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 الملخص
تنفيذ  -صياغة استراتيجية التدريب -هدفت الدراسة إلى الّتعريف باستراتيجية التدريب بأبعادها األربعة: ) التحليل االستراتيجيي

ستوى اهتمام قطاع األداء السياقي(، وعلى م -هام(، واألداء الوظيفي ببعديه: )أداء الماالستراتيجي التقييم -استراتيجية التدريب
وشركاتها  المؤسسة العامة للنفط من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى في ة العامة للنفط بتطبيق مراحل استراتيجية التدريبالمؤسس

القتها باألداء الوظيفي ، وعمحل الدراسة: )الشركة السورية للنفط وشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط(
، تّم توزيعها على عينة قوامها لجمع البياناتاستبانة  تطويرمن خالل ي، الكمّ التحليلي عتماد على المنه  باالوذلك يه، وأثرها ف

هتمام بتطبيق مراحل استراتيجية التدريب متوسط، وكذلك مستوى اال: التي تّوصلت إليها الدراسة النتائ  أهم منو  .( عامل150)
األداء الوظيفي، أّنه يوجد أثر معنوي بعدي  وية وموجبة بين استراتيجية التدريب و، يوجد عالقة ارتباط قمتوسطاألداء الوظيفي 

تبّين أّنه التوجد فروق ذات داللة معنوية بين المؤسسة والشركات محل و واألداء السياقي، أداء المهام  الستراتيجية التدريب في
إلدارة العليا في اإيالء ضروة  :نذكر أهمهاالمقترحات  منكما انتهت بمجموعة الدراسة في تطبيق مراحل استراتيجة التدريب. 
إتباع النه  ، تحاكي تطّور األعمال واستمرارها تدريباستراتيجية االهتمام لوضع المؤسسة العامة للنفط والشركات محل الدراسة 

الحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية، ا للوقوف علىالتحليل الدقيق للبيئة الداخلية والخارجية، االستراتيجي في التدريب من خالل 
 بطاقة الوصف الوظيفي. االهتمام بتصميم البرام  التدريبية ذات الصلة بطبيعة العمل وتقابلو على تقييم أداء العاملين  وباالعتماد

 .ستراتيجياتاالدريب عند وضع مشاركة إدارات التلزوم الحاجة الفعلية للتدريب. و 

 .وشركاتها محل الدراسةالمؤسسة العامة للنفط  -األداء الوظيفي -استراتيجية التدريب الكلمات المفتاحية :

Abstract 
The study aimed to introduce the training strategy in its four dimensions: (strategic analysis - 
formatting the training strategy - implementing the training strategy – strategic evaluation),and 
employee performance in two dimensions: (tasks performance - contextual performance), and the 
level of interest of the General Petroleum Corporation sector in applying the stages of the training 
strategy from the point of view The upper and middle management of the General Petroleum 
Corporation and its companies under study: (Syrian Petroleum Co., Al FURAT Petroleum Co., 
DEIR  EZ ZOR Petroleum Co., and Ebla Petroleum Co.), and its relationship to employee 
performance and its impact in it, based on the quantitative analytical approach, through developing 
questionnaire  for data collection, it was distributed to a sample of (150) workers. the most 
important results were: The interest in applying the training strategy stages was moderate, as well 
as the average level of employee performance, there was a strong and positive correlation between 
the training strategy and the two dimensions of employee performance, and the study showed that 
there is a significant impact of the training strategy on the tasks performance and contextual 
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performance, and there are no significant differences between the General Petroleum Corporation 
and the companies under study in applying the stages of the training strategy. It also ended with a 
set of proposals, the most important were: The necessity of giving high attention to set a training 
strategy that simulates the development and continuity of business, follow the strategic approach in 
training through careful analysis of the internal and external environment, to determine current and 
future training needs, and rely on employees performance evaluation and job description card. 
Interest in designing training programs related to work and corresponds to the actual need for 
training. And the necessity of the training departments participation when strategies are developing. 

Key words: Training strategy, Employee performance, GPC and its Co,s under study. 

 Introduction :  مقدمةال

يعتبر المورد البشري من أهم الموارد التي تعتمدها المنظمات اليوم إلى جانب مدخالت اإلنتاج األخرى كالموارد المادية والتكنولوجبة، 
مال البشري أساس ال وأحد العناصر األساسية التي تحقق الميزة التنافسية للمنظمة، إذ تزايد االهتمام باقتصاد المعرفة الذي يعتبر رأس

، باإلضافة للتحديات الكبيرة الناتجة عن مستجدات العولمة والتطور التكنولوجي المنافسة  شديدةالمنظمة في ظل بيئة استمرار وبقاء 
 الهائل.

ين مؤهالت الفرد والشك بأّن الدراية الجيدة بطبيعة العمل، تمنح العامل قدرة على تفهم النجاح أو الفشل، فإحداث التوافق والتطابق ب
التفكير االستراتيجي في والوظيفة التي يشغلها أحد أهم أهداف إدارة الموارد البشرية، وهكذا برزت أهمية التدريب، ومؤخرًا تّم تبّني 

نّما المستالتدريب من حيث ت قبلية حليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة للوقوف على االحتياجات التدريبية ليس فقط الحالية وا 
 وربطها باألهداف االستراتييجة للمنظمة للوصول إلى أداء وظيفي أفضل.

  Research Methodology and its Philosophy : أوالً: اإلطار المنهجي للدراسة وفلسفتها

   Previous Study:الدراسات السابقة -1-1

 الدراسات العربية: 

ارد البشرية في األداء الوظيفي دراسة ميدانية على الجامعات أثر استراتيجية المو " ( بعنوان:2012دراسة )الدليمي،  -0
 األهلية العراقية"

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

 الموظفين في الجامعات األهلية العراقية.المكونة من ( استبانة على عينة الدراسة 350)
ورة وقد أوصت بضر .، أن مستوى استراتيجيات الموارد البشرية في الجامعات األهلية العراقية متوسطاً الدراسةإليه لت توصّ أهم ما 

العمل على تطوير قدرات الجامعة بتحديد مواطن العجز والفائض في الموارد البشرية، وضرورة اهتمام الجامعات بتوفير أحدث 
 الوسائل االلكترونية لتدريب العاملين للقدرة على تطوير أدائهم. 
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وأداء الموظف في بعض  "الدور المعدل للمسار الوظيفي في العالقة بين التدريببعنوان:  (2012)صديق،  دراسة -2
 الشركات الصناعية بوالية الخرطوم"

هدفت هذه الدراسة الختبار الدور المعّدل للمسار الوظيفي في تفسير العالقة بين التدريب وأداء الموظف في مجتمع الدراسة. 
المكون من أربع شركات صناعية في المنه  الوصفي التحليلي، وتّم تصميم استبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة باالعتماد على 

( استبانة، وتّم تحليل بيانات الدراسة بواسطة )تحليل 163( استبانة، تمّكن الدارس من استعادة )220الخرطوم، وقد تّم توزيع )
 (.AMOSالمساروالمعادالت البنائية باستخدام 

وأداء الموظف، وعدم وجود داللة معنوية للمسار الوظيفي توّصلت نتائ  الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب 
في تعديل العالقة بين التدريب وأداء الموظف، وقد أوصت بضرورة االهتمام بعملية تخطيط المسار الوظيفي من قبل الموظف 

 والمؤسسة معًا والتعريف به.
  ء مكاتب المفتشين العامين"التدريب االستراتيجي وأثره في تحسين أدا"  ( بعنوان:2015دراسة )نصيف،  -3

لمراحل عملية التدريب االستراتيجي يسهم في  الدراسة إلى دراسة التدريب االستراتيجي وأثره في تحسين أداء مكاتب المفتشين  تهدف
ن يلعبه تحسين أداء هذه المكاتب، أهم توصيات الدراسة تركّزت على ضرورة دعم اإلدارات العليا للدور االستراتيجي الذي يمكن أ

التدريب عن طريق االرتكاز على التدريب االستراتيجي بكل مراحله ليكون نقطة انطالق لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات على تنفيذ 
األهداف االستراتيجية وضرورة اندماج التغيرات البيئية في اختيار البرام  التدريبية وضرورة األخذ بعين العناية الوظائف المستقبلية 

 التي سيتم استحداثها عند التخطيط لعملية التدريب واختيار البرام  التدريبية استنادًا إلى ذلك. 

 الدراسات األجنبية:

 بعنوان: (alshawabkeh & Alsawalhah, 2019)دراسة  -1
"Effects of Training Strategies on Employees Performance: A practical Study in Amman's 
Municipality" 

 بدراسة األردن،في إلى دراسة أثر استراتيجيات التدريب على أداء الموظفين كدراسة عملية من منظور موظفي بلدية عمان  هدفت
البرنام  اإلحصائي ت معالجة بيانات االستبانات باستخدام (. تمّ 201) المقبولةستبانات اال، وبلغ عدد ( فرداً 250عينة عشوائية من )

(SPSS) ،متوسط  الموظفين أيضاً أداء تنفيذ استراتيجيات التدريب في بلدية عمان كان متوسط المستوى و  أنّ الدراسة:  ئ أظهرت نتا
تحديد اقترحت هذه الدراسة ضرورة ( على أداء الموظفين. α≤ 0,5مستوى ) ندع إحصائياً  اً الستراتيجيات التدريب تأثير وأّن مستوى. ال

 زيادة ميزانية التدريب.و الموظفين في بلدية عمان،  االحتياجات التدريبية بانتظام لجميع
 بعنوان:  (Asfaw et al., 2015)دراسة -2

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

ة الخامسة، أديس أبابا، تحديد تأثير التدريب والتطوير على أداء الموظفين وفعاليتهم في مكتب إدارة المقاطعإلى  اسةالدر  هدفت
وبنتيجة التحليل تبّين ، . تم قبول أربعة وتسعين استبانةموظف 100. تّم جمع البيانات من ةالدراسة الكمي باالعتماد على إثيوبيا.

والتطوير ارتباًطا إيجابًيا بوجود عالقة ذات داللة إحصائية مع أداء الموظف وفعاليته. أوصت الدراسة أن يحافظ ارتباط التدريب 



4 
 

المكتب اإلداري للمقاطعة الخامسة على توفير أنشطة تدريب وتطوير الموظفين وضمان مشاركة الموظفين في تخطيط برام  التدريب 
 و المهارات.والتطوير وتحديد االحتياجات أو العجز أ

 بعنوان:(Botha, 2007) دراسة  -3
“The Strategic Continuing Training Needs of Executives and Managers in Selection of South 
African Companies” 

فة طبيعة التدريب الدراسة إلى معرفة العالقة بين االستراتيجية الحالية والتّوجه االستراتيجي الناشيء للمنظمات والتدريب ومعر  تهدف
االستراتيجي والتقليدي في المنظمات عينة الدراسة وفهم العالقة بين إدارة المعرفة والتدريب االستراتيجي، تكون مجتمع الدراسة من 

اعتمدت الدراسة على المقابالت تنفيذين والمديرين لهذه المنظمات. منظمة في جنوب أفريقيا وعينة الدراسة من المديرين ال 24
شخصية لعينة الدراسة، أهم االستنتاجات: أن عدد قليل من المنظمات مجتمع الدراسة تستخدم التدريب االستراتيجي لمعالجة ال

 االحتياجات التدريبية االستراتيجية.

 Study Position موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة: -1-2

عداد نموذج الدراسة،استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، حيث اعتمدت ع ودعم  ليها في تحديد متغيرات الدراسة الحالية وا 
ها أوصت جريت فيها تلك الدراسات، إال أنّ على الرغم من اختالف البيئات التي أ  وقد لوحظ أّنه  للدراسة. العملي والمنهجياإلطار 

ة التدريبية لما تعكسه من آثار إيجابية على أداء المنظمة أهمية تعزيز العمليو ، ه التقليدي واالستراتيجيمفهومالتدريب ببضرورة تبّني 
ولت التدريب من منظور استراتيجي ومن وجهة نظر اإلدارة العليا تناأّنها  هذه الدراسة عن الدراسات السابقةز مايميّ  لكنو  والعاملين.

يق األهداف االستراتيجية، فهذه الدراسة استراتيجية التدريب من أجل تحق سطى في عينة الدراسة، وانطلقت من ضرورة تطبيقوالو 
تعتبر من الدراسات القليلة التي تناولت على مراحل استراتيجية التدريب، حيث ترّكز لبعد االستراتيجي لوظيفة التدريب، و ترّكز على ا

 استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في سورية.

 : Study Inquiriesتساؤالت الدراسة -1-3

يًا على ئللتعرف مبدالمؤسسة العامة للنفط وعدد من الشركات التابعة لها محل الدراسة في  (Pilot study)دراسة أولية  ةاحثالب تأجر 
مقابالت غير مهيكلة من خالل . مراحل استراتيجية التدريبلالعاملين في مستويي اإلدارة العليا والوسطى ستوى تطبيق م

(Unstructured interviews)استراتيجية رت تلك اللقاءات بعض الغموض ومحدودية إدراك البعض منهم لمفهوم . وقد أظه
 يقودنا لطرح التساؤالت التالية:مّما وأبعاده بشكل علمي. التدريب 

 هل يتم تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية الحالية والمستقبلية بطريقة علمية مدروسة؟ -1
 تراتيجية التدريب االستراتيجية العامة للشركة؟هل يتم األخذ بعين االعتبار عند صياغة اس -2
 ؟من منظور اإلدارة العليا والوسطى وشركاتها محل الدراسة الستراتيجية التدريب المؤسسة العامة للنفطتبني ماهو مستوى  -3
 ؟وشركاتها محل الدراسةفي المؤسسة العامة للنفط  وظيفيداء الواأل التدريبهل يوجد عالقة بين استراتيجية  -4
 ؟وشركاتها محل الدراسة في المؤسسة العامة للنفط وظيفيداء الاأل في التدريباستراتيجية أثر  هوام -5

 Study Importance  أهمية الدراسة -1-4

 من الناحية العملية تكتسب الدراسة أهميتها العملية من خالل النقاط التالية: -1



5 
 

  من وجهة نظر اإلدارة العليا  األداء الوظيفي( -ية التدريباتيجمتغيرات الدراسة: )استر تطبيق ل الوقوف على المستوى الفعلي
المعّوقات أهم على  التي قد تفيد في الوقوفتقديم نتائ  الدراسة و  .العامة للنفط والشركات محل الدراسةفي المؤسسة  والوسطى

 التي تحول دون تبّني المدخل االستراتيجي في ممارسة أنشطة التدريب. 
 لول المناسبة للوصول إلى االستثمار األفضل للموارد البشرية لغاية رفع مستوى أداء العاملين في قطاع اقتراح مجموعة من الح

 المؤسسة. 
 من الناحية العلمية تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من النقاط التالية: -2

 األداء الوظيفي(. -دريبالت تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على اإلطار الفكري لمتغيرات الدراسة: )استراتيجية 
  فقد االستراتيجي بشكل خاص. التدريب مكتبة السورية بتناولها موضوع المكتبة العربية  بشكل عام و اء الإثر تسهم هذه الدراسة في

اتيجي ر للتدريب بمفهومه االستفي دول عربية أخرى إال أن أي منها لم يتطرق التدريب بمفهومه التقليدي دراسات ميدانية تناولت 
 .وأثره في األداء الوظيفي

 Study Hypothesisفرضيات الدراسة  -1-5

 :من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة، يمكن صياغة الفرضيات التالية

 المؤسسة والشركات محل الدراسة باستراتيجية التدريب بدرجة مرتفعة. هتمت :H1 الفرضية الرئيسية األولى -0
 .مستوى األداء الوظيفي في المؤسسة والشركات محل الدراسة مرتفع إنّ : H2 الفرضية الرئيسية الثانية -0
توجد عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بين استراتيجية التدريب واألداء الوظيفي عند مستوى  : H3الفرضية الرئيسية الثالثة -3

 (.α ≤ 0,05داللة )
 الفرضية الفرعية األولى: -0-3

 (. α ≤ 0,05بين استراتيجية التدريب بابعادها األربعة وأداء المهام عند مستوى داللة )توجد عالقة ارتباط ذو داللة إحصائية 
 الفرضية الفرعية الثانية: -2-3        

 ( α ≤ 0,05توجدعالقة ارتباط ذو داللة إحصائية بين استراتيجية التدريب بابعادها األربعة واألداء السياقي عند مستوى داللة )
 يوجد أثر ذو داللة معنوية الستراتيجية التدريب في األداء الوظيفي :H4 لرابعةالفرضية الرئيسية ا -4

 الفرضية الفرعية األولى:  -0-4 
 (. α≤ 0,05يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية التدريب بأبعادها األربعة في أداء المهام عند مستوى داللة )

 الفرضية الفرعية الثانية:  -0-4
 (. α ≤ 0,05لة إحصائية الستراتيجية التدريب بأبعادها األربعة في األداء السياقي عند مستوى داللة )يوجد أثر ذو دال

في تطبيق  1 توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة: H5 الفرضية الرئيسية الخامسة -5
 مراحل استراتيجية التدريب. 

                                  
دير  شركة -شركة إيبال للنفط -شركة الفرات للنفط -الشركات التي تتبع للمؤسسة العامة للنفط: )الشركة السورية للنفط الشركات محل الدراسة: هي عدد من 1

 الزور للنفط(
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و  (66، 2011)اليماني، و  (Regis, 2008):  استنادا للعديد من األدبيات هاأبعاد ة التدريب واستراتيجي ونعرف فيما يلي 
 (lu et al, 2015)و  (2002)الغالبي، 

هي عملية ربط االحتياجات التدريبية للمنظمة بأهدافها االستراتيجية من خالل  :Training Strategyاستراتيجية التدريب  -1
والمهارات والتأثير إيجابًا في سلوكهم واتجاهاتهم للمواءمة بين أدائهم والتغيرات في العمل والتطورات تزويد العاملين بالمعارف 

 مر بالمراحل التالية: وتالتكنولوجية والعلمية، 
 .Strategic Analysis التحليل االستراتيجي -1-1
 .Formatting Training Strategy صياغة استراتيجية التدريب -1-2
 .Implementing Training Strategy لتدريبتنفيذ استراتيجية ا -1-3
 .Evaluation التقييم -1-4

 :Employee Performanceوظيفيداء الاأل -2
 هو المحصلة النهائية والمتكاملة لنتائ  أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية،.ومن أهّم أبعاده: 

 .Tasks Performanceأداء المهام -0-0
  .Contextual Performanceياقياألداء الس -0-0

 
 Study Methodology and its Procedures    امنهجية الدراسة وإجراءاته -1-6

 Sample and Population of Studyمجتمع وعينة الدراسة 

/ 12لها وعددها/ يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مستوى اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة
من مجتمع الدراسة وهي مكونة من العاملين في مستويي اإلدارة الوسطى والعليا في  عشوائياً تّم اختيارها فقد شركة، أّما عينة الدراسة 

كون وذلك إيبال للنفط،  كّل من المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للنفط وشركة الفرات للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة
عامل في مستويي اإلدارة العليا والوسطى،  294 من عينة الدراسة تبلغحيث مهام اإلدارة العليا والوسطى،  وضع االستراتيجيات أحد

 . ( استبانة ميدانيا  على عينة الدراسة150وتّم جمع البيانات من خالل توزيع )

 :Study Philosophy and its Tool فلسفة الدراسة وأداتها

(، Deductive) Approachمع تبّنى المدخل االستنتاجي (Positivism philosophy)عتماد على الفلسفة الوضعية تّم اال

كأسلوب للدراسة أي االنطالق من العام إلى الخاص، أي تحويل النظرية التي تتحدث عن العالقة بين التعّلم التنظيمي واألداء 
 Peter( P.124 ,1990ـ )ـــــــيث تعتمد هذه الدراسة على مدخل التعّلم التنظيمي لـــــــالوظيفي إلى فرضيات محددة قابلة لالختبار، ح

Singé  كمدخل للمعالجة النظرية لموضوع الدراسة، حيث ترّكز هذه الرؤية الحديثة على إعادة فهم النجاح ومواجهة المشاكل بالرجوع
واإلنسان هو من يتحكم بمعارفه، وهؤالء الفاعلين هم من  ،في عقول األفرادإلى مرجعية التعّلم ونشره بين الفاعلين، فالتعّلم يحصل 

رات يلعب الدور األساسي واألهم في تحريك عملية التعّلم ونقل المعارف، ويتم ترجمة ذلك التعّلم إلى جملة أفكار وخبرات وتصوّ 
المستقل  بين المتغيرين ينالمرتقبواألثر  قة والدراسة بطبيعتها كمية ألنها ستدرس العال .تحقيق أهدافهالصالح المنظمة و 

 بشكل خاص. دراسةاله ة لهذوالتابع، باستخدام استبانة مصمم  
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  Questionnaire Design:تصميم االستبانة 

وص مّمت فقراتها على المقاييس تصميم استبانة لغرض وتوجهات الدراسة، وبما يتناسب مع متغيرات الدراسة وأبعادها، و تّم تطوير 
 : ةالتاليتضّمنت المحاور  ،لجاهزة في الدراسات األجنبية والعربية التي تناولت متغيرات الدراسةا

 : محاور االستبانة وعدد عبارات كل محور ومصدرها.1جدول 

 
 Consistency of Study Toolالدراسة  أداة ثبات 

 كرونباخ ألبعاد محاور االستبانة: معامل ألفا 2جدول 

 
في عكس نتائ   مقياسالوثبات قية موثو لقياس  ةانمحاور االستب بعاد( ألCronbach,s Alpha) تم حساب معامل ألفا كرونباخ
تزيد عن النسبة المقبولة إحصائياً معامل ألفا كرونباخ قيم أّن  (2)يتضح من الجدولو العّينة على مجتمع الدراسة، 
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وكذلك معامل الصدق )االتساق الداخلي( للعبارات التي تقيس المتغيرات، والذي ، Sekaran, 2004)(% وفقاً لـ )06) ةوالبالغ
 يحتسب بالجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ، مّما يّدل على أّن البيانات التي تقيس متغيرات الدراسة تتمّتع بالثبات والمصداقية.

  Study Limitations   حدود الدراسة -1-7

 وأربع من الشركات التابعة لها الكائنة في مدينة دمشق. : مجتمع الدراسة المؤسسة العامة للنفطالحدود المكانية 
 :م2020-2019 تّمت الدراسة النظرية والميدانية خالل عامي الحدود الزمانية. 
 العامة للنفط والشركة السورية للنفط وشركة الفرات : العاملون في مستويي اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسة الحدود البشرية

 للنفط وشركة دير الزور للنفط وشركة إيبال للنفط.
 صياغة  -: اقتصرت الدراسة على دراسة أثر استراتيجية التدريب بمراحلها األربعة: ) التحليلي االستراتيجيالحدود العلمية

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

 Literature Reviewاإلطار النظري للدراسة   -ثانياً 
 المبحث األول: استراتيجية التدريب: 

 مفهوم استراتيجيية التدريب وأبعادها:  -1

ل اإلدارة تعريف مفهوم التدريب وذلك من زوايا مختلفة، اّتفق جميعها على دوره في رفع تناول الكثير من الباحثين والكّتاب في مجا
التدريب: "عمل أو نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية والذي  (29ص ،2004الهيتي ) كفاءة العاملين والمنظمة ككل، حيث يرى

ظيمية للتطوير والتأهيل، في ضوء نقاط الضعف والقوة الموجودة يعمل على تقرير حاجة األفراد العاملين في مختلف المستويات التن
( للتدريب كاستراتيجية بأّنها:)عملية تهدف إلى اتخاذ 95، ص2011نظر الشرعة والطراونة )وقد  في أدائهم وسلوكهم خالل العمل.

المنظمة وتطويرهم، ومعرفة مدى امتالكهم القرارات االستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية أداء العاملين في 
للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات والمدخل الرئيسي الستراتيجية التدريب هي االستراتيجية العامة للمنظمة التي تحدد الرؤى 

هدف إلى اتخاذ القرارات ستراتيجية التدريب عملية تالقول: أّن اا سبق يمكن ممّ  المستقبلية للمنظمة واألهداف التي يجب تحقيقها(.
االستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملين في المنظمة ومدى امتالكهم للمهارات والمعارف 

 والكفاءات والقدرات وبما يتوافق مع االستراتيجية العامة للمنظمة  ويلبي متطلباتها المستقبلية".

 ية التدريب: أهداف وأهمية استراتيج -2

( إّن التدريب كاستراتيجية يهدف إلى تعليم الموارد البشرية كيفية تالفي جوانب الضعف في أدائها 439، ص2005بحسب عقيلي )
كسابها معارف  الحالي وتأدية المطلوب بالشكل الصحيح. وتنّمية جوانب القوة في أدائها الحالي لالستفادة منها بشكل أكثر مستقباًل، وا 

، 2011تطّرق عبد الحي )كما  تغييرات.الت واتجاهات سلوكية جديدة ومتنوعة، لتمكينها من أداء أعمال جديدة والتكيف مع ومهارا
األهداف، وتعريف العاملين بما  نتاجية واألداء التنظيمي نتيجة وضوح زيادة االفي  ( ألهمية التدريب من منظور استراتيجي344ص

 المّوجهة نحو تحقيق هذه الميزةالوظيفي الكفؤ والمؤهل والقادر عى حمل األعباء االستراتيجية  إعداد الكادر و هو مطلوب منهم.
كساب العاملين المهارات الالزمة التي تمكنهم من مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة الداخلية والخارجية. التنافسية للمنظمة.   وا 
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خلق الثقة بين  وكذلك ، وتحقيق األهداف المرجوة.الحديثةل استخدام التكنولوجيا يسهّ و د واالبتكار. ويساعد المنظمات على التجدّ 
 مواجهة األزمات.و  القدرة على بناء االستراتيجيات إلى حل المشكالت وبناء قيادات تمتلكالعاملين، وبالتالي خلق مناخ يؤدي 

 :مراحل استراتيجية التدريب )أبعاده( -3
التقييم(.  -تنفيذ استراتيجية التدريب -صياغة استراتيجية التدريب -ل التالية: )التحليل االستراتيجيتمّراستراتيجية التدريب بالمراح
(Noe & Winkler, 2009)  و(Regis, 2008). 

 التحليل االستراتيجي: تحديد االحتياجات التدريبية: -3-1
دريب لم تعد تنتظر حدوث التغيرات لتقوم بتكييف الموارد البشرية معها، كما كان عليه الحال في السـابق عنـدما كـان إّن استراتيجية الت

التدريب سياسة تتعامل مع المسـتجدات الحاليـة فقـط، بـل أصـبحت اسـتراتيجية الـتعّلم المعاصـرة تعتمـد علـى التنبـؤ والتّوقـع لمـا سـيحدث 
ّن تنّوع المشكالت التي تواجه المنظمة وتبّدل الظروف و  . (445، 2005)عقيلي،  لها قبل وقوعها من تغييرات في العمل واالستعداد ا 

بأّنهـا:) مجموعـة مـن  (255-251، 1994سـعيد)المحيطة بها تجعل عملية تحديـد االحتياجـات التدريبيـة عمليـة مسـتمرة والتـي عّرفهـا 
رف والمهـارات واتجاهـات وســلوك األفـراد العـاملين ألجـل بلـوت مســتويات األداء التغيـرات الكميـة والنوعيـة المطلـوب اســتحداثها فـي المعـا

لتقليــل معـــدل دوران  عـــاملينالبرنـــام  التــدريبي توقعـــات واحتياجــات ال قابــليجـــب أن ي Armstrong (2009)وفقــًا لـــــــــ و  المطلــوب(.
 اجات التدريبية بشكٍل تفصيلي:األساليب المّتبعة في تحديد االحتي (39، 2011)السكارنة، ويشرح  .العمالة

 .دراسة وتحليل تقارير تقويم أداء العاملين لمعرفة نقاط الضعف والقوة في األداء 
 .القيام بدراسة تفصيلية لواقع المنظمة ومدى كفاءتها وفّعالية وحداتها التنظيمية 
 تجاهات العاملين واقتراح الحلول الممكنة. إجراء مسح للقوى البشرية في كافة المستويات اإلدارية، وتوصيف مشاكل األداء وا 
 .مراقبة نتائ  مناقشات مجموعة تتعلق بمشكالت العمل الجاري وغير ذلك 
 .تحليل اليوميات وغيرها المسجلة ذاتيًا التي يحفظها المديرون والخبراء وغيرهم 
  ّبهـا الوظيفـة، ومـن ثـّم تبـدأ عمليـة التخطـيط تحليل بطاقات الوصف الوظيفي بغرض تحديد المهام والمسؤوليات واألدوات التي تطل

قـد يكـون التـدريب رد البشـرية لشـغل الوظـائف الشـاغرة، و االستراتيجي للموارد البشـرية التـي تحـدد الطلـب الكمـي والنـوعي مـن المـوا
 .ء الوظيفة الشاغرة بالشخص المناسبوالتطوير أحد األساليب المتبعة لمل

 :المصادر التاليةم طاقم التدريب بتحليل االحتياجات التدريبية، يرّكز على عندما يقو  (Cole, 2004, 354)وبحسب 
 وتعنى دراسة البنية التنظيمية والمناخ التنظيمي.قاعدة بيانات على مستوى المؤسسة : 
 تهتم بتحليل الوظيفة والمهارات والمعارف المطلوبة في شاغل الوظيفة.قاعدة بيانات على مستوى الوظيفة : 
 كبيانات تقييم األداء وسجالت التدريب الناتجة عن التغذية الراجعة للعملية التدريبية.نات فرديةقاعدة بيا : 
 المطلوبة . معايير الكفاءة 

 :صياغة استراتيجية التدريب   -3-2
ليفهـــا ويســـّلم حالمـــا يـــتّم تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة، يقـــوم طـــاقم التـــدريب بفـــرز أولويـــات التـــدريب، ووضـــع خطـــط أوليـــة، ويـــدرس تكا

مشــروعات خططــه لمصــادقتها مــن اإلدارة العليــا. بحيــث تتضــّمن الخطــط األوليــة المجــاالت الرئيســية للتــدريب وعــدد وفئــات العــاملين 
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ـــدريب وتقـــديرات التكـــاليف ـــرح وجدولـــة الوقـــت األولـــي لبرنـــام  الت ـــة المســـتهدفين، وطبيعـــة التـــدريب المقت جـــب علـــى تو يلـــذلك  .المطلوب
اغة اســتراتيجية التــدريب المســتمدة مــن أهــداف المــوارد البشــرية  اعتمــاد بــرام  التــدريب والتطــوير لجميــع األقســام عنــد صــيالمنظمــات 

 . .(Armstrong, 2009)ةء بواجباتها ومسؤولياتها المختلفاإلدارية، لضمان كفاءة الموظفين للوفا
، المسـتهدفين بهـااألشـخاص ، و ها، ومضـمونيـةة التدريبعمليـال أهـدافأن نأخـذ بعـين االعتبـار لدى صياغة استراتيجية التدريب يجب  و
طرائـــق التـــدريب المتاحـــة ومـــدى ، و يمهـــاالفوائـــد المتّوقعـــة وكيفيـــة تق، و إقصـــائهاعـــن ناجمـــة يف ال، والتكـــاللتنفيـــذها تكـــاليف المحتملـــةالو 

 .(120، 2006)كشواي،  تهامالءم
ل محّددة بدقة، باعتبارها تمثّ  يجب أن تكونالتي ى أهداف تدريبية، االحتياجات التدريبية إل تترجم (262، 2000)مصطفى، وبحسب 

ــًا أو إحصــائياً ، و مؤشــرات تقيــيم النشــاط التــدريبي س مــدى تحققــه ضــمن الــزمن د يســهل قيــالهــا إطــار زمنــي محــدّ  ، وقابلــة للقيــاس كمّي
التشــاركية، أي يشــترك مــدير التــدريب مــع  علــى مبــدأ هايعتمــد تحديــد، و دف واضــحًا للقــائمين علــى التــدريبأن يكــون الهــ، المخطــط لــه

 .تهابين والمسيرين في صياغالمتدر 
ومن هنا يمكن القول أّن المنظمة القادرة على صياغة استراتيجية تدريب واضحة سيكون لـديها مـدى واسـع مـن المرونـة فـي االسـتخدام 

 لة لمواجهة التغيرات المستقبلية.الفّعال للعاملين وزيادة مهاراتهم بحيث تصبح هذه المهارات استباقية وفّعا

 تنفيذ استراتيجية التدريب:  -3-3                 

الربط يتّم تنفيذ استراتيجية التدريب عادّة في المنظمات الكبيرة التي تمتلك اإلمكانات المالية والفنية داخل المنظمة، وهذا مايحّقق ميزة 
للمتدربين، وفي هذه المرحلة يجب أن يكون للمنظمة رؤية واضحة تمامًا عن أهداف  المباشر بين البرنام  التدريبي والواقع العملي

عملية التدريب، والمجموعات المستهدفة بعملية التدريب. وعلى الجانب اآلخر قد تلجأ المنظمات للتدريب خارج المنظمات في معاهد 
 (132، 2006)كشواي، ريبية.تدريب وتنمية متخصصة تمتلك اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرام  التد

تستطيع اإلدارة أن تختار طريقة من طـرق التـدريب المنسـجمة مـع اسـتراتيجيتها، فمـثاًل تـدريب العـاملين القـائمين علـى رأس عملهـم مـن 
ناسـب خالل نقلهم لوظائف أخرى لغاية إكسابهم مهـارات وخبـرات إضـافية أي التـدريب فـي مكـان العمـل وأثنـاء العمـل، وهـذا الخيـار الم

 في حالة عدم رغبة المنظمة استقدام خبرات من خارج المنظمة وتفضيل استثمار الموارد البشرية القائمة فيها.
يمكن القول أّن تنفيذ استراتيجية التـدريب يكـون مـن خـالل مجموعـة كبيـرة مـن العناصـر التـي تتـداخل للحصـول علـى النتيجـة  مّما سبق

ه مــن الضــروري اإلشــارة إلــى عامــل اختيــار مكــان التــدريب وتوقيــت التــدريب وعامــل تكــاليف تنفيــذ المرجــوة، مــن الناحيــة اللوجســتية فإّنــ
 البرنام  التدريبي الذي يرتبط بشكل مباشر باالستراتيجية العامة للمنظمة وقدراتها التمويلية.

 :التقييم -3-4

في إنجاز أهدافها عن طريق تحديـد وجمـع مخرجـات عمليـة تستطيع المنظمة أن تحدد فيما إذا أنشطة استراتيجية التدريب تسهم فعاًل  
التــدريب بحيــث تكــون مقاســة وتتضــمن مــدى رضــا المتــدربين علــى البــرام  التدريبيــة ومــدى تغيرمهــارات المتــدربين واتجاهــاتهم نتيجــة 

بطهــا مباشــرة بأهــداف مشــاركتهم بهــذه البــرام  التدريبيــة، وهــل أســفرت عــن نتــائ  ذات صــلة بمخرجــات المنظمــة التــي مــن المفتــرض ر 
 (Noe & Winkler, 2009, p. 47)المنظمة االستراتيجية؟

التقييم التكويني والتقييم التلخيصي  :يصنف الباحثون تقييم التدريب إلى فئتين (Bell & Moore, 2018, pp.28-31)وبحسب  
التدخل تحسين جودة  النوعية( حول كيفيةمعلومات )مثل البيانات الكمية و   Formative Evaluation ر التقييم التكوينييوفّ 
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تحديد نقاط الضعف في  همن شأنف .يةالتدريب العملية عملية تصميم أثناء يتمّ الذي و . (Beyer, 1995).تطويرهو الجاري  يالتدريب
 .(Brown & Gerhard, 2002)بهدف تطوير الحلول  ،م، والمواد التدريبية أو طرق التدريبأهداف التعلّ 

مشاركة أصحاب المصلحة في تصميم وتطوير التدريب، وتحديد مكونات ك ئههناك العديد من وجهات النظر حول أفضل السبل إلجرا
االختبار التطويري ومراجعة  هما: طريقتين رئيسيتين  (Geis, 1987)ستخدماالتدريب األساسية، واستخدام المقاييس الموضوعة. 

 جمع المالحظات لغاية تحسين البرنام  التدريبي.قييم و لتل . وذلكالخبراء
لتقيـيم فعاليـة التـدخالت التدريبيـة المنجـزة بهـدف تقـديم اقتراحـات Summative Evaluation التقيـيم التلخيصـية  سـتخدمي  في المقابل، 

فـي تقيـيم النتـائ  علـى  ، ويمكـن تصـنيفهنفيـذصـميم والتالت مرحلـة بعـد تميـحيـث . (Brown & Gerhard, 2002).حـول اسـتخدامها
على تحديد  مخرجات التدريب الفردي والتنظيمي وتدعم عملية صـنع  زيركّ . و (Wang & Wilcox, 2006).المدى القصير والطويل

 .(Alvarez, Salas, & Garofano, 2004)القرار فيما يتعلق باستثمارات التدريب والتطوير المستقبلية
ذي لـأشهر المداخل في مجال تصنيف مستويات التقييم التلخيصـي )المـوجز(، وا (Kirkpatrck, 1994)نموذج دونالد كيركباتريكيعّد 
)علـى سـبيل المثـال، تحسـين ردود الفعـل سـيزيد  لـه أن كل مستوى نـات  عـن المسـتوى السـابق ي فترض غالباً  ن من أربعة مستوياتكوّ يت

 :(Kraiger, 2002م . )من التعلّ 

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

 المبحث الثاني: األداء الوظيفي: 

 مفهوم األداء الوظيفي:  -1

والمنظمة، ومن على مستوى الفرد  بًا وافرًا من االهتمام والدراسة، وذلك ألهميتهيعتبر مفهوم األداء من المفاهيم التي نالت نصي
الضروري عند دراسة األداء التمييز بين السلوك واإلنجاز، وذلك أّن السلوك هو مايقوم به األفراد من أعمال في المنظمة التي يعملون 

ن يتوقف األفراد عن العمل، أّما األداء فهو التفاعل بين السلوك واإلنجاز، إّنه بها، أّما اإلنجاز فهو مايبقى من أثر أو نتائ  بعد أ
( األداء الوظيفي بأّنه: )أداء العمل بكفاءة 2012عّرف )الدليمي، فقد .(lu et al, 2015)مجموع السلوك والنتائ  التي تحققت معًا 

( بأّنه: ) قدرة 2014جة عن سلوكه في العمل(. كما عّرفه )السماوي، وفّعالية مع الحد األـدنى من المشاكل والقيود والسلبيات التات
 الموظف على تحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها، وهوالنات  الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي من األعمال في المنظمة(.

هذا السلوك ناجم عن تفاعل ثالث محددات ويمكننا استنتاج تعريفًا شاماًل لألداء الوظيفي بأّنه: " سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة، و 
 رئيسية هي: الدافعية الفردية والمناخ الوظيفي و القدرة على االنجاز".

 ، تتمّثل في:(49، ص 1923)عاشور، العوامل الثالثة المفّسرة لألداء يشرح 1968نموذجًا نظريًا سنة  Porter & Lawlerقّدم 
 داء العمل أو درجة دافعيته.الجهد المبذول: ويعكس درجة حماس الفرد أل -1
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 قدرات األفراد: تحدد درجة فاعلية الجهد المبذول ويشمل التعليم، التكوين، الخبرات. -2
: ويشمل تصوراته وانطباعاته عن السلوك واألنشطة التي يتكّون منها عمله وعن كيفية ممارسة دوره في إدراك الفرد للدور -3

 رة لألداء الوظيفي من خالل العالقة التالية:ويمكن التعبير عن العوامل المفسّ المنظمة. 

 
 يوجد عدة عوامل  تؤثر في األداء وهي:  (2012)صديق، وبحسب 

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

مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القرارات، حيث أّن ضعف مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في  -2
 التخطيط وصنع القرارات، ساهم في إيجاد فجوة بين اإلدارة العليا والموظفين، والذي ينعكس بدوره على أداء المنظمة ككل.

المادية: عجز المنظمة عن توفير بيئة عمل مادية مناسبة للعاملين، يترك آثار سيئة في نفوس العاملين، مّمايؤدي إلى ضعف  البيئة -3
 مستوى أدائهم الوظيفي.

نظام الحوافز: إّن نظام الحوافز على اختالف أنواعها يسهم في تحفيز العاملين، ويساهم في حّثهم على رفع كفاءة أدائهم ويزيد من  -4
 رجة رضاهم عن العمل.د

دارته حيث أّن المشكالت الناتجة عنه لها أثر واضح في نضيف  عامل آخر يؤثر على األداء، وهو تخطيط المسار الوظيفي وا 
 .(2016)ثلجي و بن عالل، انخفاض معدالت أداء الموظفين

نجاز هذا العمل يستلزم قيام  وبالنتيجة األداء يتطلب معرفة الفرد بمسؤولياته ومهامه وطبيعة عمله، حتى يتمّكن من القيام به. وا 
 .العامل بسلوك الذي هو نتيجة تفاعل سمات الفرد الشخصية وبيئة العمل والمناخ التنظيمي

  هنالك العديد من األبعاد لألدء الوظيفي التي قام الباحثون بدراستها، نذكر أهمها:أبعاد األداء الوظيفي:  -2

 :Task Performanceأداء المهمة  -2-1
أنشطة أداء العمل التي تساهم في الطبيعة التقنية للمنظمة مباشرة من خالل استخدامها في العملية التكنولوجية للمنظمة، أو  ويعني

 (Sykes & Venkatesh, 2017)بشكل غير مباشر من خالل الحفاظ على المتطلبات التقنية للمنظمة أو تقديم الخدمة لها
بطة بواجباتهم أّنه: " قدرة األفراد على االضطالع باألنشطة الفنية األساسية لعملهم، أي تلك المرت lu et al  (2015)وقد عّرفه 
 األساسية المحددة". اإلدارية

 : Contextual Performanceاألداء السياقي  -2-2
رسمية فقط هي منظمات ضعيفة وغير قادرة على الصمود أّن المنظمات التي تعتمد على قيام األفراد بمهامهم ال تنطلق أهميته في

ألجل طويل، حيث غالبًا ماتحتاج إلى قيام األفراد بمهام تتجاوز دورهم الرسمي، وهو ماأطلق عليه الباحثون باألداء السياقي أو كما 
العمليات الجوهرية في المنظمة،  هو السلوكيات التي تسهم بشكل غير مباشر في تحويل ومعالجةو  يسمى أيضًا باألداء خارج الدور.

تم قياس األداء السياقي من خالل خمسة أبعاد وهي: )التطّوع للعمل اإلضافي، العمل بحماس، مساعدة (Jamal, 2016) وبحسب 
 .ةالتنظيمية، دعم األهداف التنظيمياآلخرين، اتباع القواعد واإلجراءات 
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 Empirical Study and Hypothesis Testing: الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات -ثالثاً 

العاملين في مستويي اإلدارة العليا والوسطى في  ( فردًا من150تكونت عينة الدراسة من )  خصائص عينة الدراسة: -1
( استبانة بعد 114ليصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ). المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها محل الدراسة

 ( يبين خصائص العينة.3والجدول رقم )، د االستبانات غير الصالحةاستبعا

 : خصائص عينة الدراسة3جدول 

 النسبة % التكرار  بيان الفئة   

 الجنس 
 42.1 48 أنثى 
 57.9 66 ذكر 

 العمر

 8.8 10 30إلى  20من 
 24.6 28 40إلى  31من 
 26.3 30 50إلى  41من 
 40.4 46 فوق فما 51ن م

 المؤهل العلمي 

 0.9 1 ثانوية
 6.1 7 معهد متوسط
 83.3 95 شهادة جامعية
 9.6 11 دراسات عليا

 الصفة الوظيفية

 3.5 4 مدير عام
 1.8 2 معاون مدير عام
 11.4 13 مدير مديرية

 5.3 6 معاون مدير مديرية
 35.1 40 رئيس دائرة
 34.2 39 رئيس شعبة
 8.8 10 غير ذلك

 عدد سنوات الخدمة

 7.0 8 سنوات5أقل من 
 14.0 16 سنوات 10أقل من 
 10.5 12 سنة 15أقل من 
 11.4 13 سنة 20أقل من 

 57.0 65 20سنة فأكثر
حيث بلغت فما فوق عامًا  51من الفئة التي تقع أعماره أن الفئة العمرية األكثر تكرارًا هي (3)  يوضح الجدول

نسبيًا. فيما يتعلق بالجنس، متقدمة بالعمر  هم من فئات  العينة المبحوثةمن مجموع أفراد العينة، وعمومًا يبدو أن  (%40.4) نسبةال
بالنسبة للمستوى التعليمي فقد  أما (%9 ,57). فردًا بنسب (66) فإن الغالبية هم من الذكور حيث بلغ عددهم

والباقي موزع  ،دراسات علياال من حملة درجة (%9,6)اإلجازة الجامعية مع نسبة معقولة أفراد العينة من حملة  من (%83,3) كان
 رئيس دائرةفإن غالبية أفراد العينة كانوا من الصف اإلداري الثاني:  لمركز الوظيفيبا على الدرجات العلمية المختلفة. أما فيما يتعلق

 .34,2%و  35,1%بنسبة  رئيس شعبةو 
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 غيرات الدراسة: التحليل الوصفي لمت -0

وهو  المعياري واإلنحراف المركزية، بمقاييس النزعة مؤشر أهم باعتباره المؤشرات التحليلية الوصفية: الوسط الحسابي

 . التشتت نزعة بمقاييس مؤشر أهم أيضاً 

 يبنحرافات المعيارية ألبعاد استراتيجية التدر الحسابية واال : المتوسطات4جدول 

 
أّن درجة اهتمام العينة المبحوثة بتطبيق استراتيجية التدريب متوسطة، وجاء ترتيب أبعاد المتغير المستقل ( 4 )رقم يعرض الجدول 

وهي مراحل استراتيجية التدريب حسب درجة االهتمام أو إدراك العينة المبحوثة للمتغير بناًء على قيم المتوسطات الحسابية جاءت 
 التقييم(. -التحليل االستراتيجي -صياغة استراتيجية التدريب -التوالي: )تنفيذ استراتيجية التدريببالترتيب على 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد األداء الوظيفي ; 5 جدول

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation النتيجة وفق ليكرت 

 موافق  56767. 3.6571 114 المهام

 موافق  65622. 3.4633 114 السياقي

 موافق  57278. 3.5602 114 الوظيفي األداء

Valid N (listwise) 114    

 

 اختبار فرضية عالقة استراتيجية التدريب باالداء الوظيفي: -3

 جية التدريب وبعدي األداء الوظيفيتحليل االرتباط الخطي البعاد استراتي 6 جدول

 
 التحليل

 االستراتيجي 
استراتيجية  صياغة

استراتيجية تنفيذ التدريب  التقييم 
 استراتيجية
 التدريب

 **Pearson Correlation .517** .520** .658** .494** .627 أداء المهام    
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 **Pearson Correlation .466** .454** .616** .476** .575 األداء السياقي 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

التدريب  استراتيجية  Pearson Correlation .900** .897** .868** .800** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 114 114 114 114 114 
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وبالتالي نرفض فرضية العدم ألّن  Sig=0.000(، نالحظ أّن 6الخطي المّوضح في الجدول )من خالل تحليل االرتباط 
Sig<0.05 أي يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استراتيجية التدريب وأداء المهام تتسم هذه العالقة بأّنها موجبة أي ،

قة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استراتيجية التدريب واألداء كما يوجد عال .0.627طردية و قوية ودالة، كون معامل بيرسون = 
 .0.575السياقي تتسم هذه العالقة بأّنها موجبة و قوية ودالة، كون معامل بيرسون = 

 اختبار فرضية أثر استراتيجية التدريب في األداء الوظيفي:  -4
 فة أثر استراتيجية التدريب على أداء المهام: تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعر 2جدول 

 
، وبالتالي نرفض فرضية العدم أي يوجد أثر ذو داللة Sig<0.05أي أّن   Sig=  0.000( أنّ 2ي ظهر التحليل في الجدول رقم )

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )معنوية الستراتيجية التدريب على أداء المهام 
 ( نستطيع كتابة معادلة االنحدار الخطي البسيط كما يلي:26من خالل النتائ  في الجدول )

 استراتيجية التدريب 0.688+   1.348أداء المهام = 
يعكس وجود أثر للمتغير المستقل )استراتيجية التدريب( على المتغير التابع )أداء المهام(، حيث تشير  β1ظهور معلمة ميل معنوية 

، وهنا تظهر 0.688دة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين أداء المهام بمقدار معلمة استراتيجية التدريب إلى أّن زيا
 أهمية استراتيجية التدريب في شرح تغيرات أداء المهام.

 : تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر استراتيجية التدريب على األداء السياقي2جدول 

 
، وبالتالي نرفض فرضية العدم أي يوجد أثر ذو داللة معنوية Sig<0.05أي أّن   Sig=  0.000( أنّ 2جدول رقم )ي ظهر ال

 (.α ≤ 0,05عند مستوى داللة )الستراتيجية التدريب على األداء السياقي 
 من خالل النتائ  نستطيع كتابة معادلة االنحدار الخطي البسيط كما يلي:

 استراتيجية التدريب 0.730+  1.012األداء السياقي = 
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يعكس وجود أثر للمتغير المستقل )استراتيجية التدريب( على المتغير التابع )األداء السياقي(، حيث  β1ظهور معلمة ميل معنوية 
، 0.730ر تشير معلمة استراتيجية التدريب إلى أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين األداء السياقي بمقدا

 وهنا تظهر أهمية استراتيجية التدريب في شرح تغيرات األداء السياقي.
 اختبار الفروق المعنوية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة في تطبيق مراحل استراتيجية التدريب: -5

 ق مراحل استراتيجية التدريب: اختبارالفروق المعنية بين المؤسسة والشركة محل الدراسة في تطبي9جدول 

 
لجميع اختبار فروق المتوسطات لكل األزواج المقارنة،  Sig > 0.05قد أظهر  Bonferroni( أّن اختبار 9 نالحظ من الجدول )

ات وبالتالي ال يمكن رفض فرضية العدم القائلة بأّنه ال يوجد فروقات معنوية بين المتوسطات،  فجميع المقارنات الت ظهر فروق ذ
داللة معنوية بين متوسطات الثنائيات المقارنة الستراتيجية التدريب بحسب مكان العمل. وهذه النتيجة تتوافق مع مايظهره لنا الجدول 

( حيث نالحظ تقارب قيم المتوسطات الحسابية لمجموعات المتغير الكمي تبعًا لمكان العمل والفروقات فيما بينها ضعيفة 36)
 قوي يؤخذ بعين االعتبار.الت شّكل أي تباين 
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 Study Results and Suggestions ات الدراسةمقترحالنتائج و -رابعاً 

متوسط، إذ تبّين اهتمام اإلدارات  أظهرت نتائ  التحليل أّن االهتمام بعملية التحليل االستراتيجي في المؤسسة والشركات محل الدراسة -1
ة المؤسسة أو الشركة محل الدراسة، كما بّينت النتائ  اهتمام أقل بالتنبؤ بالوظائف باختيار برام  التدريب التي تنسجم مع استراتيجي

االهتمام بتحديد االحتياج التدريبي وفق نتائ  تقييم األداء،  قلةو المستقبلية المستحدثة والتغيرات البيئية قبل إعداد الخطط التدريبية، 
دارة المسار الوظيفي إلى تجاهل وظفين القائمين بشكل دقيق، باإلضافة السبب عدم تحديد االحتياجات التدريبية للم عزىي  و  تخطيط وا 

 .كبيرة بين برام  التدريب وطبيعة العمل وتخصّص المتدربينالفجوة والللعاملين 
 مهتمااال نتيجة ضعفأظهرت نتائ  التحليل أّن االهتمام بصياغة استراتيجية التدريب في المؤسسة والشركات محل الدراسة متوسط،   -2

باستخدام مؤشرات األداء الخاصة باألهداف االستراتيجية كمعيار رئيسي في اختيار البرام  التدريبية، وكذلك قلة االهتمام باعتماد 
قلة اهتمام معايير محددة لمعرفة مدى الحاجة لتصميم برام  تدريبية خاصة أو االعتماد على برام  تدريب جاهزة، باإلضافة إلى 

 ضعف لجوء إدارات التدريب لمبدأ التشاركية معتنمية مهارات وقدرات العاملين للمشاركة في صياغة استراتيجية الشركة، و اإلدارات ب
تقصير في وضع خطط استراتيجية طويلة األمد تقابل االحتياجات المّما يعني ، التدريب صياغة استراتيجةعند  المدراء والعاملين

غيرات البيئية المستقبلية داخل المؤسسة وخارجها، وهذه نتيجة طبيعية بسبب عدم اكتراث اإلدارات ببناء المستقبلية للتدريب تتواءم والت
 قيادات لها القدرة على بناء االستراتيجيات.

 فيهااإلدارات  تحرص، إذ جيدةفي المؤسسة والشركات محل الدراسة أظهرت نتائ  التحليل أّن االهتمام بتنفيذ استراتيجية التدريب  -3
لتنفيذ  مي المناسبظنمتهيئة المناخ العلى تشجيع العاملين على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة من التدريب في تأدية عملهم، و 

وكذلك تدريب جميع العاملين سنويًا للتمّكن من تحقيق األهداف االستراتيجية، اهتمام أقل بمع  الخطط واألهداف االستراتيجية، 
البرام  التدريبية على تأهيل الكوادر العاملة المعينة  واقتصارأثناء تنفيذها، برام  التدريبية للالتغذية العكسية بة اإلدار يضعف اهتمام 

 .حديثًا، وبعض الدورات التدريبية الجاهزة والغير مصمّمة لمقابلة االحتياجات التدريبية الفعلية
حيث يقّل االهتمام بمتابعة سسة والشركات محل الدراسة لبعد التقييم متوسط. في المؤ  اك العينة المبحوثةأّن إدر أظهرت نتائ  التحليل  -4

إلى  أداء العاملين بعد انتهاء البرنام  التدريبي، ويقّل االهتمام بتقييم نتائ  التدريب بالمقارنة مع معايير األداء المطلوبة، مّما أدى
التدريبية، من خالل مقارنة نتائ  األداء المتحققة مع معايير األداء  عدم إمكانية التعّرف على درجة االستفادة من تنفيذ الدورات

 للقياس. محددة مؤشراتلعدم توافر المطلوبة، 
أظهرت نتائ  التحليل أّن مستوى أداء المهام  لدى العاملين في المؤسسة والشركات محل الدراسة جاء بمستوى تقييم جيد، أي يهتم  -5

المطلوبة منه في العمل ويحرص على فهم التعليمات لتقليل األخطاء أثناء تأدية المهام، ويمتلك  العامل بأداء الواجبات األساسية
كما ت ظهر نتائ  التحليل ضعف مستوى القيام باألعمال والمهام المطلوبة وفق بطاقة الوصف  ،اإلحساس بالمسؤولية وحب اإلنجاز

ي تحدد المهام والواجبات المطلوبة من العامل، باإلضافة إلى ضعف الوظيفي ويعود السبب عدم توفر بطاقة الوصف الوظيفي الت
 .الرغبة باستغالل الوقت لمصلحة العمل، نعتقد أّن السبب يعود لعدم ربط الحافز بالعمل المنجز

فوق متوسط. أظهرت نتائ  التحليل أّن مستوى األداء السياقي لدى العاملين في المؤسسة والشركات محل الدراسة جاء بمستوى تقييم  -6
حيث يهتم العامل بالتعاون مع زمالئه في العمل لحل المشكالت التي تواجههم أثناء إنجاز المهام، ويرشدهم ويقدم لهم يد العون، ويهتم 
ي بتوسيع مجال االتصال مع زمالئه في العمل أفقيًا ورأسيأ لغاية تنفيذ واجبات العمل، وهذا يّدل على وعي العاملين وطبعهم االجتماع

، مّما يّدل على أّن التدريب يسهم في تعزيز روح العمل الجماعي ودها التعاون واالحترام المتبادلوحرصهم على العمل في بيئة يس
وخلق ثقافة تنظيمية داعمة ألهداف واستراتيجية المؤسسة. كما أظهرت نتيجة التحليل ضعف اهتمام العامل بالبحث عن مهام إضافية 
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ذ أعمال غير مطلوبة منه، أو بذل جهد إضافي لتحسين صورة المؤسسة التي يعمل بها، وضعف الرغبة نسبيًا في أو المشاركة في تنفي
 .انخفاض مستوى التحفيز وعدم تكافؤ الفرصإلى حضور دورات تدريبية إضافية وي عزى السبب 

المهام، تتباين شدة هذه العالقة بحسب أبعاد استراتيجية يوجد عالقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها األربعة وأداء  -2
 التدريب بحيث كانت العالقة بين تنفيذ استراتيجية التدريب وأداء المهام أقواها شدة وأضعفها شدًة العالقة بين التقييم وأداء المهام،

يمانها بالعملية  نستنت  أن العالقة بين استراتيجية التدريب وأداء المهام عالقة طردية قوية أي أنّ  اهتمام اإلدارات العليا والوسطى وا 
التدريبية سيؤدي إلى تحسين أداء األعمال المطلوبة وجودة األداء المحال، وهذا يعني أن تنفيذ البرام  التدريبية ينعكس إيجابيًا على 

 ت  عن التدريب.أداء المهام، وضعف ارتباط األداء بالتقييم ي عزى لعدم وجود مؤشرات لقياس األداء النا
، تتباين شدة هذه العالقة بحسب أبعاد األداء السياقييوجد عالقة ارتباط موجبة وقوية بين استراتيجية التدريب بأبعادها األربعة و  -2

اغة صيبين أقواها شدة وأضعفها شدًة العالقة  سياقيداء الاألاستراتيجية التدريب بحيث كانت العالقة بين تنفيذ استراتيجية التدريب و 
أّن العالقة بين استراتيجية التدريب واألداء السياقي عالقة طردية قوية أي أّن اهتمام  ، نستنت األداء السياقياستراتيجية التدريب و 

يمانها بالعملية التدريبية سيؤدي إلى تحسين األداء السياقي المحال وبشكل أقوى من عالقتها بأداء المهام،   اإلدارات العليا والوسطى وا 
هداف االستراتيجية، حيث أّنها تخلق الثقة أّن البرام  التدريبية تسهم في تهيئة المناخ المنظمي المناسب لتنفيذ الخطط واألمّما يعني 

أي أن اسستراتيجية التدريب لها  التي تعترضهم في العمل وتذليل العقبات مشكالتلبين العاملين، وتعزز التعاون فيما بينهم لحل ا
 .يات واتجاهات العامل وبشكل أكبر من عالقتها بأداء المهامعالقة بسلوك

 يوجد أثر ذو داللة معنوية الستراتيجية التدريب في أداء المهام وفق المعادلة التالية: -9
 استراتيجية التدريب 0.688+   1.348أداء المهام = 

، حيث تشرح استراتيجية 0.688ء المهام بمقدار مّما يعني أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين أدا
 من تغيرات أداء المهام،  %39التدريب 

ن اليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي وصياغة استراتيجية التدريب والتقييم في أداء المهام، نعزو ذلك لعدم إدراك العاملي -10
قة تطبيقها. في حين يوجد أثر ذو داللة معنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على أداء في اإلدارة العليا والوسطى لمفاهيم هذه األبعاد وطري

المهام، مّما يّدل على أّن تنفيذ استراتيجية التدريب هي المتغير األكثر أهمية في إحداث تغيير في أداء المهام من وجهة نظر اإلدارة 
ية من بين أبعاد استراتيجية التدريب لتحسين أداء المهام للعاملين لديها بحيث العليا والوسطى في عينة الدراسة، وهو البعد األكثر أهم

بوجود أبعاد استراتيجية التدريب ، 0.573أّن زيادة تنفيذ استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين أداء المهام بمقدار 
 . األخرى

 اء السياقي وفق المعادلة التالية:يوجد أثر ذو داللة معنوية الستراتيجية التدريب في األأد -11
 استراتيجية التدريب 0.730+   1.012األداء السياقي = 

، حيث تشرح استراتيجية التدريب 0.730مّما يعني أّن زيادة استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين األداء السياقي بمقدار 
ستراتيجية التدريب في تحسين األداء السياقي، وتشير بنفس الوقت لوجود من تغيرات األداء السياقي،  وهنا تظهر أهمية ا 33%

 متغيرات أخرى لم تؤخذ بعين الحسبان في هذا الدراسة،. فإنّنا نعتتقد أّن اهتمام اإلدارات العليا والوسطى بتطبيق استراتيجية التدريب
يقّلل الصراعات مّما يزيد من معدالت األداء وجودته، ويعزز والء سيّوفر مناخ منظمي يسوده التعاون والثقة بين العاملين فيما بينهم و 

 العامل لمؤسسته فيسعى بالتالي لتحسين صورتها أمام الغير والدفاع عنها والحرص على مصالحها.
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يوجد أثر ذو داللة ، في حين سياقيداء الاأل فياليوجد أثر ذو داللة معنوية للتحليل االستراتيجي وصياغة استراتيجية التدريب والتقييم  -12
، مّما يّدل على أّن تنفيذ استراتيجية التدريب هي المتغير األكثر أهمية في إحداث سياقيداء الاألمعنوية لتنفيذ استراتيجية التدريب على 

 0.668مقدار ب سياقيداء الاألبحيث أّن زيادة تنفيذ استراتيجية التدريب بمقدار واحد سيؤدي إلى تحسين سياقي، داء الاألتغيير في 
اإلدارة بوجود أبعاد استراتيجية التدريب األخرى، ونعزو عدم إسهام أبعاد استراتيجية التدريب األخرى في األداء السياقي لعدم إدراك 

ّنما الّتغير في قيمهم واتجاهاتهم العليا  . والوسطى لمفهومها وطريقة تطبيقها، فالتدريب ليس فقط زيادة مهارات وقدرات العاملين وا 
التوجد فروق ذات داللة معنوية بين المؤسسة والشركات محل الدراسة في تطبيق مراحل استراتيجية التدريب، وي عزى السبب بأّن  -13

، فاالستبانة تّمت في ظروف غير طبيعية، وفي ظل سياسات ترشيد اإلنفاق الراهن لألزمة اإلجابات على االستبانة مرهونة بالوضع
 .التدريب غير المأجور، األمر الذي انعكس سلبًا على نوعية وتنّوع البرام  التدريبيةواالعتماد األساسي على 

 :المقترحاتأهم 

تحاكي تطّور األعمال  ضرورة إيالء اإلدارة العليا والوسطى في المؤسسة والشركات محل الدراسة االهتمام لوضع استراتيجية تدريب -1
 واستمرارها.

لى النه  االستراتيجي، والذي يتطلب التحليل الدقيق للبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة والشركات ع ية باالعتمادالتدريب وضع الخطط -2
 التغيرات البيئية الداخلية والمحيطة بالشركة. تقابلمحل الدراسة، 

لنقاط الضعف  تزويد دوائر وأقسام التدريب بنتائ  تقييم األداء بشكل دوري )نصف سنوي(، لتتمّكن من خاللها التشخيص الدقيق -3
 والقصور فيه، والتي على أساسها ت حّدد نوعية وماهية برام  التدريب.

تّوضح المعارف والمهارات  على بطاقة الوصف الوظيفي، التي تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بشكل دوري ودقيق باالعتماد -4
 لتأدية مهامه. والقدرات التي يجب أن يمتلكها شاغل الوظيفة وأدوات العمل الالزمة

رصد الوظائف المستقبلية المستحدثة، من خالل خطة تطوير المسار الوظيفي للعاملين، ليتّم في ضوء ذلك وضع الخطط التدريبية  -5
 المستقبلية، بمعنى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي للعامل.

ي لتمكينهم من التعّرف على األهداف االستراتيجية التي تسعى مشاركة اإلدارة العليا لمسؤولي التدريب في عملية التخطيط االستراتيج -6
المؤسسة والشركات محل الدراسة إلى تحقيقها مستقباًل، مّما يجعلهم قادرين على تطوير واختيار البرام  التي تساهم في تنفيذ 

 األهداف االستراتيجية.
التأكيد على  .زمة، واعتبار التدريب من ضمن االولويات االستراتيجيةدعم العملية التدريبية وضمان استمرارها، بتوفير اللوجستيات الال -2

 تطوير البرام  التدريبية التي تتوافق مع االحتياجات التدريبية الفعلية وعدم االعتماد على البرام  التدريبية الجاهزة.
 االهتمام بتقييم العملية التدريبية للتأّكد من تحقيق األهداف المرجوة من التدريب.  -2
ربط الحوافز باألداء، بقصد زيادة الرغبة لدى العاملين بتطوير قدراتهم كالبحث عن العوامل األخرى المفسّرة لتحسين األداء الوظيفي،  -9

 .اتهمومهار 
 

 لدراسات الحقة: المقترحات
  ، تتناول العناوين التالية:حقةقترح الدراسة آفاقًا جديدًة كمقترحاٍت لدراسات الت، الدراسة هء نتائ   الّدراسة الميدانية لهذفي ضو 
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