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 ملخص البح 

 الُجةد ية التعريفية عند بداية التعيين المقدمةة للمننديةين التّأهيلإلى تقييم البرامج التدريبية  هدف البحث

ة أ اء المةةرار  الب ةةرية المسةةتجدّ  تحسةةين المفةةرنين إلةةى ال ةةراة العرمةةة لمريةةأ الها يةةة    رهةةر يةة 

الكفيي ءة  -1)السةةتة  ايةةة أبعةةر  أ اء المةةرار  الب ةةرية( أيةةرا  العينةةة مةةن  ةةه   رالُجةةد )المننديةةين 

سيرعة االنيدم ب ب لعميل  -5جيودة العميل ، -4كميية العميل المنجيز ،  -3االلتزام ب لعمل، -2البشرية ،

المنفةةة ية  كةراة  راية بةرامج التةدريا المتنرعةة    .التع ون والعمل بروح الفريق ( -6والشركة ،

امةر تةم  رايةة   نةة الةر المننديةين برلنسةبة .عنةد بدايةة التعيين الُجةد مننديين مريأ الها ية على ال

ة   نةة الةرهم لةةر  اييةرليا التعليميةةة للريةرل  التعليميةة المسةةت دمة مةن  بة  المةةدربين امةر تةم أ ةة

  عنةد بدايةة  ةدمتنم ية  الق ةر  التّةأهيل    نةة الةرهم لةر    ر التةدريا  الحديثة من  ب  ال ةراة

ت الدرايةةة اات ةةرف الفةةر س يةة  مسةةتريرا أبعةةر  أ اء المةةرار  الب ةةرية   المت يةةراا . امةةر كةةملالعةةر 

 الةة  التحليلة ، الرصةف  المةننج على االعتمر  تم (.الديم رايية)الجنس،العمر،ال برة ،المؤه  العلم

 براةرمج ايةت دا   تةم  تفسةيرهر البيراةرا لتحلية  اإللصةرلية اللةرهرة عةن البيراةرا  مة  علةى يعتمةد

SPSS المننديين المتدربين من المكراة العينة آراء اليت ه  اأ اة االيتبراة ، ُصممت25راإلصدا(

منندس من ارية اال تصرصرا  تم ترني  االيتبراة علينم  45الكل  (. ليث بلغ عد  المتدربين الجد 

 أعلى مي  لإل ربرا ارات لبعةد يةرعة أن إلى البحث صلُ     ايتبراه صرلحة للتحلي  . 40 تم ايتر ا  

أ ة  متريةك اةرن لبعةد اميةة   عد التعر ن  العمة  بةر ا الفريةي  يليةه الكفةرءة الب ةرية االادمرج يليه بُ 

  التّةأهيل  ر  عه ةة   يةة  ريةة مر بةة بةين مسةترر التةدريا البحث إلى   لص رام ز.العم  المنج

.  إلةى   ةر   )المعريةة ،ال برة،المنةررة،النمك السةلرا (  مسترر الكفةرءة الب ةرية بأبعر هةر ايربعةة

 امية العمة  المنجةز     مسترر االلتزا  برلعم التّأهيلعه ة   ية  رية مر بة بين مسترر التدريا 

ا تهف ي   إلى   ر  أظنر البحث .    ر ة العم   يرعة االادمرج  التعر ن  العم  بر ا الفريي

ير  ةرا   إلةى   ةر  أ اء المرار  الب رية المسةتجدة لبعةد الجةر ة ية  االاجةرن بةين الةةارر  اإلاةر  .

 البحةث  ااتنةىبعد الكفةرءة تُعةزر للعمةر .ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  العينة لر  التدريا التأهيل  ل

حةد ة ال تيةرر االلتير ةرا التدريبيةة لنةة  بتقديم مجمرعة مةن الحلةر   الترصةيرا ارعتمةر  مننجيةة مُ 

 صرصةية اة  كةراة لسةا ةبيعةة  ؤ ة ا  كةراة علةى أانةر لرلةة  رصةة  تراعةىالفئة بد ة  أن تُ 

نتسةا كلفة يرن  للمُ  ران السفر ةبرعته غير مُ ص ير مث   اتيّايهمية   ر   البحث امر أاد .عملنر

ديد ديدعرف القر   لل راة من الير  اي   يُ  الج  إلى المنلمة أهداف المنلمةة  ريةرلتنر  منمتنةر    الج 



 

 ت

 

 رؤيتنر  ترريخ ا أتنر  معلرمرا مقتضبة  مفيةدة تجيةا عةن التسةرؤالا اي ليةة المفتر ةة مةن  بة  

ديدالمنتسا  ة لتعرية  المنتسةا ب برعة لرلرا تعريفية بأمران ال راة الم تلفة البحث .امر أ صىالج 

ديد  .برل راة الج 

لعمة  مة  ، ةر ة ا  ،الكفةرءة الب ةرية ،االلتةزا  برلعمة  ،اميةة العالتّةأهيلالتةدريا  الكلم ت المفت حية :

 ،يرعة االادمرج ،التعر ن  العم  بر ا الفريي ،كراة المريأ ،التقييم .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 اإلهداء

 ال رل  يررية  ةن ي  الر ر  إلى هريت   ي ر  

 إلى من علمن  أن الحيرة  نر   العلم يها أب 

  أم إلى ملجئ   مصدر إلنرم  

 إلى يند   مها  أ رت  

 رنان إلى ألبرب  ن  ت   أ ال   عل    

 إلى ا  من يرادا   كجعن  إلامر  بحث   
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 شكر وتقدير 

 الحمد هلل رب العرلمين 

إ ارة   سةةم مر سةةتير –أتقةةد  بجزيةة  ال ةةكر إلةةى الكةةر ر التدريسةة  يةة  الجرمعةةة االيترا ةةية السةةررية 

 . MBA أعمر 

علةى  علةى الم ةر    رإكراينللتفض  ب لألست ذة الدكتورة شهن ز الخطيب ال كر  التقدير مرصر  

 . مر  دمته ل  من  عم معنر   علم  ا 

دي كييراز األسييت ذ الييدكتور شيي المؤلفةةة مةةن  لجنةةة المنر  ةةة  التحكةةيم المةةر رة امةةر أتقةةد  برل ةةكر إلةةى

 .على المهللرا  التعديها الت  أغنت البحثاألست ذ الدكتور ب سل شح دات  

لةةدعم ه اةة  ا أ ةةص السةةيد المةةدير العةةر  لتقديمةة ريةةأالتقةةدير مرصةةر  إلةةى ال ةةراة العرمةةة لم ال ةةكر  

 .ي التّأهرلمريأ  مديرية التدريا  ب اإل اريةال كر لمديرية التنمية  تسني  إاجرن البحث  

را لةةر  يةة  ال ةةراة لتعةةر انم يةة  تقةةديم اريةةة المعلرمةة الُجةةد  ال ةةكر  التقةةدير للةةزمهء المننديةةين 

 .رمرا  البيرارامن  ه  تريير المعلالبرارمج التدريب  

    برإلركةرامر أتقد  برل كر الجزي  لك  من يرهم من  ريا أ  بعيد ي  هة  الدرايةة يةراء بةرل برة أ

  التر يه .
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 للبح الفصل األول اإلط ر المنهج   .1

 مقدمة  .1.1

 لرظةرل ا مت لبةرا المراءمةة بةين ال ةراة لتحقيةي علينةر تعتمةد التة  الريةرل  أهم ألد التدريا يعتبر

 دراا ة ت رير إلى أيريية تندف بصررة ليث اإلاتر ية، نير ة بقصد اييرا   منرراا  دراا  بين

  تلة ي اتجةر  ية  يةلرانم  ت ةرير  ت ييةر اتجرهةرتنم  ديدة  معررف منرراا إاسربنم  إلى اييرا 

 فةرءةالك الةر   نةة مةن  ايافة  للعمة  ايصةل  اإل ارة أاةه تةرر اتجةر  ىإلة اعتةر    الةة  الة  عةن

  .اإلاتر ية

 أصةب ي  مسةتقبلنر،  ا عنةر ية   تةأثير مةن أهميةة لةه لمةر ،ابير ب ك  الب ر  العنصر على يرلترايز

 .أهداينر  غريرتنر إلى للرصر   ييلة الب ر  العنصر ي  االيتثمرر

 أصةب  الة  "التدريا" الحر ر العصر ي  الب ر  العنصر ي  االيتثمرر  يرل  أهم من إن  برلترل

. (1)يةراء لةد علةى  النرميةة مننةر المتقدمة  العرلم     من ابير عد  أ لريرا ي  مكرن الصدارة يحت 

للت ييةر  الت ةرير  ا ة  المنلمةرا لةةا   التدريا يعد  ييلة من الريرل  الت  تجع  اييرا  أاثر تقبها 

يإن أ  ت يير ال يمكن أن تحد  له آثرر إيجربية مر لم تكةن هنةرك افةرءاا ب ةرية تعمة  بر تنةر   تسةنم 

 ي  تفعي  عملية الت يير.

 بةين لةربكا براية تنر يمكةن ال رس الت  ألسن من برعتبرر  برلتدريا المؤيسرا اهتمر  تزايد يقد لةا

 ال رارا أهداف تحقيي يضمن الة  برلمؤيسة  برل ك  العرملين اييرا   بين المر ية اإلاترج عرام 

 ية  رغةات التة  المؤيسةرا ا  علينر تعتمد أيريية أصب  أ اة يرلتدريا ممكنة،  افرءة يعرلية بأابر

  .إاتر يتنر تحسين

 االرتقةرء إلةى تكةرن مةر ألرج اآلن أصبحت اإلاتر ية السررية ي  ظ  اينمة الراهنة  المؤيسرا إن

مةن  .الت ةرراا أيرنتنةر التة  التحةديرا صةرر م تلة  مرا نةة مةن تةتمكن  تحسيننر لتى برإلاتر ية

اا فرض بعد  العمرلة المؤهلة  اي  ةر  اال تصةر ية  العقربةرا  الصةعربرا ية  تةأمين   ة  ال يةرر 

 الق ةر  ية  اإلاتر يةة كفةرءةلل امحةد  الب ر  العنصر يهمية السررية تنبنت المؤيسرا   د  المرا 

 ايمثة   السةليم االيةت دا  علةى القةر رة الكةرا ر  ت ةرير تكةرين ية  التدريبيةة الجنةر  العةر   يهميةة

                                         
( ،إ ارة المرار  الب رية )ال بعة اي لى (، ار  ال  للن ر  الترني  ،عمرن اير ن .2010 ر ة ،محفرظ ألمد )  (1( 
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 اات ةرر البةرامج  ةه   مةن برلتةدريا االهتمر  نير ة  ه  من يلنر مر  هةا اإلاترج، عنرصر لبر  

 لقةي هة  أهميته القصةرر، من الرغم  على برلتدريا االهتمر  هةا من الرغم  على  لكن التدريبية،

ا منة .ال راة العرمة للمريأ ي  اإلاتر ية تحسين إلى التدريا أ ر  ه  أهدايه التدريا بةدء    صرصر

 العةر  الق ةر  مؤيسةرا ية  التةدريا افقةرا تركةيد علةى العمة   ةرر 2011 عةر  يررية ي  اينمة

ا  التةدريا على تركيد افقرا  تعم لنر  مستريرا أ اى ي  النر،  أصبحت   أصةب   ت فيضةنر، أيضةر

 إن مةن أهةم أاةرا  التةدريا لسةا ال ريةة منةه هةةر  .الضةر رية ال ةراة اللتير ةرا يقةك التةدريا

 .  أ  التر ين التّأهيلالتدريا 

 ييةه يعمة  لة ا برلمحيك  تعريفه عمله الفر  تقديم ي    رهر  يتمث  ،الُجد  العرملين النر  هةا  صي  

 يتحقية ية  الرظيفةة هةة  تلعبةه الةة   الةد ر العمة  ةريقةة عةن يكةرة  إع رلةه اي ةرر،  الرظةرل 

ديةد العرمة  ليةرة ية  نةممُ  التةدريا من النر  هةا  يعتبر العرمة ايهداف  التةأ لم علةى يسةرعد  ياةه الج 

ديةد الرظيفةة مة   التكية   ا ل الةد المحةيك مة  عةر  ب ةك   التةأ لم  يةد ب ةك  لعملةه  أ الةه ة،الج 

 .ليث أاه ال  رة اي لى .للمؤيسة

 راهةا لةدينريمكن للمنلمرا تحسين يعرليةة إ ارة الم بعد الترظي   اال تيرر الفعر  ، من أهم ال رس"

 ايالمة من  ه  االيت دا  االيتراتيج  لإلعدا .

 Onboarding  الجرااةةا اال تمرعيةةة   مةة  علةةى التكيّةة الُجةةد عمليةةة مسةةرعدة المةةرظفين  هةةر التّأهيةة

ديد ظرلفنم   اي اء ر أ لرية للمرار  الب ةريةالج  ، اإل اراا ة بسرعة  يهية. يجا أن يكرن هةا  الما

مةن السةكرن العةرملين ي تبةر ن التحةرالا  ية  المرلةة 25، ا  عر  أاثةر مةن   الراليرا المتحدةياه ي

 .(1)"المننية

 أ  للمةةرار  الُجةةد للعةةرملين  يةة  بدايةةة العمةة  أ  اإلعةةدا    التّةةأهيلالتةةدريا التةةر ين  أ  التةةدريا   

 الب رية المستجدة  إن تأهي  العرملين يعد من االتجرهرا الحديثة ي  التحفيز .

التدريب عند بداية الخدمة: ويشتمل ذلك التدريب على البرامج التعريفية والتمهيدية والبرامج الت   

ب العي ملين  ت الوظيفيية.ويت  تصيمي  وتنفيييه هيهر البييرامج لتزوييد الموظييف عليى المهيي را الُجييددتيدّرب

 (2).ب لمع رف الخ صة ب لمنظمة، ب إلض فة إلى االتج ه ت الَجديد

إن تأهي  العرملين ي  المنلمة هر مةن منةر   ظيفةة التةدريا يينةر.  يتضةمن التةدريا أيةرليا منلمةة 

ر  علةى المنةرراا المننيةة  السةلراية تعم  على إلدا  ت ييةر ية  يةلرك اييةرا  لتمكةننم مةن الحصة

ا.  تأهي  العرملين ي  المنلمة يتضةمن  القر رة على مسرعدتنم ي  تحقيي أهداينم  أهداف المنلمة معر

                                         
 (1(Rollag, K., Parise, S., & Cross, R. (2005). Getting new hires up to speed quickly. MIT Sloan  

Management Review, 46, 35-41  

. 192إ ارة المرار  الب رية الجرمعة االيترا ية السررية صفحة  (2014الفراج ،أيرمة )   (2( 
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ي  بداية عملنةم لبيئةة العمة  ية  المنلمةة مةن ليةث أهةداينر، ييريةتنر،  الُجد تر يه  تكيي  العرملين 

الخ.  هة  المرللة تتضمن  رالا لم تل  أ سر  المنلمةة  ةبيعة العم  بنر، التعرف على الزمهء...

ب ةك  ت ةعرهم بةأانم  ةزء مةن المنلمةة  ليسةرا  الُجةد للتعرف علينر ل لي  ر عمة  ةبيعة  لأليةرا  

 (1)إلى  لي كعرر برلر ر  ال مأاينة.غريبين عننر ممر يؤ   

رامج العمة  عةن ةريةي   ة  بة، التدريا الاتسرب منةرراا الُجد امر تتضمن عملية تأهي  العرملين 

 تدريبية مهلمة أثنرء العم  أ   رر ه، تسرعدهم ي  تعلم أصر  العم   إتقراه.

ا تتضةمن إامةر أي الُجةد برإل رية إلى ال  اجد أن برامج تأهية  العةرملين ال تقتصةر علةى العةرملين   ضةر

ة تسةعى اا اراةت المنلمةبرامج تدريبية لتحديث أ  إاسرب منرراا  ديةدة للعةرملين القةدامى   رصةة إ

مة  ة التة  تعلت رير مسترر العم  لدينم لتتهء  مة  الت ةرراا العلميةة  الفنيةة  اال تصةر ية ية  البيئة

 بنر.

 راة ر ة تُ سةتمرة ية  المنلمةرا   رصةة الكبيةرة مننةر،  عةلنةا اجد أن برامج تأهي  العرملين عمليةة مُ 

تنفيةةهر   لنةة  المنلمةرا للعمة  علةى تنليمنةر  منمة تنفيةهر إلى  لدة مت صصة ي  التنلةيم اإل ار

 يةلراية  ر  يكف  تحقيي ال رض مننر ممر يؤ   برلننريةة إلةى إاسةرب العةرملين منةرراا ينيةةب ك  يعّ 

عرليةة  تؤ   إلى نير ة إتقرانم لعملنةم  ر ةرهم عنةه ب ةك  يةؤ   إلةى تحقيةي أهةداف المنلمةة بكفةرءة

 را عملنم. يسرعد العرملين على التكي  م  مت لب

فتأهيل العي ملين مين أهيداف تخطييم الميوارد البشيرية: لتهيسية أسي   لتحدييد االحتي جي ت التدريبيية 

أو للمرشيحين للنقيل   (التّيأهيل)التيدريب اليهين تشيير التنبي ات للح جية إلييه   الُجيددسواء  للع ملين 

 ( 2)  والتحويل (.التّأهيل)التدريب التحويل ( أو للترقية )التدريب 

 

  البح مشكلة  .1.2

لةةى عتقةةر  ييريةةة الترظيةة  يةة  الق ةةر  العةةر  علةةى أيةةرس المسةةربقرا التةة  يةةتم اإلعةةهن عننةةر يةةراء 

ا أصةب  اإلأ  علةى مسةترر رلريةة مجلةس الةرنراءمسترر ال راة الرالدة أ  الرنارة  عةهن .  لةديثر

 اا أ  لكريةة ال ةنرعن ةريي  نارة التنمية اإل ارية ليةث يةتم تحديةد االلتير ةرا  ةةرا المسةربقرا 

 .يتم هةا ب ك    ر   يقر لهلتيرجالفئرا ي  الد لة لسد هةا االلتيرج  

                                         
. 169صفحة  ، الجرمعة االيترا ية السررية ، ( إ ارة المرار  الب رية2014الفراج ،أيرمة )  (1( 

.  18صفحة  الجرمعة االيترا ية السررية ، ،( إ ارة المرار  الب رية2014الفراج ،أيرمة )  (2( 
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ربقرا  تبقةةى يئةةة المننديةةرن الرليةةدة ال ر ةةعة لنلةةر  الفةةرن  التعيةةين المبركةةر  ةةررج مننجيةةة المسةة

ب ةك   رن،ليث يتم الفرن من رلرية مجلس الرنراء إلى الةرناراا  مةن ثةم يةتم الفةلحد اآلن الد رية 

 قةرار  الةد.  يتم تعيين هؤالء المننديةين بى ال رارا  المؤيسرا التربعة لنرمبركر من الرناراا إل

   هةةم مةةن ا تصرصةةرا متنرعةةة  يةةيكرارن بمرا ةة  العمةة  المتنرعةةة أيضةةر يةةراء برلمجةةر  اإل ار  أ

 ةر  تُ التة   الفن  أ  اإلاتةر    غيرهةر  يعتبةر المننديةرن يئةة أ لةى  يةي ب ر ةة الترصةي  الةرظيف 

يننم مةن  ييبركر ن عملنم مبركرة بعد صد ر  رار تعي لرملنر ك   مرااز م تلفة ي  الق ر  العر .

لعمة  تحمة   هةة  المبركةرة الفرريةة ية  اي  اليةر  الةة  يلة  صةد ر القةرار اإل ارة العلير ي  ال راة 

لمةةة المن لةةى ع علةةينم يةآثةةرر يةةلبمننديةةين برلعمةة  يمكةةن أن يكةةرن لةةه الكثيةةر مةةن الم ةةكها يةةزج ال

اء تسةةر  برلعمةة   ةةد يةةؤ   ي  ةةرء إ اريةةة أ  ينيةةة  هةةةا يلنةةر اضةةع  يةة  اي  عمليةةة  مجنةةم المُ 

   بعةةا اي  ةةرء  ةةد تعر ةةه للمحريةةبة أ علةةى ثقتةةه بنفسةةه   يةةيؤثر علةةى أ اء المننةةدس مسةةتقبها 

هنةر  التفتةي  ة مةن الر ربةة    د تص  إلى العقربة أليرار يراء ارات عقربةة إ اريةة أ  عقربة ةسرءلالمُ 

محةةد ة  ر يننم  تقةةديمنم للعمةة  بصةةررة علميةةة  يةةي مننجيةةة ت ةة الُجةةد تبةةد  أهميةةة تأهيةة  المننديةةين 

 . ج تدريب  تأهيل  ي  بداية العم  إ ضرعنم لبرارم

 هةةةا البراةةرمج التةةدريب  يجةةا أن يراةةز علةةى البةةرامج التعريفيةةة  التمنيديةةة  البةةرامج التةة  تُةةدّ رب 

ننديةةين علةةى المنةةرراا الرظيفيةةة  يةةتم تصةةميم هةةة  البةةرامج لتز يةةد المننةةدس برلمعةةررف ال رصةةة الم

 يةلس ، لةدمج المننديةين برلعمة  ب ةك  تةدريج  المرغربةة برلعمة  برلمريأ برإل رية على االتجرهةرا

ا  تعرية   تعريفنم برلعم   ب بيعة عم  ال راة  أ سرمنر الم تلفة  أهداينر  رؤيتنر  ريرلتنر  أيضةر

سةةري  ااةةدمر نم  ت   االمتثةةر  لألالمةةة نم علةةى االلتةةزا  الةةرظيف  المننةةدس بةةرلحقرس  الرا بةةرا  لةةثّ 

لتحسةةين  ةةر ة  اميةةة العمةة  المنجةةز يضةةها عةةن إ ةةراءاا ايمةةن  يعةةرليتنم الصةةحي   ريةة  افةةرءتنم 

ج التعريفيةةة رلتةدريا عنةةد بدايةة ال دمةةة:  ي ةتم  الةة  التةدريا علةةى البةرام"ي السةهمة ية  ال ةةراة .

ب العةةرملين  علةةى المنةةرراا الرظيفيةةة. يتم تصةةميم  تنفيةةة هةةة   الُجةةد  التمنيديةةة  البةةرامج التةة  تةةدّر 

ديدالبرامج لتز يد المرظ    .(1)"برلمعررف ال رصة برلمنلمة، برإل رية إلى االتجرهرا الج 

ي  ال ةراة اةأ   ايةد  ديةد لل ةراة  الُجد المننديين  برلترل  يمكننر من تحديد م كلة البحث برعتبرر 

ا ي   راال يملك  أ  إاا اةرن منقةر  إلةى المريةأ را المعلرمرا النلرية المكتسبة ي   رايتنم الجرمعيةة غرلبةر

 ال ةر  ب بيعةة عمة  المريةأ  ال يملكرن أ   برة ي  المجةر  العملة  ييكرن مثله مث  أ   ايد  ديد

                                         
192صفحة  ، الجرمعة االيترا ية السررية ، ( إ ارة المرار  الب رية2014الفراج ،أيرمة )   (1( 
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ا  ال أية  راية ب بيعة العم  ي  الق ر  ال ث  ال ةراة العرمةة ب بيعة عم  كراة منمة م عر    صرصر

بنم  برلترل   الت  عليه التقييد بنر  الر برا الت  يجا عليه معريتنر من ليث الحقرس  ،لمريأ الها ية

مةةن المنةةم  ةةدا إ ضةةرعنم لبراةةرمج تةةأهيل  تمنيةةد  تةةدريب  يةة  بدايةةة العمةة  لتعةةريفنم ب بيعةةة عمةة  

عةن  رااةا ايمةن  السةهمة  الجرااةا اإل اريةة  يضها  منمتنر  ريرلتنر ر ال راة  أ سرمنر  أهداين

مةن  بة  ال ةراة  اة  الة  للرصةر   عةن االتجرهةرا المرغربةة المتعلقة ب بيعة العم  اليةرم  يضةها 

بةةري اء لمسةةتريرا عرليةةة ليةةنعكس الةة  علةةى اإلاتر يةةة   ةةر ة ال ةةدمرا المقدمةةة للعمةةهء  الةةراهء 

 .رين ...)أصحرب المصلحة ( التجرر   المسري

  عمليةة اقة   ظيفة  ب راة أ نبية  كراة   ر  م ةترك  كةراة عرمةة من  ه  التجربة ال  صية

يا  المقةةربها مةة  القةةرلمين علةةى التةةدر الُجةةد   رايةةة  ا ةة  تةةدريا المننديةةين مةةن كةةراة ي ةةرر 

دمتنم  ةأهيل  ية  بدايةة يةؤالنم عةن التةدريا اي لة  أ  التةدريا التّة التراص  م  بعةا المننديةين 

ريةةرلتنر     ر  ية   يةرمنم بأعمةرلنم المرالةةة إلةينم     ر  ية  الةرتنم لل ةةراة  معةريتنم بأهةداينر 

   تر ننةةر  منمتنةةر    رهةةر يةة  اال تصةةر  يضةةها عةةن االاةةدمرج السةةلس  السةةري  يةة  العمةة   تسةةني

راص  مة  معنم بر ا الفريي  التالتراص  م  بقية اي سر   الزمهء  التعر ن معنم   ر رة العم  

ر العمةةهء  الةةراهء،  يةةؤالنم عةةن اميةةة   ةةر ة العمةة  المنجةةز  مسةةترر افةةرءتنم الب ةةرية  مسةةتر

 . يمكةن أنالتزامنم   امتثرلنم للةرال   مسةترر الر ةر الةرظيف  بعةد ال ضةر  لنةةا التةدريا التّةأهيل 

 تصرغ م كلة البحث بمر يل  :

  لعمل بشيكلب؟هل ت  دمجه   الُجدد ب لشركة الع مة لمرفأ الالذقيةدسين لل ف  أداء المهنهل يوجد خَ 

الشيركة  كي ف  لتحسيين أدائهي  في  الُجيدد  ف  بداية الخدمة للمهندسين التّأهيلهل التدريب صحيح؟ 

هيل  ؟ف وهل هو كي    وقت محددالتّأهيلتدريب وهل لل الع مة لمرفأ الالذقية ؟وهل يجب أن يستمر ؟

بييرات يييزوده  ب لمعيي رف والمهيي رات والخ الُجييدد  فيي  بداييية الخدميية للمهندسييين التّييأهيلالتييدريب 

 .؟الشركة ومهمة والنمم السلوك  الهي يتوافق وأهداف ورس لة

 

 أهداف البح    .1.3

 ي  ال راة العرمة لمريأ الها ية . الُجد ف على برارمج تدريا المننديين التعرّ  .1
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يةةة مةةن  ةةه   را الُجةةد أ اء المننديةةين  تحسةةين    يةة لالتّةةأهيف علةةى   ر التةةدريا التعةةرّ  .2

ر ة  ةاةدمرج ، يرعة اال ،المنجز )الكفرءة الب رية ،االلتزا  برلعم ،امية العم ايبعر  الترلية: 

 (.،  التعر ن  العم  بر ا الفرييالعم  المنجز

 . التّأهيل تقييم أ اء المننديين بعد ال ضر  للبرارمج التدريب  .3

 مةةن  ةةه  الترصةةيرا للرصةةر  إلةةى مسةةترر أ اء أيضةة  البحةةث  ةة  مت ةةة القةةرار بنتةةرلج  .4

 . المقترلرا

 أهمية البح   .1.4

ديد هم الدمرء الُجد يرلمننديرن  البحثمن أهمية الفئة الت  ه  مر    بحثال اتأت  أهمية هة   ية الج 

ديدال راة  هة  المجمرعرا  م  بداية الع مستقب  يتأهيلنم ي ة ه  الت  يتقر  علينم ال راة ي  الالج 

لةى يةينعكس ع على المنندس  برلترل  ببرارمج تدريب  محد ة التير رته التدريبية بد ة يينعكس إيجربر  

 .  ر ة  دمرتنر المقدمة للعمهء  المسريرينال راة  أ النر  إاتر يتنر 

تعزيةةز ب  ييسةةرعد التّةةأهيل بعةةد ال ضةةر  للبراةةرمج التةةدريب  الُجةةد امةةر أن عمليةةة تقيةةيم المننديةةين 

يم هةةة  االيجربيةةرا  العمةة  علةةى تهيةة  السةةلبيرا  ريةة  الترصةةيرا  المقترلةةرا لةةإل ارة العليةةر  تعمةة

ا لبرارمج تأهيل  مرلد على  سةترر مالتجربة على مسترر الرنارة بحيث يتم  ضر  المننديين  ميعر

مة   زء مننر   ر  م ةترك  مراعرة  صرصية المريأ ا راة عرم   صرصية ا  كراة الرنارة 

 .)مح ة الحر يرا ( ا راة إاتر ية  دمية بنفس الر ت

دة ن ليةث المة تقديم المقترلرا لتعدي  البرارمج التدريب  المفر ض من  ب   نارة التنمية اإل ارية مة

 . (  المحترر التدريبيبرعين ي  الد رة مر  ب  اي يرة)كنر  الد  ي  أ ر   رة   أ

ديدامر تأت  أهمية الدراية من أهمية البداية   ةة ؤة ي  مرظ  ين لسا الدرايةرا  ةرار البقةرء يُ الج 

امر هةر مةةارر ية  أيريةيرا إ ارة المةرار  الب ةرية ، يةرتبك اإلعةدا  ."ي  بداية الرظيفة بنسبة ابيرة

رظفين،  تحسةين المة،  اا فةرض معةد    ران أعلى من الر ةر الةرظيف  للمةرظفين ر  بمستريراالفعّ 

يت ة ن  رار  الُجد ٪ من المرظفين 90،   فا اإل نر . هةا منم ب ك   ر  برلنلر إلى أن اي اء

 (1)."البقرء أ  الةهرب ي  غضرن ايكنر الستة اي لى

 

                                         

(1(     Maurer, Roy. "New Employee Onboarding Guide." Society for Human Resource Management. Accessed July 18, 2019.  

https://www.shrm.org/about-shrm/Documents/NewEmployeeOnboardingGuide.pdf


 

7 

 

 الدراس ت الس بقة   .1.4.1

 الدراس ت العربية  .1.4.1.1

هةديت  الميوارد البشيرية " .بعنوان " دور التدريب ف  تحسيين أداء  (1) ( 2017دراسة )سكس ف ، -1

را التدريبيةة ،البةرامج ،  االلتير ةر   المتمثلة ي  )ايثر  التعيينالدراية إلى إبران   ر التدريا بأبع

بسةةكرة ،الجزالةةر.  إبةةران مةةدر  ،المةةرار  الب ةةرية يةة  مجمةة  يةةرال رن( يةة  تحسةةين أ اء التدريبيةةة

ية  هةة  الدرايةة  المؤيسةة.المت يراا المسةتقلةمسرهمة التدريا ي  تحسين أ اء المرار  الب رية ية  

(،عينةةة )ايثةةر  التعيين،االلتير ةةرا التدريبيةةة،البرامج التدريبيةةة(  المت يةةراا التربعةةة )أ اء العرملين

 عرم  ي  مجم  يرال رن)المؤيسة الرةنية للكنربرء  ال رن(. 33الدراية 

ا عه تحسين أ اء العرملين، امر تر اترلج الدراية :   ر  عه ة إيجربية  رية بين التدريا   ةة د أيضةر

دريبيةةة بةةين أبعةةر  التةةدريا  أ اء المةةرار  الب ةةرية )تلنةةر العه ةةة ب ةةك  ابيةةر يةة  االلتير ةةرا الت

 (.ةر  الب ريعيين  أ اء المرا، أ عفنر ي  البرامج التدريبية ي  لين ال تر د عه ة بين ايثر  الت

ر  أايد على أهميةة العنصةر الب ةر  ليةث أن العنصةر الب ةالت :عالقة الدراسة بموضوع البح  -

لب ةرية ااأهم أصر  المنلمة على اإلةهس امر أن للتدريا أهمية    ر ي  تحسين أ اء المرار  

اةدا علةى أالدرايةة  بك  أاراعه  مننر التدريا ي  بداية ال دمة بعد التعيين مبركرة ليث أن هة 

ا يةة امت يةراايثةر  التعيةين  أهميةة تحديةد االلتير ةرا التدريبإبران أبعةر  التةدريا المتمثلةة ية  

ايةتنر ر لرلةة  ربرإل رية أن الدراية لق ر  إاتةر   امة مستقلة للمت ير الترب  أ اء المرار  الب رية

 .مريأ الها ية 

 هةديت الدرايةة إلةى التعةرف  "بعنوان "دور التيدريب في  أداء العي ملين (2) (2016)الهدي، دراسة -2

.  هةديت هداف، المبر ئ   معر را الت بيياإلةرر العر  للتدريا من ليث المفنر  ،ايهمية، اي على

ا إلى التعرف على العه ة بين ) يرل  التدريا، االلتير  (  أ اء را التدريبيةة  البةرامج التدريبيةةأيضر

 العرملين  ي  بن  ييص  اإليهم  السر اا  ير  اريت  ، رب  ،السر ان.

 المت يةراا المت يراا المستقلة للدرايةة )بةرامج التةدريا ، يةرل  التةدريا، االلتير ةرا التدريبيةة ( 

 مرظ  ي  يرع  البن  ي  اريت    رب .  )36(التربعة )أ اء العرملين(، ارات العينة من 

                                         
( "  ر التدريا ي  تحسين أ اء المرار  الب رية " . ريرلة مر ستير غير من ررة ،الية العلر  اال تصر ية   2016يكسرف،عهء الدين ،) 

 )1)التجررية  علر  التسيير ، رمعة محمد  يضر ،بسكرة .

( "   ر التدريا ي  أ اء العرملين " ، ريرلة مر ستير ،الية اال تصر   العلر  اال ارية ، رمعة اإلمر  المند  .6201الند ،عرض هللا عل  محمد ،)  (2( 
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اتةةةرلج الدرايةةةة:   ةةةر  عه ةةةة ااا  اللةةةة إلصةةةرلية بةةةين )بةةةرامج التةةةدريا،  أيةةةرليا التةةةدريا، 

 . بين أ اء العرملين من  نة أ رر اللتير را التدريبية( من  نة ا

 اء ن  نةة   أ تكرن هة  العه ة إيجربيةة  ريةة بةين )تنةر  البةرامج التدريبيةة  اييةرليا التدريبيةة( مة

دريبيةة ير ةرا التالعرملين من  نة أ رر ،لتصةب  عه ةة إيجربيةة مترية ة بين)الد ةة ية  تحديةد االلت

 .ملية التقييم تعزن ثقته برإل ارة ترصلت إلى م رراة المرظ  ي  ع .ن( أ اء العرملي

س وإليى يي دي إليى تعزييز الثقية بي لنف الُجيددوتوصلت الدراسة إلى أن التدريب التعريف  للميوظفين 

لج  إلةةى أن ا تيةةرر أيةةلرب التةةدريا لسةةا اةةر  ةبيعةةة العمةة  يةةؤ   إلةةى اتةةر رفييع الييروح المعنوييية.

 مر ية. 

لتير ةرا صت به الدراية: هر ا ر ثقرية التدريا  إكراك  المرظفين ية  عمليةة تحديةد اال أهم مر أ 

 عةزن الثقةةةالتدريبيةة لهيةتفر ة مةن آرالنةم ،ليةةث أن تفعية    ر المرظة  ية  يةةير العمليةة التدريبيةة ي

ابةة ا مرالديه. االهتمر  برلتدريا ال رر   ليث يتم تبر   ال براا علةى مسةترر الةد    تبنة  أيةرلي

رمةرا نيةة المعل لديثة لتقييم اي اء  إ راء ايتبيرن لرأ  المرظفين ي  عملية التقيةيم . ت ةرير علةم تق

  ت صيص  رلزة مميزة للمرظ  المثرل .

يبيةةة هةة  العه ةةة االيجربيةةة القريةةة بةةين تنةةر  البةةرامج التدرعالقيية الدراسيية بموضييوع البحيي  : -

اةرمج هميةة البرأت ير الترب  أ اء العةرملين  تأايةدهر علةى  اييرليا التدريبية امت يراا مستقلة للم

يةةةةؤ   إلةةةةى تعزيةةةةز الثقةةةةة بةةةةرلنفس  إلةةةةى ريةةةة  الةةةةر ا  الُجةةةةد التعريفةةةة  التةةةةدريب  للمةةةةرظفين 

ا تنر لنةةةر أهميةةةة ا ةةةر الثقريةةةة التدريبيةةةة  إكةةةراك المةةةرظفين يةةة  عمليةةةة تالمعنرية. حديةةةد  أيضةةةر

 .  من أ   تعزيز ثقة المرظ  بنفسهالااللتير را التدريبية لهيتفر ة من آرالنم  

 دور التييدريب فيي  رفييع كفيي ءة أداء مييوظف  القطيي ع العيي م"" بعنييوان (1) (2014دراسية )الغ مييدي، -3

النةةدف مةةن الدرايةةة هةةر معريةةة   ر التةةدريا يةة  ريةة  افةةرءة أ اء مةةرظف  الق ةةر  العةةر  يةة  مكتةةا 

  ةةد تمثلةةت م ةةكلة  .من قةةة البرلةةة الضةةمرن   اال تمةةرع  يةة   نارة ال ةةؤ ن اال تمرعيةةة  العمةة  يةة 

ا ابيراا ية  عمليةة التةدريا لمرظفينةر العةرملين  ،الدراية ي  أن الق رعرا الحكرمية أغلبنر ترا ه اقصر

( يةةر اا 40 بلةةغ لجةةم العينةةة )   ةةد ا تصةةر التةةدريا يينةةر علةةى مسةةتريرا إ اريةةة معينةةة   ن أ ةةرر

                                         
( ،"  ر التدريا ي  ري  افرءة أ اء مرظف  الق ر  العر   راية لرلة  نارة ال ؤ ن اال تمرعية ، مكتا 2014ال رمد ، رلد عبد هللا .) 

 )1)الضمرن اال تمرع  ،ريرلة مر ستير الية العلر  اإل ارية   المرلية ، رمعة البرلة .
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البرلةة،  تمثلةت أهةم النتةرلج ية  مرايقةة  مرنعين على يةر   مكرتةا الضةمرن اال تمةرع  ية  من قةة

 .أيرا  عينة البحث على   ر التدريا ي  نير ة افرءة اي اء  لر تنم إليه لت رير أ النم

ل ةراة اأانر تتنر   مرظف  الق ةر  العةر  امةر ية  لرلةة  رايةتنر عالقة الدراسة بموضوع البح : -

  مت يةر تةرباية  افةرءة مةرظف  الق ةر  العةر  العرمة لمريأ الها ية  إبرانهر يهمية التدريا ي  ر

 ظفين ي اء تنر لنةةر اي اء ببعةةد  ايهةةم افةةرءة المةةرللمت يةةر المسةةتق  التةةدريا يةة  الق ةةر  العةةر  

 .ايعمر  الصحيحة بعنرصرهر ايربعة )المعرية  المنررة  ال برة  النمك السلرا (

ي ت التدريب لتطيوير الميوارد البشيرية في  بعنوان: "أثر استراتيج (1) ( 2010دراسة  )الس مرائ ،  -4

  ."القط ع الحكوم 

هةةةديت هةةةة  الدرايةةةة إلةةةى تعةةةرف أثةةةر ايةةةتراتيجيرا التةةةدريا )المتةةةدربرن  رغبةةةتنم يةةة  التةةةدريا، 

ب ( مج التدريالمدربرن، منرهج برامج التدريا، ال دمرا اإل ارية  اإلكرايية   أثرهر ي  اجرا البرار

يعيةةة، )تحقيةةي أهةةداف الةةد رة  تر متنةةر لهلتير ةةرا التدريبيةةة،  الدايةة  ت ةةرير المةةرار  الب ةةرية 

  الرغبة ي  الت يير(. ي   نارة الكنربرء ي  العراس.

 نةة الةر لنجةرا عمليةة التةدريا مةن   الفعرلةة من النتةرلج التة  ترصةلت إلينةر الدرايةة أن العرامة   

يةةة ن  ةةه  عقةةد الةةد راا التدريبالمةةدربين هةة  المراظبةةة علةةى تةةدريا المتةةدربين  ريةة  افةةرءتنم مةة

عةد   لتةدريا هة  الند اا التثقيفية، امر تبين أن أهم الم كها الت  ترا ه المدربين ي  أثنرء عملية ا

 ر ن أن ي  ر  الت بيي العمل  للمنرراا الت  يحص  علينر المتدرب، امر بينت الدراية أن الةارر 

ر مر  الةةارر المرار  الب رية،   د ير   ال  إلى اهتايتراتيجيرا التدريا تؤثر ب ك  أابر ي  ت ري

 .ب ك  أابر ي  الحصر  على منرراا  معررف  ديدة ي  عملنم

لمةرار  هر تنر   الدراية يثر ايةتراتيجيرا التةدريا لت ةرير اعالقة الدراسة بموضوع البح  : -

لتير ةرا أهميةة تحديةد االالب رية ية  الق ةر  العةر  احرلتنةر هةة  امةر أن هةة  الدرايةة تؤاةد علةى 

تنر لنةر   لعرملينالتدريبية بد ة  تؤاد على أبعر  اي اء برلدايعية  الرغبة لتحسين النمك السلرا  ل

النةد اا  أيضر أهمية مراظبة المدربين على تدريا المتدربين  ري  افرءتنم  تأايةدهر علةى أهميةة

 .التثقيفية التدريبية

                                         
لت رير المرار  الب رية ي  الق ر  الحكرم    ر  الكنربرء ي  العراس ،ايار يمية ( ."أثر ايتراتيجيرا التدريا 2010السرمرال  ،ألمد .)

 )1) العربية ي  الدامررك .
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"عالقييييية التيييييدريب بيييييأداء األفيييييراد العييييي ملين فييييي  اإلدارة بعنيييييوان  (1) (1620دراسييييية )نعمييييي ن، -5

هديت الدرايةة إلةى التعةرف علةى مضةمرن العمليةة التدريبيةة .مت يةراا الدرايةة المسةتقلة الوسطى".

دريبيةةة ،تقيةةيم العمليةةة التةةدريا )تحديةةد االلتير ةةرا التدريبيةةة ،ا تيةةرر المتةةدربين ،تصةةميم الةةد راا الت

( مرظة  240.عينة الدراية مؤلفة من ) اء العرملين ي  اإل ارة الري ى()أ(  المت ير الترب  التدريبية

من القير اا اإل ارية  المرظفين  رؤيةرء اي سةر  ية   رمعةة ال ةرس اي يةك للدرايةرا العليةر ،اليةة 

 .العلر  اإل ارية  المرلية ،اليمن

معةة ية ى ية   ري  اإل ارة الر اترلج الدراية :   ر  عه ة إيجربية  رية بين التدريا  أ اء العرملين

ر تةدربين غيةتعز برإل رية لر ر   ع  اهتمر  برييرليا التدريبية الحديثة امر أن أيلرب ا تيرر الم

 يعر  بدر ة اريية ليث ال تر د معريير  ا حة ال تيرر المتدربين.

متبعةة ية  ه  التأايةد علةى أهميةة االهتمةر  بأيةرليا التدريبيةة العالقة الدراسة بموضوع البح  : -

ربين  أهميةةة ا تيةةرر المةةدتصةةميم المحتةةرر التةةدريب  للبراةةرمج التةةدريب  يةة  اإل اراا الريةة ى 

مرن لةين ييقراايافرء لضمرن اجرا العملية التدريبية  ي  لرلتنر هة  هنرك أهمية ابيرة للمدربين 

 .ي  المريأ الُجد مرظفين   للالتّأهيلبرلبرارمج 

 

 الدراس ت األجنبية  .1.4.1.2

 "ن "أثر التدريب ف  أداء الع ملينبعنوا Ramaya,2016( (2)(دراسة  -1

"The Effect of Training on Employee Performance" 

 بةين العه ةة  ريةت ليةث النند ي  مراجلرر أاربيا مصن  ي   مرظ  مدير 22 على أ ريت  الت 

 ية  منمةر   را يلعةا التةدريا أن  بينةت تةرب  امت يةر العةرملين  أ اء مسةتق  امت ير التدريا برامج

 ب ريقةة  ظةرلفنم أ اء يسةرعدهم علةى ممةر  القةدامى الُجةد  العةرملين مةن لكة  الكفةرءاا  تحسةين بنرء

 النةدف أن إلةى أيضةر البرلثةة  ترصةلت .الرظيفةة ية  مجةر  أ  ية  الضةع  مةراةن  تجةر ن يعرلة،

 ت ةرر ال ةرارا مةن ار   برلترل  ا  المرظفين ي اء  يمة إ رية هر تدريبية   رة ا  من الرليس 

 ا رةنر لسا  الت رير التدريا برامج

                                         
( " عه ة التدريا بأ اء اييرا  العرملين ي  اإل ارة الري ى " ريرلة مر ستير  رمعة ال رس 2016اعمرن ،عرلدة عبد العزيز عل  )  

 )1)اي يك للدرايرا العلير ،الية العلر  اإل ارية   المرلية ،تعز ،اليمن .

(2( Ramay,(2016) "The Effect of Training on Employee Performance " ,International Journal of Scientific 

Research and Modern Education. 
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 أنيعرلة . يسرعدهم على أ اء  ظرلفنم ب ريقة الُجد أن تدريا المرظفين  :الدراية به أ صت مر همأ 

  ة تع أن يجةا الصةنرعة أن . أهةداينر لل ةراة المحةد ة الحر ةرا على بنرء يصمم أن يجا التدريا

 علةى  التةرتر الضة ك لتقلية  الحرليةة التكنرلر يةر تحةديث يجةا .النسةرء للعةرمها أابةر يةر 

 . راا محد ة لتحسين أ اء العرملينصنرعة يجا أن تأ ة  ل ا.العرملين

 اء ليةةث يسةةرعدهم يةة  أ الُجةةد تنر لنةةر أهميةةة تةةدريا المةةرظفين  عالقيية الدراسيية بموضييوع البحيي  :

 لنةر أاةه ايعمر  المرالة إلينم ب ريقة يعرلة  تجر ن مراةن الضع  ية  أ  مجةر  ية  الرظيفةة . تنر

ر يجا على ا  كراة أن يكرن لنر البرارمج التدريب  لسةا ةبيعتنةر  لسةا ا ةرةنر  لسةا أهةداين

ريا يرالد التد هةا من أهم أغراض   أهمية التكنرلر ير ي  العملية التدريبية لتقلي  الض ك   الترتر 

التةدريا  ية  المريةأ  تنر لنةر لضةر رة أن يضةي  الُجةد   ت فية  اإل نةر   التةرتر للمةرظفين التّأهيل

 لل راة. الُجد    يمة مضرية للمنتسبين التّأهيل

 بعنوان  Angela,2014(  (1)(دراسة   -2

"Effects of Training on Employee Performance: A Case Study of United Nations Support 

Office for the African Union Mission in Somalia". 

 لمتحيدة في ا"آث ر التدريب على أداء الع ملين: دراسة ح لة الع ملين ف  مكتب الدع  ف  بعثة األم  

 دة ي  ح  بعثة ايمم المتهديت الدراية إلى معرية آثرر التدريا ي  أ اء العرملين ي الصوم ل".

ن ( عةرمه يةة  البعثةة ،  ا تيةةرا عينةةة ع ةرالية مؤلفةةة مةة144. تكةةرن مجتمة  البحةةث مةةن )الصةرمر 

 ( عرمه  ترصلت الدراية إلى النترلج اآلتية :45)

دا ، ييةر  اإلبةالتدريا يؤثر ي  أ اء العرملين من  ه  ايثر اإليجرب  لدمج العةرملين ية  عمليتة  الت 

ر يةي التةأثي اي اء اييض   نيةر ة الدايعيةة احةر العمة . امةر أن التةدريا يرية  أ اء العةرملين عةن ةر

نم علةى لمةة،  مسةرعدتاإليجرب  ي  مسترر تحفيزهم عندمر ي عر ن برلتميز  االهتمر   مةن  بة  المن

العمةة ،  تحقيةةي أهةةداف المنلمةةة،  اإليةةنر   يةة  ت ةةرير صةةفرتنم القير يةةة اإليجربيةةة،  تحفيةةزهم ي اء

ة  نير ة ر ةرهم عةن العمة ،  تمكيةننم مةن ايةت دا  منةرراتنم ال رصةة،  تةريير يةر  أيضة  لزيةر 

 .اي رر  التر ية عن ةريي التأثير ي  ا رةرا العم 

                                         
(1(Angela G. (2014). Effects of Training on Employee Performance: A Case Study of United Nations 

Support Office for the African Union Mission in Somalia. Chandaria School of Business ،United States 

International University ،Nairobi. Retrieved on March ،16 ،2017 from https://scholar.google.com 

 

https://scholar.google.com/
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ن  ةه  ه  التأايد على أن التدريا يةؤثر ية  أ اء العةرملين مة بموضوع البح  :عالقة الدراسة  -

  عمة  مةن أ ةايثر االيجرب  لدمج العةرملين ية  عمليتة  الت ييةر  اإلبةدا   نيةر ة الدايعيةة احةر ال

ة  هةةا  اإليةنر  ية  صةفرتنم القير يةتحقيي الر ر المرظفين  تحفيزهم ي اء العم  ب ةك  أيض .

ريةةأ  لةةه بمر ةةرعنر ليةةث أن يئةةة المننديةةين يئةةة  ير يةةة يةة    ةةر  إاتةةر    ةةدم  اممنةةم أن اتنر

 الها ية .

 ."التدريب وأثرر على أداء الموظفين" بعنران Mzary et al 2015-Al( (1) (دراسة  -3

 ""Training and its Impact on the Performance of Employees at Jordanian Universities 

from the Perspective of Employees". 

 اةرا بةرامجهديت الدراية  إلى التعرف على اتجرهرا القر ة اإل اريين  المرظفين اإل اريين احةر مكر

 .اير نالتدريا  التعرف على أثر التدريا على أ اء العرملين ي   رمعة اليرمرك إربد، 

 تصةةميم  التدريبيةةة، ا تيةةرر المتةةدربينالمت يةةراا المسةةتقلة : مكراةةرا التةةدريا )تحديةةد االلتير ةةرا 

 الد راا التدريبية (  المت ير الترب  أ اء العرملين .

ية   ( مرظة  ية  مجمةرعتين المجمرعةة اي لةى كةملت القةر ة اإل اريةين80عينة الدراية مؤلفة من )

 ( 40( . المجمرعة الثراية من المرظفين اإل اريين )ن=40 رمعة اليرمرك )ن=

م ةرر   هنرك مرا   إيجربيةة تجةر  تحديةد االلتير ةرا التدريبيةة ب ةك  عةر  مةن  ةه اترلج الدراية 

يجربيةة برامج التةدريا ، ا تيةرر المةرظفين  تصةميم بةرامج التةدريا .امةر أظنةرا النتةرلج اتجرهةرا إ

ر بةرامج تجر  تأثير التدريا على أ اء العةرملين برلجرمعةرا رغةم بعةا التحفلةرا المتعلقةة بةبعا آثةر

 يا الت  تحققت ي  الجرمعة.التدر

د ةة مةن هة  الةأتأايد علةى أهميةة تحديةد االلتير ةرا التدريبيةة بعالقة الدراسة بموضوع البح  : -

 .   الب ريةأ   تحديد المحترر التدريب  للبرارمج التدريب   أثر  برلمت ير الترب  أ اء المرار

التطيوير عليى التنظيي  واألداء في  "التحقيق مين تيأثير التيدريب و بعنران Raza,2014( (1) (دراسة -4

 .قط ع النفم والغ ز" 

                                         
(1(Al-Mzary, M. M. , Al-rifai, A. A. and Al-Momany, M. E. (2015) "Training and its Impact on the 

Performance of Employees at Jordanian Universities from the Perspective of Employees", Journal of 

Education and Practice, Vol. 6, No.32. pp. 128-140. 
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" Training and Development impact on Organizational Performance: Empirical Evidence 

from Oil and Gas Sector of Pakistan" 

رير،تحلية  المت يةراا المسةتقلة )المنلمةرا المتعلمةة ،إيةتراتيجية التةدريا  الت   هديت الدرايةة إلةى

 االلتير را التدريبية ،صيرغة عملية التدريا ،تنفية  تقييم عملية التدريا( .

 ةر  الةنفك ( كرارا رليسةية  4( عرم  ي )136المت يراا  التربعة )اي اء التنليم ( عينة الدراية )

   ال رن ي  براسترن.

بةةر  أ اء اتةةرلج الدرايةةة: يتمتةة  عمةةر  ال ةةرارا التةة  تبنةةت إيةةتراتيجية التةةدريا  الت ةةرير بمنةةررة أا

ين أيض  مةن ال ةرارا اي ةرر . الترايةز علةى التةدريا  الت ةرير يعةزن المنةرراا الم لربةة لتحسة

لربةةةة م أ اء المنلمةةرا.  إتبةةةر  إيةةتراتيجية التةةةدريا  الت ةةةرير يقلةة  مةةةن الفجةةةرة بةةين المنةةةرراا ال

 (.المر ر ة )االلتير را التدريبية  المنرراا

رب هةة  التأايةةد علةةى أهميةةة ر   الفجةةرة بةةين المنةةرراا الم لةةعالقيية الدراسيية بموضييوع البحيي  : -

لتنةر هةة  ،  لرب ك  عر تحقيقنر  بين المنرراا المر ر ة لدر المرظفين  ال  بريت دا  التدريا 

لرية   ظيف  ية  بدايةة العمة  الةر  التّةأهيلعرتي التدريا الفجرة ابيرة  دا  منمة ر منر تق  على 

 المنةرراا  تنر لنةر يهميةة تنميةة . مةن ثةم رية  أ اء  إاتر يةة المريةأ ب ةك  عةر  افرءة المةرظفين

 لري  افرءة المرظفين. 

"أثر التدريب في  أداء العي ملين في  صين عة األدويية بعنران  Hafeez,Akbar,2015( (2)(دراسة  -5

 برلبراسترن .ي  ارات   

 - التةدريا أهةداف - التةدريا محتةرر( مسةتق  امت يةر التةدريا اعتبةرا مت يةراا الدرايةة : ليةث

 الفريةي ر ا بتعزيةز( اي اء مجةرالا  لةد ا المرظة ( تةرب  )أ اء  امت يةر )المةدرب معلرمةرا

 الت رير  مجرالا )ال يرب لرالا من ال  صية  الحد  العه را الزبرلن   دمة التراص   منرراا

 .)اي اء ية   الكفةرءة  ال رالةي الحديثةة التكنرلر يةر  ايةت دا  المةرظفين  تحفيةز الةرظيف  برلر ةر(

 صةنرعة كةرارا ية  مرظة  356 عةن ايتقصةرلية  رايةة ية  أ  يةة كةرارا أربة  ا تيةرر تةم ليث

                                                                                                                         
(1(Raza, H. (2014)" Training and Development impact on Organizational Performance: Empirical 

Evidence from Oil and Gas Sector of Pakistan", IOSR Journal of Business and Management 

(IOSR-JBM), Vol. 16, Issue. 1, Ver. II, PP. 67-72 

(2(Hafeez, U. and Akbar, W. (2015)" Impact of Training on Employees Performance ", Business Management and 

Strategy, Vol. 6, No. 1 
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 ية  ابيةرة لدر ةة يسةرهم للمةرظفين المع ةى التةدريا أن الدرايةة  أظنةرا ية  البراسةترن اي  يةة

 .اي اء  الت رير مجرالا م تل 

  أن م،منةتل ب ةك  إ اريةة تدريبيةة ببةرامج الد اليةة ال ةرارا تقةر  أن  أهم مر أ صت بةه الدرايةة :

 ية  تسةرعد ريان ابيرة أهمية له  هةا المرظفين، رغبرا تحرا   أانر لتضمن البرامج هة  بتقييم تقر 

 .هديه يحقي لك  للتدريا الحر ة تحلي  المدراء على  أن التدريبية، الد رة اجرا  مرن

ق  التأايةةد علةةى أهميةةة تنةةر  المحتةةرر التةةدريب  امت يةةر مسةةتعالقيية الدراسيية بموضييوع البحيي  : -

مثةربرة التثةر   االمللمت ير الترب  أ اء المرظ  بأبعر   المنمة الترليةة امسةترر االلتةزا  الةرظيف   

حفيةز دريا برإل رية لتحقيي الر ر الرظيف  أيضر  ت المراظبة برلعم  ام رج من م ر را الت

ا   تأايةةدهر علةةى التراصةة    دمةةة الزبةةرلن  تعزيةةز ر ا الفةةرس المةةرظفين  يةةنتر   هةةة  أيضةةر

لتعةةر ن للمريةةأ  الحةةر  علةةى االلتةةزا   التراصةة   ا الُجةةد المت يةةراا بدرايةةتنر علةةى المنتسةةبين 

 . الُجد ر ا الفريي لري  افرءة اي اء للمنتسبين 

" التيدريب واسيتراتيجي ت التطيوير ودورهي   بعنةران Abdus,sattar niazi ,2011( (1)(دراسية  -6

 ف  الب كست ن" .  FMCGف  األداء الوظيف  ف  شرك ت النقل السريع 

سةتق  ( مرظ  ي  كرارا النقة  السةري   اعتبةرا التةدريا  الت ةرير المت يةر الم77عينة الدراية )

 لةةى التةةدرياإ،اهتمةةر  المةةدراء بتقيةةيم الحر ةةة الت رير ايةةتراتيجيرتنر برلتةةدريا  )المنلمةةرا المتعلمةةة 

TNAة ء المنلمة،تنفية  تقييم التدريا(  تأثيرهةر علةى أ اء العةرملين امت يةر  يةيك  برلتةرل  علةى أ ا

 اء امت يةةر تةةرب  .أاةةدا الدرايةةة أن ت بيةةي ايةةتراتيجيرا التةةدريا  الت ةةرير تعةةزن ب ةةك  مبركةةر أ

 ين  أهداف العم   برلترل  تحسن أ اء المنلمة.المرظف

عمة .  أهم مر أ صت بةه الدرايةة: يجةا أن تراةز المنلمةرا علةى التعلةيم المسةتمر  التةدريا علةى ال

لمتعلقةةة  ينب ةة  إكةةراك المةةديرين التنفيةةةيين يةة   ةةراراا تحديةةد االلتير ةةرا التدريبيةةة  السيريةةرا ا

 برلتدريا .

                                         
(1(B. Abdus Sattar Niazi,(2011) “Training and Development Strategy and Its Role in Organizational Performance”, 

Vol 1,No 2 ,2011  
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نر لمت ة  تقديم TNAالتأايد على أهمية تقييم الحر ة التدريبية : عالقة الدراسة بموضوع البح  -

 ء المنلمةةللرصةر  إلةى اي اء اييضة  للمةرار  الب ةرية امت يةر  يةيك للمت يةر التةرب  أ ا القرار

 .رصر  إلى اي اء التنليم  اييض ب ك  عر  لل

 ليق على الدراس ت الس بقة التع .1.4.1.3

لب ةةر  ء الدرايةةرا العربيةةة أ  اي نبيةةة علةةى أهميةةة العنصةةر اأاةةدا الدرايةةرا السةةربقة  ميعنةةر يةةرا

رير  امرر  من مرار  المنلمة الة  يتص  بعد  القدرة على النسخ  يجةا العمة  علةى تدريبيةه  ت ة

رامج  تنميته اأهم أص  من أصر  المنلمة  يجا االهتمر  بةه مةن بدايةة ال دمةة  الة  بإ ضةرعه لبة

ديةدبرلمنلمةة ينةم الةدمرء  الُجةد ية  للمةرظفين تدريبية تعريفية تر ينية تأهيل عبةرء يةتقر  بري ة التة الج 

ريةة ر ا المعنبرلمستقب  امر أانم  ير اا إ ارية برلمستقب   ال  من أ   تعزيز الثقةة بةرلنفس  رية  الة

بكريةة   ال  من أ   يةرعة ااةدمر نم برلمنلمةة  الة  مةن  ةه  الجةرالا التعريفيةة الُجد للمرظفين 

لتر ينيةة االمنلمة  الجنرا التربعة لنر  ةبيعةة عمة  هةة  اي سةر   إ ةراءاا ايمةن  السةهمة  أ سر 

ا    عمةة  مةةن أ ةة تعريفيةةه بأالمةةة  القةةرااين  اللةةرال  التنليميةةة التةة  تةةنلم يةةير ال يرلسةةهمة أ ال   مةةر

ديةةدتعزيةز االلتةزا  الةةرظيف  للمرظة   ل ةةراة لة ا االمتثةر  للةرال   تر ةةي  رؤيةة ال ةةراة  ريةر الج 

 .يجميةة  الدرايةةرا السةةربقة ت ر ةةت علةةى   ر هةةدينر    رهةةر يةة  المجتمةة     رهةةر يةة  اال تصةةر  

 تنةر  المحتةررعنرصر التدريا الترلية )تحديد االلتير را التدريبية بد ة ،تصةميم البةرامج التدريبيةة ،

ن دريبيةةة مةةلتير ةةرا التالتةةدريب  ايةةت دا  اييةةرليا التدريبيةةة الحديثةةة ، إكةةراك المةةرظفين بتحديةةد اال

   أبعةرب سةتق  اةرن التةدريا امت يةر م (،المتربعةة  تقيةيم اةراتج التةدريا  ه  تقييم الحر ةة التدريبيةة

الر ةةر  الم تلفةةة  اةةرن أ اء المةةرار  الب ةةرية امت يةةر تةةرب  بأبعةةر  اي اء الم تلفةةة يةةراء مةةن ليةةث

عةن  ضةها يالكفرءة للعرملين  تحسةين  ةر ة العمة  الرظيف   يرعة االادمرج  االلتزا  الرظيف   ري  

أايةةةةد علةةةةى أهميةةةةة التراصةةةة   التريةةةة  الةةةةر ا المعنريةةةةة  إكةةةةراك المةةةةرظفين برلعمليةةةةة التدريبيةةةةة 

 يبية  تأايدهر على أهمية ايت دا  التكنرلر ير  الريرل  الحديثة ي  العملية التدر. التعر ن

أيةر  New hires  الُجةد للمةرظفين   Onboarding training التّأهيليتتنر    رايتنر   ر التدريا 

ديةةداةةرن هةةةا المرظةة     يةة  المنلمةةة ، هنةةر بدرايةةتنر التّةةأهيلالجميةة  يجةةا أن ي ضةة  للتةةدريا  الج 

ي  ال راة العرمة لمريأ الها ية بةأ ر يةرنين مةن  بة  رلريةة مجلةس  الُجد ينقتصر على المننديين 

للعم  يرر يئة المننديين ،  هةا مر يميز  رايتنر هر تنر لنةر الرنراء ليث أن لرلير ال منتسبين  د  

 برلتحديةةد يئةةة المننديةةين المفةةر نين إلةةى ال ةةراة العرمةةة  الُجةةد ب ةةك  محةةد    ر تةةدريا المةةرظفين 
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. الُمسةةتجدة  علةةى أ اء المةةرار  الب ةةرية التّةةأهيللمريةةأ الها يةةة بةةرلفرنين اي يةةرين .   ر التةةدريا 

المدر يةة  هة  الكفةرءة  السةتةستق   أ اء المرار  الب ةرية امت يةر تةرب   بأبعر هةر يرلتدريا امت ير م

الب رية بأبعر هر )المعرية  المنررة  ال برة  النمك السلرا (  االلتزا  برلعم    اميةة العمة  المنجةز 

كلفةرن .أ  أ اء ايعمةر  التة  ي التعر ن  العمة  بةر ا الفريةي  يرعة االادمرج برلعم    ر ة العم 

الكفةةرءة  ليةةث أنالصييحيحة(  لف علييية )أداء األعميي   (فيي ءة )أداء األعميي ل بطريقيية صييحيحةبكبنةةر  

ديةد هةين المفنرمين منمين  دا للمننةدس  مرتب ة برإل ارة  الفرعلية مرتب ة برلقير ة ياةه يةيتبرأ  الج 

 .ى ال راة اك كتسبرا التدريبية علستقبها  تعر  برلننرية الممرااز إ ارية   ير ية مُ 

  البح مصطلح ت   .1.5

 التدريب:Training  برلمعلرمرا  تز يدهم المنرراا ت رير  هلنر من يتم الت  العملية هر 

رة الم   السلرايرا   افرءة يرعلية أاثر ليكرارا برلمنلمة يعملرن الةين اييرا  مسرعدة أ   منرَّ

  (1).بعملنم

  التّأهيلالتدريب  Onboarding : 

ر يُ  ه  عملية  ةنليمي رر إلينر بريم التن ئة اال تمرعية الت مج مرظ   ديد ي  كراة. أيضا

organizational socialization  التّأهي ، يجا تصميم عمليرا Onboarding    لتعري

 بثقرية المنلمة   يمنر  تر عرتنر السلراية.  الُجد المرظفين 

، تز يد   م  بيئة الت  ي ،  على   ه التحديدعلى التكيّ  الُجد يجا أن يسرعد اإلعدا  المرظفين 

اي  اا الهنمة لتحقيي النجرا."بعد الترظي   اال تيرر برالتصرالا  المعلرمرا   الُجد المرظفين 

يمكن للمنلمرا تحسين يعرلية أالمة إ ارة المراها لدينر من  ه  الت  ، إلدر أهم ال رس الفعر 

 Onboarding.(2)للتأهي   االيت دا  االيتراتيج 

 األداء Performance : ا   معر ية محد ة معينة منمة إاجرن إلى اي اء المة ت ير  يتم مسبقر

 (3).(Mahamud, 2014)   السرعة  التكلفة  االاتمر  الد ة معريير لسا  يرينر

 الموظفين أداء:Employees Performance   على يد  المد ها مقرب  النرتج مقيرس 

 تقييم مث  اثيرة عرام  على تعتمد   د التنليمية لألهداف  يعة تسد  الت   الكفرءة الفعرلية

                                         
 (1(Knowles, M. S., Holton, E. F.,& Swanson, R. A. (2005). The adult learner. Advancesn in Developing Human Resources , 7(37), 

174-202  

(2(  Bauer, Tayla N. "Onboarding New Employees: Maximizing Success." Society for Human Resource Management. Accessed 

July 18, 2019.  

 (3 (Ahmed Mahamud, 2014, Effect of training on Employee performance in Public sector organization in Kynya, university of 

Nairubi.  

https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/Onboarding%20New%20Employees.pdf
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 التنليم  النيك   ايمن،  الرظيفة  التعريا، المرظفين،  ر ر المرظفين،  تحفيز اي اء،

 (Saeed&Asghar, 2012). غيرهم

  عن لنر ت تلكراة ةبيعة عم إلىأ  المنقرلرن  الُجد هم المعينرن  الُمستجدةالموارد البشرية  

برارمج ل عنمإ ضرةبيعة عم ال راة الرايدين مننر  هة  الفئة ي  بداية ال دمة الرظيفية ييتم 

 ر.نمتنتأهيل  لدمجنم برلعم   تعريفنم ب بيعة عم  ال راة  أهداينر    رهر  ريرلتنر  م

 تس ؤالت البح   .1.6

 لية: يتفر  عن م كلة البحث اييئلة الفرعية التر

  مسترر افرءتنم الب رية ؟ الُجد   للمننديين التّأهيلر د عه ة بين التدريا ه  تُ  -1

  مسترر التزامنم برلعم ؟ الُجد   للمننديين التّأهيلر د عه ة بين التدريا ه  تُ  -2

 ؟ امية العم  المنجز الُجد ننديين   للمالتّأهيلر د عه ة بين التدريا ه  تُ  -3

  يرعة االادمرج برلعم ؟ الُجد   للمننديين التّأهيلر د عه ة بين التدريا . ه  تُ 4

 ؟  ر ة العم  المنجز الُجد ننديين   للمالتّأهيلر د عه ة بين التدريا . ه  تُ 5

 ريي؟ التعر ن  العم  بر ا الف الُجد ننديين   للمالتّأهيلر د عه ة بين التدريا ه  تُ  .6

ا للعرام  الديم رايية )ا الُمستجدةر د ا تهف ي  أ اء المرار  الب رية . ه  يُ 7  –مةر الع –لجةنس تبعر

 .الُمستجدةال برة (  أ اء المرار  الب رية 

 فرضي ت البح   .1.7

 إن الفر ية الرليسية للبحث ه   :H0.1 الفرضية الرئيسية

لمييوارد اوأداء  فيي  بداييية الخدميية   التّييأهيلوجييد عالقيية معنوييية ذات دالليية إحصيي ئية بييين التييدريب تُ 

 .ف  مرفأ الالذقية  الُمستجدةالبشرية 

 الفرضي ت الفرعية:

  لالتّةةةأهير ةةةد عه ةةةة معنريةةةة  ااا  اللةةةة إلصةةةرلية بةةةين التةةةدريا تُ  H0.1.1الفر ةةةية اي لةةةى  -1

  مسترر افرءتنم الب رية ؟ الُجد للمننديين 

  لالتّةةةأهييةةةة ااا  اللةةةة إلصةةةرلية بةةةين التةةةدريا ر ةةةد عه ةةةة معنرتُ  H0.1.2الفر ةةةية الثرايةةةة  -2

  مسترر التزامنم برلعم ؟ الُجد للمننديين 

  يلالتّةةةأهر ةةةد عه ةةةة معنريةةةة ااا  اللةةةة إلصةةةرلية  بةةةين التةةةدريا تُ H0.1.3 الفر ةةية الثرلثةةةة  -3

  امية العم  المنجز؟ الُجد للمننديين 
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  يلالتّةةةأهر ةةةد عه ةةةة معنريةةةة ااا  اللةةةة إلصةةةرلية  بةةةين التةةةدريا تُ  H0.1.4الفر ةةةية الرابعةةةة . 4

  يرعة االادمرج برلعم ؟ الُجد للمننديين 

  لالتّةةةأهير ةةةد عه ةةةة معنريةةةة ااا  اللةةةة إلصةةةرلية بةةةين التةةةدريا تُ  H0.1.5الفر ةةةية ال رمسةةةة . 5

   ر ة العم  المنجز؟ الُجد للمننديين 

  لالتّةةأهية معنريةةة ااا  اللةةة إلصةةرلية بةةين التةةدريا ر ةةد عه ةةتُ H0.1.6 الفر ةةية السر يةةة . 6

  التعر ن  العم  بر ا الفريي ؟ الُجد يين للمنند

ا للع الُمسةةتجدةر ةةد ا ةةتهف يةة  أ اء المةةرار  الب ةةرية يُ H0.1.7 الفر ةةية السةةربعة . 7 رامةة  تبعةةر

 .ةالُمستجد(  أ اء المرار  الب رية المؤه  العلم  –ال برة –العمر  –الديم رايية )الجنس 

 

 متغيرات البح    .1.8

 Onboarding Training    التّأهيلالتدريا  المتغير المستقل

 Performance of new Human Resources الُمسةتجدةأ اء المةرار  الب ةرية  المتغيير التي بع

 : يتفر  عن المت ير الترب  المت يراا الترلية الفرعية 

 ة الكفرءة الب ري                 Efficiency 

  االلتزا  برلعم                    Commitment to work 

  امية العم            Amount of Work Done 

 يرعة االادمرج                              Speed of Integration 

 الجر ة ي  االاجرنQuality of Accomplishing                   

  عم  بر ا الفرييتعر ن      Teamwork and cooperation 
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 نموذب البح   .1.9

 

 نموذب البح  إعداد الط لب 1شكل  

 البح حدود  .1.10

 مر ييتم اا ية يقك لمريأ اله الُجد   للمنتسبين التّأهيلييتم  راية التدريا  :الحدود العلمية

 .أبعر  لأل اء يقك يتةا تصرر البحث على 

 :أ رمة لمرياة العي  ال ر  التّأهيلا تصرا هة  الدراية على البرارمج التدريب   الحدود المك نية

 .الها ية

  :ا ل راة مرأ  المنق بأ ر يرنين المفرن نالمننديرن  الحدود البشرية  .ا يةيأ الهرلرن لديثر

  :دراي   ه  الفص  ال 2021-2020العر  الدراي  فةا هة  الدراية ي  اُ  الحدود الزمنية

F20  ييتم  يرس المت يراا   م   .ثهثة أكنر 2021\6\16   2021\3\16 من ترريخ 

 .لقةالمت يراا ي  يتراا نمنية ال البيرارا ي  يترة محد ة  لن يتم االعتمر  على  يرس
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 الفصل الث ن  اإلط ر النظري للبح  .2

  ليةةرة يةةبدايةةة ال دمةةة رغةةم أن    تةةه  صةةير اسةةبير إال أاةةه لةةه   ر ابيةةر إن التةةدريا التّةةأهيل  يةة  

ديةدة ية هة الُجةد المننديةرن  ةأهميةة الفئة ته منتأت  أهميالمرظ  العملية    التة ال ةراة  م الةدمرء الج 

تةه ة التير ريتقر  علينم ال راة ي  المستقب  يتأهيلنم ي  بدايةة العمة  ببراةرمج تةدريب  تةأهيل  محةد 

ر ة   ةر يتنةر على المنندس  برلترل  يينعكس على ال راة  أ النر  إات ريبية بد ة يينعكس إيجربر  التد

ديةدة ي  مرظة  ين لسةا الدر  ايةرا  ةرار دمرتنر المقدمة للعمهء  المسريرين.  أهمية البداية الج 

م أاةةرا  ألةةد أهةة البقةةرء يؤ ةةة برل ةةنرر اي لةةى للتعيةةين   بةة  الت ةةرس إلةةى التةةدريا التةةأهيل  ليةةث أاةةه

ن التةدريا لسةا ال ريةة منةه البةةد مةن تعرية  تةدريا المةةرار  الب ةرية  ترليةد المصة لحرا ليةةث أ

ا  يةةار ية  بعةا المرا ة  برإلعةد  Onboarding Trainingالتةدريا التةأهيل  عنةد بدايةة ال دمةة 

 بمرا ةةةة  أ ةةةةرر التكةةةةرين  بمرا ةةةةة  أ ةةةةرر برلتر يةةةةه  بةةةةةرلمرا   اي نبيةةةةة اعتمةةةةد مصةةةةة ل  

Onboarding      للتأهيOrientation  . للتر يه 

 الموارد البشرية تدريب  .2.1

"رأس المةةةةر  "  "رأس المةةةةر  الب ةةةةر   الب ةةةةرية"  صةةةة لحرا الحديثةةةةة مثةةةة  "المةةةةرارعكةةةةس المُ ت  

لةةدمرء ا،   رصةةر تلةة  " االعتةةراف المتزايةةد بريهميةةة اإليةةتراتيجية للعةةرملين يةة  المنلمةةةاال تمةةرع 

ديةةد ا  الُجةةد ة للمنلمةةة  هةةم المةةرظفين الج  هةةة   ليةةث ت ةةير مضةةرمين ،إلةةى المنلمةةة المنضةةمين لةةديثر

ظفين علةى  لم ينلةر إلةى المةر ،الت  تجةب النرس إلى مكرن العم  المص لحرا ي  الرا   إلى المزاير

 .ي لي مزاير تنريسية للمنلمةب  امرر  ايتراتيج  غير  رب  للنسخ  ،كلفةأانم  ر رة مُ 

منرمنر بمر  ي  أ اء التزامرتنر  الرغبةب لمقدرة و  العمرلة الت  تتمت  ي  المنلمة ه د البشريةالموار

 . يحقي أهداف المنلمة

 بةرة ة عةن عمة   معريةة  هر المقدرة اال تصةر ية أ  اإلاتر يةة للمنلمةة النر مة رأ  الم ل البشري

 .العرملين

عةن العه ةرا التعر ايةة  اإلاتر يةة للمنلمةة النر مةةهر المقةدرة اال تصةر ية أ   رأ  الم ل االجتم ع 

االلتةةرا   ،نرايةةر الحسةةنةالمبنيةةة علةةى الثقةةة المتبر لةةة ، مةةن ملةةرهر رأس المةةر  اال تمةةرع  الالقريةةة  

 (1).تبر  ، التعر ن العم  افريي  الدالم

                                         
 )1)  .أيرمة الفراج ،إ ارة الترظي  ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي 2020 ،   7.
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 مفهوم التدريب  .2.1.1

س  ب  الت ةرية لعملية التدريا  تعد ا التعرري  لر  مفنر  التدريا إال أانر متفقة على رارلز أيري

لتةدريا ية  ية  المنلمةة  مننةر   ر ا الُمسةتجدة أثر  على أ اء المرار  الب ةرية  على مفنر  التدريا

  :التعرري  الم تلفة للتدرياالبد من اار بعا  التنمية اإل ارية ي  المنلمة

مةن  علمي   ،  يعتبةر افريتةه اإلاتر يةةنةدف تنميةة  رية  قصد بنر ت يير الفر  بعملية يلراية يُ التدريب: 

إاا الراةر إليةه مةن ارليةة  مةن الفنةرن فني   ، امةر يعتبةر ار إليه من ارلية أصةرله   مبر لةهالعلر  إاا الر

 (1).ت بيقه

نةد تنليمة  ينةدف لتسةني  ااتسةرب العةرملين المعةررف  المنةرراا المرتب ةة برلعمة  ،أ   ُ  التيدريب :

 .سين اي اء  تحقيي أهداف المنلمةملين بمر يضمن تحت يير اتجرهرا  يلرايرا العر

 التةدريا  ،ا  منرراا الفر  لتحقيي هدف معينإ راء منلم من كأاه أن يزيد من معلرمرالتدريب : 

لمنريةا مةننم لسةا مراصةفرا يعتبر ال  رة الترلية بعد ايتق رب اييرا  للعم   ا تيرر الم لرب  ا

 (2)الرظيفة.

 ، دمةاعتمر  مص ل  التكرين للتعبير عن التدريا التأهيل  عند بداية ال   ي  بعا المرا   تم

التةةدريا لنمةةر افةةس  ير ةةد مةةن يعتبةةر التكةةرين   ،للفةةر يعنةة  إلةةدا  معلرمةةرا  معةةررف  التكييوين :

والقدي   الَجديدالتدريب يحوي التكوين ويشمل الموظف عنى لكن يلنر لنر  لير أانمر م تلفرن ين مال

  هةا التعري  يترايي  مر ر  بحثنر . (3).فقم الُجددف  حين التكوين يشمل الموظفين 

لتنقة  السةن  يسرعد المرظفين ي  تنيئة أافسنم لمرااز مستقبلية ي  ال ةراة  يسةرعدهم ية  االتطوير: 

ن ية  يسةرعد المةرظفيتصميم العم   الزبرلن  أيراس  المنتجرا بينمر التدريا  ،بين الرظرل  الحديثة

 (4).نير ة يعرلية أ النم الحرل 

يةةرا  ى تأهيةة   ت ةةرير ايالبةرامج التةة  تنةةدف إلةةمجمرعةةة مةةن الن ةةرةرا   تنميية المييوارد البشييرية:

ة يةةإن .  ةرلمةةر أن تنميةةة المةةرار  الب ةةرية هةة  النةةدف ي  منلمةة القةةدامى ب ريقةةة عقهايةةة الُجةةد 

 .لتحقيي هةا الندفيرل  المست دمة التدريا هر أهم الر

                                         
 )1) ألمد ال  يا –ر اا ال  يا ،االتجرهرا الحديثة ي  التدريا ، ار  مكتبة الكينيد  ، عمرن – اير ن ة 1 ،2014 ،   125 .

.90-89،   2010اير ن ، –هركم لمد  ر ر ،التدريا  التّأهي  اإل ار  ، ار الراية ،عمرن   (2( 

. 40-29،   2009عمرن  – .عبد المع   عسرف ،التدريا  تنمية المرار  الب رية ، ار الزهران   (3( 

 )4) 178-38،   2010،  1اير ن ة – .يريز ال رةر ،إيتراتيجية التدريا الفعر  ، ار أيرمة ،عمرن  
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أ  هة  محر لةة لتحسةين مسةةترر  (1).ا  مجنةزين لمجربنةة أهةداف المن ةأةإعةدا  أيةرالتنميية اإلداريية: 

 (2)اي اء الحرل  أ  المستقبل  لإل ارة من  ه  تنمية المعررف  ت يير االتجرهرا  تحسين المنرراا.

 المب دئ األس سية للتدريب  .2.1.2

  أال يكةةرن مجةر  لةة  مؤ ةت  إامةةر هةر ا ةةرة   ظيفةة أيريةةية يةة  يرلتةدريا  مبيدأ االسييتمرارية -1

 إامر برلمنلمة افسنر.ة  هر ال يتعلي برييرا    مر ا نلمة  رصة أ  لكرميمُ 

رليين ،بةة  ي ةةم  أيضةةر المةةرظفين الحةة الُجةةد يةةه يقتصةةر التةةدريا علةةى العةةرملين  مبييدأ الشييمولية -2

 .يةية القدامى  الري ى  التنف

ن اة  له مد ها  م ر را  مجمرعة مةن الن ةرةرا التدريبيةة التة  يتكةر تك مل م مُ التدريب نظ -3

 مننر من ثهثة من العنرصر المتكرملة  المتراب ة امر يل :

 –ريا المسةؤ لين عةن التةد –المةدربين  – ي م  )اييرا  المتةدربين  ُمد ها الر  التدريا

 ررف  أامرة السلرك( المنرراا  المع –الرظرل  الت  ي  لنر المتدربرن 

 (اتقريم اترلج التدري –ميم برامج التدريا  تنفيةهر صالن رةرا التدريبية  ت م  ) ت

 (اترلج ب رية –اترلج يلراية  – ر را الر  التدريا  ت م  )اترلج ا تصر ية مُ 

ت يةر   تجد   ليس ا ةرة  رمةد  يجةا ت ةرير  يرلتدريا ا رة مُ  مبدأ دين ميكية ومرونة التدريب -4

 .  الت يراا الحرصلة ي  المنلمة   رر نرليتهء  م

  يقصةةد بةةه تةةهؤ   ااسةةجر  مر ةةرعرا التةةدريا مةة   ظةةرل  التفييرد فيي  التييدريبمبييدأ التييدرب و -5

 العرملين   دراتنم على التعلم  الت بيي.

لنتةةرلج  يتضةةمن   ةة  مراناةةة تقديريةةة للبةةرامج التدريبيةةة تضةة  معةةرلم ل التكلفييةمبييدأ الع ئييدة و -6

المتر عةةة مةةن بةةرامج التةةدريا  التكةةرلي  المترتبةةة علينةةر  الةة  ليكةةرن التةةدريا مجةةد  مةةن النرليةةة 

 (3)اال تصر ية يه يكرن من النفقرا مر هر أابر ممر له من المنري  المتر عة.

  Types Of Trainingأنواع التدريب  .2.1.3

هةةةا لسةةا ةبيعةةة ترايبةةة مرار هةةر تسةةت ي  المنلمةةة اال تيةةرر مةةن بةةين أاةةرا  التةةدريا مةةر ينريةةبنر  

المرليةةة التةة  تتةةرير  علةةى هةةةا يمكةةن تصةةني  الب ةةرية ، ا ةةرةرتنر  اإلمكراةةرا  المعةةداا التدريبيةةة  

 مرللة الترظي   ار  الرظرل   مكرن إ راء التدريا.أارا  التدريا لسا 

                                         
. 23،    2009اير ن ،  –محمد عبد الفترا الصيريف  ،التدريا اإل ار  ،  ار المنرهج ، عمرن   (1( 

282،    2009اير ن ،  –ار المنرهج ، عمرن محمد عبد الفترا الصيريف  ،التدريا اإل ار  ،     (2( 

 )3) إبراهيم هديا ،اإليتراتيجية الت ريرية للمرار  الب رية ، ار أمجد ، عمرن اير ن ،2015 ،   14-7 .
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 مرحلة التوظيف أنواع التدريب حسب  .2.1.3.1

صصةةرتنم العةةرملين يةة  المنلمةةة بةةر تهف مسةةتريرتنم  ت عةةد التةةدريا عمليةةة  ةةر رية لجميةة  يُ 

،بة  تبةد   الُجةد ال يقتصر علةى تةدريا العةرملين تنم امر أاه ،"منرربندف ري  مسترر  دراتنم  

رليا الت  تحص  ية  أية الحر ة مرية لتدريا العرملين الحرليين اةل  ي  ظ  الت رراا السريعة

 (1)".العم   اي  اا التكنرلر ية

 :سم التدريا لسا مرللة الترظ  إلىيق  عليه

  الُجددتدريب خ ص ب لموظفين  -1

 الُجةةةد ، يقصةةةد بةةةه ،" تز يةةةد المةةةرظفين  التّأهيةةة عةةةرف هةةةةا النةةةر  مةةةن التةةةدريا برلتنيئةةةة أ  يُ 

مةةر ر ةة   هةةة  المعلرمةةرا غرلبةةر ابرلمعلرمةةرا اييريةةية التةة  يحتر رانةةر ي اء  ظةةرلفنم ب ةةك  مُ 

مةن عمليةرا  ييريةرا أيريةير ا عةد التنيئةة  ةزءاا  تُ  (2)العمة  برلمنلمةة". تتعلي بقراعد  إ راءاا

،  هة  تنةدف بةةل  إلةى الحفةرظ علةى الُجةد اإل مرج اال تمرع   الت  تجريه المنلمة م  عمرلنةر 

.  عةةر ة مةةر يقةةر  مت صةةص يةة  إ ارة المةةرار  رك  اتجرهةةرا  القةةيم  ا ةة  المنلمةةةأامةةرة السةةل

ديةد  من عملية التنيئة لدر التحةرس المرظة  الب رية بأ اء الجزء اي  برلعمة  إا يتةرلى كةرا  الج 

ديدم تل  النرال  برلعم  ثم يقد  المرظ   بعد ال  إلى م ريه المبركر الةة  يقةر  بمراصةلة  الج 

ث الثقةة ية  افسةه للفةر  إا مةن كةأاه أن يبُة  عةد هةةا النةر  مةن التةدريا منةم  ةداا عملية التنيئةة  يُ 

  االرتبةةرك يترتفةة  ر لةةه نركةةم مةةن الت ةةرف مةةن الر ةةر  يةة  اي  ةةرء  مةةن تر ةة يزيةة   لقةةه ال

 .ي  مريأ الها ية الُجد على المننديين  ميدااية هةا صلا مر ر  بحثنر بدراية  (3).المعنرية

 تدريب خ ص ب لموظفين الح ليين  -2

تزيد أهمية هةا النر  من التةدريا  رصةة ية    ةت تت يةر ييةه أيةرليا العمة  ب ةك  ابيةر  تتعقةد ييةه 

أالمة ت  ي  المعداا  اآلالا ،ايمر الة  ال يكف  معه ايتعدا اا العرمة  أ   برتةه المر ةية  إامةر 

ا علةةى المعةةداا  اآلالا افسةةنر  اةةةل  علةةى اييةةرليا  ديةةدعليةةه أن يتلقةةى تةةدريبر إلاجةةرن عمةة  مةةر ة الج 

 تتجلى أهمية هةا التدريا المستمر ياه يقةر  إلةى االرتقةرء المننة   برلتةرل  إلةى االرتقةرء اال تمةرع  

ينةةر ينةةدف إلةةى االرتقةةرء اال تمةةرع   ينيةةأ آير ةةر ال مثيةة  لنةةر يةة  مجةةر  تقليةة  الفةةرارس اال تمرعيةةة 

                                         
 )1) يريز.نغب  ،أيرييرا اإل ارة الحديثة ،عمرن ، ار المستقب  للن ر  الترني  ،1997 ، :241.

 )2)  رر   يسلر ،تر مة محمد ييد ألمد عبد المتعرل  ، اإل ارة المرار  الب رية  ،الريرض ، ار المريخ ،2003 ،  :264 

 )3)  .عصر  ليدر ،التدريا  الت رير ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ،  م ي ،2020,   22.
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لعرمة   ةدرة الةتحكم ية  مكراةرا مننتةه  يستجيا لد اع  العمر   العدالة اال تمرعية ةرلمر أاه يتةي  ل

 ت رراتنر ، يسم  للةين لرلةت الصةعربرا اال تصةر ية  اال تمرعيةة   ن ااتسةرب المعريةة  ال بةرة 

د  التةدريا لتةى ال يت لفةرا عةننم ية  من  لرج أبراب التدريا،امر يتي  لقدامى العمر  مثلمر تتي  للجُ 

مةر أن هةةا النةر  مةن التةدريا  ةر رة إلعةدا  الفةر  المقدرة العلميةة. أ  لسةا المسةترر المعي ة  ا

 لترل  منر   ظيفة أ رر أ  القير  برا برا  مسئرليرا  ديدة.

 نوع الوظ ئف  أنواع التدريب حسب .2.1.3.2

ية رة  المعرت تل  الرظرل  ي  ايفية أ النر  الريرل  المست دمة إلاجرنهر يمننر من يعتمد على ال ب

رة يةةة  ال معةةداا،  مننةةر مةةر يت لةةا إاجةةرن  هةةة  الريةةرل   ي ةةت يةةدار   ن ايةةت دا   يةةرل  إاتر 

منةةةرراا بمسةةةترر معةةةين  علةةةى العمةةةر  تت لةةةا اةةة  يئةةةة  ظيفيةةةة بةةةرامج تدريبيةةةة  رصةةةة تتمركةةةى 

 :ر  الرظرل  إلى ثهثة أارا   ه  التير رتنر  أهميتنر  يقسم التدريا لسا ا

  الفنيةة تعليم  المتريةك  ي ة لرن الرظةرلير ه لأليرا  ا   المسترر ال التدريب المهن  والفن  -1

  المننية برلمنلمة .

منةرراا   تراز البرامج التدريبية هنر علةى تلقةين اييةرا  العةرملين لمعةررف  التدريب التخصص  -2

ا ت ةةم  مرا ةةي   تدريبيةةة مت صصةةة علةةى  ظةةرل  أعلةةى مةةن الرظةةرل  الفنيةةة  المننيةةة  هةة  غرلبةةر

قةر  علةى تمحريبة  ترا  إلةى اييةرا  المسةتفيدين مةن التةدريا منةر   ال ، التسريي ،انندية الصيراة

 الت  يك  المتربعة  ات را القراراا.

يندف إلى تنمية المنرراا  القدراا اإل ارية للمديرين ، يرعلية أ النم لرظةرلفنم  التدريب اإلداري -3

بحت التنميةة اإل اريةة ااا الحرلية  إعدا هم ل    منرصا أعلةى عنةد تةر يتنم إلينةر مسةتقبه   ةد أصة

أهمية  رصة ي  الر ت الحر ر ،اتيجة الحر ة المستمرة إلةى ارعيةرا معينةة مةن المنةرراا اإل اريةة 

المراابةةة للت ةةرراا البيئيةةة التنليميةةة  تتضةةمن بةةرامج التةةدريا اإل ار  بصةةفة عرمةةة علةةى معةةررف 

 ت ةم  بصةفة عرمةة ا ةرةرا  ،تلفةةلتقلد المنرصا اإل ارية الم  منرراا إ ارية  إكرايية  ر رية 

 (1)رية إلى ا رة  التنسيي  االتصر .الر ربة هةا برإل  ،التنليم ،التر يه ،الت  يك

 مك ن إجراء التدريب  أنواع التدريب حسب .2.1.3.3

بعدمر يتم التحديد الجيةد لهلتير ةرا التدريبيةة تعمة  المنلمةة علةى ا تيةرر الجنةة التة  يت ةرف علةى 

العملية  من  هلنةر يةتم تحديةد مكةرن إ رالنةر   ةد يقة  اال تيةرر علةى أن يةتم التةدريا  ا ة  المنلمةة  

                                         
 )1)  .عصر  ليدر ،التدريا  الت رير ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ،  م ي ،2020,   24
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لمبركةر لأليةرا   ي رف على عملية التدريا الدا ل  المسؤ   على التدريا ي  المنلمة أ  الةرليس ا

المعنيين أ   د يكرن اال تيرر على التدريا ال رر    يتم التعر د معه من أ   منمة التةدريا  تكةرن 

مرااز تدريا أ  معرهد  رصة تتكف  بتنفية عملية التدريا بنفسنر ةبعر تعمد المنلمة على هةا النةر  

  ترير المنلمة علةى ال ر ةرا الب ةرية من التدريا ي  لرلة عد  ترير إمكرايرا تدريبية  ا لية أ  عد

 .لى تنفية برامج تدريبية مت صصةالقر رة ع

 أس ليب التدريب  .2.1.4

 التدريب أثن ء القي م ب لعمل -1

أ   الُجةد إلى عملية تعلةيم المةرظفين      On-the Job Training (OJT)  ير التدريا أثنرء العم يُ 

ه  مرا بةةة أ ةةراانم أ  المةةديرين الةةةين يةةؤ  ن عةةديم  ال بةةرة يةة    ةة  العمةة   أثنةةرء العمةة  مةةن  ةة

هة   الةدة مةن أ ةد  أاةرا  التةدريا غيةر الريةم   أاثرهةر  (OJT)الرظيفة  محر لة تقليةد يةلرانم. 

ايت دامر تعتبر غير ريمية يانةر ال تحةد  برلضةر رة اجةزء مةن براةرمج تةدريب   ين المةديرين أ  

لتةدريا المةرظفين المعينةين  مفيةداا  (OJT)أن يكةرن الةأ  الزمهء أ  المر نين يعملرن امديرين .يمكن

ا  ، تحسةةين منةةرراا المةةرظفين ا   ال بةةرة عنةةد إ  ةةر  تكنرلر يةةر  ديةةدة ، التةةدريا المتةةدا    لةةديثر

 (1)   ديدة. ا   إ ارة أ   لدة عم ،  تر يه المرظفين المنقرلين أ  الةين تمت تر يتنم إلى  ظرل

نةةا  تر ةد أاةرا  عديةدة ل .ين رةرن ي  العم  بسةرعة الُجد  ي م      ييريرا تجع  المرظفين 

 .يارم  ا   برة أ  م رف على التدرالنر  من التدريا أاثرهر كيرعر بريت دا  ةر م  ر  هر ع

 برل  راا الترلية:  Step by Step يتم هةا التدريا بأيلرب ال  رة ،  رة 

  Preparation of the learnerدا   تنيئة المتعلم إع الخطوة األولى:

  Presentation of The Operationإ راء العملية التدريبية الخطوة الث نية :

  Performance Tryoutتجريا اي اء الخطوة الث لثة :

 Follow – Upالمتربعة  الخطوة الرابعة:

  Apprenticeship Training "الصنرعية برارمج التلمةة"التدريا برلررش  هةا التدريا يكرن بأ  

 ربةةك التعلةةيم النلةةر  مةة  التةةدريا أثنةةرء العمةة  يتكةةرن مةةن مجمرعةةة   ةةراا مرابةةة يصةةب  بعةةدهر 

ليةث اجةد أن لةرال  ثلثة    Informal Learningغيةر الريةم   هنةر الةتعلماييةرا  عمةرالا منةرة . 

يةرا  ت ةم  تم من  ه  تفرعها بةين ايالتدريا الصنرع  ال يتم ب ك  ريم  على اإلةهس ب  إاه ي

                                         
 )1)  .عصر  ليدر ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي ،2020 ،   136.
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ديةةدالعرمة    هةةا التعلةةيم يمكةةن أن يعةةرف بأاةه أ  تعلةةيم يةةتم بةد ن  صةةد أ  تصةةميم مةةن  . نمةةهؤ  الج 

 (1)ال راة.

  (OJT)ومن أنواع التدريب أثن ء العمل 

 بمر ةا هةةا اييةلرب يةتم تةدريا المةرار   Supervision Aide (2) المسي عدة اإلشيرافية -

الب رية ي  افس مكرن عملنم  ي  ظر يه الرا عية   ه    ت العم  الريم  ، يكةرن الة  

 تحت إكراف الرؤيرء المبركرين الةين يترلرن التر يه  تصحي  اي  رء.

  تنميةة  اعنة  بنةةا اييةلرب اقة  المةرار  الب ةرية المةرا  Job Rotation التدوير الوظيف  -

أ ةةر لنةةر منةةر   كةةر ة أ اء   ةةدراتنم مةةن  ظيفةةة ااا منةةر   كةةر ة أ اء معينةةة إلةةى  ظيفةةة

 براتقر  الفر  المتمةرن إلةى  ظيفةة ااا منةر   أعمةر  م ةريرة ينةر يكتسةا ال بةراا  .م تلفة

 المنرراا الهنمةة،  مةن كةأن هةة  الحراةة بةين الرظةرل  أن ترية  مةن آير ةه العلميةة ، أن 

ر  الب ر  مر اة أاثر،  تجع  من  براته  منرراته المتعد ة م  مت لبةرا  ملةة تع   للمر

 (3)من الرظرل   ا   افس المنلمة.

يتضةة  مةةن عنةةران هةةةا اييةةلرب بأاةةه   Participation Managementاإلدارة المتعييددة  -

ا ينريةةا تةةدريا  تنميةةة ر ةةر  اإل ارة يقةةك ، يةةتم بمر بةةه ايةةتدعرء الرؤيةةرء يةة  المسةةترير

يةةر، اإل اريةةة الم تلفةةة  إكةةراانم يةة  عمليةةة ت  ةةيك  إ ارة كةةؤ ن م ةةتراة مةة  اإل ارة العل

رة الريةة ى  بمعنةةى آ ةةر يقةةر  هةةةا اييةةلرب التةةدريب  علةةى عمليةةة إكةةراك مسةةتريرا اإل ا

  الداير ي  ات را القراراا  تصري  ايمرر  ا   المنلمة.

يننةرك   Job Instruction Trainingبرلتةدريا التةر ين   التدريب التيوجيه  )تعليمي ت العميل( -2

.  أيض  ك ء لمث  هة  الرظرل  أن يةدرب من تترب  من ق  لعد  من ال  راا  ظرل  اثيرة تتكرن

 اة    ةرة تتكةرن بةد رهر مةن   Step –by- Step Processعلينر من  ه  عمليةة   ةرة   ةرة 

نقةرة النرمةة ، بينمةر الال  راا ت را مرهية العمة  المةرا  هة    Key Pointsعد  من النقرة النرمة 

 (4)تر   الكيفية  السبا.

                                         
. 272،   2012تر مة محمد ييد عبد المتعر  ،عد المحسن  ر ة ،إ ارة المرار  الب رية  رر   يسلر، ار المريخ للن ر ،الريرض   (1( 

 )2)  .عصر  ليدر ،التدريا  الت رير الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي ،2020،  145 ،

 )3)   .عصر  ليدر ،التدريا  الت رير الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي ،2020،  146 ،

 )4)     تر مة  محمد ييد عبد المتعر  ،عبد المحسن  ر ة ، إدارة الموارد البشرية ،  رر   يسلر  
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لرمةرا يعةدا  ابيةرة عدة يرالد مننر السرعة  البسرةة ية  تز يةد المع  Lectures   المح ضرات -3

 .من المتدربين

ي  كك  اتةرب أ  الةر   Programmed Learningيراء أارن التعلم المبرمج  التعل  المبرمج    -4

  .تقديم اييئلة  الحقرلي أ  المسرل  للمتعلم -1ارمبيرتر  يإاه ي تم  على ثه   ظرل  ه  : 

  . رء الفرصة للمتعلم لتقديم ايتجربة لةل إع -2

 . Feed Backإع رء اإل ربرا الصحيحة  بيرن   تنر من  ه  المعلرمرا المرتدة  -3

 ت ةم  اييةه     Audiovisual Techniquesالتدريب ب ستخدام التقني ت السيمعية والبصيرية  -5

 على ا رس  اي . مؤتمراا الفدير  ال رالك السمعية  البصرية  ه  مستعملة 

 يقةر لنةة  ال ريقةة يقةر    Vestibule or Simulated Training التيدريب مين خيالل المح كي ة -6

المتدرب برلتدريا على اي  اا الت  يتر ة  أن يمرريةنر ية  عملةه بةرلرغم مةن أن التةدريا يةتم أيضةر 

الفةر .  تتميةز هةة   أ  محرارة اللر ف الت  يرف يعم  ية  ظلنةر  ررج ا رس العم ،  لكن يتم  لي

ال ريقةةة بإمكرايةةة تحقيةةي المزايةةر المترتبةةة علةةى التةةدريا أثنةةرء العمةة  برإل ةةرية إلةةى تقليةة  الم ةةرةر 

المترتبة على إمكراية ممررية الفعلية لبعا الرظرل  أ  نيةر ة  ر ةة ايمةرن  صةق  منةرراا الةتعلم 

   فا النفقرا.

 ت ب ستخدام األقراص الصلبة واالنترن التدريب -7

Training Via CD-Rom&Internet  يعةد التةدريا مةن  ةه  هةةا اييةلرب أمةرا  ار ا يننةرك 

 بةةةرامج لتةةةدريا اييةةةرا  علةةةى التفرعةةة  مةةة  كةةةبكة المعلرمةةةرا الد ليةةةة "االاتراةةةت " مثةةة  براةةةرمج

Roadmap   الةةة  ابتكرتةةه  رمعةةة Albama  هةةر يةة  كةةك  براةةرمج مرايةةلة بريةةت دا  البريةةد 

. تسةةت د  بعةةا ال ةةرارا كةةبكرا  ا ليةةة لتسةةني  التةةدريا مةةن  ةةه  أ نةةزة  E-Mailااللكتر اةة  

ن تبقةى أالحريا اآلل   ه  كةبكة معلرمرتنةر الدا ليةة بحيةث يسةتفيد اييةرا  منةه   ةت الحر ةة علةى 

 يل ة ت يير البرارمج لإل ارة المرازية لل راة.

ل ريقةة بصةفة  تسةت د  هةة  ا Computer-BasedTraining  اآلليالتدريب ب ستخدام الح سب  -8

منةرراا المتةدربين ،مة  مراعةرة أاةه لةيس برلضةر رة أن يةتم التةدريا السةربي  ،أيريية لتنمية معررف

بمةر ية  الة  كةرالك  –برلحريا اآلل   لكن يتضمن التدريا بنة  الرييلة ايت دا  الريةرلك المتعةد ة 

 .لمسرعدة المتدرب ي  أ اء  ظيفته -الفدير
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 تسةةت دمه ال ةةرارا لرليةةر ليةةث يسةةت ي  المةةدرب أن يقةةر    Teletrainingب عيين بُعييد التييدري -9

 بتدريا العديد من المرظفين ي  أمران بعيدة من  ه  التلفزيرن.أ  من  ه  كبكة االاترات.

  Video Conference Distance Learningاليتعل  عين بعيد ب سيتخدام مي تمرات الفيديو   -10

 كرلعة االيت دا  لتقديم التدريا إلى مرظفين ية  أمةران   راييةة ُمنفصةلة عةن  ه  ةريقة معر ية 

بعضنر أ  بعيدة عن المدرب . يعةرف بأاةه  يةيلة لةربك مجمةرعتين أ  أاثةر بعيةدتين بريةت دا  تقنيةة 

يمعية  بصةرية  هة  بةةل  تسةم  ياةرس ية  مر ة  بة  رين ية    لةة أ ةرر مةن  ةه  االتصةرالا 

 بر النرت  أ  ايةبرس.السمعية  البصرية ع

  التّأهيلمفهوم التدريب  .2.2

 عرليةة إ ارةييمكن للمنلمرا تحسين الت   ال رس أ  ايالمة ، من أهمر بعد الترظي   اال تيرر الفعّ "

 .التّأهي أ  برارمج  من  ه  االيت دا  االيتراتيج  لإلعدا  المراها لدينر

  مة  الجرااةا اال تمرعيةة علةى التكيّة الُجةد  هرعمليةة مسةرعدة المةرظفين Onboarding التّأهييل 

ديد ظرلفنم   اي اء ر الج  لمرار  الب رية، ا إل اراا أ لرية ة بسرعة  يهية. يجا أن يكرن هةا  الما

مةن السةكرن العةرملين ي تبةر ن التحةرالا  ية  المرلةة 25ياه ي  الراليرا المتحدة ، ا  عر  أاثر من 

 (1)".المننية

أاةةرا  اةةرعين م تلفةةين مةةن   Orientation تر ينةةه  Onboardingالمرظةة  أ  تأهيةة  عةةد إعةةدا يُ 

لر ةرا هةةا ، لكن الكثير مةن المةديرين ال يميةز ن بةين االثنةين. يةؤثر عةد  االُجد التدريا للمرظفين 

ديةةديةةلبار علةةى المؤيسةةة  الثقريةةة  الم ةةرف  اجةةرا المرظةة   ر يةةه . ت تلةة  عمليةةة اإلعةةدا  عةةن تالج 

رية  مثة  ليث أن التدريا هر من االيت رراا اإل ارية ،  هر مفيد للنجرا على المةدر ال  المرظفين

  تّأهيييلالعييداد أو اإلإذا كيي ن ،  ة الفعرلةةة مجتمعةةة. لتر ةةي  ايمةةرالثقريةةة التنليميةةة  إ ارة اي اء  القيةةر

أس  ةر ة ر ،  يعةرف الة  ، فإن التوجه ليس سوى شريحة واحدة مين تليك الكعكيةمثل فطيرة ك ملةيُ 

 .المر  الب ر  ايافرء  المسؤ لرن التنفيةيرن التنليميرن

إن تأهي  العرملين ي  المنلمة هر مةن منةر   ظيفةة التةدريا يينةر.  يتضةمن التةدريا أيةرليا منلمةة 

تعم  على إلدا  ت ييةر ية  يةلرك اييةرا  لتمكةننم مةن الحصةر  علةى المنةرراا المننيةة  السةلراية 

ا.  تأهي  العرملين ي  المنلمة يتضةمن القر رة على مسرعد تنم ي  تحقيي أهداينم  أهداف المنلمة معر

                                         
   

(1(Rollag, K., Parise, S., & Cross, R. (2005). Getting new hires up to speed quickly. MIT Sloan  

Management Review, 46, 35-41  
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ي  بداية عملنةم لبيئةة العمة  ية  المنلمةة مةن ليةث أهةداينر، ييريةتنر،  الُجد تر يه  تكيي  العرملين 

ةبيعة العم  بنر، التعرف على الزمهء... الخ.  هة  المرللة تتضمن  رالا لم تل  أ سر  المنلمةة 

ب ةك  ت ةعرهم بةأانم  ةزء مةن المنلمةة  ليسةرا  الُجةد للتعرف علينر ل لي  ر عمة  ةبيعة  لأليةرا  

 (1)إلى  لي كعرر برلر ر  ال مأاينة.يؤ   غريبين عننر ممر 

إلةى    مةن منلمةةعند بداية ليرتنم العمليةة أ  عنةد االاتقةر الُمستجدة التدريا اي ل  للمرار  الب رية 

ن هةةا منلمة أ رر ةبيعة عملنر ي تل  عن ةبيعة عم  المنلمة السربقة  من أهةم أاةرا  التةدريا ي

ديديينعكس إيجربر على المرظ     . منه يينعكس إيجربر على أ اء المنلمة اك  الج 

التدريب عند بداية الخدمة: ويشتمل ذلك التدريب على البرامج التعريفية والتمهيدية والبيرامج التي  

ب العي ملين  عليى المهيي رات الوظيفيية.ويت  تصيمي  وتنفيييه هيهر البييرامج لتزوييد الموظييف  الُجييددتيدّرب

 (2).، ب إلض فة إلى االتج ه تب لمع رف الخ صة ب لمنظمة الَجديد

ن  هةةةا النةةر  مةةن التةةدريا يجةةا علةةى المنلمةةة أن تةةرل  أهميةةة  رصةةة  إيةةتراتيجية لتةةى  بةة  تعيةةي

  د ة .بمن  ه  الت  يك االيتراتيج  المنلم المحد ة التير رته  إلى المنلمة الُجد المرظفين 

تنيئةةة أيةةرس لتحديةةد االلتير ةةرا التدريبيةةة يةةراءا  إن ميين أهيي  أهييداف تخطيييم المييوارد البشييرية :"

 ( أ  للمركةحين للنقة  )التةةدريا التّةأهيلالةةين ت ةير التنبةؤاا للحر ةةة إلةينم )التةدريا  الُجةد للعةرملين 

واعتمدت ف  البح  ههر التسمية )التيدريب  (3)"    التحريل (.التّأهيلالتحريل ( أ  للتر ية )التدريا 

 . الُجدد  ( للموظفينالتّأهيل

   هيلالتّأانتق  لمفنر  التدريا  الُجد اا ه ر من تعري  التدريا  أهميته ال رصة للمرظفين 

 (4).المنرراا اييريية ي اء  ظرلفنم الُجد هر عملية تستندف تعليم المرظفين التدريب :

يةةة   لميةةةة  تحسيسةةه بأهميتةةةه يعنةةة  ااتسةةرب الفةةةر  منةةةرراا   بةةراا ع تأهيييل العنصييير البشييري:

 .ف العم  الم تلفة عله أاثر مر اة م  ظر المنلمة،  ري  مسترا  الثقري   

 الُجددتحليل االحتي ج ت التدريبية للموظفين  .2.2.1

  Training Needs Analysis for New Employee  

 .ه  تحديد أ  ار  منه هر الم لرب إن ال  رة اي لى ي  التدريا

                                         
 )1) الفراج ،أيرمة )2014( إ ارة المرار  الب رية الجرمعة االيترا ية السررية صفحة 169 .

 )2) الفراج ،أيرمة )2014( إ ارة المرار  الب رية الجرمعة االيترا ية السررية صفحة 192 . 

 )3)  الفراج ،أيرمة )2014( إ ارة المرار  الب رية الجرمعة االيترا ية السررية ،صفحة 18  .

 )4)   تر مة  محمد ييد عبد المتعر  ،عبد المحسن  ر ة ، إدارة الموارد البشرية ،  رر   يسلر  
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   تقسةيم الة هر من  ه  معرية تفرصي  الرظيفة الُجد لمرظفين  السبي  لتقدير التير را التدريبية ل

 ر تعقيةداا إلى منر  ص يرة ،م  مهللة أن تقدير التير ةرا التةدريا للمةرظفين الحةرليين  ةد تكةرن أاثة

 اء  تحلية  المنمةة أ  تحلية  اير لر ةة مثة  هةؤالء للتةدريا أ  ال .ليث  رف إلى الة  معريةة مةد

Performance Analysis &Task Analysis  مرن للتعرف على التير را التدرياأمران هر. 

 ، أمةر تحلية  اي اء الُجيددهي م عليى وجيه الخصيوص للميوظفين  Task Analysisفتحلييل المهي م 

Performance Analysis  مةن ليةث اقةد أ النةم  عيةربنم . هنةرك  ينر لأليرا  القرلمين برلعم  يعةها

 السجها ال  صية  اإل ارة  المهللرا  ا تبرراا المعريةة  ،الم ريينتقنيرا أ رر مث  تقررير 

تعلم أيضة  عنةد برلرظيفة   رالم االيتبيرن . منمر ارات التقنيةة المسةت دمة يإانةر  ةر رية ،يةرلمرء ية

 (1).ممرريته لمننة مر

  Task Analysisتحليل المه م  .2.2.1.1

د  علةةةى   ةةه ال صةةةر  للعمةةةر  ا   ، يسةةةت  الُجةةد  هةةر تقةةةدير اللتير ةةرا التةةةدريا للمةةةرظفين 

  ه بعد ال المسترر المنرر  المتدا  ليث أاه من ال رل  ا تيرر ةر م من العم  غير متدرب ثم تدريب

كةةا يةإن  هكةا يكرن الندف هنر ت رير المنرراا  المعررف الم لربة للحصر  على اي اء الفعر   ه

 المنةرراا المفصةلة للمننةة ممةر يسةرعد علةى تحديةد التدريا عر ة مر يبنى على تحلي  المنر   الدراية

ا  ال رصة الت  يحتر نر . الرص   المراصفرا الرظيفيةة تلعةا   راا  را بةرا هنةر ،ينة  تسةج  ال هرمةر

 .ية التدريا الم لرب ي اء المنمة المنرراا الم لربة ثم تحد  ارع

  Performance Analysisتحليل األداء  .2.2.1.2

ليةث أاةه عنةد   ةر  اقةص أ   صةرر ية  اي اء  .التدريا للمرظفين الحةرليينير را  ال  لتحديد الت

 ال  ةرة  .ه   يرل  أ ةرر مثة  اقة  المةرظفينيإن اي اء يجا أن يُقر  من  ه  التدريا أ  من  

عم  الحرل  بمر يجا أن يكرن اي لى ي  ال  ه  تقييم عم  المرظ  ابداية لتحسينه  مقرراة اترلج ال

 اق ةة البدايةة هة   التمييز بين م كها عد  القدرة  عد  الرغبة هةر  ةرهر تحلية  اي اء. إن  .عليه

لين ال يمةن أيةبربنر أن العةرم إاا اةرن ايمةر اةةل ،  ،ارات الم كلة ه  م كلة عد   ةدرة تحديد مر إاا

نةر ة هأ  مر ه  معريير المنلمةة  علةى الجراةا اآل ةر  ةد تكةرن الم ةكل ،يعريرن مر يجا علينم عمله

.  لةر اةرن ايمةر لةر أانةم رغبةرا ية  الة  ،لعرملين  ر رين على أ اء عم   يد،  هنر اي  عد  الرغبة

                                         
 )1)  تر مة  محمد ييد عبد المتعر  ،عبد المحسن  ر ة ، إدارة الموارد البشرية ،  رر   يسلر   
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بإ  ةر  الةر  الحةرايز  إاا مةر تةم تحلية   ،مكرية ااةل  ،يسيكرن مفيداا ربمر أن ت يةر المنلمةة الةر  ال

 االلتير را ،يإاه يمكن تحديد ايهداف التدريبية . 

 Onbarding  دالُجدتأهيل موظفين  .2.2.2

ر  . لتةى لةر اراةت إمكراةرا المةرظفين إن ا تيرر المةرظفين بعنريةة ال يضةمن أانةم يةيؤ  ن ب ةك  يعّة

ال ةرض  عرلية ال يمكننم أن يقرمرا برظرلفنم إاا ارارا ال يعريرن مراا ييفعلرن أ  اي  يفعلةرن الة  

عر ةا مةر  ينم يعله  ايفية القير  به.هر التأاد من أن المرظفين يعريرن مر يجا عل التّأهي من التر يه  

 Onboarding التةدريا لل ةراة التّأهية بةرامج التر يةه   يقر   سم المةرار  الب ةرية بتصةميم ملة 

programs    يقر  بمعلم عمليرا التر يه  التدريا اليرمية.  الة   الم رف مر اة  م هنرك ، لكن

 .(1)التّأهي ثم  برلتر يه البداية ،  تدريبنم ة ايفية تر يه المرظفينا  مدير معريامر أن على 

  Onboarding التّأهيلالغرض من  .2.2.2.1

ديينةرا . يندف تأهي  المرظفين إلى التأ لم  التكرم  النر   مة  التعالتّأهي اراز على الا: أ  ة )أ  يةدالج 

 مراءمةة  المرظفين الحرليين بعد تر يتنم أ  اقلنم إلةى منصةا  ديةد(. إاةه ين ةر  علةى تقيةيم  تحديةد

 أ  لتّأهيةة امةة  الثقريةةة  تعزيةةز رؤيةةة المنلمةةة  اي لريةةرا اإليةةتراتيجية.  الُجةةد التير ةةرا المةةرظفين 

ديةةدتنةةدف إلةةى تحسةةين  ةدرة المرظةة   ةايةتبر ياإلعةدا  هةةر عمليةةة  ثقريةةة، بيةر علةةى ينةةم الب ةةك  ا الج 

أيضة   ، تقةديم المسرهمة ي  الفريي،  ت رير عه ةرا ااا م ةزر،  ينةم يريةي القيةر ة،  ية  الننريةة

 أ اء له.

 يجية  ثقريةةاإلعةدا  ب ةك  صةحي  ، يةإن المةرظفين لةدينم الفرصةة لتقيةيم إيةتراتأ   التّأهي عندمر يتم 

ية  الت ة يل ب م  مرا فنم  أ لريةرتنم اإليةتراتيجيةالمنلمة  تقييم مر إاا ارات هنرك يجراا أ  تضرر

اص  مة  يفية التر اي اء. لدينم الر ت  المعلرمرا الت  يحتر رن إلينر لتعميي ينمنم للثقرية ،  تعلم ا

 رناا.،  ااتسرب الر را لتر عرا اي اء  اإلاج الم ريين،  تعلم أالمة ايعمر أعضرء يريقنم 

امةر ااراةر  ، يإن االتجر  ليس يةرر كةريحة  الةدة مةن تلة  الكعكةةي يرة ارملةاا ارن اإلعدا  يمث  إ

ا    لكن هةةا ال يقلة هر ايص   التر يه  زء ص ير من العملية المتكرملة Onboarding رلتّأهي ي يربقر

 . Orientation(2)من أهمية التر يه

                                         
Human Resource Management By Gary Dassler 244  2012 1) المر   السربي تر مة محمد ييد عبد المتعر  ،إ ارة المرار  الب رية ،  رر   يسلر( 

 )2) المر   السربي تر مة محمد ييد عبد المتعر  ، إ ارة المرار  الب رية  رر   يسلر ، 2012   244 . 
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 Onboarding التّأهيلاإلعداد أو منهجية  .2.2.2.2

ا اعتمةر ا  .ثهثةة  يةتة أكةنر ملة   ة  م   ار لعملية مدر ية تمتد مةر بةينترير مننجية اإلعدا  ال ر

ديةدى تقد  المرظة  عل اإلعةدا ،  ، يمكةن أن يمتةد لفتةرة أةةر . أثنةرء عمليةة التير رتةه،  مة  الة  الج 

ديديلتق  المرظ   أيةربي    م ريه  الداا برالد ي  ا تمرعةرا مجد لةة )اة  أيةبرعين إلةى أربعةة الج 

 لمنر  ة  منر  ة الرارلز اييريية ال مسة لإلعدا . تقريبار(

 الثقرية التنليمية. -

 رؤية  تر ه القير ة. -

 الفريي  التراص   الصرا .  ينرميكيرا  -

 أالمة ايعمر   العمليرا  تسليمرا اي اء. -

 أهداف محد ة  محد ة  تر عرا مستمرة. -

، لكةن ب بيعتةهإلع ةرء المعلرمةرا للمةرظفين،  الةداا اإلعةدا  ا تمرعاةر   أ  التّأهية  ال ينب   أن يكرن

  Onboardingية  اإلعةدا  Engaging عملية تعر اية  م رراة ب ك  متبر  . من  ه  االا ةراة 

ةةر بتعلةةيم رأس المةةر  الب ةةر   تعزيةة الُجةةد ، يُلنةةر القةةر ة التنليميةةرن  المرظفةةرن  ز النجةةرا التزاما

  إلةى  ةر الةرظيف  يقةرأ  أن الرّ .b SatisfactionJo  هةةا يكةرن اتيجةة للر ةر الةرظيف   التنليم 

نةر  م هةة  الجتتةأ ل  االلتزا  الرظيف   هةا اي ير يقر  إلى االادمرج  االا راة الرظيف   الم رراة 

ديدم  التعيينرا  ي سةر  ر   عبر ا  المتبة م  ايهداف اإليتراتيجية  الت  يلية للمؤيسة ،  االعتمرالج 

ى تعزيةز را الملحة يصحرب المصلحة الدا ليين  ال رر يين. امر أانر تسرعد علة،  التحدي الرلداا

 االتصرالا  االيتفر ة من المراها  الكفرءاا التنليمية.

 عملي ت توجيه وتهيسة الموظفين .2.2.3

ا تر يةةه يقصةةد بعمليةةرالمتكرملةةة   التّأهيةة امةةر ااراةةر يةةربقر أن التر يةةه هةةر الجةةزء اي   مةةن عمليةةة 

فنم ب ةك  تر رانةر ي اء  ظةرلبرلمعلرمةرا اييريةية التة  يح الُجةد   تز يةد المةرظفين  تنيئة المرظة

ا  ،مر    .اةبرل ربقراعد  إ راءاا العم   مر تتعلي  هة  المعلرمرا غرلبر

ا  هةا  تعةد عمليةرا التر يةه  ةزءاا  نلمةة مة  مةن عمليةرا الت رية  اال تمةرع  التة  تجرينةر الم أيريةير

 القةيمرهةرا  رظ علةى المعةريير  أامةرة السةلرك  االتجيةإن العمليةرا تسةتندف الحفة،لةةا  الُجد العرملين 

 .ر عه المنلمة من العرملين بنرالت  تتفي م  مر تت
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فصةةيلية ية  البةةرامج التهةةةا  تتةةرا ا بةةرامج التنيئةةة مةةربين البةةرامج المةةر زة  البةةرامج غيةةر الريةةم

 .الم ررة  البرامج الريمية

ديةد ية  اة  مةن هةة  البةرامج يحصة  المرظة    تقيةةيم تحتةر  علةى أ  مةرا  م برعةة اتيّةا علةى الج 

مةةة التةة  تضةةعنر المنل يةة  افةةس الر ةةت المزايةةر  ال ةةدمرا  ،رتبةةراالماي اء  الةةم  يةة  اي ةةرر  

 .للعرملين بنر يضه عن إ راءاا ايمن  السهمة

  مرللةة مةرا  الم برعةة المرنعةة علةى العةرملين  ةهأ  ال كتيّةا من أهم المعلرمرا الت  يحترينةر ال

 ر  النيكةة التر يةةه أ  التنيئةةة المزايةةر الفر يةةة  ييريةةرا اييةةرا  برل ةةراة  ر تةةين العمةة  اليةةرم  بنةة

يةه يةإن التنليم   عمليةرا الت ة ي   مقيةرس ايمةن   راعةد  اإل ةراءاا الم بقةة برل ةراة . بنةرء عل

ديةةد مةةن ، لةةةل  يرلع أامةةر يعةةد بمثربةةة عقةةد عمةة  لكةة  عرمةة  كتيّةةاالالعديةةد مةةن المحةةرام تةةرر أن هةةةا 

 المعلرمةة ين   ةر  مثة  هةة  كتيّةاالمنلمرا تفكر أاثر من مرة  ب  أن تةار معلرمرا معينة بنةا ال

ا  :  بةرراا مثة   ية  إ ةرية بعةا العالتزا  المنلمةة بنةر ، برلتةرل  يرل ةراة تتةر  أامر يفنم مننر  منير

 م  بد ن   ر  مبرر ارف ٍ".لن يُفص  أ  عر"

ى الةة  يتةرل عر ة مر يقر  مت صص ي  إ ارة المرار  الب رية بأ اء الجزء اي   من عملية التنيئة  

دية: يرعرا العمة   اي ةرناا ثةم يقةد  المرظة  تل  النرال  المرتب ة برلعم  مث كرا م  بعةد  دالج 

ديةدال  إلةى م ةريه  لعمة  يةرا التنيئةة مةن  ةه  كةرا ةبيعةة ا الةة  يقةر  بةد ر  بمراصةلة عمل الج 

  ة رعدة الصةرللمرظ  ،برإل رية إلى تقديمه لبر   نمهله برلقسم  تعريفه بمكرن العم   يقد  له المسة

 . ه  الير  اي   للعم لتقلي   ر ة عد  التكي  الت  تصيبه 

ا التنيئةة جر برن م  عمليرال يت الُجد  مث  أ  ك ء ي  مجر  المرار  الب رية اجد أن  مي  اييرا  

 ير الدرايرا أن اييرا  لدينم رغبة  رية ية  الترعيةة  الر ربةة علةى ليث تُ  .المبدلية بنفس اييلرب

عنرصةةر البيئةةة يةة  لر ةةة أن يحصةةلرا علةةى معلرمةةرا أاثةةر  عمليةةرا ت ريةة  ا تمةةرع  أاثةةر ممةةن 

  هةة  الحرلةة يعلةى الم ةرف أن  ية .ر ربةة  السةي رة علةى عنرصةر البيئةةتن فا لدينم الرغبة ي  ال

ا  ي ج  العرملين  مكةن اةه مةننم أن يفنةم ةبقةة على االانمرك ي  تل  ايا  ة التة  ت الُجد يكرن يقلر

: "هةةر الةة  اإل ةةراء الةةة  يسةةتندف تز يةةد  تر يةةه المرظةةبرلتةةرل   .ليصةةبحرا أاثةةر إاتر يةةة ،العمةة 

 الُجةد تعلةيم المةرظفين  هر  زء من تةدريا   (1)".رلمعلرمرا اييريية عن ال راةب الُجد المرظفين 

 .المنرراا اييريية ي اء  ظرلفنم

                                         
 )1)   تر مة  محمد ييد عبد المتعر  ،عبد المحسن  ر ة ، إدارة الموارد البشرية ،  رر   يسلر  
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 الغرض من التوجيه .2.2.3.1

 The Purpose of Orientation  

 المرظة  ، إال Orientationهر أاثةر كةمرالا مةن تر يةه   Onboardingعلى الرغم من أن اإلعدا 

ر. إانم يسرعد ن المرظفين   التنق  ي  ؛على التعرف على نمهلنم  الُجد أن التر ينرا ااا  يمة أيضا

إل ةراءاا ؛  ينةم السيريةرا  ا أ  التنقة  بةين أ سةر  المنلمةة الم تلفةة للتعةرف علينةر مسرلة المكتةا

ال ةةةرراا   التكنرلر يةةرا  الفرالةةةد التنليميةةةة. أثنةةةرء التر يةةةه ، يتلقةةى المرظفةةةرن ب ر ةةةرا النريةةةة أ 

يةةة ، ،  يتعلمةةرن أيةةن يةةةهبرن للحصةةر  علةةى اللةةران  المكتب المفةةرتي   رمةةرن ايمةةرن ال رصةةة بنةةم 

ة التة   التعةرف علةى ايمةران الحيرية السيريرا  ير عةرن علينةر  يقرؤ ن يلتقرن بأعضرء الفريي ، 

 تينيةة تقد   دمرا معينة ية  المنلمةة اةرلم عم  غيةر  مةن ال ةدمرا  أ  ةرا الن ةرةرا الم تلفةة الر

اا رعةةرا الد ريةةة لقسةةم ايمةةن  السةةهمة  تعريةة  المرظةة  بةةإ راءاليرميةةة أ  اييةةبرعية ارال تم

مكةرن  تسجي  الد ر  إلى مرا   العم   تسجي  ال ر ج مننر من أ   معرية اييةرا  المر ةر ين ية 

مةةر  ا ةة  المنلمةةة مةةن  ةةه  لةةرا علةةى مةةد   اةة  مكةةرن عمةة  عليةةه ب ر ةةرا بأيةةمرء المةةرظفين أ  

 Log inد ر  ن ايتثنرء عليه القير  بنةة  اإل ةراءاا أ  تسةجي  الةالمتعر دين أ  المتدربين الجمي    

مة  مةن مر ة  العمة   هةة  منمةة مسةؤ   المةرار  الب ةرية أن يقةر  بع  Log Outإلى مر ة  العمة   

هةةا المر ةر  .  Entrance Procedure Permitإ ةراء تةدريب  لةر  هةة  المرا ةي  علةى كةك  

عمة  يريةة ال  ةرة لمعريةة ايكة ر  المر ةر ين ية  مكةرن العلى بسرةته هر   دا ي  المن ةئرا الح

 . Evacuation اإل هء  Emergencyعند لرالا ال رارئ

ية رب من ت  على الرغم من أهمية هة  ايا  ة ي  عملية اإلعدا  بأاملنر ، يإن التر يه  لد  ال يقت

  لقاةرميكةن المقصةر  منةه الة   لةم  -عمي المر رعرا أ  الم ةرراة التة  يقةر  بنةر براةرمج اإلعةدا  

الةة   يتضةمن براةةرمج اإلعةدا  الفعةةر  عمليةة تر يةةه مفصةلة  لكنةةه يةةها إلةةى أبعةد مةةنب بيعةة الحةةر  

 بكثير.

يتعةةين علةةى القةةر ة  المةةديرين ت ةةرير براةةرمج تأهيةة  يعةةر   كةةرم  لمنلمةةتنم  تحديةةد عمليةةة متمريةةكة 

 التّأهيةة أ   عمليةةة اإلعةةدا . يةة  لةةين أن الُجةةد يمكةةن مةةن  هلنةةر للم ةةريين إكةةراك أعضةةرء يةةريقنم 

ا إلامرلنةةر  تت لةةا التحليةة   المنر  ةةرا  اال تمرعةةرا ، يةةإن عمليةةة التر يةةه  تسةةت رس عةةر ةا كةةنررا
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ةةر أ  يةةرمين يقةةك أ  أيةةبرعار علةةى اياثةةر يعةةد اةة  مةةن إعةةدا  المرظةة   تر ينةةه  .تسةةت رس عةةر ةا يرما

دايةة  ظيفتةه بدايةة  يةدة  منلمةة  عليةه يةإن  ب عنصرين  ر ريين لمسرعدة المرظفين على النجةرا

 . التّأهي هة  العملية المنلمة يينر عدة مستريرا متميزة من 

 المستوي ت األربعة المتميزة للتأهيل .2.2.4

 Onboarding  الـFour C's (1) 

ة القراعةةةد القرارايةةة الُجةةةد هةةةر أ اةةةى مسةةةترر  ي ةةةم  تعلةةةيم المةةةرظفين  Complianceاالمتثييي ل  -1

 . المتعلقة بريالمة  القرااينية اييري

 الرظةةةرل  الُجةةةد فنةةةم المرظفةةةرن أن  ي   التّأهيةةة  ةةةير إلةةةى  ةةةمرن يُ  Clarification التوضييييح -2

   مي  التر عرا ااا الصلة.  ايعمر  المرالة إلينم

ريير برإللسةةةرس برلمعةةة الُجةةةد إن الثقريةةةة يئةةةة  ايةةةعة ت ةةةم  تز يةةةد المةةةرظفين  Culture الثق فييية -3

 .الريمية  غير الريمية –ة التنليمي

تة   ةير إلةى أهميةة  ليريةة العه ةرا ال  صةية  كةبكرا المعلرمةرا اليُ  Connection االتص ل -4

 إا رؤهر. الُجد يجا على المرظفين 

الدر ةة التة   Four C'sايةم   Onboarding التّأهي إن اللبنرا اييريية للنجرا غرلبر مر ي لي على 

 overall تحةد  إيةتراتيجية اإلعةدا  ال ةرم    تعةزن هةة  اللبنةرا ايربعةة صةلت إلينةر اة  منلمةة 

onboarding strategy .ليث تق  معلم ال رارا ي   الدة من ثهثة مستريرا ، 

 الش مل للشرك ت التّأهيلمستوي ت إستراتيجية اإلعداد أو  .2.2.5

 Overall Onboarding Strategy Companies  

 السلب  التّأهيلو المستوى األول اإلعداد أ -1

  Passive Onboarding Level 1   ا  ميةةة  المنلمةةةرا ب ةةةك  ةبيعةةة  ت  ةةة  االمتثةةةر تقريبةةةر

compliance  اجةةزء مةةن النلةةر  الريةةم  للتأهيةة   يةةتم إع ةةرء تر ةةي  الةةد ر  لكةةن ال تةةتم معرلجةةة

 .ة أ  االتصر الثقري

من ليث الثقرية    د يكرن االتصر   د ت رر مة   الُجد بعا ال رس غير الريمية لتر يه المرظفين 

ة لتحقيةي أ صةى  ةدر يقر  بتنسيي المنم -بمر ي  ال  مرظفر المرار  الب رية  -الر ت ،  لكن ال ألد 

 . رلتّأهي اجرا ب

                                         
  (1(Talya N. Bauer,ONBOARDING NEW EMPLOYEES ,MAXIMIZING SUCCESS ,SHRM Foundation's Effective Practice Guidelines Series, 

2010 ,United States of America . 
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العمةة   -الصة يرة ابيةةرة ، المترية ة   -برلمرلةةة مةن المؤيسةرا  30تلنةر ايبحةر  أن مةةر يقةرب مةن

 السلب  عمليار ، لكننر برلتأايد غير مننجية.  التّأهي . يمكن أن يكرن اإلعدا  أ  (1)على هةا المسترر

 المستوى الث ن  إمك ن ت ع لية للتأهيل -2

 Level 2 High Potential Onboarding    عنةد هةةا المسةترر يةتم ت  يةة االمتثةر   التر ةي

لثقريةة  آليةرا االتصةر  ية  مر عنةر الريم  ي  ال راة  بعا ا التّأهي ب ك   يد من  ب  ممرريرا 

  المئةة مةن  مية  ال ةرارا ية 50ية  هةة  المنلمةرا لةرال   رلتّأهي  تم الرصر  لإلمكرارا العرلية ب

 . ه  المنلمة الكرملة عد ب ريقة مننجيةلم تن أ ب   رلتّأهي المننجية ب العملية

 أالستب ق  التّأهيلالمستوى الث ل  اإلعداد أو  -3

 Level 3 : Proactive Onboarding   مية  اللبنةرا اييريةية ايربعةة يةتم تنر لنةر ية  المسةترر 

ب ةةك  مننجةة  برايةة ة انةةج  التّأهيةة الثرلةةث االيةةتبر   للتأهيةة  أ  اإلعةةدا  إاا اراةةت ال ةةراة تةةنلم 

برلمئةة يقةك مةن  20 إيتراتيجية إ ارة المرار  الب رية  يرل راة ي  المسترر الثرلث ليث أن لةرال  

منلمةةةرا تحقةةةي هةةةةا المسةةةترر . الجةةةد   التةةةرل  ير ةةة  المسةةةتريرا الةةةثه  للتأهيةةة  لل ةةةرارا  ال

 Four C's المستريرا ايربعة للتأهي  

 

 . التّأهي  د   تر يح  للمستريرا الثه  اليتراتيجية 

Talya N. Bauer,ONBOARDING NEW EMPLOYEES ,MAXIMIZING SUCCESS ,SHRM Foundation's Effective 
Practice Guidelines Series, 2010 ,United States of America,P 3. 

 للتأهيةة  اتةةرلج علةةى المةةدر القصةةير   ةةد تكةةرن مبركةةرة  يرريةةة أ  تسةةت رس بعةةا الر ةةت 

مةةةدر ايةةةز  ايهميةةةة علةةى النتةةةرلج ةريلةةةة ال، علةةى أهميةةةة النتةةةرلج  صةةيرة ايمةةةد إال أن التر

  تأثيرهر على الفر   على المنلمة .

                                         
(1(Aberdeen (2008). All aboard: Effective onboarding techniques and strategies. Retrieved April 26, 2010, from 

www.aberdeen.com/Aberdeen -Library/6328/RA-onboarding -employee-engagement.aspx 

 

http://www.aberdeen.com/Aberdeen
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 نت ئج قصيرة المدى للتأهيل .2.2.6

 Short-Term outcomes of ONNOARDING 

ديةدتنلةيم المرظةة    اي  ار  المتعلقةةة بكة  مةةن -لةةد  البةرلثرن أربعةةة مجةرالا رليسةةية الرايعةرا  الج 

 علةى تحقيةي  الُجةدالمنلمرا يمكننر ايت دامنر لمسرعدة المةرظفين تل   -اال تمرعية  البيئةالرظيفية  

 .أ  اإلعدا  التّأهي لنجرلنم ي   أ صى  در

 الرافعة األولى لإلعداد الن جح ه  الكف ءة الهاتية -1

 Self-Efficacy  ديةدأن المرظة   الكفرءة الةاتية أ  الثقة برلنفس، ي  اي اء الرظيف . إلةى  ر ةة  الج 

ر من ا  ي  الننرية أاثر اجرلا  ي عر برلثقة ي  القير  برلعم  ب ك   يد ، هر أ  ه  أن تكرن أاثر تحفيزا

ايتنداف برامج تأهي  محد ة تسرعد ي  تعزيةز ثقةة المةرظفين  يجا على المنلمرا النلراء اي   ثقة

ديةدإانم يبحةر ن ية  الميةر  التنليميةة  ر التةأثير علةى االلتةزا  لنةر تةأثيالةاتيةة  الكفةرءةلقةد ثبةت أن  ة.الج 

 Turnover .(1)    ران  Satisfaction ، الر ر Organizational Commitment التنليم 

 الرافعة الث نية ذات الصلة ب لمهمة الوضوح ف  الدور -2

 Role Clarity    مةدر  ةر ة ينةم إن الرايعةة ااا الصةلة برلمنمةة  هة  الر ةرا ية  الةد ر  تعنة

ديدالمرظ   ا لد ر  أ    رهر  التر عرا  الج  يرف يتأثر اي اء إاا ارات التر عرا غرمضة. ي    أيضر

  ةةةدا الراليةةةرا المتحةةةدة  المملكةةةة المتحةةةدة أن  الحقيقةةةة،  رايةةةة للمةةةرظفين يةةة  الراليةةةرا المتحةةةدة

 لةةةل  ، (2) المةةرظفين ال يفنمةةرن  ظةةرلفنم مليةةرر   الر اةة  عةةر  اتيجةةة 37ال ةةرارا ت سةةر مةةر يقةةدر

مةةدر لسةةن الضةةبك  إلةةى إليةةه  ، ال مةةرض الةةد ر( أمةةر  يةةد إكةةررة  ةةرا الةةد ر )أ  الجراةةا اآل ةةر

ديةةدالمرظةة   م ةةرا  اي اء بتر ةة   ر يمكةةن أن يسةةرعد المنلمةةرا علةةى ،   يةةرس   ةةرا الةةدهةةر الج 

ا ، ممر يؤ   إلى  ع  الرظيفة  العم   المرا   إاا أن المحتملة  ب   المرظفرن  علىيز ا  ن يرءا

ةةر صةةرا  الةةد ر يةة  المةةرظفين   ُجةةد ال  ، مةة  الُجةةد ينةةم اي  ار التةة  ي ةة لرانر ،  رس البةةرلثرن أيضا

ب ك  عر  ، مقرييس   را الةد ر   التّأهي اا فرض  صرا  الد ر ي ير إلى المزيد اترلج إيجربية ي  

اإلعةةدا  أ   أثنةةرء عمليةةة مةةن بةةين أاثةةر المؤكةةراا اتسةةر ار الر ةةر الةةرظيف   االلتةةزا   التنليمةة  هةة 

 .التّأهي 

 هو االندم ب االجتم ع  الرافعة الث لثة -3

                                         
    (1(Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-

analytic review of antecedents,outcomes and methods. Journal of Applied Psychology, 92, 707-721. 

 (2(Cognisco. (2010). $37 billion: Counting the cost of employee misunderstanding. A white paper commissioned by Cognisco. 
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Social integration  اال تمر   البدء ي  العم  مة  ، اإلعدا   التّأهي لنجرا  (1)االادمرج اال تمرع

 الُجةد برإل رية إلى ال  ، يحترج المرظفرن   أ  منلمة. ي  برلتعليمهر  راا منم المنتمين"التنليم "

ا  مقبةةر إلةى ال ةةعرر  القبةةر  مةةن  بةة  اي ةةران  ليث أنأ ةةراانم  رؤيةةرلنم. مةةن  بة  المةةري  ا تمرعيةةر

 برلمرلةة مةن المةديرين الةةين ي ةلرا ية  االاضةمر  60،  يقار يلد التقديرااالتنليم  يكرن مؤكرا على 

 السبا الرليس . تبررهر رلة برعي  التأييس عه را عم  يعّ  رلترل  ب التّأهي  االادمرج النر    ي لرا 

 ي  مجمرعة عم  الفر  يرتبك ارتبرةار إيجربيار براللتزا     ران   ر ة عرليةة Integration االادمرج

نتةرلج اإلعةدا  المنريةا، بمةر ية  الة  بالعه را م  القر ة  غيرهم أعضرء الفريي هم به ك  المتعلقة 

لكةن يجةا علةينم  مةن مةرظف  المةرار  الب ةرية ،تر ة  المسةرعدة يأن  رظ   ديةدم.  على ال(2)اي اء

ر تسني  عملنم  .ية ر عه رالمن  ه  البنرء الفعر   رلتّأهي ب أيضا

 المفيدة مر يل : التقنيراتتضمن  

 ت صيص الر ت لها راة ي  التحد  م  الزمهء.• 

 اال تمرعية غير الريمية ، مث    برا ال داء أ  يترة ايترالة.تفرعها ترتيا • 

 ال راة.معينة ي  الم رراة ي  الت ر   ظرل  • 

ديةدالمرظة  مةن  ةه  تةرل   التّأهية علةى  م رفالمحر لة بنرء عه ة م  •  نجةرا بالمسةؤ ليرا  الج 

 .الم لربة ايتكمر  المنر  

 تمرعية  عند عملية االادمرج اال تمرع  يجا المحريلة على ثقرية المنلمة بعملية الم رل ة اال 

يرر عنرصر  ديدة ي  المنلمة يإن هة  العنرصر ال تعةرف ثقريةة المنلمةة  برلتةرل  يقة  علةى "عند ا ت

علةةةى اييةةرا  العةةرملين  علةةةى ثقريةةة المنلمةةةة  هةةةا أمةةةر  الُجةةد عةةرتي اإل ارة أن تعةةرف المةةةرظفين 

 (3)ر  لتى ال يت ير أ اء المنلمة ". ر 

 التنظيميةالرافعة الرابعة ه  المعرفة وتن سب داخل الثق فة  -4

 Knowledge of and fit within an organizational culture  

. اةة  كةةراة لةةدينر ثقريةةة يريةةدة مةةن ارعنةةر ، لةةةا ينةة  تسةةرعد التّأهيةة أ   عةةدا الرابةة  لإلجراةةا هةة  ال

 (4) ر ر . - ر   مننرمكرانم بدا لن  -ي  تل  الثقرية   ال ر  برإلبحرر الُجد المنتسبين 

                                         
(1(Morrison, E.M. (2002). Newcomers’ relationships: The role of social network ties during socialization.Academy of Management 

Journal, 45, 1149-1160. 
(2(Bauer, T. N., Erdogan,B., Liden, R. C., & Wayne, S. J.(2006). A longitudinal study of the moderating role of extraversion:Leader-member exchange,performance, and turnover 

duringnew executive development. Journal of Applied Psychology, 91, 298-310; 
 )3)  .ال لي ،عبد الحميد ،السلرك التنليم ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي2020 ،  233 .

(4(Cooper-Thomas, H. D., van Vianen, A., & Anderson, N. (2004). Changes in person-organization fit: The impact of socialization tactics on perceived 

and actual P-O fit. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13, 52-78; 



 

39 

 

ارتبةرة  المرظة   لتنلةيمتعلم الل ة المنلمرا النر مؤكةراا منمةة   القيم   ايهداف السيرييراينم 

 ، الر ر  الد ران.الثقرية  براللتزا 

: "الةةةر  ا تمةةةرع  يتضةةةمن مجمرعةةةة االيترا ةةةرا اييريةةةية  المعتقةةةداا الرايةةة ة ثقريةةةة المنلمةةةة

منلمة ، تةؤثر علةى يةلرايرتنم  ايعراف  العر اا الت  ت ك   يم   نرعرا  اتجرهرا العرملين ي  ال

اجةةرا المنلمةةة  امرهةةر   أ النةةم ، أيةةلربنم يةة  مرا نةةة الت يةةراا الدا ليةةة  ال رر يةةة للعمةة  علةةى

ي  المنلمة الثقريةة التنليميةة السةرلدة يينةر المسةتمدة مةن  الُجد  عر ة مر يتعلم ايعضرء  ايتمرارهر."

  للقةة الرصة  بةين  مية  العةرملين علةى ا ةتهف يثقريةة المنلمةة تمثة .لمجتمة  التة  تعةي  ييةهثقرية ا

 ه  الدلي  اإلركر   يككر  السلرك المقبرلةة لتركةيد العمليةرا  ا ة  المنلمةة،  مستريرتنم اإل ارية.

 المصةةدر الرليسةةة  لتكةةةرين االتجرهةةةرا  القنرعةةةرا الم ةةتراة للعةةةرملين  اي اة الرليسةةةة يةةة  تر يةةةه 

 (1)يلرايرتنم ي  المنلمة.

 

 

  

الجيةد  النةر   علةى  التّأهية الجد   السربي ير   الرايعرا ايربعة للرصر  إلةى اإلعةدا   

ديةدالمدر القصةير ية  المنلمةرا ليةث أن بعةد اال تيةرر  الةد ر  ية  المنلمةة المرظة    الج 

 (2) .النر   التّأهي يمر  ه  مرال  تنليمية أربعة للرصر  إلى 

 

 نت ئج طويلة المدى للتأهيل : المواقف والسلوكي ت .2.2.7

Long-Term Outcomes of Onboarding: Attitudes and Behaviors 

                                         
 )1)  .ال لي  ،عبد الحميد، السلرك التنليم  ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ،  م ي ،   224.  

(2(Talya N. Bauer,ONBOARDING NEW EMPLOYEES ,MAXIMIZING SUCCESS ,SHRM Foundation's Effective Practice Guidelines Series, 2010 

,United States of America . 

 الكفرءة الةاتية  معرية الثقرية   االادمرج اال تمرع  الد ر  را 

 التّأهي  اال تيرر 

 النر  

2010,P17 Talya N. Bauer,ONBOARDING NEW EMPLOYEES 
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العديةد ،  الُجةد  للمةرظفين  تنليمةرا تعةديهاهنةرك  أبعد من القضرير  صةيرة اي ة  المتعلقةة

، عنةد المسة   االيتقصةرء تةؤثر علةى صةري  أربةرا ال ةراة.  اي  ةريلة  التّأهي اترلج من 

 retention  (52معةدالا االيةتبقرء اتحسةين  Onboardingالتّأهية يعرلية  المنلمرا تدرك

ر ةر العمةهء  ية  المرلةةtime to productivity  (60   )إلةى اإلاتر يةة برلمرلةة( ، الر ةت

للمةرظفين، علةى المةدر  (1).ية  المئةةoverall customer satisfaction(53 ) ب ةك  عةر  

 jobالر ةةةةر الةةةةرظيف ،الجيد onboarding التّأهيةةةة أ  ت ةةةةم  اتةةةةرلج اإلعةةةةدا  ال ريةةةة 

satisfaction  االلتزا   التنليم    commitment organizational .(2) 

ديةةدالتعيينةةرا   ة ، تحقيةةي أهةةداف محةةديةة   المنلمةةة ( يجةةا أن تسةةرعدالُجةةد ة )المةةرظفين الج 

 .  Onboarding  التّأهي  الدر ة الت  تسرعد أ  تعيي تحقيي هةا يتر   على 

ا  لةةةل   يةة  تكسةةرس التّأهيةة مةةن عمليةةة  .  رايةةةللتأهيةة   ةريلةةة اي ةة  اتيجةةة اي اء هةةر أيضةةر

ةةر ب ةةك  ارمةة    ضةةعت لعمليةةة تأهيةة  محّسةنة   ةدا أن المةةرظفين الةةةين اةةرن البراةةرمج منتجا

 (3).البرارمج التقليد كنرين  أير  من المرظفين ي  

. ينسةةحا إلةى المةةرظفين الجيةةدين هةةر مةن المحتمةة  أن onboardingالف ة  الننةةرل  لإلعةدا 

  ريرة  د تكرن اتيجة  يدة ، لكن أ  ال يعم  ب ك   يدالتهؤ   عي    يقدان مرظ 

أ  اإلعةدا   التّأهية ي ةير إلةى  برل ربةة أ  ااعةدا  الثقةة  ن ةعرأ  ي ،المرظفين يانم مرتبكةرن

 onboarding .(4)غير الكري   غير   يي 

 هية تأ عةن البحةثبر تصةرر ، معةدالا االلتفةرظ الجيةدة.  ببسرةة ، يةؤ   اإلعةدا  الجيةد إلةى

 أاه عندمر يتم اإلعدا  ب ك  صحي  ،  يؤ   إلى:  يلنر مرظ   ديد

   ارتفر  الر ر الرظيف .• 

 االلتزا  التنليم .• 

 اا فرض معد  الد ران.• 

                                         
 (1(Aberdeen Group. (2006). Onboarding benchmark report. Retrieved on April 26, 2010, from www.aberdeen.com/Aberdeen -

Library/3393/RA_Onboarding_MT_3393.aspx 

 

(2(Maier, G., & Brunstein, J.C. (2001). The role of personal work goals in newcomers’ job satisfaction and organizational 

commitment: A longitudinal analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 1034-1042; 

(3(Chen, G., & Klimoski, R.J. (2003). The impact of expectations on newcomer performance in teams as 

mediated by work characteristics, social exchanges, and empowerment. Academy of Management Journal, 46, 591-607;  

(4(Allen, D. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and 

turnover? Journal of Management, 32, 237-256. 

 

http://www.aberdeen.com/Aberdeen
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 مستريرا أ اء أعلى.• 

 الفعرلية المننية.• 

 تقلي  الترتر.• 

 

 

ديةدتنليم المرظة   يبين الم  ك السربي  -يعةرا لةد  البةرلثرن أربعةة مجةرالا رليسةية الراليةث  الج 

ديةدللمرظة   اال تمرعيةة البيئةةالمتعلقةة بكة  مةن اي  ار الرظيفيةة   يةة دأ بعةد انرية  المنلمةة  تبة الج 

 بعةد الحصةر  علةى ت ةيةة را عةة لةر  مسةتريرا اي اء   Recruiting Processعمليةة الترظية 

 . Selection  صرصر بعد اال تيرر  Feedback Toolsبريت دا  ألد أ  اتنر 

ديةةدللمرظةة   Orientation Forumsمنتةةديرا التر يةةه النةةر    التّأهيةة  يت لةة  عمليةةة   ليةة    الج 

 Soft يتضةمن المنةرراا اللينةة  المنةرراا الصةعبة  Training  التر يه  عمليرا أ رر  التدريا

and Hard Skills   التّأهية  منةةرراا Onboarding Skills  هةةا يحتةرج بةد ر  ي  اا مثةة  .

ال  ك المكتربة  المنلمة    ة تأهي  متكرملةة  تحديةد أصةحرب المصةلحة  مةيعنم  تفحصةنم بد ةة 

 ت ةية را عة 

 كنراا بعد الترظي   12النر   ... يستمر من  ب  الترظي  الى  التّأهي   ت 

 عملية الترظي  

 منتديرا التر يه 

 عمليرا،أ  اا 

الكفرءة معرية الثقرية  االادمرج اال تمرع   الد ر  را 
 

الةاتية
  

 اال تيرر 

  التّأهي 

 النر    

 التدريا 
 التدريا  الدعم 

 P19 Talya N. Bauer,ONBOARDING NEW EMPLOYEES,2010ةري  اي   على المرا    السلرايرا المصدر التّأهي 
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بإكةراف مبركةر مةن  التّأهية ال ر ةعين لبراةرمج  الُجد  عم  ا تمرعرا التكرم   االادمرج للمرظفين 

 . HR manager لمدير المرار  الب رية  Hiring Manager سم التدريا الترب  لمدير الترظي  

  يقر لمر يل  : التّأهي  هة  العملية ت تل  تفرصيلنر  ايفية إ راء 

  Industryر  ال راة ار  الصنرعة أ  مج -

 Organization sizeلجم المنلمة  -

  Leadershipالقير ة  -

 Climate and Cultureالمنرخ  الثقرية  -

 .اال تيرركنرا بعد  12النر   يستمر من مر  ب  الترظي   إلى لرال   التّأهي    ت  -

 / تأهيل الموظفين  توجيه أهداف .2.2.8

 Onboarding/ Employee Orientation Employee  

ال يزا  تر يةه المرظة  يةز    .أاثر ممر يدراه معلم النرس (1) يتضمن تر يه المرظ  )أ  اإلعدا (

رلرظيفةةة )مثةة  المةةرا مةةر ر الكمبيةةرتر   راعةةد ببرلمعلرمةةرا التةة  يحتةةر رن إلينةةر  الُجةةد المةةرظفين 

ةر المةرظفييال راة( ؛ من النرلية المثرليةة ، علةى الةرغم مةن الة  ، يجةا أن  علةى  الُجةد ن سةرعد أيضا

 :الُجد إاجرن أربعة أكيرء من  ه  تر يه المرظفين  يجاالبدء ي  االرتبرة العرةف  برل راة. 

ديدا ع  المرظ   -1  ي عر برلترليا  أاه ي  المنز    زء من الفريي. الج 

ديةدتأاد مةن أن المرظة   -2 ريةد لةى البلديةه المعلرمةرا اييريةية للعمة  بفعرليةة ، مثة  الرصةر  إ الج 

 اإللكتر ا  ،  ييريرا المرظفين  المزاير ،  مر صرلا العم  يتر   من يلرك العم .

ديةةةةديةةةةرعد المرظةةةة   -3 علةةةةى ينةةةةم المنلمةةةةة بةةةةرلمعنى الرايةةةة  )مر ةةةةينر ، الحر ةةةةر  الثقريةةةةة  الج 

  االيتراتيجيرا  رؤية المستقب (.

 (2).نةةةر لفعةةة  ايكةةةيرءابةةةدأ ال ةةة ص يةةة  أن يصةةةب  ا تمرعياةةةر يةةة  ثقريةةةة ال ةةةرارا   يمنةةةر  ةر  -4

ديةةد عةة  المرظةة   ه يةةاليةةر  مةةن التر  التّأهيةة بةةرامج بيقةةدّر ثقريةةة ال ةةراة   يمنةةر التةة  تميزهةةر  الج 

 (3).التقليد 

                                         
(1(Gary Dessler , Human resource management 13th , Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,  Florida 

International University,2013 P,244 . 

(2(  Charlotte Garvey, The Whirlwind of a New Job, HR Magazine, June 2001, p. 111. See also Talya Bauer et al., Newcomer 

Adjustment During Organizational Socialization: A Meta-Analytic Review of Antecedents, Outcomes, and Methods, Journal of 

Applied Psychology 92, no. 3 (2007), pp. 707 721.  

(3 (Sheila Hicks et al., Orientation Redesign,Training & Development, July 2006, pp. 43 46. 
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 مدة عملية التوجيه  .2.2.9

 Time of the Orientation /Onboarding Process      

 البرامج عدة يرعرا.يعتمد ةر  برارمج التر يه على مر ي  يه. التر يه التقليد  تست رس 

   مةن ، مةدير المكتةا( عةر ةا مةر يةؤ   الجةزء ايربرل ةرارا ايصة أ صرل  المرار  الب ةرية )أ ، 

عةد بالتر يه براي ة كةرا ايمةرر اييريةية مثة  يةرعرا العمة   المزايةر  اإل ةرناا. هةةا ال ة ص 

ديدال  يقد  المرظ   ديدإلى م ريه  الج   .الج 

 ، الُجةد مةن  ةه  تعرية  ال ة ص بزمهلةه من  ه  كرا تنلةيم القسةم  تر يه يستمر الم رف ال 

ديد تعري  المرظ   ج الم ريرن ي  مكرن العم  ،  يسرعد ي  تقلي  الترتر ي  الير  اي  . يحتر الج 

 ة يتراا على االا راة ي  ايا  ة )مث  أ الُجد أن تكرن يقلين من أ   متربعة  ت جي  المرظفين 

اية     تعلم التفرصي  "learn the ropes" لحرليين(  الت  يتمكن ا  مننم منظفين ارالة م  المر

 . يصب  أاثر إاتر ية

  onboarding التّأهي من ار    orientation ،التر يه Toyota Motor USAي  كرارا مث  

 ال راة  رمقرة  الفيدير  المحر راا من  ب  مسؤ ل  تست رس مر يص  إلى أيبر .  د ت م   

ا مثة  تةرريخ ال ةرا   ي ةتم  التر يةه عةر ةا ة  رؤيتنةر   يمنةر. احةد أ اةى ، ،  ممرريرا ت    أمةررا

اليةرم  ، تنلةيم ال ةراة مزاير المرظفين ، ييريةرا كةؤ ن المةرظفين ، الةر تين  على معلرمرا لر 

تتلقةى ) تر ة ( د  يجةا أن مةرظفين ُ ة  العمليرا،  إ ةراءاا  أالمةة السةهمة،   رلةة ية  المرايةي

 (1)را المرظفين مث  هة  ايمرر.اتيّبم برعة أ  على اإلاترات ت    مرا  

 The Employee HANDBOOK   دليل الموظف   .2.2.10

 اتيّةااللظ أاه ي  ظ  ظر ف معينة ، يجةرن للمحةرام تجةد أن محتريةرا أهمية  (2)إن لدلي  المرظ 

ر  راراار  يعد من التزامرا ال راة تجر  المرظ   ديةدالمرظ  تمث  ترظيفار ملزما . لةةل  ، غرلباةر مةر  الج 

أن البيراةرا يجعة  البيراةرا  التعةربير  ا ةحة  يقر  أصةحرب العمة  بتضةمين إ ةهء المسةؤ لية. هةةا 

، يةةراء اراةةت ر ال ت ةةك  كةةر ة  ألكةةر  عقةةد العمةة ال رصةةة بسيريةةرا ال ةةراة  مزايرهةةر  لرالحنةة

صريحة أ   منية. أيضر، يجا على أصحرب العم  ب ك  عر  عد  إ راج عبرراا مث  لن يتم ةةر  

 أ  مرظ  بد ن يبا عر   أ  بيرارا ت ير  منار أ  تنص على أن المرظفين لدينم تثبيت ية  العمة 

                                         
(1(Gary Dessler , Human resource management 13th , Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,  Florida 

International University,2013 P,244 . 
(2(  Gary Dessler , Human resource management 13th , Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,  Florida 

International University,2013 P,244 . 
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"No employee will be fired without just cause "أايةد علةى . ي  الرا ة  ، مةن اييضة  الت

 . "At-Will"أن عه ة العم  تتم لسا الرغبة 

  الُجددالتنشسة االجتم عية للموظفين  .2.2.11

.ليث أن التر يه  ةزء مةن   Orientationهر أبعد من التر يه Onboarding التّأهي إن اإلعدا  أ  

ديدعملية اإلعدا  لكن اإلعدا  أاثر من تر يه المرظ   عملية لتن ئة  ي  مكرن العم . يرإلعدا  هر الج 

ديداال تمرعية الت  تحضر المرظ   ليندمج ي  مكرن العم  مة  يريةي العمة   مسةرعدته  كةعرر   الج 

. إاا اإلعةدا  هةر التن ةئة اال تمرعيةة  هةر به لي ررك م  الفريي ية  المنلمةة برلجر المري   المرلا

دأ م  عملية الترظية   هةر إكراك المرظفين .يإعدا  المرظفين هر  زء من ينم م رراة المرظفين يب

ديداتصر  للترظي   أ   عملية ااتقر  المرظ  أاثر  م  المنلمة .المر ارن اإلعدا   يد المر ارات الج 

ه  ال  رة الترليةة بعةد عمليةة الترظية  . هةة  التن ةئة  الُجد التن ئة اال تمرعية للمرظفين  (1)يهية.

  Stages in the socialization processتتأل  من ال  راا ايرب  الترلية :

  .التعرف  تقب  الرا   التنليم  هر المؤيسة  تقرليدهر -1

ديةدتحقيي   را الد ر  هر مةر ي ةعر المرظة   -2 أن  برالرتيةرا لةر  مر عةه ية  المنلمةة .أ  الج 

 .نة  يدة عمر يحد   إلى أين يةهبريعريرن مر يفترض أن ينجز ا  لينم يكر الُجد المرظفين 

ديد تحديد مكرن المرظ   -3  ي  السيرس التنليم  :  ا   الرلدة أ   ا   الفريي  الج 

 (2)مرا التن ئة اال تمرعية النر حة ا   عه -4

ديةةديةرف يعمةة  المرظةة   رف مة  بقيةةة الةةزمهء أ  الفريةةي  ةمن السةةيرس التنليمةة  للمنلمةةة  يعةة الج 

ديةةدام أيكةرر أاثةةر يعرليةةة  يكةرن المرظةة    ر  بر ةرا هنةةر يةرف تبةةدأ اييكةةرر   االبتكةرر  تقةةدي  لج 

 ن رةر م  المنلمة  يريد أن يستمر  برلترل  :مُ 

أ  التن ةةةئة اال تمرعيةةةة  ةةةزءا مةةةن م ةةةرراة المةةةرظفين  تكةةةرن م ةةةرراة  التّأهيةةة تصةةةب  اإلعةةةدا  أ  

ين هةر عبررة عن مزيج مةن االلتةزا    الةرالء   اإلاتر يةة  الملكيةة . إكةراك المةرظف الُجد المرظفين 

 (3) هر  زء منم من هيك  مكرن العم . مقيرس لهلتفرظ بنم

                                         
(1(Stacy,Doepner-Hove,JD,MA-HRIR. Definition of Onboarding ,Carlson School of management ,University of Minnesota,2016.  

(2( Training in Organization ,Goldstein and Ford ,Wadsworth Thomson Learning ,2002. 

(3( Macey ,William H. and Schneider ,Benjamin,The Meaning of Employee Engagement Industrial and Organization Psychology ,1 

(2008), 3-30. 
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مةن م ةرراة  الجيةد  ةزءاا   Onboarding  اإلعةدا   Social Organizationالتن ةئة اال تمرعيةة

م ةةرراة  ايمةةر الةةة  يةةؤ   إلةةى المةةرظفين . يةةؤ   اإلعةةدا  الجيةةد غلةةى التن ةةئة اال تمرعيةةة القريةةة .

ب ةك   يةد .يإكةراك المةرظفين هةر مقةدار عملنةم بجةد ية    Employee Engagement المةرظفين

 .منلمة   مقدار ميلنم للبقرء يينرال

 .الجيد التّأهيلالع ئد على االستثم ر إلشراك الموظفين و .2.2.12

 يةر ة  اههمر يأت  من مجلس ROI ر عرلد م رراة المرظفين على االيتثمرهنرك مثرلين راي ين من 

 ين :ال رارا  همر على كك   رعدت

  The "10:6:2:" Rule. 10:6:2 الق عدة األولى:

سةبة % ،  ا  تحسةن بن 6% ي  االلتزا  يمكن أن يزيد من  ند المرظ  بنسبة  10ا  تحسن بنسبة 

لتةرل  يعمة  بجةد % مرظة   ديةد م ةررك بر 2% ي  الجنةد يمكةن أن يحسةن أ اء المرظة  بنسةبة  6

 . يعم  ب ك  أيض 

% تحسةن ية  االلتةزا   يمكةن أن يقلة  مةن 10: هة  اة   The "10:9: Rule 10:9 :الق عدة الث نيية

يةةد ران  (1)راة المةةرظفين يةةؤ   إلةةى   ران أ ةة .% أ  م ةةر 9التمةةر  المرظةة  للم ةةر رة بنسةةبة 

المةةرظفين يمكةةن أن يكةةرن اا تكلفةةة ابيةةرة ي  منلمةةة .مثةة  تكةةرلي  ايةةتبدا  المرظةة   إ ةةراءاا 

اليةتق رب   التعيةةين  المقةربها  الر ةةت الكبيةر   مةةن ثةم الترظيةة  اإلعةهن للترظية   اال تيةةرر   ا

ديةديضه عن تكةرلي  التةدريب  للمرظة    اةم يةيأ ة مةن المةر   الجنةد  الر ةت لجلةا المرظة   الج 

ديد  .مكرن الة  ارن ييه المرظ  القديمإلى ال الج 

يةر   100إلى  90ين أ    اإلعدا  الجيد هديه م رراة المرظ   اا راةه ي  المنلمة  االلتفرظ به

ييوم  90 ن م يكيل واتكينيز وكت بيهمن يترة عم  المرظ   غرلبر مر تسمى إعر ة الترظي  .هةا يأت   

ثةة اي لةى مةن اي لةى ،تلة  ال ةنرر الثه 90، هر مثر  رال  على مر يجا القير  به ي  تل  ايير  الةأ 

ديةةديتةةرة التعيةةين  أن تثبةةت  أافسةةنم  برلمقربةة  علةةى المنلمةةة د الُجةة.هةة  يتةةرة إلثبةةرا المةةرظفين  الج 

 يةد لكههمةر أن مكرن العم  هةا هر مكرن  يد برلنسبة لنم للعم   برلمحصةلة المكةرن  الُجد للمرظفين 

ديدالمرظ    الُجةد ن   المنلمة . برلترل  م لرب من ال راة إا رء برارمج ترظي   ر  للمةرظفي الج 

ديدة أ  االتصر  م  المرظ  أ  اإلعدا  هر أ   عه  التّأهي .  .الج 

 

                                         
(1( Corporate Leadership Council, The business Case for Employee Engagement ,2009 . 
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  الُمستجدةأداء الموارد البشرية  .2.3

 تعريف األداء  .2.3.1

 الرصر  اإل ارة علمرء يست    لم المجر  هةا ي   الداريين البرلثين بتعد  اي اء مفرهيم تعد ا

 :من ا  عريه ليث .ال رصة الر   نة  الد يلك   كرم    يي مفنر  إلى

 للمرار  المؤيسة ايت دا  لكيفية ااعكرس أاه" :(MILLER ET BROMILY)  بر مل  ميلر

 (1).أهداينر تحقيي على  ر رة تجعلنر بصررة يعرلية   بكفرءة  ايت هلنر  الب رية المرلية

 اتر ةرا أمةر الن ةرة هةر يرلسةلرك اييةرا  بةه يقةر  الةة  السةلرك اتةرج" :(NIKOLAS)  ايكةرالس 

 (2).السلرك ال  عن تم ضت الت  النترلج ين  السلرك

 ي  أعمر  من اييرا   به يقر  مر هر يرلسلرك  اي اء، االاجرن   السلرك بين ال لك يجرن ال  هنر

 بيين لتف عيلا هيو األداءو .العمة  عن يتر   عندمر اترلج أ  أثر من يبقى مر ينر اإلاجرن أمر المؤيسة

 .االنج ز و السلوك

 مكون ت األداء  .2.3.2

 الت  يسةالمؤ أن بمعنى  الفعرلية الكفرءة :همر أيرييين مكراين من عر  ب ك  اي اء مفنر  يتكرن

 . الكفرءة الفعرلية بين تجم  بري اء تتميز

 الفع لية  .2.3.2.1

 المؤيسةة ية  اي اء مرا بةة أ  اا مةن أ اة أانةر علةى الفعرليةة إلةى اإل ارة علةم ية  البةرلثرن ينلةر

 أ  المنمةرا أ اء تعنة   هة  ،الموضيوعة األهيداف تحقيق  ر ة يعكس معيرر تمث  أانر من اا ه ر

 بةين الفةرس عةن تعبةر امةر للمؤيسةة اإليةتراتيجية  بريهةداف  تةرتبك  يةليم صةحي  ب ةك  ايعمةر 

 المةر المتر عةة النتةرلج من  ريبة المحققة النترلج ارات المر اهأ القر   يمكن  المحققة المتر عة النترلج

 (3).يعرلية أاثر اي اء ارن

 الكف ءة  .2.3.2.2

 صةحيحة ب ريقةة ايكةيرء عمة  تعنة  يرلكفرءة ،اإلمك ني ت بأقل مطلوب هو م  بتحقيق الكفرءة ترتبك

 بمعر لة الكفرءاا تمثي  يمكن أ ر بمعنى التكرلي   تدا  النرتج تعليم ي  يتمث  الكفرءة ر ره أن امر

                                         
 )1) يررة ابي  "عن تقييم اي اء " ،المنتدر العرب  إل ارة المرار  الب رية ،مصر ، 2012 ،   13 .

 )2) إبراهيم محمد المحرينة ،"إ ارة  تقييم اي اء الرظيف  بين النلرية   الت بيي "،  ار  رير للن ر  الترني  ،اير ن 2013 . 104.

 )3) ابراهيم محمد المحرينة ،"إ ارة  تقييم اي اء الرظيف  بين النلرية   الت بيي "،  ار  رير للن ر  الترني  ،اير ن 2013،  109.  
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 بلةرغ على اي ر ال رف يحتر  بينمر  معينة محد  ة بتكرلي  ارتج أ صى بلرغ ةريينر أ ة تحتر 

 .المد ها إلى الم ر را اسبة  ه  من عر ة  تقرس تكلفة بأ   النترلج من المقرر الحد

 محددات األداء  .2.3.3

 محةد اا لىإ تنقسم  الت  اي اء بمحد اا علينر ي لي  الت  العنرصر أ  العرام  ببعا اي اء يتأثر

 . رر ية  محد اا  ا لية

 :الداخلية المحددات .2.3.3.1

   (1):ي   تتمث  عليه يي رته  مدر برلعرم  عه ة لنر الت  المحد اا  ه 

 ةر را إلى يتر م  الة   الحريز الدعم على العرم  لصر  من النرتج الجند هر :الجند .أ

 .منمته ي اء العرم  يبةلنر الت   عقلية  لراية  سمية

  التحم  ارلقدرة الرظيفة ي اء الهنمة ال  صية المنرراا  ال صرلص تل  ه  :القدراا .ب

 .البداهة  يرعة

 ه  ة مةن يمرريةه أ  بةه يقةر  الةة  للةد ر ينمةه بمةدر يتحةد  العرمة  نأ بمعنةى :اي  ار إ راك .ج

 ية   تسة يرهر القةدراا  للجنةر  تر مةة  الةرع  الفنةم هةةا يتضةمن ليةث بنةر يعمة  التة  الرظيفةة

 .العم 

 :الخ رجية المحددات .2.3.3.2

 (2) :ي   تتمث  اي اء ي   تؤثر العرم  يي را عن ت رج الت  المحد اا  ه 

 العرمة  مةن المأمرلةة  التر عةرا  اي  اا  المسةؤ ليرا الرا بةرا من بك  تتعلي :العم  مت لبرا .أ

 .رلهأعم  لمنرمه العرم  ممررية ي  المست دمة  المعداا  اي  اا  اييرليا ال رس إلى إ رية

 مةن ا  عر ة  ت م  يينر الرظيفة تؤ   الت  المؤيسة ي  التنليمية البيئة  ه   :التنليمية البيئة .ب

 القيةر ة، ربأيل السل ة، التنليم ، النيك  اإل ارية، ايالمة المرار ، ترير ، اإلكراف العم ، منرخ

 .اي اء  ر ة على بد رهر تؤثر  الت   العقرب الثراب الحرايز، الر 

 لتحةديراا تلعةا امةر ال رر يةة، ارلمنريسةة العرمة  علةى ال رر يةة البيئةة تةؤثر :ال رر يةة البيئةة .ج

 مةن تةاالرا  ا ةتهف  المكرية ا الحةرايز  اةةل  الر اتةا  اا فةرض اي اء علةى التةأثير اال تصر ية

 .نير تنر لرلة ي   إيجربر تداينر لرلة ي  العرملين أ اء على يلبر تؤثر ي رر مؤيسة

                                         
 )1) إبراهيم محمد المحرينة ،"إ ارة  تقييم اي اء الرظيف  بين النلرية   الت بيي "،  ار  رير للن ر  الترني  ،اير ن 2013،  113. 

 )2) مؤمن كرف الدين ،"  ر اإل ارة برلعمليرا ي  تحسين اي اء ي  المؤيسة اال تصر ية "2012 ،  51 .
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 أبع د األداء  .2.3.4

 إلينةر يحةتكم التة   المعةريير العةرملين أ اء أبعةر  ب ةأن للبةرلثين النلةر   نةرا ية  اال ةتهف رغةم

 يمةننم  تر ننةر برلث ا   راية إليه تندف مر أ رر  نة  من  نة، من  ب نر صعربة  لتعد هر

 اسةت لص .االثنةين بين  مج من  مننم النرعية برلمعريير أ ة من  مننم اي اء عنرصر على راز من

 (1):أهمنر لأل اء معريير عدة هنرك أن

 .اي اء    ة اي اء امية اي اء،  ر ة :اي اء ارتج معريير -

 .يين المرؤ  الزمهء م  التعر ن على القدرة العم ، على المراظبة :اي اء يلرك معريير -

 .االاتبر  للعم ، الدايعية :اي اء صفرا معريير -

ر بعةةد يةة  المنلمةةة   صرصةة الُجةةد التةة  يمكةةن أن تةةؤثر علةةى المةةرظفين يةةندرس أبعةةر  اي اء الترليةةة 

يضةر رة يندرس أ  اي ل  ي  بداية ال دمة الرظيفية  ةرلمر أن االيتبيرن  رر بعد يتالتّأهيلالبرارمج 

 :(  الها ية ي  مريأ )يئة المننديين الُجد ااعكرس  اترلج هةا النر  من التدريا على أ اء المرظفين 

 1-  الكف ءة البشرية 

 2-  االلتزام ب لعمل 

 3-  كمية العمل المنجز 

 4-  سرعة االندم ب 

 5-  الجودة ف  االنج ز 

 6- التع ون والعمل بروح الفريق 

  Efficiencyالكف ءة البشرية  .2.3.4.1

  بةين بينةه ال لةك يةتم مةر  اثيةراا  ااتةه، بحةد ربة مُ  مصة ل  هةر الكفةرءة مصة ل  بةأن القةر  يمكننةر

 (2).التحديد   ه على ارلمنررة أ رر مرا يرا

  بعةد ) بةرة( عمليةة  معةررف الريةة معةرف المعررف من أارا  ثه  مجمر   ه :الكفرءة تعري 

 تتمثة  (1).ألسةن ب ريقةة إليةه المرالةة المنةر  إلاجةرن الفةر  يسةت دمنر للتعبئةة  ربلةة أ  معبةأة يةلرا 

                                         
  

 
 )1) محمد عبد الرهرب لسن ع مر   ،   ر تقييم اي اء ي  تنمية المرار  الب رية ،ال راة العربية المتحدة للتسريي  الترريداا ،مصر ،2014،  171. 

(2(Zain,et al, 2013, Analyzing the Effects of Individual Competencies on Performance, Journal of Global Strategic Management, v7 
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 م ر ةرا إلاتةرج المسةتعملة المةد ها بكميةة  تقةرس المترلةة للمةرار  ايمثة  االيةت دا  ية  الكفرءة

 تنريسةية  مزايةر ببنةرء الة  لنةر يةم  بمنريسةينر، مقرراةة عرليةة اإلاتر يةة الكفةرءة اراةت  المةر محةد ة،

 الم لربة المد ها إلى الفرعلة الم ر را اسبة بأانر الكفرءة )Robbins, 2004 :571( (2) يعرف

)المرار   المد ها لتحري  أ اة إال ه  مر المنلمة أن Hill &Jones , 2001 :127((3)( يرر 

( إلى م ر را )يل    دمرا(  تقرس ايرض  المرا   اآلالا  المعداا –رأس المر   –الب رية 

 المد ها. \الكفرءة امر يل  : الكفرءة = الم ر را 

 الكف ءات أبع د

 Knowledgeالمعرفة   -1

 لمسةترعبةا ،المكتسبة من الدراية النلريةة  الم رلعةرا الثقرييةة  المنلمة المعلرمرا بمجمر  تتعلي 

 تةرتبك امةر  رصةة ظةر ف ي   العم  ا رةرتنر بتر يه للمؤيسة يسم  مر ع  إةرر ي   المدمجة

ا  المعرية  .مقبرلة معلرمرا إلى  تحريلنر ايتعمرلنر  إمكراية ال رر ية برلمع يرا أيضر

  Skillالمه رة -2

 التصةرف علةى الفةر   ةدرة إلةى المنةررة  ت ةير الفةر  ية  ةبيعيةة أ  مكتسةبة اهنيةة أ  عقليةة مقدرة 

  التفكيةر التحلية  علةى القةدرة :الم لربةة المنةرراا  تجةد  منةه الم لةرب برلعمة  للقير  معينة ب ريقة

ا  التدريا على  القدرة  االبتكرر  التكي   (4).مسبقر

 .ليدا لراة اجرا ايفية ي  المبرراا لتفسير  ر ر  كرة ليست لكن المعرية المنررة هة  تل   ال

 .اقلنر يصعا  ينية  منية أاثر المنررة يجع  مر  هةا

  Behavioral Knowledge:السلوكية المعرفة  -3

 ينة  بتفةرس افرءتةه ممررية المنر  تنفية على الفر   درة "السلراية ايامرة" يمكن أن ا لي علينر أ 

 المعريةة نبةي مةزيج هة  يرلكفةرءة . يسةت ي  مر بألسن منرمه لتأ ية  تحفز  الفر   إرا ة بنرية ترتبك

 : اآلتية الثهثة العنرصر ي  تلنر السلراية يرلمعرية  السلرك  المنررة

 .السليمين  التصرف السلرك معرية  -

 .اآل رين م  التعر ن ي  الفر  يلنرهر الت  المنرراا  -

                                                                                                                         
(1(Jean Meari peretti, 2005, Dictionnaire de ressourses Humaines, p63. 

(2(Robbins, Stephen, P., "Organization behavior" John wiley and Sons, New York, 2004. 

(3( Hill,Chales W.L. and Jones ,Gareth R ,"Strategy management :theory and integrated approach : Houghton Mifflin Co . ,2001. 

 )4)  ييلة ،لمدا   ،2004،إ ارة المرار  الب رية  رمعة  رلمة ،الجزالر .
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 .يستقبلنر  الت  الفر  يتلقرهر الت  المعلرمرا معرلجة ةريقة  -

  Experience:الخبرة  -4

 ةعةر  عميةي، عفةر  ي ةر  بأيةلرب لكةن المهللةة  ةدرة أ  المنةررة أ  المعريةة مفنةر ه   ال برة

ا  معين، لد  أ  معين عم  ي  الم رراة  ه  من ال برة اإلاسرن يكتسا  هةا ارتكر يؤ   مر  غرلبر

  بةرة مةةال تترايةي لةةل  .أابةر  عفريةة أابةر عمقةر  إاسةربنر ال برة هة  تعميي إلى الحد  أ  العم 

بةرلتحكم  لمميةزةا الحرلةة تل  عن  تنتج للكفرءة، الم كلة العرلية الدر ة تل  ين  .تجربة المة م  غرلبر

 النرل  برلمعررف نير ة عن مسترر مقبر  من المعررف الفنية . 

  Commitment to workااللتزام ب لعمل .2.3.4.2

  مر لمنلمة ا   لرال   الم لسيريرا إتبرعنم  مدر  تر يترته، العم  بمراعيد العرملين تقيد مدر

 .محد   ظيف  يلرك من علينم تفر ه

ضةةمن الةة  لرظيفةةة  اادمر ةه بنةةر . يتااللتةزا  التنليمةة  بأاةةه "  ةةرة ارتبةرة الفةةر  بر  Porterيعةرف 

لصةرل   من الجند القرية ي  االرتبرة برلرظيفة  االادمرج يينر ، ايتعدا  الفر  لبة  المزيد رغبة الفر 

 أهةةداف ،ي بةين أهةةداف الفةةر    يمةةه المنلمةة ،  ةةرة إيمةةرن الفةةر  بأهةداف المنلمةةة   يمتنةةر ، الت ةةرب

 المنلمة   يمنر ".

 العرملين ة ارتبر التزا   رة عنه اتج  الة  العم  ي  العرملين  دراا ت رير ي  ابير   ر للتدريا 

 يكةرة تكةرين عننةر ينةتج المهلمةة التدريبيةة البةرامج ية  العةرملين م ةرراة أن اجةد ليةث بمنلمةتنم،

 ااضةبرةنم مةن  يزيةد يةلرانم ية  يةنعكس مةر منلمةتنم  احةر عملنةم اتجةر  العمةر  لةدر ايجربيةة

 ليست منمة المنلمة ي  العلير اإل ارة  ب  من التدريا ثقرية تبن  إن .العم  ي   مثربرتنم  مراظبتنم

 أعمةرلنم ية   تفةر نم أ اءهةم تحسةين أ ة  مةن العةرملين إل نةر  برلقليلةة ليسةت  نر  إلى تحترج ينلة

 .(1) برلمنلمةايتمرارهم ي    التزامنم  برلترل 

 يئةة تحديةد مةن اإل ارة تمكةن الُجةد   صرصةر للمةرظفين  التدريبيةة االلتير ةرا تحديةد عمليةة إن

 يعةرليتنم   افةرءتنم لرية  هةةا محتةرر البراةرمج التةدريب    التدريبيةة للةد راا المحتر ين المرظفين

 الت ةرير مجةرالا تحديةد علةى يسةرعد الةة  العلم   اييلرب الفع  ه  التدريبية االلتير را يتحديد

 ةدراتنم  بةرن كعررهم لزير ة لنم المنريا المكرن ي  المرظفين     هنر  من اييرا  أ اء ي  التنمية

 نير ة   أعمرلنم اتجر  أاثر التزامنم  يرلد مر ي  لرانر الت  الرظرل  مت لبرا م  تترايي منرراتنم  

                                         
 )1) كنري  ارا  ،  ر تسيير المنرراا ي  تحسين اي اء الب ر  برلمؤيسة الصنرعية ،ريرلة  اتررا  ، بسكرة الجزالر 2015 ،  168 .
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 مةديرعين يانةم المحةد  الر ةت ية  ايعمةر  الاجةرن الترامنم يزيد ليث علينر  مثربرتنم ااضبرةنم

 مةن المرظة  يصةيا الةة  الملة  علةى يقض  تدريبية بد راا للقير  المرظفين ا تيرر إن أاثر للعم 

 مسترر على ال  لينعكس االاجرن ي  تأ ر عنه ينتج مر برلعم  منضبك غير يجعله  هةا العم  راء 

 .أ النم

 اأ لريةر مةن يةيكرن  ديةد إ ار  الةر  ت بيةياإليةتراتيجية     تنةر ية  تكةرن التة  المؤيسةة  إن

ديد النلر  هةا على العرملين تدريا لدينر التدريا  يحرصةرا أن نمب يدي  مر  هةا للت يير  تأهيلنم الج 

ديد  القرااين بريالمة االلتزا  على  .ةالج 

 براليتقرار  رمه اهتم برلمنلمة )ينةار  اللقر(الفر  اادمرج بدر ةااللتزا  الرظيف   مفنر    يرتبك

 كرني  د الفر  ليث "الرظيف  الر ر" مص ل  عن المفنر  هةا ي تل  اييرس هةا  على يينر،

ا   يمررس أن ض يف لنةا يينر، يعملرا تنليم أ  اإ ارة المنلمة عن را    غير  لكنه عمله عن را ير

 .صحي   العكس أ رر منلمة ي  لكن العم  افس

  Amount of Work Doneالمنجزكمية العمل  .2.3.4.3

 هةا - يرعة العر ية اللر ف بل المنلمة  ي  إاجرن  المرظ  يست ي  الة  العم  مقدار ه 

 .إمكرايرته   دراته م  للمرظ  المرالة المنمرا  تنريا المترلة العم  ظر ف مراعرة م  اإلاجرن،

  يةة للعمة مقدار العم  الة  يست ي  الفر  العرم  أن ينجةز  ية  اللةر ف العر امية العم  المنجز ه 

 معبرة عن  ، ه   لدة نمنية محد ة عبر مر يبةله من ةر ة  سمراية  عقلية أثنرء تأ يته ال  العم  

 .ة  برلترل  عن امية العم  المنجزيرعة اي اء أ  البعد الكم  لل ر ة المبة ل

ارة علةةى لجةةم  اميةةة العمةة  المنجةةز بةةين اإل  االتفةةرسيةة  هةةةا المجةةر   ةةر رة المنمةةة  ايمةةرر مةةن 

ر  مةةن  العةةرملين لتحقيةةي  ر ةةرا مقبرلةةة مةةن النمةةر يةة  معةةد  اي اء بمةةر يتنريةةا مةة  مةةر يكتسةةبه الفةة

بة أ      أهداف مرللية ليست يةنلة امةر أانةر ليسةت صةع براا  تدريا  تسنيها أثنرء العم  .

 .احر الصعربة لتكرن محفزة لإلاجرنييض  أن تمي  ايهداف ب ك  ابير لكن من ا

ال يتعدر  دراا  إمكرايرا اييرا   ي  الر ت افسه ال يق  عةن  ةدراتنم  إمكرايةرتنم ين الة   بحيث 

 .(1)ا تجر ن  ي  المستقب  من ثم يصعيعن  البكء ي  اي اء 

  أ اء العةةرملين  التةة  تعتمةةد علةةى  تجسةةد اميةةة العمةة  المنجةةز ألةةد أهةةم م ر ةةرا عنصةةر الكفةةرءة يةة

يرلكفرءة تعن  العه ة بين امية المرار  المست دمة ي  عملية اإلاتةرج  ،الرغبة ي  العم   القدرة عليه 

                                         
(1(Blyton, P., Hassard, J., Hill, S., & Starkey, K. (2017). Time, work and organization (Vol. 7). Taylor & Francis. 
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مةةن  ةةه  الةةربك بةةين المةةةد ها  ،أ  تقةةديم ال دمةةة  بةةين اميةةة النةةرتج المتحقةةي مةةةن تلةة  العمليةةة 

 .رار  الم ر را  االيت دا  ايمث  للم

بةةين اميةةة العمةة  المنجةةز  مصةة ل  الكفةةرءة مةةن  ةةه  التعريةة  الةةة  أ ر    االرتبةةرةهةةةا   يتضةة 

المةرار  المر يةة  الب ةرية برلحةد اي اةى  بألسةن النرعيةرا  ايةتعمر  المتضةمن بأانةر  ةال مر  للكفرء

  (1) .إا أن الكفرءة ه  عم  ال  ء الصحي  برل ك  الصحي  ،إلاترج أابر امية من السل   ال دمرا 

  Speed of Integration سرعة االندم ب .2.3.4.4

هةةم أاالاةةدمرج  االرتبةةرة العةةرةف  برلمنلمةةة مةةن ايمةةرر المنمةةة التةة  مةةن المفتةةرض أن تكةةرن ألةةد 

  .الير  اي  ا تمرعير برلمنلمة من الُجد النر   لتسني  اا راة  اادمرج المرظفين  التّأهي م ر را 

ال  التدريا على البةرامج التعريفيةة  التمنيديةة  البةرامج التة  رلتدريا عند بداية ال دمة:  ي تم  "ي

ب العةةرملين   يةةتم تصةةميم  تنفيةةة هةةة  البةةرامج لتز يةةد المرظةة   علةةى المنةةرراا الرظيفيةةة. الُجةةد تةةدّر 

ديد  (2)".برلمعررف ال رصة برلمنلمة، برإل رية إلى االتجرهرا الج 

 تمرعية ى ثقرية المنلمة بعملية الم رل ة اال  عند عملية االادمرج اال تمرع  يجا المحريلة عل

"عند ا تيرر عنرصر  ديدة ي  المنلمة يإن هة  العنرصر ال تعةرف ثقريةة المنلمةة  برلتةرل  يقة  علةى 

علةةةى اييةةرا  العةةرملين  علةةةى ثقريةةة المنلمةةةة  هةةةا أمةةةر  الُجةةد عةةرتي اإل ارة أن تعةةرف المةةةرظفين 

 (3) ر ر  لتى ال يت ير أ اء المنلمة ".

" المنتمةيناال تمةر   البةدء ية  العمة  مة  التنلةيم "، إلعدا أ  ا التّأهي لنجرا  (4)االادمرج اال تمرع 

إلى ال ةعرر المةري   الُجد يحترج المرظفرن برإل رية إلى ال  ،  أ  منلمة ي  برلتعليمهر  راا منم 

ان يكةةرن مؤكةةرا علةةى ا تمرعيةةر  مقبةةر  مةةن  بةة  أ ةةراانم  رؤيةةرلنم.ليث أن القبةةر  مةةن  بةة  اي ةةر

 االاةدمرج النةر     برلمرلة من المةديرين الةةين ي ةلرا ية  االاضةمر  60 يقار يلد التقديراا ،   التنليم

 السبا الرليس . رلة برعتبررهر ي  التأييس عه را عم  يعّ   برلترل   التّأهي ي لرا 

ي  بيئة العم  م  المرظفين القةدامى ية  ال ةراة اق ةة منمةة  ةدا ا  الُجد عملية  مج المرظفين أ  أن 

 بعد ر ةر المرظة  اصة  إلةى التةزا  المرظة   مةن  المرظ  رر  إلىعند التفكير بكيفية الرصر  

                                         
 )1) ال مر  ، لي  محمد محسن)2016( ،مبر ئ اإل ارة م  الترايز على إ ارة ايعمر ، ار المسيرة لل برعة  الن ر ،ال بعة السربعة.

 )2)  الفراج ،أيرمة )2014( إ ارة المرار  الب رية الجرمعة االيترا ية السررية صفحة .192

 )3)  .ال لي ،عبد الحميد ،السلرك التنليم ،من رراا الجرمعة االيترا ية السررية ، م ي2020 ،  233 .

(4(Morrison, E.M. (2002). Newcomers’ relationships: The role of social network ties during socialization. 

Academy of Management Journal, 45, 1149-1160. 
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تةةريير البيئةةة ثةم اصةة  إلةى ااةةدمرج  اا ةراة المرظةة   م ةةرراته بقضةرير تنمةةه  تنةم المنلمةةة  الة  ب

ديداالصحيحة  المثرلية للمرظ    .لتكرين  لفية  ايعة عن ةبيعة العم  ي  ال راة لج 

ي ضة    هةا االادمرج يتم ب ك  تدريج   يبدأ ال  مةن اليةر  اي   للمرظة  ية  العمة   الة  عنةدمر

 ة مسبقر .الم  ك  المر ه ب ك   يد لك  يئة  لسا االلتير را التدريبية الم    التّأهي لبرارمج 

العمل    برلترل  يعرف المرظ  ةبيعة عمله ي  ال راة ب ريقة افرءة  يعرلة  ال  مقر ن برلتدريا

ديةدأ  التدريا أثنرء العم  عنةدمر يةرر المرظة    (OJT) رظفين القةدامى يقرمةرن بةنفس العمةالمة الج 

 .التدريا أثنرء العم  ألد أهم أارا  التدريا

ايغلبيةة  ر  علةى ال بةرة مةن  ةه  اي  ةرء ليةث أن تجنا الحصمسبي التدريا  الحر  على ال

جةة تعتبةر ةريقةة منت يحصلرن على  برة ي  مجر  عملنم من أ  رءهم ية  ال ةنرر اي لةى  هةة  ال

 ال  ،للتعلم ليةث أانةر مةن الممكةن أن تقلة  ثقةة هةةا المرظة  مةن افسةه  يتصةيبه بةرل مر   اإللبةرة

ا االتة  مةن ال بيعة  أن تكةرن  ةئيلة   هةةا المرظة عمة   اميةيجا الترايز ي  هة  الفترة على   سةبير

دايةة ب يجةا أن تكةرن اسةا اإلاجةرن المن فضةة ية  لعد  ترير ال برة الكريية ي  مجر  عم  ال ةراة 

لتة  اليث ااه من المنم  ةدا كةعرر المرظة  بأاةه  ةزء مةن المكةرن  بيئةة العمة   ،العم  ك ء متر  

يةة اإل ار ر اي سةن م  بر   المرظفين  تقرية العه را م  بر   يترا د يينر من ليث الت ررك  التعر 

تلفةة  عم  للقرا بحث  يريي عم  م  بقية اي سر  ياه   مر بحر ة ا تصرصةرا هنديةية  ينيةة م 

ديداتصر  المرظ     يتةه ية  م  مدراء  مرظف  اي سر  اي رر ممر ييزيد من ثقته  ي رر إاتر الج 

ر  برتةه ليث أن ا تهةه مة  اي سةر  اي ةرر يةي ر  ااتمرله لمكرن عمله ،  تعلقه  ارتبرةه العم 

ي سةر  اكرن له الحرية برلتعرم  مة  يي  العم  من  نة  يع يه  اي  للعم  برالة من  نة أ رر  ي

ية    ييحر ةه علةى العمة  بةر ا الفريةي  اي رر  إا رء عه را تسةرعد علةى نر  ر ا التعةر ن

ن   المةرظفي  رله بر تمرعرا    راا تدريبية لتقرية ر ا التعةر ن بينةه  بةين بةر ال راة  هةا يتم بإ

ه  ت رير  هةا مر ييسرعد  على ت رير اات،  نير ة  برته المننية لر   مي  اي سر   ةبيعة عملنم

ممكةن أن   دراته ال  صية  التعلم من المرظفين القةدام   برلتةرل  تقلية  اي  ةرء  تهية  أ   سةرلر

عر   هةةا يةيأ  عةد  معريةة أ  عةد    ةرا الةد ر المراة  إليةه  ،ص  اتيجة عةد  اإللمةر  برلعمة  تح

ع ةرء ال راة افسةنر ليةث يةيكرن هنةرك عه ةرا تعةر ن  ت ةررك  ريةة بةين المةرظفين إل إل برلفرلدة 

لةى  هةةا يةيؤ   إ اييةرا م ةرا  بةين  أ  أ  ةرءعم  متكرم   ااجرن مر هر م لةرب   ن   ةر  أ  

  ر ة اإلاجرن يراء أارن يلعة أ   دمة يضه عن ت رر أ اء المنلمة اك .
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  Quality of Accomplishingالجودة ف  االنج ز .2.3.4.5

مراعرة   م له، الم  ك اي اء م  الفعل  اي اء م ربقة  مدر لعمله المرظ  إتقرن مدر به يقصد

 المنلمة.  ي  المترلة  اإلمكرايرا  ظر يه العم   راعد

ديدمدر  ر ة ينم المرظ  إن الرايعة ااا الصلة برلمنمة  ه  الر را ي  الد ر  تعن   لد ر   الج 

راةةا ، ير ةةرا الةةد ر)أ  الج أ    رهةةر  التر عةةرا  يةةرف يتةةأثر اي اء إاا اراةةت التر عةةرا غرمضةةة

ديةدمدر لسن الضبك المرظ   ، ال مرض الد ر( أمر  يد إكررة إلىاآل ر  ،   يةرس   ةراهةر الج 

ا ، ممةر يةز ا  ن يةرءا أن م ةرا  اي اء المحتملةة  بة  بالد ر يمكن أن يسرعد المنلمرا علةى التر ة  

 لرانر ، ينةم اي  ار التة  ي ة  الُجةد المرظفةرن  علةىإاا  إلى  ع  الرظيفة  العم   المرا  يؤ   

ةةر صةةرا  الةةد ر يةة  المةةرظفين  ى تسةةعى إلةةى الرصةةر  إلةة.  اةة  المنلمةةرا الُجةةد  رس البةةرلثرن أيضا

 علةى لمؤيسةةا بقةدرة مرتب ةة أانةر تبةين للمؤيسةرا التنريسية الميزة إنالميزة التنريسية ال رصة بنر. 

 لتحسين  ةالجر على تقر  الت  اييريية عنرصرهر ألد المنرراا تعد الت  الدا لية مرار هر ايت ه 

 أصةب  لةةا التدريبيةة، البةرامج أ  التةدريا ةريةي عن  ت ريرهر تنميتنر يتم المنرراا هة  إن .اي اء

 لمنلمراا بين القرية للمنريسة الرا   ر رير من أاثر النرعية تحسين عن  البحث برلجر ة االهتمر 

 ت مة   الةة اي اء تحسةين من يمكننر اأيلرب منرراتنم  تنمية مرظفينر تدريا على المنلمة لتعتمد

 .أهداينر لتحقيي إليه

 أمثة   بريةت ه  ) ر ة(المحةد ة للمعةريير  يقةر منرمةه بإاجةرن أاثةر ينةتم المرظة  يجعة  التةدريا  

  ديةدة  مقترلةرا أيكةرر لتقةديم المةرظفين بةين التنةريس مةن  ةر هنةرك امةر )افةرءة( المترلةة للمةرار 

ديةد أيكرر  بتبر   يقر   بد ر  التدريبية الد راا تل   ه  من المرظ  يكتسبنر   مة  المعةررف ةالج 

   ةر ة بد ةة أعمرله بإاجرن يقر  تجعله  دراا   منرراا معررف يمتل  أصب  ااه يرر ينر الزمهء

 (1).عمله تجر  االلتزا   برلمسؤ لية ل عرر  عرلية

 نير ة يعن  مر  منصبه الفر  منرراا بين  التهؤ  الترايي لتحقيي النرمة الريرل  من التدريا يعتبر

 أ اء ية  تحسين  برلترل  اإلاتر ية  نير ة التكرلي  بتقلي  تسم  عرلية   ر ة بد ة االاجرن على القدرة

 .العرملين

 ،مسترر الد ة  اإلتقرن   ر ة م ربقةة الجنةد المبةة   لمراصةفرا ارعيةة معينةةالجر ة أيضر تعن    

ارة أ   ةةمن ةةةرر م ربقةةة م ر ةةرا اي اء للمراصةةفرا المحةةد ة مةةن  بةة  اإل  ينةةدرج  ةةمن هةةةا اإل

                                         
 )1)  كنري  ارا  ،  ر تسيير المنرراا ي  تحسين اي اء الب ر  برلمؤيسة الصنرعية ،ريرلة  اتررا  ، بسكرة الجزالر 2015 ،  171 .
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 اةل  تقيس  لر اي اء من اي  رء أ  الث راا أثنةرء  ،المراصفرا العرلمية )معريير الجر ة المعتمدة(

 .داهمر الفر  أثنرء اي اء المقد اللةان أب  االبتكرريضها عن  يرينر لدر ة اإلبدا   ،التنفية 

مةةن  بة  العةةرملين  جمية  أا ةة ة المنلمةة ليةةث تعبةر عةةن مسةترر أ اء العمةة  المقةد ب تةرتبك الجةةر ة 

ن  تعبير عن التزا  الفةر  بمسةتريرا أ اء معينةة تسةنم ية  ي ،بم تل  مسميرتنم أ  مرا عنم الرظيفية 

تقةةديم  دمةةة أ  يةةلعة تكةةرن مقبرلةةة مةةن  بةة  اإل ارة  تر ةة  يةة  الر ةةت افسةةه نبةةرلن المنلمةةة أ  

 (1).عرتنم الضمنية أ  الصريحةالمتعرملين معنر من  هال تلبية تر 

ن  ر ة العم  ه  الر  يعر  لتحقيي التكرم  بين  نر  ارية ايةراف  المجمرعةرا  ا ة  المنلمةة إ

 الت  تترلى بنرء تل  الجر ة  تحسيننر  الحفرظ علينر برل ك  الةة  يمكةن معةه تقةديم السةلعة أ  ال دمةة

يةراء علةى مسةترر   هةا يتفي م  مفنر  الفرعلية ي  إةررهر العر  ،بأ   تكلفة م  تحقيي ر ر العمي 

 التةة  تقةةر  علةةى رانةةين  –الفرعليةةة التنليميةةة –أ  علةةى مسةةترر المنلمةةة  –يرعليةةة اي اء –الفةةر  

 همةةر :  ،ليةةث ال تتةةراير الفرعليةةة إال بتحققنمةةر مجتمعةةين،تكريننةةر   أيةةرسأيريةةيين ي ةةكهن لقيقتنةةر 

 (2).ايثر اإليجرب  لدر المستفيد   إلدا ،تحقيي ايهداف المن ر ة على مسترر ال دمة أ  السلعة 

 ي  ر الف رغبة تراير  يقتض  للعرملين،  التقد  النمر عنرصر من أيري  عنصر عن تعبير ن ي

 همر لقدرة ا الرغبة عنصر  يأن اييرس هةا  على .عمله إتقرن من يتمكن لتى عليه،   درته عمله

 بلر ف ترتبك الرغبة أن امر  المعرية، المنررة تستلز  القدرة الن المنجز، العم  لجر ة المحد ان

 العم ، لجر ة رليدال المحد  ه  المر ية النرال  تعد يلماييرا  .  لر را  اال تمرعية المر ية العم 

ا  را    راا لألي  اال تمرعية النفسية االلتير را ت    ب   (3).أيضر يينر منمر

  Teamwork and cooperationالتع ون والعمل بروح الفريق  .2.3.4.6

 ي  مجمرعة عم  الفر  يرتبك ارتبرةار إيجربيار براللتزا     ران   ر ة عرليةة Integration االادمرج

نتةرلج اإلعةدا  المنريةا، بمةر ية  الة  بالعه را م  القر ة  غيرهم أعضرء الفريي هم به ك  المتعلقة 

ةر  ار  الب رية ،يجا أن تتر   المسرعدة من مرظف  المر رظ   ديدم. (4)اي اء لكن يجا علينم أيضا

 .ية ر عه رالمن  ه  البنرء الفعر   رلتّأهي ب تسني  عملنم

 من ار    لي المرظفين، بين االلتكرك على يسرعد العم  يريي بر ا العم  أ  الجمرع  العم 

                                         
(1(Blyton, P., Hassard, J., Hill, S., & Starkey, K. (2017). Time, work and organization (Vol. 7). Taylor & Francis. 

 )2)  ابراهيم ،عبد الحي عل  )2015( .   ر السلرك التنليم  ي  أ اء منلمرا ايعمر  : بيئة المنلمة الدا لية ، اةر لة  اتررا  ، رمعة السر ان للعلر   التكنرلر ير .

(3(Brandler, S., & Roman, C. P. (2015). Group work: Skills and strategies for effective interventions. Routledge. 

(4(Bauer, T. N., Erdogan,B., Liden, R. C., & Wayne, S. J.(2006). A longitudinal study of the moderating role of extraversion:Leader-member 

exchange,performance, and turnover duringnew executive development. Journal of Applied Psychology, 91, 298-310; 
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 مةن بةراا ال   المعلرمةرا المعةررف تبر   ثم  من بيننم، ييمر الت ل  من  ار  اال تمرعية العه را

 علةى لفةر ا تسةرعد التة  البنةرءة  االاتقةر اا النصةرل  تقةديم  اةةا المستمر،  االتصر  التراص   ه 

 .افسه ت رير

 ظفينالمر يئرا  مي  تضم أيراج ي  تنلم  الت  المرظفين مننر يستفيد الت  التدريبية الد راا

 المةرظفين،   صةرلص صفرا ي  التنر  هةا ...  براتنم مؤههتنم مستريرتنم، أعمررهم، بر تهف

 الةد راا  هةة  ،المنةرراا مةن  غيرهةر الةر     نة  أيكرر   صرصيرته يلك  ،رال   مزيج ي لي

 هنةر  مةن الم تلفةة،  المنةرراا  اآلراء اييكةرر لتبةر    يرصة بيننم ييمر له تهة يرصة التدريبية

 كةك  ية  بيةننم ييمةر المةرظفين تةربك  يدة عه ة هنرك  تصب  ايبعر   تتقرب الديينة اييكرر تلنر

 (1).متكرم  عم  يريي

 الاسجر ا تحقيي ي  الُجد المرظفين  تسرعد   العم  يرس تكرين ي  تسرعد التدريا عمليرا ليث أن 

 أاثةر مة الع احةر  نةر   هتر ة  الفريةي تمرية  مةن تزيةد متبر لةة ثقةة لتن ةأ بيةننم  التعر ن  الترايي

 مرا نةة ة،،المبر رمر عن أيرا   ر رين على االبتكرر ين المنلمة تبحث  ال الجمرع  اي اء لتحسين

 تصر ينم الت  الر عيرا م تل 

 همتنممسةر إلبةران الفرصةة إع ةرلنم كةرة للمنلمةة، القيمةة إلا ةرء بيةننم ييمةر التعةر ن علةى  ر رين

 م،معةررين تحسةين مةن يمكةننم الةة  المسةتمر الةتعلم إلةى للرصةر  منةرراتنم  ت ةرير ية   مسرعدتنم

 ر يةةالف للمنةرراا  مةرع  ينةرء تحقيةي مةن التةدريا يمكنية .السةلراية أامةرةنم ت ييةر   ممرريةرتنم

 المسةير ن ي تةرر ليةث برالاسةجر  تتميةز  مرعيةةمنةرراا  لتكةرين  الةد عمة  يريةي ية     ةعنر

 العم  بثقرية ينمت بع يكرارا أن ك ء  أهم إلينم المرالة برلمنر  القير  على  درتنم على بنرءا اييرا 

 .أيريير   يعر  للفريي ااضمرمنم ليكرن الجمرع 

 

 

 

 

 

 

                                         
 )1) عز الدين هر   ، ا   تسيير اي اء الرظيف  للمرار  الب رية ي  المؤيسة اال تصر ية ،ريرلة مر ستير ، رمعة منترر   ست ينة، 2008،  133 .
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 الدراسة الميدانية  الث ل الفصل  .3

 البح منهج وإستراتيجية  .3.1

يتقرال  برإل رية إلى المننج اال  البحثتم ايت دا  المننج اإللصرل  الرصف  الة  يص  مت يراا 

 . البحث من أ   ا تبرر ير يرا  البحث عينة التحليل  بندف  ص  المجتم  

سةربية كم  المننج الرصف  لسرب التكراراا   النسةا المئريةة للمت يةراا النرعيةة  المترية را الح

مةةر ( مقيةةرس ليكةةرا ال مريةة  ، ال5( مةن أصةة  )3للمت يةراا الكميةةة ،   ةةد اعتمةةد  يةة   المقيةةرس )

مةرا أاثةر أ  نة  أن التقييمةرا يةلبية  إاا اراةت التقيي( هةةا يع5( مةن )3ارات  يمة اال تبرر أ   مةن )

 ( اعتبرا التقييمرا إيجربية . 5( من )3تسر   )

  ال ةراة يةالمعينةين  الُجد ليث أن الدراية يتراز على يئة المننديين  ميدااية ييتم اعتمر   راية 

 المنقرلين إلى ال راة. الُجد أ  المننديين  إلى المريأ بأ ر يرنين

مر ةر  بيقةد تةم اعتمةر  االيةتبراة أ اة ية   مة  البيراةرا ال رصةة   البحةث   معرلجة م ةكلة أن م  

 البحث  الهنمة لإل ربة على اييئلة البحثية .

 لها ية.اي  ال راة العرمة لمريأ  الُجد ممت لنةا ال رض   نعت على المننديين هة  االيتبراة صُ 

 نعةةت مننةةدس بةةأ ر يةةرنين إلةةى كةةراة المريةةأ    45ليةةث أن عةةد  المننديةةين الُجةةد  الكلةة  هةةر 

حليلنةر %   تةم ت88.88صةرلحة للتحلية  أ  اسةبة  ايةتبراه 40منندس  تم ايتر ا   45االيتبراة على 

 للبحةث ال  للتحقةي مةن صةحة الفةر ض النلريةة  25إصدار   SPSSبريت دا  البرارمج اإللصرل  

 المتفرعة عننر.اييئلة   البحث ربة عن اييئلة المتعلقة بم كلة لإل  

 أدوات جمع البي ن ت وتحليله   .3.2

 ( من اي سر  ايربعة الترلية : 1تتكرن ايتبراة الدراية )ملحي ر م 

أيئلة عن  أيئلة لر  التدريا المنندس ه  أ ر التدريا عند بداية الرظيفة  5القسم اي   : تتضمن 

 التدريا.

المعةريير    ية  كةراة مريةأ الها يةة  هةة التّةأهيلعبررة لر  برارمج تةدريا  15القسم الثرا :تتضمن 

  ( ي  هة  الدراية .التّأهيلت را المت ير المستق  ) التدريا 

 هةةة  المعةةريير ت ةةرا  الُمسةةتجدةعبةةررة لةةر  أبعةةر  أ اء المةةرار  الب ةةرية  24القسةةم الثرلةةث: تتضةةمن 

اميةةة  –االلتةةزا  برلعمةة   –(  هةة  )الكفةةرءة الب ةةرية  الُمسةةتجدة اء المةةرار  الب ةةرية المت يةةر التةةرب  )أ
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( 4التعةةر ن  العمةة  بةةر ا الفريةةي ( )  –الجةةر ة يةة  االاجةةرن –يةةرعة االاةةدمرج   –العمةة  المنجةةز 

 عبرراا لك  بعد .

 –) العمةر  د الُجةين أيئلة لر  البيرارا الديم رايية لعينة الدرايةة المنندية 4القسم الراب  :  تتضمن 

 ال برة ( –المؤه  العلم   –الجنس 

ل مرية  اييتم االعتمر  ي  تحلي  البيراةرا علةى المننجيةة الكميةة ليةث يةيتم ايةت دا  مقيةرس ليكةرا 

ر مرايةي أبةداا ( غية1براليتبيرن اأ اة  م  البيرارا  ال  للبيرارا الكمية متدر ة  ر ةة المرايقةة مةن )

 .( مرايي  داا 5إلى )

 الخم س  ليكرت مقي   1جدول 

 االيتجربة
غير مرايي 

 أبداا 
 مرايي  داا  مرايي محريد غير مرايي

 (5) (4) (3) (2) (1) الدر ة

 

 البح  وعينة مجتمع .3.3

  ها يةة المفةر نين لصةرل  كةراة مريةأ ال الُجةد مةن المننديةين  البحةثتكّرن مجتمة  ي : البح مجتمع 

  يلالتّةةأهالتةةدريا  لبةةرامجمةةن  بةة  رلريةةة مجلةةس الةةرنراء . يةة  السةةنراا  المر ةةية  الةةةين  ضةةعرا 

عملنةر  مةن كةراة ت تلة  ةبيعةةأ  لتةى المننديةين المنقةرلين إلةى ال ةراة  الُجد   المننديينتدريا 

 . عن ةبيعة عم  المريأ

ا يةة  ةه  المفر نين لصرل  كةراة مريةأ الهالُجد  من المننديين  البحث عينةتكّرن ت : البح عينة 

نةدس من 27من  ب  رلرية مجلس الرنراء . الفةرن اي    2019 عر   2020عر   الفرنين اي يرين

دة البراةرمج مة) منندس  18 الفرن الثرا    البرارمج من  نارة التنمية اإل ارية )مدة البرارمج كنر ( 

 البرارمج من ال راة .(  أيبر 

لمنقةرلين إلةى الُجةد  أ  لتةى المننديةين اللمننديةين     التّأهيلالتدريا لةين  ضعرا لبرارمج ا أيضر 

 . من كراة ت تل  ةبيعة عملنر عن ةبيعة عم  المريأال راة 
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 د تةم ترنية الةةين أ   الةد رة التدريبيةة ية  المريةأ يقة الُجد ايت دمت ةريي المس  لجمي  المننديين 

يةدة  %  هةة  اسةبة 88.88صةرلحة مةر اسةبته  ايةتبراه 40 تةم ايةتعر ة  البحةث عينةعلى  ايتبراه 45

 صرلحة لسبر االتجرهرا. 

 األس ليب اإلحص ئية المستخدمة  .3.4

 الم تلفة لبحثا مت يراا تهء  الت   االيتداللية الرصفية اإللصرلية اييرليا من العديد ايت دمت

 : أهمنر الم لربة النترلج إلى الترص  ي  تسرعد  الت 

 .البحث  يراا مت االيتبراة لفقراا الدا ل  االتسرس  ر ة لقيرس ار ابرخ ألفر ا تبرر ايت دا  -1

ا  اال تبرر هةا  يُعد  الرالد، الصفر بين  يمته  تترا ا اك ،  % . 60 من أ   هاتيجت ارات إاا  عيفر

معيرر  ، االاحراف ال  Meanايت د  مقرييس النزعة المرازية  الت تت ارلمتريك الحسرب   -2

Std Deviation    متريك ال  أ المعيرر  ،Std error deviation   ثالبجلجمي  مت يراا 

  مدر ت تتنر. البحثلمعرية مدر تجراس إ ربرا أيرا  عينة 

تعن  عد    Tليث أن  يمة  (One Sample t-test)للعينة الرالدة  Tايت د  ا تبرر  -3

ة  ه  مفتر االاحرايرا المعيررية المر ر ة ي  الفرس بين المتريك الحسرب   القيمة الثربتة ال

ابر  ( ، ي   مقيرس ليكرا ال مري  . المر ابتعدا عن الصفر3بحرلتنر هة   ي   المقيرس )

 يم يرلبة .    يم مر بة أ Tالفرس بين المتريك الرا ع   القيمة المتري ة  يمكن أن تأ ة  يمة  

تق   المت ير لمعرية مر إاا ارن هنرل  عه ة بين المت ير المس  Correlationا تبرر العه ة  -4

ي   لى تزايد ير إالترب   مقدار العه ة بين المت يراا يلبية ارات أ  إيجربية ،يرالرتبرة المر ا ي

ا  ا  لعكس برلعكس .مت ير يقربله تزايد ي  مت ير آ ر أ  تزايد المت يرين معر

رينرا لتجراس التب Leven's ا تبرر  (Independent T-Test)للعينيتين  Tايت د  ا تبرر  -5

ا إاا ارن مسترر معنرية  يمة   .(0.05)ة المحد  أابر من مسترر الدالل F،يكرن تبرين العينرا متسر ير

 را .ال تبرر تسر   متري را مجمرعة العين One Way ANOVAايت د  ا تبرر  -6

 شركة مرفأ الالذقية  .3.5

 تقدي  ع م للشركة .3.5.1

من قةةة تعتبةةر المرايةةم السةةررية ال ةةريرن اييريةة  للتجةةررة ال رر يةةة  برابةةة العبةةرر غلةةى العةةراس  

  تعتبةر ( مةن لجةم التجةررة السةررية السةلعية  برلتةرل%60ال ليج العرب   اير ن   بنقة  أاثةر مةن )

 ال رر ية   صرصر المسترر اا  المحرك اييري    رةرة امر   ر  التجررة
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 أهةم  مينرء الها ية مينرء بحةر  يسةتقب   مية  السةفن بمةر يينةر يةفن الحر يةرا  يحتةر  علةى أ ة م

رل ةة يرلة لر يرا ي  يررية ، يضه عن تجررة التراازيت ليث تكتسةا تجةررة التراازيةت يهميةة ب

ا ن الةرار ام  عبر المرايم السررية  سمر برلنسبة للمرايم السررية الرا لمر عنر المتميز ، ليث تنق

رل ةة ية  بحرا إلى العراس  اير ن  بعا     ال ليج .  برلترل  لمريأ  الها ية  ةرةةرس أهميةة ب

 مجر  التجررة ال رر ية يضه عن التراازيت   دمرا اق  الرارب .

 . تصر ية سية للحيرة االمريأ الها ية هر المينرء البحر  اي   ي  يررير  ألد أهم الفر   الرلي

ة أمةر الفينيقي  ال يمكن تحديد ترريخ ا رء مينرء الها ية ينر معر ف منة أير  مملكة أ غرريت  الحقبة

   د  ي  عدة مراا منة ترريخ إا رله. /1950تأييسه الحديث ييعر  لعر  /

 

 التعريف ب لشركة .3.5.2

ريخ تةر /38المريةر  الت ةريع  ر ةم / تم إلةدا  كةراة مريةأ الها يةة   ةر  م ةترك  الة  بنةرء علةى

القر ةةة  بإلةةةدا   ايةةةتثمرر مريةةةأ بحةةةر  يةةة  مدينةةةة الها يةةةة مةةة  المن ةةة ا التربعةةةة لةةةه  /1950/

12/2/1950 . 

لةى إآلةت  مية  أيةنم الق ةر  ال ةر   /1982، ية  عةر   / /1974 أتبعت إلى  نارة النق  ي  عر  /

الصةر ر  /17  عةر   الة  بنةرء علةى القةرارن ر ةم /الد لة  أصبحت ال راة العرمة لمريأ الها ية   ر

 بنفس الترريخ.

 ةراة المتعلةي بإلةدا  المؤيسةرا  ال ةرارا العرمةة اعتبةرا ال /2005لعةر  / /2بمر ا القةرارن  / 

نميةةة تالعرمةةة لمريةةأ الها يةةة كةة ص اعتبةةرر  عةةر  يتمتةة  براليةةتقه  المةةرل   اإل ار   ي ةةررك يةة  

 ارتنر لجنة إ ارية ترتبك برلسيد  نير النق  .اال تصر  الرةن   تترلى إ 

هكتةرر  135   مسرلة الحرض المةرل   3166البنية التحتية للمريأ تتكرن من المكسر الرليس  ب ر  

   4.5-  ،  3-   غةرةس بةين  835   لرض  ا لة  الحةرض القةديم ب ةر   1500 لمرية كرةئية 

  . 14.5-   غرةس   ر   13.3-  ، 7-    غرةس بين  3120رصي  ب ر   15 

 17هكتةةرر ،   50يةةرلة مك ةةرية بمسةةرلة  14هكتةةرر  يحتةةر  المريةةأ علةةى  150 المسةةرلة البريةةة 

ةةةن ،  مسةةتر   مبةةر  يةةعة  35000هكتةةرر  صةةرمعة لبةةرب يةةعة  12.8مسةةتر   م لةةي بمسةةرلة 

 مأ ة . 240ةن ،  م  ة انربرلية للحر يرا المبر ة عد  1500
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  LICT ي  مريةأ الها يةة مةن  بة  كةراة مح ةة لر يةرا الها يةة الد ليةة تتم إ ارة مح ة الحر يرا

لراة مةن . ه  كراة محد  ة المسؤ لية مم 1/10/2009بنرء على عقد الت رراية الة  بدأ تنفية  ي  

 CMA-CGM - ب  التهف من مؤيسرا محلية  عرلمية ااا يمعة لسنة . كرارا ترمينر  لين  

 ربلةة  إل ارة  ت  ي  مح ة لر يرا الها ية لمدة ع ر يةنراا  Syria Holdingيررير القربضة   -

 1/9/2009للتمديد  مس ينراا إ ريية  يي مبدأ الم رراة برإليرا اا   د بدأا ال راة عملنر ية  

. 

   12.5-   عمةي  370أ ب ةر   12   12 تضم مح ة الحر يةرا البنيةة التحتيةة الترليةة : الرصةيفرن 

 هكترر . 67   المسرلة البرية  13.3-   عمي  440ب ر   15  14 الرصيفرن    ، 13.3-إلى 

اإلركةةر   يمتلةة  المريةةأ العديةةد مةةن اآلليةةرا البحريةةة اةةرلقراةر  الرايعةةرا العرلمةةة  ن ارس ال  ةةس  

لنةةر ها  المراصةةها   العديةةد مةةن اآلليةةرا البريةةة ار ايةة  الرصةةي  الكنربرليةةة  الر ايةة  البريةةة  ا

 ر ايةة  غةةراتر  اةةرين لتنةةر   4الحر ةةنرا  السةةتريرا  ال ةةرلنرا  مفرغةةرا الحبةةرب   ال ةةراية  

 ر اي  هررير مربري  ارين بريت رعرا ابيرة لتنر   الحر يرا  البضرل  . 4الحر يرا  

 تةةم إا ةةرء مبنةةى الم بةةر المراةةز  يةة  مريةةأ الها يةةة  تةةأمين التجنيةةزاا الم بريةةة الحديثةةة الهنمةةة 

حرلي  المتر بة على عينةرا البضةرل  الةرار ة  الصةر رة  ةمن المريةأ ممةر يةؤ   إلةى إل راء ارية الت

تسري    رة العم   ت فيا نمن ااتلرر السفن ي  المريأ  تسني  ا راءا المرايقة لرللةة البضةرل  

 (1) من المريأ.

 ال راة العرمة لمريأ الها ية  اس  الم سسة :

 ./38مرير  الت ريع  ر م /برل 1950عر   ت ريخ التأسيس الحدي  :

كراة عرمة من كرارا  نارة النق  السررية /مسةرهمة عرمةة/  يتضةمن النظ م الق نون  للم سسة : 

الر  االيتثمرر المرلد للمرايم السررية ارية اإل راءاا  التعليمرا النرظمةة لعمة  المرايةم السةررية 

  الها ية  ةرةرس ايةتثمرر المريةأ التةرب  تترلى ال راة العرمة لك  من مريأ -1 من أهم ايلكر  : 

لنر  يتنةر   هةةا االيةتثمرر مةر هةر  ةرلم ية  المريةأ  مةر ين ةأ ،إ ةرية إلةى مةر يقةد  مةن  ةدمرا للسةفن 

يقةةر  المريةةأ بتقةةديم  دمرتةةه  يةةي ألةةد  اييةةرليا العصةةرية مةةن ةر ةةرا  مراصةةفرا  -2 الراةةرب . 

 -3مةةر يضةرف إلينةةر مةةن تجنيةةزاا  من ةة ا  ديةةدة .  إمكراةرا اي نةةزة  المن ةة ا المتةةريرة لديةةه  ال

يؤ   المريأ  مي  عمليرا االيتثمرر بنفسه  له أن يعند ببعضةنر أ  بأيةة أعمةر  أ ةرر إلةى ملتةزمين 

                                         
 )1) الجمنررية العربية السررية،  نارة النق  ، ال راة العرمة لمريأ الها ية ،الن رة اإللصرلية 2013 ،   2-1- .
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أ  كةةرارا أ ةةرر م ةةتراة  غيرهةةر بمر ةةا اتفةةرس   ةة  يحةةد  آليةةة العمةة   الحقةةرس  االلتزامةةرا 

مسةةؤ لية عةةن العيةةرب أ  التلةة  النركةةم عةةن ةبيعةةة  ال تتحمةة  كةةراة المريةةأ أيةةة -4المتعر ةةد علينةةر .

 (1)البضرل  أ  يرء ت ليفنر أ    ر هر غير م لفة بمر يترايي م  ةبيعتنر أ  ظر ينر ال رصة . 

ا على مدر   لةم تعةد المةراام يقةك مريةى للسةفن  رصةي  للبضةرل  يةرعة  24 العم  ي  المريأ يرمير

لحديثة ت ك  للقة أيريية ي  يلسةلة اقة  الحر يةرا مةن  برابة للد ر   ال ر ج ، أصبحت المراام ا

المريةة  إلةةى المريةة  إليةةه  مراةةزاا لتقةةديم مجمرعةةة كةةرملة مةةن  ةةدمرا النقةة  ،   ةةدمرا التجةةررة 

اةرلت زين  الترنيةة   مة ء الحر يةةرا  تفري نةر ، إكةةعرر كةرارا النقةة  البحةر   ال ةةرلنين برصةةر  

را  اةةةل  إعةةدا  بيراةةرا البضةةرل   بةة   صةةر  السةةفن ، البضةةرل  برايةة ة التبةةر   االلكتر اةة  للبيراةة

 ايةةتقبر  الم ةةز ن  رصةةد  ،  إعةةدا  تقةةررير  عةةن مرا بةةة الجةةر ة ، إصةةدار تقةةررير عةةن لراةةة 

  (2)البضرل  برلمينرء . 

 يررية -مدينة الها ية  المقر :

 الهيكل التنظيم  واإلداري  .3.6

 

 

 الالذقية لمرفأ الع مة للشركة التنظيم  الهيكل2شكل  

                                         
 )1) الر  االيتثمرر ي  المرايم السررية  ،2010 .

 )2) محمر  ،ألمد عبد المنص  ،ا تصر يرا  ييريرا النق  البحر  ، مؤيسة رؤية لل برعة  الن ر ، اإليكندرية ، مصر ، 2008 ،   192 .
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3.7. الشيركة الع مية لمرفيأ الالذقيية وبرن مجهي  التيدريب   عين ميوجز

 المعينين حديث    الُجددللمهندسين 

 ل راة .اي   الُجد   رة المننديين  – الرة التدريا الت صص   – التّأهي تفتت  مديرية التدريا  

مةةدة (  )براةةرمج مةةن  نارة التنميةةة اإل اريةةة 2ي البراةةرمج التةةدريب  ملحةة : 2020برنيي مج التييدريب  

مكةةةرن الةةةد رة : صةةةرلة التةةةدريا يةةة  مبنةةةى  . 16/3/2020 تنتنةةة   18/2/2020الةةد رة : تبةةةدأ مةةةن 

لةةد رة العنرصةةر الم ةةرراين بر . 15.00إلةةى السةةرعة  9.00تر يةةت الةةد رة : مةةن السةةرعة  االيةةتثمرر .

 .2020منندس ي  العر   27الثراية 

لعنرصةر ا)براةرمج مةن ال ةراة العرمةة للمريةأ (  3البرارمج التدريا ملحةي :  2019برن مج التدريب  

 تنتنةةةة   2019\4\3 مةةةةدة الةةةةد رة :تبةةةةدأ مةةةةن  2019مننةةةةدس يةةةة  العةةةةر   18الم ةةةرراين برلةةةةد رة 

 برإل رية ي  منندس منقر  إلى ال راة من  نة عرمة أ رر . .  2019\4\9

اسةبته  صةرلحة للتحلية  مةر ايةتبراه 40تةم ايةتر ر  )عينة البحةث ( منندس  45عد  المننديين الكل  

 .لسبر االتجرهرا %  ه  اسبة  يدة  دا   88.88

 أهية التّ ريا  تضمن برارمج الد رة الثراية  االيتترا  التعررف بحضرر السيد المدير العر   مةدير التةد

  مدير التنمية اإل ارية.

  عملية عن حر راا الترلية لر  المرا ي  الم تلفة برإل رية إلى لرلة تضمن البرارمج التدريب  الم

 لد رة .ا  محر رة   الراا يهمية هة  الد رة التدريبية م لرب االلتزا  التر  برلحضرر ةيلة ا
 التدريب  البرن مج 2جدول 

 محر راا البرارمج التدريب  بمريأ الها ية

 ص  إلدا  الجنة العرمة لقرس   ا برا العرملين   ايتترا  تعررف 

 مفنر  النيك  التنليم   ال دمرا ال بية ي  المريأ مفنر  النلر  الدا ل  للجنة العرمة 

  إ ارة يرس العم   كرا النيك  الرظيف  مفنر  النيك  الرظيف 

 الرثيقة االيتركر ية للجنة العرمة  اال تمرعية رارن التأمينرا  القرارن اييري  للعرملين ي  الد لة

   رارن العقر   القرارن المرل  اييري  إ ارة الر ت  اي لريرا

 تقييم أ اء العرملين  322المرير   ين المرايها اإل ارية 2 رارن المؤيسرا   ال رارا 

   رلة إةهعية آلية العم  ي  مديرية االيتثمرر 

 المصدر ال راة العرمة لمريأ الها ية التدريب  بمريأ الها يةمحر راا البرارمج 

 ( 2االر  د   البرارمج التدريب  الملحي )

 ( 3االر  د   البرارمج التدريب  الملحي )
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 ومن قشته   البح نت ئج  الرابعالفصل  .4

را المرنعةة % من إ مرل  االيةتبيرا88.88تستند إلى مر اسبته  البحث إن النترلج المد اة ي  متن هةا

 40  مسةتجرب تةم ايةتر ا 45ي  كةراة مريةأ الها يةة  نعةت االيةتبراة علةى  الُجد على المننديين 

 ايتبيرن صرل  .

   البح صدق أداة   .4.1

 مةن البةد هةةا  مة  يةربقة  رايةرا مةن مسةتمدة ارانةر عرليةة بمصدا ية  تتمت  صرلحة االيتبراة تعد 

  مرثر يتنةر صةد نر لبيةرن Cronbach's Alpha ابةرخ اةر  ألفةر ا تبةرر المهلمةة اال تبةرراا إ ةراء

Reliability Statistics بعد القير  بعملية اCoding   إ  ر  البيرارا إلى برارمج SPSS 25 

 ألف كرونب خ الموثوقية مع مل البح  ثب ت اختب ر3  جدول

 

 

 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

لمحةةر ر  ( أاةةه  تةةم التأاةةد مةةن ثبةةرا االيةةتبراة بحسةةرب معرمةة  ألفرار ابةةرخ اإل مةةرل 3يبةةين الجةةد   )

اميةة زا  برلعمة    محةر ر اي اء السةتة الكفةرءة الب ةرية  االلتة –  التّأهيلااليتبراة السبعة ) التدريا 

عرمة  لمالعم  المنجز  يرعة االادمرج   ر ة العمة  المنجةز  التعةر ن  ر ا الفريةي(  اراةت  يمةة ا

بةرا االيةتبراة القيمة المقبرلة ي  العلر  اإل ارية لمقيةرس ث 0.6 ه   يمة  يدة  داا  أابر من  0.899

 علينةر مةن  هةا يد  على اتسرس  ترابك بين يقراا االيتبراة  هةا يعن  مرثر ية النتةرلج التة  احصة 

رابة  ير ةد ن ير ةد السةؤا  اللكة 40تحلي  االيتبراة الت  تتمت  بثبةرا  مصةدا ية  يةدة ،عةد  اييةئلة 

 .39إمكراية ال تيرر أاثر من  يرر . لةل  عد  العنرصر 

 

   البح ثب ت المح ور  .4.1.1

   0.945   0.949   0.984( أن  يمة معرم  ألفر ار ابرخ مرتفعة يقةد اراةت 4يتض  من الجد   )

اللتةزا  ابعةر  )  لألبعر  ) يرعة االادمرج  امية العم   الكفرءة الب رية على الترال  (   يةدة  ةداا لأل

ر يةث أانةل  التّةأهيلالتعةر ن  ر ا الفريةي (  اراةت  يةدة  للتةدريا  – ر ة العمة  المنجةز  -  برلعم 

 .للعلر  اإل ارية االيتبراة صرلحة للدراية   0.6أابر من  0.753

Reliability Statistics (  3جدول )   

Cronbach's Alpha N of Items 

0.899 39 
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 ( الوثوقية اختب ر)   كرونب خ ألف  اختب ر 4جدول 

Reliability Statistics ( اختب ر ألف  كرونب خ  ) اختب ر الوثوقية (    4جدول رق  )    

 N of Items Cronbach's Alpha البعد  المتغير 

 0.753 12  التّأهيلالتدريا  المتغير المستقل 

 المتغير الت بع

أداء الميييييييييوارد البشيييييييييرية 

)المهندسيييييييون  الُمسييييييتجدة

 (الُجدد

 0.945 4 الكفرءة الب رية 

 0.885 4 االلتزا  برلعم 

 0.949 4 امية العم  المنجز 

 0.984 4 يرعة االادمرج 

 0.851 4  ر ة العم  المنجز 

 0.890 4 التعر ن  ر ا الفريي 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

  البح الوصف اإلحص ئ  لعينة  .4.2

ايية يمكن تحديد  صرلص العينة الرصفية برلر ر  إلى اييئلة المتعلقة برل صرلص الديم ر

  يي مر يل  :   الُجد للمننديين 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر  .4.2.1

% مةن العينةة 55يةنة    25% مةن العينةة أعمةررهم أصة ر مةن 40( أن اسةبة 5اهلظ من الجةد   )

نةر  يةنة   افسةر الة  أن هةةا ال 45 -35% من العينة أعمررهم من 5ينة    35   25أعمررهم بين 

 تعيين .عند بداية ال الُجد   أصه م صص للمننديين التّأهيلمن التدريا 

 العمر حسب العينة أفراد توزيع 5جدول 

 ( توزيع أفراد العينة حسب العمر 5جدول رق  )

 النسبة المسوية التكرارات الفسة العمرية

 40 16 سنة 25أصغر من 

 55 22 سنة 35 – 25من 

 5 2 سنة  45 – 35من 

 100 40 المجموع

 spssالنترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من إعدا  البرلث المصدر: 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس  .4.2.2

% مةن اإلاةر  . يعةزر الة  أن 45% من العينة مةن الةةارر    55( أن اسبة  6اهلظ من الجد   )

مةن اييةةرس عةةد  الةةةارر المعينةةين أابةةر مةةن عةد  اإلاةةر   ان المريةةأ ا ةةراة إاتر يةةة ب بيعةةة عملنةةر 
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ا ية  العمة  برلصةيراة  العمة  ية  السةرلرا  علةى الر اية   ينريا الةارر أاثر من اإلاةر    صرصةر

 النسةةبة يةةرف تكةةرن أابةةر مةةن الةة  لةةر أن الةةةارر المر ةةر ين برل دمةةة   علةةى الرصةةي   غيرهةةر

 اإللزامية مر ر ين ي  ال راة . 

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع 6جدول 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس6جدول رق  ) 

 النسبة المسوية العدد الجنس

 55 22 ذكر

 45 18 أنثى

 100 40 المجموع

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 توزيع أفراد العينة حسب الم هل العلم   .4.2.3

مريأ هم مةن المعينين لديثر ي  ال الُجد ( أن معلم عينة الدراية من المننديين 7يتض  من الجد   ) 

ير %  أن لملةةة كةةنر ة المر سةةت 75لملةةة اإل ةةرنة الجرمعيةةة )لملةةة  ر ةةة البكةةرلرريرس(  اسةةبتنم 

 % من العينة المدر ية . ال ير د ي  عينة الدراية لملة كنر ة الداتررا  .25

 العلم  الم هل حسب العينة أفراد توزيع7 جدول 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الم هل العلم 7دول رق  ) ج

 النسبة المسوية التكرارات الم هل العلم  

 75 30 ج مع  

 25 10 م جستير  

 100 40 المجموع

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 الخبرة  توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات  .4.2.4

لة  برة ةري المعينين ي  ال راة مؤ را ال يملكرن ينراا الُجد ( أن المننديين 8ير   الجد   ) 

نم ال أ يا لتى لر ارن لدر بعضنم ينراا  برة يتكرن هة  ال برة بعملنم  ب  التعيين ي  المري

لفئة ا( الة    د أن 2004يملكرن  برة ةريلة برلمريأ  هةا ترايي م   راية ) أبر يل رن ،

عنصر  ر ن إلى، يفتق الُجد ، أ  ال ريجين  الُجد من المرظفين المستندية ي  معلم برامج التدريا 

 معنر . تفرع ال برة  المنررة الم لربة للعم  ،امر أانم اياثر إ برالا على برامج التدريا  ال
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 الخبرة سنوات عدد حسب العينة أفراد توزيع 8جدول 

 ترني  أيرا  العينة لسا عد  ينراا ال برة ( 8 د   ر م ) 

 النسبة المئرية التكراراا المؤه  العلم  

 40 16 ينراا   3أ   من 

 55 22 ينراا  6ينراا إلى  3من 

 5 2 ينراا  10ينراا إلى  7من 

 100 40 المجمر 

 spssبرارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  إعدا  البرلث المصدر: 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات الس بقة   .4.2.5

مر  ند التعيين لم يحصلرا إال على   رة  الدة ع الُجد ( أن غرلبية المننديين 9اهلظ من الجد   )

صلرا ل% 35% من العينة المدر ية لصلرا على   رة  الدة عند التعيين ، مر اسبته 60اسبته 

ر ال  إلى عد  الد راا هة   لي   يعز%   رترن تدريبية ا  ينة ،5 ة  على   رة تدريبية ا  ين

  لكرم  هةا ال ي ص ال راة برلةاا ب  هر تر ه التّأهي ت فيا المراناة الم صصة للتدريا  

 عر  لت فيا النفقرا  أثرا هة  السيرية ب ك  مبركر على التدريا .

 اآلن لغ ية عليه  حصلت الت  التدريبية الدورات عدد حسب العينة أفراد توزيع 9جدول 

 ( توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية الت  حصلت عليه  لغ ية اآلن  9جدول رق  )

 النسبة المسوية التكرارات عدد الدورات 

 60 24 دورة واحدة عند التعيين 

 35 14 دورة تدريبية كل سنة 

 5 2 دورت ن تدريبية كل سنة 

 100 40 المجموع

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

  التّأهيلتدريب  مج الننت ئج تحديد االحتي ج ت للمش ركة ف  بر .4.3

%  10اسبة  التير رتنم ككلرا( أن الةين  ضعرا إل راءاا  ا   المريأ لتحديد 10يبين الجد   ) 

 هةا ي ير % من العينة المدر ية لم ي ضعرا إل راءاا  ا   كراة المريأ . 90من العينة بينمر 

مديريرا فرن لإلككرلية أن المنندس افسه اعتبر إ راءاا التعيين  تقديم اي راس الريمية  لتى ال

 0دريبية .م تلفة من اإل راءاا  ا   المريأ لتحديد التير رته الت
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  التّأهيل التدريب برن مج ف  للمش ركة التدريبية االحتي ج ت تحديد10جدول 

   التّأهيل( تحديد االحتي ج ت التدريبية للمش ركة ف  برن مج التدريب 10جدول ) 

 النسبة التكرارات اإلج بة العب رة

ف  هل خضعت لدورة تدريبية عند بداية الوظيفة 

 شركة المرفأ؟

 100 40 اعم

 0 0 ال

هل خضعت إلجراءات داخل المرفأ قبل الدورة 

 التدريبية األولى لتحديد احتي ج تك التدريبية ؟

 10 4 اعم

 90 36 ال

هل يوجد دليل استرش دي تعريف  توجيه  لتزويد 

 صغير(؟ كتيّبالمهند  ب لمع رف المطلوبة )

 0 0 اعم

 100 40 ال

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 را ا هة أ  تت اهلظ أن  مي  المننديين ي ضعرا عند بداية الرظيفة لد رة تدريبية ي  كراة المري

ا  الُجد الد رة )للمننديين  مر أي يرة  ب  ا برلد رة مر( بين  مسة أير  أ  أيبر  أ   مسة ع ر يرمر

 الد رة اي يرة ارات كنر  ببرارمج مراز  من  نارة التنمية اإل ارية .

 ديدالج   اهلظ عد    ر   لي  ايتركر   تعريف  تر ين  من المفترض أن يحص  عليه المرظ  

 لممكن أنمن ا اإل ربة على ا  اييئلة الت  كتيّامن الير  اي   اللتحر ه برل راة يحتر  هةا ال

ديدالمرظ   يتسرء  عننر رس    الحق يراء بمرهية المنلمة  هدينر  منمتنر  ريرلتنر    رهر الج 

ةبرعته  ثيرا اال يكل   كتيّا ال بد من التنريه أن هةا الالرا برا  ةبيعة العم   المنر   غيرهر 

ديدينلة يجا أن يحص  عليه الرايد   هي التّأ إلى ال راة من الير  اي   ين تسن  عملية الج 

ديدة  ؤالا  يرعة االادمرج برلعم   تقد  إ ربة عن الكثير من التسرؤالا امر أاه يحرض على تسر

 . الُمستجدةا  هةا يصا ي  تحسين أ اء المرار  الب رية 

   التّأهيلنت ئج دور التدريب  .4.4

( هةة  براليةةتبيرن مةةن 12  )التّةةأهيلاإللصةةرليرا الرصةةفية لمحةةرر التةةدريا    (11)مةةن  ةةد   ر ةةم

  مةةن ليةةث البراةةرمج التّةةأهيل( عبةةررة تتضةةمن هةةة  العبةةرراا التةةدريا 16( إلةةى العبةةررة )5بةةررة )الع

التدريب   محترر التدريا  المدرب  الم ريرن  المتدرب  اييةرليا التدريبيةة المسةت دمة مةن  بة  

ا ليةث اةرن عةد  أيةرا   المدرب  الريرل  المقدمة من  ب  ال راة  تقييم العملية التدريبية  مدتنر أيضةر

عبةةررة يحصةة   ميةة  المننديةةين علةةى ( ل4.875(  اراةةت النتةةرلج الترليةةة : أعلةةى متريةةك )40العينةةة )

  التّةأهيل  م  الرالنم عند تعييننم  هةا ايجةرب   ةداا ليةث أن يةر  التةدريا التّأهيلير  التدريا 

مترلةة للجميةة  مةة  العلةم أاةةه يةة  بعةةا ال ةرارا ال تر ةةد إمكرايةةة اال تيةةرر ينةر اإللزامةة  عنةةد بدايةةة 

رلةرا تعريفيةة أ  بر كةرراا أ  ملصةقرا لةر  ( لعبررة ير د ل2.925التعيين.  أ اى متريك ارن )

 تعتبر كنر ال دمة بداية عند التدريبية الد رة مدة  2.9750العم   ال راة بأمران العم  الم تلفة   
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يميلرن لإل ربة أن مدة الد رة التدريبية كةنر  الةد  الُجد . أ  أن المننديين المبدل  للتأهي  اريية مدة

   .التّأهيلير  من التدريا (Days 90)  90 تربيتفي م  الكتعتبر مدة غير اريية  هةا 

تعريفيةةة  أ  اراةةت اإل ربةةرا تميةة  إلةةى أن المةةدة التدريبيةةة اراةةت غيةةر ارييةةة امةةر أاةةه ال تر ةةد لرلةةرا

 بأمران العم  الم تلفة .

11 جدول الوصفية اإلحص ئي ت   

Descriptive Statistics                           اإلحص ئي ت الوصفية ( 11جدول ) 

 N Mean   التّأهيلللتدريا  12العبرراا الأ 

Std. 

Deviation 

  م المتكريئة  التّأهيل التدريا ير  على المننديين  مي  يحص  

 .تعييننم عند الرالنم

40 4.8750 0.33493 

 حتر نري الت  المعررف ارية على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر  

 .التير رته لسا العم  ي  لها هس المنندس

40 4.5750 0.50064 

 ير رتنمالت لسا للعرملين المقدمة التدريبية البرامج  ت تل  تتنر    

 .العم  ي 

40 4.6500 0.48305 

 ةم ربن عملية مرا   على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر    

 .عمله ي  المتدرب يرا ننر الت  للمرا  

40 4.5000 0.55470 

 فرءةبك يتمتعرن  التدريا  التر يه التّأهي  عملية على الم ريرن  

 .عرلية

40 4.4250 0.50064 

  التراص بمنرراا يتمتعرن  التدريا التّأهي  بعملية المدربرن  

 . الفعر 

40 4.3500 0.48305 

 0.52563 4.3250 40 .الُجد  المننديين تدريا ي  لديثة أيرليا ال راة تست د    

 0.51640 4.3000 40 .ربينالمد  ب  من المست دمة التعليمية التدريبية الريرل  تتنر    

 العم  لر  ملصقرا أ  بر كراا أ  تعريفية لرلرا ير د   

 . الم تلفة العم  بأمران  ال راة

40 2.9250 0.97106 

 0.54006 4.6250 40 .لقرهرت الت  التدريبية البرامج تقييم عملية ي  المننديرن ي ررك    

 0.54006 4.6250 40 .رتنفيةه بعد التدريبية البرامج  تقييم بمتربعة اإل ارة تقر   

 للتأهي  يةاري مدة تعتبر كنر ال دمة بداية عند التدريبية الد رة مدة   

 . المبدل 

40 2.9750 0.99968 

 0.57915  4.2625  40 المتريك الحسرب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 اإلحص ئي ت الوصفية للمتغير المستقل والمتغير الت بع  .4.5

 ال ير د  يم مفقر ة لك  من محر ر الدراية السبعة ، ارن  40إن عد  أيرا  العينة ( 12من الجد   )

أعلى متريك لمحةرر يةرعة االاةدمرج أ  أن مية  اإل ربةرا المننديةين أع ةت أعلةى مرايقةة لسةرعة 
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 يليةةه بعةةد التعةةر ن  ر ا  الُمسةةتجدة( اةةأاثر بعةةد مةةن أبعةةر  أ اء المةةرار  الب ةةرية 4.8375االاةةدمرج)

 ( .4.5875( يليه بعد الكفرءة الب رية )4.7625) الفريي

 ( .0.4875( براحراف معيرر  )4.2437أ   متريك ارن لبعد امية العم  المنجز )

 السبعة الدراسة لمح ور الوصفية اإلحص ئي ت12جدول 

Descriptive Statistics ( اإلحص ئي ت الوصفية لمح ور  12جدول  )الدراسة السبعة 

 عدد العب رات المحور
المتوسم الحس ب  

Mean 

 االنحراف المعي ري

Std. Deviation 
 العدد

 40 0.57915  4.2625  12   التّأهيلالتدريب 

 40 0.4983 4.5875 4 الكف ءة البشرية 

 40 0.5011 4.3562 4 االلتزام ب لعمل

 40 0.4875 4.2437 4 كمية العمل المنجز 

 40 0.3732 4.8375 4 سرعة االندم ب 

 40 0.4832 4.3375 4 جودة العمل المنجز 

 40 0.4265 4.7625 4 التع ون وروح الفريق 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

   التّأهيلالنت ئج المتعلقة بتقيي  البرن مج  .4.6

رار    أ اء المة   المت ير التةرب  مسةترر أبعةرالتّأهيلال تبرر متريك المت ير المستق  مسترر البرارمج 

، مةن  One-Sample Statistics الب رية . تم العمة  علةى إ ةراء لسةربرا  صةفية يبعةر  اة  مت يةر

ربتةةة  القيمةةة الث للعينةة الرالةةدة أ  One-Sample Test ةه  لسةةرب المتريةةك الحسةرب  بريةةت دا  ا تبةةرر 

 . (Sig)  يم االلتمر  

13 جدول   التّأهيل التدريب المستقل المتغير متوسم

One-Sample Statistics                  التّأهيل( متريك المت ير المستق  التدريا  13 د   ) 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 م  المتكريئة  التّأهيل التدريا ير  على المننديين  مي  يحص  -5  

 .تعييننم عند الرالنم

40 4.8750 0.33493 0.05296 

 ر نريحت الت  المعررف ارية على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر  -6 

 .التير رته لسا العم  ي  لها هس المنندس

40 4.5750 0.50064 0.07916 

 ي  رتنمالتير  لسا للعرملين المقدمة التدريبية البرامج  ت تل  تتنر  -7  

 .العم 

40 4.6500 0.48305 0.07638 
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 لمرا  ل م ربنة عملية مرا   على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر  -8  

 .عمله ي  المتدرب يرا ننر الت 

40 4.5000 0.55470 0.08771 

 0.07916 0.50064 4.4250 40 .عرلية ءةبكفر يتمتعرن  التدريا  التر يه التّأهي  عملية على الم ريرن -9  

 0.07638 0.48305 4.3500 40 . لفعر ا التراص  بمنرراا يتمتعرن  التدريا التّأهي  بعملية المدربرن -10 

 0.08311 0.52563 4.3250 40 .الُجد  المننديين تدريا ي  لديثة أيرليا ال راة تست د  -11  

 0.08165 0.51640 4.3000 40 .ينالمدرب  ب  من المست دمة التعليمية التدريبية الريرل  تتنر  -12  

  ال راة العم  لر  ملصقرا أ  بر كراا أ  تعريفية لرلرا ير د -13  

 . الم تلفة العم  بأمران

40 2.9250 0.97106 0.15354 

 0.08539 0.54006 4.6250 40 .رهرتلق الت  التدريبية البرامج تقييم عملية ي  المننديرن ي ررك -14  

 0.08539 0.54006 4.6250 40 .تنفيةهر بعد التدريبية البرامج  تقييم بمتربعة اإل ارة تقر  -15  

 لتأهي ل اريية مدة تعتبر كنر ال دمة بداية عند التدريبية الد رة مدة -16 

 . المبدل 

40 2.9750 0.99968 0.15806 

 0.0915 0.5791 4.2625 40   التّأهيل مي  العبرراا التدريا 
 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

     يسةةرالتّةةأهيل( أن متريةةك الحسةةرب  لعبةةرراا تقيةةيم   ر التةةدريا 13ب ةةك  عةةر  يبةةين الجةةد   )

 0.5791  متريك االاحراف المعيرر  4.2625

   ا  لالتّةةأهي يعتبةةر التةةدريا  0.0000تسةةر     (Sig)( أن القيمةةة االلتمرليةةة 14 يبةةين الجةةد   ) 

 تلة  ي،ممر يد  أن متريةك  ر ةة االيةتجربة لنةةا المجةر    )α (0.05 =إلصرلير عند مسترر  اللة 

ا عن  ر ة الحيةر  أ  القيمةة الثربتةة التة  تسةر    ية   المقيةرس ) كةرا   مقيةرس لي(  ية 3 رهرير

 ال مري  .

 ررتين ، إال عب  (التّأهيل هةا يعن  أن هنرك مرايقة من  ب  أيرا  العينة على يقراا المت ير )التدريا 

  تلفةةالم  العمة  بأمران  ال راة العم  لر  ملصقرا أ  بر كراا أ  تعريفية لرلرا ير د اي لى

مةن   الُجةد(  هةا يةد  علةى أن مر ة  المننديةين 3ارن المتريك الحسرب  أ   من  متريك المقيرس )

   ر  لرلرا تعريفية بأمران م تلفة ارن لير   .

اةرن المتريةك  المبةدل  للتأهية  ارييةة مةدة تعتبةر كةنر ال دمةة بدايةة عنةد التدريبيةة الةد رة مدة  الثراية

يا مةةن مةةدة التةةدر  الُجةةد (  هةةةا يةةد  أن مر ةة  المننديةةين 3) الحسةةرب  أ ةة  مةةن  متريةةك المقيةةرس

   ارن لير  .التّأهيل
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14 جدول T اختب ر االحتم لية القيمة اختب ر الواحدة للعينة   

 للعينة الرالدة ا تبرر القيمة االلتمرلية  T( ا تبرر  14 د   )

 One-Sample Test   

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

  التّأهيل التدريا ير  على المننديين  مي  يحص  -5

 .تعييننم عند الرالنم م  المتكريئة

92.055 39 0.000 4.87500 4.7679 4.9821 

 عررفالم ارية على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر ي -6

 لسا العم  ي  لها هس المنندس يحتر نر الت 

 .التير رته

57.796 39 0.000 4.57500 4.4149 4.7351 

 للعرملين المقدمة التدريبية البرامج  ت تل  تتنر  -7

 .العم  ي  التير رتنم لسا

60.883 39 0.000 4.65000 4.4955 4.8045 

 ليةعم مرا   على  التّأهيل التدريب  البرارمج يحتر  -8 

 .عمله ي  المتدرب يرا ننر الت  للمرا   م ربنة

51.308 39 0.000 4.50000 4.3226 4.6774 

  التدريا  التر يه التّأهي  عملية على الم ريرن -9 

 .عرلية بكفرءة يتمتعرن

55.901 39 0.000 4.42500 4.2649 4.5851 

 يتمتعرن  التدريا التّأهي  بعملية المدربرن -10 

 . الفعر  التراص  بمنرراا

56.955 39 0.000 4.35000 4.1955 4.5045 

 تدريا ي  لديثة أيرليا ال راة تست د  -11  

 .الُجد  المننديين

52.040 39 0.000 4.32500 4.1569 4.4931 

 نم المست دمة التعليمية التدريبية الريرل  تتنر  -12  

 .المدربين  ب 

52.664 39 0.000 4.30000 4.1348 4.4652 

 ملصقرا أ  بر كراا أ  تعريفية لرلرا ير د -13 

 . الم تلفة العم  بأمران  ال راة العم  لر 

19.051 39 0.000 2.92500 2.6144 3.2356 

 بيةالتدري البرامج تقييم عملية ي  المننديرن ي ررك -14 

 .تلقرهر الت 

54.162 39 0.000 4.62500 4.4523 4.7977 

 بعد التدريبية البرامج  تقييم بمتربعة اإل ارة تقر  -15 

 .تنفيةهر

54.162 39 0.000 4.62500 4.4523 4.7977 

 تبرتع كنر ال دمة بداية عند التدريبية الد رة مدة -16  

 . المبدل  للتأهي  اريية مدة

18.822 39 0.000 2.97500 2.6553 3.2947 

 spssالنترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من إعدا  البرلث المصدر: 
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  الُمستجدةالنت ئج المتعلقة بأبع د أداء الموارد البشرية  .4.7

 تقيي  الكف ءة البشرية  .4.7.1

اة رال ة ية   ديةدة  بةراا ااتسةرب ية  التةدريا يسةرهم -19لعبةررة "( أن متريك ا15يبين الجد   )

   ةمن بعةد الكفةرءة الب ةرية .بينمةر لصةلت أبعةر 4.6ب  )ال برة (" لصلت علةى أعلةى متريةك لسةر

 ية   )أابةر بكة  ايلةرا  مةن القيمةة الثربتةة  ة الةثه  اي ةرر علةى متريةك لسةرب الكفرءة الب ةري

 ( .3المقيرس ( القيمة )

البشرية الكف ءة متوسم 15 جدول  

One-Sample Statistics متريك الكفرءة الب رية                         (  15 د   )   

 N Mean الكفرءة الب رية

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 ال راة ي  المننديين لدر المعررف تنمية ي  التدريب  البرارمج يسرهم -17 

 المعرية 

40 4.5750 .50064 .07916 

 07916. 50064. 4.5750 40 ةالمنررة    .ال راة ي  المننديين منرراا التدريا ي رر -18 

 07845. 49614. 4.6000 40 الخبرة  الشركة ف  جديدة خبرات اكتس ب ف  التدريب يس ه  -19 

 07845. 49614. 4.6000 40 را السل النمك  للمننديين المكتسبة السلرايرا ي  التدريا يحسن - 20  

 0.07880 0.49839 4.5875 40  مي  عبرراا الكفرءة الب رية 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

بعةد مةن أبعةر  لةل  يعد بعد الكفرءة الب ةرية ا (Sig=0.000)مرلية  لت( أن القيمة اإل16يبين الجد   )

ممةر  α  0.05 =(  ا  إلصةرلير ا عنةد مسةترر  اللةة الُجةد المننديين ) الُمستجدةأ اء المرار  الب رية 

ا يعنة  (  هةة3( )ل   رهرير عن  ر ة الحيةر  )محريةديد  أن متريك  ر ة االيتجربة لنةا البعد ي ت

ميةة  تأن هنةةرك مرايقةةة مةةن  بةة  أيةةرا  العينةةة علةةى يقةةراا هةةةا البعةةد  أن مسةةترر الكفةةرءة برلمجمةة  

 لإليجربية .

 االحتم لية القيمة نت ئج 16 جدول

One-Sample Test                                 ( اترلج القيمة االلتمرلية 16 د   ) 

 الكفرءة الب رية

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.7351 4.4149 4.57500 0.000 39 57.796 المعرية  ال راة ي  المننديين لدر المعررف تنمية ي  التدريب  البرارمج يسرهم -17  

 4.7351 4.4149 4.57500 0.000 39 57.796 المنررة).ال راة ي  المننديين منرراا التدريا ي رر -18  

 4.7587 4.4413 4.60000 0.000 39 58.639 ال برة) . ال راة ي   ديدة  براا ااتسرب ي  التدريا يسرهم -19  
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 4.7587 4.4413 4.60000 0.000 39 58.639 السلرا  النمك). للمننديين المكتسبة السلرايرا ي  التدريا يحسن -20  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 االلتزام ب لعملتقيي   .4.7.2

   ةرااين ةبأالمة االلتةزا  على ألر   التّأهيل البرارمج بعد لعبررة "( أن متريك ا17يبين الجد   )

.بينمةةر لصةةلت أبعةةر   االلتةةزا  برلعمةة  ةةمن بعةةد  4.45لصةةلت علةةى أعلةةى متريةةك لسةةرب  ".العمةة 

 يةة   )القيمةة الثربتةة مةن بكة  ايلةرا   أابةر الةثه  اي ةرر علةى متريةك لسةةرب االلتةزا  برلعمة  

 ( .3( القيمة )المقيرس

17 جدول ب لعمل االلتزام متوسم  

One-Sample Statistics                    ( متوسط االلتزام بالعمل17جدول ) 

 N Mean االلتزا  برلعم 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

 08734. 0.55238 4.4500 40 .العمل وقوانين بأنظمة االلتزام على أحرص يالتّأهيل البرنامج بعد -21  

 06934. 0.43853 4.2500 40 .دالمحد الوقت في العمل انجاز على أحرص يالتّأهيل البرنامج بعد -22 

 08688. 0.54948 4.4250 40 .الرسمية الدوام بأوقات ألتزم -23 

 07338. 0.46410 4.3000 40 .وبةالمطل األعمال النجاز الرسمي الدوام أوقات خارج العمل يمكنني -24 

 0.07923 0.5011 4.3562 40 جميع عبارات االلتزام بالعمل 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

عةد مةن أبعةر  لةل  يعد بعةد االلتةزا  برلعمة  اب (Sig=0.000)( أن القيمة اإل مرلية  18يبين الجد   )

مةر م α  0.05= (  ا  إلصرلير ا عند مسةترر  اللةة الُجد ) المننديين  الُمستجدةأ اء المرار  الب رية 

ا يعنة  (  هةة3( )ل   رهرير عن  ر ة الحيةر  )محريةديد  أن متريك  ر ة االيتجربة لنةا البعد ي ت

  رلمجمة  تميةبالعينة على يقراا هةا البعد  أن مسترر االلتزا  برلعمة  أن هنرك مرايقة من  ب  أيرا  

 لإليجربية .

18 جدول االحتم لية القيمة نت ئج  

One-Sample Test                        ( نتائج القيمة االحتمالية 18جدول ) 

 االلتزا  برلعم 

Test Value = 3 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.6267 4.2733 4.45000 0.000 39 50.951 .لعملا وقوانين بأنظمة االلتزام على أحرص يالتّأهيل البرنامج بعد -21  

 4.3902 4.1098 4.25000 0.000 39 61.294 .ددالمح الوقت في العمل انجاز على أحرص يالتّأهيل البرنامج بعد -22  

 4.6007 4.2493 4.42500 0.000 39 50.933 .الرسمية الدوام بأوقات ألتزم -23 
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 4.4484 4.1516 4.30000 0.000 39 58.599 .لوبةالمط األعمال النجاز الرسمي الدوام أوقات خارج العمل يمكنني -24  

 spssالنترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من إعدا  البرلث المصدر: 

 تقيي  كمية العمل المنجز  .4.7.3

 الم را  م  التعرم  على  درت  التدريب  البرارمج  عم -27 لعبررة "( أن متريك ا19يبين الجد   )

 .بينمةر لصة  اميةة العمة  المنجةز ةمن بعةد  4.3لصلت على أعلى متريك لسرب  ".بكفرءة اليرمية

لقيمةة ا( ) ية   المقيةرسربتةة بك  ايلرا  مةن القيمةة الث أابر على متريك لسرب  العبرراا اي رر

(3). 

 المنجز العمل كمية متوسم19 جدول

One-Sample Statistics                   ( متريك امية العم  المنجز 19 د   ) 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.07996 50574. 4.2750 40 .لعم ا إلاجرن الهن  الر ت ا تصرر على  التّأهيل التدريب  البرارمج يرعد -25  

 الر ر  من  رف  بد ن أابر بسرعة العم  من تمكنن  عرلية  درة البرارمج أاسبن  -26 

 .ال  أ ي 

40 4.2000 .46410 0.07338 

 0.08165 51640. 4.3000 40 .بكف ءة اليومية المش كل مع التع مل على قدرت  التدريب  البرن مج دع  -27  

 0.07338 46410. 4.2000 40 .اتر يةإ أعلى إلى الرصر  يبي  ي  المنرراا تحسين ي  التدريب  البرارمج يسرعد -28 

 0.0770 0.4875 4.2437 40  مي  عبرراا امية العم  المنجز 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

بعةد مةن ا لةةل  يعةد بعةد اميةة العمة  المنجةز  (Sig=0.000)( أن القيمة اإل مرلية  20يبين الجد   )

 α  0.05=اللةة  (  ا  إلصرلير ا عند مسةترر الُجد ) المننديين  الُمستجدةأبعر  أ اء المرار  الب رية 

 هةةا  (3( )لة   رهريةر عةن  ر ةة الحيةر  )محريةدممر يد  أن متريك  ر ة االيتجربة لنةا البعةد ي ت

لمنجةةز ايعنة  أن هنةرك مرايقةة مةن  بة  أيةرا  العينةة علةى يقةراا هةةا البعةد  أن مسةترر اميةة العمة  

 برلمجم  تمي  لإليجربية .

 حتم ليةاال القيمة نت ئج20 جدول

One-Sample Test          (   اترلج القيمة االلتمرلية 20 د )  

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.4367 4.1133 4.27500 0.000 39 53.462 .لعم ا إلاجرن الهن  الر ت ا تصرر على  التّأهيل التدريب  البرارمج يرعد -25 

 نم  رف  بد ن أابر بسرعة العم  من تمكنن  عرلية  درة البرارمج أاسبن  -26 

 .ال  أ ي  الر ر 

57.236 39 0.000 4.20000 4.0516 4.3484 
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 4.4652 4.1348 4.30000 0.000 39 52.664 .بكفرءة اليرمية الم را  م  التعرم  على  درت  التدريب  البرارمج  عم -27 

 أعلى إلى الرصر  يبي  ي  المنرراا تحسين ي  التدريب  البرارمج يسرعد -28 

 .إاتر ية

57.236 39 0.000 4.20000 4.0516 4.3484 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 تقيي  سرعة االندم ب  .4.7.4

 عةن ارييةة صةررة تكةرين ية  التةدريب  البراةرمج يسةرعد -29لعبررة "( أن متريك ا21الجد   )يبين 

ديةد المننةدس البراةرمج يسةرعد -30 العبةررة " " . ثقريتنةر ال ةراة عمة  بيئةة  علةى فالتعةر علةى الج 

ب  علةى أعلةى متريةك لسةر رلصةلت" .برلعمة  لها ةهس  يد ا تمرع   ر   لي ال راة ي  العرملين

 علةى متريةك يةرعة االاةدمرج برلعمة  اي ةرربينمر لصلت أبعر   يرعة االادمرج من بعد  4.850

 ( .3( القيمة )من القيمة الثربتة ) ي   المقيرسبك  ايلرا   أابر لسرب 

 االندم ب سرعة متوسم21 جدول

One-Sample Statistics        (   متريك يرعة  21 د ) االادمرج  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 05718. 36162. 4.8500 40 .قريتنر ث ال راة عم  بيئة عن اريية صررة تكرين ي  التدريب  البرارمج يسرعد -29  

ديد المنندس البرارمج يسرعد -30     ر  لي  ال راة ي  العرملين على التعرف على الج 

 . برلعم  لها هس  يد ا تمرع 

40 4.8500 .36162 .05718 

 أثنرء بنر  االلتزا يفترض الت   الرا برا الحقرس عن اريية معلرمرا البرارمج يقد  -31 

  العم 

40 4.8250 .38481 .06084 

 06084. 38481. 4.8250 40 . .اةال ر بنر تقر  الت   ايعمر  المنر  عن اريية معلرمرا البرارمج يقد  -32  

 0.05901 0.37321 4.8375 40  مي  عبرراا يرعة االادمرج 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

مة  ابعةد لةةل  يعةد بعةد يةرعة االاةدمرج برلع (Sig=0.000)( أن القيمةة اإل مرليةة  22يبين الجد   )

 0.05=رر  اللة (  ا  إلصرلير ا عند مستالُجد ) المننديين  الُمستجدةمن أبعر  أ اء المرار  الب رية 

 α ( 3)( لة   رهريةر عةةن  ر ةة الحيةر  )محريةةدممةر يةد  أن متريةك  ر ةةة االيةتجربة لنةةا البعةةد ي ت

الاةدمرج   هةا يعن  أن هنرك مرايقة من  ب  أيةرا  العينةة علةى يقةراا هةةا البعةد  أن مسةترر يةرعة ا

 تمي  لإليجربية . برلعم  برلمجم 

 االحتم لية القيمة نت ئج22 جدول

One-Sample Test                ( اترلج القيمة االلتمرلية22 د   )  

 Test Value = 3 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 ةال را عم  بيئة عن اريية صررة تكرين ي  التدريب  البرارمج يسرعد -29 

 . ثقريتنر

84.824 39 0.000 4.85000 4.7343 4.9657 

ديد المنندس البرارمج يسرعد -30   راةال  ي  العرملين على التعرف على الج 

 . برلعم  لها هس  يد ا تمرع   ر   لي

84.824 39 0.000 4.85000 4.7343 4.9657 

 لتزا اال يفترض الت   الرا برا الحقرس عن اريية معلرمرا البرارمج يقد  -31 

 . العم  أثنرء بنر

79.302 39 0.000 4.82500 4.7019 4.9481 

 4.9481 4.7019 4.82500 0.000 39 79.302 . .ل راةا بنر تقر  الت   ايعمر  المنر  عن اريية معلرمرا البرارمج يقد  -32 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 تقيي  الجودة ف  االنج ز  .4.7.5

   " .بد ةة المحةد ة للمعةريير  يقةر الرظيفيةة المنةر  أاجةز -33 لعبةررة "( أن متريةك ا23يبةين الجةد   )

الجةةر ة يةة  االاجرن.بينمةةر لصةة  العبةةرراا  ةةمن بعةةد  4.475لصةةلت علةةى أعلةةى متريةةك لسةةرب  

 ( 3( القيمة )بتة ) ي   المقيرسبك  ايلرا  من القيمة الثر أابر على متريك لسرب اي رر 

 االنج ز ف  الجودة متوسم 23 جدول

One-Sample Statistics          ( متريك الجر ة ي  االاجرن 21 د   ) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 07996. 50574. 4.4750 40 .بد ة المحد ة للمعريير  يقر الرظيفية المنر  أاجز -33

 07996. 50574. 4.2750 40 . المترلة برلمرار  ايمث  برل ك  إل  المرالة ايعمر  بإاجرن أهتم -34

 06934. 43853. 4.2500 40 .ديدة   مقترلرا أيكرر لتقديم المننديين بين التنريس من أ راء تتراير -35  

ديد اييكرر أتبر   -36    07638. 48305. 4.3500 40 الزمهء م  العم  لر  المعررف   ةالج 

 0.07641 0.48326 4.3375 40  مي  عبرراا الجر ة ي  االاجرن 

 spssبرارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  إعدا  البرلث المصدر: 

بعد مةن أبعةر  لةل  يعد بعد الجر ة برالاجرن  ا (Sig=0.000)( أن القيمة اإل مرلية  24يبين الجد   )

ممةر  α  0.05=(  ا  إلصةرلير ا عنةد مسةترر  اللةة الُجةد ) المننديين  الُمستجدةأ اء المرار  الب رية 

ا يعنة  (  هةة3( )ر  )محريةد ر ة الحية يد  أن متريك  ر ة االيتجربة لنةا البعد ي تل   رهرير عن

رلمجمة  ب أن هنرك مرايقة مةن  بة  أيةرا  العينةة علةى يقةراا هةةا البعةد  أن مسةترر الجةر ة برالاجةرن 

 تمي  لإليجربية .

 االحتم لية القيمة نت ئج 24 جدول

One-Sample Test          ( اترلج القيمة االلتمرلية 24 د   ) 

 Test Value = 3 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.6367 4.3133 4.47500 000. 39 55.963 .بد ة المحد ة للمعريير  يقر الرظيفية المنر  أاجز -33 

 4.4367 4.1133 4.27500 000. 39 53.462 . رلةالمت برلمرار  ايمث  برل ك  إل  المرالة ايعمر  بإاجرن أهتم -34  

 4.3902 4.1098 4.25000 000. 39 61.294 . ديدة  مقترلرا أيكرر لتقديم المننديين بين التنريس من أ راء تتراير -35  

ديد اييكرر أتبر   -36    4.5045 4.1955 4.35000 000. 39 56.955 الزمهء م  العم  لر  المعررف   ةالج 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 تقيي  التع ون والعمل بروح الفريق  .4.7.6

ى لصةلت علة"  .الفريةي بةر ا برلعمة  برلر ةر أكةعر -38"  لعبةررة( أن متريةك ا25يبين الجد   )

 العبةرراا .بينمةر لصةلت التعةر ن  العمة  بةر ا الفريةي  ةمن بعةد  4.8250 أعلى متريك لسةرب  

 ( .3( القيمة )من القيمة الثربتة ) ي   المقيرسبك  ايلرا   أابر على متريك لسرب اي رر 

 
 الفريق بروح والعمل التع ون متوسم25 جدول

One-Sample Statistics         بر ا الفريي( متريك التعر ن  العم   25 د   ) 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 06405. 40510. 4.8000 40 .اي سر  بقية م   التفرهم الفريي بر ا العم  يترير -37 

 06084. 38481. 4.8250 40 .الفريي بر ا برلعم  برلر ر أكعر -38  

 07150. 45220. 4.7250 40 . الم كها لح  الزمهء م  أتعر ن -39  

 07338. 46410. 4.7000 40 . اإلبدا  على يحرض الفريي بر ا العم  -40  

 0.06744 0.42655 4.7625 40  مي  عبرراا التعر ن  العم  بر ا الفريي 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ا الفريةي لةةل  يعةد بعةد التعةر ن  العمة  بةر  (Sig=0.000)( أن القيمة اإل مرلية  26يبين الجد   )

لةة د مسةترر  ال(  ا  إلصةرلير ا عنةالُجةد ) المننديةين  الُمسةتجدةابعد من أبعر  أ اء المةرار  الب ةرية 

=0.05  α ( محريةدل   رهرير عن  ر ةة الحيةر  )ممر يد  أن متريك  ر ة االيتجربة لنةا البعد ي ت

تعةةر ن (  هةةةا يعنةة  أن هنةةرك مرايقةةة مةةن  بةة  أيةةرا  العينةةة علةةى يقةةراا هةةةا البعةةد  أن مسةةترر ال3)

  العم  بر ا الفريي برلمجم  تمي  لإليجربية.

 االحتم لية القيمة نت ئج 26 جدول

One-Sample Test         ( اترلج القيمة االلتمرلية 26 د   ) 

 Test Value = 3 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.9296 4.6704 4.80000 000. 39 74.940 .اي سر  بقية م   التفرهم الفريي بر ا العم  يترير -37 

 4.9481 4.7019 4.82500 000. 39 79.302 .الفريي بر ا برلعم  برلر ر أكعر -38 

 4.8696 4.5804 4.72500 000. 39 66.084 . الم كها لح  الزمهء م  أتعر ن -39  

 4.8484 4.5516 4.70000 000. 39 64.050 . اإلبدا  على يحرض الفريي بر ا العم  -40 

 spssا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج إعدا  البرلث المصدر: 

  الُمستجدةتقيي  أبع د أداء الموارد البشرية  .4.8

ة مةرار  الب ةري( يتبين أن المتريك الحسرب  لكرية أبعةر  المت يةر التةرب  ) أ اء ال27من  ه  الجد   )

أعلةى    د لص  بعد يرعة االاةدمرج علةى 4.5209ي  ال راة يسر    الُجد ( المننديين  الُمستجدة

ر    لص  بعد امية العم  المنجز على أ   متريك لسرب  بين أبع 4.8375متريك لسرب   يسر   

 .  ايبعر  برلترتيا من ايعلى إلى اي اى متريك لسرب  . 4.2437اي اء اي رر 

 

 األداء أبع د مستوى متوسم27 جدول

One-Sample Statistics   مسترر أبعر  اي اء ( متريك  27 د   ) 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.07880 0.49839 4.5875 40 الكف ءة البشرية

 0.07923 0.5011 4.3562 40 االلتزام ب لعمل

 0.0770 0.4875 4.2437 40 كمية العمل المنجز

 0.05901 0.37321 4.8375 40 سرعة االندم ب

 0.07641 0.48326 4.3375 40 جودة ف  االنج ز

 0.06744 0.42655 4.7625 40 التع ون و العمل بروح الفريق

 0.07298 0.46166 4.5208 40 جميع أبع د األداء

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ا لد ر التدريا    الُمستجدة  أ اء المرار  الب رية التّأهيلترتيا ايبعر  الستة  يقر

 الكفرءة الب رية -3التعر ن  العم  بر ا الفريي  -2يرعة االادمرج  -1

 امية العم  المنجز  -6الجر ة ي  االاجرن  -5االلتزا  برلعم   -4 

لةل  يعتبر مت يةر أ اء المةرار   0.000تسر    (Sig)( أن القيمة االلتمرلية 28 اهلظ من الجد   )

ا عنةد مسةترر  اللةة بكرية أ الُمستجدةالب رية  ،ممةر يةد   α 0.05=بعر   المدر ية السةتة  ا  إلصةرلير
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 ةد نا  عةن  ر ةة  الُمسةتجدةعلى أن متريك  ر ةة االيةتجربة لجمية  عبةرراا أ اء المةرار  الب ةرية 

(  ي   المقيةرس ليكةرا ال مرية .  هةةا يةد  أن هنةرك مرايقةة مةن  بة  أيةرا  العينةة علةى 3الحير  )

 )المت ير التّةأهيل)المت يةر التةرب ( التة  يةؤثر يينةر التةدريا  الُمستجدةالمرار  الب رية   مي  أبعر  أ اء

 يمي  لإليجربية .  الُمستجدة( أ  أن متريك أ اء المرار  الب رية المستق 

االحتم لية القيمة نت ئج 28 جدول  

One-Sample Test اترلج القيمة االلتمرلية (28 د   )    

  ( ُجد ال) المننديرن  الُمستجدةأبعر  أ اء المرار  الب رية 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 4.7469 4.4281 4.5875 0.000 39 58.217 الكفرءة الب رية

 4.5165 4.196 4.3563 0.000 39 55.444 االلتزا  برلعم 

 4.3996 4.0878 4.2437 0.000 39 55.149 امية العم  المنجز

 4.9569 4.7181 4.8375 0.000 39 82.063 يرعة االادمرج

 4.4920 4.1829 4.3375 0.000 39 56.918  ر ة ي  االاجرن

 4.8989 4.6260 4.7625 0.000 39 71.094 التعر ن   العم  بر ا الفريي

 4.6684 4.3731 4.5208 0.000 39 63.147  مي  أبعر  اي اء

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 Factor Analysisالتحليل الع مل   .4.9

  ه   يمة  يدة  )α (0.743 =( بعد التأاد من الثبرا الدا ل  11-10-7تم   ك العبرراا )

 تتنر   ت تل  البرامج التدريبية المقدمة للعرملين لسا التير رتنم ي  العم . -7

  التدريا يتمتعرن بمنرراا التراص  الفعر  . التّأهي المدربرن بعملية -10

 .الُجد تست د  ال راة أيرليا لديثة ي  تدريا المننديين  -11

ديدليصب  المت ير      (التّأهيل)أس ليب الشركة والوس ئل التعليمية المتبعة ب لتدريب  الج 

يةدة  هة   يمةة   )α (0.848 =( بعد التأاةد مةن الثبةرا الةدا ل  10-9-8-6-5 تم   ك العبرراا ) 

  دا 

ا تبةرر م.  المتكريئةة مة  الةرالنم عنةد تعييننالتّأهيليحص   مي  المننديين على ير  التدريا  -5 

 ير يرا الدراية 

  على ارية المعررف الت  يحتر نر المنندس لها هس ية  العمة  التّأهيليحتر  البرارمج التدريب   -6

 لسا التير رته.
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لمتةدرب ية  ا  على مرا   عملية م ربنة للمرا   الت  يرا ننر التّأهيليحتر  البرارمج التدريب   -8

 عمله.

  التر يه  التدريا يتمتعرن بكفرءة عرلية. هي التّأالم ريرن على عملية  -9

  التدريا يتمتعرن بمنرراا التراص  الفعر  . التّأهي المدربرن بعملية -10

 (. التّأهيلليصبح المتغير التدريب )

ا  تم   ك العبرراا ايربعة لك  بعد مةن أبعةر  أ اء المةرار  الب ةرية   صةب  مت يةرلي الُمسةتجدة أيضر

 ( 2 الد بعد التأاد من الثبرا الدا ل  للعبرراا لسا الجد   )

فةرءة عر هةر )الكبكريةة أب الُمسةتجدة   مسترر أ اء المةرار  الب ةرية التّأهيلالعه ة بين مسترر التدريا 

 العم  عر ن الت – ر ة االاجرن  –يرعة االادمرج  –امية العم  المنجز  –االلتزا  برلعم   –الب رية 

 بر ا الفريي( 

 اختب ر الفرضي ت  .4.10

 إن الفر ية الرليسية للبحث ه   :األولى  الفرضية الرئيسية

لمييوارد وأداء ا فيي  بداييية الخدميية   التّييأهيلتوجييد عالقيية معنوييية ذات دالليية إحصيي ئية بييين التييدريب 

 .ف  مرفأ الالذقية  الُمستجدةالبشرية 

 اختب ر الفرضية الفرعية األولى  .4.10.1

توى ومسيي الُجييدد  للمهندسييين التّييأهيلتوجييد عالقيية معنوييية  ذات دالليية إحصيي ئية بييين التييدريب  -1

 كف ءته  البشرية ؟

 هنر العه ة بين مت يةرين اميةين  الة  مةن  ةه  التحلية  االرتبةرة ال  ة  )معرمة  االرتبةرة الثنةرل 

Bivariate Correlation )  معرمةة  بيريةةرن Person Correlation Coefficient   لقيةةرس

 ر ةةة  اتجةةر  العه ةةة ال  يةةة بةةين المت يةةرين الكميةةين  يجةةا تحقةةي كةةرة االرتبةةرة ال  ةة  بترنيةة  

 المت يرين ترنيعر ةبيعير   بم رهداا اريية برلعينة .

 ( 0فرضية العدمH:) ين ين مت يرال تر د عه ة   ية ) ال ير د ارتبرة ( ااا  اللة إلصرلية ب

 ρ : 0H   =0اميين على مسترر المجتم  

 ( 1الفرضية البديلةH:) مت يرين  تر د عه ة   ية )ير د ارتبرة (  ااا  اللة إلصرلية بين

 H1 : ρ ≠ 0اميين على مسترر المجتم  
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  ء المرارلترب  أ االمت ير ا ( المت ير المستق   التّأهيلريا التد (   ر  عه ة بين)29يبين الجد   )

أص ر من  (Sig=0.001)ليث ارات القيمة االلتمرلية  ببعدهر ) الكفرءة الب رية ( الُمستجدةالب رية 

ر أاه تر د .  برلترل  است ي  ريا ير ية العد ، ي ير اال تبر  P value = 0.05مسترر الداللة 

  تّأهيلاليب  ااا  اللة إلصرلية بين تنر   ا تهف البرامج المقدمة برلبرارمج التدرعه ة   ية 

 لسا التير را المننديين  )الكفرءة الب رية (

29 جدول    و الكف ءة البشريةالتّأهيلاالرتب ط بين التدريب 

Correlations (  29جدول )   

 البشرية الكفاءة يالتّأهيل التدريب 

 **Pearson Correlation 1 .490 يالتّأهيل التدريب

Sig. (2-tailed)  .001 

N 40 40 

 Pearson Correlation .490** 1 البشرية الكفاءة

Sig. (2-tailed) .001  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssالنترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا  منإعدا  البرلث المصدر: 

 ( إلةى0.490ى القيمةة )إلة Pearson Correlation( ي ةير معرمة  بيريةرن 29  ) من  ه  الجةد 

د رية يتزاية  ر  عه ة ارتبرة متري ة القرة مر بة بين هةين المت يرين ،أ  أن مسترر الكفرءة الب 

 )التةدريا م  تزايد تنر   ا تهف البرامج التدريبية المقدمة للمننديةين لسةا التير ةرتنم ية  العمة 

 اريا ير ية العد  .  (P value = Sig = 0.001  ≤ α =0.05) ( ليث أن التّأهيل

بةةين تنةةر   ا ةةتهف البةةرامج  Graph Scatter /Dotيمثةة  مةةنحن االات ةةرر  ( 3ال ةةك  ) ال ةةك  

 اةزالةنقك ترا(  اهلةظ أن للمننديين لسا التير ةرتنم برلعمة   )الكفةرءة الب ةريةية التّأهيلالتدريبية 

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5)( مرايي  4عند مسترر إ ربة )
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 البشرية والكف ءة  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن 3شكل  

 
 ا  البرلثاعد SPSSالمصدر برارمج     الكفرءة الب ريةالّتأهيل( منحن االات رر بين التدريا 3ال ك  ر م )

 ا الترب ت يراللتنبؤ بمةرلمر ير د عه ة ارتبرة   ية متري ة القرة مر بة لندرس تحلي  االاحدار 

 مع دلة االنحدار( Regression Analysisتحليل االنحدار )

لةةة يجةةر  معر يسةةت د  االاحةةدار ال  ةة  للتنبةةؤ بقيمةةة المت يةةر التةةرب  بداللةةة المت يةةراا المسةةتقلة بعةةد إ

   (simple linear regression النحدار الخط  البسيم: )ونبدأ التحليل ب االاحدار ال  ية

(  هر  د    صف  يبن المت ير aVariables Entered/Removed) ( 30)  د   يبين

 . Method of Regression is Enterالمستق   المت ير الترب   ةريقة االاحدار

30 جدول االنحدار طريقة  

Variables Entered/Removeda )30( جدول  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: البشرية الكفاءة 

b. All requested variables entered. 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 ه  تد  على معرم  االرتبرة ال     )a490.R= 0 (أن Model Summary (31) يبين  د  

( على معرم  التحديد الة  R=2400.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) أ 

يبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير المستق  الرالد الة  هر 

نرا ي  يقك من الت يراا أ  التبري % 24( يفسر  التّأهيلا تنر   ا تهف البرامج التدريبية برلتدري)

 % من التبرينرا تعر  لعرام  أ رر. 76أن النسبة المتبقية (  الكفرءة الب رية المت ير الترب  )
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 31Model Summary جدول

Model Summary ( 31جدول )   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .490a .240 .220 .40793 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 ي  است(  هةا يعن  أانر 0.05ألفر ) أ   من ه  ( sig=0.001 )أن  Anova( 32)يبين  د   

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

  برلترل  النمراج يعتمد عليه .  0.05أص ر  أ  تسر   

 32ANOVA جدول

ANOVAa )32( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.995 1 1.995 11.991 .001b 

Residual 6.323 38 .166   

Total 8.319 39    

a. Dependent Variable: البشرية الكفاءة 

b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ر ألف أ   من  ه   sig 0.001 =أن  aCoefficientsالمعرمها االاحدار ( 33) يبين  د  

لية لة إلصراتيجة اال تبرر تبين أن هنرك أثر ا   ال ( برلترل  است ي  ريا ير ية العد .0.05)

 )الكفرءة الب رية( على    التّأهيللتنر   ا تهف البرامج التدريبية برلتدريا 

  =X597+ 0. 1.874Y*1معر لة االاحدار ال   :   

  (التّأهيل* )التدريب  0.597+  1.874)الكف ءة البشرية ( = 

( ييز ا    )الكفرءة 1ة )  بقيمالتّأهيلتد  هة  المعر لة أاه المر نا  تنر   ا تهف البرامج برلتدريا 

 ة بين بؤ برلعهلتنلالت  ه  أمثر  المت ير الترب  . هة  المعر لة ال  ية منمة  0.597( بقيمة الب رية

ج ف البرام ا ته (  المت ير المستق  تنر الكفرءة الب رية –المت ير الترب  )أ اء المرار  الب رية 

 ( . التّأهيلالتدريبية للعرملين لسا لر يرتنم )التدريا 

 المع مالت33 جدول

Coefficientsa )33( جدول 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.874 .786  2.384 .022 

يالتّأهيل التدريب  .597 .172 .490 3.463 .001 

a. Dependent Variable: البشرية الكفاءة 

 spssبريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن إعدا  البرلث المصدر: 

 

 اختب ر الفرضية الفرعية الث نية  .4.10.2

وى ومسييت الُجييدد  للمهندسييين التّييأهيلتوجييد عالقيية معنوييية ذات دالليية إحصيي ئية بييين التييدريب  -2

 التزامه  ب لعمل؟

 ( 0فرضية العدمH:) ين ين مت يرال تر د عه ة   ية ) ال ير د ارتبرة ( ااا  اللة إلصرلية ب

 ρ : 0H   =0اميين على مسترر المجتم  

 ( 1الفرضية البديلةH:)  )ت يرين ااا  اللة إلصرلية بين متر د عه ة   ية )ير د ارتبرة

 H1 : ρ ≠ 0اميين على مسترر المجتم  

  ء المرارلترب  أ االمت ير ا ( المت ير المستق   التّأهيلريا لتد(   ر  عه ة بين) ا34يبين الجد   )

أص ر من  (Sig=0.001)ليث ارات القيمة االلتمرلية  (االلتزا  برلعم ببعدهر ) الُمستجدةالب رية 

ر أاه تر د .  برلترل  است ي  ريا ير ية العد ، ي ير اال تبر  P value = 0.05مسترر الداللة 

  لتّأهيالعه ة   ية ااا  اللة إلصرلية بين المعررف الت   يحص  علينر المنندس برلبرارمج 

  االلتزا  برلعم  .

 االرتب ط34 جدول

Correlations ( 34جدول )  

يالتّأهيل التدريب   بالعمل االلتزام 

يالتّأهيل التدريب  Pearson Correlation 1 .496** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 40 40 

 Pearson Correlation .496** 1 بالعمل االلتزام

Sig. (2-tailed) .001  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssالنترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من إعدا  البرلث المصدر: 
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 ( إلةى0.496ى القيمةة )إلة Pearson Correlationيةرن ( ي ةير معرمة  بير32 من  ه  الجةد   )

د عمة  يتزاية  ر  عه ة ارتبرة متري ة القرة مر بة بين هةين المت يرين ،أ  أن مسترر االلتزا  برل

لعمةة  االتةةدريب  لكريةةة المعةةررف التةة  يحتر نةةر المننةةدس لها ةةهس يةة   مةة  تزايةةد التةةراء البراةةرمج

برلتةرل  اةريا ير ةية   (P value = Sig = 0.001 ≤ α =0.05) ( ليةث أن التّةأهيل)التةدريا 

بةةين تنةةر   ا ةةتهف  Graph Scatter /Dotيمثةة  مةةنحن االات ةةرر  ( 5ال ةةك  )العةةد  .  ال ةةك  

الةنقك   اهلةظ أن مننديين لسا التير رتنم برلعم    )االلتزا  برلعمة  (ية للالتّأهيلالبرامج التدريبية 

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5( مرايي   )4ترازا عند مسترر إ ربة )

 
4  شكل ب لعمل وااللتزام  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن   

 اعدا  البرلث SPSSالمصدر برارمج     االلتزا  برلعم الّتأهيلمنحن االات رر بين التدريا  (5ال ك  ر م )

 مع دلة االنحدارو  (Regression Analysisتحليل االنحدار ) 

 (  هر  د    صف  يبن المت ير المستق aVariables Entered/Removed) (35) يبين  د  

 . Method of Regression is Enter المت ير الترب   ةريقة االاحدار

35 جدول االنحدار طريقة  

Variables Entered/Removeda )35( جدول  

Model 

Variables 

Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: بالعمل االلتزام 

b. All requested variables entered. 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 
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 ه  تد  على معرم  االرتبرة ال     )a496.R= 0 (أن Model Summary (36)يبين  د  

حديد الة  الت( على معرم  R=2460.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) أ 

هر  الد الة   الريبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير المستق

( عم  االلتزا  برل) نرا ي  المت ير الترب يقك من الت يراا أ  التبري %24.6( يفسر  التّأهيلالتدريا )

 أن النسبة المتبقية من التبرينرا تعر  لعرام  أ رر. 

 
 36Model Summary جدول

Model Summary ( 36)جدول    

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .496a .246 .226 .38219 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssااليتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  إعدا  البرلث المصدر: 

  (  هةا يعن  أانر است ي0.05ألفر ) أ   من ه  sig=0.001 أن  Anova (37) يبين  د  

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

  برلترل  النمراج يعتمد عليه .  0.05أص ر  أ  تسر   

 37ANOVAa جدول

ANOVAa )37( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.810 1 1.810 12.394 .001b 

Residual 5.551 38 .146   

Total 7.361 39    

a. Dependent Variable: بالعمل االلتزام 

b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

( 0.05) ألفر أ   من ه   sig 0.001 =أن  aCoefficientsالمعرمها االاحدار  (38) يبين  د  

لتراء اللية اتيجة اال تبرر تبين أن هنرك أثر ا   اللة إلصر برلترل  است ي  ريا ير ية العد .

رلتدريا بية بالبرامج التدري البرارمج على ارية المعررف الت  يحتر نر المنندس لها هس برلعم 

 الحر  على االلتزا  بريالمة  القرااين  )االلتزا  برلعم (  على   التّأهيل

  =X.5691.772 + 0Y*2:  معر لة االاحدار ال   

  (التّأهيل* )التدريب  0.569+  1.772االلتزام ب لعمل  = 
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ز ا  االلتزا  ( يي1)  بقيمة التّأهيلتد  هة  المعر لة أاه المر نا  التراء البرارمج لمعررف برلتدريا 

ب  . هة  المعر لة الت  ه  أمثر  المت ير التر 0.569بريالمة  القرااين )االلتزا  برلعم  ( بقيمة  

ت ير م (  الم  برلعااللتزا –ال  ية منمة للتنبؤ برلعه ة بين المت ير الترب  )أ اء المرار  الب رية 

نم ر يرتللسا  الُجد ف برلبرامج التدريبية للمننديين المستق  التراء البرارمج لكرية المعرر

   (.التّأهيل)التدريا 

 المع مالت38 جدول

Coefficientsa  )38(جدول  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.772 .737  2.405 .021 

يالتّأهيل التدريب  .569 .162 .496 3.521 .001 

a. Dependent Variable: بالعمل االلتزام 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 اختب ر الفرضية الفرعية الث لثة   .4.10.3

يية العميل وكم الُجيدد  للمهندسيين التّيأهيلتوجد عالقة معنوية ذات داللة إحص ئية  بيين التيدريب  -3

 المنجز؟

 ( 0فرضية العدمH:) ن ن مت يري( ااا  اللة إلصرلية بير د عه ة   ية ) ال ير د ارتبرةال ت

 ρ : 0H   =0اميين على مسترر المجتم  

 ( 1الفرضية البديلةH:) ت يرين م(  ااا  اللة إلصرلية بين ة )ير د ارتبرةتر د عه ة   ي

 H1 : ρ ≠ 0اميين على مسترر المجتم  

تةةرب  أ اء  ( المت يةةر المسةةتق    المت يةةر الالتّةةأهيل(   ةةر  عه ةةة بةةين) التةةدريا  39يبةةين الجةةد   )

 (Sig=0.002)ليةث اراةت القيمةة االلتمرليةة  (امية العم  المنجةزببعدهر ) الُمستجدةالمرار  الب رية 

.  برلتةةرل  اسةةت ي  ريةةا ير ةةية العد ، ي ةةير   P value = 0.05أصةة ر مةةن مسةةترر الداللةةة 

لمرا ة  لاال تبرر أاه تر د عه ةة   يةة ااا  اللةة إلصةرلية بةين التةراء البراةرمج لمرا ة  م ةربنة 

لعمة  )اميةة اق   المست ( المت ير التّأهيل  )التدريا التّأهيلالت  يرا ننر المنندس ي  عمله برلبرارمج 

 ( المت ير الترب    .المنجز
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39 جدول جزالمن العمل بكمية  التّأهيل التدريب ارتب ط  

Correlations ( 39جدول )   

 المنجز العمل كمية يالتّأهيل التدريب 

 **Pearson Correlation 1 .467 يالتّأهيل التدريب

Sig. (2-tailed)  .002 

N 40 40 

 Pearson Correlation .467** 1 المنجز العمل كمية

Sig. (2-tailed) .002  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 ( إلةى0.467القيمةة )إلةى  Pearson Correlationبيريةرن ( ي ةير معرمة  37 من  ه  الجةد   )

لمنجةز   ر  عه ة ارتبرة متري ة القرة مر بةة بةين هةةين المت يةرين ،أ  أن مسةترر اميةة العمة  ا

لةه بعممننةدس يتزايد م  تزايد التراء البرارمج التدريب  على مرا   م ربنة للمرا   الت  يرا ننةر ال

  ( ليث أنالتّأهيل)التدريا 

 (P value = Sig = 0.002 ≤ α =0.05)  .  برلترل  اريا ير ية العد 

بةةين تنةةر   ا ةةتهف البةةرامج  Graph Scatter /Dotيمثةة  مةةنحن االات ةةرر  ( 6ال ةةك  ) ال ةةك  

ن الةةنقك أ اهلةةظ يةةة للمننديةةين لسةةا التير ةةرتنم برلعمةة    )اميةةة العمةة  المنجةةز( التّأهيلالتدريبيةةة 

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5( مرايي   )4ترازا عند مسترر إ ربة )

 

 ب لعمل وااللتزام  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن5شكل  

 اعدا  البرلث SPSSالمصدر برارمج     االلتزا  برلعم الّتأهيل( منحن االات رر بين التدريا 6ال ك  ر م )

 ومع دلة االنحدار ( Regression Analysisتحليل االنحدار ) 
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(  هر  د    صف  يبن المت ير aVariables Entered/Removed) ( 40) يبين  د  

 . Method of Regression is Enterالمستق   المت ير الترب   ةريقة االاحدار

 طريقة االنحدار40 جدول

Variables Entered/Removeda )40( جدول  

Model 

Variables 

Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: المنجز العمل كمية 

b. All requested variables entered. 

 spssااليتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  إعدا  البرلث المصدر: 

 ه  تد  على معرم  االرتبرة  )a467.R= 0 (أن Model Summary ( 41) يبين  د  

م  التحديد ( على معرR=2180.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) ال    أ 

الة     الرالدلمستقالة  يبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير ا

 امية العم رب  )نرا ي  المت ير التيقك من الت يراا أ  التبري %21.8( يفسر  التّأهيلالتدريا )هر 

 عرام  أ رر.أن النسبة المتبقية من التبرينرا تعر  ل(  المنجز

 41Model Summary جدول

Model Summary (  41جدول )   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .467a .218 .197 .40731 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssاإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج إعدا  البرلث المصدر: 

ي  (  هةا يعن  أانر است 0.05ألفر ) أ   من ه  sig=0.002 أن  Anova ( 42) يبين  د  

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

 مد عليه . برلترل  النمراج يعت  0.05أص ر  أ  تسر   

 42ANOVA جدول

ANOVAa )42( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.757 1 1.757 10.589 .002b 

Residual 6.304 38 .166   

Total 8.061 39    

a. Dependent Variable: المنجز العمل كمية 
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b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

ر ألف أ   من  ه   sig 0.002 =أن  aCoefficientsالمعرمها االاحدار  (43) يبين  د  

لية لة إلصراتيجة اال تبرر تبين أن هنرك أثر ا   ال ( برلترل  است ي  ريا ير ية العد .0.05)

ريبية التد برلبرامج اللتراء البرارمج على مرا   م ربنة للمرا   الت  يرا ننر المنندس بعمله 

عر لة منجز(  القدرة على التعرم  م  الم را  اليرمية )امية العم  الم على   التّأهيلبرلتدريا 

  =X.5601.698 + 0Y*3االاحدار ال   : 

  (التّأهيل)التدريب  * 0.560+  1.698=   كمية العمل المنجز 

لمنندس  ننر اتد  هة  المعر لة أاه المر نا  التراء البرارمج لمرا   م ربنة للمرا   الت  يرا 

( ية العم  المنجز( ييز ا  القدرة على التعرم  م  الم را  اليرمية )ام1  بقيمة )التّأهيلبرلتدريا 

ير ين المت لعه ة بالت  ه  أمثر  المت ير الترب  . هة  المعر لة ال  ية منمة للتنبؤ بر 0.560بقيمة 

ربنة مرا   م ارمج لامية العم  المنجز(  المت ير المستق  التراء البر –الترب  )أ اء المرار  الب رية

 . الُجد للمرا   الت  يرا ننر المنندس بعمله برلبرامج التدريبية للمننديين 

 المع مالت43 جدول

Coefficientsa )43( جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.698 .785  2.163 .037 

يالتّأهيل التدريب  .560 .172 .467 3.254 .002 

a. Dependent Variable: المنجز العمل كمية 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

 اختب ر الفرضية الفرعية الرابعة  .4.10.4

عة وسيير الُجييدد  للمهندسييين التّييأهيل. توجييد عالقيية معنوييية ذات دالليية إحصيي ئية  بييين التييدريب 4

 االندم ب ب لعمل؟

 ( 0فرضية العدمH:) ن ن مت يري( ااا  اللة إلصرلية بير د عه ة   ية ) ال ير د ارتبرةال ت

 ρ : 0H   =0اميين على مسترر المجتم  
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 ( 1الفرضية البديلةH:) ت يرين م(  ااا  اللة إلصرلية بين تر د عه ة   ية )ير د ارتبرة

 H1 : ρ ≠ 0اميين على مسترر المجتم  

  ء المرارلترب  أ االمت ير ا ( المت ير المستق   التّأهيلريا (   ر  عه ة بين) التد44يبين الجد   )

أص ر من  (Sig=0.008)ليث ارات القيمة االلتمرلية  (يرعة االادمرجببعدهر ) الُمستجدةالب رية 

ر أاه تر د عد ، ي ير اال تبر.  برلترل  است ي  ريا ير ية ال  P value = 0.05مسترر الداللة 

ل راة اة عم       تكرين صررة اريية عن بيئالتّأهيلعه ة   ية ااا  اللة إلصرلية بين التدريا 

 .(دمرجلها هس برلعم  )يرعة االا  ثقريتنر   التعرف على العرملين   لي  ر ا تمرع   يد

 
44 جدول    وسرعة االندم بالتّأهيلاالرتب ط بين التدريب 

Correlations ( 44جدول )  

 االندماج سرعة يالتّأهيل التدريب 

 **Pearson Correlation 1 .416 يالتّأهيل التدريب

Sig. (2-tailed)  .008 

N 40 40 

 Pearson Correlation .416** 1 االندماج سرعة

Sig. (2-tailed) .008  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 ( إلةى0.416القيمةة ) إلةى Pearson Correlationبيريةرن ( ي ةير معرمة  44 من  ه  الجةد   )

رج    ةةر  عه ةةة ارتبةةرة متريةة ة القةةرة مر بةةة بةةين هةةةين المت يةةرين ،أ  أن مسةةترر  يةةرعة االاةةدم

   يةد  يتزايد برلنسبة لتكرين صررة عن ال ةراة  ثقريتنةر  التعةرف علةى العةرملين   لةي  ةر ا تمةرع

 ( ليةث التّةأهيلة )التةدريا   عنةد بدايةة ال دمةالتّةأهيلم  تزايد ير  لصر  المنندس على التدريا 

 برلترل  اريا ير ية العد  .  (P value = Sig = 0.008 ≤ α =0.05)أن 
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 االندم ب وسرعة  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن 6شكل  

 اعدا  البرلث SPSSالمصدر برارمج     يرعة االادمرجالّتأهيل( منحن االات رر بين التدريا 7ال ك  ر م )

بةةين تنةةر   ا ةةتهف البةةرامج  Graph Scatter /Dotيمثةة  مةةنحن االات ةةرر  ( 7ال ةةك  ) ال ةةك  

زا النقك تراة ية للمننديين لسا التير رتنم برلعم    )يرعة االادمرج (  اهلظ أنالتّأهيلالتدريبية 

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5( مرايي  )4عند مسترر إ ربة )

 ومع دلة االنحدار ( Regression Analysisتحليل االنحدار ) 

(  هر  د    صف  يبن المت ير aVariables Entered/Removed) ( 45) يبين  د  

 . Method of Regression is Enterالمستق   المت ير الترب   ةريقة االاحدار

 طريقة االنحدار45 جدول

Variables Entered/Removeda )45( جدول 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: االندماج سرعة 

b. All requested variables entered. 

 spssبرارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  إعدا  البرلث المصدر: 

 ه  تد  على معرم  االرتبرة  )a416.R= 0 (أن Model Summary ( 46) يبين  د  

م  التحديد ( على معرR=1730.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) ال    أ 

لة  االرالد  مستق الالة  يبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير 

ن ميقك  %17.3( يفسر   عند بداية ال دمة التّأهيلير  لصر  المنندس على  التدريا هر )

عة ير –نر  ثقريت تكرين صررة اريية عن بيئة عم  ال راة نرا ي  المت ير الترب  )الت يراا أ  التبري

 أن النسبة المتبقية من التبرينرا تعر  لعرام  أ رر.(  االادمرج 
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 46Model Summary جدول

Model Summary ( 46جدول )   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .416a .173 .151 .33622 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssااليتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  إعدا  البرلث المصدر: 

ت ي  (  هةا يعن  أانر اس0.05ألفر ) أ   من ه  sig = 0.008 أن  Anova ( 47) يبين  د  

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

  برلترل  النمراج يعتمد عليه .  0.05أص ر  أ  تسر   

 47ANOVA جدول

ANOVAa )47( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .898 1 .898 7.945 .008b 

Residual 4.296 38 .113   

Total 5.194 39    

a. Dependent Variable: االندماج سرعة 

b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

ألفةةر  أ ةة  مةةن  هةة   sig 0.008 =أن  aCoefficientsالمعةةرمها االاحةةدار  (48) يبةةين  ةةد  

لصةرلية اتيجةة اال تبةرر تبةين أن هنةرك أثةر ا   اللةة إ ( برلترل  اسةت ي  ريةا ير ةية العةد .0.05)

ييةة   عنةد بدايةة ال دمةة علةى تكةرين صةررة ارالتّةأهيلاتيجة لصر  المننديين على يةر  التةدريا 

 عن بيئة عم  ال راة  ثقريتنر )يرعة االادمرج( .

  =X3.017 + 0.401Y*4:  معر لة االاحدار ال     

  (التّأهيل* )التدريب  0.401+  3.017=   سرعة االندم ب

  عند بداية ال دمة التّأهيلير  لصر  المنندس على التدريا تد  هة  المعر لة أاه المر نا  

)يرعة االادمرج   نا  تكرين صررة اريية عن بيئة عم  ال راة  ثقريتنر( 1  بقيمة )التّأهيلبرلتدريا 

الت  ه  أمثر  المت ير الترب  . هة  المعر لة ال  ية منمة للتنبؤ برلعه ة بين المت ير  0.401( بقيمة 

يرعة االادمرج(  المت ير المستق  ير  لصر  المنندس على  –الترب  )أ اء المرار  الب رية

 .  الُجد   برلبرامج التدريبية للمننديين التّأهيلالتدريا 
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دولج  المع مالت48 

Coefficientsa )48( جدول  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.017 .648  4.656 .000 

يالتّأهيل التدريب  .401 .142 .416 2.819 .008 

a. Dependent Variable: االندماج سرعة 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

 اختب ر الفرضية الفرعية الخ مسة  .4.10.5

ة العميل وجيود الُجيدد  للمهندسيين التّيأهيل. توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصي ئية بيين التيدريب 5

 المنجز؟

  ء المرارلترب  أ االمت ير ا ( المت ير المستق   التّأهيلريا (   ر  عه ة بين) التد49الجد   )يبين 

ص ر من أ (Sig=0.000)ليث ارات القيمة االلتمرلية  ( ر ة العم ببعدهر ) الُمستجدةالب رية 

ر أاه تر د .  برلترل  است ي  ريا ير ية العد ، ي ير اال تبر  P value = 0.05مسترر الداللة 

 ة  محد ة بديير ال     ااجرن المنر   يقر للمعرالتّأهيلعه ة   ية ااا  اللة إلصرلية بين التدريا 

 ) ر ة ي  االاجرن(.

49 جدول    و الجودة ب النج زالتّأهيلاالرتب ط بين التدريب 

Correlations ( 49جدول )   

 االنجاز في الجودة يالتّأهيل التدريب 

 **Pearson Correlation 1 .579 يالتّأهيل التدريب

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

 Pearson Correlation .579** 1 االنجاز في الجودة

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

( إلةى 0.579القيمةة ) إلةى Pearson Correlationن ( ي ير معرمة  بيريةر49 من  ه  الجد   ) 

  ر  عه ة ارتبرة متري ة القرة مر بة بين هةين المت يرين ،أ  أن مسترر   ر ة االاجرن  يتزايةد 
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  علةةى مرا ةة  التّةةأهيلبرلنسةةبة الاجةةرن المنةةر   يقةةر للمعةةريير المحةةد ة بد ةةة مةة  تزايةةد التةةراء البراةةرمج 

  ( ليث أنالتّأهيل م ربنة للمرا   الت  يرا ننر المنندس بعمله  )التدريا

 (P value = Sig = 0.000 ≤ α =0.05)  .  برلترل  اريا ير ية العد 

 

 
7  شكل ب النج ز والجودة  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن  

 اعدا  البرلث SPSSالمصدر     الجر ة برالاجرنالّتأهيل( منحن االات رر بين التدريا 8ال ك  ر م )

بةةين تنةةر   ا ةةتهف البةةرامج  Graph Scatter /Dotيمثةة  مةةنحن االات ةةرر  ( 8ال ةةك  ) ال ةةك  

اةزا ن الةنقك ترية للمننديين لسا التير رتنم برلعم    )الجر ة برالاجرن(  اهلةظ أالتّأهيلالتدريبية 

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5( مرايي  )4عند مسترر إ ربة )

 مع دلة االنحدار ( Regression Analysisاالنحدار )  تحليل

(  هر  د    صف  يبن المت ير aVariables Entered/Removed) ( 50) يبين  د  

 . Method of Regression is Enterالمستق   المت ير الترب   ةريقة االاحدار

 طريقة االنحدار50 جدول

Variables Entered/Removeda )50( جدول 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: االنجاز في الجودة 

b. All requested variables entered. 

 spssبرارمج ا من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  إعدا  البرلث المصدر: 

 ه  تد  على معرم  االرتبرة  )a579.R= 0 (أن Model Summary ( 51) يبين  د  

( على معرم  التحديد R=3350.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) ال    أ 

تق  الرالد الة  الة  يبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير المس

نرا ي  يقك من الت يراا أ  التبري %33.5( يفسر لمرا   م ربنة  التّأهي التراء البرارمج هر )



 

97 

 

أن النسبة المتبقية من (  الجر ة ي  االاجرن – ااجرن المنر   يقر لمعريير المحد ة بد ة المت ير الترب  )

 التبرينرا تعر  لعرام  أ رر.

 51Model Summary جدول

Model Summary ( 51جدول )   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .579a .335 .317 .33254 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssبريت دا  برارمج ا  من النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرنإعدا  البرلث المصدر: 

ي  (  هةا يعن  أانر است 0.05ألفر ) أ   من ه  sig=0.000 أن  Anova ( 52) يبين  د  

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

  برلترل  النمراج يعتمد عليه .  0.05أص ر  أ  تسر   

 52ANOVA جدول

ANOVAa) 52( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.117 1 2.117 19.140 .000b 

Residual 4.202 38 .111   

Total 6.319 39    

a. Dependent Variable: االنجاز في الجودة 

b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ألفةةر  أ ةة  مةةن  هةة   sig 0.000 =أن  aCoefficientsالمعةةرمها االاحةةدار  (53) يبةةين  ةةد  

لصةرلية اتيجةة اال تبةرر تبةين أن هنةرك أثةر ا   اللةة إ ( برلترل  اسةت ي  ريةا ير ةية العةد .0.05)

لمعةريير للتدريا المنندس على مرا   م ربنة للمرا   التة  يرا ننةر بعملةه علةى ااجةرن المنةر   يقةر 

 المحد ة بد ة ) الجر ة برالاجرن( .

  =X1.543 + 0.615Y*5معر لة االاحدار ال   :   

  (التّأهيلالتدريب )  * 0.615+  1.543=  الجودة ف  االنج ز

التراء البرارمج لمرا   م ربنة للت  يرا ننر المنندس بعمله عند بداية تد  هة  المعر لة أاه المر نا 

)الجر ة ي  االاجرن   نا  ااجرن المنر   يقر للمعريير المحد ة بد ة ( 1  بقيمة )التّأهيلبرلتدريا ال دمة 

الت  ه  أمثر  المت ير الترب  . هة  المعر لة ال  ية منمة للتنبؤ برلعه ة بين المت ير  0.615( بقيمة 
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الجر ة برالاجرن(  المت ير المستق  التراء البرارمج لمرا   م ربنة  –الترب  )أ اء المرار  الب رية 

 .  د الجُ للمرا   الت  يرا ننر ي  عمله للمننديين 

 
 المع مالت53 جدول

Coefficientsa )53( جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.543 .641  2.408 .021 

يالتّأهيل التدريب  .615 .141 .579 4.375 .000 

a. Dependent Variable: االنجاز في الجودة 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 اختب ر الفرضية الفرعية الس دسة   .4.10.6

عيي ون والت الُجييدد  للمهندسييين التّييأهيلتوجييد عالقيية معنوييية ذات دالليية إحصيي ئية بييين التييدريب . 6

 الفريق ؟والعمل بروح 

 ( 0فرضية العدمH:) ن ن مت يري( ااا  اللة إلصرلية بير د عه ة   ية ) ال ير د ارتبرةال ت

 ρ : 0H   =0اميين على مسترر المجتم  

 ( 1الفرضية البديلةH:) ت يرين م(  ااا  اللة إلصرلية بين تر د عه ة   ية )ير د ارتبرة

 H1 : ρ ≠ 0اميين على مسترر المجتم  

ر  اء المراالترب  أ   ( المت ير المستق    المت يرالتّأهيل(   ر  عه ة بين) التدريا 54الجد   )يبين 

لية ليث ارات القيمة االلتمر (التعر ن  العم  بر ا الفرييببعدهر ) الُمستجدةالب رية 

(Sig=0.004)  أص ر من مسترر الداللةP value = 0.05  برلترل  است ي  ريا ير ية  . 

عم  ترير ال     لالتّأهي ، ي ير اال تبرر أاه تر د عه ة   ية ااا  اللة إلصرلية بين التدريا العد

   (الفريي  بر ا بر ا الفريي م  بقية اي سر   ال عرر برلر ر برلعم  بر ا الفريي )التعر ن  العم 

54 جدول و العمل بروح الفريق  و التع ون التّأهيلاالرتب ط بين التدريب   

Correlations ( 54جدول )  

 الفريق وروح التعاون يالتّأهيل التدريب 

 **Pearson Correlation 1 .443 يالتّأهيل التدريب

Sig. (2-tailed)  .004 

N 40 40 

 Pearson Correlation .443** 1 الفريق وروح التعاون
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Sig. (2-tailed) .004  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 (0.443إلى القيمة ) Pearson Correlationيرن ( ي ير معرم  بير54 من  ه  الجد   )

ة رهم مةة  بقيةة ( ،أ  أن مسةةترر  التعةةر ن  العمةة  بةةر ا الفريةةي يتزايةةد برلنسةةبة للتفةةالتّةةأهيل) التةةدريا 

 اي سةةر   ال ةةعرر برلر ةةر برلعمةة  بةةر ا الفريةةي  التعةةر ن  مةة  تزايةةد يةةر  لصةةر  المننةةدس علةةى

  ( ليث أنالتّأهيل  عند بداية ال دمة )التدريا التّأهيلالتدريا 

 (P value = Sig = 0.004 ≤ α =0.05)  رلترل  اريا ير ية العد  .ب 

 
8  شكل ب النج ز والجودة  التّأهيل التدريب بين االنتش ر منحن   

 إعدا  البرلث SPSSالمصدر     الجر ة برالاجرنالّتأهيل( منحن االات رر بين التدريا 9ال ك  ر م )

ريبيةة بةين تنةر   ا ةتهف البةرامج التد Graph Scatter /Dotيمث  مةنحن االات ةرر  ( 9)   ال ك  

ن الةةنقك أيةةة للمننديةةين لسةةا التير ةةرتنم برلعمةة    )التعةةر ن  العمةة  بةةر ا الفريةةي(  اهلةةظ التّأهيل

 ( مرايي  دا للمت يرين الكميين .5( مرايي  )4ترازا عند مسترر إ ربة )

 ومع دلة االنحدار ( Regression Analysisتحليل االنحدار ) 

(  هر  د    صف  يبن المت ير aVariables Entered/Removed) ( 55)   يبين  د

 . Method of Regression is Enterالمستق   المت ير الترب   ةريقة االاحدار

 طريقة االنحدار55 جدول

Variables Entered/Removeda )55( جدول  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالتّأهيلي التدريب 1

a. Dependent Variable: الفريق وروح التعاون 

b. All requested variables entered. 
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 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 ه  تد  على معرم  االرتبرة  )a443.R= 0 (أن Model Summary ( 56) يبين  د  

م  التحديد ( على معرR=1960.2معرم  بيريرن بين المت يرين المستق   الترب ، امر تد  ) ال    أ 

الة     الرالدلمستقالة  يبين اسبة ت يراا المت ير الترب  الت  ي رلنر امراج االاحدار  أن المت ير ا

ن ميقك  %19.6( يفسر   عند بداية ال دمة التّأهيلير  لصر  المنندس على  التدريا هر )

عر ن الت –   ي سرالعم  بر ا الفريي  التفرهم م  بقية انرا ي  المت ير الترب  )الت يراا أ  التبري

 أن النسبة المتبقية من التبرينرا تعر  لعرام  أ رر.(   العم  بر ا الفريي 

 56Model Summary جدول

Model Summary ( 56جدول )  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .443a .196 .175 .33703 

a. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ي  (  هةا يعن  أانر است 0.05ألفر ) أ   من ه  sig=0.004 أن  Anova ( 57) يبين  د  

  p value≤0.05هنر  ين االعتمر  على امراج االاحدار ال    ل را مت يراا المت ير الترب .

  برلترل  النمراج يعتمد عليه .  0.05أص ر  أ  تسر   

 57ANOVA جدول

ANOVAa )57( جدول 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.052 1 1.052 9.266 .004b 

Residual 4.316 38 .114   

Total 5.369 39    

a. Dependent Variable: الفريق وروح التعاون 

b. Predictors: (Constant), يالتّأهيل التدريب  

 spssاإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج إعدا  البرلث المصدر: 

 

ألفةةر  أ ةة  مةةن  هةة   sig 0.004 =أن  aCoefficientsالمعةةرمها االاحةةدار  ( 58) يبةةين  ةةد  

لصةرلية اتيجةة اال تبةرر تبةين أن هنةرك أثةر ا   اللةة إ ( برلترل  اسةت ي  ريةا ير ةية العةد .0.05)

رهم مة    عنةد بدايةة ال دمةة علةى التعةر ن  التفةالتّةأهيلاتيجة لصر  المننديين على يةر  التةدريا 

 بقية اي سر   ) التعر ن  العم  بر ا الفريي( .
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  =X2.792 + 0.434Y*6معر لة االاحدار ال   :   

  (التّأهيل* )التدريب  0.434+  2.792=  التع ون والعمل بروح الفريق

ة ال دم   عند بدايةالتّأهيلير  لصر  المنندس على التدريا تد  هة  المعر لة أاه المر نا  

(  لعم  بر ا الفريي)التعر ن  ا نا  التعر ن  التفرهم م  بقية اي سر  ( 1  بقيمة )التّأهيلبرلتدريا 

ير ين المت عه ة بؤ برلالت  ه  أمثر  المت ير الترب  . هة  المعر لة ال  ية منمة للتنب 0.434بقيمة 

 ر  لصر التعر ن  العم  بر ا الفريي(  المت ير المستق  ي –الترب  )أ اء المرار  الب رية 

 .  الُجد   برلبرامج التدريبية للمننديين التّأهيلالمنندس على التدريا 

58 جدول بروح الفريق  و التع ون والعمل التّأهيلالمع مالت بين التدريب   

Coefficientsa )58( جدول 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.792 .650  4.298 .000 

يالتّأهيل التدريب  .434 .142 .443 3.044 .004 

a. Dependent Variable: الفريق وروح التعاون 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 مع دالت االنحدار الستة لألبع د الستة  .4.10.7

 * )التدريا التّأهيل ( 0.597+  1.874)الكفرءة الب رية ( = 

 * )التدريا التّأهيل ( 0.569+  1.772=   (االلتزا  برلعم )

 )التدريا التّأهيل ( * 0.560+  1.698=    (امية العم  المنجز)

 * )التدريا التّأهيل ( 0.401+  3.017=   (يرعة االادمرج)

 )التدريا التّأهيل (  * 0.615+  1.543=  (الجر ة ي  االاجرن)

 * )التدريا التّأهيل ( 0.434+  2.792=  (التعر ن  العم  بر ا الفريي)

 الث نية   الفرضية الرئيسية .4.10.8

ا للعرام  الديم رايية )الجنس  الُمستجدةير د ا تهف ي  أ اء المرار  الب رية  رة ال بة –لعمةر ا –تبعر

 .الُمستجدةالمؤه  العلم  (  أ اء المرار  الب رية  –

 الجنس أوال اختب ر الفرضية الفرعية األولى  .4.10.8.1

 االحص ءات الوصفية تبع  للجنس59 جدول

Group Statistics ( 59جدول  
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 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس - 2 

 التعليمية والوسائل الشركة أساليب

 يالتّأهيل بالتدريب

 07160. 33585. 4.5303 22 ذكر

 11075. 46986. 4.2963 18 أنثى

 08595. 40313. 4.5182 22 ذكر يالتّأهيل التدريب

 08384. 35572. 4.5778 18 أنثى

 10030. 47045. 4.5682 22 ذكر البشرية الكفاءة

 10926. 46354. 4.6111 18 أنثى

 08058. 37796. 4.2500 22 ذكر بالعمل االلتزام

 11157. 47335. 4.4861 18 أنثى

 10660. 50000. 4.2500 22 ذكر المنجز العمل كمية

 09581. 40649. 4.2361 18 أنثى

 06523. 30597. 4.8864 22 ذكر االندماج سرعة

 10083. 42779. 4.7778 18 أنثى

 09696. 45480. 4.3750 22 ذكر االنجاز في الجودة

 07893. 33486. 4.2917 18 أنثى

 08164. 38294. 4.7045 22 ذكر الفريق وروح التعاون

 08333. 35355. 4.8333 18 أنثى

 spssلتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية إعدا  البرلث المصدر: 

 

بةةين  ( أاةةه ال تر ةةد يةةر س بةةين المتريةة را الحسةةربية للمت يةةر الةةديم راي  الجةةنس59يبةةين الجةةد   )

 ةرا بةين  تر ةد ير ( امر أاه ال الُمستجدةالةارر  اإلار  يبعر  المت ير الترب  )أبعر  المرار  الب رية 

 .   ( بين الةارر  اإلار التّأهيلالمتري را الحسربية يبعر  المت ير المستق  )التدريا 

 اختب ر العينة المستقلة تبع  للجنس60 جدول

Independent Samples Test ( 60جدول )  

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 والوسائل الشركة أساليب

 بالتدريب التعليمية

 يالتّأهيل

Equal variances assumed 1.267 .267 1.834 38 .074 .23401 .12756 -.02423 .49225 

Equal variances not assumed 
  

1.774 29.947 .086 .23401 .13188 -.03535 .50336 

 Equal variances assumed 1.037 .315 -.490 38 .627 -.05960 .12161 -.30579 .18660 يالتّأهيل التدريب

Equal variances not assumed   -.496 37.753 .623 -.05960 .12007 -.30272 .18352 
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 Equal variances assumed .192 .664 -.289 38 .774 -.04293 .14854 -.34363 .25777 البشرية الكفاءة

Equal variances not assumed   -.289 36.654 .774 -.04293 .14831 -.34354 .25768 

 Equal variances assumed 3.998 .053 -1.755 38 .087 -.23611 .13453 -.50846 .03624 بالعمل االلتزام

Equal variances not assumed   -1.716 32.257 .096 -.23611 .13763 -.51636 .04414 

 Equal variances assumed .763 .388 .095 38 .925 .01389 .14636 -.28241 .31019 المنجز العمل كمية

Equal variances not assumed   .097 38.000 .923 .01389 .14333 -.27627 .30405 

 Equal variances assumed 4.040 .052 .935 38 .356 .10859 .11617 -.12659 .34376 االندماج سرعة

Equal variances not assumed   .904 29.960 .373 .10859 .12009 -.13669 .35386 

 Equal variances assumed 7.880 .008 .647 38 .522 .08333 .12889 -.17760 .34426 االنجاز في الجودة

Equal variances not assumed   .667 37.637 .509 .08333 .12503 -.16985 .33652 

 Equal variances assumed 1.203 .280 -1.095 38 .280 -.12879 .11762 -.36690 .10932 الفريق وروح التعاون

Equal variances not assumed   -1.104 37.402 .277 -.12879 .11666 -.36508 .10751 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

 اإلاةر ؟د نةر عنةالةةارر عنأبعةر  أ اء المةرار  الب ةرية  عنةد  تلة  تهة  اريد إ راء اال تبرر لمعرية 

 Independent Samples Testللعينرا المستقلة   tالثرا  ا تبرر   Tا ترر ا تبرر 

رةرن كة ير ةد بةين مجمةرعتين القنرعةة الريك الحسرب  لمت ير امة   ةمقرراأ  يتم ي  هةا اال تبرر 

   نيوث رعتين أن يكرن الترني  المت ير الكم  ةبيع  أ  مت تت بين المجم: أوال لت بيي هةا اال تبرر:

 .  الفر يراهر كرة تسر   التبرينرا  هر يع يه ا تبرر ليفين لتسر   التبرينرا:

 0( فرضية العدمH:(  بةين    الةةارر أ اءإلصرلية بين الريك الحسةرب  ال ير د ا تهف ا   اللة

 . ي اء اإلار   الريك الحسرب  

 (1الفرضية البديلةH:)  بةين    الةةارر أ اءإلصرلية بين الريةك الحسةرب  ير د ا تهف ا   اللة

 الريك الحسرب  ي اء اإلار   . 

رة الترنية  يإن اتيجة اال تبرر تعتبةر   يقةة  ال أهميةة للتحقةي مةن كة 30 بمر أن لجم العينة أابر من

 .ال بيع  ي  ا  يئة من يئرا اال تبرر

رل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  برلتة (P value =0.267 > α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -1

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .

 الال يمكننةةر ريةةا ير ةةية العةةد  )ال ير ةةد ا ةةتهف ( برلتةةرل   t=1.774 P=0.074>0.05برلتةةرل  

 ميةةالتعلي  الريةرل  ال ةراة اييةرلياير د ا تهف  رهر  بين الةارر  اإلار  مةن ليةث الةرتنم 

  .التّأهيل برلتدريا

 برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  (P value =0.315 > α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -2

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .
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 برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  (P value =0.664 >α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -3

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .

   برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية العةد (P value =0.053 > α=0.05)كرة ليفين محقي  -4

 Levene's Test for Equality of Variances  ( ير ةةد تسةرأ  ال ير ةد ا ةةتهف )بمعنةى 

 محقي .

 برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  (P value =0.388 > α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -5

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .

 برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  (P value =0.052 > α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -6

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .

نيرف  فرضيية العيدم )ال يوجيد  (P value =0.008 < α=0.05)شرط ليفيين غيير محقيق ألن  -7

 t=0.667وي .ونقرأ القيمة من السطر الث ن  اختالف ( أي يوجد اختالف أو ال يوجد تس 

 برلتةرل  ال يمكننةر أن اةريا ير ةية  (P value =0.280 > α=0.05)كةرة ليفةين محقةي ين  -8

 Levene's Test for Equality of Variancesير ةد تسةر  ( العد  أ  ال ير د ا تهف )بمعنى 

 محقي .

 )بسةبا 28عنةد  ر ةة لريةة   Equal variances assumedمن الس ر اي    t-test  اقرأ  يمة 

 (  من الجد   السربي اجد أن  يمة2لجم العينة ار ص    ر  مت يرين أ 

 sig (2-tailled)     0.05 منأابةرأانةر (P value = > α =0.05)   نيرف   ال يمكنني  أن برلتةرل

ن بةةيالةةةارر   لنلةةرةإلصةةرلية بةةين الريةةك الحسةةرب  أ  ال ير ةةد ا ةةتهف ا   اللةةة  فرضييية العييدم

 اييةرليا    بةرلمكرايين اي التّةأهيللةر  المت يةراا النةر التةدريا  اإلار   لنلرةالريك الحسرب  

لمةرار  الب ةرية ا  أبعةر    التّةأهيل التةدريا  الثةرا     التّةأهيل برلتةدريا التعليميةة  الريةرل  ال ةراة

 .على مسترر المجتم   الستة ( الُمستجدة

 

 الفرعية الث نية تبع  للفسة العمرية الفرضية  .4.10.8.2

  أ اء ية     ر  التّةأهيلال تر د ير س ااا  اللةة إلصةرلية بةين أيةرا  عينةة الدرايةة لةر  التةدريا 

 للعمر  تُعزر الُمستجدةالمرار  الب رية 

 الوصف  تبع  للفسة العمرية61 جدول

Descriptives ( 61جدول   

 
N Mean 

Std. 

Deviatio

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m Maximum 
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n Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 4.00 5.0270 4.6292 09331. 37326. 4.8281 16 سنة 25 من أصغر البشرية الكفاءة

 5.00 4.00 4.6101 4.2080 09668. 45346. 4.4091 22 سنة 35 - 25 من

 5.00 4.25 9.3898 1398.- 37500. 53033. 4.6250 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.5875 .46185 .07302 4.4398 4.7352 4.00 5.00 

 5.00 3.50 4.7529 4.2159 12597. 50389. 4.4844 16 سنة 25 من أصغر بالعمل االلتزام

 5.00 4.00 4.4235 4.0992 07798. 36578. 4.2614 22 سنة 35 - 25 من

 4.75 4.00 9.1398 3898.- 37500. 53033. 4.3750 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.3563 .43444 .06869 4.2173 4.4952 3.50 5.00 

 5.00 3.00 4.4561 3.9189 12604. 50415. 4.1875 16 سنة 25 من أصغر المنجز العمل كمية

 5.00 4.00 4.4785 4.0897 09348. 43845. 4.2841 22 سنة 35 - 25 من

 4.50 4.00 7.4266 1.0734 25000. 35355. 4.2500 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.2438 .45463 .07188 4.0984 4.3891 3.00 5.00 

 5.00 4.00 4.9883 4.5117 11180. 44721. 4.7500 16 سنة 25 من أصغر االندماج سرعة

 5.00 4.00 5.0355 4.8282 04984. 23378. 4.9318 22 سنة 35 - 25 من

 5.00 4.00 10.8531 1.8531- 50000. 70711. 4.5000 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.8375 .36493 .05770 4.7208 4.9542 4.00 5.00 

 5.00 4.00 4.6664 4.2399 10005. 40020. 4.4531 16 سنة 25 من أصغر االنجاز في الجودة

 5.00 4.00 4.4628 4.1054 08594. 40308. 4.2841 22 سنة 35 - 25 من

 4.00 4.00 4.0000 4.0000 00000. 00000. 4.0000 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.3375 .40252 .06364 4.2088 4.4662 4.00 5.00 

 5.00 4.00 4.9747 4.5566 09808. 39231. 4.7656 16 سنة 25 من أصغر الفريق وروح التعاون

 5.00 4.00 4.9344 4.6338 07225. 33890. 4.7841 22 سنة 35 - 25 من

 5.00 4.00 10.8531 1.8531- 50000. 70711. 4.5000 2 سنة 45 - 36 من

Total 40 4.7625 .37103 .05866 4.6438 4.8812 4.00 5.00 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ثه  يئةرا )أاه ال تر د ير س بين المتري را الحسربية للمت ير الديم راي  العمر ( 61يبن الجد   )

(  لُمسةتجدةايبعةر  المت يةر التةرب  )أبعةر  المةرار  الب ةرية   one way anova testلةل  تم ايةت دا  

سةا   ( لأهيلالتّةامر أاه ال تر د ير  را بين المتري را الحسربية يبعر  المت ير المستق  )التةدريا 

مةر مةن لبعةد يةرعة االاةدمرج للع 4.9318 ترا لت  مي  المتري را الحسربية بةين القيميتةين العمر.

ين جز.كةرة ليفةينة لبعد اميةة العمة  المن 25لعمر أص ر من  4.1875ينة اأعلى  يمة .   35 -25

 sigيمةة ا   لتسر   التبرينرا محقي بك  االبعر  بريتثنرء بعد  الد  هر امية العم  المنجز ليث أن 

 . 0.05أ   من 
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أابةر   leven statistic( أن كرة تسر   التبرينرا محقي الن ا تبةرر ليفةين محقةي 62يبين الجد   )

 عتمر  عليه  برلترل  يمكننر اال 0.05أ  تسر   مسترر الداللة 

 
62 جدول  leven statistic ليفين اختب ر 

Test of Homogeneity of Variances ( 62جدول )  

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean 2.328 2 37 .112 البشرية الكفاءة

Based on Median 2.201 2 37 .125 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.201 2 32.908 .127 

Based on trimmed mean 2.625 2 37 .086 

 Based on Mean 1.440 2 37 .250 بالعمل االلتزام

Based on Median 1.189 2 37 .316 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.189 2 32.529 .317 

Based on trimmed mean 1.402 2 37 .259 

 Based on Mean .294 2 37 .747 المنجز العمل كمية

Based on Median .031 2 37 .969 

Based on Median and with 

adjusted df 

.031 2 35.995 .969 

Based on trimmed mean .287 2 37 .752 

 Based on Mean 8.571 2 37 .001 االندماج سرعة

Based on Median 2.435 2 37 .101 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.435 2 25.959 .107 

Based on trimmed mean 8.197 2 37 .001 

 Based on Mean 3.692 2 37 .035 االنجاز في الجودة

Based on Median 1.164 2 37 .323 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.164 2 26.087 .328 

Based on trimmed mean 3.249 2 37 .050 

 Based on Mean 1.336 2 37 .275 الفريق وروح التعاون

Based on Median .581 2 37 .564 

Based on Median and with 

adjusted df 

.581 2 35.240 .565 

Based on trimmed mean 1.195 2 37 .314 

 spssلتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا من النترلج اإللصرلية إعدا  البرلث المصدر: 
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أن القيمة االحتم لية : ( اجد63من الجد   )  

ت داللة وب لت ل  نرف  فرضية العدم ب لت ل  يوجد فروق ت ذا Sig = 0.018 ≤ 0.05لبعد الكف ءة البشرية 

 للعمر . تُعزى  لبعد الكف ءة البشرية التّأهيلإحص ئية بين أفراد العينة حول التدريب 

  برلترل    Sig ≥0.05 الُمستجدة( اجد أن القيمة االلتمرلية لبقية أبعر  أ اء المرار  الب رية 63 يبين الجد   )

ريا لر  التد لدرايةابين أيرا  العينة  إلصرليةال يمكننر أن اريا ير ية العد   برلترل  ال ير د ير س ااا   اللة 

 ر من أص0.018ة لتمرليبراليتثنرء مت ير الكفرءة القيمة اال للعمر . تُعزرلب رية   ي  ري  مسترر الكفرءة االتّأهيل

 .  لعمرية برلترل  ير د ير س ااا  اللة إلصرلية لمت ير الكفرءة برلنسبة للمت ير الرصف  الفئرا ا 0.05

 لنعرف من أين أتى هةا اال تهف 
 أنوف  لجميع األبع د63 جدول

ANOVA ( 63جدول )  

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 1.629 2 .815 4.507 .018 البشرية الكفاءة

Within Groups 6.689 37 .181   

Total 8.319 39    

 Between Groups .461 2 .231 1.237 .302 بالعمل االلتزام

Within Groups 6.900 37 .186   

Total 7.361 39    

 Between Groups .087 2 .043 .201 .819 المنجز العمل كمية

Within Groups 7.974 37 .216   

Total 8.061 39    

 Between Groups .546 2 .273 2.173 .128 االندماج سرعة

Within Groups 4.648 37 .126   

Total 5.194 39    

 Between Groups .504 2 .252 1.605 .215 االنجاز في الجودة

Within Groups 5.814 37 .157   

Total 6.319 39    

 Between Groups .148 2 .074 .525 .596 الفريق وروح التعاون

Within Groups 5.221 37 .141   

Total 5.369 39    
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Multiple Comparisons ( 64جدول )   

Bonferroni   

Dependent Variable (I) 1- العمر (J) 1- العمر 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 7694. 0687. 014. 13970. *41903. سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر البشرية الكفاءة

 1.0028 5966.- 1.000 31890. 20313. سنة 45 - 36 من

 0687.- 7694.- 014. 13970. *41903.- سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 5716. 1.0034- 1.000 31403. 21591.- سنة 45 - 36 من

 5966. 1.0028- 1.000 31890. 20313.- سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من

 1.0034 5716.- 1.000 31403. 21591. سنة 35 - 25 من

 5788. 1328.- 374. 14188. 22301. سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر بالعمل االلتزام

 9216. 7028.- 1.000 32387. 10938. سنة 45 - 36 من

 1328. 5788.- 374. 14188. 22301.- سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 6861. 9134.- 1.000 31892. 11364.- سنة 45 - 36 من

 7028. 9216.- 1.000 32387. 10938.- سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من

 9134. 6861.- 1.000 31892. 11364. سنة 35 - 25 من

 2859. 4791.- 1.000 15253. 09659.- سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر المنجز العمل كمية

 8107. 9357.- 1.000 34819. 06250.- سنة 45 - 36 من

 4791. 2859.- 1.000 15253. 09659. سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 8939. 8257.- 1.000 34287. 03409. سنة 45 - 36 من

 9357. 8107.- 1.000 34819. 06250. سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من

 8257. 8939.- 1.000 34287. 03409.- سنة 35 - 25 من

 1102. 4738.- 381. 11645. 18182.- سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر االندماج سرعة

 9166. 4166.- 1.000 26582. 25000. سنة 45 - 36 من

 4738. 1102.- 381. 11645. 18182. سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 1.0882 2246.- 322. 26176. 43182. سنة 45 - 36 من

 4166. 9166.- 1.000 26582. 25000.- سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من

 2246. 1.0882- 322. 26176. 43182.- سنة 35 - 25 من

 4957. 1576.- 607. 13025. 16903. سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر االنجاز في الجودة

 1.1987 2924.- 408. 29731. 45313. سنة 45 - 36 من

 1576. 4957.- 607. 13025. 16903.- سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 1.0183 4501.- 1.000 29277. 28409. سنة 45 - 36 من

 2924. 1.1987- 408. 29731. 45313.- سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من

 4501. 1.0183- 1.000 29277. 28409.- سنة 35 - 25 من

 2910. 3280.- 1.000 12342. 01847.- سنة 35 - 25 من سنة 25 من أصغر الفريق وروح التعاون

 9721. 4409.- 1.000 28172. 26563. سنة 45 - 36 من

 3280. 2910.- 1.000 12342. 01847. سنة 25 من أصغر سنة 35 - 25 من

 9798. 4116.- 937. 27742. 28409. سنة 45 - 36 من

 4409. 9721.- 1.000 28172. 26563.- سنة 25 من أصغر سنة 45 - 36 من
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لجأ ال تهف ااتى هةا  لمعرية من أين ألمت ير الكفرءة من ليث الفئرا العمرية  إلصرليةايارير   دا أثر ااا  اللة 

ا  ه  ةريقة تسم  برال تبرر الفر س بين متري ر Bonferroniا تبرر    Post Hoc Testsإلى ا تبرر 

  المتعد ة رراراالمجمرعرا المقرراة ليث أن ايارير   دا ير  را معنرية بين متري   على اي   لةل  الجأ للمق

ينة  35 إلى 25اجد أن أ اى  ر ة مرايقة ارات للفئة العمرية من    Means Plots ( براليت دا 11 من ال ك  )

رءة ت ير الكفم تلفة لم% من العينة .برلترل  ال ير د ا تهف ااا  اللة إلصرلية بين الفئرا العمربة ال 55الت  تمث  

 الب رية .

 

  

(10ال ك  ) (11ال ك  )                         

 4116. 9798.- 937. 27742. 28409.- سنة 35 - 25 من

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 64Multiple Comparisonsجدول 

 العمر مع الكف ءة البشرية10شكل  
 العمر مع االلتزام ب لعمل9شكل  
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 (13ال ك  ) (12ال ك  )

 

 

(14ال ك  ) (15ال ك  )   

 إعداد الب ح  SPSSالمصدر برن مج 

 من األشك ل الس بقة نجد المالحظ ت الت لية 

نجةز عرليةة يةنة اجةد أن الكفةرءة  االلتةزا   اميةة العمة  الم 45 -36للفئة العمرية الكبيرة من  -

ر ا  يةرعة االاةدمرج   ةر ة العمة  المنجةز  التعةر ن  أمةر( مرايي  ةدا  5 دا احر القيمة )

 .( مرايي4الفريي أ   احر القيمة )

الجةر ة ة  االلتةزا  برلعمة   ينة اجد أن مسةترر الكفةرء 25للفئة العمرية الص يرة أص ر من  -

منجةز ( مرايةي  ةدا بينمةر اميةة العمة  ال5ي  االاجةرن   التعةر ن  ر ا الفريةي عرليةة لةر  )

ا.(  ه  عرل5(  )4( مرايي أمر البعد اي ير يرعة االادمرج ينر بين القيمة )4احر )  ية أيضر

 العمر مع سرعة االندم ب11شكل   العمر مع كمية العمل المنجز12شكل  

 العمر مع الجودة ف  االنج ز14شكل  
 العمر مع التع ون والعمل بروح الفريق13شكل  
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  اميةة  يرعة االاةدمرج ينة الت  ه  غرلبية عينة الدراية اجد أن 35- 25الفئة العمرية من  -

كفةرءة ( مرايةي  ةدا .بينمةر مسةترر ال5العم  المنجز  التعر ن  ر ا الفريي عرل   ةدا احةر )

 ( مرايي .4 االلتزا  برلعم  احر )

 الخبرةة تبع  الفرضية الفرعية الث لث .4.10.8.3

ين يةة التعيةا  عنةد بدالتّةأهيلال تر د ير س ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  عينة الدراية لر  التةدريا 

 لعد  ينراا ال برة . تُعزري  أ اء المرار  الب رية المستجد )ايبعر  الستة ( 

( الجةةد   الرصةةف  اجةةد ان اليةةر س بةةين المتريةة را الحسةةربية لمت يةةر التةةدريا 65مةةن الجةةد   )

 .  المستق  التّأهيل

 الوصف  تبع  لعدد سنوات الخبرة65 جدول

Descriptives ( 65جدول )   

   يالتّأهيل التدريب

 
N Mean 

Std. 

Deviati

on Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 3.80 4.6480 4.2770 08702. 34809. 4.4625 16 سنوات 3 من أقل

 5.00 4.00 4.7911 4.4453 08313. 38992. 4.6182 22 سنوات 6 إلى سنوات 3 من

 4.80 4.00 9.4825 6825.- 40000. 56569. 4.4000 2 سنوات 10 إلى سنوات 7 من

Total 40 4.5450 .37890 .05991 4.4238 4.6662 3.80 5.00 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 اختب ر تج نس التب ين ت )اختب ر ليفين (66 جدول

Test of Homogeneity of Variances ( 66جدول )  

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean .888 2 37 .420 يالتّأهيل التدريب

Based on Median .979 2 37 .385 

Based on Median and with 

adjusted df 

.979 2 34.454 .386 

Based on trimmed mean .858 2 37 .432 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

ن مسترر أابر م Levene = 0.888(  أن كرة تسر   التبرينرا محقي ين  يمة ا تبرر ليفين 66يبين الجد   )

 أ  يمكننر االعتمر  عليه . 0.05الداللة 
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 األنوف  تبع  لعدد سنوات الخبرة67 جدول

ANOVA ( 67جدول )   

   التّأهيلي التدريب

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .269 2 .134 .933 .402 

Within Groups 5.330 37 .144   

Total 5.599 39    

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

 

  برلترل   0.05أابر من مسترر الداللة   Sig = 0.402( اجد أن القيمة االلتمرلية67من الجد   )

ة راا ال برعد  ين لمسترر تُعزر   التّأهيلال ير د ير س ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  عينة الدراية لر  التدريا 

ديدللمنندس   . الج 

 
 مق رن ت متعددة تبع  لعدد سنوات الخبرة68 جدول

Multiple Comparisons ( 68جدول )   

:   Dependent Variableيالتّأهيل التدريب   

Bonferroni   

(I) 4 - الخبرة سنوات عدد (J) 4 - الخبرة سنوات عدد 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 1571. 4684.- 659. 12471. 15568.- سنوات 6 إلى سنوات 3 من سنوات 3 من أقل

 7764. 6514.- 1.000 28466. 06250. سنوات 10 إلى سنوات 7 من

 4684. 1571.- 659. 12471. 15568. سنوات 3 من أقل سنوات 6 إلى سنوات 3 من

 9211. 4848.- 1.000 28032. 21818. سنوات 10 إلى سنوات 7 من

 6514. 7764.- 1.000 28466. 06250.- سنوات 3 من أقل سنوات 10 إلى سنوات 7 من

 4848. 9211.- 1.000 28032. 21818.- سنوات 6 إلى سنوات 3 من

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 
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 الم هل العلم تبع   رابعةالفرضية الفرعية ال .4.10.8.4

ين ايةة التعية  عنةد بدالتّةأهيلال تر د ير س ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  عينة الدراية لر  التةدريا 

 لعد  للمؤه  العلم  . تُعزري  أ اء المرار  الب رية المستجد )ايبعر  الستة ( 

( الجةةد   الرصةةف  اجةةد ان اليةةر س بةةين المتريةة را الحسةةربية لمت يةةر التةةدريا 69الجةةد   )مةةن 

 .  المستق  التّأهيل

69 جدول علم الوصف  تبع  للم هل ال  

Descriptives ( 69جدول )   

   يالتّأهيل التدريب

 
N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 3.80 4.6916 4.4151 06759. 37021. 4.5533 30 جامعي

 5.00 4.00 4.8231 4.2169 13400. 42374. 4.5200 10 ماجستير

Total 40 4.5450 .37890 .05991 4.4238 4.6662 3.80 5.00 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ن مسترر أابر م Levene = 1.124(  أن كرة تسر   التبرينرا محقي ين  يمة ا تبرر ليفين 70يبين الجد   )

 أ  يمكننر االعتمر  عليه . 0.05الداللة 

 
 اختب ر تج نس التب ين ت )اختب ر ليفين ( تبع اللم هل العلم 70 جدول

Test of Homogeneity of Variances ( 70جدول )   

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean 1.124 1 38 .296 يالتّأهيل التدريب

Based on Median .327 1 38 .571 

Based on Median and with 

adjusted df 

.327 1 31.861 .572 

Based on trimmed mean 1.164 1 38 .288 

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

  برلترل   0.05أابر من مسترر الداللة   Sig = 0.813القيمة االلتمرلية( اجد أن 71من الجد   )

لمنندس لعلم  لالمؤه   تُعزر   التّأهيلال ير د ير س ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  عينة الدراية لر  التدريا 

ديد   .الج 
 أنوف  تبع  للم هل العلم 71 جدول

ANOVA (  71جدول )   

   يالتّأهيل التدريب
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .008 1 .008 .057 .813 

Within Groups 5.591 38 .147   

Total 5.599 39    

 spssمن النترلج اإللصرلية لتحلي  االيتبيرن بريت دا  برارمج ا إعدا  البرلث المصدر: 

ينةة للع  tرر ال ير د  د   راب  ين هنر المت ير المستق  مجمرعتين يقك  ارن برإلمكرن ايت دا  ا تب

  .المستقلة

  البح  والتوصي تنت ئج  .4.11

 (لنت ئج الت  توصلت إليه  الدراسةالخالصة )أه  ا .4.11.1

  لصت الدراية إلى :

بقيةة  برلعمة   اا راةةه السةلس مة للتدريا التأهيل  أثةر ابيةر  ةدا علةى يةرعة ااةدمرج المننةدس  -1

 الزمهء  اي سر   بقية أصحرب المصلحة .

ااين بعةةد للتةةدريا التةةأهيل    ر ابيةةر  ةةدا يةة  تحسةةين االلتةةزا  المننديةةين الجةةد  بريالمةةة  القةةر -2

 من  ه  البرارمج التدريب    تعزيز ثقته بنفسه معريتنم للحقرس  الرا برا

حسةةين  تر  ةةدا يةة  تحسةين الكفةةرءة الب ةرية للمننةةدس الجديةةد مةن  ةةه  للتةدريا التةةأهيل    ر ابية -3

 اة .أبعر  الكفرءة ايربعة المعرية  ال برة  المنررة  النمك السلرا  المرغرب من  ب  ال ر

 للتدريا عند بداية ال دمة   ر ي  تحسين امية   ر ة العم  المنجز . -4

لقةةرا العه ةةرا اال تمرعيةةة  العمليةةة مةةن  ةةه  ل للتةةدريا التةةأهيل    ر ابيةةر  هةةر  يةة  تحسةةين -5

ا البحةةث التةة  ي ةةترك بنةةر المننةةدس مةة  اريةةة اال تصرصةةرا  برلتةةرل  تحسةةين التعةةر ن  العمةة  بةةر 

 الفريي م  بقية اييرا    بقية اي سر  يضه عن ايةراف الم تلفة ي  المريأ .

ب   ةداا رالنم عنةد تعييةننم  هةةا ايجةر  م  الالتّأهيليحص   مي  المننديين على ير  التدريا  -6

رايةةة   مترلةة للجميةة  مةة  العلةةم أاةةه ية  بعةةا ال ةةرارا ال تر ةةد إمكالتّةةأهيلليةث أن يةةر  التةةدريا 

 اال تيرر ينر اإللزام  عند بداية التعيين.

 90ينمةر % مةن العينةة ب 10الةين  ضعرا إل راءاا  ا   المريأ لتحديد التير ةرتنم كةكلرا اسةبة  -7

لمننةدس العينة المدر ية لم ي ضعرا إل راءاا  ا   كراة المريأ . هةا ي ةير إلكةكرلية أن ا% من 

إل ةراءاا افسه اعتبر إ راءاا التعيين  تقديم اي راس الريمية  لتى الفةرن لمةديريرا م تلفةة مةن ا

  ا   المريأ لتحديد التير رته التدريبية .



 

115 

 

 بد ةة أ  ال ث أاةه ال يةتم تحديةد االلتير ةرا التدريبيةةتحديد االلتير را التدريبية غير  ا حة لي -8

ن مةرازيةر أتةى م  عنةد بدايةة التعيةين اةرن التّأهيلمراعرة ل بيعة عم  المريأ ب  أن البرارمج التدريب  

  نارة التنمية اإل ارية .

 ربةرا إلاأ  اراةت  المدة التدريبية كنر لسا رأ  المننديين المستجربين تعتبر مدة غير اريية ، -9

 تلفة .لعم  الم تمي  إلى أن المدة التدريبية ارات غير اريية امر أاه ال تر د لرلرا تعريفية بأمران ا

% من 75ينة   -35- 25% من العينة أعمررهم بين 55% من العينة من الةارر  55

ينراا  % من العينة55 رمعية  البر   مر ستير  ال ير د لملة  اتررا    إ رنةالعينة 

 ينراا  6 إلىينراا  3برة لدينم بين ال 

رظةة  يسةلم للمننةدس أ  أ  م )أكةبه بجةران السةةفر للعبةرر إلةى ال ةةراة( م بةةر  اتيّةاال ير ةد  -10

 بةة علةى اة  ديد عند بداية التعيين يفترض أن يكرن ييه ا  المعلرمرا الت  يحتر نر المنندس  اإل ر

ة عملنةر التسرؤالا الت  ت  ر على برله من ليث ال راة  أهداينر  ريرلتنر  منمتنر    رهر  ةبيعة

 يضه عن الحقرس   الرا برا .

% مةن العينةة 60لم يحصلرا إال على   رة  الدة عند التعيين  مر اسبته  ُجد الغرلبية المننديين  -11

  % لصةلرا علةى   رة تدريبيةة اة35المدر ية لصةلرا علةى   رة  الةدة عنةد التعيةين ، مةر اسةبته 

 %   رتةةرن تدريبيةةة اةة  يةةنة ،عةةد  الةةد راا هةةة   ليةة   يعةةزر الةة  إلةةى ت فةةيا المراناةةة5يةةنة   

 هةةةا ال ي ةةص ال ةةراة برلةةةاا بةة  هةةر تر ةةه لكةةرم  عةةر  لت فةةيا  أهيةة التّ الم صصةةة للتةةدريا  

 النفقرا  أثرا هة  السيرية ب ك  مبركر على التدريا .

عة ال ير ةةد لرلةةرا تعريفيةةة تر ينيةةة بأمةةران العمةة  الم تلفةةة تعتبةةر مةةن المسةةرعداا علةةى يةةر -12

 عند بداية ال دمة . التّأهي االادمرج  

ا لد ر التدريا ترتيا ايبعر  الستة  -13   ةالُمستجد  أ اء المرار  الب رية التّأهيل يقر

 الكفرءة الب رية -3التعر ن  العم  بر ا الفريي  -2يرعة االادمرج  -1

 امية العم  المنجز  -6الجر ة ي  االاجرن  -5االلتزا  برلعم   -4

سةةترر  م الُجةةد نديةةين   للمنالتّةةأهيلتر ةةد عه ةةة معنريةةة  ااا  اللةةة إلصةةرلية بةةين التةةدريا  -14

اةةدمرج  االلتةةزا  برلعمةة   اميةةة العمةة  المنجةةز   ةةر ة العمةة  المنجةةز  يةةرعة اال افةةرءتنم الب ةةرية 

 ؟ التعر ن  العم  بر ا الفريي 



 

116 

 

ا للعرامة  الديم راييةة )الجةن الُمسةتجدةير د ا تهف ي  أ اء المرار  الب ةرية  -15  –العمةر  –س تبعةر

 .الُمستجدةأ اء المرار  الب رية المؤه  العلم  (   –ال برة 

عةد  يةنراا ل تُعزر  التّأهيلال ير د ير  را ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  العينة لر  التدريا  -16

 ال برة .

لمؤهةة  ل تُعةةزر  التّةةأهيلال ير ةةد ير  ةةرا ااا  اللةةة إلصةةرلية بةةين أيةةرا  العينةةة لةةر  التةةدريا  -17

 العلم  . 

 .  لعمريةاير د ير س ااا  اللة إلصرلية لمت ير الكفرءة برلنسبة للمت ير الرصف  الفئرا  -18

 اإلار  لةارر  البعد الجر ة ي  االاجرن بين  الُمستجدةير د ا تهف ي  أ اء المرار  الب رية  -19

 الب رية لكفرءةا  لبعد التّأهيلير د ير  را ااا  اللة إلصرلية بين أيرا  العينة لر  التدريا  -20

 للعمر . تُعزر

 

 التوصي ت والمقترح ت  .4.11.2

 بنرء على النترلج الت  تم الترص  إلينر أ ترا مر يل  :

د  بنرء على الحر ة التدريبية للمنندس التّأهيلاعتمر  البرارمج التدريب   -1 عرة  م  مرا يدالج 

 . صرصية  ةبيعة عم  المريأ اق ر  إاتر    دم 

صرصةية  ج التدريب  المري  من  نارة التنمية اإل ارية بعد إ ةرية عليةه اعتمر  البرارم -2

 التعرمة  ييةه مة  أةةراف  ا ليةةةليةث أن   ةر  المريةأ اق ةر  إاتةر     ةدم  بةنفس الر ةت 

 .  رر ية  أ نبية   اهء بحريرن  عمهء  مسريرين   مررك  غيرهر

ديةد ل راة (  منحه للمرظ  الج  العم  على ةبرعة اتيّا ص ير ) ران يفر العبرر إلى ا -3

يعةة عمة  عند الير  اي   ييه اإل ربة عن ارية التسرؤالا الت  يمكن أن ت  ر ببرله لةر  ةب

كتيّةةا  أن يحتةةر  هةةا ال ال ةراة  ا ةأتنر  منمتنةةر  ريةرلتنر  أهةداينر  ال ريةةة مةن   ر هةر.

ديد.   ب ك  مقتضا على ارية الحقرس   الر برا المتعلقة برلمنندس الج 

تة  العم  على ةبرعة لرلرا تعريفية من م تل  القيريرا تكرن مرنعةة علةى ايمةران ال -4

ديةد اريةرلة ال ةراة  منمتنةر  هةدينر  إ ةراءاا ا يمةن من الممكن أن يمةر بنةر المنتسةا الج 

 الحقةةةرس  الرا بةةةرا  تةةةرريخ الن ةةةأة  معلرمةةةرا أ رهر. هةةةة  اللرلةةةرا م لربةةةة  السةةةهمة 

 مثه. ISO ملزمة ي  كراة تسعى للحصر  على أ  كنر ة  ر ة ا نر ة ا  

 .التعليمية الحديثة   اييرليا اعتمر  المدربين للريرل 
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دايةة ب  عنةد يلالتّةأهالتنسيي م  الجنةة العرمةة ايعلةى ) نارة النقة  ( ب صةر  التةدريا  -5

تعةدي  ليصةرر إلةى التنسةيي مة   نارة التنميةة اإل اريةة ب صةر  ال الُجةد ال دمة للمننديين 

رة    على المدة )كنر  الد الةد رة اي ية على أ  محترر تدريب    من البرارمج التدريب 

 الُجةةةد الةةةد رة مةةةر  بةةة  اي يةةةرة ( تعتبةةةر مةةةدة غيةةةر ارييةةةة  يقةةةر لنلةةةرة المننديةةةين  أيةةةبر 

 .لمستجربينا

 

قةر  ييةر اةري  كنر يعتبر غ عند بداية ال دمة  التّأهيلإعر ة النلر بمدة البرارمج التدريب   -6

 ة اإل اريةة(    نارة التنميةبين المسترر ايعلى ) نارة النق  ال  برلتنسيي لرأ  المننديين 

 .الجنة الحكرمية المسؤ لة عن     هة  البرامج التدريبة 

رعة يةة  التعريفةة  عنةةد بدايةةة ال دمةةة للرصةةر  إلةةى التّةةأهيلأهميةةة التةةدريا  التأايةةد علةةى -7

 .بقية اي سر   العم  بر ا الفرييبرالادمرج برلعم   التعر ن م  

رب   ةر ة   عنةد التعيةين للرصةر  إلةى االلتةزا  الم لةالتّةأهيلالتأايد على أهمية التدريا  -8

 .ريأ الها يةإاتر    دم  منم ام امية العم  المنجز بق ر 

 ر ةة ل بةرةالتأايد على أهمية اقربة المننديين يانر الجنة التة  تحمة  المننديةين عنةد الح -9

أايةد بمر ر  معين أثنرء العم  ليعرف المنندس لقر ةه   ا برتةه اة  ال يقة  ية  ال  ةأ  الت

ب درعلى كةم  البراةرمج التةدريب  لمحتةرر تةدريب  يتعلةي برلنقربةة  إريةر  منةد ب مننةر امة

ديد   تعري  المنندس التّأهيلبرلبرارمج التدريب     رغةا بةرلتر برلمراتا الننديية الت  ي الج 

 لنر)أصي  ،ممررس،ايت رر (.

تحمية  التأايد على أهميةة الجةرالا اإلةهعيةة العمليةة علةى أرض الرا ة  أثنةرء تفريةغ   -10

لر ايةةةة  المسةةةةت دمة البضةةةةرل  بكريةةةةة أاراعنةةةةر للسةةةةفن المرصةةةةفة علةةةةى ايرصةةةةفة  أاةةةةرا  ا

  مستر عرا الت زين  يرلرا الت زين  المريأ البر  الترب  للمريأ.

هيئةةة يةةة ايةةةراف مثةة  الجمةةررك العرمةةة  التأايةةد علةةى أهميةةة تر ةةي  ةبيعةةة عمةة  ار -11

ريةةرن  الةةراهء البحال ر ةةة الةريةةة لك ةة  علةةى البضةةرل  بريكةةعة  الجنةةرا ايمنيةةة المعنيةةة 

 الة  مةن  ةه  الجةرالا   العمةهء  التجةرر  المسةريرين  غيةرهم الم لصرن الجمرايةرن 

تةه اإلةهعية أ  المحر راا أ  إرير  مند بين من هة  الجنةرا ل ةرا ةبيعةة عملنةر  عه 

 .بعم  المريأ
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 : بعد ةيبة تحية

 الجرمعة من ايعمر  إ ارة ي   الت صص التّأهي  مر ستير  ر ة على الحصر  أ   من  راية بإعدا  البرلث يقر 

 :بعنران السررية االيترا ية

"  " الُمستجدةعلى أداء الموارد البشرية  التّأهيلدور 

 الصحيحة علرمراالم على الحصر  ي   النرمة الفعرلة م رراتكم  ه  من االيتبيرن هةا م ء ي  التعر ن منكم أر ر

 .البحث إلاجرن

ا   يغراض اترلجنر  دا  ايت اإل ربرا تحلي   ييتم ترمة، بسرية  بلكم من المقدمة البيرارا م  التعرم  ييتم أاه علمر

 .يقك العلم  البحث

ا  ال كر  زي   لكم  .مقدمر

 البرلث              

  . بران محمد عل 

 القس  األول : التدريب

 ي  كراة المريأ ؟ه   ضعت لد رة تدريبية عند بداية الرظيفة  -1

o اعم o ال 

 ه   ضعت إل راءاا  ا   المريأ  ب  الد رة التدريبية اي لى لتحديد التير رت  التدريبية ؟ -2

o اعم o  ال 

 ص ير(؟ اتيّاه  ير د  لي  ايتركر   تعريف  تر ين  لتز يد المنندس برلمعررف الم لربة ) -3

o اعم o  ال 

   ؟التّأهيلمر ه  أاثر الريرل  التدريبية الت   ضعت لنر أثنرء التدريا  -4

 الند اا  المحر راا

 

 العص  الةهن 

 

 للقرا بحث

 

 تدريا أثنرء العم 

 

  رال ا اةهعية

 

 

 

 

   )التدريب عند بداية التعيين(التّأهيل التدريبالقس  الث ن  : 

ا أن الةأمرم  مجمرعة من العبرراا الر رء  ايةي ( مر5ر م )    إكررة أمر  الةر م الةة  تعةد  أاثةر تمثةيها لرأية  علمةر

 ( غير مرايي أبدا   بقية اير ر  تعد  ر را متفر تة للمرايقة / عد  المرايقة .1 دا   الر م )

# 
 العب رة

غييييييييير 

موافييق 

غييييييييير 

 موافق

 مح يد 

 

 موافق

 

موافييق 

 جدا  
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 أبدا  

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

  )عند بداية الخدمة ( التّأهيل التدريبالقس  الث ن  : 
   التّأهيل، أس ليب ، تقيي  التدريب  البرن مج، المدربون

     

 مة  متكريئةال  التّأهيل تدرياال ير  على المننديين  مي  يحص  .5

 .الرالنم عند تعييننم
○ ○ ○ ○ ○ 

ر نةر على ارية المعررف الت  يحت  التّأهيليحتر  البرارمج التدريب   .6

 ي  العم . لها هسالمنندس 
○ ○ ○ ○ ○ 

 رتنم لسا التير للعرملين المقدمة التدريبية البرامج  ت تل  تتنر  .7

  .ي  العم 
○ ○ ○ ○ ○ 

علةةى مرا ةة  عمليةةة م ةةةربنة   التّةةأهيل يحتةةر  البراةةرمج التةةدريب  .8

 .للمرا   الت  يرا ننر المتدرب ي  عمله
○ ○ ○ ○ ○ 

 رنيتمتع العرملين تدريا التر يه  ال التّأهي  عملية على الم ريرن .9

 .عرلية بكفرءة
○ ○ ○ ○ ○ 

 التةةدريا يتمتعةةرن بمنةةرراا التراصةة   التّأهيةة المةةدربرن بعمليةةة  .10

 الفعر  .
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 ○ ○ ○ ○ ○ .الُجد المننديين  تدريا ي  لديثة أيرليا المؤيسة تست د  .11

 ○ ○ ○ ○ ○ .المدربين  ب  من المست دمة التعليمية التدريبية الريرل  تتنر  .12

ير ةةةد لرلةةةرا تعريفيةةةة أ  بر كةةةراا أ  ملصةةةقرا لةةةر  العمةةة   .13

  ال راة بأمران العم  الم تلفة .
○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ .تلقرهر الت  التدريبية البرامج تقييم عملية ي  المننديرن ي ررك .14

 ○ ○ ○ ○ ○ .تنفيةهر بعد التدريبية البرامج  تقييم بمتربعة اإل ارة تقر  .15

 لتأهية مدة الد رة التدريبية عند بداية ال دمة كنر تعتبر مةدة ارييةة ل .16

 المبدل  .
○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

  الُمستجدةالقس  الث ل  :أبع د أداء الموارد البشرية 

      الُمستجدة أداء الموارد البشريةأبع د  

 الكف ءة البشريةأوال   : 
رد ه  مجموع  المعي رف معيرف نظريية ومعي رف عمليية )خبيرة( وبعيد سيلوك  معبيأة أو ق بلية للتعبسية يسيتخدمه  الفي

 إلنج ز المه م الموكلة إليه بطريقة أحسن  )مه رة (.
 ○ ○ ○ ○ ○ال راة  ي  العرملين لدر المعررف تنمية ي  البرارمج التدريب  يسرهم .17
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 )المعرية(.

 ○ ○ ○ ○ ○ )المنررة(.ال راة ي  العرملين منرراا التدريا ي رر .18

 ○ ○ ○ ○ ○ يسرهم التدريا ي  ااتسرب  براا  ديدة ي  ال راة . )ال برة( .19

 .للعرملين المكتسبة السلرايرا ي  التدريا يحسن .20

 )النمك السلرا (
○ ○ ○ ○ ○ 

 االلتزام ب لعمل ث ني    :  
علييه  مين  الع ملين بمواعيد العمل وتوقيت ته، ومدى إتب عه  لسي س ت ونظ  ولوائح  المنظمة  وم  تفرضهمدى تقيد 

 سلوك وظيف  محدد.
 ○ ○ ○ ○ ○ .م ألر  على االلتزا  بأالمة   رااين الع  التّأهيلبعد البرارمج  .21
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 المنجزكمية العمل ث لث    : 

اعي ة ميع مرهيها اإلنجي ز، -ه  مقدار العمل الهي يستطيع الموظف إنج زر ف  المنظمة بظل الظروف الع ديية وسيرعة 

 ظروف العمل المت حة وتن سب المهم ت الموكلة للموظف مع قدراته وإمك ني ته.
اجرن على ا تصرر الر ت الهن  إل  التّأهيليرعد البرارمج التدريب   .25

 العم .
○ ○ ○ ○ ○ 

 أاسبن  البرارمج  درة عرلية تمكنن  مةن العمة  بسةرعة أابةر  بةد ن .26

 . رف من الر ر  ي  ال  أ
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 .إلى أعلى إاتر ية
○ ○ ○ ○ ○ 

 سرعة االندم ب رابع    :  
 ورؤس ء والشعور ب النتم ء للمنظمة . هو الشعور المريح اجتم عي  ومقبول من قبل األقران

يسةةرعد البراةةرمج التةةدريب  يةة  تكةةرين صةةررة ارييةةة عةةن بيئةةة عمةة   .29

 . ثقريتنر ال راة
○ ○ ○ ○ ○ 

ديةةد المننةةدسيسةةرعد البراةةرمج  .30 علةةى التعةةرف علةةى العةةرملين يةة   الج 

 ال راة   لي  ر ا تمرع   يد لها هس برلعم  .
○ ○ ○ ○ ○ 

البرارمج معلرمرا اريية عةن الحقةرس  الرا بةرا التة  يفتةرض يقد   .31

 االلتزا  بنر أثنرء العم  .
○ ○ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○يقةد  البراةةرمج معلرمةةرا ارييةة عةةن المنةةر   ايعمةر  التةة  تقةةر  بنةةر  .32
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 ال راة. .

  الجودة ف  االنج زخ مس    :  
لعمييل األداء الفعلي  مييع األداء المخطيم لييه، ميع مراعيي ة قواعيد ايقصيد بيه مييدى إتقي ن الموظييف لعمليه ومييدى مط بقية 

 وظروفه واإلمك ني ت المت حة ف   المنظمة.
 ○ ○ ○ ○ ○ المحد ة بد ة. للمعريير  يقر الرظيفية المنر  أاجز .33

 ○ ○ ○ ○ ○ رلة .إل  برل ك  ايمث  برلمرار  المت المرالة ايعمر  بإاجرن أهتم .34

 مقترلةرا  أيكةرر لتقةديم المةرظفين بةين التنةريس مةن أ ةراء تتةراير .35

  ديدة.
○ ○ ○ ○ ○ 

ديد اييكرر أتبر   .36  ○ ○ ○ ○ ○ الزمهء م  العم  لر  المعررف   ةالج 

 س دس    : التع ون والعمل بروح الفريق  
 دل المعي رفبينه ، ومن ث  تبي  هو االحتك ك بين الموظفين، وخلق نوع من العالق ت االجتم عية ونوع من التآلف فيم 

لفرد ت  تس عد اوالمعلوم ت والخبرات من خالل التواصل واالتص ل المستمر، وكها تقدي  النص ئح واالنتق دات البن ءة ال

 على تطوير نفسه.
 ○ ○ ○ ○ ○ يترير العم  بر ا الفريي  التفرهم م  بقية اي سر . .37

 ○ ○ ○ ○ ○ أكعر برلر ر برلعم  بر ا الفريي. .38

 ○ ○ ○ ○ ○ أتعر ن م  الزمهء لح  الم كها . .39

 ○ ○ ○ ○ ○ العم  بر ا الفريي يحرض على اإلبدا  . .40

 القس  الرابع : البي ن ت الديمغرافية :

 العمر -1

o  ينة 25أص ر من o  ينة  35-26من o  ينة 45 – 36من 

 

 الجنس  -2

o اار o  أاثى 

 

 الم هل العلم  -3

o  رمع  o مر ستير o   اتررا  

 

 عدد سنوات الخبرة  -4

o  ينراا 3أ   من 

 

o  ينراا إلى  3من

 ينراا   6

o  10إلى  7من 

 ينراا

o  10أاثر من 

 ينراا 

 

 عد  الد راا التدريبية الت  لصلت علينر ل رية اآلن : -5

o  الo رة  الدة   o رة تدريبية   o  رتةةةةةةةةةةةةةةةةةةرن  o   أاثر من ال 
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تةةةدريبيترن اةةة   ا  ينة   عند التعيين   ير د 

 ينة 
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ABSTRACT 

The aim of the research is to evaluate the induction onboarding training programs at the 

beginning of the appointment provided to the emerging engineers assigned to the General 

Company for Lattakia Port and its role in improving human resources (new engineers)  

The sample members by studying the six dimensions of human resource performance 

 (1 - human experience, 2 - work with work, 3 - amount of work done, 4- work, 5- speed 

of integration and company, 6- work and work spirit) 

And the study of the various training programs implemented in the Latakia Port 

Company for emerging engineers at the beginning of the appointment. The engineers’ 

viewpoint regarding the educational means used by the trainers was also studied, and 

their point of view was taken about modern educational methods by the company and 

their point of view on the role of preparatory training when The beginning of their service 

in the public sector. The study also included discovering the differences in the levels of 

human resources performance dimensions and demographic variables (gender, age, 

experience, educational qualification). 

The analytical descriptive approach was relied upon, which relies on collecting data on 

the statistical phenomenon to analyze and interpret the data. SPSS version 25 was used, 

and the questionnaire was designed as a tool to survey the opinions of the sample 

consisting of trainees (new engineers). The total number of trainees was 45 engineers 

from all specializations, a questionnaire was distributed to them, and 40 questionnaires 

valid for analysis were retrieved. The research concluded that the highest tendency for 

answers was for the dimension of integration speed, followed by the dimension of 

cooperation and teamwork, followed by human efficiency, and the lowest average was 

for the dimension of the amount of work done. The research also concluded that there is a 

strong positive linear relationship between the level of rehabilitation training and the 

level of human competence in its four dimensions (knowledge, experience, skill, 

behavioral pattern). And to the existence of a strong positive linear relationship between 

the level of qualification training, the level of commitment to work, the quantity of work 

performed, the quality of work, the speed of integration, cooperation and teamwork. The 

research showed that there is a difference in the performance of emerging human 

resources for the quality dimension in achievement between males and females, and that 

there are statistically significant differences between the sample members on the 

qualification training for the competency dimension due to age. 

The research ended with presenting a set of solutions and recommendations, such as 

adopting a specific methodology to select the training needs of this category accurately, 

and to take each company as a special case and take into account the privacy of each 

company according to the nature of its work. The research also emphasized the 

importance of having a small brochure such as a passport, printing it inexpensively, 

distributed to the new affiliate of the company from the first day. The newcomer to the 
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organization knows the organization’s goals, mission, mission, vision, date of 

establishment, and brief and useful information that answers the initial questions assumed 

by the new affiliate. The research also recommended printing Introductory boards at the 

company's various locations to identify the new affiliate in the company. 

Keywords: qualification training, human competence, commitment to work, quantity of 

work, quality of work, speed of integration, cooperation and teamwork, port company, 

evaluation. 
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