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 اإلىداء
 ٚدٕل يب سأكزت نزا ٔانشكش، االيزُبٌ يٍ ٔانعقم انقهت ٚعزًش ٔيب انٕخذاٌ، عٍ انزعجٛشِ  فٙ ٔانًفشداد انعجبساد رخٌٕ قذ

 فٙ أدسكزٓب نطبنًب انزٙ انُعًخ ْزِ ،بٔخٕدًْ انشئٛسٙ سججُّ  ٔإَدبصاد َدبحبد يٍ أحققُّ  يب ُخمّ  إر رًُٛق، دٌٔ ٙسأس فٙ

 انعقجبد خًٛع هٕأرنّ  ،انطشٚق نٙ َّٚسشٔا ٔكى كىف ٔانذساسٛخ، انٕٛيٛخ حٛبرٙ غًبس فٙ أخٕضُّ  خذٚذ رحذ   كم ٔيع دقٛقخ كم

 ال انز٘ دعًٓى فهٕال خطٕح، كم فٙ حهٛفٙ انُدبذ دسة نٛكٌٕ ٔانطًأَُٛخ انشاحخٔ ىانكشٚ انعٛش سجم نٙ ٔٔفّشٔا ،دسثٙ فٙ

  .اٌٜ عهّٛ أَب يب كُذ نًب ُُٚضت

    ...ٍانًقّذسَٛ  إنٗ انعًم ْزا أُْذ٘ خذاَ  صغٛش ٔكعشفبٌ

 .وأّمً أبً                                                                                            

َحٍ، ٔقذ فٙ انًهدأ ْى يٍ إنٗ ًِ  ٔٚحضٌَٕ نفشحٙ، ٚفشحٌٕ انخزالٌ، ٔقذ فٙ انذافئ انحضٍٔ األَُس، ٔقذ فٙ انسعبدحٔ ان

 .كشة كم فٙ أسخع ٔنٓى خذٚذ، كم أرعهى يُٓى نحضَٙ،

.إخىتً         
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 شكر وتقدير
 

  انجحث ْزا إكًبل فٙ ٔسبَذَٙ دعًُٙ نكم انزقذٚش كم

ٔيزبثعزّ انحثٛثخ  إنٗ يٍ سبَذَٙ ثإششافّ فٙ إرًبو ْزا انجحث يٍ خالل إسشبدارّ انقًّٛخ ٔااليزُبٌ شثبنشك ٔأخص

  ٔانصبدقخ.

 .انصباغ معاذ اندكتىر إنى              

 إغُبئُب سجٛم فٙ ٔخٓذ هىع يٍ قذيِٕ نًب االفزشاضٛخ انسٕسٚخ اندبيعخ فٙ انزذسٚسٛخ انٓٛئخ ألعضبء انشكش خبنصث ٔأرٕخّ

 .ثبنًعشفخ

 .انجحث ْزا ثًُبقشخ نزفضهٓى انكشاو انزحكٛى ندُخ ألعضبء زقذٚشانٔ شكشثبن أرٕخّ كًب   

 

عهًٛب   ثبهلل ٔكفٗ هللا يٍ انفضم رنك 
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 صممخ  
 الطالبة: رٌم إبراهٌم علً

فً شركة سٌرٌتل أثر تدرٌب الموارد البشرٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة لشركات األعمال )دراسة مٌدانٌة العنوان: 

 .0202. عام دمشق(

 الجامعة االفتراضٌة السورٌة

 إشراف الدكتور: معاذ الصباغ.

 

شركات األعمال ومدى ل التنافسٌة تبلور القدرة فً البشرٌة تدرٌب الموارد ودور دراسة أثر لذا هدؾ هذا البحث إلى      

العمل،  داخل ؽٌرات الدراسة التالٌة: التدرٌبمعرفة عالقة مت ورّكز على، أهداؾ المإسسات مساهمته فً تحقٌق

 التنافسٌة. المٌزة تحقٌق تقٌٌم التدرٌب فًوالتدرٌب،  العمل، ومحتوى التدرٌب، وأسالٌب خارج والتدرٌب

تؤثٌر لتدرٌب الموارد البشرٌة األول ٌثٌر التساإل حول وجود ٌن رئٌسٌن، ومن هنا ٌسلط هذا البحث الضوء على سإال

 فرضٌات تمحورت حول تؤثٌر خمستفّرع من هذه الفرضٌة الرئٌسة ٌٌزة التنافسٌة لدى شركة سٌرٌتل، وفً تحقٌق الم

فروق جوهرٌة فً أما الثانً ٌبحث فً إمكانٌة وجود ، على قدرة الشركة على التنافسالتدرٌب بمتؽٌراته اآلنفة الذكر 

التالٌة ) الجنس،  ٌرٌتل وفقاً للخصائص الدٌموؼرافٌةآراء العاملٌن حول مدى توافر أبعاد التدرٌب اإلداري فً شركة س

استخدام المنهج الوصفً وللتوصل إلى اإلجابة تم  والعمر، والمإهل العلمً، والمستوى اإلداري، وسنوات الخبرة(،

ٌع ، إذ قامت الباحثة بقٌاس هذه العالقة من خالل توزالتحلٌلً من خالل جمع البٌانات ودراستها وتحلٌلهاواألسلوب 

تم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً )اإلٌجابً( ، (110)استبانة شملت موظفً شركة سٌرٌتل فً دمشق وبلػ حجم العٌنة 

، وتم قٌاس كل من لقٌاس تقٌٌم استجابات أفراد العٌنة لفقرات االستبانة، وطرٌقة ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات االستبٌان

وأظهرت  ،واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة ومستوى األهمٌة ابٌةخالل استخراج المتوسطات الحسالمتؽٌرات من 

، كما أظهرت عدم هذه الدراسة وجود تؤثٌر إٌجابً للتدرٌب بكافة أبعاده على المٌزة التنافسٌة بدرجة عالٌة دال إحصائٌاً 

، وهنا ٌوصً البحث ركة سٌرٌتلوجود فروق دٌمؽرافٌة فً آراء العاملٌن حول مدى توافر أبعاد التدرٌب اإلداري فً ش

كافة  ، وتوفٌروتدرٌب العاملٌن فً كافة المستوٌات اإلدارٌة والفنٌة على تؤهٌل بشكل دائمالشركة  وجوب عمل

 ، واالهتمامومتابعة وتقٌٌم البرامج التدرٌبٌة التدرٌبٌة االحتٌاجاتناجح ومتمٌز من خالل تحدٌد  ؤداءبالمستلزمات الكفٌلة 

وذلك من خالل تفعٌل القدرات البشرٌة الفكرٌة  ،حداثة أكثر أسالٌبتعلقة بالمٌزة التنافسٌة بطرق وبالجوانب الم

 .والمعلوماتٌة

المٌزة التنافسٌة، التدرٌب، التدرٌب داخل العمل، التدرٌب خارج العمل، محتوى التدرٌب، أسالٌب  :افتتاحٌة كلمات

 .التدرٌب، تقٌٌم التدرٌب
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Abstract 

The aim of this research is to study the impact and the role of human resources 

training in crystallizing the concept of competitiveness in business companies and how far it 

can contribute in achieving their goals of the institutions, and to study the role of the 

following study variables: on-the-job training, off-the-job training, training content, training 

methods and training evaluation in achieving the competitive advantage.  

Hence, this research sheds light on two main questions, the first one is whether there is an 

impact of human resources training in achieving the competitive advantage of Syriatel 

Company, and there are six hypotheses branched from this main question, and all of them 

focus on the impact of training with its aforementioned variables on the company’s ability 

to compete. Meanwhile the second question examines the possibility of the existence of 

fundamental differences in the opinions of Syriatel employees about the availability of the 

dimensions of administrative training in the company based on the following demographic 

characteristics (gender, age, educational qualification, administrative level, and years of 

experience). 

In order to get the answers and measure this relationship, the researcher followed the 

descriptive analytical approach by collecting, studying and analyzing data through 

distributing a questionnaire on Syriatel employees in Damascus and the sample size was of 

(110). Each of the variables was measured by extracting the arithmetic means, standard 

deviations, relative importance and level of significance.  

This study showed a positive impact of human resources training with all its dimensions on 

competitive advantage in a highly statistically significant degree, as well as, there is no 

significant demographic differences in the employees’ opinions about the availability of the 

dimensions of the administrative training in the company, and hereby the research 

recommends that the company should work consistently to rehabilitate and train 

employees at both administrative and technical levels, and provide all the requirement that 

ensure a successful and distinguished performance by identifying the training needs and 

evaluating training programs, and work on  developing aspects related to competitive 

advantage in more modern methods, through stimulating human intellectual and 

information capabilities. 

Key Words: Competitive advantage, training, on-the-job training, off-the-job training, 

training content, training methods, training evaluation 
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 انفصم األٔل

 اإلطبس انعبو نهجحث_1
 

 

 :مقدمتان_1_1

فيي المحرك الرئيسي الذي يعمل عمى  ،تعد  الموارد البشرية في الشركات من أىم الموارد التي تقوم عمييا     

التدريب  ستثمار القوى البشرية بالطريقة األمثل لتحقيق أىداف المنظمة بما ينسجم من االستراتيجية المحددة، ويعد  ا

والتأىيل أحد أىم الوظائف التي تقوم عمييا إدارة الموارد البشرية لتحقيق أىداف ىذا االستثمار وذلك برفع كفاءة 

، كما ن من أدائيم الوظيفيتحس   ة، وميارات حسي ةة، وفني  ت تقني  العاممين من خالل تطويرىم وتدريبيم عمى ميارا

تدريب وتأىيل الموارد البشرية أحد أىم الوظائف األساسية والحيوية في إدارة الموارد البشرية داخل الشركة،  يعد  

لموظفين عمى والمنافسة الشديدة، أصبح من الضروري تدريب العمال وا ،والتطور التكنولوجي ،فمع التقدم العممي

في إطار ذ أدركت العديد من المنظمات التي تريد أن تبقى ، إات المتعمقة بالعمل داخل المؤسسةكل المستجد

كما  ،بشكل أساسي من العوامل التي يمكن أن تساىم في تحقيق الميزة التنافسية ىو العامل البشري منافسة أن  ال

ة لنجاح المنظمة، حيث أن الموارد البشرية ال تساىم فقط في وي  أدركوا األىمية االستراتيجية لتسييره كمسألة حي

ومن جية أخرى ال سبيل  - من جيةىذا  - عتفكير جديدة كاإلبدا أساليبفي تطوير أيضًا المخرجات النيائية بل 

دور كل من والتدريب، حيث تيدف ىذه الدراسة إلى إبراز  التنمي ةي لتطوير الميارات والقدرات الخاصة بيم إال بتبن  

وذلك من خالل التطرق الى أىم النقاط التي تؤول إلى إبراز العالقة  ،في تحقيق الميزة التنافسية التنمي ةالتدريب و 

 بين العاممين محل الدراسة.

انطالقًا من إدراك المنظمات وشركات األعمال ألىمية العنصر البشري في تحقيق أىدافيا االستراتيجية ووجودىا و 

أدركت في المقابل أىمية استثمار تمك الموارد البشرية شديد بينيا، التنافس العمال في ظل تواجد في عالم األ

 بأقصى إمكاناتيا وكفاءاتيا لتحقيق الميزة التنافسية وذلك من خالل تدريبيا وتأىيميا بالشكل األمثل، إذا يعد  
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ي من خالل تزويده بالمعمومات والمعارف التدريب والتأىيل المفتاح الرئيسي في تطوير وتحسين العنصر البشر 

التي تنقصو، وتنمية قدراتو ومياراتيا، وتعديل اتجاىاتو وقناعاتو، وذلك في سبيل رفع مستوى كفاءاتو وتحسين 

ه وزيادة إنتاجو وتحقيق أىدافو الخاصة والوظيفية إلى أقصى قدر ممكن من الجودة والسرعة واالقتصاد أداء

 (.13، ص1999 )الحمادي،

ولذلك فإن نجاح التدريب في  ،اإلدارية التنمي ةوليذا يحتل التدريب أىمية قصوى بوصفو عنصرًا رئيسيًا في عممية 

تحقيق أىدافو يتطمب عناية فائقة في التخطيط والتنفيذ ضمانًا لتحقيق الغايات المنشودة حتى يتمكن الفرد العامل 

 (. 287، ص2006من تأدية عممو بالشكل المناسب )الخطيب، 

العاممين لدييا بشكل مستمر لتستطيع الصمود أمام  أداءلممنظمة أن تعمل عمى تحسين  األفضلوربما من 

الذي قد يرتبط بمفيوم التدريب، عندما يحصل العاممون  األداءحيث تعتمد القدرة التنافسية عمى مفيوم  المنافسين،

 (.1، صKhan ،2011) الموكمة إلييمتنفيذ الميام ىم في أداءالتدريب الكافي قد يتحسن  عمى

المتسارعة  التطورات ومسايرة التكيف الى جاىدة تسعى نشاطيا طبيعة أو حجم أو نوع كان ميما اليومفالمؤسسات 

 العولمة ظاىرة بروز األساسي سببيا كان التي الكبيرة والتكنولوجية االقتصادية والتغيرات المتقدمة والتكنولوجيا

تباعيا المنظمات بين فات االستراتيجيةوالتحال واالندماج  تحول إلى أدت التي السريعة واإلبداعات لالبتكارات وا 

 تميزىا ليا تنافسية ميزة بالمنظمة المتوافرة المعرفة وأصبحت المال البشري، رأس باقتصاد يسمى ما الى االقتصاد

يتمثل في  اليوم أماميا الرئيسي لتحديا أن   تعد   الناجحة المنظمات فإن لذلك نتيجة المنظمات، من غيرىا عن

 االستغالل خالل من وىذا تنافسية ميزة كسب أجل وتدريبيم وتطويرىم وتنمية مياراتيم من المتميزين فراداأل توافر

 .فرادلأل والعقمية الفكرية لمطاقات األفضل

 ويمكنليا  تنافسية ميزة لتحقيق الموارد البشرية وىي مواردىا أىم أحد في عمى االستثمار المنظمات ركزتف

 المتغيرات. التكيف مع عمى يساعد الذي التدريب خالل من الموارد ىذه استثمار
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 تنافسية ميزة المؤسسة واكتساب البشرية الموارد تدريب بين الموجودة العالقة تبيان الدراسة ىذه تحاول وعميو

 ج. النتائ من والخروج بمجموعة

 

 :فرضٍاث انبحثوتطىٌر  اندراساث انسابقت_2_1

العاممين في  أداءعمى وىي إحدى ممارسات إدارة الموارد البشرية تنو عت الدراسات التي تناولت أثر التدريب والتأىيل 

مؤكدة بذلك عمى وجود عالقة طردي ة بين العممية التدريبية المؤسسات وبالتالي عمى الميزة التنافسية في قطاعات مختمفة 

 الدراسات:  ىذه ا نستعرض بعضوالميزة التنافسية، وىن

 :األجنبي ةالدراسات 

 ة عمى شركات الصيدلة في تايالند:ففي دراس

Chayanan Kerdpitak, K. Jermsittiparsert, 2020, The Impact of Human Resource 

Management Practices on Competitive Advantage: Mediating Role of Employee 

Engagement in Thailand" 

وممارسات التعمم عمى يم، تدريبو  ،مثل اختيار الموظفين ممارسات إدارة الموارد البشريةأثر ذ انذساسخ إنٗ انجحث فٙ ْذف

تم جمع و لمشاركة الموظفين في شركات الصيدلة في تايالند.  الدور الوسيط ، كما تختبر ىذه الدراسةالميزة التنافسية

أشارت النتائج إلى وجود ، إذ من مديري الموارد البشرية من شركات الصيدلة في تايالند البيانات األولية من خالل استبيان

ة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية مثل تدريب الموظفين وممارسات التعمم وقسم الموظفين والميزة التنافسية. إيجابيعالقة 

لعالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية مثل تدريب ا إيجابيكما وثقت النتيجة أيًضا أن مشاركة الموظف تتوسط بشكل 

مجيات ، وخمصت ىذه الدراسة بجممة من التوصيات لالموظفين وممارسات التعمم واختيار الموظفين والميزة التنافسية

مل الموظفين في مكان الع بصورة أفضل من خالل إشراك ممارسات الموارد البشرية التي تدعوىا إلى تعزيزالتنظيمية 

 تحسين الميزة التنافسية لمشركات. وبالتالي 
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 (Chayanan Kerdpitak, K. Jermsittiparsert, 2020، ًَٕرج إطبس ثحث )1شكم 

 
S. Divya & S. Gomathi, (2015), “Effective Work Place Training: A Jump Starter to 

Organizational Competitive Advantage through Employee Development, 2015” 

 ، كمالشركة التنافسيةعادة عنصًرا ميًما في استراتيجية ا ُتَعد   برامج التدريب في مكان العمل ىدفت الدراسة إلى إظيار أن

ر لكل من الشركة والموظفين مزايا تجعل التكمفة والوقت يمثل وسيمة رئيسية لتوسيع قاعدة المعرفة لجميع الموظفين ويوف  

، مما يوفر ليم التدريب الضعف في مياراتيم في مكان العمليعاني معظم الموظفين من بعض نقاط إذ قيمة.  استثماًرا ذا

معايير الصناعة . فالموظفين األكفاء والذين يترأسون ؤدي إلى تطوير الموظفين بشكل عامالمستمر في مكان العمل مما ي

داخل مكانة ريادية وتنافسية شغل في الشركة لي يساعد ذلك وبالتا ،في النمو التنظيمي الشامل يساعدون الديناميكية

 القطاع الصناعي.

، وتأثيره عمى الميزة التنافسية التنظيمية. كما يؤكد كشاف معنى التدريب في مكان العملاست وركزت ىذه الدراسة عمى

ح ىذه الورقة إطاًرا نموذجًيا يكون ىدفو أيًضا عمى كيفية تأثير تطوير الموظفين بدوره عمى الميزة التنافسية التنظيمية. تقتر 

 الرئيسي فيو ىو إظيار كيفية تأثير التدريب في مكان العمل عمى الميزة التنافسية التنظيمية من خالل تطوير الموظفين.

 وفي دراسة أخرى بعنوان

"Impact of Leadership Training on Competitive Advantage: A Study on 

Telecommunication Industry of Pakistan" 

تأثير التدريب عمى القيادة عمى الميزة التنافسية في قطاع  Taimoor Hassan و  T. Azhar بحث كل من 

تم استخدام مسح ميداني باستخدام استبيان منظم لجمع  ، حيث2014في دراسة نشرت بعام  االتصاالت في باكستان

ألن قطاع االتصاالت لديو عدد محدود من الموظفين الموجودين في موضوًعا  150كانت عينة الدراسة ، و البيانات
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نتائج االنحدار  تشف، وكالمصدر طوعية وكان ملء االستبيان مجيول كانت المشاركةو مناطق جغرافية مختمفة بعيدة. 

عد الموظفين عمى صقل ًا عمى الميزة التنافسية التنظيمية ويساإيجابيالمتعدد المعتدل أن التدريب عمى القيادة يترك أثرًا 

ىذه الدراسة االعتماد عمى جمع البيانات  حدودتشمل و مياراتيم وقدراتيم عمى بناء الفريق وتحويميم ليصبحوا قادة فعالين. 

قد تأخذ المزيد من و مدينة واحدة فقط.  -المقطعية باستخدام التقارير الذاتية من موظفي القطاع الخاص من إسالم أباد 

يمكن ألصحاب العمل إدراك أىمية التدريب عمى القيادة في كما من مدن أخرى لتعزيز تعميم الدراسة. األبحاث عينات 

مؤسساتيم وأيًضا حساب أىمية الميزة التنافسية في أي نوع من المؤسسات لمحصول عمى أفضل النتائج. لذلك فإن 

ضا الوظيفي يمكن أن يحقق ويحافظ عمى الميزة التدريب الفعال عمى القيادة مع الجمع بين التحفيز وبناء الفريق والر 

ء الفريق، ، عوامل التحفيز، ميارات بناالمفتاحية: التدريب عمى القيادة، الميزة التنافسية التنافسية ألي مؤسسة. الكممات

 الرضا الوظيفي. 

 The Effects of Training on the Competitive Economic Advantage“ وفي دراسة اسبانية بعنوان

of Companies in Spain, 2014” 

العوامل التي تؤدي  الضوء عمى María Yolanda Salinero Martínالدراسة التي قام بيا كل من الباحثة   سمطت

مل األكثر مجموعة واسعة من القضايا لتحديد العوا اختبار؛ تم شركة ما بالنسبة لمنافسيياالميزة تنافسية في تحقيق الإلى 

تم و دل دوران الشركة المالي(. ىو دراسة تأثير التدريب عمى نتائج األعمال )خاصة عمى مع ا البحثيدف من ىذتأثيرًا. ال

استخدام النموذج الكالسيكي لالقتصاد الصناعي كإطار مرجعي. كانت أداة جمع البيانات عبارة عن استبيان تم إرسالو 

تم تطوير القسم التجريبي من ىذه المقالة و . 2010و 2009ي منظمة كبيرة في كاتالونيا )إسبانيا( خالل عام 381إلى 

ة. المصروفات العامة إيجابيترتبط النتائج بالتدريب بدوران الشركة المالي بطريقة و  .باستخدام نمذجة المعادلة الييكمية

التدريب ىو ثاني والتكاليف ىي المتغير الذي يساىم بشكل كبير في تفسير معدل دوران الشركات المالي. متغير تنظيم 

 أىم بناء لحساب معدل الدوران المالي. ومع ذلك، فإن التدريب مطموب ليكون منظًما جيًدا وممواًل بشكل صحيح. 

 :اندراساث انعربٍت
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وأن نقص  قدرة التنافسيةوعمى الصعيد العربي نرى أن ىناك بعض الدراسات التي أشارت إلى أىمية التدريب في تعزيز ال

  يؤدي إلى نتائج عكسيةالتنسيق فييا 

 " 2015، والمتوسطة رةیالصغ لممؤسسات ةیالتنافس زةیالم قیفي تحق بیدور التدر  ففي دراسة بعنوان "أ_ 

رحيل إلى إبراز دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية وذلك من خالل تبيان مفيوم  الباحثة جوادىدفت 

خصائصيا وأنواعيا نظام متكامل، ومفيوم الميزة التنافسية و التدريب ك التدريب وأىميتو وأىدافو، وأنواعو،

براز العالقة بينيما ىذا فيما يخص الجانب النظري من الدراسة.  ومداخل تحقيقيا، وا 

أما في الجانب العممي اعتمدت الدراسة عمى استبيان تضمن أسئمة متعمقة بثالثة محاور تصب في فكرة 

مستوى مؤسسة سيفانكو لصناعة البيوت الصحراوية، وقد اعتمدت فرضيات الدراسة وقد تم توزيعو عمى 

برنامج ، (SPSS)الباحثة في تحميل بيانات االستبيانات عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

والختبار الفرضيات تم استخدام المتوسطات الحسابية، استخدام االنحراف ، Excelمعالج الجداول 

تحميل االنحدار واالرتباط إلثبات  أساليباختبار تحميل التباين االحادي،  (one way anova)المعياري، 

وجود عالقة بين متغيرات الدراسة، و في األخير خمصت الدراسة الى أن العناصر ) برامج التدريب، 

ا الفعالية المدربون، المتدربين "العمال"( رغم أىميتيا الكبرى في تحقيق الميزة التنافسية غير انو تنقصي

والمتابعة واىتمام المؤسسة في تطبيقيا، مما أدى الى نقص فعالية تطبيق المؤسسة لمميزة التنافسية، وأكدت 

 الدراسة أىمية التنسيق بين جميع مكونات عممية التدريب.

دراسة حالة " دراسة " شتاتحة عائشة "، بعنوان " أىمیة تدریب المورد البشري ودوره في تحقیق المیزة التنافسیة ب_

 .2011، 3جامعة الجزائر  مدیریة الصیانة لسوناطراك باألغواط ،

المنظمات بضرورة، االستعداد لمرحمة المنافسة عمى مستوى العالمية، وذلك عن طريق  تحسيستيدف الدراسة الى  

العالمي والعمل عمى اكتساب ميارات وكفاءات جديدة تسمح ليا بمواجية وفرض وجودىا في مجال االعمال عمى الصعيد 
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تجديدىا باستمرار كوسيمة لمتكيف مع التغيرات الخارجية والمحيطة عن طريق االستثمار في رأس ماليا البشري، وتوضيح 

الرؤية تجاه موضوع تدريب المورد البشري ونتائج ذلك عمى المزايا التنافسية لممنظمة. وتوصمت الدراسة الى أن اكتساب 

نما نتيجة لمجيود المنظمة عمى مستويات مختمفة سوناطراك لميزة تنافسي ة ليس باألمر الغريب أو الذي أتى بالصدفة وا 

كآلية ضرورية ومستمرة من  كالتكمفة، التميز في المنتجات عن غيرىا، واالستثمار في مواردىا البشرية بتسخير التدريب

ىج الوصفي والتحميمي دراسة الحالة، وقد طبقت أجل تحقيق التميز عن طريق ىذا المورد. وقد تم االعتماد عمى المنا

% من المجتمع األصمي لمديرية الصيانة لسوناطراك باألغواط شممت مستويات  24الدراسة عمى عينة عشوائية مثمت 

المديرية من إطارات وأعوان تحكم وأعوان تنفيذ، وكذلك التقنيات المستخدمة في المسح تمثمت في المقابمة، والمالحظة، 

جزء حول التدريب، جزء الثاني حول المنظمة بقياس رأس ماليا الفكري من بشري،  أجزاء: 3ستبيان وتم تقسيمو إلى واال

المتميز ليا. والتقنيات المستخدمة في  األداءىيكمي، زبائني، والجزء الثالث خصص لممنظمة والميزة التنافسية ومقياس 

فسير استخدمت الجداول االحصائية واألعمدة البيانية والنسب المئوية التحميل برنامج ولعرض البيانات والتحميل والت

 .، ومقاييس النزعة المركزية ومعايير التشتت ومعامل االرتباط بيرسون واختبار كرونباخ الفاSPSSوالتكرارات، 

 SNTV ،نمیة المیزةدراسة " بن قاید فاطمة الزىراء "، بعنوان " دور االدارة االستراتیجیة لمموارد البشریة في ت -ج

، جامعة 2012التنافسیة لممؤسسات االقتصادیة الجزائریة "، دراسة حالة مركب السیارات الصناعیة برویبة  - 2008

 .2011المحمد بوقرة بومرداس، 

سين ىدفت الدراسة الى أىمية تبني االدارة االستراتيجية لمموارد البشرية نظرًا لتأثيرىا عمى اقتصاديات المؤسسة في تح

الربحية وتنمية الميزة التنافسية. وتوصمت الدراسة الى ان المورد البشري ىو العنصر االساسي لمميزة التنافسية التي يمكن 

تنميتيا من خالل اإلدارة االستراتيجية لمموارد والكفاءات وان نجاح المؤسسة قيد الدراسة في ظل االنفتاح الذي تعرفو 

بالعنصر البشري كونو المحدد الجوىري لمتنافسية، وان الميزة التنافسية تنشأ في بيئة الجزائر يرتبط بمدى اىتماميا 

ديناميكية ويرتبط مصدرىا بموارد وكفاءات المؤسسة. وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ومنيج دراسة حالة، 

 .تحميل والقياسواعتمدت عمى المقابالت الشخصية الى جانب بعض الطرق اإلحصائية التي تسمح بال
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دراسة " بوعریرة الربیع "، بعنوان " تأثیر التدریب عمى انتاجیة المؤسسة " دراسة حالة مؤسسة سونمغاز، جامعة د_

 . 2007المحمد بوقرة بومرداس، 

الدراسة ىدفت الدراسة الى تقييم فعالية نظام التدريب في المؤسسة، تحديد ماىية اإلنتاجية والعوامل المؤثرة فييا. وتوصمت 

ن مفيوم االنتاجية ال قد تم تحقيقيا، وأالى مرحمة تقييم فعالية نظام التدريب تسمح من التأكد من ان األىداف المسطرة 

التدريب،  ن مقياس انتاجية العمال يتأثر بعوامل عديدة من أبرزىااألداء، وأيمكن اعتبارىا معيار يستعمل في تقييم كفاءة 

السابق،  األداءالمؤسسة وزيادة انتاجية العمال وىذا من خالل تغطية العجز في  أداءين ن التدريب يعمل عمى تحسوأ

مستخدم بين اطارات واعوان منفذين وميرة، وتمثمت  50وزيادة االنتاج وتخفيض التكاليف. واشتممت عينة البحث عمى 

ىا من االدوات االحصائية، وقد االعتماد عمى ادوات الدراسة في الجداول البيانية والنسب المئوية واالشكال البيانية وغير 

 .المنيجين الوصفي والتحميمي وتم استخدام االستبيان والمقابمة

تحقیق المیزة التنافسیة لمنظمات  بعنوان " دور تنمیة وتدریب الموارد البشریة في دراسة " لیمى محمد ولید بدران "أ_

 ."2010دمشق، األعمال " نموذج مقترح لمبنوك اإلسالمیة، جامعة 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تنمية وتدريب الموارد البشرية من وجية نظر أكاديمية، نظرًا لتزايد أىمية ىذا الموضوع، 

واالىتمام اإلعالمي والجماىيري بو، والتعرف إلى دور برامج التدريب التي تطبقيا البنوك اإلسالمية، وفاعميتيا في إيجاد 

وتوصمت الدراسة الى أن المزايا التنافسية التي توجد لدى الموارد البشرية في المنظمات تتجمى في  .مزايا تنافسية ليا

، وان المنظمة تستطيع تحقيق ميزة تنافسية ليا في األسواق التنمي ةالميارات واألفكار، واألولى تدعم بالتدريب والثانية ب

. ومن خالل ىذه الدراسة تبين بأن التنمي ةعن طريق التدريب و  بآليات متعددة منيا درجة ميارة عماليا، وىذا ما تعززه

البنوك اإلسالمية في حاجة لتدعيم االستثمار في رأسماليا البشري حيث أن ىناك فجوة بين نمو العمل المصرفي وتزايد 

م أصول الصناعة الطمب عميو، وبين توليد الموارد البشرية المؤىمة، ومن ثم فإن ىذه الموارد ال تتناسب نوعا مع حج

المصرفية اإلسالمية، ومن بين اقتراحات الدراسة ضرورة االستثمار في رأس المال البشري. من خالل تبني برامج تدريب 

شاممة تطال جميع العاممين عمى اختالف المستويات اإلدارية، وأن يبنى التدريب والترشيح لو عمى أساس مسح حقيقي 

 .لالحتياجات ومواضعيا كمًا ونوعاً 
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دراسة " عتیقة بن طاطة "، بعنوان" اثر التدریب عمى تحقیق المیزة التنافسیة " دراسة تطبیقیة عمى القطاع الدوائي ب_

 ."2002، جامعة دمشق، ةفي سوری

ىدف ىذه الدراسة الى دراسة وتحميل العممية التدريبية في مؤسسات األدوية السورية، والتعرف عمى دور التدريب في 

تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية السورية. وتمثل مجتمع البحث في مؤسسات األدوية السورية تحسين فرص 

شركات من مجموع شركات األدوية الموجودة في القطاع الدوائي السوري، أربعة منيا فقط اتبعت برامج  8البالغ عددىا 

تصاد ولكونو أكثر حساسية لمتغيرات الجارية. وكانت عينة البحث وقد تم اختيار القطاع نظرًا لدوره البارز في االق .تدريبية

المجموعة األولى : تضم العاممين في اإلدارة  العامة لمؤسسات األدوية السورية التي لم تطبق برامج تدريبية والبالغ عددىم 

تطبق برامج تدريبية والبالغ عامل، المجموعة الثانية: تضم العاممين في العامة لمؤسسات األدوية السورية التي لم  60

متدرب(، وقد  60عامل( و )اإلدارة العامة لمؤسسات األدوية السورية التي طبقت برامج تدريبية والبالغ عددىم  60عددىم 

 ساليباإلحصائية الوصفية )المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االختالف( و األ ساليبتم استخدام األ

النتائج تم االعتماد عمى مجموعة التحميالت  SPSS) )الستخراج وتناول البحث أثر التدريب عمى ليةاإلحصائية االستدال

التي توفرىا حزمة البرامج اإلحصائية، تنافسية المؤسسة بالتركيز عمى كل من تخفيض التكاليف، جودة الخدمات، سرعة 

أخرى ميمة لتنافسية المؤسسة يمكن التطرق إلييا في  عادأب التسميم في مؤسسات األدوية السورية ولكن لمتدريب تأثير عمى

 .أبحاث الحقة

 المقارنة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

 تقییم الدراسات السابقة

من خالل استعراضنا لمدراسات السابقة في مجال التدريب وتحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة، وجدنا نتائج وتوصيات 

دراسة بوعريوة الربيع ىدفت الى  أمامختمفة، وابرزت اىمية كل عنصر وعالقتو مع الميزة التنافسية،  متعددة وفي مجاالت

تحديد الدور و العالقة بين التدريب وانتاجية المؤسسة، إال أن الدراسات السابقة تباينت في طريقة تناوليا لممواضيع حيث 

، و باستخدام االستبيان والمقابمة بناء عمى لمثال الجزائر، سوريةت عمى سبيل اتم تناوليا من مناطق جغرافية مختمفة شمم
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الى دراسة الحالة التي كانت معظميا في مؤسسات  ضافةمختمف المشاكل واألىداف والمنيجيات التي تم اتباعيا، باإل

 ت.كبيرة وفي قطاعات خاصة، وما يميز دراستنا الحالية عن الدراسات السابق أنيا طبقت في شركة اتصاال

 مكانة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

بناء عمى ما تقدم فإن ىذه الدراسة تتميز عن باقي الدراسات في أنيا تسمط الضوء عمى موضوع التدريب من خالل  

وفقًا  عناصره )برامج التدريب، المدربون، المتدربين " العمال"( وكيفية تحقيق الميزة التنافسية في شركة االتصاالت سيريتل

لخصوصيتيا، كما اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث القطاع الذي تم دراستو وتحميمو والفترة الزمنية 

إلى أن الدراسة الحالية تناولت دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية من وجية نظر العاممين في  إضافةالتي تم تناوليا، 

الجانب التطبيقي والذي ة ويمكن توضيح ذلك من خالل لك فيي جاءت مكممة لمدراسات السابقشركة سيريتل في دمشق، لذ

 شركة سيريتل.تم في 

 فرضیات الدراسة:
 بناء عمى الدراسات السابقة تقترح الباحثة الفرضیات التالي:

 :األولى ةالفرضیة الرئیس

H-1 الفرضيات  ويتفرع منيا ،لدى شركة سٌرٌتل تنافسٌةال المٌزة تحقٌق فً لتدرٌب الموارد البشرٌة تأثٌر دال ٌوج

 :الفرعي ة التالية

H1-1 لدى شركة سٌرٌتل التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل خارج للتدرٌب تؤثٌر دال ٌوج 

H2-1 لدى شركة سٌرٌتل التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل داخل للتدرٌب تؤثٌر دال ٌوج 
H3-1 لدى شركة سٌرٌتل التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً بالتدرٌ لمحتوى تؤثٌر دال ٌوج. 

H4-1 لدى شركة سٌرٌتل التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب سالٌبأل تؤثٌر دال ٌوج. 

H5-1 لدى شركة سٌرٌتل التنافسٌة المٌزة فً تحقٌق لتقٌٌم التدرٌب تؤثٌر دال ٌوج. 

موظفین في شركة سیریتل حول توافر أبعاد التدریب من كما یتطرق البحث إلى أثر العوامل الدیموغرافیة عمى آراء ال
 خالل الفرضیة التالیة:

H-2  توافر أبعاد التدريب اإلداري في شركة العاممين حول مدى  آراءإحصائية في  ةداللال توجد فروق جوىرية ذات
 ( وتتفرع منيا: ي، وسنوات الخبرةسيريتل وفقًا لمخصائص الديموغرافية ) الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، والمستوى اإلدار 
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H1-1  توافر أبعاد التدريب اإلداري في سيريتل العاممين حول مدى  آراءإحصائية في  ةداللتوجد فروق جوىرية ذات ال
 وفقًا لممتغير الديمغرافي الجنس

 H2-1  يب اإلداري في سيريتل توافر أبعاد التدر العاممين حول مدى  آراءإحصائية في  ةداللتوجد فروق جوىرية ذات ال
  وفقًا لممتغير الديمغرافي العمر

H3-1  توافر أبعاد التدريب اإلداري في سيريتل العاممين حول مدى  آراءإحصائية في  ةداللتوجد فروق جوىرية ذات ال
 وفقًا لممتغير الديمغرافي المؤىل العممي

H4-1  توافر أبعاد التدريب اإلداري في سيريتل ن حول مدى العاممي آراءإحصائية في  ةداللتوجد فروق جوىرية ذات ال
 وفقًا لممتغير الديمغرافي المستوى اإلداري

H5-1  توافر أبعاد التدريب اإلداري في سيريتل العاممين حول مدى  آراءإحصائية في  ةداللتوجد فروق جوىرية ذات ال
 وفقًا لممتغير الديمغرافي سنوات الخبرة

 يزغٛشاد انذساسخ:

 
 :یر المستقل: التدریب بأبعاده التالیةالمتغ
 التدريب خارج العمل .1
 التدريب داخل العمل .2
 محتوى التدريب .3
 التدريب أساليب .4
  تقييم التدريب .5

 
 .المیزة التنافسیة     : التابعالمتغیر 

 
        

 

 :انتساؤالثمشكهت انبحث و_3_1

  

ريع، مما أدى إلى تزايد المنافسة بين ىذه لوحظ في السنوات القميمة الماضية نمو قطاع االتصاالت بشكل س

الشركات وتزايد معيا توقعات العمالء من الخدمات ومستوى الجودة، وبالتالي يتطمب الموقف إعادة النظر في 

الطرق والمبادئ المتبعة لتمبية متطمبات العمالء لتناسب توقعاتيم، ولم تعد القضية تنحصر فقط في تقديم خدمات 

ة عالية وبسعر مناسب، ولذلك فإنيا تحتاج إلى تقديم قيمة إضافية لعمالئيا من أجل أن تتميز ومنتجات ذات جود



 
13 

 

عمى غيرىا من الشركات األخرى المنافسة ليا في ذات المجال )مجمة البحوث المالية والتجارية، تنمية الكفاءات 

 . )2021المحورية كمدخل لتدعيم الميزة التنافسية، 

منافسة في السوق العالمية وألن البقاء كان دومًا لألصمح واألقدر عمى استغالل الموارد المتاحة نظرًا الزدياد حدة ال

وتحقيق مزايا تنافسية وحيث أنو مع االنفتاح العالمي، وفي ظل نظام العولمة باتت الموارد المالية والمادية وحتى 

د ذلك الميدان الخصل لمتميز والمنافسة لذلك التكنولوجية متاحة لمجميع، ولم يعد بإمكان أحد احتكارىا فمم تع

ركزت المنظمات عمى االستثمار في أحد أىم مواردىا وفي الموارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية ليا ويمكن 

استثمار ىذه الموارد من خالل التدريب الذي يساعد عمى التكي ف مع المتغيرات )جامعة النجاح الوطنية، دور 

 (.2011الميزة التنافسية،  التدريب في تحقيق

 :سؤالين جوىريين في البحث إشكالية تتمحور إذ

 :التالية الفرعية التساؤالت طرحو ، ؟لممؤسسة المیزة التنافسیة تعزیز في البشریة الموارد تدریب أثر ىو ما .1

a) ىل ىناك تأثير لمتدريب خارج العمل في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركة سيريتل؟ 
b) ير لمتدريب داخل العمل في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركة سيريتل؟ىل ىناك تأث 
c) ؟لدى شركة سيريتل التنافسية الميزة تحقيق في التدريب لمحتوى تأثير ىناك ىل 
d) ؟التنافسية الميزة عمى ن في شركة سيريتلالموظفي تدريب ساليبأل أثيرت ىناك ىل 
e) التنافسية؟ الميزة تحقيقي شركة سيريتل ف في لتقييم التدريب تأثير ىناك ىل 
 

إحصائیة في آراء العاممین حول مدى توافر أبعاد التدریب اإلداري في  ةتوجد فروق جوىریة ذات داللىل  .0
 سیریتل وفقًا لممتغیرات الدیمغرافیة؟

a)  في الشركة؟ آراء العاممين حول مدى توافر أبعاد التدريب اإلداريىل يؤثر المتغير الديمغرافي )الجنس( في 

b) ( في العمرىل يؤثر المتغير الديمغرافي )في الشركة؟ آراء العاممين حول مدى توافر أبعاد التدريب اإلداري 

c) ( في المؤىل العمميىل يؤثر المتغير الديمغرافي )في  آراء العاممين حول مدى توافر أبعاد التدريب اإلداري
 الشركة؟

d) ( في المستوى اإلداريىل يؤثر المتغير الديمغرافي ) في  اء العاممين حول مدى توافر أبعاد التدريب اإلداريآر
 الشركة؟

e)  في الشركة؟ آراء العاممين حول مدى توافر أبعاد التدريب اإلداريىل يؤثر المتغير الديمغرافي )سنوات الخبرة( في 
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 نمىذج انبحث: _4_1

عينة لفقرات االستبانة، وطريقة ألفا تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي )اإليجابي( لقياس تقييم استجابات أفراد ال

 خالل استخراج المتوسطات الحسابيةمن  المتغيراتتم قياس كل من ، و كرونباخ لقياس ثبات االستبيان

لتحميل المتغيرات  one way anova، وطريقة واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية ومستوى األىمية

 .الديموغرافية والبيانات التعريفية

 

 ( نموذج إطار البحث2) شكل

  

 :اندراست دافأه_5_1
 

 :التالية األىداف تحقيق إلى أساسي وبشكل البحث يسعى

 تحقيق أىدافيا في المؤسسات ىذه يخدم بما األعمال منظمات في التدريب وتأثير مساىمة إلى التعرف (1

 .ليا التنافسية الميزة وتحقيق

 .األعمال منظمات في التدريب ةفعالي مدى تحديد (2

 .األعمال منظمات في التدريبية البرامج بتطبيق العاممين التزام مدى إلى التعرف (3

 .للموظفٌن إلٌها التوصل سيتم التي النتائج عمى اعتماداً  المناسبة التوصيات تقديم (4
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 :اندراست أهمٍت_6_1
 

 الدوربو العنصر البشري في قطاع االتصاالت و تتبمور أىمية ىذه الدراسة من خالل الدور الحيوي الذي يمع

، وتكون  الموظفين حاجات تناسب ةعالمي ومعاييرواضحة  تاستراتيجيا عمى والقائم المؤسسي لمتدريب المتعاظم

إلى تحقيق نجاح أي مؤسسة عاممة ضمن ىذا  ضافة، باإلومواكبة لمتطورات خالقة مؤسسات خمق عمى قادرة

ري المتدرب بشكل جيد يعد السبيل األمثل لتحقيق الميزة التنافسية لممؤسسة، ومن ىنا المجال، فإن العنصر البش

 تستمد الدراسة أىميتيا في تحميل العالقة التي تربط بين فعالية البرامج التدريبية وتحقيق الميزة التنافسية في الشركة

 وبالتالي:

 .قطاع االتصاالت في التنافسية الميزة يقتحق في البشرية لمموارد التدريب دور الدراسة ىذه تختبر  -

 من أىميتياالدراسة  ىذه وتستمد حيثاألعمال  منظمات في ومحتواه التدريب مساىمة مدى عمى التعرف -

 .منيا المستفيدة الجيات

 دراسة مفيوم التدريب في شركات األعمال، وأىميتو، وأىدافو، وفوائده، وأنواعو. -

 فسية وتعريفيا وأىميتيا وأنواعيا وأبعادىا وخصائصيا.دراسة مفيوم الميزة التنا -

 :منهجٍت انبحث_7_1

 أسموب الدراسة:  .1

a. .الجانب النظري: باستخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل جمع البيانات ودراستيا وتحميميا 

b.  المدروسة. شركة سيريتلالجانب العممي: دراسة تطبيقية بإسقاط النظري عمى 

الموارد البشرية في تقديم  أداءستعمال االستبيان الستطالع اآلراء حول أىمية التدريب وتقييم أداة الدراسة: ا .2

 الدورات التدريبية وعالقتيا بالميزة التنافسية وأثرىا.

 حدود الدراسة: .3

a.  الحدود الموضوعية: حدود الدراسة الموضوعية تتوقف عمى دراسة أثر البرامج التدريبية لمموارد

 في تحقيق الميزة التنافسية.  البشرية ودورىا
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b.  :دمشق مدٌنة- شركة سٌرٌتل المقر الرئٌسًالحدود المكانية 

c. والعينة التي تم االعتماد عمييا  مجتمع البحث ىو جميع موظفين شركة سيريتل: الحدود البشرية

 مفردة. 110ىي عشوائية من جميع الموظفين وذلك بمقدار 

d.  2021من عام  30/10حتى  30/09بٌن الحدود الزمانٌة: فً الفترة الممتدة. 

 .دور التدرٌب فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةفً أثر وأخذ وجهة نظر الموظفٌن فٌما ٌتعلق 

 يصطهحبد انذساسخ:  8_1

 : التدرٌب

كسابو معرفة وميا ت جديدة أو تغيير وجيات دراوق ترا"تمك العممية المنظمة المثمرة التي تيدف إلى تزويد الفرد وا 

 ". والمعتقدات السابقة لألفرادالنظر 

 .العمل خارج التدرٌب

 فً خارجها نفسها أو للمنشؤة تابع مستقل قسم فً العمل، إما خارج أماكن فً التدرٌب ٌكون أن هو العمل خارج التدرٌب

 رجخا ٌعقد تدرٌب برنامج أثنائها فً ٌلتحق الوقت من محدودة لفترة العمل عن الموظؾ ٌنقطع متخصصة، حٌث جهات

 التدرٌب برامج منها عدة برامج الخدمة أثناء التدرٌب، وٌتضمن التدرٌب مراكز أو العامة اإلدارة معاهد مثل منظمته

 وبرامج والوحدات األقسام رإساء من ٌتكون الذي األول لمستوى اإلشراؾ برامج والسكرتارٌا المكتبٌة األعمال على

 أداء تحسٌن إلى ٌإدي اإلدارة، ألنه ألجهزة مهم عنصر هنا تدرٌبال حٌث ٌعتبر.وؼٌرها اإلدارة لمستوى التدرٌب

 .(19، ص2015رحيل، جواد، للمنظمة ) المزاٌا التنافسٌة من األفراد، وٌزٌد

 العمل: داخل التدرٌب

 هم ممن طرٌق زمالئهم عن وظائفهم بواجبات المتعلقة التوجٌهات الموظفون مجموع ٌتلقى أن هو العمل داخل التدرٌب

 أساس على التدرٌب هذا ٌتم المدربٌن ٌتم التعاقد معهم حٌث طرٌق عن أو المباشرٌن رإسائهم طرٌق عن أو مرتبة ىأعل

 التدرٌب هذا وٌتمٌز إلٌها ٌنتسبون التً المنظمة فً اجتماعات أو دورات لهم تعقد الموظفٌن من مجموعة ضمن أو فردي

 تعلٌم أو اكتساب على األفراد ٌساعد تعلٌمً إجراء ، فالتدرٌب17) ،ص 1974 اإلدارة )السلمً، لتخطٌط وفقاً  ٌتم أنه

 ساهم التنمٌة حٌث خطط وفق المرسومة األهداؾ إلى للوصول الالزمة والمعرفة واالتجاهات المهارات واألفكار
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محمد،  مسلم، العرندي، مسعود،للمنظمة. ) مٌزة تنافسٌة بذلك وحقق العملٌات أداء تسهٌل فً العمل داخل التدرٌب

 .(19، ص2011

 .التدرٌب محتوى

 الرئٌسٌة الموضوعات ٌشمل أنه إذ تعلمها ٌتطلب التً والمواضٌع المحتوٌات لكل حصر عن عبارة هو التدرٌب محتوى

 الذي بالشكل التدرٌبً المحتوى أهداؾ صٌاؼة وٌتم من التفاصٌل متعددة مستوٌات تحدٌد مرحلة إلى ٌمتد وقد والفرعٌة

 حول البرنامج التدرٌبً محتوى التدرٌبٌة، وٌدور الدورة بانتهاء أدائها قادراً على المتدرب التً سٌكون األشٌاء ٌوضح

 واألسالٌب التنظٌم والمهارات والطرق وظروؾ بالعمل المتعلقة والمعارؾ المعلومات فً عادة تحدد معٌنة موضوعات

 (.301، ص1981واالتجاهات )درة،  كالسلو وتحسٌنه، وأنماط األداء لتطوٌر استخدامها ٌمكن التً

 

 أسالٌب التدرٌب

 أو تبادل معلومات أو أو تنمٌة إكساب فٌه ٌتم تدرٌبً موقؾ إلٌجاد مالئم ظرؾ فً تستخدم طرٌقة هً التدرٌب أسالٌب

 .ٌبًالتدر البرنامج لتحقٌق أهداؾ وصوالً  أنفسهم المشاركٌن بٌن أو المدرب وبٌن المشاركٌن بٌن اتجاهات أو مهارات

 .(20، ص2011مسلم، العرندي، مسعود، محمد، )

 تقٌٌم التدرٌب

عملٌة هادفة لقٌاس فاعلٌة الخطة التدرٌبٌة وكفاءتها ومقدار تحقٌقها األهداؾ المطلوبة، وإبراز نواحً الضعؾ والقوة 

قٌق أهدافها المرسومة، فٌها، كما ٌعرؾ أٌضا باإلجراءات التً تقاس بها كفاٌة البرامج التدرٌبٌة، ومدى نجاحها فً تح

فٌهم، وكذلك تقاس بها كفاٌة المدربٌن  هوالتنمٌة فً إحداثكما تقاس بها كفاٌة المتدربٌن ومدى التؽٌر الذي نجح التدرٌب 

 .(21ص ،2011مسمم، العرندي، مسعود، محمد، ) .الذٌن قاموا بتنفٌذ العمل التدرٌبً

 المٌزة التنافسٌة

شؤنها تقدٌم سلع وخدمات عالٌة الجودة، والتفوق على  منراتٌجٌات واست قدرة الشركة على اتباع سٌاسات

 (Al-najjar  (2016)) .المتاحة منافسٌها، من خالل استؽالل كافة الموارد والمصادر
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 _مقدمة المبحث األول1_1_2

 

ييدف ىذا المبحث إلى تناول التدريب في شركات األعمال من خالل توضيح مفاىيمو وأىميتو وأىدافو وأىم 

 من خالل العملٌة التدرٌبٌة. ىذه الشركات الفوائد التي تحصل عمييا

 _ مفهوم التدرٌب وتعرٌفه2_1_2

 يمي:ا خرى كمنميزه عن بعض المفاىيم األُ  يجب أن لمتحديد الدقيق لمفيوم التدريب

ي ارتباطو أن التدريب يقتصر عمى التعمم في مجال مينة معينة أيكمن االختالف في  :والتكوينالتدريب  -

 .بينما التكوين فيشمل التعمم في عدة مجاالت واسعة بالجانب العممي،

م الحالية نجاز وظائفيإلى مساعدة المتدربين في إ ن التدريب ييدفأن االختالف في كمي :التنمي ةو التدريب  -

من  بشكل مناسب، نقل وتعميم ميارات فنية بدالً  لى مساعدة الموظفين لمنمو والتطورإ دفتي يمتومسؤوليا

.. وظائف ومسؤوليات مستقبمية، كتعميم مفاىيم كالتخطيط، والتنظيم ... الستالم التنمي ةما أالميارات المفاىيمية، 

 (3، ص2015)رحيل، جواد، . فنيةالميارات المن  بدالً  خلإ

 تتعدد التعاريف الخاصة بتدريب الموارد البشرية بتعدد وجيات نظر الكتاب المعرفين لو فمن ىذه التعاريف ماو 

 يمي:

 ت الالزمة لتنميتيم وزيادةرا"عبارة عن النشاط الذي يبدل بيدف تزويد المتدربين بالمياو: ف التدريب بأن  يعر  

رد غوب فيو لصالح الفر يم واتجاىاتيم واىتماماتيم في االتجاه المولتغيير سموك األداءتيم لرفع مستوى راخب

 والمنظمة والمجتمع". 

المينية أو  ذو اتجاىات خاصة تتناول سموك الفرد من الناحية إيجابيو: "عممية تعديل عمى أن   أيضاً  فَ ر  عُ و 

جاىات واالت ت التي تنقصوالتي يحتاجيا اإلنسان وتحصيل المعموما راتوذلك إلكساب المعارف والخب الوظيفية

السرعة واالقتصاد  وزيادة إنتاجيتو، بحيث تتحقق فيو الشروط المطموبة إلتقان العمل وظيور فعاليتو مع األداءفي 
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، 2019، مٌاءل، صراح، مكٌو، فً الجهود المبذولة، وفً الوقت المستؽرق )بوبٌاصلً في التكمفة، وكذلك

 .(17ص

 _ أهمٌة التدرٌب3_1_2

 التنمي ةلى خطط إ إضافةاإلدارية،  التنمي ةىمية التدريب والتطوير من ضرورة الربط بين خطط التدريب و تنبثق أ

فال تعيق  البعض،من مع بعضيا زامج بشكل متوازي ومتبراواالجتماعية، وذلك لتسير ىذه الخطط وال االقتصادية

. كما يجب العمل عمى زيادة الوعي التدريبي السياسات والخطط التنموية األخرى أجيزة اإلدارة العامة في تنفيذ

مج التدريبة التي راتحفيز الموظفين معيم لممشاركة في الب المستويات القيادة العميا، وذلك ليعمموا بدورىم عمى ىلد

ت الوظيفية التي تتعمق اوالميار  الى غرس القيم إضافة  راتيمتصمم ليم من أجل تجديد معموماتيم، وتطوير قد

المجتمعية،  الى التأكد من أىمية المدربين ومواكبتيم لممعاصرة واستيعابيم لخصائص البيئة إضافةم، بتخصصاتي

مج التدريبية موجية لتنشيط العقل، وليس لمتقميد والنقل، وىذا يتنافى مع االطالع عمى أجدد راوذلك لتكون الب

 (.2012األعمر، )التدريبية المعاصرة ومواكبتيا  التقنيات

التدريب والتطوير الفعال لمموظفين يساعد عمى تطوير المؤسسة  أن   (Farooq & Khan،2011ر )وذك

نية التدريب صغيرة، فإنيا تساعد ان كانت ميز ا  االستثمار في الموارد البشرية، حتى و  واألعمال، وذلك من خالل

 وتساعد في زيادة األرباح والمبيعات.  التكاليف عمى المؤسسة واألعمال ضعمى خف

إنتاجٌة  التدرٌب للموظفٌن أو الموارد البشرٌة تكمن فً زٌادة ن أىميةإف (Khan et al, 2011) لـ وفقاً و 

الحد من العيوب أو شكاوى العمالء من خالل عمميات مبسطة  إلى ضافةوتحسين جودة العمل، باإلالمإسسة، 

 كفاءة.  وموظفين أكثر

 إضافةظفٌن ودوافعهم وتقلٌل معدل ؼٌاب أو تؽٌٌر الموظفٌن، على معنوٌات المو اً إٌجابٌ ن التدريب يؤثرأكما 

يساعد المؤسسة عمى التكيف مع التغيير واالستعداد لمنمو ويمنح المؤسسة ميزة تنافسية عمى  ن التدريبأإلى 

  .المواىب من الموارد البشرية منافسييا تساعدىا في جذب أفضل
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دل الدخل الشيري والسنوي لممؤسسة واألعمال، كما يزيد من و يزيد من معومن األىميات األخرى لمتدريب أن  

األفضل، وىذا ما يظير بشكر واضح في السياسة التي اتبعتيا أغمب المؤسسات العامة  فرص العمل والحياة

الى انشاء  إضافةفي كل مؤسسة لذلك،  لعمميا، كما خصصت أقساماً  ذ اتخذت من التدريب أساساً إوالخاصة، 

ى أن إلالبشرية فييا. وتشير االحصائيات السنوية قدرات الموارد مج التدريب وتطوير رااصة ببخ يةكز خدمرام

لمواكبة  ذ يعد ىذا أساساً موظفييا، إعمى تدريب  مميون دوالر سنوياً  50المؤسسات األمريكية تنفق ما يقارب 

 عمى قياديين في مختمف عمى جميع مجاالت الحياة الحالية، مما يمكنيا من الحصول أالتغيير الذي يطر 

 .(2018صالح، ) المجاالت

تزيد من الرضا  الفوائد العامة لتدريب وتطوير الموارد البشرية، فيي أوالً  (Sung & Choi  ،2018) وقد ذكر

، فإنيا تزيد من كفاءة الموارد البشرية مما تزيد من أرباح المؤسسة، من تحفيزىم، ثانياً  الوظيفي لمموظفين وتزيد

 .تٌجٌات والمنتجاترا، زٌادة االبتكار فً االستراً جدٌدة، وأخٌ أسالٌبتقنٌات و على اعتماد ، زيادة القدرةثالثاً 

 

 _ أهداف التدرٌب4_1_2

الفئة المستيدفة، وذلك لسد الثغرة بين أدائيم  فرادالتدريب بشكل عام إلى إعادة تشكيل النمط السموكي أل فييد

قر المطموب تح األداءالحالي ومستوى  ىا قبل البدء في ار قيقيو، وتعتبر أىداف التدريب نتائج يجرى تصميميا وا 

مجرد العمل عمى تأىيل من دخل المينة دون إعداد مسبق، أو مجرد  عمىرًا عممية التدريب، ولم يعد التدريب قاص

مج الم تعد مجرد بر  التي تتخذىا المؤسسة، كما الموارد البشرية أو النتائج أداءالتدخل لحل مشكمة طارئة تتعمق ب

لمموارد البشرية قبل  مج تصحيحية تيدف إلى معالجة عيوب اإلعداد المسبقراعالجية لحل المشكالت أو ب

 الخدمة، بل أصبح التدريب جزءًا من عممية متكاممة تستيدف تنمية العاممين مينيًا وعمميًا وثقافيًا في حمقات

 (. 2007، موسى)تمرة في المؤسسة متواصمة، وأصبح جزءًا من عممية التحسين المس
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في زيادة اإلنتاجية الفردية والتنظيمية ( 5Dhar, 201) مج التدريبية لمموارد البشرية وفقا لاوتتمثل أىداف البر 

ثر راالتطوير التي تعزز المعرفة وتنمية الميا ء، وتوفير فرصاواإلثر   ء المؤسسة. ات وا 

التطوير والتنوع وفرص النمو لجميع  وتعزيز بيئة تنظيمية تقدر مج التدريبية تيدف الي إنشاءاالبر  أن  كما 

العمالء وكذلك  والمؤسسة باألدوات الالزمة لالستجابة بفعالية الحتياجات فرادالي تزويد األ ضافةالموظفين باإل

ر لجيود المؤسسة مج التدريبة تساعد عمى توفير القيادة والدعم المستمران البأالمطالب الحالية والمستقبمية لمخدمة. 

 .جل تعزيز ودعم ورفع موارد وأدوات التكنولوجيا لتحسين كفاءة تدفق العمل وتحسين خدمة العمالءأ من

ت التفكير لدى رات وقدرا، تنمية ميامج التدريب أىداف عديدة منيا أوالً لبرالى أن إ (2017)عبد القادر، أشار وقد 

، إيجاد فئة ت التدريبية. ثانياً راالمشاغل أو بحوث العمل أو الدو  تيم البحثية عن طريقراقد المتدربين، وتنمية

ى أماكن أخرى أو تتقاعد، إللتحل محل الشخصيات القيادية التي تنتقل  مؤىمة يمكن منحيا المزيد من المسؤولية

ى ىيكل لإفي إعادة التوازن العددي والنوعي  ، المساىمةالسمطة. ثالثاً  ضأو االعتماد عمييا في عممية تفوي

التدريب التحويمي  ن حدثت زيادة في معدل العمالة في قطاع أو تخصص محدد، يمكن بواسطةإالعمالة، ف

 .تجييزىم وتأىيميم لتخصصات أخرى تسد العجز بيم

 _ فوائد التدرٌب5_1_2

عمى الصعيد نظرًا لألىداف التي يسعى التدريب لبموغيا بوصفو نشاطًا إنسانيًا فإن ذلك من شأنو أن يحقق فوائد 
 العممي والتطبيقي وكما يحقق العديد من الفوائد المتوخاة عمى الصعيد المنظمي والفردي التي تتمثل باآلتي:

 تساىما التدريب يارات التي يحققيالمنظمي سيما وان الم ىالمستو مى لنوعي عا األداءزيادة اإلنتاج وتحسين  -
  .ينمعاممللفردي ا أداءفعال في تحسين  بشكل

 مماأدائيم م وتحسين يتكفاءا ين ويزيد منمالعام فرادعال في زيادة الروح المعنوية لألفالتدريبي ال امجم البرنييس -
  .ميالمعنوية لدي بعاداألى معكس ينع

 ف جديدة داخلئل وظاغن تشأى مبشرية قادرة ع ىيل قو أىداد وتإع ة فييجابيل اإلئالتدريب من الوسا يعد   -
 ة.المنظم
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  .ة وفعاليةبكفاء ى أدائيامستو  علتدريب في ترشيد القرارات اإلدارية ورفم اييس -

 ة وفعالية غالبا ما يقومونءاكفالمدربين ب فراداأل إذ أن ةمة اإلنتاجية بصورة شاممم التدريب في استقرار العجييس -
الكريم، حميد، أحمد، ). إيجابيل كى المنظمة بشمالعام ع األداءى عم كسمما ينعأعماليم بالشكل السميم  أداءب

 )94ص ,2017,مأكر 

 _ أنواع التدرٌب6_1_2

 مجراهناك عدة أنواع من التدرٌب التً تعتمدها المإسسة، وتعتمد تلك األنواع على أسس مختلفة لتقٌٌم الب

 :كما ٌلً وفٌما ٌلً سوؾ ٌتم إٌضاح بعض هذه الجوانب بشكل أكثر تفصٌالً  التدرٌبٌة،

 وظائف: التدرٌب حسب نوع الأ

 ى:وتقسم إل

 الذٌن ٌعملون بالوظائؾ التً تتطلب فرادالتدرٌب المهنً والفنً: تهتم اإلدارة فً هذه الحال بتدرٌب األ -

 فً ذلك على أسلوب التمهٌن والذي ت ٌدوٌة ومٌكانٌكٌة وخاصة األعمال الحرفٌة، وٌعتمد عادةً رامها

 ترااألعمال التً تتطلب فً ؼالب األمر مهاالتً استخدمت فً تعلم الحرؾ و سالٌبٌعتبر من أقدم األ

 ٌدوٌة وحركٌة. 

 فٌةرات إدارٌة وإشرامج التدرٌب اإلداري بصفة عامة على معارؾ ومهاراتتضمن ب اإلداري:التدرٌب  -

 ضرورٌة لتقلد المناصب اإلدارٌة المختلفة، وتشمل بصفة عامة نشاطات التخطٌط، التوجٌه، التنظٌم

 إلى نشاطً التنسٌق واالتصال. ضافةلرقابة، هذا باإلوا

وكٌفٌة رفع  اراتخاذ القر أسالٌبمج التدرٌب ٌتم التركٌز على رافً: فً هذا النوع من باالتدرٌب اإلشر -

الذٌن ٌدخلون  فرادعلى الجوانب السلوكٌة، والعالقات اإلنسانٌة باعتبار أن األ ارعملٌة اتخاذ القر كفاءة

 قع إدارٌة قٌادٌة تستلزم معرفتهم لمثل هذه الجوانب. مج سٌكونون فً مواراهذه الب إلى مثل

 ولة مهنة أو عملزات المتخصصة لمرات والمهاراالتدرٌب التخصصً: ٌشمل هذا التدرٌب الخب -

المتخصصة  تراالتدرٌب إلى تنمٌة المها وٌهدؾ هذامتخصص مثل وظائؾ األطباء، المهندسٌن...الخ، 

 العمل المختلفة. بؽرض توفٌر اإلمكانٌات لمواجهة مشاكل 

 : التدرٌب حسب الزمنبـ

 وٌعتمد هذا النوع من التدرٌب على المدة الزمنٌة المطلوبة للتدرٌب كؤساس لتحدٌد نوع التدرٌب وهً:

 ما ٌستؽرق هذا النوع من التد رٌب فترة أسبوع إلى ستة أسابٌع، وفً إطار التدرٌب قصٌر األجل: ؼالباً  -

 بإعطاء ت التدرٌبٌة بصورة مكثفة أو مركزة، حٌث ٌقوم المدرب عادةً رادوهذا النمط التدرٌبً ٌتم عقد ال

 .فكرة عامة وشاملة حول البرنامج التدرٌبً دون الدخول بالتفصٌالت التً ٌتطلبها البرنامج
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هذا  ٌا التً ٌتسم بهازاالتدرٌب طوٌل األجل: هذا النوع من التدرٌب ٌمتد إلى سنة أو أكثر، من ضمن الم -

االستفادة  التدرٌب حصول المتدرب على معلومات وافٌة وكافٌة حول المادة التدرٌبٌة مما ٌجعلالنمط من 

 .بالتدرٌب قصٌر األجل بكثٌر قٌاساً  أكبرمنها 

 : التدرٌب من حٌث المكانجـ

 :ًما ٌلوٌشمل هذا النوع 

 التدرٌب الذي ال ٌجريلٌشمل أي نوع من  عاماً  استخداماً  لتدرٌب فً مواقع العمل: ٌستخدم اللفظ ؼالباً ا -

 فً مدرسة أو مركز تدرٌب وفً هذا النوع من التدرٌب ٌقوم كل من المدرب والمتدرب بالعمل فً بٌئة

 شرح العملٌة للمتدرب التً ٌقوم بمالحظتها وتفهم وصفاتهم، ٌقوم بتنفٌذها العمل العادٌة، وٌتم تقلٌدٌاً 

 . وإرشاد المدربؾ اتحت إشر

 ت والصاالت وهذهاقد ٌكون ضمن المنشؤة كالقاعات أو المختبر رٌب الخاصة:كز التداالتدرٌب فً مر -

 تكون مجهزة وخاصة بالتدرٌب وتستخدم فٌها التقنٌات التدرٌبٌة المناسبة وتتمٌز بوجود عناصر

 ووسائل مساعدة على التدرٌب.  متخصصة ووقت كاؾ  

 يهخص انًجحث األٔل 7_1_2

ٌمكن للقائمٌن على شركات كل أنواعه التقلٌدٌة والحدٌثة ٌب وأهمٌته بالعمٌق لمفهوم التدر الفهممن خالل 

مفتاح النجاح على المستوى ، من منطلق أن أعمال إدراك أهمٌة هذا العامل على القوى العاملة لدٌهم

 الفردي أو مستوى المنظمات، وأفضل استثمار تستثمره كمسإول هو تدرٌب العاملٌن حولك، فالتدرٌب

 فً المبحث الثانً.  من خالل التفّرد بالمٌزة التنافسٌة وسندرس هذا المفهوم منافسة العالمٌةٌدخلك باب ال
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 مقدمة المبحث الثانً _1_2_2

ٌّة وتعرٌف المٌزة مفهوم _2_2_2  هاالتنافس

ٌّة _3_2_2 ة المٌزة أهم ٌّ  التنافس

ٌّة أنواع _4_2_2  ومستوٌاتها مقوماتها: التنافس

ة المٌزة أبعاد _5_2_2 ٌّ  التنافس

ة المٌزة خصائص _6_2_2 ٌّ  التنافس

ة المٌزة جودة على الحكم معاٌٌر _7_2_2 ٌّ  التنافس

 مصادر المٌزة التنافسٌة_ 8_2_2

 _ ملخص المبحث الثان9ً_2_2
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 مقدمة المبحث الثانً: _1_2_2

 

المتمٌز الذي ٌتٌح  ، تعرؾ بؤنها المهارة أو التقنٌة أو المورد Competitive advantage المٌزة التنافسٌة

للمنظمة إنتاج قٌم ومنافع للعمالء تزٌد عما ٌقدمه لهم المنافسون، وٌإكد تمٌزها واختالفها عن هإالء المنافسٌن 

من وجهة نظر العمالء الذٌن ٌتقبلون هذا االختالؾ والتمٌز، حٌث ٌحقق لهم المزٌد من المنافع والقٌم التً تتفوق 

 .اآلخرونعلى ما ٌقدمه لهم المنافسون 

وتنشؤ المٌزة التنافسٌة بمجرد توصل المإسسة إلى اكتشاؾ طرق جدٌدة أكثر فعالٌة من تلك المستعملة من قبل 

المنافسٌن، حٌث ٌكون بمقدورها تجسٌد هذا االكتشاؾ مٌدانٌاً، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملٌة إبداع بمفهومه 

 .الواسع

ٌة فً عالم إدارة األعمال على المستوى األكادٌمً والعملً. فؤكادٌمٌاً لم وٌعتبر مفهوم المٌزة التنافسٌة ثورة حقٌق

ٌعد ٌنظر لإلدارة ك )هم داخلً( أو كمواجهة وقتٌة مع مشاكل لٌست ذات بعد استراتٌجً.. ولكن أصبح ٌنظر 

التفوق المستمر لإلدارة كعملٌة دٌنامٌكٌة ومستمرة تستهدؾ معالجة الكثٌر من الهموم الداخلٌة والخارجٌة لتحقٌق 

للشركة على اآلخرٌن أي على المنافسٌن والموردٌن والمشترٌن وؼٌرهم من األطراؾ الذٌن تتعامل معهم 

الشركة وبطبٌعة الحال لن ٌكون تحقٌق التفوق هذا عمالً وقتٌاً أو قصٌر المدى ولكنه محاوالت دائمة لحفظ 

 .توازن الشركة تجاه األطراؾ األخرى فً السوق

ٌحرص المدٌرون حسب المفهوم الجدٌد على العمل الدإوب المستمر للتعرؾ على وتحلٌل واكتشاؾ وعملٌاً 

والمحافظة على واالستـثمار فً المٌزة التـنافسٌة للشركة ولنا أن نـتخٌل كٌؾ أن عمالً كهذا ٌحتاج إلى الكثٌر من 

االبتكار الخ. ونالحظ هنا أن عمل المدٌر ال البحث والتحري والتقدٌر السلٌم والبصٌرة الثاقبة والذكاء واإلبداع و

 ٌنـتهً بسهولة ونـتائجه ال تـتضح بٌن عشٌة وضحاها ولكن عمل المدٌر ٌصبح محاوالت دإوبة للتـفوق المستمر

(sustainability)   فً عالم دٌنامٌكً ومتقلب. وهناك فرق واضح بٌن النجاح والتفوق فالنجاح نتٌجة ٌسعى

ٌتحقق مرة أو مرتٌن أما التفوق فهً خاصٌة فً الشركة تمنحها استمرارٌة النجاح  الجمٌع لتحقٌقها وقد

 ..واستمرارٌة البقاء على القمة فً سوق ال ٌعترؾ إال بالمتفوقٌن

من حٌث المعنى تشٌر المٌزة التـنافسٌة إلى الخاصٌة التً تمٌز الشركة عن ؼٌرها من الشركات المنافسة وتحقق 

قوٌاً تجاه األطراؾ المختلفة. وٌمكن ألٌة شركة أن تحقق المٌزة التـنافسٌة بطرق عدٌدة ولكن لهذه الشركة موقفاً 
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أهم هذه الطرق على اإلطالق هً أن تكون الشركة ذات تكالٌؾ منخفضة )تـنتج بتكالٌؾ تـنافسٌة وتـبٌع بسعر 

ت( أو انطباعٌاً )اإلعالن واالسم منخفض( أو أن تتمكن الشركة من تمٌٌز منتجاتها فٌزٌائٌاً )رفع جودة المنتجا

 .والشهرة( وسنناقش هذه الطرق الحقاً 

 

 مفهوم المٌزة التنافسٌة وتعرٌفها: _2_2_2

مفهوم المٌزة التنافسٌة ذاته لٌس بالجدٌد فً مجال األعمال، فقد تمت اإلشارة إلٌه بطرق متعددة من قبل بعض  إنّ 

لكن ظهوره كمصطلح متداول كان خالل القرن العشرٌن  المفكرٌن االقتصادٌٌن خالل القرن التاسع عشر،

األعمال بصورة أفضل من منافسٌها  داءواستمر حتى الٌوم، لٌشٌر إجماالً إلى: القدرة التً تكتسبها المنظمات أل

فً قطاع معٌن وبصورة ٌصعب محاكاتها من قبل اآلخرٌن، وبالتالً تحدٌد مدى نجاح المنظمة فً المحافظة 

م بٌن المنافسٌن، انطالقاً من الموارد المتاحة لها والعملٌات الداخلٌة، والتً تشمل التطوٌر قدّ على مركز مت

ات واإلمكانٌات البشرٌة والتنظٌمٌة ، ووصوالً إلى المنتجات ذاتها، والتً ٌجب أن تتمٌز بجودة جراءالمستمر لإل

 المحٌطة.أعلى أو تكلفة أقل، أو كلٌهما، لتلبٌة متطلبات العمالء والبٌئة 

التؤمل فً مفهوم المٌزة التنافسٌة مطلب أساسً لمختلؾ المنشآت العامة والخاصة، فعناصره تتمٌز بالشمول  إنّ 

التركٌز ال ٌنصب فقط على جانب المدخالت )الموارد( وال المخرجات  والترابط من منظور معاصر، حٌث أنّ 

ٌة والقدرات المكتسبة، سواء الفردٌة والتنظٌمٌة، والتً ٌتم ما ٌشمل كذلك العملٌات الداخل)السلع أو الخدمات(، وإنّ 

استثمارها من خالل تطوٌر المعرفة وصقل المهارات، وزٌادة وفرص التمكٌن لتطبٌق المعارؾ والمهارات 

ات داخل المنظمة ومكوناتها الخاصة بها، والتً تمثل جراءالجدٌدة لخلق حلول مبتكرة للمشكالت، وربط ذلك باإل

العمل، لتكون المخرجات أو  أداءالذي ٌصعب على المنافسٌن محاكاته، وٌنعكس ذلك على التمٌز فً القلب 

المنتجات مرؼوبة من حٌث الجودة أو التكلفة أو كلٌهما. هذه النتٌجة تساهم فً وضع المنظمة فً مركز متقدم 

ت المنظمة المحافظة على مركز على منافسٌها فً قطاع معٌن. وٌمكن أن تكون المٌزة مستدامة فً حال استطاع

متقدم فً السوق/القطاع، من خالل استمرار التفاعل مع البٌئة المحٌطة لتطوٌر مدخالتها وعملٌاتها ومخرجاتها 

 (.2021)د. هدى بنت محمود أبو السمح، صحٌفة المال،  بما ٌتناسب مع الظروؾ الحالٌة والتطلعات المستقبلٌة.

 تعرٌف المٌزة التنافسٌة: -

ٌتعلق  المٌزة التنافسٌة بكونها قدرة القطاعات على تلبٌة احتٌاجات الزبائن فٌما .Anik, et. al( 2010) ؾعرّ ٌ

الشركة،  بالخدمات والمنتجات وتقدٌمها بجودة عالٌة، بهدؾ إرضائهم، فضال عن تلبٌة احتٌاجات الموظفٌن فً

 .لى الؽاٌات واألهداؾ المنشودةوتوفٌر عائد على االستثمار لتحقٌق النمو التطور، والوصول إ
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مباشرة  المٌزة التنافسٌة بكونها مجموعة العوامل التً لها عالقة .Baroto, et. al ( 2012فً حٌن ٌعّرؾ )

االقتصادٌة،  ر الشركة فً السوق، والتً تشتمل على المشاركة الفاعلة فً المجاالتراوؼٌر مباشرة فً استق

 .ألرباح، وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحةر وتنمٌة ااوالتً تإثر على استقر

النتائج  كما تعرؾ المٌزة التنافسٌة بكونها السٌاسة المتفوقة التً تتبعها الشركة للتنافس فً السوق وتحقق أفضل

 ، (Korankyeتٌجٌات محددة من شؤنها تحقٌق المٌزة التنافسٌةراالتً تصبو إلٌها، وذلك من خالل إتباع است

2013) 

 المٌزة التنافسٌة تعبر عن األداة األنسب التً تهدؾ إلى أنّ  Naliaka & Namusonge  (2015وٌرى )

 اكتشاؾ طرق جدٌدة ومبتكرة ومستحدثة إلنتاج وتقدٌم السلع والخدمات بصورة أكثر فعالٌة من تلك التً ٌقدمها

 على أرض الواقع، وإحداث عملٌة الٌبسالمنافسٌن فً السوق، حٌث ٌكون بمقدورها تجسٌد هذا الطرق واأل

 .تهااإبداع تتفوق على نظٌر

وتنظٌم  ، وإدارةاألداء سٌاسة وأداة لتحسٌن المٌزة التنافسٌة ما هً إاّل  أنّ   .Ejrami, et. al( 2016وٌرى )

على  الهٌكل التنظٌمً فً الشركة والذي ٌنعكس بدوره على جودة الخدمات المقدمة، بحٌث تتفوق وتتمٌز

 .تها، وتزٌد من الحصة السوقٌة فً الشركة، وتعظم من أرباحهاراٌنظ

الشركة،  تٌجٌة تقوم على تطوٌر نموذج أعمالراالمٌزة التنافسٌة عبارة عن استأّن   Ranjith (2016)وٌعتقد  

ٌها على ف وتدفع بعجلة النمو والتطور فٌها، وتتٌح للشركة فرصة إنتاج وتقدٌم خدمات وسلع ومنافع للزبائن تتفوق

 .وٌحسن من سمعتها فً السوق للشركة مزٌد من األرباح، وٌحققتها من المنافسٌن فً السوق، ٌرانظ

على  مما سبق تعرؾ المٌزة التنافسٌة بؤنها قدرة الشركة على تلبٌة متطلبات واحتٌاجات الزبائن والتً تإثر

 تها السوقٌة وٌعظم ربحٌتها.ر الشركة فً السوق وٌحقق لها تفوق تنافسً بشكل ٌزٌد من حصرااستق

 

 أهمٌة المٌزة التنافسٌة _3_2_2

 تبرز أهمٌة المٌزة التنافسٌة من خالل النقاط التالٌة التً ٌمكن حصرها فٌما ٌلً:

 من أكبرالحصة السوقٌة ) للمإسسات إلحكام سٌطرتها على السوق قوٌاً  اً تعطً المٌزة التنافسٌة مإشر 

  .سسة على زبائن كثٌرٌن مقارنة بالمنافسٌنوقد تعنً سٌطرة المإ منافسٌها(

  ًأي: قٌام المنظمة  ،تعتمده المإسسة لمواجهة تحدٌات المإسسات المنافسة قوٌاً  تعد المٌزة التنافسٌة سالحا

عن طرٌق خلق التقنٌات  تها على تلبٌة احتٌاجات الزبائن فً المستقبلروقد ،معرفتها التنافسٌة بتنمٌة

  .ً تمكنها من التكٌؾ للفرص المتؽٌرة بشكل سرٌعت الخدمٌة التاراوالمه
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 لنجاح المإسسات، تمٌزها عن ؼٌرها من المإسسات األخرى من حٌث  مهماً  اً تعتبر المٌزة التنافسٌة معٌار

 .تقلٌدهاإٌجاد نماذج ممٌزة جدٌدة، ٌصعب على المنافسٌن 

 ٌوذلك واالستمرار، نافسٌة من أجل البقاء ٌا التزالتحقٌق الم اأكثر المإسسات الحدٌثة تعتمد على التكنولوج

 فً مواجهة حقٌقٌة ت المستمرة فً التكنولوجٌا فإن عدم مواكبة هذا التؽٌر ٌضع المإسساتٌرابسبب التؽ

واالستفادة قدر اإلمكان من  ةت التكنولوجٌوراتعمل المإسسات على مواكبة التط ذلكل ،للضعؾ أو الفشل

  .نعكس على جودة الخدمة ونوعٌتهات التقنٌة الجدٌدة التً تٌزاالمم

وإنما  مما سبق نرى أن أهمٌة المٌزة التنافسٌة تتجلى فقط فً استجابتها للتحدٌات التً تواجه المإسسات

، مكٌو، )بوبٌاصلً بالمٌزة التنافسٌة على منافسٌها تتعلق بالتفوق راراتباعتبارها منظومة متكاملة التخاذ ق

 .(43، ص2019، مٌاءل، صراح

 التنافسٌة زةٌأنواع الم _4_2_2

 :عأنوا ثالثةإلى  ةٌالتنافس زةٌالم تتقسم

  التكلفة األقل زةٌم  

أقل من  مةٌباألنشطة المنتجة للق راكمةمت تكالٌفهاالتكلفة األقل إذا كانت  زةٌعن مإسسة ما أنها تمتلك م نقول

 هالدى منافس رتهاٌنظ

  زٌالتم زةٌم  

  بها تعلقٌتجعل الزبون  دةٌعلى خصائص فر ازةٌبمقدورها الح كونٌا المإسسة عن منافسها عندم زٌتتم

  الجودة زةٌم 

بتحقق  نػٌمٌد ؾٌضٌو عرفها جوران بؤنها االلتزام بالمتطلبات، أما كروسل فٌعرفها بؤنها المالئمة لالستخدام،

ت المستفٌد حاضراً انعدام العٌوب وأن ٌعمل كل فرد بشكل صحٌح من المرة األولى لتلبٌة احتٌاجات وتوقعا

 ( 9، ص2016، عطٌط ،نسٌمة، هدى، طٌر) ومستقبالً.

ٌجاد وضعٌة تنافسٌة متفوقة تسمح إوجود المٌزة التنافسٌة للمنظمة سوؾ ٌساهم فً  إنّ وعلٌه ٌمكن القول 

الٌؾ على التمٌز عن طرٌق تك إماعلى مقارنة بمنافسٌها وذلك من خالل قدرة المنظمة أرباح أ للمنظمة من تحقٌق

 (10ص، 2015)رحٌل، جواد،  عن منافسٌها.منتجاتها  من خالل تمٌز أومنخفضة، 

 المٌزة التنافسٌة أبعاد _5_2_2

 : نٌٌأساس نٌببعد ةٌالتنافس زةٌالم قٌتحق رتبطٌ
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 لٌالمدركة لدى العم مةٌالق: األول البعد-

 العمٌل لمنتجات المنظمة. دركهاٌالتً  مةٌالق نٌبها تحس قصدٌو

جراء تعاملهم مع تلك المإسسة  مٌمن ق ٌحصلون علٌهالعمالء أن ما  دركٌأن  جبٌ ةٌالتنافس زةٌتتحقق الم إذ كً

 وإمكاناتها مواردها ؾٌالمنافسون اآلخرون، فمن خالل هذا تسعى المإسسة لتوظ قدمهاٌالتً  مةٌهو أعلى من الق

عدة عوامل تفعل هذا اإلدراك أهمها هو المدركة من طرؾ العمالء، كما أن هناك  مةٌالق نٌالمتنوعة لتحس

 الخ... عٌعنصر السعر، الجودة، مقارنة بالسعر أو درجة االقتصادٌة خدمات ما بعد الب

المدركة لدى  مةٌالق نٌتحس ةٌأن األمر أعقد من مجرد امتالك عنصر أو أكثر من هذه العناصر بؽ رىٌمن  هناك

 نٌعلى أنه تكامل ب ؾعر  ٌ  إدارة العالقة مع العمالء والذي وء، مع العمال العادٌة ؼٌرالعمالء، مثل العالقة 

 ون،ٌالعمالء الداخلو ن،ٌٌالعمالء اإللكترون مثلالعالقة مع العمالء،  نٌوالتكنولوجٌا لتحس ،سالٌبواأل ،فراداأل

لعادٌة مع المدركة لدى العمالء اتجاه المإسسة القائمة على أساس العالقة ؼٌر ا مةٌالق نٌتحس نٌحتى المورد

 :مبادئالعمالء البد أن تستند على أربعة 

–زٌادة والء العمالء  -الحصول على التمٌز القائم على إعطاء أولوٌة لخدمة العمالء - ضؽط المنافسة مواجهة)

 زٌادة فعالٌة السوق(. 

العمالء،  نٌفً أع نٌمقارنة بالمنافس زةٌالمم مةٌهو تلك الق ةٌالتنافس زةٌالم قٌنقول بؤن أساس تحق باختصار

 فً السوق.. أكبرحصص  جنًٌفسوؾ  نٌمن المنافس أكبرمدركة من طرؾ العمالء  مةٌق عرضٌوالذي 

 التمٌز: الثانً البعد-

 تحققٌبسهولة أو حتى عمل نسخة منها ولكً  دهاٌالمنافسون تقل عٌستطٌال  ثٌاللؽة أو الخدمة بح زٌبالتم قصدٌ

 :وهً والمتمثلة فً أربعة مصادر التمٌزالتً تحقق  من الحصول على المصادر ذلك البدّ 

 (التنظٌمٌة اإلمكانات - الموارد المادٌة - الموارد البشرٌة –المالٌة  الموارد)

، ةٌفكل من الموارد المال ،المنظمة النجاح والتمٌز قٌفً تحق رةٌبؤن لهذه العناصر األربعة أهمٌة كب ونقول

 ابٌإلى ؼ إديٌإحدى هذه العناصر  ابٌل وجود المإسسة، وؼتمثّ  ،ةٌمٌوحتى التنظ ،ةٌوالماد ،ةٌوالبشر

أي منها، وٕان حسن استؽالل المإسسة لهذه العناصر األربعة  عناالستؽناء  مكنٌالمإسسة وعدم وجودها، فال 

 دهاٌتقل ثٌلها من ح نٌعمل المنافس صعبٌو زٌالمإسسة على النجاح والتم ساعدٌسوؾ  رهاٌٌوحسن تس

وتضافر الجهود  رهاٌٌتس بحسن ضاً ٌأ كونٌبامتالك هذه العناصر فقط وٕانما  كونٌال  زٌفالتم هٌا، وعلومنافسته

 (90، ص2016، عطٌط ،نسٌمة، هدى، طٌر)أعضائها عٌجم نٌب

 خصائص المٌزة التنافسٌة_6_2_2
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 هً: ممٌزاتجمال خصائص المٌزة التنافسٌة فً ثالث إٌمكن 

 .هتبنى على اختالؾ ولٌس على تشاب .1

 سٌسها على المدى الطوٌل، باعتبارها تختص بالفرص المستقبلٌةؤٌتم ت .2

 (9، ص2015)رحٌل، جواد، . ما تكون مركزة جؽرافٌاً  عادةً   .3

 

 ٌلً: ماٌمجموعة من الخصائص تتمثل ف التنافسٌة ٌزةللمو

 :االستمرارٌة ةٌخاص-2 

 التكنولوجً رٌمعدالت التؽ داٌتز ساهمٌارد، إذ ها على استهالك أو تقادم المورارفً استم ةٌالتنافس زةٌالم تعتمد

 ةٌماللرأسبمعظم المعدالت ا إلى تقصر المدى الزمنً النتفاع

 الطوٌل المدى أن تحقق المإسسة السبق على جبٌمستمرة ومستدامة  زةٌعامة نقول بؤن حتى تكون الم بصفة

أكثر  باالستمرارٌة تتمتع ألنها البشرٌةات ت والكفاءافقط، وهذا باعتمادها على القدر القصٌرعلى المدى  سٌول

 خرى.من الموارد األ

 :ةٌجٌتراأو النقل الحرفً لإلست دٌالتقل-0

وحتى  دها،ٌتقل على مدى سرعة المإسسات المنافسة لها من ةٌتها التنافسازٌمقدرة المإسسة فً مواصلة م تعتمد

 ٌة.جٌتانقل اإلستر شكل المعلومات والثانً هو األول هو شكل نٌال بد من التؽلب على أمر رةٌتتمكن هذه األخ

قد  وهذا اًٌ تنافس زةٌأزمة توجهها المإسسة التً تمتلك م أكبر استراتٌجٌتهاة ونقل ٌزالم دٌنقول بؤن تقل هٌوعل

 د.بها إلى الزوال والركو إديٌ

 الموارد لٌتحو ةٌإمكان-3

ما  اناجحة، هذلمإسسة  ةٌالتنافس المٌزة دٌلتقلإذا استطاعت مإسسة ما الحصول على الموارد المطلوبة  حدثٌو

 كبٌراً نظراً إلى: الموارد موجود بشكل تحوٌللكن هناك احتمال عدم  راً أقصر عم المٌزة اةٌدورة ح جعلٌ

 .المرتفعة التكالٌؾ بسببالمكانً  زاءالج إمكانٌةعدم -

 .هذه الموارد إنتاجٌةعن  ةٌالمعلومات الكاف توفٌرعدم -

 .عض الموارد للشركةب ةٌخصوص -

 ما وهذا صعوبات تواجه قد ألنها تقلٌدها تستطٌع ال قد لكن ما، مٌزة تقلٌد المنافسة المإسسات بعض تستطٌع قد

 .واستمرارً ًً  عمرا أطول المٌزة حٌاة دور ٌجعل
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 ذهه إحدى واختالل نجاحها على تساعد التً الخصائص من مجموعة التنافسٌة للمٌزة بؤن القول ٌمكن وعلٌه

 هذه وتجدٌد تطوٌر على تعمل أن ٌجب مزاٌاها على المإسسة تحافظ فلكً زوالها، إلى ٌإدي قد الخصائص

 فً متمٌزة الكفاءة أو الخدمة أو للمنتج تقلٌدهم فً المنافسون نجح فكلما علٌها، تحافظ حتى باستمرار المزاٌا

 (87، ص2016، عطٌط ،، هدى، طٌرنسٌمة). استمرارٌة أقل التنافسٌة المزاٌا كانت كلما أسرع وقت

 ةٌالتنافس زةٌالحكم على جودة الم رٌٌمعا_7_2_2

 وهً:بثالث ظروؾ  ةٌالتنافس زةٌومدى جودة الم نوعٌة تحدد

 زةٌمصدر الم .2

 ا:هم نٌوفق درجت ةٌالتنافس زةٌالم بٌترت مكنٌ

ًٌ نسب سهلٌ ثٌ، حموارد الخاموالمن مرتبة منخفضة مثل: التكلفة األقل لكل من قوة العمل  تنافسٌة ازاٌم -أ  ا

 قبل المإسسة المنافس ومحاكاتها من دهاٌتقل

( نةٌمع منتج أو خدمة متنوعة تقدٌموالتفرد من  ،)التمٌٌزالمنتج  زٌمن مرتبة مرتفعة مثل تم تنافسٌة ازاٌم- ب

العمالء محكومة مع  دةٌكمة، أو عالقات وطامتر ةٌقٌإلى مجهدات تسو بشؤن العالمة استناداً  بةٌالسمعة الط

 ة. مرتفع لٌتحول أو تبد بتكالٌؾ

 التً تمتلكها المؤسسة زةٌعدد مصادر الم .0

 صةٌرخ خام ء موادراالمنتج بؤقل تكلفة أو القدرة على ش مٌواحدة مثل تصم زةٌحالة اعتماد المإسسة على م فً

على  صعبٌصادرها فإنه مالة تعدد أما فً ح زة،ٌأو التؽلب على آثار تلك الم تجنٌد للمنافسٌن مكنٌالثمن، فإنه 

 اً.عٌجم دهاٌتقل نٌالمنافس

 والعكس.صعب  دهاٌكلما كان تقل ةٌالتنافس زةٌنقول بؤنه كلما تعددت مصادر الم هٌوعل

 زةٌفً الم والتطوٌر والتجدٌد المستمردرجة التحسن  .3

 زةٌالم أومحاكاة دٌالشركة المنافسة بتقل وقبل قٌام وبشكل أسرع دةٌجد ازاٌأن تحرك المإسسات نحو خلق م جبٌ

ومن مرتبة  دةٌجدتنافسٌة  ااٌوخلق مز مةٌالقد ااٌالمز رٌالمإسسات بتؽ امٌاألمر ق تطلبٌلذا قد  ،اًٌ القائمة حال

 مرتفعة.

ار رباستم البد من أن تجدد دٌنقول بؤنه لكً تحافظ المإسسة على مكانتها ومركزها وحتى تتجنب التقل هٌوعل

مإسسة فً  أي التفوق، كما ال ننسى أن نجاح قٌوتنوعها، واالعتماد على مصادر متنوعة من أجل تحق اهااٌزم

 (103، ص2016، عطٌط ،نسٌمة، هدى، طٌر) .ةٌبامتالك موارد وكفاءات عال كونٌ تنافسٌة ازاٌم قٌتحق
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 مصادر المٌزة التنافسٌة :8_2_2

 :سٌةأشار عدٌد الباحثون الى مصادر المٌزة التناف

  :ٌد فً عدد المإسسات، والذي ٌصاحبه انفجار تنافسً على مستوى الوطنً ااالنحدار المتز إناإلبداع

لى درجة اعتبر الحد األدنى من ٌه إبداع والتركٌز علإاالهتمام المإسسات  لى تصاعدإدى أالعالمً 

 متجدداً  اً درصبحت القدرة على االبداع مصأاسبقٌات التنافسٌة الى جان التكلفة والجودة و

  ًمما كان علٌة  أهمٌةدارة الخدمات مٌزه تنافسٌه أكثر إو فً أنتاج دارة اإلإالزمن: ٌعتبر الوقت سواء ف

 .لى الزبون أسرع من المنافسٌن ٌمثل مٌزة تنافسٌةإفً سابق، فالوصول 

عة و مجموأفرد  راساتو رصٌد خبرة ومعلومات وتجارب ودأالمعرفة: إذا كانت المعرفة حصٌلة 

صبحت هذه الخٌرة المورد أكثر أذ إنعٌش حالة انفجار المعرفة حٌث  األشخاص فً وقت محدد، فإننا

 (12 ص, 2020هللا, د)المطٌري، عب ٌة.تنافسمٌزة  أهمٌة فً خلق

  ملخص المبحث الثانً _9_2_2

 

ه من خالل الشراء، بل ال ٌنظر للمٌزة التنافسٌة بكونها شًء مادي أو ؼٌر مادي تمتلكه المنظمة أو تحصل علٌ

 ٌمكن القول أنه خلٌط من كل ذلك. 

ٌعّبر هذا فضال عن تكٌٌفه بما ٌتوافق مع توجه المنظمة االستراتٌجً واألهداؾ المطلوب تحقٌقها وبالتالً 

المفهوم عن حالة التفرد التً تكون بها قٌاساً بؽٌرها من المنافسٌن وهذا ما ٌلخص القول أن أي منظمة مهما كان 

جمها ٌمكن لها أن تمتلك المٌزة التنافسٌة شرٌطة أن تسخر جمٌع إمكاناتها وقدراتها فً االستثمار الصحٌح ح

 للفرص المتاحة فً السوق مقارنة بنظرائها من المنافسٌن.
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 الثالفصل الث

 للبحث العملًاإلطار _3

 

 

 تصمٌم الدراسة المٌدانٌةالمبحث األول: _2_3

 وصؾ متؽٌرات البحثالمبحث الثانً: _0_3

 _المبحث الثالث: اختبار فرضٌات البحث3_3

 _المبحث الرابع: النتائج والتوصٌات4_3
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 انفصم انثانث

 اإلطار انعمهً نهبحث_3
 

، من خالل وصؾ لمنهج البحث ةللدراس أتبعت كؤهداؾات التً جراءٌتناول هذا المبحث وصفاً تفصٌلٌاً لإل

ات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها جراءواإل ،المستخدم، ومجتمع الدراسة، وعٌنتها، ووصؾ ألداة القٌاس

فضالً عن اإلشارة إلى الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة لمعالجة البٌانات ، عٌنة الدراسة أفرادوكٌفٌة تطبٌقها على 

  .احصائٌاً 

 : رصًٛى انذساسخ انًٛذاَٛخانًجحث األٔل_1_3
 منهجٌة الدراسة 

، باعتباره أكثر المناهج استخداماً فً دراسة الظواهر المـنهج الوصـفً التحلٌلـً ٌعتمد هذا البحث على

أثر تدریب الموارد البشریة في تحقیق " هًو االجتماعٌة واإلنسانٌة، وألنه ٌناسب دراسة الحالة التً بٌن أٌدٌنا

 "ةالمیزة التنافسی

المنهج الذي ٌعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فً الواقع، " كما یعرفو الباحثون ىو:التحمیمي الوصفي  المنيجو 

من  رقمٌاً  بإعطائها وصفاً  بوصفها وتوضٌح خصائصها، وكمٌاً  وٌعبر عنها كٌفٌاً  دقٌقاً  وٌهتم بوصفها وصفاً 

)المنهج  ”.أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرىقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أرخالل 

 (1، ص2018غ/م،  منهجٌة البحث العلمً، الوصفً التحلٌلً،

 :لممعمومات نیأساسیستخدم مصدرین ا

 :الثانویة المصادر -أوالً  

جع حٌث تم معالجة اإلطار النظري للبحث مـن خـالل مصـادر البٌانـات الثانوٌـة والتً تتمثل فً الكتب والمرا 

العربٌة واألجنبٌة ذات العالقـة، واألبحـــاث والدارســـات الســـابقة التـــً تناولـــت موضـــوع الدراســـة، 

 .والبحـث والمطالعـــة فـــً مواقـــع اإلنترنت المختلفة

 

 :المصــادر األولیــة -ثانیاً 
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وتم  ،استبٌان خصٌصاً لهذا الؽرض ٌعتوز على ةالباحث تلمعالجة الجوانب التحلٌلٌة لموضوع البحث اعتمد

وتم صٌاؼة فقرات االستبٌان بما ٌالئم تساإالت الدراسة،  التدرٌب، هذا االستبٌان باالعتماد على محددات تطوٌر

 من المراجع والدراسة السابقة التً لها صلة بالموضوع فً بناء االستبٌان. وتم االستفادة

 وعٌنته البحث مجتمع: 

من العاملٌن فً ( 110)الدراسة على عٌنة  إجراءوتم . سٌرٌتللدى شركة حث من العاملٌن فً ٌتكّون مجتمع الب  

  .سٌرٌتلشركة 

 أداة القٌاس 

أثر تدریب الموارد  " حول تم االستفادة من المراجع والدراسات السابقة التً لها صلة بالموضوع فً بناء االستبٌان

تحدٌد المحاور الرئٌسٌة التً شملها االستبٌان والفقرات التً تقع ضمن  وتم"، البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة

 كل محور. 

 :كما تم تقسٌم االستبٌان كاآلتً

الخبرة، المستوى  )سنواتمن حٌث  عٌنة الدراسة أفرادلالخصائص الشخصٌة  واشتمل على :الجزء األول-أوالً 

 .(الجنس، المركز الوظٌفً التعلٌمً،

 ة وهً:رئٌس محاور من وتتكون االستبانةعن مجاالت الدراسة  وهو عبارة :نيالجزء الثاثانیًا: 

 العباراتعدد  المتغیر

 5 التدرٌب خارج العمل
 6 العمل داخل التدرٌب

 4  محتوى التدرٌب  
 5 التدرٌب أسالٌب

 7 تقٌٌم التدرٌب
 7  المٌزة التنافسٌة 

 

 العٌنة لفقرات االستبانة. أفراد( لقٌاس تقٌٌم استجابات ٌجابًإل)اوقد تم استخدام مقٌاس لٌكرت الخماسً 
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 ( درجات مقیاس لیكرت الخماسي1) جدول رقم

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 2 0 3 4 5 الدرجة

 

 أداة الدراسةوثبات  صدق: 

 صدق االستبیان: -1

بالتؤكد من صدق االستبانة ة الباحث تما وضعت لقٌاسه، وقام أن تقٌس أسئلة االستبانة االستبانةٌقصد بصدق 

 بطرٌقتٌن:

 صدق المحكمین:( 1

ة الباحث ت، وقد استجابعلى االستبانة بالتعدٌالت ةوتم تزوٌد الباحث ،المشرؾعلى  االستبانة ةالباحث تعرض

ستبٌان فً صورته ما ٌلزم من حذؾ وتعدٌل فً ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج اال إجراءب توقام

  .النهائٌة

 ثبات أداة القیاس: -2

 :Cronbach's Alpha Coefficient الثبات /معامل ألفا كرونباخ

حٌث ٌعبر عن متوسط االرتباط الداخلً بٌن ، االستبٌانطرٌقة ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات  ةالباحث تاستخدم

فؤكثر وكلما اقتربت قٌمته  0.60ر القٌمة المقبولة له وتعتب 1 – 0العبارات   التً ٌقٌسها وتتراوح قٌمته ما بٌن 

النتائج كما هً مبٌنة فً  وكانتمن الواحد الصحٌح كلما ارتفعت درجة ثبات األداة وصالحٌاتها لالستخدام 

 (.2جدول )

 االستبانةلقیاس ثبات  ضح نتائج اختبار ألفا كرونباخیو ( 2)جدول 

 اخمعامل الفا كرونب العباراتعدد  المتغیر

 0.78 5 التدرٌب خارج العمل

 0.88 6 العمل داخل التدرٌب
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 0.79 4  محتوى التدرٌب  

 0.77 5 التدرٌب أسالٌب

 0.87 7 تقٌٌم التدرٌب

 0.84 7  المٌزة التنافسٌة 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

، 0.87 – 0.78 وتراوحت كانت مقبولة رونباخألفا ك( أن قٌمة معامل 0من النتائج الموضحة فً جدول )

على ثقة تامة بصحة االستبانة  امن صدق وثبات استبانة الدراسة مما ٌجعله تقد تؤكد ةكون الباحثتوبذلك 

 وصالحٌتها لتحلٌل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضٌاتها.

 جة اإلحصائٌة للبٌاناتالمعال: 

تفرٌػ البٌانات ب قمنالمعالجة البٌانات حٌث  SPSSزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة برنامج الح تم استخدام

 وتم إعطاء العدٌد من اإلجابات درجات استجابة بمقٌاس لٌكرت، ( حسب كل سإال من األسئلة)استجابات العٌنة

على قٌمة المتوسط الحصول  فً كل محور من محاور الدراسة وثموتم القٌام بحساب تجمٌع المقٌاس  ،الخماسً

 ن التحلٌل ما ٌلً:حٌث تضمّ التحلٌل علٌها  إجراءو ،لكل عبارة من عبارة المحاور والنسبة ،الحسابً

 .)الدراسة الوصفٌة( والوزن النسبًالنسب المئوٌة والتوزٌعات التكرارٌة -

 .T TESTاختبار العٌنة االحادٌة -

 STEPWISE. االنحدار الخطً البسٌط والمتعدد باستخدام طرٌقة-

، (4=1-5ل حساب المدى بٌن درجات المقٌاس )لخالٌا فً مقٌاس لٌكرت الخماسً من خالطول ا تحدٌد متو

 إضافةوبعد ذلك تم ، 0.80=4/5أي الخلٌة طـول  قٌمة فً المقٌاس للحصول على أكبرومن ثم تقسٌمه على 

، (وذلك لتحدٌد الحد األعلى لهذه الخلٌة) حهذه القٌمة إلى أقل قٌمة فً المقٌاس بداٌة المقٌاس وهً واحد صحٌ

 :ٌا كما هو موضح فً الجدول اآلتًخال طول وهكذا أصبح

 

 

 

 مدى االعتماد والتقییم الوزن النسبي المقابل لو طول الخمیة
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 متدنية جداً  % 36-%  20من  1.80-1من 

 متدنية % 52-% 36من  أكبر 2.60 – 1.80من  أكبر

 متوسطة % 68-%  52من  برأك 3.40- 2.60من  أكبر

 عالية % 84 -%  68من  أكبر 4.20 – 3.40من  أكبر

 عالية جداً  % 100- 84من  أكبر 5- 4.20من  أكبر

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 
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 انًجحث انثبَٙ: ٔصف يزغٛشاد انجحث_2_3
 

ها أفرادصٌة لمفردات الدراسة وتحدٌد استجابات حساب التكرارات والنسب المئوٌة للتعرؾ على الصفات الشخ

 تجاه العبارات التً تتضمنها أداة الدراسة

 البیانات التعریفیة  .1

 ( التوزع النسبي لعینة الدراسة حسب البیانات التعریفیة3جدول )

  
 % العدد

 الجنس

 %36.4 40 أنثى

 %63.6 70 ذكر

Total 110 100.0% 

 العمر

 %4.5 5 25أقل من 

 %48.2 53 34الى  25ن م

 %32.7 36 44الى  35من 

 %14.5 16 54الى  45من 

Total 110 100.0% 

 المإهل العلمً

 %4.5 5 ثانوٌة عامة

 %3.6 4 دبلوم

 %55.5 61 شهادة جامعٌة

 %26.4 29 ماجستٌر

 %10.0 11 معهد متوسط

Total 110 100.0% 

عدد سنوات 

 الخبرة

 %11.8 13 15الى  11من 

 %23.6 26 فؤكثر 16من 

سنوات  5من 

 فؤقل
39 35.5% 

 %29.1 32 10الى   6من 

Total 110 100.0% 

 المركز الوظٌفً

 %6.4 7 مدٌر وحدة

مشرؾ / رئٌس 

 قسم
31 28.2% 

 %65.5 72 موظؾ

Total 110 100.0% 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

ومن حٌث الفئة العمرٌة أقل من  إناث،%  29% ذكور و  63.0نة حسب الجنس إلى ع العٌّ ن الجدول توزّ ٌبٌّ  

-45% من  14.5و  ،سنة 44-35% من  32.7و ،سنة 34-25% من  48.2و  ،% 4.5سنة بنسبة  25
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 26.4% شهادة جامعٌة و  55.5و  ،% دبلوم 3.6و  ،% ثانوٌة 4.5من حٌث المإهل العلمً نجد و ،سنة 54

% من  23.6سنة و  15-11% من  11.8ومن حٌث سنوات الخبرة و  متوسط،% معهد  10ستٌر و % ماج

، ومن حٌث المركز الوظٌفً نجد سنة 11-6% من  29.1سنوات فؤقل و  5% من  35.5سنة فؤكثر و  16

 % موظؾ. 65.5% مشرؾ رئٌس قسم و  28.2% مدٌر وحدة و  6.4

 حسب عدد الدورات ( التوزع النسبي لعینة الدراسة4جدول )

    Count 

Column 

N % 

عدد الدورات 

 التً حضرتها

لم أجري وال 

 دورة

6 5.5% 

 %30.0 33 3الى  1من 

 %21.8 24 6الى  4من 

 %42.7 47 فؤعلى 7من 

دورات و  3-1% من 30.0% لم ٌجري دورة فقط و  5.5من حٌث عدد الدورات التً حضرتها نجد أن 

 .علىسنوات فؤ 7% من  42.7ت و سنوا 6-4% من  21.8

 التساؤالت:

 أثر تدریب الموارد البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة

  سیریتل( في شركة التدریب خارج العملمستوى التدریب الموارد البشریة من حیث )ما ىو  -

واالعتماد  التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد  التدرٌب خارج العملتقٌٌم  مستوىلمعرفة 

، كما همٌةاألهمٌة النسبٌة ومستوى المعٌارٌة واأل اتوذلك من خالل استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحراف

 :ٌلً

 التدریب خارج العملمستوى تقييم لتقييم  الداالت اإلحصائية( 5جدول )

 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean   

وكة ٌتم التدرٌب فً مراكز ممل

 للشركة
110 3.71 0.81 9.23 74 0.000 

تستخدم الشركة خطة مستمرة 

فً إعداد برامج تدرٌب زمنٌة 

 وفنٌة

110 4.06 0.62 17.85 81 0.000 
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ٌهدؾ التدرٌب إلى التؤقلم مع 

المستجدات الحاصلة فً البٌئة 

 الخارجٌة للعمل

110 3.91 0.66 14.51 78 0.000 

وفق للتدرٌب  فرادٌتم اختٌار األ

 احتٌاجات الفرد والعمل
110 3.87 0.67 13.76 77 0.000 

تعتمد الشركة على تحدٌد 

مواصفات التدرٌب وتوثٌقها من 

خالل تحدٌد االحتٌاجات 

 التدرٌبٌة

110 4.01 0.58 18.17 80 0.000 

 0.000 78 20.91 0.46 3.91 110 التدرٌب خارج العمل

 SPSS المصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج

 

 التدریب خارج العمل مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادإن المتوسط الحسابً العام لتقدٌرات 

من قٌمة  أكبردرجات، وهً قٌمة  5( درجة من أصل  3.91قد بلػ ) ( تدریب الموارد البشریة) أبعاد كؤحد

ات، وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا التقٌٌم ( درج3المتوسط الحسابً المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )

ة فً هذه الدراسة من نسبة المتوسط الحسابً المعتمد أعلىوهً ، عالي وفر بمستوى%( والذي ٌقابل ت78)

( فقط مما ٌدل على 0.46ٌاري الكلً عن المتوسط الحسابً )( وبلؽت قٌمة االنحراؾ المع% 60والبالؽة )

( اعتبرت سٌرٌتلعٌنة الدراسة )العاملٌن فً شركة تتقارب حول المتوسط الحسابً، وأن جابات وأنها تقارب اإل

 هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً. التدریب خارج العمل أن مستوى

تستخدم الشركة خطة )العبارة فً الشركة  التدریب خارج العمل احتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم مستوى اعتماد

( وان الوزن النسبً لإلجابات هو 4.06متوسط االجابات علٌها) بتدرٌب زمنٌة وفنٌة(  مستمرة فً إعداد برامج 

ٌدل على وجود  0.05من مستوى الداللة المفترض  اصؽر(   0.000مستوى  الداللة الحسابٌة ) و%(  81) 

وى هذه مستوتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادفارق جوهري بٌن متوسط اجابات 

دال احصائٌاً، واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة ( عالي) بمستوى التدریب خارج العمل كؤحد عبارات اعتمادالعبارة 

 4.01( بمتوسط تعتمد الشركة على تحدٌد مواصفات التدرٌب وتوثٌقها من خالل تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة)

ٌهدؾ التدرٌب إلى التؤقلم مع وفً المرتبة الثالثة ) وبمستوى تقٌٌم بتوفرها بدرجة )عالٌة( دال احصائٌاً 

ٌتم اختٌار % عالً، ٌلٌها العبارة ) 78بوزن نسبً للتقٌٌم  المستجدات الحاصلة فً البٌئة الخارجٌة للعمل(

ٌتم د عبارة )ج( بمستوى عالً اٌضاً، وفً المرتبة الخامسة نللتدرٌب وفق احتٌاجات الفرد والعمل فراداأل

 بدرجة توفر عالً . 3.71( بمتوسط ً مراكز مملوكة للشركةالتدرٌب ف

  سیریتل( في شركة العمل داخلالتدریب مستوى التدریب الموارد البشریة من حیث )ما ىو  -
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واالعتماد  التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد  العمل داخلالتدریب  تقٌٌم مستوىلمعرفة 

، واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة ومستوى األهمٌة المتوسطات الحسابٌة خالل استخراجمن وذلك 

 :كما ٌلً

 العمل داخلالتدریب تقییم مستوى لتقييم  الداالت اإلحصائية( 6)جدول 

 العدد العبارة 
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري
T 

 الوزن

 النسبً %

 اندالنت

 االحصائٍت

درٌب تهتم اإلدارة بتؤهٌل وت

 العمل أفراد
110 4.09 0.58 19.61 82 0.000 

هناك نتائج مرضٌة للعملٌة 

 التدرٌبٌة على الشركة
110 3.85 0.66 13.55 77 0.000 

ٌعتبر البرنامج التدرٌبً تجربة 

 تدرٌبٌة ناجحة بالنسبة للموظفٌن
110 4.03 0.60 18.03 81 0.000 

لدى المتدربٌن رؼبة فً 

لالزم الحصول على التدرٌب ا

 لعملهم

110 4.10 0.65 17.78 82 0.000 

تسعى الشركة للمواظبة على 

تدرٌب ورفع كفاءة المتدربٌن 

 من خالل عقد الدورات التدرٌبٌة

110 4.05 0.63 17.47 81 0.000 

إٌجاد الثقة بٌن المدّرب 

والمتدرب من خالل التعامل 

 الواضح والصرٌح

110 4.01 0.66 16.12 80 0.000 

 0.000 80 21.52 0.50 4.02 110 العمل داخل التدرٌب

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 العمل داخلالتدریب  مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادإن المتوسط الحسابً العام لتقدٌرات 

من قٌمة  أكبردرجات، وهً قٌمة  5( درجة من أصل  4.02قد بلػ ) ( تدریب الموارد البشریة) أبعاد كؤحد

( درجات، وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا التقٌٌم 3المتوسط الحسابً المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )

من نسبة المتوسط الحسابً المعتمدة فً هذه الدراسة  أعلىوهً ،  عالي وفر بمستوى%( والذي ٌقابل ت80)

( فقط مما ٌدل على 0.50النحراؾ المعٌاري الكلً عن المتوسط الحسابً ) % ( وبلؽت قٌمة ا 60والبالؽة )

( اعتبرت سٌرٌتلعٌنة الدراسة )العاملٌن فً شركة تقارب االجابات وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابً، وأن 

 هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً. العمل داخلالتدریب  أن مستوى

لدى المتدربٌن رؼبة فً )العبارة فً الشركة  العمل داخلالتدریب  ى اعتماداحتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم مستو

 82( وان الوزن النسبً لإلجابات هو ) 4.10متوسط االجابات علٌها) بالحصول على التدرٌب الالزم لعملهم(  
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ٌدل على وجود فارق  0.05من مستوى الداللة المفترض  صؽرأ( 0.000مستوى  الداللة الحسابٌة )و%( 

العبارة مستوى هذه وتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادجوهري بٌن متوسط اجابات 

تهتم دال احصائٌاً، واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة )( عالي) بمستوى العمل داخلالتدریب  كؤحد عبارات اعتماد

ٌٌم بتوفرها بدرجة )عالٌة( دال احصائٌاً وفً وبمستوى تق 4.09( بمتوسط العمل أفراداإلدارة بتؤهٌل وتدرٌب 

%  81بوزن نسبً للتقٌٌم  ٌعتبر البرنامج التدرٌبً تجربة تدرٌبٌة ناجحة بالنسبة للموظفٌن(المرتبة الثالثة )

تسعى الشركة للمواظبة على تدرٌب ورفع كفاءة المتدربٌن من خالل عقد الدورات عالً، ٌلٌها العبارة )

إٌجاد الثقة بٌن المدّرب والمتدرب من خالل د عبارة )لً اٌضاً، وفً المرتبة الخامسة نجعا( بمستوى التدرٌبٌة

هناك نتائج مرضٌة للعملٌة التدرٌبٌة خٌراً )بدرجة توفر عالً، وأ 4.01( بمتوسط التعامل الواضح والصرٌح

 ( باعتماد وتقٌٌم بدرجة عالٌة.على الشركة

  سیریتلمن حیث )محتوى التدریب( في شركة  مستوى التدریب الموارد البشریةما ىو  -

واالعتماد  التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد  التدرٌبمحتوى  تقٌٌم مستوىلمعرفة  .6

واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة ومستوى  خالل استخراج المتوسطات الحسابٌةمن وذلك 

:، كما ٌلًاألهمٌة
 محتوى التدریبمستوى تقييم لتقييم  ت اإلحصائيةالداال( 7)جدول 

 العدد العبارة 
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري
T 

 الوزن

 النسبً %

 اندالنت

 االحصائٍت

ٌتصؾ مشاركة الموظفٌن فً 

البرنامج التدرٌبً بالناجح إلى 

 حد ما

110 3.93 0.60 16.17 79 0.000 

هناك عدالة فً توزٌع الفرص 

 التدرٌبٌة
110 3.61 0.90 7.10 72 0.000 

المادة التدرٌبٌة التً توفرها 

 الشركة مفٌدة للموظفٌن
110 4.05 0.61 17.93 81 0.000 

ٌوجد تخطٌط مسبق لعملٌة 

 التدرٌب
110 3.95 0.75 13.18 79 0.000 

 0.000 78 16.21 0.57 3.88 110  محتوى التدرٌب  

 SPSSج المصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنام

 

 التدرٌب كؤحدمحتوى  مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادإن المتوسط الحسابً العام لتقدٌرات 

من قٌمة المتوسط  أكبردرجات، وهً قٌمة  5( درجة من أصل  3.88قد بلػ ) ( تدریب الموارد البشریة) أبعاد

%( 78وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا التقٌٌم )( درجات، 3الحسابً المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )
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 60من نسبة المتوسط الحسابً المعتمدة فً هذه الدراسة والبالؽة ) أعلى، وهً  عالي وفر بمستوىوالذي ٌقابل ت

( فقط مما ٌدل على تقارب االجابات 0.57% ( وبلؽت قٌمة االنحراؾ المعٌاري الكلً عن المتوسط الحسابً ) 

 ( اعتبرت أن مستوىسٌرٌتلعٌنة الدراسة )العاملٌن فً شركة تقارب حول المتوسط الحسابً، وأن وأنها ت
 التدرٌب هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً.محتوى 

المادة التدرٌبٌة التً توفرها )العبارة التدرٌب فً الشركة محتوى  احتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم مستوى اعتماد

مستوى  و%(  81ن الوزن النسبً لإلجابات هو ) أ( و4.05متوسط االجابات علٌها) ب  الشركة مفٌدة للموظفٌن(

ٌن ٌدل على وجود فارق جوهري ب 0.05من مستوى الداللة المفترض  صؽرأ( 0.000الداللة الحسابٌة )

بارات كؤحد عالعبارة مستوى هذه وتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادجابات إمتوسط 

واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة )ٌوجد تخطٌط مسبق لعملٌة دال احصائٌاً، ( عالي) بمستوى التدرٌبمحتوى  اعتماد

وبمستوى تقٌٌم بتوفرها بدرجة )عالٌة( دال احصائٌاً وفً المرتبة الثالثة )ٌتصؾ  3.95التدرٌب( بمتوسط 

% عالً، ٌلٌها العبارة  79د ما( بوزن نسبً للتقٌٌم مشاركة الموظفٌن فً البرنامج التدرٌبً بالناجح إلى ح

د عبارة )هناك عدالة فً جلً اٌضاً، وفً المرتبة الخامسة ن)ٌوجد تخطٌط مسبق لعملٌة التدرٌب( بمستوى عا

 .بدرجة توفر عالً 3.61( بمتوسط توزٌع الفرص التدرٌبٌة

  سیریتل( في شركة یبالتدر    أسالیبمستوى التدریب الموارد البشریة من حیث )ما ىو  -

وذلك واالعتماد  التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد  التدریب   أسالیب تقٌٌم مستوىلمعرفة 

:، كما ٌلًاالهمٌةمن خالل استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌارٌة واالهمٌة النسبٌة ومستوى 

 التدریب   أسالیبمستوى تقييم  لتقييم الداالت اإلحصائية( 8جدول )

 العدد العبارة 
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري
T 

 الوزن

 النسبً %

 اندالنت

 االحصائٍت

تدرٌب  أسالٌبتستخدم الشركة 

 متنوعة
110 3.95 0.62 16.04 79 0.000 

التدرٌبٌة مع  سالٌبتتناسب األ

 االحتٌاجات الوظٌفٌة
110 3.94 0.65 15.03 79 0.000 

الفرٌق المدرب على دراٌة كاملة 

 بالموضوع وٌتم االعداد الجٌد له
110 3.95 0.62 16.04 79 0.000 

تحفٌز المتدربٌن على تقبل 

التدرٌب من خالل ربط ذلك 

 بالمكافآت والترقٌات

110 3.38 0.98 4.10 68 0.000 

التدرٌبٌة  سالٌبتواكب األ

 للتطورات الحدٌثة
110 3.95 0.65 15.32 79 0.000 

 0.000 77 16.70 0.52 3.83 110 التدرٌب أسالٌب
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 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 كؤحد التدریب   أسالیب مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادإن المتوسط الحسابً العام لتقدٌرات 

من قٌمة المتوسط  أكبردرجات، وهً قٌمة  5أصل ( درجة من  3.83قد بلػ ) ( تدریب الموارد البشریة) أبعاد

%( 77( درجات، وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا التقٌٌم )3الحسابً المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )

 60من نسبة المتوسط الحسابً المعتمدة فً هذه الدراسة والبالؽة ) أعلىوهً ،  عاليوفر بمستوى والذي ٌقابل ت

( فقط مما ٌدل على تقارب االجابات 0.52قٌمة االنحراؾ المعٌاري الكلً عن المتوسط الحسابً ) % ( وبلؽت 

 ( اعتبرت أن مستوىسٌرٌتلعٌنة الدراسة )العاملٌن فً شركة وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابً، وأن 
 هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً. التدریب   أسالیب

التدرٌبٌة  سالٌبتواكب األ)العبارة فً الشركة  التدرٌب   أسالیب مستوى اعتماداحتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم 

مستوى  و%(  81ن الوزن النسبً لإلجابات هو ) أ( و3.95متوسط االجابات علٌها) بللتطورات الحدٌثة(  

على وجود فارق جوهري بٌن  ٌدلّ  0.05من مستوى الداللة المفترض  صؽرأ( 0.000الداللة الحسابٌة )

كؤحد عبارات العبارة مستوى هذه وتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادمتوسط اجابات 

 أسالٌبتستخدم الشركة دال احصائٌاً، واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة )( عالي) بمستوى التدریب   أسالیب اعتماد

)عالٌة( دال احصائٌاً وفً المرتبة الثالثة  وبمستوى تقٌٌم بتوفرها بدرجة 3.95بمتوسط ( تدرٌب متنوعة

% عالً، ٌلٌها العبارة )الفرٌق  79)تتناسب األسالٌب التدرٌبٌة مع االحتٌاجات الوظٌفٌة( بوزن نسبً للتقٌٌم 

د جلً اٌضاً، وفً المرتبة الخامسة نالمدرب على دراٌة كاملة بالموضوع وٌتم االعداد الجٌد له( بمستوى عا

بدرجة  3.38لمتدربٌن على تقبل التدرٌب من خالل ربط ذلك بالمكافآت والترقٌات( بمتوسط عبارة )تحفٌز ا

 توفر عالً.

 

  سیریتل( في شركة التدریب    تقییممستوى التدریب الموارد البشریة من حیث )ما ىو  -

وذلك من خالل عتماد واال التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد  تقییم التدریب مستوىلمعرفة 

 :، كما ٌلًاالهمٌةاستخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌارٌة واالهمٌة النسبٌة ومستوى 
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 التدریب تقییم  مستوىلتقٌٌم  الداالت اإلحصائٌة( 9جدول )

 العدد العبارة 
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري
T 

 الوزن

 النسبً %

 اندالنت

 االحصائٍت

مد الشركة على تقٌٌم نتائج تعت

التدرٌب وآثارها على المتدربٌن 

 والشركة

110 3.85 0.63 14.16 77 0.000 

تعتمد الشركة على تقٌٌم 

االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل عامل 

 باإلدارة أو القسم تابع له

110 3.96 0.56 18.13 79 0.000 

تعتمد الشركة على توثٌق مرحلة 

تنفٌذ التدرٌب فً سجالت 

 لتدرٌبا

110 4.04 0.51 21.50 81 0.000 

تعتمد الشركة على تحلٌل 

البٌانات التً تم جمعها عن 

التدرٌب وتفسٌر نتائجها وفق 

 معاٌٌر واضحة

110 3.85 0.64 13.90 77 0.000 

تعتمد الشركة على وجود 

سجالت وتقارٌر لتقٌٌم التدرٌب 

موثق ومعلن ٌحدد نواحً 

 القصور والنجاح

110 3.92 0.59 16.25 78 0.000 

تعتمد الشركة على وجود سجل 

به تقارٌر عن رد فعل 

المشاركٌن قبل وبعد انعقاد 

 التدرٌب

110 3.85 0.61 14.57 77 0.000 

تعتمد الشركة على تقٌٌم أثر 

التدرٌب على المدى البعٌد من 

وتحقٌق  األداءحٌث تحسٌن 

 األهداؾ

110 3.84 0.63 13.96 77 0.000 

 0.000 78 21.08 0.45 3.90 110 ٌبتقٌٌم التدر

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 كؤحد التدریب   تقییم مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادإن المتوسط الحسابً العام لتقدٌرات 

من قٌمة المتوسط  أكبردرجات، وهً قٌمة  5( درجة من أصل  3.90قد بلػ ) ( تدریب الموارد البشریة) أبعاد

%( 78( درجات، وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا التقٌٌم )3الحسابً المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )

 60من نسبة المتوسط الحسابً المعتمدة فً هذه الدراسة والبالؽة ) أعلى، وهً  عالي وفر بمستوىوالذي ٌقابل ت

( فقط مما ٌدل على تقارب االجابات 0.45الكلً عن المتوسط الحسابً )  % ( وبلؽت قٌمة االنحراؾ المعٌاري
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   تقییم ( اعتبرت أن مستوىسٌرٌتلعٌنة الدراسة )العاملٌن فً شركة وأنها تتقارب حول المتوسط الحسابً، وأن 

 هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً. التدریب 

تعتمد الشركة على توثٌق )العبارة فً الشركة  التدریب    تقییم احتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم مستوى اعتماد

ن الوزن النسبً لإلجابات هو ) أ( و4.04متوسط االجابات علٌها) بمرحلة تنفٌذ التدرٌب فً سجالت التدرٌب(  

ٌدل على وجود  0.05من مستوى الداللة المفترض  صؽرأ(   0.000مستوى  الداللة الحسابٌة ) و%(  81

مستوى هذه وتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادوسط اجابات فارق جوهري بٌن مت

تعتمد دال احصائٌاً، واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة )( عالي) بمستوى التدریب  تقییم كؤحد عبارات اعتمادالعبارة 

وبمستوى تقٌٌم  3.96( بمتوسط الشركة على تقٌٌم االحتٌاجات التدرٌبٌة لكل عامل باإلدارة أو القسم تابع له

تعتمد الشركة على وجود سجالت وتقارٌر لتقٌٌم بتوفرها بدرجة )عالٌة( دال احصائٌاً وفً المرتبة الثالثة )

تعتمد % عالً، ٌلٌها العبارة ) 78بوزن نسبً للتقٌٌم  التدرٌب موثق ومعلن ٌحدد نواحً القصور والنجاح(

لً اٌضاً، وفً ( بمستوى عارد فعل المشاركٌن قبل وبعد انعقاد التدرٌبالشركة على وجود سجل به تقارٌر عن 

تعتمد الشركة على تحلٌل البٌانات التً تم جمعها عن التدرٌب وتفسٌر نتائجها وفق د عبارة )المرتبة الخامسة نج

لتدرٌب على تعتمد الشركة على تقٌٌم أثر اخٌراً العبارة )بدرجة توفر عالً، وأ 3.85بمتوسط  (معاٌٌر واضحة

 ( بمستوى عالً دال احصائٌاً. وتحقٌق األهداؾ األداءالمدى البعٌد من حٌث تحسٌن 

  سیریتلمستوى المیزة التنافسیة من حیث اعتماد التدریب في شركة ما ىو  -

واالعتماد  التقٌٌم اتبرز هذ خالل عباراتهذا الب عد من  تم قٌاسفقد المیزة التنافسیة  تقٌٌم مستوىلمعرفة 

، واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة ومستوى األهمٌة خالل استخراج المتوسطات الحسابٌةمن ذلك و

:كما ٌلً

 المیزة التنافسیة   مستوى تقٌٌملتقٌٌم  الداالت اإلحصائٌة( 22جدول )

 

 العدد العبارة 
 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري
T 

 الوزن

 النسبً %

 اندالنت

 االحصائٍت

 أداءاهم التدرٌب فً تسهٌل س

العاملٌن فً الشركة فً كافة 

 االقسام

110 3.91 0.63 15.16 78 0.000 

ٌساهم التدرٌب فً زٌادة الحصة 

السوقٌة للشركة واإلقبال على 

 خدماتها

110 3.85 0.68 13.04 77 0.000 
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الموظفٌن مقارنة مع  أداءتحسن 

 العام الماضً وازدادت كفاءتهم
110 3.71 0.71 10.50 74 0.000 

تساهم العملٌة التدرٌبٌة داخل 

 الشركة فً زٌادة أرباحها
110 3.85 0.62 14.22 77 0.000 

ٌساهم تدرٌب الكوادر العاملة فً 

تحقٌق األهداؾ االستراتٌجٌة 

 للشركة

110 4.13 0.51 23.24 83 0.000 

للخبرات الموجودة لدى العمال 

دور فعال فً تحقٌق المٌزة 

 ٌةالتنافس

110 4.16 0.53 22.86 83 0.000 

تهتم الشركة بتطوٌر العملٌة 

التدرٌبٌة بما ٌتناسب مع ما 

 ٌقدمه المنافسون

110 3.84 0.75 11.72 77 0.000 

 0.000 78 20.86 0.46 3.92 110  المٌزة التنافسٌة 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 المیزة التنافسیة   تقییم مستوىالعٌنة ككل عن كافة العبارات الخاصة  أفرادٌرات إن المتوسط الحسابً العام لتقد

من قٌمة المتوسط الحسابً  أكبردرجات، وهً قٌمة  5( درجة من أصل  3.92قد بلػ ) من حیث اعتماد التدریب 

%( والذي 78تقٌٌم )( درجات، وبلؽت أهمٌة الموافقة النسبٌة على هذا ال3المعٌاري فً هذه الدراسة والبالػ )

% (  60من نسبة المتوسط الحسابً المعتمدة فً هذه الدراسة والبالؽة ) أعلى، وهً  عالي وفر بمستوىٌقابل ت

( فقط مما ٌدل على تقارب االجابات وأنها 0.46وبلؽت قٌمة االنحراؾ المعٌاري الكلً عن المتوسط الحسابً ) 

المیزة  ( اعتبرت أن مستوىسٌرٌتلراسة )العاملٌن فً شركة عٌنة الدتتقارب حول المتوسط الحسابً، وأن 

 هً بدرجة عالٌة دال احصائٌاً. التنافسیة

للخبرات الموجودة لدى )العبارة فً الشركة  المیزة التنافسیة احتلت المرتبة األولى فً تقٌٌم مستوى اعتماد 

ن الوزن النسبً لإلجابات هو أ( و4.04ٌها) متوسط االجابات علبالعمال دور فعال فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة(  

على وجود  ٌدل 0.05من مستوى الداللة المفترض  صؽرأ( 0.000الداللة الحسابٌة )  مستوىو%(  81) 

مستوى هذه وتقٌٌم  3العٌنة على هذه العبارة والمتوسط المفترض  أفرادجابات إفارق جوهري بٌن متوسط 

دال احصائٌاً، واحتلت المرتبة الثانٌة العبارة ( عالي)بمستوى  لمیزة التنافسیةا تقییم كؤحد عبارات اعتمادالعبارة 

وبمستوى تقٌٌم بتوفرها  4.13( بمتوسط ٌساهم تدرٌب الكوادر العاملة فً تحقٌق األهداؾ االستراتٌجٌة للشركة)

وقٌة للشركة واإلقبال على ٌساهم التدرٌب فً زٌادة الحصة السبدرجة )عالٌة( دال احصائٌاً وفً المرتبة الثالثة )

تساهم العملٌة التدرٌبٌة داخل الشركة فً زٌادة % عالً، ٌلٌها العبارة ) 77بوزن نسبً للتقٌٌم  خدماتها(

تهتم الشركة بتطوٌر العملٌة التدرٌبٌة بما د عبارة )( بمستوى عالً أٌضاً، وفً المرتبة الخامسة نجأرباحها
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الموظفٌن مقارنة  أداءتحسن خٌراً العبارة )أبدرجة توفر عالً، و 3.84وسط ( بمتٌتناسب مع ما ٌقدمه المنافسون

 ( بمستوى عالً دال احصائٌاً. مع العام الماضً وازدادت كفاءتهم

 

 انًجحث انثبنث: اخزجبس فشضٛبد انجحث _3_3

 فرضیات الدراسة:

ریة في تحقیق المیزة التنافسیة لدى شركة ال یوجد تأثیر لتدریب الموارد البشالفرضیة الرئیسة األولى:  اختبار 1_3_3

 سیریتل

 الفرضیة الفرعیة األولى:

 سٌرٌتللدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل خارج للتدرٌب تأثٌر دال ٌوج
 االنحدار الخطً البسٌط إلٌجاد العالقة المستقل بالتابع كما ٌلً: إجراءتم 

 

 التنافسٌة( )المٌزة والتابعالعمل(  خارج )التدرٌب المستقل بٌن المتؽٌر روالتفسٌ ( داالت عالقات االرتباط22) جدول

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .491
a

 0.241 0.234 34.217 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), التدرٌب خارج العمل 
 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 24.1والذي قٌمته تقرٌبا  لدٌنا مقٌاس معامل التفسٌرو 49.1%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

التابع %  من التؽٌرات الحاصلة فً 71.1فسر ٌ أناستطاع  العمل خارج التدرٌب لالمتؽٌر المستق % اي أن

التباٌن والذي ٌمكن من  تحلٌلأٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y)  التنافسٌة( )المٌزة

  و معنوٌة الداللة الحسابٌة )     F=34.2خالله معرفة القوة التفسٌرٌة للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة 

Sig=0.000 ًمن المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽر( وهsig=0.05لنموذج لقوة التفسٌرٌة وجود  . مما ٌإكد

  موذج ككل ذا داللة معنوٌةأي الن اإلحصائٌةاالنحدار الخطً من الناحٌة 

 التنافسٌة( )المٌزة والتابعالعمل(  خارج )التدرٌب الداالت االحصائٌة لمعادلة التؤثٌر المستقل ب عد( 20)  جدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.982 0.334   5.942 0.000 

التدرٌب خارج 

 العمل
0.495 0.085 0.491 5.849 0.000 

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

النموذج معنوٌة فً هذا العمل( له تؤثٌر ذا داللة  خارج بعد المتؽٌر المستقل )التدرٌبومن خالل الجدول نجد أن 

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة.  sig=0.000حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج نحسب 

 :هً

 العمل خارج التدرٌب (0.49)+2.91= التنافسٌة المٌزة

بمقدار تزاٌد بمقدار وحدة واحدة ٌقابله العمل(  خارج متؽٌر )التدرٌبتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

لدى  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل خارج للتدرٌب تأثٌر دٌوجوعمیو . األداءاستدامة  على إٌجابًوهو أثر  0.49

 سٌرٌتلشركة 

 

 :الثانیةالفرضیة الفرعیة 

 سٌرٌتللدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل داخل للتدرٌب تأثٌر ٌوجد ال
 لعالقة المستقل بالتابع كما ٌلً:االنحدار الخطً البسٌط إلٌجاد ا إجراءتم 

 التنافسٌة( )المٌزة والتابعالعمل(  داخل )التدرٌب المستقل بٌن المتؽٌر والتفسٌر داالت عالقات االرتباط( 23) جدول

 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .697
a

 0.486 0.481 102.201 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), التدرٌب داخل العمل 
 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 48.6والذي قٌمته تقرٌبا  لدٌنا مقٌاس معامل التفسٌرو 69.7%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

التابع من التؽٌرات الحاصلة فً % 48.6فسر ٌ أناستطاع  العمل داخل التدرٌب لالمتؽٌر المستق % اي أن

تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من أٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y) التنافسٌة( المٌزة)
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  و معنوٌة الداللة الحسابٌة )     F=102.2خالله معرفة القوة التفسٌرٌة للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة 

Sig=0.000 ًمن المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽر( وهsig=0.05لنموذج لقوة التفسٌرٌة وجود  ا ٌإكد. مم

  أي النموذج ككل ذا داللة معنوٌة اإلحصائٌةاالنحدار الخطً من الناحٌة 

 

 التنافسٌة( )المٌزة والتابعالعمل(  داخل )التدرٌب الداالت االحصائٌة لمعادلة التؤثٌر المستقل ب عد( 21) جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.318 0.259   5.086 0.000 

 0.000 10.109 0.697 0.064 0.647 العمل داخل التدرٌب

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

معنوٌة فً هذا النموذج العمل( له تؤثٌر ذا داللة  داخل تؽٌر المستقل )التدرٌببعد المومن خالل الجدول نجد أن 

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة.  sig=0.000حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج نحسب 

 :هً

 العمل داخل التدرٌب (0.64)+2.32= التنافسٌة المٌزة

 0.64بمقدار تزاٌد بمقدار وحدة واحدة ٌقابله العمل(  داخل تؽٌر )التدرٌبمتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

لدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً العمل داخل للتدرٌب تأثٌر دٌوجوعمیو . األداءاستدامة  على إٌجابًوهو أثر 

 سٌرٌتل

 

 

 

 :الثالثةالفرضیة الفرعیة 

 .سٌرٌتللدى شركة  لتنافسٌةا المٌزة تحقٌق فً التدرٌب لمحتوى تأثٌر دال ٌوج

 االنحدار الخطً البسٌط إلٌجاد العالقة المستقل بالتابع كما ٌلً: إجراءتم 
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 )المٌزة والتابعالتدرٌب(  )لمحتوى المستقل بٌن المتؽٌر والتفسٌر داالت عالقات االرتباط( 21) جدول

 التنافسٌة(

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .556
a

 0.310 0.303 48.422 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), محتوى التدرٌب    
 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 31.0والذي قٌمته تقرٌبا  لدٌنا مقٌاس معامل التفسٌرو 55.6%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

 التابع )المٌزة%  من التؽٌرات الحاصلة فً 31.0فسر ٌ أنطاع است التدرٌب لمحتوى لالمتؽٌر المستق % اي أن

تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من خالله أٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y)  التنافسٌة(

( Sig=0.000معنوٌة الداللة الحسابٌة )و    F=48.4معرفة القوة التفسٌرٌة للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة 

لنموذج االنحدار الخطً لقوة التفسٌرٌة وجود  . مما ٌإكدsig=0.05من المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽروهً 

 .داللة معنوٌة وكل ذأي النموذج ك اإلحصائٌةمن الناحٌة 

 )المٌزة والتابعالتدرٌب(  )لمحتوى الداالت االحصائٌة لمعادلة التؤثٌر المستقل ب عد( 21) جدول

 التنافسٌة(

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.169 0.254   8.535 0.000 

 0.000 6.959 0.556 0.065 0.451  محتوى التدرٌب  

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSة عبر برنامج المصدر: نتائج تحميل الباحث

 

معنوٌة فً هذا النموذج العمل( له تؤثٌر ذا داللة  داخل بعد المتؽٌر المستقل )التدرٌبومن خالل الجدول نجد أن 

 وتكون معادلة االنحدار المقدرة.  sig=0.000حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج نحسب 

 :هً

 التدرٌب لمحتوى (0.45)+0.21= التنافسٌة المٌزة
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 0.45بمقدار تزاٌد بمقدار وحدة واحدة ٌقابله التدرٌب(  متؽٌر )لمحتوىتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

لدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب لمحتوى تأثٌر دٌوجوعمیو  التنافسٌة. على المٌزة إٌجابًوهو أثر 

 سٌرٌتل

 

 

 :الرابعةالفرضیة الفرعیة 

 .سٌرٌتللدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب سالٌبأل تأثٌر دال ٌوج

 

 االنحدار الخطً البسٌط إلٌجاد العالقة المستقل بالتابع كما ٌلً: إجراءتم 

 )المٌزة والتابعالتدرٌب(  سالٌب)أل المستقل بٌن المتؽٌر والتفسٌر داالت عالقات االرتباط( 21) جدول

 التنافسٌة(

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 0.725
a

 0.526 0.522 119.903 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), أسالٌب التدرٌب 
 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 52.6والذي قٌمته تقرٌبا  لدٌنا مقٌاس معامل التفسٌرو 72.5%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

 التابع )المٌزة%  من التؽٌرات الحاصلة فً 52.6فسر ٌ أناستطاع  التدرٌب لمحتوى لالمتؽٌر المستق % اي أن

تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من خالله أٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y)  التنافسٌة(

  و معنوٌة الداللة الحسابٌة )     F=119.6معرفة القوة التفسٌرٌة للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة 

Sig=0.000 ًمن المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽر( وهsig=0.05لنموذج لقوة التفسٌرٌة وجود  . مما ٌإكد

  أي النموذج ككل ذا داللة معنوٌة اإلحصائٌةاالنحدار الخطً من الناحٌة 

 المٌزةوالتابع )( التدرٌب سالٌبأل) ( الداالت االحصائٌة لمعادلة التؤثٌر المستقل ب عد21جدول )

 (التنافسٌة

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 1.459 0.227   6.433 0.000 

 0.000 10.950 0.725 0.059 0.642 التدرٌب أسالٌب

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

معنوٌة فً هذا النموذج التدرٌب( له تؤثٌر ذا داللة  سالٌببعد المتؽٌر المستقل )ألومن خالل الجدول نجد أن 

 مقدرةوتكون معادلة االنحدار ال.  sig=0.000حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج نحسب 

 :هً

 التدرٌب أسالٌب (0.64)+2.11= التنافسٌة المٌزة

 0.64بمقدار تزاٌد بمقدار وحدة واحدة ٌقابله ( التدرٌب سالٌبأل) متؽٌرتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

ى لد التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب سالٌبأل تأثٌر دٌوجوعمیو . ةالتنافسً على المٌزة إٌجابًأثر  وهو

 .سٌرٌتلشركة 

 

 :الخامسةالفرضیة الفرعیة 

 .سٌرٌتللدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب تقٌٌم تأثٌر دال ٌوج

 

 االنحدار الخطً البسٌط إلٌجاد العالقة المستقل بالتابع كما ٌلً: إجراءتم 

 (التنافسٌة المٌزة( والتابع )رٌبالتد تقٌٌم) المستقل بٌن المتؽٌر والتفسٌر ( داالت عالقات االرتباط19)جدول 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

1 .712
a

 0.508 0.503 111.310 .000
b

 

a. Predictors: (Constant), تقٌٌم التدرٌب 
 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 50.8والذي قٌمته تقرٌبا  اس معامل التفسٌرلدٌنا مقٌو 71.2%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

 التابع )المٌزة%  من التؽٌرات الحاصلة فً 52.6فسر ٌ أناستطاع  التدرٌب تقٌٌم لالمتؽٌر المستق % اي أن

تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من خالله أٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y)  التنافسٌة(

  و معنوٌة الداللة الحسابٌة )     F=111.3ٌة للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة معرفة القوة التفسٌر

Sig=0.000 ًمن المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽر( وهsig=0.05لنموذج لقوة التفسٌرٌة وجود  . مما ٌإكد

  أي النموذج ككل ذا داللة معنوٌة اإلحصائٌةاالنحدار الخطً من الناحٌة 
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 المٌزة( والتابع )التدرٌب تقٌٌم) حصائٌة لمعادلة التؤثٌر المستقل ب عد( الداالت اال20جدول )

 (التنافسٌة

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.052 0.274   3.844 0.000 

 0.000 10.550 0.712 0.070 0.735 تقٌٌم التدرٌب

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

معنوٌة فً هذا النموذج حسب ( له تؤثٌر ذا داللة التدرٌب تقٌٌم) بعد المتؽٌر المستقلومن خالل الجدول نجد أن 

 :هً وتكون معادلة االنحدار المقدرة.  sig=0.000حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج ن

  تقٌٌم التدرٌب (0.73)+2.210= التنافسٌة المٌزة

 0.73بمقدار تزاٌد بمقدار وحدة واحدة ٌقابله ( التدرٌب تقٌٌم) متؽٌرتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

لدى  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً التدرٌب تقٌٌم تأثٌر دٌوجوعمیو . التنافسٌة على المٌزة إٌجابً وهو أثر

 .سٌرٌتلشركة 

 الفرضیة الرئیسة:
 .سٌرٌتللدى شركة  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً للتدرٌب تؤثٌر دال ٌوج -

التدرٌب معاً بالتابع كما  أبعاد إلٌجاد العالقة المستقل STEPWISEاالنحدار الخطً المتعدد بطرٌقة  إجراءتم 

 :ٌلً

 المٌزة( والتابع )التدرٌب أبعاد) المستقل بٌن المتؽٌر والتفسٌر الرتباط( داالت عالقات ا21) جدول

 (التنافسٌة
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 
F Sig. 

2 .766
b

 0.587 0.579 75.974 .000
c

 

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 
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 58.7والذي قٌمته تقرٌبا  نا مقٌاس معامل التفسٌرلدٌو 76.6%   وهو معامل االرتباط قٌمته Rلدٌنا المقٌاس 

 التابع )المٌزةمن التؽٌرات الحاصلة فً % 52.6فسر ٌ أناستطاع  التدرٌب لالمتؽٌر المستق % اي أن

تحلٌل التباٌن والذي ٌمكن من خالله أٌضاً جدول ال وٌظهر أخرى.( والباقً ٌعزى الى عوامل Y) التنافسٌة(

( Sig=0.000الحسابٌة ) ومعنوٌة الداللة    F=75.9للنموذج ككل عن طرٌق احصائٌة  معرفة القوة التفسٌرٌة

لنموذج االنحدار الخطً لقوة التفسٌرٌة وجود  . مما ٌإكدsig=0.05من المعنوٌة الداللة القٌاسٌة  أصؽروهً 

  أي النموذج ككل ذا داللة معنوٌة اإلحصائٌةمن الناحٌة 

 (التنافسٌة المٌزة( والتابع )التدرٌب أبعادلمعادلة التأثير المستقل ُبعد )الداالت االحصائية  (22جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 (Constant) 0.911 0.254   3.591 0.000 

 0.000 4.530 0.435 0.085 0.385 التدرٌب أسالٌب

 0.000 3.964 0.381 0.099 0.393 تقٌٌم التدرٌب

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

( التدرٌب، تقٌٌم التدرٌب فقط أسالٌبمن حٌث ) التدرٌب أبعاد) بعد المتؽٌر المستقلومن خالل الجدول نجد أن 

حٌث قٌمتها  sig<0.05حٌث دالة المعنوٌة  tموذج نمعنوٌة فً هذا النموذج حسب ذا داللة لهما تؤثٌر 

sig=0.000  .هً وتكون معادلة االنحدار المقدرة: 

 التدرٌب أسالٌب0.38+ تقٌٌم التدرٌب  (0.73)+2.21 = التنافسٌةالمٌزة 

 على المٌزة هما األكثر تؤثٌراً ( التدرٌب بأسالٌ ،التدرٌب تقٌٌم) متؽٌرتدل المعادلة السابقة أن كل زٌادة فً 

لدى  التنافسٌة المٌزة تحقٌق فًتأثٌراً التدرٌب( األكثر  أسالٌبو التدرٌب تقٌٌم (تأثٌر دٌوجوعمیو . التنافسٌة

 .سٌرٌتلشركة 

 

مدى توافر  إحصائية في آراء العاممين حول ةال توجد فروق جوىرية ذات داللاختبار الفرضیة الرئیسة الثانیة:  2_3_3
أبعاد التدريب اإلداري في شركة سيريتل وفقًا لمخصائص الديموغرافية ) الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، والمستوى 

 اإلداري، وسنوات الخبرة(

 دراسة الفروق تبعا للبٌانات التعرٌفٌة -
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 تبعا للفئة العمرٌة -

 العمرية. لمفئة تبعا One way anovaاختبار  إجراءتم 

 الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا لمفئة العمرية (23جدول )
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

التدرٌب خارج 
 العمل

Between Groups 0.913 3 0.304 1.471 0.227 

Within Groups 21.929 106 0.207     

Total 22.842 109       

 داخل التدرٌب
العمل 

Between Groups 2.026 3 0.675 2.857 0.041 

Within Groups 25.056 106 0.236     

Total 27.082 109       

محتوى التدرٌب  
  

Between Groups 2.036 3 0.679 2.153 0.098 

Within Groups 33.427 106 0.315     

Total 35.464 109       

 Between Groups 1.917 3 0.639 2.439 0.069 التدرٌب أسالٌب

Within Groups 27.778 106 0.262     

Total 29.695 109       

 Between Groups 1.287 3 0.429 2.210 0.091 تقٌٌم التدرٌب

Within Groups 20.573 106 0.194     

Total 21.859 109       

 Between Groups 1.244 3 0.415 1.994 0.119  المٌزة التنافسٌة 

Within Groups 22.043 106 0.208     

Total 23.287 109       

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.227دالة المعنوية لالختبار  أننجد  (العملالتدريب خارج من حيث )
 من حيث الفئة العمرية سيريتلشركة  لدى( عملالالتدريب خارج ) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

 يوجدوبالتالي ) 0.05أصغر من القياسية  Sig=0.04دالة المعنوية لالختبار  أن( نجد العمل داخل التدريبمن حيث )
 من حيث الفئة العمرية سيريتلشركة  لدى( العمل داخل التدريب) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

فروق  يوجد الوبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.09نجد ان دالة المعنوية لالختبار  تدريب(المحتوى من حيث )
 من حيث الفئة العمرية سيريتلشركة  لدى التدريب(محتوى ) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال التالي )وب 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.06( نجد ان دالة المعنوية لالختبار التدريب أساليبمن حيث )
 من حيث الفئة العمرية سيريتلشركة  لدى( التدريب أساليب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.09( نجد ان دالة المعنوية لالختبار تقييم التدريبمن حيث )
 من حيث الفئة العمرية يريتلسشركة  لدى( التدريبتقييم ) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.11( نجد ان دالة المعنوية لالختبار الميزة التنافسيةمن حيث )
 من حيث الفئة العمرية سيريتلشركة  لدى( التنافسيةالميزة ) تقييمذات داللة معنوية 
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 تبعا لممؤىل العممي

 لممؤىل العممي.تبعا  One way anovaاختبار  إجراءتم 

 لممؤىل العممي( الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا 24جدول )

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

التدرٌب خارج 
 العمل

Between 
Groups 

0.692 3 0.231 1.103 0.351 

Within Groups 22.151 106 0.209     

Total 22.842 109       

 Between العمل داخل تدرٌبال
Groups 

0.709 3 0.236 0.949 0.420 

Within Groups 26.374 106 0.249     

Total 27.082 109       

 Between  محتوى التدرٌب  
Groups 

1.627 3 0.542 1.699 0.172 

Within Groups 33.837 106 0.319     

Total 35.464 109       

 Between لتدرٌبا أسالٌب
Groups 

0.571 3 0.190 0.693 0.558 

Within Groups 29.124 106 0.275     

Total 29.695 109       

 Between تقٌٌم التدرٌب
Groups 

0.396 3 0.132 0.651 0.584 

Within Groups 21.464 106 0.202     

Total 21.859 109       

 Between  المٌزة التنافسٌة 
Groups 

0.200 3 0.067 0.306 0.821 

Within Groups 23.087 106 0.218     

Total 23.287 109       

 SPSSالمصدر: نتائج تحميل الباحثة عبر برنامج 

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.351نجد ان دالة المعنوية لالختبار  (العملالتدريب خارج من حيث )
 من حيث المؤىل العممي سيريتلشركة  لدى( العملالتدريب خارج ) تقييمداللة معنوية  فروق ذات

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.42( نجد ان دالة المعنوية لالختبار العمل داخل التدريبمن حيث )
 من حيث المؤىل العممي لسيريتشركة  لدى( العمل داخل التدريب) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.17نجد ان دالة المعنوية لالختبار  التدريب(محتوى من حيث )
 من حيث المؤىل العممي سيريتلشركة  لدى التدريب(محتوى ) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.55ختبار ( نجد ان دالة المعنوية لالالتدريب أساليبمن حيث )
 من حيث المؤىل العممي سيريتلشركة  لدى( التدريب أساليب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.58( نجد ان دالة المعنوية لالختبار تقييم التدريبمن حيث )
 من حيث المؤىل العممي سيريتلشركة  لدى( التدريبتقييم ) تقييممعنوية ذات داللة 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.82( نجد ان دالة المعنوية لالختبار الميزة التنافسيةمن حيث )
 من حيث المؤىل العممي سيريتلشركة  لدى( التنافسيةالميزة ) تقييمذات داللة معنوية 
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 دد سنوات الخبرةع

 .عدد سنوات الخبرةتبعا  One way anovaاختبار  إجراءتم 

 عدد سنوات الخبرة( الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا 25جدول )
 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

التدرٌب خارج 
 العمل

Between Groups 0.281 3 0.094 0.439 0.725 

Within Groups 22.562 106 0.213     

Total 22.842 109       

 داخل التدرٌب
العمل 

Between Groups 0.562 3 0.187 0.749 0.525 

Within Groups 26.520 106 0.250     

Total 27.082 109       

 Between Groups 0.492 3 0.164 0.498 0.685  محتوى التدرٌب  

Within Groups 34.971 106 0.330     

Total 35.464 109       

 Between Groups 0.241 3 0.080 0.290 0.833 التدرٌب أسالٌب

Within Groups 29.453 106 0.278     

Total 29.695 109       

 Between Groups 0.342 3 0.114 0.561 0.642 تقٌٌم التدرٌب

Within Groups 21.518 106 0.203     

Total 21.859 109       

 Between Groups 0.287 3 0.096 0.442 0.724  المٌزة التنافسٌة 

Within Groups 22.999 106 0.217     

Total 23.287 109       

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.725دالة المعنوية لالختبار  أننجد  (العملالتدريب خارج من حيث )
 من حيث عدد سنوات الخبرة سيريتللدى شركة  (التدريب خارج العمل) تقييمداللة معنوية  فروق ذات

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.52( نجد ان دالة المعنوية لالختبار العمل داخل التدريبمن حيث )
 من حيث عدد سنوات الخبرة ريتلسيلدى شركة ( العمل داخل التدريب) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.68( نجد ان دالة المعنوية لالختبار بمحتوى التدريمن حيث )
 من حيث عدد سنوات الخبرة سيريتللدى شركة  (محتوى التدريب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.83عنوية لالختبار دالة الم أن( نجد التدريب أساليبمن حيث )
 من حيث عدد سنوات الخبرة سيريتللدى شركة  (التدريب أساليب) تقييمذات داللة معنوية 

ق فرو  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.64دالة المعنوية لالختبار  أن( نجد تقييم التدريبمن حيث )
 من حيث عدد سنوات الخبرة سيريتللدى شركة ( تقييم التدريب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.72( نجد ان دالة المعنوية لالختبار الميزة التنافسيةمن حيث )
 عدد سنوات الخبرةمن حيث  سيريتللدى شركة ( الميزة التنافسية) تقييمذات داللة معنوية 
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 حسب الجنس

 .الجنستبعا  independent t testاختبار  إجراءتم 

 لمجنس( الداالت االحصائية الختبار الفروق تبعا 26جدول )
 

 N Mean الجنس
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
df sig 

 التدرٌب خارج العمل
 0.44 3.95 70 ذكر

1.09 108 0.28 
 0.48 3.85 40 انثى

 العمل داخل التدرٌب
 0.49 4.02 70 ذكر

-0.17 108 0.87 
 0.52 4.03 40 انثى

  محتوى التدرٌب  
 0.44 3.96 70 ذكر

1.85 108 0.07 
 0.73 3.75 40 انثى

 التدرٌب أسالٌب
 0.53 3.82 70 ذكر

-0.29 108 0.77 
 0.51 3.85 40 انثى

 تقٌٌم التدرٌب
 0.45 3.91 70 ذكر

0.31 108 0.75 
 0.45 3.88 40 انثى

  المٌزة التنافسٌة 
 0.46 3.94 70 ذكر

0.76 108 0.45 
 0.47 3.88 40 انثى

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.28نجد ان دالة المعنوية لالختبار  (العملالتدريب خارج من حيث )
 الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة  (خارج العملالتدريب ) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

 يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.87( نجد ان دالة المعنوية لالختبار العمل داخل التدريبمن حيث )
 الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة  (العمل داخل التدريب) تقييمفروق ذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.07نجد ان دالة المعنوية لالختبار  (محتوى التدريبمن حيث )
 الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة  (محتوى التدريب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  ديوجال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.77( نجد ان دالة المعنوية لالختبار التدريب أساليبمن حيث )
  الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة  (التدريب أساليب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.75( نجد ان دالة المعنوية لالختبار تقييم التدريبمن حيث )
 الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة  (تقييم التدريب) تقييمذات داللة معنوية 

فروق  يوجدال وبالتالي ) 0.05من القياسية  أكبر Sig=0.45دالة المعنوية لالختبار  أن( نجد الميزة التنافسيةحيث ) من
 .الجنسمن حيث  سيريتللدى شركة ( الميزة التنافسية) تقييمذات داللة معنوية 

 

 القٌم المستبعدة من النموذج(( )27وفٌما ٌلً جدول بالبواقً رقم )

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

-057.- التدرٌب خارج العمل 2
c
 -0.667 0.506 -0.065 0.523 
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201. العمل داخل التدرٌب
c
 1.841 0.068 0.176 0.315 

018.  محتوى التدرٌب  
c
 0.205 0.838 0.020 0.481 

a. Dependent Variable:  المٌزة التنافسٌة  

c. Predictors in the Model: (Constant), أسالٌب التدرٌب التدرٌب, تقٌٌم 
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 :ٔانزٕصٛبد َزبئح انذساسخانًجحث انشاثع: _4_3
 

 :النتائج_1_4_3

 :توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

يب بمجاالتيا )خارج العمل، داخل العمل، محتوى التدريب، كانت استجابة العينة بالنسبة لفقرات استبانة التدر  .2
أساليب التدريب، تقييم التدريب( عالية ودلت من منظور العينة عمى ممارسة عالية إلدارة التدريب في شركة 

 .سيريتل، عمى المجاالت الخمس

 سيريتلشركة لدى  التنافسية الميزة تحقيق في ساليب التدريب( األكثر تأثيراً أالتدريب و  قييم)ت. 
  ،من المالحظ أنو يوجد تأثير لمتدريب بأبعاده )التدريب داخل العمل، والتدريب خارج العمل، وتقييم التدريب

 وأساليب التدريب، ومحتوى التدريب( في تحقيق القدرة التنافسية لدى شركة سيريتل.
  ًمستوى أبعاد التدريب جميعيا في بدرجة عالية دال احصائيا 
  التدريب خارج العمل، وتقييم التدريب، وأساليب التدريب، ) في تقييم أبعاد التدريبذات داللة معنوية  فروق يوجدال

 شركة سيريتل من حيث الفئة العمرية لدى ومحتوى التدريب( وتقييم الميزة التنافسية
 تقييمفروق ذات داللة معنوية  يوجد (التدريب داخل العمل )ئة العمريةشركة سيريتل من حيث الف لدى 
  التدريب خارج العمل، وتقييم التدريب داخل العمل، ) في تقييم أبعاد التدريبفروق ذات داللة معنوية  يوجدال

 من حيث المؤىل العمميشركة سيريتل  لدى التدريب، وأساليب التدريب، ومحتوى التدريب( وتقييم الميزة التنافسية
 التدريب خارج العمل، وتقييم التدريب داخل العمل، ) عاد التدريبفي تقييم أبفروق ذات داللة معنوية  وجدال ي

من حيث عدد سنوات شركة سيريتل  لدى التدريب، وأساليب التدريب، ومحتوى التدريب( وتقييم الميزة التنافسية
 .الخبرة

 عمل، وتقييم التدريب خارج الالتدريب داخل العمل، ) في تقييم أبعاد التدريبفروق ذات داللة معنوية  وجدال ي
 الجنس.من حيث شركة سيريتل  لدى التدريب، وأساليب التدريب، ومحتوى التدريب( وتقييم الميزة التنافسية

 

 :التوصٌات_2_4_3

 :دل ت الدراسة عمى وجود تأثير لتدريب الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية فإن  الباحثة توصي بما يمي ما أن  نتائجب

 . التنوع بميارات الموارد البشرية لمواكبة السوق أجلثيف البرامج التدريبية من تكأىمي ة عمى  .1
 .دارات في الشركة بتعزيز دورىا في تصميم البرامج التدريبية سواء الداخمية والخارجيةضرورة قيام اإل .2
ديثة لمواكبة آخر زيادة االىتمام بالتدريب خارج العمل لما لو من تأثير ىام في اكتساب المعارف الخارجية الح .3

دخال معارف جديدة لمسوق المحمية.  التحديثات عمى المستوى العالمي وا 
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غنائيا.تعزيز الميارات لاالىتمام بالتدريب داخل العمل لما   .4  الفردية والجماعية لمموظفين وا 
بيا وتطويرىا زيادة االىتمام بما أنو يوجد تأثير ألساليب التدريب في تحقيق القدرة التنافسية لمشركة فيجب  .5

حداثة من خالل االستفادة مما تمتمكو الشركة من قدرات  أكثرساليب أبطرق و  وتحديثيا بشكل دوري ومستمر
 لمواكبة لمعاممين الفرصة إلتاحة المتبعة غير أخرى تدريبية أساليب استخدام في التوسعو ، بشرية ومالية ومعموماتية

 المستجدات.
عتماد الضرورة يم الدورة التدريبية أىمية واضحة في تطوير العاممين فيناك لوفي ضوء أن لمحتوى التدريب وتقي .6

عممية وانتياء  التدريبية بأسساالحتياجات  ابتداًء من تحميلالتدريبية  العممية إلنجازمراحل واضحة وىادفة 
جراء تمك الخط بمرحمة التقييم لمبرنامج التدريبي بيدف اجراء التحسين والتطوير المستمر  وات بشكل دوري.وا 

 العاممين يشعر حتى التدريبية لمعممية الالحقة التدريب وآثار التدريب محتوى إلى اإلدارة التفات يجبكما  .7
 اآلفاق وتوسيع واكتساب الخبرة المعرفة زيادة أجل من تعقد التدريبية الدورة بأن التدريبية الدورات في المشاركين

في الشركة باالطالع عمى المراكز  اإلداراتلميزة التنافسية ضرورة قيام ضرورة االىتمام بالجوانب المتعمقة با .8
التدريبية المتخصصة وجمع المعمومات عنيا ووضع ضوابط لاللتزام بيا مما يساعد عمى العمل التدريبي في 

 الشركة
 .والفنية تأىيل وتدريب العاممين في كافة المستويات اإلدارية .9
 من قطاع االتصاالت. شركات أخرىفي تحقيق الميزة التنافسية لب والتأىيل تتعمق بأثر التدرياجراء أبحاث  .10
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 انًالحق

 االسزجٛبٌ

 

 تحیَّة طیَّبة وبعد...

 بعنوان: ،الماجستيراستكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الذي تم إعداده  االستبيانأضع بين أيديكم ىذا 

 افسیة لشركات األعمالأثر تدریب الموارد البشریة في تعزیز المیزة التن

The Impact of Human Resources Training in Enhancing the Competitive Advantage 

of Business Companies 

من حضرتكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة االستبيان المرفق بدقة وموضوعية  ةرجو الباحثتولغرض إكمال ىذه الدراسة، 

 ل تحقيق أىداف البحث والخروج بنتائج وتوصيات واقعية.راجيًا عدم إغفال أي سؤال من أج

إن األسئمة الواردة في االستبيان ستستخدم لألغراض العممية فقط، وكل ما يرد فيو من معمومات سيبقى سريًا وغير قابل 

 لمنشر، ولن ُيسمح ألحد باالطالع عمييا من غير الميتمين بالبحث العممي.

 لحسـن تعاونكـممـع فائـق الشـكـر والتقدیـر 
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ال عم مات ال    ة 

 ال   

ذ                                          أن ى                

 :الع  

( س ة 34 إلى )25)            م  )        س ة     25)أق  م  )

 س ة (54) إلى (45)             م            (44) إلى (35)م  

 س ة (55)أك   م  

 العم ي:- ال  ى     3

ثان  ة عامة                        معي  م  س          

شيادة جام  ة                        دبم م 

    داك  رهماج     

 ال   ة:- ع د س  ات 4   

 س ة خ  ة 6-10                  م     س  ات فأق       5

 س ة خ  ة فأك   16                      س ة   11-15م  

 ال   في:- ال     5   

إدارة عم ا إدارة وس ى  

ا                          نيإدارة د

 ع د ال ورات :

   دورات فأعمى                 ل  اج   وال 7 دورات               6-4 دورات                      1-3
 دورة
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 محىر 

 انتدرٌب خارج انعمم

 مىافق

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 غٍر

 مىافق

 أبدا  

      ٌتم التدرٌب فً مراكز مملوكة للشركة 1

برامج تدرٌب  إعدادتستخدم الشركة خطة مستمرة فً  2

 زمنٌة وفنٌة

     

اصلة فً ٌهدؾ التدرٌب على التؤقلم مع المستجدات الح 3

 البٌئة الخارجٌة للعمل

     

      الفرد والعمل احتٌاجاتللتدرٌب وفق  فرادٌتم اختٌار األ 4

 التدرٌب احتٌاجات مواصفات تحدٌدتعتمد الشركة على  5

 ٌةالتدرٌب حتٌاجاتتحدٌد اال من خالل وتوثٌقها

     

 

 مىافق العمل داخل التدرٌب 

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 رغٍ

 مىافق

 أبدا  

      العمل أفراد وتدرٌب بتؤهٌل اإلدارة تهتم 1

      .الشركة علىللعملٌة التدرٌبٌة  مرضٌة نتائج هناك 2

بالنسبة  تدرٌبٌة ناجحة تجربة التدرٌبً البرنامج ٌعتبر 3

 للموظفٌن

     

الحصول على التدرٌب الالزم  فً رؼبة المتدربٌن لدى 4

 .لعملهم

     

كفاءة  ورفع تدرٌب على الشركة للمواظبة تسعى 5

 التدرٌبٌة الدورات عقد خالل من المتدربٌن

     

خالل التعامل  إٌجاد الثقة بٌن المدرب والمتدرب من 6

 الواضح والصرٌح
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 مىافق محتوى التدرٌب 

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 غٍر

 مىافق

 أبدا  

 ٌن فً البرنامج التدرٌبً بالناجحتتصؾ مشاركة الموظف 1

 .ما حد إلى

     

      .التدرٌبٌة الفرص توزٌع فً عدالة هناك 2

      للموظفٌن مفٌدة التً توفرها الشركة التدرٌبٌة المادة 3

      التدرٌب لعملٌة مسبق ٌوجد تخطٌط 4

       

 

  

 مىافق .التدرٌب أسالٌب 

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 غٍر

 مىافق

 أبدا  

      تدريب متنوعة أساليب الشركةستخدم ت 1

      .الوظٌفٌة مع االحتٌاجات التدرٌبٌة سالٌباأل ناسبتت 2

وٌتم  كاملة بالموضوع دراٌة على المدرب الفرٌق 3

 عداد الجٌد لهاإل
     

 ذلك ربط من خالل التدرٌب تقبل على المتدربٌن تحفٌز 4

 .والترقٌات بالمكافآت

     

      التدرٌبٌة للتطورات الحدٌثة سالٌباألتواكب  5

 

 مىافق تقٍٍم انتدرٌب 

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 غٍر

 مىافق

 أبدا  

 عهٗ ثبسْبآٔ انزذسٚت َزبئح رعزًذ انششكخ عهٗ رقٛٛى 1

 ٔانششكخانًزذسثٍٛ 
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 رعزًذ انششكخ عهٗ رقٛٛى االحزٛبخبد انزذسٚجٛخ نكم عبيم 2

 زبثع نّانانقسى  أٔثبإلداسح 

     

انزذسٚت فٙ  يشحهخ رُفٛزرعزًذ انششكخ عهٗ رٕثٛق  3

 سدالد انزذسٚت 

     

رعزًذ انششكخ عهٗ رحهٛم انجٛبَبد انزٙ رى خًعٓب عٍ  4

 انزذسٚت ٔرفسٛش َزبئدٓب ٔفق يعبٚٛش ٔاضحخ

     

رعزًذ انششكخ عهٗ ٔخٕد سدالد ٔرقبسٚش نزقٛٛى انزذسٚت  5

 ثق ٔيعهٍ ٚحذد َٕاحٙ انقصٕس ٔانُدبذيٕ

     

رعزًذ انششكخ عهٗ ٔخٕد سدم ثّ رقبسٚش عٍ سد فعم  6

 قجم ٔثعذ اَعقبد انزذسٚت  انًشبسكٍٛ

     

رعزًذ انششكخ عهٗ رقٛٛى أثش انزذسٚت عهٗ انًذٖ انجعٛذ  7

 ٔرحقٛق األْذاف األداءيٍ حٛث رحسٍٛ 

     

 عهٗ ثبسْبآٔ انزذسٚت َزبئح رعزًذ انششكخ عهٗ رقٛٛى 8

 ٔانششكخانًزذسثٍٛ 

     

       

 

 

 مىافق المٌزة التنافسٌة  

 بشّدة

 

 مىافق

 

 محاٌد

 غٍر

 مىافق

 غٍر

 مىافق

 أبدا  

العاممين في الشركة في  أداء تسييل في التدريب ساىم 1

 كافة االقسام

     

واالقبال لمشركة  السوقية الحصة يساىم التدريب في زيادة 2

 دماتياخ عمى

     

 وازدادت ماضيال العام مع مقارنة الموظفين أداء تحسن 3

 كفاءتيم

     

      تساىم العممية التدريبية داخل الشركة في زيادة أرباحيا 4
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يساىم تدريب الكوادر العاممة في تحقيق األىداف  5

 االستراتيجية لمشركة

     

حقيق الميزة لمخبرات الموجودة لدى العمال دور فعال في ت 6

 التنافسية

     

تيتم الشركة بتطوير العممية التدريبية بما يتناسب مع ما  7

 يقدمو المنافسون

 

     

 المراجع
 

 ( ،1999الحمادي عمي" ،)طريقة ووصية لتصبح مدربًا ناجحًا وخطيبًا مـؤثرًا ومتكممـًا بارعًا، دار  555
 ابن حزم، بيروت، لبنان

 ( التدريب الفعال"/ الطبعة األولى، دار عالم الكتب الحديث لمنشر، 2006الخطيب، رداح، أحمد" ،)
 .عمان

 أثر تدريب الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية، مجمة كمية  ،)2017،الكريم، حميد، أحمد، أكرم
 بغداد لمعموم االقتصادية الجامعية، العدد الثالث والخمسون.

 برامج التدريبية لمموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع "أثر ال ،2020،المطيري، عبد اهلل
 الصحي، المجمة العربية لمنشر العممي، العدد الخامس عشر.

 أثر تدريب الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في  ،2019،بوبياصمي، مكيو، صراح، لمياء
 ، لمتطمبات نيل شيادة الماستر في العموم التجاريةالمؤسسة الخدمية السياحية، مذكرة مقدمة استكماالً 

جيجل كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير قسم العموم  –جامعة محمد الصديق بن يحي
 التجارية.

  ،صحٌفة المال، المٌزة التنافسٌة ومتطلبات المرحلة القادمة، 2021د. هدى بنت محمود أبو السمح ،
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