلة الدراسة  ي التساؤل التالي:



. 

 "والصـفات الشخصـية فـي تحسـين مهـارات  والتـدريب اإلشـرافيبرامج التدريب  إلى أي مدى تؤثر
، وذلك من خهل ما تقوم به الشدركة مدن بدرامج "غزة؟ – في شركة جوال التوظيف لدى الخريجين

 .دريبية وتشغيلية وأنشطة للخريجينت
 ال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:وينبثق عن السؤ 

مددا هددي تصددورات المبحددوثين حددول بددرامج التدددريب التددي تلقوهددا  ددي بددرامج التشددغيل المؤقددت لدددى  .1
 من حيو المحتوى التدريبي وطرم التدريب والمدرب؟  ي غزة شركة جوال

عددم  ددي بددرامج التشددغيل المؤقددت مددن حيددو دمددا هددي تصددورات المبحددوثين حددول التدددريب اإلشددرا ي  .6
 اإلدارة للتدريب ومدى اندماجهم  ي الشركة؟

مددددا مدددددى تمتددددع المبحددددوثين بالصددددتات الشخصددددية المرتبطددددة بالكتدددداءة الذاتيددددة والدا عيددددة والقدددددرات  .3
 المعر ية؟

  المهارات الناعمة(؟ والمهارات الشخصيةما مدى امتهك المبحوثين للمهارات التقنية  .1

 متغيرات ونموذج الدراسة: 0.1
 :والصتات الشخصية وتتمثل  ي التالي والتدريب اإلشرا يبرامج التدريب  :مستقلةالمتغيرات ال .أ 

 برامج التدريب .أ 
 محتوى البرامج التدريبية : Course content 
 طرم التدريب :Training Methods 
 المدرب:Trainer  

 التدريب اإلشرافي .ب 
 دعم االدارة للتدريب:Top Management Support  
 االندماج الوظيتي: Job Involvement  

 الصفات الشخصية للمتدربين .ج 
 الكتاءة الذاتية :  Self- Efficacy 
 الدا عية: Motivation  
 القدرات المعر ية:  Cognitive Ability 

 مهارات التوظيفالمتغير التابع:  .ب 
  Technical Skills            :مهارات تقنية .أ 
  Soft Skills :مهارات شخصية .ب 
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 يوضح نموذج الدراسة :(0.0) شكل

(، Akkermans, 2015التاليددة:  سددابقة الدراسددات الاعتمددادا علددى  :المصدددر: جددرد بواسددطة الباحددو
 Brad & other, 2014  ،)Homklin & other, 2013  ،)Lau, 2012  ،)Zhao & 

other, 2009). 

 فرضيات الدراسة: 0.4
بدرامج بدين  ≥1.15αعندد مسدتوى داللدة  لدة إحصدائيةتوجد عهقدة ذات دال الفرضية الرئيسية األولى:

  ي شركة جوال. التدريب ومهارات التوظيف لدى الخريجين
ـــة: بدددين  ≥1.15αعندددد مسدددتوى داللدددة  توجدددد عهقدددة ذات داللدددة إحصدددائية الفرضـــية الرئيســـية الثاني

  ي شركة جوال. التدريب اإلشرا ي ومهارات التوظيف لدى الخريجين
ـــة:الفرضـــية الرئيســـية ال بدددين  ≥1.15αعندددد مسدددتوى داللدددة  توجدددد عهقدددة ذات داللدددة إحصدددائية ثالث

  ي شركة جوال. الصتات الشخصية ومهارات التوظيف لدى الخريجين
بددرامج بددين  ≥1.15αعنددد مسددتوى داللددة  داللددة إحصددائية وذ أثددر يوجددد الفرضــية الرئيســية الرابعــة:

 . ي شركة جوال التوظيف لدى الخريجينوالصتات الشخصية ومهارات  والتدريب اإلشرا يالتدريب 

 برامج التدريب
 محتوى البرامج التدريبية   
  طرم التدريب 
  المدرب  
 

 التدريب اإلشرافي
 دعم اإلدارة للتدريب  
 االندماج الوظيتي 
 

 الصفات الشخصية للمتدربين
  الكتاءة الذاتية 
 الدا عية 
 قدرات المعر ية ال  

 
 مهارات التوظيف

 مهارات تقنية 
 مهارات شخصية 
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 دددي  ≥1.15αتوجدددد  دددروم ذات داللدددة احصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة الفرضـــية الرئيســـية الخامســـة: 
والصدتات الشخصدية  دي  والتددريب اإلشدرا يبرامج التددريب أثر متوسطات استجابات المبحوثين حول 

غرا ية التالية  الجن ، العمر، المؤهدل تعزى للمتغيرات الديمو  تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين
 (.، التخصص، الحالة االجتماعية، المعدل الجامعيالعلمي، عدد الدورات

 أهداف الدراسة: 0.1
 مع أسئلة الدراسة الحالية  إن الدراسة تسعى لتحقيم األهداف التالية: انسجامال 

 ا  ي برامج التدريب والتشغيلالتي تلقوه التدريبية البرامجتصورات المبحوثين حول  على التعرف 01
 . ي غزة  ي شركة جوال

تصددورات المبحددوثين حددول التدددريب اإلشددرا ي التددي تلقوهددا  ددي بددرامج التدددريب  علددى التعددرف 81
 . ي غزة والتشغيل  ي شركة جوال

 التعرف على أهمية الصتات الشخصية التي يتمتع بها المبحوثين. 31
والصدددتات الشخصدددية وتحسدددين مهدددارات  اإلشدددرا يوالتددددريب دراسدددة العهقدددة بدددين بدددرامج التددددريب  41

 التوظيف لدى الخريجين.
الكشف عن التروم بين استجابات المبحوثين حول البرامج التدريبية والتدريب االشرا ي والصتات  1.

 .الشخصية تبعا لمتغيراتهم الشخصية
 لشخصدديةلتدددريب االشددرا ي والصددتات اوالخصددائص البددرامج التدريبيددة ات وتوصدديات اقتراحددتقددديم  61

 .الناجحة إلكساب المتدربين المهارات المطلوبة للتعامل مع سوم العمل

 :أهمية الدراسة 0.2
بدرامج دارة، وتنبثم أهمية دراسدة أثدر  ي مجال اإل لموضوع مهمالدراسة من خهل تناولها  تبرز أهمية

مددن  خددريجينوالصددتات الشخصددية  ددي تحسددين مهددارات التوظيددف لدددى ال والتدددريب اإلشددرا ي التدددريب 
 .تطبيقية، والثانية نظريةزاويتين األولى 

 مدن خدهل قيدام الباحدو باسدتخدام مدنهج  النظريدةحيو تكتسب الدراسة أهميتها : األهمية النظرية
والصتات الشخصية   والتدريب اإلشرا يبرامج التدريب علمي يثري المعر ة العلمية  ي مجال أثر 
، كما يؤمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى اضا ة علميدة ين ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريج
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األولدددى مدددن نوعهدددا التدددي تسدددتهدف  وتعتبدددر هدددذه الدراسدددة تسدداعد البددداحثين  دددي الحقدددل األكددداديمي.
 دراسة  تدريب الخريجين  ي شركة جوال بقطاع غزة حسب علم الباحو .

 نمددوذج عملددي خدداص تقددديم  ددي  التطبيقيددةتتمثددل أهميددة الدراسددة مددن الناحيددة : األهميــة التطبيقيــة
 دي ضدوء مدا حكوميدة الغيدر الحكوميدة و  بتطوير مهارات التوظيف لدى الخريجين  ي المؤسسات

 تتوصل إليه الدراسة من نتائج.

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: 0.7
 :البرامج التدريبية

لتي تساعد المتدرب على  هم يحتوي على المعلومات والمتاهيم والخبرات ا محتوى البرامج التدريبية:
 .((William, 2002 الموضوع والقدرة على القيام بتطبيقاته األساسية

 المدرب:
حددداو  الشددخص القددادر كسدداب المعددارف والخبددرات وتنميددة المهددارات والقدددرات وان علددى التحتيددز للددتعلم وان

 .(William, 2002  التغيير اإليجابي ورعاية عملية التدريب والبارع  ي استراتيجيات التدريب
 طرق التدريب:

، للددتعلم وهددي: أشددرطة  يددديو ومحاضددرات، والتعلدديم بالمواجهددة، ولعددب األدوار، وألعدداب سدداليبأو  طددرم
 حاسددددددوب، األشددددددرطة الصددددددوتية واأل ددددددهممحاكدددددداة، دراسددددددة حدددددداالت، والشددددددرائح، التدددددددريب بواسددددددطة ال

 (Charles W, 1996) 
 التدريب اإلشرافي:

 ددي  المدددراء ةشدداركوم وهددو الدددعم والمسدداندة التددي تقدددمها االدارة العليددا  دريب:للتــ العليــا  دعــم اإلدارة
توضددديح األداء الدددوظيتي بعدددد التددددريب وتحديدددد التدددرص لتطبيدددم المهدددارات والمعدددارف الجديددددة ووضدددع 

علدددى التددددريب، وكدددذلك العمدددل الجمددداعي لحدددل المشددداكل أثنددداء تطبيدددم المهدددارات  بنددداءل أهدددداف واقعيدددة 
 (.Jayawardana, 2008  هم بتغذية راجعة  ي حال تطبيم األ راد للمهارات الجديدةالجديدة وتزويد

هددو مسددتوى الحمدا  والتتدداني واإلخددهص الددذي يشدعر بدده الموظددف تجدداه وظيتتدده  النــدماج الــوظيفي:
والمنظمددددة التددددي يعمددددل بهددددا. ويبددددذل الجهددددود المتميددددزة لتحقيددددم أهددددداف المنظمددددة، ونجاحهددددا وتقدددددمها 

علددى العكدد  مدن ذلددك يحصددل "ضدعف االندددماج الددوظيتي" عنددما يعتبددر الموظددف عملدده واسدتمرارها. و 
 .(Zhao & other, 2009)غير ذي أهمية  ي حياته. 



9 

 :الصفات الشخصية
 :الكفاءة الذاتية

 للوصدول إلدى الهددف والغدر  المطلدوبتشير إلى ثقه الترد  وقدرته على االنخدراط   دي تنتيدذ المهدام 
(Lau, 2012). 

 :ةالدافعي
كمددا أندده يمكددن وصددتها بأنهددا رغبددة ، نحددو السدديطرة علددى محتددوى البرنددامج التدددريبي المرغددوب بددهالجهددد 

 .(Jayawardana, 2008)معينة للمتدربين لمعر ة محتوى البرنامج التدريبي 
 :القدرات المعرفية

 Le Pine & others)الشائع وصدتها بأنهدا خصدائص مميدزة  دي التتكيدر، والتدذكر، وحدل المشدكهت

2000) 
 مهارات التوظيف

 مهارات تقنية:
كدذلك يمكدن تعريتهدا  ،(Nicole, et al, 2016  التي تكون محدددة لوظيتدة معيندة. المهاراتهي تلك 

المحدددددة قابلدددة للدددتعلم ويمكدددن تعريتهدددا وقياسدددها، وهدددي تشدددمل مهدددارات مثدددل علدددى انهدددا تلدددك المهدددارات 
 .(Investopedia, 2014) لحاسوبالقدرة على استخدام برامج او  الطباعة والكتابة 

 :شخصيةمهارات 
 .(Nicole, et al, 2016  استخدامها بين مختلف األدوار والوظائف. يمكنهي تلك المهارات التي 

 وهيكلية الدراسة ملخص الفصل 0.8
والصددددتات  والتدددددريب اإلشددددرا يتناولددددت الدراسددددة  ددددي التصددددل األول مقدمددددة عددددن أثددددر بددددرامج التدددددريب 

حسين مهارات التوظيف لدى الخريجين، ومن ثم استعرا  مشدكلة الدراسدة مدن خدهل الشخصية  ي ت
صياغتها  ي سؤال رئيسي، كذلك استعرضت الدراسة األهداف والتساؤالت المستخدمة  ي الدراسة، ثم 
عر   رضيات الدراسدة المكوندة مدن خمد   رضديات رئيسدية وثمداني  رضديات  رعيدة، وبعدد ذلدك تدم 

 .والتعريتات اإلجرائية لها دراسة وحدودهااستعرا  أهمية ال
مباحدو، المبحددو األول يتندداول  خمسددةويتنداول التصددل الثداني مددن الدراسدة اإلطددار النظدري مقسددم إلدى 

، والمبحو الثالو يتناول الصدتات الشخصدية التدريب اإلشرا ي برامج التدريب، والمبحو الثاني يتناول
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بدددرامج التشدددغيل  دددي شدددركة  الخدددام والمبحدددو ات التوظيدددف، للمتددددربين، والمبحدددو الرابدددع يتنددداول مهدددار 
وسدديتناول التصددل الثالددو الدراسددات السددابقة  المحليددة والعربيددة واألجنبيددة(، والتعقيددب علددى هددذه  ،جددوال

الدراسات وأوجه االستتادة منها، وكذلك أوجه االتتام وأوجه االخدتهف مدع الدراسدة الحاليدة، ومدا يميدز 
جددراءات الدراسددة، والوصددف هددذه الدراسددة عددن الدراسدد ات األخددرى، وسدديتناول التصددل الرابددع منهجيددة وان

اإلحصائي أل راد العينة، وصدم وثبات أدارة الدراسة، وسيتناول التصل الخام  نتائج الدراسة، حيو 
يتندداول اختبددار التوزيدددع الطبيعددي، واإلجابددة عدددن تسدداؤالت الدراسددة واختبدددار  رضددياتها والتعليددم عليهدددا 

 يتناول التصل الساد  نتائج وتوصيات الدراسة. لدراسات السابقة، وأخيرال وربطها با
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 الثانيالفصل 
 للدراسة النظريالطار 

 المبحث األول
 يةلتدريبالبرامج ا

 مقدمة: 0.0.6
ة أينما وجد لذلك يجب أن يكون مؤهل ويمتلك من المعارف يعتبر اإلنسان العنصر األكثر أهمي

والمهارات والخبرات ما يساعده على أداء مهامه بشكل أكثر كتاءه و اعليه ولتحقيم ذلك البد من 
لتي تساعد  ي عملية تدريب هذا العنصر بشكل دائم ومستمر، لذلك يعتبر التدريب من أهم األدوات ا

ر اساسي لكا ة المنظمات والمؤسسات لر ع كتاءه موظتيها ويجب صبح التدريب عنصالتعلم حيو ا
 أن تكون العملية التدريبية شامله من حيو عناصرها.

هميدة ت العامة والمهارات التقنيدة ذات أكما أن البرامج التدريبية التي تتناول التنمية  ي كل من المهارا
ارات المتنوعددة تسددمح للشددركة لتصددبح خاصددة، حيددو ان وجددود قددوة عاملددة تمتلددك قاعدددة كبيددرة مددن المهدد

 .(Detsimas & Nicole 2016  اكثر مرونة واكثر قدرة على االستجابة بسرعة للتغيرات
المعر يدة(، والتدي تعدد   التقنيدة، المعر يدة، وغيدروهي تهدف لمعالجة العجز من المهدارات ذات الصدلة 

 & Honorati ) على  رصة عملواحدة من أهم العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول الشباب 

Maddalena, 2015). 
لدى مكدان العمدل  دي نقدل التددريب إ هدي األكثدر نجاحدال  جيددال  كذلك البرامج التدريبية المصممة تصدميمال 

 ألنهددا تسدداعد علددى تحسددين التهددم لدددى المتدددربين باإلضددا ة الددى بندداء ثقددتهم بأنتسددهم وزيددادة دا عيددتهم

Lancaster & other, 2013)). 

د البددرامج التدريبيددة هددي المحتددز التددي يحتاجهددا العنصددر البشددري لتحسددين أدائدده وقدراتدده، وبالتددالي وتعدد
. لدددذلك يجدددب أن يدددتم تصدددميم البدددرامج التدريبيدددة علدددى أسدددا  تدددؤدي إلدددى زيدددادة اإلنتاجيدددة  دددي المنظمدددة

احتياجددات وأهددداف محددددده وثابتددة، حيدددو أن التدددريب التعدددال هددو تددددخل مدددرو  يهددددف إلددى تحقيدددم 
 (.Amir & Imran, 2013  لتعلم الهزم لتحسين أداء الموظفا

وتعتبددددر العمليددددة التدريبيدددددة أسددددا  تنميدددددة المددددوارد البشدددددرية  ددددي المنظمدددددات، لددددذا اهدددددتم بهددددا البددددداحثون 
والمخططدون  دي مختلدف المستويات اإلدارية،  الموارد البشرية  ي أية منظمة تعتبدر العنصدر الحيدوي 

و ي ضوئها تتحدد باقي عناصر اإلنتداج، هدذا ويختلدف التعلديم عدن التدددريب ،   دي العمليدة اإلنتاجية،
أي ال ترتبط بالضرورة بعمل ، كما تتسر نوعية وحجم الموارد البدشرية أسدباب اخدتهف معدالت النمو 

 ). م6111بين المنظمات المختلتة  أبو شيخة، 
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 مفهوم التدريب: 6.0.6
ب بخهصة عدة تعريتات تم استنتاجها من األدبيات ذات العهقة، يمكن البدء بتعريف متهوم التدري

عملية مخططة ومنظمة ومستمرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الترد وزيادة على أن التدريب 
 معلوماته وتحسين سلوكه واتجاهاته بما يمكنه من أداء وظيتته بكتاءة و عالية.

تددو ير المعلومددات بتعريففا تدتفف عيى أنفف  أ فف   ،Amir & Imran (2013  قددام الباحثددان  مددثهل 
 التطدددوير علددى أندده التدددريبكمددا عددرف  .و رصددة للتطددوير المهنددي لدددديهمللمتدددربين جيدددة والمهددارات ال

بشددكل  وظيتددة أو معينددة مهمددة ألداء التددرد قبددل مددن ةمطلوبددال والمواقددف والمهددارات للمعددارف المنهجددي
العمددل علددى زيددادة مهددارات  بأندده لتدددريبعددرف اكمددا  (. Kulkarni & Pallavi, 2013كددفء 

 .(Nischithaa & other, 2014   الموظف للقيام بعمل معين
مهددارى ومعر ددي  جهددود إداريددة وتنظيميددة مرتبطددة بحالددة االسددتمرارية تسددتهدف إجددراء تغييددر هددوكددذلك 

أن وسددلوكي  ددي خصددائص التددرد الحاليددة أو المسددتقبلية لكددي يددتمكن مددن اإليتدداء بمتطلبددات عملدده أو 
 (.18م، ص6111 السكارنة،  يطور أداءه العملي والسلوكي بشكل أ ضل

( بأنده عمليدة اكسداب المدوظتين الجددد المهدارات األساسدية الهزمدة Dessler, 2008: 294ويعر ده  
 إلنجاز األعمال.

"نوع من التوجيه واإلرشداد والتنظديم  دي  دن معدين أو وظيتدة أو مهندة معيندة ويعرف التدريب على أنه 
يؤهل المستهد ين منه للتغلب على مدا يعترضدهم مدن صدعاب  دي أعمدالهم ويدؤهلهم ليكوندوا أكثدر قددرة 
على نقل المعلومات واأل كار التنية والممارسات الجديدة من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي، 

 (.67م، ص6111 الخليتات،  والعمل باتجاه التطوير والتحسين"
المدوارد  تجهيدز علدى تعمدل التدي العمليدات مدن ( أن التددريب "مجموعدة5،صم6111ويدرى  الهابيدل، 

مهدارة   دي تغييدر إجدراء  دي تسداهم والتدي العمدل  ي استخدامها يمكن التي البشرية بالمهارات المطلوبة
 األ راد. وسلوك ومعارف

األ ددراد ( التدددريب بأندده: العمليددة التددي تلعددب دورال مهمددال  ددي اكسدداب Auluck, 2007: 29ويعددرف  
مهارات وأساليب عمل جديدة لمجاراة التقنيات الحديثة، بمدا يضدمن عمليدة تعلدم األ دراد وأدائهدم للمهدام 

 المطلوبة.
 على ركزت هذه التعريتات معظم أن نجد أننا إال للتدريب التعريتات من الكثير وجود من الرغم وعلى

 :يلي ما
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  .ومتواصلة منظمة عملية التدريب أن .1
  .مخطط نشاط هو التدريب أن .6
  .واتجاهاته الترد لسلوك إيجابي تعديل عملية هو التدريب أن .3
  .لأل راد التأهيل إلعادة عملية هو التدريب أن .1
 .والمعارف والمعلومات المهارات وصقل وتعديل لنقل منظمة خبرة عن عبارة هو التدريب أن .5

الت المعر ددددة والمهددددارات ويعددددرف التدددددريب بأندددده: عمليددددة تطددددوير السددددلوك الشخصددددي للتددددرد  ددددي مجددددا
 (.Raymond, 2004: 260واالتجاهات، وذلك من أجل تحقيم مستوى األداء المرغوب  

 :أهداف التدريب 1.0.6
بأ ضل المهارات   والمؤهلة  الهدف الرئيسي من التدريب هو التأكد من توا ر القوى العاملة الماهرة

هداف أربع أهداف اخرى وهي أهداف  ردية، أ، باإلضا ة الى ذلك هناك والمعلومات لخدمة المنظمة
 (: Kulkarni & Pallavi, 2013 هداف اجتماعية تنظيمية، أهداف وظيتية، أ

بدوره يعزز  هذه األهداف متيدة للموظتين  ي تحقيم أهدا هم الشخصية، والتيأهداف  ردية:  .0
 المساهمة التردية  ي المنظمة.

من خهل توا ر تحقيم األهداف التي وضعتها أهداف تنظيمية: وهي مساعدة المنظمة على  .8
 القوى العاملة الماهرة.

أهداف وظيتية: وهي المحا ظة على مستوى عالي ألداء العاملين تتناسب مع احتياجات  .3
 المنظمة.

أهداف اجتماعية: وهي للتأكيد على أن المنظمة أخهقية وذات مسؤولية اجتماعية أتجاه  .4
 احتياجات المجتمع. 

لي تأهيل الموظتين الجدد والقدامى على حد سواء لتلبية إلى ذلك يهدف التدريب باإلضا ة إ
المتطلبات المتغيرة للعمل والمنظمة، ونقل المعارف والمهارات للموظتين الجدد التي يحتاجونها ألداء 

 (. Kulkarni & Pallavi, 2013الوظائف  
ربين ما هو مطلوب منهم  ي نهاية التدريب هو تعريف المتدأن ه ف  (Karthik R, 2012)ويرى 

 البرنامج التدريبي.
 رأ  اسدتثمار مدن العائددات، زيدادة إلدى المختلتدة ومسدتوياته وأسداليبه بأشدكاله التددريب يهددفكدذلك 
كسداب البشدري، المدال  االرتقداء إلدى بالمحصدلة تدؤدي التدي المهدارات أو المعر دة المعنيدين األ دراد وان

 بين القائمة التجوة تقليص إلى المطاف نهاية  ي يهدف التدريب أن نىبمع العمل،  ي أدائهم بمستوى
 والمعلومدات جهدة مدن التددريب قبدل المعنيدين األ دراد لددى  عدهل   الموجدودة المهدارات أو المعر دة



0. 

 إلدى التدريبيدة العمليدة وتهددف، ثانيدة جهدة مدن األ راد أولئك يكتسبها أن الضروري من التي والمهارات
 وذلك رقي،أو  أ ضل تقنية بكيتية معينة، وميوالل  وتوجهات ومهارات قدرات يمتلك الذي بالمتدر  تزويد

 التدريبيدة العمليدة تعالجده الدذي دد،حدالم اإلداري أو التقندي المجدال  دي المعر دة  دي الدنقص لتجداوز
 (1م، ص6119 غنيم، 

ج التدريبيددة وبدذل الجهددود ويعدد التددريب وسدديلة لتحقيدم غايددات ونتدائج معيندة مددن أجلهدا يددتم عقدد البدرام
المختلتة و م خطط معدة مسبقال وتلك النتائج والثمار المرجو الحصدول عليهدا  دي النهايدة هدي أهدداف 

 (:63م، ص6113التدريب وتتلخص أهداف التدريب  ي العناصر التالية  الصاعدي، 
ر دددع الكتددداءة يسددداعد التددددريب علدددى تحسدددين مسدددتوى أداء أ دددراد التنظددديم وهدددذا يدددؤدي بالتدددالي إلدددى  .1

 االدارية واالنتاجية.
يعمددل التدددريب علددى تنميددة سددلوك األ ددراد لسددد الثغددرة بددين األداء التعلددي ومسددتوى األداء المرجددو  .6

 تحقيقه.
يخلددم التدددريب عهقددة ايجابيددة بددين المنظمددة وأ رادهددا ممددا يددؤدي إلددى دمددج مصددالحها  ددي قالددب  .3

 واحد.
 وتنميتها. يساعد التدريب  ي عملية تخطيط القوى العاملة .1
يعمددل التدددريب علددى تحسددين المندداخ العددام للعمددل  ددي المنظمددة وتمكددين أ ددراد التنظدديم مددن االلمددام  .5

 بالجديد  ي مجاالت عملهم وتزويدهم بالخبرات.
التدريب هو مساعدة الموظتين على العمل بصورة أكثر  اعلية  ي أن الهدف من ويرى الباحث 

م ألخر المتاهيم والمعلومات والتقنيات وتطوير المهارات مواقعهم الحالية وذلك عن طريم تعريضه
 التي يحتاجون اليها  ي مجاالت معينة.

 أهمية التدريب: 4.0.6
انطهقال من تلك المتاهيم األساسية للتدريب تبدو أهمية التدريب للموظف الجديد والموظف القديم على 

ال تتددوا ر لديدده بعدد  المهددارات والخبددرات   ددالموظف الجديددد الددذي يلتحددم حددديثال بالمؤسسددة قددد ،السددواء
 الضرورية ألداء واجبات الوظيتة بالكتاءة المطلوبة. 

ونتيجدددة للتغيدددرات الحاليدددة  دددي بيئدددة العمدددل والتطدددور التكنولدددوجي بدددرزت أهميدددة التددددريب  دددي مسددداعدة 
 (.Shamim, 2013)الشركات للمنا سة واالستعداد ألي عقبات قد تنشأ
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أنه أداه قيمة لتنظيم وتجديد أداء جميع الموظتين للنمو والنجاة وقدرة المنظمدة وتبرز أهمية التدريب ب
 .(Imran,  2013  على التنا    ي سوم العمل

وقد سعت المنظمات اإلنسانية  ي العصر الحديو االهتمام بشكل كبير  ي الجوانب المتعلقة بالبحدو 
 دراد العدداملين لدديها بالشددكل الدذي يجعددل أن تددؤثر علدى سددلوك األ يمكدنعدن الوسددائل واألسداليب، التددي 

العام مع المسار الوظيتي للترد العامل، لدذا  دإن أهميدة التددريب  لهنسجاممن السلوك اإلنساني محققال 
نمددا و ددرت  ال تكمددن بالحصددول علددى المعددارف والمهددارات التنيددة والتكريددة المرتبطددة بدداألداء  حسددب، وان

ن مدددن معر دددة المنظمدددة وأهددددا ها والجواندددب التلسدددتية التدددي تحكدددم البدددرامج التدريبيدددة التدددي تمكدددن العددداملي
سياساتها وقراراتها، تساهم بشدكل كبيدر  دي ر دع درجدة الدوالء للمنظمدة وتحسدين الدروة المعنويدة لأل دراد 

مددود والخرشددة، ح  العدداملين أيضددال، وهددذا يددؤدي بدده أدنددى شددك إلددى ر ددع درجددة الكتدداءة لهددم  ددي األداء
 (.167م، ص6117

إن التدريب ضرورة الزمة وحتمية لتحسدين األداء و اعليتده  دي انجداز األهدداف، وعلدى الدرغم مدن لذا  
أن التددريب يعتبدر نشداطال إضدا يال يددؤدي لزيدادة التكداليف التدي تتحمددل المنظمدة أعباءهدا ويمثدل إضددا ة 

تددريب والتوائدد لوقت العديد من العاملين، لكدن الواقدع العملدي يشدير بدأن األهميدة التدي ينطدوي عليهدا ال
والجهدود المبذولدة  دي اعتمداده لطدرم  ةالمتوخى الحصول عليها من جدراء اعتمداده يبدرر بوضدوة الكلتد
 (.168م، ص6117تحسين وتطوير كتاءة أداء العاملين و اعليته  حمود والخرشة، 

 :ةوتزداد أهمية التدريب  ي الدول النامية بصتة خاصة  ي كا ة الميادين لهعتبارات التالي
 أن األ راد يحتاجون إلى التدريب لكي يكونوا مؤهلين ألداء أعمالهم بكتاءة. -
أن الوظائف نتسها عرضة للتغيير من  ترة ألخرى بحكم تغيير أساليب العمدل أو تغييدر الوسدائل  -

المسدددتخدمة ألداء العمدددل بسدددبب التطدددور التقندددي ومدددا يصددداحبه مدددن إدخدددال عمليدددات جديددددة ألداء 
 ة.العمليات اإلنتاجي

أن ظهور صناعات جديدة قد تتطلب توا ر مهارات معينة ال يمكن تو يرها لدى العنصر البشري  -
ن كان من ذوي المهارة، إال بعد تو ير برامج تدريبية متخصصة.  الحالي حتى وان
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 :مزايا التدريب 1.0.6
التدي تعدود علدى  وائددوالت هناك بع  المزايدا، و  ي تنمية الموارد البشرية جدال  هامال  التدريب يلعب دورال 

  وائددأخرى تعود على المنظمة نتيجة قيامها بتدريب العاملين بها، ومن  و وائد  الترد المتدرب ومزايا
 :(Shamim, 2013) التدريب للترد

زيدددادة معدددارف ومهدددارات الموظدددف  دددي أداء وظيتدددة معيندددة ممدددا يسددداعد علدددى زيدددادة المسددداعدة  دددي  .1
 .اإلنتاجية

تسهم نتيجة الكتساب معلومات وخبرات وقدرات جديدة، مما  يؤدي إلى ر ع زيادة ثقة العاملين بأن .6
 روحهم المعنوية.

 .(62م، ص6119 السكارنة،   اكتساب الترد الصتات التي تؤهله لشغل المناصب القيادية .3
 :(Shamim, 2013) ومن مزايا التدريب للمنظمة

 اإلجمالية.الربحية  وناتجاإليرادات،  تحسين اإلنتاجية والمبيعات أو .1
 تنمية كتاءات وخبرات العاملين وزيادة مهارتهم. .6
 إعداد أجيال من األ راد لشغل الوظائف القيادية. .3
مواجهددددة التغيددددرات التددددي تحدددددو  ددددي الددددنظم االقتصددددادية واالجتماعيددددة ومواكبددددة التطددددور العلمددددي  .1

 والتكنولوجي.

 عناصر العملية التدريبية: 7.0.6
ذا عرضددنا أحددد تعريتددات التدددريب تتكددون عمليددة التدددريب مددن عدددة عنا صددر تنددتظم  ددي حلقددة واحدددة، وان

نسدددتطيع مدددن خهلددده تحديدددد عناصدددر عمليدددة التددددريب،  التددددريب هدددو عمليدددة منظمدددة مسدددتمرة تصدددمم 
لمسدددداعدة األ ددددراد علددددى اكتسدددداب المعر ددددة والمهددددارة واالتجاهددددات الضددددرورية لتطددددوير أدائهددددم لواجبددددات 

ة منظمددة وليسددت متروكددة لهجتهدداد والمبددادرات، ألندده جهددد الوظددائف التددي يشددغلونها،  التدددريب عمليدد
مسدددتمر يصدددمم مدددن قبدددل مختصدددين يقومدددون بتحديدددد االحتياجدددات التدريبيدددة لأل دددراد الدددذين يسدددتهد هم 
التددددريب بهددددف تزويددددهم بالمعر دددة والمهدددارة واالتجددداه االيجدددابي، وهدددذا يبدددرر الحاجدددة للمددددرب، ويكدددون 

هدددو تطدددوير األداء لواجبدددات الوظيتدددة التدددي يشدددغلها الموظدددف، الهددددف مدددن التددددريب بالنسدددبة للمنظمدددة 
وأسدداليب التدددريب وبيئددة  والمحتددوى التدددريبيوتتكددون عناصددر العمليددة التدريبيددة مددن المتدددرب والمدددرب 

 (.63م، ص6111التدريب وعملية ادارة التدريب، وما تتطلبه من متابعة وتقييم  إسليم، 



02 

 
 دريبيةيوضح عناصر العملية الت :(6.0شكل )

 (61م، ص6104المصدر: إسليم، ) 

 محتوى البرامج التدريبية: 8.0.6
 التخصصية والخبرات المهارات وتنميةسد العجز والضعف  إلى تحديد محتوى البرامج التدريبية يهدف

 واإلنتاج. العمل مشكهت لمواجهة والخبرات تو ير اإلمكانات بغر 
ا مجموعددة مددن الخبددرات التدريبيددة يددتم تصددميمها مددن ( بأنهدد 671م، ص6119، وقددد عر هددا  السددكارنة

 قبل خبراء متخصصين بطريقة منهجية ومنظمة ومنسقة وتستخدم كوسيط للتدريب من قبل المدرب أو
يحتدددوي علدددى المعلومدددات والمتددداهيم والخبدددرات التدددي تسددداعد . وكدددذلك المشدددرف علدددى البرندددامج التددددريبي

 .((William, 2002 ام بتطبيقاته األساسيةالمتدرب على  هم الموضوع والقدرة على القي
تنظيم المحتوى الذي تم التوصل إليه من خدهل تحليدل  مرحلة تحديد محتوى البرامج التدريبية ويتم  ي

وينصب التركيز هندا إلدى الكيتيدة التدي يدؤدي بهدا المتددربون ، المهام الحيوية التي تم تحديدها وتحليلها
المهددارات والقدديم الهزمددة لكددل هدددف سددلوكي والتسلسددل الددذي سدديتم يمكددن تحديددد المعددارف و و التدددريب، 
وهددذه المهمدة ذات شددقين، األول هدو  حددص كدل هدددف سدلوكي وتحديددد الحقدائم والمتدداهيم ، تقدديمها بده

والمبدادئ والمهددارات والعمليددات التددي تنطددوي عليهددا المهمدة، والثدداني هددو ترتيددب نقدداط التدددري  وأنشددطة 
 .كن لتحقيم التعلمالتعلم  ي أ ضل تسلسل مم

ويشير إلى مادة التدريب أو نقاط التعلم التي تمكن المتدرب من أداء المهام والواجبات والوظائف التي 
ويشدمل المحتدوى بشدكل أساسدي المعدارف والمهدارات ر، تعتبر األهداف النهائيدة لدنظم التددريب والتطدوي

 :والعادات والضوابط االنتعالية
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لمتاهيم والمبادئ والمعاني واأل كار، مثل األجهزة والعمليات والرمدوز تتضمن المعارف الحقائم وا -
ونقداط التهدم مثدل  - الرموز الرياضية أو العلمية(، والمتاهيم مثل السلطة والمسئولية االجتماعية 

 .احتياطات السهمة وغيرها
، مثدل العادات وهي ميول مكتسبة للتصرف بشكل معين  دي حالدة وجدود شدروط معيندة  دي البيئدة -

 .إظهار االهتمام بشعور المرؤوسين
 .المهارات عبارة عن سلوكيات تتطلب درجة من السهولة  ي أداء عمل معقد أو جزء منه -
الضوابط االنتعالية وهي االتجاهدات والمثدل والميدول والتقددير التدي تدؤثر  دي األندواع األخدرى مدن  -

 .السلوك
ة للبرنامج باختهف المتدربين ووظدائتهم.  دإذا كدان وتختلف موضوعات التدريب والتترة الزمنية المحدد

المتددددربون مدددن اإلدارة العليدددا، تكدددون الموضدددوعات التدريبيدددة أكثدددر تركيدددزلا وأكثدددر ارتباطدددا بالمشدددكهت 
العملية التي يشترك المتدربون  ي مواجهتها مما لو كانت أل راد اإلدارة الوسطى. وكذلك، تكون التتدرة 

والسدبب يعدود إلدى أن أ دراد ، مج أقصر منها لدو كاندت أل دراد اإلدارة الوسدطىالزمنية المخصصة للبرنا
النشدددغالهم بددداألمور ، مدددن الوقدددت لهنقطددداع عدددن أعمدددالهم لمددددة طويلدددة اإلدارة العليدددا ال يجددددون متسدددعال 
 علددددى المددددوظتين، وغيرهددددا مددددن األعمددددال التددددي تسددددتنتد معظددددم أوقدددداتهم المهمددددة كددددالتخطيط، واإلشددددراف

 .(2، صم6111 الناصر، 
المهدارات والخبدرات والمعدارف حددد للموظدف وخطوات تبأن المحتوى التدريبي هو منهج  ويرى الباحث

 للتعامل مع الوظائف المختلتة يتم استخدامها من قبل المدرب والمتدرب لتحقيم أهداف التدريب. 

 :المدرب 2.0.6
ات التدي يجدب أن يتمتدع بهددا إال ال يوجدد تعريدف محددد لشخصدية المدددرب، وبدالرغم مدن المزايدا والمهددار 

أندده هنالددك سددؤال دائددم مددا هددو المدددرب ومدداذا يختلددف عددن المدددر ، ومددا وجدده االخددتهف بينهمددا، ولددذا 
يمكن تحديد تعريف للمدرب على أنه ذلك "الشخص الذي يتمتدع بالصدتات والمهدارات التدي تمكنده مدن 

خهلهدا قدددرات ومهدارات اآلخددرين  ددي إيصدال األ كددار والمعلومدات للمتدددربين بصدورة سددليمة تطدور مددن 
موضوع المعر ة مددار البحدو بطريقدة مميدزة متواصدلة تدتم عدن قددرات وخبدرات يتمتدع بهدا"، ولهدذا  دإن 

 (.353م، ص6119المدرب ال بد أن يتمتع بخصائص ومزايا  السكارنة، 
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كسداب المعدارف والخبدرات وتنميدة المهد الشخص القدادركذلك هو  ارات والقددرات علدى التحتيدز للدتعلم وان
حددداو التغييدددر اإليجدددابي ورعايدددة عمليدددة التددددريب والبدددارع  دددي اسددتراتيجيات التددددريب  ,William  وان

2002). 
ن المدددرب هددو الشددخص الددذي يمتلددك الطددرم والمهددارات والخبددرات والصددتات المختلتددة بددأ ويــرى الباحــث

 ألساليب  اعلية.لتتسير وتوضيح المحتوى التدريبي والهدف التدريبي للمتدربين بأكثر ا

 خصائص المدرب الفعال: 0.2.0.6
 (352م، ص6119يتمتع المدرب التعال بمجموعة من الخصائص التالية:  السكارنة، 

المدرب التعال ال يهيمن أو يتر  بل يسمح للمتدربين  ي تولي القيادة: إنه يرشد ويسهل العمدل  .1
 بدالل من "التوجيه" أو "القيادة".

معر ددة  وهددو يعددرف متددى يسددتعمل( مجموعددة متنوعددة مددن أسدداليب التدددريب المدددرب التعددال لديدده  .6
 وطرقه التنية.

المدرب التعال يستعمل لغة مهئمة،  توضيحاته سهلة التهم وبليغة ويقوم بتوضيح األمور بدأكثر  .3
 من طريقة واحدة.

 المدرب التعال يح  بمزاج وروة واحتياجات المجموعة. .1
 جلسة سلتال  المدرب التعال يعلن أهدا ال لكل .5

 :مهارات المدرب الناجح 6.2.0.6
يتمتع المدرب الناجح بعدد من الكتايات المعر ية والمهاريدة واالنتعاليدة ويمكدن اإلشدارة إليهدا  يمدا يدأتي 

 (321م، ص6119 السكارنة، 
 يعرف الدور األساسي للمدرب. -
 يعرف األس  المادية لعملية االتصال. -
 يعرف خصائص المتدربين الثقا ية. -
 ينوع مصادر معلوماته. -
 يتهم دوا ع المتدربين. -
 يتهم اللغة غير اللتظية. -
 يستمع إلى المتدربين ويحسن اإلصغاء إليهم. -
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 ينظم التريم  ي مجموعات عمل. -
 ينظم الوقت. -
 يعر  األس  النظرية للموضوع. -

 طرق التدريب: 01.0.6
لتطدددور السدددريع  دددي مجدددال ل جدددةنتيالتددددريب كدددل عدددام تقريبدددا  وطدددرم العديدددد مدددن تقنيدددات اسدددتحداويدددتم 

بدين األسداليب عدادة مدا يعتمدد علدى ندوع التددريب المقصدود، المتددربين، أهدداف  واالختيدارالتكنولوجيا. 
يمكن أن يتحقم بسهولة من  التدريبية حين أن بع  األهداف ،  يالبرنامج التدريبي وأسلوب التدريب

 (.Shamim, 2013)متعددة اليب تتطلب أس تدريبية أهدافولكن هناك خهل أسلوب واحد، 
: أشدددرطة  يدددديو ومحاضدددرات، والتعلددديم بالمواجهدددة، ولعدددب األدوار، مثدددلسددداليب للدددتعلم أطدددرم و وهدددي 

 محاكدداة، دراسددة حدداالت، والشددرائح، التدددريب بواسددطة الحاسددوب، األشددرطة الصددوتية واأل ددهم، وألعدداب
 (Charles W, 1996). 

كوسددددديلة لنقدددددل المعدددددارف والخبدددددرات  تخدمها المددددددرب التدددددي يسددددداألسددددداليب أو األنشدددددطة وهدددددي كدددددذلك 
 ي  والمعلومات للمشاركين من أجل تسهيل التعلم الخاص بهم والتي قد تؤدي بهم إلى تغيير السلوك 

 .(other, 2014 & Martin  عملهم والمواقف و قا ألهداف الدورة
 األلعداب، التنداوب علدى القدائم و من األسداليب األساسدية التدي يدتم اسدتخدامها  دراسدة الحالدة، التددريب

المهنددي،  دور النمذجدده،  والتدددريب الددوظيتي، التدددريب مددن خددهل وظيتددة الظددل، المحاضددرة،  التوجيدده
 (.other, 2014 & Martinالتدريب(   لعب األدوار، المحاكاة، التدريب القائم على التحتيز،  ريم

 سددلوكية.سدداليب وأمعر يددة اليب سددإلددى أ (Shamim, 2013 حسددب  يمكددن تصددنيف أسدداليب التدددريب
 وكدذلك ساليب المعر ية المعلومات الشتهية أو المكتوبة، وتبين العهقات بين المتداهيم،األتو ر  حيو 

سددلوك لمتدددرب ممارسددة اللسددلوكية تسددمح السدداليب ، بينمددا األبشدديء مددابعمددل تددو ر قواعددد لكيتيددة القيددام 
تعلم مدددن خدددهل السدددلوك الدددذي هدددو أ ضدددل لتنميدددة تحتدددز الددد ، حيدددو انهدددابطريقدددة حقيقيدددة أو بالمحاكددداة

 المهارات وتغيير الموقف.
أوضددح بددأن  6112 و ددي مقابلددة مددع السدديد / محمددد موسددى مدددير دائددرة المددوارد البشددرية بشددركة جددوال

ثدر كبيدر ي عمليدة التددريب والتدي يكدون لهدا أساليب الحديثة  كة تقوم باستخدام أ ضل الطرم واألالشر 
 وتنمية قدراتهم ومن أهم الطرم المستخدمة حسب موسى:  ي تعلم المتدربين
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مر لسدداعات طويلددة يسدت ن أمجدال مددا. ممكددن   دديبددين  ريدم  عبدداره عدن لقدداء  هدي: ورش العمــل .1
والخبددددددرات والخددددددروج  اآلراءهددددددذا المجددددددال. ويتبددددددادل  يدددددده   دددددديو اقتراحددددددات أتقدددددددم  يدددددده بحددددددوو  

 .و يستتيد منها المجتمعونأيلتزم  بتوصيات
بهدددف تددو ير بيئددة   هددو عبددارة عددن اسددتخدام بددرامج الكمبيددوتر التددي تصددمم: حاســوباســتخدام ال .6

معلومددات وشددرحها بطددرم الوالكمبيددوتر مددن خددهل عددر   المتدددربتعليميددة تسددمح بالتتاعددل بددين 
 .الراجعة   التغذيةمتعددة واعطاء مجموعة من التدريبات لتعميم التعلم مع وجود 

 .إلى العالم الواقعي المتدربينعادة لتقريب  يمي يستخدمهي طريقة أو أسلوب تعل: و المحاكاة .3
وذلدددك مدددن خددددهل إعطددداء المتددددربين أنشدددطة ذات عهقددددة بمحتدددوى التددددريب والهدددددف : نشـــطةاأل  .1

 المطلوب وذلك لتعزيز المعارف والمهارات والخبرات لديهم.
 لتتددرة صددبالمن هددذا  ددي العمددل خددهل مددن الوظيتددة علددى التدددريب وهددو:  ددي بيئددة العمددل النــدماج .5

 .محدودة المدة
كوسددددديلة لنقدددددل المعدددددارف والخبدددددرات  التدددددي يسدددددتخدمها المددددددرب األسددددداليب أو األنشدددددطة وهدددددي كدددددذلك 

 ي  والمعلومات للمشاركين من أجل تسهيل التعلم الخاص بهم والتي قد تؤدي بهم إلى تغيير السلوك 
 .(other, 2014 & Martin  عملهم والمواقف و قا ألهداف الدورة

مهمال  ي إنجاة التدريب، وقد تعددت هذه الطرم  ه يوجد طريقة  التدريب عامهل  طرمر اختيار يعتبو 
واحدددة تسددتخدم كا ددة البددرامج التدريبيددة، لكددن هندداك بعدد  االعتبددارات والمعددايير التددي تلعددب دورال  ددي 

ين أو منظمداتهم، التدريب، كنوعية البرنامج التددريبي والتئدة المسدتهد ة وامكانيدات المتددرب طرماختيار 
ويعدد األسدلوب الدذي يحتدز المتدددربين علدى التتاعدل ويثيدر اهتمدامهم هددو األسدلوب األنجدح، و يمدا يلددي 

(، وهدي موضدحة 161م، ص6113طدرم التددريب المسدتخدمة كمدا صدنتها  رضدا، لثهثة مجموعدات 
  ي الشكل التالي:
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 أساليب التدريبيوضح  :(6.6شكل )

 (060م، ص6111، رضاالمصدر: )
 

التهددددم واإلدراك لدددددى و  الددددتعلم سدددداليب تعددددزز عمليددددةبددددأن طددددرم التدددددريب هددددي أدوات وأويــــرى الباحــــث 
 .لى الهدفللوصول إ المدرب بواسطةالمتدربين من خهل استخدامها  ي توضيح المحتوى التدريبي 

 ( طرق التدريب التالية:620م، ص6112وقد ذكر )العاجز، 
التوصدل  متتوحدة بهددف مداولدة  دي معيندة مشدكلة أو مدا مسدألة  دي الجمداعي أي النظدر النقدا  .1

 لبع  المشكهت. عهج اقتراة أو صعوبات من الحقيقة يعتر  ما توضيح أو الحقيقة إلى
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لحدل  نحدو جمداعي علدى خراءهدم يصدبون الندا  مدن جماعدة هيئدة علدى يدنظم المدؤتمر الدذي .6
عمليدة  عبدارة عدن أنده  دي و دةالمأل المدؤتمرات عدن يختلدف وهدو ، والترديدة الجماعيدة المشدكهت

 .  وقها ال الجماعة مع يعمل كفء قائد ويوجهها يرشدها جماعي تتكير
 والثانيدة الخبدراء، إحدداهما تمثدل مجمدوعتين ويدنظم األ دراد عددد بقلدة يتميز المتتوة والذي الحوار .3

 يناقشها تيال المشكهت األسئلة وتثار تطرة الحوارية الندوة خهل ومن المتدربين، جمهور تمثل
 . عنها ويجيبون الخبراء

 الدراسدة بهددف ، يخطدط لهدا بحيدو ما مشروع أو لمؤسسة زيارة عن عبارة الميدانية وهي الزيارة .1
 . المباشر واالطهع األولية

 ذوي مدن أو أكثدر خبيدر  يهدا يجيدب الدارسدين أمدام عدر  عدن عبدارة االسدتجوابية وهدي المقابلة .5
 . االستجواب عملية يتولى شخص هايطرح منظمة أسئلة عن االختصاص

 تحدت موضدوع معدين لدراسدة  يهدا للمشداركين الترصدة إتاحدة إلدى تهددف الدراسدية التدي الحالدة .2
 مستنير. إشراف
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 المبحث الثاني
 التدريب الشرافي 

 مقدمة: 0.6.6
يدرة أهميدة كب اإلشدرا ييكتسدب التددريب نقصد بالتدريب اإلشرا ي أنه التددريب علدى رأ  العمدل، حيدو 

تعريدف المتددربين بالمهدام والمسدؤوليات  الدى ألنده يعتبدر مدن أهدم العوامدل التدي تدؤدي  ي بيئات العمل
والواجبدات والمهددارات التددي يحتاجونهددا لممارسددة أعمددالهم بالشددكل المطلددوب مددن خددهل وجددودهم مباشددرة 

عمددالهم خطددوة ، حيددو يكددون المشددرف أو المدددرب يراقددب ويتددابع ممارسددة المتدددربين أل ددي موقددع العمددل
 .بخطوة من أجل توجيههم وتصحيح مهامهم بالشكل المطلوب

وبالتددالي،  ددإن االسددتثمار  ددي التدددريب  ددي مكددان العمددل الددذي يسددمح للمددوظتين لتطددوير ور ددع مسددتوى 
 (.Nicole, et al, 2016) مهاراتهم بصورة منتظمة أمر ضروري لنجاة دائم ومستدام

المعدددارف والمهدددارات المحدددددة  يمتلدددك  موظدددفهدددو تدددو ير   ياإلشدددرا مدددن التددددريب الرئيسدددي  الغدددر و 
 ,Shamim  رتبط بالمعارف والمهدارات مباشدرة لمتطلبدات الوظيتدة.، حيو يمهمة  ي مجال العملوال

2013). 
كددذلك يددتم  ،مباشدرة المهددارات حيددو يددتم التعلدديم واكتسدداب العمددل مباشددرة  ددي موقددع تدددريباليددتم  كدذلك 

أدائهدم للعمدل ، كدذلك  خدهل مباشدرة علدى كتداءة المتددربين التعدرف و يدتمالمتددربين حيد أ ضدل اختيار
 موقدددع ادارة،  ذلدددك أثنددداء التددددريبو  للعمدددل االنضدددباطي المطلدددوب السدددلوك إلدددى ين المتددددرب توجيددده يدددتم

 م(.6112
يلتحددم بدده المتدددربين لممارسددة وتطبيددم ونقددل الخبددرات  ددي بيئددة عمليددة حقيقيددة مددن  اإلشددرا يوالتدددريب 

مهارات جديدة  نية  مأو إكسابه موالتي تهدف إلى صقل مهاراته مارسة مهام وواجبات الوظيتةخهل م
  .(م6112الريا ،  موقع  أو إدارية أو سلوكية

 :وفوائده اإلشرافيوفيما يلي أهم وسائل التدريب 
 لمددير الجديددد علدى المنظمدة ورسددالتها ورؤيتهدا وقيمهددا وهدو اطدهع الموظددف أو ا: التعريـف العــام

ومبادئها وأهدا ها وخططها المعتمدة ولوائحها وسياساتها واجراءاتها ونماذجهدا وبرامجهدا وأقسدامها 
 .وخدماتها ومسؤولي األقسام  يها، وذلك قبل مباشرة وممارسة العمل التعلي

http://www.alriyadh.com/329716
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 ويشددمل ذلددك اطهعدده علددى السياسددات التدددريب النظددري  ددي موقددع الوظيتددة التددي سددوف يباشددرها ،
واإلجراءات والنماذج والبرامج الخاصة بمهام هذه الوظيتة، وكيتية ممارستها، وكيف سديتم تقييمده 

 . يها
  التدريب العملي باإلشراف والتوجيه اللصيم، وهو أن يمكو لعدة أيام  ي موقع العمل التعلدي مدع

 ددددي تنتيددددذ ومباشددددرة األعمددددال والمهمددددات  موظددددف أو مسددددؤول أقدددددم مندددده أو أعلددددى مندددده، ويشددددارك
 .المختلتة لمدة تتراوة بين عشرة أيام وأسبوعين

  ،التدددريب العملددي بالممارسددة: و ددي هددذه التتددرة يبدددأ بممارسددة العمددل مباشددرة بنتسدده وبشددكل كامددل
ولكن تحت إشراف المشرف المباشر، حتى يتم التأكد من استيعابه العمل وقيامده بده علدى أ ضدل 

 .وجه
ذا  ددإن الوسددائل األربددع السددابقة مددن وسددائل التدددريب مهمددة جدددال للبدايددة السددليمة للموظددف  ددي أول وهكدد

شددهرين لدده  ددي العمددل الجديددد أو الوظيتددة الجديدددة. والمشدداهد أن كثيددرال مددن المددديرين والمددوظتين ربمددا 
واألدوات  يمكو أحدهم سنوات وهو ال يعرف أكثر أنظمة وشروط العمل وال يعرف الكثير من النماذج

والسياسددات واالجددراءات األساسددية للعمددل، وال يعددرف خطددوط االتصددال وال مهددام األقسددام األخددرى، وال 
يعددرف رؤيددة وال أهددداف المنظمددة واإلدارة.  ينددتج عددن ذلددك اندده يعمددل باجتهدداده وعلددى ضددوء مددا يظندده 

م الكثيددر مدددن صددوابال مددن ظددداهر العمددل،  يخطدددأ مددرة ويصدديب أخدددرى، بينمددا هدددذه التتددرة الددوجيزة تحقددد
المنا ع للمنظمة وللموظف وتحسن من أدائه وتجنبه الكثير من المعانداة والمشداكل، وتسداهم  دي قيامده 

ويعددر  هدذا المبحددو أبعداد التددريب االشددرا ي التدي تددم اسدتخدامها  ددي  .بواجباتده علدى الوجدده المدأمول
 .وهي دعم اإلدارة العليا للتدريب واالندماج الوظيتي الدراسة

 دارة العليا:دعم اإل 6.6.6
اللوجسددتية التددي تقدددمها اإلدارة العليددا لنجدداة عمليددة  وأالمعنويددة  وأالدددعم والمسدداندة سددواء الماديددة هددو 

 .اإلشرا يالتدريب 
 ,Shao & other  أحد أهم العوامل المهمة لنجاة التدريب على أنه دعم اإلدارة العليا ويعرف
2016). 
 التدريبأهمية  على قدر عالي من  هم كبار المسؤولين التنتيذيين  يكون  يهاهو الدرجة التي كذلك 

 .(Khan, 2013  والمشاركة  ي األنشطة
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مشداركة المددراء  دي توضديح األداء مدن خدهل الددعم والمسداندة التدي تقددمها االدارة العليدا ويعرف بأنه 
 بنداءل وضدع أهدداف واقعيدة الوظيتي بعد التدريب وتحديد الترص لتطبيدم المهدارات والمعدارف الجديددة و 

على التدريب، وكذلك العمل الجماعي لحل المشداكل أثنداء تطبيدم المهدارات الجديددة وتزويددهم بتغذيدة 
 (.Jayawardana, 2008  راجعة  ي حال تطبيم األ راد للمهارات الجديدة

االت، األمر لمجتتصف بيئة األعمال اليوم بازدياد حدة المنا سة والتغير المستمر  ي جميع احيو  
دارة العليا أن تتكيف مع التغييرات التي تحدو  ي هذه البيئة للمحا ظة على الذي يحتم على اإل

نتاج السلع والخدمات بتكلتة أقل، بل د وسائل المنا سة تعتمد  قط على إالتنا سية،  لم تع مزاياها
نتاج سلع اإلنتاجية، وان  واإلبداع  ي العمليات  أصبحت تتعدى ذلك إلى تطوير مهارات العاملين،

 & 866Markوتقديم خدمات جديدة ذات جودة أ ضل تهئم الحاجات والرغبات المختلتة للزبائن  

Thomas, 2007: .) 
دارة العليا للتدريب ضروري لضدمان أن التددريب لده  رصدة  دي تحقيدم النجداة علدى المددى إن دعم اإل

بددداع واالبتكددار ووجهددات النظددر ة تنظيميددة تقدددر اإلعد علددى خلددم بيئدددارة العليددا يسددايددد،  دددعم اإلالبع
ن التنوع  ي التدريب قد ال يتم بصورة مسدتمرة، أو قدد هب المتنوعة، وبدون هذه البيئة  إالمختلتة للموا

وبشددكل مسددتمر بمراقبددة  دارة العليددا أن تقددوممتطددور  ددي الشددركة، كمددا أن علددى اإل ال يكددون لدده مسددتقبل
 التددريب، وأن التغذيدة الراجعدة حدول التددريباتجاهدال ايجابيدال نحدو  ن هناكوتقييم التدريب وأن تضمن أ

 (.lim & Noriega, 2007يتم تقييمها من أجل التحسين  ي المستقبل  
تزايدددت أهميددة  التدددريب علددى أندده عمليددة اسددتثمار، لددذلك دارة العليددا تنظددر إلددىولهددذا  قددد أصددبحت اإل

تدريب، وهذا التركيز جعل العديد مدن تقنيدات تقيديم التددريب ذات مباشرة من ال تعود التيتحديد التوائد 
أهميددة كبيددرة لمدددراء التدددريب والددذين يتعرضددون للمسددائلة عددن نتيجددة بددرامجهم التدريبيددة والتددي صددممت 

 (.9م، ص6116لتحقيقها  مسعود والزيات، 
لين وتنميددة مهدداراتهم دارة العليددا حلقددة مهمددة  ددي المحا ظددة علددى كتدداءة العددامأن دعددم اإل ويــرى الباحــث

 وقدرة المنظمة على التنا    ي سوم العمل. 

 الندماج الوظيفي: 1.6.6
لترسددديخ مسددداهمة العددداملين  دددي كدددل الندددواحي   إن انددددماج العددداملين لدددي  هدددد ال بحدددد ذاتددده بدددل هدددو أداة

العداملين تعتبر كلمة اندماج العداملين أعمدم وأكثدر شدموالل مدن المشداركة، وتشدجع ، و اإلدارية بالمنظمة



82 

مددن الضددروري تددو ير المندداخ المناسددب بحيددو   علددى أن يكونددوال أكثددر قربددال والتصدداقال بأهددداف المنظمددة.
 يكون لدى العاملين  ي المنظمة تأثيرال  ي قراراتهم وأ عالهم المتعلقة بوظائتهم.

المشداركة ويعرف االندماج الوظيتي بأنه مقيا  للدرجة التي يشارك بها الموظف  ي وظيتته، وكدذلك 
ذا كددان لددديهم سددلطة علددى اتخدداذ القددرار االندددماج الددوظيتي لدددى المددوظتين إ  ددي صددنع القددرار، ويددزداد

 (.Khan, 2011  ولديهم مسؤوليات ذات قيمة للمنظمة
وكذلك المرونة العقلية عند  الحما  واإللهامالموظتين بمستوى عالي من مشاركة نه كما يعرف على أ

 1(Qureshi & Adam,  2016)أداء المهام 

 ما شخص أو ما ءلشي والئهم مدى عن يعبر العاملين اندماج( أن Lockwood, 2007  وأضاف 
  .المنظمة  ي

متعلقددة بالعمددل  وتتسددم بالحيويددة  إيجابيددةحالددة ذهنيددة  االندددماج اندده Chaudhary),2012 وعددرف  
 واإلخهص والتتاني للقيام بالعمل.

مسددتوى الحمدا  والتتدداني واإلخددهص بانده دماج الددوظيتي االند (Zhao & other, 2009 يصدف و 
أهدداف  والمنظمة التي يعمل بها. ويبذل الجهود المتميزة لتحقيم الذي يشعر به الموظف تجاه وظيتته

وعادةل ما يبدأ الموظف المنددمج عملده متحمسلدا ومندد علا نحدو   واستمرارها. المنظمة، ونجاحها وتقدمها
عمل بهمه ونشاط ويهدتم بكدل صدغيرة وكبيدرة  دي محديط عملده، وعنددما تكدون تقديم أ ضل ما عنده، وي

مواقته هذه مقابلة بالدعم والتقدير والتشجيع والمكا أة من اإلدارة،  إنه سيخلص  ي عمله ويؤديه على 
ويميددل الموظددف المندددمج إلددى أن يكددون أكثددر   .النحددو الددذي يعددزز مصددالح المنظمددة التددي يعمددل بهددا

تدي يبدذلها لهدا تدأثير تميزلا، ويهتم بعمله وبأداء وانجازات المنظمة، ويشعر بأن الجهدود ال إنتاجية وأكثر
وبإمكدددان  .المنظمدددة، وأنددده يعمددل ألجدددل شددديء أكثدددر مدددن مجددرد الحصدددول علدددى راتدددب  ددي جدددودة عمدددل

بقداء  أصحاب العمل تشجيع االندماج الوظيتي من خهل منح المكا آت والترقيات للعمال المتتوقين، وان
مددوظتين علددى علددم بددأداء المنظمددة وانجازاتهددا، وتددو ير التغذيددة العكسددية المنتظمددة. ومددن أهددم صددتات ال

 :(Zhao & other, 2009  حسب الموظف المندمج
 .إيمانه بالمنظمة التي يعمل بها .1
 . ضلأرغبته بالعمل لجعل االشياء   .6
 .متعاون ومحترم لزمهئه ومسؤوليه  .3
 .يعتز ويتتخر بهاله موقف إيجابي تجاه المنظمة، و   .1
  .اعتقاده الجازم بجودة منتجات وخدمات المنظمة  .5
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 .ن المنظمة تمكن الموظف من األداء الجيدألديه تصور ب  .2
  .يكون تصر ه خاٍل من األنانية، ويحرص أن يكون عضولا جيدلا  ي التريم  .7
 .كثر من متطلبات الوظيتةأاستعداده لعمل ما هو أبعد أو  .8

صل "ضعف االندماج الوظيتي" عندما يعتبر الموظف عمله غير ذي وعلى العك  من ذلك يح
أهمية  ي حياته، أي أن ارتتاع األداء أو انختاضه ال يؤثر على شعوره بالتخر والتقدير الذاتي, إذ ال 

 .يبرز لديه متهوم تقدير الذات واذا ما حصل ذلك  أنه يصعب تنمية الدا ع لدى الموظف
 لهدذا وطبقدال ، وقيمهدا منظمداتهم نحدو األ دراد يحملده إيجدابي اتجداه إال هدو مدا العداملين انددماج نإ

 الدوظيتي األداء لتحسدين الدزمهء مدع والعمدل التنظيميدة البيئدة أهميدة يددركون العداملين  دان التعريدف،
 (.Dernovse, 2008  ككل للمنظمة النتع لتحقيم وأيضا

 خصدائص بدثهو يتميدزون لمنددمجينا العداملين أن إلدى( Alewweld & Bismarck, 2003وأشدار  
 :هي سلوكية،

 لآلخرين منظماتهم عن إيجابية أشياء يقولون العاملين هؤالء أن. 
 منظماتهم  ي البقاء  ي الرغبة لديهم يتوا ر العاملين هؤالء أن. 
 الجهدود مدن المزيدد بدذل طريدم عدن لهدا النتدع وتقدديم منظمداتهم خدمدة إلدى العداملون هدؤالء يعمدد 

 .المضنيةو  اإلضا ية
 هناك طرق متعددة لندماج العاملين من أهمها:و 
 .تشكيل الترم لحل مشاكل العمل 
  مدراءهممناقشات العاملين مع. 
 .اجتماعات وحلقات الجودة 
 .تتعيل أنظمة االقتراحات 
االخذ بعدين االعتبدار عددة عوامدل تدؤثر  ال بد لها من االندماجحتى تتمكن اإلدارة من تتعيل سياسة و 

معاملددة الموظددف بدداحترام وأن تسددتمع إلددى وجهددات نظددره وتزيددل  يددة اندددماج المددوظتين وهددي  ددي عمل
 .عوائم االتصاالت بين المدير والمرؤوسين
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 المبحث الثالث
 ةالصفات الشخصي

 مقدمة:  0.1.6
لمتددربين، حيدو تسداعدهم هدذه الصدتات عنصر مهم و عال لددى االشخصية اإليجابية الصتات تعتبر 

ة والتتاعدددل واالسدددتتادة بشدددكل أ ضدددل وأسدددرع للدددتعلم وأداء المهدددام المطلوبدددة مدددنهم بشدددكل علدددى المشدددارك
 كفء. 

عمليدة التي يتمتع بهدا المتددربين تعتبدر مدن العوامدل المهمدة  دي  الشخصية المختلتة الصتاتحيو أن 
 .(Lancaster, 2013 والمشاركة بتاعلية  ي انجاز األعمال  نقل التدريب

مدن األ كدار والمشداعر والسدلوكيات  دائمدة نسدبيال أو سدمات أنمداط  شخصية بأنهداال كما تعرف الصتات
 ,Fletcher & Jason  التددي تعكدد  الميددل إلددى االسددتجابة بطددرم معينددة  ددي ظددل ظددروف معينددة

2013). 
ندت للتعامدل مدع األحدداو وكلمدا كان الصتات الشخصية هي تصدر ات يمتلكهدا األ دراد أ ويرى الباحث

 لي زيادة اإلدراك والتهم واالستتادة لديهم.ية يؤدي ذلك إهذه الصتات إيجاب
ويهددددف هدددذا المبحدددو للتعدددرف علدددى أبدددرز الصدددتات الشخصدددية متمثلدددة  دددي الكتددداءة الذاتيدددة، الدا عيدددة، 

 والقدرات المعر ية.

 الكفاءة الذاتية: 6.1.6
و يتصف من يمتلك ن يمتلكها المتدرب، حيصتات الرئيسية والمهمة التي يجب أالكتاءة الذاتية من ال

والنجدداة  مددن خددهل التغلددب  والقدددرة الكبيددرة علددى انجدداز المهددام الموكلددة لدده الثقددة العاليددة بهددذه الصددتة 
 .على التحديات التي تواجهه بكتاءة عالية مقارنة مع من ال يمتلك تلك الصتة

عيددة للددتعلم ونتيجددة المتدددربين الددذين لددديهم مسددتويات عاليددة مددن الكتدداءة الذاتيددة هددم األكثددر دا حيددو أن 
وانجددداز المهدددام  لدددي مكدددان العمدددلإ نقدددل التددددريب  الرتتددداع الدا عيدددة يكدددون هنددداك مسدددتوى عدددالي لعمليدددة

 Lancaster, 2013). 
 & Techakanont) الرئيسية لنتائج التددريب واحدة من المحددات بأنهاالكتاءة الذاتية تبرز أهمية و 

other, 2013). 
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كيدددف  كمدددا وتحدددددالشخصدددية  ا تدددأثير كبيدددر علدددى األهدددداف واإلنجدددازاتالكتددداءة الذاتيدددة لدددديهكمدددا أن 
 .(Ananta & Ponlapat, 2014  أنتسهم زونحتيو  يتكرون ، ون، يشعر األ راديتصرف 

 الدذات  عاليدة متهوم اإلنساني، حيو أن السلوك تتسير  ي الهامة المتاهيم الكتاءة الذاتية من تعتبرو 
 أنمداط التتكيدر  دي تدؤثر المدركدة الدذات القوة اإلنسانية،  تعالية تسيروت تحديد  ي رئيسيال  مركزال  يحتل

  عاليدة الدذات مسدتوى ارتتدع كلمدا أنده إال اإلنتداج مسدتوى تدنعك  علدى العاطتيدة واإلثدارة والتصدر ات
 (.81م، ص6115اإلنتاج  غانم،  مستوى ارتتع

 مفهوم الكفاءة الذاتية: 0.6.1.6
 دراد  دي قددرتهم علدى القيدام بالمهدام الموكلدة الديهم ير إلدى ثقدة وحكمدة األعرف الكتاءة الذاتية بأنها تشت

 .(Akkermans & Jos, 2015  ي سيام محدد 
القيددام بمتطلبددات التدددريب ومحتويددات البرنددامج ندده يمكندده د بأى اعتقدداد التددر تعددرف هددذه السددمة علددكمددا 

  .(Tziner & Aharon, 2007  وبكتاءة عالية التدريبي بنجاة
  دي الدتحكم علدى القددرة عدن ( الكتداءة الذاتيدة علدى أنهدا عبدارة12م، ص6111حسديب، عدرف  و 

 للذات. العامة التعالية اختبار  ي المرتتعة الدرجة عنه وتعبر المحيطة البيئية األحداو والظروف
 موقدف مرغوبدة  دي نتائج يحقم الذي السلوك أداء على قادر بأنه الترد توقع عن عبارة وكتاءة الذات

 (.86م، ص6115ين  غانم، مع
( الكتددددداءة الذاتيدددددة بأنهدددددا الميكدددددانزيم الدددددذي مدددددن خهلددددده يتكامدددددل 611م، ص6111ويدددددرى  الددددددردير، 

األشخاص ويطبقون مهداراتهم المعر يدة والسدلوكية واالجتماعيدة المرجدوة علدى أداء مهمدة معيندة ويعبدر 
 معين. عنها بأنها صتة شخصية  ي القدرة على أداء المهام بنجاة  ي مستوى

نتداج وتنظديم األحدداو وهدذا يسداعد تيدة هدي االحسدا  بقددرة التدرد علدى إأن الكتداءة الذا ويـرى الباحـث
 ومهامددهعلددى  هددم نمددو المهددارات لدددى األ ددراد، والكتدداءة الذاتيددة المنختضددة تختدد  العهقددة بددين التددرد 

 األ راد. مهارات تنميةوبالتالي تنقص من 
 مصادر الكفاءة الذاتية: 6.6.1.6

على معر ة  الأل راد الموهوبين، لذلك على األ راد لتحقيم قدراتهم أن يعتمدو الكتاءة الذاتية ليست سمة 
تتبع االعتقادات التي يكونها األ راد عن كتاءتهم وقدراتهم على أداء المهام المختلتدة مدن حيو  الذات.

 :((Ananta & Ponlapat, 2014أربع مصادر وهي 
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حيدو أن  تعتمد  ي المصادر علدى خبدرات التدرد السدابقة وخبرتده عدن أدائده،و  النجازات األدائية: .1
  القدرة المتصورة.على توقعات لها تجارب الشخص من النجاة والتشل 

تهديدد تحددي أو التدي بهدا نشدطة األمدن خدهل مراقبدة كيتيدة تعامدل اآلخدرين مدع  الخبرات البديلة: .6
 شكل قدرتهم.مع لتوقعات مقارنة اباأل راد حيو يبدأ دون عواقب وخيمة، 

أنهم قادرون على تحقيم أنشطة معينة هم أكثر  ةلتظي لديهم قناعةاأل راد الذين  القناع اللفظي: .3
 عرضة لتوليد مزيد من الجهد والحتاظ عليه من أولئك الذين يشكون  ي قدرتهم الخاصة.

ثدارات العاطتيدة السدلبية مثدل تشدوهها اإل أن  يمكن قدراته توقعات الترد من  الستثارة النفعالية: .1
التددوتر أو الخددوف والحالددة التسدديولوجية ، ألنهددا تقلددل بشددكل مباشددر األداء وتددؤدي إلددى سددلوكيات 

  أخرى.
 مكونات الكفاءة الذاتية: 1.6.1.6

 ( مكونات الكتاءة الذاتية على النحو التالي:83م، ص6115يرى  غانم، 
 دراد، وهدذا االعتقداد  دي القددرة علدى أداء العمدل يدتم االعتقاد الذي يكونه الترد أو مجموعة مدن األ .1

بصدددددورة تلقائيدددددة،  ددددداأل راد يدددددؤدون أعمددددداالل معيندددددة ويتسدددددرون نتدددددائج أدائهدددددم  دددددي هدددددذه األعمدددددال، 
ويسددتخدمون هددذه التتسدديرات  ددي تكددوين اعتقددادات عددن قدددرتهم  ددي عمددل جديددد  ددي نتدد  المجددال، 

م األكاديميددة تسدداعدهم  ددي تكددوين اعتقددادات  مددثهل االعتقددادات التددي يكونهددا الطددهب عددن قدددراته
 جديدة مما يستطيعون أداءه بمعار هم واتجاهاتهم التي يمتلكونها.

القدددرة أو الكتدداءة والددذي يعتقددد التددرد  ددي وجودهمددا وقددد يختلددف مصددطلح الكتدداءة الذاتيددة،  الكتدداءة  .6
د  ددي تواجددد أو امددتهك هددذه تعنددي القدددرة أو االمكانيددة أمددا الكتدداءة الذاتيددة  هددي االيمددان أو االعتقددا

القدددرة، ويحظددى االعتقدداد الددذي يكوندده التددرد بأهميددة كبيددرة مقارنددة بالقدددرات التددي يمتلكهددا بالتعددل، 
 مسددتوى التددرد مددن الدا عيددة والحالددة االنتعاليددة واأل عددال التددي يصدددرها تعتمددد بصددورة أكبددر علددى 

بالتعل ومن هنا  ان اعتقادات الترد  ي اعتقاده  ي القدرات التي يمتلكها وذلك مقارنة بما يمتلكه 
 قدراته هي العامل األساسي  ي تحقيم الذات.

 :الدافعية 1.1.6
تعتبددر الدا عيددة عامددل ذو أهميددة كبيددرة  للمتدددربين وهددي ضددرورة أساسددية لحدددوو الددتعلم، ألنهددا تسددتثير 

  وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجيهه نحو هدف معين.الترد سلوك 
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يمكدن أن تدؤثر علدى رغبدة المتددرب للمشداركة  دي التددريب وتدؤثر علدى مدا إذا كدان  ية دا عالحيو أن 
 .(Techakanont & other, 2013) م الءأ سيطبم التدريب  ي مكان العملالمتدرب 

نسدان علدى انجداز عمدل مدا، دا عية لها دور مهم  ي مثابرة اإلالأن  (11م، ص6112 ضاهر، ويرى 
لوك األ ددددراد، لددددذا كددددان موضددددوع الدا عيددددة وكيتيددددة اسددددتثارة الرغبددددة الذاتيددددة  هددددي المحددددرك األساسددددي لسدددد

للمددوظتين نحددو العمددل محددور اهتمددام المدددراء  ددي المؤسسددات الناجحددة لتحسددين مسددتوى أداء مددوظتيهم 
 وانجازهم للعمل بكتاءة و اعلية، ولتقليص معدل الدوران الوظيتي والتغيب عن العمل.

 مفهوم الدافعية: 0.1.1.6
لى رغبدة داخليدة لددى المتددرب لمعر دة محتدوى البرندامج التجريبدي لهسدتتادة منده مدن إ الدا عية  يرتش 

 .(Techakanont & other, 2013) اجل اشباع حاجة لديه وتحقيم هد ه
الدا عية بأنها مجموعة من القوى الداخلية النشدطة غيدر الملموسدة  (Bernotaite,  2013) قد عرف 

ل اإلنسدان أو بتددأثير مددن الخددارج تد عده للقيددام بسددلوك مددا وهدذه القددوى تحدددد شددكل التدي تنشددأ سددواء داخدد
واتجاه وشدة ومدة هذا السلوك، وأن الدا عية للعمل تعني الرغبة الذاتية للقيام بالعمل بالشكل والطريقدة 

 المطلوبة.
 ع اإلنسان لسلوك ( بأنها القوى الداخلية أو القوى الكامنة التي تحرك وتدم6111وعر ها  أبو شيخة، 

 ما إلشباع حاجاته وتختيف حاالت التوتر المصاحبة للنقص  ي تلك الحاجات.
نحددو   الجهدودمزيدد مددن  لبددذل ه اسدتعداد تؤكدددسدمة مددن سدمات التدرد  علدى أنهددا  يددةالدا عتعدرف كدذلك 

 .(Tai, 2006) مجموعة معينة من السلوك
لمواجهدده التحددديات والتغلددب عليهددا مددن خددهل  التددردقددوة تددؤثر وتسددتثير سددلوك  بأنهددا دا عيددةتعددرف الو 

 .(331م، ص6111 أبو جادو،  التصميم والمثابرة لتحقيم المستويات العالية
( الدا عيددة: بأنهددا امكانيددة صددياغة هدددف يتحدددى امكانددات  التددرد 11م، ص6117ويعددرف  أبددو شددقة، 

زمنيدة محدددة مدع تدو ير ووضع خطة إنجازيه، لتحقيم هذا الهدف على ضوء معايير الجدودة  دي  تدرة 
 مؤشر للنظام نحو تحقيم الهدف.

( الدا ع االيجابي: هو ميل الترد لبذل الجهد من أجل تحقيم النجداة 72م، ص6113ويرى  العنزي، 
 والتتوم على اآلخرين.

والدا ع: هو استعداد الترد للسعي  ي االقتراب من النجاة، وتحقيم هدف معين و قال لمعيار معين من 
حساسه بالتخر واالعتزاز عند إتمام ذلك  الخيري،  الجودة  (.61م، ص6118أو االمتياز وان
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 .ورغباته إلشباع حاجاتهمعين وموجه لسلوك  الترد  منبه داخلي تد عأن الدا عية هي:  ويرى الباحث
 تصنيف الدوافع: 6.1.1.6

ام لمدا لهدا مدن دور بدارز بشدكل عد  دي موضدوع الدا عيدة  ة األخيدر  السدنواتلقد زاد اهتمدام العلمداء  دي 
  ي تحريك وتوجيه واستمرارية السلوك و يما يلي بع  التصنيتات للدوا ع  ومنها:

 )11م، ص6112ضاهر، ) حسب مصدر استثارتها:تصنيف الدوافع  .0
 هي دوا ع نابعة من داخل اإلنسان، وتمثل قيمة حقيقة له، وكمثال على ذلك عندما : دوافع داخلية

ذات العمدل وهدو يراعدي ضدميره  دي ذلدك، ألنده يجدد متعدة  دي أدائده رغدم غيداب يؤدي الترد العمل ل
 .المكا آت الخارجية

  التحتيددز للعمددل مددن خددهل الحصددول علددى  هددي دوا ددع مصدددرها مددن الخددارج،  مددثهل : خارجيــةدوافــع
 جوائز ومكا آت وشهادات تقدير من صاحب العمل.

 وعاا، ويتمثل في:المنشأ، وهو التصنيف األكثر شيحسب تصنيف الدوافع  .6
 وهددي اسددتعدادات يولددد التددرد مددزودال بهددا، تسددمى بالدددوا ع التطريددة، تتمثددل  ددي:  دا ددع دوافــع أوليــة :

 (.21م، ص6119الجوع، دا ع العط ، دا ع الجن ، دا ع األمومة(.  الخالدي، 
 تدددرد، : وهددي الحاجدددات النتسدددية المكتسدددبة مددن البيئدددة االجتماعيدددة التددي يعدددي   يهدددا الدوافـــع ثانويـــة

 (.611م، ص6119كالحاجة إلى الحب، والحاجة إلى المكانة االجتماعية  كتا ي، 
 تقسيم عالم النفس )مواري( للدوافع ويتمثل في تقسيمها إلى قسمين: .1
  ،وهذه سميت بالدوا ع ذات الصبغة التسيولوجية وهي تمثدل دوافع ترتبط بالتكوين البيولوجي للفرد

 . الجوع، العط ، واالخراج، والجن
  :وهدي تلدك الددوا ع ذات األصدل النتسدي التدي ال تدرتبط دوافع تـرتبط بالوظيفـة السـيكولوجية للفـرد

 بتسيولوجية الترد، ومنها دوا ع التحصيل والتتوم واالستقهل.
 نظريات الدوافع: 1.1.1.6

ا ع ويمكن لقد حظيت الدوا ع بقبول واهتمام كثير من الباحثين ولقد تعددت النظريات التي تناولت الدو 
 ايجاز تلك النظريات  ي التالي:

 نظرية الوجود والنتماء والنمو: .0
قددام  الدددر ر( بتقددديم تصددور معدددل للتنظدديم الهرمددي للحاجددات اشددتمل علددى ثددهو حاجددات رئيسددة وهددي 
حاجات الوجود، وحاجات االنتمداء، وحاجدات النمدو،  حاجدات الوجدود تهدتم بتدوا ر متطلبدات الحاجدات 
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ان، أما حاجات االنتماء  أنه تشتمل على رغبة الترد  ي وجود اتصال وعهقدات جيددة األساسية لإلنس
بيندده وبددين اآلخددرين، علددى أن تكددون هددذه العهقددات مسددتمرة، أمددا المجموعددة الثالثددة  هددي مددن حاجددات 
النمو،  هي تعد رغبة جوهرية بالتطور الذاتي، كما ا تر   الدر ر( أنه لدي  هنداك ترتيدب  دي اشدباع 

 (.56م، ص6115الحاجات  أبو جراد، هذه 
 نظرية اتكنسون: .6

تهدددف هددذه النظريددة إلددى توقددع سددلوك األ ددراد والددذين رتبددوا بتقدددير مرتتددع أو مددنخت  بالنسددبة للحاجددة 
لإلنجاز، ويشير اتكنسون إلى أن مرتتعي الحاجة لإلنجاز يكون لديهم استعداد أو مثابرة للوصول إلى 

للحصددول علددى األشددياء التددي تتدديح لهددم إنجدداز بعدد  األهددداف التددي النجدداة، كددذلك يكونددون مددد وعين 
توجد  يها  رص النجاة، ويتجنبون األعمال السهلة، ويقبلون على التدريب ليصبحوا أكثر إنجازال، كما 
أن هؤالء األ راد يتضدلون الحصدول علدى النقدد  دي وقتده وتغذيدة عكسدية عدن أدائهدم وتظهدر الدراسدات 

م، 6119المرتتدع يقومدون بدأداء أ ضدل خاصدة  دي األعمدال الجديددة  مجددي،  أن هؤالء ذوي االنجاز
 (.118ص

 نظرية الهدف: .1
صدداحب هددذه النظريددة العددالم  أدويددن لددوك( والددذي أوضددح بددأن الدددا ع واألداء يكونددان مددرتتعين عندددما 

بدين مدع يحدد األ راد أهدا هم، وعندما تكون هذه األهداف مقبولة وواضحة ويتو ر لهدا تغذيدة عكسدية ت
 معدالت ودرجات األداء لأل راد.

لذلك وجب علدى اإلدارة التدي ترغدب  دي زيدادة دوا دع األ دراد نحدو العمدل ور دع أدائهدم أن تدو ر مدا يلدي 
 (:55م، ص6113 ربابعة، 

 .تحديد األهداف والمهام التي يتوقع منهم أداؤها بشكل واضح 
 ة من قبل األ راد.أن تكون المهام والعناصر التي تتضمنها األهداف مقبول 
 .تح قنوات للتغذية العكسية لبيان درجة أداء الترد  
 نظرية الحاجات .4

تتتددر  هددذه النظريددة أن هندداك حاجددات يشددعر بهددا التددرد، وتعمددل كدددا ع محددرك للسددلوك وقسددم العددالم 
 إبراهددام ماسددلو( الحاجددات االنسددانية إلددى خمسددة مسددتويات وضددعت علددى شددكل هددرم قاعدتدده العريضددة 

 (.69م، ص6112التسيولوجية  الداية، الحاجات 
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 وهي حاجات أساسية تحا ظ على التدرد ونوعده ومدن أمثلتهدا إلدى الحاجدة الحاجات الفسيولوجية :
 إلى الطعام، الشراب، الراحة، النوم... إلخ. 

 ويتمثددل ذلددك  ددي تددأمين التددرد وحمايتدده مددن خددهل تددأمين العمددل، الحاجــة إلــى األمــن والســتقرار :
 شات، والرعاية الصحية واالجتماعية.وأنظمة المعا

 نشدداء عهقددات تتسددم الحاجــات الجتماعيــة : يتمثددل ذلددك  دي رغبددة التددرد  ددي وجددوده بدين جماعددة وان
بددداالعتزال والدددود، كمدددا أن التدددرد يسدددعى للحصدددول علدددى مركدددز بدددين الجماعدددة التدددي ينتمدددي إليهدددا، 

ت، والمناقشات، مما يؤدي إلى ويتضح ذلك جماعة العمل وأقسامها اإلدارية واللجان واالجتماعيا
 إشباع الحاجات االجتماعية.

 يحتاج الترد إلى المكانة االجتماعية، ويحتاج إلى الشعور باحترام اآلخرين، ثم الحترام والتقدير :
اإلحسدددا  بالثقدددة ويزيدددد  دددي االحتدددرام والتقددددير، الحدددوا ز المعنويدددة كالترقيدددات واأللقددداب وخطابدددات 

 الشكر والتقدير.
  تتمثددل تقيدديم التددرد لقدراتدده ومهاراتدده وتحقيددم قدددر ممكددن مددن االنجددازات أو توكيــد الــذاتتحقيــق :

التي تسعده، واأل راد  ي توكيد ذواتهم يبحثون عن مهام ذات طبيعة متحدية لقدراتهم تدد عهم إلدى 
 تطوير مهاراتهم وقدراتهم االبداعية، واالبتكارية بالشكل الذي يؤدي إلى إنجداز عدال يسدتطيع مدن

 خهله أن يحقم ذاته.
 

 

 ( هرم ماسلو6.1شكل )
 (60م، ص6102)المصدر: الداية،  
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 القدرات المعرفية: 4.1.6
أصددبحت منظمددات األعمددال تدددرك بددأن المعر ددة مددن المدددخهت لددي  لمنتجاتهددا وعملياتهددا  حسددب بددل 

صدددبح بقددداء لبقائهدددا واسدددتمرارها ونجاحهدددا،  قدددد  رضدددت ضدددرورات المنا سدددة  دددي السدددوم عليهدددا ذلدددك، وأ
المنظمة  ي طليعة المنا سدين يتطلدب منهدا امدتهك االدارة المعر يدة أو مدا يسدمى بدالقوة العقليدة القدادرة 

 على احتواء واستيعاب مجمل التغييرات التي تحيط بها.
لددذلك تتطلددع المنظمددة إلددى امددتهك العنصددر البشددري الددذي يتمتددع بالصددتات التددي تسدداعده  ددي مواجهددة 

حدى هذه الصتات المهمة هي القدرة المعر يدة  التدي تعتمدد علدى الددما   التغيرات السريعة بالمنظمة وان
عندددما نحتدداج للقيددام بدداي مهمددة مددن أبسددطها إلددى األكثددر تعقيدددا مثددل القدددرة علددى الددتعلم، القدددرة علددى 

وي على سبيل المثال اإلجابة على الهاتف ينط حل المشاكل.و  واالهتمام التتكير  التذكر، والقدرة على
سدددماعة علددى تصددور  سددماع نغمدددة رنددين(، اتخدداذ القددرارات  اإلجابدددة أو ال(، المهددارات الحركيددة  ر ددع 

(، والمهددددارات اللغويددددة  الكددددهم ولغددددة التتدددداهم(، والمهددددارات االجتماعيددددة  تتسددددير نبددددرة الصددددوت الهدددداتف
 .(Michelon, 2016) (الطرف اآلخروالتتاعل بشكل صحيح مع 

ذات القيمدة  بدالقرارات التنبؤ تمكن األ راد من  المعر ية والمهارات القدرات  ي التردية الترومحيو أن 
 .(Cokely, 2009  منطقيا والمتسقة العالية

 مفهوم القدرات المعرفية: 0.4.1.6
أن القدرات المعر ية مجموعة من القدرات العقلية أو العمليات التدي هدي  (Michelon, 2016  ويرى

 الترد   ي كل وقت حين يكون مستيقظ. تصر اتجزء من 
 .(Le & others 2000) التذكر، وحل المشكهتالتتكير،  التعلم، بأنها خصائص مميزة  ي وعر ت

وتصدنيف تصدوراته لبيئدة العمدل مدن اجدل يسدتطيع التدرد مدن خهلده تنظديم   نمدوذج وتعرف على أنهدا 
 1(Au, 1997) التعامل مع سلسة من األحداو المتضاربة والمربكة

أن القدرات المعر ية منظومة متكاملة من العوامل التي تسداعد التدرد علدى القيدام بالمهدام  ويرى الباحث
 المطلوبة بشكل  عال.

بعد  المصدطلحات األخدرى التدي لهدا ارتبداط  للتعرف أكثر على متهوم القدرات المعر ية البد من  هم
مدددع القددددرات المعر يدددة ومدددن هدددذه المصدددطلحات  القددددرة ، المعر دددة(، لدددذا كدددان البدددد أن نميدددز بدددين هدددذه 

 المتاهيم على النحو التالي:

http://sharpbrains.com/blog/author/pascale/


32 

والموجددودة لديدده   المواهددب والملكددات المولددودة مددع اإلنسددان،التطريددة و  االسددتعداداتتعنددي : القــدرة .1
وتنمو وتتطور معه خدهل مراحدل حياتده ويمكدن اكتشدا ها  دي األداء أو  هلور  يوالتي تتشكل وتتب

 (Mujamami, 2014) الممارسة ويمكن لهذه القدرات تهيئته للنجاة  ي ميدان معين
 .تعني الحصيلة التراكمية من المعلومات النظرية التي درسها الترد: المعرفة .6

 :ممارسة القدرات المعرفية أهم الوظائف العقلية التي تساعد على 6.4.1.6
 أهددم الوظددائف العقليددة التددي تسدداعد علددى ممارسددة القدددرات المعر يددة( أن Michelon, 2016يددرى  

 تتمثل  يما يلي:
 . الشم، اللم ، السمع، الخ( مثل وتتسير المثيرات الحسية : تميزاإلدراك / التصور .1
 . ي بيئة العمل المهامدارة والقدرة على إ ،القدرة على الحتاظ على التركيز: النتباه .6
 : القدرة على التذكر قصير األجل وكذلك الذاكرة  طويلة االجل.الذاكرة .3
: وهددي القدددرة البدنيددة والحركيددة للتعامددل مددع األشددياء مثددل اسددتخدام اليددد اليمنددى و ددي نتدد  الحركــة .1

 الوقت االستتادة من اليد اليسرى.
خراجها لتظا.: القدرة اللغوية على التحدو وترجمة األصاللغة .5  وات إلى كلمات وان
، لتهدددم العهقدددة المكانيدددة بدددين الدددواردةالقددددرة علدددى معالجدددة المثيدددرات البصدددرية : البصـــرية العمليـــة .2

 والسيناريوهات. لوضع التصوراتاألشياء، 
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 المبحث الرابع
 لدى الخريجين مهارات التوظيف

 مقدمة: 0.4.6
ا عامهل  التوظيف مهارات تشكل  ينسدجم بمدا ذاتهدم تطوير وكذلك األعمال منظمات  ي لعاملينل مهمل

 .المنظمة أداء تحسين وبالتالي أدائهم، لتحسين البشرية الموارد تنمية  ي الحديثة االستراتيجيات مع
  دي أهميدة األكثدر العنصر هي بل اإلنتاجية، للعملية الرئيسة العناصر من التوظيف مهارات وتعتبر

تحددي األكبددر للخدريجين للحصدول علددى  رصدة عمددل لوجدود ضددعف وهدي تمثددل أهدم العقبددات وال. ذلدك
 ونقص  ي المهارات التي يمتلكوها لمقابلة متطلبات سوم العمل. 

(، أن هنداك عددة تحدديات تواجده الخدريجين  دي عمليدة التوظيدف ولكدن Tessa pillar, 2015وتدرى  
% مدددن 85أن  مددن أهددم هدددذه التحددديات هدددي ضددعف ونقدددص المهددارات لددددى الخددريجين، حيدددو وجدددت
 الشركات البريطانية تقر وتعترف بأن هناك  جوة  ي المهارات الهامة داخل مؤسساتهم.

 مفهوم المهارات: 6.4.6
المهارة هي "الحصيلة التي تتو ر لددى الشدخص مدن مجموعدة معار دة وخبراتده التدي تعينده  دي النهايدة 

معطيددات متنوعددة وقدددرات  علددى حسددن القيددام بدددورة  ددي مجددال تخصصدده لددذلك  ددي خلدديط متكامددل مددن
بأنهدا " القددرة متعددة يكتسبها الشخص ويتعلمها من تأهلده العلمدي وممارسدته العمليدة" وتعدرف المهدارة 

يبذلده التدرد مدن  على القيام بعمدل مدن األعمدال بشدكل يتسدم بالدقدة والسدهولة والسديطرة واالقتصداد  يمدا
  (.م6112، جهد ووقت"  شبير

بأنهدددددا: "مقددددددرة تكتسدددددب بالمهحظدددددة أو الدراسدددددة أو  المهدددددارة  (661م، ص6111 الصدددددو ي،  يعددددرف
 التجريب  ي األداء العقلي واألداء البدني".

وهي القدرة المكتسبة التي تمكن المتعلم مدن انجداز أعمدال تعليميدة بكتداءة واتقدان وأقصدر وقدت ممكدن 
 (.13م، ص6111وأقل جهد وعائد تعليمي أو ر"  المقرم، 

ادين العمددل التددي تدددل علددى أن الشددخص المدداهر هددو الشددخص الجديددد  ددي أحددد ميددالمهددارة ل موتسددتخد
نتددداج، والتدددي تتدددألف عدددادة مدددن عددددد مدددن القددددرات المرتبطدددة أو المسدددتقلة، كمدددا يمكدددن تددرتبط بعمليدددة اإل

م، 6111وصددددف هددددذا الشددددخص بأندددده درجددددة مددددن الكتدددداءة والجددددودة  ددددي األداء  البكددددري والكسددددواني، 
 (.17ص
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 أو المهحظة تعني الحصيلة التنية التي حصل عليها الشخص من التدريب  هارةأن الم ويرى الباحث
 العمل.تلك المعلومات وتطبيقها  ي   تشير إلى القدرة على استخدامو 

 أنواع المهارات: 1.4.6
هناك تصنيتات عديدة ألنواع المهارات و يمكدن تقسديم هدذه التصدنيتات إلدى ثهثدة أندواع رئيسدية وهدي 

 (:51م، ص6111 قريقع، 
جدددراء التجدددارب والنشددداطات  مهـــارات عمليـــة )يدويـــة(: .1 وتتمثدددل  دددي اسدددتخدام األجهدددزة واألدوات وان

 العلمية عمليال وخبريال، كما تتمثل  ي عمل الرسومات االحيائية والتزيائية والكيمائية وغيرها.
المراجددع وتتمثددل  ددي اجددراء بعدد  العمليددات مثددل اختيددار  مهــارات تعليميــة/ تعلميــة )أكاديميــة(: .6

والمصدددادر العلميدددة وتحديدددد المدددادة العلميدددة  يهدددا واسدددتخدام الددددوريات والمجدددهت العلميدددة بصدددورة 
صحيحة و اعلة، كما تتمثل  ي تصميم الجداول االحصائية والرسومات البيانية والخرائط العلمية 

 و همها بصورة تحليلية ناقدة.
والتتداهم مدع اآلخدرين وتكدوين الصدداقات  تتمثل  دي كيتيدة التعامدل مدع الندا  مهارات اجتماعية: .3

 وغيرها.

 أهمية المهارات: 4.4.6
 (  يما يلي:32م، ص6119تكمن أهمية المهارة كما العديد من الباحثين مثل  أبو سويرة، 

جعددل أداء المهددارة العمليددة المددتعلم مشدداركال نشددطال  ددي عمليددة الددتعلم،  هددو يجمددع بيانددات، ويبحددو   .1
تاهيم، ويحدل مشدكهت ويسدتنتج أو يسدتدل، ويتسدر ويعلدل، وكدل هدذه ويكشف عهقات، ويكون م

 المهارات مطلوبة للتعلم.
ئي الدتعلم لى اختهف قدراتهم سواء كانوا بطلجميع المتعلمين ع يعتبر أداء المهارة العلمية مناسبال  .6

 ه.أو موهوبين، حيو يسير كل  رد  ي العمل بسرعته الخاصة بما يؤدي إلى زيادة تقديره لذات
تجعل المهارة العلمية الموقف التعليمي مشوقال للتعلم وتبعد عنه الملل الدذي يشدعر بده خدهل تعلدم  .3

 الجانب التجريدي النظري البحت.
تنمدددي المهدددارات العمليدددة لددددى المدددتعلم بعددد  المهدددارات المرغدددوب  يهدددا كمهدددارة العمدددل الجمددداعي  .1

اآلخدرين باإلضدا ة إلدى أنهدا تكسدبه بعد  ومهارة التنظيم وتناول االدوات واعادتها، والتعاون مع 
 القدرات على االستنتاج والتتسير والصبر.
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 المهارات: تنميةمبادئ  1.4.6
م، 6111هنداك مجموعدة مددن المبدادئ والشددروط الهزمدة لتنميدة المهددارة علدى النحددو المطلدوب  قريقددع، 

 (:56ص
 عنها.أن يكون تدريسها وظيتيال متصهل بالمادة الدراسية ولي  منتصه  .1
 معنى المهارة والغر  منها ويتو ر له الحا ز لتنميتها. المتدربأن يتهم  .6
لإلشراف أثناء محاوالتده األولدى لتطبيدم المهدارة ليكدون عدادات صدحيحة مندذ  المتدربأن يخضع  .3

 البداية.
 ان تتو ر  رص متكررة للمران مصحوبة بتقويم مباشر بين مواطن الخلل والنجاة  ي األداء. .1
إلدددى توجيددده  دددردي مبندددي علدددى أسدددا  المقدددايي  التشخيصدددية والمهحظدددة نظدددرال  متددددرباليحتددداج  .5

 الختهف أ راد المجموعة  ي استعداداتهم وقدراتهم على التعلم.
 ان يتم تقديم المهارة على مستويات متزايدة من  ي التعقيد من سنة دراسية ألخرى. .2
ذلدددك بتطبيقهدددا  دددي مواقدددف عديددددة  دددي كدددل مرحلدددة علدددى تعمددديم، المهدددارة ، و  المتددددربينمسددداعدة  .7

 ومتنوعة، وبذلك يمكن تحقيم أكبر قدر ممكن من انتقال أثر التعلم.
أن يكون برنامج التعلم مرنال بدرجة كا ية، بحيو يسدمح بدتعلم المهدارات حسدب حاجدة المدتعلم مدع  .8

 إمكان تعليم مهارات مختلتة معال.

 المهارات: تنميةخطوات  2.4.6
م، 6111دري  المهدددددارة القيدددددام بدددددالخطوات اآلتيدددددة  البكدددددري والكسدددددواني، يجدددددب علدددددى المعلدددددم عندددددد تددددد

 (:137ص
ــديم للمهــارة .1  للمتدددربينبتقددديم النصددائح العامددة واالرشددادات والتعليمددات  المدددرب: حيددو يقددوم التق

التعمديم أوالل ،  دذلك يعطدي  المتددربين المددربحول ما سيقومون به وكيتية القيدام بده، وقدد يعطدي 
 مما يولد لديهم حا زال يساعد على التعلم. المهارة معنى

 المتدددربينبمراجعددة  المدددربهددذه الخطددوة بتتسددير المبدددأ، وقددد يقددوم  ددي  المدددرب: ويقددوم التفســير .6
 ببع  المعلومات السابقة والضرورية لتهم المبدأ أو التعميم ، وبالتالي الكتساب المهارة الحالية.

السدبب  دي اسدتخدام هدذه الخطدوات واالجدراءات، هدو  أن للمتددربين المددرب: وهندا يوضدح التبرير .3
 ألنها تؤدي إلى النتيجة الصحيحة.
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علدددى اتمددام العمدددل بسددرعة ودقدددة واتقددان، ويكسدددبه  المتدددربتطدددور قدددرة   : وهدددذه الخطددوةالتــدريب .1
 المهارة الهزمة.

  مهارات التوظيف: 7.4.6
لددددب لوظيتددددة مددددا، وبينمددددا تكددددون مهددددارات التوظيددددف سددددواء التقنيددددة أو الشخصددددية مهمددددة عنددددد التقدددددم بط

ي السدبب  دي الحصدول المهارات التقنية هي سبب الحصول علدى المقابلدة  دإن المهدارات الشخصدية هد
ن اصددحاب العمددل يبحثددون عددن األشددخاص القددادرين علددى تأديددة عدددة مهددام باإلضددا ة علددى الوظيتددة أل

 ع جيدد عدن الشدركة للعمدهءالى تمتعهم بالشخصدية المناسدبة والتدي تدتهءم مدع الشدركة وتعطدي انطبدا

(Investopedia, 2014). 
واألرباة،  اإلنتاجية  لتحسين األساسية أهم األدوات من على أنها واحدة التوظيف مهارات إلى ينظرو 
هي عبارة عن نموذج دقيم ومطور يساعد العاملين على تطوير وتنميدة مهداراتهم للبقداء بالوظيتدة أو و 

 .(Sung, 2013   ضلالحصول على وظائف ذات رواتب أ
 البع  عر ها إذ والتحليل والدراسة البحو  ي البشرية لمواردل والتنموية اإلدارية األدبيات تناولت وقد

  درص لزيدادة عرضدة أكثدر الخدريجين جعدلالتدي ت  الشخصدية والصدتات والمتداهيم المهدارات أنهدا علدى
 ) والمجتمدع وعلدى المنظمدة، ،علديهم ئدةبالتا يعود ما وهو المختارة، مهنهم  ي النجاة وتحقيم العمل

Wellman, 20101) 
 المجتمدع  دي األ دراد كدل ومعلومدات ومهدارات قددرات زيدادة تسدتهدف التدي العمليدات تلدككدذلك هدي 

 .(25م، ص6116 اللوزي،  خاص بشكل المنظمات  و ي عام بشكل
 المهارات الشخصية 0.7.4.6

 المهدددارات الناعمدددة، المهدددارات اإلداريدددة، المهدددارات يطلدددم عليهدددا مسدددميات مختلتدددة علدددى سدددبيل المثدددال 
نهدددا المهدددارات العامدددة مثدددل العمدددل الجمددداعي، االتصدددال التعدددال، حدددل تعدددرف علدددى أ. و اإلنسدددانية، الدددخ(

طددوير وتنميددة هددذه المشددكهت، وهددي مطلوبددة بشددكل كبيددر مددن قبددل قطدداع األعمددال والصددناعة، وان ت
 .(Nicole, 2016  يتةالمهارات يزيد من قدرة الترد للحصول على وظ

"تلدددك المهدددارات األساسدددية التدددي تدددرتبط بقددددرة الشدددخص علدددى التعامدددل مدددع  عر دددت علدددى أنهددداوكدددذلك 
 األخرين، وعر  أ كاره بصورة مقنعة ولبقة، وقدرته على التواصل واالتصاالت، واستخدام السلوكيات

ضدمن  بدائن أثنداء خددمتهم، والعمدلالقيادية التي تميز عهقاته مع األخرين، والمبادرة، والتتاعل مدع الز 
 (.م6112،  ريم عمل مشترك، الخ"  شبير
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 لتقدديم المثاليدة الطريقدة وهدي ،المهنديالنجداة  لتحقيدم العمدل مكدان  دي  المطلوبدة القددرات كذلك هدي
 المواقدف  دي وتصر اته سلوكه و االنسان لشخصية كبيرة صلة ذات المهارات  وهذه لآلخرين، نتسك
 (.م6111حجاج،   بها يمر التي

 .(Nicole, 2016  امها بين مختلف األدوار والوظائفاستخد يمكنتلك المهارات التي هي و 
الممارسدة العمليدة واالحتكاكدات اليوميدة،  حصديلة مدن تتكدون الشخصدية المهدارات نأ القدول يمكدن

 .)78م، ص6113وتتعلم المهارات الشخصية بالموظف  شعبان، 
لشخصدية هدي  دن وعلدم للتعامدل مدع المحديط الدذي يعمدل بده التدرد بصدورة أن المهدارات ا ويرى الباحث

 الئقة، وهي قدرات شخصية تمكن الترد من إظهار نتسه وتوصيل أ كاره بطريقة الئقة ومقنعة. 
 :يلي ما المهنية بالقيم الوقت ذات في المرتبطة الشخصية المهارات أهم

، لحياتيدة  الشخصدية( وسدوف يدتم ذكرهدا بإيجدازتعددت المهدارات التدي تنددرج تحدت مسدمى المهدارات ا
أقسدددام المهدددارات الحياتيدددة  الشخصدددية( كمدددا وردت علدددى  موقدددع  )م6111(حيدددو ذكدددر شدددم  الددددين 

 (، وهي كالتالي:م6112، كوم موضوع.
مثل مهارات الّتواصل الخاّصة بالعهقات بدين األشدخاص، والّتواصدل  :مهارات الّتصال والّتواصل .1

بداء اللتظي، والّتوا صل غير اللتظي، وخارطة الجسد، واإلصغاء الجّيد، والّتعبير عن المشاعر، وان
 .المهحظات والّتعليقات  من دون توجيه اللوم (، وتلّقي المهحظات والتعليقات

ذات التاعلية والكتاءة، من خهل الوظيتة التي تخددمها، ويوجدد  والتواصل تظهر أهمية االتصالو 
البطددددل،  يمكددددن توضدددديحها  يمددددا يلددددي  والتواصددددلف أساسددددية لهتصددددال علددددى األقددددل أربعددددة وظددددائ

 :(26، صم6117
 تقدددديم المعلومدددات التدددي يمكدددن أن تسددداعد  ي: مدددن أهدددم وظدددائف المعلومدددات هدددتقـــديم المعلومـــات

 التنظيم على التكيف مع المتغيرات الداخلية  ي البيئة المحيطة.
 ظدائف االتصداالت لتحديدد مدن الدذي يقدوم : تستخدم هذه الوظيتة من و إصدار الوامر والتعليمات

 بأداء وظيتة معينة.
 غالبال إلى األ راد الذين يخضعون للسدلطة المباشدرة للمددير،  -: توجه هذه الوظيتةالتأثير والقناع

وبالتالي تستبدل وظيتة إصدار األوامر والتعليمدات، بالتدأثير واإلقنداع حتدى يمكدن الحصدول علدى 
 لوبة.السلوك أو االستجابة المط
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 يعبر متهوم االتصاالت التكاملية، عن تلك الوظيتة التدي تقدوم بهدا االتصداالت، تحقيق التكامل :
للتأكددددد مددددن وضددددع مختلددددف الوحدددددات التنظيميددددة  ددددي المنظمددددة وكددددذلك العهقددددات  يمددددا بددددين هددددذه 

كمددا يمكددن أن تقدددم االتصدداالت التكامليددة، خدمددة تحقيددم التكامددل بددين التنظدديم وبيئتدده  الوحدددات.
كدددذلك تسددداعد االتصددداالت التكامليدددة التنظددديم، علدددى تحقيدددم ندددوع مدددن اإلدارة والتشدددغيل  ،لخارجيدددةا

 .المتسم والسل 
دارة الـــّذات .6  البددداطني للّسددديطرة، ومهدددارات تقدددديرمهدددارات لزيدددادة المركدددز  مثدددل :مهـــارات الّتعامـــل واا

 تددددأثيرات، والقدددديم،ر ددددة الحقددددوم، والبندددداء الثقددددة، ومهددددارات الدددوعي الددددّذاتي بمددددا  ددددي ذلدددك مع الدددّذات/
هددات، ومددواطن القددّوة ومددواطن الضددعف، ومهددارات تحديددد األهددداف، ومهددارات تقيدديم الددّذات /  والتوجُّ

 .التقييم التقديري للذات ومراقبة الذات
دارة الندزاع، ومهدارات توكيدد الدّذات، ومهدارات  :مهارات الّتفاوض/الّرفض .3 مثل مهدارات التّتداو  وان

 .الّر  
 وأ التخاطدب عمليدات  دي محيطده مدع التتاعدل عندد نسداناإل يسدتخدمه بيعيدال ط سدلوكال  التتداو و 

 حدوار عمليدة وأ الطدر ين، بمصدالح يتدي اتتدام ىلدإ للوصدول جهتدين بدين المسدتمرة االتصداالت
 حدول واخدتهف اتتدام نقداط وجدود بسدبب اكثدر وأ طدر ين بدين مسدتمرة واتصداالت وتخاطدب
 نتيجدة كثدرأ وأ طر دان  يهدا يتتاعدل عمليدة التتداو  عمليدة ن دإ وبالتدالية، المشدترك المصدالح

 وقدد بهدا المرتبطدة الموضدوعات حدول الحدوار دون تحقيقهدا يتعدذر بيدنهم مشدتركة مصدالح لوجدود
 نهائي اتتام ىلإ للتوصل طرف كل من دلةواأل الحجج لتقديمواآلراء  االهداف بمناقشة ذلك يكون
 (.31م، ص6111 حجاج،  المشتركة المصالح يحقم

مثددل الددتقمُّص العدداطتي  تتهُّددم الشددخص المقابددل والّتعدداطف معدده(،  :الــذكاء العــاطفي / الوجــداني .1
دارة  والمقددددرة علدددى االسدددتماع الحتياجدددات اآلخدددر وظرو ددده وتتّهمهدددا، والّتعبيدددر عدددن هدددذا الدددتتّهم، وان
امتصدددداص الغضددددب، والّتعامددددل مددددع الحددددزن والقلددددم، ومهددددارات الّتعامددددل مددددع الخسددددارة، واإلسدددداءة، 

 .لّصدمات المؤلمةوا
الّتعاون وعمل التريم، والّتعبير عن االحترام إلسدهامات اآلخدرين وأسداليبهم  مثل :العمل الجماعي .5

سددهامه  ددي المجموعددة، ومهددارات قيددادة التريددم، واسددتراتيجّيات  المختلتددة، وتقيدديم الّشددخص لقدراتدده وان
 .الّتعامل مع التروم / المبادرات التردّية
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ــرار و  .2 مثددل مهددارات اّتخدداذ القددرار، ومهددارات جمددع المعلومددات،  :حــّل المشــكالتمهــارات صــنع الق
وتقيدديم النتددائج المسددتقبلّية لإلجددراءات الحالّيددة علددى الددّذات وعلددى اآلخددرين، وتحديددد الحلددول البديلددة 
للمشددكهت، ومهددارات الّتحليددل المتعّلقددة بتددأثير القدديم، والتوّجهددات الذاتّيددة وتوّجهددات اآلخددرين عنددد 

  .ا ز أو المؤّثروجود الح
ــد .7 ــر الناق ــداعي والّتفكي ــر اإلب مثددل مهددارات التّتكيددر اإلبددداعي وهددي؛ تددو ير بدددائل  :مهــارات الّتفكي

عديددددة لحدددّل المشدددكلة، وتجّندددب عملّيدددة المتاضدددلة واالختيدددار، والبعدددد عدددن الدددنمط التقليددددي التكدددري، 
، والتّتكيددر بطريقددة مختلتددة / وتعددديل االنتبدداه إلددى مسددار  كددري جديددد، وتجّنددب التتابعّيددة المنطقّيددة

 .العصف الذهني
مثددل تحليددل تددأثير األقددران ووسددائل اإلعددهم، وتحليددل التوّجهددات، والقدديم،  :مهــارات الّتفكيــر الّناقــد .8

واألعدددراف، والمعتقددددات االجتماعّيدددة، والعوامدددل اّلتدددي تدددؤّثر  يهدددا، وتحديدددد المعلومدددات ذات الّصدددلة 
 .ومصادر المعلومات

 .مثددل إدارة الوقددت، والتّتكيددر اإليجددابي، وتقنيددات االسددترخاء :عامــل مــع الضــغوطمهــارات إدارة الت .2

والدذي  العمدل، وبيئدة والمهدام، األعبداء، نتيجدة يتولدد سدار، غيدر سلبي تعتبر ضغوط العمل شعور
 (.9م، ص6119الشعور  شبير،  هذا قوة حسب يعرقله أو العمل سير على يؤثر أن شأنه من

المجدددد للطاقددة التكيتيددة لكددل مددن العقددل والجسددم،  ددإذا كانددت هددذه  وضددغوط العمددل هددي المصدددر
الطاقدددة يمكنهدددا احتدددواء المطلدددوب مدددن اإلنسدددان مسدددتمتعال باالسدددتثارة المتضدددمنة  يهدددا الضدددغط  دددان 
الضددغط هنددا يكددون مرغوبددال  يدده، أمددا إذا كانددت الطاقددة غيددر مناسددبة لهسددتثارة وغيددر متوا قددة مددع 

الددة ضددارة تبدددو  ددي شددعوره بمسددتوى مرتتددع أو زائددد مددن الضددغوط المتطلبددات  ددإن اإلنسددان يمددر بح
 (.61م، ص6119 الترماوي، 

 المهئدم التصدرف اريداخت علدى القدرة تتقدهلضغوط العمل التي  عمله خهل الموظف يتعر  قدو 
 تصر اته  ي النت  وضبط الصبر يلتزم وأن يثور أال يهعل يتعين ثم ومن، الصحيح القرار واتخاذ

 .(51م، ص6115، الذويبي 
مثددل توضدديح متهددوم الحددوار، وتبيددان أهمّيددة الحددوار  ددي المجتمددع،  :مهــارات الحــوار فــي المجتمــع .11

ومسدددددتويات الحدددددوار اإليجدددددابي، واسدددددتعرا  الطدددددرم السدددددلبّية  دددددي الحدددددوار الّسدددددائد  دددددي المجتمدددددع، 
 .واستعرا  طرم لتحسين أساليب الحوار لممارستها عملّيال 
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 المهارات التقنية: 6.7.4.6
يطلدددم عليهدددا مسدددميات مختلتدددة علدددى سدددبيل المثدددال  المهدددارات الصدددلبة، المهدددارات القاسدددية، المهدددارات 

 .التنية، المهارات التخصصية، المهارات االحترا ية، الخ(
وتعددد كدده مددن المهددارات الشخصددية والمهددارات التقنيددة الزمددة لتحقيددم النجدداة  ددي وظيتددة مهنيددة معينددة. 

مهارات قابلة للتعلم  والزمدة ألداء مهمدة معيندة وبالتدالي ال يمكدن انكدار  حيو أن المهارات التقنية هي
ان المهددارات التقنيددة يمكددن تطويرهددا مددن خددهل التدددريب والممارسددة  ددي مجددال محدددد. خه ددا للمهددارات 
الشخصددية التددي تعتبددر مهددارات القبددول لتددرص العمددل حيددو ال يددتم تدددري  هددده المهددارات  ددي الدراسددة 

تطويرها من خهل الممارسة والخطأ. على سبيل المثال الوظائف  ي مجال المبيعدات  وبالتالي  يمكن
والتسددويم والمناصددب اإلداريددة أمثلددة علددى الوظددائف التددي تتطلددب مهددارات شخصددية، وبالتددالي  ددإن مددن 
الحقددائم التددي ال يمكددن انكارهددا أن كددل مددن المهددارات الشخصددية والتقنيددة لهددا نتدد  القدددر مددن األهميددة 

 .(Chiu, 2016 ي التوظيف  وخاصة 
علدى  وعر دت .(Nicole, 2016  التدي تكدون محدددة لوظيتدة معيندة المهداراتتلدك وتعدرف علدى أنهدا 

انهددا تلددك المهددارات المحددددة قابلددة للددتعلم ويمكددن تعريتهددا وقياسددها، وهددي تشددمل مهددارات مثددل الطباعددة 
 .(Investopedia, 2014) القدرة على استخدام برامج الحاسوبو  والكتابة 

 معالجدةالتعامدل مدع بدرامج الحاسدوب و  مهدارة مثدل المهدارات التقنيدة بعد  المهدارات األساسدية تشدمل
 .وتشغيل المعدات البيانات قواعد برامجو  ،الحاسب على الطباعة مهارة، النصوص
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 المبحث الخامس
 برامج التدريب والتشغيل في شركة جوال

 مقدمة:  0.1.6
 التلسدطيني بدالمجتمع ترتقي أن والتي استطاعت التلسطيني االقتصاد زرمو  جوال إحدى شركة تعتبر
 للجميع تثبت أن  جوال( شركة استطاعت والسياسية واالجتماعية، وقد االقتصادية التحديات كل رغم

 . رصته أخذ إن التلسطيني وقدرات الكادر إمكانيات
 أن استطاعت والتي  لسطين،  ي االتصال الخلوي لخدمة األول التلسطيني المزود جوال هي  شركة
واجتماعيدة  واقتصدادية سياسدية ظدروف العالميدة  دي الوسدائل بأحددو االتصدال خدمدة لشدعبنا تدو ر

 كدل وجده  دي تقدف أن اسدتطاعت التلسدطيني الكدادر خدهل ومدن جدوال شدركة إن حيدو صدعبة،
 . كينللمشتر  وتقديمه جديد هو ما كل مواكبة اجل من أنواعها اختهف الصعوبات على

 نشأة وتطور شركة جوال: 6.1.6
 عن شدركة عبارة كانت حيو الخلوية،  ي السوم المهنية المنا سة مبدأ على بدايتها جوال منذ نشأت
 التدي  الخلويدة االتصداالت صدناعة  دي إسدرائيلية عمهقدة شدركات أربدع مدع تتندا   صدغيرة محليدة

 أي مدنهم مدع المكالمدات واسدتقبال بإرسال جوال لمشتركي اتتاقيات تسمح على التوقيع حينها ر ضت
اتصداالت خلويدة  شدبكة أول باعتبارهدا جدوال، شدركة تميدزت هندا مدن .عليهدا العزلدة  در  بهددف

 .واألحبة بين األهل التواصل وصعوبة الوطن أوصال تقطيع ظل  ي  لسطين أجزاء تربط  لسطينية
 األوسط وجنوب الشرم منطقة  ي  سةمؤشر المنا على الرابعة المرتبة جوال على شركة حصلت ولقد

 "عدن مجموعدة صددرت " الخلويدة األسدوام  دي مسدتويات المنا سدة حدول" دراسدة احددو حسدب إ ريقيدا
 وأ ادت م(6117 لعام  واالتصاالت اإلعهم دمج مؤتمر انتهاء أعمال العرب" عقب المرشدين تقرير

 مسدتوى نظدامي على المختلتة السوقية تالقطاعا احتياجات بتلبية قد تميزت جوال أيضا بأن الدراسة
 (.www.jawwal.psوالد ع المسبم   التاتورة

 جوال: شركة في والبتكار المواكبة 1.1.6
 مدا وكدل جديدد هدو مدا كدل تقدديم مدن خدهل التلسدطيني السدوم  دي الريدادي جوال مركزهدا شركة تعزز
 .الخلوية االتصاالت مجال  ي مشتركيها وحاجات متطلبات يهئم

http://www.jawwal.ps/
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 بدرامج وتقدديم الخددمات زيدادة تنويدع مدن مكنهدا ممدا المتقدمدة جدوال التكنولوجيدا شدركة وتسدتخدم كمدا
 عاليدة حمايدة بنظام هذه البرامج أنظمة وتتمتع العصرية، الحياة متطلبات مع تتهءم ومتقدمة منا سة
 .المعلومات سرية يحتظ

 حتدى بسببها والتي وأنظمتها المعلوماتية معداتها مصادرة من عديدة سنين منذ جوال تعاني شركة إن
 ما أ ضل تقديم ولضمان على الشبكة الضغط لتتادي مرات عدة المبيعات وقف إلى الحال بها وصل
 بالتوصدل التنيدة الطواقم التحديات قامت لهذه للمشتركين، ونتيجة الخلوي االتصال خدمات من يمكن

 .مبدعة كنولوجيةت حلول إلى
أمدام  كبيدرا عائقدا جدوال لشدركة اإلسدرائيلية السدلطات خصصدتها التدي المتدنيدة التدرددات وتشدكل كمدا

جدوال بمضداعتة  قامدت العدائم، هدذا علدى االتصدال، وللتغلدب خدمدة وجدودة الشدبكة سدعة توسديع
التدرددات  ضدمن ركيهالمشدت عاليدة ذات جدودة خدمدة تحقيدم لضمان المالية وبالتالي التقنية استثماراتها

 من معارضة له تتعر  ما جوال هو تواجهها شركة التي الكبيرة التحديات لنا، ومن الممنوحة القليلة
 تلدك سدعتها حدول وزيدادة خددمتها لتحسدين خلويدة أبدراج بنداء عندد السدكانية بع  التجمعات من كبيرة

 (.www.jawwal.psالتجمعات  

 جوال: شركة في البيئة وصداقة المجتمع خدمة 4.1.6
االتصداالت  شدركة تضدم والتدي االتصداالت التلسدطينية، مجموعدة شدركات مدن جدوال شدركة كدون

 بال وشركة االنترنت لخدمات حضارة شركة للتكنولوجيا والمعلومات، حلول بالتل، شركة / التلسطينية
 .الكبيرة التحديات مواجهة  ي جوال رةقد زاد من واإلعهن،  قد للدعاية ميديا
المسدئولية االجتماعيدة  لصدندوم وتأسيسدها بيئيدة بنشداطات االتصداالت مجموعدة مسداهمة خدهل  مدن

هدذه  لتشدمل شدرائح المجتمدع كا دة منهدا يسدتتيد متعدددة مشداريع دعدم مدن االتصداالت مجموعدة تمكندت
شدوارع،  وتعبيدد ومجدال  قرويدة، ياتبلدد ودعدم حاسدوب، مختبدرات وتجهيدز مددار ، بنداء المشداريع
وكدان  وأهليدة، هدذا شدبابية وثقا يدة مؤسسدات ودعدم جامعيدة مدنح وتقدديم صدحية، مراكدز وتجهيدز

لمناقشدة  كاملدة عمدل  درم خصصدت  يهدا بيئيدة توعيدة حمدهت وتجهيدز دعدم  دي كبيدر باع للمجموعة
عهقدة  لهدا كدان مدا سدواء لتدةبيئيدة مخت نشداطات دعدم إلدى باإلضدا ة البيئدة تخدص التدي األمدور كا دة

نجازات تطورات القرن من هذا شهده مما وبالرغم يكن، لم وما الخلوية باالتصاالت  العلوم مجال  ي وان
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 العلمدي التقددم إليده يدؤول أن يمكدن لمدا التدوتر والقلدم يثيدر مدا األ دم  دي يلدوة زال ال والتكنولوجيدا،
 .والبيئة المناخ على هاتظهر خثار  كوكبنا  ي رية جذ تغيرات من المتسارع

جدوال كتلسدطينيين  شدركة تشدارك جهدة،  مدن نوعهدا، مدن  ريددة بخصوصدية  لسدطين  ي الوضع يتسم
مدن  يمكنهدا مدا االسدتقهلية جدوال مدن تملدك شدركة ال أخدرى، جهدة ومدن الهدم، هدذا  دي األمدم بداقي مع

القيدود،  عليندا وتتدر  يزنداح تدزاحم التدي القداهرة االحدتهل ظدروف بسدبب بيئتندا ومصدادرنا  دي الدتحكم
الظدروف  نتيجدة الناشدبة الهدوة لدردع تلدك وسدعها  دي جدوال مدا شدركة تبدذل ذلدك، كل من لكن، وبالرغم

 .والمستويات األصعدة كا ة اإلنجازات على تحقيم  ي الطموة وبين القائمة والبيئية السياسية
 الخلوية والمعدات األجهزة أثيراتت  يما يخص شعبنا بين الوعي نشر  ي هاما دورا جوال شركة تلعب
 عدام ( لمواصدتةISO14001إدارة البيئدة العالميدة   نظدام ة شدهاد علدى حصدولها  جداء البيئدة، علدى

 عدن الناتجدة البيئيدة التدأثيرات مدن التقليدل  دي الدوليدة والمقدايي  التزامهدا بالمعدايير متوجا ، م6111 
 األوسدط التدي الشدرم  دي واألولدى العدالم  دي ابعدةالر  جدوال الشدركة تكدون وخددماتها، وبهدذا أنشدطتها
 .الشهادة هذه مثل على تحصل
وتمشديال  الخلويدة االتصداالت خددمات تزويدد  دي مجدال والرائددة األولدى التلسدطينية الشركة جوال  شركة

شدركة جدوال  لحدرص ونتيجدة بالبيئة، كبير اهتمام من الشركة توليه ولما جوال الجوهرية شركة قيم مع
  إن أنشطتها وخدماتها، عن المحتملة أو البيئية الناتجة التأثيرات من والتقليل التلوو منع إلى فالهاد

دارتها موظتيها جوال بكا ة  :بالتالي تلتزم وان
 وأنشدطة  بعمليدات العهقدة ذات واإلقليميدة المحليدة البيئيدة والقدوانين التشدريعات كا دة مدع التوا دم

وحسدب  التوسدعة عهقدة بمحطدات لهدا التدي البيئيدة القدوانينو  التشدريعات وكدذلك الشدركة وخددمات
 العالمية. المواصتة

 باستمرار. الشركة موظتي لدى البيئي الوعي ر ع 
 خهل إعداد من وذلك والخارجية، الداخلية الشركة أنشطة عن الناتجة البيئية الملوثات من الحد 

 البيئيدة، ومراجعدة مدن التدأثيرات الحدد أو مندع إلدى الهاد دة العمدل وتعليمدات البيئيدة البرامج وتنتيذ
 .دوري بشكل العمل وتعليمات البرامج هذه وتحسين

 وتشدجيعهم  حدثهم أجدل مدن ومتعاقدديها ومورديهدا لزبائنهدا بالبيئدة الشدركة وعنايدة اهتمدام توصيل 
 (.www.jawwal.psأعمالهم   عن الناجمة البيئية التأثيرات تقليل على
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 جوال: شركة برامج التدريب والتشغيل في 1.1.6
 :GO Professional برنامج 0.1.1.6

يتم  ي هذا البرنامج استقبال المتدربين  ي البرندامج علدى شدكل د عدات ضدمن  تدرة زمنيدة محدددة ويدتم 
طلبددات  االعددهن عددن تدداريخ التحددام كددل د عددة مددن خددهل هددذه الصددتحة، لمعر ددة موعددد بدددء اسددتقبال

 االلتحام بالبرنامج وخخر موعد الستقبالها.
 رسالة البرنامج: 0.0.1.1.6

مدددن حدددم الخدددريجين التلسدددطينيين الجددددد علدددى جدددوال الحصدددول علدددى  دددرص حقيقدددة للتددددريب العملدددي 
واكتسدداب مهددارات تنمددي مهنيددتهم وتتددتح أمددامهم خ ددام واسددعة للحصددول علددى  ددرص عمددل  ددي وظددائف 

 .تؤمن لهم حياة مهنية صحية
 :GO Professionalالتعريف ببرنامج  6.0.1.1.6

برنامج تدريبي موجه للخريجين الجدد والكوادر التلسطينية من التخصصات التجاريدة، االنسدانية ونظدم 
المعلومات االدارية واللغات، وقد تم تصميم هذا البرنامج ليجمع بين الدورات التدريبيدة والخبدرة العلميدة 

شدددهر ينتقلدددون خهلهدددا  دددي عددددد مدددن دوائدددر الشدددركة بهددددف تطدددوير  63ة بحيددو يقضدددي المتددددربون مدددد
ثددراء السدديرة الذاتيددة لددديهم بخبددرة عمليددة حقيقيددة ودورات متخصصددة تددؤهلهم للحصددول علددى  مهدداراتهم، وان

  رص عمل متنوعة.
 :GO Professionalالفوائد التي يحققها برنامج  1.0.1.1.6

 خصصة  ي أحد أكثر قطاعات العمل تطورال.االطهع والتعرف على جوال كشركة رائدة مت -
 تطوير المهارات القدرات الوظيتية من خهل اكتساب خبرة  ي بيئة عمل حقيقية. -
المشدداركة  ددي بددرامج تدريبيددة متنوعددة وممنهجددة الكتسدداب المهددارات االساسددية المطلوبددة  ددي سددوم  -

 العمل.
 شهادة خبرة معتمدة من جوال. -
  راتب شهري، تأمين صحي، اجازات، دقائم مجانية(.الحصول على العديد من المزايا  -

 :GO Professionalشروط التقدم لبرنامج  4.0.1.1.6
 عامال. 63خريج جديد بحيو ال يتجاوز العمر  -



.0 

حاصددل علددى شددهادة علميددة معتمدددة ال تقددل عددن درجددة دبلددوم أو بكددالوريو  مددع ضددرورة اجتيدداز  -
جاريددددة أو االنسددددانية أو اللغددددات أو نظدددددم امتحددددان الشددددامل  ددددي تخصصددددات العلددددوم االداريددددة والت

 المعلومات االدارية.
 تقدير جيد  أعلى بناء على المعدل التراكمي  ي الجامعة أو الكلية. -
 غير مرتبط بعمل لدى أي جهة اخرى. -
 قدرة عالية على االتصال والتواصل. -

 :GO Professionalمراحل النضمام لبرنامج  1.0.1.1.6
 نامج على اجتياز جميع المراحل المرتبطة بذلك على النحو التالي:يعتمد االختيار  ي البر 

 GO: تقديم طلب االنتساب من خهل موقع جوال عن طريم الدخول إلى صتحة "تقديم الطلب .1

Professional.دخال جميع البيانات المطلوبة باإلضا ة إلى إر ام السيرة الذاتية  " وان
طلبددات ودراسددتها و رزهددا الختيددار المرشددحين الددذين : تقددوم جددوال بدداالطهع علددى الالطلبــات فــرز .6

 تنطبم عليهم شروط البرنامج.
: يددتم عقددد المقددابهت لتقيدديم المهددارات والتوجهددات بندداء علددى معددايير واضددحة المبدئيــة المقــابالت .3

 ترتبط بمتطلبات البرنامج.
قيددا  القدددرات  ددي حددال تددم اجتيدداز المقددابهت المبدئيددة يددتم عمددل اختبددارات متنوعددة لالختبــارات:  .4

 .والمهارات ومدى مهئمتها مع متطلبات البرنامج
بندددداء علددددى نتددددائج المقددددابهت المبدئيددددة واالختبددددارات يددددتم اسددددتدعاء أ ضددددل المقــــابالت النهائيــــة:  .1

 المرشحين لمقابهت نهائية الختيار العدد المناسب حسب احتياجات البرنامج.
ندددامج علددى شدددكل د عدددات حسددب قددددرة البرندددامج يكددون االلتحدددام بالبر ابتـــداء البرنـــامج التـــدريبي:  .2

االستيعابية ويتم االعهن عن تاريخ التحام كدل د عدة مدن خدهل هدذه الصدتحة  المصددر: شدركة 
 (.م6112جوال، 

 .GO Professionalويوضح الجدول التالي بنود برنامج 
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 في شركة جوال GO Professional( يوضح بنود برنامج 6.0جدول )
 السياسة البند

 شهرا 63 ترة العقدف
 ساعات 8 ساعات العمل اليومي

يدددتم احتسددداب المكا دددأة نسدددبة وتناسدددب حسدددب التتدددرة التدددي يقضددديها المتددددرب  دددي  - مكافأة نهاية العقد التدريبي
 شهور. 2البرنامج على أن ال تقل  ترة عمل المتدرب عن 

 بدل اجازات

 يوم اجازة مرضية 7 -
 يوم اجازة سنوية  11 -
 وعيةيومي اجازة اسب -
 االجازات الرسمية والدينية الممنوحة لموظتي الشركة. -

 تأمين صحي  ردي - التأمين الصحي

 التدريب

االسددبوع االول مددن التدددريب:  تددرة تحضدديرية للتعريددف بثقا ددة وقدديم جددوال واالنظمددة  -
 والقوانين المتبعة  يها والخدمات والبرامج التي تقدمها لمشتركيها.

 ءات والمهارات المطلوبة  ي سوم العمل.دورات تدريبية خاصة بالكتا -
 دورات تدريبية متخصصة  ي مجال العمل. -

 (م6102محمد موسى مدير دائرة الموارد البشرية شركة جوال،  /السيد  )المصدر:

 :Account Angelبرنامج  6.1.1.6
 ددة.يتم  ي هذا البرنامج استقبال الخريجين  ي البرنامج على شكل د عات ضمن  ترة زمنية مح

 رسالة البرنامج: .6.1.1.61
مددن حددم الخددريجين التلسددطينيين علددى جددوال الحصددول علددى  ددرص حقيقددة للتدددريب العملددي واكتسدداب 
مهدارات تنمدي مهنيددتهم وتتدتح أمددامهم خ دام واسدعة للحصددول علدى  ددرص عمدل  دي وظددائف تدؤمن لهددم 

 حياة مهنية صحية.
 :Account Angelالتعريف ببرنامج  6.6.1.1.6

تدددريبي موجدده للخددريجين والكددوادر التلسددطينية مددن جميددع التخصصددات مددن كليددة التجددارة إدارة  برنددامج
األعمال، العلوم المالية والمصر ية، المحاسبة، التسويم، االقتصاد، نظم المعلومات اإلدارية ....الدخ، 

بدين الددورات باإلضا ة الي تخصصات العلوم اإلنسانية واللغات(، وقد تم تصميم هذا البرنامج ليجمع 
ثدددراء السددديرة الذاتيدددة لدددديهم بخبدددرة عمليدددة حقيقيدددة  التدريبيدددة والخبدددرة العلميدددة بهددددف تطدددوير مهددداراتهم، وان

 ودورات متخصصة تؤهلهم للحصول على  رص عمل متنوعة.
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 : Account Angelالفوائد التي يحققها برنامج  1.6.1.1.6
 د أكثر قطاعات العمل تطورال.االطهع والتعرف على جوال كشركة رائدة متخصصة  ي أح -
 تطوير المهارات القدرات الوظيتية من خهل اكتساب خبرة  ي بيئة عمل حقيقية. -
المشدداركة  ددي بددرامج تدريبيددة متنوعددة وممنهجددة الكتسدداب المهددارات االساسددية المطلوبددة  ددي سددوم  -

 العمل.
 شهادة خبرة معتمدة من جوال. -
 ، تأمين صحي، اجازات، دقائم مجانية(.الحصول على العديد من المزايا  راتب شهري -

 : Account Angelشروط التقدم لبرنامج  4.6.1.1.6
 عاما. 35عاما و 63.2خريج من التئة العمرية ما بين  -
حاصددل علددى شددهادة علميدددة معتمدددة ال تقددل عدددن درجددة بكددالوريو  مدددع ضددرورة اجتيدداز امتحدددان  -

نسدددانية أو اللغدددات أو نظدددم المعلومدددات الشدددامل  دددي تخصصدددات العلدددوم االداريدددة والتجاريدددة أو اال
 االدارية.

 يتم استثناء المتقدمين لمقابهت سابقة إلتاحة الترصة للجميع. -
 تقدير جيد  أعلى بناء على المعدل التراكمي  ي الجامعة أو الكلية. -
 غير مرتبط بعمل لدى أي جهة اخرى. -
 قدرة عالية على االتصال والتواصل. -
 . E-Careerمج اعتمادا على قائمة محدثة للمتقدمين على موقع جوال يعتمد االختيار  ي البرناو 

 :Tele-Marketingبرنامج  1.1.1.6
 يتم  ي هذا البرنامج استقبال الخريجين  ي البرنامج على شكل د عات ضمن  ترة زمنية محددة.

 رسالة البرنامج: .1.1.1.61
قيقددة للتدددريب العملددي واكتسدداب مددن حددم الخددريجين التلسددطينيين علددى جددوال الحصددول علددى  ددرص ح

مهدارات تنمدي مهنيددتهم وتتدتح أمددامهم خ دام واسدعة للحصددول علدى  ددرص عمدل  دي وظددائف تدؤمن لهددم 
 حياة مهنية صحية.
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 : Tele-Marketingالتعريف ببرنامج  6.1.1.1.6
برنددامج تدددريبي موجدده للخددريجين والكددوادر التلسددطينية مددن جميددع التخصصددات مددن كليددة التجددارة إدارة 
األعمال، العلوم المالية والمصر ية، المحاسبة، التسويم، االقتصاد، نظم المعلومات اإلدارية ....الدخ، 
باإلضا ة الي تخصصات العلوم اإلنسانية واللغات(، وقد تم تصميم هذا البرنامج ليجمع بدين الددورات 

ثدددراء السددديرة الذاتيدددة  لدددديهم بخبدددرة عمليدددة حقيقيدددة التدريبيدددة والخبدددرة العلميدددة بهددددف تطدددوير مهددداراتهم، وان
 ودورات متخصصة تؤهلهم للحصول على  رص عمل متنوعة.

 : Tele-Marketingالفوائد التي يحققها برنامج  1.1.1.1.6
 االطهع والتعرف على جوال كشركة رائدة متخصصة  ي أحد أكثر قطاعات العمل تطورال. -
  ي بيئة عمل حقيقية.تطوير المهارات القدرات الوظيتية من خهل اكتساب خبرة  -
المشدداركة  ددي بددرامج تدريبيددة متنوعددة وممنهجددة الكتسدداب المهددارات االساسددية المطلوبددة  ددي سددوم  -

 العمل.
 شهادة خبرة معتمدة من جوال. -
 الحصول على العديد من المزايا  راتب شهري، تأمين صحي، اجازات، دقائم مجانية(. -

 : Tele-Marketingشروط التقدم لبرنامج  4.1.1.1.6
 عاما. 35عاما و 63.2خريج من التئة العمرية ما بين  -
حاصددل علددى شددهادة علميدددة معتمدددة ال تقددل عدددن درجددة بكددالوريو  مدددع ضددرورة اجتيدداز امتحدددان  -

الشدددامل  دددي تخصصدددات العلدددوم االداريدددة والتجاريدددة أو االنسدددانية أو اللغدددات أو نظدددم المعلومدددات 
 االدارية.

 ة إلتاحة الترصة للجميع.يتم استثناء المتقدمين لمقابهت سابق -
 تقدير جيد  أعلى بناء على المعدل التراكمي  ي الجامعة أو الكلية. -
 غير مرتبط بعمل لدى أي جهة اخرى. -
 قدرة عالية على االتصال والتواصل. -
 . E-Careerيعتمد االختيار  ي البرنامج اعتمادا على قائمة محدثة للمتقدمين على موقع جوال و 



.. 

 في شركة جوال: م طلب التوظيفخطوات تقدي6.5.2 
 أولا: التسجيل للموقع

  www.jawwal.ps ادخل على موقع جوال -
 الدخول لصتحة عن جوال. -
 الدخول على وظائف وتدريب. -
 الضغط على رابط وظائف. -
 الضغط على مستخدم جديد. -
الول واسددم العائلددة والبريددد االلكترونددي والعنددوان تعبئددة المعلومددات الشخصددية التددي تتضددمن االسددم ا -

 ورقم الجوال.
 يتم ارسال رسالة الى البريد االلكتروني تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور. -
الدددخول لصددتحة تقددديم الطلبددات باسددتخدام اسددم المسددتخدم وكلمددة المددرور التددي تددم ارسددالها علددى  -

 البريد االلكتروني.
 سيرة الذاتية على ارسال الطلب.تعبئة الطلب وار ام ال -

 ثانياا: خطوات التعيين 
 يعتمد االختيار من خهل االجتياز على جميع المراحل المرتبطة على النحو التالي:

: تقددوم جددوال بدداالطهع علددى الطلبددات ودراسددتها و رزهددا الختيددار المرشددحين الددذين فــرز الطلبــات .1
 تنطبم عليهم شروط.

 تحان تحريري ومن بندين:: يتم من خهل امالختبارات .6
 األسئلة المعلنة على موقع جوال. -
-  I.Q test.امتحان االلكتروني ) 
 مددا  ددوم  ددي االمتحددان التحريددري يددتم اختيددارهم للمقابلددة  71المرشددحين الحاصددلين علددى عهمددة  -

 الشخصية.
 .المقابلة الشخصية يتم التركيز  يها على قدرة عالية االتصال والتواصل وتحمل ضغط العمل -
 أن تكون مخارج الحروف واضحة وكذلك نبرة الصوت. -

http://www.jawwal.ps/
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 ثالثاا: بعد التعيين:
شددهور يحدددد مددن خهلهددا مدددى تحقيددم الهدددف وجددودة األداء، األمددر الددذي   3عمددل تقيدديم شددهري لمدددة 

 يحدد مدى استكمال العقد أو انهاءه.
 رابعاا: اقتراح:

اريخ بدددء العقددد  ددي حددال عدددم تحقيددم يددتم توجيدده تنبيدده بكتدداب رسددمي بعددد مددرور  تددرة اسددبوعين مددن تدد
 (.م6112 ،الهدف وجودة األداء  موسى

 :ملخص الفصل
عدددر  االطدددار النظدددري للدارسدددة حيدددو تنددداول المبحدددو األول البدددرامج التدريبيدددة،  التصدددلتدددم  دددي هدددذا 

واشتمل علدى محتدوى البدرامج التدريبيدة وطدرم التددريب والمددرب، بينمدا تنداول المبحدو الثداني التددريب 
شددددرا ي واشددددتمل علددددى دعددددم االدارة العليددددا للتدددددريب، واالندددددماج الددددوظيتي، وتندددداول المبحددددو الثالددددو اال

الصددتات الشخصددية واشددتمل علددى الكتدداءة الذاتيددة والدا عيددة والقدددرات المعر يددة، وتندداول المبحددو الرابددع 
حدددو مهدددارات التوظيدددف واشدددتمل علدددى المهدددارات الشخصدددية والمهدددارات التقنيدددة،  دددي حدددين تنددداول المب

 الخام  برامج التشغيل  ي شركة جوال.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: 1.0
تعتبر الدراسات السابقة أحد أهم المحاور الرئيسية التي يقوم عليها موضوع البحو، ألنها ت ستخدم  ي 

و  البحدددو وأهدا ددده، وقدددد قدددام الباحدددو بددداالطهع  دددي بلدددورة مشدددكلة الدراسدددة، وتحديدددد متغيدددرات و دددر 
المكتبدددات واالنترندددت علدددى الدراسدددات ذات العهقدددة بموضدددوع الدراسدددة الحاليدددة، وتوصدددل لمجموعدددة مدددن 
الدراسددات التددي تناولددت موضددوع الدراسددة بشددكل مباشددر أو غيددر مباشددر، و ددي ضددوء مددا سددبم  قددد قسددم 

 ية، أجنبية(، ويمكن إيجاز هذه الدراسات كما يلي:الدراسات السابقة لدراسات  محلية، عربالباحو 

 الدراسات المحلية: 1.6
( بعنــوان: أثــر بــرامج التشــغيل الحكوميــة فــي قطــاع غــزة علــى معــدل م6101دراســة )الغفــري،  .0

 (.م6101-6117البطالة للفترة )
الددة هددد ت هددذه الدراسددة للتعددرف علددى أثددر بددرامج التشددغيل الحكوميددة  ددي قطدداع غددزة علددى معدددل البط

(، والتعدددرف علدددى تجربدددة الحكومدددة  دددي الحدددد مدددن م6113-6117خدددهل التتدددرة الممتددددة بدددين عدددامي  
مشكلة البطالة من خهل أهم البرامج الحكومية الخاصة بالتشدغيل، واسدتخدم الباحدو المدنهج الوصدتي 

 التحليلي.
تختدي  معددل  لعدم وجود أي تدأثير جدوهري للتشدغيل الحكدومي الددائم والمؤقدت  ديوتوصلت الدراسة 

البطالددة  ددي قطدداع غددزة، ووجددود تددأثير جددوهري ومعنددوي بعهقددة عكسددية لإلنتددام الحكددومي علددى معدددل 
البطالدة، وأن تنتيدذ بدرامج التشدغيل الحكوميدة لدم يكدن بنداء علدى دراسدة منهجيدة الحتيداج حقيقدي لسدوم 

 العمل، واقتصار االستتادة منها على القطاع العام دون الخاص.
ة بتنتيدذ بدرامج التشدغيل الحكوميدة و دم سياسدة واضدحة تعتمدد علدى التخطديط المسدبم، وأوصت الدراسد

 واتخاذ القرارات السليمة المبنية على تقارير مدروسة الحتياج سوم العمل.
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( بعنوان: دور المهارات الناعمة فـي عمليـة اقتنـاص الوظـائف اإلداريـة م6104دراسة )حجاج،  .6
 دارية في قطاع غزة.دراسة تطبيقية على الوظائف اإل –
 _ غزة قطاع  ي الوظائف اقتناص عملية  ي الناعمة المهارات دور على التعرف إلى الدراسة هد ت

 تؤثر التي  الناعمة اهم المهارات على التعرف خهل من  -اإلدارية  الوظائف على دراسة تطبيقية
 .االداري العمل سوم  ي المطلوبة المهارات اهم و االدارية الوظائف اقتناص عملية على

 وقد، المعلومات لجمع رئيسة كأداة واالستبانة إلجراء الدراسة التحليلي الوصتي المنهج تم استخدام
 و الخاص و الحكومي القطاع من كل  ي ادارية وظائف  ي العاملين من مجتمع الدراسة تكون

 االستبانة توزيع وتم، م(6113عام  حتى م6119  عام من التترة  ي تخرجوا الذين و المؤسساتي
 (.151  حجمها وبلغ عشوائية عينة على
 الدراسة مجتمع تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات  روم وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت وقد

 وجود الدراسة اثبتت كذلك الجامعي، المؤهل إلى تعزى معا مجتمعة والمجاالت المجاالت هذه حول
 التشبيك،( المستقلة المتغيرات من وكل داريةاإل الوظائف اقتناص عملية بين ةاحصائي داللة ذات عهقة

 الدراسة اظهرت كما (.الغضب ادارة التتاو ، االزمات، ادارة ،االحتراف الذات، تقديم الناقد، التتكير
 الغضب، رةادا التشبيك،(التالية المستقلة المتغيرات من بكه يتأثر  )الوظائف اقتناص( التابع المتغير نإ

 وذات جوهرية بصورة الترتيب على )االحتراف الذات، تقديم الناقد، التتكير زمات،األ دارةإ التتاو ،
 . احصائية داللة

 مجدال  دي وخصوصدا عمدل عدن البداحثين علدى: أهمهدا مدن توصديات عددة ىلدإ الدراسدة توصدلت وقدد
 المهدارات اكتسداب و وصدقلها مدةالناع ومهدارتهم خبدراتهم تطدوير علدى يعملدوا ان االداريدة الوظدائف
 المعددل او الجدامعي التخصدص علدى  يهدا التركيدز يكون ال االدارية الوظائف ان حيو لديهم المتقودة

 عددم حالدة  دي الرضدوخ عددم و لمسدتمرا البحدو يتطلدب عمدل  رصدة عدن البحدو ان كمدا. الجدامعي
 يكدرر ال بحيدو الخبدرات هدذه نمد يدتعلم ان االنسدان علدى يجدب بدل المقابلدة  دي التشدل او االسدتجابة
 .قبل من  يها وقع التي االخطاء
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 البشـرية المـوارد تطـوير فـي التـدريب فاعليـة ( بعنوان: مدىم6100دراسة )الهابيل وآخرون،  .1
 غزة. قطاع العاملة في التأمين بشركات

 غدزة، اعقطد  دي التدأمين العاملدة شدركات  دي التددريب بدرامج  اعليدة التعدرف علدى إلدى الدراسدة هد ت
 لكدل والتطلعدات تحقيدم األهدداف يكتدل بمدا البشدرية الموارد إدارة تنمية مستوى تحسين أجل من وذلك
 طبقدت كمدا التحليلدي اإلحصداء الوصدتي أسدلوب الدراسدة هدذه اسدتخدمت وقدد التدأمين، شدركات مدن

 ن.التأمي قطاع  ي للعاملين الشامل الحصر أسلوب الدراسة
وا قدة مرتتعددة مددن عينددة الدراسددة علدى محددور المدددرب والمحتددوى البددرامج وجددود موتوصدلت الدراسددة إلددى 

 .التدريبية وتنظيم العملية التدريبية، وتقييم التدريب
أن يسدبم ، و أن تلقدى العمليدة التدريبيدة المسداندة والددعم المدالي مدن قبدل اإلدارة العليداوأوصت الدراسة ب

، احتياجاتهددا التعليددة واالحتياجددات الترديددة للعدداملينتحديددد البددرامج التدريبيددة دراسددات لواقددع المؤسسددة و 
وضرورة تقييم مستوي األ راد قبل وبعد التحاقهم بالدورات التدريبية من أجل الوقوف على حجم التغيدر 

 الحاصل لقدراتهم ومهاراتهم.
دراسـة حالـة  -( بعنوان: واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربينم6112دراسة )موسى،  .4

 سطين.بنك فل
هددد ت الدراسددة إلددى التعددرف علددى واقددع عمليددة تدددريب العدداملين  ددي بنددك  لسددطين و زيددادة المعر ددة 
بمجال التدريب ومدى أهميته لبنك  لسطين باإلضا ة إلى التعرف على وجود  روم  ي دراسة تقييم 

 –المسدددمى الدددوظيتي  – سدددنوات الخبدددرة  عمليدددة تددددريب العددداملين  دددي بندددك  لسدددطين و قدددا الخدددتهف
 (.عدد الدورات الداخلية و الخارجية –العمر  –المؤهل العلمي  –الجن  

يدتم تحديدد االحتياجدات ، وأنده تخطيط للعمليدة التدريبيدة بدرجدة متوسدطة وجودتوصلت الدراسة إلى و 
هناك تلبية لهحتياجات التدريبية للعاملين بدرجدة جيددة حيدو أن ة، وأن لدى العاملين بدرجة متوسط

تدريبيددة تسدداهم  ددي تحسددين األداء و تكسددب المتدددربين مهددارات ومعددارف واتجاهددات أ ضددل البددرامج ال
ن األساليب المستخدمة  دي التددريب ل، و تساعد  ي تحسين إدراك الموظتين لطبيعة دورهم  ي العم ان

 .جيدة وتتهءم مع طبيعة المادة التدريبية
أكبددر، وكددذلك العمددل علددى تحديددد  بشددكلتخطدديط للعمليددة التدريبيددة  وأوصددت الدراسددة بضددرورة وجددود
 االحتياجات التدريبية للعاملين.
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( بعنــوان: مــدى فاعليــة التــدريب فــي تطــوير المــوارد البشــرية فــي م6117دراســة )أبــو ســلمية،  .1
 مكتب األونروا اإلقليمي بغزة.

و هد ت الدراسة إلى دراسدة ماهيدة التددريب و مدا يتعلدم بالعمليدة التدريبيدة بمختلدف جوانبهدا مدن حيد
المبددادئ األساسددية  ددي التدددريب ومددن ثددم أهددداف التدددريب وأسدداليبه والوقددوف علددى واقددع التدددريب  ددي 
مكتب االونروا  ي غزة ومحاولدة الخدروج بتوصديات تعمدل علدى تطدوير بدرامج التددريب  دي المنظمدة 
 كذلك التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية تطوير وتدريب موظتي مكتب االوندروا

 ي.بغرة واقتراة حلول من منطم علمي وعمل
ندددده يددددتم تحديددددد االحتياجددددات التدريبيددددة بشددددكل مسددددبم علددددى صددددعيد التددددرد أوتوصددددلت الدراسددددة إلددددى  

ن عملية تحديد ، و والمؤسسة والوظيتة وذلك عن طريم سؤال المدراء والموظتين  ي مكتب االونروا ان
ن والتنسديم بدين أطدراف المعنيدة  دي مكتدب االحتياجات لم تصدل للكمدال وذلدك لكونهدا تحتداج للتعداو 

بيندددت ، و وجددددت الدارسدددة انددده يدددتم ممارسدددة عمليدددة التخطددديط للتددددريب  دددي مكتدددب االوندددروا، االوندددروا
الدراسدددة إن عمليدددة تنتيدددذ التددددريب تدددتم بشدددكل ايجدددابي حيدددو اتضدددح إن مكتدددب االوندددروا يقدددوم بتنتيدددذ 

ن عملية تقييم التدريب ، و ي البرنامج التدريبيالدورات التدريبية باستخدام وسائل اإليضاة الحديثة   ان
 ي مكتب االونروا تتم بشكل مقبول حيو تبين إن الجهة المشر ة  ي مكتب االونروا تقوم بمهحظة 

 .سير البرنامج بشكل مستمر أثناء التنتيذ

 الدراسات العربية: 1.1
أمـن الحـدود فـي منطقـة  فاعليـة البـرامج التدريبيـة لمشـروعبعنـوان :  )م6101العنـزي، )دراسة  .0

 .من وجهة نظر المتدربين السعودية الحدود الشمالية
البددرامج التدريبيددة  ددي تحقيددم أهددداف مشددروع أمددن الحدددود  أهميددةهددد ت الدراسددة إلددى التعددرف علددى 

بمنطقددة الحدددود الشددمالية مددن وجهددة نظددر المتدددربين، والتعددرف علددى مسددتوى اسددتتادة المتدددربين مددن 
 االيجابيدداتوالسددلبيات و السددبل التددي تعددزز مددن  االيجابيدداتوالتعددرف علددى أهددم  البددرامج التدريبيددة،

وتحددد مددن السددلبيات للبددرامج التدريبيددة، وكددان مجتمددع الدراسددة مددن جميددع المتدددربين بمركددز تدددريب 
متددرب، وتدم  (6161 والبدالغ عدددهم  واأل درادحر  الحدود بمنطقدة الحددود الشدمالية مدن الضدباط 

استبانة على مجتمدع  (127 ينة العشوائية المنتظمة للمتدربين، و التي تم توزيع اعتماد أسلوب الع
 %(.95 استبانة تمثل العينة الرئيسة لهذه الدراسة بدرجة ثقة  (168 الدراسة، وتم استرداد 
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للعيندددة،  االجتمددداعيتطبيدددم مددددخل للمسدددح  خدددهلتدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددتي التحليلدددي، مدددن  
 .كأداة للدراسة االستبانةمستخدما 

أهددداف مشدددروع أمددن الحدددود بمنطقددة الحددددود حققددت وكددان مددن أهددم النتددائج أن البدددرامج التدريبيددة  
الشدددمالية مدددن وجهدددة نظدددر المتددددربين واسدددتتادة المتددددربين مدددن هدددذه البدددرامج علدددى الصدددعيد العملدددي، 

نظدددام  السدددتخدامة الجديددددة، والمعر دددة والمهدددارات التأسيسدددية الضدددروري األمنيدددة بددداإلجراءات واإللمدددام
وكدان مدن أهدم ة، والسدلبيات للبدرامج التدريبيد االيجابيداتالقيادة والسديطرة. وعملدت علدى معر دة أهدم 

التوصددديات ضدددرورة تندددوع أسددداليب التددددريب بشدددكل يتناسدددب مدددع قددددرات المتددددربين، وضدددرورة تدددو ير 
 .ء التدريبمدربين مؤهلين حتى يتسنى لهم التصرف  ي ل المواقف الطارئة التي تحدو أثنا

التدريبيــة الحديثــة ومــدى مســاهمتها فــي نجــاح  بعنــوان: األســاليب (م6101آل ملهــي، )دراســة  .6
 .العام بالرياض األمنبمدينة تدريب  األمنيبرامج التدريب 

 األمددنالتدريبيددة الحديثددة المسددتخدمة بمدينددة تدددريب  األسدداليبهددد ت الدراسددة إلددى التعددرف علددى واقددع 
مدن وجهدة نظدر العداملين بهدا، والتعدرف علدى  األمني ي نجاة برامج التدريب العام، ومدى مساهمتها 

المنهج  تم استخداماألمنية، اختيار أساليب التدريب  ي البرامج التدريبية  خهلهاالمعايير التي يتم من 
طبقت على عيندة الوصتي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، كانت أداة الدراسة  عبارة عن استبانة  

مددن مجتمددع الدراسددة، وتددم اسددتخدام برنددامج التحليددل %( 53.1 متدددربا بنسددبة  (181 عشددوائية مقدددار
  .لتحليل البيانات( SPSS  اإلحصائي 
التدريبيدة الحديثدة  األسداليبموا قدون علدى تطبيدم و أهميدة  الدراسدةمجتمدع  أ دراد أن الدراسدةأهم نتائج 

العددددام بمدينددددة الريددددا ، و علددددى مسدددداهمة  األمددددنيب بمدينددددة تدددددر  األمنددددي ددددي نجدددداة بدددددرامج التددددددريب 
، و علددى أن الثقا ددة العسددكرية السددائدة األمنيددةالتدريبيددة الحديثددة  ددي نجددداة البدددرامج التدريبيددة  األسدداليب

 العليددا بنجدداة أسدداليب التدددريب الحديثددة، والتكلتددة الماليددة اإلدارة التددي تتددر  أسدددلوب التلقدددين، وقناعددة 
التدريبيدددة الحديثدددة  دددي بدددرامج التددددريب  األسددداليبمعوقدددات التدددي تحدددد مدددن اسدددتخدام العاليددة، هدددي أهدددم ال

 . العدام بمدينة الريا  األمنبمدينة تدريب  األمني
علدى اسدتخدام  األمنديقد أوصت الدراسة حو المسئولين عن البرامج التدريبية  ي مؤسسات التدريب  

اتي والتدددريب العملددي لتناسددبها مددع طبيعدددة البددددرامج التدريبيدددة الحديثددة التددي تعددزز الددتعلم الددذ األسدداليب
 .والعسكرية األمنيةالتدريبيدة 
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( بعنــوان: المهــارات المتــوفرة فــي مخرجــات التعلــيم العــالي م6101دراســة )عبيــدات وســعادة،  .1
 األردني بما يتطلبه سوق العمل المحلي.

الحكوميدة  األردنيدة الجامعدات طلبدة لددى الحياتيدة المهدارات اكتسداب درجدة لقيدا  الدراسدة هدذه هدد ت
واإلبدداع،  والمبدادرة التكنولوجيدا، ومهدارات االتصدال، مهدارة مدن كدل دراسدة علدى واقتصدرت والخاصدة،

طالبال من طلبة  668ولتحقيم هدف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة و تطبيقها على  واللغات األجنبية،
طالبدات(  118طالبدال و 161الهاشدمية  دي األردن  الجامعدةجامعة الزرقاء الخاصدة و السنة الرابعة  ي 

، وتوصدلت الدراسدة إلدى وقد تم استخدام استبيان مطور لجمدع البياندات والمعلومدات المطلوبدة للدراسدة 
 والخاصدة  دي الحكوميدة الجامعدات طلبدة مدن كدل لددى متقدارب الحياتيدة المهدارات اكتسداب معددل أن

 كاندت حدين  دي %71.7الخاصدة  الجامعدة طلبدة لددى المهدارات اكتسداب نسدبة كاندت  قدد األردن،
 مسدتوى  دي االخته دات بعد  النتدائج أظهدرت، و الحكوميدة الجامعدة طلبدة % لددى27.5النسدبة 
 التعلديم سياسدية صدانعي لتوجهدات ذلدك  دي السدبب يعزى الكلية نوع و الجن  المهارة حسب اكتساب
 المحلي. صادباالقت ارتباطا أكثر وجعله نوعيته نحو تحسين العالي

 :وقد أوصت الدراسة
واعتبارهددا متطلبددا  للطلبددةدمددج التدددريب العملددي علددى المهددارات الحياتيددة مددع الخطددة الدراسددية  .1

 .للتخرج
تخصيص أيام محددة للقيام بتعاليدات التنميدة الذاتيدة والددورات التدريبيدة بحيدو تسدمح للطلبدة   .6

 .بالتتاعل والمشاركة من مختلف المناطم
عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين باإلدارة الوسطى بجامعة : ( بعنوانم6118، دراسة )نعمان .4

 تعز، اليمن.
 الجامعدة  دي اإلدارة الوسدطى  دي العداملين األ دراد بدأداء التددريب عهقة قيا  إلى الدراسة هذه هد ت
 هدد ت التدريبيدة، كمدا ة دي العمليد الوسطى اإلدارة وأ راد اإلدارية القيادات اتجاهات بين المقارنة والى

ة، التدريبيد برامجهدا  اعليدة ر دع علدى الجامعدة التدي تسداعد التوصديات بعد  تقدديم إلدى الدراسدة
 علدى الحديثدة والتركيدز التدريبيدة باألسداليب االهتمدام  دي ضدعف هنداك أنوتوصدلت الدراسدة إلدى 

 غيدر المتددربين اختيدار سدلوبأ أن الدراسدة أظهدرتة، و التدريبيد الددورات تقدديم  دي التقليديدة األسداليب
 واآلراء للوسداطة أن كمدا المتددربين الختيدار واضدحة معدايير ال توجدد حيدو كا يدة بدرجدة  عدال

 ممدا التعاليدة قليلدة التدريبيدة العمليدة تقيديم عمليدة أن الدراسدة ظهدرتر، وأاختيدا دور  دي الشخصدية
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بتنتيدذ  القيدام مدن الجامعدة عليهدا حصدلت التدي االسدتتادة درجدة علدى التعدرف مدن إمكانيدة يضدعف
 .التدريبية الدورات

 فـي البشـرية الموارد تنمية على والتحفيز التدريب أثر ( بعنوان: تحليلم6118دراسة )الشيخ،  .1
 اإلسالمية. البلدان

اإلسدهمية  البلدان  ي البشرية الموارد تنمية على والتحتيز التدريب أثر تحليل إلى الدارسة هذه هد ت
 نظدراو  قصدوى، بأهميدة يحظدى البشدرية المدوارد تنميدة التددريب والتحتيدز علدى وضدوعمباعتبدار أن 

 .البعيد المدى على مؤسسة أية نجاة  ي يسهم مورد كأهم الموارد من النوع هذا العتبار
 البلددان  دي البشدرية المدوارد لتنميدة األسداليب أهدم أحدد والتحتيدز التددريب وتوصدلت الدراسدة إلدى أن

 أن  ي العهقة هذه وتتمثل المؤسسة، وأداء البشرية الموارد تنمية بين متينة عهقة ودة، ووجاإلسهمي
 اإلسدهمية البلدان مؤسسات  ي للعمال يمكنء، و األدا  ي مؤثر عنصر تعتبر البشرية الموارد تنمية

 أو جديددة، قيمدال  يضديتون عنددما أو م،تهمؤسسدا مدع التعداون أهمية يدركون عندما للعمل يتحتزوا أن
 .القرارات اتخاذ عملية  ي يشاركون عندما

 .اإلسهمية للبلدان الشاملة التنمية هدف تحقيم إلى الوصولوأوصت الدراسة بضرورة 
أثر التدريب في تنمية الموارد البشـرية دراسـة تطبيقيـة فـي ( بعنوان: م6111دراسة )الخولني،  .2

 .الجهاز اإلداري للدولة الجمهورية اليمنية
مدددى اهتمددام القددوانين والتشددريعات والسياسددات العامددة والهياكددل للتعددرف علددى  الدارسددة هددذه هددد ت

التنظيمية بعملية التدريب، ومدى إمكانية تطبيم ذلك عمليال، كذلك التعرف علدى مددى مراعداة وحددات 
الجهددداز اإلداري للدولدددة لألسددد  العلميدددة عندددد عمليدددة تخطددديط التددددريب، ومددددى اهتمامهدددا بعمليدددة تنتيدددذ 

قيدديم التدددريب، ومدددى إسددهام التدددريب  ددي تنميددة المددوارد البشددرية، والتعددرف علددى أهددم المعوقددات التددي وت
، وقدد تواجه نشداط التددريب  دي الدوزارات، ومعر دة طبيعدة العهقدة بدين عناصدر التددريب وتنميدة المدوارد

 استخدم الباحو المنهج الوصتي التحليلي.
لمبحوثددة  ددي وضددع خطددة للتدددريب و قددا لألسدد  العلميددة ضددعف قدددرة الددوزارات اوتوصددلت الدراسددة إلددى 

عدددن عددددم   ضدددهل  ،األخدددرى عدددن خطدددط اإلدارات مدددا توضدددع الخطدددة بعيددددال  لتخطددديط التددددريب، وغالبدددال 
معظددم الدددوزارات تعددداني مدددن عددددم ، وأن مشدداركة وحددددة تخطددديط القدددوى العاملددة والمتددددربين  دددي وضدددعها

 ،العمليددة التدريبيددة السددليمة مرتبطددة بعناصددر ترتكددز علددى منهجيددةو  ،تطبيددم سياسددة واضددحة للتدددريب
ضددعف  عاليددة ، و المتدددربين و ددي طددرم وأسدداليب اختيددار ،عنددد تحديددد االحتياجددات التدريبيددة خصوصددال 

الوحدة اإلدارية المختصة بالتدريب  ي الوزارات بسبب عدم ممارستها لهختصاصات والمهدام المحدددة 
عدم اهتمام الوزارات المبحوثة بعمليدة ، و المخصصة للتدريب عدم كتاية الميزانية، و لها بموجب القانون

 تقييم البرامج التدريبية والمتدربين  ي مختلف مراحل التقييم. 
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( بعنـوان: دور بـرامج التــدريب علـى رأس العمـل فـي تنميـة مهــارات م6111دراسـة )الصـاعدي،  .7
 العاملين في الدفاع المدني في المدينة المنورة.

علدى دور بدرامج التددريب علدى رأ  العمدل  دي تنميدة مهدارات العداملين  دي الدد اع  هد ت هذه الدراسدة
المدددني  دددي المديندددة المنددورة، ومعر دددة الددددور الدددذي تحققدده بدددرامج التددددريب علددى رأ  العمدددل  دددي تنميدددة 
مهددارات العددداملين، والتعدددرف علدددى تدددأثير بدددرامج التددددريب علدددى رأ  العمدددل  دددي تنميدددة المهدددارات التنيدددة 

، وتأثير برامج التدريب على رأ  العمل  ي عملية اكتساب المهارات المسلكية لدى العاملين، للعاملين
وتوصددلت الدراسددة إلددى أن أغلددب العدداملين يددرون أن دور  .وقددد تددم اسددتخدام المددنهج الوصددتي التحليلددي

لتددريب برامج التدريب على رأ  العمل تسهم بدرجة متوسطة  ي تنميدة المهدارات البدنيدة، وأن بدرامج ا
على رأ  العمل  تساعد بدرجة متوسطة  ي عملية أداء مهام الوظيتة، وأن أغلدب العداملين يدرون أن 
برامج التدريب على رأ  العمل تسهم بدرجة عالية جدال  ي اكتساب المهارات التنية من خدهل المقددرة 

واكتسدداب المهددارات علددى التعامددل، وأن بددرامج التدددريب علددى رأ  العمددل تسددهم بدرجددة عاليددة  ددي دعددم 
المسلكية للعاملين من خدهل تنميدة روة التريدم الواحدد، وأن بدرامج التددريب علدى رأ  العمدل ال تسدهم 

 بشكل  عال  ي زيادة معدالت االبتكارية  ي العمل.
وأوصت الدراسة بالتركيز على تنميدة المهدارات المختلتدة لددى العداملين لمدا لده مدن أثدر  عدال  دي تنتيدذ 

موكلة لهم، وأهمية تتعيدل بدرامج التددريب علدى رأ  العمدل ألنهدا كتيلدة بالتغلدب علدى سدلبيات المهام ال
 .ومشاكل العملية التدريبية خاصة من ناحية التكلتة االقتصادية

  :األجنبيةالدراسات  1.4
  :( بعنوانNicole, et al, 2016دراسة ) .0

رات التقنية في صناعة البناء التدريب في مكان العمل وتنمية المهارات الشخصية والمها"
 "األسترالية.

Workplace Training & Generic And Technical Skill Development In The Australian 

Construction Industry 

 

والمهدارات  العامدةعلدى تنميدة المهدارات  هد ت هذه الدراسة إلى معر ة أهمية التدريب  دي مكدان العمدل
مدال الدذين يتلقدون تددريب ذو صدلة بالعمدل وبشدكل مندتظم يسداهمون بشدكل كبيدر بالتحديد العو   التقنية

ذلك تهددف هدذه الدراسدة إلدى دراسدة التجدوة  دي المهدارات كد  ي الحتاظ على الميزة التنا سية لشدركاتهم،
لددددى العددداملين  دددي مجدددال البنددداء و التشدددييد  دددي واليدددة كوينزالندددد  دددي   و المهدددارات التقنيدددة الشخصدددية

تدريب العمال وتطويرهم ضروري جدا ألنه يحسدن مدن الجدودة العامدة  دي مجدال  حيو يعتبر .استراليا
البندداء والتشددييد، وبالتددالي  مددن المهددم جدددا لشددركات البندداء االسددتثمار  ددي تدددريب العدداملين مددن خددهل 
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 كددذلكالقائمددة علددى التدددريب المسددتمر  ددي موقددع العمددل،   واضددحة لتنميددة المددوارد البشددرية اسدتراتيجية
تدددريب وتطددوير العمددال يجددب أن يكددون نشدداط مسددتمر و لددي   قددط نشدداطا لمددرة واحدددة ويجددب التركددز 

باإلضددا ة لزيددادة انتمددائهم و التددزامهم بالعمددل و يجددب أن  التقنيددة و  الشخصددية مهددارات العلددى تحسددين 
لمسدتقبل لمدلء يهتم التدريب بالمهارات الهزمة للتترة الحالية من العمل و المهارات التي ستلزمهم  ي ا

التجددوة بددين خبددراتهم المتاحددة والمتوقعددة مددنهم  ددي المسددتقبل، كمددا ويجددب أن يكددون التدددريب ذو جددودة 
عالية باستخدام أساليب التدريب والتطوير الرسمية وغير الرسمية، و ي الدراسة الباحو يستعر  أهم 

 الطرم للتدريب و التطوير للعاملين  ي مجال البناء. 
عنصدددرا و المشددداركة  دددي التددددريب  دددي مكدددان العمدددل  دددي مجدددال البنددداء كاندددت عاليدددة  أنوكاندددت النتدددائج 

مشجعا لتنمية المهارات والتطوير وكشتت الدراسة أيضا أنه  ي غياب خلية رسمية و متوازنة للتدريب، 
لتطدوير المعر دة النظريدة الهزمدة لددور معدين  ذاتية غير رسدميةلعمال عادة يلجئون إلى مبادرات  إن ا

 لعمل ما.  أو
  :( بعنوانQureshi & Adam,  2016دراسة ) .6
فــرص الطــالب فــي الــتعلم و اتجاهــاتهم مــن  انــدماج تســاهم فــي زيــادة  الشخصــية الصــفاتهــل "

 "العمل؟
Can personality traits modulate student engagement with learning and their 

attitude to employability? 

الطدددهب  دددي التعلددديم العدددالي، و خاصدددة التحصددديل الدراسدددي  انددددماج لدددى دراسدددةهدددد ت هدددذه الدراسدددة ا
الطددهب،  باندددماج الصددتات الشخصددية وعهقتددهواالحتتدداظ بالمعلومددات، بحددوو قليلددة ناقشددت موضددوع 

مدددن العددداملين  دددي الجامعدددة السدددتطهع رأيهدددم   دددي دور  35طالبدددا و  117الدراسدددة الحاليدددة اسدددتهد ت 
 ي التعلم، كدان الهددف الثداني مدن الدراسدة هدو  االندماجة  ي زيادة  رصة الشخصية المختلت الصتات

العهقددة بددين تصددورات الطددهب و تصددورات المددوظتين للعمددل، أظهددرت النتددائج عدددم وجددود  ددروم بددين 
الشخصدية تسداهم  لصدتاتا أن، كشدتت الدراسدة وتصورات الموظتين تجداه التوظيدف تصورات الطهب

، هالددوعي يعتبددران مؤشددرات تنبؤيددو   ، حيددو صددتة القدددرةتاعليددة  ددي التعلدديمب والمشدداركة  ددي االندددماج 
مختلتة التي من شدأنها تشدجيع الالتروم التردية مشجعة من حيو دعمها للممارسات  انالنتائج كانت 

أشددخاص ذو صددتات مختلتددة، وأخيددرا،  ددإن االنختددا   ددي ميددول الطددهب نحددو المشدداركة و  مشدداركة
 .ى أهمية التعمم أكثر  ي هذا المجال  ي الدراسات  ي المستقبلاالندماج يسلط الضوء عل
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  :( بعنوانAkkermans & Jos, 2015دراسة ) .1
 العاملين" للشباب الوظيفي للتطوير   Careerskillsفعالية برامج "

It’s all about careerskills: effectiveness of a career development intervention for 

young employees. 

وهدو برندامج للتطدوير المهندي الدوظيتي علدى  كاريرسكلز  الدراسة إلى التحقم من  عالية برنامج هد ت
اكتسداب المهدارات العمليدة  طريقة تهددف إلدى تحتيدزو هي  JOBS أسا  الكتاءات المهنية باستخدام

ج يستهدف الموظتين مهارات حل المشكهت وهذا البرنامو  باإلضا ة لتعزيز الكتاءة الذاتية   المطلوبة
مجموعدة ضدابطة لشبه عشدوائية متجانسة باستخدام عينة   ،التعليمية الهولندية اتالمؤسس ي  الشباب

 21تجريبيددددة /  116لمجموعددددة مددددن المدددوظتين ذوي التدددددريب المهنددددي المتوسددددط  ومجموعدددة تجريبيددددة 
عة من الموظتين لمجمو مجموعة ضابطة و مجموعة تجريبية ضابطة(، و عينة أخرى غير متجانسة ل

امج نددبر نجدداة و  عاليددة  أظهددرت النتددائج ضددابطة(،  11تجريبيددة /  71مميددز  الذوي التدددريب المهنددي 
، وكددذلك وجددود عهقددة قويدددة بددين البرنددامج التدددريبي وتحسدددين كاريرسددكلز للتطددوير المهنددي للمدددوظتين 

 الكتداءات المهنيدة ارات والمهد مدن خمسدةزيادة  دي المهارات المكتسبة وتنميتها، حيو أظهرت النتائج 
إدراك و هم السلوكيات المرتبطة بالمهنة،  ،و الصعوبات الكتاءة الذاتية، القدرة على مواجهة النكسات 

 .لدى المجموعات (االنتماء للمهنةللوظيتة والعمل، 
 :( بعنوانGhosh, & other, 2015دراسة ) .4
 "اسات السابقةدعم المدير في نقل خبرات التدريب للعمل: نظرة في الدر "

Supervisor support in transfer of training: looking back at past research. 

مددن  حيددو يعتبددرالدددعم والمسدداندة مددن المدددير المشددرف  ددي العمددل هددد ت هددذه الدراسددة لتوضدديح أهميددة 
م مدن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علدى نقدل خبدرات التددريب للعمدل لكدن هدذا الددع

المشددرف هددو متغيددر لدده عهقددة ببيئددة العمددل و لدده ارتباطددات مختلتددة و خثددار متنوعددة علددى نقددل خبددرات 
التدريب للعمل، لذلك الهدف من هذه الدراسة هو جمع النتائج من الدراسات السابقة من الوصول لتهم 

المدنهج الندوعي للعمدل، اعتمددت الدراسدة  علدى نقدل خبدرات التددريب اإلدارةأ ضل حول أثر الدعم مدن 
علددى نقددل خبددرات التدددريب. بعددد تحليددل و  المدددراءالسددتعرا  البحددوو السددابقة التددي تدددر  أثددر دعددم 

تددأثيرات متباينددة و مختلتددة حددول أثددر الدددعم علددى نقددل  تظهددر أدراسددة مجموعددة مددن الدراسددات، النتددائج 
ريم خخر وجدود عهقدة يرى  و التدريب، بع  الباحثين أكد وجود عهقة قوية مباشرة أو غير مباشرة، 

عددادة يددتم النظددر لخصددائص المتدددربين كعنصددر مباشددر و ينظددر ، غيددر ثابددت لإيجابيددة أو سددلبية بشددك
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لدددعم المشددرف كعنصددر غيددر مباشددر، البدداحثين اسددتنتجوا أن العهقددة بددين الدددعم و نقددل التدددريب يتددأثر 
لعهقدة بشدكل دائدم، بالظروف و يختلف من سيام آلخر وغيدر ثابدت ولدي  هنداك مدا يمكدن أن يحددد ا

د عهم وهددذا يددوبالتددالي يمكددن للمشددر ين تسددخير خصددائص المتدددربين مددن خددهل تعزيددز دا عيددتهم للددتعلم 
لعمددل عددن طريددم تعريددف المتدددربين بالبرنددامج التدددريبي، ومناقشددة كيتيددة تطبيددم للنقددل خبددرات التدددريب 

وتدددو ير التغذيدددة الراجعددددة المهدددارات المكتسدددبة مددددن التددددريب علدددى نطددددام وظدددائتهم، وتحديدددد األهددددداف 
علدى كيتيدة دعدم المتددربين توصلت الدراسدة إلدى الددور المهدم  للمشدرف  المناسبة  ي الوقت المناسب،

  .نقل خبرات و مهارات التدريب للعمل  ي ب قبل وأثناء وبعد التدري
 :( بعنوانHonorati & Maddalena, 2015دراسة ) .1
   "ب في كينياشباالأثر التدريب في القطاع الخاص على "

The Impact Of Private Sector Internship And Training On Urban Youth In Kenya 

تحدددالف بدددين  خدددهلمج التددددريب  دددي نيروبدددي مدددن التقيددديم اآلثدددار المترتبدددة علدددى بدددر هدددد ت هدددذه الدراسدددة 
لي، البرنامج القطاع الخاص وحكومة كينيا بدعم من مشروع تمكين الشباب  ي كينيا التابع للبنك الدو 

يو ر ثهثة أشهر من التدريب التقني القائم على التصول الدراسية إلى جانب ثهثة أشهر من التددريب 
الشدباب المعرضدين لهنحدراف و الخطدر  عينة عشدوائية العملي  ي شركات خاصة ويستهدف البرنامج

كددذلك رّكددز البرنددامج بسددبب كددونهم متسددربين مددن المدددار  و غيددر متعلمددين و ال يملكددون عمددل دائددم و 
، ويستند التحليل  ي هذه الورقة على بيانات المسدح التدي تدم جمعهدا قبدل  69-15على التئة العمرية 

(، أظهدرت نتدائج 6111شدهر بعدد انتهداء البرندامج  تمدوز  15( و مدن ثدم 6116برنامج  يوليو البدء 
وأسدهمت  دي زيدادة بنسدبة  أن البرنامج كان ناجحا  دي وضدع الشدباب  دي وظدائف جيددة بدأجر مقبدول،

 واإلناو. ٪  ي العمالة الحالية بين المشاركين من الذكور15
 توصلت الدراسة الي اهمية البرنامج التدريبي  ي اكتسداب وتنميدة مهدارات الشدباب المشداركين، وكدذلك

 .التوظيفيساعد على احتمال زيادة الدخل و زيادة الترصة  ي 
  :( بعنوانBrad Harris & other, 2014دراسة ) .2

 "هل اسلوب المدرب وتوجه المتدربين يتنبأ بمخرجات التدريب"
"Do trainer style and learner orientation predict training outcomes?"  

هدددد ت هدددذه الدراسدددة إلدددى اختبدددار التدددأثيرات المشدددتركة واإلضدددا ية لتوجهدددات المددددربين والمتددددربين علدددى 
. حيدو اسدتخدم المدنهج الوصدتي التحليلدي مدن خدهل االسدتبيان، تدم رضى التدريب واكتساب المهارات
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طالدب مدن طدهب إدارة األعمدال المسدجلين بإحددى  613جمع بيانات الدراسدة مدن عيندة يبلدغ حجمهدا 
الجامعات األمريكية. كاندت النتدائج بدان كدل مدن توجيهدات المددرب وتوجهدات المتددربين اظهدرت رضدا 

ابيددة بشددكل كبيددر عندددما يكددون توجهددات المتدددربين والهدددف التعليمددي تدددريبي متوقددع وهندداك عهقددة ايج
 عالي مقارنة بالهدف التعليمي االقل اهمية.

أوصدددت الدراسدددة بأهميدددة دور كدددل مدددن المددددرب والمتددددربين حتدددى يتحقدددم الرضدددى التددددريبي واكتسددداب 
 المهارات المطلوبة من المحتوى التدريبي مما يعك   عالية التدريب.

 :بعنوان( Techakanont & other, 2013) دراسة .7
فعالية التدريب في مجال صناعة "خصائص بيئة العمل على وتأثير الخصائص الفردية "

 "السيارات في تايالند
Effects Of Individual And Work Environment Characteristics On Training 

Effectiveness: Evidence From Skill Certification System For Automotive Industry 

In Thailand 

علدددى مددددى العقددددين الماضددديين، كدددان نمدددوذج كيركباتريدددك محدددل نقدددد بسدددبب تجاهلددده خصدددائص التدددرد 
 .وخصائص بيئة العمل وتأثرهما على  عالية التدريب

لددذلك تركددز هددذه الدراسددة إلددى البحددو  ددي  أربعددة مسددتويات مددن نمددوذج كيركباتريددك مددع التركيددز علددى  
  تأثيرات المتغيرات التردية والمتغيرات المتعلقة ببيئة العمل، و هذه المتغيرات هي الدا عية التعديل  ي 

للدددتعلم ، والكتددداءة الذاتيدددة ، الدا عيدددة لنقدددل الخبدددرات ، والددددعم االجتمددداعي، اسدددتخدمت الدراسدددة طريقدددة 
 ددي صددناعة  اعتمددد نظددام التدددريب علددى تطددوير المددوارد البشددرية، تحليددل المسددار الختبددار الترضدديات

السددديارات حيدددو قامدددت مجموعدددة خبدددراء مدددن شدددركة نيسدددان بتددددريب مجموعدددة مدددن المددددّربين و خخدددرين 
 مدن 323لمددربين بتددريب مجموعدة مدن سيختبرون المتدربين  ي نهاية التددريب و مدن ثدم قدام هدؤالء ا

 نواحي العملية،مادة تدريبية مختلتة تتدرج من النواحي النظرية لل 12العمال  ي الشركات المحلية  ي 

و أظهددرت النتددائج توّسدع كبيددر لتهمنددا للعهقددة  مشففترك1  882بعفف  تدتفف عيى وففع وسزيففا تعففت      أنفف  
السددددببية للتتاعددددل والددددتعلم، والسددددلوك، علددددى وجدددده الخصددددوص،  ددددإن هددددذه الدراسددددة تؤكددددد علددددى تددددأثير 

تعزيز  عاليدة   ي و خصائص بيئة العمل على نتائج التدريب ولهما خثار مهمة الخصائص الشخصية
تظهددر الدراسددة أن الدا عيددة لنقددل الخبددرات لددم يكددن لهددا  وكددذلك  ،واكتسدداب المهددارات والمعددارف التددريب

ح على العهقة بين التعلم والسلوك،  ي حين الدعم االجتماعي يؤثر تأثيرا مباشرا على تغيير ضأثر وا
تقبلية التددي تهددتم بتقيدديم التدددريب السددلوك بعددد التدددريب، و بندداء عليدده توصددي الدراسددة أن البحددوو المسدد
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عليهددددا تقيدددديم التدددددريب بددددالنظر  ددددي المتغيددددرات المتعّلقددددة  ددددي تصددددميم التدددددريب بشددددكل يشددددمل التددددرد و 
خصائصه و بيئة العمل وخصائصها و لي   قط الدورة التدريبية  حيدو التصدميم العدام للتددريب ربمدا 

 يكون له أثر  ي نتائج التدريب.  
 عنوان:ب (Lusato, 2013) دراسة .8

فاعلية التدريب أثناء العمل على أداء العاملين في المؤسسات العامة: دراسة حالة معهد "
 "تنزانيا التعليمي

The effectiveness of job training to employees performance in public institutions: 

The case study of Tanzania Institute of Education. 

التعرف على مدى  اعلية التدريب وطريقته أثنداء العمدل علدى أداء المدوظتين  دي معهدد  هد ت الدراسة
 األسداليبتنزانيا التعليمي، والطرم التي تتبعها المؤسسات العامة على التدريب أثنداء العمدل، و تحديدد 

امج التدريبية المطبقة التي تساعد على تطوير  اعلية البرامج التدريبية، و المقترحات لتاعلية أكثر للبر 
وقددددد اسددددتخدمت الدراسددددة المددددنهج الوصددددتي التحليلددددي، ، لمؤسسدددداتلهددددداف التنظيميددددة األ ددددي تحقيددددم 

ومراجعددة الوثددائم التنظيميددة داخددل المكتددب للوصددول إلددى نتددائج الدراسدددة. حيددو  والمهحظددة والمقددابهت
 لمجتمددع الدراسددة اختيددار عينددة عشددوائية طبقيددة نسددبية ممثلددة، وتددم موظتددا (97 كددان مجتمددع الدراسددة 

مددددن مشدددداركين  5و اإلداراترؤسدددداء  مددددن 5مشدددداركين  (11موظتددددا، واجددددري مقددددابهت مددددع   (51 
  .الموظتين من المستويات الدنيا

ومؤثرا على أداء   عاالأن التدريب المهني أثناء العمل كان  الدراسةمن أهم النتائج التي توصلت إليها 
، العمدهءوخدمدة  التنظيمدي، والدقدة  دي العمدل  وااللتدزامية، العداملين، حيدو الزيدادة  دي تحمدل المسدئول

المتبعددة للتدددريب  ددي المؤسسددات العامددة تشددمل التوجيدده، والتدددوير  األسدداليبوزيددادة ثقددة الموظددف، وأن 
التدددريب المسددبم علددى ور  العمددل والمددؤتمرات والندددوات، حيددو عمددل  خددهلالددوظيتي، والتدددريب مددن 

 امل مع طرم ومسئوليات جديدة، وتكنولوجية متطورة ومتقدمة.لموظتين من أجل التعاتعزيز 
بوضدع السياسدات القابلدة التنتيدذ، وتدو ير المدوارد الكا يدة  اإلدارة العليداوأوصت الدراسدة علدى أن تقدوم  

 .وتحديد ميزانيات، لتحسين التدريب التاعل للموظتين
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  :( بعنوانYoung, 2013دراسة ) .2
لزم وأحيانا وحده يكفي لتحقيق النجاح: نتائج من تحليل مجموعة اإلدارة العليا دائما "دعم 

 ."حالت غامضة
top management support—almost always necessary and sometimes sufficient for 

success: findings from a fuzzy set analysis 

العليددا لنجدداة المشدداريع، وأظهددر  دعددم اإلدارة  ألهميددة قويددة   الدراسددة لتقددديم أدلددة عمليددة هددد ت هددذه 
أكثددر ضددرورة بكثيددر مددن أي   دعددم اإلدارة العليددا  حالددة يكددون  يهددا 15تحليددل مجموعددة ضددبابية مددن 
وأحيانددا يكددون دعددم اإلدارة العليددا وحددده كا يددا للنجدداة، ويضدديف البحددو   عامددل خخددر لنجدداة المشدداريع،

وحده يؤدي للنجاة لي  تتكيرا صدحيحا،   خطط المشاريعيا على أن التركيز على منهجيات و دليه قو 
هذا البحو يساهم بحد كبير  ي تو ير أدلة كا يدة للتدأثير علدى كبدار المدديرين إلعدادة تقيديم تصدر اتهم 

خمسدددين سدددنة الماضدددية، البددداحثين والممارسدددين باسدددتخدام المددددنهج  –اإلداريدددة التقليديدددة  دددي األربعدددين 
مقارنة  ي كل التجارب ويحدددون عوامدل النجداة األكثدر يستخدمون ال التحليلي للمجموعات الغامضة 

للدددور الكبيددر لدددعم اإلدارة العليددا  ددي نجدداة  مهمددةكانددت أهميددة لنجدداة المشددروع، نتددائج هددذه الدراسددة 
 المشاريع.

 :( بعنوانSung, 2013دراسة ) .01
 "طبيعة مهارات التوظيف: أدلة تجريبية من سنغافورة"

The nature of employability skills: empirical evidence from Singapore. 

بطبيعة مهارات التوظيف، واالنتقال من مهارات الحياة األساسية إلدى هد ت هذه الدراسة الي االهتمام 
المهددارات المتعلقددة بالعمددل التددي بدددأت بالتزايددد مددؤخرا، المتهددوم القددديم لمهددارات التوظيددف ربددط مهددارات 

قلدددل مدددن أهميدددة المهدددارات المطلوبدددة للعمدددل نتسددده، ومدددع ذلدددك  دددإن التوظيدددف باالسدددتعداد الدددوظيتي و ي
التركيز المتزايد على المهارات المتعلقة بالعمل يربط بشكل مباشر بين مهدارات التوظيدف و األداء  دي 
العمل الدذي بددوره مدرتبط بالقددرة علدى التنقدل الدوظيتي واألجدور، هدذه الدراسدة تهدتم  بالبياندات الحديثدة 

لمهدارات  ددي سدنغا ورة بهددف  هددم العهقدة بدين مهدارات التوظيددف و القددرة علدى التنقددل حدول اسدتخدام ا
مددن عمددل لعمددل أ ضددل، وهددذا يؤكددد أن   مهددارات التوظيددف  ددي سددنغا ورة هددي مرتبطددة مباشددرة بسدديام 
العمددل علددى نحددو متزايددد، وبالتددالي  ددإن قدددرة العامددل علددى االنتقددال مددن عمددل لعمددل أ ضددل تعتمددد علددى 

مهددارات العمددل بددين الصددناعات و األعمددال المختلتددة، إن  هددم الطبيعددة المهددارات المتعلقددة مدددى تشددابه 
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بسيام عمل ما أدى إلى تعديهت على طبيعة و نوعية التدريب لتنمية القوى العاملة  ي سنغا ورة من 
 أجل تلبية االحتياجات المتزايدة لسوم العمل من خهل تدريب مرتبط بسيام المهنة بشكل مباشر.

توصلت الدراسة الي اهمية ربط البرامج التدريبية باالحتياجات المطلوبة من المهارات المرتبطة بسدوم 
 العمل.

 بعنوان: (Al-mamun, 2012) راسة .00
 "تدريس المهارات الناعمة للطلبة المهنيين: مهارات قيمة للجاهزية للعمل"

soft skills education for the vocational graduate: value as work readiness skills 

 يسدعون الدذي المعاصدرين العمدل ألربداب بالنسدبة الناعمدة المهدارات دور  توضديح الديالدراسدة  هدد ت
 العمدل سدوم  دي المطلوبدة للمعدايير يرتقدون ال الخدريجين معظدم لكدن الخدريجين وتوظيدف السدتقطاب

 المؤسسدات تقدمده ومدا لالعمد أصدحاب بهدا يطالدب التدي المهدارات بدين  جدوات وجدود بسدبب وذلدك
 الناعمدة المهدارات بددمج تقدوم أن التددريب و التعلديم ألنظمدة يمكدن انده الدراسدة ضدحتأو و  . التعليميدة

 والتي الناعمة المهارات إلى المستندة المناهج  ان ذلك، على عهوة .الدراسية المناهج  ي  عال بشكل
 السدهل بداألمر لدي  ذلدك ولكدن الناعمدة اتالمهدار  تطدوير تشدمل أن يجدب العامدة الكتداءة لجدوهر تروج
 لتثقيدف حدل كأ ضدل المهدارات  تلدك توظيدف يمكدن لكدن قصدير، وقدت خدهل تحقيقده يمكدن الدذي

 من تتطلب العصر متطلبات ان الي الدراسة وخلصت .للعمل أساسية مهارات يمتلكون الذين الطهب
  دي االنخدراط  مدن وتمكدنهم ذاتيدة ادارة يمتلكدون مدوظتين انتداج علدى تركز أن والتدريب التعليم أنظمة
أن  . وكدذلك خلصدت هدذه الدراسدة إلدىالحيداه مددى للدتعلم نوقدابلي مروندة بكدل الحديثدة العمدل أمداكن

حدل المشدكهت و يجدابي، والتواصدل التعدال، اإلموقدف المهدارات الناعمدة مثدل الذين يمتلكدون الالطهب 
إلدى  بالمقارندة مدع الطدهب الدذين يتتقدرونظدائتهم و البقاء على   ي رص أ ضل أكثر بكثير يمتلكون  

 هذه المهارات.
 تمكين أجل من عملية تعليم تجربة تطور أن التعليمية المؤسسات على يجب أنه قد أوصت الدراسة

 نأ ،الدراسية المناهج  ي يتجزأ  ال جزء الناعمة المهارات تكون أن يجب حيو الخريجين توظيف
 عدالة تحقيم أجل من العاملين للشباب صحية عقلية بناء  ي اعدتس أن يمكنها المهارات هذه

  .المجتمع  ي اجتماعية
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 ( بعنوان:Lau, W. K., 2012دراسة ) .06
 "."تأثير الصفات الشخصية واللتزام بالهدف على الرضا الوظيفي

"The impacts of personality traits and goal commitment on employees' job 

satisfaction. " 

الشخصدددية، مثدددل الكتددداءة الذاتيدددة  الصدددتاتاآلثدددار المترتبدددة علدددى  إلدددى البحدددو  دددي هدددد ت هدددذه الدراسدددة
بالهددددف الدددوظيتي وعهقتددده  لتدددزامله الوسدددطي تدددأثيرال تددددر الرضدددا الدددوظيتي. كمدددا  علدددىواالنضدددباط 

االستبانة  بالصتات الشخصية والرضا الوظيتي. استخدم الباحثان المنهج الوصتي التحليلي منة خهل
طالددب  ددي جامعدة جنددوب غددرب الواليددات المتحددة، وقددد تددم جمددع  661حيدو تددم توزيددع االسدتبانة علددى 

تددرتبط  واالنضددباطتشددير النتددائج إلددى أن كدده مددن الكتدداءة الذاتيددة طالددب.  و  619بيانددات الدراسددة مددن 
ايجدددابي بدددين  وجدددود ارتبددداط بشدددكل باإلضدددا ة إلدددى ذلدددك .بالهددددف الدددوظيتي بشدددكل إيجدددابي مدددع االلتدددزام

نتد  العهقدة اإليجابيدة  لدي  لهدا الكتداءة الذاتيدةكمدا أظهدرت النتدائج بدأن  الرضا الدوظيتي.و  االنضباط
  مع الرضا الوظيتي.

ألندده لشددركات اسددتخدام اختبددارات الشخصددية  ددي اختيددار األ ددراد. هددذه الدراسددة بددأن علددى ا وقددد أوصددت
 توظيف موظتين جدد. ي  هذه المعلومات متيدة جدا للشركات بالتأكيد ستكون

 بعنوان:  (Wellman, Neil, 2010)دراسة  .01
 د"جدال نخريجيال "الصفات المطلوبة للعمل في مجال التسويق لدى

"The employability attributes required of new marketing graduates" 

والصددتات التددي سددمات ال لددىتطدوير مندداهج التسددويم عالمسددئولين عددن إطددهع  إلددى الدراسددةهددذه  هدد ت
الباحدو  اسدتخدمالجددد أو المدوظتين الجددد  دي هدذا المجدال، خريجدي التسدويم لددى  رص العمدل تزيد 

و كدذلك  وضدع مصدتو ة مدن الصدتات التدي سدبم تحديددها مدن أجدل الدراسات السابقة  ي هذا المجال
ثددم تددم ة أو تقدددّموا لوظددائف و مددن وظيتددحصددلوا علددى شددخص علددى االنترنددت  651تددم تحليددل صددتات 

تجميع الصتات األكثر شيوعا و طلبا  ي سوم العمل و تنظيمها  ي مجموعات على شكل مصتو ة، 
الخبرة كانت دائما مطلوبة و كذلك القدرة على االتصال و التواصل و العهقدات الشخصدية المتشدعبة، 

ارات وحددددل واتخدددداذ القددددر باإلضددددا ة إلددددى صددددتات لهددددا عهقددددة بالقدددددرة علددددى التخطدددديط و اإلدارة الذاتيددددة 
اإلبدددداع والمسدددؤولية ، و مدددن السدددمات الشخصدددية المطلوبدددة للتوظيدددف  دددي مجدددال التسدددويم المشدددكهت

، الدراسدددة تحددددد المواصدددتات المطلوبدددة للخدددريجين لكوندددوا مدددؤهلين للعمدددل  دددي والمبدددادرة والعزيمدددة والثقدددة
 مجال التسويم.
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 بعنوان: (White, 2010) دراسة .04
 ين الخريجين الجدد والوظائف.""السبب الحقيقي الذي يقف حائال ب 

"The Real Reason New College Grads Can't Get Hired" 

 عمليدة عندد العمدل أصدحاب لددى الناعمدة المهدارات اهميدة مددى اظهدار الدى الدراسدة هدذه هدد ت
 غلدبأو  الجامعدات خريجدي بتوظيدف يقومدون ال العمدل مدن أصدحاب %21 نأ واظهدرت التوظيدف
 التعامدل ومهدارات االتصداالت، ذلدك  دي بمدا الناعمدة المهدارات الدي ال تقارهم راللوظائف نظ المتقدمين

 االسدتبيانات و الدرأي اسدتطهعات مدن عددد لنتيجة سرد الدراسة وشملت، النقدي والتتكير خرين، ا مع
 المتقددمين اغلدب ان وضدحوا قدد العمدل أن أصدحاب وكاندت نتائجهدا جميعدا بالموضدوع العهقدة ذات

 اليدوم اغلب المتقددمين ان وضحوا قد المدراء من كبير وعدد  الناعمة المهارات الى قرونيتت للوظائف
 حل المشاكل. مهارة الي ويتتقرون وخهم نقدي بشكل التتكير يمكنهم ال

وأوصددت الدراسددة الددي ضددرورة تنميددة وتطددوير مهددارات الخددريجين مددن خددهل البددرامج التدريبيددة واشددتمال 
 لمهارات.انظمة التعليم على هذه ا

 ( بعنوان:Zhao & other, 2009دراسة ) .01
 عمل حسن الضيافة" في التدريب وفعالية الوظيفي، الندماج الذاتية، "الكفاءة

"Post training self-efficacy, job involvement, and training effectiveness in the 

hospitality industry." 

 قطداعالتددريب علدى إلى معر ة  تأثير الكتاءة الذاتيدة، واالنددماج الدوظيتي و عاليدة هذه الدراسة  هد ت
السلوكية  التصر اتلتأثير على متوسط اللكتاءة الذاتية  البعديالتدريب  (1: من خهل توقع  الضيا ة

يؤثر على  كليا أو جزئيا سواءللكتاءة الذاتية  البعديالتدريب و  (6  مخرجات التعلم، للمتدربين لتطبيم
طالدب مدن طدهب الجامعدات  دي  87.  وقدد تدم اختيدار عيندة مدن لسدلوك المتددربين الدوظيتي االندماج

التجارب المختبرية  ي خالت السحب الدذاتي  دي مكتبدة  من خهلوقد تم جمع البيانات إدارة الضيا ة، 
ة الذاتية على العهقة بدين لتدريب البعدي للكتاءل تدعم التأثير الوسطي تحليلالنتائج وكانت  .الجامعة

،  وكدذلك كاندت نتدائج التحليدل تددعم التددريب البعددي السدلوكية للمتددربين والتصر اتاكتساب التدريب 
للكتدداءة الذاتيددة علددى العهقددة بددين االندددماج الددوظيتي والتصددر ات السددلوكية للمتدددربين. هددذا يدددل علددى 

 علية التدريب  ي صناعة حسن الضيا ة.وجود نموذج مستقل للترد والعوامل التي تؤدي الى  ا
 دي العمدل  لهنددماجعلى نموذج مسدتقل  التجاربهناك حاجة إلى إجراء مزيد من  أوصت الدراسة أن

 التدريب.عملية  ي سيام 
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 ( بعنوان:Jayawardana, 2008دراسة ) .02
 ."سريالنكا في المالبس صناعة  إلى تجار المقدم التدريب فعالية على المؤثرة "العوامل

Factors Affecting The Effectiveness Of Training Provided To Merchandisers Of 

Garment Industry In Sri Lanka 

هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى العوامدددل التدددي تدددؤثر علدددى  عاليدددة تددددريب التجدددار  دددي صدددناعة  هدددد ت
( تاجر من 618ستبانة على  اال يعوز وقد تم استخدام المنهج الوصتي التحليلي من خهل ت ،المهب 

 .مديري التسويم ومديري الموارد البشرية من سبعة شركات رائدة  ي عالم المهب 
ودعدددم   دددي الشدددركات، والكتدداءة الذاتيدددة للمتددددربين المسددتمر ثقا دددة الدددتعلم أن تددو روتشددير النتدددائج إلدددى  

اآلثددار المترتبددة علددى الدراسددة ن أشددارت النتددائج الددى أو ،  عاليددة التدددريبالمشددر ين للمددوظتين تددؤثر  ددي 
وتدو ير الددعم  ، ي مؤسساتهم ودعم ثقا ة التعلم المستمربحاجة إلى تركيز  ملمديري الشركات هو أنه

 الحصول على تدريب  عال. كتساب وتطبيم المهارات والمعارف من أجل ال للمتدربينالهزم 
لمسدددتمر وأن تكدددون هدددذه الثقا دددة هدددي وقدددد أوصدددت الدراسدددة بضدددرورة أن تتبندددى المنظمدددة ثقا دددة التعلددديم ا

السددائدة، كددذلك ان تقدددم اإلدارة الدددعم الددهزم للمتدددربين مددن اجددل تطبيددم المعددارف والمهددارات الهزمددة 
 لجعل التدريب المقدم للمتدربين  عال من حيو تحسين األداء الوظيتي.

 ( بعنوان:Tziner  & Aharon, 2007دراسة ) .07
 "لية التدريبتأثير خصائص المتدربين على فعا"

Effects Of Trainee Characteristics On Training Effectiveness 

سددت خصددائص للمددوظتين  الضددمير، الكتدداءة الذاتيددة، الدددا ع للددتعلم، دراسددة  الددي دراسددةهددذه ال هددد ت
ميدزة واحددة كدذلك خاصدية معلدى األداء، التوسديط لعمدل مدا( و  والتعلم القائم علدى الهددف، الدتعلم القدائم

متددددربا  دددي شدددركة  131الجيدددد لنقدددل خبدددرات  التددددريب للعمدددل( و تدددم اسدددتطهع  ئدددة العمدددل  المنددداخ لبي
 عاليددة التدددريب مددن خددهل مؤشددرين  الدرجددة و العهمددة التددي حصددل   بهدددف معر ددة صددناعية كبيددرة 

عليهدددا بعدددد التددددريب ، تقيددديم المشدددرف علدددى تطبيدددم التددددريب(.  النتدددائج تددددعم بقدددوة وجدددود عهقدددة بدددين 
تغيرات  الخصائص الستة للمتدربين و خاصية البيئة المحتزة لنقل خبرات التدريب( على الرغم من الم

أن لي  كل المتغيرات أظهرت ارتباطدا إحصدائيا كبيدرا  حيدو أظهدرت النتدائج أن الددا ع للدتعلم والدتعلم 
 دريب. القائم على الهدف لهما ارتباطا أكثر من غيرهما من المتغيرات على توقع نتائج الت
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 ( بعنوان: Tai, Wei-Tao, 2006دراسة ) .08
 "أثر التدريب والكفاءة الذاتية والدافعية للتدريب على فعالية التدريب"

Effects of training framing, general self-efficacy and training motivation on 

trainees’ training effectiveness. 

ة ار المترتبدددة علدددى التددددريب مدددن المشدددر ين علدددى الكتددداءة الذاتيددددراسدددة اآلثددد  هدددد ت هدددذه الدراسدددة الدددي
كيدددف تدددؤثر هدددذه المتغيدددرات علدددى   عاليدددة التددددريب الشددداملة، اسدددتخدم للمتددددربين و الدا عيدددة للتددددريب و 

الباحددو المددنهج الطددولي لدراسددة العهقددات عددن طريددم دراسددة المتغيددرات نتسددها عدددة مددرات خددهل  تددرة 
دم والتقريددر الددذاتي كددأداة بحثيددة باإلضددا ة  لمقددايي  و أدوات موضددوعية زمنيددة طويلددة نسددبيا، و اسددتخ

موظف الذين التحقوا ببرنامج تدريبي يهددف إلدى إدخدال بدرامج  162أخرى، وقد تم جمع البيانات من 
الكمبيوتر والتصميم للعمل، وطلب من المشاركين مدلء اسدتبيانات ثهثدة  دي بدايدة التددريب، منتصدف 

نتدائج  وأثدر التددريب عدن طريدم االختبدار الدذي التم الحصدول علدى   التدريب، وأخيرا التدريب، ونهاية
أثدر إيجدابي  دي ر دع الكتداءة ومدا لده التددريب  أظهرت النتائج أهميدة ، عقد  ي نهاية البرنامج التدريبي

 للعمل.  هاراتوالم الذاتية والدا ع للتدريب ، وبالتالي يؤثر على  ردود أ عالهم و دا عيتهم لنقل الخبرات
 ( بعنوان:William, 2002دراسة ) .02

 "محتوى الدورة التدريبية أم المدرب: من األهم على خط التعليم"
"Course content or the instructor: Which is more important in on-line teaching?" 

ودور المددرب لتدريبيدة ا البدرامجثدر واألهميدة النسدبية لمحتدوى األالتعدرف علدى  إلدىهذه الدراسدة  هد ت
وقدددد تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوصدددتي التحليلدددي مدددن خدددهل علدددى االنترندددت.  التددددريب عاليدددة  قيدددا علدددى 

وعيددة المحتددوى الدراسددي، ودور المعلددم  ددي تسددهيل ناسددتبيان تقيدديم الطالددب القياسددي لتشددكيل  اسددتخدام
إلددى أن  النتددائج تشدديرو  طالددب. 518وبلددغ حجددم العينددة  "العالميددة". مقددايي  الكتدداءةالدددورة، وعدددد مددن 

 من مقايي  التعالية العالميةتختلف تبعا لمقيا  محدد  التدريبتأثير وأهمية هذين البعدين من  عالية 
 علدى االنترندت، وعدهوة علدى ذلدك وأكدت النتائج انه يمكن التنبؤ بتعالية التدريبالتي يجري تقييمها. 

ومؤشدرات دور  البدرامج التدريبدةلمستخدمة لتشدكيل محتدوى الدراسة تلك األسئلة القياسية ا تحدد أيضا
 على االنترنت. للدوراتالعالمية  التدريبتعالية بأهمية أكبر  ي التنبؤ  تعتبر ذاتالمعلم التي 

وقددد أوصددت الدراسددة بأهميددة محتددوى البددرامج التدريبددة ودور المعلددم  ددي زيددادة كتدداءة التدددريب حيددو ال 
  اعلية التدريب.تختلف األهمية من حيو قيا  
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 ( بعنوان:Le Pine & others, 2000دراسة ) .61
 "التكيف مع تغير مهام العمل: تأثير القدرة المعرفية، الجتهاد، والنفتاح على الخبرة"

Adaptability to changing task contexts: effects of general cognitive ability, 

conscientiousness, and openness to experience .  

للتنبددؤ  ددي أداء صددنع القددرار قبددل   هددد ت هددذه الدراسددة لتحددص تددأثير القدددرة المعر يددة واالجتهدداد والخبددرة
مدن طدهب الجامعدات اتخدذوا  73وبعد التغيرات غير المتوقعة  ي مهام العمل. وقد بيندت الدراسدة أن 

ر ددة المشدداركين  ددي سدداعات مددن المحاكدداة المحوسددبة. كددذلك عدددم مع 3مشددكلة خددهل  75قددرارات  ددي 
. أوضدحت الدراسدة 51و 65استخدام القواعد والقوانين لتحديد القرارات الصحية  تغيدرت مدن المشدكلة 

أن تددأثير االخددتهف بددين األ ددراد  ددي أداء صددنع القددرارات أصددبح أكثددر تميددز بعددد التغيددرات.  قددط القدددرة 
اد ذو قدددرة معر يددة عاليددة يتخددذون المعر يددة تتسددر االخددتهف  ددي تغيددر االداء الددوظيتي. حيددو أن األ ددر 

قدددرارات أ ضدددل. بعدددد تغيدددر المهدددام زاد تدددأثير القددددرة المعر يدددة وتدددأثير االجتهددداد  والخبدددرة  أصدددبح مميدددزا 
احصائيا. كما هو متوقع  ان التغير  ي مهام العمل مع درجة عالية من االنتتاة التكري  ان القرارات 

خاص الددددذين لددددديهم اجتهدددداد اقددددل كانددددت قددددرارتهم تكددددون أ ضددددل. ولكددددن علددددى غيددددر المتوقددددع  ددددان االشدددد
 صحيحة. التحليل اظهر هذا التأثير المده  لهجتهاد بالعمل وانعكاسه على االستقهلية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 1.1
متعلقدة بموضدوع الدراسدة وتنوعدت الدراسدات السدابقة الدراسدات السدابقة التم  ي هدذا التصدل اسدتعرا  

(، وكددان أقدددمها عددام م6112محليددة وعربيددة وأجنبيددة، وكددان أحدددو هددذه الدراسددات عددام  بددين دراسددات 
وقددد وجددد الباحددو بددأن هددذه الدراسددات قددد تعددددت واختلتددت بدداختهف األهددداف والقطاعددات  (،م6111 

وقدد غلددب علدى تلدك الدراسدات اسددتخدام  والبيئدات والمتغيدرات التدي تناولتهدا والمنهجيددات التدي اتبعتهدا، 
التحليلدي. وهندا يسدتعر  الباحدو أهدم أوجده االتتدام واالخدتهف بدين الدراسدة الحاليدة  ج الوصتيالمنه

 والدراسات السابقة.
 أوجه التفاق: 1.1.0

تشدابهت بعد  الدراسدات السدابقة مدع الدراسدة الحاليدة  دي تناولهدا لبيئدة بالنسبة لبيئـة الدراسـة :  .1
 ,Al-mamun) دراســة (،م6111 حجدداج،  ،(Maddalena., 2015)  العمددل مثددل دراسددة

2012،)  Paula & other, 2011  ،) ،م6111الهابيددل وخخددرون  ،)White, 2010 ،)
 Jayawardana, 2008 ،م6118(،  الشيخ  ،)Tai, Wei-Tao, 2006) 



82 

يرات الدراسدة : اتتقت هذه الدراسة مع جميع  الدراسات السابقة  ي تناولها لمتغللمتغيرات بالنسبة .6
و ربطها مدع متغيدرات أخدرى، وقدد اتتقدت هدذه الدراسدة مدع عددد مدن أساسي أبشكل  سواء دراستها

 الدراسددددددات التددددددي تناولددددددت العهقددددددة بددددددين متغيددددددرات الدراسددددددة ومهددددددارات التوظيددددددف، مثددددددل دراسددددددة
 Detsimas, Nicole, et al, 2016  ،)Qureshi, Adam, et al, 2016 ،)
 Akkermans, Jos, et al., 2015)  ،Brad Harris & other, 2014) ،حجدداج  ،

 الهابيدددل  ،(Lau, W. K., 2012  ،(م6113 العندددزي، (، Lusato, 2013 (، م6111
 Xinyuan Zhao ،(م6111 عبيددات وسددعادة،  (،م6111 أل ملهددي، (، م6111وخخدرون، 

&) other, 2009)،  ،م6117 أبو سلمية، (، م6118 الشيخ ،) Tziner, Aharon, et al., 

 .(Le Pine & others, 2000  ،(م6113(،  الصاعدي، م6115، خوالني ال (،2007
ـــنهج الدراســـة وأدواتهـــا:  .3 اتتقدددت الحاليدددة الدراسدددة مدددع جميدددع الدراسدددات السدددابقة  دددي بالنســـبة لم

اسددددتخدامها المددددنهج الوصددددتي التحليلددددي واالسددددتبانة كمهددددج وأداه مناسددددبين لمثددددل هددددذا النددددوع مددددن 
 الدراسات. 

 أوجه الختالف: 1.1.6
: تنوعت بيئات الدراسات السدابقة واختلتدت مدع الدراسدة الحاليدة  قدد تناولدت هدذه لبيئة الدراسة بالنسبة

(، Qureshi, 2016  ،)Akkermans & Jos, 2015 الدراسددات البيئددة الجامعيددة مثددل دراسددة  
 Brad & other, 2014)  ،Lau, 2012  ،) ،م6111 عبيددات وسدعادة ،) Zhao & other, 

وكذلك تناولت القطاع العام مثل دراسة  الغتري،  .(William, 2002،  (م6118(،  نعمان، 2009
(،  م6115 الخدددددددددددوالني،  (,6113Lusato (، م6113، العندددددددددددزي ، (م6111،  حجددددددددددداج(، م6115

(، Nicole, 2016وكدددددذلك تناولدددددت القطددددداع الصدددددناعي مثدددددل دراسدددددة   .(م6113 الصددددداعدي، 
 Techakanont & other, 2013  ،)Jayawardana, 2008  ،)Tziner, 2007.)  

 دددي  ةكمددا تختلدددف الدراسددة الحاليدددة عدددن الدراسددات السدددابقة  ددي قيامهدددا بدددالربط بددين متغيدددرات عدددة، نددددر 
ال وهي برامج التدريب والتدريب االشرا ي أن يربط بينها  ي دراسة واحدة، أ البحوو والدراسات السابقة

 غيرها من الدراسات السابقة. والصتات الشخصية، وهو ما يميز الدراسة الحالية عن
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 أوجه استفادة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: 1.2
 .بناء أداة الدراسة 
 .عر  اإلطار النظري للدراسة 
 .تحديد منهج الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة 
 .عر  النتائج ومناقشتها وتتسيرها، وتقديم التوصيات والمقترحات 

 :الحالية اسةما يميز الدر  1.7
 ددي أنهددا تتندداول دراسددة عدددة متغيددرات وهددي  بدددرامج أن مددا يميددز هددذه الدراسددة عددن الدراسددات السددابقة 

، والصتات الشخصية( وأثرها على مهارات التوظيف. حيو تناولت معظم والتدريب اإلشرا يالتدريب، 
عهقدة بدرامج التددريب الدراسات السابقة عهقدة مهدارات التوظيدف بأحدد المتغيدرات بشدكل منتصدل مثدل 

 ي تنمية مهارات التوظيف، أو عهقة السمات الشخصية  ي تنمية المهدارات. كدذلك مدا يميدز الدراسدة 
 والتدريب اإلشرا يلدراسة أثر برامج التدريب حد علم الباحو المحاولة األولى الحالية انها تعتبر على 

هذه الدراسة  ي إضا ة جديددة لمجدال  ويأمل  ي أن تسهموالصتات الشخصية الخاصة بشركة جوال، 
 .هذه البرامج  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين البحو العلمي وخاصة  ي موضوع أثر

 :ملخص الفصل 1.8
، وأجنبيددة بددين دراسدات محليددة وعربيدةوتنوعدت الدراسدات الدراسدات السددابقة عددر   التصدلتدم  دي هددذا 

مددن هددذه الدراسددات  ددي  الباحددو ج الوصددتي، وقددد اسددتتادوقددد غلددب علددى تلددك الدراسددات اسددتخدام المددنه
بناء الخلتية النظريدة لإلطدار النظدري، ولدوحظ أن هدذه الدراسدات تعدددت أهددا ها وتسداؤالتها ومحاورهدا 

والصددتات  والتدددريب اإلشدرا ي، إال أن مدا يميددز هدذه الدراسدة أنهددا تتنداول أثددر بدرامج التددريب ونتائجهدا
التوظيددددف لدددددى الخددددريجين مددددن خددددهل دراسددددة تطبيقيددددة علددددى شددددركة الشخصددددية  ددددي تحسددددين مهددددارات 

 دي  تدم، وتعتبر على حد علم الباحدو المحاولدة األولدى لدذلك. وقدد  ي غزة االتصاالت الخلوية "جوال"
التعقيب باختصار على الدراسات السابقة، واستعر  أوجه االتتام واالختهف بينها وبين هذا التصل 

ام بعددددر  مقددددايي  عناصددددر الدراسددددة،  وأوجدددده االسددددتتادة مددددن الدراسددددات الدراسددددات السددددابقة، كددددذلك قدددد
 عر  ما يميز دراسته عن الدراسات السابقة.تم السابقة، و ي النهاية 

 
 



21 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 اجراءات ومنهجية الدراسة

 



20 

 الفصل الرابع
 اجراءات ومنهجية الدراسة

 :مقدمة 4.0
ل الدراسددة الميدانيددة، حيددو المنهجيددددة التددي تمددت  ددي مجدددااإلجددددراءات والخطدددوات  التصددليعددددر  هدددذا 

مجتمدع الدراسددة، والعيندة التي طبقت عليهدا الدراسدة، إضدا ددةل إلدى توضيددح األدوات المستخدمددة يتناول 
و يمددا  لتددي اسددتخدمت  ددي تحليدددل البياندددات،واألسدداليب اإلحصائيدددة ا ومنهجهددا،  ددي الدراسدددة وخطواتهدددا

 .مدا تقددميلي تتاصيدل 

   :منهج الدراسة 4.6
أثدر بدرامج قيدا  يحداول  والدذي التحليلدي الوصدتي المدنهج ماسدتخدا تدم الدراسدة أهدداف تحقيدم جدلأ مدن

تدم  وقدد .والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيدف لددى الخدريجين والتدريب اإلشرا يالتدريب 
 يلي: كما األولية والثانوية البيانات من المصادر جمع

 :الولية المصادر .أ 

 وحصدر متدردات الدراسدة، بعد  لدراسدة اسدتبيانات بتوزيدع الميدداني الجاندب  دي بالبحدو وذلدك
 واسدتخدام وتحليلهدا اإلحصدائي تتريغهدا ثدم ومدن البحدو، موضدوع  دي الهزمدة المعلومدات وتجميدع

 عموضدو  تددعم ومؤشدرات قيمدة ذات لددالالت الوصدول بهددف المناسدبة اإلحصدائية االختبدارات
 .الدراسة

 الثانوية: المصادر .ب 
 :اآلتي خهل من النظري للدراسة اإلطار معالجة  ي الثانوية البيانات مصادر استخدامتم 

 الدراسة. موضوع تناولت التي والمراجع العربية واألجنبية الكتب .1
 .العهقة ذات المنشورة والدراسات والمقاالت الدوريات .6
 .العهقة ذات والمراكز ساتالمؤس عن الصادرة والنشرات التقارير .3
 صتحاتها على الموجودة اإللكترونية شبكة االنترنت والنسخ .1
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  :الدراسةوعينة  مجتمــع 4.1
الخددريجين المتددربين  دي كا دة بددرامج شدركة االتصداالت الخلويدة التلسددطينية يتمثدل مجتمدع الدراسدة  دي 

وقد  ،(8106 المصدر: موسى،  (061غ عددهم  والبال برامج تشغيلية 3وهي    ي قطاع غزة "جوال"
علددى جميددع أ ددراد مجتمددع  اسددتبانة( 061  حيددو تددم توزيددع اسددتخدم الباحددو أسددلوب الحصددر الشددامل،

، %(2018 ( اسددتبانة، أي أن نسددبة االسددتجابة بلغددت 031، وبلددغ عدددد االسددتبانات المسددتردة  الدراسددة
م الشددروط المطلوبددة، وبالتددالي تددم وبعددد تتحددص االسددتبانات المسددتردة لددم يسددتبعد أي منهددا نظددرال لتحقدد

و يمدا يلددي  .التدي تددم تحليلهدا هددي نتد  نسدبة االسددتجابة ت( اسدتبانة، أي نسددبة االسدتبيانا031تحليدل  
 ( يوضح مجتمع الدراسة:410جدول  

 مجتمع الدراسةيوضح  :(4.0جدول )
 المجموع عدد الناث عدد الذكور البرنامج

Go Professional 30 20 50 
Account Angle 8. 8. 50 
Tele-Marketing 35 25 60 

 069 09 09 المجموع

 (6102محمد موسى مدير دائرة الموارد البشرية شركة جوال،  /السيد  )المصدر:

 عدد الستبانات الموزعة والمستردةيوضح  :(4.6جدول )
 عدد الستبانات المستردة ةالموزععدد الستبانات  البرنامج

Go Professional .1 3. 

Account Angle .1 41 

Tele-Marketing 61 .. 

 039 069 المجموع

 الوصف الحصائي لعينة الدراسة:
المؤهدل ، العمدر، الجدن حصائي لعينة الدراسة باختهف متغيدرات: توضح الجداول التالية الوصف اإل

التددي التحددم بهددا  ، التخصددص، المعدددل الجددامعي، الحالددة االجتماعيددة، سددنوات الخبددرة، الدددوراتالعلمددي
 الخريج أثناء التدريب  ي الشركة.
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 عينة الدراسة حسب متغير الجنس: .0

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.1جدول )
 الجنس متغير حسب 

 النسبة% التكرار الجنس
 57.7 75 ذكر
 42.3 55 أنثى

 100.0 011 المجموع

الدراسدة مدن الدذكور، % مدن أ دراد عيندة 8.8.( أن 4.3تبين من خهل النتائج الموضحة  دي جددول  
 % من عينة الدراسة.4813ناو ما نسبته بينما شكل اإل

 عينة الدراسة حسب متغير العمر: .2

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.4جدول )
 العمر متغير حسب 

 النسبة% التكرار العمر
 19.2 25 سنة 63أقل من 

 54.6 71 سنة 31إلى أقل من  63
 26.2 34  أكثر سنة 31

 100.0 011 المجموع

% من أ راد عينة الدراسة أعمدارهم  أقدل 0918( أن 4.4تبين من خهل النتائج الموضحة  ي جدول  
% 8618سنة(،  ي حدين أن  31إلى أقل من  83% تتراوة أعمارهم بين  416.سنة(، بينما  83من 

 سنة  أكثر(. 31أعمارهم من  

 لمؤهل العلمي:عينة الدراسة حسب متغير ا .3

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.1جدول )
 المؤهل العلمي متغير حسب 
 النسبة% التكرار المؤهل العلمي

 14.6 19 دبلوم
 85.4 111 بكالوريو 
 100.0 011 المجموع
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% مدددن أ دددراد عيندددة الدراسدددة مدددؤهلهم 0416( أن ..4تبدددين مدددن خدددهل النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
 % مؤهلهم العلمي بكالوريو .2.14لوم، بينما العلمي دب

 عينة الدراسة حسب متغير التخصص: .4

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.2جدول )
 التخصص متغير حسب 

 النسبة% التكرار التخصص
 34.6 45 دارة إ

 26.2 34 محاسبة
 10.8 14 عهقات عامة واعهم

 28.5 37 أخرى
 100.0 011 المجموع

% مددن أ ددراد عينددة الدراسددة تخصصددهم 3416( أن 4.6ن خددهل النتددائج الموضددحة  ددي جدددول  تبددين مدد
% تخصصددهم .821% عهقددات عامددة واعددهم،  ددي حددين أن 0112% محاسددبة، و8618ادارة، بينمددا 

 غير ذلك.

 عينة الدراسة حسب متغير المعدل الجامعي: .5

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.7جدول )
 عدل الجامعيالم متغير حسب 

 النسبة% التكرار المعدل الجامعي
 13.8 18  75أقل من 

 66.9 87 85إلى  75
 19.2 25 85أكثر من 

 100.0 011 المجموع

% مدددن أ دددراد عيندددة الدراسدددة معددددلهم 0312( أن 4.8تبدددين مدددن خدددهل النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
%(،  ددي حددين .2إلددى  .8عي بددين  % يتددراوة معدددلهم الجددام6619%(، بينمددا .8الجددامعي  أقددل مددن 

 %(..2% معدلهم الجامعي  أكثر من 0918أن 



2. 

 عينة الدراسة حسب متغير الحالة الجتماعية: .6

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.8جدول )
 الحالة الجتماعية متغير حسب 

 النسبة% التكرار الحالة الجتماعية
 54.6 71 أعزب
 45.4 59 متزوج

 100.0 011 المجموع

يددددر % مددددن أ ددددراد عينددددة الدراسددددة غ416.( أن 4.2تبددددين مددددن خددددهل النتددددائج الموضددددحة  ددددي جدددددول  
 .% متزوجين4.14متزوجين، بينما 

 عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: .0

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.2جدول )
 سنوات الخبرة متغير حسب 
 النسبة% التكرار سنوات الخبرة

 27.7 36 سنة
 30.0 39 سنتين

 42.3 55 سنوات  أكثر 3
 100.0 011 المجموع

% من أ راد عيندة الدراسدة خبدرتهم سدنة، 8818( أن 4.9تبين من خهل النتائج الموضحة  ي جدول  
 سنوات  أكثر(. 3% خبرتهم  4813% خبرتهم سنتين،  ي حين أن 31بينما 
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 بها الخريج أثناء التدريب في الشركة:عينة الدراسة حسب متغير الدورات التي التحق  .8

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة :(4.01جدول )
 الدورات التي التحق بها الخريج أثناء التدريب في الشركة متغير حسب 

 النسبة% التكرار عدد الدورات 
 33.8 44  أقل 6

 34.6 45 دورات 3-5
 31.5 41 دورات 5أكثر من 

 100.0 011 المجموع

% مدددن أ دددراد عيندددة الدراسدددة التحقدددوا 3312( أن 4.01ن مدددن خدددهل النتدددائج الموضدددحة  دددي جدددول  تبددي
دورات(،  ددي حددين أن  .-3% التحقددوا بمعدددل  3416 بدددورتين  أقددل( أثندداء التدددريب بالشددركة، بينمددا 

 دورات( .% التحقوا بأكثر من  .301

 :أداة الدراسة 4.1
والصدتات الشخصدية  دي تحسدين  والتددريب اإلشدرا يلتددريب أثدر بدرامج اتددور حدول "استبانة  إعداد تم

 : وهما على النحو التالي أقسام 3الدراسة من  استبانة" حيو تتكون مهارات التوظيف لدى الخريجين
  قرات. 2، ويتكون من الشخصيةالمعلومات  :القسم األول
وهدي محداور،  3تكدون مدن ، ويوالصدتات الشخصدية والتددريب اإلشدرا يبدرامج التددريب : القسم الثـاني

 على النحو التالي:
 المحور األول: برامج التدريب، ويتكون من التالي:

  إلى استنادال   قرات. 2: محتوى البرامج التدريبية، ويتكون من أولا  William, 2002) 

  إلى استنادال    قرات. 8: طرم التدريب، ويتكون من ثانياا  Charles W, 1996) 

  إلى استنادال   قرات. 9تكون من : المدرب، ويثالثاا  William, 2002) 

 المحور الثاني: التدريب الشرافي )برامج التشغيل(

  إلى استنادال    قرات. .: دعم االدارة للتدريب، ويتكون من أولا  Jayawardana, 2008) 

  إلى استنادال     قرات. 2: االندماج الوظيتي، ويتكون من ثانياا  Zhao & other, 2009) 

 المحور الثالث: الصفات الشخصية للمتدربين

  :إلى استنادال  . قرات 2الكتاءة الذاتية، ويتكون من أولا (Lau, 2012) 

  :إلى استنادال   قرات. 2الدا عية، ويتكون من ثانياا (Jayawardana, 2008) ،(Wall,1996) 

  :إلى استنادال   قرات. 6القدرات المعر ية، ويتكون من ثالثاا (Le Pine & others 2000)  
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 ، ويتكون من محورين، وهما على النحو التالي:مهارات التوظيف: القسم الثالث
  :إلى استنادال    قرات. 6ويتكون من  ،المهارات التقنيةالمحور األول (Nicole, 2016) 

  :إلى استنادال   قرات. 9المهارات الشخصية، ويتكون من المحور الثاني (Nicole, 2016) 

 كما األهمية متدرج السباعي (ليكرت(مقيا  و م السابقة المحاور من  قرة كل على اإلجابة وقد تمت
 (:1.11  رقم جدول  ي موضح هو

 ليكرت السباعيمقياس  يوضح :((4.11 ولجد

درجة 
 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق 

غير 
موافق إلى 

 حد ما
موافق إلى  محايد

موافق  موافق  حد ما
 بشدة

 7 2 1 4 1 6 0 الدرجة

 العينة الستطالعية: 4.2
 وثبدات صددم اختبدار( متدردة، بهددف 31ة مكوندة مدن  اسدتطهعي عيندة علدى االسدتبانة تطبيدم تدم

 ثبدات لقيدا  كرونبداخ ألتدا معامدل الباحدو اسدتخدمو  للتطبيدم، صدهحيتها مدن والتحقدم ،االسدتبانة

 وذلدك البنائي الصدم من بالتأكد ةاالستطهعي ينةالع على االستبانة تطبيم بعد الباحو وقام ،االستبانة

 معامدل حسداب تدم حيدو لهسدتبانة الدداخلي الصددم لمعر دة بيرسدون االرتبداط معامدل حسداب طريم عن

 وتدم التقدرة، إليده تنتمدي الدذي للمحدور الكليدة الدرجدةو   قدرات االسدتبانة مدن  قدرة كدل درجدة بدين رتبداطاال

 الدراسة. محاور من محور لكل وذلك المصحح رتباطاال معامل حساب

 :صدق الستبانة 4.7
يقصدددد بصددددم االسدددتبانة أن تقدددي  أسدددئلة االسدددتبانة مدددا أعددددت لقياسددده، وقدددد تدددم التحقدددم مدددن صددددم 

 االستبانة من خهل التالي:
 :"الصدق الظاهري" المحكمينصدق  .0

 2 لتدددت مدددنقدددام الباحدددو بعدددر  أداة الدراسدددة  دددي صدددورتها األوليدددة علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين تأ
(، وقدددد طلدددب 0الهيئدددة التدريسدددية  دددي الجامعدددات التلسدددطينية بمحا ظدددة غدددزة  ملحدددم رقدددم  مدددن أعضددداء

الباحو من المحكمين إبداء خرائهم  ي مدى مهئمة العبارات لقيا  ما وضعت ألجلده، ومددى وضدوة 
ت لتغطيدة كدل صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كتاية العبدارا
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محددور مددن محدداور الدراسددة، باإلضددا ة إلددى اقتددراة مددا يروندده ضددروريال مددن تعددديل صددياغة العبددارات أو 
حددذ ها، واسددتنادال إلددى المهحظددات والتوجيهددات التددي أبددداها المحكمددون قددام الباحددو بددإجراء التعددديهت 

 .نعليها المحكمو التي اتتم 
 :الداخليصدق التساق  .2

 الدذي تنتمدي المحدور مدع ،االسدتبانة  قدرات مدن  قدرة كدل اتسدام مددى لدداخليا االتسدام بصددم يقصدد
وذلدك بحسداب معدامهت االرتبداط  ،، وقدد تدم حسداب االتسدام الدداخلي لتقدرات االسدتبيانالتقرة إليه هذه

 .بين كل  قرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له
  محور برامج التدريب:نتائج صدق التساق الداخلي لفقرات 

 :( الُبعد األول: محتوى البرامج التدريبية0)

" والدرجدة محتدوى البدرامج التدريبيدة" ب عددالجدول التالي معامهت االرتباط بين كل  قرة من  قرات يبين 
(، حيددو أن .111أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  ، والددذي يبددين للب عدددالكليددة 

 صادقة لما وضعت لقياسه. الب عدوبذلك تعتبر  قرات  .1.1أقل من القيمة االحتمالية لكل  قرة 

 "محتوى البرامج التدريبية" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.06ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1123 ة التحديات.أكسبتني البرامج التدريبية قدرة على مواجه 1

 0.000* 1191 يحتز محتوى البرامج التدريبية من رغبتي للتعلم. 2

 0.000* .112 يعزز محتوى البرامج التدريبية من توضيح المتاهيم والمبادئ. 3

 0.000* 1124 يعتبر محتوى البرامج التدريبية تحديا  عاال لي للتتكير. 4

 0.000* 1129  ؤثرة وذات عهقة باحتياجات المتدربين.موضوعات البرامج التدريبية م 5

6 
يحتدددوي محتدددوى البدددرامج التدريبيددددة علدددى خخدددر التحددددديثات المطدددورة  دددي مجددددال 

 التدريب.
1122 *0.000 

8 
وسدددائل تقيددديم الطلبدددة مثدددل المشددداريع، الواجبدددات، االمتحاندددات مرتبطدددة بأهدددداف 

 البرنامج التدريبي.
1182 *0.000 

 0.000* 1191 التدريبية على عدد كا ي من المهارات والمعارف التطبيقية. تشتمل البرامج 2

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 ( الُبعد الثاني: طرق التدريب:2)

" والدرجددة الكليددة طددرم التدددريبيبددين الجدددول التددالي معددامهت االرتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات ب عددد "
(، حيددو أن القيمددة .111ي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  للب عددد، والددذ

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1االحتمالية لكل  قرة أقل من 

 "طرق التدريب" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.01ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

معامل  راتـــــقالف م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1123 يتم استخدام ور  العمل  ي التدريب 1

 0.000* 1120 يتم استخدام الحاسوب  ي التدريب. 2

 0.000* 1186 يتم استخدام عر  الشرائح  ي التدريب. 3

 0.000* 1123 يتم التدريب من خهل المحاكاة. 4

 0.000* 1123 األنشطة. يتم التدريب من خهل 5

 0.000* 1122 يتم التدريب من خهل التعليم الذاتي. 6

 0.000* 1189 يتم التدريب من خهل االندماج  ي بيئة العمل. 8

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 ( الُبعد الثالث: المدرب:3)

" والدرجددة الكليددة للب عددد، المدددربرة مددن  قددرات ب عددد "يبددين الجدددول التددالي معددامهت االرتبدداط بددين كددل  قدد
(، حيدو أن القيمدة االحتماليدة .111والذي يبين أن معامهت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللدة  

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1لكل  قرة أقل من 

 "المدرب" ُبعدفقرات معامالت الرتباط بين كل فقرة من  :(4.04ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1186 يلعب المدرب دور  عال  ي تسهيل تعلم المحتوى التدريبي. 1

 0.000* 1124 يساعد المدرب  ي تطبيم النظريات والتطبيقات لحل المشاكل. 2

 0.000* 1126 التدريبية الصعبة بشكل واضح ومتهوم. يشرة المدرب محتوى المادة 3

 0.000* 1123 يحا ظ المدرب على عهقة إيجابية بين المتدربين. 4

 0.000* 1124 .ةيساهم المدرب  ي مناقشة محتويات الدورة التدريبي 5
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معامل  راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1190 يحتزني المدرب إلنجاز المهام التدريبية بشكل أ ضل. 6

 0.000* 1190 شكل  عال عند مواجهتي أي مشاكل.يساعدني المدرب ب 8

 0.000* 1129 يركز المدرب على تحديد النقاط الرئيسية او المهمة  ي الدورة التدريبية. 2

 0.000* 1120 يربط المدرب بين مواضيع المحتوى التدريبي بشكل رائع ومشوم. 9

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 صدق التساق الداخلي لفقرات محور التدريب الشرافي )برامج التشغيل(: نتائج 

 ( الُبعد األول: دعم الدارة للتدريب:0)

" والدرجددة دعددم االدارة للتدددريبيبددين الجدددول التددالي معددامهت االرتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات ب عددد "
(، حيددو أن .111عنددد مسددتوى داللددة   الكليددة للب عددد، والددذي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1القيمة االحتمالية لكل  قرة أقل من 

 "دعم الدارة للتدريب" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.01ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

 القيمة
 الحتمالية

 0.000* 1122 يرشدني مديري لتحسين أدائي الوظيتي. 1

 0.000* 1190 يطلعني مديري على كيتية القيام بأدائي بشكل أ ضل. 2

 0.000* 1128 يستخدم مديري طرم متعددة من أجل تحسين وتطوير أدائي. 3

 0.000* 1191 يمتلك مديري المهارات ليقودني لتطوير أدائي بشكل  عال. 4

 0.000* .112 أراء مديري التطويرية عامل مهم  ي تطوير أداء العاملين. 5

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 ( الُبعد الثاني: الندماج الوظيفي:2)

 يبين الجدول التالي معامهت االرتباط بين كل  قرة من  قرات ب عد "االنددماج الدوظيتي" والدرجدة الكليدة
(، حيددو أن القيمددة .111للب عددد، والددذي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1االحتمالية لكل  قرة أقل من 
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 للُبعدلكلية " والدرجة االندماج الوظيفي" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.02ل )جدو

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1182 أنا معتاد أن أكون أكثر طموحال  ي عملي مما أنا عليه األن. 1

 0.000* 1124 أحيانا استيقظ  ي الليل متكرا  ي عملي لليوم التالي. 2

 0.000* 1126 األكثر أهمية لي هو االندماج  ي عملي. ءالشي 3

4 
يمكننددي قضدداء وقددت اضددا ي إلنجدداز أعمددالي، بغدد  النظددر عددن منحددي عائددد 

 مادي.
1121 *0.000 

 0.000* .112 دائما أبدأ عملي باكرال ألنجز أعمالي وأكون مستعدا. 5

 0.000* 1160 أحيانا أؤخر أعمالي ألوقات الحقة. 6

 0.000* 1123 أحب مناقشة عملي مع أشخاص من خارج مكان العمل. 8

 0.000* 1186 أحب أن أتكلم عن عملي مع أصدقائي حتى  ي أوقات الراحة أو الغداء. 2

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :نتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور الصفات الشخصية للمتدربين 

 ( الُبعد األول: الكفاءة الذاتية:0)

" والدرجددة الكليددة الكتدداءة الذاتيددةالرتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات ب عددد "يبددين الجدددول التددالي معددامهت ا
(، حيددو أن القيمددة .111للب عددد، والددذي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1االحتمالية لكل  قرة أقل من 

 "الكفاءة الذاتية" ُبعدت الرتباط بين كل فقرة من فقرات معامال :(4.07ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1126 لدي القدرة على انجاز األهداف التي وضعتها لنتسي والموكلة لي. 1

 0.000* 1126 ها.عند مواجهة أي مشكلة  ي عملي  إنني أبذل جهد أكبر  لحل 2

 0.000* 1193 أعتقد بأني أستطيع الحصول على النتائج الهامة بالنسبة لي. 3

 0.000* 1194 أعتقد بأني قادر على النجاة  ي أي أمر ما باستخدام قدراتي العقلية. 4

 0.000* 1129 أعتقد بأني قادر على التغلب بنجاة على العديد من التحديات التي تواجهني. 5

 0.000* 1194 ؤمن أنني قادر على أداء المهام المختلتة بكتاءة عالية.أ 6

 0.000* 1198 أستطيع عمل معظم المهام بشكل أ ضل مقارنة باآلخرين. 8

 0.000* 1193 حتى عندما تكون المهام صعبة، يمكن أن أؤديها بشكل جيد. 2

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 : الدافعية:الثانيُبعد ( ال2)

" والدرجددة الكليددة للب عددد، الدا عيددةيبددين الجدددول التددالي معددامهت االرتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات ب عددد "
(، حيدو أن القيمدة االحتماليدة .111والذي يبين أن معامهت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللدة  

 د صادقة لما وضعت لقياسه.وبذلك تعتبر  قرات الب ع .1.1لكل  قرة أقل من 

 "الدافعية" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.08ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

معامل  راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

1 
تطوير مهاراتي من خهل التدريب والتشغيل ساعدني على إنجاز عملي بشكل 

 أ ضل.
1198 *0.000 

 0.000* .119 ول قدر المستطاع التعلم من برنامج التشغيل لزيادة خبرتي.أحا 2

 0.000* 1126 ارغب بالتعلم من برنامج التشغيل أكثر من اآلخرين. 3

 0.000* 1126 لدي دائمال دا عية الكتساب مهارات جديده من برنامج التشغيل. 4

 0.000* 1198 ة والمشاركة بكتاءة.لدي الرغبة  ي استثمار الجهد لتطوير مهاراتي الوظيتي 5

 0.000* 1194 أنا على استعداد لتنتيذ المهام التي بها تحدي لزيادة خبرتي. 6

 0.000* 1122 أحب المهام الصعبة والتي بها تحدي كي أتعلم مهارات جديدة. 8

 0.000* 1194 أحب العمل  ي مواقف تتطلب مستوى عالي من القدرات والذكاء. 2

 05.0دال إحصائيا عند  طا* االرتب

 ( الُبعد الثالث: القدرات المعرفية:3)

" والدرجدة الكليدة القددرات المعر يدةيبين الجدول التالي معامهت االرتباط بدين كدل  قدرة مدن  قدرات ب عدد "
أن القيمددة (، حيددو .111للب عددد، والددذي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1االحتمالية لكل  قرة أقل من 
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 "القدرات المعرفية" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.02ل )جدو
 للُبعدوالدرجة الكلية  

 راتـــــالفق م
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1198 لتتكير الجيد.لدي القدرة على ا 1

 0.000* 1194 .جلدي القدرة على االستنتا 2

 0.000* 1122 لدي القدرة على حل المشكهت. 3

 0.000* .119 لدي القدرة على التذكر. 4

 0.000* 1193 لدي القدرة على  هم المقروء. 5

 0.000* 1190 لدي القدرة على ادارك العهقات المنطقية. 6

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 :نتائج صدق التساق الداخلي لفقرات محور مهارات التوظيف 

 ( الُبعد األول: المهارات التقنية:0)

" والدرجدة الكليدة المهدارات التقنيدةيبين الجدول التدالي معدامهت االرتبداط بدين كدل  قدرة مدن  قدرات ب عدد "
(، حيددو أن القيمددة .111ت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  للب عددد، والددذي يبددين أن معددامه

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1االحتمالية لكل  قرة أقل من 

 للُبعد" والدرجة الكلية المهارات التقنية" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.61ل )جدو

امل مع راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1196 لدى القدرة الكا ية للتعامل مع برامج الحاسوب. 1

 0.000* .119 لدى القدرة على التعامل مع األنظمة اإللكترونية. 2

 0.000* 1190 لدي القدرة على إجراء المعامهت االلكترونية بسهولة. 3

 0.000* 1122 مج األو ي  ذات العهقة بعملي.لدي القدرة على التعامل مع جميع برا 4

 0.000* 1191 .لدي القدرة على تجسيد البيانات 5

 0.000* 1189 .لدي القدرة على التعامل مع األرقام والرسوم البيانية 6

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 ( الُبعد الثاني: المهارات الشخصية:2)

" والدرجددة المهددارات الشخصدديةالتددالي معددامهت االرتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات ب عددد " يبددين الجدددول
(، حيددو أن .111الكليددة للب عددد، والددذي يبددين أن معددامهت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة  

 وبذلك تعتبر  قرات الب عد صادقة لما وضعت لقياسه. .1.1القيمة االحتمالية لكل  قرة أقل من 

 للُبعد" والدرجة الكلية المهارات الشخصية" ُبعدمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(4.60ل )دوج

معامل  راتـــــالفق م
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1126 حسب أهميتها. مهام العمل وتحليل لدي القدرة على تجزئة 1

 0.000* 1122 لدي القدرة على االبتكار والتطوير  ي العمل. 2

 0.000* 1124 لدي القدرة على االتصال والتواصل بشكل  عال وجيد. 3

 0.000* 1128 أحاول تطبيم طرم وأساليب جديدة لحل أية مشكلة  ي العمل. 4

 0.000* 1191 لدي القدرة على تحمل ضغط  العمل. 5

 0.000* 1121 مل معهم.لدي المهارات الكا ية التي تمكنني من اقناع اآلخرين أثناء التعا 6

 0.000* 1190 لدي القدرة على العمل ضمن  ريم. 8

 0.000* 1186 أسعى لهستتادة من االنتقادات والمهحظات. 2

 0.000* 1186 أتمتع بالقدرة على تبسيط وتنظيم أ كاري عند مواجهة أي مشكلة. 9

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 الصدق البنائي: :ثالثاا 
األداة  تريدد التدي األهدداف تحقدم مددى يقدي  الدذي األداة صددم مقدايي  أحدد البندائي يعتبدر الصددم

 .االستبانة لتقرات الكلية محاور الدراسة بالدرجة من محور كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول
االسددتبانة والدرجددة الكليددة  أبعددادمددن  ب عدددبددين معدددل كددل ( معددامهت االرتبدداط 4.88يبددين جدددول رقددم  و 

، حيدو أن .111، والذي يبين أن معامهت االرتباط المبينة دالة عندد مسدتوى داللدة للمحور التابعة له
لمدا وضدعت  دي تمثيلهدا الدراسدة صدادقة  أبعاد، وبذلك تعتبر .111أقل من  ب عدالقيمة االحتمالية لكل 

 لقياسه.



9. 

 الستبانة أبعادمن  ُبعدل معامل الرتباط بين معدل ك :(4.66جدول )
 والدرجة الكلية للمحور التابعة له

 أولا: محور برامج التدريب

معامل  الُبعد
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1194 محتوى البرامج التدريبية

 0.000* 1198 طرق التدريب

 0.000* 1193 المدرب

 ثانياا: محور التدريب الشرافي )برامج التشغيل(

معامل  الُبعد
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1190 دعم الدارة للتدريب

 0.000* 1192 الندماج الوظيفي

  ثالثاا: محور الصفات الشخصية للمتدربين

معامل  الُبعد
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1192 الكفاءة الذاتية

 0.000* 1192 الدافعية

 0.000* 1196 القدرات المعرفية

 رابعاا: محور مهارات التوظيف

معامل  الُبعد
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000* 1196 المهارات التقنية

 0.000* 1192 المهارات الشخصية

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 ثبات الستبانة: 4.8
أكثددر مددن مددرة تحددت نتدد   اال تددم إعددادة تطبيقهددنتدد  النتيجددة  ددي حدد تعطدديأن  االسددتبانةيقصددد بثبددات 

ن ثبات االستبانة يعني االستقرار  ي نتدائج االسدتبانة وعددم تغييرهدا بشدكل ، أو بعبارة أخرى إالظروف
 كبير  يما لو تم إعادة توزيعها عدة مرات خهل  ترات زمنية معينة، وقد تم حساب الثبات بطريقتين:
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 كرونباخ: –الثبات بطريقة ألفا  .0
(، حيو بلغ معامل ألتدا كرونبداخ 1.2أكبر من  ألتا كرونباخ  أن جميع معامهت (1.63يبين جدل  

 بددرامج  (، وبلددغ للدرجددة الكليددة لمحددور التدددريب االشددرا ي1.97لجميددع  قددرات محددور بددرامج التدددريب  
يدددة (، وبلدددغ للدرجدددة الكل1.98(، وبلدددغ للدرجدددة الكليدددة لمحدددور الصدددتات الشخصدددية  1.97  التشدددغيل(

 .مرتتع تمتع بمعامل ثباتت االستبانةعلى أن  يدلوهذا (، 1.97لمحور مهارات التوظيف  

 يوضح طريقة معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات الستبانة :(4.61جدول )
 أولا: محور برامج التدريب

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد
 1194 2 محتوى البرامج التدريبية

 1198 8 بطرق التدري

 .119 9 المدرب

 9.00 24 الدرجة الكلية

 ثانياا: محور التدريب الشرافي )برامج التشغيل(

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد
 1193 . دعم الدارة للتدريب

 1190 2 الندماج الوظيفي

 9.00 03 الدرجة الكلية

  ثالثاا: محور الصفات الشخصية للمتدربين

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد
 1198 2 الكفاءة الذاتية

 1198 2 الدافعية

 1196 6 القدرات المعرفية

 9.08 22 الدرجة الكلية

 رابعاا: محور مهارات التوظيف

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الُبعد
 .119 6 المهارات التقنية

 1194 9 المهارات الشخصية

 9.00 05 الدرجة الكلية
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية .6
األرقام الزوجيدة،  ذات األرقام التردية، واألسئلة ذات األسئلة جزأيِن وهما إلى االختبار  قرات تم تجزئة

تدم  ذلدك وبعدد الزوجيدة، الترديدة، ودرجدات األسدئلة األسدئلة درجدات بدين االرتباط معامل احتساب تم ثم
 .Spearman Brownبراون  سبيرمان لةبمعاد االرتباط معامل تصحيح
=   المصحح االرتباط معامل

r

r

1

 ودرجدات الترديدة األسدئلة درجدات بين االرتباط معامل rحيو    2
 .األسئلة الزوجية

( مرتتدع ودالدة Spearman Brownقيمدة معامدل االرتبداط المصدحح  ( أن 1.61وتبدين مدن جددول  
 .مرتتع تمتع بمعامل ثباتت االستبانةأن  على يدلوهذا  إحصائيا،

 لقياس ثبات الستبانة  التجزئة النصفيةيوضح طريقة  :(4.64جدول )
 أولا: محور برامج التدريب

 معامل الرتباط المصحح معامل الرتباط الُبعد
 1191 1128 محتوى البرامج التدريبية

 1191 1128 طرق التدريب

 1198 1124 المدرب

 9.03 9.80 الكليةالدرجة 

 ثانياا: محور التدريب الشرافي )برامج التشغيل(

 معامل الرتباط المصحح معامل الرتباط الُبعد
 1198 1126 دعم الدارة للتدريب

 1189 .116 الندماج الوظيفي

 9.80 9.89 الدرجة الكلية

  ثالثاا: محور الصفات الشخصية للمتدربين

 معامل الرتباط المصحح معامل الرتباط الُبعد
 1196 1198 الكفاءة الذاتية

 1198 1194 الدافعية

 1198 1194 القدرات المعرفية

 9.08 9.05 الدرجة الكلية

 رابعاا: محور مهارات التوظيف

 معامل الرتباط المصحح معامل الرتباط الُبعد
 1196 1198 المهارات التقنية

 1191 1128 المهارات الشخصية

 9.05 9.09 رجة الكليةالد
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 األهمية النسبية لفقرات الستبانة: 4.2
ومسددتوى الصددتات الشخصددية ومهددارات التوظيددف لدددى  بددرامج التدددريب والتشددغيلللتعددرف علددى مسددتوى 

 اآلتيدة الحسدابية المتوسدطات اعتمدت الخريجين المتدربين  ي شركة جوال من وجهة نظر المبحوثين،
 :النتائج تتسير أجل من

 يوضح األهمية النسبية لفقرات الستبانة :(4.61) جدول
 المستوى المتوسط الحسابي

 منخت  3إلى أقل من  1
 متوسط 5إلى أقل من  3

 مرتتع 7 - 5

 :األساليب اإلحصائية 4.01
 Statistical Packageمن خهل برنامج التحليدل اإلحصدائي، بتتريغ وتحليل االستبانة  الباحوقام 

for the Social Sciences  (SPSS):وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 
والددددوزن ، والمتوسددددط الحسددددابي واالنحددددراف المعيدددداري، إحصدددداءات وصددددتية منهددددا: النسددددبة المئويددددة -

 .النسبي
(: لقيددددا  صدددددم  قددددرات Person Correlation Coefficientمعامددددل ارتبدددداط بيرسددددون   -

 .االستبانة
 (: لمعر ة ثبات  قرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألتا كرونباخ   -
 معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصتية المتساوية لمعر ة ثبات  قرات االستبانة. -
، لمعر ددة مددا اذا كانددت البيانددات تخضددع سددمرنوف -اختبددار كددولمجروف: اختبددار التوزيددع الطبيعددي -

 للتوزيع الطبيعي أم ال.

لمعر ددة مددا إذا كددان هندداك  ددروم ذات داللددة  Independent - Sample T-Test)اختبددار    -
 إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

لمعر ددة مددا إذا كددان هندداك  ددروم  (one- Way ANOVA – تحليددل التبدداين األحددادي اختبدار  -
 .ذات داللة إحصائية بين ثهو مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية

 على طبيعة التروم.( للتعرف LSDاختبار   -

 (.Stepwiseاالنحدار باستخدام طريقة   تحليل اختبار -
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 :ملخص الفصل 4.00
واإلجابدة  الختبدار  رضديات الدراسدة الهزمدة الميدانيدة للدراسدة للتمهيدد وكدذلك الدراسدة ألهدداف تحقيقدال 

الوصدتي  مدنهجال وهدو الدراسدة  دي المتبدع المدنهج بتحديدد التصدل هدذا  دي الباحدو قدام على تسداؤالتها،
وعيندة  تحديدد مجتمدع وتدم اعتمادهدا، تدم التدي والثانويدة األوليدة البياندات جمدع التحليلدي، ومصدادر

 تطدرم ثدم األوليدة، و دم البياندات أل دراد العيندة اإلحصدائي الوصدف الباحدو ثدم تنداول الدراسدة، ومدن
 العينة تطبيم خطوات تناول ذلك وبعد بناءها، وخطوات البيانات لجمع الدراسة الرئيسية ألداة الباحو

 صددم خدهل مدن االسدتبانة وثبدات صددم اختبدار الباحدو طدرم تنداول ثدم واختبارهدا، االسدتطهعية
 النصدتية، التجزئدة وطريقدة كرونبداخ، ألتدا معامل الصدم البنائي، االتسام الداخلي، صدم المحكمين،

 الدراسة.  ي المستخدمة المعالجات اإلحصائية الباحو استعر  النهاية و ي
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية

 :مقدمة 1.0
 مدن الهزمة البيانات بجمع الباحو قام ذلك أجل ومن الدراسة، أهداف تحقيم إلى التصل هذا يهدف
 التدي تدم الهزمدة جدراء االختبداراتغهدا وتحليلهدا احصدائيال، وان تتري وتدم الدراسدة "االسدتبانة"، أداة خدهل

 Statistical Package for theبرندامج  الباحدو اسدتخدم وقدد السدابم، التصدل  دي لهدا التتصديل
Social Sciences  (SPSS)، .ي تحليل البيانات، وذلك للتوصل لنتائج الدراسة  

 :اختبار التوزيع الطبيعي 1.6
سدمرنوف لمعر دة مدا اذا كاندت البياندات تتبدع التوزيدع الطبيعدي أم ال وهدو  ولمجروف يما يلي اختبار ك

( نتدائج االختبدار حيدو أن القيمدة 5.1  جددول، ويوضدح ر ضروري  دي حالدة اختبدار الترضدياتاختبا
وهددذا يددددل علددى أن البيانددات تتبددع التوزيددع الطبيعددي ويجدددب ، 1.15لكددل محددور أكبددر مددن  االحتماليددة

 بارات المعلمية.استخدام االخت

 اختبار التوزيع الطبيعي :(1.0جدول )
 أولا: محور برامج التدريب

 القيمة الحتمالية قيمة الختبار الُبعد
 0.48 0.84 محتوى البرامج التدريبية

 0.30 0.98 طرق التدريب

 0.77 0.67 المدرب

 0.80 0.65 الدرجة الكلية

 التشغيل(ثانياا: محور التدريب الشرافي )برامج 

 القيمة الحتمالية قيمة الختبار الُبعد
 0.42 0.88 دعم الدارة للتدريب

 0.52 0.81 الندماج الوظيفي

 0.58 0.78 الدرجة الكلية

  ثالثاا: محور الصفات الشخصية للمتدربين
 القيمة الحتمالية قيمة الختبار الُبعد

 0.10 1.22 الكفاءة الذاتية

 0.15 1.13 الدافعية

 0.80 0.65 القدرات المعرفية

 0.06 1.31 الدرجة الكلية
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 رابعاا: محور مهارات التوظيف

 القيمة الحتمالية قيمة الختبار الُبعد
 0.19 1.09 المهارات التقنية

 0.11 1.20 المهارات الشخصية

 0.12 1.18 الدرجة الكلية

 :الجابة على تساؤلت الدراسة 1.1
المتعلقة باإلجابة على التساؤل األول الذي ينص على: ما مستوى تصورات المتدربين أولا: النتائج 

 تدريب في شركة جوال؟برامج الحول 
 ةالحسدددابي اتالمتوسدددطالمناسدددبة:  ةلإلجابدددة علدددى هدددذا التسددداؤل اسدددتخدم الباحدددو االختبدددارات الوصدددتي

رامج التددريب، والدرجدة الكليدة لتقراتده، ب محور واألوزان النسبية، والترتيب ألبعاد ةالمعياري اتواالنحرا 
 برامج التدريب:محور ثم قام الباحو بتحليل بيانات كل ب عد من أبعاد 

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.6جدول )
 برامج التدريب والدرجة الكلية لفقراتهمحور لكل بعد من أبعاد  

المتوسط  برامج التدريبحور مأبعاد  م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع 3 78.6 1.09 5.50 محتوى البرامج التدريبية 1
 مرتتع 8 78.9 1.13 5.52 طرق التدريب 6
 مرتتع 0 82.3 1.03 5.76 المدرب 3

   80.1 1.00 5.61 الدرجة الكلية

الدددوزن النسددبي للدرجددة الكليددة السدددتجابات المبحددوثين علددى  قددرات محدددور  ( أن18.يتبددين مددن جدددول  
المرتبدددة األولدددى بدددوزن نسدددبي  المددددرب%(، حيدددو احتدددل بعدددد 2110بدددرامج التددددريب كدددان مرتتعدددال وبلدددغ  

%(،  ددي حددين جدداء بعددد 8219 ددي المرتبددة الثانيددة بددوزن نسددبي   طددرم التدددريب%(، يليدده بعددد 2813 
 (.%8216ي المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي  محتوى البرامج التدريبية  

هددذه النتددائج إلددى أن المبحددوثين يعتبددرون البددرامج التدريبيددة التددي يتلقوهددا هددي مددن اهددم  ويمكــن تفســير
العوامددل التدددي تسدداعدهم علدددى تعلددم مهدددارات ومعددارف وخبدددرات جديدددة مدددن خددهل وجدددود مدددرب كدددفء 

 ة لسوم العمل.ومحتوى تدريبي مصمم حسب االحتياجات المطلوب
 & Akkermans, 2015،)  Brad ، (Maddalena, 2015) وتتتم هذه النتائج مع نتائج دراسة

other, 2014 ،م8100(،  الهابيل وخخرون،)  Wei-Tao, 2006)  William, 2002). 
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( ويعددزو الباحددو هددذا االخددتهف الددى اخددتهف البيئددة، م.811واختلتددت مددع نتددائج دراسددة  الخددوالني، 
ن الدراسدددة الحاليدددة تهدددتم بمدددوظتي القطددداع الخددداص  دددي قطددداع غدددزة،  يمدددا دراسدددة  الخدددوالني، أحيدددو 
 ( تهتم بالبرامج التدريبية  ي القطاع الحكومي  ي اليمن.م.811

( الحصــاءات الوصــفية لفقــرات أبعــاد محــور بــرامج 5.5( )5.4( )5.3وتوضــح الجــداول التاليــة )
 التدريب:

 التدريبية:عد األول: محتوى البرامج البُ 

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.1جدول )
 والدرجة الكلية لفقراته ةلكل فقرة من فقرات ُبعد محتوى البرامج التدريبي 

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع . 78.2 1.35 5.48 التدريبية قدرة على مواجهة التحديات. أكسبتني البرامج 1
 مرتتع 0 82.2 1.15 5.75 يحتز محتوى البرامج التدريبية من رغبتي للتعلم. 6

يعدددددزز محتدددددوى البدددددرامج التدريبيدددددة مدددددن توضددددديح المتددددداهيم  3
 والمبادئ.

 مرتتع 8 80.2 1.24 5.62

 مرتتع 3 79.7 1.30 5.58 اال لي للتتكير.يعتبر محتوى البرامج التدريبية تحديا  ع 1

موضدددددددددوعات البدددددددددرامج التدريبيدددددددددة مدددددددددؤثرة وذات عهقددددددددددة  5
 مرتتع 6 78.1 1.42 5.47  باحتياجات المتدربين.

يحتددددوي محتددددوى البددددرامج التدريبيددددة علددددى خخددددر التحددددديثات  2
 المطورة  ي مجال التدريب.

 مرتتع 4 78.9 1.34 5.52

لمشداريع، الواجبدات، االمتحاندات وسائل تقيديم الطلبدة مثدل ا 7
 مرتتع 2 74.7 1.53 5.23 مرتبطة بأهداف البرنامج التدريبي.

تشدددتمل البدددرامج التدريبيدددة علدددى عددددد كدددا ي مدددن المهدددارات  8
 والمعارف التطبيقية.

 مرتتع 8 76.9 1.43 5.38

   78.6 1.09 5.50 الدرجة الكلية

 ما يلي: (5.3جدول )يتضح من خالل 
 1.1.الحسابي الكلي إلجابدات المبحدوثين علدى بعدد "محتدوى البدرامج التدريبيدة" بلدغ   أن المتوسط -

محتددوى %(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "8216(، وبددوزن نسددبي  0.19(، وبددانحراف معيدداري  8مددن 
 " يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.البرامج التدريبية

" جاءت  ي المرتبة األولى رغبتي للتعلم يحتز محتوى البرامج التدريبية منالتقرة التي تنص على " -
(، وبدوزن 1.15(، وبدانحراف معيداري  7مدن  5.75من بين باقي التقرات بمتوسط حسدابي قددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.86.6نسبي  
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االمتحانات مرتبطة بأهدداف وسائل تقييم الطلبة مثل المشاريع، الواجبات، التقرة التي تنص على " -
جاءت  ي المرتبة الثامنة واألخيرة من بدين بداقي التقدرات بمتوسدط حسدابي قددره  "البرنامج التدريبي

%(، وهدددذا يشدددير إلدددى وجدددود 8418(، وبدددوزن نسدددبي  3..0(، وبدددانحراف معيددداري  8مدددن  183. 
 درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.

األهميددة الكبيددرة التددي توليهددا  النسددبي لب عددد "محتددوى البددرامج التدريبيددة" إلددىارتتدداع الددوزن  ويمكــن تفســير
شدركة جدوال  ددي اختيدار وتصددميم المحتدوى التدددريبي الدذي يحقدم الهدددف والغايدة المرجددوة بحيدو يددؤدي 

ذات العهقددة  علددى المهددارات والمعددارف التطبيقيددة وتدددريبهملمتدددربين، اتحتيددز  المحتددوى التدددريبي إلددى
 Brad  تحديثات المطورة  ي مجال التدريب، وتتتم هذه النتيجة مع دراسةالو ، سوم العمل بمتطلبات

& other, 2014 ) ،م8100 الهابيددل وخخدرون،)   William, 2002) وهدذا مددا أكدد عليددة مدددير ،
 .(م8106 دائرة الموارد البشرية  ي شركة جوال  موسى،

 : طرق التدريب:الثانيعد البُ 

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.4جدول )
 لكل فقرة من فقرات ُبعد طرق التدريب والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 عمرتت . 77.3 1.50 5.41 .يتم استخدام ور  العمل  ي التدريب 1
 مرتتع 6 77.3 1.62 5.41 يتم استخدام الحاسوب  ي التدريب. 6
 مرتتع 8 79.5 1.38 5.56 يتم استخدام عر  الشرائح  ي التدريب. 3
 مرتتع 8 76.3 1.44 5.34 يتم التدريب من خهل المحاكاة. 1
 مرتتع 3 79.5 1.39 5.56 يتم التدريب من خهل األنشطة. 5
 مرتتع 4 79.3 1.44 5.55 التعليم الذاتي.يتم التدريب من خهل  2
 مرتتع 0 83.0 1.34 5.81 يتم التدريب من خهل االندماج  ي بيئة العمل. 7

   78.9 1.13 5.52 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.4يتضح من خالل جدول )
(، 8مددن  1.8.أن المتوسددط الحسددابي الكلددي إلجابددات المبحددوثين علددى بعددد "طددرم التدددريب" بلددغ   -

%(، ممدددا يددددل علدددى أن بعدددد "طدددرم التددددريب" 8219(، وبدددوزن نسدددبي  0.03وبدددانحراف معيددداري  
 يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.
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" جاءت  ي المرتبدة األولدى يتم التدريب من خهل االندماج  ي بيئة العملالتقرة التي تنص على " -
(، وبدوزن 1.31معيداري  (، وبدانحراف 7مدن  5.81من بين باقي التقرات بمتوسط حسدابي قددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.83نسبي  
" جداءت  دي المرتبدة السدابعة واألخيدرة مدن يتم التددريب مدن خدهل المحاكداةالتقرة التي تنص على " -

 (، وبدددوزن1.11(، وبدددانحراف معيددداري  7مدددن  5.31بدددين بددداقي التقدددرات بمتوسدددط حسدددابي قددددره  
 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.72.3نسبي  

إلدى أهميدة طدرم التددريب  دي عمليدة الدتعلم ارتتداع الدوزن النسدبي لب عدد "طدرم التددريب"  ويمكن تفسـير
حيدو تعمددل شدركة جدوال إلدى اسدتخدام أ ضددل الطدرم واألسداليب الحديثدة  ددي ونقدل الخبدرات للمتددربين 

اسدددتخدام ور  العمدددل مدددن خدددهل التددددريب إليمانهدددا بأهميدددة طدددرم التددددريب  دددي عمليدددة الدددتعلم عمليدددة 
، وتتتم هدذه النتيجدة والتعليم الذاتي وأسلوب المحاكاة  ي التدريب واالندماج  ي بيئة العملوالحاسوب 

 .(م6117دراسة  موسى،  ،(م6117 أبو سلمية، ، (Lusato, 2013) مع دراسة

 مدرب:الُبعد الثالث: ال

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.1جدول )
 لكل فقرة من فقرات ُبعد المدرب والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

محتددددددوى يلعددددددب المدددددددرب دور  عددددددال  ددددددي تسددددددهيل تعلددددددم ال 1
 التدريبي.

 مرتتع 3 83.3 1.23 5.83

يسدددداعد المدددددرب  ددددي تطبيددددم النظريددددات والتطبيقددددات لحددددل  6
 المشاكل.

 مرتتع 9 81.2 1.17 5.68

يشددددرة المدددددرب محتددددوى المددددادة التدريبيددددة الصددددعبة بشددددكل  3
 واضح ومتهوم.

 مرتتع 8 81.4 1.24 5.70

 مرتتع 8 83.7 1.13 5.86 يحا ظ المدرب على عهقة إيجابية بين المتدربين. 1
 مرتتع 4 82.2 1.16 5.75 .ةيساهم المدرب  ي مناقشة محتويات الدورة التدريبي 5
 مرتتع 2 81.3 1.38 5.69 يحتزني المدرب إلنجاز المهام التدريبية بشكل أ ضل. 2
 مرتتع . 82.0 1.21 5.74 يساعدني المدرب بشكل  عال عند مواجهتي أي مشاكل. 7

درب علددى تحديددد النقدداط الرئيسددية او المهمددة  ددي يركددز المدد 8
 الدورة التدريبية.

 مرتتع 0 84.2 1.20 5.89

يددربط المدددرب بددين مواضدديع المحتددوى التدددريبي بشددكل رائددع  9
 مرتتع 6 81.6 1.30 5.72 ومشوم.

   82.3 1.03 5.76 الدرجة الكلية



016 

 ( ما يلي:5.5يتضح من خالل جدول )
(، 7مددددن  5.72إلجابددددات المبحددددوثين علددددى بعددددد "المدددددرب" بلددددغ   أن المتوسددددط الحسددددابي الكلددددي -

%(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "المدددرب" يحظددى 86.3(، وبددوزن نسددبي  1.13وبددانحراف معيدداري  
 بدرجة مرتتعة من الموا قة.

" يركدز المددرب علدى تحديدد النقداط الرئيسدية او المهمدة  دي الددورة التدريبيدةالتقرة التي تنص علدى " -
(، وبدانحراف 7مدن  5.89مرتبة األولى من بين باقي التقرات بمتوسط حسدابي قددره  جاءت  ي ال

%(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على 81.6(، وبوزن نسبي  1.61معياري  
 هذه التقرة.

" جاءت  دي يساعد المدرب  ي تطبيم النظريات والتطبيقات لحل المشاكلالتقرة التي تنص على " -
(، وبدانحراف 7مدن  5.28بة التاسعة واألخيدرة مدن بدين بداقي التقدرات بمتوسدط حسدابي قددره  المرت

%(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على 81.6(، وبوزن نسبي  1.17معياري  
 هذه التقرة.
المحتوى  متعلارتتاع الوزن النسبي لب عد "المدرب" لما للمدرب من دور  عال  ي تسهيل  ويمكن تفسير

علدددى  ، ومحا ظتدددهومسددداعدته للمتددددربين  دددي تطبيدددم النظريدددات والتطبيقدددات لحدددل المشددداكلالتددددريبي، 
لدددذلك تسدددعى شدددركة جدددوال إلدددى اسدددتقطاب أ ضدددل المددددربين  ،العهقدددة االيجابيدددة بينددده وبدددين المتددددربين

 تيجددة مددع دراسددةوتتتددم هددذه الن والخبددراء  ددي هددذا المجددال حتددى تكددون النتددائج أكثددر إيجابيددة للمتدددربين،
 Brad & other, 2014،)  ،م6111 الهابيدل وخخدرون،)  William, 2002) كدذلك مدن خدهل ،

 .م(8106مقابلة مدير الموارد البشرية بشركة جوال  موسى، 

ــى: مــا مســتوى تصــورات  ــذي يــنص عل ــة علــى التســاؤل الثــاني ال ــائج المتعلقــة باإلجاب ــاا: النت ثاني
 في )برامج التشغيل( في شركة جوال؟المتدربين حول التدريب الشرا

 ةالحسدددابي اتالمتوسدددطالمناسدددبة:  ةلإلجابدددة علدددى هدددذا التسددداؤل اسدددتخدم الباحدددو االختبدددارات الوصدددتي
التدددريب االشددرا ي  بددرامج التشددغيل(، محددور واألوزان النسددبية، والترتيددب ألبعدداد  ةالمعياريدد اتواالنحرا دد

التددددريب االشدددرا ي محددور يددل بياندددات كددل ب عدددد مددن أبعددداد والدرجددة الكليدددة لتقراتدده، ثدددم قددام الباحدددو بتحل
  برامج التشغيل(:
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 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.2جدول )
 التدريب الشرافي )برامج التشغيل( والدرجة الكلية لفقراتهمحور لكل بعد من أبعاد  

 م
 شرافيالتدريب المحور أبعاد 

 )برامج التشغيل( 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع 0 86.1 0.97 6.03 دعم الدارة للتدريب 1
 مرتتع 8 80.5 1.06 5.63 الندماج الوظيفي 6

   82.6 0.96 5.79 الدرجة الكلية

ة السدددتجابات المبحددوثين علددى  قددرات محدددور ( أن الدددوزن النسددبي للدرجددة الكليدد16.يتبددين مددن جدددول  
 دعدم االدارة للتددريب%(، حيو احتل بعدد 2816( كان مرتتعال وبلغ  التشغيلالتدريب االشرا ي  برامج 

 ددي المرتبددة الثانيددة بددوزن نسددبي  االندددماج الددوظيتي%(، يليدده بعددد 2610المرتبددة األولددى بددوزن نسددبي  
 211..)% 

الكبيددر الددذي تقددوم بدده االدارة العليددا  ددي دعددم عمليددة التدددريب أثندداء  هددذه النتددائج للدددور ويمكــن تفســير
لمسداعدة المتددربين مدن تطبيدم  ال المدؤهلين جيدد المدراءو  المساندة والدعم المالي العمل من خهل تو ير

ونقل وممارسة المهارات والمعارف والخبرات التي تعلموها والذي بدورة يدؤدي الدى االنددماج  دي العمدل 
 الحما  والتتاني إلنجاز االعمال المطلوبة.واظهار 

 ,Shao & other, 2016  ،)Ghosh & 2015  ،)Youngوتتتم هذه النتائج مدع نتدائج دراسدة  

& other, 2013 ،) ،م6111 الهابيل وخخرون  ،)Jayawardana, 2008). 
ف البيئدة، حيدو ( ويعزو الباحو هذا االختهف الدى اخدتهم.810واختلتت مع نتائج دراسة  الغتري، 

( تهدتم م.810ان الدراسة الحالية تهتم بموظتي القطاع الخاص  ي قطاع غدزة،  يمدا دراسدة  الغتدري، 
 ببرامج التشغيل  ي القطاع الحكومي  ي قطاع غزة.

( الحصاءات الوصفية لفقرات أبعـاد محـور التـدريب الشـرافي 5.8( )5.0وتوضح الجداول التالية )
 )برامج التشغيل(:
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 ُبعد األول: دعم الدارة للتدريب:ال

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.7جدول )
 لكل فقرة من فقرات ُبعد دعم الدارة للتدريب والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

 مرتتع 0 86.8 1.21 6.08 يرشدني مديري لتحسين أدائي الوظيتي. 1
 مرتتع 8 86.7 1.04 6.07 يطلعني مديري على كيتية القيام بأدائي بشكل أ ضل. 6

يسدددتخدم مدددديري طدددرم متعدددددة مدددن أجدددل تحسدددين وتطدددوير  3
 مرتتع 3 85.9 1.06 6.02 أدائي.

 مرتتع 4 85.7 1.16 6.00 بشكل  عال. يمتلك مديري المهارات ليقودني لتطوير أدائي 1
 مرتتع . 85.4 1.11 5.98 أراء مديري التطويرية عامل مهم  ي تطوير أداء العاملين. 5

   86.1 0.97 6.03 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.0يتضح من خالل جدول )
مدن  2.13  أن المتوسط الحسابي الكلي إلجابات المبحوثين علدى بعدد "دعدم االدارة للتددريب" بلدغ -

%(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "دعددم االدارة 82.1(، وبددوزن نسددبي  1.97(، وبددانحراف معيدداري  7
 للتدريب" يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.

" جاءت  ي المرتبة األولى من بين يرشدني مديري لتحسين أدائي الوظيتيالتقرة التي تنص على " -
(، وبددوزن نسددبي 1.61(، وبددانحراف معيدداري  7مددن  2.18بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.82.8 
" جدداءت  ددي أراء مددديري التطويريددة عامددل مهددم  ددي تطددوير أداء العدداملينالتقددرة التددي تددنص علددى " -

(، وبدانحراف 7مدن  5.98المرتبة الخامسة واألخيرة من بين باقي التقدرات بمتوسدط حسدابي قددره  
%(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على 85.1(، وبوزن نسبي  1.11معياري  

 هذه التقرة.

أثدر دعدم االدارة العليدا للتددريب" لمدا لددعم االدارة العليدا مدن " ارتتداع الدوزن النسدبي لب عدد ويمكن تفسير
الطددرم المتعددددة  ددي مهددارات والخبددرات والمعلومددات و ال ، وكددذلك المددتهك المدددراءلعمليددة التدددريبكبيددر 

لين، واطهعهددم علددى كددل مددا هددو جديددد، وكددان ذلددك واضددح  ددي أداء العدداممهددارات و  تحسددين وتطددوير
شدددركة جدددوال مدددن خدددهل االهتمدددام الكبيدددر لدددإلدارة العليدددا  دددي تسدددهيل وتدددو ير وتدددذليل جميدددع المعوقدددات 

 التدريب. والعقبات التي ممكن أن تؤدي إلى خلل  ي عملية
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(، م6111 الهابيدل وخخددرون،  (Young, & other, 2013   وتتتدم هدذه النتدائج مدع نتدائج دراسدة
 Zhao & other, 2009)كذلك من خهل خخذ خراء بع  المتدربين  ي الشركة ،.  

 الُبعد الثاني: الندماج الوظيفي:
 وزان النسبية والترتيبواأل  ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.8جدول )

 لكل فقرة من فقرات ُبعد الندماج الوظيفي والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

أنددا معتدداد أن أكددون أكثددر طموحددال  ددي عملددي ممددا أنددا عليدده  1
 مرتتع 8 85.8 1.40 6.01 األن.

 مرتتع 4 84.1 1.32 5.88 قظ  ي الليل متكرا  ي عملي لليوم التالي.أحيانا استي 6
 مرتتع 3 85.7 1.24 6.00 الشيء األكثر أهمية لي هو االندماج  ي عملي. 3

يمكنني قضاء وقت اضا ي إلنجاز أعمالي، بغ  النظر  1
 مرتتع 0 86.3 1.13 6.04 عن منحي عائد مادي.

 مرتتع . 82.0 1.54 5.74 أعمالي وأكون مستعدا.دائما أبدأ عملي باكرال ألنجز  5
 مرتتع 8 73.1 1.82 5.12 أحيانا أؤخر أعمالي ألوقات الحقة. 2
 مرتتع 2 71.6 2.00 5.02 أحب مناقشة عملي مع أشخاص من خارج مكان العمل. 7

أحددب أن أتكلددم عددن عملددي مددع أصدددقائي حتددى  ددي أوقددات  8
 مرتتع 6 75.3 1.78 5.27 الراحة أو الغداء.

   80.5 1.06 5.63 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.8يتضح من خالل جدول )
مددن  163.أن المتوسددط الحسددابي الكلددي إلجابددات المبحددوثين علددى بعددد "االندددماج الددوظيتي" بلددغ   -

%(، ممددددا يدددددل علددددى أن بعددددد "االندددددماج .211(، وبددددوزن نسددددبي  0.16(، وبددددانحراف معيدددداري  8
 عة من الموا قة.الوظيتي" يحظى بدرجة مرتت

يمكننددي قضدداء وقددت اضددا ي إلنجدداز أعمددالي، بغدد  النظددر عددن منحددي التقددرة التددي تددنص علددى " -
مددن  6114" جدداءت  ددي المرتبددة األولددى مددن بددين بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  عائددد مددادي

%(، وهددذا يشددير إلددى وجددود درجددة مرتتعددة 2613(، وبددوزن نسددبي  0.03(، وبددانحراف معيدداري  8
 لموا قة على هذه التقرة.من ا

" جدداءت  ددي أحددب مناقشددة عملددي مددع أشددخاص مددن خددارج مكددان العمددلالتقددرة التددي تددنص علددى " -
(، وبددانحراف 8مددن  118.واألخيددرة مددن بددين بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره   الثامنددةالمرتبددة 

ة علدى هدذه %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا ق8016(، وبوزن نسبي  8معياري  
 التقرة.
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مسدددتوى الحمدددا   ألهميتددده  دددي ر دددعارتتددداع الدددوزن النسدددبي لب عدددد "االنددددماج الدددوظيتي"  ويمكـــن تفســـير
والتتدداني واإلخددهص الددذي يشددعر بدده الموظددف تجدداه وظيتتدده والمنظمددة التددي يعمددل بهددا. ويبددذل الجهددود 

ل شدركة جدوال علدى تدو ير حيدو تعمد، المتميزة لتحقيم أهدداف المنظمدة، ونجاحهدا وتقددمها واسدتمرارها
عطاءهم كا ة حقوقهم التي كتلتها الشركة لهم وهذا ينمدي  كل سبل الراحة للمتدربين  ي مكان العمل وان

ا تخددارهم بالشددركة التددي ويزيددد مددن اندددماج العدداملين حيددو يشددعرون بأهميددة العمددل الددذين يقومددون بدده و 
، وخراء بعد  المتددربين  دي (Zhao & other, 2009وتتتم هدذه النتيجدة مدع دراسدة   يعملون لديها،

 الشركة.

ــاا  ــة باإلجابــة علــى التســاؤل ثالث ــا مســتوى تصــورات  الثالــث: النتــائج المتعلق ــذي يــنص علــى: م ال
 ؟الصفات الشخصية لهمالمتدربين حول 

 ةالحسدددابي اتالمتوسدددطالمناسدددبة: الوصدددتية لإلجابدددة علدددى هدددذا التسددداؤل اسدددتخدم الباحدددو االختبدددارات 
، والدرجددة الكليددة محددور الصددتات الشخصدديةواألوزان النسددبية، والترتيددب ألبعدداد  ةلمعياريددا اتواالنحرا دد

 محور الصتات الشخصية:لتقراته، ثم قام الباحو بتحليل بيانات كل ب عد من أبعاد 

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.2جدول )
 والدرجة الكلية لفقراته محور الصفات الشخصيةلكل بعد من أبعاد  

المتوسط  محور الصفات الشخصيةأبعاد  م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع 3 85.6 0.97 6.00 الكفاءة الذاتية 1
 مرتتع 8 86.1 0.96 6.03 الدافعية 6
 مرتتع 0 86.4 0.94 6.05 القدرات المعرفية 3

   86.0 0.90 6.02 درجة الكليةال

( أن الددوزن النسددبي للدرجددة الكليددة السددتجابات المبحددوثين علددى  قددرات محددور 9..يتبددين مددن جدددول  
المرتبدة األولدى بدوزن  القددرات المعر يدة%(، حيو احتل بعد 26كان مرتتعال وبلغ   ةالشخصيالصتات 
(،  دي حدين احتدل محدور %2610وزن نسدبي   ي المرتبة الثانية ب الدا عية%(، يليه بعد 2614نسبي  

 %(.2.16المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي   الكتاءة الذاتية

خثدار  ولهداعلدى نتدائج التددريب  الصدتات الشخصديةتدأثير ل هذه النتدائج لألهميدة الكبيدرة  ويمكن تفسير
جوال بع  المعدايير ، لذلك تضع شركة واكتساب المهارات والمعارف تعزيز  عالية التدريب  ي مهمة

 دددي عمليدددة اختيدددار المتددددربين للتأكدددد مدددن امدددتهك الخدددريج بعددد  الصدددتات والخصدددائص التدددي سدددوف 
 .تساعده  ي عملية التدريب والتشغيل
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 ,Qureshi, 2016  ،)Techakanont, 2013  ،)Lauوتتتددم هددذه النتددائج مددع نتددائج دراسددة  

2012  ،)Paula & other, 2011،)  Wellman, Neil, 2010)،  Zhao & other, 2009 ،)
 ,Tziner, Aharon, 2007  ،)Wei-Tao, 2006  ،)Le Pine & others(،  م8112 الشيخ، 

2000.) 

ـــة ) الحصـــاءات الوصـــفية لفقـــرات أبعـــاد محـــور  (5.02) (5.00( )5.09وتوضـــح الجـــداول التالي
 :الصفات الشخصية

 :الكفاءة الذاتيةالُبعد األول: 

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتمتوسطال(: يوضح 1.01جدول )
 والدرجة الكلية لفقراته الكفاءة الذاتيةلكل فقرة من فقرات ُبعد  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

لددددي القددددرة علدددى انجددداز األهدددداف التدددي وضدددعتها لنتسدددي  1
 مرتتع 2 82.2 1.41 5.75 لة لي.والموك

عنددد مواجهددة أي مشددكلة  ددي عملددي  ددإنني أبددذل جهددد أكبددر   6
 لحلها.

 مرتتع 6 85.5 1.15 5.98

أعتقدد بددأني أسددتطيع الحصددول علدى النتددائج الهامددة بالنسددبة  3
 مرتتع 8 84.2 1.21 5.89 لي.

أعتقددد بددأني قددادر علددى النجدداة  ددي أي أمددر مددا باسددتخدام  1
 مرتتع 4 85.7 1.05 6.00 قلية.قدراتي الع

أعتقدددد بدددأني قدددادر علدددى التغلدددب بنجددداة علدددى العديدددد مدددن  5
 مرتتع 3 86.8 1.12 6.08 التحديات التي تواجهني.

 مرتتع 8 86.9 1.20 6.08 أؤمن أنني قادر على أداء المهام المختلتة بكتاءة عالية. 2
 مرتتع 4 86.7 1.07 6.07 .أستطيع عمل معظم المهام بشكل أ ضل مقارنة باآلخرين 7

حتددى عندددما تكددون المهددام صددعبة، يمكددن أن أؤديهددا بشددكل  8
 مرتتع 0 87.1 1.08 6.10 جيد.

   85.6 0.97 6.00 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.09يتضح من خالل جدول )
(، 7مدددن  2" بلدددغ  الكتددداءة الذاتيدددةأن المتوسدددط الحسدددابي الكلدددي إلجابدددات المبحدددوثين علدددى بعدددد " -

" الكتدداءة الذاتيددة%(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "85.2(، وبددوزن نسددبي  1.97نحراف معيدداري  وبددا
 يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.

" جداءت  دي حتى عندما تكون المهام صدعبة، يمكدن أن أؤديهدا بشدكل جيددالتقرة التي تنص على " -
وبددانحراف معيدداري  (،7مددن  2.11المرتبددة األولددى مددن بددين بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  
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%(، وهددذا يشددير إلددى وجددود درجددة مرتتعددة مددن الموا قددة علددى هددذه 87.1(، وبددوزن نسددبي  1.18 
 التقرة.

جداءت  "لدي القدرة على انجاز األهداف التي وضعتها لنتسي والموكلة لي"التقرة التي تنص على  -
(، 7مددددن  5.75 واألخيددددرة مددددن بددددين بدددداقي التقددددرات بمتوسددددط حسددددابي قدددددره  الثامنددددة ددددي المرتبددددة 

%(، وهددذا يشددير إلددى وجددود درجددة مرتتعددة مددن 86.6(، وبددوزن نسددبي  1.11وبددانحراف معيدداري  
 الموا قة على هذه التقرة.

قددرة المتددربين علدى انجداز األهددداف النسدبي لب عدد "الكتداءة الذاتيدة" لثقدة و ارتتداع الدوزن  ويمكـن تفسـير
اء المهام المختلتدة ت التي تواجههم، وكذلك  ي أدبنجاة على التحديا الموضوعة، وقدرتهم  ي التغلب

 Lau, 2012)  ،Zhao & other, 2009  ،)Tzinerبكتاءة عالية، وتتتم هذه النتيجة مع دراسة  

& Aharon, et al., 2007 ،) Wei-Tao, 2006.) 

 الُبعد الثاني: الدافعية:
 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.00جدول )

 لكل فقرة من فقرات ُبعد الدافعية والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

تطددوير مهدداراتي مددن خددهل التدددريب والتشددغيل سدداعدني علددى إنجدداز  1
 مرتتع 2 85.1 1.16 5.95 عملي بشكل أ ضل.

 مرتتع 4 85.5 1.13 5.98 حاول قدر المستطاع التعلم من برنامج التشغيل لزيادة خبرتي.أ 6
 مرتتع . 85.4 1.13 5.98 ارغب بالتعلم من برنامج التشغيل أكثر من اآلخرين. 3
 مرتتع 0 87.9 1.10 6.15 لدي دائمال دا عية الكتساب مهارات جديده من برنامج التشغيل. 1

ستثمار الجهدد لتطدوير مهداراتي الوظيتيدة والمشداركة لدي الرغبة  ي ا 5
 مرتتع 8 87.3 0.98 6.11 بكتاءة.

 مرتتع 3 87.0 1.12 6.09 أنا على استعداد لتنتيذ المهام التي بها تحدي لزيادة خبرتي. 2
 مرتتع 6 85.3 1.17 5.97 أحب المهام الصعبة والتي بها تحدي كي أتعلم مهارات جديدة. 7
 مرتتع 8 85.2 1.19 5.96  ي مواقف تتطلب مستوى عالي من القدرات والذكاء. أحب العمل 8

   86.1 0.96 6.03 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.00يتضح من خالل جدول )
(، 7مددددن  2.13أن المتوسددددط الحسددددابي الكلددددي إلجابددددات المبحددددوثين علددددى بعددددد "الدا عيددددة" بلددددغ   -

(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "الدا عيددة" يحظددى %82.1(، وبددوزن نسددبي  1.92وبددانحراف معيدداري  
 بدرجة مرتتعة من الموا قة.

" جاءت  دي لدي دائمال دا عية الكتساب مهارات جديده من برنامج التشغيلالتقرة التي تنص على " -
(، وبددانحراف معيدداري 7مددن  2.15المرتبددة األولددى مددن بددين بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  
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%(، وهددذا يشددير إلددى وجددود درجددة مرتتعددة مددن الموا قددة علددى هددذه 87.9(، وبددوزن نسددبي  1.11 
 التقرة.

تطوير مهداراتي مدن خدهل التددريب والتشدغيل سداعدني علدى إنجداز عملدي "التقرة التي تنص على  -
جدداءت  ددي المرتبددة الثامنددة واألخيددرة مددن بددين بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  "بشددكل أ ضددل

%(، وهددذا يشددير إلددى وجددود 85.1(، وبددوزن نسددبي  1.12  (، وبددانحراف معيدداري7مددن  5.95 
 درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.

دا عيددة المتدددربين الكتسدداب مهددارات لللدددور المهددم الدا عيددة" " ارتتدداع الددوزن النسددبي لب عددد ويمكــن تفســير
مهداراتهم الوظيتيدة جديده من برنامج التشدغيل والتددريب المقدمدة، ورغبدتهم  دي اسدتثمار الجهدد لتطدوير 

 والمشاركة بكتاءة.
 .(Tziner,  2007  ،)Wei-Tao, 2006) ، Wall, 1996وتتتم هذه النتائج مع نتائج دراسة  

 الُبعد الثالث: القدرات المعرفية:

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.06جدول )
 عد القدرات المعرفية والدرجة الكلية لفقراتهلكل فقرة من فقرات بُ  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع 6 85.8 1.18 6.01 لدي القدرة على التتكير الجيد. 1
 مرتتع 4 86.2 1.10 6.03 .جلدي القدرة على االستنتا 6
 مرتتع 8 86.7 1.00 6.07 لدي القدرة على حل المشكهت. 3
 مرتتع . 85.9 1.11 6.02 لدي القدرة على التذكر. 1
 مرتتع 0 87.3 1.03 6.11 لدي القدرة على  هم المقروء. 5
 مرتتع 3 86.5 1.05 6.05 لدي القدرة على ادارك العهقات المنطقية. 2

   86.4 0.94 6.05 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.02يتضح من خالل جدول )
(، 7من  2.15أن المتوسط الحسابي الكلي إلجابات المبحوثين على بعد "القدرات المعر ية" بلغ   -

%(، ممدا يددل علدى أن بعدد "القددرات المعر يدة" 82.1(، وبدوزن نسدبي  1.91وبانحراف معياري  
 يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.

المرتبددة األولددى مددن بددين بدداقي  " جدداءت  دديلدددي القدددرة علددى  هددم المقددروءالتقددرة التددي تددنص علددى " -
(، وبدددددوزن نسدددددبي 1.13(، وبدددددانحراف معيددددداري  7مدددددن  2.11التقدددددرات بمتوسدددددط حسدددددابي قددددددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.87.3 
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 جداءت  دي المرتبدة السادسدة واألخيدرة مدن "لددي القددرة علدى التتكيدر الجيدد"التقرة التدي تدنص علدى  -
(، وبدددوزن 1.18(، وبدددانحراف معيددداري  7مدددن  2.11بدددين بددداقي التقدددرات بمتوسدددط حسدددابي قددددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.85.8نسبي  

ألنهدا تعتبدر مدن اهدم الصدتات التدي يجدب ارتتاع الوزن النسبي لب عد "القددرات المعر يدة"  ويمكن تفسير
مددددن خددددهل قدددددرة المتدددددربين علددددى التتكيددددر الجيددددد، وحددددل المشددددكهت، وادارك المتدددددرب  ان يتمتددددع بهددددا

(، Paula & other, 2011 و هددم المقددروء، وتتتددم هددذه النتيجددة مددع دراسددة  ،العهقددات المنطقيددة
 LePine & others 2000). 

صـــورات رابعــاا: النتــائج المتعلقــة باإلجابــة علـــى التســاؤل الرابــع الــذي يـــنص علــى: مــا مســتوى ت
 المتدربين حول مهارات التوظيف الخاصة بهم؟

 ةالحسدددابي اتالمتوسدددطالمناسدددبة: الوصدددتية لإلجابدددة علدددى هدددذا التسددداؤل اسدددتخدم الباحدددو االختبدددارات 
واألوزان النسدددبية، والترتيدددب ألبعددداد محدددور مهدددارات التوظيدددف، والدرجدددة الكليدددة  ةالمعياريددد اتواالنحرا ددد

 يانات كل ب عد من أبعاد محور مهارات التوظيف:لتقراته، ثم قام الباحو بتحليل ب

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.01جدول )
 لكل بعد من أبعاد محور مهارات التوظيف والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  أبعاد محور مهارات التوظيف م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ن الوز
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتتع 8 85.3 0.98 5.97 المهارات التقنية 1
 مرتتع 0 87.7 0.86 6.14 المهارات الشخصية 6

   86.7 0.87 6.07 الدرجة الكلية

( أن الددوزن النسددبي للدرجددة الكليددة السددتجابات المبحددوثين علددى  قددرات محددور 103.يتبددين مددن جدددول  
المرتبددة األولددى  المهددارات الشخصددية%(، حيددو احتددل بعددد 2618وبلددغ  مهددارات التوظيددف كددان مرتتعددال 

 %(.2.13 ي المرتبة الثانية بوزن نسبي   المهارات التقنية%(، يليه بعد 2818بوزن نسبي  

ألنها تعتبر العامدل األول  دي  هذه النتائج ألهمية المهارات التقنية والمهارات الشخصيةويمكن تفسير 
بحت الشركات تهتم بتو ر هدذه المهدارات  دي الخدريجين حتدى يدؤدوا مهدامهم  عملية التوظيف حيو أص

 . بأ ضل طريقة
 ,Sung  (،م8104 حجاج، (، Nicole, 2016  ،)Jos, 2015وتتتم هذه النتائج مع نتائج دراسة  

2013  ،)Quinley, 2013)  ،White, 2010 ،م(8106،  موسى، (م8113(،  الصاعدي. 
 



00. 

مهـــارات ( الحصـــاءات الوصـــفية لفقـــرات أبعـــاد محـــور 5.05( )5.04يـــة )وتوضـــح الجـــداول التال
 التوظيف:

 الُبعد األول: المهارات التقنية:

 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.04جدول )
 لكل فقرة من فقرات ُبعد المهارات التقنية والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  راتالفق م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

 مرتتع 8 86.6 1.22 6.06 لدى القدرة الكا ية للتعامل مع برامج الحاسوب. 1
 مرتتع 0 87.4 1.11 6.12 لدى القدرة على التعامل مع األنظمة اإللكترونية. 6

3 
لددددددددي القددددددددرة علدددددددى إجدددددددراء المعدددددددامهت االلكترونيدددددددة 

 بسهولة.
 مرتتع 3 85.4 1.15 5.98

1 
لددددي القددددرة علدددى التعامدددل مدددع جميدددع بدددرامج األو دددي  

 ذات العهقة بعملي.
 مرتتع 4 84.9 1.12 5.95

 مرتتع 6 83.3 1.12 5.83 .لدي القدرة على تجسيد البيانات 5
 مرتتع . 84.3 1.08 5.90 .لدي القدرة على التعامل مع األرقام والرسوم البيانية 2

   85.3 0.98 5.97 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.04يتضح من خالل جدول )
(، 7مدن  5.97أن المتوسط الحسابي الكلي إلجابات المبحوثين على بعد "المهارات التقنية" بلدغ   -

%(، ممددا يدددل علددى أن بعددد "المهددارات التقنيددة" 85.3(، وبددوزن نسددبي  1.98وبددانحراف معيدداري  
 الموا قة.يحظى بدرجة مرتتعة من 

" جددداءت  ددي المرتبدددة لددددى القدددرة علدددى التعامددل مددع األنظمدددة اإللكترونيددةالتقددرة التددي تدددنص علددى " -
(، 1.11(، وبدانحراف معيداري  7مدن  2.16األولى من بين باقي التقرات بمتوسط حسابي قددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.82.2وبوزن نسبي  
جاءت  دي المرتبدة السادسدة واألخيدرة مدن  "لدي القدرة على تجسيد البيانات"لتقرة التي تنص على ا -

(، وبدددوزن 1.16(، وبدددانحراف معيددداري  7مدددن  5.83بدددين بددداقي التقدددرات بمتوسدددط حسدددابي قددددره  
 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.83.3نسبي  

قدددرة المتدددربين علددى التعامددل مددع بددرامج لالددوزن النسددبي لب عددد "المهددارات التقنيددة"  ارتتدداع ويمكــن تفســير
، وتتتددم الحاسدوب واألنظمددة االلكترونيدة، وتجسدديد البيانددات واألرقدام والرسددوم البيانيددة، والبدرامج الحديثددة

 .(Nicole, 2016( ،)Quinley, 2013)  هذه النتيجة مع دراسة
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 صية:: المهارات الشخالثانيالُبعد 
 واألوزان النسبية والترتيب ةالمعياري اتوالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط(: يوضح 1.01جدول )

 لكل فقرة من فقرات ُبعد المهارات الشخصية والدرجة الكلية لفقراته 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة الترتيب

 مرتتع 9 85.9 1.15 6.02 حسب أهميتها. مهام العمل وتحليل لدي القدرة على تجزئة 1
 مرتتع 2 86.6 1.03 6.06 لدي القدرة على االبتكار والتطوير  ي العمل. 6
 مرتتع . 88.0 1.02 6.16 لدي القدرة على االتصال والتواصل بشكل  عال وجيد. 3

أحدداول تطبيددم طددرم وأسدداليب جديدددة لحددل أيددة مشددكلة  ددي  1
 مرتتع 8 87.0 0.98 6.09 العمل.

 مرتتع 0 88.9 1.07 6.22 لدي القدرة على تحمل ضغط  العمل. 5

لدي المهارات الكا ية التي تمكنني من اقناع اآلخرين أثناء  2
 مرتتع 4 88.4 1.05 6.18 التعامل معهم.

 مرتتع 6 87.5 1.06 6.12 لدي القدرة على العمل ضمن  ريم. 7
 مرتتع 8 88.5 1.02 6.19 ت والمهحظات.أسعى لهستتادة من االنتقادا 8

أتمتع بالقددرة علدى تبسديط وتنظديم أ كداري عندد مواجهدة أي  9
 مرتتع 8 88.5 1.06 6.19 مشكلة.

   87.7 0.86 6.14 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:5.05يتضح من خالل جدول )
مدن  2.11" بلدغ  أن المتوسط الحسابي الكلي إلجابات المبحدوثين علدى بعدد "المهدارات الشخصدية -

%(، ممدددا يددددل علدددى أن بعدددد "المهدددارات 87.7(، وبدددوزن نسدددبي  1.82(، وبدددانحراف معيددداري  7
 الشخصية" يحظى بدرجة مرتتعة من الموا قة.

جداءت  دي المرتبدة األولدى مدن بدين  "لدي القدرة على تحمل ضدغط  العمدل"التقرة التي تنص على  -
(، وبددوزن نسددبي 1.82(، وبددانحراف معيدداري  7مددن  2.66بدداقي التقددرات بمتوسددط حسددابي قدددره  

 %(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على هذه التقرة.87.7 
جدداءت  ددي  "لدددي القدددرة علددى تجزئددة وتحليددل مهددام العمددل حسددب أهميتهددا"التقددرة التددي تددنص علددى  -

(، وبدانحراف 7مدن  2.16المرتبة التاسعة واألخيدرة مدن بدين بداقي التقدرات بمتوسدط حسدابي قددره  
%(، وهذا يشير إلى وجود درجة مرتتعة من الموا قة على 85.9(، وبوزن نسبي  1.15معياري  

 هذه التقرة.
ألهميتها الكبيرة  ي مكان العمل وجعل  ارتتاع الوزن النسبي لب عد "المهارات الشخصية" ويمكن تفسير

لمؤهددل والددذي يمتلددك هددذه المهددارات مددن الشددركة أكبددر قدددرة علددى المنا سددة مددن خددهل امددتهك الكددادر ا
واصل بشكل  عدال وجيدد، وتحمدل ضدغط ، واالتصال والتمهام العمل وتحليل تجزئةعلى قدرتهم خهل 
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(، Jos, 2015  ، وتتتدددم هدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددةالعمدددل، واالسدددتتادة مدددن االنتقدددادات والمهحظدددات
، (م6111ت وسددعادة،  عبيدددا (،Sung, 2013  ،)Al-mamun, 2012  (،م6111  حجدداج،
 .م(6112 موسى، 

 :اختبار الفرضيات 1.1
بــين  05.0عنــد مســتوى دللــة توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية  الفرضــية الرئيســية األولــى:

 في شركة جوال. برامج التدريب ومهارات التوظيف لدى الخريجين
الدرجدة الكليدة لمحدور بدرامج بين ن لدراسة العهقة تم إيجاد معامل ارتباط بيرسو  الختبار هذه الترضية

 و يما يلي مصتو ة االرتباط:، التدريب وأبعاده، وأبعاد محور مهارات التوظيف والدرجة الكلية لتقراته

 بين الدرجة الكلية لمحور برامج التدريب طمصفوفة الرتبايوضح  :(1.02جدول )
 وأبعاده ومهارات التوظيف 

مهارات ال البيان المتغير
 التقنية

المهارات 
 الشخصية

مهارات 
 التوظيف

 *1.58 *1.59 *1.51 معامل الرتباط الدرجة الكلية لمحور برامج التدريب
 *1.55 *1.57 *1.17 معامل الرتباط بعد محتوى البرامج التدريبية

 *1.18 *1.51 *1.11 معامل الرتباط بعد طرق التدريب
 *1.52 *1.55 *1.51 معامل الرتباط بعد المدرب

 05.0عند  االرتباط دال احصائيال  *

أن قددديم االحتمدددال كاندددت أقدددل مدددن مسدددتوى الداللدددة ( 5.12تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
داللددة (، أي أن معددامهت االرتبدداط دالددة احصددائيال، أي أندده توجددد عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات 1.15 

التدددددريب ومهددددارات التوظيددددف وبددددين بددددرامج التدددددريب وأبعدددداد مهددددارات التوظيددددف  بددددرامجإحصددددائية بددددين 
بمعنددددى أندددده كلمددددا زادت البددددرامج التدريبيددددة زادت مهددددارات  . المهددددارات التقنيددددة، المهددددارات الشخصددددية(

 التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية. 
التدريبيدددة ومهدددارات  محتدددوى البدددرامجداللدددة إحصدددائية بدددين وجدددود عهقدددة ارتباطيدددة طرديدددة ذات تبدددين و 

التوظيددددف وبددددين محتددددوى البددددرامج التدريبيددددة وأبعدددداد مهددددارات التوظيددددف  المهددددارات التقنيددددة، المهددددارات 
بمعنى أنه كلما زاد محتدوى البدرامج التدريبيدة زادت مهدارات التوظيدف، وبدذلك يمكدن قبدول  .الشخصية(

 .الترعية الترضية
طددرم التدددريب ومهددارات التوظيددف ة إحصددائية بددين داللددوجددود عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات  كمددا تبددين

بمعندى أنده كلمدا  .وبين طرم التدريب وأبعاد مهارات التوظيف  المهارات التقنية، المهارات الشخصية(
 .الترعية زادت طرم التدريب زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية
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المدددرب ومهددارات التوظيددف إحصددائية بددين داللددة وجددود عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات  وأظهددرت النتددائج
بمعندى أنده كلمدا زادت  .وبين المدرب وأبعاد مهارات التوظيف  المهارات التقنية، المهدارات الشخصدية(

 .الترعية خبرة وكتاءة المدرب زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية

شدددكل  عددددال وموضدددوعه حسددددب البدددرامج التدريبيددددة مصدددممة ب كددددان محتدددوىكلمدددا انددده  ويمكـــن تفســــير
استخدام االساليب المنوعدة تم ي ، واالحتياجات لسد العجز بالمهارات والمعارف المطلوبة لسوم العمل

يمتلددك المهددارات والخبددرات  والددذي كددفء الالمدددرب  وجددود وايضددا والحديثددة والمطددورة  ددي عمليددة التدددريب
للمتدددددربين  ددددي تطبيددددم النظريددددات  ومسدددداعدتهتسددددهيل تعلدددديم المحتددددوى التدددددريبي، كددددان ذلددددك ا ضددددل  ل

 دة مهارات التوظيف لدي المتدربين.زيا ات لحل المشاكل، وبالتالي سيؤدي إلىوالتطبيق
 & Jos, 2015(،)Brad، )(Maddalena., 2015)وتتتددم هددذه النتددائج مددع الدراسددات التاليددة: 

other, 2014( ،) ،(،م8118، موسددى(، )م8118، أبددو سددلمية) (،م6111الهابيددل وخخددرون (Wei-

Tao, 2006(، )William, 2002). 

بــين  05.0الفرضــية الرئيســية الثانيــة: توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى دللــة 
 ومهارات التوظيف لدى الخريجين في شركة جوال.)برامج التشغيل(  التدريب اإلشرافي

الدرجدددة الكليدددة لمحدددور بدددين بيرسدددون لدراسدددة العهقدددة تدددم إيجددداد معامدددل ارتبددداط  الختبدددار هدددذه الترضدددية
و يمدا يلدي ، التدريب االشرا ي  برامج التشغيل( وأبعاده محور مهدارات التوظيدف والدرجدة الكليدة لتقراتده

 مصتو ة االرتباط:

 بين الدرجة الكلية لمحور  طمصفوفة الرتبايوضح  :(1.07جدول )
 ه ومهارات التوظيفالتدريب الشرافي )برامج التشغيل( وأبعاد

المهارات  البيان المتغير
 التقنية

المهارات 
 الشخصية

مهارات 
 التوظيف

الدرجة الكلية لمحور التدريب 
 *1.71 *1.29 *1.27 معامل الرتباط الشرافي )برامج التشغيل(

 *1.22 *1.25 *1.21 معامل الرتباط بعد دعم الدارة للتدريب
 *1.27 *1.23 *1.21 لرتباطمعامل ا بعد الندماج الوظيفي

 05.0عند  االرتباط دال احصائيال  * 

أن قددديم االحتمدددال كاندددت أقدددل مدددن مسدددتوى الداللدددة ( 5.17تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
داللددة (، أي أن معددامهت االرتبدداط دالددة احصددائيال، أي أندده توجددد عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات 1.15 

التددريب االشدرا ي  بدرامج التشدغيل( ومهدارات التوظيدف وبدين التددريب االشدرا ي  بدرامج ة بدين إحصدائي
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بمعندددى أنددده كلمددددا زاد  .التشدددغيل( وأبعددداد مهدددارات التوظيددددف  المهدددارات التقنيدددة، المهدددارات الشخصددددية(
 التدريب االشرا ي زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية.

دعدم االدارة للتددريب ومهدارات التوظيدف داللدة إحصدائية بدين اطية طردية ذات وجود عهقة ارتبتبين و 
بمعنددى  .وبددين دعددم االدارة للتدددريب وأبعدداد مهددارات التوظيددف  المهددارات التقنيددة، المهددارات الشخصددية(

 .الترعية  أنه كلما زاد دعم االدارة للتدريب زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية
االندماج الوظيتي ومهدارات التوظيدف داللة إحصائية بين وجود عهقة ارتباطية طردية ذات  تبينكما 

بمعندى أنده  .وبين االندماج الوظيتي وأبعاد مهدارات التوظيدف  المهدارات التقنيدة، المهدارات الشخصدية(
 .الترعية كلما زاد االندماج الوظيتي زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية

أنه كلما كان دعم االدارة العليدا للتددريب مدن تدو ير الددعم والمسداندة للتددريب  دي مكدان  مكن تفسيروي
العمدددل ووجدددود مددددراء قدددادرون علدددى اعطددداء  رصددده للمتددددربين مدددن اجدددل ممارسدددة وتطبيدددم المهدددارات 

 واإلخددهص الددذي يشددعر بدده الموظددف تجدداه والمعددارف التددي تعلموهددا، وزيددادة مسددتوى الحمددا  والتتدداني
كلمدا أدى ذلدك الدي تحسدين مهدارات التوظيدف وانددماجهم  دي العمدل ، وظيتته والمنظمة التي يعمل بها

 .لديهم
(، Shao, 2016  ،)Ghosh, 2015  ،)Young, 2013  وتتتم هذه النتائج مع الدراسات التاليدة:

 .(Jayawardana, 2008  ،(Xinyuan Zhao & other, 2009)(، م6111 الهابيل وخخرون، 

بــين  05.0لفرضــية الرئيســية الثالثــة: توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى دللــة ا
 ومهارات التوظيف لدى الخريجين في شركة جوال. الصفات الشخصية

الدرجدددة الكليدددة لمحدددور بدددين تدددم إيجددداد معامدددل ارتبددداط بيرسدددون لدراسدددة العهقدددة  الختبدددار هدددذه الترضدددية
و يمدا يلدي مصدتو ة ، ية وأبعاده وأبعاد محور مهارات التوظيف والدرجة الكلية لتقراتدهالصتات الشخص

 االرتباط:

 بين الدرجة الكلية لمحور  طمصفوفة الرتبايوضح  :(1.08جدول )
 الصفات الشخصية وأبعاده ومهارات التوظيف

المهارات  البيان المتغير
 التقنية

المهارات 
 الشخصية

مهارات 
 التوظيف

 *1.81 *1.81 *1.72 معامل الرتباط جة الكلية لمحور الصفات الشخصيةالدر 
 *1.77 *1.77 *1.71 معامل الرتباط بعد الكفاءة الذاتية

 *1.79 *1.79 *1.71 معامل الرتباط بعد الدافعية
 *1.83 *1.83 *1.71 معامل الرتباط بعد القدرات المعرفية

 05.0عند االرتباط دال احصائيال  *
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أن قددديم االحتمدددال كاندددت أقدددل مدددن مسدددتوى الداللدددة ( 5.18تبدددين مدددن النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
داللددة (، أي أن معددامهت االرتبدداط دالددة احصددائيال، أي أندده توجددد عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات 1.15 

مهددددارات الصددددتات الشخصددددية ومهددددارات التوظيددددف وبددددين الصددددتات الشخصددددية وأبعدددداد إحصددددائية بددددين 
بمعنددى أندده كلمددا زادت الصددتات الشخصددية زادت  .التوظيددف  المهددارات التقنيددة، المهددارات الشخصددية(

 مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية.
الكتداءة الذاتيدة ومهدارات التوظيدف وبدين داللدة إحصدائية بدين وتبين وجود عهقة ارتباطية طردية ذات 

بمعنى أنه كلمدا زادت  .لتوظيف  المهارات التقنية، المهارات الشخصية(الكتاءة الذاتية وأبعاد مهارات ا
 الكتاءة الذاتية زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية.

الدا عيددة ومهددارات التوظيددف وبددين داللددة إحصددائية بددين كمددا تبددين وجددود عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات 
بمعندددى أنددده كلمدددا زادت  .لتقنيدددة، المهدددارات الشخصدددية(الدا عيدددة وأبعددداد مهدددارات التوظيدددف  المهدددارات ا

 الدا عية زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية.
القدددرات المعر يددة ومهددارات داللددة إحصددائية بددين وأظهددرت النتددائج وجددود عهقددة ارتباطيددة طرديددة ذات 

 .نيددة، المهددارات الشخصددية(التوظيددف وبددين القدددرات المعر يددة وأبعدداد مهددارات التوظيددف  المهددارات التق
 بمعنى أنه كلما زادت القدرات المعر ية زادت مهارات التوظيف، وبذلك يمكن قبول الترضية.

أنه كلما كان المتدربين يتمتعون بصتات شخصية مختلتدة ومتنوعدة كلمدا سداعدهم ذلدك  ويمكن تفسير
 سين مهارات التوظيف لديهم. ي سرعة تعلمهم واكتسابهم المهارات والمعارف وبالتالي يؤدي الي تح

 زيدادة ثقدتهم و كلما كان المتدربون يتمتعون بالكتداءة الذاتيدة  دان ذلدك يسداعدهم بشدكل كبيدر  ديحيو 
وكلما كان المتددربون  ،قدرتهم على االنخراط   ي تنتيذ المهام للوصول إلى الهدف والغر  المطلوب

، أداء عدالي  دي تحقيدم النجداة وتحقيدم مسدتوى ملدديه والجهدد الرغبدةيتمتعون بالدا عية  ان ذلدك يزيدد 
 ددان ذلددك يزيددد مسددتوى اإلدراك والتهددم والقدددرة  كلمددا كددان المتدددربون يتمتعددون بالقدددرات المعر يددة  وايضددا

على حل المشكهت واالستتادة القصوى من بدرامج التددريب والتشدغيل وبالتدالي تحسدين وزيدادة مهدارات 
 .التوظيف لديهم

(، Adam, 2016  ،)Techakanont & other, 2013   ج مدع الدراسدات التاليدة:وتتتم هدذه النتدائ
 Lau, 2012  ،)Paula & other, 2011  ،)Zhao & other, 2009 ،م6118(،  الشديخ ،)
 Tziner & Aharon, 2007  ،)Tai, Wei-Tao, 2006  ،)Le Pine & others, 2000.) 
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بـرامج بـين  05.0عند مسـتوى دللـة  دللة إحصائيةذات  أثر يوجد الفرضية الرئيسية الرابعة:
 .والصفات الشخصية ومهارات التوظيف لدى الخريجين( التدريب والتشغيل )التدريب الشراف

المتغيددرات المسددتقلة  بددرامج التدددريب، التشددغيل  أثددرلقددد تددم اسددتخدام نمددوذج االنحدددار المتعدددد الختبددار 
، وايجدداد معادلددة (مهددارات التوظيددف  ، الصددتات الشخصددية( علددى المتغيددر التددابع التدددريب االشددرا ي(

 تربط بينهما.

 والتشغيل )التدريب الشرافي( والصفات الشخصية يوضح أثر برامج التدريب :(1.02جدول )
 على مهارات التوظيف 

 المحور
 قيمة

 المعامل
 قيمة
T 

 اختبار قيمة

F للنموذج 

R2 

 للنموذج
 4.252* 1.162 تالمقدار الثاب

*329.842 0.72 
 18.162* 0.816 الصفات الشخصية

 05.0القيمة االحتمالية  دالة إحصائيا عند  *

" إليجددداد أ ضدددل معادلدددة لخدددط االنحددددار stepwise( تدددم اسدددتخدام طريقدددة "5.19مدددن خدددهل جددددول  
ة جوهرية على مهارات التوظيف حسب المتعدد وقد تبين أن محور:  الصتات الشخصية( يؤثر بصور 

 .1.15"، حيو لوحظ أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة stepwiseطريقة "
 القدددوة يؤكدددد مدددا( حيدددو يهحدددظ أنهدددا دالدددة احصدددائيال ممدددا يددددل علدددى Fويوضدددح الجددددول قيمدددة  اختبدددار 

 .اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي نحداراال لنموذج التتسيرية
% مددن 76، وهددذا يعنددي أن محددور  الصددتات الشخصددية(  سددر 1.76أن معامددل التحديددد يسدداوي  كمددا

 التباين الكلي  ي مهارات التوظيف والباقي يرجع لعوامل أخرى.
 ويمكن صياغة معادلة االنحدار  ي الصورة التالية:

 
 

 
بهددا المتدددربين مددن لصددتات الشخصددية التددي يتمتددع الكبيددرة ل هميددةاأل هددذه النتيجددة إلددى ويعــزو الباحــث

كتاءة ذاتية وقدرات معر ية ودا عية للقيام بالمهام الموكلدة إلديهم، حيدو اذا تدوا رت هدذه الصدتات  إنهدا 
 التهم واالدراك لديهم لنقل التدريب لمكان العمل.و  االندماج تساهم  ي  همهم للبرامج التدريبية، وزيادة

 

 (.الصتات الشخصية x 11206+   1.162 مهارات التوظيف =
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(، Adam, 2016  ،)Techakanont & other, 2013   وتتتم هدذه النتدائج مدع الدراسدات التاليدة:
 Lau, 2012  ،)Paula & other, 2011  ،)Zhao & other, 2009 ،م6118(،  الشديخ ،)
 Tziner & Aharon, 2007  ،)Tai, Wei-Tao, 2006  ،)Le Pine & others, 2000.) 

 تالي:وينبثق عن هذه الفرضية ثالث فروض فرعية للعالقات الخطية، وهي على النحو ال
 أولا: أثر برامج التدريب على مهارات التوظيف:

بددرامج التدددريب  المتغيددر المسددتقل( مددن خددهل  أثددرلقددد تددم اسددتخدام نمددوذج االنحدددار المتعدددد الختبددار 
 ، وايجاد معادلة تربط بينهما.أبعاده الثهثة على مهارات التوظيف  المتغير التابع(

 على مهارات التوظيفيوضح أثر برامج التدريب  :(1.61جدول )

 قيمة برامج التدريب
 المعامل

 قيمة
T 

 اختبار قيمة

F للنموذج 

R2 

 للنموذج
 9.050* 3.225 المقدار الثابت

 2.606* 0.273 محتوى البرامج التدريبية 0.35 33.573*

 2.333* 0.231 المدرب

 05.0القيمة االحتمالية  دالة إحصائيا عند  *

" إليجددداد أ ضدددل معادلدددة لخدددط االنحددددار stepwise( تدددم اسدددتخدام طريقدددة "5.61خدددهل جددددول   مدددن
المتعدد وقد تبين أن األبعداد التاليدة:  محتدوى البدرامج التدريبيدة، المددرب( حسدب الترتيدب تدؤثر بصدورة 

د "، حيو لدوحظ أن القيمدة االحتماليدة لألبعداstepwiseجوهرية على مهارات التوظيف حسب طريقة "
 .1.15أقل من مستوى الداللة 

 القدددوة يؤكدددد مدددا( حيدددو يهحدددظ أنهدددا دالدددة احصدددائيال ممدددا يددددل علدددى Fويوضدددح الجددددول قددديم  اختبدددار 
 .اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي نحداراال لنموذج التتسيرية

مدددرب( ، وهددذا يعنددي أن متغيددرات  محتددوى البددرامج التدريبيددة، ال1.35كمددا أن معامددل التحديددد يسدداوي 
 % من التباين الكلي  ي مهارات التوظيف والباقي يرجع لعوامل أخرى.35 سرت 

 ويمكن صياغة معادلة االنحدار  ي الصورة التالية:

 
 

 

 

 المدرب(. x 11830+   (محتوى البرامج التدريبية x 11883+   3.225 مهارات التوظيف =
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 ثانياا: أثر التدريب الشرافي )برامج التشغيل( على مهارات التوظيف:
ا ي  بددرامج التشددغيل(  المتغيددر التدددريب االشددر  أثددرلقددد تددم اسددتخدام نمددوذج االنحدددار المتعدددد الختبددار 

، وايجددداد معادلدددة تدددربط المسدددتقل( مدددن خدددهل أبعددداده االثندددين علدددى مهدددارات التوظيدددف  المتغيدددر التدددابع(
 بينهما.

 على مهارات التوظيف التدريب الشرافي )برامج التشغيل(يوضح أثر  :(1.60جدول )
 التدريب الشرافي

 )برامج التدريب( 
 قيمة

 المعامل
 قيمة
T 

 اختبار ةقيم

F للنموذج 

R2 

 للنموذج
 6.424* 2.186 المقدار الثابت

 4.588* 0.325 الندماج الوظيفي 0.52 69.412*

 4.403* 0.341 دعم الدارة العليا

 05.0القيمة االحتمالية  دالة إحصائيا عند  *

" إليجددداد أ ضدددل stepwiseقدددة "( تدددم اسدددتخدام طري5.61مدددن خدددهل النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
معادلددة لخددط االنحدددار المتعدددد وقددد تبددين أن األبعدداد:  االندددماج الددوظيتي، دعددم االدارة العليددا( حسددب 

"، حيددو لدددوحظ أن stepwiseالترتيددب تددؤثر بصددورة جوهريدددة علددى مهددارات التوظيددف حسدددب طريقددة "
 .1.15القيمة االحتمالية لألبعاد أقل من مستوى الداللة 

 القدددوة يؤكدددد مدددا( حيدددو يهحدددظ أنهدددا دالدددة احصدددائيال ممدددا يددددل علدددى Fالجددددول قددديم  اختبدددار ويوضدددح 
 .اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي نحداراال لنموذج التتسيرية

، وهذا يعني أن متغيرات  االندماج الوظيتي، دعم االدارة العليدا( 1.56كما أن معامل التحديد يساوي 
 ي  ي مهارات التوظيف والباقي يرجع لعوامل أخرى.% من التباين الكل56 سرت 

 ويمكن صياغة معادلة االنحدار  ي الصورة التالية:

 

 

 

 

 (دعم االدارة العليا x 1.340( +  االندماج الوظيتي x .1138+   2.186 مهارات التوظيف =
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 ثالثاا: أثر الصفات الشخصية على مهارات التوظيف:
الصتات الشخصية  المتغير المستقل( من خهل  أثرلقد تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد الختبار 

 ، وايجاد معادلة تربط بينهما.هارات التوظيف  المتغير التابع(أبعاده الثهثة على م

 على مهارات التوظيف الصفات الشخصيةيوضح أثر  :(1.66جدول )

 قيمة الصفات الشخصية
 المعامل

 قيمة
T 

 اختبار قيمة

F للنموذج 

R2 

 للنموذج
 4.300* 1.157 المقدار الثابت

 6.816* 0.523 القدرات المعرفية 0.73 170.915*

 3.868* 0.291  الدافعية

 05.0القيمة االحتمالية  دالة إحصائيا عند  *

" إليجددداد أ ضدددل stepwise( تدددم اسدددتخدام طريقدددة "5.66مدددن خدددهل النتدددائج الموضدددحة  دددي جددددول  
رتيدب تدؤثر معادلة لخط االنحدار المتعدد وقد تبين أن األبعاد:  القددرات المعر يدة، الدا عيدة( حسدب الت

"، حيدو لدوحظ أن القيمدة االحتماليدة stepwiseبصورة جوهرية على مهارات التوظيف حسب طريقدة "
 .1.15لألبعاد أقل من مستوى الداللة 
 القدددوة يؤكدددد مدددا( حيدددو يهحدددظ أنهدددا دالدددة احصدددائيال ممدددا يددددل علدددى Fويوضدددح الجددددول قددديم  اختبدددار 

 .اإلحصائية لناحيةا من المتعدد الخطي نحداراال لنموذج التتسيرية
، وهددذا يعنددي أن متغيددرات  القدددرات المعر يددة، الدا عيددة(  سددرت 1.73كمددا أن معامددل التحديددد يسدداوي 

 % من التباين الكلي  ي مهارات التوظيف والباقي يرجع لعوامل أخرى.73
 ويمكن صياغة معادلة االنحدار  ي الصورة التالية:

 

 

 

  (الدا عية x 11890( +  القدرات المعر ية x 11.83+   1.157 مهارات التوظيف =
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فـي  α=1.11ق ذات دللـة احصـائية عنـد مسـتوى دللـة الفرضية الرئيسـية الخامسـة: توجـد فـرو
برامج التدريب والتشغيل والصفات الشخصية في تحسـين أثر متوسطات استجابات المبحوثين حول 

تعــزى للمتغيــرات الديموغرافيــة التاليــة )الجــنس، العمــر، المؤهــل  مهــارات التوظيــف لــدى الخــريجين
 العلمي، عدد الدورات(.

 ،تحليدددددددل التبدددددددداين األحددددددددادي اختبددددددددار ، و (T تددددددددم اسدددددددتخدام اختبددددددددار  يةمددددددددن هدددددددذه الترضددددددددللتحقدددددددم 
 Anova One Way). 

 أولا: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير الجنس:
لكل محور وب عد  (Tيوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية وقيمة اختبار  

 من محاور وأبعاد الدراسة و قال لمتغير الجن .

 في متوسطات استجابات المبحوثين لكشف الفروق  (Tنتائج اختبار ) :(1.61جدول )
 لمتغير الجنس تعزى

المتوسط  الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
 الحتمالية

 1.15 5.56 ذكر محتوى البرامج التدريبية
 1.02 5.43 أنثى 0.535// 0.623

 1.09 5.62 كرذ طرق التدريب
 1.16 5.39 أنثى 0.260// 1.131

 1.03 5.79 ذكر المدرب
 1.04 5.73 أنثى 0.721// 0.358

 1.02 5.66 ذكر الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 0.98 5.53 أنثى 0.463// 0.736

 0.93 6.04 ذكر دعم الدارة للتدريب
 1.03 6.01 أنثى 0.896// 0.131

 1.02 5.69 ذكر الوظيفيالندماج 
 1.12 5.55 أنثى 0.470// 0.725

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 0.91 5.82 ذكر
 1.02 5.73 أنثى 0.585// 0.547

 0.97 6.02 ذكر الكفاءة الذاتية
 0.98 5.97 أنثى 0.787// 0.271

 0.94 6.06 ذكر الدافعية
 0.98 5.98 ثىأن 0.629// 0.485

 0.95 6.08 ذكر القدرات المعرفية
 0.93 6.00 أنثى 0.624// 0.491

 0.91 6.05 ذكر الدرجة الكلية للصفات الشخصية
 0.90 5.98 أنثى 0.666// 0.433
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المتوسط  الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
 الحتمالية

 0.96 5.96 ذكر المهارات التقنية
 1.01 5.99 أنثى 0.873// 0.160-

 0.94 6.14 ذكر المهارات الشخصية
 0.75 6.14 أنثى 0.972// 0.035

 0.91 6.07 ذكر الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 0.82 6.08 أنثى 0.959// 0.051-

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.61تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsigابلدددة الختبدددار ( المق T) 1.15مدددن مسدددتوى الداللدددة   أكبدددرα≤ ،) دددي 

أبعاد محور برامج التدريب والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود  دروم ذات داللدة 
 احصائية تعزى لمتغير الجن .

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig المقابلدددة الختبدددار ) T) 1.15مدددن مسدددتوى الداللدددة   أكبدددرα≤ ،) دددي 
والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم  التدددريب االشددرا ي  بددرامج التشددغيل(ر أبعدداد محددو 

 وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجن .
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig المقابلدددة الختبدددار ) T) 1.15مدددن مسدددتوى الداللدددة   أكبدددرα≤ ،) دددي 

ذا يدددل علدى عدددم وجددود  ددروم ذات أبعداد محددور الصددتات الشخصدية والدرجددة الكليددة للمحدور، وهدد
 داللة احصائية تعزى لمتغير الجن .

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig المقابلدددة الختبدددار ) T) 1.15مدددن مسدددتوى الداللدددة   أكبدددرα≤ ،) دددي 
أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم وجددود  ددروم ذات 

 .داللة احصائية تعزى لمتغير الجن 
 إلى أن متغير الجن  عامل غير مدؤثر  دي أثدر بدرامج التددريب والتشدغيلهذه النتيجة  ويمكن تفسير

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين.

 : تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير العمر:ثانياا 
تحليدددل التبددداين ختبدددار  يوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات المعياريدددة وقيمدددة ا

 لكل محور وب عد من محاور وأبعاد الدراسة و قال لمتغير العمر. (Anova One Wayاألحادي 
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 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(1.64جدول )
 لمتغير العمر استجابات المبحوثين تعزى 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 0.287 2 0.574 المجموعات بين

 1.205 127 153.017 المجموعات داخل 0.788// 0.238

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 0.884 2 1.769 المجموعات بين

 1.272 127 161.537 المجموعات داخل 0.501// 0.695

  129 163.306 المجموع

 المدرب
 0.177 2 0.355 المجموعات بين

 1.080 127 137.186 المجموعات داخل 0.849// 0.164

  129 137.540 المجموع

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 0.246 2 0.492 المجموعات بين

 1.010 127 128.269 المجموعات داخل 0.784// 0.244

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 1.401 2 2.801 المجموعات بين

 0.940 127 119.419 المجموعات داخل 0.229 1.490

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 1.338 2 2.675 المجموعات بين

 1.128 127 143.206 المجموعات داخل 0.309// 1.186

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 1.361 2 2.722 المجموعات بين

 0.909 127 115.404 المجموعات داخل 0.227// 1.498

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 1.528 2 3.056 المجموعات بين

 0.931 127 118.238 المجموعات داخل 0.198// 1.641

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 1.146 2 2.292 المجموعات بين

 0.915 127 116.220 المجموعات داخل 0.289// 1.252

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 0.297 2 0.594 المجموعات بين

 0.893 127 113.419 المجموعات داخل 0.718// 0.333

  129 114.013 جموعالم

 الدرجة الكلية للصفات الشخصية
 0.966 2 1.932 المجموعات بين

 0.811 127 102.990 المجموعات داخل 0.307// 1.191

  129 104.922 المجموع



082 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 المهارات التقنية
 1.854 2 3.707 المجموعات بين

 0.945 127 119.967 المجموعات داخل 0.145// 1.962

  129 123.674 جموعالم

 المهارات الشخصية
 1.228 2 2.456 المجموعات بين

 0.732 127 92.977 المجموعات داخل 0.191// 1.678

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 1.442 2 2.884 المجموعات بين

 0.740 127 93.975 المجموعات داخل 0.147// 1.948

  129 96.859 وعالمجم

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.64تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود  ي أبعاد محور برامج التدريب
  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر.

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،)ذا  دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرامج التشددغيل( والدرجددة الكليدة للمحددور، وهدد

 يدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر.
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) دي أبعدداد محددور الصددتات الشخصددية والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 
 تعزى لمتغير العمر.وجود  روم ذات داللة احصائية 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 

 وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر.
 إلدى أن متغيدر العمدر عامدل غيدر مدؤثر  دي أثدر بدرامج التددريب والتشدغيلهذه النتيجة  ويمكن تفسير

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين.

 : تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير المؤهل العلمي:ثالثاا 
ين تحليدددل التبدددايوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات المعياريدددة وقيمدددة اختبدددار  

لكددل محددور وب عددد مددن محدداور وأبعدداد الدراسددة و قددال لمتغيددر المؤهددل  (Anova One Wayاألحددادي 
 العلمي.



089 

 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(1.61جدول )
 لمتغير المؤهل العلمي استجابات المبحوثين تعزى 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 0.068 1 0.068 المجموعات بين

 1.199 128 153.524 المجموعات داخل 0.812// 0.057

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 0.242 1 0.242 المجموعات بين

0.190 

 
 1.274 128 163.064 المجموعات داخل 0.664//

  129 163.306 المجموع

 المدرب
 0.000 1 0.000 المجموعات بين

 1.075 128 137.540 المجموعات داخل 0.990// 0.000

  129 137.540 المجموع

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 0.055 1 0.055 المجموعات بين

 1.006 128 128.705 المجموعات داخل 0.815/ 0.055

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 0.925 1 0.925 المجموعات بين

 0.948 128 121.295 المجموعات داخل 0.325// 0.976

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 0.155 1 0.155 المجموعات بين

 1.138 128 145.726 المجموعات داخل 0.713// 0.136

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 0.375 1 0.375 المجموعات بين

 0.920 128 117.752 المجموعات داخل 0.524// 0.407

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 0.156 1 0.156 المجموعات بين

 0.946 128 121.138 المجموعات داخل 0.685// 0.165

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 0.821 1 0.821 المجموعات بين

 0.919 128 117.691 المجموعات داخل 0.346// 0.893

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 0.099 1 0.099 المجموعات بين

 0.890 128 113.914 المجموعات داخل 0.740// 0.111

  129 114.013 جموعالم

الدرجة الكلية للصفات 
 الشخصية

 0.312 1 0.312 المجموعات بين

 0.817 128 104.609 المجموعات داخل 0.538// 0.382

  129 104.922 المجموع



031 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 المهارات التقنية
 0.025 1 0.025 المجموعات بين

 0.966 128 123.650 المجموعات داخل 0.874// 0.025

  129 123.674 جموعالم

 المهارات الشخصية
 0.379 1 0.379 المجموعات بين

 0.743 128 95.054 المجموعات داخل 0.476// 0.511

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 0.094 1 0.094 المجموعات بين

 0.756 128 96.765 المجموعات داخل 0.725// 0.125

  129 96.859 وعالمجم

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.61تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود  ي أبعاد محور برامج التدريب
  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،)محددور، وهددذا  دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرامج التشددغيل( والدرجددة الكليدة لل

 يدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) دي أبعدداد محددور الصددتات الشخصددية والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 
 ت داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.وجود  روم ذا

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 

 العلمي.وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل 
هددذه النتيجددة إلددى أن متغيددر المؤهددل العلمددي عامددل غيددر مددؤثر  ددي أثددر بددرامج التدددريب  ويمكــن تفســير

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين. والتشغيل

 : تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير التخصص:رابعاا 
تحليدددل التبددداين معياريدددة وقيمدددة اختبدددار  يوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات ال

 لكل محور وب عد من محاور وأبعاد الدراسة و قال لمتغير التخصص. (Anova One Wayاألحادي 



030 

 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(1.62جدول )
 لمتغير التخصص استجابات المبحوثين تعزى 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 0.246 3 0.737 المجموعات بين

 1.213 126 152.855 المجموعات داخل 0.894// 0.203

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 0.719 3 2.157 المجموعات بين

 1.279 126 161.149 المجموعات داخل 0.641// 0.562

  129 163.306 المجموع

 المدرب
 0.992 3 2.976 المجموعات بين

 1.068 126 134.565 المجموعات داخل 0.429// 0.929

  129 137.540 المجموع

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 0.570 3 1.711 المجموعات بين

 1.008 126 127.050 موعاتالمج داخل 0.639// 0.566

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 0.435 3 1.306 المجموعات بين

 0.960 126 120.915 المجموعات داخل 0.715// 0.454

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 1.203 3 3.608 المجموعات بين

 1.129 126 142.273 المجموعات داخل 0.367// 1.065

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 0.831 3 2.493 المجموعات بين

 0.918 126 115.634 المجموعات داخل 0.441// 0.906

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 0.348 3 1.044 المجموعات بين

 0.954 126 120.250 المجموعات اخلد 0.779// 0.365

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 0.110 3 0.329 المجموعات بين

 0.938 126 118.183 المجموعات داخل 0.950// 0.117

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 0.265 3 0.795 المجموعات بين

 0.899 126 113.218 المجموعات داخل 0.829// 0.295

  129 114.013 المجموع

الدرجة الكلية للصفات 
 الشخصية

 0.110 3 0.329 المجموعات بين

 0.830 126 104.593 المجموعات داخل 0.941// 0.132

  129 104.922 المجموع



038 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 المهارات التقنية
 0.524 3 1.571 المجموعات بين

 0.969 126 122.103 المجموعات داخل 0.655// 0.541

  129 123.674 المجموع

 المهارات الشخصية
 0.245 3 0.736 المجموعات بين

 0.752 126 94.698 المجموعات داخل 0.806// 0.326

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 0.221 3 0.663 المجموعات بين

 0.763 126 96.196 المجموعات داخل 0.833// 0.290

  129 96.859 المجموع

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.62تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) محور برامج التدريب والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود  ي أبعاد
  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير التخصص.

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) جددة الكليدة للمحددور، وهددذا  دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرامج التشددغيل( والدر

 يدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير التخصص.
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) دي أبعدداد محددور الصددتات الشخصددية والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 
 وم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير التخصص.وجود  ر 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 

 وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير التخصص.
هدددذه النتيجدددة إلدددى أن متغيدددر التخصدددص عامدددل غيدددر مدددؤثر  دددي أثدددر بدددرامج التددددريب  يمكـــن تفســـيرو 

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين. والتشغيل

 :المعدل الجامعي: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير خامساا 
تحليدددل التبددداين وقيمدددة اختبدددار  يوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات المعياريدددة 

المعدددل لكددل محددور وب عددد مددن محدداور وأبعدداد الدراسددة و قددال لمتغيددر  (Anova One Wayاألحددادي 
 .الجامعي



033 

 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(1.67جدول )
 المعدل الجامعيلمتغير  استجابات المبحوثين تعزى 

 نمصدر التباي المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 1.746 2 3.493 المجموعات بين

 1.182 127 150.099 المجموعات داخل 0.232// 1.478

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 1.532 2 3.064 المجموعات بين

 1.262 127 160.242 المجموعات داخل 0.300// 1.214

  129 163.306 المجموع

 المدرب
 2.188 2 4.375 المجموعات بين

 1.049 127 133.165 المجموعات داخل 0.128// 2.086

  129 137.540 المجموع

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 1.784 2 3.568 المجموعات بين

 0.986 127 125.193 المجموعات اخلد 0.168// 1.810

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 0.053 2 0.105 المجموعات بين

 0.962 127 122.115 المجموعات داخل 0.947// 0.055

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 0.497 2 0.994 المجموعات بين

 1.141 127 144.887 وعاتالمجم داخل 0.648// 0.436

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 0.237 2 0.475 المجموعات بين

 0.926 127 117.652 المجموعات داخل 0.774// 0.256

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 0.847 2 1.693 المجموعات بين

 0.942 127 119.601 المجموعات داخل 0.410// 0.899

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 0.132 2 0.263 المجموعات بين

 0.931 127 118.249 المجموعات داخل 0.868// 0.141

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 0.273 2 0.546 المجموعات بين

 0.893 127 113.467 تالمجموعا داخل 0.737// 0.305

  129 114.013 المجموع

الدرجة الكلية للصفات 
 الشخصية

 0.271 2 0.541 المجموعات بين

 0.822 127 104.381 المجموعات داخل 0.720// 0.329

  129 104.922 المجموع



034 

مجموع  نمصدر التباي المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 المهارات التقنية
 1.459 2 2.917 المجموعات بين

 0.951 127 120.757 تالمجموعا داخل 0.220// 1.534

  129 123.674 المجموع

 المهارات الشخصية
 1.451 2 2.902 المجموعات بين

 0.729 127 92.532 المجموعات داخل 0.141// 1.991

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 1.453 2 2.906 المجموعات بين

 0.740 127 93.953 المجموعات داخل 0.145// 1.964

  129 96.859 المجموع

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.67تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،)  ي أبعاد محور برامج التدريب والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود
 .المعدل الجامعي روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،)ج التشددغيل( والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا  دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرام

 .المعدل الجامعييدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) ،وهددذا يدددل علددى عدددم  دي أبعدداد محددور الصددتات الشخصددية والدرجددة الكليدة للمحددور
 .المعدل الجامعيوجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 

 .المعدل الجامعيلة احصائية تعزى لمتغير وجود  روم ذات دال
هذه النتيجدة إلدى أن متغيدر المعددل الجدامعي عامدل غيدر مدؤثر  دي أثدر بدرامج التددريب  ويمكن تفسير

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين. والتشغيل

 سادساا: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير الحالة الجتماعية:
لكل محور وب عد  (Tول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية وقيمة اختبار  يوضح الجد

 .الحالة االجتماعيةمن محاور وأبعاد الدراسة و قال لمتغير 



03. 

 في متوسطات استجابات المبحوثين لكشف الفروق  (Tنتائج اختبار ) :(1.68جدول )
 الحالة الجتماعيةلمتغير  تعزى

 الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
 الحتمالية

 0.92 5.70 أعزب محتوى البرامج التدريبية
 1.24 5.27 متزوج 0.026* 2.251

 0.99 5.61 أعزب طرق التدريب
 1.27 5.41 متزوج 0.298// 1.044

 0.78 5.99 أعزب المدرب
 1.22 5.49 متزوج 0.006* 2.786

 0.81 5.78 أعزب الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 1.16 5.39 متزوج 0.027* 2.236

 0.86 6.16 أعزب دعم الدارة للتدريب
 1.08 5.86 متزوج 0.081// 1.758

 0.95 5.82 أعزب الندماج الوظيفي
 1.16 5.41 متزوج 0.027* 2.230

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 تشغيل()برامج ال

 0.85 5.95 أعزب
 1.04 5.58 متزوج 0.028* 2.217

 0.78 6.21 أعزب الكفاءة الذاتية
 1.11 5.73 متزوج 0.004* 2.914

 0.78 6.25 أعزب الدافعية
 1.08 5.75 متزوج 0.003* 3.078

 0.74 6.22 أعزب القدرات المعرفية
 1.11 5.84 متزوج 0.022* 2.311

 0.70 6.23 أعزب ية للصفات الشخصيةالدرجة الكل
 1.05 5.77 متزوج 0.003* 2.995

 0.82 6.18 أعزب المهارات التقنية
 1.10 5.72 متزوج 0.006* 2.768

 0.61 6.33 أعزب المهارات الشخصية
 1.05 5.91 متزوج 0.005* 2.840

 0.64 6.27 أعزب الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 1.03 5.83 متزوج 0.004* 2.952

 05.0القيمة االحتمالية دالة إحصائيا عند  *

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //

 ما يلي: (1.68تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمة االحتماليةsig المقابلة الختبار ) T) 1.15الداللدة   من مستوى أقلα≤ ،) دي أبعداد 

محدور بددرامج التددريب والدرجددة الكليددة للمحدور، وهددذا يددل علددى وجددود  دروم ذات داللددة احصددائية 
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الحالة االجتماعية، ما عدا بعد طرم التدريب حيو أن القيمة االحتمالية لهذا البعدد تعزى لمتغير 
 .1.15أكبر من 

   أن القيمة االحتماليةsigار ( المقابلة الختب T) 1.15من مستوى الداللدة   أقلα≤ ،) دي أبعداد 
محددور التدددريب االشددرا ي  بددرامج التشددغيل( والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى وجددود  ددروم 

الحالددة االجتماعيددة، مددا عدددا بعددد دعددم االدارة العليددا حيددو أن ذات داللددة احصددائية تعددزى لمتغيددر 
 .1.15القيمة االحتمالية لهذا البعد أكبر من 

   أن القيمة االحتماليةsig المقابلة الختبار ) T) 1.15من مستوى الداللدة   أقلα≤ ،) دي أبعداد 
محدددور الصدددتات الشخصدددية والدرجدددة الكليدددة للمحدددور، وهدددذا يددددل علدددى وجدددود  دددروم ذات داللدددة 

 .الحالة االجتماعيةاحصائية تعزى لمتغير 
   أن القيمة االحتماليةsig المقابلة الختبار ) T) 1.15من مستوى الداللدة   قلأα≤ ،) دي أبعداد 

محور مهارات التوظيف والدرجة الكلية للمحور، وهذا يدل على وجود  روم ذات داللة احصائية 
 .الحالة االجتماعيةتعزى لمتغير 

يكونددوا أكثددر تترغددا وارتباطددا بظددروف  هددذه النتيجددة إلددى أن الخددريجين غيددر المتددزوجين ويمكــن تفســير
 وهم أكثر اندماج  ي عملهم ،أكبر لتدريبوااللتزام  ي ا الحما  والطاقةو م الدا عية لديه أخرى ويكون

 بشكل أكبر من المتزوجين. وتنمية مهاراتهم  ويعملون على تطوير كتاءتهم

 :سنوات الخبرةسابعاا: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير 
تحليدددل التبددداين يدددة وقيمدددة اختبدددار  يوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات المعيار 

سددنوات لكددل محددور وب عددد مددن محدداور وأبعدداد الدراسددة و قددال لمتغيددر  (Anova One Wayاألحددادي 
 .الخبرة

 في متوسطاتلكشف الفروق  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :(1.62جدول )
 سنوات الخبرةلمتغير  استجابات المبحوثين تعزى 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 0.264 2 0.528 المجموعات بين

 1.205 127 153.064 المجموعات داخل 0.804// 0.219

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 0.285 2 0.571 المجموعات بين

 1.281 127 162.735 المجموعات داخل 0.801// 0.223

  129 163.306 المجموع

 المدرب
 0.016 2 0.032 المجموعات بين

 1.083 127 137.509 المجموعات داخل 0.986// 0.015

  129 137.540 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 0.044 2 0.087 المجموعات بين

 1.013 127 128.673 المجموعات لداخ 0.958// 0.043

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 0.791 2 1.581 المجموعات بين

 0.950 127 120.639 المجموعات داخل 0.437// 0.832

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 2.299 2 4.597 المجموعات بين

 1.112 127 141.284 اتالمجموع داخل 0.131// 2.066

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي 
 )برامج التشغيل(

 1.626 2 3.251 المجموعات بين

 0.905 127 114.875 المجموعات داخل 0.170// 1.797

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 0.764 2 1.529 المجموعات بين

 0.943 127 119.765 المجموعات داخل 0.447// 0.810

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 1.724 2 3.449 المجموعات بين

 0.906 127 115.064 المجموعات داخل 0.153// 1.903

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 0.897 2 1.793 المجموعات بين

 0.884 127 112.220 المجموعات داخل 0.365// 1.015

  129 114.013 المجموع

الدرجة الكلية للصفات 
 الشخصية

 1.083 2 2.166 المجموعات بين

 0.809 127 102.756 المجموعات داخل 0.266 1.338

  129 104.922 المجموع

 المهارات التقنية
 2.571 2 5.142 المجموعات بين

 0.933 127 118.532 المجموعات داخل 0.067// 2.755

  129 123.674 المجموع

 المهارات الشخصية
 1.571 2 3.143 المجموعات بين

 0.727 127 92.291 المجموعات داخل 0.119// 2.162

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 1.883 2 3.767 المجموعات بين

 0.733 127 93.092 المجموعات داخل 0.081// 2.569

  129 96.859 المجموع

 05.0القيمة االحتمالية  غير دالة إحصائيا عند  //
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 ما يلي: (1.62تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،)بعاد محور برامج التدريب والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى عددم وجدود  ي أ
 .سنوات الخبرة روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،)شددغيل( والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا  دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرامج الت

 .سنوات الخبرةيدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،)ل علددى عدددم  دي أبعدداد محددور الصددتات الشخصددية والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا يددد
 .سنوات الخبرةوجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 

 .سنوات الخبرةة تعزى لمتغير وجود  روم ذات داللة احصائي
هددذه النتيجددة إلددى أن متغيددر سددنوات الخبددرة عامددل غيددر مددؤثر  ددي أثددر بددرامج التدددريب  ويمكــن تفســير

 والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين. والتشغيل

 ة:ثامناا: تحليل الفروقات المرتبطة بمتغير الدورات التي التحق بها المبحوثين في الشرك
تحليدددل التبددداين يوضدددح الجددددول التدددالي المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرا دددات المعياريدددة وقيمدددة اختبدددار  

لكددل محددور وب عددد مددن محدداور وأبعدداد الدراسددة و قددال لمتغيددر الدددورات  (Anova One Wayاألحددادي 
 التي التحم بها المبحوثين  ي الشركة.

 في متوسطاتلكشف الفروق  ينتائج اختبار تحليل التباين األحاد :(1.11جدول )
 لمتغير الدورات التي التحق بها المبحوثين في الشركة استجابات المبحوثين تعزى 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 محتوى البرامج التدريبية
 5.574 2 11.147 المجموعات بين

 1.122 127 142.445 المجموعات داخل 0.008* 4.969

  129 153.592 المجموع

 طرق التدريب
 4.129 2 8.257 المجموعات بين

 1.221 127 155.049 المجموعات داخل 0.037* 3.382

  129 163.306 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الحتمالية

 المدرب
 3.274 2 6.548 المجموعات بين

 1.031 127 130.993 المجموعات داخل 0.045* 3.174

  129 137.540 المجموع

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 3.943 2 7.886 المجموعات بين

 0.952 127 120.875 المجموعات داخل 0.018* 4.143

  129 128.761 المجموع

 دعم الدارة للتدريب
 1.736 2 3.472 المجموعات بين

 0.935 127 118.748 المجموعات داخل 0.160// 1.857

  129 122.220 المجموع

 الندماج الوظيفي
 1.580 2 3.159 المجموعات بين

 1.124 127 142.722 المجموعات داخل 0.249// 1.406

  129 145.881 المجموع

الدرجة الكلية للتدريب الشرافي )برامج 
 التشغيل(

 1.625 2 3.249 المجموعات بين

 0.905 127 114.877 المجموعات داخل 0.170// 1.796

  129 118.127 المجموع

 الكفاءة الذاتية
 2.538 2 5.076 المجموعات بين

 0.915 127 116.218 المجموعات داخل 0.066// 2.773

  129 121.294 المجموع

 الدافعية
 2.786 2 5.572 المجموعات بين

 0.889 127 112.941 المجموعات داخل 0.047* 3.133

  129 118.513 المجموع

 القدرات المعرفية
 2.553 2 5.106 المجموعات بين

 0.858 127 108.907 المجموعات داخل 0.054* 2.977

  129 114.013 المجموع

 الدرجة الكلية للصفات الشخصية
 2.501 2 5.002 المجموعات بين

 0.787 127 99.920 المجموعات داخل 0.045* 3.179

  129 104.922 المجموع

 المهارات التقنية
 1.679 2 3.357 المجموعات بين

 0.947 127 120.317 المجموعات داخل 0.174// 1.772

  129 123.674 المجموع

 المهارات الشخصية
 1.986 2 3.972 المجموعات بين

 0.720 127 91.462 المجموعات داخل 0.067// 2.758

  129 95.434 المجموع

 الدرجة الكلية لمهارات التوظيف
 1.851 2 3.702 المجموعات بين

 0.734 127 93.157 المجموعات داخل 0.084// 2.524

  129 96.859 المجموع

 05.0القيمة االحتمالية  غير دالة إحصائيا عند  //
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 ما يلي: (1.11تبين من النتائج الموضحة في جدول )
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أقدددل تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) ي أبعاد محور برامج التدريب والدرجة الكلية للمحور، وهذا يدل على وجدود  دروم 
كشدف هدذه ول .ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الدورات التدي التحدم بهدا المبحدوثين  دي الشدركة

وجود  روم بين (،  قد تبين 5.31ل، للمقارنات البعدية  ي  جدو  LSDالتروم تم إيجاد اختبار 
دورات( ، والتدددروم  5-3المتددددربين الحاصدددلين علدددى دورتدددين  أقدددل والمتددددربين الحاصدددلين علدددى  

 دي وهدذه التدروم ذات داللدة إحصدائية،  دورات(، 5-3كانت لصالح المتدربين الحاصدلين علدى  
 .حين لم يهحظ أي  روم بين المجموعات األخرى

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) دي أبعدداد محدور التدددريب االشددرا ي  بدرامج التشددغيل( والدرجددة الكليدة للمحددور، وهددذا 

ة تعزى لمتغير الدورات التي التحم بها المبحوثين يدل على عدم وجود  روم ذات داللة احصائي
  ي الشركة.

   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أقدددل تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار
 1.15α≤ ،) ي أبعاد محور الصتات الشخصدية والدرجدة الكليدة للمحدور، وهدذا يددل علدى وجدود 

كشف ول ير الدورات التي التحم بها المبحوثين  ي الشركة. روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغ
وجود  روم (،  قد تبين 5.31ل، للمقارنات البعدية  ي  جدو  LSDهذه التروم تم إيجاد اختبار 

دورات(، والتدروم  5-3بين المتدربين الحاصلين على دورتدين  أقدل والمتددربين الحاصدلين علدى  
وهدذه التدروم ذات داللدة إحصدائية،  دي دورات(،  5-3 كانت لصالح المتدربين الحاصدلين علدى 

، ماعدا ب عد الكتاءة الذاتية  قدد تبدين أن القيمدة حين لم يهحظ أي  روم بين المجموعات األخرى
، وهذا يدل على عدم وجود  دروم تعدزى للددورات 1.15االحتمالية للب عد أكبر من مستوى الداللة 

 .التي التحم بها المبحوثين  ي الشركة
   أن القيمدددة االحتماليدددةsig مدددن مسدددتوى الداللدددة  أكبدددر تحليدددل التبددداين الحدددادي( المقابلدددة الختبدددار

 1.15α≤ ،) ددي أبعدداد محددور مهددارات التوظيددف والدرجددة الكليددة للمحددور، وهددذا يدددل علددى عدددم 
 وجود  روم ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الدورات التي التحم بها المبحوثين  ي الشركة.

ــ يمتلكددون المزيددد مددن الخبددرة هددذه النتيجددة إلددى أن الخددريجين الددذين لددديهم دورات اكثددر  ن تفســيرويمك
دا عيدددتهم وقددددراتهم ثقدددتهم و ، وكدددذلك تكدددون والمعر دددة والمهدددارات التدددي حصدددلوا عليهدددا مدددن هدددذه الددددورات

 المعر ية أكبر.
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 تعزى متوسطات المبحوثينالفروق في لكشف  LSD( نتائج اختبار 1.10جدول )
 الدورات التي التحق بها المبحوثين في الشركةلمتغير  

 عدد الدورات المحور
المتوسط 
 دورات 1-1 فأقل 6 الحسابي

 1أكثر من 
 دورات

 محتوى البرامج التدريبية
 // * 0 5.15  أقل 6

 // 0  5.86 دورات 3-5

 0   5.50 دورات 5أكثر من 

 طرق التدريب
 // * 0 5.17  أقل 6

 // 0  5.67 دورات 3-5

 0   5.73 دورات 5أكثر من 

 المدرب
 // * 0 5.48  أقل 6

 // 0  6.03 دورات 3-5

 0   5.77 دورات 5أكثر من 

 الدرجة الكلية لبرامج التدريب
 // * 0 5.28  أقل 6

 // 1  5.87 دورات 3-5

 0   5.67 دورات 5أكثر من 

 الدافعية
 // * 1 5.92  أقل 6

 // 1  6.31 دورات 3-5

 0   5.83 دورات 5أكثر من 

 القدرات المعرفية
 // * 1 5.85  أقل 6

 // 1  6.31 دورات 3-5

 0   5.97 دورات 5أكثر من 

 الدرجة الكلية للصفات الشخصية
 // * 1 5.85  أقل 6

 // 1  6.29 دورات 3-5

 0   5.91 دورات 5أكثر من 

 05.0عند  القيمة االحتمالية دالة إحصائيا *

 05.0القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند  //
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 ملخص الفصل: 1.4
بدرامج  أثدر التعرف على بهدف الميدانية ونتائج الدراسة للبيانات اإلحصائي التحليل التصل هذا تناول

ف، وبدأ الباحو باختبار التوزيع الطبيعي، التدريب والتشغيل والصتات الشخصية على مهارات التوظي
ومن ثم تطرم لتساؤالت الدراسدة واالجابدة عليهدا باسدتخدام المعالجدات االحصدائية المناسدبة، ثدم تنداول 
الترضددديات واختباراتهدددا ودى تطابقهدددا واخته هدددا مدددع الدراسدددات السدددابقة، و دددي نهايدددة التصدددل اسدددتخدم 

 يرات المستقلة على المتغير التابع.الباحو تحليل االنحدار لتوضح أثر المتغ
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 :مقدمة 2.0
اجدراء  بعدد إليهدا التوصدل تدم التدي الدراسدة نتدائج إلدى التطدرم التصدل هدذا خدهل مدن الباحدو يهددف
التصدل  هدذا خدهل الباحدو يقتدرة كمدا توزيعهدا، تدم تديال االسدتبانات علدى اإلحصدائي التحليدل عمليدة
والصدتات   دي تنميدة بدرامج التددريب والتشدغيل وتسداهم مهمدة بأنهدا يدرى التدي التوصديات بعد 

 الشخصية ومهارات التوظيف لدى الخريجين.

 نتائج الدراسة: 2.6
جدوال كدان أظهرت نتائج الدراسدة أن مسدتوى تصدورات المتددربين حدول بدرامج التددريب  دي شدركة  .1

%(، يليدده 86.3%(، حيددو احتددل بعددد المدددرب المرتبددة األولددى بددوزن نسددبي  81.1مرتتعددال وبلددغ  
%(،  دي حدين جداء بعدد محتدوى البدرامج 78.9بعد طرم التدريب  ي المرتبة الثانية بوزن نسبي  
 %(.78.2التدريبية  ي المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي  

وى تصددورات المتدددربين حددول التدددريب االشددرا ي  بددرامج التشددغيل( أظهددرت نتددائج الدراسددة أن مسددت .6
%(، حيدددو احتدددل بعدددد دعدددم االدارة للتددددريب المرتبدددة 86.2 دددي شدددركة جدددوال كدددان مرتتعدددال وبلدددغ  

%(، يليددده بعدددد االنددددماج الدددوظيتي  دددي المرتبدددة الثانيدددة بدددوزن نسدددبي 82.1األولدددى بدددوزن نسدددبي  
 81.5.)% 

تصورات المتددربين حدول الصدتات الشخصدية كدان مرتتعدال وبلدغ أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  .3
%(، يليدده بعددد 82.1%(، حيددو احتددل بعددد القدددرات المعر يددة المرتبددة األولددى بددوزن نسددبي  82 

%(،  ي حدين احتدل محدور الكتداءة الذاتيدة المرتبدة 82.1الدا عية  ي المرتبة الثانية بوزن نسبي  
 %(.85.2الثالثة واألخيرة بوزن نسبي  

أظهددرت نتددائج الدراسددة أن مسددتوى تصددورات المتدددربين حددول مهددارات التوظيددف كددان مرتتعددال وبلددغ  .1
%(، يليدده 87.7%(، حيددو احتددل بعددد المهددارات الشخصددية المرتبددة األولددى بددوزن نسددبي  82.7 

 %(.85.3بعد المهارات التقنية  ي المرتبة الثانية بوزن نسبي  
طيدددة طرديدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين بدددرامج التددددريب أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة وجدددود عهقدددة ارتبا .5

 وأبعاده ومهارات التوظيف لدى الخريجين  ي شركة جوال.



04. 

أظهرت نتدائج الدراسدة وجدود عهقدة ارتباطيدة طرديدة ذات داللدة إحصدائية بدين التددريب االشدرا ي  .2
  برامج التشغيل( وأبعاده ومهارات التوظيف لدى الخريجين  ي شركة جوال.

تائج الدراسة وجود عهقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بدين الصدتات الشخصدية أظهرت ن .7
 وأبعادها ومهارات التوظيف لدى الخريجين  ي شركة جوال.

أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة أن هنددداك أثدددر ذات داللدددة إحصدددائية للصدددتات الشخصدددية علدددى مهدددارات  .8
 التوظيف.

احصائية  ي متوسطات استجابات المبحدوثين  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود  روم ذات داللة .9
والصددتات الشخصددية ومهددارات  (بددرامج التشددغيلالتدددريب االشددرا ي  و حددول درجددة بددرامج التدددريب 

 التوظيف تعزى لمتغير الجن .
أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة عدددددم وجددددود  ددددروم ذات داللددددة احصددددائية  ددددي متوسددددطات اسددددتجابات  .11

والصددتات الشخصددية  (بددرامج التشددغيلدريب االشددرا ي  التددالمبحددوثين حددول درجددة بددرامج التدددريب و 
 ومهارات التوظيف تعزى لمتغير العمر.

أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة عدددددم وجددددود  ددددروم ذات داللددددة احصددددائية  ددددي متوسددددطات اسددددتجابات  .11
والصددتات الشخصددية  (بددرامج التشددغيلالتدددريب االشددرا ي  و المبحددوثين حددول درجددة بددرامج التدددريب 

 لمتغير المؤهل العلمي. ومهارات التوظيف تعزى
أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة عدددددم وجددددود  ددددروم ذات داللددددة احصددددائية  ددددي متوسددددطات اسددددتجابات  .16

والصددتات الشخصددية  (بددرامج التشددغيلالتدددريب االشددرا ي  و المبحددوثين حددول درجددة بددرامج التدددريب 
 ومهارات التوظيف تعزى لمتغير التخصص.

ة احصددددائية  ددددي متوسددددطات اسددددتجابات أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة عدددددم وجددددود  ددددروم ذات داللدددد .13
والصددتات الشخصددية  (بددرامج التشددغيلالتدددريب االشددرا ي  و المبحددوثين حددول درجددة بددرامج التدددريب 

 ومهارات التوظيف تعزى لمتغير المعدل الجامعي.
أظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود  ددروم ذات داللددة احصددائية  ددي متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين  .11

محدددور الصددتات الشخصددية، ومحدددور ومحددور التدددريب االشددرا ي، و ب، محددور بددرامج التددددري حددول
 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية مهارات التوظيف
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أظهددددرت نتددددائج الدراسددددة عدددددم وجددددود  ددددروم ذات داللددددة احصددددائية  ددددي متوسددددطات اسددددتجابات  .15
والصددتات الشخصددية  (بددرامج التشددغيلالتدددريب االشددرا ي  و المبحددوثين حددول درجددة بددرامج التدددريب 

 ومهارات التوظيف تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
أظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود  ددروم ذات داللددة احصددائية  ددي متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين  .12

حدددول محدددور بدددرامج التددددريب وأبعددداده، وأبعددداد الدا عيدددة والقددددرات المعر يدددة والدرجدددة الكليدددة لمحدددور 
ا المتدربين  ي الشركة، بينمدا لدم تظهدر الصتات الشخصية، تعزى لمتغير الدورات التي التحم به

  روم  ي المحاور واألبعاد األخرى.

 :رسةاتوصيات الد 2.1
 ي ضدوء مدا تدم التوصدل إليده مدن نتدائج و دي ضدوء االطدار النظدري والدراسدات السدابقة التدي عرضدها 

 الباحو  انه يقترة التوصيات التالية:
، وعلددى خخددر التحددديثات والمعددارف التطبيقيددة ضددرورة أن تشددتمل البددرامج التدريبيددة علددى المهددارات .1

 المطورة  ي مجال التدريب.
العمل على استخدام طرم التددريب الحديثدة مدن خدهل اسدتخدام ور  العمدل، واالنددماج  دي بيئدة  .6

 العمل، والمحاكاة، والتعليم الذاتي.
ر  عددال  ددي ضدرورة أن يكددون المدددرب القددائم علددى عمليددة التدددريب ذو كتدداءة عاليددة، وأن يلعددب دو  .3

 تسهيل تعلم المحتوى التدريبي.
 دارة العليا لعملية التدريب وذلك لتطوير أداء العامل وتحسينه بشكل  عال.أهمية دعم اإل .1
العدددداملين وازالددددة عوائددددم االتصدددداالت بددددين المدددددير والمرؤوسددددين، ود ددددع  االسددددتماع لوجهددددات نظددددر .5

 وظيتي.مستويات اتخاذ القرار إلى اإلدارة، مما يحقم االندماج ال
والمشددداركة بتاعليدددة مدددع المددددرب  دددي تطبيدددم تتاعدددل المتددددربين مدددع معلومدددات المحتدددوى التددددريبي  .2

 وممارسة األنشطة.
المعر يدددة مدددن خدددهل التتكيدددر الجيدددد، وحدددل المشدددكهت، وادارك العهقدددات  الخدددريجينزيدددادة قددددرات  .7

 المنطقية.
بدراتهم ومعلومداتهم مدن أجدل أداء امتهك الخريجين الدا عية واسدتثمار الجهدد المبدذول  دي تنميدة خ .8

 المهام بأ ضل طريقة.
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وجددود ثقددة لدددى الخددريجين علددى قدددرتهم علددى أداء المهددام والقيددام باألعمددال الموكلددة إلدديهم بالشددكل  .9
 المطلوب.

ضددددرورة اندددددماج العدددداملين  ددددي مكددددان العمددددل حتددددى يكددددون هندددداك درجددددة كبيددددرة مددددن الحمددددا   .11
 موكلة إليهم.واالخهص والتتاني  ي القيام باألعمال ال

التركيز على تنمية المهارات التقنيدة لددى المتددربين والعمدل علدى اكسدابهم مهدارات الحاسدوب،  .11
 واألنظمة االلكترونية.

التركيدددز علدددى تنميدددة المهدددارات الشخصدددية لددددى المتددددربين مدددن خدددهل االبتكدددار والتطدددوير  دددي  .16
 العمل، واالتصال والتواصل بشكل  عال.

 الدراسات مقترحة: 2.4
 بيم الدراسة على قطاعات أخرى  القطاع الحكومي، قطاع البنوك، قطاع االنترنت وغيرها(.تط .1
اختبدرت هددذه الدراسددة متغيددر مهددارات التوظيددف كمتغيددر تددابع، لددذا يوصددى بتطبيددم دراسددات أخددرى  .6

 يختبر  يها متغير مهارات التوظيف كمتغير وسيط.
والصدددتات الشخصدددية علدددى متغيدددرات  اجدددراء دراسدددات أخدددرى تدددربط أثدددر بدددرامج التددددريب والتشدددغيل .3

 أخرى.
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 قائمة المراجع

  أولا: المراجع العربية:

. عمدددان: دار 1. طأسددداليب تعلددديم العلدددوم والرياضددديات(. 6111البكدددري. أمدددل. والكسدددواني. عتددداف.  
 التكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. :عمان. 1ط. علم النت  التربوي(. 6111  .بو جادو. صالحأ

االنتمددداء والرضدددا الدددوظيتي وعهقتهمدددا بدا عيدددة االنجددداز لددددى المرشددددين (. 6115أبدددو جدددراد. خليدددل.  
 ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة.  رسالة التربويين بمحا ظات غزة

 العدددددداملين االجتمدددددداعيين التدريبيددددددة لألخصددددددائيين االحتياجددددددات حديدددددددت(. 6119.  الجراونددددددي، ناديددددددة
 .291-269 ،(62 1، مجلة جامعة حلوان .األهلية بالجمعيات

دور تحديددددددد االحتياجددددددات التدريبيددددددة  ددددددي جددددددودة بددددددرامج تنميددددددة (. 6111.  الجربددددددوع. عبددددددد المجيددددددد
 .ريا ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف للعلوم األمنية، ال  رسالةالعاملين

ماجسدتير غيدر   رسدالة دور المهارات الناعمة  ي اقتنداص الوظدائف االداريدة(. 6111حجاج. عه.  
 منشورة(. الجامعة االسهمية، غزة.

المتتددددوقين  المهددددارات االجتماعيددددة و عاليددددة الددددذات لطددددهب الجامعددددة .(6111  .عبددددد المددددنعم، حسدددديب
 .112-161(، 15 1، مجلة علم النت  .والعاديين والمتأخرين

 . غزة: دار المقداد للطباعة.6. طعلم النت  التربوي(. 6111الحلو. محمد.  

. عمددان: دار المسدديرة للنشددر 1. طادارة المددوارد البشددرية(. 6117حمددود. خضددير. والخرشددة. ياسددين.  
 والتوزيع.

 .دار وائل للنشر والتوزيع.  عمان: .3. طالمرجع  ي الصحة النتسي(. 6119الخالدي. أديب.  

. 1ط. "تحديددد االحتياجددات التدريبيددة لضددمان  اعليددة البددرامج التدريبيددة" (.6111. عصددام.  الخليتددات
 دار صتاء للنشر والتوزيع. عمان. 

 . عمان: دار غريب للنشر والتوزيع. 1. طالدا عية لإلنجاز(. 6111خليتة. عبد اللطيف.  



0.1 

د البشدددرية دراسدددة تطبيقيدددة  دددي الجهددداز أثدددر التددددريب  دددي تنميدددة المدددوار (. 6115.  الخدددواالني. محمدددد
 .ماجستير غير منشورة(. جامعة اليمن، اليمن  رسالةاإلداري للدولة الجمهورية اليمنية

الرضدددا الدددوظيتي ودا عيدددة االنجددداز لددددى عيندددة مدددن المرشددددين المدرسدددين (. 6118الخيدددري. حسدددن.  
غيدددر منشدددورة(. جامعدددة أم  رسدددالة ماجسدددتير  بمراحدددل التعليمدددي العدددام بمحدددا ظتي الليدددو والقنتدددذة

 القرى، الريا .

 بعدد الدد اع المددني طدواقم لددى نجداز ال بدا عيدة وعهقتهدا النتسدية الصددمة(. 6112الدايدة. رضدا.  
  رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسهمية، غزة. 2014عام حرب

باتجاهدداتهم نحددو  عهقتهدداو الكتدداءة الذاتيددة لدددى معلمددي الرياضدديات  (.6111.  الدددردير. عبددد المددنعم
عدددالم الكتدددب للنشدددر  :القددداهرة .1ط .التددددري . وبعددد  المتغيدددرات النتسدددية لددددى تهميدددذهم مهندددة

 .والتوزيع

 رسددددالة المهددددارات االداريددددة والشخصددددية وعهقتهددددا بالتعامددددل مددددع الجمهددددور (. 6115الددددذويبي.  هددددد.  
 ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف للعلوم األمنية، الريا .

 عمان: دار صتاء للنشر والتوزيع.. ادارة الموارد البشرية(. 6113بابعة. علي.  ر 

. القاهرة: دار التوزيع 1. طكيف تكون مدربال مؤثرال  –برنامج تدريب المتدربين (. 6113رضا. أكرم.  
 والنشر االسهمية.

 ددادة منهددا  ددي تطبيقددات وبددرامج الحاسددوب ومجدداالت اال(. 6117الزهيددري، طددهل. مدونددة الزهيددري.  
. الموقددددددددددددددددددددددددددددددددع 11/7/6112. تدددددددددددددددددددددددددددددددداريخ االطددددددددددددددددددددددددددددددددهع مؤسسددددددددددددددددددددددددددددددددات المعلومددددددددددددددددددددددددددددددددات

 http://drtazzuhairi.blogspot.com/1) 

 القاهرة: عالم الكتب. .1ط ".مهارات التدري  "رؤية  ي تنتيذ الدر (. 6111زيتون. حسن.  

. مدى  اعلية التدريب  ي تطوير الموارد البشرية  ي مكتبة األونروا بغزة(. 2007أبو سلمية باسمة.  
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسهمية، غزة. رسالة ماجستير  رسالة

برندددامج تددددريبي قدددائم علدددى التصدددميم التعليمدددي  دددي ضدددوء االحتياجدددات (. 6119  .أبدددو سدددويرة. أحمدددد
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 مكان العمل السم الرقم

 الجامعة اإلسهمية يلد. وسيم الهاب -1
 الجامعة اإلسهمية د. هشام ماضي -6

 الجامعة اإلسهمية د. حاتم العايدي -3
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 جامعة األزهر د. وائل ثابت -5
 ديوان الموظتين د. نبيل اللوة -2
 الكلية الجامعية خان يون  د. محمد غزال -7
  لسطين التقنيةجامعة  د. منصور األيوبي -8
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 كتاب التحكيم(: 6ملحق رقم )
 

 غزة –اإلسالمية  الجامعة
 العليا عمادة الدراسات

 كليــــــــــة التجــــــــارة 
 قسم  إدارة األعمـــــــال 
 

 .............................................المحترم السيد الدكتور/
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 طلب تحكيم استبانة:وضوعالم
والصفات الشخصـية  والتدريب اإلشرافيبرامج التدريب أثر يقوم الباحو بإجراء دراسة بعندوان: 

 .دراسة تطبيقية على شركة جوال  - "في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين
لتجدارة وذلك استكماالل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير مدن قسدم إدارة األعمدال بكليدة ا

والتددددريب بدددرامج التددددريب دور التعدددرف علدددى بالجامعدددة االسدددهمية، وتهددددف هدددذه الدراسدددة إلدددى 
 .والصتات الشخصية  ي تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين اإلشرا ي

ولتحقيددم هددذه األهددداف قددام الباحددو بإعددداد االسددتبانة وأرجددو مددن سدديادتكم التتضددل بتحكدديم هددذه 
أمددل مددن سدديادتكم التعدداون معدده يتعددون بدده مددن خبددرة وعلددم،  ددان الباحددو االسددتبانة نظددرال لمددا تتم

 بداء رأيكم حول ما يلي:إب
 مدى انتماء العبارة لكل محور. -
 مدى مناسبة العبارة لكل محور. -
 اقتراة التعديهت المناسبة  ي صياغة العبارات. -
 اضا ة ما ترونه مناسبال من عبارات. -

شدددكركم علدددى هددذه االقتراحدددات والتوصددديات التدددي يياتكم كمدددا و رحدددب الباحدددو باقتراحددداتكم وتوصدديهددذا و 
 ستخدم الدراسة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 فائق الحترام والتقدير  وتفضلوا بقبول

 ضياء هشام أبو جبل  :الباحث
 1122446440جوال: 
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 (: استبانة الدراسة1ملحق رقم )

 غزة –الجامعة اإلسالمية  
 اــــــــالعلي الدراسات عمادة 
 ارةـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــكلي 
 الــــــــاألعم إدارة مـــــــــــقس 

 
 

 

 أخي الفاضل ............. أختي الفاضلة
 … بعد و طيبة تحية 

 البياندات علدي الحصدول بهددف تأعدد الدذي االسدتبيان هدذا يدديك بدين أضدع أن لدي يطيدب
والصـفات الشخصـية فـي تحسـين  والتـدريب اإلشـرافيمج التـدريب أثـر بـرا" عنوانهدا بدراسدة المتعلقدة

 مدن إدارة األعمدال  دي الماجسدتير درجدة نيدلل تكميلي كبحو وذلك "،مهارات التوظيف لدى الخريجين
 .بغزة اإلسهمية الجامعة

 مراعداة مدع المر قدة، االسدتمارة لتعبئدة الثمدين، وقدتكم مدن جدزء بتخصديص التكدرم أرجدو لدذلك
 إلدى الوصدول  دي والتائددة األثدر عظديم لده سديكون والدذي المطروحدة، األسدئلة عدن إلجابدةا  دي الدقدة
    . قط العلمية لألغرا  ستستخدم كونها دقة أكثر نتائج

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

                       

 

 الباحث: ضياء هشام أبو جبل                            
 تير ادارة األعمال في الجامعة السالمية بغزةبرنامج ماجس
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 أولا: البيانات الشخصية:
     ( أنثي      :      ( ذكر         الجنس .1
 سنة  أكثر 31     (  سنة 31إلى أقل من  63    ( من   سنة 23 ( أقل من      :  العمر .6
     ( دبلوم          ( بكالوريو       :  العلمي المؤهل .3
عهم     ( نظم معلومات إدارية     ( أخرى حدد ..........  :التخصص .1      ( إدارة     ( محاسبة     ( عهقات عامة وان
 85أكثر من      (      85إلى  75    ( من        75أقل من (        :المعدل الجامعي .5
   متزوج    (     أعزب:     ( الحالة الجتماعية .2
 سنوات  3نة          ( سنتين       ( أكثر من :         ( سسنوات الخبرة .7
 دورات 5دورات          ( أكثر من  5-3 أقل      (  6:     ( الدورات التي التحقت بها أثناء التدريب في الشركة .8

 :اا: متغيرات الدراسةثاني
والصـفات الشخصــية فــي تحســين مهــارات  يوالتــدريب اإلشــرافإلـى أي مــدى توافــق علــى الفقـرات التاليــة والخاصــة بــأثر بـرامج التــدريب 

 موافق بشدة( -7غير موافق بشدة،   – 0التوظيف لدى الخريجين حيث أن الجابة )
 7  0 الفقرة م

 الجزء األول: برامج التدريب والتشغيل والصفات الشخصية
 مج التدريبية التي التحقت بها ضمن برامج التدريب  ي شركة جوال(إلى أي مدى توا م على التقرات التالية والخاصة بالبراالمحور األول: برامج التدريب )
   أولا: محتوى البرامج التدريبية

 0 6 5 4 3 2 0 أكسبتني البرامج التدريبية قدرة على مواجهة التحديات. .0

 0 6 5 4 3 2 0 يحتز محتوى البرامج التدريبية من رغبتي للتعلم. .8

 0 6 5 4 3 2 0 ريبية من توضيح المتاهيم والمبادئ.يعزز محتوى البرامج التد .3

 0 6 5 4 3 2 0 يعتبر محتوى البرامج التدريبية تحديا  عاال لي للتتكير. .4

 0 6 5 4 3 2 0  موضوعات البرامج التدريبية مؤثرة وذات عهقة باحتياجات المتدربين. ..

لمطددددورة  ددددي مجددددال يحتددددوي محتددددوى البددددرامج التدريبيددددة علددددى خخددددر التحددددديثات ا .6
 التدريب.

0 2 3 4 5 6 0 

وسددددائل تقيدددديم الطلبددددة مثددددل المشدددداريع، الواجبددددات، االمتحانددددات مرتبطددددة بأهددددداف  .8
 البرنامج التدريبي.

0 2 3 4 5 6 0 

 0 6 5 4 3 2 0 تشتمل البرامج التدريبية على عدد كا ي من المهارات والمعارف التطبيقية. .2

 ثانياا: طرق التدريب
 0 6 5 4 3 2 0 تم استخدام ور  العمل  ي التدريبي .0

 0 6 5 4 3 2 0 يتم استخدام الحاسوب  ي التدريب. .8

 0 6 5 4 3 2 0 يتم استخدام عر  الشرائح  ي التدريب. .3

 0 6 5 4 3 2 0 يتم التدريب من خهل المحاكاة. .4

 0 6 5 4 3 2 0 يتم التدريب من خهل األنشطة. ..
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 7  0 الفقرة م
 0 6 5 4 3 2 0 دريب من خهل التعليم الذاتي.يتم الت .6

 0 6 5 4 3 2 0 يتم التدريب من خهل االندماج  ي بيئة العمل. .8

  ثالثاا: المدرب
 0 6 5 4 3 2 0 يلعب المدرب دور  عال  ي تسهيل تعلم المحتوى التدريبي. .0

 0 6 5 4 3 2 0 يساعد المدرب  ي تطبيم النظريات والتطبيقات لحل المشاكل. .8

 0 6 5 4 3 2 0 يشرة المدرب محتوى المادة التدريبية الصعبة بشكل واضح ومتهوم. .3

 0 6 5 4 3 2 0 يحا ظ المدرب على عهقة إيجابية بين المتدربين. .4

 0 6 5 4 3 2 0 .ةيساهم المدرب  ي مناقشة محتويات الدورة التدريبي ..

 0 6 5 4 3 2 0 يبية بشكل أ ضل.يحتزني المدرب إلنجاز المهام التدر  .6

 0 6 5 4 3 2 0 يساعدني المدرب بشكل  عال عند مواجهتي أي مشاكل. .8

 0 6 5 4 3 2 0 يركز المدرب على تحديد النقاط الرئيسية او المهمة  ي الدورة التدريبية. .8

 0 6 5 4 3 2 0 يربط المدرب بين مواضيع المحتوى التدريبي بشكل رائع ومشوم. .9

 المحور الثاني: التدريب الشرافي )برامج التشغيل(
        أولا: دعم الدارة للتدريب

 0 6 5 4 3 2 0 يرشدني مديري لتحسين أدائي الوظيتي. .0

 0 6 5 4 3 2 0 يطلعني مديري على كيتية القيام بأدائي بشكل أ ضل. .8

 0 6 5 4 3 2 0 ي.يستخدم مديري طرم متعددة من أجل تحسين وتطوير أدائ .3

 0 6 5 4 3 2 0 يمتلك مديري المهارات ليقودني لتطوير أدائي بشكل  عال. .4

 0 6 5 4 3 2 0 أراء مديري التطويرية عامل مهم  ي تطوير أداء العاملين. ..

       ثانياا: الندماج الوظيفي
 0 6 5 4 3 2 0 أنا معتاد أن أكون أكثر طموحال  ي عملي مما أنا عليه األن. .0

 0 6 5 4 3 2 0 أحيانا استيقظ  ي الليل متكرا  ي عملي لليوم التالي. .8

 0 6 5 4 3 2 0 الشيء األكثر أهمية لي هو االندماج  ي عملي. .3

4. 
يمكنندددي قضددداء وقدددت اضدددا ي إلنجددداز أعمدددالي، بغددد  النظدددر عدددن منحدددي عائدددد 

 مادي.
0 2 3 4 5 6 0 

 0 6 5 4 3 2 0 ز أعمالي وأكون مستعدا.دائما أبدأ عملي باكرال ألنج ..

 0 6 5 4 3 2 0 أحيانا أؤخر أعمالي ألوقات الحقة. .6

 0 6 5 4 3 2 0 أحب مناقشة عملي مع أشخاص من خارج مكان العمل. .8

 0 6 5 4 3 2 0 أحب أن أتكلم عن عملي مع أصدقائي حتى  ي أوقات الراحة أو الغداء. .2

 لشخصية للمتدربينالمحور الثالث: الصفات ا
     أولا: الكفاءة الذاتية

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على انجاز األهداف التي وضعتها لنتسي والموكلة لي. .0

 0 6 5 4 3 2 0 عند مواجهة أي مشكلة  ي عملي  إنني أبذل جهد أكبر  لحلها. .8
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 7  0 الفقرة م
 0 6 5 4 3 2 0 أعتقد بأني أستطيع الحصول على النتائج الهامة بالنسبة لي. .3

 0 6 5 4 3 2 0 أعتقد بأني قادر على النجاة  ي أي أمر ما باستخدام قدراتي العقلية. .4

 0 6 5 4 3 2 0 أعتقد بأني قادر على التغلب بنجاة على العديد من التحديات التي تواجهني. ..

 0 6 5 4 3 2 0 أؤمن أنني قادر على أداء المهام المختلتة بكتاءة عالية. .6

 0 6 5 4 3 2 0 أستطيع عمل معظم المهام بشكل أ ضل مقارنة باآلخرين. .8

 0 6 5 4 3 2 0 حتى عندما تكون المهام صعبة، يمكن أن أؤديها بشكل جيد. .2

  ثانياا: الدافعية

تطوير مهاراتي من خدهل التددريب والتشدغيل سداعدني علدى إنجداز عملدي بشدكل  .0
 0 6 5 4 3 2 0 أ ضل.

 0 6 5 4 3 2 0 اول قدر المستطاع التعلم من برنامج التشغيل لزيادة خبرتي.أح .8

 0 6 5 4 3 2 0 ارغب بالتعلم من برنامج التشغيل أكثر من اآلخرين. .3

 0 6 5 4 3 2 0 لدي دائمال دا عية الكتساب مهارات جديده من برنامج التشغيل. .4

 0 6 5 4 3 2 0 تي الوظيتية والمشاركة بكتاءة.لدي الرغبة  ي استثمار الجهد لتطوير مهارا ..

 0 6 5 4 3 2 0 أنا على استعداد لتنتيذ المهام التي بها تحدي لزيادة خبرتي. .6

 0 6 5 4 3 2 0 أحب المهام الصعبة والتي بها تحدي كي أتعلم مهارات جديدة. .8

 0 6 5 4 3 2 0 أحب العمل  ي مواقف تتطلب مستوى عالي من القدرات والذكاء. .2

       ثالثاا: القدرات المعرفية
 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على التتكير الجيد. .0

 0 6 5 4 3 2 0 .جلدي القدرة على االستنتا .8

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على حل المشكهت. .3

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على التذكر. .4

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على  هم المقروء. ..

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على ادارك العهقات المنطقية. .6
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 الجزء الثاني: مهارات التوظيف 
 المحور األول: المهارات التقنية

 0 6 5 4 3 2 0 لدى القدرة الكا ية للتعامل مع برامج الحاسوب. .0

 0 6 5 4 3 2 0 لكترونية.لدى القدرة على التعامل مع األنظمة اإل .8

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على إجراء المعامهت االلكترونية بسهولة. .3

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على التعامل مع جميع برامج األو ي  ذات العهقة بعملي. .4

 0 6 5 4 3 2 0 .لدي القدرة على تجسيد البيانات ..

 0 6 5 4 3 2 0 .ألرقام والرسوم البيانيةلدي القدرة على التعامل مع ا .6

 المحور الثاني: المهارات الشخصية  

 0 6 5 4 3 2 0 حسب أهميتها. مهام العمل وتحليل لدي القدرة على تجزئة .0

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على االبتكار والتطوير  ي العمل. .8

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على االتصال والتواصل بشكل  عال وجيد. .3

 0 6 5 4 3 2 0 أحاول تطبيم طرم وأساليب جديدة لحل أية مشكلة  ي العمل. .4

 0 6 5 4 3 2 0 لدي القدرة على تحمل ضغط  العمل. ..

 0 6 5 4 3 2 0 لدي المهارات الكا ية التي تمكنني من اقناع اآلخرين أثناء التعامل معهم. .6

 0 6 5 4 3 2 0 يم.لدي القدرة على العمل ضمن  ر  .8

 0 6 5 4 3 2 0 أسعى لهستتادة من االنتقادات والمهحظات. .2

 0 6 5 4 3 2 0 أتمتع بالقدرة على تبسيط وتنظيم أ كاري عند مواجهة أي مشكلة. .9

 
 
 

 

 


