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 لخصالمُ 

 
 
صياغة  -تراتيجييعريف باستراتيجية التدريب بأبعادها األربعة: ) التحليل االسالتّ  إلى الدراسةهدف ت

األداء  -أداء المهام، واألداء الوظيفي ببعديه: )التقييم( -تنفيذ استراتيجية التدريب -استراتيجية التدريب
من وجهة نظر اإلدارة العليا  بتطبيق مراحل استراتيجية التدريب هتماماالوالوقوف على مستوى  السياقي(،

ل الدراسة: )الشركة السورية للنفط وشركة الفرات للنفط وشركاتها مح المؤسسة العامة للنفط والوسطى في
االعتماد على المنهج ب ،يهفوأثرها عالقتها باألداء الوظيفي و  ، وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط(

والتي لجاهزة باالستناد إلى عدد من المقاييس ا كأداة رئيسية لجمع البياناتاستبانة  ، إذ تّم تطويركميال
في  ي مستويي اإلدارة العليا والوسطىفل ( عام150، تّم توزيعها على عينة قوامها )( عبارة60ت )تضمنّ 

(. 111) استبانة، ليصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل( 11تّم استبعاد ) استردادها وبعد، عينة الدراسة
  (.SPSS) التحليل اإلحصائي باستخدام برنامجوتحليلها البيانات  فريغتثّم  ومن

بتطبيق  محل الدراسة لعامة للنفط والشركاتاهتمام المؤسسة ا :أبرزها النتائجَخُلصت الدراسة إلى عدد من 
يوجد عالقة ارتباط قوية وموجبة  ،متوسط األداء الوظيفيمتوسط، وكذلك مستوى مراحل استراتيجية التدريب 

 الستراتيجية التدريب قييوجد أثر معنوي ه دراسة أنّ وبّينت الالوظيفي،  األداءبعدي  بين استراتيجية التدريب و
التوجد فروق ذات داللة معنوية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة وتبّين أّنه ، واألداء السياقيأداء المهام 

  .في تطبيق مراحل استراتيجة التدريب

في المؤسسة العامة للنفط إلدارة العليا اإيالء ضروة  :أهمها تالمقترحامجموعة من بالدراسة  وانتهت
تباع النهج إ، تحاكي تطّور األعمال واستمرارها تدريب استراتيجيةاالهتمام لوضع والشركات محل الدراسة 

التدريبية االحتياجات  لتحديدة الداخلية والخارجية، التحليل الدقيق للبيئاالستراتيجي في التدريب من خالل 
بطاقة الوصف الوظيفي. تعزيز رغبة العاملين و أداء العاملين تقييم على  االعتمادبالحالية والمستقبلية، 

بتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية من خالل ربط الحوافز باألداء. االهتمام بتصميم البرامج التدريبية ذات 
ريب عند وضع مشاركة إدارات التدالحاجة الفعلية للتدريب. وضرورة  الصلة بطبيعة العمل وتقابل

القيادات اإلدارية القادرة على بناء  ، وخلقيبية باللوجستيات الالزمةدعم العملية التدر ، يجيات المؤسسةاسترات
 انتهت الدراسة بمقترحات لدراسات الحقة في هذا السياق.و  االستراتيجيات وتنفيذها،
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 الفصل األول: اإلطار المنهجي للبحث 0
 :المقدمة 0.0

إلى جانب مدخالت اإلنتاج األخرى  ميعتبر المورد البشري من أهم الموارد التي تعتمدها المنظمات اليو 
تمام التي تحقق الميزة التنافسية للمنظمة، إذ تزايد االه الموارد المادية والتكنولوجبة، وأحد العناصر األساسيةك

أساس استمرار وبقاء أي منظمة في ظل بيئة المنافسة الشديدة، باقتصاد المعرفة الذي يعتبر رأسمال البشري 
 باإلضافة للتحديات الكبيرة الناتجة عن مستجدات العولمة والتطور التكنولوجي الهائل.

فقط جودة السلعة التي  وبعبارة أخرى أساس نجاح المؤسسة واستمراريتها في بيئة تنافسية التضمنه اليوم
ع األسواق التي تدخلها، وإنما يضمنه بقاء العاملين األكفاء فيها واستمرار مساهمتهم في أداء تقدمها، أو تنوّ 

 . (2001)راوية،  والكيفية التي يحقق بها الفرد متطلبات الوظيفةوظائفهم 

ا على المنافسة في السوق، وضمان البقاء إّن قوة الموارد البشرية وفاعلية أدائها تعني قوة المنظمة وقدرته
 .(11، ص2005، )عقيليواالستمرار

فإحداث التوافق والشك بأّن الدراية الجيدة بطبيعة العمل، تمنح العامل قدرة على تفهم النجاح أو الفشل، 
برزت أهمية وهكذا ف إدارة الموارد البشرية، والتطابق بين مؤهالت الفرد والوظيفة التي يشغلها أحد أهم أهدا

ُتعنى بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة للوقوف على  كاستراتيجيةالتدريب مؤخرًا تّم تبّني و  ،التدريب
االحتياجات التدريبية ليس فقط الحالية وإنّما المستقبلية وربطها باألهداف االستراتييجة للمنظمة للوصول إلى 

راسات الحديثة التي تناولت أحد استعراض أهم الدّ  إلىصل هذا الف سعىيومن هنا  أداء وظيفي أفضل.
 الدراسةلت إليها، باإلضافة إلى تحديد مشكلة ّص ات التي تو تائج والمقترحأو كليهما وأبرز النّ  الدراسةمتغيرات 
 .  الدراسةوصواًل إلى استخالص فرضيات  اوتساؤالته

 

 الدراسات السابقة: 0.0

والعالقات التي تربط هذه  الوظيفي واألداء و استراتيجية التدريب التدريب تناولت الكثير من الدراسات مفاهيم
، الدراسةقف عند بعض هذه الدراسات، وانتقاء مايخدم هذا التوّ من المفاهيم ببعضها البعض، فكان البّد 

   صت إليها، وأهم مايميز هذه الدراسة عنها:ات التي خلُ إلى استعراض أهم النتائج والمقترح باإلضافة

 :الدراسات العربية  0.0.0
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 بعنوان:( 2011)الدليمي،  دراسة -1

 "أثر استراتيجية الموارد البشرية في األداء الوظيفي دراسة ميدانية على الجامعات األهلية العراقية"

هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على أثر استراتيجيات الموارد البشرية في األداء الوظيفي في الجامعات 
ية، وتألفت متغيرات الدراسة من المتغير المستقل )استراتيجيات الموارد البشرية وأبعاده( والمتغير األهلية العراق

)األداء الوظيفي وأبعاده( ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لقياس أثر استراتيجيات  التابع
استبانة على الموظفين في ( 350يث وزع )الموارد البشرية في األداء الوظيفي، وتّم اختيار عينة الدراسة ح

 .الجامعات األهلية العراقية
البشرية في الجامعات  يات المواردلت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان أهمها أن مستوى استراتيجتوّص 

 األهلية العراقية جاء متوسطًا بصورة عامة.
بتحديد مواطن العجز والفائض في الموارد وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير قدرات الجامعة 

البشرية، وضرورة اهتمام الجامعات بتوفير أحدث الوسائل االلكترونية لتدريب العاملين للقدرة على تطوير 
 أدائهم. 

 
 بعنوان: (2011)صديق،  دراسة -2

اعية بوالية المعدل للمسار الوظيفي في العالقة بين التدريب وأداء الموظف في بعض الشركات الصن "الدور
 الخرطوم"

هدفت هذه الدراسة الختبار الدور المعّدل للمسار الوظيفي في تفسير العالقة بين التدريب وأداء الموظف في 
مجتمع الدراسة. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتّم تصميم استبانة لجمع البيانات من 

( استبانة، تمّكن الدارس 220في الخرطوم، وقد تّم توزيع ) مجتمع الدراسة المكون من أربع شركات صناعية
( استبانة، وتّم تحليل بيانات الدراسة بواسطة )تحليل المساروالمعادالت البنائية باستخدام 161من استعادة )

AMOS.) 
لة لت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب وأداء الموظف، وعدم وجود دالتوّص 

معنوية للمسار الوظيفي في تعديل العالقة بين التدريب وأداء الموظف، وقد أوصت بضرورة االهتمام بعملية 
 موظف والمؤسسة معًا والتعريف به.تخطيط المسار الوظيفي من قبل ال

 
 بعنوان: (2016)ثلجي و بن عالل، دراسة  -1

 الجزائرية""أثر إدارة المسار الوظيفي على أداء العاملين في المنظمات 
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ية أثر إدارة المسار الوظيفي على أداء العاملين داخل المؤسسات االقتصاد دراسة إلى معرفةهذه ال هدفت
ح نموذج نظري متكون من خمسة ااقتر تّم ، هذه الدراسة شكاليةإمعالجة ، ولوالمنظمات العمومية الجزائرية

تحضير العامل لحمل مسؤوليات  مال من خاللمتغيرات، يفترض هذا النموذج أن إدارة المسار الوظيفي للع
السماح له باستعمالها، ، تحضيره للترقية وشغل مناصب أعلى مرتبة في الهرم التنظيمي، تطوير كفاءاته و رأكب

كمية على عينة عشوائية الدراسة البار النموذج النظري المقترح، أجريت تنتاجيتهم. من أجل اخإيؤثر على 
ؤسسات ومنظمات عامة في مدينة مغنية، حيث خضعت البيانات النحدار موظف في م 121مكونة من 

. ولم تثبت النتائج أي أثر ذا داللة للمتغيرات المستقلة على انتاجية SPSS-20خطي متعدد باستعمال
 العمال المستجوبين.

 بعنوان:  (2015)ديب، دراسة  -1

يدانية على العاملين في شركة نسيج "دور استراتيجية التدريب في التخطيط للمسار الوظيفي: دراسة م
 الالذقية"

تهدف الدراسة إلى التعّرف على دور استراتيجية التدريب بوصفها وظيفة أساسية من وظائف إدارة الموارد في 
تخطيط المسار الوظيفي للعاملين في شركة نسيج الالذقية، قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من العاملين 

تّم تحليل البيانات،  SPSS( عامل وباستخدام برنامج 107ذقية ووزعت استبيان على )في شركة نسيج الال
هناك وضوح كبير لمفهوم تخطيط المسار الوظيفي لدى العاملين حيث تّوصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 

يفي لدى العاملين دروسة، كما أّن مستوى العالقة بين استراتيجية التدريب وتخطيط المسار الوظمفي الشركة ال
هو مستوى مقبول، وجود معوقات متعددة لتخطيط المسار الوظيفي في الشركة من بينها عدم القناعة الكافية 

ودوره في تخطيط المسار الوظيفي، هذا وتلعب التكنولوجيا إلدارة الشركة بأهمية استراتيجية التدريب 
وقد أوصت الدراسة  ية تخطيط المسار الوظيفي وتطويره.والمتغيرات المرتبطة بها دورًا سلبيًا مؤثرًا في عمل

بضرورة االهتمام بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين، واستمراريتها على مدار العام، فالتدريب ليس فقط لزيادة 
 المهارات والمقدرات وإّنما لتغيير القيم واالتجاهات. 

 

 بعنوان: (2015)نصيف، دراسة  -5

 وأثره في تحسين أداء مكاتب المفتشين العامين"" التدريب االستراتيجي 

إلى دراسة التدريب االستراتيجي وأثره في تحسين أداء مكاتب المفتشين العامين في الوزارات  الدراسةهدف ت
تفتيش العامين لمراحل عملية إلى جملة من االستنتاجات أهمها أّن تبني مكاتب ال الدراسة تتّوصلالعراقية، 

تيجي يسهم في تحسين أداء هذه المكاتب، أهم توصيات الدراسة تركّزت على ضرورة دعم االسترا التدريب
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اإلدارات العليا للدور االستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه التدريب عن طريق االرتكاز على التدريب االستراتيجي 
هداف االستراتيجية بكل مراحله ليكون نقطة انطالق لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات على تنفيذ األ

وضرورة اندماج التغيرات البيئية في اختيار البرامج التدريبية وضرورة األخذ بعين العناية الوظائف المستقبلية 
 التي سيتم استحداثها عند التخطيط لعملية التدريب واختيار البرامج التدريبية استنادًا إلى ذلك. 

 

 بعنوان: (2011)السماوي، دراسة  -6
 يب والتنمية في أداء العاملين بوجود إدارة المعرفة في وزارة المالية في اليمن"" أثر التدر 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة كمتغير وسيط بين التدريب والتنمية وأداء العاملين في وزارة 
ة الثالث وكان عدد يعملون في المستويات اإلداري ( مبحوث250من ) الدراسةالمالية في اليمن، تكونت عينة 

لت الدراسة إلى وجود تأثير غير مباشرللتدريب ( استبانة، توّص 160االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي)
والتنمية في أداء العاملين بوجود إدارة المعرفة كمتغير وسيط، وقد أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية 

 للعاملين حول تطبيق المعرفة لتحقيق األهداف. 

 

 بعنوان: (2011)السعدون وآخرون، راسة د -7

أداء العاملين في هيئة التحقيق واإلدعاء العام بمنطقة التدريبية التخصصية في تحسين "دور البرامج 
 .الرياض"

ظهار أهمية البرامج التدريبية التخصصية، يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء إهدفت هذه الدراسة إلى 
(، استخدم الباحث 215ويبلغ عددهم ) )المحققين( العاملين في مجال التحقيق لعامهيئة التحقيق واإلدعاء ا

مج التدريبية التخصصية ن البراأستبانة، أبرز النتائج: المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة باستخدام اال
تية الحديثة بدرجة ثبات جرائم المعلوماإالمتدربين على استخراج الحقائق و المقدمة للهيئة تسهم في رفع قدرة 

، مع ضرورة إعداد مدربين في الهيئة، رواكب التطوّ والبرامج التدريبية التتخصصية المقدمة الت متوسطة
 صات المتدربين. االهتمام بأن تتناسب البرامج التدريبية التخصصية مع تخّص 

 

 بعنوان:(2012)الزهراني، دراسة  -1

 .لوكية للعاملين في المصارف التجارية السعودية""استراتيجية التدريب وأثرها على الجدارات الس
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هدفت الدراسة إلى التعّرف على الممارسات ذات العالقة باستراتيجية التدريب وأثرها في مستوى الجدارات 
، تم 101مصرف تجاري، تم اختيار عينة عشوائية قوامها  12، تكون مجتمع الدراسة من السلوكية للعاملين

لت إلى مستوى ممارسة المديرين ألنشطة غايات تحليل نتائج الدراسة، التي توّص استبانة ل 12استخدام 
التدريب كان متوسطًا نسبيًا، وأن المصارف تتبنى وتستخدم الوسائل التكنولوجية التقليدية كأساس لتطبيق 

راسة إلى جملة يمان اإلدارة العليا بالدور االستراتيجي للتدريب، وخلصت الدجيتها التدريبية، وضعف إاستراتي
من التوصيات أهمها ضرورة ممارسة المصارف التجارية لوظيفة التدريب ومراحل العملية التدريبية من مدخل 

 استراتيجي، وتفعيل دور التكنولوجيا في تطبيقها، زيادة دعم اإلدارة العليا في هذا المجال.

 

 بعنوان: (2001، )ميا وآخرون دراسة  -1

: دراسة ميدانية على مديرية التربية بمحافظة البريمي في سلطنة العاملين " قياس أثر التدريب في أداء
 "عمان

الدراسة إلى دراسة وتحليل وقياس أثر النشاط التدريبي في أداء العاملين بمديرية التربية بمحافظة  تهدف
النشاط التدريبي البريمي، وتحديد مواطن القصور والضعف الموجودة في البرامج التدريبية لمعالجتها، وتطوير 

( استبيان على مجتمع الدراسة بأكمله، واختبار 73تّم توزيع ) لتحقيق التميز في أداء العاملين فيها.
لت الدراسة إلى أّن نجاح عمل مديرية التربية وزيادة توّص  SPSSالفرضيات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ّن التدريب يشغل دورًا مهمًا في عملية تطوير أداء ، وأمد على مدى فعالية دائرة التدريبكفاءة أدائها يعت
العاملين وزيادة كفاءتهم، وأوصت الدراسة بتهيئة المناخ التدريبي المالئم للعملية التدريبية للعاملين وتقديم 

 واعداد الخطة التدريبية وفقًا لالحتياجات التدريبية للعاملين. الحوافز المناسبة
 

 :بعنوان (2001)نعمان، دراسة  -10

 ."عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى: حالة جامعة تعز الجمهورية اليمنية"

هدفت هذه الدراسة إلى قياس عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى في الجامعة، يتكّون 
فًا وموظفة، تّم توزيع االستبانة على ( موظ240مجتمع الدراسة من العاملين في جامعة تعز والبالغ عددهم )

 الدراسةاستبانة صالحة ونتيجة التحليل االحصائي لفرضيات   (188)مجتمع الدراسة بالكامل واسترد منها 
أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب وأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى، 

ا أدى إلى لية التدريبية ممّ ة، وضعف فعالية عملية تقييم العمالتدريبية الحديثكذلك ضعف االهتمام باألساليب 
ف على درجة االستفادة من تنفيذ الدورات التدريبية، وكانت أهم التوصيات: التركيز على عر مكانية التّ إعدم 
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وطبيعة العمل بع في تحديدها من حيث األولوية عملية تحديد االحتياجات التدريبية من حيث األسلوب المتّ 
والمعايير العلمية المستخدمة فيها، وضرورة التركيز في تصميم الدورات التدريبية على األساليب التدريبية 
الحديثة بما يتالئم مع التطّورات الحديثة في العمل اإلداري، والعمل على زيادة االهتمام بتقييم العملية 

 تدريب.  التدريبية حتى يتم تحقيق األهداف المرجوة من ال
 

 الدراسات األجنبية: 0.0.0

 بعنوان: (alshawabkeh & Alsawalhah, 2019)دراسة  -1

"Effects of Training Strategies on Employees Performance: A practical Study 
in Amman's Municipality" 

منظور ية من إلى دراسة أثر استراتيجيات التدريب على أداء الموظفين كدراسة عمل دراسةهدفت هذه ال
أخذ عينة ( فرًدا وهو عدد جميع الموظفين. تم 550، وهي تتألف من )األردنفي موظفي بلدية عمان 

انات باستخدام ت معالجة بيانات االستب(. تمّ 201) المقبولةانات ستباال، وبلغ عدد اً ( فرد250عشوائية من )
استراتيجيات التدريب في بلدية عمان كان تنفيذ  أنّ الدراسة:  أظهرت نتائج، (SPSS)البرنامج اإلحصائي 

 ندع اً إحصائي اً تأثير الستراتيجيات التدريب  وأنّ مستوى. المتوسط  أيضاً  الموظفينأداء متوسط المستوى و 
تحديد االحتياجات التدريبية بانتظام ضرورة  هذه الدراسة اقترحت( على أداء الموظفين. α≤ 0,5مستوى )

 زيادة ميزانية التدريب.و ، نلجميع الموظفين في بلدية عما
 

 بعنوان:  (Asfaw et al., 2015)دراسة -2

“The Impact of Training and Development on Employee Performance and 
Effectiveness: A Case Study of District Five Administration Office, Bole 
Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia” 

لدراسة على تحديد تأثير التدريب والتطوير على أداء الموظفين وفعاليتهم في مكتب إدارة تم التركيز في هذه ا
الكمي على أساس  الدراسةالمقاطعة الخامسة، أديس أبابا، إثيوبيا. في هذه الدراسة تّم استخدام طريقة 

أخذ العينات موظف بعد اختيار المشاركين باستخدام تقنية  100مؤسسي مستعرض. تّم جمع البيانات من 
 ٪ 11. تم قبول أربعة وتسعين استبانة بمعدل استجابة Likertالعشوائية المنهجية باستخدام أداة مقياس 

وبنتيجة التحليل تبّين ارتباط التدريب والتطوير ارتباًطا إيجابًيا بوجود عالقة ذات داللة إحصائية مع أداء 
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إلداري للمقاطعة الخامسة على توفير أنشطة تدريب الموظف وفعاليته. أوصت الدراسة أن يحافظ المكتب ا
وتطوير الموظفين وضمان مشاركة الموظفين في تخطيط برامج التدريب والتطوير وتحديد االحتياجات أو 

 العجز أو المهارات.
 

 بعنوان: (Irum et al, 2012)دراسة  -1

“Impact of Training Employee Performance: A Study of Telecommunication 
Sector in Pakistan” 

هدفت هذه الدراسة إلى فحص ممارسات تدريب قطاع االتصاالت في باكستان لتحديد أثرها على أداء 
صلت هذه الدراسة إلى أّن وتوّ ، الموظف حيث استخدم الباحثون أسلوب االستقصاء واألدبيات وأداة االستبانة

لتدريبي بعد تصميمه بمنهجية خاصة من أجل تعزيز نجاح أي منظمة يعتمد على تحقيق أهداف برنامجها ا
صت هذه الدراسة ( من الموظفين في شركات االتصاالت، وخلُ 360األداء، وقد تّم توزيع االستبانات على )

عاملين لديها، فإّنها تعّزز أداء العاملين فضاًل عن مات في نوع من أنواع التدريب للإلى أّنه إذا استثمرت المنظ
ءات والمهارات، إضافًة إلى إلى اعتبار التدريب وسيلة مفيدة للتعامل مع التغيرات الخارجية لبيئة تطوير الكفا

 األعمال نتيجة التطور التكنولوجي السريع، والمنافسة الشديدة في السوق.
 

 بعنوان:  (Shah, et al., 2012)دراسة  -1

“The Causal Relationship of Training on Organizational Performance” 

تركز هذه الدراسة على أهمية التدريب على األداء التنظيمي. أجريت الدراسة في شركات االتصاالت في 
. تم 2011شخص في شهر سبتمبر 100شمل االستبيان عينة من  PTCLو  SCOباكستان وتحديدًا مثل 

ياس المتغيرات في النموذج ق ، تمّ على ذلك ؛ عالوةً يالدراسبة للمسح استخدام تقنية أخذ العينات المناس
صت النتائج الرئيسية إلى وجود عالقة إيجابية بين التدريب واألداء التنظيمي، . خلُ SPPSباستخدام برنامج 

في تطوير الموظفين في  اً د في هذه المنظمات، لكن هناك نقصجي دورا يعني أن للدورات التدريبية ممّ 
على أنه ال يزال هناك  ا يدلّ ممّ  ٪65.1غ معدل االستجابة شركات االتصاالت الخلوية في باكستان حيث بل

بمزيد من الدورات التدريبية للعمل على نطاق واسع من أجل  الدراسةحاجة لتعزيز البرامج التدريبية. يوصي 
زيادة تطوير الموظفين وتحقيق األداء التنظيمي الشامل باعتبارالتدريب محور التركيز الرئيسي لقسم الموارد 

مة على األداء قيّ  وللتدريب آثارتنمية الموظفين،  رية، وبالنتيجة إّن تدريب الموظفين يعزز بشكل كبيرالبش
 التنظيمي.
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 بعنوان: (Niazi, 2011)دراسة  -5
"Training and Development Strategy and its role in Organizational 
performance" 

ريب في خلق التعلم المنظمي إذ أن العاملين من خالل التدريب هدفت الدراسة إلى إجراء تحليل لبيان دور التد
موظف من أقسام  100يستطيعون إضافة قيمة واكتساب ميزة تنافسية وتطوير ذاتهم. عينة الدراسة من 

( 77مختلفة من شركة توزيع السلع االستهالكية متعددة الجنسيات في باكستان، تّم جمع البيانات من قبل )
لشركة وبين المهارات لدراسة إلى أن هناك ثغرات كبيرة بين المهارات الموجودة في الت اتوّص  وظف.م

البرامج التدريبية التفي بمتطلبات التدريب بالنسبة إلى العاملين. وأوصت باستخدام برامج  نّ المطلوبة، وأ
 جاهزة. تدريبية يتّم تصميمها لغرض تطوير المهارات المطلوبة بداًل من استعمال برامج تدريبية

 

 بعنوان:(Botha, 2007) دراسة  -6

“The Strategic Continuing Training Needs of Executives and Managers in 
Selection of South African Companies” 

جه االستراتيجي الناشيء للمنظمات والتدريب تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين االستراتيجية الحالية والتوّ 
وفهم العالقة بين إدارة المعرفة  الدراسةطبيعة التدريب االستراتيجي والتقليدي في المنظمات عينة ومعرفة 

منظمة في جنوب أفريقيا وعينة الدراسة من المديرين  21والتدريب االستراتيجي، تكون مجتمع الدراسة من 
 التنفيذين والمديرين لهذه المنظمات.

ية لعينة الدراسة، أهم االستنتاجات: أن عدد قليل من المنظمات اعتمدت الدراسة على المقابالت الشخص
 مجتمع الدراسة تستخدم التدريب االستراتيجي لمعالجة االحتياجات التدريبية االستراتيجية.

 

 بعنوان: (Daniels, 2003)دراسة  -7

“Employee Training A Strategic Approach to Better Return on Investment” 

( بنك بريطاني. 15لدراسة لمعرفة العوائد التي تضيفها عملية تدريب األفراد العاملين في )جاءت هذه ا
وتوصّلت الدراسة إلى أّن التدريب يسهم وبشكل كبير في تطوير مهارات وتعّلم األفراد العاملين، وبناء فرق 
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واستراتيجيات المنظمة،  العمل الفاعلة، وتحقيق مستويات جودة عالية، وخلق ثقافة تنظيمية داعمة ألهداف
 مّما يسهم في تحقيق عائد جيد على االستثمار في التدريب.

 الدراسات السابقة:من هذه الدراسة  موقع

، حيث اعتمدت عليها في تحديد متغيرات الدراسة الحالية وإعداد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 (17)الدراسات السابقة البالغ عددها  علىاعتمدت حيث  سة.ودعم اإلطار النظري للدرا نموذج الدراسة،

 .2011ولغاية عام  2001خالل األعوام من  تّمتدراسة 

ها أوصت بضرورة تبّني جريت فيها تلك الدراسات، إال أنّ على الرغم من اختالف البيئات التي أُ أّنه  لوحظوقد 
ية تعزيز العملية التدريبية لما تعكسه من آثار ، كما أوصت بأهمه التقليدي واالستراتيجيمفهومالتدريب ب

 إيجابية على أداء المنظمة والعاملين.

 ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:مايمي   همأ

اإلدارة العليتتا والوستتطى فتتي عينتتتة وجهتتة نظتتر ومتتن  يب متتن منظتتور استتتراتيجيتناولتتت هتتذه الدراستتة التتتدر  -1
متن  يجية التتدريبن االستراتيجية العامة للمنظمتة وبتين استتراتضرورة وجود تكامل بي ، والذي ينطلقالدراسة

الدراستتتات الستتتابقة وخصوصتتتًا العربيتتتة تناولتتتت القليتتتل متتتن أجتتتل تحقيتتتق األهتتتداف االستتتتراتيجية، حيتتتث أن 
ز علتتتى البعتتتد االستتتتراتيجي لوظيفتتتة التتتتدريب هتتتذه الدراستتتة ترّكتتتتتتتدريب متتتن منظتتتور استتتتراتيجي، فموضتتتوع ال

، فتتإّن وجتتود بية النتتدر ستتتراتيجال ة متتدى اتبتتاع المؤسستتة والشتتركات محتتل الدراستتةمعرفتتوبتتذلك فهتتي تحتتاول 
تيجية المتوارد البشترية استراتيجية واضتحة للمنظمتة يعنتي مجموعتة متن االستتراتيجيات الوظيفيتة ومنهتا استترا

 نها استراتيجية التدريب.والتي ُتشتق م
يتتتتل االستتتتتراتيجي بقصتتتتد معرفتتتتة االحتياجتتتتات التحل ف علتتتتى كيفيتتتتةز هتتتتذه الدراستتتتة علتتتتى محاولتتتتة التعتتتترّ ترّكتتت -2

، وهتتل تتتتم هتتذه العمليتتة بطريقتتة علميتتة ومدروستتة وفقتتًا التدريبيتتة والتتتي ُتصتتاب بموجبهتتا استتتراتيجية التتتدريب
األختتتذ بعتتتين  ط لهتتتا، وكتتتذلك هتتتل يتتتتملمعطيتتتات البيئتتتة الداخليتتتة والخارجيتتتة أم بطريقتتتة تقليديتتتة غيتتتر مخّطتتت

، ومتتن ثتتّم االستتتراتيجية العامتتة للشتتركة أم يتتتم بطريقتتة عشتتوائية لتتتدريباالعتبتتار عنتتد صتتياغة استتتراتيجية ا
 .الوقوف على كيفية تنفيذ استراتيجية التدريب ومن ثم تقييمها

 التتدريب وأثرهتا علتى أداء العتاملين فتي استتراتيجية جدًا التي تناولتة القليلتعتبر هذه الدراسة من الدراسات  -1
 .سورية
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 مشكلة الدراسة: 0.2

رات الجديدة في بيئة العمل والتي شملت التغيرات في أنماط الحياة وهيكل القيم وتركيبة القوى للتطوّ  نظراً 
الموارد  امتالكأصبح التحدي األكبر الذي يواجه المنظمات اليوم هو  ، ملة و التطور التكنولوجي والتقنيالعا

الداخلية للمنظمة يرات والتحديات في البيئة ف مع كافة المتغبة والقادرة على التكيّ البشرية المؤهلة والمدرّ 
 أداء العاملين وبالتالي ضعف األداء المنظمي ألّن عدم توفرها سيؤدي إلى ضعف ،بهاالمحيطة  الخارجيةو 

ومن هنا يجب النظر إلى التدريب من ، راتيجياتها العامةوعدم قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واست ككل،
 تصميم وتنفيذ برامج التدريب لتحقيق أهداف المنظمة اإلستراتيجية.  تمّ منظور استراتيجي بحيث ي

 ومراحل أنشطتهامختلف مجاالتها وحيث أّن الصناعة النفطية والغازية  تعتمد على التكنولوجيا وتطبيقاتها في 
نقل انتهاًء بو  الحفر واالنتاج والتجميعمن ثّم إلى مرحلة االستكشاف و طبقات األرض  من دراسة المتتابعة بدءاً 

مدّربة ومؤهلة بشكّل  كوادر عاملة متخّصصة، والغاز، كل هذه المراحل ُتدار من قبلالنفط منتجات ومعالجة 
ارتفاع تكلفة و  خطورتها من جهة، بسبب عةفي هذه الصناالمرتفعة جدًا  ةنسبة المخاطر  وكذلكجيد، 

أو حتى  أ فني أو اتخاذ قرار غير مدروسأّن ارتكاب أي خط بمعنى ،من جهة أخرى  االستكشاف واالنتاج
سيؤدي إلى  ضعف المهارة والمعرفة بمجال معين سب في الوقت المناسب نتيجةعدم اتخاذ القرار المنا

باإلضافة لضياع الجهد  ،خسائر جسيمة تودي بحياة البشر وخسائر مادية كبيرة وكوارث بيئية التحمد عواقبها
الكوادر الوطنية الخبيرة القادرة على أن تحل محل الخبير األجنبي، كل  وكذلك السعي الحثيث لخلق ،والوقت

بطريقة علمية والتقنية على إدارة األصول المادية وجود المورد البشري المؤّهل والقادر أهمية يؤّكد  ماأسلف ذكره
أداء  في راغبةالقادرة و البشرية الموارد هذه الخلق يعني  نفاق الكبير على التدريب الولكن اإل ،ومدروسة

بطريقة اعتباطية غير مدروسة، تميل إلى  صياغة و تنفيذ العملية التدريبية تمّ إذا  ،أعمالها بكفاءة وفاعلية
الحالية والمستقبلية، الفعلية  التدريبية االحتياجات خذ بالحسبانالتأقدالتي العشوائية واإلنجاز الكّمي، و 

 في التساؤل الرئيسي التالي: الدراسةستيطع إيجاز مشكلة نا نه ، ومنية للمنظمةواألهداف االستراتيج

من وجهة  المؤسسة العامة للنفطقطاع في  لوظيفيداء ااأل في أثر استراتيجية التدريبماهو 
 ؟نظر اإلدارة العليا والوسطى

 

 عن التساؤالت الفرعية التالية: الدراسةجيب توبالتالي س

 علية الحالية والمستقبلية بطريقة علمية مدروسة؟هل يتم تحديد االحتياجات التدريبية الف -1
 هل يتم األخذ بعين االعتبار عند صياغة استراتيجية التدريب االستراتيجية العامة للشركة؟ -2
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من منظور اإلدارة  الستراتيجية التدريب حل الدراسةوشركاتها م المؤسسة العامة للنفطتبني ماهو مستوى  -1
 ؟العليا والوسطى

من منظور اإلدارة العليا  المؤسسة العامة للنفط وشركاتها محل الدراسة اء الوظيفي فيماهو مستوى األد -1
 ؟ والوسطى

وشركاتها محل في المؤسسة العامة للنفط  وظيفيداء الواأل التدريب استراتيجية عالقة بين هل يوجد -5
 ؟الدراسة

 ؟وشركاتها محل الدراسة فطفي المؤسسة العامة للن وظيفيداء الاأل في التدريباستراتيجية أثر  هوما -6
 في تطبيق استراتيجية التدريب؟ الدراسةمحل  لمؤسسة والشركاتبين ا هل يوجد اختالف -7

 
 ومتغيراته: الدراسةنموذج 
 الدراسةن نموذج مشكلة الدراسة، يتكوّ  الدراسات السابقة وبما يتوافق مع باالعتماد على الدراسة نموذج تّم بناء

 المتغير التابع )األداء الوظيفي(.التدريب( و استراتيجية ) ير المستقلالمتغ متغيرين رئيسين من

 الدراسة: نموذج  1مخطط  

 
 : إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة.مصدرال
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 :الدراسةأهمية  0.4

 ة:ية من خالل النقاط التاليلمعتكتسب الدراسة أهميتها ال مليةمن الناحية الع -1
 تطبيق مراحل من الوقوف على المستوى الفعلي ل محل الدراسة المؤسسة وشركاتها تمكين

من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسة  استراتيجية التدريب واألداء الوظيفي
 .والشركة السورية للنفط وشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط

  تسليط الضوء على  في تفيدالتي قد إلدارة العليا في المؤسسة لدراسة إلى اانتائج تقديم
 ي المدخل االستراتيجي في ممارسة أنشطة التدريب. المعّوقات التي تحول دون تبنّ 

 لموارد البشرية لغاية اقتراح مجموعة من الحلول المناسبة للوصول إلى االستثمار األفضل ل
 اع المؤسسة. داء العاملين في قطرفع مستوى أ

 ية من النقاط التالية:علمكتسب هذه الدراسة أهميتها الية تعلمالمن الناحية  -2
 في تسليط الضوء بشكل متواضع على اإلطار الفكري لمتغيرات الدراسة:  الدراسة ههم هذتس

دراسات ميدانية اقتراح في  الدراسة ههذتسهم األداء الوظيفي(، وقد  -دريبالتاستراتيجية )
 .وبمتغيرات أخرى  ع من جوانب أخرى و تساهم في معالجة الموض هذا السياق أخرى في

 :الدراسةأهداف  0.1

من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى  ة التدريبستراتيجيتطبيق مراحل اب درجة االهتمامالتعّرف على  -1
 .في المؤسسة والشركات محل الدراسة

في من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى ائم التعّرف على مستوى أداء العاملين في ظل التدريب الق -2
 المؤسسة والشركات محل الدراسة.

التعّرف على عالقة االرتباط بين استراتيجية التدريب واألداء الوظيفي المطبقة في المؤسسة والشركات  -1
 محل الدراسة إن وجدت، وطبيعة هذه العالقة ودرجة قّوتها.

عن البحث محل الدراسة، و  في المؤسسة وشركاتها ء الوظيفياألدا في تدريبال استراتيجية بيان أثر -1
 .الُبعد األشّد تأثيرًا على األداء

قاء المقترحات الناتجة عن هذه الدراسة والتي قد يكون من شأنها االرتببعض  متخذي القرارتزويد  -5
 . بمستوى أداء العاملين
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 :مصطلحات الدراسة 0.1

 :Trainingالتدريب -1
ب المستخدمة لتزويد الموظفين الجدد أو الحاليين بالمهارات التي يحتاجونها ألداء التدريب يعني األسالي

 .(Dessler, 2008).وظائفهم
 :Training Strategyاستراتيجية التدريب  -2

تزويد التدريب هي عملية ربط االحتياجات التدريبية للمنظمة بأهدافها االستراتيجية من خالل استراتيجية 
التغيرات في العمل بين أدائهم و لمواءمة لالمعارف والمهارات والتأثير إيجابًا في سلوكهم واتجاهاتهم العاملين ب

والتي هي جزء اليتجزأ  الموارد البشريةمواءمة التدريب مع استراتيجية بمعنى التكنولوجية والعلمية، والتطورات 
تراتيجيات هو عمل اإلدرارات العليا والوسطى لذلك تّمت هذه من استراتيجية المنظمة ، وبما أّن رسم االس

 . الدراسة من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسة وشركاتها محل الدراسة
صياغة استراتيجية  -)التحليل االستراتيجي :ويمر بالمراحل التالية يمثل التدريب االستراتيجي المتغير المستقل

 .(Regis, 2008) التقييم( -تيجية التدريبتنفيذ استرا -التدريب
 : التحليل االستراتيجي -2-1

التحليل االستراتيجي يساعد المنظمة في تشخيص التحديات والتغيرات التي تفرزها الطبيعة الحركية المتغيرة 
للبيئة الداخلية والخارجية، من خالل معرفة مايتمخض عن تلك التغيرات من فرص متاحة وتهديدات محتملة 

يفترض  التي ضعفاللمنظمات استثمارها ونقاط التي ينبغي على اقوة المتوقعة في البيئة الخارجية، ونقاط  أو
 .(66 ، ص2011)اليماني، معالجتها أو الحد من تأثيرها في البيئة

 :صياغة استراتيجية التدريب -2-2
تنمية وتطوير أداء العاملين في هي عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية المؤثرة في المدى البعيد فيما يتعلق ب

وضع خطط وسياسات التدريب  من خالل المنظمة ومدى امتالكهم للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات
 -المدرب -مكان وزمان التدريب –تحديد الفئة المستهدفة  –)تحديد الدورات التدريبية كمًا ونوعًا المستقبلية 

التي تحدد الرؤى  ضوء االستراتيجية العامة للمنظمة لتدريب( وذلك فيتوافر اللوجستيات الالزمة لتنفيذ ا
 مستقبلية للمنظمة واألهداف المتوقع تحقيقها. ال

 :تنفيذ استراتيجية التدريب -2-1
وتتضّمن كافة اإلجراءات والقرارات الالزمة لوضع البرامج التنفيذية المجدولة زمنيًا ومكانيأ لتنفيذ خطة 

 ًا.سومة سابقر التدريب الم
 :التقييم -2-1

عن طريق التدريب حققت أهدافها استراتيجية التقييم ويعني قدرة المنظمة على معرفة فيما إذا كانت أنشطة 
تحديد وجمع مخرجات عملية التدريب بحيث تكون مقاسة من خالل رضا المتدربين على البرامج التدريبية 
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وقوف على نواحي االنحراف والقصور لتداركها في غير مهارات المتدربين واتجاهاتهم، وبالتالي يتم الومدى ت
 استراتيجيات التدريب الالحقة.

 
 
 :Employee Performanceوظيفيداء الاأل -1

لمهمة معينة سواء فرضها عليه  األداء هو: سلوك ُيحدث نتيجة، أو بعبارة أخرى: مايفعله الفرد استجابة
ي هو المحصلة النهائية والمتكاملة لنتائج أعمال المنظمة خرون أو قام بها من ذاته. وبالتالي األداء الوظيفاآل

في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، فضاًل عن كونه البعد األكثر أهمية لمختلف 
 (2007)الغالبي،  .المنظمات والذي يتمحور حوله وجود المنظمة من عدمه

 (. األداء السياقي –أبعاده: )أداء المهام  ومن أهمّ 
 :Tasks Performanceأداء المهام -2-0

األساسية  بطة بواجباتهم اإلداريةقدرة األفراد على االضطالع باألنشطة الفنية األساسية لعملهم، أي تلك المرت
 (lu et al, 2015)المحددة. 

 : Contextual Performance األداء السياقي -2-0
لبيئة النفسية واالجتماعية التي تجري فيها العمليات السلوكيات التي التدعم الجوهر الفني للمنظمة، بل تدعم ا

 بمعنى آخر تأثير ثقافة ومناخ المنظمة في األداء.الفنية 
 وفرضياته: الدراسةمتغيرات  0.1

قاس باألبعاد التالية: )التحليل يُ  التدريب متغيرًا مستقالً  استراتيجية اعتبار من خالل الدراسةتّم تحديد متغيرات 
 واألداء الوظيفي متغيرًا تابعاً  ،التقييم( -تنفيذ استراتيجية التدريب -ة استراتيجية التدريبصياغ -االستراتيجي

 .(أداء المهام واألداء السياقي) :ديهببعُيقاس 

 ، كاآلتي:ات التي سيتّم اختبارها إحصائياً تّم تحديد الفرضي الدراسةولتحقيق أهداف 

 باستراتيجية التدريب بدرجة مرتفعة. كات محل الدراسةشر الالمؤسسة و تقوم  الرئيسية األولى:ة الفرضي -0
 .مرتفعمحل الدراسة  شركاتالالمؤسسة و  في مستوى األداء الوظيفيالفرضية الرئيسية الثانية:  -0
داء األو لتدريب ا استراتيجية بينإحصائية  ذو داللة توجد عالقة ارتباط ة:الرئيسية الثالث لفرضيةا -2

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) وظيفيال

 الفرضية الفرعية األولى: -0-2
عند مستوى داللة  أداء المهامو  بابعادها األربعة استراتيجية التدريببين ذو داللة إحصائية  توجد عالقة ارتباط

(α ≤ 0,05 ). 
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 الفرضية الفرعية الثانية: -2-1        
عند مستوى  األداء السياقيو ا األربعة بابعاده دريبلتاستراتيجية ابين ذو داللة إحصائية  عالقة ارتباطتوجد
  (α ≤ 0,05) داللة

 
عند األداء الوظيفي  جية التدريب فييوجد أثر ذو داللة معنوية الستراتي :ة الرئيسية الرابعةالفرضي -4

 (.α ≤ 0,05مستوى داللة   )

 الفرضية الفرعية األولى:  -0-4
أداء المهام عند مستوى داللة  فياألربعة  هايوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية التدريب بأبعاد

(α≤ 0,05 .) 
 الفرضية الفرعية الثانية:  -0-4

األداء السياقي عند مستوى  في األربعة يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية التدريب بأبعادها
 (. α ≤ 0,05داللة )

 
الشركات محل بين المؤسسة و  ذات داللة إحصائية توجد فروق معنويةة: الفرضية الرئيسية الخامس -1

في  شركة إيبال للنفط( -شركة دير الزور للنفط -شركة الفرات للنفط –) الشركة السورية للنفط الدراسة
 . استراتيجية التدريبتطبيق مراحل 

 

 :الدراسةمجتمع وعينة  0.1

للنفط والشركات  في المؤسسة العامةفي مستوى اإلدارة العليا والوسطى يتكون مجتمع الدراسة من العاملين 
وهي  من مجتمع الدراسةتّم اختيارها  فهي عينة عشوائية الدراسة ، أّما عينة / شركة12وعددها/ التابعة لها

والشركة السورية المؤسسة العامة للنفط كّل من مكونة من العاملين في مستويي اإلدارة الوسطى والعليا في 
وضع االستراتيجيات هو من كون  ،نفط وشركة إيبال للنفطالزور لل للنفط وشركة الفرات للنفط وشركة دير
عامل في مستويي اإلدارة العليا  711بحيث تبلغ عينة الدراسة  صلب مهام اإلدارة العليا والوسطى،

العاملين في مستوى اإلدارة العليا على  ميدانياُ  ةان( استب150جمع البيانات من خالل توزيع ) تمّ و والوسطى، 
  من عينة الدراسة.  %11، بحيث يمّثل عدد االستبانات المّوزعة نسبة الدراسةلعينة  والوسطى

 :الدراسةمنهجية  0.1

ّوزع ميدانيًا على عينة الدراسة. وفي هذا باستخدام استبانة تُ  الدراسةي في االعتماد على المنهج الكمّ تّم 
استراتيجية  يمن أجل تحديد مفهوم الدراسةاإلطار تّم اإلطالع في البداية على األدبيات المتعلقة بموضوع 
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، ومن ثّم سيتّم تصميم استبيان ليتّم من خالله جمع وتوصيف ماسيتّم دراسته نالذي واألداء الوظيفي التدريب
باستخدام األساليب والبرامج اإلحصائية  الدراسةوتحليل تلك البيانات واختبار فرضيات  الدراسةبيانات عينة 

SPSS ،هذا وستعتمد الدراسة على مصدرين أساسيين للحصول على البيانات، هما:  المناسبة لهذا الغرض 

 : األدب النظري ذو العالقة بمتغيرات الدراسة -1

تّم االعتماد على الفلسفة الوضعية مع تبّنى المدخل االستنتاجي كأسلوب للدراسة أي االنطالق من العام 
بين التعّلم التنظيمي واألداء الوظيفي إلى إلى الخاص، أي تحويل النظرية التي تتحدث عن العالقة 

 ,1990)هذه الدراسة على مدخل التعّلم التنظيمي لتتتتتتتت  فرضيات محددة قابلة لالختبار، حيث تعتمد
P.124 )Peter Singé  كمدخل للمعالجة النظرية لموضوع الدراسة، حيث ترّكز هذه الرؤية الحديثة على

، وإعادة فهم النجاح ومواجهة المشاكل بالرجوع إلى مرجعية التعّلم ونشره إعادة فهم بناء وهيكلة المنظمات
بين الفاعلين، فالتعّلم يحصل في عقول األفراد واإلنسان هو من يتحكم بمعارفه، وهؤالء الفاعلين هم من 

ملة يلعب الدور األساسي واألهم في تحريك عملية التعّلم ونقل المعارف، ويتم ترجمة ذلك التعّلم إلى ج
رات لصالح المنظمة ولصالح تحقيق أهدافها سواء كان ذلك على مستوى المعارف أفكار وخبرات وتصوّ 

الصريحة أو ماتعّلق بماهو ضمني، ولقد تنامى االهتمام بمفهوم التعّلم التنظيمي خالل العقدين الثامن 
ي الوصول إلى نجاحات المعرفة فوالتاسع من القرن العشرين، وبدأ يتجه نحو اإلشارة إلى استخدام 

مستقبلية. وباختصار يمكن القول: بأّن التعّلم التنظيمي هو تلك العملية التي تسعى المنظمات من خاللها 
التغيرات تكيف مع ظروفها ومتغيراتها الداخلية و قدراتها الكلية وتطوير ذاتها لتكون قابلة لل إلى تحسين

المعرفة ء لمتابعة وإدارة تعبئة العاملين فيها ليكونوا وكالو بالسرعة المناسبة، من خالل تمكين الخارجية 
 (2001)الكبيسي،  .وتحسين األداءوتوظيفها ألغراض التطوير والتمييز والمهارات 

 على أّن التعّلم التنظيمي هو:  The Fifth Disciplineويرى بيتر سينج وهو مؤلف كتاب البعد الخامس 
الفهم األفضل، وهذا التعّلم يتم بصورة يسيرة ومحفزة في منظمات " تحسين األنشطة من خالل المعرفة و 

التعّلم". مما يعني رصد جملة الخبرات والتجارب التي يحوز علها األفراد العاملين بالمنظمة ورصد 
المعلومات الناتجة عن هذه الخبرات والتجارب وتخزينها بما يعرف بذاكرة المنظمة كرصيد معرفي وخبراتي 

 نة يمكن استخدامها عند الضرورة.ومعارف كام

 :فرضياته من خالل الختبار الميدانيةدراسة لا -2
A. البيانات األولية  : 

ا لغرض وتوجهات الدراسة، وبما يتناسب مع متغيرات الدراسة هاستبانة تّم تصميممن خالل تطوير 
تغيرات ة التي تناولت ماألجنبية والعربي وُصمّمت فقراتها على المقاييس الجاهزة في الدراساتوأبعادها، 

وللقيام بعملية التحليل ، الدراسةالدراسة بعد إجراء بعض التعديالت عليها بما يتناسب ومتطلبات 
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( 0,95( مما يعني مستوى ثقة )α≤0,05تّم اعتماد مستوى الداللة ) واختبار الفرضياتحصائي اإل
 لتفسير نتائج االختبارات.

B. البيانات الثانوية:  

تلفة المتوفرة في الشابكة المخوالمواقع تب والدوريات ذات العالقة بالموضوع والمقاالت وتتمثل في الك
 رونية.االلكت

 :الدراسةحدود  0.01

 الكائنة في مدينة  الشركات التابعة لها وأربع من : مجتمع الدراسة المؤسسة العامة للنفطمكانيةالحدود ال
 دمشق.

 :م2020-2011 دانية خالل عاميتّمت الدراسة النظرية والمي الحدود الزمانية. 
 والشركة السورية في المؤسسة العامة للنفط العاملون في مستويي اإلدارة العليا والوسطى  :الحدود البشرية

 للنفط وشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط.
 بمراحلها األربعة: ) التحليلي على دراسة أثر استراتيجية التدريب  الدراسة تاقتصر  :الحدود العلمية

التقييم( في األداء الوظيفي ببعدين  -تنفيذ استراتيجية التدريب -صياغة استراتيجية التدريب -االستراتيجي
 فقط من أبعاده المتعددة هما: ) أداء المهام واألداء السياقي(. 

 :الدراسةمحددات  0.00

، وتداعياتها التي انعكست ورية العربية السوريةالدراسة خالل فترة األزمة التي تعاني منها الجمه تّمت -1
على مختلف مجاالت الحياة، السيما القطاع االقتصادي، الذي عانى من هجرة الكوادر العاملة 

تدريب  المتاحة للعمل على ضعف اإلمكانياتسياسات االنكماش التي أّدت إلى إقرار الخبيرة، و 
ستقصى منهم إجابات الم ، مّما انعكس علىلعمل حديثاً ى االقائمة والداخلة إلوتأهيل الكوادر العاملة 

 الناتج عن األزمة. بالوضع غير الطبيعيمرهونة التي كانت 
على عينة الدراسة وبالتالي كان من الصعب الوصول إلى المديريات  تّم توزيع االستبانة ميدانياً  -2

 .التابعة للشركات محل الدراسة الحقلية
متغيرات  ة عند ملء االستبانة المّوزعة ألنّ هم الصريحداء آراءرفض بعض المستقصى منهم إب -1

خصوصًا  ،ا كانت عليه قبل األزمةعمّ الفترة الزمنية التي تتناولها الدراسة مختلفة كلّيًا  الدراسة خالل
بالنسبة لشركات عقود الخدمة كشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط وهي 

كشركة شل وشركة  تتمتع بسياسات وثقافة الشريك األجنبي كانت يت محل الدراسة والتشركاالمن 
 .توتال وشركة بتروكندا



 

. 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة: 0
 تمهيد: 0.0

و إنتاجية أصبحت تفرض غيرات التي تعيشها المؤسسات في الوقت الحاضر سواء كانت خدماتية أالتّ  نّ إ
 و أصبح لزاماً  ،لتطورات بغية تحقيق ما تصبو إليهضرورة توافق قدرات العاملين مع ما هو مستجد من هذه ا

فال  ،لة للتعيينو يعتبر التدريب المهمة المكمّ  ،بة للعاملينعليها أن تبحث عن برامج للتدريب تكون مناس
قدراتهم على أداء  تدريب هؤالء األفراد و تنمية إنما يجبيكفي أن تقوم المؤسسات باختيار الموظفين و 

 نوا من إنجاز أعمالهماألعمال الموكلة إليهم و مساعدتهم على اكتساب الجديد من المعلومات لكي يتمكّ 
طلوبة في المدى البعيد الم دة ألداء األعمال و صقل المهاراتجدي تزويدهم بأساليب تدريبيةو  ،بكفاءة وفاعلية

 .رة االهتمام باستراتيجية التدريبدت ضرو تجسّ  ومن هنا

، ويتناول من منظور اإلدارتين العليا والوسطى اأبعادهمفهوم استراتيجية التدريب و  هذا الفصل يستعرض
ألداء السياقي(، ومن ثم جاء المبحث الثالث لتوضيح العالقة بين األداء الوظيفي ببعديه )أداء المهام وا

 ألداء الوظيفي.وا استراتيجية التدريب

 :Training Strategyاستراتيجية التدريبالمبحث األول:  0.0

 :Training Conceptالتدريب مفهوم  0.0.0

 فتقاتّ  ذلتك متن زوايتا مختلفتة،اب فتي مجتال اإلدارة تعريتف مفهتوم التتدريب و لقد تناول الكثيتر متن البتاحثين والكتّت
التتدريب "عمتل أو نشتاط  يرى خالتد الهيتتي بتأنّ على دوره في رفع كفاءة العاملين والمنظمة ككل، حيث  جميعها

متتتن أنشتتتطة إدارة المتتتوارد البشتتترية والتتتذي يعمتتتل علتتتى تقريتتتر حاجتتتة األفتتتراد العتتتاملين فتتتي مختلتتتف المستتتتويات 
التنظيميتتتة للتطتتتوير والتأهيتتتل، فتتتي ضتتتوء نقتتتاط الضتتتعف والقتتتوة الموجتتتودة فتتتي أدائهتتتم وستتتلوكهم ختتتالل العمتتتتل 

 .(11 ، ص2001)الهيتي، 

لتحستين وتطتوير أي مجتال  ةالتهو وستيلة حديثتة وفعّ بأّنه " لجمعية األمريكية للتدريب والتنمية التدريب وتعّرف ا
ي، العتتائلي، الصتتحي أو أي العملتت ،المتتالي ،الدراستتي ،ختلفتتة، فتتي المجتتال الشخصتتيمتتن المجتتاالت الحياتيتتة الم

التتتة لتحقيتتتق األهتتداف عتتتن طريتتتق عّ مكانتتتة مركزيتتة بالعتتتالم كوستتتيلة هامتتة وف ، والتتتتدريب اليتتوم يحتتتتلّ رمجتتال آختتت
متتتدخالت  إلتتتىالصتتتناعات الثقيلتتتة التتتتي تحتتتتاج  تقستتتيمها لمهمتتتات صتتتغيرة. لقتتتد أصتتتبحت صتتتناعة التتتتدريب متتتن

أن نحقتتق المفهتتوم  يضتتًا متتن الجتتودة حتتتى نستتتطيعأافر لهتتذه المتتدخالت معتتايير محتتددة محتتددة، ويجتتب أن تتتتو 
ه استتتتتتثمار عتتتتتالي ولكّنتتتتت نفقتتتتتةلتتتتتيس مجتتتتترد  التتتتتتدريب ، وهتتتتتو أنّ ل المفتتتتتاهيم القديمتتتتتة، ونعتتتتتدّ الصتتتتتحيح للتتتتتتدريب

 (2011)ويكيبيديا، .القيمة
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فقد عّرف التدريب على أنه "نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد بمجموعة  (61، ص2000) ا عبدالباقيأمّ 
 من المعلومات والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء األفراد في العمل.

التدريب "عملية مخططة تقوم باستخدام أساليب وأدوات بهدف خلق  أنّ  (211، ص1116) ويرى عقيلي
م، لرفع من خالل التعلّ  ؤوتحسين وصقل المهارات والقدرات لدى الفرد، وتوسيع نطاق معرفته لألداء الكف

 .مستوى كفاءته وبالتالي كفاءة المنشأة التي يعمل فيها كمجموعة عمل"

ط الذي يهدف إلى ستخلص تعريف التدريب بأّنه ذلك الجهد المنظم والمخطّ نومن التعريفات السابقة للتدريب 
وظائفهم الحالية والمستقبلية  طويرها بشكل دائم، تساعدهم على أداءتتزويد العاملين بمهارات ومعارف و 

 . تجاهات وأنماط سلوكية جديدةية، وإكسابهم ابفاعل

 

 :Training Strategy Conceptاستراتيجية التدريبمفهوم  0.0.0

عمليتتتتة تهتتتتدف إلتتتتى اتختتتتاذ القتتتترارات :)للتتتتتدريب كاستتتتتراتيجية بأّنهتتتتا( 15، ص2011)والطراونتتتتة نظتتتتر الشتتتترعة 
االستراتيجية المؤثرة علتى المتدى البعيتد فيمتا يتعلتق بتنميتة أداء العتاملين فتي المنظمتة وتطتويرهم، ومعرفتة متدى 

ئيستتتي الستتتتراتيجية التتتتدريب هتتتي االستتتتراتيجية امتتتتالكهم للمهتتتارات والمعتتتارف والكفتتتاءات والقتتتدرات والمتتتدخل الر 
 (.  العامة للمنظمة التي تحدد الرؤى المستقبلية للمنظمة واألهداف التي يجب تحقيقها

التتتدريب االستتتراتيجي وستتيلة حيويتتة لزيتتادة كفتتاءة  ، يعتتدّ وارد البشتتريةفتتي األدبيتتات اإلستتتراتيجية حتتول إدارة المتتو 
 . (Richard et al, 2009)ينالموظف

( علتتتتى القضتتتتايا الطويلتتتتة SHRM، تؤكتتتتد اإلدارة االستتتتتراتيجية للمتتتتوارد البشتتتترية )Armstrong(2009) لتتتتتتتاً فقو 
آليتات التتدعم المناستتبة ومعالجتتة  فراستتراتيجيات التتتدريب طويلتتة األجتل يجتتب أن تتتوّ األجتل لألشتتخاص وبالتتتالي 

 المواقف والدوافع الشخصية داخل المنظمات لضمان المشاركة والدعم. 

 استراتيجية التدريب:  تعاريف 1/2دول ج

 التعريف الباحث ت

ستتاعدهم ا تستتاعد األفتتراد علتى مواكبتتة التغيتترات فتتي كافتة مجتتاالت الحيتتاة؛ ألّنهتتهتي التتتي ت (2015) ديب،  1
على إحداث تغييرات ذهنيتة وستلوكية وفنيتة تّمكتن األفتراد متن التفاعتل متع الوستط المحتيط 

 .ية عاليةبفعال
جهتد متتنظم ومخطتتط لتزويتتد المتتوارد البشتترية فتتي الجهتتاز اإلداري بمعتتارف معينتتة وتحستتين  (2011)الدليمي ف.،  2

 .وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتغير سلوكياتهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي بناء
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1 (Iftikhar & Siraj, 
2009, pp. 165-

166) 

علم وينطتتوي علتى اكتستتاب ختالل عمليتتة التتّ  أداء المتوظفين متتن عمليتة تهتتدف إلتى تحستتين
المعرفتتتتة، وتحستتتتين المهتتتتتارات والمفتتتتاهيم أو تغيتتتتر الستتتتتلوكيات والمواقتتتتف فتتتتي األوضتتتتتاع 

 .التنظيمية
1  ((Botha ,2007 ستند إلى توقعات متطلبات العمل في المستقبل.هي العملية التي ت 

عمليتتتة تهتتتدف إلتتتى اتختتتاذ القتتترارات  ا"بأّنهتتتب ستتتتراتيجية التتتتدريا ستتتبق يمكتتتن استتتتخالص التعريتتتف التتتتالي المّمتتت
االستراتيجية المتؤثرة علتى المتدى البعيتد فيمتا يتعلتق بتنميتة وتطتوير أداء العتاملين فتي المنظمتة ومتدى امتتالكهم 

ويلبتتتتي متطلباتهتتتتا  لكفتتتتاءات والقتتتتدرات وبمتتتتا يتوافتتتتق متتتتع االستتتتتراتيجية العامتتتتة للمنظمتتتتة للمهتتتتارات والمعتتتتارف وا
 ".المستقبلية

 ف استراتيجية التدريب:أهدا 0.0.2

 كاستراتيجية يهدف إلى: التدريب  إنّ  (111، ص2005) عقيليوبحسب 
تعليم الموارد البشرية كيف تتالفى جوانب الضعف في أدائها الحالي وتؤدي المطلوب منها بشكل  -1

 صحيح، وذلك من خالل سد الثغرات الموجودة في مهاراتها وسلوكياتها الحالية.
شرية كيف تنّمي جوانب القوة في أدائها الحالي لالستفادة منها بشكل أكثر مستقباًل، وذلك ارد البو تعليم الم -2

 في معارفها أو مهاراتها وسلوكياتها الحالية.
إكساب الموارد البشرية معارف ومهارات واتجاهات سلوكية جديدة ومتنوعة، لتمكينها من أداء أعمال  -1

 جديدة في المستقبل تحتاجها المنظمة.
 ف الموارد البشرية مع تغييرات البيئة التي تضطر المنظمة إلى إدخالها على مجاالت العمل فيها.تكيي -1

 إّن تحقيق األهداف السابقة أعاله، الشّك أّنه يمّكن المنظمة من جني الثمار التالية:
 رفع مستوى مهارة الموارد البشرية وروحها المعنوية في العمل وهذا يؤدي إلى: -1

 ظمة اإلنتاجية وفاعليتها التنظيمية.رفع كفاءة المن 
  تقديم منتج عالي الجودة وبسعر مناسب للزبائن، مّما يحدث لديهم الرضا ويساعد على كسب زبائن

جدد، وهذا يؤدي في النهاية إلى توسيع حصة المنظمة في السوق، وزيادة أرباحها، وبالتالي ضمان 
 بقائها واستمرارها في العمل.

لدى الموارد البشرية تجاه أعمالها والمنظمة معًا، وإكسابها أنماطًا سلوكية إيجابية خلق اتجاهات مؤيدة  -2
 تخدم مصلحتهم ومصلحة العمل على حد سواء.

تقوية القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى الموارد البشرية وتقديمها كل جديد للزبائن والسوق، وتمكينها من  -1
 ملها.إدخال التحسينات المستمرة على مجاالت ع

تكييف الموارد البشرية مع المتغيرات التي تدخلها المنظمة إلى أعمالها في المستقبل والتعايش معها بداًل  -1
 من مقاومتها وعرقلتها وإفشالها.



 :Training Strategyالمبحث األول: استراتيجية التدريب

21 
 

جعل الموارد البشرية قادرة على تأدية مهام ووظائف متنوعة ومختلفة حاضرًا ومستقباًل، مّما يخلق لديها  -5
 عمال في المنظمة.مرونة عالية في أداء األ

ضمان استقرار العمل اإلنتاجي في المنظمة، فالموارد البشرية المدربة والمتعلمة بشكل جيد، يكون  -6
 بإمكانها االستمرار في التشغيل بكفاءة وتحقيق رقم االنتاج المطلوب.

رة في توفير الحماية الجيدة للموارد البشرية من مخاطر وإصابات العمل التي تحدث بسبب نقص المها -7
 أداء األعمال، فالشخص المدّرب جيدًا يعرف كيف يحمي نفسه من هذه المخاطر.

في الواليات المتحدة األمريكية، نفذذتها جمعية التدريب والتنمية  1115أظهرت دراسة استكشافية عام 
ة في عدد من الشركات األمريكية، الفوائد التالي American Training And Development األمريكية

 (Spencer, 1995, P.237)التي حققتها استراتيجية التدريب والتنمية فيها: 
  77زيادة الكفاءة االنتاجية بمقدار%. 
  72تحسين جودة المنتج بنسبة%. 
  61زيادة رضا الزبائن بمقدار%. 
  75تحسنت خدمة الزبائن بنسبة%. 
  55انخفض الفاقد والهدر بنسبة%. 

المالئمة هي البرامج التدريبية المتكاملة والمرتبطة مباشرة باستراتيجية  ة التدريبا سبق يتبّين أّن استراتيجيممّ 
المنظمة، لذلك يجب أن تتسم بالمرونة تهدف إلى تحسين أداء العاملين واتجاهاتهم السلوكية بما يحقق 

 ظمة.األهداف االستراتيجية إلدارة الموارد البشرية والتي هي جزء من االستراتيجية العامة للمن
 أهمية استراتيجية التدريب: 0.0.4

العملية التدريبية بكونها تتعلق بثالثة أطراف هي: المنظمة، األفراد العاملون والعالقات اإلنسانية تنبع أهمية 
 . (11 ، ص2011)العواودة، 

ويسهم ، : يحقق التدريب الفّعال زيادة في اإلنتاجية، وتحسين الربحية، وتقليل تكاليف االنتاجبالنسبة للمنظمة
 في ربط أهداف األفراد العاملين بأهداف المنظمة، وخلق اتجاهات إيجابية داخلية وخارجية اتجاه المنظمة.

بهم لدورهم فيها، التدريب في تحسين فهم العاملين للمنظمة واستيعا استراتيجية تتمّثل أهمية: بالنسبة للعاملين
 تعترضهم أثناء العمل.وتحسين قراراتهم و قدراتهم على حل معوقاتهم التي 

ا بالنس فاعل االجتماعي التدريب في تطوير أساليب التّ استراتيجية هم اس: تبة لتطوير العالقات اإلنسانيةأم 
غيرات البيئية الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى توطيد فهم مع التّ ، وتطوير إمكانية قبولهم وتكيّ بين األفراد

 تنمية عملية الرقابة الذاتية.العالقة بين األفراد واإلدارة، و 
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 من خالل:ألهمية التدريب من منظور استراتيجي،  (111، ص2011تطّرق عبد الحي )

زيتتادة االنتاجيتتة واألداء التنظيمتتي متتن ختتالل الوضتتوح فتتي األهتتداف، وتعريتتف العتتاملين بمتتا هتتو مطلتتوب  -1
م فتتتي ربتتتط أهتتتداف األفتتتراد متتتنهم. وتطتتتوير المهتتتارات لتتتديهم لتحقيتتتق األهتتتداف التنظيميتتتة المطلوبتتتة ويستتته

 العاملين بأهداف المنظمة.
والمؤهتتتل  ختتالل إعتتداد الكتتادر التتوظيفي الكفتتؤ تنميتتة قتتدرة المنظمتتات علتتى تحقيتتق الميتتزات التنافستتية متتن -2

 جهة نحو تحقيق هذه الميزات.الموّ والقادر عى حمل األعباء االستراتيجية 
فتي المنظمتة وإكستاب العتاملين ستين أداء العتاملين التدريب باعتبتاره نشتاطًا ووظيفتة رئيستية يستعى إلتى تح -1

 المهارات الالزمة التي تمكنهم من مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة الداخلية والخارجية.
التتتدريب هتتو العمتتود الفقتتري لتطتتوير األمتتم والشتتعوب، ولتته دور فّعتتال فتتي تطتتوير المنظمتتات إداريتتًا وفنيتتًا  -1

 التجديد واالبتكار. وانتاجيًا. ويساعد المنظمات على
 يسّهل استخدام التكنولوجيا عندما تبرز الحاجة إليها من زيادة االنتاجية، وتحقيق األهداف المرجوة. -5
خلق الثقة بين العاملين، وبالتالي يسهم في خلق مناخ يؤدي إلتى حتل المشتكالت وبنتاء قيتادات لهتا القتدرة  -6

 .اتعلى بناء االستراتيجيات والقدرة على مواجهة األزم
 / مليار دوالر.52/في شركات الواليات المتحدة  1111بلغ حجم االستثمار في التدريب والتنمية عام 

 المداخل الحديثة إلدارة الموارد البشرية التي اتسمت بالنظرة االستراتيجية: 0.0.1

النظتتر  تؤكتد معظتتم األدبيتات المعاصتترة فتي مجتتال اإلدارة بوجته عتتام وإدارة المتوارد البشتترية بشتكل ختتاص، علتى
إلتتى المنظمتتة علتتى أّنهتتا مكتتان للتتتعّلم والعمتتل بتت ن واحتتد، واعتبتتار مستتألة التتتدريب والتنميتتة جتتزءًا متتن استتتراتيجية 

ختتتذت النظتتترة االستتتتراتيجية للممارستتتات المتعلقتتتة بوظتتتائف إدارة ومتتتن أبتتترز المتتتداخل الحديثتتتة التتتتي اتّ المنظمتتتة، 
 مايلي: موارد البشرية،ال

( لوظتائف إدارة المتوارد البشترية: حيتث يرتكتز Systematic Integrationظمتي)انبثتاق مفهتوم التكامتل الن -1
وظتتتتتائف إدارة المتتتتتوارد البشتتتتترية عناصتتتتتر متصتتتتتلة ومتفاعلتتتتتة تتتتتتؤثر وتتتتتتتأثر  هتتتتذا المفهتتتتتوم علتتتتتى اعتبتتتتتار أنّ 

المفهتوم ينبثتق مستتويين متتن  وفتتي ضتوء هتذا(Environmental Contexts) بالستياقات المحيطتة فيهتا 
والتتتي تتطلتتب تحقيتتق  (Horizontal Fit)متتة األفقيتتة هتتداف المنشتتودة: المواءة لتحقيتتق األمتة الالزمتتالمواء

والتتي تتطلتب  (Vertical Fit)مة العاموديتة ت إدارة الموارد البشرية، والمواءترابط وتكامل مابين استراتيجيا
 .(Corporate Strategy)تحقيق ترابط مابين هذه االستراتيجيات مع االستراتيجية العامة للمنظمة 

فتي مجتال استتراتيجيات التتدريب وتقتوم  (Human Capital Theory)انبثتاق نظريتة رأس المتال البشتري  -2
هتتتذه النظريتتتة علتتتى فرضتتتية أساستتتية مفادهتتتا اعتبتتتار الفتتترد أصتتتاًل متتتن أصتتتول المنظمتتتة يمكتتتن تحديتتتد قيمتتتته 
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متتتن ختتتالل تنميتتتة وتطتتتوير يمكتتتن اعتبتتتاره كمصتتتدر لتحقيتتتق ميتتتزة تنافستتتية مستتتتدامة لهتتتا  وإدارتتتته، ومتتتن ثتتتمّ 
 (Choudhury and Mishra, 2010).أدائه

توجيته التتدريب إلتى نهتج استتراتيجي يتوافتق  أنّ  Rothwell & Kazanas (pp. 368-369 ,2003) ديؤّكت
خطتتط المنظمتتة تاّمتتة بالدرايتتة الالبتترامج التدريبيتتة  يمستتؤول حتتّتم علتتىي لمتتوارد البشتترية،الكليتتة لستتتراتيجية االمتتع 

 يجية وخطط الموارد البشرية.االسترات

 ، مثل:ها التخطيط االستراتيجيستلزمية المشابهة لتلك التي يتقليدعلى األسئلة الابة جلإلهم بحاجة لذلك ف

 ؟الغرض من البرنامج التدريبي . ما هو1
 البرامج التدريبية الحالية؟  . ما مدى نجاح2
 ؤثر على احتياجات التدريب المستقبلية؟ ت التي قد دوخارج المنظمة والوظائف واألفراهي الظروف داخل . ما1
في محاولة لتلبية  كن استخدامها من قبل قسم التدريب. ما هي االستراتيجيات طويلة األجل التي يم1

/ التهديدات المستقبلية التي تواجه مقابل الفرص الضعف الحالية/ نقاط القوةمعرفة االحتياجات المستقبلية؟ 
 برامج التدريب؟

 التي تواجه إدارة التدريب؟المستقبلية التهديدات / لحالية مقابل الفرص/ الضعف انقاط القوةعرفة م
 ؟اً من المحتمل أن تكون األكثر نجاح . ما هي إستراتيجية التدريب التي5
 . كيف يمكن تقييم النتائج الالحقة لالستراتيجية؟6

كل األداء قبل حدوثها وبناء الكفاءات الفردية الالزمة قع مشاهو توّ  جه استراتيجياً والغرض من التدريب الموّ 
 لتنفيذ االستراتيجية التنظيمية. 

 الستراتيجي للتدريب:االركائز األساسية في النهج  0.0.1

طور الكبير الحاصل في إدارة الموارد البشرية الذي استبدل النظرة التقليدية للعاملين كأفراد إلى اعتبارهم إن التّ 
 لزم اتباع النهج االستراتيجي للتدريب من خالل الخطوات األربعة األساسية:رأس مال بشري، است

مجموعة تؤثر البيئة الخارجية على أنشطة المنظمة بطرق مختلفة تقّدم تأثير البيئة الخارجية: االعتراف ب -1
فإّن  ، وبالتاليقتصادية والسياسية والتكنولوجيةاالالقانونية و الظروف لفرص والتهديدات، ممثلًة في ا

استراتيجية التدريب تحتاج أن تكون قادرة على االستجابة في وقت مبكر للبيئة الخارجية لالستفادة من 
 الفرص المتاحة وتجنب التهديدات الخارجية.

 .حركة سوق الموارد البشرية والمنافسة الكبيرةاالعتراف ب -2
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يدة التي تميزها عن غيرها من رسالة المنظمة هي الخصائص الفر رسالة المنظمة:  مواءمة التدريب مع -1
 ماتسعى إليهجية التدريب في تحقيق استراتي تساهميجب أن المنظمات المنافسة في السوق، لذلك 

 .مستقبالً المنظمة 
: البّد أن تترجم المنظمة رسالتها وغاياتها القرارات الكفيلة بتحقيقها كيز على وضع األهداف وصناعةالتر  -1

 (Boudreau & Ramsted, 2003)يمكن قياسها.راءات محددة وملموسة إلى إج

 :الركيزة التالية باإلضافة لما سبق( 17، ص2011)وقد أضاف الشرعة والطراونة 

تحقيق التكامل مع االستراتيجية العامة للمنظمة وبقية االستراتيجيات الوظيفية: ينبغي أن تكون استراتيجية  -5
 اتيجيات األخرى إلدارة الموارد البشرية.فاعلية وتتكامل مع االستر التدريب والتطوير ذات 

وبالتالي فإّن استراتيجية التدريب تحتاج إلى أن تكون قادرة على االستجابة في وقت مبكر للبيئة الخارجية، 
 ر مواءمة التدريب ألهداف المنظمة.لالستفادة من الفرص المتاحة وتجنب التهديدات الخارجية، مع اعتبا

 لتدريب في تحقيق أهداف المنظمة من خالل تعزيز أداء الموارد البشرية.حيث تساهم استراتيجية اب

 لتدريب:في ا ية النظمنظر  0.0.1

النظام التدريبي مثل أي نظام آخر يتّكون من مدخالت وعمليات ومخرجات النظام، وإّن إدارة العملية التدريبية 
ة المتكاملة التي تنّظم العالقة بين ليس معناها الجهاز المنوط به تسيير أنشطة التدريب، ولكن تلك العملي

وازن بين فاعل والتّ من التّ  نة، في جوّ لى تحقيق أهداف معيوعمليات ومخرجات التدريب وصواًل إمدخالت 
رة النظمية إلى التدريب والشكل التالي يوّضح النظ .المحيطة بهاالبيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية 

 والتنمية:

 : النظرة النظمية للتدريب والتنمية. 1رسم توضيحي 

 
يات ودالالتها في البيئة : األسس والنظر تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات (2001) .عبد الباري  ،درة المصدر:

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ،العربية
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 :من نظام التدريبيتكّون ( 11 ، ص2002الطعاني)وبحسب 

 التي تشمل: المدخالت -1
  المدخالت البشرية: تضم المتدربين المراد إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات، والمدربين

 .يين القائمين على تسيير عملية التدريبار لون مهام التدريب، واإلدالذين يتوّ 
 يبية.وكذلك التجهيزات والوسائل التدر  مادية: تشتمل المخصّصات المالية،المدخالت ال 
 ليب التدريبية والنظريات المراد التدّرب عليهاالمدخالت الفنية: تتمّذل في الطرق واألسا. 

ترتكز هذه المرحلة على تحديد االحتياجات التدريبية، واألهداف التي على أساسها يتّم  العمليات: -1
 تصميم البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها يتبعها عملية التقييم.

مّثل في جملة النتائج المتحققة من خالل عملية التدريب، والتي يتّم التماسها من خالل : وتتالمخرجات -2
 إكساب المتدربين المعلومات والمهارات واالتجاهات. 

المراحل السابقة تتّم ضمن نطاق البيئة الداخلية للمنظمة التي تعكس حاجات األفراد  وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
احة والسياسات والقوانين ودعم اإلدارة العليا، باإلضافة إلى تأثير البيئة الخارجية والمنظمة، واإلمكانيات المت

ببعديها المجتمعي والتنظيمي، وأهمية التغذية الراجعة التي تعّبر عن األداء الفعلي التي تحققها األنشطة 
 ة.المختلفة للنظام، والتي يتّم اعتمادها في حل المشاكل والتكّيف مع الظروف المتغير 

( أّن التدريب عملية شاملة تشمل جميع المستويات اإلدارية في المنظمة 110، ص 2001هذا ويضيف درة )
ية ممن قيادات عليا ووسطى ودنيا، وتشمل أيضًا جميع جوانب العمل اإلداري والفني كما ويعّد التدريب والتن

تحاقه بالعمل وتهيئته له، وتستمر كذلك عمليات مستمرة تبدأ قبل إلتحاق الموظف بالعمل، وتستمر عند بدء ال
بعد إنتظامه في العمل إّما تصحيحًا لوضع غير مرٍض أو إكسابًا لمهارٍة جديدة له، وهذا يتماشى مع التّوجه 

والتربية المستدامة  Continuous Learningالجديد في فلسفة تنمية الموارد البشرية، أي التعّلم المستمر
 . Life – long Education مدى الحياة

 :مراحل استراتيجية التدريب )أبعاده( 0.0.1

تنفيذ استراتيجية  -صياغة استراتيجية التدريب -: )التحليل االستراتيجيالمراحل التاليةب دريبالتاستراتيجية مرّ ت
 .(Regis, 2008) و (Noe & Winkler, 2009)التقييم(.  -التدريب
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 التحليل االستراتيجي: تحديد االحتياجات التدريبية: 8.8.2.2

ر مسؤولية تحديد االحتياجات التدريبية:  0.0  تطو 

ارتبط تحديد االحتياجات التدريبية باعتباره جزءًا متن العمليتة التدريبيتة بالمتدّرب، فهتو التذي يحتدد أهتداف قديمًا، 
يتستتم بطبيعتتة تعليميتتتة حيتتث الستتيطرة الكاملتتة للمتتتدّرب.  التتدورة التدريبيتتة، ومتتدتها، ومحتواهتتا، أي كتتتان التتتدريب

ومتتتن ختتتالل تطتتتّور مفهتتتوم إدارة المتتتوارد البشتتترية تجّلتتتت ضتتترورة تقّبتتتل وجهتتتات نظتتتر المتتتتدربين وآرائهتتتم، وبتتتذلك 
، بمستتاهمة كتتل وفقتتًا للمتطلبتتات الشخصتتية لكتتل عامتتل التدريبيتتة االحتياجتتات تحديتتد تتشتتارك أطتتراف عديتتدة فتتي

خبتترة ومعرفتتة، فعلتتى مستتتوى المنظمتتة يمكتتن للمتتديرين وإدارة المتتوارد البشتترية القيتتام بعمليتتة متتن  طتترف بمايملكتته
ديتد االحتياجتات التدريبيتتة للمنظمتة فتتي إطتار أهتتدافها العامتة، أّمتا علتتى المستتوى العمليتتاتي فتيمكن للمشتترف، تح

لتتتى المستتتتوى الفتتتردي فتتتيمكن أو رئتتتيس العمتتتل المباشتتتر تحليتتتل االحتياجتتتات وفقتتتًا آلليتتتات تنفيتتتذ األعمتتتال، أّمتتتا ع
باعتبتاره الشتخص التذي يمتلتك المهتارات إلجتراء المقتابالت لتحديتد الصتفات الشخصتية أكثتر متن رئتيس  للمدّرب

 ،الشخصتتتتية وتحليتتتتل الستتتتجالت والتقتتتتاريرالعمتتتتل المباشتتتتر، كمتتتتا أّنتتتته األكثتتتتر قتتتتدرة علتتتتى تصتتتتميم االستتتتتبيانات 
ه التدريبيتتة، باعتبتتاره موجتتود فتتي مكتتان العمتتل فهتتو األقتتدر جاتتتحتيانفستته هتتو األكثتتر تتتأهياًل لتحديتتد اوالمتتتدّرب 

  .(2001)ليسلي، . اج إلى حل تدريبيالمشاكل التي قد تحدث، والتي تحت على تحديد نوعية

إّن استتتراتيجية التتتتدريب لتتم تعتتتد تنتظتتتر حتتدوث التغيتتترات لتقتتوم بتكييتتتف المتتتوارد البشتترية معهتتتا، كمتتا كتتتان عليتتته 
كتتان التتتدريب سياستتة تتعامتتل متتع المستتتجدات الحاليتتة فقتتط، بتتل أصتتبحت استتتراتيجية  الحتتال فتتي الستتابق عنتتدما

التتتتتعّلم المعاصتتتتترة تعتمتتتتتد علتتتتتى التنبتتتتتؤ والتّوقتتتتتع لمتتتتتا ستتتتتيحدث متتتتتن تغييتتتتترات فتتتتتي العمتتتتتل واالستتتتتتعداد لهتتتتتا قبتتتتتل 
 (115، ص2005وقوعها.)عقيلي، 

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية: -0-0

لمنظمة وتبّدل الظروف المحيطة بها تجعل عملية تحديتد االحتياجتات التدريبيتة إّن تنّوع المشكالت التي تواجه ا
بأّنهتتتا:) مجموعتتتتة متتتن التغيتتترات الكميتتتتة  (255-251 .، ص ص1111ستتتعيد)عمليتتتة مستتتتمرة والتتتتي عّرفهتتتتا 

والنوعيتة المطلتوب استتحداثها فتي المعتارف والمهتارات واتجاهتتات وستلوك األفتراد العتاملين ألجتل بلتوب مستتتويات 
 ألداء المطلوب(.ا

لتقليل معدل  عاملينتوقعات واحتياجات الالبرنامج التدريبي  قابليجب أن ي Armstrong (2009)وفقًا لتتتتتت 
 .دوران العمالة

إّن عملية تحديد االحتياجات التدريبية عملية مستمرة، ومباشرة تمّثل من خالل مفهومها مجموعة التغيرات 
علق هذه التغيرات بمعلوماته، وخبراته، وأدائه، وسلوكه واتجاهاته لجعله مناسبًا المطلوب إحداثها في الفرد؛ تت

 ألداء مهام ومسؤوليات وظيفته الحالية أو المستقبلية بكفاءة عالية.
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 و المهارة الفعلي واامستوى المطلوب الفجوة بين مستوى المعرفة: 2رسم توضيحي 

 
Source: Cole, G.A. (2004). Management Theory and Practice, (6 ed.),UK: South-Western 

Cengage learning. P.353. 

 ها:عزى أهمية تحديد االحتياجات التدريبية على اعتبار أنّ وتُ 
 .تكشف عن مستوى األفراد المطلوب تدريبهم 
 .تبّين الفئة المستهدفة بالتدريب 
 لتدريبية من التخطيط الجيد حاضرًا ومستقباًل.تمّكن القائمين على البرامج ا 
 .تؤدي للوصول إلى األداء المطلوب 

 تحديد االحتياجات التدريبية: أساليب -2-0

 ، يرّكز على أربعة مصادر رئيسية لمعلوماته هي:يةاجات التدريبتيحاالعندما يقوم طاقم التدريب بتحليل 

 والمناخ التنظيمي ة التنظيميةالبني: وتعنى دراسة قاعدة بيانات على مستوى المؤسسة. 
 شتاغل طلوبتة فتي المهتارات والمعتارف المو بتحليتل الوظيفتة  : تهتتمقاعدة بيانات علـى مسـتوى الوظيفـة

 .الوظيفة
 نتتات تقيتتيم األداء وستتتجالت التتتدريب الناتجتتة عتتتن التغذيتتة الراجعتتة للعمليتتتة بيا: كقاعــدة بيانــات فرديـــة

 .التدريبية
 المطلوبة  معايير الكفاءة.(Cole, 2004, p. 354) 
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 ، طتتاقم التتتدريب متتن رستتم صتتورة شتتاملة فتتيتتتي تتتّم الحصتتول عليهتتا باألستتاليب الستتابقةتمّكتتن قاعتتدة البيانتتات ال
 .  مجاالت النقص الحالية أو المستقبليةتحديد 

 :بشكٍل تفصيلي بعة في تحديد االحتياجات التدريبيةاألساليب المتّ  وهناك رأي آخر يشرح

  معرفة نقاط الضعف والقوة في األداء.ير تقويم أداء العاملين لتقار  تحليلدراسة و 
  ّالية وحداتها التنظيمية.القيام بدراسة تفصيلية لواقع المنظمة ومدى كفاءتها وفع 
  إجراء مستح للقتوى البشترية فتي كافتة المستتويات اإلداريتة، وتوصتيف مشتاكل األداء واتجاهتات العتاملين

 واقتراح الحلول الممكنة. 
 ة نتائج مناقشات مجموعة تتعلق بمشكالت العمل الجاري وغير ذلك.مراقب 
 .تحليل اليوميات وغيرها المسجلة ذاتيًا التي يحفظها المديرون والخبراء وغيرهم 
 بهتتا الوظيفتتة، بغتترض تحديتتد المهتتام والمستتؤوليات واألدوات التتتي تطلّ  بطاقتتات الوصتتف التتوظيفي تحليتتل

اتيجي للمتتتوارد البشتتترية التتتتي تحتتتدد الطلتتتب الكمتتتي والنتتتوعي متتتن ومتتتن ثتتتّم تبتتتدأ عمليتتتة التخطتتتيط االستتتتر 
الموارد البشترية لشتغل الوظتائف الشتاغرة باألشتخاص التذين تتتوافر لتديهم المتؤهالت الالزمتة لشتغل تلتك 
الوظتتتتائف، قتتتتد يكتتتتون التتتتتدريب والتطتتتتوير أحتتتتد األستتتتاليب المتبعتتتتة لمتتتتلء الوظيفتتتتة الشتتتتاغرة بالشتتتتخص 

 .(11 ، ص2011)السكارنة، المناسب 

  (Fombrun et al, 2015):بالتحليل االستراتيجي التالي يجب القياملدى إعداد استراتيجية التدريب 
  .تحليل استراتيجية المنظمة: الرسالة واألهداف والواجبات والسياسات والبرامج 
  ين وكفاءة الموظفالة العم معدل دورانتحليل البيئة الداخلية للمنظمة: الوضع الحالي للمؤسسة، و

 واحتياجات المستقبل. 
 والتكنولوجية والقانونية والعوامل الديموغرافية  تحليل البيئة الخارجية: الظروف االقتصادية والسياسية

 والمنافسة والعولمة. 
  .إعداد وصياغة االستراتيجية: السياسات والبرامج والميزانيات التي سيتم دمجها مع استراتيجية المنظمة 
 تراتيجية التدريب لمواكبة أي تغييرات في البيئة الداخلية والخارجية.يجب مراجعة خطة اس 

 قات تحديد االحتياجات التدريبية:معو   -4-0

 حتياجات التدريبيةملية تحديد االقد تعترض ع نظرًا ألهمية هذه المرحلة في تحديد األهداف التدريبية،
وبحسب لشكل الصحيح والدقيق. نجازها باعّوقات أو بعضها، التي تحول دون إمجموعة من الم

 : قاتالمعوّ  هذه مجموعة من فيما يلينذكر ، (2001ليسلي)
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  ّم بسبب عدم وعي اإلدارة في هذه المنظمات بأهمية هذه المرحلة في التحديد العشوائي وغير المنظ
لبرامج العملية التدريبية، وهذا يؤدي إلى االهتمام بالكم دون الكيف، وبالتالي المسارعة إلى تنفيذ ا

 التدريبية.
 .عدم ترجمة االحتياجات التدريبية إلى أهداف تدريبية محددة يمكن صياغتها كمّيًا وزمنيًا 
 التدريب، يعود لقصور في نظم المعلومات أو كثرة إدارات ستند إليها النقص في البيانات التي ت

 المعلومات بحيث يصبح من الصعب جمعها.
 جات التدريبية والخلط بين المشكالت التدريبية والمشكالت ارتكاب األخطاء في تحديد االحتيا

 ميز بين مايمكن عالجه بالتدريب ومااليمكن للتدريب أن يصّححه.تّ األخرى، أي عدم ال

تحديد االحتياجات التدريبية بدقة، باعتبارها تترجم إلى أهداف تدريبية، وتمّثل مؤشرات تقييمية  تمّ أن ييجب 
الي فإّن أي قصور في تحديدها بدقة سيؤدي إلى قصور األهداف التدريبية، وقد يكون للنشاط التدريبي، وبالت

عاماًل مقّوضًا للعملية التدريبية ككل، باإلضافة إلى ضرورة أن يكون واضحًا للقائمين على التدريب، أن 
ة الهدف ، أي أن يشترك مدير التدريب مع المتدربين والمسيرين في صياغيعتمدوا على مبدأ التشاركية

 (261 ، ص2000)مصطفى، التدريبي. 

 :ية التدريبصياغة استراتيج 8.8.2.8

تحديتتد االحتياجتتات التدريبيتتة، يقتتوم طتتاقم التتتدريب بفتترز أولويتتات التتتدريب، ووضتتع خطتتط أوليتتة، حالمتتا يتتتّم 
ويتتتدرس تكاليفهتتتا ويستتتّلم مشتتتروعات خططتتته لمصتتتادقتها متتتن اإلدارة العليتتتا. بحيتتتث تتضتتتّمن الخطتتتط األوليتتتة 

ت الرئيستتتية للتتتتدريب وعتتتدد وفئتتات العتتتاملين المستتتتهدفين، وطبيعتتتة التتتدريب المقتتتترح وجدولتتتة الوقتتتت المجتتاال
 أن تتطلبها. حجقترحات وتقديرات التكاليف المر األولي لبرنامج التدريب التي تتضمنها الم

ت اعتمتاد ؛ يجتب علتى المنظمتامن تحقيق أهتداف المتوارد البشترية صياغة استراتيجية التدريب المستمدة عند
، لضتتمان كفتتتاءة المتتوظفين للوفتتتاء بواجباتهتتا ومستتتؤولياتها والتطتتتوير لجميتتع األقستتتام اإلداريتتةبتترامج التتتدريب 

 . (Armstrong, 2009)المختلفة

 العوامل المؤثرة في صياغة استراتيجية التدريب: -2-1

 (120 ، ص2006)كشواي،  ولدى صياغة استراتيجية التدريب يجب أن نأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:
 األهداف من عملية التدريب، ومضمون عملية التدريب. -1
 َمن هم األشخاص الذين سوف يتم تدريبهم؟ -2
 التكاليف المحتملة من عملية التدريب، والتكاليف التي سوف تنتج عن عدم التدريب. -1
 يمها.الفوائد المتّوقعة التي يمكن أن تجنيها المنظمة من عملية التدريب وكيفية تق -1
 طرائق التدريب المختلفة المتاحة ومدى مالءمة هذه الطرق. -5
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 طرق التدريب:  -0-0

تعنتي طريقتة التتدريب بتحديتتد الوستيلة المستتخدمة لنقتل المتتادة التدريبيتة متن المتدّرب إلتتى المتتدرب، بصتورة تنتتتج 
ين ومستتوياتهم، وموضتوع األثر المطلوب، وتتعدد هذه الطرق بسبب جملة من العوامتل المتعلقتة بنوعيتة المتتدرب

التتتدريب ومتتدى عمقتته وشتتموله، باإلضتتافة إلتتى الفتتترة الزمنيتتة المتاحتتة للبرنتتامج التتتدريبي،  غيتتر أّنتته فتتي الغالتتب 
 :(Cole, 2004, p. 356)يوّضحها الجدول التالي. أساسيتينتصّنف الطرق التدريبية إلى مجموعتين 

 ة بين محاسن ومساوئ بعض طرق التدريب داخل وخارج المنظمة.: دراسة مقارن 2/2جدول 

 
Source: Cole, G. A. (2004). Management Theory and Practice, (6 ed.).UK. South-

Western Cengage learning. P.356. 
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 الشروط الواجب مراعاتها في صياغة استراتيجية التدريب: -0-2

دريبيتتتة يتتتّم ترجمتهتتتا إلتتى أهتتداف تدريبيتتتة، أي أّن أهتتداف التتتتدريب مشتتتقة متتتن يمكتتن القتتول بتتتأّن االحتياجتتات الت
 االحتياجات التدريبية، لذلك يجب مراعاة أن تكون أهداف التدريب: 

 محّددة بدقة، باعتبارها تمّثل مؤشرات تقييم النشاط التدريبي. -1
 قابلة للقياس كمّيًا أو إحصائيًا.  -2
 قياس مدى تحققه ضمن الزمن المخطط له.أن يكون لها إطار زمني محدد يسهل  -1
 أن يكون الهدف واضحًا للقائمين على التدريب.  -1
أن يعتمتتد تحديتتد الهتتدف علتتى مبتتدأ التشتتاركية، أي يشتتترك متتدير التتتدريب متتع المتتتدربين والمستتيرين فتتي  -5

 .(261 ، ص2000)مصطفى، صياغة هذا الهدف 

 

 ظمة:عالقة طرق التدريب باالستراتيجية العامة للمن -0-4

التتدريب يختلتف تبعتًا لنتوع االستتراتيجية التتي تتبعهتا  أنّ  ( (Stewart & Brown 2009, p.356 وقتد بتّين
 المنظمة: 

إذ أّن المنظمتتتات التتتتي تتبتتتع استتتتراتيجية الكلفتتتة متتتن المفتتتترض أن يقتتتوم التتتتدريب بمستتتاعدة العتتتاملين علتتتى حتتتل 
نتاجيتتتة، وفتتتي حتتتال إتبتتتاع المنظمتتتة استتتتراتيجية تهم فتتتي استتتتعمال متتتدخالت العمليتتتة االاالمشتتتاكل وتطتتتوير كفتتتاء

التميز يفترض أن يقوم التدريب على مساعدة العاملين بتقديم خدمة أفضل وأن يكونتوا أكثتر قتدرة علتى االبتكتار 
واإلبتتداع، أّمتتا فيمتتا يختتّص كميتتة التتتدريب بصتتورة عامتتة فتتإّن المنظمتتات التتتي تكتتون توجهاتهتتا تتتدريب العتتاملين 

حتاجون إلى تتدريبهم أكثتر متن المنظمتات التتي يكتون توجههتا استتقطاب العتاملين ذو الخبترة لجعلهم ذو خبرة سي
 .إلى منظماتهم

ومن هنا يمكن القول أّن المنظمة القادرة على صياغة استراتيجية تدريب واضحة ستيكون لتديها متدى واستع متن 
ه المهتتارات استتتباقية وفّعالتتة لمواجهتتة المرونتتة فتتي االستتتخدام الفّعتتال للعتتاملين وزيتتادة مهتتاراتهم بحيتتث تصتتبح هتتذ

 التغيرات المستقبلية.

 

 تنفيذ استراتيجية التدريب:  8.8.2.2

يتّم تنفيذ استراتيجية التدريب عادّة في المنظمات الكبيرة التي تمتلك اإلمكانات المالية والفنية داخل المنظمة، 
عملي للمتدربين، وفي هذه المرحلة يجب أن ميزة الربط المباشر بين البرنامج التدريبي والواقع الق وهذا مايحقّ 
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يكون للمنظمة رؤية واضحة تمامًا عن أهداف عملية التدريب، والمجموعات المستهدفة بعملية التدريب. وعلى 
الجانب اآلخر قد تلجأ المنظمات للتدريب خارج المنظمات في معاهد تدريب وتنمية متخصصة تمتلك 

 (117 ، ص2006)كشواي، التدريبية.اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرامج 

دراستتة المتطلبتتات الستتابقة  وإنّ  ،ب التتنقص المستتتقبلي فتتي المهتتاراتمهتتم لتجّنتت إّن تنفيتتذ استتتراتيجية التتتدريب أمتتر
أو إسقاط احتياجات الماضي إلى المستقبل التكفي لهذا الغترض، ولتضتييق الفجتوة بتين العمالتة الموجتودة حاليتًا 

         المتتتتتتديرون القيتتتتتتام بأفضتتتتتتل استتتتتتتخدام للعمالتتتتتتة القائمتتتتتتة علتتتتتتى رأس عملهتتتتتتا متتتتتتن  والطلتتتتتتب المستتتتتتتقبلي يستتتتتتتطيع
 :(Rothwell & Kazanas, 2003, p. 435)خالل 

 ا قد يؤدي إلى تغيير مهارات العاملين وإعدادهم للمستقبل.تغيير توزيع العمل ممّ  -1
 األتمتة. -2
 لين الذين يتم تعينهم في المنظمة.تغيير نوعية العام -1

طريقتتتة متتتن طتتترق التتتتدريب تختتتتار أن اإلدارة تستتتتطيع  كورة ستتتابقاً ختتتالل الخيتتتارات المتتتذمتتتن  هالحتتتظ أّنتتتمتتتن المُ 
المنستجمة متع استتراتيجيتها، فمتثاًل تتدريب العتاملين القتتائمين علتى رأس عملهتم متن ختالل نقلهتم لوظتائف أختترى 

ل، وهتتذا الخيتار المناستب فتتي لغايتة إكستابهم مهتتارات وخبترات إضتافية أي التتتدريب فتي مكتان العمتتل وأثنتاء العمت
 حالة عدم رغبة المنظمة استقدام خبرات من خارج المنظمة وتفضيل استثمار الموارد البشرية القائمة فيها.

 :تحديد مكان تنفيذ البرنامج التدريبي 
 من الضروري أن يتّم تنفيذ البرنامج التدريبي في مواقع تضمن البيئة التدريبية المناسبة من حيث الوسائل

واإلمكانيات، وتتولى الوحدة اإلدارية المسؤولة عن التدريب مسؤولية تنفيذ البرنامج التدريبي في حال تّم تنفيذ 
 .التدريب داخل المنظمة، وقد يتّم تنفيذه خارج المنظمة

وبالنتيجتتة: إّن اختيتتتار أستتلوب التتتتدريب واللتتتذان يفرضتتهما موضتتتوع التتتدريب واحتياجاتتتته هتتتي التتتي تحتتتّدد مكتتتان 
 فيذ البرنامج التدريبي.تن

 :تحديد توقيت تنفيذ البرنامج التدريبي 

التدريبي بطبيعة الموضوع التدريبي وعدد موضوعاته وتشعباتها، واألساليب يرتبط توقيت تنفيذ البرنامج 
 هم.المتبعة في تنفيذ البرنامج باإلضافة إلى عامل استيعاب المتدربين للمادة التدريبية وكمية مهامهم ومسؤوليات

 :تحديد ميزانية التدريب 

 ويمكن تقسيم تكاليف العملية التدريبية إلى نوعين أساسيين:يتطّلب تنفيذ البرنامج التدريبي تموياًل مناسبًا، 
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 :التكاليف المباشرة الثابتة -1
وتكون ثابتة ودائمة ومنتظمة خالل فترة التدريب وتشمل مرتبات المتدربين والمدربين وكافة المشاركين في 

وغيرها وتكاليف اإلحالل في مناصب العمل الشاغرة دارة التدريب، باإلضافة إلى نفقات التنقل واإلطعام إ
 بسبب التحاق شاغليها بالدورات التدريبية.

 التكاليف غير المباشرة: -2
معّدات ومساعدات سمعية وبصرية أو لمستلزمات التدريبية من تجهيزات و تتعلق بتكاليف تصميم وإعداد ا

 باإلضافة إلى تكاليف استئجار المعدات والوسائط التعددة. غيرها،
تنفيذ استراتيجية التدريب يكتون متن ختالل مجموعتة كبيترة متن العناصتر التتي تتتداخل  يمكن القول أنّ  ا سبقمم  

للحصتتول علتتى النتيجتتة المرجتتوة، متتن الناحيتتة اللوجستتتية فإّنتته متتن الضتتروري اإلشتتارة إلتتى عامتتل اختيتتار مكتتان 
وتوقيت التدريب وعامل تكاليف تنفيذ البرنامج التدريبي التذي يترتبط بشتكل مباشتر باالستتراتيجية العامتة التدريب 
 .وقدراتها التمويلية للمنظمة

 

 :التقييم 8.8.2.2

تسهم فعاًل في إنجتاز أهتدافها عتن طريتق تحديتد ما إذا أنشطة استراتيجية التدريب أن تحدد فيالمنظمة تستطيع  
يب بحيتتتث تكتتتون مقاستتتة وتتضتتتمن متتتدى رضتتتا المتتتتدربين علتتتى البتتترامج التدريبيتتتة وجمتتتع مخرجتتتات عمليتتتة التتتتدر 

ت عتن نتتتائج ذات هتتذه البترامج التدريبيتتة، وهتل أستتفر ومتدى تغيرمهتارات المتتتدربين واتجاهتاتهم نتيجتتة مشتاركتهم ب
 & Noe)؟ربطهتتتا مباشتتترة بأهتتتداف المنظمتتتة االستتتتراتيجية بمخرجتتتات المنظمتتتة التتتتي متتتن المفتتتترض صتتتلة

Winkler, 2009, p. 47) 

ل عليتته ويتتتّم تقيتتيم متتدى فاعليتتة التتتدريب التتتي تتطلتتب استتتخدام بعتتض المؤشتترات األساستتية: مثتتل تحديتتد ماحصتت
لكتتتل نتتتوع متتتن التتتتدريب أو مراقبتتتة العمليتتتة التدريبيتتتة الداخليتتتة أو الخارجيتتتة ولكتتتل  المتتتتدربون كستتتاعات التتتتدريب

، أو تنظتتتتيم جلستتتتات متابعتتتتة شتتترًة أوبعتتتتد فتتتتترة معينتتتةمتتتتدرب. ويمكتتتتن تحديتتتتد فاعليتتتة التتتتتدريب بعتتتتد التتتتتدريب مبا
 (17 ، ص2005)حسين و سوادي، ومناقشة، أو تطوير مقاييس للسلوك بعد التدريب. 

 :أهمية التقييم 

الت التختتتتاذ القتتتترارات حتتتتول فر متتتتدخيتتتتوّ حيتتتتث وحاستتتتم لبتتتترامج التتتتتدريب الفعتتتتال. التقيتتتتيم هتتتتو عنصتتتتر ضتتتتروري 
وتحديتد التغييترات أ كمتا هتي، يجب المحافظتة  علتى البرنتامج  التتدريبي ، بما في ذلك تحديد ما إذا كانالتدريب

 .(Kraiger, 2002)التي يمكن إجراؤها لتحسين لبرامج التدريبية الحالية والمستقبلية 
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مّكتتن اإلدارة متتن الوقتتوف علتتى المستتتوى المطلتتوب متتن التتتدريب، ومتتدى تحقيتتق أهدافتته، ممتتا يعنتتي أّن التقيتتيم يُ 
ة البترامج التدريبيتتة، ولتحتتديث المتتواد التدريبيتة. كتتذلك اإلستتتفادة متتن نتائجته فتتي إعتتادة تحديتتد لغايتة إعتتادة صتتياغ

 االحتياجات التدريبية لألفراد.

 :أساليب التقييم 

 هنالك عدة أساليب لتقييم البرامج التدريبية والتي يمكن إجمالها في مايلي:

 على أهم االستعدادات واإلمكانات واألدوات.التقييم قبل البدء بالبرنامج التدريبي من خالل الوقوف  -1
التقييم أثناء البرنامج التدريبي: وهي متابعة تقّدم البرنامج التدريبي أول بأول، من خالل الوقوف على أهم  -2

 .تغّلب على أهم الصعوبات، ومعالجة االنحرافاتنقاط الضعف والقوة، وإمكانية ال
سلوب األكثر انتشارًا لما يحققه من إمكانية عملية التدريب: وهو األنتهاء من تقييم البرامج التدريبية بعد اال -1

تشكيل نظرة متكاملة حول العملية التدريبية، ومعالجة أهم ماعانت منه إلمكانية تجاوزه في المرات 
ومعرفة هل حققت البرامج التدريبية الهدف المطلوب، وبالتالي فإّن عملية التقييم في نهاية الفترة المقبلة، 

التدريبية تمّكن المدربين من تكوين صورة كاملة عن أهم نقاط الضعف أو القوة التي واجهتهم، وتعطي 
أصحاب القرار فكرة عن مدى قدرة البرامج التدريبية والعملية التدريبية في معالجة أهم المشاكل التي كانت 

 (2007)الطعاني ح.، السبب في تجسيد العملية التدريبية. 
 م:أنواع التقيي (Bell & Moore, 2018, pp.28-31) 

 & Brown)التقييم التكويني والتقييم التلخيصي  :تقييم التدريب إلى فئتينعادة ما يصنف الباحثون 
Gerhard, 2002) . ر التقييم يوفّ  ،حقيق األهداف التدريبية المقصودةفي محاولة لت بشكل أكثر تحديداً و

تحسين جودة التدخل التدريبي الجاري  والنوعية( حول كيفية التكويني معلومات )مثل البيانات الكمية
 (Beyer, 1995).تطويرهو 

 Formativeمن شأن التقييم التكوينيف .يةالتدريب العملية وال عملية تصميميحدث التقييم التكويني ط
Evaluation  طوير ، والمواد التدريبية أو طرق التدريب  بهدف تمحديد نقاط الضعف في أهداف التعلّ ت

 .(Brown & Gerhard, 2002)الحلول أثناء تصميم التدريب والتطوير 

يسّلط الضوء على عدد  هناك العديد من وجهات النظر حول أفضل السبل إلجراء التقييم التكويني وكل منها
يب، وتحديد مكونات من االعتبارات المحتملة )مثل مشاركة أصحاب المصلحة في تصميم وتطوير التدر 

ختبار اال هما: طريقتين رئيسيتين Geisستخدم ا. التدريب األساسية، واستخدام المقاييس الموضوعة(
 (Geis, 1987)لغاية تحسين البرنامج التدريبي. جمع المالحظاتلتقييم و ل . وذلكالتطويري ومراجعة الخبراء
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لتقيتتيم فعاليتتة التتتتدخالت Summative Evaluation ، تستتتخدم ممارستتتات التقيتتيم التلخيصتتية فتتي المقابتتل
 . (Brown & Gerhard, 2002).التدريبية المنجزة بهدف تقديم اقتراحات حول استخدامها

كتتذلك فتتي تقيتتيم النتتتائج علتتتى  ، ويمكتتن تصتتنيفهنفيتتذالتصتتميم والت مرحلتتة بعتتد ي )المتتوجز(التقيتتيم التلخيصتت تميتت
 (Wang & Wilcox, 2006).يلالمدى القصير والطو 

علتتتى تحديتتتد  مخرجتتتات التتتتدريب الفتتتردي والتنظيمتتتي وتتتتدعم عمليتتتة صتتتنع القتتترار فيمتتتا ي التقيتتتيم التلخيصتتتز يرّكتتت
 .(Alvarez, Salas, & Garofano, 2004)رات التدريب والتطوير المستقبليةيتعلق باستثما

 

 تصنيف مستويات التقييم التلخيصي)الموجز(:  نماذج 
 :Kirkpatrickنموذج  -0

ذي لتاو  التلخيصتي )المتوجز(، باتريك أشهر المداخل في مجتال تصتنيف مستتويات التقيتيمكيعّد نموذج دونالد كير 
 :ن من أربعة مستوياتكوّ يت

 ن أفكار المشاركين حول التدريب. فرمعلومات عيوّ حيث تقييم ردود الفعل ب عنىيُ  :(1)المستوى  -1
ستتتتاب المعرفتتتتة والمهتتتتارات كتتتتز علتتتتى اكتأثنتتتاء التتتتتدريب ويرّ  قتتتتاسيُ  حيتتتتث مقيتتتتيم التتتتتعلّ يشتتتتمل ت :(2المستتتتوى ) -2

 المطلوبة.
قتاس فتي يُ  إلتى الوظيفتة وبالتتالي التي اكتستبوها بنقل المعرفة والمهارات المتدربين سلوكتقييم  :(1)المستوى  -1

 ما بعد التدريب. مرحلة
ستتتين كميتتتة أو جتتتودة برنتتتامج متتتن حيتتتث انخفتتتاض التكتتتاليف، وتحليقتتتيس النتتتتائج الملموستتتة ل: (1المستتتتوى ) -1

 (Kirkpatrck, 1994)ج التنظيمية. النتائ قيم، أو غيرها من االنتاج
ستتين ردود الفعتتل ، تح)علتتى ستتبيل المثتتال لتته أن كتتل مستتتوى نتتاتج عتتن المستتتوى الستتابق اً ، ُيفتتترض غالبتتعمليتتاً 

 (Kraiger, 2002) .م سيزيد من التعلّ 
 وفق نموذج دونالد كيركباتريكالتلخيصي )الموجز(  ات الرئيسية للتقييم: يوّضح المستوي3/2جدول 

 
 مركز الخبرات المهنية لإلدارة . :. القاهرةالعملية التدريبية( 2002)توفيق. ،عبد الرحمن المصدر:
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 :Hamblinنموذج  -2

متتتن المستتتتويات وجهتتتة النظتتتر التتتتي تؤّكتتتد علتتتى أّن التقيتتتيم يمكتتتن أن يحتتتدث فتتتي عتتتدد ختتتذ تّ هتتتامبلين فقتتتد ا أّمتتتا
يتطلتتب كتتل مستتتوى استتتراتيجية تقيتتيم شتترة إلتتى النتتتائج الطويلتتة األمتتد بحيتتث المختلفتتة، تتتتراوح متتن النتتتائج المبا

 : Hamblin (1970)الذي يستند إلى أفكار  التالي كما يشير الجدولمختلفة، 
 : مستويات التقييم من وجهة نظر هامبلن.4/2جدول 

 
Source: Cole, G.A. (2004) Management Theory and Practice, (6 ed.). UK: South-Western 

Cengage Learning.P.357. 

م للتتتتدريبز علتتتى التتتتدريب علتتتى تقيتتتيم ماُقتتتيستتتتهدف التقيتتتيم التتتذي يرّكتتت ستتتتخدمت األدوات متتتاإذا اُ د فيالتأّكتتتأي  ،دَّ
د الفعتتتل، يمثتتتل االستتتتراتيجية األوستتتع استتتتخدامًا للتقيتتتيم، ز علتتتى ردو الصتتتحيحة للتتتتدريب. أّمتتتا التقيتتتيم التتتذي يرّكتتت

 فيسعى إلى الحصول على ردود فعل المتدربين على تجارب التعّلم التي تلقوها وتقييمها.

متن ختالل اختبتار ز على التعّلم إلتى قيتاس درجتة التتعّلم التتي تحققتت. ويتتم إنجتاز ذلتك ويسعى التقييم الذي يركّ 
ويستتتهدف التقيتتيم المتترتبط بالوظيفتتة تقيتتيم درجتتة التغييتتر فتتي الستتلوك التتذي حتتدث فتتي  المتتتدربين بعتتد التتتدريب،

التتعّلم التذي طّبتق العمل الوظيفي بعد العودة من دورة التدريب، قياس ماتّم تعّلمته، ولكتن لتيس متن الستهل تقيتيم 
استتتراتيجية التقيتتيم  فتتي مكتتان العمتتل، الستتيما فتتي حتتاالت يكتتون فيهتتا التتتدريب علتتى المهتتارات االجتماعيتتة، وهنتتا

 مرتبطة ببرنامج تطوير مؤسسة ما.

 Kraiger :(Bell & Moore, 2018, pp.31-32)نموذج  -2

نماذج تقييم التدريب  وتطوير وسيعالنظرية المعرفية في محاولة لتعلى Kraiger et al  (1993) اعتمد 
يمكن تقييمه من خالل النتائج  عاد حيث قاموا بتطوير نظام التصنيف حيث أصبح التعّلم متعدد األب ،سابقةال

، فقد اعتنوا باختيار التدابير المناسبة للتقييم مثل المعرفة التصريحية المعرفية والقاعدة المهارتية والعاطفية
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التقييم  على أنّ   Kraigerد نموذج حيث أكّ  للخروج عن اعتماد التقييم على أساس أهداف التدريب فقط.
 سيتم استخدام المعلومات(. )أي كيف  ي سبب إجراء التقييمينبغي أن يسترشد بالنظر ف

، قد يستهدف المدربون واحد أو أكثر من المجاالت التالية: محتوى التدريب بناًء على أسباب إجراء التقييمو 
ى سبيل المثال التغيرات ، والتغيرات في المتدربين )علتصميم والتسليم وصالحية المحتوى(والتصميم )مثل ال

 (Kraiger, 2002)واألداء والنتائج(. المعرفة نقلوالعوائد التنظيمية )مثل  فية، المعرفية، والسلوكية(العاط

 

  نجاح عملية التقييم:العوامل المؤثرة على 

فتالتقييم هتو عمليتة مراقبتة التتدريب، تستتهدف الحصتول علتى ردود الفعتل بشتأن نتتائج التتدريب أو متردوده، يهتتتم 
يتتتة أواًل بوضتتتع معتتتايير مناستتتبة لقيتتتاس التتتتدريب،  وقتتتد تأختتتذ هتتتذه شتتتكل سياستتتات وأهتتتداف تقيتتتيم العمليتتتة التدريب

 التدريب. وبقدر ماتوضع المعايير بدقة، يكون ذلك أكثر سهولة لتقييم نجاح التدريب، يكون ذلك من خالل:

 .تحديد الغرض الشامل لبرنامج محدد 
  ّنهاية التدريب. قع من المتدربين فيوضع أهداف محددة لنوع السلوك المتو 

عمليتة التقيتيم تحمتل فتي طياتهتا الكثيتر لعمليتة صتياغة االستتراتيجية القادمتة للتتدريب،  ومن هنا يمكن القتول أنّ 
 عن طريق تحديد أسباب ونواحي القصور توحي باألهداف األولية لالستراتيجية الجديدة.

 

 :Employee Performanceالثاني: األداء الوظيفي المبحث 0.2

 :داء الوظيفيمفهوم األ 0.2.0

إّن النظرة المعاصرة لألداء الشامل تقوم على حقيقة مفادها أّن األداء البشري يمّثل الركيزة األساسية له على 
رد البشري يحّقق في آن واحد وعلى المدى الطويل اإلبداع االستراتيجي وقدرة التنظيم على و الماعتبار أّن 

ارفه وخبراته، لذا تتفق معظم الدراسات في هذا المجال على أّن التكيف، وذلك من خالل استخدام مهاراته ومع
المنظمة عالية األداء هي منظمة أكثر قدرة على المنافسة وأفضل وأسرع في النمو من خالل المورد البشري. 

 فالبقاء واالستمرار أصبحا رهينة توافر مهارات وقدرات عالية المستوى من الموارد البشرية.

التنافسية وغير المستقرة أن تحقق أفضل استفادة من موظفيها. يمكن  عمللشركات في بيئة الالمهم جًدا لمن 
اء من المفاهيم ديعتبر مفهوم األ، الة إلدارة األداءالقيام بذلك عن طريق فهم دوافع الموظفين وإنشاء عملية فعّ 

دراسات الموارد البشرية كل عام وفي في الدراسات اإلدارية بش الدراسةتمام و التي نالت نصيبًا وافرًا من االه
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لتمييز بشكل خاص، وذلك ألهمية المفهوم على مستوى الفرد والمنظمة، ومن الضروري عند دراسة األداء ا
، وذلك أّن السلوك هو مايقوم به األفراد من أعمال في المنظمة التي يعملون بها، أّما بين السلوك واإلنجاز

فهو التفاعل بين السلوك  أّما األداءنتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل، اإلنجاز فهو مايبقى من أثر أو 
 .(lu et al, 2015)، إّنه مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معًا زواإلنجا

أو نتيجة، فقد عرف بمصطلح الفّعالية أو مصطلح الكفاءة كونهما من منطلق كونه يعّبر عن إنجاز أّما 
في الحقيقة إّن التعامل مع ق األهداف المرسومة أو مدى حسن التصّرف في الموارد.يعكسان إّما مدى تحقي

مفهوم األداء من منطلق الكفاءة والفاعلية يعني المعالجة الضيقة، فحتى وإن كانت تلك المعالجة تؤدي إلى 
ه ثبت على مستويات مقبولة من أألداء في األجل القصير والمتوسط، وغير مضمونة في األجل الطويل، ألنّ 

الصعيد االستراتيجي قد ثبت بأّن النجاح يتوقف على قدرة المنظمة على المنافسة السوقية، مّما يعني بأّنه 
تبطين بها من أصحاب رؤوس األموال إلى ر يتوجب عليها انشاء وتعظيم القيمة أصحاب المصلحة الم

 الموردين إلى العاملين...الخ.

بأّنه " يمّثل قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الطويلة  Robins & Wiersemaكما يعّبر عنه كّل من 
 (177 ، ص2001)إدريس و الغالبي، األجل".

نستعرض وفيما يلي  ت واألبحاث في هذا المجال،وتعريفات األداء الوظيفي متعددة بسبب تعدد الدراسا
 :هابعض

 : تعريفات األداء الوظيفي5/2جدول 

 إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة مصدر:ال
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خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج تعريفًا شاماًل لألداء الوظيفي بأّنه: " سلوك يهدف إلى تحقيق من 
نتيجة، وهذا السلوك ناجم عن تفاعل ثالث محددات رئيسية هي: الدافعية الفردية والمناخ الوظيفي و القدرة 

 از".على االنج

هي عملية تدمج تحديد األهداف وتقييم األداء، والتطوير في نظام  Dessler(2008) وفًقا لت إدارة األداء  فإنّ 
 عم األهداف اإلستراتيجية للشركة.واحد موحد، الهدف منه  التأكيد على أّن  أداء الموظف يد

لمؤسسات من خالل تحسين أداء إدارة األداء هي عملية استراتيجية ومتكاملة توفر نجاحاً مستمًرا لو 
 ,Armstrong & Stephens)األشخاص الذين يعملون فيها وتطوير قدرات مساهمة األفراد وفرق العمل

2006)  . 

تشمل إدارة األداء أّن  International Journal of Business Administration (2011) وورد في
ؤه على ويكافأداءه م ، ويقيّ هر قدراتظف وعمله، ويطوّ أهداف المو  المديرالممارسات التي من خاللها يحدد 

 اف الشركة.المبذول والذي ساهم في تحقيق أهد هجهد

 من المراحل التالية: (Performance Management)دورة إدارة األداءتتكّون 

 تحديد األهداف ووضع االستراتيجيات وتحديد المهام والجداول الزمنية لتحقيق تمّ ي :مرحلة التخطيط -1
 األهداف. 

قياس األداء  تعنيو ي تحقيقها. النظر إلى األهداف لمعرفة مدى نجاح الشخص ف يتمّ  :المراقبةمرحلة  -2
فر المراقبة المستمرة الفرصة لموظفين ومجموعات العمل نحو بلوب أهدافهم. توّ ا لتقّدم مستمرة مراجعةو 

أو  ء تغييرات على معايير غير واقعيةوإجرا اً الموظفين بالمعايير المحددة مسبقق من مدى وفاء للتحقّ 
 إشكالية. 

ترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم الموظف بتحسين أي أداء سيء شوهد خالل الف :رمرحلة التطوي -1
، تصبح أوجه القصور في األداء واضحة ويمكن أثناء تخطيط العمل ومراقبتهو ركة. في الش يعمل فيها 

 معالجتها.
خيص أداء الموظف. يمكن أن يكون ذلك مفيًدا للنظر في األداء ومقارنته بمرور لتل يه :قييمالتمرحلة  -1

فأة لمكا اية الدورة.أفضل المؤدين في نه . تحتاج المنظمات إلى معرفةالوقت أو بين مختلف الموظفين
 .واالعتراف به الذي كان أفضل من المتّوقع زالسلوك المتميّ 
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 :أهمية األداء الوظيفي 0.2.0

جميع المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء. فالجميع يعمل على تحسين  ألداء اهتمامحظي موضوع ا
 ألداءفي مختلف المجاالت، كما يحظى اأصبح مؤشرًا ومعيارًا ألي تقّدم األداء ورفع معدالته لدرجة أّنه 

ام للمنظمة وصواًل إلى باهتمام في جميع المستويات داخل المنظمة ابتداًء من الفرد العامل إلى المستوى الع
  (2011، م. )الدليمي.الدولة وذلك ألّن أداء الدولة ماهو إاّل تعبير عن أداء المنظمات العاملة بها

 أهمية كبيرة في المنظمة لألسباب التالية :بألداء الوظيفي يحظى ا

ا أّنها تحتاج تتألف أي عملية من مراحل عدة حتى تخرج إلى الوجود وتنتج منتجات لتحقق أهدافها، كم -1
إلى موارد عدة تتفاعل مع بعضها البعض إلنتاج مادة جديدة، وقد تكون العملية ملموسة كما في عمليات 

، في مختلف الحاالت يعتبر األداء االنتاج الصناعي، أو غير ملموسة كما في عمليات تقديم الخدمات
ه بالمورد البشري الذي يدير العملية هو المكون الرئيسي للعملية وهو الجزء الحي منها، وذلك الرتباط

ويقوم بتحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة وإلى قيمة مادية يتم بيعها إلى المستهلك بقيمة أعلى من 
قيمة الموارد المستخدمة فيها وقيمة الجهد البشري وعمله. وبذلك يتّم تحقيق األرباح وعليه فإّن ثبات كلفة 

صر البشري يجعلنا نصل إلى أهداف المنظمة بأفضل فعالية وبأقل كلفة الموارد وتفعيل انتاجية العن
 .(2010، )صليحةوأعلى ربح 

ترجع أهمية األداء الوظيفي من وجهة نظر المنظمة الرتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة، والتي  -2
التمّيز واالعتزاز ومرحلة  تبدأ بمرحلة الظهور ومرحلة االستمراروالبقاء ومرحلة االستقرار ومرحلة السمعة

ومن ثّم مرحلة الريادة، إّن قدرة المنظمة على تخطي أي مرحلة من مراحل النمو للدخول في مرحلة 
 .(2001)الشريف، أفضل يتوقف على مستويات األداء الوظيفي فيها

قشة األداء من خالل منايعّد موضوع األداء الوظيفي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمات، ويتبّين ذلك  -1
نظريًا وتجريبيًا وإداريًا، من الناحية النظرية يعّد األداء الوظيفي مركز اإلدارة االستراتيجية حيث تعتمد 
المنظمات اإلدارية على دالالت ومضامين تخّص األداء بشكّل ضمني أو مباشر، ويرجع السبب في ذلك 

بل اإلدارة، ومن الناحية التجريبية فإّن أهمية أّن األداء يمّثل اختبار زمني لالستراتيجية المتبعة من ق
حجم االهتمام الكبير والمميز من قبل إدارات المنظمات باألداء األداء الوظيفي تكون واضحة من خالل 

 (2001)إدريس و الغالبي، .ونتائجه، والتحّوالت التي تنتج في هذه المنظمات بناًء على نتائج األداء
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 :عناصر األداء الوظيفي 0.2.2

 1هي :ناصر داء الفردي  من خالل ثالثة عيتحدد األ   Davidof (1987)لتتتتتتفقا و 

 : وتتحقق نتيجة تفاعل ثالثة عناصرهي: )القدرات، المهارات والخبرات(.القدرة على القيام بالعمل -1
 .األدوات والمواد والمعلومات الالزمة للقيام بهذه المهمةبيئة العمل:  -2
العمل: تعّرف الدافعية بأّنها القوى الكامنة داخل الفرد والتي تحّركه كي يؤدي بلقيام لالرغبة : يةالدافع -1

 .عمله، تنعكس هذه القوى في كمية الجهد الذي يبذله الفرد ومثابرته واستمراره في األداء
إدراك الدور الوظيفي: فهم الفرد لواجباته ومسؤوليات عامل مهم في توجيه سلوكه ألدء العمل  -1

 كل الصحيح.المطلوب بالش

يقوم على أّن العوامل الثالثة المفّسرة  1968نموذجًا نظريًا سنة  Porter & Lawlerكما قّدم 
 ، تتمّثل في:(11 ، ص1111)عاشور، لألداء

 الجهد المبذول: ويعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل أو درجة دافعيته. -1
 تعليم، التكوين، الخبرات.قدرات األفراد: تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول ويشمل ال -2
إدراك الفرد للدور: ويشمل تصوراته وانطباعاته عن السلوك واألنشطة التي يتكّون منها عمله وعن  -1

 كيفية ممارسة دوره في المنظمة. 

 من خالل العالقة التالية: الوظيفي ألداءن العوامل المفّسرة لالتعبير عويمكن 

 
 

، وهذا ماتفّسره العالقة الرياضية الوظيفيتفاعل الدافعية والقدرة وفهم الدور إّن األداء هو نتيجة ل خالصة القول:
 بجداء العوامل المذكورة ممايعني انخفاض قيمة أحد هذه العوامل يؤدي إلى ضعف األداء.  

                                   

 
1- Scientific Research, June2012. Vol.3, No.3, 309-314, http://www.scirp.org/journal/ce.  

http://www.scirp.org/journal/ce
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األداء لتحقيق البشر لديهم احتياجات يجب الوفاء بها  أنّ   Alderfer (1972) و Maslow (1943يعتقد )
 احتياجات السالمة،، المالبس، المأوى ، الماء، الغذاء هي:وجود الاالحتياجات األساسية أو العالي. 

 احتياجات الحب والتقدير وتحقيق الذات. 

يجب أن ، ئهتمام بالنسبة للعامل من أجل أدا، يجب أن يكون العمل مثير لالهHerzberg (1966)  لتتتتتتت وفقاً 
 .إظهارهو  بإنجازه للعمل واالعتراففرصة لمسؤولية إضافية،  توفر أيضاً 

 فع الرئيسي للموظفين. هوالدا يالمالالتحفيز  Fisher (2005) اعتبرمن ناحية أخرى 

 :العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي 0.2.4

إّن تجاهل المنظمات لبعض وظائف واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية، يسبب فشل المؤسسة في الوصول 
ضياع الجهد والمال، ومن أهم العوامل التي تؤثر في ثل لكوادرها العاملة مّما يؤدي إلى إلى االستثمار األم

 (2011، )بزازي  :األداء

 : المناخ التنظيمي -أوالً         

ر عن شخصية المؤسسة كما يراها العاملون فيها، ويشير إلى كافة الظروف والعناصر السائدة داخلها، يعبّ 
عمله وتؤثر على سلوكه، وتشّكل اتجاهاته وتحدد مستوى رضاه وأدائه، والمناخ  والتي تحيط بالموظف أثناء

التنظيمي بهذا المعنى يشير إلى القيم واالتجاهات السائدة في التنظيم وتأثيره على السلوك اإلداري للعاملين 
 .ككل والعملية اإلدارية

يد واإلبداع لتطوير أساليب العمل وتحسين فالمناخ اإليجابي يّوفر بيئة تنظيمية داعمة ومحفّزة على التجد
إذ يعّد الهيكل التنظيمي أهم عناصرالمناخ التنظيمي المؤثرة في األداء األداء وضمان إتقانه وجودته. 

خارطة التنظيمية للمؤسسة من حيث احتياجاتها من الوظائف والتخصّصات، كما الالوظيفي، والذي يرسم 
ة بين الوحدات اإلدارية في المستوى ذاته أو مابين المستويات اإلدارية يحدد العالقات األفقية والعامودي

انسياب القرارات واألوامر من اإلدارة العليا إلى الوسطى ومن ثم التشغيلية،  وبالتالي توضيح طريقالمختلفة 
ذ القرارات، باتخا الحرية الممنوحة للعاملينوتحديد نظم العمل ومعدالت األداء ومدى مركزية السلطة، ودرجة 

ما ساهم المناخ التنظيمي إيجابيًا في توفير تلك الخصائص للهيكل التنظيمي في المؤسسة، أّدى ذلك إلى فكلّ 
 . (2000)القريوتي، التأثير اإليجابي المباشر على فاعلية األداء الوظيفي للعاملين

 :العوامل الشخصية المؤثرة في األداء الوظيفي -ثانياً        

فات والخصائص التي تمّيز الفرد عن غيره من العاملين في المؤسسة، نذكر منها العمر وتشمل الص
والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية، وقد تكون هذه الخصائص مرتبطة بالمرتبة الوظيفية للعامل ودرجة 
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إيجاد أفكار جديدة  الخبرة في العمل وهنا يكمن اإلبداع. إذ أّن المبدع يتميز عن بقية األفراد بقدرته على
 .(1111، )عبد الرحمان  إلدارة عمله، مما يميز أدائه عن اآلخرين

 : نطاق اإلشراف -ثالثاً       

إّن اإلشراف الجيد على المرؤوسين وحسن معاملتهم من العوامل المهمة في رفع معنوياتهم، وذلك بإيجاد 
ومرؤوسيه وتوفير العدالة في المعاملة وبث روح التعاون عالقة جيدة في جو من الثقة واالحترام بين الرئيس 

بينهم، وتعهدهم بالرعاية والتوجيه السليم مع مراعاة اختالف تكوينهم السيكولوجي باإلضافة إلى اطالعهم على 
 .(1111)زناتي ،  مدى تقّدمهم ودعم هذا التقّدم واستمراره

الضيق، ونطاق اإلشراف الواسع حيث يقتضي  ويمكن تقسيم نطاق اإلشراف إلى نوعين: نطاق اإلشراف
ًا حتى يتمّكن من مراقبة أعمالهم اضعين لسلطة الرئيس الواحد محدوداألول أن يكون عدد المرؤسين الخ

ونشاطاتهم والتنسيق بينهم بسهولة، بينما يقتضي النوع الثاني أن يشرف الرئيس الواحد على عدد كبير من 
)فرحات، قبتهم ومتابعة نشاطاتهم والتنسيق فيما بينهم بسهولة وبشكل جيدالمرؤوسين مما قد اليسمح بمرا

2001) . 

 : اإلبداع اإلداري  -رابعاً       

يفترض أن يؤدي التوافق بين مايقّدمه العامل في عمله وإمكانياته الخاصة من قدرات ذهنية وفسيولوجية إلى 
عدم ليب جديدة ومتطورة لحل المشكالت، غير أّن أداء جيد ومتميز، يترجمه العامل في عمله باستخدام أسا

 التوافق بين تلك العوامل تنعكس سلبيًا على أداء العاملين ومن ثّم على العمل اإلداري بأكمله. 

حيث يدّل المستوى المتدني لألداء على وجود حاالت من عدم القدرة على أداء األعمال والعكس إذا كان 
ا يدّل على مستويات عالية من المهارة والقدرة على تنفيذ األعمال وحل مستوى األداء مرتفع ومتميز فهذ

المشاكل مع األخذ بعين االعتبار بأّن تلك العالقة ستكون متذبذبة حسب اختالف شخصيات العاملين 
)مخامرة  ومهاراتهم وقدراتهم الذهنية، والظروف التي يعملون بها ومدى استجابتهم للظروف المؤثرة في أدائهم

 .(1111الدهان،  و

 (2011)صديق، : أخرى تؤثر في األداء وهيعوامل كما يوجد 

: إن المنظمات التي تعمل دون أن يكون لديها خطط واضحة ومعدالت إنتاج تحديد أهداف المنظمة -1
وهذا بدوره ينعكس على أداء الموظفين محددة، فإّنها ال تستطيع أن تقيس مدى ما تحقق من إنجازات، 

 فيها.
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ة المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القرارات، حيث أّن ضعف مشاركة مشارك -2
المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القرارات، ساهم في إيجاد فجوة بين اإلدارة العليا 

 والموظفين، والذي ينعكس بدوره على أداء المنظمة ككل.
ثار سيئة في نفوس مل مادية مناسبة للعاملين، يترك آيئة عالبيئة المادية: عجز المنظمة عن توفير ب -1

 إلى ضعف مستوى أدائهم الوظيفي.ايؤدي العاملين، ممّ 
هم نظام الحوافز: إّن نظام الحوافز على اختالف أنواعها يسهم في تحفيز العاملين، ويساهم في حثّ  -1

 على رفع كفاءة أدائهم ويزيد من درجة رضاهم عن العمل.

ّن المشكالت الناتجة عنه حيث أ تخطيط المسار الوظيفي وإدارتهآخر يؤثر على األداء، وهو هنالك عامل  
 .(2016)ثلجي و بن عالل، لها أثر واضح في انخفاض معدالت أداء الموظفين

نجاز هذا ن من القيام به. وإوبالنتيجة األداء يتطلب معرفة الفرد بمسؤولياته ومهامه وطبيعة عمله، حتى يتمكّ 
ل يستلزم قيام العامل بسلوك الذي هو نتيجة تفاعل سمات الفرد الشخصية وبيئة العمل والمناخ العم

النتيجة بخصائص الفرد وحدها بمعزل عن خصائص بيئة العمل  حيث اليمكن أن تتحققالتنظيمي، 
 التنظمية. 

ه، ومدى مطابقة الجهد وهذا األداء يجب أن ُيقاس وفق مقاييس معينة لمعرفة مدى قدرة الفرد على أداء عمل
 المبذول للعمل المطلوب.

 :أبعاد األداء الوظيفي 0.2.1

في إطار التطّور التاريخي لرؤية المورد البشري في المنظمة، فرضت الضرورة خروج األداء البشري من 
تجة مقاربته التقليدية القائمة على اإلنجاز اآلني للمهمة إلى مقاربة أكثر شمولية ترتكز على السلوكيات المن

لألفراد داخل المنظمة لتجاوز حدود المعايير المحددة كمًا ونوعًا من قبل المنظمة وبما يرضي إدارة المنظمة، 
مّما يعني تغير تعريف األداء البشري من زاوية المهام الجوهرية للعمل والتي تتحدد بشكل معتاد في عملية 

عين االعتبار األنشطة والسلوكيات االختيارية سواء تقييم وتحليل الوظائف، إلى منطق تعددية األبعاد يأخذ ب
كانت اإليجابية منها أو السلبية، والذي انعكس بمفهومه المعرفي على العديد من القضايا ذات العالقة على 

 . (2012)العنزي و العطوي،  اف ت وتصميم الوظيفةكوجه الخصوص بالتكوين، تقييم األداء، نظم الم

 Task)أداء المهمة ها: ها، نذكر أهماد لألدء الوظيفي التي قام الباحثون بدراستهنالك العديد من األبع
Performance)  واألداء السياقي(Contextual Performance)  واألداء التكيفي(Adaptive 
Performance) .حيث يعتقد العديد من الباحثين بأّن هناك عالقة ارتباط وتداخل بين هذه األبعاد . 
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 د األول: أداء المهمة:البع-أوالا 

يقصد به السلوكيات التي تسهم في إنجاز عمليات جوهرية في المنظمة مثل اإلنتاج المباشر للبضائع 
غير مباشر في تنفيذ أو  ، والبيع، وجرد المخزون، وإدارة المرؤوسين، وكل أداء يسهم بشكل مباشروالخدمات

أن يشمل هذا األداء أو السلوك إلى الحاجة إلى تحويل  عمليات المنظمة، فمثاًل في الوظائف اإلدارية يمكن
حالة النزاع بواسطة إدارة الصراع إلى جو تنافسي، كذلك يمكن أن يكون هذا السلوك عبارة عن األفراد من 

 (Schmitt et al, 2003)جهود تحفيزية إليجاد مثل هذا الجو

في الطبيعة التقنية للمنظمة مباشرة من خالل  ويشير مفهوم أداء المهام إلى أنشطة أداء العمل التي تساهم
استخدامها في العملية التكنولوجية للمنظمة، أو بشكل غير مباشر من خالل الحفاظ على المتطلبات التقنية 

 (Sykes & Venkatesh, 2017)للمنظمة أو تقديم الخدمة لها

ة األفراد على االضطالع باألنشطة الفنية األساسية لعملهم، أي تلك أّنه: " قدر  lu et al  (2015)وقد عّرفه 
 .المرتبطة بواجباتهم اإلدارية واإلدارية األساسية المحددة"

لممارسة تحدد منظمات األعمال الدور الرسمي لكل من أعضائها، بما في ذلك السلوكيات المطلوبة منهم 
وظائف، على مدى العقود السابقة ركز الباحثون على دورهم، وتتحدد هذه السلوكيات من خالل توصيف ال

السلوكيات الرسمية للفرد في العمل، بينما في أوائل العقد الماضي، بدأ الباحثون في التركيز على نوع آخر 
 ,lu et al)من السلوك الذي يؤثر على كفاءة وفعالية منظمات العمل ويطلق عليه سلوكيات إضافية 

2015). 

بأّنه األداء الذي يتضّمن ثالث جوانب، يعكس األول األنشطة التحويلية  Hattrup & Befortويشير إليه 
األساسية كإكمال الواجبات المتعلقة بالعمل، والثاني يتعلق باالتصاالت المكتوبة والشفوية، أّما الثالث فيخدم 

 .(2012لعطوي، )العنزي و ااألنشطة التحويلية مثل قلة أخطاء العمل

، وفي محدد لإلنجازمية األداء والوقت الالمهمة يحتوي على المؤشرات التقليدية للمهارة ككوكما يبدو فإّن أداء 
المنظمات الخدمية أضافوا إليها بعض المؤشرات غير التقليدية كاإللمام بجوانب الوظيفة، حسن إصدار 

 القرارات واإلبداع. 

 .(2016)البطاينة، لرسمي على أّنه أداء الواجبات والمسؤوليات المطلوبة كما تّم تعريف سلوك الدور ا

وغالبًا ماتحتاج المنظمات إلى القيام بمهام تتجاوز دورها الرسمي، وهذا هو السبب في أّن هذه األنواع من 
بما في ذلك السلوكيات الوظيفية ليست كافية لقياس وتقييم أداء الموظفين فكان البّد من إضافة أنواع أخرى، 

 .(2016)البطاينة، األداء السياقي أو السلوك التطوعي أو المواطنة التنظيمية 
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 البعد الثاني: األداء السياقي:  -ثانياا 

تنطلق أهمية هذا البعد إلى أّن المنظمات التي تعتمد على قيام األفراد بمهامهم الرسمية فقط هي منظمات 
ل، حيث غالبًا ماتحتاج إلى قيام األفراد بمهام تتجاوز دورهم ضعيفة وغير قادرة على الصمود ألجل طوي

 الرسمي، وهو ماأطلق عليه الباحثون باألداء السياقي أو كما يسمى أيضًا باألداء خارج الدور. 

      في دراسته المعنونة بتتتتت :  Organوتعود البدايات األولى له في الثالثينيات من القرن الماضي من قبل 
، إاّل أّنه لم يلق االهتمام الكافي حتى تقييم وتفسير فرضية الرضا الوظيفي بسبب األداء البشري" " إعادة

الثمانينات، حيث استخدم للتأكيد على العالقات التفاعلية والتفاعل االجتماعي مابين األفراد، والتي الترتبط 
الفرد من خالل توفير القدرة على اإلبداع رسميًا بنظم الحوافز إلنجاز األهداف التنظيمية، تظهر أهميته على 

وتعزيز الدافعية والشعور بالمسؤولية اتجاه المنظمة، بينما تظهر أهميته بالنسبة للمنظمة من خالل انخفاض 
 الت االنتاجية وانخفاض الصراعات.معدل دوران العمل والغياب، وزيادة معدّ 

عالجة العمليات الجوهرية في المنظمة، وهذه هو السلوكيات التي تسهم بشكل غير مباشر في تحويل وم
السلوكيات تسهم في تشكيل كل من الثقافة والمناخ التنظيمي. واألداء هنا ليس دورًا إضافيًا في طبيعته وإّنما 

الوظيفية األساسية ويعتمد على الظرف الذي تجري فيه معالجة العمليات، مثاًل مهام اليكون خارج نطاق 
س وبذل مجهود في مشكلة لها عالقة بالعمل، واستمرارية الحما الء، ومساعدة الزمالءيكون موجه نحو الزم
 .(Geher, 2004)لتنفيذ مهام خارج الدور الرسمي للوظيفة عيالتّوجه نحو العمل التطوّ إضافي في العمل، أو 

ة النفسية واالجتماعية ويشير األداء السياقي إلى السلوكيات التي التدعم الجوهر الفني للمنظمة، بل تدعم البيئ
 .(Sykes & Venkatesh, 2017)التي تجري فيها العمليات الفنية 

األداء السياقي على أّنه سلوكًا خارج الدور الرسمي وبأّنه: " أداء يؤكد على السلوك  Jamal (2016)عّرف 
األداء السياقي هو سلوكيات تقديرية من قبل الموظفين فإّن  Geher (2004)التلقائي واإلبداعي". ووفقًا لتتتتت 

 على أساس فردي، اليغطيها نظام المكاف ت الرسمية، ويسهم في زيادة فعالية األداء المنظم.

بأّنه: " سلوك اختياري تركيبي يدعم السياق االجتماعي والنفسي مقابل األنشطة الفنية  Motowidloويراه 
واالجتماعي للفرد نحو المنظمة وزمالء مة، فهو سلوك يعزز الجانب النفسي المباشرة التي تؤديها المنظ

 العمل".

ويعّرف على أّنه مجموعة من العناصر: )اإليثار،التفاني، الروح، المشاركة، حضور الدورات التدريبية، 
ر الرسمي عن عمل إضافي(. وبالّتالي فإّن مفهوم السلوكيات خارج الدو  الدراسةمقترحات لتحسين العمل، و 

 مفهوم شامل لجميع السلوكيات اإليجابية التي يمكن أن تنتج على مستوى الفرد، الجماعة والمنظمة. 
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إّن صياغة مفهوم سلوكيات األدوار متعددة األوجه واألبعاد لها أصول دينية وفلسفية وتاريخية 
 .(Arachchige & Vithanage, 2017)وأخالقية

من خالل خمسة أبعاد وهي: )التطّوع للعمل اإلضافي، العمل بحماس، مساعدة  تم قياس أبعاد األداء السياقي
 .(Jamal, 2016)اآلخرين، اتباع القواعد واإلجراءات التنظيمية، دعم األهداف التنظيمية( 

، )الدليمي وقد أشار عدد من الباحثين إلى أّن األداء السياقي يختلف عن أداء المهام في أربعة جوانب
2011): 

دعم األنشطة السياقية الجوهر الفني للمنظمة، ولكنها تدعم بداًل من ذلك البيئة النفسية واالجتماعية الت -1
 المحيطة بالجوهر الفني.

في إطار أنشطة المهام، تتشابه األنشطة السياقية في جميع المهام والمنظمات، وبغض النظر عن  -2
اعدة أو التعاون، في حين تكّرس أنشطة الموقف أو المنظمة، قد يكون هناك سلوك للتطّوع أو المس

 المهام للعمل المطلوب.
تختلف أنشطة المهام بتفاوت المهارات المعرفية وقدرات األفراد، في حين تختلف األنشطة السياقية حسب  -1

 الخصائص الشخصية المختلفة والعوامل التحفيزية.
مل، على النقيض من األنشطة تعّرف أنشطة المهام ضمن الوصف الوظيفي وضمن اإلطار الرسمي للع -1

 السياقية.

 

اعدة لآلخرين سا يتوفر مناخ عمل إيجابي يحمل في مضمونه حالة الممسوف يزداد عند امإّن أداء المه
من جهة، ويمتلك الفرد القدرة على التعّلم السريع والتكيف مع االوضاع الجديدة من جهة أخرى. كما  والتعاون 

اقي يعزز من ممارسته للسلوكيات الجوهرية ألنشطة العمل، بحيث يتضاعف أّن ممارسة الفرد األداء السي
الجهد وتتقلص الفجوات الموجودة في الموارد سواء المتعلقة بالجهد البشري أو الجانب المعنوي. إذن التكامل 

وتزيد  ساهم في خلق بيئة إيجابية خالية من الصراعاتيدعم العمل التشاركي للموظفين ويهذه السلوكيات  بين
من التعاون والتماسك، مّما يؤدي إلى تحرير مختلف أنواع الطاقات البشرية التي تحقق بدورها الكفاءة 

التنظيمية، وبالتالي الوصول لألداء المتمّيز الذي اليأتي من الجهد المعتاد للموظفين  ة لوظائفوالفاعلي
 وخالل ساعات العمل الرسمية.
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 أسباب ضعف األداء: 0.2.1

أي مشكلة يجب أن نبدأ من جذورها. وأن نبدأ بالسؤال لماذا توجد فجوة بين األداء الفعلي واألداء عند تحليل 
 المطلوب؟ 

 :(2007)برنوطي، يمكن اعتبار أحد العناصر التالية من أسباب ضعف األداء 
 .توقعات غير واضحة عن الوظيفة 
 .قلة التغذية الراجعة عن األداء 
 .ضعف التحفيز 
 ؤسسة ومساندتها.ضعف في دعم الم 
 .ضعف في المعرفة والمهارات 
 .معدات واحتياجات غير كافية أو غير مالئمة للعمل 
 .ضعف في التركيز على الزبائن والمجتمع المحيط 

 

 ي:باألداء الوظيف دريبالتاستراتيجية المبحث الثالث: عالقة  0.4

في العديد من األبحاث  األداء الوظيفيو التدريب  وجود عالقة ارتباط إيجابية بين استراتيجيةتم اإلشارة إلى 
أكّدت نتائج دراسة  وكما Asfaw et al  (2015)( وكذلك دراسة2017البطاينة ) الدراسة التي قّدمها مثل

وتحسين األداء، مّما يّدل  استراتيجية التدريبارتفاع مستوى االرتباط بين تطبيق مراحل  (2015) نصيف
الوثيق بتحسين األداء وكذلك ارتفاع مستوى التأثير الذي يحدثه  اتباطهوار  استراتيجية التدريبعلى أهمية 

 في تحسين األداء. استراتيجية التدريبتطبيق مراحل 

معلومات متنوعة للفرد مما دة و أّن التدريب والتنمية يسهمان في تقديم معرفة جدي( 2012) كما أّكد األكلبي 
دافعيته للعمل ويعّدل سلوكياته وأساليبه ويعمل على التطوير يزّوده بمهارات وقدرات جديدة تنّمي مداركه و 

الذاتي للفرد فيرفع من مستوى طموحه وينّمي دوافع جديدة لديه تطّور نظرته للدور الذي يلعبه ويحّسن من 
 معدل أدائه.

املين في ظل ( أّن التدريب والتنمية يؤثر تأثيرًا مباشرًا في أداء الع2011كما أظهرت نتائج دراسة السماوي )
 alshawabkeh & Alsawalhah، وكذلك أوضحت نتائج دراسة وجود إدارة المعرفة كمتغير وسيط

 لوجود تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التدريب على أداء الموظفين. (2019)
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اضين عن نت حقيقة أن الموظفين الر األخرى فكرة  إنتاجية العامل حيث بيّ  اتالدراس العديد من  تناولتو 
عملهم سيكون أداءهم الوظيفي أعلى، وبالتالي حرصهم على االحتفاظ بالوظيفة أعلى، مقارنة باألشخاص 

 .(Landy, 1985غير الراضين عن وظائفهم )

الموظفين إذا لم يكونوا راضين يزداد معدل دورانهم وبالتالي انخفاض رغبتهم في إظهار  إنّ ، عالوة على ذلك
، واإلدارة تجد أنه من السهل أعلى في العمال السعداء والراضينأداء الموظفين الي فإّن وبالتاألداء الجيد. 

 . 2تحفيز أصحاب األداء العالي على تحقيق أهداف ثابتة

، وهو ما يتحقق من خالل عرون بأنهم مؤهلون ألداء وظائفهميمكن أن يكون الموظف راضيًا فقط عندما يش
فة كمصدر الكتساب ميزة تنافسية بناء نظام ظمة التي تعطي قيمة للمعر يجب على المن برامج تدريب أفضل.

( الضوء على أن 1994)Pfeffer ط سلّ لفعالة للقيام بذلك هي التدريب. ، والطريقة ايضمن التعلم المستمر
يتم القوى العاملة المدربة جيًدا تكون أكثر قدرة على تحقيق أهداف األداء واكتساب ميزة تنافسية في السوق. 

في إدارة  حيوياً  ، وبالتالي يعتبر عنصراً روظف من إكمال المهمة بكفاءة أكبتحديد التدريب كعملية لتمكين الم
 أداء الموارد البشرية بشكل استراتيجي.

على  ر إيجابياً ، تؤثّ رية، باعتبارها واحدة من الممارسات الحيوية إلدارة الموارد البشربرامج التدريب والتطوي نّ إ
معرفة العمال ومهاراتهم وقدراتهم وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أداء الموظفين في الوظيفة. تساهم هذه جودة 

 . (Guest, 1997)العالقة في النهاية في األداء التنظيمي األعلى

إلى تنفيذ تدخل تدريبي ذي صلة من أجل يحتاج سد الفجوة في األداء  فإنّ  (.Swart et al (2005وفًقا لت 
 قام بتوضيح المفهوم من خالل توضيح أنّ ،حيث اصة للعمال وتعزيز أداء الموظفينهارات وقدرات ختطوير م

معارفهم  وبالتالي يجب صياغة ،اً جيد عمالها ال يؤدون أداءً  العتراف بأنّ االمنظمة على ل التدريب يسهّ 
قد  :ف أداء الموظفين، مثالً مختلفة لضعقد تكون هناك أسباب ف ،الحتياجات الشركة اً ومهاراتهم ومواقفهم وفق

ثقين بما فيه الكفاية من قدراتهم، أو قد يواجهون ، أو قد ال يكونون واال يشعرون بدافع الستخدام كفاءاتهم
ء اختيار التدخل كورة من قبل الشركة أثناذ. يجب النظر في جميع الجوانب المبين العمل والحياة اً صراع

ة على حل جميع المشاكل وتعزيز مستوى تحفيز الموظفين للمشاركة ا يساعد المؤسس، ممّ التدريبي األنسب
 وتلبية توقعات الشركة من خالل إظهار األداء المطلوب. 

                                   

 
2- Business Management  and Strategy, 2016, Vol 7, No. 1 "Pakistan economic survey" 
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في تحقيق أهداف و ، دة أداء الموظفينم من خالل التدريب يؤثر على األداء التنظيمي من خالل زياالتعلّ  فإنّ 
لتغطية مشكالت األداء مثل سد الفجوة بين المعيار واألداء تنفيذ برامج التدريب كحل  ، فإنّ الشركة. ومع ذلك

 . سيلة فعالة لتحسين أداء الموظفينالفعلي هو و 

، وال يمكن هام مواردها البشرية على أفضل وجال يمكن للشركة الحصول على عوائد أعلى دون استخد هكذا،و 
 ا في الوقتلمتعلقة بوظيفة موظفيهاأن يحدث ذلك إال عندما تكون الشركة قادرة على تلبية االحتياجات 

 ق الوحيديهو الطر  تقبالً جيدة تقابل االحتياجات التدريبية المطلوبة حاليًا ومس تدريببناء استراتيجية المناسب. 
، وسوف المنشودة ةتحقيق األهداف التنظيمي األعمال بشكل جيد وبالتاليداء ألالكفاءة المطلوبة  بناء مستوى ل

 من أثر د إحصائياً يداني دراسة العالقة بين استراتيجية التدريب واألداء الوظيفي والتأكنسعى في القسم الم
                .الوظيفيالتدريب على األداء  تيجيةاسترا



 

. 
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 : اإلطار العملي للبحثالثالثالفصل  2
 

 :الدراسةمحل  الشركاتعن المؤسسة العامة للنفط و  نبذة :األول المبحث 2.0

 :المؤسسة العامة للنفط -0

على تنفيذ عمل  م، تقوم باإلشراف2001لعام  15بالمرسوم التشريعي رقم المؤسسة العامة للنفط حدثت أُ 
 (GPC, 2019) الشركات التابعة لها وهي:

 الشركات الوطنية: الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط. -1
تضم شركة الفرات للنفط و وهي الشركات التي تأسست بموجب عقود الخدمة و الشركات العاملة:  -2

و شركة حيان للنفط وشركة إيبال  لنفط وشركة الكوكب للنفطشركة دير الزور للنفط وشركة عودة ل
 رشيد للنفط وشركة البوكمال للنفط.للنفط وشركة دجلة للنفط وشركة ال

تقوم باقتراح االستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار  تعمل المؤسسة بمجال النفط والغاز حيث
قود المتعلقة بأعمال االستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود الثروة النفطية والغازية وإعداد وتوقيع الع

حقول النفط والغاز ومواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على 
 االستفادة منها.

 لموارد البشرية: ورؤيتها نحو ا المؤسسة استراتيجية -2

على ضرورة التنسيق والتعاون مع  االعامة للنفط، تؤكد في رسالتهمن خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
ي المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية ف

 المؤسسة والشركات المرتبطة بها، لغاية مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال صناعة النفط
 والغازواالستفادة منها.

إلى االنتقال للعمل خارج سورية بنفسها أو من خالل التحالف مع الشركات العالمية  وتهدف استراتيجيتها
لتعمل في مجال التنقيب واالستكشاف والتنمية واالستثمارمستفيدة من الخبرات المتوافرة لديها ولدى الشركات 

اج وترشيد اإلنفاق وتحقيق التنافسية وتأهيل الكوادر البشرية من تخفيض تكاليف اإلنت وكذلك التابعة لها.
 خالل تطبيق معايير األمن والسالمة المهنية والحفاظ على البيئة.
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 الشركة السورية للنفط:  -2

تقوم بجميع عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدءًا من م، 1171لعام  1حدثت بالمرسوم التشريعي رقم أُ 
جيولوجية إلى المسح الجيوفيزيائي وعمليات الحفر االستكشافي والتطويري من خالل حفاراتها الدراسات ال

واستثمار الحقول ووضعها باإلنتاج وتنفيذ عمليات التطوير وبناء البنى التحتية، إذ أّن إنتاجها من النفط 
 (SPC, 2019). من إنتاج القطر %50يشّكل حوالي 

 :ورؤيتها للموارد البشرية فطاستراتيجية الشركة السورية للن -4

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الجديدة لتعويض النقص الناتج عن التسّرب، تسعى الشركة السورية للنفط إلى 
 تحديث المعدات والبنية التحتية التي تملكها الشركةباإلضافة إلى ركيز على التدريب في مواقع العمل، والت

وكذلك توفير الكوادر الفنية المؤهلة  ورفدها بأخرى جديدة ومتطورة. رها،من حفارات وآالت وأنظمة عمل وغي
حيث أّن التعامل مع التقانات الحديثة والمتطّورة بشكل سريع في عالم اليوم يتطلب مواكبة فنية وعلمية 

والظروف  هذا مايعكس أهمية تدريبها وتأهليها المستمر وإيجاد البيئة، مستمرة من الكوادر العاملة في الشركة
باألداء إلى  المناسبة لها في مختلف مواقع العمل لمواجهة التحديات بنجاح ومواكبة التقنيات الحديثة واالرتقاء

 ية.مصاف الشركات العالم

 شركة الفرات للنفط: -1

ة وهي شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة شل سوري 210/1177تأسست بموجب عقد الخدمة 
ومؤسسة النفط  CNPC)والتي هي شراكة الشركة الصينية الوطنية للبترول  هيمااليا للطاقة للتنمية وشركة

من أهم أهدافها االستراتيجية اتجاه الموارد البشرية تطوير وتدريب ، و في الهند( ONGCوالغاز الطبيعي 
 (afpc, 2019) الكادر الوطني لكي تستطيع الشركة إحالل الخبرات الوطنية محل الخبرات األجنبية.

 شركة دير الزور للنفط: -1

بين المؤسسة  ،1111لعام 27كشركة مشتركة بموجب عقد الخدمة المصدق بالقانون رقم  1110عام  أحدثت
لالنتاج واالستكشاف سورية، وتهتم الشركة بتطوير القوى العاملة الوطنية لتخفيض  العامة للنفط وشركة توتال

ذلك تّم تطبيق برامج تدريبية مكثفة لتأهيل الموظفين في مراكز الشركة الحاجة الستخدام الخبراء األجانب، ل
 (deir ezzor,2019)أو في مراكز تدريب متخصّصة.

 شركة إيبال للنفط: -1

بالميرا بموجب عقد  -وهي شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للنفط وشركة بتروكندا 2010تأسست عام 
 (ebco, 2019) .2006لعام  11التشريعي رقم  التنمية وانتاج البترول المصدق بالمرسوم



 لنفط والشركات محل الدراسة:المبحث األول: نبذة عن المؤسسة العامة ل

56 
 

 موجز عن أنشطة التدريب في المؤسسة وشركاتها: -1

من خالل المقابلة مع بعض مسؤولي التدريب في المؤسسة والشركات التابعة لها، أوضحوا بأّن استراتيجيات 
 التدريب والتأهيل تهدف إلى:

، من خالل برنامج تدريبي متكامل يمتد لعام تدريب وتأهيل الكوادر العاملة الداخلة للعمل حديثاً  -1
تدريبي كامل يتناول التأهيل بمجال اللغة االنكليزية والحاسوب والتدريب الفني الذي يشكل مدخل 

 لإللمام بالصناعة النفطية والغازية.
ب تدريب وتنمية الموارد البشرية القائمة على رأس عملها من خالل التدريب في مواقع العمل أو التدري -2

 من خالل مراكز تدريب تخصصية داخل القطر أو اإليفاد الخارجي لغايات التدريب.

من مجموع عدد العاملين  %10، أي بنسبة تعادل / موظف في المؤسسة وشركاتها1110حيث تّم تدريب /
عماًل بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في ضوء سياسة ترشيد اإلنفاق كما هو  في قطاع المؤسسة ككل

يوم/ رجل، حيث بلغ عدد أيام التدريب الفعلية لكامل الدورات 21، وبمعدل تدريب = (2بالملحق ) مّوضح
 .، وذلك من خالل التدريب داخل المنظمة وباالعتماد على الكوادر العاملة الخبيرةيوم تدريبي6167التدريبية 

 

 عينة الدراسة ومسوغات اختيارها:

واألداء  استراتيجية التدريب الدراسة، التي تناولتموضوع  متغيراتإلى مفهوم  الدراسةستند اختيار عينة ا
وكون وضع االستراتيجيات ورسم السياسات وتقييم األداء هو من مهام العاملين في اإلدارة العليا ، الوظيفي

إلدارة بالمشاركة مع العاملين في اإلدارة الوسطى، كان مبررًا النتقاء عينة الدراسة من العاملين في مستويي ا
ي ( واإلدارة الوسطى )رؤساء الدوائر والشعب(  فأو األقسام والمعاونين  العليا )مدير عام ومدراء مديريات

 .المؤسسة والشركات التابعة لها محل الدراسة

كما أّنه يتم تحديد االحتياجات التدريبية وتسمية العاملين المالئمين للتدريب المقّرر يتم بناًء على رأي الرئيس 
بموجب المالك العددي  الدراسة يتضمن التفصيل العددي لعينة (6والجدول رقم )لمباشر في العمل. ا

 :لكل جهةوالهياكل التنظيمية 
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 وعدد االستبيانات الموزعة. عينة الدراسةالتفصيل العددي ل :6/3جدول 

 
عينة من  %11مّثل حواليي و /150/ وزعةأّن عدد االستبانات الميتضح  (6من خالل الجدول رقم )

 .الدراسة

 : التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:الثانيالمبحث  2.0

وإجراء اختبار  االستقصاء ة عّينة واختبار مدى ثبات وصدق أدا اللخصائص  اً عرض التحليلناول سيت
وتحديد المقياس  الدراسةنة .  لكن في البداية البد من تطوير استباالفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية

 :المستخدم

 :الدراسةاستبانة  تطوير 2.0.0

 ، وهي:تطوير استبانة تتضمن ثالثة محاورتّم  الدراسةلقياس متغيرات 

 .أسئلة تتناول البيانات الديموغرافية للمستبانين ةالمحور األول يضم ست -1
 -ه األربعة: )التحليل االستراتيجيالمحور الثاني يتناول المتغير المستقل )استراتيجية التدريب( بأبعاد-2

، عبارة 12التقييم( ويتم قياسها من خالل  –تنفيذ استراتيجية التدريب  -صياغة استراتيجية التدريب
 .)مقياس ليكرت الخماسي( وهي مجموعة من األسئلة المغلقة

داء السياقي(، حيث يتناول المتغير التابع ) األداء الوظيفي( ببعديه: )أداء المهام واأل المحور الثالث-1
 .)مقياس ليكرت الخماسي( سئلة المغلقةعبارة تعتمد أسلوب األ 22تّم قياسه من خالل 

 وفق التفصيل التالي:
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 : محاور االستبانة ومقاييسها ومصادرها.7/3جدول 

 
 لقياس متغيرات الدراسة. اعتمادها العبارات التي تمّ  االستبانة التي تتضمن ( يعرض1والملحق رقم )

كل من المؤسسة  ( عدد االستبانات المّوزعة والمسترّدة والمستبعدة والصالحة للتحليل في 8ويبّين الجدول ) 

 :والشركات محل الدراسة

 ركات محل الدراسة: عدد االستبانات المّوزعة والمستردة والمستبعدة والصالحة للتحليل في المؤسسة والش8/3جدول 

 
ح نتائج االختبار للعينة ( يوّض 9، والجدول )KMOولمعرفة مدى كفاية حجم العينة تّم إجراء اختبار 

 المدروسة كما يلي:
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 لمدى كفاية العينة المدروسة. Bartlett,sو KMO: اختبار 3/ 9جدول

 
تتراوح قيمته بين الّصفر والواحد الصحيح، وكلما اقتربت  KMOنعلم أّن قيمة مقياس مدى كفاية حجم العينة 

قيمته المحسوبة من الواحد الصحيح كلما زادت االعتمادية والحد األدنى المقبول للحكم على كفاية حجم 
 %50(، وهي أعلى من 0,842هي ) KMO(، ويتضح من الجدول أعاله أّن قيمة معامل 0,50العينة هو)

هي  Bartlettحيح وبالتالي حجم العينة كاف. بينما نجد أّن القيمة االحتمالية الختبار وأقرب إلى الواحد الص
االرتباطات الموجودة بين ( أي نرفض فرضية العدم وبالتالي 0,05( أقل من مستوى المعنوية )0,000)

 المتغّيرات موجودة بدرجة كافية إلجراء التحليل عليها.

حسب مجال اإلجابة يُ أعطي رقم لكل إجابة، و ة و ستباناالسي في تصميم اد مقياس ليكرت الخماتمَّ اعتمقد و 
وبالتالي .  0.1=5(/1-5أدنى درجة إجابة(/عدد اإلجابات= ) –: )أعلى درجة إجابةاآلتيةمن خالل العالقة 

 وهكذا بالنسبة لبقية المجاالت  1.71-1هو  على اإلطالقالمقابل لإلجابة غير الموافق يكون المجال األول 
 ( اآلتي:10رقم)كما في الجدول  0.1بحيث يكون المدى الفاصل بين كل مجال والمجال الذي يليه هو 

 : درجات الترميز لكل حالة من حاالت اإلجابة ومجالها:10/3جدول 

 

 دق:بات والص  الث   اختبار 2.0.0

( Cronbach,s Alpha)معامل  يثلّثبات حلقياس امحاور االستبيان  عبعا ألكرونباخ  فاألتم حساب معامل 
ة قيموثو يمته من الواحد كلما زادت كلما اقتربت قو ، مجال من الصفر إلى الواحد الصحيحتنتمي قيمته لل

 وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول ، الدراسةتائج العّينة على مجتمع في عكس ن مقياسالوثبات 
 :التالي
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 )معامل ألفا كرونباخ( الدراسةخلي ألبعاد متغيرات قياس الثبات الدا 3:/11جدول 

 
وكذلك معامل  0.6أكبر من وأبعادها  الدراسةمتغيرات لأّن معامل ألفا كرونباخ ( 11يتضح من الجدول )

 الذي يحتسب بالجذر التربيعي لمعامل ألفا)االتساق الداخلي( للعبارات التي تقيس المتغيرات، و الصدق 
 ع بالثبات والمصداقية.تتمتّ  الدراسةبيانات التي تقيس متغيرات ال أنّ  علىمّما يّدل ، كرونباخ

 خصائص العينة المبحوثة: 2.0.2

  التوز ع النسبي للعينة المبحوثة حسب الجنس: -

 ( التوزيع النسبي للمبحوثين حسب الجنس:3يبّين الرسم التوضيحي )
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 للعينة المبحوثة حسب الجنس لتوزيع النسبي: ا3/3رسم توضيحي 

 
من أفراد العينة المبحوثة  %42,1من العينة المبحوثة ذكور، و %57,9الرسم التوضيحي أعاله أّن يظهر 
 إناث.

 : يةالعمر  الفئةالتوزيع النسبي ألفراد العينة المبحوثة حسب  -

 عينة المبحوثة حسب العمر: التوزيع النسبي ألفراد ال3/ 4رسم توضيحي 

 
 

 

سنة فما فوق، 51( أّن غالبية أفراد العينة المبحوثة تنتمي أعمارهم للفئة من 4يبّين الرسم التوضيحي رقم )
 50إلى  41، يليهم أفراد العينة الذين تنتمي أعمارهم للفئة العمرية من %40.4حيث بلغت نسبتهم حوالي 

سنة حيث بلغت نسبة المبحوثين  40إلى 31 الفئة العمرية من ، تليهم %26.3سنة حيث بلغت نسبتهم 
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، %8.8سنة التتجاوز  30إلى  20، أّما نسبة المبحوثين الذين تنتمي أعمارهم للفئة العمرية من 24.6%
من الكوادر العاملة في مستويي اإلدارة العليا  الدراسةالمستهدفين في هذا  وهي نسب منطقية كون المستقصين

 والوسطى.

 التوزيع النسبي للمبحوثين بحسب المؤهل العلمي: -

 : التوزيع النسبي ألفراد العينة المبحوثة حسب المؤهل العلمي.5/3رسم توضيحي 

 
يتبّين أن غالبية المبحوثين من حملة الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم ( 5من الرسم التوضيحي رقم )

وهذه النسبة منطقية تنسجم مع شروط شغل الوظائف ن إجمالي حجم العينة المدروسة م %83.3حوالي 
كما هو  في مستويي اإلدارة العليا والوسطى بموجب المالكات العددية للمؤسسة والشركات محل الدراسة

، ويمثل حملة المعهد المتوسط %9.6يليهم حملة الدراسات العليا بنسبة ، (1مّوضح في الملحق رقم )
 من العينة المدروسة. %0.9، واليتجاوز حملة الثانوية نسبة 6.1%

 التوزيع النسبي للمبحوثين حسب العمر الوظيفي:  -

فأكثر وهذا  سنة 20لديهم سنوات خدمة  %57( أّن غالبية المبحوثين وبنسبة 6يوّضح الرسم التوضيحي )
فاد بعض المبحوثين أّن نظام الترقية ال من مستويي اإلدارة العليا والوسطى، حيث أ منطقي كون المستقصين

يخضع لضوابط واضحة ترتبط بسنوات الخدمة أو الخبرة أو اتباع دورات تدريبية معينة، أي اليوجد تخطيط 
للمسار الوظيفي وبالتالي قد يمضي الفرد سنوات عديدة ليرتقي لصفة وظيفية أعلى من المستوى الذي يشغله 

وبلغت  %14سنوات يشكلون نسبة  10أّن من عمرهم الوظيفي أقل من  أو قد يرتقي بسرعة، كما نالحظ
 .%7سنوات  5نسبة المبحوثين ممن عمرهم الوظيفي أقل من 
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 : التوزيع النسبي للمبحوثين حسب العمر الوظيفي.6/3رسم توضيحي 

 
 

 التوزيع النسبي للمبحوثين حسب الصفة الوظيفية: -

يشغلون منصب رئيس دائرة، يليهم  %35.1( أّن غالبية المبحوثين وبنسبة 7لرسم التوضيحي رقم )ّضح ايو 
، يليهم المبحوثون الذين يشغلون منصب مدير %34.2المبحوثون الذين يشغلون منصب رئيس شعبة بنسبة 

منصب معاون ومن ثّم نسبة المبحوثين ممن يشغلون ، %8.8، يليها غير ذلك بنسبة %11.4مديرية بنسبة 
، وأقل نسبة هي نسبة %3.5، يليها نسبة المبحوثين من المدراء العامين والتي بلغت %5.3مدير مديرية 

 من إجمالي عينة الدراسة. %1.8المبحوثين ممن يشغلون منصب معاون مدير عام حيث بلغت 

 الصفة الوظيفية. : التوزيع النسبي للمبحوثين حسب7/3رسم توضيحي 

 

نعزو ارتفاع نسب المبحوثين الذين يشغلون منصب رئيس دائرة ورئيس شعبة بسبب توّسع الهياكل التنظيمية 
 للشركات محل الدراسة في مستوى اإلدارة الوسطى أي ارتفاع عدد الوحدات اإلدارية: )الدوائر والشعب(.
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 ثين حسب مكان العمل: التوزيع النسبي للمبحو  -

هم من العاملين في المؤسسة المبحوثين األكبر من عدد ال( يتبّين أّن 8ل الرسم التوضيحي رقم )من خال
، يليهم المبحوثون من العاملين في الشركة السورية للنفط حيث %35.1العامة للنفط حيث بلغت نسبتهم 

وبلغت نسبة  ،%14.9، ويليهم المبحوثون من شركة إيبال للنفط حيث بلغت نسبتهم %28بلغت نسبتهم 
 10، في حين بلغ عدد المبحوثين من شركة الفرات للنفط %13.2المبحوثين من شركة دير الزور للنفط 

 من إجمالي عينة الدراسة. %8.8وبنسبة 

 : التوزيع النسبي للمبحوثين حسب مكان العمل.8/3رسم توضيحي 

 

 

 الوصفية: اإلحصاءات 2.0.4

ط الحسابي والوسيط ام اإلحصاءات الوصفية للحصول على مقاييس النزعة المركزية كالمتوسيتّم استخد
خاذها كقيمة متوسطة تصف التوزيع التكراري لمشاهدات العينة ومدى انحرافها عن هذه القيمة والمنوال، الت

 من خالل االنحراف المعياري.

 :عاد كل متغيروفق أب الدراسةمتغيرات وفيما يأتي اإلحصاءات الوصفية ل
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 : التحليل الوصفي لبعد التحليل االستراتيجي -1
 

 ة واالنحرافات المعيارية لإلجابات على عبارات بعد التحلليل االستراتيجيي: المتوسطات الحساب12/3جدول

 
ول أّن النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي جاءت لغالبية العبارات موافق مما يدعو للق( 12)يبّين الجدول 

فوق المتوسط، باستثناء العبارات التي  أّن مستوى تّوفر العبارات التي حصلت على هذه النتيجة هو بدرجة
على أّن إدارة التدريب تأخذ بعين االعتبار الوظائف المستقبلية قبل وضع الخطط التدريبية، وعبارة  تنّص 

عند اختيار البرامج التدريبية، فقد  م العاملينونتائج تقيي سةتحرص اإلدارة على مراعاة التغيرات البيئية للمؤس
متوفرة بدرجة تساوي متوسط المقياس  اسي محايد أي أّن هذه العباراتجاءت النتيجة وفق مقياس ليكرت الخم

هو عد التحليل االستراتيجي أّن مستوى بُ ( 12)من الجدول (. كما يتضح 1=5÷15=5+1+1+2+1البالغ )
لُبعد التحليل االستراتيجي  الدراسةالكادر العامل في المؤسسة والشركات محل  محايد، مّما يعني أّن إدراك

. وتّدل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة متوسط
ظف نتائج تقييم حول العبارة التي تنّص على أّن اإلدارة توّ  وعدم انسجامها، فقد كان التشتت كبيرًا جداً 

العاملين والتشخيص الدقيق لنقاط القوة والضعف في أدائهم عند اختيار البرامج التدريبية، كما أّن التشتت 



 صائي واختبار الفرضيات:المبحث الثاني: التحليل اإلح

66 
 

كبير في إجابة المستبانين على العبارات: تأخذ إدارة التدريب بعين االعتبار الوظائف المستقبلية المستحدثة 
تحديد احتياجاتها التدريبية قبل اختيار البرامج التدريبية  تحرص اإلدارة علىقبل وضع الخطط التدريبية، 

وتنفيذها، تضع اإلدارة خطط وتصّورات عن االحتياجات التدريبية المستقبلية بمايدعم استراتيجيتها، ويظهر 
تحرص اإلدارة على مراعاة التغيرات البيئية للمؤسسة عند اختيار التشتت األقل في اإلجابات حول العبارات: 

إلى الحصول على المعلومات الالزمة إلعداد برنامج تدريبي يزيد من قدرتها تسعى اإلدارة برامج التدريبية، ال
على التكّيف مع التغيرات المستقبلية، تختار اإلدارة برامج التدريب التي تنّمي مهارات العاملين وقدراتهم في 

حول العبارة تتنّوع مصادر المعلومات  جاباتأقل مايمكن في اإل تشتتكان ال، و تشخيص الفرص والتهديدات
 وتّوظف الخبرة الشخصية في اختيار برامج التدريب الداعمة للخطط االستراتيجية. 

 التحليل الوصفي لبعد صياغة استراتيجية التدريب: -2

 التدريب : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات على عبارات بعد صياغة استراتيجية13/3لجدو 

 

 

العبارات محايد مما يدعو للقول غالبية النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي جاءت ل( أّن 13يبّين الجدول )
 ،(1البالغ عند القيمة ) أّن مستوى توّفر العبارات التي حصلت على هذه النتيجة تساوي متوسط المقياس

خطة لتطوير العاملين وتدريبهم بما يؤهلهم ألداء باستثناء العبارتين اللتين تنّصان على أّن اإلدارة تضع 
فقد جاءت  أعمالهم، وعبارة تحرص اإلدارة على اختيار البرامج التدريبية التي تتواءم مع رسالتها وسياساتها،
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عد صياغة استراتيجية كما يتضح من الجدول أعاله أّن مستوى بً  بنتيجة موافق وهي فوق متوسط المقياس،
 متوسط.عد صياغة استراتيجية التدريب هو ، أي أّن إدراك الكادر العامل لبُ محايدالتدريب هو 

وتدّل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة وعدم 
ة التشتت: تختار إجابات العبارات التالية المرتبة تنازليًا بحسب شدانسجامها، فقد كان التشتت كبيرًا جدًا في 

إدارة صياغة استراتيجية الشركة، تعتمد اإلدارة برامج التدريب التي تنمي مهارات وقدرات العاملين للمشاركة في
اف التي تساهم في تحقيق أهدعند اختيار البرامج التدريبية  التدريب مبدأ التشاركية مع المدراء والعاملين

استخدام مؤشرات األداء الخاصة باألهداف االستراتيجية كمعيار دارة إلى الشركة االستراتيجية، تسعى اإل
رئيسي في اختيار البرامج التدريبية، تعتمد اإلدارة على معايير محددة لمعرفة مدى الحاجة لتصميم برامج 
تدريبية خاصة أو االعتماد على برامج تدريب جاهزة، تقوم اإلدارة بتعديل الخطط والبرامج التدريبية لتتالءم 
مع التغيرات البيئية، كما أّن التشتت كبير حول العبارة التي تتضمن : تحرص اإلدارة على اختيار البرامج 
التدريبية التي تتواءم مع رسالتها وسياساتها، وكان تشتت إجابات المبحوثين أقل مايمكن حول العبارة تضع 

م، مّما يشير إلى توافق المبحوثين وانسجامهم دريبهم بما يؤهلهم ألداء أعمالهاإلدارة خطة لتطوير العاملين وت
 حول مضمون هذه العبارة.

 

 عد تنفيذ استراتيجية التدريب:التحليل الوصفي لبُ  -1

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد تنفيذ استراتيجية التدريب14/3جدول
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جاءت لغالبية العبارات موافق مّما يدعو للقول أّن النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي  (14جدول )يبّين ال
أّن مستوى تّوفر العبارات التي حصلت على هذه النتيجة هو بدرجة فوق المتوسط، باستثناء العبارتين اللتين 
تنّصان على أّن اإلدارة تحرص على جمع المعلومات أثناء تنفيذ التدريب لضمان التغذية العكسية للبرامج 

هداف ، وعبارة أّنه يتّم األخذ بعين االعتبار تدريب جميع العاملين سنويًا للتمّكن من تحقيق األالتدريبية القائمة
االستراتيجية، فقد جاءت النتيجة وفق مقياس ليكرت الخماسي محايد أي أّن هاتين العبارتين متوفرة بدرجة 

عد تنفيذ استراتيجية التدريب هو (، كما يتضح من الجدول أعاله أّن مستوى بُ 1تساوي متوسط المقياس البالغ )
هو عد تنفيذ استراتيجية التدريب لبُ  الدراسة، أي أّن إدراك الكادر العامل في المؤسسة والشركات محل موافق

 . بدرجة فوق المتوسط 

وتدّل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة وعدم 
مها، فقد كان التشتت كبيرًا جدًا في إجابات العبارات التالية المرتبة تنازليًا بحسب شدة التشتت: يتم انسجا

األخذ بعين االعتبار تدريب جميع العاملين سنويًا للتمّكن من تحقيق األهداف االستراتيجية، تحرص اإلدارة 
على برامجها التدريبية القائمة، كما أّن على جمع المعلومات أثناء تنفيذ التدريب لضمان التغذية العكسية 

التشتت كبير حول العبارات التالية : تحرص اإلدارة على تشجيع العاملين على تطبيق المعارف والمهارات 
المكتسبة من التدريب في تأدية عملهم، تعمل اإلدارة على تزويد الموارد البشرية بالمعارف والمهارات التي 

ية، وكان تشتت إجابات المبحوثين أقل مايمكن حول العبارات التالية: تسهم البرامج تتضمنها البرامج التدريب
إجراءات التدريبية في تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بفاعلية، تعمل البرامج التدريبية على تحسين وتنظيم 

الخطط واألهداف يذ مي المناسب لتنففي تهيئة المناخ المنظداخل الشركة، تسهم البرامج التدريبية العمل
 .بالشكل المناسب ية في تنفيذ مهام العملالتدريب البرامجسهم االستراتيجية، ت

 عد التقييم:التحليل الوصفي لبُ  -4

( أّن النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي جاءت لغالبية العبارات محايد مّما يدعو للقول 15يبّين الجدول )
(، باستثناء العبارات 1ى هذه النتيجة هو متوسط المقياس )أّن مستوى تّوفر العبارات التي حصلت عل

التالية:تقوم إدارة التدريب بتقييم البرامج التدريبية بعد انتهائها للتأكد من جودتها، تعتبر عملية التدريب أداة من 
ة وفق مقياس أدوات الرقابة السلوكية، تعتبر عملية التدريب أداة من أدوات الرقابة األدائية، فقد جاءت النتيج

(، كما يتضح من 1ليكرت الخماسي موافق  أي أّن هذه العبارات متوفرة بدرجة فوق متوسط المقياس البالغ )
أي أّن إدراك الكادر العامل في المؤسسة والشركات محل محايدالجدول أعاله أّن مستوى ُبعد التقييم هو 

 متوسط . لبعد التقييم الدراسة
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 ابية واالنحرافات المعيارية للعبارات التي تقيس بعد التقييم: المتوسطات الحس15/3جدول

 

وتدّل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة وعدم  
توظف  انسجامها، فقد كان التشتت كبيرًا جدًا في إجابات العبارات التالية المرتبة تنازليًا بحسب شدة التشتت:

اإلدارة نتائج التقييم في تحسين البرامج التدريبية وتطويرها، تقوم إدارة التدريب بتقييم التدريب أثناء تنفيذ 
العملية التدريبية لتصحيح االنحرافات وتجاوز نقاط الضعف، تعتبر عملية التدريب أداة من أدوات الرقابة 

: لتشتت كبير حول العبارات التاليةكما أّن اققة نتيجة التدريب، السلوكية، تقوم اإلدارة بتقييم نتائج األداء المتح
تقوم اإلدارة بمتابعة أداء العاملين بعد انتهاء البرنامج التدريبي، تعتبر عملية التدريب أداة من أدوات الرقابة 

ن تشتت إجابات ، وكااألدائية، تقوم إدارة التدريب بتقييم البرامج التدريبية بعد انتهائها للتأكد من جودتها
لمبحوثين أقل مايمكن حول العبارة التالية: تقّيم نتائج التدريب بالمقارنة مع معايير األداء المطلوبة لتنفيذ ا

 الخطط االستراتيجية.

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغير المستقل)استراتيجية التدريب( وأبعاده.16/3جدول

 
جاء ترتيب أّن درجة اهتمام العينة المبحوثة بتطبيق استراتيجية التدريب متوسطة، و ة وأظهرت نتائج الدراس
 حسب درجة االهتمام أو إدراك العينة المبحوثة للمتغير وهي مراحل استراتيجية التدريب أبعاد المتغير المستقل



 المبحث الثاني: التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:

70 
 

صياغة  -ية التدريبتنفيذ استراتيجعلى التوالي: )جاءت بالترتيب بناًء على قيم المتوسطات الحسابية 
 التقييم(. -التحليل االستراتيجي -استراتيجية التدريب

 

 التحليل الوصفي لب عد أداء المهام: -5

 ُبعد أداء المهاملعبارات التي تقيس لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لا3: /17جدول

 

غالبية العبارات التي تقيس الُبعد أداء ( أّن النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي جاءت ل17يبّين الجدول )
المهام موافق مّما يدعو للقول أّن مستوى تّوفر العبارات التي حصلت على هذه النتيجة هو فوق متوسط 

(، باستثناء العبارة التالية: يقوم العامل باألعمال والمهام المطلوبة وفق بطاقة الوصف الوظيفي، 1المقياس )
ياس ليكرت الخماسي محايد أي أّن هذه العبارة متوفرة بدرجة متوسط المقياس البالغ فقد جاءت النتيجة وفق مق

(، كما يتضح من الجدول أعاله أّن مستوى ُبعد أداء المهام هو موافق أي أّن مستوى أداء المهام لدى 1)
دارة العليا من وجهة نظر اإل متوسطفوق الجاء بمستوى تقييم  الدراسةالعاملين في المؤسسة والشركات محل 

 . والوسطى

وتدّل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة وعدم  
يقوم انسجامها، فقد كان التشتت كبيرًا جدًا في إجابات العبارات التالية المرتبة تنازليًا بحسب شدة التشتت: 

، وكان تشتت إجابات طاقة الوصف الوظيفي، يستغل الوقت لمصلحة العملباألعمال والمهام المطلوبة وفق ب
 .يلتزم بتطبيق قواعد وقوانين العملالمبحوثين أقل مايمكن حول العبارة التالية: 
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 التحليل الوصفي لُبعد األداء السياقي: -6

 داء السياقيُبعد األالحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات التي تقيس : المتوسطات 18/3جدول

 

 

األداء عد ت لغالبية العبارات التي تقيس البُ ( أّن النتيجة حسب مقياس ليكرت الخماسي جاء18يبّين الجدول )
موافق مّما يدعو للقول أّن مستوى تّوفر العبارات التي حصلت على هذه النتيجة هو فوق متوسط  السياقي

قترحات لتحسين سير العمل، يشارك في تنفيذ أعمال غير يقدم م(، باستثناء العبارات التالية: 1المقياس )
مطلوبة منه، يبحث عن مهام إضافية، يبذل جهد إضافي لتحسين صورة المؤسسة التي يعمل بها، يقبل 

، فقد جاءت النتيجة وفق مقياس ليكرت الخماسي محايد أي أّن هذه العبارة متوفرة بدرجة االنتقادات في عمله
هو موافق أي أّن  األداء السياقي(، كما يتضح من الجدول أعاله أّن مستوى ُبعد 1غ )متوسط المقياس البال

 الدراسةفي المؤسسة والشركات محل من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى لعاملين ل األداء السياقيمستوى 
 متوسط. ال فوق  جاء بمستوى تقييم

تشتت إجابات المبحوثين حول عبارات االستبانة وعدم  وتدّل قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة نسبيًا على 
يبحث انسجامها، فقد كان التشتت كبيرًا جدًا في إجابات العبارات التالية المرتبة تنازليًا بحسب شدة التشتت: 

عن مهام إضافية، التدريب يزيد من ارتباط العامل بشركته، يبذل جهد إضافي لتحسين صورة المؤسسة التي 
يتعاون مع زمالء العمل في حل وكان تشتت إجابات المبحوثين أقل مايمكن حول العبارة التالية: ، يعمل بها

 .المشكالت
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 الفرضيات: اختبار 2.0.1

يد أي األساليب اإلحصائية إلى إجراء اختباري االعتدالية والتجانس لتحد الدراسةنحتاج قبل اختبار فرضيات 
. وتتمثل شروط الدراسةفي اختبار الفرضيات التي يستند إليها  تي يجب استخدامهالية( ا)المعلمية، الالمعلم

 يةاالستقالل نلشرطيلة باالستقالل والعشوائية واالعتدالية والتجانس، فبالنسبة لمياستخدام االختبارات المع
 .عيذا ستقوم الباحثة بالتحقق من شرط االعتدالية والتوزيع الطبيوالعشوائية هما محققان ضمنًا في العينة، ل

 اختبار التوزيع الطبيعي )شرط االعتدالية(: -0

مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي تّم التحّقق من ذلك  الدراسةلمعرفة فيما إذا كانت عينة 
كما في الجدول من االختبارات الالمعلمية للعينة الواحدة، والنتيجة باستخدام اختبار كولموجورف سميرنوف 

 التالي: 

 اليةدنتائج اختبار سميرنوف لالعت:  3/19لو جد

 
 الفرضية الصفرية تقول: بيانات العينة تتبع التوزيع الطبيعي.

سميرنوف لق بمؤشر اختبار المتع Asymp. Sig. (2-tailed)( أن مستوى المعنوية 19)نجد من الجدول
بالتالي اليمكن ، %5وى المعنوية هو أكبر من مست األداء الوظيفي( -لمتغيرات الدراسة )استراتيجية التدريب

 بالنسبة للمتغيرين قمحقّ  وزعة بشكل طبيعي وشرط االعتداليةا يعني أّن البيانات مممّ رفض فرضية العدم، 
 .المذكورين
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 اختبار مستوى تطبيق استراتيجية التدريب ومستوى األداء الوظيفي: -0

 µ ≤ 3ريب اليتجاوز وسط المقياس أي أّن: الفرضية الصفرية األولى تقول: أّن متوسط استراتجية التد
 µ ≤ 3اليتجاوز وسط المقياس أي أّن:  قول: أّن متوسط األداء الوظيفيالفرضية الصفرية الثانية ت

الختبار الفرضيات العدمية السابقة تّم الحصول على النتائج  One Sample T- Testومن خالل اختبار 
 : التالية

 الستراتيجية التدريب واألداء الوظيفي  One- Sample Statistics: 20/3 .جدول

 
 لمتغيري الدراسة بالنسبة لوسط مقياس ليكرت الخماسي One Sample T- Test: 3/ 21لجدو 

 

 One وأّن االختبار   3.357( أّن متوسط استراتيجية التدريب لعينة الدراسة = 20نالحظ من الجدول )
Sample T-Test  0.05ح أّن يوّض  (21)بموجب الجدول >Sig=0.000   وبالتالي نرفض فرضية ،

الستراتيجية التدريب ويميل نحو الجانب الموجب  µ >3العدم األولى ونقبل الفرضية البديلة ومنه فإّن  
(. أي أّن  مستوى االهتمام باستراتيجية التدريب تميل وبشكل ضعيف جدًا ألن 3ويتجاوز وسط المقياس )

 تكون إيجابية.
   

-One Sample T وأّن االختبار 3.560بأّن متوسط األداء الوظيفي = ( 20من الجدول )نالحظ  وكذلك
Test  0.05يوّضح أّن  (21)بموجب الجدول >Sig=0.000   وبالتالي نرفض فرضية العدم الثانية ونقبل ،

(. 3ط المقياس )لألداء الوظيفي ويميل نحو الجانب الموجب ويتجاوز وس µ >3الفرضية البديلة ومنه فإّن  
 أي أّن  مستوى األداء الوظيفي يميل وبشكل ضعيف ألن يكون إيجابيًا.
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 األساسية: الدراسةعالقة االرتباط بين متغيرات  اختبار -1

راتيجية التدريب بأبعادها األربعة استذات داللة معنوية بين توجد عالقة ارتباط :رئيسية األولىالفرضية ال-0
 وتتفّرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:(.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) هواألداء الوظيفي ببعدي

 
الفرضية الفرعية األولى: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها  -0-0

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )األربعة وأداء المهام 
والذي من خالله يتبّين وجود  Linear correlation الختبار الفرضية تّم إجراء تحليل االرتباط الخّطي

عالقة بين متغيرين كمين، هذا التحليل يظهر قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين من خالل معامل بيرسون 
Pearson Correlation  فهذا يّدل على  1-ما اقتربت القيمة من فكلّ  1+و 1-والذي تتراوح قيمته بين

فهذا يّدل على أن العالقة بين  1+ما اقتربت قيمته من قوية وعكسية، وكلّ  ينبين المتغير  عالقةال أنّ 
 .رين متوسطة، في حين اقتراب قيمته من الصفر يّدل على أّن العالقة بين المتغيالمتغيرين طردية وموجبة

 : مصفوفة االرتباط الخطي بين استراتيجية التدريب بأبعادها وأداء المهام22/3جدول
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م تقول : التوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية التدريب ككل وأداء المهام فرضية العد
 (.α ≤ 0,05مستوى داللة )عند 

وبالتالي نرفض  Sig=0.000(، نالحظ أّن 22من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول )
لة إحصائية بين استراتيجية التدريب وأداء ، أي يوجد عالقة ارتباط ذات دالSig<0.05فرضية العدم ألّن 

 .0.627و قوية ودالة، كون معامل بيرسون =  أي طردية المهام تتسم هذه العالقة بأّنها موجبة

 ع عنها الفرضيات الفرعية التالية:تتفرّ 

 الفرعية األولى: العدمفرضية  -1-1-1

 ≥ αأداء المهام عند مستوى داللة )تيجي و داللة معنوية بين التحليل االسترا توجد عالقة ارتباط ذاتال 

0,05.) 

،  Sig<0.05أي أنّ Sig=0.000(، نالحظ أّن 22خطي المّوضح في الجدول )من خالل تحليل االرتباط ال
وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين التحليل االستراتيجي 

 ومتوسطة مّما يعني وجود عالقة ارتباط موجبة 0.517حظة معامل بيرسون نجد قيمته=وبمالوأداء المهام، 
الذي وأداء المهام، تدّل النتيجة على أّن اهتمام العينة المبحوثة بالتحليل االستراتيجي التحليل االستراتيجي بين 

 .متوسطة يسهم في تحسين أداء المهام

 الفرعية الثانية: فرضية العدم -1-1-2

 ≥ αذات داللة معنوية بين صياغة استراتيجية التدريب وأداء المهام عند مستوى داللة )وجد عالقة ارتباط الت

0,05.) 

، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 22من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول )
ت داللة إحصائية بين صياغة استراتيجية وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذا

وجود عالقة ارتباط موجبة  مّما يعني 0.520التدريب وأداء المهام، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=
وأداء المهام، تدّل النتيجة على أّن اهتمام العينة المبحوثة بصياغة صياغة استراتيجية التدريب بين  ومتوسطة

 .متوسط يسهم في تحسين أداء المهام الذي استراتيجية التدريب

 الفرعية الثالثة: فرضية العدم -1-1-1

 ≥ αذات داللة معنوية بين تنفيذ استراتيجية التدريب وأداء المهام عند مستوى داللة )التوجد عالقة ارتباط 

0,05.) 
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، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 22من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول )
وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تنفيذ استراتيجية 

مّما يعني وجود عالقة ارتباط موجبة  0.658التدريب وأداء المهام، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=
النتيجة على أّن اهتمام العينة المبحوثة بتنفيذ  وأداء المهام، تدلّ  وجيدة بين تنفيذ استراتيجية التدريب

 .جيدة يسهم في تحسين أداء المهام الذي استراتيجية التدريب

 الفرعية الرابعة: فرضية العدم -0-0-4

 (.α ≤ 0,05ذات داللة معنوية بين التقييم وأداء المهام عند مستوى داللة )التوجد عالقة ارتباط 

، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 22طي المّوضح في الجدول )من خالل تحليل االرتباط الخ
وأداء المهام،  التقييموبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين 

اء وأد مّما يعني وجود عالقة ارتباط متوسطة بين التقييم 0.494وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=
بشكل  المهام، تدّل النتيجة على أّن االهتمام بالتقييم الستراتيجية التدريب يسهم في تحسين أداء المهام

 .متوسط

 

 

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها الفرعية الثانيةالفرضية  -0-0
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )األربعة واألداء السياقي 
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 مصفوفة االرتباط الخطي بين استراتيجية التدريب بأبعادها األربعة واألداء السياقي: 23/3ولجد

 
فرضية العدم تقول: التوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين استراتيجية التدريب ككل واألداء السياقي 

 (.α ≤ 0,05مستوى داللة )عند 

وبالتالي نرفض  Sig=0.000(، نالحظ أّن 23جدول )من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في ال
األداء ، أي يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استراتيجية التدريب و Sig<0.05فرضية العدم ألّن 

 .0.575تتسم هذه العالقة بأّنها موجبة و قوية ودالة، كون معامل بيرسون =  السياقي

 :تتفّرع عنها الفرضيات الفرعية التالية

 الفرعية األولى: فرضية العدم -1-2-1

 ≥ αتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التحليل االستراتيجي واألداء السياقي عند مستوى داللة )ال 

0,05.) 

 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 23من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول ) 
Sig<0.05عدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين ، وبالتالي نرفض فرضية ال

مّما يعني وجود عالقة  0.466، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=األداء السياقيالتحليل االستراتيجي و 
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، تدّل النتيجة على أّن اهتمام العينة األداء السياقيارتباط موجبة ومتوسطة بين التحليل االستراتيجي و 
 بدرجة متوسطة. داء السياقياألبحوثة بالتحليل االستراتيجي يسهم في تحسين الم

 الفرعية الثانية: فرضية العدم -1-2-2

 αعند مستوى داللة ) األداء السياقيذات داللة معنوية بين صياغة استراتيجية التدريب و التوجد عالقة ارتباط 

≤ 0,05.) 

، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 23الجدول )من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في 
وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين صياغة استراتيجية 

مّما يعني وجود عالقة ارتباط موجبة  0.454التدريب وأداء المهام، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=
، تدّل النتيجة على أّن اهتمام العينة المبحوثة األداء السياقيياغة استراتيجية التدريب و ومتوسطة بين ص

 .بدرجة متوسطة األداء السياقيبصياغة استراتيجية التدريب يسهم في تحسين 

 الفرعية الثالثة: فرضية العدم -1-2-1

 ≥ αعند مستوى داللة ) األداء السياقيو ذات داللة معنوية بين تنفيذ استراتيجية التدريب التوجد عالقة ارتباط 

0,05.) 

، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 23من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول )
استراتيجية  وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تنفيذ

مّما يعني وجود عالقة ارتباط موجبة  0.616، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=التدريب واألداء السياقي
، تدّل النتيجة على أّن اهتمام العينة المبحوثة بتنفيذ األداء السياقيوجيدة بين تنفيذ استراتيجية التدريب و 

 .بدرجة جيدة داء السياقياألاستراتيجية التدريب يسهم في تحسين 

 الفرعية الرابعة: فرضية العدم -0-0-4

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )األداء السياقي ذات داللة معنوية بين التقييم و التوجد عالقة ارتباط 

، Sig<0.05 أي أنّ  Sig=0.000(، نالحظ أّن 23من خالل تحليل االرتباط الخطي المّوضح في الجدول )
األداء باط ذات داللة إحصائية بين التقييم و وبالتالي نرفض فرضية العدم، مّما يعني أّنه يوجد عالقة ارت

مّما يعني وجود عالقة ارتباط متوسطة بين التقييم  0.476، وبمالحظة معامل بيرسون نجد قيمته=السياقي
 .بدرجة متوسطة األداء السياقييسهم في تحسين  مام بالتقييم ، تدّل النتيجة على أّن االهتاألداء السياقيو 
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 تيجية التدريب على األداء الوظيفي:اختبار أثر استرا -2

: يوجد أثر ذو داللة معنوية الستراتيجية التدريب بأبعادها األربعة على الفرضية الرئيسية األولى -1
 وتتفّرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:  (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء الوظيفي ببعديه

 على أداء المهام ريبمعنوية الستراتيجية التد يوجد أثر ذو داللةالفرضية الفرعية األولى:  -0-0
  (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )

 Simple Linear  Regression Analysisالختبار هذه الفرضية نجري تحليل االنحدار الخطي البسيط  
، وذلك ألنّنا ندرس أثر متغير مستقل واحد وهو )استراتيجية  Enterهيوالطريقة المعتمدة في التحليل 

 لتدريب( على المتغير التابع )أداء المهام(.ا

 الختبار معنوية االنحدارFعلى إحصائية  ANOVA :3/24جدول

 
 Sig<0.05، نالحظ أّن Fعلى إحصائية  ANOVAالختبار النموذج من خالل جدول تحليل التباين 

تقل يؤثر في المتغير وبالتالي نرفض فرضية العدم، أي أّن االنحدار معنوي، مّما يعني أّن المتغير المس
التابع، بمعنى آخر: أن معلمة االنحدار تختلف معنويًا عن قيمة الصفر، وبالتالي نستطيع استخدام نموذج 

 االنحدار لشرح تغيرات المتغير التابع )أداء المهام(.

 ألثراستراتيجية التدريب على أداء المهام لنموذج االنحدار R Square: معامل التحديد 25/3جدول

 
إلى القوة التفسيرية لنموذج االنحدار والذي يشرح R Square يشير معامل التحديد ( 25من خالل الجدول )

هو معامل  Rمن تغيرات المتغير التابع )أداء المهام( بداللة المتغير المستقل ) استراتيجية التدريب(، و 39%
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غيرين المستقل )استراتيجية التدريب( والتابع بيرسون الذي يّدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وجيدة بين المت
 )أداء المهام(.

 : نموذج االنحدار الخطي ألثر استراتيجية التدريب على أداء المهام26/3جدول

 
، وبالتالي نرفض فرضية العدم Sig<0.05أي أّن   Sig=  0.000( أنّ 26ُيظهر التحليل في الجدول رقم )

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )اتيجية التدريب على أداء المهام أي يوجد أثر ذو داللة معنوية الستر 

 نستطيع كتابة معادلة االنحدار الخطي البسيط كما يلي: (26في الجدول ) من خالل النتائج

 استراتيجية التدريب 0.688+   1.348أداء المهام = 

التدريب( على المتغير التابع يعكس وجود أثر للمتغير المستقل )استراتيجية  β1ظهور معلمة ميل معنوية 
)أداء المهام(، حيث تشير معلمة استراتيجية التدريب إلى أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي 

 ، وهنا تظهر أهمية استراتيجية التدريب في شرح تغيرات أداء المهام.0.688إلى تحسين أداء المهام بمقدار 

المستقلة )أبعاد استراتيجية التدريب( على المتغير التابع )أداء المهام( تّم  لمعرفة أثر مجموعة من المتغيرات
باستخدام برنامج  Multiple Linear Regression Analysisإجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

SPSSتدريب( ، واألهم في هذا التحليل يتّم التّوصل إلى معرفة أكثر المتغيرات المستقلة )أبعاد استراتيجية ال
 تأثيرًا على أداء المهام )المتغير التابع( وهي منطقيًا َمْن لديها معلمة االنحدار األكبر قيمًة.

 ، وبالنتيجةSig<0.05نالحظ أّن  ANOVAاختبار النموذج من خالل جدول تحليل التباين يجب أواًل 
)أبعاد استراتيجية التدريب  المستقلةرفض فرضية العدم، أي أّن االنحدار معنوي، أو أّن واحدًا من المتغيرات ن

للمتغير  أو جميعها يؤثر في المتغير التابع، بمعنى آخر: أن واحدة من معلمات االنحدار األربعة( على األقل
 .تختلف معنويًا عن قيمة الصفر المستقل 
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 الختبار معنوية االنحدار Fعلى إحصائية  ANOVA: 27/3جدول

 
من تغيرات  %15إلى أّن نموذج االنحدار يشرح  R Squareامل التحديد يشير مع( 28من خالل الجدول )

تقلة )أبعاد استراتيجية التدريب(، مّما يّدل على وجود المتغير التابع )أداء المهام( بداللة المتغيرات المس
االنحدار  متغيرات أخرى تؤثر في المتغير التابع )أداء المهام( وغير مأخوذة بعين االعتبار في اختبار تحليل

 المتعدد الذي تّم إجراءه.

 لنموذج االنحدار ألثر أبعاد استراتيجية التدريب على أداء المهام. R Square: جدول معامل التحديد 28/3جدول

 
للتّوصل إلى معادلة االنحدار الخطي المتعدد البّد من معرفة معلمات االنحدار أي ميل المتغيرات المستقلة 

بعد اختبار فرضيات العدم ( 29، يمكن استنتاجها من الجدول )كّل على حدا لتدريب()أبعاد استراتيجية ا
 أدناه:الفرعية التالية 

 تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار أثر استراتيجية التدريب على أداء المهام 3/29:لجدو 
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 يتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية : 

 :ىفرضية العدم الفرعية األول-1-1-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي على أداء المهام 

اليمكن رفض فرضية العدم  Sig>0.05أي أّن   Sig=  0.945( أنّ 29ظهر التحليل في الجدول رقم )يُ 
 (.α ≤ 0,05د مستوى داللة )عنوبالتالي اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي على أداء المهام 

 فرضية العدم الفرعية الثانية: -1-1-2

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )اليوجد أثر ذو داللة معنوية لصياغة استراتيجية التدريب على أداء المهام 

اليمكن رفض فرضية العدم وبالتالي اليوجد  Sig>0.05أي أّن   Sig= 0.746( أنّ 29الجدول رقم ) ُيظهر
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )على أداء المهام  لصياغة استراتيجية التدريب و داللة معنويةأثر ذ

 فرضية العدم الفرعية الثالثة: -1-1-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )اليوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على أداء المهام 

 رفض فرضية العدمن ، وبالتاليSig<0.05أي أّن   Sig=  0.000( أنّ 29ُيظهر التحليل في الجدول رقم )
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )استراتيجية التدريب على أداء المهام  تنفيذيوجد أثر ذو داللة معنوية ل أي

 فرضية العدم الفرعية الرابعة: -1-1-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) اليوجد أثر ذو داللة معنوية لتقييم استراتيجية التدريب على أداء المهام

اليمكن رفض فرضية العدم وبالتالي  Sig>0.05أي أّن   Sig=  0.116( أنّ 29ُيظهر الجدول رقم )
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )اليوجد أثر ذو داللة معنوية لتقييم استراتيجية التدريب على أداء المهام 

 

عند  سياقيداء الاأللة معنوية الستراتيجية التدريب على : يوجد أثر ذو دال ثانيةالفرضية الفرعية ال-1-2
 (.α≤ 0,05مستوى داللة )

 Simple Linear Regression Analysisهذه الفرضية نجري تحليل االنحدار الخطي البسيط   الختبار
ة ، وذلك ألنّنا ندرس أثر متغير مستقل واحد وهو )استراتيجي Enterوالطريقة المعتمدة في التحليل هي

 (.سياقيداء الاألالتدريب( على المتغير التابع )
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 الختبار معنوية االنحدار Fعلى إحصائية  ANOVA 3/30 جدول

 

 

، حيث نالحظ أّن Fعلى إحصائية  ANOVAتّم اختبار النموذج من خالل جدول تحليل التباين 
Sig<0.05 ّن المتغير المستقل يؤثر في وبالتالي نرفض فرضية العدم، أي أّن االنحدار معنوي، مّما يعني أ

المتغير التابع، بمعنى آخر: أن معلمة االنحدار للمتغير المستقل )استراتيجية التدريب(  تختلف معنويًا عن 
 (.متغير التابع )األداء السياقيقيمة الصفر، وبالتالي نستطيع استخدام نموذج االنحدار لشرح تغيرات ال

 ألثر استراتيجية التدريب على األداء السياقي لنموذج االنحدار الخطي R Square: معامل التحديد 31/3جدول

 
إلى القوة التفسيرية لنموذج االنحدار والذي يشرح  R Squareيشير معامل التحديد ( 31من خالل الجدول )

هو  R( بداللة المتغير المستقل ) استراتيجية التدريب(، ويرات المتغير التابع )األداء السياقيمن تغ 33%
معامل بيرسون الذي يّدل على وجود عالقة ارتباط موجبة ومتوسطة بين المتغيرين المستقل )استراتيجية 

 التدريب( والمتغيرالتابع )األداء السياقي(.
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 : نموذج االنحدار الخطي ألثر استراتيجية التدريب على األداء السياقي32/3جدول

 
، وبالتالي نرفض فرضية العدم أي يوجد Sig<0.05أّن أي   Sig=  0.000( أنّ 32الجدول رقم ) ُيظهر

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقيأثر ذو داللة معنوية الستراتيجية التدريب على 

 من خالل النتائج نستطيع كتابة معادلة االنحدار الخطي البسيط كما يلي:

 استراتيجية التدريب 0.730+  .0121=  األداء السياقي

يعكس وجود أثر للمتغير المستقل )استراتيجية التدريب( على المتغير التابع  β1معلمة ميل معنوية  ظهور
(، حيث تشير معلمة استراتيجية التدريب إلى أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي السياقيداء األ)

األداء جية التدريب في شرح تغيرات ، وهنا تظهر أهمية استراتي0.730بمقدار  األداء السياقيإلى تحسين 
 .السياقي

( األداء السياقيلمعرفة أثر مجموعة من المتغيرات المستقلة )أبعاد استراتيجية التدريب( على المتغير التابع )
باستخدام برنامج  Multiple Linear Regression Analysisتّم إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

SPSS التحليل يتّم التّوصل إلى معرفة أكثر المتغيرات المستقلة )أبعاد استراتيجية التدريب( ، واألهم في هذا
 معلمة االنحدار األكبر قيمًة.الذي لديه  ير التابع(، أي معرفة الُبعد)المتغ اء السياقيداألتأثيرًا على 

، Sig<0.05 نالحظ أنّ  ANOVAتحليل التباين ( ل33)جدول اليجب أواًل اختبار النموذج من خالل 
وبالنتيجة نرفض فرضية العدم، أي أّن االنحدار معنوي، أو أّن واحدًا من المتغيرات المستقلة )أبعاد 

، بمعنى آخر: ) األداء السياقي( استراتيجية التدريب األربعة( على األقل أو جميعها يؤثر في المتغير التابع
تحليل االستراتيجي، صياغة استراتيجية التدريب، تنفيذ ة )الالمستقل اتأن واحدة من معلمات االنحدارللمتغير 

 تختلف معنويًا عن قيمة الصفر.  استراتيجية التدريب، التقييم(
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 الختبار معنوية االنحدار Fعلى إحصائية ANOVA : 33/3جدول

 
من تغيرات  %39إلى أّن نموذج االنحدار يشرح  R Squareيشير معامل التحديد ( 34من خالل الجدول )

( بداللة المتغيرات المستقلة )أبعاد استراتيجية التدريب(، مّما يّدل على وجود األداء السياقيالمتغير التابع )
( وغير مأخوذة بعين االعتبار في اختبار تحليل ر في المتغير التابع )األداء السياقيمتغيرات أخرى تؤث

 االنحدار المتعدد الذي تّم إجراءه.

 لنموذج االنحدار الخطي المتعدد ألثر اأبعاد استراتيجية التدريب على األداء السياقي R Square معامل التحديد3/34:لجدو 

 
للتّوصل إلى معادلة االنحدار الخطي المتعدد البّد من معرفة معلمات االنحدار أي ميل المتغيرات المستقلة 

والتي ( كّل على حدا، التدريب، التقييمالتحليل االستراتيجي، صياغة استراتيجية التدريب، تنفيذ استراتيجية )
 ( بعد اختبار فرضيات العدم الفرعية التالية أدناه:35يمكن استنتاجها من الجدول )

 : نموذج االنحدار الخطي ألثر أبعاد استراتيجية التدريب على األداء السياقي35/3جدول
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 يتفّرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 :عية األولىفرضية العدم الفر -1-2-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقياليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي على 

اليمكن رفض فرضية العدم  Sig>0.05أي أّن   Sig= 0.973( أنّ 35ُيظهر التحليل في الجدول رقم )
 ≥ αعند مستوى داللة ) داء السياقياألوبالتالي اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي على 

0,05.) 

 فرضية العدم الفرعية الثانية: -1-2-2

 ≥ αعند مستوى داللة ) األداء السياقياليوجد أثر ذو داللة معنوية لصياغة استراتيجية التدريب على 

0,05.) 

تالي اليوجد اليمكن رفض فرضية العدم وبال Sig>0.05أي أّن   Sig= 0.764( أنّ 35الجدول رقم ) ُيظهر
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقيأثر ذو داللة معنوية لصياغة استراتيجية التدريب على 

 فرضية العدم الفرعية الثالثة: -1-2-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقياليوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على 

، وبالتالي نرفض فرضية العدم Sig<0.05أي أّن   Sig=  0.000( أنّ 35ي الجدول رقم )ُيظهر التحليل ف
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقيأي يوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على 

 فرضية العدم الفرعية الرابعة: -1-2-1

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقيية التدريب على اليوجد أثر ذو داللة معنوية لتقييم استراتيج

اليمكن رفض فرضية العدم  Sig>0.05أي أّن   Sig= 0.065( أنّ 35ُيظهر التحليل في الجدول رقم )
 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة ) األداء السياقيعلى  معنوية للتقييموبالتالي اليوجد أثر ذو داللة 

 

في تطبيق مراحل استراتيجية ية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة المعنو اختبار الفروق  -1-4
 التدريب:

داللة معنوية في متوسطات استراتيجية التدريب بين المؤسسة اليوجد فروق ذات فرضية العدم الرئيسية: 
 (.α≤ 0,05)عند مستوى داللة  والشركات محل الدراسة
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 Oneلعينات دفعة واحدة ُيستخدم تحليل التباين األحادي اختبار فرضية تساوي متوسطات مجموعة من ا
Way ANOVAيجية التدريب( في كل فئة من فئات ، التي تهدف إلى مقارنة متوسطات متغير كمي )استرات

        وحيث ّأن شرط التوزيع الطبيعي للمتغير الكمي المتغير العاملي وهو المتغيرالمستقل )مكان العمل(. 
، يجب التحّقق من تجانس تباين المجموعات 30حقق كون حجم العينة كبير و أكبر من )االعتدالية( مت

Homogeneity of Variance  التي تتم مقارنتها، باستخدام إحصائيةLevene . 

 لمؤسسة والشركات محل الدراسةايارية الستراتيجية التدريب في كّل من نحرافات المعالمتوسطات احسابية واال :36/3جدول

 
 

 

 : اختبار تجانس تباين المجموعات الستراتيجيات التدريب في كّل من المؤسسة والشركات محل الدراسة 37/3جدول

 
وبالتالي اليمكن رفض  Sig > 0.05أّن  Test of Homogeneity of Variances( 37الجدول )من يتضح 

م مقارنتها، مّما يّدل على تحّقق شرط المجموعات التي تتبين تباين الفرضية العدم القائلة بتجانس أو تساوي 
 تجانس التباين.
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وهي  Fالمصاحبة إلحصائية  P Value = 0.032 نالحظ أّن قيمة ANOVA( 38الجدول ) خالل ومن
، وبالتالي نرفض فرضية العدم، ونستطيع القول بأّنه توجد فروق معنوية بين متوسطات  0.05أقل من 

 عمل.تبعًا لمكان الاستراتيجية التدريب 

 لمجموعات استراتيجية التدريب تبعًا لمكان العمل ANOVA: اختبار تحليل التباين 38/3جدول

 
 

لمقارنة  POT HOCنستخدم المقارنات البعدية أو غير المتساوية ولمعرفة أي من هذه المتوسطات متساوية 
، مقارنات متعددة الختبار متوسطات المتغير التابع )استراتيجية التدريب( لكل زوجين من الفئات على حدة

 Bonferroniمعنوية الفروق بين متوسطات المجموعات المقارنة باستخدام طريقة 
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 POT HOC: جدول المقارنات البعدية 39/3جدول

 
لجميع اختبار فروق المتوسطات  Sig > 0.05قد أظهر  Bonferroni( أّن اختبار 39نالحظ من الجدول )

معنوية بين  د فروقاتالقائلة بأّنه ال يوجتالي ال يمكن رفض فرضية العدم لكل األزواج المقارنة، وبال
المتوسطات،  فجميع المقارنات الُتظهر فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات الثنائيات المقارنة 

( حيث نالحظ 36وهذه النتيجة تتوافق مع مايظهره لنا الجدول ) الستراتيجية التدريب بحسب مكان العمل.
ب قيم المتوسطات الحسابية لمجموعات المتغير الكمي تبعًا لمكان العمل والفروقات فيما بينها ضعيفة تقار 

 الُتشّكل أي تباين قوي يؤخذ بعين االعتبار.
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 النتائج والمقترحات:تحليل المبحث الثالث:  2.2

 النتائج: 2.2.0

املين في اإلدارات العليا والوسطى، أّن غالبية أفراد العينة المدروسة من الع عينة الدراسةبّينت نتائج دراسة  -1
 %10، وغالبتهم وبنسبة دراسات عليا %1,6، وبنسبة  %11,1وبنسبة  هم من حملة الشهادات الجامعية

  سنة فما فوق. 20سنة، وكذلك عدد سنوات الخبرة لغالبيتهم 50تتجاوز أعمارهم 
 

متوسط،  في المؤسسة والشركات محل الدراسةالستراتيجي أظهرت نتائج التحليل أّن االهتمام بعملية التحليل ا -2
، الدراسةإذ تبّين اهتمام اإلدارات باختيار برامج التدريب التي تنسجم مع استراتيجية المؤسسة أو الشركة محل 

كما بّينت النتائج اهتمام أقل بالتنبؤ بالوظائف المستقبلية المستحدثة والتغيرات البيئية قبل إعداد الخطط 
، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة نتائج تقييم األداءوفق بي االهتمام بتحديد االحتياج التدريضعف و التدريبية، 

في محور)هل لديك ماتود إضافته(  قصينالسبب بحسب رأي أحد المست عزى يُ . و (2011)السعدون وآخرون، 
حتياجات التدريبية للموظفين عدم قيام اإلدارات بدراسة استراتيجية للموارد البشرية يتّم من خاللها تحديد اال

تخطيط وإدارة المسار الوظيفي للعاملين في المؤسسة والشركة  إلى تجاهلبشكل دقيق، باإلضافة  القائمين
، وتخصّص المتدربين . وأضاف آخر: بأّن هناك فجوة كبيرة بين برامج التدريب وطبيعة العملالسورية للنفط

. وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة لعمل أو االختصاص الوظيفيفمعظم برامج التدريب التقابل متطلبات ا
، وبذلك نعتقد بأّنه تقارير تقييم األداء المطّبقة شكلية وإجرائية روتينية تتّم بشكل نصف (2015)نصيف،

ول جميع حصكونها تفضي إلى  رات حقيقية لنقاط القوة والضعف في أداء العاملينسنوي التعِط مؤش
/ من القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 21المادة / %1ادل متماثلة تع ة ترفيعالموظفين على عالو 

 .اءكفّ لعاملين األل  يوجد تمييزال ، بمعنى آخر(1كما هو مّوضح في الملحق رقم ) 2001/ لعام 50/
 

 راسة متوسط، أظهرت نتائج التحليل أّن االهتمام بصياغة استراتيجية التدريب في المؤسسة والشركات محل الد -1
باستخدام مؤشرات األداء الخاصة باألهداف االستراتيجية كمعيار رئيسي في اختيار  مهتمااال نتيجة ضعف

البرامج التدريبية، وكذلك قلة االهتمام باعتماد معايير محددة لمعرفة مدى الحاجة لتصميم برامج تدريبية 
قلة اهتمام اإلدارات بتنمية مهارات وقدرات ى خاصة أو االعتماد على برامج تدريب جاهزة، باإلضافة إل

المدراء  لمبدأ التشاركية معإدارات التدريب ضعف لجوء العاملين للمشاركة في صياغة استراتيجية الشركة، و 
نعزو   (.2015وهي النتيجة التي توّصلت إليها دراسة )نصيف، التدريب صياغة استراتيجةعند  والعاملين

إنّما ُتبنى  في سياسة الشركةمالمح مستقبلية أو استراتيجية : )التوجد ى منهمحد المستقصرأي أب بالسب
الوجود لخطة عمل مستقبلية أو اعتماد لمؤشرات ما مهنية أو علمية  لسياسات بحسب الواقع الحالي وبالتاليا

صياغة خطط تدريبية (. وبالتالي فإنّنا نرى بأّنه يتّم يم أو التوصيف أو بتحديد المهامللبناء عليها في التقي
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تقصير في وضع خطط استراتيجية والمتوسط وحسب الحاجة اآلنية، مّما يعني وجود على المدى القصير 
، تتواءم والتغيرات البيئية المستقبلية داخل المؤسسة وخارجها تقابل االحتياجات المستقبلية للتدريب طويلة األمد

 ببناء قيادات لها القدرة على بناء االستراتيجيات.وهذه نتيجة طبيعية بسبب عدم اكتراث اإلدارات 
 

، إذ جيدةفي المؤسسة والشركات محل الدراسة أظهرت نتائج التحليل أّن االهتمام بتنفيذ استراتيجية التدريب  -1
فيها على تشجيع العاملين على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة من التدريب في تأدية اإلدارات  تحرص

بّينت النتائج اهتمام أقل  كما ، لتنفيذ الخطط واألهداف االستراتيجية مي المناسبظنمة المناخ التهيئو عملهم، 
التغذية باإلدارة  يضعف اهتماموكذلك تدريب جميع العاملين سنويًا للتمّكن من تحقيق األهداف االستراتيجية، ب

 ليا، وبالت(2015استنتاجات دراسة )نصيف،مع ، تتوافق هذه النتائج أثناء تنفيذهاالتدريبية  برامجلل العكسية
سيؤدي إلى صعوبة تحسين مدخالت عملية التدريب تصحيح االنحرافات و  تقاعس إدارات التدريب في فإنّ 

وقد أضاف أحد المبحوثين بأّنه: تقتصر البرامج التدريبية على تأهيل الكوادر  األهداف المرجوة.إلى  الوصول
، الفعلية مصمّمة لمقابلة االحتياجات التدريبيةالدورات التدريبية الجاهزة والغير  وبعضالعاملة المعينة حديثًا، 

وتجاهل الحاجة الحقيقية  ات االنتقائية لبعض اإلداراتللرغباختيار العاملين المرشحين للتدريب تبع قد يو 
 .للتدريب

 
، متوسطة والشركات محل الدراسة في المؤسسةأظهرت نتائج التحليل أّن االهتمام بتقييم استراتيجية التدريب  -5

حيث يقّل االهتمام لبعد التقييم متوسط.  الدراسةفي المؤسسة والشركات محل  اك العينة المبحوثةأي أّن إدر 
بمتابعة أداء العاملين بعد انتهاء البرنامج التدريبي، ويقّل االهتمام بتقييم نتائج التدريب بالمقارنة مع معايير 

ا أدى إلى عدم إمكانية التعّرف على درجة االستفادة من تنفيذ الدورات التدريبية، وهذا ممّ األداء المطلوبة، 
وهناك تأكيد من قبل أحد المبحوثين باختفاء المتابعة نهائيًا ألثر ، (2001)نعمان، يتفق مع نتائج دراسة 

لتعديلها ليتّم امج التدريبية الدورات التدريبية على عمل المتدرب بما يكفل معرفة السلبيات واإليجابيات بالبر 
تتم من خالل مقارنة نتائج يجب أن تتواءم مع متطلبات العمل وتطويره، ونعتقد بأّن عملية التقييم بحيث 

 ، بموجب مؤشرات للقياس، وهذه المؤشرات غير متوفرة واقعيًا.األداء المتحققة مع معايير األداء المطلوبة
  

جاء  الدراسةداء المهام  لدى العاملين في المؤسسة والشركات محل أظهرت نتائج التحليل أّن مستوى أ -6
العامل بأداء الواجبات األساسية المطلوبة منه في العمل ويحرص على فهم  جيد، أي يهتمبمستوى تقييم 

 ويمتلك اإلحساس بالمسؤولية وحب اإلنجاز،  وهذه النتيجة تتفق ،المهامتأدية التعليمات لتقليل األخطاء أثناء 
(. كما ُتظهر نتائج التحليل ضعف مستوى القيام 2011مع النتيجة التي تّوصلت إليها دراسة )الدليمي، 

باألعمال والمهام المطلوبة وفق بطاقة الوصف الوظيفي ويعود السبب بموجب رأي المبحوثين عدم توفر 
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ضافة إلى ضعف الرغبة بطاقة الوصف الوظيفي التي تحدد المهام والواجبات المطلوبة من العامل، باإل
، وعدم الفهم التام العمل المنجزلعدم ربط الحافز ب ، نعتقد أّن السبب يعودباستغالل الوقت لمصلحة العمل

 للواجبات والمسؤوليات والمهام يعزى السبب لعدم تّوفر وصف وظيفي واضح ومحدد.
 

جاء  الدراسةؤسسة والشركات محل أظهرت نتائج التحليل أّن مستوى األداء السياقي لدى العاملين في الم -7
العامل بالتعاون مع زمالئه في العمل لحل المشكالت التي تواجههم  متوسط. حيث يهتمفوق بمستوى تقييم 

أثناء إنجاز المهام، ويرشدهم ويقدم لهم يد العون، ويهتم بتوسيع مجال االتصال مع زمالئه في العمل أفقيًا 
وهذا يّدل على وعي العاملين وطبعهم االجتماعي وحرصهم على العمل في  ورأسيأ لغاية تنفيذ واجبات العمل،

 ،م. صلت إليها دراسة )الدليميبيئة يسودها التعاون واالحترام المتبادل وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توّ 
عمة ألهداف ية دا (، مّما يّدل على أّن التدريب يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي وخلق ثقافة تنظيم2011

كما أظهرت نتيجة  .(Daniels, 2003)ؤسسة وتتوافق هذه النتيجة مع ماتّوصلت إليه دراسة واستراتيجية الم
بة منه، أو المشاركة في تنفيذ أعمال غير مطلو البحث عن مهام إضافية أو التحليل ضعف اهتمام العامل ب

سسة التي يعمل بها، وضعف الرغبة نسبيًا في حضور دورات تدريبية بذل جهد إضافي لتحسين صورة المؤ 
سلبًا  التحفيز وعدم تكافؤ الفرص، الذي انعكس إضافية وُيعزى السبب بحسب المبحوثين انخفاض مستوى 
العتماد على برامج تدريبية لجوء إدارات التدريب لعلى رغبة العامل بتطوير قدراته ومعارفه، باإلضافة إلى 

الذي يتوافق مع طبيعة العمل  التحاكي االحتياج التدريبي المطلوب السيما التدريب الفني التخصّصينمطية 
 . وتخّصص المتدربين

 
يوجد عالقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها األربعة وأداء المهام، تتباين شدة هذه  -1

ت العالقة بين تنفيذ استراتيجية التدريب وأداء المهام العالقة بحسب أبعاد استراتيجية التدريب بحيث كان
أداء و استراتيجية التدريب تنتج أن العالقة بين أقواها شدة وأضعفها شدًة العالقة بين التقييم وأداء المهام، نس

 العملية التدريبية سيؤدي إلىعالقة طردية قوية أي أّن اهتمام اإلدارات العليا والوسطى وإيمانها ب المهام
ودراسة ( 2015، وقد أّكدت نتائج دراسة )نصيف،تحسين أداء األعمال المطلوبة وجودة األداء المحال

(Asfaw et al, 2015)  ،يعني أن تنفيذ البرامج التدريبية وهذا  على ذلك.( 2011ودراسة )صديق
تقييم ُيعزى لعدم وجود مؤشرات لقياس األداء ينعكس إيجابيًا على أداء المهام، وضعف ارتباط األداء بال

 الناتج عن التدريب.
 

، تتباين شدة هذه األداء السياقييوجد عالقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها األربعة و  -1
 سياقيال داءاألالعالقة بحسب أبعاد استراتيجية التدريب بحيث كانت العالقة بين تنفيذ استراتيجية التدريب و 
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أّن العالقة بين  ، نستنتجاألداء السياقيصياغة استراتيجية التدريب و بين أقواها شدة وأضعفها شدًة العالقة 
استراتيجية التدريب واألداء السياقي عالقة طردية قوية أي أّن اهتمام اإلدارات العليا والوسطى وإيمانها 

مّما  قي المحال وبشكل أقوى من عالقتها بأداء المهام، إلى تحسين األداء السيابالعملية التدريبية سيؤدي 
هداف االستراتيجية، أّن البرامج التدريبية تسهم في تهيئة المناخ المنظمي المناسب لتنفيذ الخطط واأليعني 

التي  وتذليل العقبات مشكالتلحيث أّنها تخلق الثقة بين العاملين، وتعزز التعاون فيما بينهم لحل ا
وبشكل أكبر من  سلوكيات واتجاهات العاملأي أن اسستراتيجية التدريب لها عالقة ب العملتعترضهم في 

 األداءمعدالت سيعزز وهذا  ( على ذلك.2015 وقد أّكدت نتائج دراسة )نصيف،، بأداء المهامعالقتها 
 ويزيد من كفاءته وفاعليته.

 
 ام وفق المعادلة التالية:أداء المه ة معنوية الستراتيجية التدريب فييوجد أثر ذو دالل -10

 استراتيجية التدريب 0.688+   1.348أداء المهام = 

، حيث 0.688مّما يعني أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين أداء المهام بمقدار 
ت إليها من تغيرات أداء المهام، وهذه النسبة تقارب النسبة التي تّوصل %39تشرح استراتيجية التدريب 

وهنا تظهر أهمية استراتيجية التدريب في تحسين ، (alshawabkeh & Alsawalhah, 2019)دراسة 
 الدراسةعن باقي المتغيرات األخرى التي لم تؤخذ بعين الحسبان في هذا  البحثأداء المهام، ولكن يجب 

تكون استراتيجية الترقية ونظام التحفيز كما ذكرها  من تغيرات أداء المهام والتي قد %61والتي تشرح 
 المبحوثون في إجاباتهم.

أداء المهام،  استراتيجية التدريب والتقييم في اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي وصياغة -11
في حين قها. نعزو ذلك لعدم إدراك العاملين في اإلدارة العليا والوسطى لمفاهيم هذه األبعاد وطريقة تطبي

يوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على أداء المهام، مّما يّدل على أّن تنفيذ استراتيجية 
من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى  التدريب هي المتغير األكثر أهمية في إحداث تغيير في أداء المهام

ين أبعاد استراتيجية التدريب لتحسين أداء المهام للعاملين وهو البعد األكثر أهمية من ب في عينة الدراسة،
لديها بحيث أّن زيادة تنفيذ استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين أداء المهام بمقدار 

)ثلجي و وهذه النتيجة تتوافق مع ماتّوصلت إليه دراسة  .أبعاد استراتيجية التدريب األخرى بوجود ، 0.573
 .(2016بن عالل، 

 
 األأداء السياقي وفق المعادلة التالية: ة معنوية الستراتيجية التدريب فييوجد أثر ذو دالل -12

 استراتيجية التدريب 0.730+   1.012األداء السياقي = 



 المبحث الثالث: تحليل النتائج والمقترحات:

11 
 

، 0.730مّما يعني أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين األداء السياقي بمقدار 
من تغيرات األداء السياقي،  وهنا تظهر أهمية استراتيجية التدريب  %33جية التدريب حيث تشرح استراتي

في تحسين األداء السياقي، وتشير بنفس الوقت لوجود متغيرات أخرى لم تؤخذ بعين الحسبان في هذا 
لترقية من تغيرات األداء السياقي، والتي قد تكون الرضا الوظيفي واستراتيجة ا %67والتي تشرح  الدراسة

فإنّنا نعتتقد أّن اهتمام اإلدارات العليا والوسطى بتطبيق  ونظام التحفيز كما ذكرها المبحوثون في إجاباتهم.
ّوفر مناخ منظمي يسوده التعاون والثقة بين العاملين فيما بينهم ويقّلل الصراعات استراتيجية التدريب سي

عامل لمؤسسته فيسعى بالتالي لتحسين صورتها أمام مّما يزيد من معدالت األداء وجودته، ويعزز والء ال
 الغير والدفاع عنها والحرص على مصالحها.

، سياقيداء الاأل فيوالتقييم  اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي وصياغة استراتيجية التدريب -11
، مّما يّدل على أّن تنفيذ سياقيلداء ااألفي حين يوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على 
وهو البعد األكثر أهمية  سياقيداء الاألاستراتيجية التدريب هي المتغير األكثر أهمية في إحداث تغيير في 

وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ،للعاملين سياقيداء الاأللتحسين  األخرى  من بين أبعاد استراتيجية التدريب
 سياقيداء الاألنفيذ استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين بحيث أّن زيادة ت ،(2015)ديب، 
، ونعزو عدم إسهام أبعاد استراتيجية التدريب أبعاد استراتيجية التدريب األخرى بوجود  0.668بمقدار 

 التدريب ليسف، والوسطى لمفهومها وطريقة تطبيقها اإلدارة العليااألخرى في األداء السياقي لعدم إدراك 
 فقط زيادة مهارات وقدرات العاملين وإّنما الّتغير في قيمهم واتجاهاتهم. 

 
ة يالتوجد فروق ذات داللة معنوية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة في تطبيق مراحل استراتيج -11

التدريب، وُيعزى السبب حسب رأي أحد المجيبين بأّن اإلجابات على االستبانة مرهونة بالوضع الراهن 
مة التي يعاني منها البلد، فاالستبانة تّمت في ظروف غير طبيعية، وفي ظل سياسات ترشيد اإلنفاق لألز 

في الملحق رقم  رفق، عماًل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المواالعتماد األساسي على التدريب غير المأجور
في مواكبة مستجدات الصناعة  انعكس سلبًا على نوعية وتنّوع البرامج التدريبية، والتأخر (، األمر الذي2)

تسّرب أعداد كبيرة من الكوادر إلى ضعف إمكانية رأب الفجوة الناتجة عن النفطية والغازية، باإلضافة 
الكوادر الداخلة  وذلك بسبب عدم إمكانية اعتماد ميزانية تدريب قادرة على تأهيل وتدريبالعاملة الخبيرة 

 .للعمل حديثاً 
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 :المقترحات 2.2.0

ة والشركات محل الدراسة االهتمام لوضع استراتيجي الء اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسةضرورة إي -1
 تدريب تحاكي تطّور األعمال واستمرارها.

تغيير في األنظمة والقوانين التي لسعي إلحداث نشر الثقافة التنظيمية الداعمة الستراتيجية التدريب، وا -2
 لة للتدريب.ة واضحة وفّعايتتعارض مع تبني استراتيج

التحليل الدقيق للبيئة الداخلية ضرورة ارتكاز نشاط التدريب على النهج االستراتيجي، والذي يتطلب  -1
التغيرات  خطط تدريبية متكاملة وشاملة تستجيب لكافة، لبناء الدراسةوالخارجية للمؤسسة والشركات محل 

 .بالشركة البيئية الداخلية والمحيطة
التشخيص  اتتمّكن من خالله(، ل)نصف سنوي األداء بشكل دوري دريب بنتائج تقييم تزويد دوائر وأقسام الت -1

 .، والتي على أساسها ُتحّدد نوعية وماهية برامج التدريبوالقصور فيه عفالضالدقيق لنقاط 
  ف الوظيفي، التي بطاقة الوصباالعتماد على تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بشكل دوري ودقيق  -5

المعارف والمهارات والقدرات التي يجب أن يمتلكها شاغل الوظيفة وأدوات العمل الالزمة لتأدية  تّوضح
 مهامه.

خطة تطوير المسار الوظيفي للعاملين، ليتّم في ضوء الوظائف المستقبلية المستحدثة، من خالل  رصد -6
 الوظيفي للعامل.خطط التدريبية المستقبلية، بمعنى ربط المسار التدريبي بالمسار ذلك وضع ال

 .وطبيعة العملاألولوية  ترتيب االحتياجات التدريبية حسب   -7
  ها.ة على بناء االستراتيجيات وتطبيقبناء القيادات اإلدارية القادر  -1
لتمكينهم من التعّرف على  مشاركة اإلدارة العليا لمسؤولي التدريب في عملية التخطيط االستراتيجي -1

 إلى تحقيقها مستقباًل، مّما يجعلهمعى المؤسسة والشركات محل الدراسة األهداف االستراتيجية التي تس
 قادرين على تطوير واختيار البرامج التي تساهم في تنفيذ األهداف االستراتيجية.

الالزمة، واعتبار التدريب من ضمن  وفير اللوجستياتبتاستمرارها، ضمان دعم العملية التدريبية و  -10
 المؤسسة والشركات محل الدراسة. االولويات االستراتيجية في 

التأكيد على تطوير البرامج التدريبية التي تتوافق مع االحتياجات التدريبية الفعلية وعدم االعتماد على  -11
 البرامج التدريبية الجاهزة.

 االهتمام بتقييم العملية التدريبية للتأّكد من تحقيق األهداف المرجوة من التدريب.  -12
التتأثير اإليجابي للتدريب على األداء الفردي  نتيجة التدريب، لمعرفة مدى اء المتحققتقييم األداالهتمام ب -11

 .والمنظمي بشكل عام
عن طريق التدريب في تأدية مهامه وواجباته  المكتسبةوالمعارف تشجيع العامل على تطبيق المهارات  -11

 الوظيفية.
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ربط الحوافز باألداء، بقصد زيادة الرغبة كالبحث عن العوامل األخرى المفسّرة لتحسين األداء الوظيفي،  -15
 .لدى العاملين بتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتقوية الدافع الذاتي لديهم بإتباع البرامج التدريبية بجدية واهتمام

 

 لدراسات الحقة: المقترحات 2.2.2

لدراسات الحقة يمكنها  آفاقًا جديدًة كمقترحاٍت  الدراسة، يقترح الدراسةفي ضوء نتائج  الّدراسة الميدانية لهذا 
 أن تدرس االتجاهات اآلتية:

 .اء دراسة مماثلة في ظل التّوجه نحو التنمية اإلدارية إعادة إجر  -1
 تحسين األداء.بين التدريب و  الدور المعّدل للمسار الوظيفي في العالقة  -2
 .على تقييم العملية التدريبية بطاقة األداء المتوازن أثر  -1
 .ا وكفاءتهاعلى فاعليته يةيبالتدر العملية تقييم أثر  -1
.تائج األداء المتحققة عن التدريباألداء المطلوبة في تقييم ندور معايير  -5



 

. 

 :المراجعقائمة  2.4

 قائمة المراجع العربية: 2.4.0

 الكتب العلمية: 2.2.2.2
سلسلة األداء االستراتيجي: أساسيات  (2001طاهر محسن منصور. ) ،و الغالبي ؛وائل محمد صبحي  ،إدريس -1

 دار وائل للنشر. :عمان، األردن، التقييم المتوازن  األداء بطاقة
 دار وائل للنشر والتوزيع. :عمان، األردن، 1طت ،إدارة الموارد البشرية (2007سعاد نايف. ) ،برنوطي -0
 .،مركز الخبرات المهنية لإلدارة: القاهرة ،مصر، العملية التدريبية (2002. )عبد الرحمن ،توفيق -0
 مركز الخبرات المهنية واإلدارية.: لقاهرةا ،1إلصدارا منهج مهارات التدريب (2001. )عبد الرحمن ،توفيق -2
 .إدارة الموارد البشرية في القرن الواحد والعشرين ،(2001. )درة ، عبد الباري ابراهيم ؛ الصالح، زهير نعيم -4
 جامعية.الدار ال :االسكندرية ر،مص، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية (2001. )حسن، راوية -1
 دار مجدالوي للنشر والتوزيع. :طرابلسإدارة األفراد،  (0114. )سعيد، صالح -6
 .،دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان، األردن ،اتجاهات حديثة في التدريب (2011خلف. ) بالل ،السكارنة -1
 .ر والتوزيعدار الشروق للنش :القاهرة ،1طتت ،التدريب مفهومه وفعالياته (2002أحمد حسن. ) ،الطعاني -1
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. :ألردنا، التدريب اإلداري المعاصر (2007حسن. )أحمد  ،الطعاني -1

دار  :بيروت، التطبيقين الدراسةاألسس السيكولوجية وأدوات  :إدارة القوى العاملة (1111أحمد. ) ،عاشور -01
 النهضة.

 .الدار الجامعية :القاهرة ،احية العلمية والعمليةإدارة الموارد البشرية من الن (2000. )صالح ،عبد الباقي -11
 .ردار زهران للنش :عماناألردن،  ،إدارة القوى البشرية (1116. )وصفي عمر ،عقيلي -12
دار وائل للنشر  :عمان، 1، طإدارة الموارد البشرية المعاصرة: بعد استراتيجي (2005. )عمر وصفي ،عقيلي -11

 والتوزيع.
 .فهم الهيكل الكامن لمحددات تقييم األداء الوظيفي الشامل (2012عامر علي. ) ،و العطوي  ؛سعد علي  ،العنزي  -11
دار وائل  :عمان، األردن، 1ط، اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل (2007. )طاهر ادريس ،الغالبي -15

 .والتوزيعللنشر 
 ية للنشر والتوزيع.دار الخلدون :الجزائر، 1 ط ، الوجيز في اقتصاد المؤسسة (2001فرحات. ) ،غول -01
دي والجماعي في المؤسسات السلوك التنظيمي: دراسة السلوك اإلنساني الفر  (2000. )محمد قاسم ،القريوتي -17

 دار الشروق للنشر والتوزيع. :عمان، األردن ،المختلف
 الحديث.المكتب الجامعي : االسكندرية، مصر، إدارة المعرفة وتطوير المنظمات (2001)عامر الخضير.  ،الكبيسي -01
. جامعة نايف رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين: داري واألمنيالتدريب اإل (2010. )عامر خضير ،الكبيسي -11

 العربية للعلوم األمنية.
 دار الفاروق للنشر والتوزيع. مصر: ،2، طإدارة الموارد البشرية (2006باري. ) ،كشواي -01
 .المكتبة األنجلو مصرية :القاهرة ،إدارة الموارد البشرية (0111) .أحمد سيد ،مصطفى -00
 .دار وائل للنشر :عمان، األردن ،إدارة الموارد البشرية: مدخل استراتيجي (2001. )عبد الرحيمخالد  ،الهيتي -22
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 المجالت والمقاالت العلمية:  2.2.2.8
 ،لنهضةمجلة ا "،دور التدريب في إحداث التغيير في المنظمات العامة الحكومية"( 2012األكلبي، عايض شافي. ) -1

 . 1، العدد11المجلد 
: دراسة ميدانية من وجهة "أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على األداء الوظيفي" (2016البطاينة، محمد تركي. ) -2

 .17-1، ص 11، مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،رين في البنوك التجارية األردنيةنظر المدي
دور التدريب في التحسين المستمر ألداء العاملين رؤية تحليلية " (2005) عبير طه. ،ليث سعد الله و سوادي حسين، -1

 .71، مجلد مجلة تنمية الرافدين" ، في إطار إدارة الجودة الشاملة
 "،يات ودالالتها في البيئة العربيةتكنولوجيا األداء البشري في المنظمات: األسس والنظر "( 2001عبد الباري. )، درة -1

 تنمية اإلدارية.المنظمة العربية لل
العوامل المؤثرة على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في الشركات المساهمة " (1111محسن. ) ؛مخامرةو ، أميمة ؛الدهان -5

 .101، ص 15المجلد  2، مجلة دراسات ،"العامة األردنية

معة تشرين للبحوث مجلة جا"، دور استراتيجية التدريب في التخطيط للمسار الوظيفي" (2015. )كندة علي ،ديب  -6
 www.tishreen.edu.sy. تم االسترداد من 121-106 ص ص (،1)17، العلمية والدراسات

 ،11العدد، مجلة التجارة والتمويل "، أثر سلوكيات القادة على التفكير االبتكاري للمرؤسين" (1111. )محمد ،زناتي -7
 .11ص

ية للعاملين في المصارف استراتيجية التدريب وأثرها على الجدارات السلوك" (2012. )عبد الله بن عطية ،الزهراني -1
تم االسترداد من  (.1)1، المجلة األردنية في إدارة األعمال "،السعودية التجارية

almanhal.com/Reader/Article/31423 
أثر استراتيجية التدريب على أداء العاملين في " (2011. )تحسين أحمد ،عطا الله محمد تيسير ، و الطراونة ،الشرعة -1

واالجتماعية،  سلسلة العلوم االنسانية ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات "،الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية
26(1.) 

مجلة  ،"فندقي ببغداددور التدريب في تقويم كفاءة أداء العاملين ضمن القطاع ال"( 2001لؤي. ) ؛لطيفو بطرس،  ؛رالشك -10
 .15(71، )اإلدارة واالقتصاد

 .مجلة كلية التربية ،"دور التدريب في تنمية رأس المال البشري " (2011رمزي أحمد. ) ،عبد الحي -11
مجلد ال، مجلة معهد اإلدارة العامة "،معوقات اإلبداع في المؤسسات السعودية"( 1111أحمد هيجان. ) ،عبد الرحمان -12

 .21 ص ،11
أثر استخدام استراتيجية التدريب على أداء العاملين لدى الدوائر اإلدارية في جامعة آل " (2011وليد مجلي. ) ،ةالعواود -11

 .17، المجلد مجلة المنارة "،البيت األردنية
 الرياض.،معهد اإلدارة العامة، "كيفية قياس فاعلية التدريب"( 2001راي. ) ،ليسلي -11
قياس أثر التدريب في أداء العاملين: دراسة " (2001. )مسي، سالم راشد، علي يونس؛ ديب، صالح شيخ؛ الشاميا -15

، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية"، ميدانية على مديرية التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان
11(1.) 

http://www.tishreen.edu.sy/
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مجلة العلوم  "،لعامينالتدريب االستراتيجي وأثره في تحسين أداء مكاتب المفتشين ا" (2015. )خالص خالدإ ،نصيف -16
 .61-27 ص (،16)21، االقتصادية واإلدارية

 الرسائل واألطاريح:  2.2.2.2

دور التمكين في تحسين األداء الوظيفي: دراسة ميدانية بنك الفالحة والتنمية " (2011فاطمة الزهراء. ) ،بزازي  -1
 قالمة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعةأطروحة في ،  "الريفية

 ،"أثر إدارة المسار الوظيفي على أداء العاملين في المنظمات الجزائرية" (2016. )نبية ،و بن عالل آمال ،ثلجي -2
 .لجزائرا ،التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم مذكرة لنيل شهادة ماستر في

عالقة بين الدعم التنظيمي المدرك وممارسات إدارة الموارد البشرية وتأثيرها ال" (2011الدليمي، فائق حمد عبد. ) -1
 جامعة بغداد. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"في سلوكيات فرق العمل في عدد من شركات المقاوالت العامة

ة على ميداني أثر استراتيجيات الموارد البشرية في األداء الوظيفي: دراسة" (2011الدليمي، موسى حمد شيحان. ) -1
 رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، العراق. "،الجامعات األهلية العراقية

 دراسة حالة الشركة الوطنية أثر البرامج التدريبية في تحقيق الميزة التنافسية:" (2011. )سعد سويلم ،الرشيدي -5
 .الكويت ة آل البيت،كلية إدارة المال واألعمال، جامع ،رسالة ماجستير "،لالتصاالت في دولة الكويت

 (2011. )السعدون، فهد بن حمد؛ عودة، أحمد عبد المجيد؛ العماج، فيصل بن حمود؛ ومناقش، فيصل بن علي -6
 "،دور البرامج التدريبية التخصصية في تحسين أداء العاملين في هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض"

 .الرياض :السعودية، األمنيةامعة نايف للعلوم للعلوم رسالة ماجستير، ج
أثر التدريب والتنمية في أداء العاملين بوجود إدارة المعرفة في وزارة المالية " (2011علي أحمد ثابت. )، السماوي  -7

 .األردن ،رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط ، "في اليمن
 رسالة ماجستير غير منشورة. ،"لوظيفياألنماط القيادية وعالقتها باألداء ا" (2001عبد الملك. )طالل  ،الشريف -1
ل للمسار الوظيفي في العالقة بين التدريب وأداء موظفي بعض " (2011. )حسام محمد ،صديق -1 الدور المعد 

 .السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،رسالة ماجستير ،"الشركات الصناعية بوالية الخرطوم
رسالة ماجستير في العلوم  ،"ي وتأثيره على األداء الوظيفي للعاملينالمناخ التنظيم" (2010. )شامي ،صليحة -10

 االقتصادية.
 جامعة الملك خالد. ،بحث منشور ،"أثر استراتيجية التدريب على تعزيز النمو الذاتي" (2001الطاهر. ) ،العتيبي -11
يقية على شركة االتصاالت : دراسة تطبأثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي" (2001أسعد. )، عكاشة -12

 رسالة ماجستير غير منشورة. "،في فلسطين
 ،"استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وأثرها على األداء الوظيفي" (2017ميسون اسماعيل محمود. ) ،الفقعاوي  -11

 .رسالة ماجستير
: دراسة حالة جامعة رة الوسطىعالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدا"( 2001عائدة عبد العزيز. )، نعمان -11

 األردن.، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجستير، "تعز الجمهورية اليمنية
والمعرفة االستراتيجية وانعكاسهما في تحديد  Swatالعالقة بين تحليل " (2011عالء عبد السالم. ) ،اليماني -15

 العراق. ،جامعة الموصل ،واالقتصادأطروحة مقدمة إلى مجلس كلية االدارة  ، "االستراتيجيات التسويقية
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 :(0رقم ) الملحق 2.1

 

 
 ةالجمهورية العربية السوري

 وزارة التعليم العالي
 الجامعة االفتراضية السورية

 

 وأخوتي في العمل، زمالئي

 من بعد التحية والسالم:

أضع بين أيديكم استبانة تّم تطويرها استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير تأهيل وتخّصص في 
أثر استراتيجية التدريب على األداء التي يتم إجراءها تحت عنوان:"  يةالدراسةإدارة األعمال، وذلك للدراسة 

" في قطاع المؤسسة العامة للنفط، ونظرًا لألهمية البالغة لرأيكم في إنجاح هذه الدراسة، آمل التكّرم الوظيفي
م، علمًا ( أمام االختيار الذي يعّبر عن وجهة نظرك √باإلجابة على جميع فقرات االستبانة من خالل وضع ) 

 العلمي. الدراسةبأّن إجابتكم ستكون موضع االهتمام والرعاية ولن تستخدم إاّل ألغراض 

 .الدراسةواليفوتني أن أتقّدم بجزيل الشكر واالمتنان على منحكم جزء من وقتكم الثمين لغاية 

 ولكم خالص التحية والتقدير،،،

 

 إشراف الدكتور:
ور    مجد صق 

 ة:إعداد الباحث          
 إيمان راتب النيصافي       
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 المحور الثاني : استراتيجية التدريب
 درجات مقياس ليكرت الخماسي العبارات الرقم

  

جداا 
ق 

واف
م

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

ق  
مواف

ير 
غ

الق
إلط

ى ا
عل

 

 وفق المراحل المتتابعة التالية؟ استراتيجية التدريب هل ترون بأنه يتّم تنفيذ  
 من خالل :التحليل االستراتيجي    -أوالً 
      تختار إدارة التدريب برامج التدريب التي تنسجم مع استراتيجية الشركة. -1

تأخذ إدارة التدريب بعين االعتبار الوظائف المستقبلية المستحدثة قبلوضع  -2
 الخطط التدريبية.

     

قاط القوة والضعف في تّوظف نتائج تقييم العاملين والتشخيص الدقيق لن -1
 أدائهم عند اختيار البرامج التدريبية.

     

تحرص اإلدارة على مراعاة التغييرات البيئية للمؤسسة عند اختيار البرامج  -1
 التدريبية.

     

تحرص اإلدارة على تحديد احتياجاتها التدريبية قبل اختيار البرامج  -5
 التدريبية وتنفيذها.

     

ارة إلى الحصول على المعلومات الالزمة إلعداد برنامج تسعى اإلد -6
 تدريبي يزيد من قدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية.

     

تضع اإلدارة خطط وتصورات عن االحتياجات التدريبية المستقبلية بما  -7
 يدعم استراتيجيتها.

     

املين وقدراتهم في تختار اإلدارة برامج التدريب التي تنمي مهارات الع -1
 تشخيص الفرص والتهديدات.

     

تتنّوع مصادر المعلومات وتّوظف الخبرة الشخصية في اختيار برامج  -1
 التدريب الداعمة للخطط االستراتيجية.

     

 من خالل:  صياغة استراتيجية التدريب ثانياً 
      التغيرات البيئية.تقوم اإلدارة بتعديل الخطط والبرامج التدريبية لتتالءم مع  -1

      تضع اإلدارة خطة لتطوير العاملين وتدريبهم بما يؤهلهم ألداء أعمالهم. -2

تحرص اإلدارة على اختيار البرامج التدريبية التي تتواءم مع رسالتها  -1
 وسياساتها.

     

تعتمد اإلدارة على معايير محددة لمعرفة مدى الحاجة لتصميم برامج  -1
 ة خاصة أو االعتماد على برامج تدريب جاهزة. تدريبي

     

     تختار اإلدارة برامج التدريب التي تنمي مهارات وقدرات العاملين   -5
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 للمشاركة في صياغة استراتيجية الشركة.
تسعى اإلدارة إالى استخدام مؤشرات األداء الخاصة باألهداف  -6

 امج التدريبية.االستراتيجية كمعيار رئيسي في اختيار البر 
     

عند اختيار المدراء والعاملين مبدأ التشاركية مع إدارة التدريب  تعتمد -7
 البرامج التدريبية التي تساهم في تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية. 

     

ثالثاً 
- 

 من خالل: تنفيذ استراتيجية التدريب

والمهارات من خالل  تعمل اإلدارة على تزويد الموارد البشرية بالمعارف -1
 البرامج التدريبية.

     

تحرص اإلدارة على جمع المعلومات أثناء تنفيذ التدريب لضمان التغذية  -2
 العكسية للبرامج التدريبية القائمة.

     

خطط المي المناسب لتنفيذ مناخ المنظفي تهيئة ال تسهم البرامج التدريبية -1
 .األهداف االستراتيجيةو 

     

تعمل البرامج التدريبية على تنظيم وتحسين اجراءات العمل داخل  -1
 الشركة. 

     

يتم األخذ بعين االعتبار تدريب جميع العاملين سنويًا للتمّكن من تحقيق  -5
 األهداف االستراتيجية.

     

      تسهم البرامج التدريبية في تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بفاعلية. -6
      بالشكل المناسب. األساسية البرامج التدريبية في تنفيذ مهام العمل تسهم -7
تحرص اإلدارة على تشجيع العاملين على تطبيق المعارف والمهارات  -1

 المكتسبة من التدريب في تأدية أعمالهم.
     

 من خالل : التقييم  رابعاً 
      نتهائها للتأكد من جودتها.تقوم إدارة التدريب بتقييم البرامج التدريبية بعد ا -1

      تقوم اإلدارة بتقييم نتائج األداء المتحققة نتيجة التدريب. -2

تقوم إدارة التدريب بتقييم التدريب أثناء تنفيذ العملية التدريبية لتصحيح  -1
 االنحرافات وتجاوز نقاط الضعف. 

     

      التدريبية وتطويرها.توظف اإلدارة نتائج التقييم في تحسين البرامج  -1

      تعتبر عملية التدريب أداة من أدوات الرقابة السلوكية. -5

      تعتبر عملية التدريب أداة من أدوات الرقابة األدائية. -6

      تقوم اإلدارة بمتابعة أداء العاملين بعد انتهاء البرنامج التدريبي. -7

      ع معايير األداء المطلوبة.تقييم نتائج التدريب بمقارنتها م -1
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 هل لديك ماتّود إضافته:

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

 

 المحور الثالث: األداء الوظيفي:
 هل ترون أّن البرامج التدريبية التي اّتبعها العاملون لديكم أّثرت على أدائهم من خالل؟ 

 أداء المهام:   -أوالً 
      يمتلك المرونة وسرعة اإلنجاز عند أداء المهام المطلوبة .  -1
      اء في العمل باحترام ولطف.يتعامل مع الرؤس -2
      يقوم بإنجاز المهام والواجبات المطلوبة بشكل أفضل. -1
      يقوم باألعمال والمهام المطلوبة وفق بطاقة الوصف الوظيفي. -1
      يهتم بأداء الواجبات األساسية المطلوبة في العمل. -5
      يستغل الوقت لمصلحة العمل. -6
      بتطبيق قواعد وقوانين العمل.يلتزم  -7
      يقوم بواجباته ومسؤولياته بدقة. -1
      يحسن الّتصرف في المواقف المفاجئة. -1

      يحرص على فهم التعليمات لتقليل األخطاء أثناء القيام باألعمال. -10
      يزيد اإلحساس بالمسؤولية وحب اإلنجاز. -11
 : األداء السياقي ثانياً 

      يقّدم مقترحات لتحسين سير العمل. -1
      يتعاون مع زمالء العمل في حل المشكالت. -2
      يشارك في تنفيذ أعمال غير مطلوبة منه. -1
      يرغب في حضور دورات تدريبية إضافية. -1
      يبحث عن مهام إضافية. -5
      عمل بها.يبذل جهد إضافي لتحسين صورة المؤسسة التي ي -6
      يقبل االنتقادات في عمله. -7
      يرشد زمالئه ويقدم يد العون لهم. -1
      يتقيد بتعليمات الصحة والسالمة المهنية.  -1

      يعمل عاى توسيع مجال االتصال مع زمالئه لغاية تنفيذ واجبات العمل. -10
      مل لديها.يزيد ارتباطه بالمؤسسة أو الشركة التي يع -11
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Abstract 

The study aimed to introduce the training strategy in its four dimensions: (strategic analysis - 
training strategy formatting -training strategy implementation -evaluation), and the empolyee 
performance in two dimensions: (tasks performance - contextual performance), and stand on 
the level of interest of applying the training strategy from the point of workers in the upper and 
middle management levels in the General Petroleum Corporation and its companies under 
study: (Syrian Petroleum Company, Al Furat Petroleum Co., Deir EZZor Petroleum Co., and 
Ebla Petroleum Co.), its relationship to employee performance and its impact in it, based on 
the quantitative approach, as a questionnaire was developed as a main tool for data collection 
based on a number of used measures, which included 60 statements, was distributed to a 
sample of 150 workers in the upper and middle management levels in the study sample, 114 
questionnaires were valid for analysis. Then, data is loaded and analyzed using the Statistical 
Analysis Program (SPSS). 
The most notably results of which the study concluded are: The interest of the General 
Petroleum Corporation and the companies under study in applying the training strategy stages 
is moderate, as well as the average level of employee performance, there is a strong and 
positive correlation between the training strategy and the two dimensions of empolyee 
performance, and the study showed that there is a significant impact of the training strategy in 
the Tasks performance and contextual performance, and there are no significant differences 
between the General Petroleum Corporation and the companies under study in applying the 
training strategy stages. 
 The most important proposals of which the study ended with are: The necessity of giving 
high and middle management in the General Petroleum Corporation and the companies under 
study attention to setting a training strategy that simulates the development and continuity of 
business, following the training strategic approach through careful analysis of the internal and 
external environment, to determine current and future training needs, by relying on the 
evaluation of the workers performance And job description card. Enhancing employees' desire 
to develop their skills and cognitive abilities by linking incentives to performance. Interest in 
designing training programs related to the work and corresponds to the actual training needs. 
And the necessity of the participation of training departments when developing the general 
strategies, support the training process with necessary logistics, and creat administrative 
leaders who are able to build strategies and implement them, and the study ended with 
proposals for subsequent studies in this context. 
Key words: Training strategy, Empolyee performance, General Petroleum Corporation Sector. 
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