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 ـداءاالهـ
ندعو اهلل أن و ارواح شهداء عملية البنيان املرصوص،إىل 

 يتقبلهم عنده من الشهداء والصدقني وحسن اولئك رفيقة.
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 الشكـر والتقـدير
 

بأيدينا وفتح لنا  ذأول من أتقدم له بأمسى آيات الشكر هو اهلل الرزاق الشكور الذي أخ
احلمد ف صدق اهلل العظيم,  ژ  ڄڦ  ڦ  ڄژ :أبواب العلم واملعرفة, قال تعاىل

حممد  نبيه الكريموالصالة والسالم على محدّا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه, هلل رب العاملني 
, وبعد..أمجعنيبن عبداهلل وعلى آل بيته وصحبه 

 الدكتور الطيب محمد القبييسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل األستاذ الفاضل 
على ما أحاطني به من رعاية علمية خالصة, وما قدمه يل من تشجيع ودعم, وكان مثاال للتواضع 

 من خالل توجيهاته وإرشاداته, فكان ملعاملته الطيبة األثر الكبري يف إجنازي هلذا العمل.
الذي ساعدني يف القيام بالتحليل اإلحصائي, الدكتور ايمن عامر كما أتقدم بالشكر إىل 

 ئي وزمالئي على ما قدمــــــوه يل من دعم وتشجيع خالل مرحلة إعداد الدراسة.وأصدقا
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 الدراسة باللغة العربية ملخص

 :خصلالم

العـاملينفـيالمراكـزالصـحيةبمدينـةأداءهدفتهذهالدراسةإلىمعرفةأثرالتدريبعلـى

مصـــراتةنمـــنخـــاللدراســـةأثـــرالتــــدريبعلـــىأداءالعـــامليننوالقـــدراتوالمهـــاراتالفنيـــةلــــدى

صـائصالشخصـيةوالوظيفيـةالعاملينوجودةالخدماتالمقدمةللمرضىنوأثـراالخـتالففـيالخ

للعاملينفيهذهالمراكز.

واعتمدالباحثفـيإعـدادهـذهالدراسـةعلـىالمـنهجالوصـفينمسـتخدماةاسـتمارةاسـتبيانأعـدت

(مفـردةاختيـرتبطريقـةعشـوائيةنتمثـل500ك داةلجمعبيانـاتالدراسـةنووزعـتعلـىعينـةعـددها)

(مـــنالعـــامليننوقـــدبلـــغعـــدداالســـتمارات1562لغ)%(مـــنحجـــماألصـــليالبـــا32.01مـــانســـبت )

%(مــناالســتماراتالموزعــةنوتــمتحليــل73.4(اســتمارةنشــكلتمــانســبت )367الخاضــعةللتحليــل)

ارفرضــــياتهامــــنخــــاللتطبيــــقبعــــاأدواتالتحليــــلاإلحصــــائيالوصــــفيبــــبيانــــاتالدراســــةواخت

البيانــاتنوذلــكباســتخدامبرنــامجالحزمــةاإلحصــائيةللعلــومواالســتداللياألكثــرمالئمــةلطبيعــةتلــك

.(Statistical package for the social sciences)(SPSS)االجتماعيةوالمعروفاختصاراة

النتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة:أهمومن

بمسـتوىعينـةالأظهرتنتائجالتحليـلالوصـفيلفقـراتالمحـوراالول)التـدريب(نشـعورأفـراد .1

الصـحيةبمدينـةمصـراتةنحيـثالمراكزضعيفمنحيثتوفرمقوماتووسائلالتدريبفي

عكســـــتإجابـــــاتأفـــــرادالعينـــــةالحيـــــاد)الـــــتحفظ(علـــــىفقـــــراتالمحـــــورنواألهميـــــةالنســـــبية

 المتوسطة.

عينـــةالأظهــرتنتــائجالتحليـــلالوصــفيلفقـــراتالمحــورالثـــاني)أداءالعــاملين(نشـــعورأفــراد .2

ـــةبمســـت ـــدريبعلـــىأداءالعـــاملينفـــيالمراكـــزالصـــحيةبمدين وىمرتفـــعمـــنحيـــثتـــ ثيرالت



 ل

مصــراتةنحيــثعكســتإجابــاتأفــرادالعينــةالموافقــةالشــديدةعلــىفقــراتالمحــورنواألهميــة

 النسبيةالمرتفعة.

أظهـــرتنتـــائجالتحليـــلالوصـــفيلفقـــراتالمحـــورالثالـــث)تنميـــةالقـــدراتوالمهـــاراتالفنيـــة(ن .3

عينةبمستوىمرتفعمنحيثت ثيرالتدريبعلىتنميةالقدراتوالمهاراتالفنيةالورأفرادشع

للعاملينفيالمراكزالصحيةبمدينةمصراتةنحيثعكستإجاباتأفرادالعينةالموافقةعلى

 فقراتالمحورنواألهميةالنسبيةالمرتفعة.

ع)مســــتوىجــــودةالخــــدماتالمقدمــــةأظهــــرتنتــــائجالتحليــــلالوصــــفيلفقــــراتالمحــــورالرابــــ .4

عينــةبمسـتوىمرتفــعمـنحيــثتـ ثيرالتــدريبعلـىالرفــعمـنجــودةالللمرضـي(نشــعورأفـراد

الخـــدماتالمقدمـــةللمرضـــيمـــنقبـــلالعـــاملينفـــيالمراكـــزالصـــحيةبمدينـــةمصـــراتةنحيـــث

 مرتفعة.عكستإجاباتأفرادالعينةالموافقةعلىفقراتالمحورنواألهميةالنسبيةال

وختاماةفقدخلصتالدراسةإلىمجموعةمنالتوصـياتالتـيجـرىاستخالصـهافـيضـوء

النتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة:

أنيـــتمتحديــــداالحتياجـــاتالتدريبيــــةحســــباحتياجـــاتالعمــــلنوحســـبمالحظــــاتالــــرئيس .1

 المباشر.

 اإلدارةبتشجيعمواصلةالتعلموالتدريب.أنتقوم .2

 دىنجاحالبرامجالتدريبيةبصورةدورية.ميتمتقييمب ن .3

 مختلفةمنالبرامجالتدريبيةللعاملين.أنواعتوفيرأنيتم .4
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 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

Summary 

This study aimed to investigate the impact of training on working 

staff in health centers in Misurata. This study explores the impact of 

training on the performance of employees, the capacity and technical 

skills of workers and the quality of services provided to patients, as well 

as the impact of the difference in personal and functional characteristics 

of workers in these centers. 

In order to complete this study, the descriptive and analytical approach 

was selected depending on the questionnaire to collect the relevant data. 

(500) questionnaires were randomly distributed, (410) questionnaires were 

recovered, (43) were excluded due to the lack of validity of the analysis, 

while (367) questionnaires were valid and included for the analysis, this 

representing about  (23%) of the total sum of the study population. In order 

to measure the hypotheses of the study, the questionnaire data were analyzed 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Other statistical 

methods such as means, standard deviations, simple regression coefficient 

and other regression were used. 

After the data analysis of the study, this study found a range of 

results, including that training can improve the performance of 

employees, and also the management of health centers in Misurata city 

takes special consideration on training as it regarded as a continuous 

process for the different workers, as well as the training programs within 

health centers are not widely available, and also that training can help in 

reducing the cost of work performance. In addition, training reducing the 

rate of errors in the performance of the business, and also it enhances the 

degree of pride in front of others health centers. 

Based on these results of this study, a series of recommendations 

were introduced, including that: emphasizing on the importance of 



 ن

establishing a belief among the management of health centers and senior 

management of the importance of training, and the benefits resulting from 

it, and also providing material and qualified human resources are capable 

to apply the training process. Furthermore, this study emphasizes that the 

identification of training needs should be according to business needs. It 

also recommends that different types of training programs for workers 

should be provided until the sophistication level of the quality of health 

services provided by health centers are improved and reduced. 
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 المقدمــة: 1.1
للتجديدفيالفكراإلداريتحتمسمياتمختلفةأحياناةبمسمىةمعظهورمحاوالتمتعدد

مسـمىالتنميـةاإلداريـةازدادتبالتطويراإلداريوأحياناةأخـرىبمسـمىاإلصـالحاإلداريوأخـرى

يتفـقأللـبالبـاحثونعلـىيرفـعكفـاءةالعمليـةاإلداريـةنوأهميةالعنصـرالبشـريودورهالكبيـرفـ

لـةوالمدربـةتعـدعنصـراةأساسـياةمـنعناصـرالتنميـةإنلـمتكـنمـنأهمهـاأنالقوىالعاملةالمؤه

(.11ن2007الطعانينفهيشرطأساسيلنجاحعمليةالتنمية)

أصــباالتــدريبوالت هيــلالمســتمرللعــاملينيحتــلفــياآلونــةاألخيــرةمكــانالصــدارةفــيو

ـــدولالمتقدمـــةوالناميـــة ـــرمـــنال ـــارهيمثـــلعنصـــراةأساســـياةمـــناســـتراتيجياتوأولويـــاتالكثي باعتب

عناصراإلدارةالحديثةومدخالةهاماةمنمداخلالتنميةاإلدارية.

ولمواكبــةمعطيــاتالعصــرومتغيراتــ المتســارعةفــيكافــةجوانــبالحيــاةأضــحىالتــدريب

األفـرادوصـقلمهـاراتهموخبـراتهممعلومـاتالمستمرضرورةحتميةاللنىعنهالتحسـينوتنميـة

راتجاهاتهمباعتبارهماألداةالفعالةفيعملياتالتغييروالتطوير.يوتطويرقدراتهموتغي

المقومــاتاألساســيةالتــيتزيــدأهــموبنــاءةعلــىذلــكأصــباالتــدريبالمســتمروالهــادفمــن

منكفاءةوفعاليةالمؤسساتوزيادةقدرتهاعلىالنموومسايرةركبالتطور.

ييحتلهــاالتــدريبوالــدوراالســتراتيجيالــذييمكــنأنيلعبــ فــيومــناألهميــةالكبــرىالتــ

إعدادوتنميةالمواردالبشريةوزيادةمعارفهاوخبراتهاإلىأقصىدرجةممكنةللوصـولإلـىاألداء

المتميـــزالـــذييســـاعدمؤسســـاتناالعامـــةلـــيسفقـــطعلـــىتحقيـــقأهـــدافهابـــلعلـــىزيـــادةقـــدرتها

.الدراسةاالتنافسيةجاءاختيارنالهذ

ومــنخــاللدراســتنالهــذاالموضــوعخصصــنالــ جــانبينأساســيينهمــاالجانــبالمنجهــي

والجانبالتطبيقي.
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مشـــكلةفالجانـــبالمنهجـــيتفرعـــتمنـــ فصـــليناألولاإلطـــارالعـــامللدراســـةوتناولـــتفيـــ 

تالســابقةالدراســةوفرضــياتهاوأهميتهــاوأهــدافهاوكــذلكمنهجيــةالدراســةوحــدودهاوبعــاالدراســا

خداماةفـيالدراسـاتنالمصـطلحاتاألكثـراسـتأهـمناولـتموضـوعالتـدريبمـعاإلشـارةإلـىتالتي

للدراسةوالذيتناولنافي التدريبوجودةالخدماتالصحيةنظريأماالفصلالثانيكاناإلطارال

التعاريفلهما.أهممععرا

مفيـــ اختبـــارتـــوالدراســـةتعريـــفبميـــدانأمـــاالجانـــبالتطبيقـــيللدراســـةفقـــدحاولنـــافيـــ ال

الفرضياتمنخاللالمعلوماتالتيتمجمعها.

 مشكلة الدراسة:   2.1
ـــة تـــؤديالمراكـــزالصـــحيةالعامـــةدوراةمميـــزاةفـــيتقـــديمالرعايـــةالصـــحيةوالخـــدماتالطبي

فــ نالمتعــددةنوذلــكمــنخــاللمــاتقدمــ مــنخــدماتللفــرادوالمجتمــععلــىحــدالســواءنلــذلك

االهتمــامبالعــاملينداخــلهــذهالمراكــزيعــدمــناألمــورالمهمــةالتــيتحتــاجإلــىدراســةمــنقبــل

الباحثينوالمتخصصينفـيهـذاالمجـالنفوجـودمنـايتـدريبجيـديـنعكسإيجابـاةعلـىسـلوكيات

العــــاملينفيهــــانمــــنحيــــثاألداءنوتنميــــةالقــــدراتوالمهــــاراتالفنيــــةوجــــودةالخــــدماتالمقدمــــة

للمرضىويسهمفيتحقيقأهدافهابكفاءةوفاعلية.

وأشارتالعديـدمـنالدراسـاتلموضـوعالتـدريبوأثـرهعلـىأداءالعـاملينودورةفـيتحسـين

(20(نكمـاتـمتوزيـع)2012(نودراسـة)كـاظمن2009جودةالخدماتالمقدمـةكدراسـة)حـواسن

المشـــاكلومـــدىأهـــمعالدراســـةلمعرفـــةاســـتمارةاســـتبيانعشـــوائياةكعينـــةاســـتطالعيةعلـــىمجتمـــ

مالئمةفقراتاالستبيانلموضوعالدراسة.

ومــنخــاللخبــرةوطبيعــةعمــلالباحــثفــيالقطــاعالصــحينالحــظالباحــثوجــودبعــا

هـذهالمشـاكلالـنقصفـيأهـمالمشاكلالتيقـدتعيـقتقـديمالخـدماتبشـكلأفضـلللفـرادنولعـل
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بةمماأثرسلباةعلىالعاملينفيالمراكزالصحيةبمدينةمصراتة.توفيرالبرامجالتدريبةالمناس

تحاولهذهالدراسةاإلجابةعلىالتساؤلالرئيساآلتي:

 العاملين في المراكز الصحية بمدينة مصراتة؟أداء ما أثر التدريب على 

الفرعيةعلىالنحواآلتي:األسئلةوينبثقعنهذاالتساؤلمجموعةمن

 التدريبعلىأداءالعاملينفيالمراكزالصحيةبمدينةمصراتة؟ماأثر .1

فيالمراكزالصحيةبمدينـةلدىالعاملينماأثرالتدريبعلىتنميةالقدراتوالمهاراتالفنية .2

 مصراتة؟

مــاأثــرالتــدريبعلــىمســتوىجــودةالخــدماتالمقدمــةللمرضــىفــيالمراكــزالصــحيةبمدينــة .3

 مصراتة؟

 :اسةفرضيات الدر  3.1
وحلــولعلميــةللمشــكالتبهــدفالوصــولإلــىإجابــاتســليمةلــبعاالتســاؤالتالســابقةن

فقداعتمدناعلـىمجموعـةمـنناومنأجلتحقيقالغايةالمرجوةمنهنالدراسةهالمطروحةفيهذ

 الفرواتتعلقبهذهالدراسةوهي:

أداءالعـاملينفـيالمؤسسـاتعلـىلتـدريب)البـرامجالتدريبيـة(نلداللـةإحصـائيةوذأثروجدي .1

(.0.05الصحيةفيمدينةمصراتةعندمستوىداللةمعنوية)

تنميـــةالقـــدراتالفنيـــةلـــدىعلـــىلتـــدريب)البـــرامجالتدريبيـــة(نلداللـــةاحصـــائيةوذأثـــروجـــدي .2

(.0.05عندمستوىداللةمعنوية)العاملينفيالمؤسساتالصحيةفيمدينةمصراتة

مســــتوىجــــودةالخــــدماتعلــــىلتــــدريب)البــــرامجالتدريبيــــة(نلإحصــــائيةداللــــةوذأثــــروجــــدي .3

(.0.05الصحيةالمقدمةللمرضىعندمستوىداللةمعنوية)
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 :اهداف الدراسة 4.1

 تهدفهذهالدراسةإلىالتعرفعلىبعااألمورمنها:

 الصحية.المراكزالتعرفعلىأثرالتدريبعلىأداءالعاملينفي .أ

 الصحية.المراكزتنميةالقدراتوالمهاراتلدىالعاملينفيفيالتدريبالتعرفعلىدور .ب

 الصحية.المراكزجودةالخدماتالمقدمةمندورالتدريبفيتحسينالتعرفعلى .ج

الصــحيةمحــلالمراكــزفيــدالمقترحــاتالتــيمــنالمتوقــعأنتوتقــديممجموعــةمــنالتوصــيات .د

.الدراسة

 أهمية الدراسة:  5.1
يبموضــوعهــامجــدايــؤثرعلــىقــدرةالمؤسســةالصــحيةوتحقيقهــاألهــدافهامــنخــاللإنالتـدر

موضوعالتدريبنحيـثأنالتـدريبهـواسـتثمارطويـلاألجـلألهـممـواردالمؤسسـةمـنخـاللتنميـة

ويـــؤديبالتـــاليإلـــىتحســـينأدائهـــملوظـــائفهمنوتحقيـــقوتطـــويرالمهـــاراتوالمعـــارفلـــدىالعـــاملينن

:وزيادةقدرتهاالتنافسيةنوتكمنأهميةهذهالدراسةفياالتيافهانالمؤسسةألهد

  :العلميةاألهمية   1.5.1
 وتكمنهذهاألهميةفياالتي:

تعتبــرهــذهالدراســةمــنالدراســاتالمهمــةالتــيتعــالجموضــوعالتــدريبفــيالقطــاعالصــحين .أ

 .والمفاهيمذاتالعالقةبالموضوعلذلكف نهاتمثلمحاولةجيدةللتعرفعلىاالسس

تســاعدهــذهالدراســةفــيتقــديممســاهمةفاعلــةإلثــراءالمكتبــةالعلميــةب ضــافةموضــوعحــديث .ب

 يتعلقبالتدريب.

 األهمية العملية:  2.5.1
 وتكمنهذهاألهميةفياالتي:
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غييرإنتدريبالعاملينهوصفةالمؤسساتالصحيةالحديثةالتيتحرصعلىمواكبةكلت .أ

فبـدونقـوىبشـريةمدربـةوقـادرةعلـىاسـتيعابالتغييـرواإلداريـةنفيالمجاالتالتكنولوجيـةن

لنتسـتطيعالمؤسسـةالصـحيةتحقيـقأهـدافهااالسـتراتيجيةنكمـاويحسـنالتـدريبمـنقـدرات

لــذافهــويســاهممباشــرةفــيتحســينالمســتوىاالقتصــاديواالجتمــاعيالفــردوينمــيمهاراتــ ن

ويزيدمندرجةأمان الوظيفينف نكلالعاملينتقريبايحتاجونإلىالتدريبفيوقتللفردن

أووظيفةدونأخرىنفالموظفالجديدمناألوقاتنفهواليقتصرعلىموظفدونآخرن

ةكمــايحتاجــ الموظــفالقــديملزيــاديحتــاجإليــ لضــمانإتقانــ للوظيفــةالجديــدةالمكلــفبهــان

دارة  .عمل بشكلأفضلمهارات وا 

تتمثــلفــيمســاعدةاإلدارةالعليــافــيالمؤسســاتســوفتكــونلهــذهالدراســةأهميــةمســتقبليةن .ب

 وتوجيههابمايحققالغاياتالمطلوبة.الصحيةعلىتقييمبرامجهاالتدريبيةن

ب يجــادالحلــولالمناســبةللمشــاكلالتدريبيــةالســابقةنوالوقــوفاةأيضــالدراســةههــتمهــذتســوف .ج

ممــــايســــاعدالمؤسســــاتالصــــحيةعلــــىىأســــبابهانومعرفــــةنقــــاطالقــــوةوالضــــعفبهــــانعلــــ

والحصـــولعلـــىعوائـــدتدريبيـــةتتناســـبمـــعاالســـتفادةبشـــكلأفضـــلمـــنبرامجهـــاالتدريبيـــةن

 الجهدوالوقتالمبذولفيهذهالبرامج.

 :لدراسةعينة او  مجتمع 6.1
يتمثلالتييتطلبالحصولعلىمعطياتعنهانوالدراسةيقصدبالمجتمعمجموعوحدات

أمـــاعينـــةالدراســـةالصـــحيةبمدينـــةمصـــراتةنالعـــاملينبـــالمراكزجميـــعمجتمـــعالدراســـةهنـــافـــي

ثمانيــةعشــرمركــزاةنحيــثتــمهافتمثلــتفــيمراكــزالرعايــةالصــحيةاألوليــةبالمدينــةوالبــالغعــدد

(.367(استبانةاستلممنها)500توزيععدد)
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 :منهج الدراسة 7.1
ورســــائليتضــــمنالجانــــبالنظــــريمــــنالدراســــةاالســــتعانةبالكتــــبوالمنشــــوراتالعلميــــةن

أماالجانـبالعملـيفيتضـمنتجميـعالبيانـاتنالدكتوراهوالماجستيرذاتالعالقةبموضوعالدراسة

كمـنخـاللوذلـالمتعلقةبموضوعالدراسةحتـىنـتمكنمـنربـطاالطـارالنظـريبـالواقعالعملـين

أســـلوباالســـتبيانكـــ داةرئيســـيةلتجميـــعالبيانـــاتاألوليـــةالتـــييعتمـــدعليهـــاالباحـــثفـــيتجميـــع

.الدراسةالبياناتالمطلوبةمنعينةوالمعلوماتن

ساسـاةأعتمديفالمنهجالوصفيالتحليلينووقداعتمدالباحثعلىاستخدامالمنهجالوصفي

بينمــاالمــنهجالتحليلــيفاعتمــدالصــحيةنالمراكــزةاالداءفــيدورهفــيزيــادوعلــىدراســةالتــدريب

المعلومــاتالمتحصــلعليهــاعــنطريــقاالســتبيانمــناجــلالوصــولإلــىواساســاةعلــىالبيانــات

النتائجوتقديمالتوصيات.

 حدود الدراسة:  8.1
 :تنقسمهذهالحدودإلى

 الصحيةالعامةبمدينةمصراتة.المراكز:تمتطبيقهذهالدراسةعلىالحدودالمكانية .أ

ربيــــع(حتــــى)2014ربيــــعالممتــــدةمــــن)و:خــــاللفتــــرةإعــــدادهــــذهالدراســــةالحــــدودالزمنيــــة .ب

2016.) 

داءالعــاملينالحــدودالموضــوعية:ركــزتهــذهالدراســةعلــىالتعــرفعلــىاثــرالتــدريبعلــىا .ج

.الصحيةالمراكزفي

 :  التعريفات اإلجرائية 9.1
نشــــــاطمخططيهـدفإلـىإحـداثتغييـراتإيجابيـةفـيالمـدربينمـن": Trainingالتـدريب  .1

وسلوكياتهمبمايجعلمسـتوىاألداءأفضـلومهارتهمنومعلوماتهموأدائهمنناحيةاتجاهاتهمن

 (.8ن1991)عبدالوهابن"مماهوعلي 
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مستخدماةالوسـيلةباألسلوبالمناسبوهوالمصدرالذييبعثبالرسالة:Trainerالمدرب  .2

(.24ن2013)الطعانينالمناسبةإلىمتدربأومجموعةمنالمتدربين

هيعمليةمقارنةاالداءالفعليللمنظمةباألداء:Training Needs االحتياجات التدريبية .3

المرلــــوبفيــــ نلتحديــــدحجــــمالفجــــوةالتــــييمكــــنمعالجتهــــاأوســــدهابالتــــدريب)نصــــر ن

(.12ن1977

هــــياالداةالتــــيتــــربطاالحتياجــــاتالتدريبيــــة:Training Programsالبــــرامج التدريبيــــة  .4

التدريبيـةمـعبعضـهاساليبباألهدافالمطلوبتحقيقهامنالتدريببالمادةالعلميةوبالوسائلواأل

.(121ن2011البعابهدفتنميةالقوىالبشريةلتحقيقاهدافالمنظمة)عبدالفتاحن

تختلـفوتعتبـرعمليـةفنيـة:Training Programs Designمج التدريبيـة تصـميم البـرا .5

ـــرامج ـــ وبصـــورةعامـــةتتكـــونعمليـــةتصـــميمالب مـــنمصـــممإلـــىآخـــرحســـبخبرتـــ االأن

تحديـــدالمـــادةالعلميـــةالتدريبيـــةمـــنعـــدةخطـــواترئيســـيةوهـــي:صـــيالةاهـــدافالتـــدريبن

اختيـارالوسـائلالتدريبيـةنالبرنـامجالتـدريبينتحديـدتتـابعالموضـوعاتفـيوالمادةالتدريبيةن

اختيـارالمتـدربيننتحديـدالشـروطالواجـبتوفرهـافـيالمتـدربيننمـدةالبرنـامجنوتحديدمكان

(.116ن2013ن)حمزاويإعدادميزانيةالبرنامجالتدريبي

ـــة .6 ـــة التدريبي ـــتمTraining Bag الحقيب ـــارةعـــنمجموعـــةمـــنالخبـــراتالتدريبيـــةي :هـــيعب

مسـاعدةبتصميمهاوا عدادهامنقبـلخبـراءمختصـينبطريقـةمنهجيـةومنظمـةومنسـقةوتسـتخدم

.(233ن2013نمدربأودونمساعدةمنأجلتحقيقاهدافادائيةمحدودة)الطعاني

ــــيم االداء  .7 فإلــــىتقــــويمهــــيعمليــــةمنظمــــةتهــــد:Performance Evaluationتقي

.(148ن2013نتقدم )حمزاويوالموظفبالنسبةألداءمهمات نوبالنسبةإلمكاناتنموه

وأوهيكافةالخدماتالتيتقدمإلشباعحاجات: Health Services:  الخدمات الصحية .8

ــــاتصــــحيةلطــــالبيالخدمــــةالصــــحية ــــةورلب الصــــيدليةوالتمريضــــيةومنهــــاالخــــدماتالطبي
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 (.142ن2005ليرها)العنزينوالصيانةوالنظافةوالمختبراتوالتغذيةووالتحاليل

:يقصـدبالقـدراتالفنيـةنالمعرفـةالمتخصصـةTechnical Abilities القدرات الفنيـة للعـاملين .9

ـــمنوالكفـــاءةفـــياســـتخدام هـــذهالمعرفـــةأفضـــلاســـتخدامفـــيأداءالعمـــلفـــيفـــرعمـــنفـــروعالعل

 (.327ن2009)كنعانن

بـرامجتتعلـقبتصـريفشـؤونالمـواردوأنشـطةو"مجموعةوظـائف:هيالموارد البشرية إدارة .10

تشـــملهـــذهوالمجتمـــعنوالتنظـــيموترمـــيإلـــىتحقيـــقاهـــدافاالفـــرادوالبشـــريةفـــيالمنظمـــةن

تحليـلالوظـائففـيالتنظـيمووضـعاسـتراتيجيةللمـواردالبشـريةوالبرامجواالنشطةوالوظائف

تقيـــيمأداءونوعـــاةنوتزويـــدهبـــالمواردالبشـــريةالمطلوبـــةكمـــاةوشـــريةفيـــ نتخطـــيطالمـــواردالبو

ــــدرواتــــبهموتــــدريبيهمنوالعــــاملينفــــيالتنظــــيمن ــــاهماإلضــــافيةنوحفــــزهمواجــــورهموتحدي مزاي

حاجاتالتنظيمالذييعملـونفيـ نوحاجاتهمومعالجةمشكالتهملتنسيقاهدافهموتنشيطيهمو

 (.2010،20مجتمعيمعين")درةنوكلذلكضمنسياقتنظيمي

 :الدراسات السابقة 10.1
."تدريب المشرفين التربويين في دولة قطر":(بعنوان2000دراسة)الشيخن:أوالا 

فــيدولــةقطــرإلــىأنالمشــكالتالتــيتحــدمــنفعاليــةالتــياجريــتدراســةهــذهالهــدفت

ةالبــــرامجتغلــــبعليهــــاســــمةإذأنلالبيــــالتــــدريبتصــــنففــــيخمــــسفئــــاتتتعلــــقبــــالتخطيطن

االرتجالنوالتراعيالحاجاتالحقيقيـةوالفعليـةللمتـدربيننوكـذلكعـدممالئمـةالمحتـوىالتـدريبي

إذيغلــبعليهــاأســلوبللهــدافالتدريبيــةالمحــددةنوعــدممالئمــةالوســائلالتدريبيــةالمســتخدمةن

نـــدرفيهـــاالكفـــاءاتالفنيـــةالمطلوبـــةوتالتدريبيـــةاألخـــرىنســـاليبويقـــلاســـتخداماألالمحاضـــرةن

للتدريبنوأشارتالدراسةإلىرلبةالقادةاإلداريينفيحضورالتدريبالخارجيلمايـوفرهالسـفر

مـــنحـــوافزماديـــةوفـــرصترويحيـــةنكـــذلكأشـــارتالدراســـةإلـــىعـــدموجـــودنظـــاملقيـــاسفاعليـــة

أثرهعلىالمتدربين.والتدريب
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بـــرامج التـــدريب التحـــويلي المنفـــخة فـــي مراكـــز خدمـــة ":بعنـــوانم(2007:دراســـة)القثمـــينثانيـــاا 

المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات وكليات التقنية السـعودية وقـدرتها علـى تحقيـم المواءمـة 

 ".يمية ومتطلبات سوم العمل السعوديبين مخرجات المؤسسات التعل

هذهالدراسةإلىالتعرفعلىقدرةبرامجالتدريبالتحويليالتيتنفذهامراكزخدمـةتهدف

التعلــــيمالمســــتمربالجامعــــاتوالكليــــاتالتقنيــــةعلــــىتحقيــــقالمواءمــــةبــــينمخرجــــاتوالمجتمــــع

والتوصـلإلـىاالسـبابأوالمبـرراتالتـينمتطلبـاتسـوقالعمـلالسـعوديوالمؤسساتالتعليمية

والكشـفعـنالعوامـلالتـيناتوالكليـاتالتقنيـةإلـىطـرحبـرامجالتـدريبالتحـويليدفعتالجامعـ

نبــينمتطلبــاتســوقالعمــلالســعوديوتســهمفــيتحقيــقالمواءمــةبــينمســتوىمخرجــاتالتعلــيم

والتعرفعلىالمتطلباتاألساسيةالتييتطلبهاسوقالعملالسعوديفـيمخرجـاتبـرامجخدمـة

المعوقـاتالتـيأهـموالكشفعننلمستمربالجامعاتالسعوديةوالكلياتالتقنيةالتعليماوالمجتمع

تحديـداآلليـاتونالكليـاتالتقنيـةالسـعوديةوتواج برامجالتدريبالتحويليالتـيتنفـذهاالجامعـات

 التيتزيدمنفاعليةبرامجالتدريبالتحويلي.

االســبابالتــيدفعــتالجامعــاتأهــمالنتــائجالتــيتوصــلتلهــاالدراســة:أنمــنأهــمومــن

نشاءمراكزخدمةالمجتمعووالكلياتالتقنيةإلىطرحبرامجالتدريبالتحويلي التعليمالمستمرنوا 

ـــيم ـــينجهـــاتالتعل ـــةفـــيتجســـيرالفجـــوةب ـــلمـــنجهـــةنواإلعـــدادوهـــوالرلب ـــينجهـــاتالت هي وب

تحقيـــقالمواءمـــةبـــينمســـتوىالعوامـــلالتـــيتســـهمفـــيأهـــموأنمـــننالتوظيـــفمـــنجهـــةأخـــرى

وبــينمتطلبــاتســوقالعمــلالســعوديتمثلــتفــيإشــراكالقطــاعمخرجــاتالمؤسســاتالتعليميــةن

وتحقيـــقالتعـــاونبـــينجهـــاتالتخطـــيطللبـــرامجتطويرهـــانوالخـــاصفـــيإعـــدادالبـــرامجالتدريبيـــة

تواجـــ بـــرامجالتـــدريبوأنـــ هنـــاكالعديـــدمـــنالمعوقـــاتالتـــينالتدريبيـــةواإلعـــدادللقـــوىالعاملـــة

اللوائاالمعمولوأيبسبباألنظمةالتحويليوالتييمكنتقسيمهاإلىقسميننمعوقاتتنظيميةن
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النـــواحيالماليـــة.وكـــذلكهنـــاكعـــددمـــنووهـــيالتـــيتتعلـــقبـــالتجهيزاتبهـــانومعوقـــاتماديـــةن

آليــاتمهاإلــىقســميننالتــييمكــنتقســيواآلليــاتالتــيتزيــدمــنفاعليــةبــرامجالتــدريبالتحــويلي

الكلياتالتقنيـةنوآليـاتوتتعلقبالجوانبالتدريبيةوالت هيليةوهذهتقعضمنمسئولياتالجامعات

حكوميةالمختصة.ةنوتقعضمنمسئولياتاألجهزةالتتعلقبالجوانبالتنظيمي

ـــاا: ـــراد :بعنـــوانم(2008دراســـة)نعمـــاننثالث ـــاداء األف ـــدريب ب ـــة الت ـــي اإلدارة "عالق ـــاملين ف الع

.الوسطى بجامعة تعز"

الدراســـةإلــىقيـــاسعالقــةالتـــدريببـــ داءاألفــرادالعـــاملينفــياإلدارةالوســـطىفـــيهــدفت

لىالمقارنةبيناتجاهاتالقيـاداتاإلداريـةوأفـراداإلدارةالوسـطىفـيالعمليـةالتدريبيـة الجامعةوا 

ـــيممـــنحيـــث)تحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةناخت يـــارالمتـــدربيننتصـــميمالـــدوراتالتدريبيـــةنتقي

الدراسـةإلـىتقـديمبعـاالتوصـياتالتـيتسـاعدالجامعـةعلـىرفـعتالعمليةالتدريبية(كماهـدف

فاعليةبرامجهاالتدريبيةممايجعلهاتلعبدوراةهاماةفيتطويرالمهـاراتوالخبـراتوالمعـارففـي

تــيتوصــلتإليهــاالدراســةمــايلــي:أظهــرتالدراســةأنهنــاكالنتــائجالأهــممجــالالتــدريب.ومــن

ـــىاألســـاليبضـــعففـــياالهتمـــامباأل ـــديمســـاليبالتدريبيـــةالحديثـــةوالتركيـــزعل التقليديـــةفـــيتق

وكــذلكأظهــرتالدراســةأنأســلوباختيــارالمتــدربينليــرفعــالبدرجــةكافيــةنالــدوراتالتدريبيــة

المتـــدربينكمـــاأنللوســـاطةواآلراءالشخصـــيةدورفـــيحيـــثالتوجـــدمعـــاييرواضـــحةالختيـــار

أظهــرتالدراســةايضــاةأنعمليــةو.اختيــارالمتــدربينممــايــنعكسبالســلبعلــىالعمليــةالتدريبيــة

تقيـيمالعمليــةالتدريبيــةقليلــةالفعاليـةممــايضــعفمــنإمكانيــةالتعـرفعلــىدرجــةاالســتفادةالتــي

 .تنفيذالدوراتالتدريبيةحصلتعليهاالجامعةمنالقيامب
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"التدريب اإلداري لمديري المدارس في ضـوء احتياجـاتهم :م(بعنوان2008دراسة)الجهنين :رابعاا 

السعودية.ببمدينة ينبع التدريبية"

هــدفتهــذهالدراســةإلــى:تحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةلمــديريمــدارسالتعلــيمالعــامبمدينــة

والتعـرفعلـىأرثـرمتغيـر:المرحلـةالدراسـيةنطبيعـةالعمـلنهميتهـاينبعالصناعيةمرتبةحسـبأ

عـددسـنواتالخدمــةفـيالعمــلاإلدارينعـددالــدوراتالتدريبيـةنفــيتحديـداالحتياجــاتاإلدارين

التدريبيةبينوجهـاتنظـرأفـرادمجتمـعالدراسـةبمدينـةينبـعالصـناعيةكـذلكتهـدفالدراسـةإلـى

. والتوصياتالمناسبةفيهذاالمجالتقديمبعااالقتراحات

نتائجهامايلي:منابرزاالحتياجـاتالتدريبيـةفـيبعـدالمهـاراتاإلداريـة:أهموكانتمن

ومنابرزنإتقانمهارةإدارةاألولوياتإتقانمهاراتالتطويرالذاتينإدارةوقتالمدرسةبفعاليةن

القـدرةعلـىاكية:تعزيـزمفهـومالمدرسـةدائمـةالـتعلمناالحتياجاتالتدريبيةفيبعدالمهاراتاإلدر

اإللمــــامب خالقيـــاتاإلدارة)المســــؤوليةربـــطاألعمــــالالتشـــغيليةفــــيالمدرســـةب هــــدافالمدرســـةن

ومــــنابــــرزاالحتياجــــاتالتدريبيـــةفــــيبعــــدالمهــــاراتنعــــدماســــتغاللالوظيفــــةنالعـــدل(العامـــةن

الحوارأساليبتنميةالقدرةعلىتحفيزالعاملينبالمدرسةناإلنسانية:إتقانطرقإدارةالخالفاتن

مـــنابـــرزاالحتياجـــاتالتدريبيـــةفـــيبعـــدالمهـــاراتالفنيـــة:ونلتفعيـــلتبـــادلاألفكـــارمـــعاآلخـــرين

 ســـاليباإللمـــامباإلشـــرافيةالحديثـــةنســـاليباإللمـــامباألاإللمـــامباالتجاهـــاتالحديثـــةفـــيالتعلـــيمن

.فيالمدرسةتقويمأداءالعاملين

ـــوان2009دراســـة)حـــواصن:خامســـاا  آثرهـــا علـــى االداء و  "تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة:(بعن

 بليبيا. التنافسي"

المســـتخدمةفـــيتحديـــدوالعلميـــةالحديثـــةســـاليبهـــدفتهـــذهالدراســـةإلـــىالتعـــرفعلـــىاأل

أســستحديــدومعــاييروالتوصــلإلــىالتوصــياتالتــيتســاعدعلــىتطــويراالحتياجــاتالتدريبيــةن

ورفـعمسـتوىاالداءالتنافسـيللمشـاريعناالحتياجاتالتدريبيةبمـايحسـنكفـاءةالنشـاطالتـدريبين
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الصـــعوباتالتـــيتحـــدمـــنكفـــاءةعمليـــةتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةنووالتعـــرفعلـــىالمشـــاكل

التعــرفعلــىنقــاطالقــوةووالتعــرفعلــىمــدىأمكانيــةتقيــيمواقــعاالحتياجــاتالتدريبيــةالحاليــةن

المؤشراتالمتبعةلتحديداالحتياجاتالتدريبية.ووالضعففياالسس

حجــمالمشــروعمــنونتــائجالدراســة:أنــ توجــدعالقــةبــينكــالةمــنخبــرةالمشــروعأهــمومــن

 عمليةتحديداالحتياجاتالتدريبية.ومصادرالتمويلوالمؤهلالعلميوحيثعددالعاملين

ــدريب المــوارد البشــرية فــي تحســين :(بعنــوان2009راســة)بــنبــاديسند:سادســاا  "دور بــرامج ت

.بالجزائر نوعية الخدمة بالمؤسسة"

دراســةموضـوعالتــدريبوتبيـانماهيتــ ودورهوأهميتـ نوذلــكفـيإطــارىهـدفتهـذهالدراســةإلـ

بـــرازمراحـــلالعمليـــةالتدريبيـــةوكـــذلكا.ووظيفـــةالمـــواردالبشـــرية المســـتخدمةفـــيســـاليبألتوضـــياوا 

النتــائجالتــيأهــمومـننإداراتـ .ومحاولــةلتقيــيمدورتـدريبالمــواردالبشــريةداخـلالمؤسســاتالصــحية

يهـدفالتـدريببالدرجـةاألولـىإلـىتحقيـقاألهـدافالتعليميـةوالمتمثلـةتوصلتإليهاالدراسةمايلي:

وهذالكـونهـذهاألهـدافنعديلاتجاهاتاألفرادفيتحسينوتنميةمعارفومهاراتالمواردالبشريةوت

وتهـــدفبـــرامجالتـــدريببصـــفةنتعتبـــرك هـــدافمباشـــرةللعمليـــةالتدريبيـــةويســـهلالت كـــدمـــنتحققهـــا

وذلــكمــنخــاللالتركيــزعلــىاألهــدافالتدريبيــةنأساســيةإلــىالمســاهمةفــيمعالجــةمشــاكلاألداء

وهنــاتظهـرأهميــةالعالقـةبـينالتــدريبومجـالعلــمنوالتـيتتمثـلفــيتحسـينالكفــاءةوتعـديلالسـلوك

نتاجيــةتبــرراالســتثمارفــيمختلــفالبــرامجالتدريبيــة.الــنفس ليــرأننوللتــدريبأهــدافاقتصــاديةوا 

عمــــالتقييميــــامكلفــــانوعــــامــــا)الخبــــراتنالمــــواردالماديــــةنالت كــــدمــــنتحقــــقهــــذهاألهــــدافيتطلــــب

مـــاأداةلتحســـينمنـــايالوقـــت...( يمكـــنالقـــولأنالتـــدريبإمـــاأنيكـــونأداةإلدارةالمـــواردالبشـــريةوا 

فهـويـؤثرعلـىالنظـاماالجتمـاعيللمؤسسـةنويمكـناسـتخدام كـ داةللتحفيـزنالعمـلنأواألثنـينمعـا

.بعاالمشاكلاالجتماعيةوتحسينمنايالعملوكذلكللقضاءعلى
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 .بليبيا "تقييم البرامج التدريبية وآثرها في فاعلية التدريب":(بعنوان2011دراسة)القذافين:سابعاا 

هـدفتهـذهالدراسـةإلـىالتعـرفعلـىأثـروجـودقصـورفـيتقيـيمالبـرامجالتدريبيـةللشـركة

والتعرفعلىأثرتقييمالبرامجالتدريبيةعلىعدداصاباتالعامةللكهرباءعلىفاعليةالتدريبن

وكــذلكالتعــرفعلــىأثــرتقيــيمالبــرامجالتدريبيــةعلــىاالنتــاجعــدلدورانالعمــلفــيالشــركةنمو

ايجادمقارنةمابيننتائجتقييمالمراكزوواالنتاجيةوالتكاليففيمحطاتكهرباءالتابعةللشركةن

ــيمالمتــدربينللــدوراتالتدريبيــةنوعــدانتهــاءالــدورةمباشــرةالتدريبيــةللمتــدربينب التعــرفعلــىوتقي

.تقييمالبرامجالتدريبيةبالشركةالمشكالتوالصعوباتالتيتؤثرفيعملية

بينـتالدراسـةعـدموجـودالتقيـيمنأوماتوصلتإليهـاالدراسـةمـننتـائجمـايلـي:أهمومن

حيـثبصورةمنهجيةنوجودمشكلةتتعلـقبتقيـيمفاعليـةأثـرالتـدريبننالتقييميتماحياناةوليسأ

نمسـتوىأوأنالفائدةمنالتدريبلمتكنبالصورةالتيبينتهـامعظـماسـتطلعتآرائهـمبالدراسـةن

فاعليةالخدماتالداعمةللبرامجالتدريبيةهيليسـتبالمسـتوىالمطلـوب.وكـذلكلـميـتممالحظـة

االنتــاجنووحــوادثالعمــلتــدريبعلــىالنســبالتــيتعبــرعــنمعــدلالــدوراننأيتــ ثيرايجــابيلل

.كلفةالوحدةالمنتجةوالتكاليفإجماليوانتاجيةالفردن

"دور التـــدريب فـــي إعـــداد المـــوارد البشـــرية الســـياحية :(بعنـــوان2012)كـــاظمندراســـة :ثامنـــاا 

.عرامبال والفندقية المتخصصة وتاثيره على مستوى تقديم الخدمة"

الت كيـــدعلـــىأهميـــةالتـــدريبفـــيهـــذهالصـــناعةمـــنخـــاللمســـتوى:هـــذهالدراســـةإلـــىهـــدفت

العمــلعلــىونالخــدماتالتــيتقــدمهاالفنــادقلضــيوفهاللتوصــلإلــىتحقيــقالعائــدالمناســبلالســتثمار

التدريبيــةزيــادةوعــياإلداراتالفندقيــةوالمهتمــينبهــذاالقطــاعنحــوأهميــةالتوجــ إلــىوضــعالبــرامج

 .لتحسينمستوىالخدماتباتجاهتبنيثقافةتخصصيةفيبناءالخططالمستقبليةللسياحة

نتائجهذهالدراسةمايلي:ليابالتنسيقالحكوميالقطاعيوالهيئاتالساندةفيأهمومن
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دمتوظيـفعـ.وتقديماالستشاراتوالبرامجالتدريبيةوعدمالت كيدعلـىاألهميـةلـدىإداراتالفنادق

التشــريعالســياحيباتجــاهتحفيــزاإلداراتالفندقيــةوالعــاملينفيهــاللتوجــ باعتمــادمنهجيــةالتــدريب

هشاشــــةواقــــعالمخرجــــاتالعلميــــةوكــــذلكنك ســــاسلــــدعمالقــــدراتالمهنيــــةورفــــعمســــتوىاألداء

لـدىإدا راتالفنـادقوالمهنيةباتجاهتـوافرفـرصعمـلأساسـيةكنـوعمـنالوظـائفالمهمـةمهنيـاة

عـــدماالهتمـــامبموضـــوعالتكامـــلبـــينالمؤسســـاتالتعليميـــةونوالمؤسســـاتالســـياحيةوالقطاعيـــة

ـــدعموتحفيـــزالمخرجـــاتواالهتمـــامبواقـــعتـــدريبهمبعـــدالتخرج. ـــاتوزارةالســـياحةل ضـــعفووهيئ

وعملياةفيتطـويروتنميـةالم هـارةالمهنيـةالمراكزالتدريبيةوالمعاهدالسياحيةالمتخصصةعلمياة

عـدمالتوسـعفـيافتتـاحالمراكـزوالمعاهـدالسـياحيةوالفندقيـةفـيونضمنالتطبيقاتالعمليةلـديها

منــــاطقالجــــذبالســــياحيالعراقــــيذاتالطلــــبالعــــاليللســــياحةاضــــافةإلــــىضــــعفاإلعــــالم

الــــدولانعدامالتبــــادلالتــــدريبيالســــياحيمــــعوالســــياحيللتشــــجيعفــــيممارســــةالمهــــنالســــياحية.

اليوجــدهنــاكاســتفتاءوالمرتبطــةباتفاقيــاتســياحيةمــعالعــراقأســوةبالــدولاإلقليميــةالســياحية.

للضيوفالوافدينوالمقيمينفيالفنادقلبيانالرأيحولمستوىالخدماتالمقدمـةلهـمممـايؤكـد

لمـؤتمراتليـاباوكذلكنضعفالمتابعةلتطويرهذهالخدماتباعتمادبرامجتدريبمتخصصة

السياحيةالمتضمنةواقعالخدماتالسياحيةوسبلتطويرهامنخاللت هيـلالعـاملينفـيالفنـادق

 .بعدزجهمفيبرامجالتدريب

الصـحية  "اثر تدريب االفراد على تحسين الجودة الشاملة  :(بعنوان2012دراسة)عيسين:تاسعاا 

."في المستشفيات الجزائرية

ـــــىتحليـــــلأثـــــرالتـــــدريبفـــــيتحســـــينالجـــــودةالشـــــاملةالصـــــحيةهـــــدفت هـــــذهالدراســـــةإل

ــــىوجــــودأثــــرذيداللــــةإحصــــائيةعنــــدمســــتوى بالمستشــــفياتالجزائريــــةنوتوصــــلتالدراســــةإل

(P≤0.05ــــدورات ــــرامجوال ــــةنتصــــميمالب ــــداالحتياجــــاتالتدريبي ــــدريب)تحدي ــــراتالت ــــينمتغي (ب
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يبيةنتقييمالعمليـةالتدريبيـةنتقيـيمبيئـةالعمـلالداخليـة(وأبعـادمتغيـرالتدريبيةنتنفيذالعمليةالتدر

الجــودةالشــاملةالصــحية)مســتوىالرضــاالــوظيفينمســتوىالكفــاءةالتشــغيليةنمســتوىالتحســين

.المستمرللعالقةمعالمرضى(

ي تحسين أداء "تحديد االحتياجات التدريبية ودورها ف:م(بعنوان2013دراسة)بنشليلن:عاشراا 

.العاملين بالرقابة لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بمدينة الرياض"

ـــاتتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةفـــيتحســـينأداءتهـــدف الدراســـةإلـــى:التعـــرفعلـــىآلي

التعــرفعلــىمــدىاســهامتحديــدونالعــاملينبالرقابــةلشــؤونالمســتهلكبــوزارةالتجــارةوالصــناعة

ناجاتالتدريبيةفيتحسينأداءالعاملينبالرقابةلشؤونالمستهلكبوزارةالتجارةوالصـناعةاالحتي

نالتعرفعلىالصعوباتالتيتحولدونتحديداالحتياجاتالتدريبيةللعاملينتهدفايضاةإلىو

لتعــرفعلــىســـبلمواجهــةالصــعوباتالتـــيتحــولدونتحديــداالحتياجـــاتالتدريبيــةللعـــاملينوا

ـــائجالتـــيتوصـــلتلهـــاهـــذهأهـــمومـــننبالرقابـــةلشـــؤونالمســـتهلكبـــوزارةالتجـــارةوالصـــناعة النت

ـــرزآليـــاتتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةفـــي:االســـتفادةمـــنخبـــراتالمـــراقبين الدراســـة:تتمثـــلأب

تتمثــلالمتقاعــديننوالمتــدربذاتــ نوالمناقشــاتالجماعيــةبــينإدارةالتطــويراإلداريوالمــراقبين.و

أبــرزإســهاماتتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةفــيتحســينأداءالعــاملينفــي:تمكــينالمراقــبمــن

تالفــيأوجــ القصــورفــيالعمــلالميــدانينوتطــويراألداءالتقنــيوالمعلومــاتيللمراقــبنوســرعة

وكــذلكتتمثــلأبــرزصــعوباتتحديــد.التعامــلمــعالباللــاتالــواردةللــوزارةبخصــوصالمخالفــات

االحتياجاتالتدريبيةفي:القيامبتحديداالحتياجاتالتدريبيةكعملروتينيدوناالهتمـامب هدافـ 

الحقيقيـــةنوانفـــرادالقيـــاداتالعليـــابتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةنوتـــدنيمســـتوىتحليـــلمشـــكالت

  .األداءلدىالمراقبيننوعدموضوحالخططالمستقبليةالخاصةبحمايةالمستهلك
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
مــنخــاللاســتعرااالدراســاتالســابقةيتضــاأنهــاتتشــاب مــعالدراســةالحاليــةفــيكونهــا

تتناولموضوعالتدريبنإالانهاتختلفمنحيثتناولهاللموضوعاتالفرعية.كمـاتنوعـتهـذه

الدراســةتتفــقبشــكلالدراســاتفــيمواضــيعهاوأهــدافهاونتائجهــانحيــثانمجــالوالــرااهــذه

جزئيمعهذهالدراساتالسابقةاالخرىنحيثمنهاماتناولأثرالتدريبعلىبعاالمتغيراتن

وتختلــفهــذهنومنهــامــاتنــاولتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةوتقيــيمالبــرامجالتدريبيــةبشــكلعــام

بعلىاداءالعـاملينفـيالدراسةعنالدراساتالسابقةكونهاركزتعلىالتعرفعلىاثرالتدري

المؤسساتالصـحيةنبخـالفالدراسـاتاالخـرىالتـيتناولـتقطاعـاتأخـرىكالفندقيـةوالتعليميـة

وليرهــا.كمـــاانأللـــبالدراســـاتالســـابقةتتفـــقمـــعالدراســـةالحاليـــةفـــياالعتمـــادعلـــىالتطبيـــق

الدراســـــاتالســـــابقةفـــــيالميـــــدانيباســـــتخدامأداةاالســـــتبانةنوتتفـــــقالدراســـــةالحاليـــــةمـــــعمعظـــــم

اســتخدامهاللمــنهجالوصــفينواختلفــتمــنحيــثالموضــوعاتالتــياســتخدمتهاكــلدراســةنونــوع

إثـراءوتـدعيماإلطـارالعينةنومجتمعالدراسة.بهذاف نالباحـثاسـتفادمـنالدراسـاتالسـابقةفـي

معرفـــةلكفـــيالنظـــرينوتوجيهـــ إلـــىبعـــاالمصـــادرالعلميـــةمـــنخـــاللقـــوائممراجعهـــانوكـــذ

 .اإلحصائيةالمناسبةلمعالجةالبياناتنوايضاةفيبناءوصيالةفقراتاستبانةالدراسةساليباأل

  



 

 الفصل الثاني
 االطار النظري للدراسة

  .مقدمة 1.2
 .المبحث األول )التدريب( 2.2
 .)جودة الخدمات الصحية(المبحث الثاني  3.2
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 المقدمـــة:  1.2
تغيرتالنظرةإلىاالفرادفيالمنظماتمـنكونهـاعنصـرمـنعناصـرالتكلفـةالتـييجـب

صولالمنظمةالتييمكناالستثمارفيهـاوزيـادةأصلمنأإلىكونهاخفضهاإلىأدنىحدلهان

.(29ن2003حسننالنسبةللمنظمة)قيمتهاب

ويسـتخدممصـطلاإدارةالمـواردالبشــريةليـدلعلـىالنشــاطاتالمتعلقـةبتخطـيطاحتياجــات

المنظمةمـنالمـواردالبشـريةوتوفيرهـابـالمؤهالتوالخبـراتالمطلوبـةفـيالوقـتالمناسـبنفضـال

اعمليـــةعـــنتـــدريبهاوتحفيزهـــاوالمحافظـــةعليهـــا.وقـــدعرفـــتعلـــىانهـــاالوظـــائفالتـــيتتطلبهـــ

.(17ن2007فاظعليــــها)برنوطينـــتخدامهاوتدريبهاوالحــسالحصولعلىالمــــواردالبشريةوا

الموضــوعاتالتــياســتحوذتعلــىاهتمــامأهــمويعتبــرموضــوعإدارةالمــواردالبشــريةمــن

لمناطـةبهـانلحساسـيةاألدوارااةوتفكيرالكثيرمنالكتابوالمفكرينفيمجالإدارةاألعمالنظـر

فهيتضعالقواعدواألسسالعمليةالتـيتـنظمالحيـاةالوظيفيـةللعنصـرالبشـري.ويعتبـرالعنصـر

عناصــراإلنتــاجألنــ أكثــرمــواردالمنظمــةعرضــةةلتــ ثربــالتغيراتالبيئيــةالداخليــةأهــمالبشــري

(.11ن2003والخارجية)الهيتين

وعةمنالممارساتوالسياساتالمطلوبـةلتنفيـذمختلـفكماتشيرإدارةالمواردالبشريةإلىمجم

ــلوجــــ ن وهــــذهاألنشــــطةالمتعلقــــةبــــالنواحيالبشــــريةالتــــيتحتــــاجإليهــــالممارســــةوظائفهــــاعلــــىأكمــــ

الممارســـاتوالسياســـاتتتضـــمنمجموعـــةمـــنالوظـــائفهـــي:تصـــنيفوتحليـــلالوظـــائفوتخطـــيط

المســـارالـــوظيفيوتنميـــةالمـــواردالبشـــريةواالجـــورالمـــواردالبشـــريةواالســـتقطابواالختيـــاروتخطـــيط

والرواتـــبونظـــمالحـــوافزوتقـــويماداءالعـــاملينووظيفـــةالعالقـــاتالصـــناعيةووظيفـــةصـــيانةالمـــوارد

لــذلكيعتبــرالتــدريبمــناألنشــطةالضــروريةومــنالوظــائفاالساســيةإلدارةالمــواردالبشــريةنالبشــرية

.(221ن2003نعلىالفردوالمنظمةوالمجتمععلىحدسواء)الهيتييعودبالفائدةكونهانشاطاة
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 : التدريب المبحث األول 2.2
 مفهوم التدريب: 1.2.2

ةوالمتغيــراالهــمفــيعمليــةالتــدريبنوأنيــنالعنصــرالبشــريهــوالثــروةالحقيقأممــاالشــكفيــ 

ن(242ن2008العنصر)ابـوالنصـرنالتدريبالمناسبوالمستمرهواحدالمحاورالرئيسيةلتحسينهذا

ويحتــلالتــدريبمكانــةهامــةبــيناالنشــطةاإلداريــةالهادفــةإلــىرفــعالكفــاءةاالنتاجيــةوالخدميــةوتحســين

العمــلولعــلالســببفــيهــذهالمكانــةهــوااليمــانبالــدورالفعــالالــذييلعبــ التــدريبفــيتطــويرأســاليب

لــيتحقيــقاهــدافالمؤسســةبكفــاءةوتحقيــقمســتوىعــالمــنوتنميــةالكفــاءاتالبشــريةوالــذييســاعدع

.(19ن2009االشباعالشخصيللفراد)العزاوين

ويعتبــرالتــدريبمــنالمحــاوراالساســيةلتنميــةالمــواردالبشــريةواعــدادالكــوادرالقــادرةعلــيتحقيــق

.(20ن2007)عبد ناألهدافوالمساهمةبفاعليةفينجاحعمليةالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية

نعمليــــةوضــــعكــــلفــــردفــــيالمكــــانالــــذييتناســــبمــــعقدراتــــ وخبراتــــ إويمكــــنالقــــول

ومؤهالت ماهياالالبدايةفيجبمتابعـةاعـدادهوتوجيهـ وتنميـةقدراتـ بواسـطةالتـدريبواليفهـم

هيعمليـةتوعيـةمنهذاأنعمليةالتدريبتقتصرفقطعلىاالفرادالجددالذينتمتوظيفهمبل

(.201ن2003مخططةومستمرةلجميعاالفرادالعاملينحتىالقدماءمنهم)بوسنينةوالفارسين

 تعريف التدريب: 2.2.2
دربعليـــ نوالتعريــفالمجــردللتــدريبهــوأناصــلالكلمــةمــندرببالشــيءإياعتــاده

ن(201ن1979)الرازينيدربكمجربويجربوقددربت الشدائدحتىقوىعليهاوورجلمدرب

ـــرادبمجموعـــةمـــن ـــداالف ـــىتزوي ـــ يهـــدفإل ـــ "هـــونشـــاطمخطـــطل ـــيأن ـــدريبعل وقـــدعـــرفالت

.(81ن2011ن)عبدالفتاحالمعلوماتوالمهاراتالتيتؤديإلىزيادةمعدالتاداءاالفراد"

ارفالتـيوعرفكذلكب ن "تلكالجهودالهادفةإلىتزويدالفردالعامـلبالمعلومـاتوالمعـ

تكســب مهــارةفــياداءالعمــلأوتنميــةمهــاراتومعــارفوخبــراتباتجــاهزيــادةكفــاءةالفــردالعامــل
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.(208ن2002الحاليةوالمستقبلية")عبدالباقين

عمليةمنظمةيتممنخاللتغييرسـلوكياتومشـاعرالعـاملينمـن"يضاعلىأن أوعرف

 (.270ن2009لسالمناجلزيادةوتحسينفاعليتهموادائهم")ا

كمـــاتـــمتعريفـــ ب نـــ "عمليـــةتعـــديلايجـــابيذواتجاهـــاتخاصـــةتتنـــاولســـلوكالفـــردمـــن

الناحيةالمهنيةأوالوظيفيةوذلكالكتسابالمعارفوالخبراتالتييحتـاجلهـااالنسـانوتحصـيل

والمهــــاراتلــــةدارةواالنمــــاطالســــلوكيةوواالتجاهــــاتالصــــالحةللعمــــلالمعلومــــاتالتــــيتنقصــــ ن

بحيـثتتحقـقزيـادةانتاجيتـ نووالعاداتالالزمةمناجلرفعمستوىكفاءت فياالداءالمالئمةن

وكـذلكفـيفي الشروطالمطلوبةإلتقانالعملوظهورفعاليت معالسرعةواالقتصـادفـيالتكلفـةن

(.36ن1993الجهودالمبذولةنوفيالوقتالمستغرق")المرعين

مسـتمرةلتنميـةمجـاالتواتجاهـاتالفـردودريبايضاعلىأن "عمليةمنظمـةكماعرفالت

أوالمجموعةلتحسيناالداءواكسابهمالخبرةالمنظمةوخلقالفـرصالمناسـبةللتغييـرفـيالسـلوك

ـــم مـــنخـــاللتوســـيعمعرفتـــ وصـــقلمهـــاراتهموقـــدراتهمعـــنطريـــقالتشـــجيعالمســـتمرعلـــىتعل

ثــةلتتفــقمــعطمــوحهمالشخصــينوذلــكضــمنبرنــامجتخططــ االدارةالحديســاليبواســتخداماأل

مراعيـــةفيهـــاحاجاتهـــاوحاجـــاتالمجتمـــعفـــيالمســـتقبلمـــناالعمـــالوحاجـــاتالعـــاملينللتنميـــة"

(.225ن224ن2010جوادنو)العزاوي

وعــرفالتـــدريبكـــذلكب نـــ "عمليـــةمخططـــةومســـتمرةتهـــدفإلـــىتلبيـــةاالحتياجـــاتالتدريبيـــة

مـنخـاللزيـادةمعارفـ وتـدعيماتجاهاتـ وتحسـينمهاراتـ نبــمايــساهماليةوالمستقبليةلـدىالفـردنالح

ــــنظمة")ابوالنصرن ــــيالمــ ــادةاالنتاجيةفـ ــ ــملوزيـ ــ ــ ــ .(58ن2008ذلكفيتحسينادائ فيالعـ

وهناكمنيريالتـدريبعلـىأنـ "تلـكالعمليـةالمنظمـةوالمسـتمرةوالتـيتهـدفإلـىتزويـد

واكسابالفردمعارفوقدراتومهاراتجديدةنأوتغييروجهاتالنظرواالفكـارواالسـسالسـابقة
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لدىاالفرادبماتنسجممعالتغيراتالتيتحدثفـيبيئـةالعمـلوخاصـةفـيالجوانـبالتكنولوجيـة

(.201ن2003لتنظيمية")بوسنينةوالفارسينوا

ومــنخــاللمــاســبقمــنتعريفــاتعديــدةومتنوعــةللتــدريبيمكــنالقــولبــ نالتــدريب:هــو

نشــاطانســـانيمخطــطومـــنظمومســـتمريتكــونمـــنمجموعــةمـــنالبـــرامجمصــممةلرفـــعمســـتوي

حتــيتتماشــىمــعمهــاراتومعــارفوخبــراتاالفــرادأولتعــديلفــيتصــرفاتهموســلوكهموميــولهم

التغييرالسريعوالمستمرفيالبيئةالداخليةوالخارجيةللمنظماتومناجلتحقيقاهدافكالمن

.نظمةوالعاملينبهابكفاءةعاليةالم

 أهمية التدريب: 3.2.2
تكمنأهميةالتدريبفيتنميةمعلوماتاالفرادوصقلمهاراتهموتعـديلسـلوكهموتغييـراتجاهـاتهم

 .(20ن2007الذييحققعليالمديالبعيدتنميةشاملةمتوازنةللقوىالعاملة)عبد ناألمر

تحتـاجإلـىتنشـيطوتوجدعالقـةمسـتمرةذاتتـ ثيرمتبـادلبـينالفـردوالعمـلالـذييؤديـ ن

وتجديدنفهيأنتركتتدورفينفسالدائرةبـذاتالمسـتوىقـديترتـبعلـىذلـكتقـادممعلومـات

وعجزهـــاعـــنمقابلـــةمـــايســـتجدمـــنلفـــردوعـــدمصـــالحيتهاوربمـــاتقلصـــهاوانكماشـــهانومهـــاراتا

يتقـادمالطرفـانومـنهنـاتبـرزأهميـةتطوراتنكماأنالفردذات يتجمدويفقـدمصـداقيت ومـنثـم

ـــرد ـــدمالمعـــارفالجديـــدةوالمهـــاراتالحديثـــةواالتجاهـــاتالمســـايرةوالمواكبـــةللف التـــدريبحيـــثيق

(.307ن2007)الحجازين

كمـايعتبـروســيلةلمعالجـةالكثيــرمـنالمشــاكلالتـييمكــنللمنظمـةأنتعــانىمنهـاعنــدما

اهدافالتـدريبفـيأهمويمكنتلخيصن(444ن2004يكونسببهاهواداءالعاملين)برنوطىن

:(21ن20ن2009التالية)العزاوينالنقاط
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لمستحدثاتفيطرائقاالنتاجومايقتضي السوقالتطوراتالعلميةالمتواصلةواالكتشافاتوا .أ

كــىيتخــذوهااساســامــناحتيــاجدائــمومتجــددالطــالعاالفــرادعلــيتلــكالمعلومــاتالجديــدةل

.لتطويراعمالهم

وطرائقجديدةفـيأساليباستنباطإلىأدتالتطوراتاالنتاجيةوالثورةالتكنولوجيةوالعولمةن .ب

داريةمختلفةميةومالعملتتطلبتخصصاتعل .هاراتفنيةوا 

التطورالهائلفيتركيبالقوىالعاملةنيجعلالعمليةالتدريبيةالزمةلمصاحبةالتغيراتفـي .ج

.لعالميهيكلالقوىالعاملةعلىمستوىالمنظمةوالدولةوالمستوىالقوميوا

ســـلوكهمومـــنثـــممـــايقـــعمـــنتطـــورفـــيالتغييـــرواالخـــتالففـــيدوافـــعاالفـــرادواتجاهـــاتهمن .د

االنتــاجينوالحاجــةإلــىافــرادمتعــدديالمهــاراتنيجعــلالتــدريبالهــادفإلــىتعــديلالســلوك

 .لىمدىفترةخدمةالفردالوظيفيةوتطويرهأمراضرورياع

�   �   
�      
      
       

           �            �   /     � 

                �   /     �                           �    

                �                �    

                �                            �  

    �  


 همية التدريبأ( 1.2شكل رقم )
 (.60 ,2008المصدر: )ابو النصر, 
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 :هداف التدريبأ 4.2.2
الهدفالرئيسيمنالتدريبهوزيادةكفاءةوفاعليةالمنش ةفيت ديةاالدوارالتيتقومأن

آخـريوجدهناكهـدفرئيسـيو.(247ن2008بهاوتحقيقاالهدافالمطلوبةمنها)ابوالنصرن

وهوالذييسعىنشاطالتدريبإلىتحقيق وهو"ازالةجوانبالضـعفوالقصـورفـياداءوسـلوك

ـــرادن الناتجـــةعـــنعـــدمنالداءوالســـلوكالحـــاليأوالمتوقـــعســـواءأكانـــتهـــذهالجوانـــبفـــيااالف

لتحقيــقهــذاو"لمرلــوبفيــ مــنقبــلإدارةالمنظمــةمقــدرتهمعلــىاالداءوالســلوكوفــقالمســتوىا

ــــــدفالرئيســـــي ـــــبوجـــــوداهـــــداففرعيـــــةعنـــــدتحقيقهـــــايتحقـــــقالهــ مـــــــنالهـــــدفالرئيســـــييتطل

:(235ن2010اهمـها)عقيلين

.ردمهاراتومعلوماتوخبراتتنقص اكسابالف .1

.تجاهاتسلوكيةجديدةلصالاالعملاكسابالفردأنماطاوا .2

.دىالفردالقدراتالموجودةلوصقلالمهاراتوتحسين .3

قضيةالتدريبواحدةمنالقضاياالتيتشغلبالالقائمينعلىإدارةالمنظماتفيوتتمثل

رأيالــبعاأنالتــدريبيهــدفإلــىالتــاليومختلــفبلــدانالعــالمالنــاميوالمتقــدمعلــىحــدســواء

(:119ن118ن2013)منيرن

.قيفيالمناصبصقلقدراتومهاراتالعمالوتسليحهمبمقوماتتؤهلهمللتر .1

.نظيملمواجهةالتغييراتالمتوقعةيقالمرونةواالستقرارفيالتتحق .2

رفعالروحالمعنويةللعمالمنخاللإلمامهمب بعادالعملنومهارتهمفيأدائ واهتمام ب . .3

ـــةلســـدكـــلالثغـــراتن .4 ـــتحكمفـــيضـــمانأداءالعمـــلبســـرعةوفاعلي ـــرادمـــنال مـــعتمكـــيناالف

.الحديثةفيالعملساليبسائلواألالتكنولوجياوالو

.الرجلالمناسبفيالمكانالمناسبمساعدةاإلدارةفياكتشافالكفاءاتلتحقيقمبدا .5
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اليفبواســـطةتنميـــةزيــادةالقـــدرةالتنافســـيةللمؤسســـةعــنطريـــقتحســـيناالنتـــاجوتقليــلالتكـــ .6

.كفاءةاالفراد

.قدراتهمومهاراتهمفرادوانخفااتحفياحوادثالعملالتييكونسببهانقصكفاءةاال .7

ووصفتهيئةريادةالتـدريبوالتطـويرفـيبريطانيـاالهـدفالرئيسـيمـنالتـدريبوالتطـوير

لتحقيــقهــذاوب نــ "تطــويراالمكانــاتالبشــريةلمســاعدةاالفــرادوالمنظمــاتفــيتحقيــقاهــدافهم"

:(66-64ن2008)ابوالنصرنالهدفالرئيسييجبتحقيقاالهدافالفرعيةالتالية

 .لتعلموتدريبهمعلىكيفيةالتعلمالمساعدةعلىتحفيزالعاملينعلىاستمرارهمفيعملياتا .1

.نوالمنش ةمنالوقوعفياالخطاءحمايةالعاملي .2

.توالخبراتالتييحتاجهافيعمل امدادالمتدربباألفكاروالمعلوما .3

.التييحتاجهافيعمل اكسابالمتدرببالمهارات .4

 دةالعاملينعليت ديةالمسؤولياتوالواجباتالمطلوبةمنهمبكفاءةوفاعليةاكثر.مساع .5

عمساعدةالعـاملينعلـىتقويـةعالقـاتهمبـاآلخرينسـواءداخـلالمنشـ ةأومـعالعمـالءأومـ .6

.القياداتالرسميةوليرالرسمية

اتهمالوظيفيــةالعــاملينحســبمســتويأنــواعوهنــاكمــنقســماالهــدافالتدريبيــةعلــيحســب

(:16ن2006إلىاألهدافاألتية)العزاوىن

االهـــدافالتدريبيـــةاالبداعيــــةواالبتكاريـــة:وهــــياالهـــدافالموجهـــةإلــــىاإلدارةالعليـــابحكــــم .أ

مسؤولياتهاعناالهدافاالستراتيجيةالتيتقتضياالبداعواالبتكار.

والتنســـيقيةوحـــلالمشـــاكل:وهـــياالهـــدافالموجهـــةإلـــىاإلدارةاالهـــدافالتدريبيـــةاإلشـــرافية .ب

الوسطىلمسـؤولياتهافـياالشـرافعلـىالعـاملينفـياإلدارةالـدنياوالتنسـيقمـعاإلدارةالعليـا

.لجةحلالمشاكلالناجمةعنالعملومعا
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ةالــدنياأوالعــامليناالهــدافالموجهــةإلــىاإلدارهــيواالهــدافالتدريبيــةاالعتياديــةوالمعلوماتيــة: .ج

 .التنفيذيينالذينيحتاجونإلىزيادةالمعرفةوتنميةالقدراتوالمهاراتالتييحتاجهاعملهم

 عوامل نجاح التدريب: 5.2.2
)ابوســنينةلضــماننجــاحالعمليــةالتدريبيــةيوجــدثالثــةشــروطأساســيةيجــبتوفرهــاوهــي

(:204ن2003والفارسين

أيوجـوددافـعالنمـوفردنفس فياكتسابخبراتومعلومـاتجديـدةنتوفررلبةفعليةلدىال .1

.والتقدملدي 

مالءمـةهـذهالبـرامجوتصميمبرامجالتدريبعلـىاسـاساالحتياجـاتالتدريبيـةالمطلوبـةمنـ  .2

توجيههابمايخدمااللرااالعامةللمنظمةنكماوينبغيأنتصـممووسائلالتدريبالمتاحة

.مجتدريبيحتىتتحققالمنفعةمن فقاالعتباراتالتكلفةوالعائدلكلبرنابرامجالتدريبو

ـــذكاءوالدقـــة .3 متابعـــةاالداءالتـــدريبيومراعـــاةاالختالفـــاتالفرديـــةفـــيبعـــاالخصـــائصكال

والمالحظةوالتيتنعكسعلىمدىتحصيلالفردلمحتوياتالبرامجالتدريبيةوضرورةتدعيم

ماديــةومعنويــةمــناجــلخلــقدافــعلــدىاألفــرادفــيضــرورةالتــزودنتــائجالتحصــيلبحــوافز

 .المهاراتوالمستمربالخبرات

 مقومات نجاح التدريب: 6.2.2
ناجــراءمــنظمومســتمرومخطــطهدفــ تغييــرســلوكالعــاملينفــيالتــدريبكمــاذكرنــاســابقاة

لمقومـاتبعـيناالعتبـارولكىيتحققهذاالهدفيجباخذهذهااتجاهتحسينادائهموانتاجيتهمن

(:28-25ن2007)عبد ن

االطــارالســلوكيلبيئــةالتــدريب:ضــرورةاقتنــاعاإلدارةالعليــاللمنظمــةوايمانهــابــدورالتــدريب .1

كاستثماربشريل عائدهالملموسنوااليمانبالتدريبوبرسـالت وأنـ نشـاطبنـاءويجـبعلـي

لدورالذييلعب فيحياةالفردوالمنظمـةوضـرورةاقنـاعالجميعأنيؤمنوابالتدريبواهداف وا



27 

والتعــرفعلــىاهــدافالعــاملينب هميــةالتــدريبفــيمســاعدتهمعلــيالتنميــةوزيــادةالكفــاءةن

التدريبوايضاحالدورالذييلعب فيحياةكالمنالعاملينوالمنظمة.

ناسليماوامدادهاباألخصـائييناالطارالفنيللتدريب:ويجبفي تكوينوحداتالتدريبتكوي .2

وتنظــيمعمليــةكشــفوحصــروتصــنيفاالحتياجــاتوالمتمرســينفــيإدارةالعمــلالتــدريبين

ويجـبكـذلكتـوفيرالمـدربوناالكفـاءالرئيسـينومنطلقـةالتدريبيةحيثتعتبراساسالتدريب

للبـرامجالتدريبيـةمقوماتاالطارالفنـيللتـدريبنواالعـدادالجيـدأهمحيثيعتبرالمدربمن

ويجــبايضــاتحديــدوالحــرصعلــىأنتكــونالبــرامجالتدريبيــةملبيــةلالحتياجــاتالتدريبيــةن

وضـرورةتجهيـزاالوقاتالمناسبةبحيـثتـتالءممـعظـروفوطبيعـةعمـلالمنظمـةواالفـرادن

مكــــانمناســــبللتــــدريبمـــــنحيــــثالقاعــــاتوالمــــادةالعلميـــــةوتحضــــيرالوســــائلالتدريبيـــــة

.احيةالمناسبةللبرنامجالتدريبياليضوا

متابعــةوتقيــيمالنشــاطالتــدريبي:وذلــكللت كــدمــنأنالتــدريبينفــذبطريقــةســليمةويســيرفــي .3

اتجــاهتحقيــقاهدافــ وذلــكبوضــعنظــاممتابعــةوتقيــيمكــالمــنالبــرامجالتدريبيــةوالمتــدربين

.الفيهامستقبالوتوالمدربينويكونهدف كشفاألخطاءواصالحهافوراأ

 مبادئ التدريب: 7.2.2 
أنالتــدريبهــواحــدالوســائلالمســتخدمةمــنقبــلاإلدارةمــناجــلتنميــةمهــاراتوقــدرات

العــاملينبالشــكلالـــذىيســمابنمــوالمنظمـــةوازدهارهــاومواجهــةالتغيـــراتالبيئيــةالداخليــةمنهـــا

(:26ن25ن2009والخارجيةنوللتدريبعدةمبادئوهي)العزاوين

.واللوائاالمعمولبهافيالمنظمةالشرعية:يجبأنيتمالتدريبوفقاةللقوانينواالنظمة .1

.واضالالحتياجاتالتدريبيةوالمنطلق:يجبأنيتمالتدريببناءعلىفهمدقيق .2

واقعيةبحيثيمكنتحقيقهانومحددةتحديداةوالهدف:يجبأنتكوناهدافالتدريبواضحة .3

.ننومنحيثالكموالكيفوالتكلفةنحيثالموضوعوالزمانوالمكادقيقاةم
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:يجـــبأنيشـــملالتـــدريبجميـــعابعـــادالتنميـــةالبشـــرية)القـــيمناالتجاهـــاتنالمعـــارفنالشـــمول .4

ةليشــملجميــعفئــاتالمهــارات(كمــايجــبأنيوجــ إلــىجميــعالمســتوياتالوظيفيــةفــيالمنظمــ

.العاملينفيها

علـــيمســـئوليالتـــدريبفـــيأيمنظمـــةأنيضـــعواةاســـتراتيجياتتدريبيـــةاالســـتمرارية:يجـــب .5

العمـلأسـاليبتراعيعمليةالتحولوالتغييـرالمسـتمرةفـيجميـعجوانـبالحيـاةوبخاصـةفـي

ـــ ن ـــدوادوات ـــ يتوقـــعأنتب ـــذلك.وأن ـــةأوفـــياالفكـــاروالمعلومـــاتالمتصـــلةب ـــاتالتدريبي العملي

.رمعهمخطوةبخطوةومرحلةبمرحلةيفيةنوتستمللعاملينمعبدايةحياتهمالوظ

التدريببمعالجةالقضاياأوالموضوعاتالبسيطةثميتـدرجأالتدرجيةوالواقعية:يجبأنيبد .6

هكذا.وبصورةمخططةإلىاالكثرتعقيداة

مرونـــةالتـــدريب:يجـــبأنيتطـــورنظـــامالتـــدريبوعملياتـــ نوبخاصـــةفيمـــايتصـــلبالوســـائل .7

ضــرورةتــدريبالمــدربينومــعالتطــوراتالتــيتحــدثعلــىهــذهاالصــعدةسـاليبألواالدواتوا

.ظيفهافيخدمةالعمليةالتدريبيةعلىاستيعابهذهالتطوراتوتو

:اخرىللتدريبتمتحديدهاكمايليكمايوجدمبادئ

التــدريبنشــاطضــروريومســتمرنولــيسكماليــاةولفتــرةمعينــة:والقصــدهنــاأنالتــدريبلــيس .1

لكــنالتــدريبنشــاطضــرورينفبعــدوأمــركماليــاتلجــ إليــ اإلدارةأوتنصــرفعنــ باختيارهــا

وتهــدفعمليــةاإلعــدادإلــىاختيــارالفــردلشــغلوظيفــةمعينــةنتــ تيعمليــةاإلعــدادوالتهيئــةن

لىنوعيةالفرداتجاهالدورالـذيتلعبـ المؤسسـة.لـذافـ نوتعريفالفردبالعملالمسندإلي ن ا 

التدريبيمثلنشاطارئيسياةومستمرمنزاويةتكـررحدوثـ علـىمـدارالحيـاةالوظيفيـةللفـرد

ـرةويتجــاوزهبسـرعةنبـلهــونشـاطمــالزممـفـيمناسـباتمتعــددةنفهـولــيسمجـردحـدثيقــع

(.217ن2000للتطورالوظيفيللفرد)عبدالباقين
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تقـومبينهـاوالعناصـرالمترابطـةمعـاالتـدريبنظـاممتكامـل:يتكـونمـنمجموعـةمـناالجـزاء .2

.(62ن2008)أبوالنصرنعالقاتتبادليةنفعية

التدريبنشاطمتغيرومتجدد:ويقصدبذلكأنالتدريبيتعاملمعمتغيراتعديدةفـيداخـل .3

نمـــايجـــبأنيتصـــفبـــالتغير وخـــارجالمؤسســـةنومـــنثـــماليجـــوزأنيتجمـــدفـــيقوالـــبنوا 

للتغييــــرفــــيعاداتــــ وســــلوك ةنســــانالــــذييتلقــــىالتــــدريبعرضــــوالتجــــددهــــواألخــــرنفاإل

ومهاراتـ نوالوظـائفالتــييشـغلهاالمتـدربونتتغيــرهـياألخـرىلتواجــ متطلبـاتالتغييـرفــي

الظـــروفاالقتصـــاديةوفـــيتقنيـــاتالعمـــلنوكـــذلكتصـــباإدارةالتـــدريبمســـئولةعـــنتحديـــد

وتطويرالنشاطالتدريبي.

وفنــي:فالتــدريبباعتبــارهعمــلإداريينبغــيأنتتــوافرفيــ مقومــاتالعمــلالتــدريبنشــاطإداري .4

اإلداريالكفءنومنهاوضوحاألهدافوالسياساتنتوازنالخططوالبـرامجوتـوافرالمـواردالماديـة

والبشــــريةوأخيــــراةتــــوافرالرقابــــةالمســــتمرة.كــــذلكيعتبــــرالتــــدريبعمــــالةفنيــــاةيحتــــاجإلــــىخبــــرات

عــــدادالمنــــاهجوالمــــوادمتخصصــــةوأهم هــــاخبــــرةتخصصــــيةفــــيتحديــــداالحتياجــــاتالتدريبيــــةوا 

.(233ن2011العلميةنوأيضاخبرةفيتنفيذالبرامجالتدريبيةومتابعتهاوتقييمها)عباسن

 :التدريب أنواع 8.2.2
متعـــددةوهـــيتمثـــلاختيـــاراتامـــامالمنظمـــةوعلـــىالمنظمـــةأنتختـــارمـــاأنـــواعللتـــدريب

وذلـــكبحســـبطبيعـــةنشـــاطهاالحـــاليوطبيعـــةالنشـــاطالمرتقـــبنـــواعاســـبمعهـــامـــنهـــذهاأليتن

.العملفيالمنظمةأساليبولوجياووالتغيراتالمتوقعةفيتكن

:(19ن18ن2010ـالي)الخاطرنتالتـدريبفصنف البعاكالأنواعواخـتلفالكتابفيتصنيف

ويشملهذاالنوعمنالتدريبمن حيث الزمن: .1

التـــدريبقبـــلالخدمـــة:ويقصـــدبـــ اعـــداداالفـــرادعلميـــاةوعمليـــاةومســـلكياةاعـــداداةســـليماةبحيـــث .أ

يؤهلهمللقيامباألعمالالتيستوكلإليهمعندالتحاقهمبوظائفهم.
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تاجيــةالتــدريباثنــاءالخدمــة:وهــواعــدادالعــاملينفــياحــدقطــاعالخــدماتأوالقطاعــاتاالن .ب

بغراتنميةالقدراتالذهنيةوالمهاراتالعملية.

ويشملمن حيث المكان: .2

ـــــدلهــــمدوراتأو .أ ـــــنالعــــاملينتعقــ التــــدريبداخــــلالمنظمــــة:ويقصــــدبــــ تــــدريبمجموعــــةمــ

اجتماعاتفيالمنظمةالتيينتسبونإليها.

محـــدودةليلتحـــقالتـــدريبخـــارجالمنظمـــة:وهـــويعنـــىأنينقطـــعالموظـــفعـــنالعمـــللفتـــرة .ب

اثنائهابدورةأوبرنامجتدريبيفياحدالمراكزالتدريبيةفيالدولةأوخارجها.

التاليةنواعويشملاألمن حيث الهدف: .3

التدريبلتجديدالمعلومات:وهومايسمىبالتدريباإلنعاشيحيثيعطىالمتدربمعلومات .أ

والحديثة.وسائل المتطورةو أساليبجديدةعنمجاالتالعملو

.تدريبالمهارات:ويقصدب زيادةقدرةالعاملينعلىاداءاعمالمعينةورفعكفاءتهمفياالداء .ب

التدريبالسلوكي:ويهدفهـذاالنـوعمـنالتـدريبإلـىتغيـرانمـاطالسـلوكأووجهـاتالنظـر .ج

واالتجاهاتالتييتبعهاالعاملونفياداءاعمالهم.

دفإلــىتحســينامكانيــاتالموظــفلغــراتحضــيرهلتــوليوظــائفالتــدريبللترقيــة:وهــويهــ .د

 إداريةأعلى.

        �           

               �   �                 �                                       


 التدريب بحسب الهدف أنواع( 2.2الشكل رقم )

 (.176, 2007المصدر: )الطعاني, 
التدريبتمتحديدهاوفقالالتي:نواعكمايوجدتصنيفاتاخرىأل



31 

التــــدريبمعــــارفومهــــاراتعلــــىوظــــائفاعلــــىمــــنالتــــدريبالتخصصــــي:ويتضــــمنهــــذا .1

ويشــملعــادةاالعمــالالمحاســبيةنوالمشــترياتوالمبيعــاتوهندســةالوظــائفالفنيــةوالمهنيــةن

االنتـــاجنوهندســـةالصـــيانةنوتركـــزمعـــارفومهـــاراتهـــذاالنـــوعمـــنالتـــدريبعلـــىمهـــارات

اتخـادالقـرارفيهـا)مـاهرنووقدراتحـلالمشـاكلنوتصـميماالنظمـةنوالتخطـيطلهـاومتابعهـا

(.327ن326ن2005

التــــدريباالداري:ويقصــــدبــــ التــــدريبعلــــىاالعمــــالذاتالطــــابعالمتماثــــلمثــــلاالعمــــال .2

الكتابيــــةواعمــــالالمشــــترياتوالشــــؤونالماليــــةواعمــــالالســــجالتوالمحفوظــــاتوليرهــــامــــن

كفـاءةالمنظمـةعلـىانتظـامسـيراالعمالاإلداريةنوتمثلهذهاالعمالجانباةهامـاةنوتتوقـف

(.235ن2011العملفيهذهالمجاالت)عباسن

التــــدريباإلداريالقيــــادي:وهــــوالتــــدريبالــــذىيغطــــياحتياجــــاتالتــــدريبالمطلــــوبللقــــادة .3

(:231ن230ن2010والرؤساءفيالمستوياتاإلداريةالثالثةوهي)العزاويوجوادن

وهـــوالنـــوعالـــذييهـــدفإلـــىتنميـــةمهـــاراتالعـــاملينفـــيالتـــدريبلمســـتوىاالشـــرافاالول: .أ

دارةالعمــلالــذييمارســ  وظــائفاالشــرافاالولوهــممــنيقــععلــىعــاتقهممســؤوليةقيــادةوا 

 عددمحدودمنالعاملين.

التـدريبلمسـتوىاإلدارةالوسـطى:وهـوالتـدريبالــذييسـعىإلـىتنميـةمهـاراتالعـاملينفــي .ب

المســتوىأهميــةفــيكونــ حلقــةالوصــلبــينالقيــاداتاإلداريــةالعليــااإلدارةالوســطىنولهــذا

 والمستوياتالدنيامنالعاملين.

تنميةمهـاراتشـالليالوظـائفالرئيسـيةالتـيإلىالتدريبلمستوىاإلدارةالعليا:وهويهدف .ج

تكونمسؤولياتهاوضعالسياساتوالخططالعامةللمنظمةوتحديداهدافها.
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مهني:يقومبهذاالنوعمنالتدريبعـادةمراكـزمتخصصـةفـيهـذاالمجـالنحيـثالتدريبال .4

ـــدىهـــذهالمراكـــز ـــوفرل ـــاةمـــاتت ـــىمهـــنمحـــددةحســـبالحاجـــةنولالب تقـــومهـــذهالمراكـــزعل

فينهايةالبرنامجالتدريبيتوزعالشهاداتعلـىالمتـدربينالـذينوامكانياتضخمةللتدريبن

نوهنــاكبعــاالمنظمــاتتقــومبتعيــينافــرادجــددكمســاعدينللعــامليناشــتركواواجتــازواالبرنــامج

ــاةمــايتعلــقهــذاالنــوعمــنالتــدريبباألعمــال ــيمهمفنــونالمهنــةنولالب القــدامىوذلــكبغــراتعل

.(224ن2000الحرفيةاليدويةمثلالميكانيكاوالسمكرةوالبناءوالتشييد)عبدالباقين

 :التدريب أساليبو  طرم 9.2.2
تختلفالطرقالمستخدمةفيالتدريببـاختالفالظـروفوالمواقـفالمختلفـةمثـلاخـتالف

واختالفخبراتوثقافاتالمتـدربيننالمستوىالوظيفيللمتدربيننواختالفالغرامنالتدريبن

التدريبيةإلىمجموعتينهما:قوكذلكاختالفتكاليفالتدريبنويمكنتصنيفالطر

 فردي:التدريب ال 1.9.2.2
اهمها:قويعنىتدريبكلموظفعلىحدةنويتمهذاالنـــــــوعبعدةطر

التــدريباثنــاءالعمــل:ويقــومالــرئيسالمباشــرأوالمشــرفبتــدريبالموظــفالجديــدنويــتمالتــدريب .1

بواســطةهــذهالطريقــةفــيمكــانالعمــلوفــياوقــاتالعمــلالرســميةنومــنميــزاتهــذهالطريقــةأن

فيبيئةطبيعيةمنالناحيةالماديةوالمعنويةنفمكانالعملهـونفسـ مكـانالتـدريبنالتدريبيتم

والمــدربهــونفســ المشــرفأوالــرئيسالمباشــرنومــنعيوبهــاأنــ قــداليملــكالمشــرفالــوعي

ونجـاحالتـدريبهنـايتوقـفعلـىالكافيألهميةالتدريبنأوقداليهـتمبتـدريبالموظـفالجديـدن

 .(225ن2000ذييبذل المشرفلتدريبمرؤوسي )عبدالباقينالجهدال

إلــىاتاحــةالفرصــةامــامالمتــدربفــياكتســابســلوبالتنقــلبــينالوظــائف:ويهــدفهــذااأل .2

خبراتمتنوعةعنطريقتنقل منوظيفةإلىأخرىنويتمالتنقلبصورةمخططةومدروسةن

توســـيعســـلوبظيفـــة.ومــنميـــزاتهــذااألويجــبأنيبقـــىالمتــدربفتـــرةزمنيــةمعينـــةلكــلو
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معـــارفالفـــردالعامـــلوزيـــادةخبراتـــ ومهاراتــــ فـــياداءالوظـــائف.االأنـــ مـــنعيـــوبهــــذا

أنــــ يعتبـــرمكلفــــاةللمنظمـــةنتيجــــةعــــدماســـتقرارالعــــاملينفـــياعمــــالهم)بوســــنينةســـلوباأل

 (.220ن2003والفارسين

مـعالمـدراءنأوالمـوظفينالمهـرةفـيمجـالسـلوبألالتوسيعالوظيفي:لالباةمايستخدمهذاا .3

معـيننأواصــحابالمهــنالدقيقــةنوفيــ تســندإلــيهمواجبــاتإضــافيةنوحريــةأكبــرفــياتخــاذ

 (.144ن2006القراراتمناجلاكسابهمخبرةاوسعفيمجالعملهم)السالموصالان

 التدريب الجماعي:  2.9.2.2
فـينفـسالوقـتنوعـادةيـتمالتـدريبخـارجاوقـاتالعمـلوفي يتمتدريباكثرمـنموظـف

الرســـمينوخــــارجمكـــانالعمــــلأمـــافــــيمراكـــزتــــدريبتابعـــةللمنظمــــةأومراكـــزتدريبيــــةخــــارج

مميـــزاتهـــذاالنـــوعمـــنالتـــدريبأنـــ الينـــتجعنـــ أيتبـــاطؤأوتـــ خيرفـــيأهـــممـــنوالمنظمـــةن

لتلقـــيالتـــدريبوعـــدمتعرضـــ لضـــغوطالعمـــلالعمليـــةاالنتاجيـــةباإلضـــافةإلـــىتفريـــغالمتـــدرب

متطلباتــــ ناالأنمــــنعيوبــــ أنــــ عــــاليالتكلفــــةنويحتــــاجإلــــىمعــــداتوأجهــــزةتدريبيــــةمعينــــةو

التـــدريبالجمـــاعيمـــايلـــيأســـاليبومتخصصـــينعلـــىدرجـــةكبيـــرةمـــنالمهـــارةوالكفـــاءةنومـــن

(:179ن2010)جودةن

تخدمالرموزاللفظيةفيتوصيلمجموعةمنتدريبييسأسلوب:هو Lecturesالمحاضرات .1

االفكــاروالمعلومــاتوالحقــائقالعلميــةوالنظريــاتوالمفــاهيمنمــنقبــلالمــدربإلــىالمتــدربينن

حيــثيقــومالمـــدربب رســالالمعلومـــاتوشــرحهانوتقتصـــرمشــاركةالمتـــدربينفــياالصـــغاء

نهــاهنــاكعــدةشــروطمنهــاواالســتماعوالتركيــزفقــطنولنجــاحالمحاضــرةنوتحقيــقالهــدفم

 (:44–43ن2010)الخاطرن

االعـــدادالمســـبقمـــنقبـــلالمحاضـــرمـــنحيـــثترتيـــبالموضـــوعاتنأوالمعلومـــاتحســـب .أ

 فينقاطمحددةومختصرة.وتسلسلهاالمنطقي
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 .العنايةفياعدادالمحاضرةبخلفياتالمتدربينواستعداداتهموقدراتهملكيتتناسبالمحاضرةمعها .ب

المدرباثناءالمحاضرةببعااالستراتيجياتلتحفيزالمتدربينلمتابعـةالمحاضـرةنمثـلقيام .ج

 طرحبعااالسئلةعلىالمتدربين.

 تخصيصوقتكافيلمناقشةواجابةاسئلةالمتدربين. .د

 استخداملغةسهلةومتماشيةمعثقافةالمتدربين. .ه

 لمعلوماتمنقبلالمتدربين.أنتكونسرعةالقاءالمحاضرةمناسبةلتدويناالفكاروا .و

يستحسناستخدامبعـاالوسـائلالتعليميـةالسـمعيةوالبصـريةاثنـاءالقـاءالمحاضـرةواضـفاء .ز

 نوعمنالتشويقوالتنويعوااليضاح.

 اعطاءاالمثلةللتوضياخاللالقاءالمحاضرة. .ح

طــةمنظمــةوذلــكالمــؤتمرات:وهــوعبــارةعــنمقابلــةلمجموعــةصــغيرةمــناالفــرادنتعقــدوفقــاةلخ .2

لغـراتطـويرالمعرفـةللمشـتركينفيهـانومـنخـاللالمشـاركةالشـفويةللمتـدربينويكـونلهـمدور

فعــالفــيهــذهالمــؤتمراتويعتمــدنجــاحأيمــؤتمرعلــىمــدىمشــاركةومســاهمةالمتــدربينفيــ ن

نوتوجــدويــتمالتــدريبمــنخــاللدراســةوتحليــلاالفكــارالتــيتطــرحللمناقشــةمــنقبــلالحاضــرين

اساســيةمــنالمــؤتمراتهــي:المــؤتمرالموجــ والمــؤتمراالستشــاريوالمــؤتمرالخــاصأنــواعثالثــة

بحـــلمشـــكلةمعينـــةنولالبـــاةمـــايســـتعملالمـــؤتمرالموجـــ فـــيالـــرااالتـــدريبنذلـــكالنموجـــ 

موعــةالمــؤتمرتكــونلديــ بعــاالمفــاهيمواالفكــاريريــدتوصــيلهاللحاضــريننفعليــ أنيقـــودالمج

ــــار)المرسىن ــ  .(358ن357ن2003بعنايةللت كــــدمنتغطيتهملهذهالمفاهيمواالفكــ

نأوحالـةأو:هـذهالطريقـةتتمثـلفـياسـتحداثموقـفمعـيRole Playingتمثيـلاالدوار .3

ـــىمشـــكلةمـــنالمشـــاكل ـــعاالدوارعل شـــائعةالحـــدوثفـــيالمنظمـــةنثـــميقـــومالمـــدرببتوزي

لكـــلمـــنهمدوراةمعينـــاةفـــيالمشــكلةالمطروحـــةويطلـــبمـــنهمالقيـــامبتمثيـــلاالدوارالمتــدربين
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واتخــاذكــلالقــراراتالخاصــةبهــمنتــميقــومالمــدرببشــرحالمواقــفوالقــراراتالخاطئــةالتــي

 (.147ن146ن2006اتخذهاالمتدربينويفســـــرهالهمويقومبتصحيحها)السالموصالان

اشــراكالمتــدربينفــيالتــدريببشــكلســلوب:ويــتمفــيهــذااألCase Studiesدراســةحالــة .4

ـــىحـــللهـــا ـــبمـــنهمدراســـتهاوتحليلهـــاوالوصـــولإل ـــدملهـــممشـــكلةأوفكـــرةنويطل فعـــالوتق

 (.242ن2009)عقيلين

:ويقســمالمتــدربونإلــىمجمــوعتينوتعطــىلكــلManagement Gamesالمباريــاتاالداريــة .5

محــددةعــنظــروفعمــلالشــركةالتــييمثلونهــالتقــومكــلمجموعــةمجموعــةبيانــاتومعلومــات

بتوزيعاالختصاصاتواالعمالبينافرادهاوتقررلنفسهااهـدافاةوسياسـاتتسترشـدبهـافـياتخـاذ

القراراتنوتقسمالمبـاراةإلـىعـدةجـوالتوتقـومكـلمجموعـةباتخـاذالقـراراتالمناسـبةعلـىضـوء

ــةاعطــائهمبيانــاتالمعلومــاتوالبيانــاتالمعطــ اةلهــمنومراجعــةقــرارتهمالســابقةوتعــديلهافــيحال

ـــةالمبـــاراةوبعـــدعـــدةجـــوالتبشـــرح ومعلومـــاتمفاجئـــةوليـــرمتوقعـــةنويقـــومالمـــدربينفـــينهاي

 .(244ن2009االخطاءالتيوقعوافيهالتالفيهامستقبالفيالحياةالعملية)عقيلين

ب شرافقشةالجماعيةالتييشجعفيهاأفرادالمجموعةنالعصفالدهني:إحدىعملياتالمنا .6

رئيسلهاعلىتوليدأكثرمايمكـنمـناألفكـارواالقتراحـاتالمبتكـرةالخالقـةخـاللفتـرةمـن

الــــزمنقصــــيرةنســــبيةا.وتســــجلهــــذهاألفكــــارليقــــومرئــــيسالمجموعــــةأواإلدارةبتقييمهــــاأو

ها.انتقادهانوتحليلهابعدجمعهادونمناقشت

ويعــداســتمطاراألفكــارإجــراءةتعليميةــاشــبيهةابالنقــا االستكشــافيأوالتفكيــرالخــالقمــن

عــدةوجــوهنويســتخدملتوليــدمجموعــةمــناألفكــاراإلبداعيــةالمتنوعــةالتــيتخــصمشــكلةمعينــةن

دوحتىيتمكنالمدربمنإدارةجلسةاستمطاراألفكارنف نعلي أنيتصرفكقائدنوبعـدتحديـ

المشكلةنيوضاالمدربب نالهدفمنالجلسةهوالحصولعلىأفكـارمتنوعـةبقـدراإلمكـانن
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ـوعنالموضــــحيـــثيشـــجعكــــلشـــخصعلـــىالمســــاهمةبـــ يفـــــــكرةعلـــىأنالتكـــونبعيــــدةعـــ

(.50–49ن2010)الخاطرن

لذاتيبمااكسابالمهاراتعنطريقشعورالفرداويعنىتوفيرالمعارفوتدريبالحساسية: .7

ينقصمنهماعنطريقتفاعل مـعاالخـرين.وتـتمهـذهالطريقـةبتشـكيلمجموعـةمـناالفـراد

منمنظماتمتعددةناليعرفونبعضـهمنويتعـارفوندوناالفصـاحعـنمهنـةأووظيفـةكـل

يتعايشــونهــؤالءمــعبعضــهامــدةزمنيــةالتقــلعــنخمســةعشــريومــاةنوتتضــاوفــردمــنهم.

 عنــدماتنفــرهأوينتقــدمـــنقبــلاالخــريننوكــذلكتتضــامزايــاهعنــدمايثـــابلكــلفــردعيوبــ

 (.337ن2007بالتقربوالتفاعلمع )حجازين

الزيـــاراتالميدانيـــة:يقصـــدبهـــاقيـــامالمتـــدربينبجـــوالتالمـــاكنخـــارجمكـــانالتـــدريبتجســـد .8

تــتمالزيــاراتلتحقيــقاالفكـاروالمفــاهيموالممارســاتالمعطــاةللمتــدربينفـيقاعــاتالتــدريبنو

بعـااهــدافالتـدريبفهــيتتـياالفرصــةللمتـدربينلمشــاهدةاالشـياءوالممارســاتوالعمليــات

تختلـــفمــدةالزيـــاراتالميدانيــةوقـــدووالمواقــفالتــياليمكـــنتجســيدهافـــيقاعــاتالتــدريب

مكــنتســتغرقســاعةأوعــدةايــامويمكــنمــنخــاللهــذهالزيــاراتتحقيــقاهــدافتدريبيــةالي

 (.47ن2010تحقيقهااالبها)الخاطرن

 خطوات العملية التدريبية:و  مراحل 10.2.2
يقومالمسئولونعنالتـدريببالمنظمـةب عـدادبـرامجالتـدريبالالزمـةللعـاملينبالمنظمـةن

ويجباعـدادهـذهالبـرامجبحيـثتكـونقابلـةللتنفيـذدونمشـاكلتعرقلهـاأوتحـدمـننتائجهـانوال

يوجــدنمــوذجمثــاليلبــرامجالتــدريبيمكــنتطبيقــ فــيجميــعالمنظمــاتناالأنــ يمكــنالقــولأن

اعدادجميعبرامجالتدريبتمربعدةمراحلأوخطوات.
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 :تحديد االحتياجات التدريبية 11.2.2
اليمكنأنتكونهناكبرامجتدريبيةمالمتكنهناكحاجةفعليةللتدريبنلذافـ نعمليـة

تحديدوجودحاجـةللتـدريبتعتبـراالسـاسفـيالعمليـةالتدريبيـةنوهـيالخطـوةاالولـيفـيمجـال

نظــراةألناالفــرادالجــدديحتــاجونإلــىالتــدريبلغــراتــ هيلهمللقيــامباألعمــالونشــاطالتــدريبيال

التيسيكلفونبهابكفاءةوفاعليةوكذلكاالفرادالعاملينفيالمنظمةيحتاجونإلىالتدريبسواء

ـــراتالحاصـــلةفـــياداءاعمـــالهممـــنا ـــىأولمواجهـــةالتغيي ـــةأعل ـــتمتـــرقيتهملوظيف لناحيـــةلكـــيت

التكنولوجيـــةوالفنيـــةأوالتنظيميـــةوفـــياالنشـــطةاالنتاجيـــةالمختلفـــةنلهـــذافـــ نالتحديـــدالمســـبق

للحاجاتالتدريبيةالتييقتضيهااالداءالفعالفيالمنظمةيعتبرحجراالساسفينجاحالعملية

 (.129ن2013الخرشةنوالتدريبيةوتحقيقاالهدافالمنشودةمنها)حمود

تعريـــفاالحتياجـــاتالتدريبيـــةب نهـــا:معلومـــاتومهـــاراتواتجاهـــاتوقـــدراتفنيـــةويمكـــن

وســلوكيةيــراداحـــداثهاأوتغييرهــاأوتعــديلهالـــدىالمتــدربلمواكبــةتغيـــراتمعاصــرة)الطعـــانين

(.200ن2013

ويمكنوصفاالحتياجاتالتدريبيةب نهاالفجوةبينمستوىاالداءالمتوقعومستوىادائهم

وجــودهــذهالمشــكلةيعنــىوالينوتعكــساالحتياجــاتالتدريبيــةوجــودمشــكلةمــافــيالمنظمــةالحــ

(.396ن2013بالضرورةوجودحاجةالبدمنتحديدهاوالعملعلىاشباعها)ابوشيخةن

           �    

·   �       �     �       .
·   �         �      �    �        �    .

· �                 .
·   �               �    �        �    .

 

 ( الفجوة التدريبية3.2شكل رقم )
 (.121, 2003المصدر: )باري كشواي, 
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 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية: 1.11.2.2
يمثلتحديداالحتياجاتالتدريبيةالعنصرالمهمفينجاحالعمليةالتدريبيةحيثتقومعلي 

جميــــعدعــــائمالعمليــــةالتدريبيــــةوتنميــــةالمــــواردالبشــــريةنفــــ نأيخلــــلفــــيتحديــــداالحتياجــــات

مـــناجـــلاالرتقـــاءبمســـتوىاداءومهـــاراتالتدريبيـــةســـيؤديإلـــىفشـــلكـــلالجهـــودالتـــيســـتبذل

وقدراتالعاملين.

-202ن2013وترجـعأهميــةتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةإلــىاالســبابالتاليــة)الطعــانين

203:)

تعــدعمليــةتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةالخطــوةاالولــىواالساســيةالتــيتنطلــقمنهــاالعمليــة .1

 التدريبية.

 سب.تؤديإلىاالداءالمنا .2

 تبينالفئةالمستهدفةمنالتدريب. .3

تســاعدالمســؤولينعــنالبــرامجوتنفيــذهاعلــىالتخطــيطالجيــدوتقــديراالحتياجــاتالتدريبيــة .4

 حاضراةومستقبالة.

االحتياجـــاتالتدريبيـــةيوصـــلإلـــىقـــراراتفعالـــةوســـليمةباتجـــاهالتخطـــيطوالتصـــميمتحديـــد .5

 ويوصلإلىحقائقعلميةمنواقعمشكالتالعملوالكشفعنمعوقاتالعمل.

 تؤديعمليةتحديداالحتياجاتالتدريبيةإلىتخفياالنفقاتوالتقليلمناالهدار. .6

 نقلهمإلىمواقعمتقدمةوتوظيفافرادجدد.تتياالفرصةلترقيةاالفرادالحاليينو .7

 االحتياجات التدريبية: أنواع 2.11.2.2
أنوجــودمشــاكلفــيالمنظمــةيعنــىبالضــرورةوجــودحاجــاتتدريبيــةنحاليــةأومســتقبلية

التاليـــة)ابـــوشـــيخةننـــواعالبـــدمـــنمواجهتهـــانواالحتياجـــاتالتدريبيـــةتتخـــذاحـــداألوتعـــانيمنهـــا

(:397ن2013
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احتياجاتعادية:تتعلقبتـدريبالعـاملينالجـددنوتـدريبالعـاملينالحـاليينأللـرااالترقيـة .1

 أوالنقللوظائفاخرى.

قـدراتفنيـةأواتجاهـاتسـلوكيةواقعيـةواحتياجاتلمواجهةنواحيضعفأونقـصمهـارات .2

 أومحتملة.

يةأوليـرمتوقعـةمثـلاحتياجاتليرمتوقعة:قدتجدالمنظمةنفسهااماممشاكلليرعاد .3

أنهاالتستطيعالتحديثأوعـدمالقـدرةعلـىالمبـادأةواالبـداعأوعـدممواكبـةمتطلبـاتالبيئـة

 فهيبحاجةإلىاحتياجاتلمواجهةهذهالمشاكل.

 تحديد االحتياجات التدريبية: أساليب 3.11.2.2
حتــاجونإلــىالتــدريبلمواجهــةالمشــاكليأناالحتياجــاتالتدريبيــةتعبــرعــناالفــرادالــذين

المهــاراتوالمعــارفوالقــدراتالتــيتحتــاجأنــواعالتــيقــدتتعــرالهــاالمنظمــةنوكــذلكتعبــرعــن

منهـــا)توفيـــقنأســـاليبإلـــىتطـــويرأوتغييـــرلـــذىهـــؤالءاالفـــرادنولمعرفـــةهـــذاكلـــ هنـــاكعـــدة

(:179-177ن2007نالطعانين32ن31ن2007

االستشارية:حيثيتمتشكيللجنـةاستشـاريةتمثـلكـلالتخصصـاتالوظيفيـةاللجانأسلوب .1

تحديداالحتياجاتالتدريبيةنوتخرجبتوصياتلةدارة.وبالمنظمةنلمناقشة

علــىاســتقراءالمســتقبلوالتنبــؤبــ .اذتحــددســلوبتحليــلالخطــطوالتنبــؤات:ويعتمــدهــذااأل .2

خططهـــاالمســـتقبليةاالســـتراتيجيةفـــيالنشـــاطمـــناالحتياجـــاتالتدريبيـــةللمنظمـــةمـــنخـــالل

حيثالتوسعأواالنكما أواالستقرار.

لالبـــاةفــيعمليـــةاالختيـــارللتوظيــفنحيـــثيخضـــعســـلوبيســـتخدمهــذااألومراكــزالتقـــويم: .3

يقومــوابتطبيــقواالفــرادإلــىعمليــةتقــويمشــاملةتحــتاشــراففريــقمــنالمقيمــينالمــؤهلين

المهاريـــــةواالتجاهـــــاتالســـــلوكيةواراتلقيـــــاسوتقيـــــيمالقـــــدراتالمعرفيـــــةالعديـــــدمـــــناالختبـــــ
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فيالكشفعناالحتياجاتالتدريبيةللفراد.سلوبويساعدهذااألوالشخصيةللفرادن

مسااالتجاهات:وهويعتمدعلىاستقصاءاتجاهاتاالفرادعنطريقاسـتماراتأوأسلوب .4

دوافعهــــمومــــدىاحساســــهمبالرضــــىوهــــاتاالفــــراداســــتبيانيتضــــمنعــــدةاســــئلةتقــــيساتجا

الوظيفيواتجاهاتهمنحواإلدارةوالعملوالحوافزوليرها.

مســااالتجاهــاتويــتمالتركيــزفيــ علــىأســلوبمســامنــايالمنظمــة:وهــوفــرعمــنأســلوب .5

قيــاساتجاهــاتالعــاملينتجــاهالعوامــلالمرتبطــةبالمنــايالتنظيمــيالســائدبالمنظمــةوبيئتهــا

التنظيميةالداخلية.

مســـااالحـــداثالحرجـــة:االحـــداثالحرجـــةهـــيعبـــارةعـــنمواقـــفلهـــاآثـــارهامـــةأســـلوب .6

يقـوموأنيصـفالفـردحـدثحـرجتصـرففيـ بشـكلخـاط سـلوبومــؤثرةنويتطلبهـذااأل

 يحدداسبابالخط .وبتحليلهذاالحدث

ــراتهــيويـرىآخـرونأنـ يمكـنتحديــداالحتياجـاتالتدريبيـةمـن ــدةمؤشـ خـاللدراســةوتحليـلعــ

:(57ن2003ربابعةنن119ن118ن2009نجادالربن206ن205ن2003)بوسنينةوالفارسين

تحليلمؤشرالتنظيم:ويقصدب دراسـةوتحديـدالوحـداتالتنظيميـةالتـيتحتـاجإلـىالتـدريب .1

ــــةهــــذه ــــدريبنومــــنأمثل المؤشــــراتمعــــدالتالكفــــاءةوالمشــــاكلالتــــييجــــبأنيعالجهــــاالت

واالنتاجيةنوعائداالستثمارنوالتكلفةوالجودةومعدلدوراناالصولنوانتاجيـةالعمـلوعـبء

ليرها.والعملودوران 

تحليــــلمؤشــــراتاالداء:ويعتبــــرتحليــــلمؤشــــراتاالداءعــــامالةمســــاعداةفــــيتحديــــدمحتــــوى .2

.مناالفرادعلىالنحواالفضلالبرامجالتدريبيةسعياةألداءالمهامالمطلوبة



41 

تحليلخصائصاالفراد:ويهدفهذاالتحليلإلىتحديدمنهماالفرادالذينيحتاجونلتنمية .3

تحديــدمــاهيالمهــاراتوالقــدراتالتــييجــبتنميتهــاوقــدراتهممــنخــاللالتــدريبنومهــاراتهم

 عندهؤالءاالفراد.

          
    �    
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·       �           .
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 التدريبية االحتياجات( 2.4الشكل رقم )
 (.346, 2003المصدر : )المرسى, 

 المشاكل التي تواجه تحديد االحتياجات التدريبية: 4.11.2.2
رلماألهميةالبالغةلتحديداالحتياجاتالتدريبيةفـينجـاحالعمليـةالتدريبيـةاالأنهـاتواجـ 

(:207–205ن2013العديدمنالمشاكلمنها)الطعانين

 متحديداالحتياجاتالتدريبيةبالشكلالعلمينوالسببفيذلكمايلي:اليت .1
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 عدموعياإلدارةب هميةتحديداالحتياجاتالتدريبية. .أ

 التسرعفيتنفيذالبرامجالتدريبيةفاليسماالوقتباالنتظارلتحديداالحتياجاتالفعلية. .ب

 مهارات.اعدادالمدربينبدونوليسالكيفواالهتمامبالكم .ج

 اسنادالتدريبإلىافرادليرمؤهلين. .د

 تكرارنفسالبرامجالتدريبيةوبدوناساسصحيا. .2

ـــميفـــي .3 ـــةالتـــدريبلالحتياجـــاتالتدريبيـــةالفعليـــةنفعنـــدالتقـــويمنجـــدأنالتـــدريبل عـــدممقابل

 باالحتياجاتالتدريبية.

قصورفينظـمالمعلومـاتوجودقصورواضافيالبياناتالتييستندإليهاالتدريبنوهذاال .4

 الحديثةفيجمعالمعلومات.ساليبوذلكلعدماتباعاأل

حــدوثاخطــاءفــيتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةنأيبمعنــىأناالحتياجــاتالتدريبيــةتخــالف .5

 ماهوموجودفيالواقع.

لــيستنميــةقــدراتومهــاراتوســلوكواداءوضــعفنقــلاألثــربحيــثيكــونإضــافةمعلومــات .6

ظــفنولالبــاةمــايكــونســببذلــكعائــداةإلــىاحــدىمــدخالتنظــامالتــدريبنمــدربينأوالمو

 أومحتوىالبرنامجالتدريبي...الخ.أسلوب

عــدماهتمــاماالفــرادبــالبرامجالتدريبيــةنعلــىالــرلممــنأنالهــدفمــنالبــرامجالتدريبيــةهــو .7

أنــ قــدنجــداهمــالوعــدماهتمــامصــقلوتنميــةقــدراتومهــاراتالعــاملينواثــراءمعلومــاتهماال

مــنهموقــديعــودســببذلــكإلــىعــدممشــاركتهمفــيتحديــداالهــدافواالتفــاقعليهــاأوعــدم

التـيتسـاعدهمسـاليبآرائهمعنالمهـاراتوالمعلومـاتوالطـرقواألواالستماعإلىمقترحاتهم

 علىاالداءاالفضلفيوظائفهم.
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قدالتالئمنظاماآخرنفيجبتكييفوتقنـينونظاماةاستعمالاستبيانلقياسالحاجاتتالئم .8

 .االداةأذااستعملتمرةاخرى

 خصائص االحتياجات التدريبية: 5.11.2.2
ن2013لعمليةتحديداالحتياجاتالتدريبيةفـيالمنظمـةأربـــعخصـائصهـي)ابـوشـيخةن

(:399ن398

 منظمةاخرى.اختالفعمليةتحديداالحتياجاتالتدريبيةمنمنظمةإلى .1

اخـتالفاالحتياجـاتالتدريبيــةفـيمنظمـةمــاعـناالحتياجـاتالتطويريــةفـينفـسالمنظمــةن .2

حيثأناالحتياجاتالتدريبيةتصفالظروفالفعليـة)التـيتختلـفعـــنالظـروفالمرلـوب

فيهــا(المتعلقــةبــدوراالفــرادفــياداءالمنظمــةنأمــااالحتياجــاتالتطويريــةفهــيتتعلــقبنمــو

 وفعاليةالفردفيالمنظمة.

صعوبةحصراالحتياجاتالحاليةوالمستقبليةفـيالتطبيـقالعملـينفـيظـلسـرعةالتغيـرات .3

ومعـداتالعمـلوتغيــراتالبيئـةنممـايعنـىاحتمـالظهـورمشــاكلأسـاليبفـيبنيـةالمنظمـةو

مـــنالمرونـــةجديـــدةوليـــرمتوقعـــةنفلهـــذايجـــبأنيتســـمتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةبقـــدر

 بحيثنستطيعاحداثتعديالتمحتملة.

.صيالةاالحتياجاتالتدريبيةفيشكلاهدافتدريبيةتسعىالمنظمةإلىالوصولإليهاوتحقيقها .4

 اهداف تحديد االحتياجات التدريبية: 6.11.2.2
لتحديـــداالحتياجـــاتوأنتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةهـــومفتـــاحنجـــاحالعمليـــةالتدريبيـــة

(:204ن203ن2013التدريبيةعدةاهدافمنها)الطعانين

االهدافالعادية:وهياهدافتساعدالتنظيمفياالسـتمراربمعـدالتالكفـاءةالمعتـادةوتـدعم .1

 القدراتوالمهاراتللحفاظعلىبقاءالمنظمة.
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ودراســةاالهــدافلحــلالمشــاكل:لتكشــفعــنمشــاكلمحــددةتعــانيمنهــاالمنظمــةوتحليلهــا .2

 اسبابهانلتوفيرالظروفالمناسبةللتغلبعليها.

االهـــدافاالبتكاريـــةأواالبداعيـــة:وتهـــدفإلـــىتحقيـــقاهـــدافليـــرعاديـــةومبتكـــرةوترتفـــع .3

بمســـتوىاالداءنحـــوآفـــاقلـــميســـبقالوصــــولإليهـــاوتحقيـــقتميـــزاةواضـــحاةوتكســـرالجمــــود

والروتين.

 تصميم البرامج التدريبية: 12.2.2
شتملالبرامجالتدريبيةبصفاساسيةعادةعلىثالثةعناصررئيسيةهي:تحديداهدافت

وطــرقالتــدريبنويــتمتحديــداالهــدافبنــاءأســاليبالبرنــامجالتــدريبينوتحديــدمكوناتــ نوتحديــد

علـــىطبيعـــةاالحتياجـــاتالتدريبيـــةوعلـــىنوعيـــةوخصـــائصالقـــدراتوالمهـــاراتالتـــييـــرادمـــن

ومــنهــذهاالهــدافمــثالة:تنميــةمعلومــاتالفــردلتحســيننيرهــاأواكســابهاللعــاملينالتــدريبتطو

وســــائلجديــــدةنواالداءنواكســــابالفــــردمهــــاراتجديــــدةنوتنميــــةقــــدراتاالفــــرادباســــتخدامطــــرق

وتطويرسلوكاالفرادفياالداء.

خـاللمعرفـةويتمتحديدمكونـاتالبرنـامجالتـدريبيعلـىضـوءهـذهاالهـدافنوكـذلكمـن

ومـــنهــذهالمكونـــاتمـــثال:ناالحتياجــاتالتدريبيـــةنوعــدداالفـــرادالمســتهدفينبالبرنـــامجالتــدريبي

وســائلالتــدريبوتحديــدالمــدربيننوكــذلكالمــدةالزمنيــةللبرنــامجوموضــوعاتالبرنــامجالتــدريبين

(.208ن2003)ابوسنينةوالفارسين

 :تنفيخ البرامج التدريبية 13.2.2
وتتضمنمرحلةالتنفيذاحداثاألثرالتدريبيعنطريقنقلالمعلومـاتوالمهـاراتوتعزيـز

ضـمنالتدريبيـةالمختلفـةنسـاليباالتجاهاتالمخططلهامنخاللمدربأوأكثرنباستعمالاأل

(.26ن2001فياوقاتمحددة)المبيضينوجراداتنواهدافمحددة
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عالبرنامجالذيتمتصميم فيضوءاالهدافموضعوتقوموحدةالتدريببالمنظمةبوض

التنفيذنوذلكمنخاللعدةخطواتكمايلي:

 تلقىمستنداتاالشتراكفيالبرنامج. .1

 تجهيزالقاعاتبالشكلالمطلوب. .2

 حقائبالمتدربين(.وتوفيرالمادةالعلميةن)حقائبالمدربين .3

 ا.الت كدمنصالحيتهوتوفيرالمساعداتالتدريبيةن .4

 الغياب.وضبطالحضوروتسجيلالمتدربينن .5

 تدليلالعقباتوالمشاكلالتيقدتعرقلمسيرةالبرنامجالتدريبي. .6

 تجميعوثائقومستنداتالبرنامجوتسليمهاإلىإدارةالمنظمة. .7

 تسليمالمدربينمكافاتهمعنالجلساتالتدريبية. .8

 :تقييم البرامج التدريبية 14.2.2
التدريبيــةمــنالخطــواتالمهمــةوالضــروريةلمعرفــةمــدىفاعليــةالتــدريبنأنتقيــيمالبــرامج

وعادةيقسمتقييمالتدريبإلىنوعينهما:

التقيــيمالتكــويني:ويهــدفإلــىتــوفيرمعلومـــاتعــنتصــميمالبــرامجوطريقــةتنفيــذهانوذلـــك .1

 لتصحيحها.لغرااتخادقراراتللتدخلنأولتعديلمسارالتدريبنفيحالوجودانحرافات

ـــداف .2 التقيــيمالختــامي:وهــويهــدفإلــىتــوفيرمعلومــاتومؤشــراتتتعلــقبدرجــةتحقيــقاالهــ

(.283ن2013)الطعانين

ساعدتحديدنتائجالتدريبفيتقييمفعاليت نمثلهذهالنتائجيجبأنترتبطب هدافيكما

التدريبنويمكنتصنيفنتائجالتدريبفيالبرنامجنوالتيتمتحديدهاللمتدربينفيبدايةعملية

اربعمجموعاتوهي:
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ردودالفعـــــل:وهـــــيتتعلـــــقبوجهـــــةنظـــــرالمتـــــدربمـــــنحيـــــثالمـــــدربوالمحتـــــوىوالتوقيـــــت .1

ليرها.ووالتسهيالت...

سـاليبالتعلم:وتستخدمنتائجالتعلمفيتحديـدمـدىاكتسـابالمتـدربينللمبـادئوالحقـائقواأل .2

التيتمتقديمهافيالبرنامجالتدريبي.والمهاراتوالعمليات

ةالســـلوك:ويســــتخدمنــــاتجالســــلوكلتحديــــدمــــدىتغيـــرســــلوكالمتــــدربفــــيالوظيفــــةكنتيجــــ .3

.لمشاركت فيالبرنامجالتدريبي

(.243ن242ن2011النتائج:ويتماستخدامهالتحديدالعائدمنالبرنامجالتدريبي)عباسن .4

التدريبمناالمورالصعبةوالمعقدةوذلكللسبابالتالية:ويعتبرقياسوتقييمبرامج

 صعوبةالحصولعليالمعلوماتوالبياناتعننتائجعمليةالتدريب. .1

الحاجةلمروروقتطويللقياسالعائدمنالتدريب. .2

ــــصـــعوبةفصـــلاألثـــرالتـــدريبيعلـــىاالداءعـــناآلثـــاراألخـــرى)التكنولوجي .3 انبيئـــةالعمـــلنــ

....الخ(.التحفيزن

تتــ ثرعمليــةالتــدريببجوانــبنفســيةوســلوكيةتــؤثرعلــىكفــاءةعمليــةالتقيــيم)جــادالــربن .4

 (.152ن2009

 عناصر النظام التدريبي: 15.2.2
االتجاهـاتالعلميـةالحديثـةالسـائدةفـيالفكـراإلداريالمعاصـرنأهمتعتبرفكرةالنظممن

نالمـــدخالتوالمخرجـــاتألينظـــامويحـــددالعوامـــلحيـــثتـــوفراطـــاراةعامـــاةيوضـــاالعالقـــةبـــي

الداخليةوالخارجيةالمؤثرةفينشاطمعينويربطبينهمافيتكوينمتكاملويتكوننظـامالتـدريب

مناالتي:
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 ( عناصر النظام التدريبي  5.2الشكل رقم )

 المصدر: من اعداد الباحث

 مدخالت التدريب:  1.15.2.2
التييقومعليهاالتدريبوهي:وهيالمكوناتاالساسية

االفرادالمطلوبتدريبهم. .1

الوظائفالتييشغلونها. .2

الخبراتوالمعارفوالمهاراتوالمعلوماتالمطلوباكسابها. .3

انماطالسلوكالمطلوبترليبالمتدربينباتباع . .4

مسئولين.والقائمينعلىالتدريبمنمدربين .5

فيالمنظمةوطبيعةالمشاكلالتيتعـانيمنهـانومراكـزاالوضاعاإلداريةوالتنظيميةالسائدة .6

 ونقاطالقوةالتيتتميزبها.

 االنشطة التدريبية:  2.15.2.2
ـــلللوظـــائفالتدريبيـــةنوهـــي ـــيتقـــومبهـــاالمنظمـــةمـــناجـــلاداءأمث وهـــياالجـــراءاتالت

كالتالي:

توصيفوتحليلاالوضاعواالنماطالتنظيميةواإلدارية. .1

 

·                          .
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·        �             .
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العملياتواالجراءات.توصيفوتحليل .2

توصيفوتحليلالسلوكوتقييماالداء. .3

تحديداالحتياجاتالتدريبية. .4

تصميمالبرامجالتدريبيةواعدادالمناهجوالمواردالعلمية. .5

اعدادالمدربينوتهيئتهمللنشاطالتدريبي. .6

تجهيزالمساعداتالتدريبية. .7

تنفيذالبرامجالتدريبيةواالشرافعلىادائها. .8

متابعةوتقييمالنشاطالتدريبيوتقديركفاءت والعائدمن . .9

 مخرجات التدريب:  3.15.2.2
وهي:أنواعيمكنتقسيمالمخرجاتإلىثالثة

المخرجاتأوالنتائجاالقتصادية:وتتمثلفي: .1

تحسينالنتائج. .أ

خفاالوقتالضائع. .ب

تحسينجودةالعمل. .ج

انخفاامعدالتالخط فياالداء. .د

النتـــائجالســـلوكية:وتتمثـــلفـــيالســـلوكالجديـــدللمتـــدربينوعالقـــاتهماالنســـانيةأوالمخرجـــات .2

زيـــادةتحمســـهملـــ نوتحملهـــمللمســـؤوليةاتجـــاهووســـرعةاســـتيعابهمللتعليمـــاتواقبـــالهمللعمـــل

تنمىروحاالنتماءللمنظمةلديهم.ووظائفهمواعمالهم

زيــادةاعــدادالعـاملينالــذينتتـوفرلــديهممعلومــاتالمخرجـاتأوالنتــائجالبشـرية:وتتمثــلفـي .3

وخبراتوقدراتمعينة.
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عـنالعمليـةالتدريبيـةوالتغذيةالعكسية:وهيتلكالمعلوماتوالبياناتعنطبيعةالمخرجات .4

ككـــلنويجـــباالســـتفادةمـــنهـــذهالمعلومـــاتســـواءفـــيتصـــحياانحرافـــاتقـــدتحـــدثخـــالل

دةمـــنهـــذهالمعلومـــاتمـــناجـــلاحـــداثتحســـيناتواضـــافاتالعمليـــةالتدريبيـــةنأواالســـتفا

حفظهـاحتـىتكـونوتبويـبهـذهالمعلومـاتووتغييراتفيالمـدخالتنويجـبكـذلكتصـنيف

(.85-83ن2008)ابوالنصرن.االستعمالفيحالطلبهامنجديدسهلة

 الحقيبة التدريبية: 16.2.2
اعـــدادهامـــنقبـــلخبـــراءوتصـــميمهاهـــيعبـــارةعـــنمجموعـــةمـــنالخبـــراتالتدريبيـــةيـــتم

مختصينبطريقةمنهجيةومنظمةومنسقةوتستخدمبمساعدةمدربأوبدونمسـاعدةمـدربمـن

اجلتحقيقاهدافادائيةمحددة.

 مكونات الحقيبة التدريبية: 1.16.2.2
ــــاممحتويـــاتالحقيبـــةوكيفيـــةاســـتعمالهاوالمبـــر .1 راتاإلطـــارالعـــامللحقيبـــة:يبـــيناإلطـــارالعــ

وصــفمختصــرلمحتويــاتالحقيبــةواالهــدافوتحديــدالفئــةالمســتهدفةفــيالتــدريبوطريقــةو

 التعاملمعالحقيبة.

 تشمل:واالدلـــة: .2

فيــ تعليمــاتموجهـــةللمتــدربالــذييرلــبفـــياســتخدامالحقيبــةمــناجـــلودليــلالمتــدرب: .أ

 التعلمالذاتي.

إلــــىالمــــدربفــــيكيفيــــةاســــتخدامدليــــلالمــــدرب:وهــــيمجموعــــةمــــناالرشــــاداتالموجهــــة .ب

 محتوياتالحقيبة.

 البصريةفيالحقيبةالتدريبية.ودليلاستخدامالشرائاالناطقةوالتقنياتالسمعية .ج

 دليلاالجاباتعناالختباراتالقبليةوالبعديةوالتمريناتفيالحقيبةالتدريبية. .د

 المـادةالعلمية:وهيمجموعةمنالرزمالتدريبيةمكتوبةبطريقةتحققهدفينهما: .3
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 ايصالمعلوماتومعرفةمعينةإلىمستخدمها. .أ

 اختبارقدرات فيالموضوعاتالمادية. .ب

البصرية:وهيتساهمفيايصالمعلوماتومهاراتإلىالمتدربينوتسهلوالتقنياتالسمعية .4

 وضوعاتفيالحقيبةالتدريبيةنومنهذهالتقنيات:عمليةالتفاعلمعالم

 الشفافيات. .أ

 ملصقات. .ب

 مطويات. .ج

 افالممرتبطةبموضوعالحقيبة. .د

ن239ن233ن2013برنـــامجشــــرائاناطقــــةتتصــــلبموضــــوعالحقيبــــةالتدريبيــــة)الطعــــانين .ه

240.) 

 تقييم اداء العاملين: 17.2.2
 مفهوم االداء:  1.17.2.2

تحقيـــقواتمــامالمهـــامالمكونـــةللوظيفـــةنوهــويعكـــسالكيفيـــةالتـــييشــيراالداءإلـــىدرجـــة

(.209ن2001تحققبهاالفردمتطلباتوظيفت )محمدن

 تقييم االداء:  2.17.2.2
ويقصدب قياسكفاءةالعـامليننوتحليـلوتقيـيمانمـاطومسـتوياتادائهـموتعـاملهموتحديـد

وتقيـيماالداءهـوجـزءمـنعمليـةالتنميـةالمتكاملـةنليندرجةالكفاءةالحاليةوالمتوقعةلدىالعـام

(.319ن2006والمستمرةوهيتضمكـذلكالتدريبوالتطــــويروالنقلوالـتـرقــية)مصطفىن

كمـــاعـــرفب نـــ عمليـــةتقـــديرأداءكـــلفـــردمـــنالعـــاملينخـــاللفتـــرةزمنيـــةمعينـــةلتقـــدير

 (378ن2007.)برنوطينئ مستوىونوعيةأدا
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 عالقة تقييم االداء بالتدريب: 18.2.2
تقيـــيماالداءحلقــــةمهمــــةفــــينظــــامإدارةاالداءهــــدفهاقيــــاساداءالفــــردومقارنتــــ بــــاألداء

وكــذلكتهــدفعمليــةتقيــيماالداءإلــىالكشــفعــنمــدىنالمســتهدفوالحكــمعلــيمــدىالكفــاءة

ظـروفاالداءفـيالمنظمـة.هـذهالعمليـةواحـدةمـنوزمالئـ وتوافقالفردمعالعملالمسـندإليـ ن

ذاأنهـاتكشـفلمخطـطالتـدريبإتتعلـقنتائجهـابعمليـاتالتـدريبنعناصرنظمإدارةاالداءالتي

عننواحيالقصـورفـياداءالمـوردالبشـريالتـييمكـنالتعامـلمعهـامـنخـاللانشـطةالتـدريب

لــكمــععمليــاتتشــخيصوتحليــلاالداءوصــوالإلــىالمختلفــةنوتتكامــلعمليــةتقيــيماالداءفــيذ

التحديــدالســليملمظــاهرقصــوراالداءومصــادرهواســباب نومــنتــمانجــاالوســائللعالجــ )صــابر

(.198ن197ن2010وتعيلبن

 المهارات الفنية: 19.2.2
بالمهاراتالفنيةنالمعرفةالمتخصصةفيفرعمنفروعالعلمنوالكفاءةفـياسـتخدامهـذهيقصد

.(327ن2009المعرفةأفضلاستخدامفيأداءالعملبالشكلالذييكفلتحقيقالهدف.)كنعانن

العمليـاتنوتشـيرهـذهالمهـارةوويرتبطهذاالنوعمنالمهاراتبالتعاملمعاألشياءالمادية

المقــدرةعلــىاســتخدامالوســائلواألدواتواإلجــراءاتنالســيماالخاصــةمنهــاب نجــازالعمــل.إلــى

.(45ن2002)الصرنن

وعرفهـــاكتـــابآخـــرونب نهـــاالقـــدرةعلـــىأداءنشـــاطأوعمـــلمعـــي نأيالمعرفـــةالشـــاملة

أدواتأوأســاليببــدقائقالعمــلالفنــيوخاصــةتلــكاألنشــطةالتــيتتضــمناســتخدامعمليــاتأو

فنيةمحددةنوتظهرأهميةتلكالمهاراتبشكلأكبرفيالمستوياتالوسطىوالدنيامناإلدارة.

وتظهرأهميةتلكالمهاراتفيالمجاالتالتالية:

 تحديدأهدافالعملوطبيعت ودوره. .أ

تحديدحجمالعملوأسلوبالتخطيطوالتنظيمل . .ب
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تحديداالختصاصاتالخاصةبكلفرد. .ج

األســلوباألفضــلالواجــبممارســت مــنجانــبالمشــرففــيمجــاالتالتوجيــ بشــكلتحديــد .د

مــايميــزالمهــارةالفنيــةفــيأنهــاأكثــرتحديــدةامــنأهــم(ومــن23ن2006واقعــي.)الصــيرفين

المهاراتاألخرىنبمعنىأن يمكنالتحققمنتوافرهالدىالقائدبسهولةوفيأنهاأسهلفـي

 (.327ن2009المهارات)كنعانناكتسابهاوتنميتهامن
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 جودة الخدمات الصحية:المبحث الثاني:  3.2
 تعريف الخدمات الصحية: 1.3.2

المراكزالصحيةمنمنتجاتماديةمثلالدواءأوخـدماتووهيكلماتقدم المستشفيات

كـــذلكالخـــدماتالغيـــرماديـــةمثـــلومثـــلصـــوراالشـــعةوالتحاليـــلوهـــيمنتجـــاتماديـــةملموســـة

(.136ن2014الخدماتالتمريضيةوليرها)نصيراتنوالعملياتالجراحيةوالكشفالسريري

كماعرفتعلىأنها:كافةالخـدماتالتـيتقـدمإلشـباعحاجـاتأورلبـاتصـحيةلطـالبي

الخدمةالصحيةوهيتشملالخدماتالطبيةوالتمريضيةوالصيدليةوالتحاليلوالمختبراتوالتغذية

(.142ن2005والصيانة)العنزينوالنظافة

 جودة الخدمات الصحية: 2.3.2
تعتبـــرجـــودةالخـــدماتالصـــحيةكمفهـــوممـــناعقـــدالمفـــاهيمســـواءمـــنحيـــثالتعريـــفأو

القياس.

ويمكـــنتعريـــفجـــودةالخـــدماتالصـــحيةعلـــىأنهـــا:درجـــةااللتـــزامبالمعـــاييرالمعاصـــرة

والنتــــائجالمتوقعــــةلخدمــــةمحــــددةأواجــــراءالمعتــــرفبهــــاعلــــىوجــــ العمــــومللممارســــةالجيــــدة

(.50ن2011تشخيصأومشكلةطبية)الصالان

وتتكونالجودةمنثالثةمكوناترئيسيةهي:

ـــةأللـــراا .أ ـــقالعلـــوموالمعـــارفالطبي ـــة:وهـــيتشـــيرإلـــىدرجـــةحســـنتطبي المكونـــاتالفني

 التشخيصومعالجةالمشاكلالصحية.

المرتبطةبالعالقاتالشخصية:وتشيرإلىاالستجابةلحاجاتوتوقعاتالمرضىوالمعاملـةالمكونات .ب

 .الوديةواالهتماممنجانبمنتجيومقدميالخدمــاتالصحيةعندتعاملهممعالمرضى

المكوناتالبيئية:وهيتشيرإلىالبيئةالكليةالتـييـتمفيهـاانتـاجوتقـديمالخـدماتالصـحيةن .ج

خصــائصالهيكليــةوالتنظيميــةللمؤسســاتالصــحيةنومــدىتــوفرمســتلزماتالراحــةوتشــملال
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 (.396ن2014واالطمئنانللمرضىومدىجاذبيةالمؤسسةالصحية)نصيراتن

 :ابعاد الجودة في المؤسسات الصحية 3.3.2
تلعبجودةالخدماتالصحيةدوراةمهمافيتصميممنتجالخدمةوتسـويق حيـثأنهـاذات

يةلكلمنمقـدميالخـدماتوالمتلقـينللخدمـةنحيـثازدادادراكالمؤسسـاتالصـحيةألهميـةأهم

اصـباالعمــالء)المتلقـينللخدمــة(اكثــروودورتطبيـقمفهــومالجـودةفــيتحقيـقالميــزةالتنافســيةن

ن2008نادراكاواهتمامابالجودةنوللجودةفيالمؤسسـاتالصـحيةعـدةابعـادنـدكرمنهـا)كورتـل

(:363ن362

 التمكنالفني:وتعنيالمهاراتوالقدراتومستوىاالداءالفعليللمديرومقدمالخدمة. .أ

ســـهولةالوصـــولللخـــدماتالصـــحية:أيبمعنـــىأنتكـــونالخـــدماتالصـــحيةقريبـــةوســـهلة .ب

 أنتتوفرلهاوسائلاالتصال.والوصولإليها

مــدىفعاليــةوتــ ثيرالخــدماتالمقدمــةعلــىاســسالفعاليـةوالتــ ثير:حيــثتعتمــدالجــودةعلــى .ج

 علمية.

العالقــاتبـــيناالفـــراد:ويقصـــدبهـــاأنتكـــونالعالقــاتجيـــدةمـــنحيـــثالتعـــاطفوالتجـــاوب .د

 وحسناالستماعواالحترامالمتبادلبينمقدميالخدمةوالمستفيدينمنها.

 مة.الكفاءة:وهىتقديمالخدماتالمناسبةوالضروريةبالطريقةالسلي .ه

االستمرارية:أيتقديمالخدماتدونانقطاعأوتوقف. .و

المقـدمللخدمـةوالمســتفيداالمـانوالسـالمة:بمعنـيتقليـلالمخـاطرإلـىاقـلمسـتوىللطـرفينن .ز

 منها.

الكماليات:ويقصدبهاتوفيرلرفانتظارمريحةودوراتمياهنظيفةوليرهامنالمواصفات .ح

 اشباعرلباتهم.التيتساعدعلىارضاءالمرضىو
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 عناصر جودة الخدمات الصحية: 4.3.2
جــودةالتشــخيص:وتشــملفتــرةاالنتظــارقبــلالكشــفوالتشــخيصنوخصوصــيةوســريةحالــة .أ

التحدثمعالمـريانأسلوبطريقةووالتعاملمعالمريانولغةالطبيبأسلوبالمريانو

خــــدماتالتحاليــــلوتجــــاوبالمــــريامــــعالخدمــــةنودرجــــةدقــــةالتشــــخيصنوفتــــرةانتظــــار

 واالشعة.

جــودةخــدماتالعــالج:وتقــومعلــىفتــرةالعــالجومــدىصــحةودقــةالعــالجندرجــاتالشــفاءن .ب

ومســتوىجــودةخــدماتالتغذيــةنواالداءالطبــيوالخــدماتالتمريضــيةنوالصــيدليةنوالخــدمات

(.144ن143ن2005الفندقية)العنزين
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 :تمهيد 1.3
الصـــحيةالمراكـــزأداءالعـــاملينفــيالتـــدريبعلــىهــدفتالدراســـةالحاليــةإلـــىمعرفــةأثـــر

والمهاراتوالقدراتالفنيةللعاملينوكذلكت ثيرالتدريبعلىمستوىجودةالخدماتالصحيةمن

خاللوجهةنظرالمشاركينفيالدراسة.

 ()نبخة عن مراكز الرعاية الصحية األولية بمدينة مصراتة: 2.3
داتالرعايـــةوهـــي:وحـــأنـــواعيـــتمتصـــنيفالمرافـــقالصـــحيةحســـبالكثافـــةالســـكانيةلعـــدة

الصــحيةاالوليــةنوالمراكــزالصــحيةنوالمستشــفياتالقرويــةنوالمستشــفياتالعامــةنوقــدتــماختيــار

سابقةالذكركمجتمعللدراسة.نواعالمراكزالصحيةمنبيناأل

ـــيتقـــدمالخـــدمات ـــىأنهـــا:هـــيالمراكـــزالصـــحيةالت ويمكـــنتعريـــفالمراكـــزالصـــحيةعل

بالمنطقةوهيالتيتقـومبتحويـلالمرضـىحسـبحـالتهمالمرضـيةإلـىالصحيةاالوليةللمرضى

المستشـــفياتالعامـــةنوهـــيتحـــتاشـــرافمكتـــبالخـــدماتالصـــحيةبالمدينـــةوتابعيتهـــاإلـــىوزارة

تضـمهـذهالمراكـزمختلـفالتخصصـاتالطبيـةوهـيوالصحةنوبالتاليفهيمراكزليرربحيـةن

السنيةنوكذلكتضمةوالمعاملالخاصةبصناعةالتركيباتمزودةايضابمختبراتللتحاليلالطبي

التشخيصـــيةوالصـــيدلياتوليرهـــامـــناالقســـامالفنيـــةاالخـــرىنويوجـــدفـــيمدينـــةاقســـاماالشـــعة

مركـزاةصـحياةموزعـةعلـىكامـلالمسـاحة18البـالغعـددهاوالعديدمنالمراكزالصـحيةةمصرات

العاملينمنفئاتمختلفةمنهااإلداريةوالطبيـةنوالطبيـةالجغرافيةللمدينةنوهيتضمالعديدمن

.عددالعاملينبهاو(اسماءالمراكزالصحية3يوضاالجدولالملحق)والمساعدة

                                           
()أخدتهذهالفقرةمنمكتبالخدماتالصحية/مصراتة. 
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 :منهجية الدراسة 3.3
 :منهج الدراسة 1.3.3

اتجــ الباحــثإلــىاســتخدامالمــنهجالوصــفيللظــاهرةوالتحليــلالعلمــيلتفســيرالنتــائجمــن

نوضعفرضياتواختبارهاوفقالمعاييراإلحصائيةالمناسبةذاتالعالقةبموضوعالدراسةخالل

عـنطريـقالوصـفالتـامةـلىالمراكـزالصـحيةبمدينـةمصـراتعـــتطبيقيـةوذلكمنخـاللدراسـة

 التحليــلالمناسبلها.ولمفرداتالعينة

)التدريب(علىمجموعةمنوتبحثهذهالدراسةبالتعرفعلىمدىدورالمتغيرالمستقل

القــدراتالفنيــةلــديالعــاملين(واداءالعــاملينونوعيــةالخــدماتوالمتغيــراتالتابعــة)مســتوىجــودة

البالغعددثمانيةعشرمركزا.ووتماختياركلمراكزالرعايةالصحيةاالوليةبالمدينة

تخدمالباحـــثالمـــنهجومــنخـــاللاألســئلةالتـــيتســعىهـــذهالدراســةلةجابـــةعنهــافقـــداســ

الوصفينحيثيتالءمالمنهجالوصـفيمـعالهـدفمـنهـذهالدراسـةنواليتوقـفالمـنهجالوصـفي

عندجمعالبياناتوالمعلوماتالمتعلقةبالظاهرةمنأجلاستقصاءمظاهرهاوعالقاتهـاالمختلفـةن

يرالواقعوتحسين .بليتعداهإلىتحليلالظاهرةوتفسيرهاوالوصولإلىنتائجتسهمفيتطو

وقداستخدمالباحثمصدرينأساسينلجمعالبيانات:

لغـراالدراسـةنومـاسـيتمالحصـولعليهـاالمختارةالمصادراالولية:وذلكمنخاللالعينة .أ

منبياناتأساسيةسيتمجمعهاةميدانياةنمنخاللاستمــارةاالستبيـــان.

ـــاتالموضــوعمــنالمصــادرالثانويــة:وســيتمالحصــولعليهــا .ب مــنخــاللاالطــالععلــىأدبيـ

ــــوعنكمـــا دراســـاتوابحـــاثســـابقةنوكـــذلكمـــنالكتـــبالعلميـــةالمتخصصـــةفـــيهـــذاالموضــ

سيعتمدالباحثعلىبعاالمواقعالعلميةفيالشبكةالعالميةاالنترنت.
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 مجتمع الدراسة: 2.3.3
التــييــرادالحصــولعلــىمعطيــاتعنهــانالدراســةنمجمــوعوحــداتالدراســةمجتمــعيقصــدب

(.1562مراكزالصـحيةبمدينـةمصـراتةوالبـالغعـددهم)الويشملمجتمـعهـذهالدراسـةالعـاملينبـ

حيثتمتوزيعنكلالمراكزالصحيةبالمدينةمنالعشوائيةطريقةالعينةاتباعوتماختيارالعينةب

وكـــانعـــدداالســـتبياناتالصـــالحةللتحليـــل(اســـتبانة410(اســـتبانةاســـترجعمنهـــا)500عـــدد)

(استبانةوالجدولالتالييوضاتوزيعاالستبيانات.367)

 ( إجراءات توزيع عينة الدراسة وحركة االستبيان1.3الجدول )
االستبيانات 

 الموزعة
االستبيانات 

 المفقودة

االستبيانات غير 
 الصالحة

االستبيانات الخاضعة 
 للتحليل

نسبة العينة من 
 المجتمع

500 90 43 367 32.01% 

 .إعداد الباحث المصدر:

 أداة الدراسة: 4.3
اةمناسـباةفــيمثـلهــذهالدراســاتأســلوبتمثلـتأداةالدراســةفـياســتمارةاالسـتبيانوالتــيتعـد

لجمــعالبيانــاتوآراءالمشــاركينحــولظــاهرةأوموقــفمعــينمــنخــاللاإلجابــةعلــىمجموعــة

"فقراتاالسـتبيان"والتـيتقـدملهـمفـيصـفحاتمحـددةتسـمىاسـتمارةاسـتبياناألسئلةالتيتمثل

يــتمإعــدادهاوتصــميمهالتشــكلأداةالدراســةلقيــاسمتغيــراتالدراســةوالوصــولإلــىحقــائقعلميــة

(.2انظرملحق)حولهان

تصميماستمارةاستبيانخاصةمنالنوعالمقفلك داةلجمعالبياناتمـنعينـةالدراسـةوتم

تتكونمنقسمين:

 ...الخ(ة)الجنسنالعمرنالمؤهلالعلمينالبياناتالشخصيةألفرادالعينالقسم األول: 

:محاورالدراسةالتيتممنخاللهاعرااألسئلةعلىالعينــــة.القسم الثاني

)عبـارة(سـؤالتمثـلمـايعبـر36تقسيماالستبيانإلىأربعةمحاوررئيسيةمكونـةمـنتمو
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عن كلمحوروهيعلىالترتيب:

عباراتفرعية.9نظامالتدريـبويتكونمنالمحوراألولخاصبـ

عباراتفرعـية.9اداءالعامــلينويتكونمنـبـالمحورالثانيخاص

عباراتفرعــية.9ويتكونمنهاراتوالقدراتالفنيةالمبـالمحورالثالثخاص

عباراتفرعـية.9ويتكونمنجودةالخدماتبـالمحورالرابعخاص

وعلىالشخصأنيجيبعلىاالسئلةالتيوجهتإلي بـ حداالختياراتاألتية:

.موافقنمحايدنموافقنموافقبشدةليرليرموافقبشدةن

باراتاألوزانالمقابلةلهاكالتالي:واعطيتالع

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

1كنســبةمئويـــةنفهــيللـــرقم)ليكــرتالخماســـي(وتمثــلهــذهاألرقـــاممســاحةمـــنالمقيــاس

أقــلمــن-40هــي)3للــرقمو%(40أقــلمــن-20تكــون)2%وللــرقم20أقــلمــن-1تكــون

%(ومـــنخاللهــــا100-80هــــي)5%(وللـــرقم80أقــــلمـــن-60هـــي)4%(وللـــرقم60

يمكنالحكمعلىإجاباتعينةالدراسة.

استخدمالباحثلتحليلإجاباتأفرادالعينةاألدواتاإلحصائيةاآلتية:و

الخصــائصالشخصــيةتســتخدملمعرفــةالتوزيــعالنســبيألفــرادالعينــةحســبالنســبة المئويــة:  .أ

والوظيفية.

يستخدملقياسمتوسطإجاباتأفرادالعينةعلىفقراتاالستبيان.الوسط الحسابي:  .ب

يستخدملقياساالنحرافاتفيإجاباتأفرادالعينةعلىفقراتاالستبيان.االنحراف المعياري:  .ج

 استمارةاالستبيان(.للتحققمنمقداراالتساقالداخليألداةالدراسة): معامل كرونباخ ألفا .د
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 يستخدمالختبارصدقاالتساقالداخلي.: معامل االرتباط .ه

يســـتخدمهـــذااالختبـــارفـــيفحـــصالفرضـــياتالمتعلقـــةبمســـاواةللعينـــة الواحـــدة:  Tاختبـــار  .و

 متوسطمتغيرين.

تحليــلأثــرالمتغيــرالمســتقل)التــدريب(علــىوذلــكلدراســةوتحليـلاالنحــدارالخطــيالبســيط: .ز

.جودةالخدماتالصحية(والقدراتالفنيةوالمتغيراتالتابعة)أداءالعاملين

 صدم وثبات مقياس الدراسة:  5.3
بصـــدقالمقيـــاسمـــدىقدرتـــ علـــىقيـــاسالشـــيءالمـــرادقياســـ بدقـــةنوللتحقـــقمـــنيقصـــد

صدقاألداةالمستخدمةفـيالدراسـةوالت كـدمـندقـةفقـراتالمقيـاسوتناسـقهاوتوافقهـاووضـوحها

 ومالءمتهاللبيئةالبحثيةقامالباحثباختباراتالصدقاآلتية:

 الصدم الظاهري )صدم المحكمين(:  1.5.3
وذلــك(فــيمجــالالتخصــص10عــرااالســتبيانعلــىمجموعــةمــنالمحكمــينعــددهم)تــم

إلبداءرأيهموتقديممقترحاتهمحولاستمارةاالستبياننواالستفادةمنخبراتهمفيالحكـمعلـىالمقيـاس

 :اآلتي(1)ملحقالمستخدمومدىمالءمتهاللتطبيقفيالدراسةوقدطلبمنالمحكمين

 مدىمصداقيةوصالحيةالفقراتنوصيالتها. .أ

 مدىانتماءالفقراتللمتغيرأوالمقياسالمدرجةتحت . .ب

 إضافةأوتعديلأوحذفماترون مناسباة. .ج

ـــى وبنـــاءعلـــىالمالحظـــاتالقيمـــةالـــواردةمـــنالمحكمـــينتـــمإجـــراءبعـــاالتعـــديالتعل

(.2استمارةاالستبيانبشكلهاالنهائيملحق)

 : م االتسام الداخليصد 2.5.3
(20قــامالباحــثبعــدإتمــامإجــراءاتالصــدقالظــاهري)صــدقالمحكمــين(بتوزيــععــدد)

وذلكلحسابصدقاالتساقالداخليللمقاييساستمارةاستبيانعلىعينةمنالمجتمعاألصلين
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مقياس.المستخدمةفيالدراسةمنخاللحسابمعاملاالرتباطبينكلفقرةوالدرجةالكليةلل

مستوىالداللةاإلحصائيةوذلكعندمستوىمعنويةووتبينالجداولاآلتيةمعاملاالرتباط

(0.05.)

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية )التدريب(.2.3جدول )

 مستوى الداللة Sig معامل االرتباط الفقـــــــــــــــرة ر.م

 دالإحصائيا 0.013 0.547المركزبالتدريبكعمليةمستمرةلمختلفالعاملين.تهتمإدارة 1
 دالإحصائيا 0.000 0.739لتدريبأهميةكبيرةمنوجهةنظرك. 2
 ليردالإحصائيا 0.055 0.435برامجالتدريبمتاحةداخلالمركزالصحي. 3
 دالإحصائيا 0.004 0.735للعاملين.مختلفةمنالبرامجالتدريبيةمتوفرةأنواعهناك 4
 دالإحصائيا 0.001 0.609يتمتحديداالحتياجاتالتدريبيةعليأساستقييماألداءالدوري. 5

6 
ــــرئيس يــــتمتحديــــداالحتياجــــاتالتدريبيــــةمــــنخــــاللمالحظــــةال

 دالإحصائي 0.001 0.697المباشر.

ادالإحصائي 0.000 0.721احتياجاتالعمل.يتمتحديداالحتياجاتالتدريبيةحسب7  

ادالإحصائي 0.000 0.644تشجعاإلدارةعلىمواصلةالتعليموالتدريبوتقدمالدعملذلك.8
 ادالإحصائي 0.000 0.711يتمتقييممدىنجاحالبرامجالتدريبةبصورةدورية.9

.α<0.05االرتباطدالإحصائياةعندمستويداللة ·

بـــالنظرإلـــىالجـــدولالســـابقوالـــذييوضـــاصـــدقاالتســـاقالـــداخليللفقـــراتالتـــيتقـــيس

لعينةالدراسةاالستطالعيةيتضااآلتي:التدريبمحور

(نوجميعهادالةإحصائياةعنـدمسـتوى0.739(و)0.435تراوحتمعامالتاالرتباطبين)

والدرجـةمحـورالتـدريبالتـيتقـيسعلىوجودعالقاتارتباططرديةبينجميعالفقرات(0.05)

وهـــذابـــدورهيؤكـــدن(0.05)ليـــردالـــةإحصـــائياعنـــدمســـتوىالفقـــرةالثالثـــةالكليـــةللمحـــورماعـــدا

صدقاالتساقالداخليلمحورالتدريب.
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 ()أداء العاملين ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية3.3جدول )

ــرة ر.م ــ ــ ـــ ــ ــ  Sig معامل االرتباط الفقـ
مستوى 
 الداللة

 0.536يؤدىالتدريبإلىتحسينأداءالعاملين.1

 
 دالإحصائي 0.015

2 
يـــــــتمتقيـــــــيمأداءالعـــــــاملينقبـــــــلوبعـــــــدالتـــــــدريب

 .لمالحظةالتغييراتفيالمعلوماتوالمهارات
 دالإحصائي 0.005 0.600

3 
ـــــىتحســـــين ـــــدريبإل ـــــؤدىالت ـــــااللتزامي الشـــــعورب

.األخالقيتجاهممارساتيالوظيفية
0.225 0.341 

ليردال
 إحصائي

4 
يعـــــززالتـــــدريبدرجـــــةاالفتخـــــارأمـــــاماآلخـــــرين

 .باالنتماءإلىالمركزالصحي
-0.153 0.520 

ليردال
 إحصائي

5 
رفـــعالـــروحالمعنويـــةللعـــاملينيســهمالتـــدريبفـــي

 وينميالشعورباالنتماءللمركزالصحي
 دالإحصائي 0.001 0.701

6 
تركزالبرامجالتدريبيـةعلـىتنميـةالمشـاركةوبنـاء

.فرقالعملممايؤديإلىأداءأفضل
 دالإحصائي 0.012 0.549

7 
ــــيتغييــــراالتجاهــــاتالســــلوكية ــــؤثرالتــــدريبف ي

 .األفضلللمتدربيننحو
 دالإحصائي 0.011 0.554

8
يــــــؤديالتــــــدريبإلــــــىزيــــــادةالرلبــــــةفــــــيبــــــدل
مجهــوداتأكبــرمــنأجــلتحقيــقأهــدافالمركــز

 .الصحي

 دالإحصائي 0.7480.000

زادالتـــــدريبفـــــيالقـــــدرةعلـــــىإنجـــــازاألعمـــــال9
 .اليوميةالمختلفةبسرعةودقةعالية

 دالإحصائي0.7200.000

.α<0.05االرتباطدالإحصائياةعندمستويداللة ·

بـــالنظرإلـــىالجـــدولالســـابقوالـــذييوضـــاصـــدقاالتســـاقالـــداخليللفقـــراتالتـــيتقـــيس

لعينةالدراسةاالستطالعيةيتضااآلتي:أداءالعاملينمحور

(وجميعهـادالـةإحصـائياةعنـدمسـتوى0.748(و)0.205تراوحتمعامالتاالرتباطبـين)

أداءالعــاملينعلــىوجــودعالقــاتارتبــاططرديــةبــينجميــعالفقــراتالتــيتقــيسمحــور(0.05)

نوهـذابـدورهيؤكـد(0.05)والدرجةالكليةللمحورماعدافقرتينليردالتينإحصائياعنـدمسـتوى
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.صدقاالتساقالداخليللمحور

 .)القدرات الفنية( والدرجة الكلية ات المحور الثالث( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقر 4.3جدول )
ـــرة ر.م ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  مستوى الداللة sig معامل االرتباط الفقـ

 دالإحصائيا 0.146 0.337يكسبالتدريبالفردمهاراتومعلوماتجديدة. 1

2 
يحســنالتـــدريبويصـــقلالمهـــاراتوالقـــدراتالموجـــودة

لدىالفرد.
 دالإحصائيا 0.002 0.644

3 
ينـــاق الـــرئيسالمباشـــرالمتـــدربفـــيكيفيـــةاســـتخدام

المهاراتالتيتعلمهامنالتدريب.
 دالإحصائيا 0.002 0.657

4 
يــــتممــــناالمتــــدربالوقــــتالكــــافيلتطبيــــقالمهــــارات

الجديدةفيالعمل.
دالإحصائيا 0.000 0.761

5 
يــــــتمتــــــوفيراالمكانيــــــاتالالزمــــــةلتطبيــــــقالمهــــــارات

اكتسابهامنالتدريب.الجديدةالتيتم
-0.368 0.111 

ليردال
 إحصائيا

6 
يطــــورالتـــــدريبقـــــدراتكعلـــــىالمشـــــاركةفـــــيتحليـــــل

المشاكلوايجادالحلوللها.
دالإحصائيا 0.023 0.506

7 
يحددالتدريباألسـلوباألفضـلالواجـبممارسـت فـي

أداءاالعمال.
دالإحصائيا 0.016 0.532

تطـــويرالقـــدرةعلـــىالتعامـــلمـــعيعمـــلالتـــدريبعلـــى8
اآلخرينفيالعمل.

0.422 0.064 
ليردال
إحصائيا

يتمتقييممستوىالمهاراتوالقـدراتالفنيـةقبـلالتـدريب9
وبعده.

دالإحصائيا0.001 0.678

.α<0.05االرتباطدالإحصائياةعندمستويداللة ·

االتســـاقالـــداخليللفقـــراتالتـــيتقـــيسبـــالنظرإلـــىالجـــدولالســـابقوالـــذييوضـــاصـــدق

لعينةالدراسةاالستطالعيةيتضااآلتي:المهاراتوالقدراتالفنيةمحور

(وجميعهادالةإحصائياةعنـدمسـتوى0.761)و(0.368-تراوحتمعامالتاالرتباطبين)

والدرجـةالقـدراتالفنيـةمحـوررديةبـينالفقـراتالتـيتقـيسعلىوجودعالقاتارتباطط(0.05)

نوهـذابـدورهيؤكـدصـدق(0.05)عنـدمسـتوىفقرتينليردالتينإحصـائياةالكليةللمحورماعدا

.االتساقالداخليللمحور
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)جودة  ات المحور الرابع والدرجة الكلية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقر 5.3جدول )
 الخدمات الصحية(

ــرة ر.م ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الفقـ
معامل 
 االرتباط

Sig 
مستوى 
 الداللة

1 
يســــاعدالتــــدريبعلــــىزيــــادةجــــودةالخــــدماتالصــــحية

المقدمة.
 دالإحصائيا 0.003 0.627

2 
يعــززالتــدريبمســتوىتقـــديمالخدمــةمــنقبــلالعـــاملين

بالمركزالصحي.
 دالإحصائيا 0.006 0.588

3 
يســاعدالتــدريبعلــىتقليــلوترشــيدتكــاليفأداءالعمــلن

وانخفاانسبةاألخطاءفيأداءاألعمال.
 دالإحصائيا 0.029 0.487

4 
يســاعدالتــدريبعلــيخفــاالوقــتالــالزمألداءالعمــل

نفس .
 دالإحصائيا 0.000 0.718

 إحصائيادال 0.001 0.667يعززالتدريبالميزةالتنافسيةللمركزالصحي. 5

يمكنبالتدريباشـراكجميـعالعـاملينفـيالمسـاهمةفـي6
تقديمخدماتصحيةذاتجودةعالية.

 دالإحصائيا 0.046 0.451

7 
أشـــعربالرضـــاعلـــىمســـتوىجـــودةالخـــدماتالصـــحية

التييقدمهاالمركزالصحيالذيأعملب .
 دالإحصائيا0.6370.003

8 
التعـرفعلـىاحتياجـاتمنخاللتحقيـقالجـودةيمكـن

المرضىوالعملعلىاشباعهافيالوقتالمناسب.
 دالإحصائيا0.6890.001

9 
ــــدركمســــتوىالجــــودةمــــنخــــاللالخــــدماتالصــــحية ي

المقدمةللمرضى.
 دالإحصائيا0.7110.000

.α<0.05االرتباطدالإحصائياةعندمستويداللة ·

صـــدقاالتســـاقالـــداخليللفقـــراتالتـــيتقـــيسبـــالنظرإلـــىالجـــدولالســـابقوالـــذييوضـــا

لعينةالدراسةاالستطالعيةيتضااآلتي:جودة الخدماتمحور

(وجميعهادالةإحصائياةعنـدمسـتوى0.718(و)0.451تراوحتمعامالتاالرتباطبين)

جـودةالخـدماتعلىوجودعالقـاتارتبـاططرديـةبـينجميـعالفقـراتالتـيتقـيسمحـور(0.05)

 .والدرجةالكليةللمحورنوهذابدورهيؤكدصدقاالتساقالداخليللمحورحيةالص
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  الصدم البنائي: 3.5.3
 يبينمديارتباطكلمحورمنمحاورالدراسةبالدرجةالكليةلفقراتاالستبيان.

 ( معامل االرتباط بين كل محور  والدرجة الكلية للمقياس.6.3جدول)
 مستوى الداللة Sig معامل االرتباط المحور م

 دالإحصائيا 0.000 0.727 التدريب 1

 دالإحصائيا 0.000 0.745 أداءالعاملين 2

 دالإحصائيا 0.000 0.806 المهاراتوالقدراتالفنية 3

 دالإحصائيا 0.001 0.698جودةالخدماتالصحية 4

.α<0.05االرتباطدالإحصائياةعندمستويداللة ·

الســـابقوالـــذييوضـــاالصـــدقالبنـــائيلعينـــةالدراســـةاالســـتطالعيةبـــالنظرإلـــىالجـــدول

يتضااآلتي:

(نوجميعهـــادالـــةإحصـــائياةعنـــد0.806(و)0.698تراوحـــتمعـــامالتاالرتبـــاطفـــيبـــين)

ممــايــدلعلــىوجــودعالقــاتارتبــاططرديــةبــينجميــعالمحــاوروالدرجــةالكليــة(0.05)مســتوى

 .للمتغيرنوهذابدورهيؤكدصدقاالتساقالداخلي

ــات · حيــثتــمتحديــدالثبــاتوالصــدقلكــلمحــاوراالســتبياناالربعــةوكــذلك: وصــدم الدراســة ثب

36محـاورالدراسـةوالبـالغعـددهاالعبـارات)الفقرات(والتيتمثـلاألسـئلةالمقابلـةلكـلمحـورمـن

 .سؤال

يعتبرالثباتوالصدقأحدشروطسالمةأداةالقياسوهمامرتبطانببعضهماالبعاأيو

الصدقمظهرالثبات.

 :الثـباتأوالا: 
يقصدبثباتاالستبيانأنيعطياالستبياننفسالنتيجةلوتمإعادةتوزيع أكثـرمـنمــــرة

ـــسالظــروفوال ـــاتاالســتبيانيعنــياالســتقرارفــينتــائجتحــتنفــ شــروطنأوبعبــارةأخــرىأنثبــ

االستبيانوعدمتغييرهـــــابشكلكبيرفيمالوتمإعادةتوزيعهـاعلـىأفـرادالعينـةعـدةمـراتخـالل

فتراتزمنيةمعينة.
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الصدقأحدشروطسـالمةأداةالقيـاسوهمـامرتبطـانببعضـهماالـبعاأيويعتبرالثبات

الصدقمظهرالثبات.

 :)معامل كرونباخ الفا( معامل الثبات ·
عدمتناقض معنفس نأييعطينفسالنتائجإذاأعيدعلىنفسويعنياستقرارالمقياس

نلقيـاساالتسـاقالـداخليأيقـوةCronbach Alphaالعينةنوتماستخداممعامـلكرونبـايالفـا

الواحــدالصــحياوكلمــااقتــربمعامــلوتتــراوحبــينالصــفري خــذقيمــةواالرتبــاطبــينكــلالفقــراتن

انخفاضـــ كلمـــااقتـــربمـــنالصـــفر.والثبـــاتمـــنالواحـــدالصـــحيادلذلـــكعلـــىارتفـــاعالثبـــات

(االتييبينمستوياتالثبات.7.3والجدولرقم)

 ( مستويات الثبات7.3جدول رقم )
%60أقل من  المعامل  60 %-70%  70 %- 80% % فاكثر80   
 ممتاز جيد مقبول ضعيف الثبات

 الصدم ثانياا: 
ب أنالمقياسيقيسماوضعلقياس أيأنأداةالقياستقيسمـانـدعيقياسـ فـ ذايقصد

صـــمممـــنأجـــلفرضـــياتمعينـــةف نـــ يقـــيسمـــاصـــممألجلـــ .ومعامـــلالصـــدقيســـاويالجـــذر

التربيعيلمعاملالثباتنوليسمنالضروريارتفاعمعدلالثباتأنمعاملالصدقمرتفع.

تبــينأنمعامــلالثبــاتمرتفــعجــداوعالفقــراتفــيالدراســةوتــمحســابمعامــلالثبــاتلجميــ

:(االتي8.3وذلكيدلعلىمصداقيةالبياناتكمامبينبالجدولرقم)

 ( معامل الثبات8.3جدول رقم )
 عدد العبارات معامل الفاكرونباخ معامل الصدم

0.9612 0.924 36
 منالجدولالسابقنجدأن:

 وهومرتفعجداةممايعطيمصداقيةللبيانات.0.924يساويقيمةمعاملالفاكرونباي
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 وهومرتفعجداةممايعطيمصداقيةللبيانات.0.961يساويوقيمةمعاملالصدق

هــــذايــــدلعلــــىصــــالحيةاالســــتبيانووبالتــــاليتــــمالتحقــــقمــــنثبــــاتاالســــتبيانوصــــدق 

 للفرضياتالمحددة.صحتهالتحليلكافةالنتائجالمتحصلعليهاوكذلكاالختبارو

كذلكتمحسابمعامـلالثبـاتلكـلمحـورمـنمحـاورالدراسـةوتبـينارتفـاعمعـدلالثبـات

والصدقكمابالجدولاالتي:

 ( يبين الثبات لكل محور من محاور الدراسة9.3جدول )
 معامل الصدم معامل الثبات عدد العبارات المحور م
)التدريب(المحوراالول 1  9 0.875 0.935 
)أداءالعاملين(المحورالثاني 2  9 0.872 0.933 
)القدراتالفنية(المحورالثالث 3  9 0.849 0.921 
)جودةالخدمات(المحورالرابع 4  9 0.864 0.929 

 منالجدولالسابقنجدأن:

قيمـةمعامـلالصـدقتسـاويوهومرتفـعو0.875معاملالفاكرونبايللمحوراألوليساوي

 االعلىبينالمحاوراالربعة.هوو0.935

قيمـــةمعامـــلالصـــدقتســـاويو0.872يليـــ المحـــورالثـــانيحيـــثأنمعامـــلالفاكرونبـــاي

 .وهومرتفع0.933

قيمـــةمعامـــلالصـــدقتســـاويوهـــومرتفـــعو0.864معامـــلالفاكرونبـــايللمحـــورالرابـــع

.وهومرتفع0.929

وهــو0.921معامــلالصــدقو0.849هــواالقــلحيــثمعامــلالفاكرونبــايالمحــورالثالــث

 .االقلبينالمحاوراالربعةومرتفع

منالنتائجالسابقةفيالجدوليدلارتفاعمعاملالفاكرونبايلجميعالمحاورويعطـيذلـك

ثباتوصدقمرتفعلالستبيانوجعل محـلثقـةفـيتحليـلالنتـائجواالجابـةعلـىاألسـئلةالمحـددة
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.كذلكالفرضياتوفيالدراسة

 :خصائص عينة الدراسة ووصف متغيراتها 6.3
منالعاملينبالمراكزالصحيةبمدينـة367اإلحصاءالوصفيلبياناتالعينةالبالغعددها

.اريةللبياناتالشخصيةوالوظيفيةمصراتةنحيثتمحسابالجداولالتكر

اإلحصاءالوصفيلبياناتالعينةيهدفإلىاعطاءوصفوتلخيصلبيانـاتالعينـةبشـكل

واضاومبسطوذلكمنخاللمقاييسالنزعةالمركزيةكالوسطالحسابيواالنحرافالمعياريإذا

كـــانالمتغيـــركميـــاأيرقميـــاوكـــذلكاســـتخدامالجـــداولالتكراريـــة.وقـــدتـــمحســـابهـــذهالمقـــاييس

ائجالتاليةكالتالي:وأظهرتالنت

 :خصائص عينة الدراسة
النســــبالمئويـــةللعوامـــلالديمولرافيــــة)الجـــنسنالعمــــرنوالجــــداولالتكراريـــةيمكـــنتحديـــد

(وفقاةلمايلي:المستوىالتعليمي

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس 1.6.3
.المقابلةلهاالجدولالتكراريالتييمثلالجنسمنحيثاالعدادوالنسبالمئوية  

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس10.3جدول رقم )
 النسبة العدد الجنس
%15542.23 ذكر
%57.77 212 انثى  
%100 367 المجموع  

منالجدولالسابقيتنينأن:

(وهـــي155%(نويليهـــاأعـــدادالـــذكور)57.77(وهـــيأعلـــىبنســـبة)212أعـــداداإلنـــاث)

ومــنالجــدولنالحــظالتباعــدفــيالجنســيننوبالتــالييكــونالتــ ثيرن%(42.23األقــلوبنســبة)

االكبرلةناثفيتفسيرنتيجةاالستبيان.



70 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر: 2.6.3
 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر11.3) جدول

 النسبة العدد الفئات العمرية
 1.08% 2004أقلمن

 33.7% 30124أقلمن–20من

 47.41% 40174أقلمن–30من

 13.9% 5051أقلمن–40من

 2.7% 6010أقلمن–50من

 1.08% 04ف كثر-60

 %100 367 المجموع

 :منالجدولالتكرارينجدأن

ـــ (174بـــيناالعمـــارحيـــثبلـــغعـــددها)هـــياالكثـــر(40أقـــلمـــن–30ةمـــن)الفئـــةالعمري

%(وهــياالكثــرأهميــةفــيتفســيرالنتيجــةمــنحيــثمســتوىالخبــرةلــديهمن47.2وتشــكلمــانســبت )

ن%(33.6(وتشكلمـانسـبت )124(حيثبلغعددها)30إلىأقلمن20)ويليهاالفئةالعمريةمن

ــددها)50إلىأقلمـن40ويليهاالفئةالعمريةمن) %(ن13.8(وتشـكلمـانسـبت )51(حيـثبلــغعـ

%(ن2.7)(وتشــكلمــانســبت 10)(حيــثبلــغعــددها60إلــىأقــلمــن50ويليهــاالفئــةالعمريــةمــن)

%(نواخيــراةالفئــة1.08(وتشــكلمــانســبت )4)(حيــثبلــغعــددها20)أقــلمــنويليهــاالفئــةالعمريــة

 .%(1.08(وتشكلمانسبت )4فاكثر(حيثبلغعددها)60)العمرية

 العينة حسب المستوى التعليمي:توزيع أفراد  3.6.3
 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي12.3جدول )

 النسبة العـــــــدد المستوى التعليمي
%338.99)أودورةتمريا(أقلمنالثانويةالعامة

%9826.70دبلوممتوسط
%5715.5دبلومعالي
%16745.50بكالوريوس
%82.17ماجستير
%41.08دكتوراه
%367100المجموع
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:منالجدوليتبينأن

%(فــيالمرتبــةاالولــىويلــيهمحملــة45.50بنســبة)و(167حملــةالبكــالوريوسوعــددهم)

ـــدبلومالمتوســـطحيـــثبلـــغعـــددهم) ـــة26.70(وبنســـبة)98ال ـــيهمحمل %(فـــيالمرتبـــةالثانيـــةيل

%(فـيالمرتبـةالثالثـةويلـيهممـنمســتواهم15.5)(وبنســبة57الـدبلومالعـاليحيـثبلـغعـددهم)

%(ن8.99(وبنســـبة)33التعليمـــيأقـــلمـــنالثانويـــةالعامـــةأودورةتمـــرياحيـــثبلـــغعـــددهم)

%(نواخيـرافــي2.17(وبنســبة)8ويليهـافــيالمرتبـةالرابعــةحملـةالماجســتيرحيـثبلــغعـددهم)

ـــدكتوراهبعـــدد) ـــةال ـــة1.08ة)(وبنســـب4المرتبـــةلخامســـةحمل ـــينمـــنالجـــدولانأللبي %(نويتب

 .لينيتمتعونبمستوىتعليميمرتفعالعام

 :داول التكرارية  للمحاور االربعةالج 7.3
حيثيتمايجادالوسطالحسابيالمرجاواالنحرافالمعياريلكلمحـورعلـىحـدةبهـدف

.ليكارتالخماسيبالمقارنةبمقياستحديداالتجاهلكلعبارةمنعباراتالمحوروذلك

خماسـيالمسـتخدموقبلعراالجداولالتكراريةللمحاوراالربعةنوضامقيـاسليكـارتال

.لتحديداالتجاهات

توضيامقياسليكارتالخماسي:بماأنالمتغيرالذييعبرعنالخياراتالمتاحة)موافق

واألرقـامالتـيتـدخلفـيموافـقنمحايـدنليـرموافـقنليـرموافـقإطالقـاة(مقيـاسترتيبـين بشـدةن

(تمثلاألوزانالمقابلةلها.....3نمحايد=4نموافق=5البرنامجهي)موافقبشدة=

ويكونالوسطالحسابيالمرجاكمابالجدولاالتي:

 االتجاه الوسط الحسابي المرجح
ليرموافقبشدة1.79–1.00
ليرموافق2.59–1.80
محايد3.39–2.60
موافق4.19–3.40
موافقبشدة5.00–4.20

:ويتمتحديدمقياسمستوىاألهمية)استجابةأفرادالعينةبالنسبةللمتوسط(منالجدول
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 مرتفعة متوسطة منخفضة مستوى األهمية
 5 – 3.5 3.49 – 2.492.5أقلمن-0المقياس

 الجدول التكراري لعبارات المحور االول )التدريب(. 1.7.3

االنحـرافالمعيـاريوتـمتحديـداألهميـةواالوسـطالحسـابيالمـرجوفيهـاحسـابالنسـبةوتـم

النسبيةلكلفقرةمنفقراتالمحور.

 التوزيع التكراري لعبارات المحور االول )التدريب( (13.3جدول )

 العبـــــــــــــــارة  ر.م
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

1مرتفعة4.50.70.لتدريبأهميةكبيرةمنوجهةنظركل1
2مرتفعة4.250.8.تهتمإدارةالمركزبالتدريبكعمليةمستمرةلمختلفالعاملين2
3متوسطة3.341.28.حسباحتياجاتالعمليتمتحديداالحتياجاتالتدريبية3
4متوسطة3.341.39.الدعملذلكتقدمتشجعاإلدارةعلىمواصلةالتعليموالتدريبو4

ةمـــــنخـــــاللمالحظـــــةالـــــرئيسيـــــتمتحديـــــداالحتياجـــــاتالتدريبيـــــ5
5متوسطة3.151.29.المباشر

6متوسطة3.101.35.يتمتقييممدىنجاحالبرامجالتدريبةبصورةدورية6
7متوسطة3.051.29.يةعليأساستقييماألداءالدورييتمتحديداالحتياجاتالتدريب7
8متوسطة2.731.30.برامجالتدريبيةمتوفرةللعاملينمختلفةمنالأنواعهناك8
9متوسطة2.671.31.التدريبمتاحةداخلالمركزالصحيبرامج9
متوسطة3.210.92نتيجةالمحوراالول

(أنالفقــــرةاألتيــــة"للتــــدريبأهميــــةكبيــــرةمــــنوجهــــةنظــــرك"13.3تبــــينمــــنالجــــدول)

(حيـث0.70(وانحرافمعيـاريمقـداره)4.5تحصلتعلىالمرتبةاألولىبمتوسطحسابيقدره)

تعتبرهذهالنسبةمرتفعـةجـداةممـايـدلعلـىانالمشـاركينفـيالدراسـةمـوافقينبشـدةعلـىمـدى

 أهميةالتدريب.

رةالتاليــــة"تهــــتمإدارةالمركــــزبالتــــدريبكعمليــــةمســــتمرةلمختلــــففــــيحــــينتحصــــلتالفقــــ

(0.80(وانحـــرافمعيـــاريمقـــداره)4.25العـــاملين"علـــىالمرتبـــةالثانيـــةبمتوســـطحســـابيقـــدره)
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بوتعتبـرهـذهالنسـبةمرتفعـةوهـذايـدلعلــىموافقـةأفـرادالعينـةعلـىاهتمـامإدارةالمركـزبالتــدري

 .العاملينكعمليةمستمرةلمختلف

كمـــاتحصـــلتعلـــىالمرتبـــةالثالثـــةالفقـــرةاألتيـــة"يـــتمتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيـــةحســـب

(حيثتعتبرهذه1.28(وانحرافمعياريمقداره)3.34احتياجاتالعمل"بمتوسطحسابيقدره)

ةيـتملتدريبيـالنسبةمتوسطةوهذايدلعلىتحفظأللـبأفـرادالعينـةعلـىأنتحديـداالحتياجـاتا

.حسباحتياجاتالعمل

تقــدمالــدعموالتــدريبوفـيحــينتحصــلتالفقــرةالتاليـة"تشــجعاإلدارةعلــىمواصــلةالتعلـيم

تعتبـرو(1.39وانحرافمعيـاريمقـداره)(3.34لذلك"علىالمرتبةالرابعةبمتوسطحسابيقدره)

أفـرادالعينـةعلـىتشـجيعاإلدارةعلـىمواصـلةهذهالنسبةمتوسـطةوهـذايـدلعلـىحياديـةأللـب

تقديمالدعملذلك.والتدريبوالتعليم

ةمــــنخــــاللمالحظــــةالــــرئيسوتحصــــلتالفقــــرةاألتيــــة"يــــتمتحديــــداالحتياجــــاتالتدريبيــــ

(1.29(وانحــرافمعيــاريمقــداره)3.15يقــدره)"علــىالمرتبــةالخامســةبمتوســطحســابالمباشــر

ةمتوســطةوهــذايــدلعلــىتحفــظأفــرادالعينــةعلــىأنتحديــداالحتياجــاتحيــثتعتبــرهــذهالنســب

 التدريبيةيتممنخاللمالحظةالرئيسالمباشر.

كماتحصلتالفقرةاألتية"يتمتقييممدىنجاحالبرامجالتدريبةبصورةدورية"علـىالمرتبـة

وتعتبـــرهـــذهالنســـبة(1.35(وانحـــرافمعيـــاريمقـــداره)3.10السادســـةبمتوســـطحســـابيقـــدره)

متوسطةوهذايدلعلىحياديةأللبأفـرادالعينـةعلـىأنـ يـتمتقيـيممـدىنجـاحالبـرامجالتدريبـة

 بصورةدورية.

وتحصــلتالفقــرة"يــتمتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةعلــيأســاستقيــيماألداءالــدوري"علــى

(وتعتبـرهـذهالنسـبة1.29مقداره)(وانحرافمعياري3.05المرتبةالسابعةبمتوسطحسابيقدره)
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متوسطةوهذايدلعلىحياديـةأللـبأفـرادالعينـةعلـىأنتحديـداالحتياجـاتالتدريبيـةيـتمعلـى

 أساستقييماألداءالدوري.

مختلفــةمــنالبــرامجالتدريبيــةمتــوفرةللعــاملينأنــواعفــيحــينتحصــلتالفقــرةاألتيــة"هنــاك

(وتعتبـرهـذه1.30وانحـرافمعيـاريمقـداره)(2.73حسـابيقـدره)"علىالمرتبةالثامنةبمتوسط

مختلفـةمـنالبـرامجأنـواعالنسبةمتوسطةوهذايدلعلىحياديةأللبأفرادالعينـةعلـىأنهنـاك

 التدريبية.

وقـــدتحصـــلتالفقـــرةالتاليـــة"بـــرامجالتـــدريبمتاحـــةداخـــلالمركـــزالصـــحي"علـــىالمرتبـــة

ـــداره)2.67دره)التاســـعةبمتوســـطحســـابيقـــ ـــرهـــذهالنســـبةو(1.31(وانحـــرافمعيـــاريمق تعتب

متوســطةوهــذايــدلعلــىتحفــظأللــبأفــرادالعينــةعلــىأنبــرامجالتــدريبمتاحــةداخــلالمراكــز

الصحية.

وبمقارنــةالمتوســـطاتالحســـابيةلجميـــعفقـــراتالمحــورالمتعلقـــةبالتـــدريببالوســـطالنظـــري

العــاملينبــالمراكزالصــحيةعينــةالدراســةبمســتوىمتوســطنحيــثالمعتمـدبالدراســةنالحــظشــعور

تحديـدومـنحيـثأهميـةالتـدريبعكستإجاباتأفرادالعينةالحيادوالتحفظعلىفقراتالمحورن

حيــثبلــغالمتوســطاالحتياجــاتالتدريبيــةداخــلالمراكــزالصــحيةمحــلالدراســةبمدينــةمصــراتةن

.(0.92(وانحرافمعياريقدره)3.21الحسابيالكلىلمحورالتدريب)

 الجدول التكراري لعبارات المحور الثاني )أداء العاملين( 2.7.3
االنحــرافالمعيــاريوتــمتحديــداالتجــاهوالوســطالحســابيالمــرجاووتــمفيهــاحســابالنســبة

ر.لكلفقرةمنفقراتالمحو
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 لعبارات المحور الثاني )أداء العاملين( التوزيع التكراري (14.3جدول )

 العبــــــــــــــــــارة ر.م
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

1مرتفعة4.590.66 يؤدىالتدريبإلىتحسينأداءالعاملين 1

يؤديالتدريبإلىزيـادةالرلبـةفـيبـدلمجهـودات2
.المركزالصحيأكبرمنأجلتحقيقأهداف

2مرتفعة4.360.76

يســـهمالتــــدريبفـــيرفــــعالـــروحالمعنويــــةللعــــاملين3
.وينميالشعورباالنتماءللمركزالصحي

3مرتفعة4.350.71

4 
يــــــؤدىالتــــــدريبإلـــــــىتحســــــينالشــــــعوربـــــــااللتزام

 .األخالقيتجاهممارساتيالوظيفية
4مرتفعة4.310.76

علــىتنميــةالمشــاركةوبنــاءتركــزالبــرامجالتدريبيــة5
 .فرقالعملممايؤديإلىأداءأفضل

5مرتفعة4.250.83

يعــــــززالتــــــدريبدرجــــــةاالفتخــــــارأمــــــاماآلخــــــرين6
 .باالنتماءإلىالمركزالصحي

6مرتفعة4.220.83

يـــــؤثرالتــــــدريبفــــــيتغييــــــراالتجاهــــــاتالســــــلوكية7
 .للمتدربيننحواألفضل

7مرتفعة4.200.88

زادالتدريبفـيالقـدرةعلـىإنجـازاألعمـالاليوميـة8
 .المختلفةبسرعةودقةعالية

8مرتفعة4.200.92

9 
يتمتقييمأداءالعاملينقبـلوبعـدالتـدريبلمالحظـة

.التغييراتفيالمعلوماتوالمهارات
9مرتفعة3.791.22

مرتفعة4.250.5847نتيجةالمحورالثاني

(تبـــينأنالفقـــرةالتـــيتـــنصعلـــىاآلتـــي"يـــؤديالتـــدريبإلـــى14.3خـــاللالجـــدول)مـــن

ـــىبمتوســـطحســـابيقـــدره) ـــةاألول ـــىالمرتب (وانحـــراف4.59تحســـينأداءالعـــاملين"تحصـــلتعل

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىالموافقــةالشــديدةألفــرادالعينــة0.66)معيــاريمقــداره

يؤديإلىتحسينأداءالعاملين.علىأنالتدريب

فيحـينتحصـلتالفقـرةالتـيتـنصعلـىاالتـي"يـؤديالتـدريبإلـىزيـادةالرلبـةفـيبـدل

مجهوداتأكبرمنأجلتحقيقأهدافالمركزالصحي"علىالمرتبةالثانيةبمتوسطحسابيقدره
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يـدلعلـىموافقـةأفـراد(وتعتبـرهـذهالنسـبةمرتفعـةوهـذا0.76(وانحرافمعياريمقـداره)4.36)

العينةعلىأنالتـدريبيـؤديإلـىزيـادةالرلبـةفـيبـدلمجهـوداتأكبـرمـنأجـلتحقيـقأهـداف

 المركزالصحي.

ينمــيالشـــعورووتحصــلتالفقــرةالتاليـــة"يســهمالتـــدريبفــيرفــعالـــروحالمعنويــةللعـــاملين

(وانحــرافمعيــاري4.35قــدره)باالنتمــاءللمركــزالصــحي"علــىالمرتبــةالثالثــةبمتوســطحســابي

(وتعتبرهذهالنسبةمرتفعـةوهـذايـدلعلـىموافقـةالمشـاركينفـيالدراسـةعلـىأن0.71مقداره)

التدريبيسهمفيرفعالروحالمعنويةللعاملينوينميلديهمالشعورباالنتماءللمركزالصحي.

تحســينالشــعوربــااللتزاموقــدتحصــلتالفقــرةالتــيتــنصعلــىاآلتــي"يــؤدىالتــدريبإلــى

(وانحـراف4.31األخالقيتجـاهممارسـاتيالوظيفيـة"علـىالمرتبـةالرابعـةبمتوسـطحسـابيقـدره)

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأن0.76معيــاريمقــداره)

همالوظيفية.التدريبيؤديإلىتحسينالشعوربااللتزاماألخالقيتجاهممارسات

بنـاءفـرقالعمـلممـاووتحصلتالفقرةالتالية"تركـزالبـرامجالتدريبيـةعلـىتنميـةالمشـاركة

(وانحــرافمعيـــاري4.25يــؤديإلــىأداءأفضـــل"علــىالمرتبـــةالخامســةبمتوســـطحســابيقـــدره)

البــرامج(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأن0.83مقــداره)

 التدريبيةتركزعلىتنميةمشاركتهموبنائهملفرقالعملممايؤديإلىأداءأفضل.

فيحينتحصلتالفقرةالتيتنصعلىاآلتي"يعززالتدريبدرجةاالفتخارأماماآلخرين

(وانحـــراف4.22باالنتمـــاءإلـــىالمركـــزالصـــحي"علـــىالمرتبـــةالسادســـةبمتوســـطحســـابيقـــدره)

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأن0.83داره)معيــاريمقــ

 التدريبيعززدرجةافتخارهمأماماآلخرينباالنتماءإلىالمركزالصحي.



77 

وتحصــــلتالفقــــرةالتاليــــة"يــــؤثرالتــــدريبفــــيتغييــــراالتجاهــــاتالســــلوكيةللمتــــدربيننحــــو

(0.88(وانحــرافمعيــاريمقــداره)4.20طحســابيقــدره)األفضــل"علــىالمرتبــةالســابعةبمتوســ

وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأنالتــدريبيــؤثرفــيتغييــر

 اتجاهاتهمالسلوكيةنحواألفضل.

كمــاتحصــلتالفقــرةالتــيتــنصعلــى"زادالتــدريبفــيالقــدرةعلــىإنجــازاألعمــالاليوميــة

(وانحـرافمعيـاري4.20علىالمرتبةالثامنةبمتوسـطحسـابيقـدره)سرعةودقةعالية"المختلفةب

(وتعتبرهذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينةعلىأنالتدريبيزيد0.92مقداره)

دقةعالية.ومنقدرتهمعلىإنجازاألعمالاليوميةالمختلفةبسرعة

تقييمأداءالعاملينقبـلوبعـدالتـدريبلمالحظـةالتغييـراتفـيفيحينتحصلتالفقرة"يتم

(وانحـراف3.79المهارات"فقدتحصلتعلـىالمرتبـةالتاسـعةبمتوسـطحسـابيقـدره)والمعلومات

(وتعتبرهذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينـةعلـىأنـ يـتم1.22معياريمقداره)

وبمقارنـــةنالمهـــاراتولوبعـــدالتـــدريبلمالحظـــةالتغييـــراتفـــيالمعلومـــاتتقيـــيمأداءالعـــاملينقبـــ

ـــ داءالعـــاملينبالوســـطالنظـــريالمعتمـــد ـــعفقـــراتالمحـــورالمتعلقـــةب المتوســـطاتالحســـابيةلجمي

حيــثعكســتبالدراســةنالحــظشــعورالعــاملينبــالمراكزالصــحيةعينــةالدراســةبمســتوىمرتفــعن

فقةعلـىفقـراتالمحـورنمـنحيـثأداءالعـاملينداخـلالمراكـزالصـحيةإجاباتأفرادالعينةالموا

(4.25حيــثبلــغالمتوســطالحســابيالكلــىلمحــورأداءالعــاملين)محـلالدراســةبمدينــةمصــراتةن

(.0.5847وانحرافمعياريقدره)

 القدرات الفنية(و  الجدول التكراري لعبارات المحور الثالث )المهارات 3.7.3
االنحــرافالمعيــاريوتــمتحديــداالتجــاهوالوســطالحســابيالمــرجاوفيهــاحســابالنســبةوتــم

.لكلفقرةمنفقراتالمحور
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 (المهارات والقدرات الفنيةالتوزيع التكراري لعبارات المحور الثاني ) (15.3جدول )

 ــــارةالعبـــــــــــــــــــــ ر.م
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

1مرتفعة4.500.60يكسبالتدريبالفردمهاراتومعلوماتجديدة.1

القــــــــدراتيحســــــــنالتــــــــدريبويصــــــــقلالمهــــــــاراتو2
.الموجودةلدىالفرد

2مرتفعة4.450.62

علـيالتعامـلمـعيعملالتدريبعلىتطـويرالقـدرة3
.اآلخرينفيالعمل

3مرتفعة4.260.78

الواجـبممارسـت يحددالتـدريباألسـلوباألفضـل4
.فيأداءاالعمال

4مرتفعة4.200.75

يطـــورالتـــدريبقـــدراتكعلـــىالمشـــاركةفـــيتحليـــل5
.ايجادالحلوللهاالمشاكلو

5مرتفعة4.180.82

تطبيــقالمهــاراتيــتممــناالمتــدربالوقــتالكــافيل6
.الجديدةفيالعمل

6مرتفعة3.831.06

ــــل7 يــــتمتقيــــيممســــتوىالمهــــاراتوالقــــدراتالفنيــــةقب
.بعدهالتدريبو

7مرتفعة3.801.12

يناق الرئيسالمباشـرالمتـدربفـيكيفيـةاسـتخدام8
.المهاراتالتيتعلمهامنالتدريب

8مرتفعة3.691.02

يــــتمتــــوفيراالمكانيــــاتالالزمــــةلتطبيــــقالمهــــارات9
منالتدريب.الجديدةالتيتماكتسابها

9مرتفعة3.651.19

مرتفعة4.06610.6125نتيجةالمحورالثالث

(أنالفقـرةالتـيتـنصعلـىالتـالي"يكسـبالتـدريبالفـردمهــارات15.3تبـينمـنالجـدول)

معيـاري(وانحـراف4.50ومعلوماتجديدة"تحصـلتعلـىالمرتبـةاألولـىبمتوسـطحسـابيقـدره)

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأنالتــدريب0.60مقــداره)

 يكسبهممهاراتومعلوماتجديدة.

راتوالقـدراتالموجـودةلـدىفـيحـينتحصـلتالفقـرةالتاليـة"يحسـنالتـدريبويصـقلالمهـا

(وتعتبـر0.62وانحـرافمعيـاريمقـداره)(4.45"علىالمرتبةالثانيةبمتوسطحسابيقـدره)الفرد
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هذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةالمشاركينفـيالدراسـةعلـىأنالتـدريبيحسـنويصـقل

 المهاراتوالقدراتالموجودةلديهم.

عليالتعامـلمـعاآلخـرينفـيكماتحصلتالفقرةالتالية"يعملالتدريبعلىتطويرالقدرة

(وتعتبر0.78(وانحرافمعياريمقداره)4.26"علىالمرتبةالثالثةبمتوسطحسابيقدره)العمل

هذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينـةعلـىأنالتـدريبيطـورقـدراتهمفـيالتعامـل

معاآلخرينفيالعمل.

الواجـبممارسـت وتحصلتالفقرةالتيتنصعلىالتالي"يحددالتـدريباألسـلوباألفضـل

(وانحـــرافمعيـــاريمقـــداره4.20فــيأداءاالعمـــال"علـــىالمرتبــةالرابعـــةبمتوســـطحســـابيقــدره)

ـــىأنـــ 0.75) ـــةالمشـــاركينفـــيالدراســـةعل ـــدلعلـــىموافق ـــرهـــذهالنســـبةمرتفعـــةوهـــذاي (وتعتب

بالتدريبيتحدداألسلوباألفضلالذييجبممارست ألداءاالعمال.

ايجــادويطــورالتــدريبقــدراتكعلــىالمشــاركةفــيتحليــلالمشــاكلليــة"التاوتحصــلتالفقــرة

(0.82(وانحرافمعيـاريمقـداره)4.18"علىالمرتبةالخامسةبمتوسطحسابيقدره)الحلوللها

وتعتبرهذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينةعلىأنبالتدريبتتطورقـدراتهمفـي

 ايجادالحلوللها.وتحليلالمشاكلالمشاركةفي

تطبيــقوكــذلكتحصــلتالفقــرةالتــيتــنصعلــىالتــالي"يــتممــناالمتــدربالوقــتالكــافيل

(وانحــــراف3.83"علــــىالمرتبــــةالسادســــةبمتوســــطحســــابيقــــدره)المهــــاراتالجديــــدةفــــيالعمــــل

لمشـاركينفـيالدراسـة(وتعتبـرهـذهالنسـبةمرتفعـةوهـذايـدلعلـىموافقـةا1.06معياريمقـداره)

 علىأنالمتدربيمناالوقتالكافيلتطبيقمهارات الجديدةفيالعمل.

"علـىبعـدهوالقدراتالفنيةقبلالتدريبويتمتقييممستوىالمهاراتوتحصلتالفقرةالتالية"

نسبة(وتعتبرهذهال1.12(وانحرافمعياريمقداره)3.80المرتبةالسابعةبمتوسطحسابيقدره)
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القـدراتالفنيـةقبـلومرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينةعلىأن يتمتقيـيممسـتوىالمهـارات

 بعده.والتدريب

ينـاق الــرئيسالمباشــرالمتـدربفــيكيفيــةاســتخدامنـتالفقــرةالتــيتـنصعلــىالتــالي"وكا

(3.69متوسطحسابيقدره)"قدتحصلتعلىالمرتبةالثامنةبالمهاراتالتيتعلمهامنالتدريب

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــة1.02وانحــرافمعيــاريمقــداره)

علــىأنــ تــتممناقشــتهممــنقبــلرئيســهمالمباشــرفــيكيفيــةاســتخدامهمللمهــاراتالمكتســبةمــن

التدريب.

يــدةالتــيتــمتطبيــقالمهــاراتالجديــتمتــوفيراالمكانيــاتالالزمــةلوتحصــلتالفقــرةالتاليــة"

(وانحرافمعياريمقداره3.65"علىالمرتبةالتاسعةبمتوسطحسابيقدره)اكتسابهامنالتدريب

(وتعتبـــرهـــذهالنســـبةمرتفعـــةوهــــذايـــدلعلـــىموافقـــةأفـــرادالعينــــةعلـــىأنـــ يـــتمتــــوفير1.19)

سابهامنالتدريب.االمكانياتالالزمةلتطبيقالمهاراتالجديدةالتيتماكت

وبمقارنــةالمتوســـطاتالحســـابيةلجميــعفقـــراتالمحـــورالمتعلقــةبالمهـــاراتوالقـــدراتالفنيـــة

بالوسطالنظريالمعتمدبالدراسةنالحظشـعورالعـاملينبـالمراكزالصـحيةعينـةالدراسـةبمسـتوى

المهـــاراتمـــنحيـــثحيـــثعكســـتإجابـــاتأفـــرادالعينـــةالموافقـــةعلـــىفقـــراتالمحـــورنمرتفـــعن

حيـثبلـغالمتوسـطوالقدراتالفنيةللعاملينداخلالمراكزالصحيةمحلالدراسةبمدينـةمصـراتةن

(.0.6125(وانحرافمعياريقدره)4.0661الحسابيالكلىلمحورالمهاراتوالقدراتالفنية)

 الجدول التكراري لعبارات المحور الرابع )جودة الخدمات( 4.7.3
االنحــرافالمعيــاريوتــمتحديــداالتجــاهواالوســطالحســابيالمــرجوفيهــاحســابالنســبةوتــم

.لكلفقرةمنفقراتالمحور
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 التوزيع التكراري لعبارات المحور الرابع )جودة الخدمات( (16.3جدول )

 العبــــــــــــــارة ر.م
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

ادةجـودةالخـدماتالصــحيةيسـاعدالتـدريبعلـىزيــ1
.المقدمة

 1 مرتفعة4.360.74

ترشــــيدتكــــاليفأداءيســــاعدالتــــدريبعلــــىتقليــــلو2
.اانسبةاألخطاءفيأداءاألعمالنوانخفالعمل

2 مرتفعة4.280.74

ةمــــــنقبــــــليعـــــززالتــــــدريبمســــــتوىتقــــــديمالخدمــــــ3
.العاملينبالمركزالصحي

3 مرتفعة4.260.72

يمكنبالتدريباشراكجميـعالعـاملينفـيالمسـاهمة4
.تقديمخدماتصحيةذاتجودةعاليةفي

4 مرتفعة4.220.78

ــــالزمألداء5 ــــتال ــــيخفــــاالوق ــــدريبعل يســــاعدالت
العملنفس .

5 مرتفعة4.160.80

6 مرتفعة4.130.83.بالميزةالتنافسيةللمركزالصحييعززالتدري6

لالخــدماتالصــحيةيــدركمســتوىالجــودةمــنخــال7
.المقدمةللمرضى

7 مرتفعة4.100.88

8
مـــــنخـــــاللتحقيـــــقالجـــــودةيمكـــــنالتعـــــرفعلـــــى

ملعلىاشباعهافيالوقـتاحتياجاتالمرضىوالع
.المناسب

8 مرتفعة4.100.83

أشعربالرضاعلىمسـتوىجـودةالخـدماتالصـحية9
.يأعملب المركزالصحيالذالتييقدمها

9 متوسطة3.401.30

مرتفعة4.110.5789نتيجةالمحورالرابع

يتبـــينأنالفقـــرةاألتيـــة"يســـاعدالتـــدريبعلـــىزيـــادةجـــودةالخـــدمات(16.3مـــنالجـــدول)

معيــاري(وانحــراف4.36الصــحيةالمقدمــة"تحصــلتعلــىالمرتبــةاألولــىبمتوســطحســابيقــدره)

(وتعتبــرهــذهالنســبةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادالعينــةعلــىأنالتــدريب0.74مقــداره)

يساعدعلىزيادةجودةالخدماتالصحيةالمقدمة.

يســاعدالتــدريبعلــىتقليــلوترشــيدتكــاليفأداءالعمــلنفــيحــينتحصــلتالفقــرةالتاليــة"

(4.28علــىالمرتبــةالثانيــةبمتوســطحســابيقــدره)وانخفــاانســبةاألخطــاءفــيأداءاألعمــال"
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(وتعتبرهذهالنسبةمرتفعةوهـذايـدلعلـىموافقـةالمشـاركينفـي0.74وانحرافمعياريمقداره)

وانخفـاانسـبةاألخطـاءالدراسةعلىأنالتدريبيساعدعلىتقليلوترشيدتكاليفأداءالعمـلن

فيأداءاألعمال.

يعـــززالتـــدريبمســـتوىتقـــديمالخدمـــةمـــنقبـــلالعـــاملينبـــالمركزة"اليـــوتحصـــلتالفقـــرةالت

(0.72(وانحــرافمعيــاريمقـــداره)4.26حســابيقــدره)الصــحي."علــىالمرتبــةالثالثــةبمتوســط

يعـززمسـتوىتقـديموتعتبرهذهالنسبةمرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينةعلىأنالتدريب

.الخدمةالصحية

يمكـنبالتـدريباشـراكجميـعالعـاملينفـيلتالفقرةالتيتنصعلىالتالي"فيحينتحص

"علـىالمرتبـةالرابعـةبمتوسـطحسـابيقـدرهتقـديمخـدماتصـحيةذاتجـودةعاليـةالمساهمةفـي

(وتعتبـــرهـــذهالنســــبةمرتفعـــةوهـــذايـــدلعلـــىموافقــــة0.78(وانحـــرافمعيـــاريمقـــداره)4.22)

أنــ بالتــدريبيمكــناشــراكجميــعالعــاملينفــيالمســاهمةفــيتقــديمالمشــاركينفــيالدراســةعلــى

خدماتصحيةذاتجودةعالية.

يســاعدالتــدريبعلــيخفــاالوقــتالــالزمألداءالعمــلنفســ "كمــاتحصــلتالفقــرةاالتيــة"

(وتعتبـرهـذه0.80(وانحرافمعياريمقداره)4.16علىالمرتبةالخامسةبمتوسطحسابيقدره)

ةمرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةأفــرادعينــةالدراســةعلــىأنالتــدريبيســاعدعلــيخفــاالنســب

الوقتالالزمألداءالعمل.

يعـززالتـدريبالميـزةالتنافسـيةللمركـزالصـحي"علـىصلتالفقرةالتيتنصعلـىاالتـي"وتح

وتعتبــرهــذهالنســبة(0.83(وانحــرافمعيــاريمقــداره)4.13المرتبــةالسادســةبمتوســطحســابيقــدره)

.مرتفعةوهذايدلعلىموافقةأفرادالعينةعلىأنالتدريبيعززالميزةالتنافسيةللمركزالصحي

"علـىلالخدماتالصحيةالمقدمةللمرضـىيدركمستوىالجودةمنخالوتحصلتالفقرة"

تعتبرهذهالنسبة(و0.88(وانحرافمعياريمقداره)4.10المرتبةالسابعةبمتوسطحسابيقدره)
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مرتفعــةوهــذايــدلعلــىموافقــةالمشــاركينفــيالدراســةعلــىأنــ يــدركمســتوىالجــودةمــنخــالل

الخدماتالصحيةالمقدمةللمرضى.

مـنخـاللتحقيـقالجــودةيمكـنالتعـرفعلــىالفقـرةالتــيتـنصعلـىالتــالي"كمـاتحصـلت

"علـــىالمرتبـــةالثامنـــةبمتوســـطهافـــيالوقـــتالمناســـباحتياجـــاتالمرضـــىوالعمـــلعلـــىاشـــباع

(وتعتبـرهـذهالنسـبةمرتفعـةوهـذايـدلعلـى0.83(وانحرافمعياريمقداره)4.10حسابيقدره)

موافقــةأفــرادالعينــةعلــىأنــ مــنخــاللتحقيــقالجــودةيمكــنالتعــرفعلــىاحتياجــاتالمرضــى

والعملعلىاشباعهافيالوقتالمناسب.

أشعربالرضاعلىمستوىجودةالخـدماتتنصعلىاالتي"صلتالفقرةالتيفيحينتح

الصحيةالتييقدمهاالمركزالصـحيالـذيأعمـلبـ "علـىالمرتبـةالتاسـعةبمتوسـطحسـابيقـدره

(وتعتبـــرهـــذهالنســـبةمتوســـطةوهـــذايـــدلعلـــىتحفـــظ1.30(وانحـــرافمعيـــاريمقـــداره)3.40)

يشــعرونبالرضــاعلــىمســتوىجــودةالخــدماتوحياديــةأللــبالمشــاركينفــيالدراســةعلــىأنهــم

الصحيةالتيتقدمهاالمراكزالصحيةالتييعملونبها.

وبمقارنـــةالمتوســـطاتالحســـابيةلجميـــعفقـــراتالمحـــورالمتعلقـــةبجـــودةالخـــدماتالصـــحية

بالوسطالنظريالمعتمدبالدراسةنالحظشـعورالعـاملينبـالمراكزالصـحيةعينـةالدراسـةبمسـتوى

مـنحيـثجـودةالخـدماتحيثعكستإجاباتأفرادالعينةالموافقةعلـىفقـراتالمحـورنفعنمرت

حيـثبلـغالمتوسـطالحسـابيالصحيةالمقدمةفيالمراكزالصحيةمحلالدراسةبمدينةمصـراتةن

(.0.5789(وانحرافمعياريقدره)4.11الكلىلمحورجودةالخدماتالصحية)

االنحرافالمعياريوالترتيبواألهميةالنسبيةللمحاوروالحسابيالجدولاالتييبينالوسط

.االربعةمرتبةحسب)األهميةالنسبية(
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب واألهمية النسبية للمحاور  (17.3جدول رقم )
 األربعة مرتبة حسب )األهمية النسبية(

 محاور الدراسة
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب
األهمية 
 النسبية

مرتفعةجدا4.250.581)أداءالعاملين(المحورالثاني
مرتفعة4.110.572المحورالرابع)جودةالخدمات(

مرتفعة4.060.613المحورالثالث)المهاراتوالقدراتالفنية(
متوسطة3.210.924)التدريب(المحوراالول

يتبيناالتي:ومنالجدول

ابدىالمشاركينفياالستبيانموافقتهمالشديدةعلىفقراتاالستبيانالمتعلقةبالمحورالثاني ·

0.58بــانحرافمعيــاريو4.25حيــثبلــغالوســطالحســابيالمــرجاالعــاملينالمتعلــقبــ داء

األهميــةالنســبيةوومقارنتــ بمقيــاسليكــارتيكــوناالتجــاهالعــامللمشــاركينبالموافقــةالشــديدة

 مرتفعةجدا.

المحـــورالرابـــعجـــودةابـــدىالمشـــاركينفـــياالســـتبيانمـــوافقتهمعلـــىالمحـــورالرابـــعالترتيـــب ·

ومقارنتــ بمقيــاس0.57بــانحرافمعيــاريو4.11حيثبلــغالوســطالحســابيالمــرجاالخــدمات

 .األهميةالنسبيةمرتفعةوليكارتيكوناالتجاهالعامللمشاركينالموافقة

حيـثالمهـاراتوالقـدراتالفنيـةابدىالمشاركينفياالسـتبيانمـوافقتهمعلـىالمحـورالثالـث ·

ومقارنتـ بمقيـاسليكـارتيكـون0.61بـانحرافمعيـاريو4.06بلغالوسطالحسابيالمـرجا

 .األهميةالنسبيةمرتفعةواالتجاهالعامللمشاركينالموافقة

فظهــمعلــىفقــراتاالســتبيانالمتعلقــةبــالمحوراألولالتــدريبابــدىالمشــاركينفــياالســتبيانتح ·

ـــغالوســـطالحســـابيالمـــرجا ـــةاالخيـــرةحيـــثبل 0.92وبـــانحرافمعيـــاري3.21وهـــوفـــيالمرتب

 .ومقارنت بمقياسليكارتيكوناالتجاهالعامللمشاركينالحيادواألهميةالنسبيةمتوسطة
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 اختبار الفرضيات: 8.3
(والتـي0.0.5%(ومسـتوىالداللـة)95الثقـة)ةالدراسـةعنـدمسـتوىالختبارصحةفرضي

نقبــلعنــدهاوجــودعالقــاتبــينمتغيــراتالدراســةمــنعــدمهانتــماســتخدامالبرنــامجاإلحصــائي

(SPSSومعامـلاالنحـدارالبسـيط)(إليجادالقيمالمحسوبةلمعامالتكلمناالرتبـاط)بيرسـون

ـــةاإلحصـــائية)و(نFالتبـــاينللقيمـــة)ىومســـتو (المعتمـــدلقبـــولأو0.05مقارنتهـــابمســـتوىالدالل

رفاالفرضياتوذلككمايلي:

 ــــة ــــلمــــنقيمــــةمســــتوىالدالل ــــةالمحســــوبةأق ــــتقيمــــةمســــتوىالدالل قبــــولالفرضــــيةإذاكان

 (.0.05اإلحصائية)

 الفرضــــيةإذاكانـــتقيمــــةمســـتوىالداللــــةالمحســـوبةأكبــــرمـــنقيمــــةمســـتوىالداللــــةرفـــا

(.0.05اإلحصائية)

 الفرضية األولى:
الصــحية بمدينــة  مراكــزأداء العــاملين فــي الللتــدريب علــى داللــة إحصــائية أثــر خو وجــد ي

.مصراتة

ــــبيرسونبـــينالتـــدريبوأداءالعـــاملينفـــي تـــمدراســـةاالرتبـــاطباســـتخداممعامـــلاالرتبـــاطلـ

الصحيةوكانتالنتائجبالجدولاآلتي:المراكز

 ( يبن االرتباط بين التدريب وأداء العاملين18.3جدول )
 قوة االرتباط نوع العالقة مستوى الداللة  P – VALUEمستوى المعنوية المشاهدة  معامل االرتباط

ضعيفةطردية0.4320.0000.05

اســتخدامالباحــثمعامــلاالرتبــاطلبيرســونالختبــارهــذهالفرضــيةنوتبــينأنقــوةاالرتبــاط

(نوأنالقيمــــة0.432ضــــعيفةوالعالقــــةطرديــــةنحيــــثكــــانمعامــــلاالرتبــــاطموجــــبويســــاوي)

(نأيα = 0.05الداللةاإلحصـائية)(كانتأقلمنمستوىP – Value = 0.000االحتمالية)
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(وبالتالييتمقبولالفرضيةالتيتنصعلى"توجدعالقةذاتداللـةP – Value <  0.05أن)

الصحيةبمدينةمصراتة".المراكزإحصائيةبينالتدريبوأداءالعاملينفي

التباينلالنحدارالخطيالبسيطوذلكإلثباتصالحيةالنموذجالختبارتماستخدامتحليل

(.19.3الفرضيةاألولىنكماهومبينبالجدولرقم)

 ( نتائج تحليل التباين لالنحدار البسيط للتاكد من صالحية النموخج19.3الجدول )
 الختبار الفرضية األولى

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

وسط مت
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 R²التحديد

 59.064 59.064 1االنحدار

83.9110.0000.187  0.704 256.920 365الخط 

 315.984 366المجموع
 .(SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

الختبــارالفرضــيةاألولــىاســتناداةإلــىيتضــامــنالجــدولالســابقثبــاتصــالحيةالنمــوذج

قــلمــنأ(وهــو0.000(بمســتوىداللــةمحســوب)83.911(المحســوبةوالبالغــة)Fارتفـاعقيمــة)

.(0.05مستوىقيمةالداللةاإلحصائيةالمعتمد)

Rأمــــافيمــــايتعلــــقالتحديــــد
يعنــــيأنالمتغيــــرالمســــتقلممــــا0.187وهــــويســــاوي2

%(منالتبـاينفـيالمتغيـرالتـابع)أداء18.7)التدريب(فيهذاالنموذجيفسرمامقداره)

.%(يعزىإلىعواملأخرىمنهاالخط العشوائي81.3العاملين(والباقي)

كذلكمنجدولتحليلوالـذييمكـنالمعرفـةمـنخاللـ علـىالقـوةالتفسـيريةللنمـوذجككـل

.FومنجدولتحليلالتباينيتبينالمعنويةالعاليةالختبارFطريقإحصائيةعن

(P – Value = 0.000ممايؤكدالقوةالتفسيريةالعاليةلنموذجاالنحدارالخطيالبسيط)

مــنالناحيــةاإلحصــائيةوصــالحيت نويــدلعلــىأنهنــاكأثــرمرتفــعللمتغيــرالمســتقل)التــدريب(
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(20.3ع)أداءالعــاملين(نوبنــاءةعلــىثبــاتصــالحيةالنمــوذجيبــينالجــدول)علــىالمتغيــرالتــاب

كيفيةالحصولعلىمعادلةاألثر)االنحدار(.

 المراكز( نتائج تحليل االنحدار البسيط الختيار أثر في أداء العاملين في 20.3الجدول )
 الصحية بمدينة مصراتة

 المتغير المستقل
معامل 
 βاالنحدار 

 الخطا
 العشوائي

معامل 
 االرتباط

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tمستوى داللة 
 للتدريب

 0.323 0.279الثابت
0.4329.1600.000

 0.077 0.705التدريب

 (SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

منالجـدولأنهنـاكأثـراةمهمـاةوقويـاةللمتغيـرالمسـتقل)التـدريب(فـيالمتغيـرالتـابعيتبين

(9.160(المحسوبة)T(وبداللةقيمة)Beta()0.705أداءالعامليننحيثبلغتقيمةمعامل)

 (.0.05(وهوأقلمنمستوىقيمةالداللةاإلحصائيةالمعتمد)0.000بمستوىداللةمحسوب)

عادلة)األثر(االنحدارالتقديرية:وتكونم

 )التدريب( 0.705+  0.279)أداء العاملين = 

والشكلالبيانيالتالييوضامعادلةخطاالنحدارالمقدرة.

 

 معادلة خط االنحدار المقدرة للفرضية األولى (1.3الشكل رقم )
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  :الفرضية الثانية
القــدراتوالمهــاراتالفنيــةلــدىالعــاملينتنميــةعلــىلتــدريبلداللــةإحصــائيةأثــرذووجــدي

الصحيةبمدينةمصراتة.راكزبالم

فـــيالعــاملينوأداءتــمدراســةاالرتبــاطباســـتخداممعامــلاالرتبــاطلـــبيرســـونبــينالتــدريب

تي:المراكزالصحيةوكانتالنتائجبالجدولاآل

 والقدرات الفنية( ( يبينن االرتباط بين المتغيرين )التدريب والمهارات21.3) الجدول
 قوة االرتباط نوع العالقة مستوى الداللة P-VALUEمستوى المعنوية المشاهد  معامل االرتباط

ةضعيفطردية 0.0000.05 0.359

ـــــبيرســــونالختبــــار مــــنأجــــلاختبــــارهــــذهالفرضــــيةاســــتخدامالباحــــثمعامــــلاالرتبــــاطلـ

طرديـــةنحيـــثكـــانمعامـــلاالرتبـــاطموجـــبالفرضـــيةنوتبـــينأنقـــوةاالرتبـــاطضـــعيفةوالعالقـــة

(كانتأقـلمـنمسـتوىالداللـةP – Value=0.00(نوأنالقيمةاالحتمالية)0.359ويساوي)

(وبالتــالييــتمقبــولالفرضــيةالتــيتــنصp-value < 0.05(أيأن)α=0.05اإلحصــائية)

توالمهاراتالفنيةلدىالعاملينعلى"توجدعالقةذاتداللةإحصائيةبينالتدريبوتنميةالقدرا

كيفيـة(22)الصحيةبمدينةمصراتة"نوبناءةعلـىثبـاتصـالحيةالنمـوذجيبـينالجـدولراكزبالم

الحصولعلىمعادلةاألثر)االنحدار(.

 الختبار الفرضية الثانية نحدار للتاكد من صالحية النموخج( نتائج تحليل التباين لال 22.3جدول )
 مصدر

 االختالف
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 R²التحديد

 40.742 40.742 1االنحدار

54.0280.0000.129  0.754 275.242 365الخط 

 315.984 366المجموع
 .(SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )
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يتضــامــنالجــدولالســابقثبــاتصــالحيةالنمــوذجالختبــارالفرضــيةالثانيــةاســتناداةإلــىو

(وهــوأقــلمــن0.000(بمســتوىداللــةمحســوب)54.028(المحســوبةوالبالغــة)Fارتفــاعقيمــة)

.(0.05مستوىقيمةالداللةاإلحصائيةالمعتمد)

Rأمـافيمــايتعلــقبمعامــلالتحديــد
(ممــايعنــيأنالمتغيــرالمســتقل0.129وهـويســاوي)2

%(مــنالتبــاينفـيالمتغيــرالتــابع)تنميــةالقــدرات12.9)التـدريب(فــيالنمــوذجيفســرمـامقــدراه)

%(يعزىإلىعواملأخرىمنهاالخط العشوائي.87.1والمهاراتالفنية(والباقي)

منخالل علىالقوةالتفسيريةللنمـوذجكذلكمنجدولتحليلالتباينوالذييمكنالمعرفة

F(0.00ومنجدولتحليـلالتبـاينيتبـينالمعنويـةالعاليـةالختبـارFككلعنطريقإحصائية

=P – Valueنممـايؤكـدالقـوةالتفسـيريةالعاليـةلنمـوذجاالنحـدارالخطـيالبسـيطمـنالناحيـة)

لمتغيـرالمسـتقل)التـدريب(علـىالمتغيـراإلحصائيةوصالحيت نويدلعلىأنهناكأثرمرتفـعل

(23.3التابع)تنميةالقدراتوالمهاراتالفنية(وبنـاءةعلـىثبـاتصـالحيةالنمـوذجيبـينالجـدول)

كيفيةالحصولعلىمعادلةاألثر)االنحدار(.

ت ( نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر التدريب في تنمية القدرات والمهارا23.3الجدول )
 الصحية بمدينة مصراتة. راكزالفنية في الم

 المتغير المستقل
معامل 
 βاالنحدار 

الخطا 
 العشوائي

معامل 
 االرتباط

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tمستوى داللة 
 للتدريب

 0.305 0.999الثابت
0.3597.3500.000

 0.074 0.545التدريب

 .(SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

)تنميـةالقـدراتأيأنهناكأثراةمهماةوقوياةللمتغيرالمسـتقل)التـدريب(فـيالمتغيـرالتـابع

ـــةقيمـــة)0.545(ن)Betaوالمهـــاراتالفنيـــة(نحيـــثبلغـــتقيمـــةمعامـــل) (المحســـوبةT(وبدالل
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تمد(وهوأقلمنمستوىقيمةالداللةاإلحصائيةالمع0.000(بمستوىداللةمحسوب)7.350)

(0.05.)

وتكونمعادلة)األثر(االنحدارالتقديرية:

 )التدريب( 0.545+  0.999)تنمية القدرات والمهارات الفنية( = 

والشكلالبيانيالتالييوضامعادلةخطاالنحدارالمقدر.

 

 معادلة خط االنحدار المقدرة للفرضية الثانية (2.3الشكل رقم )
 :الفرضية الثالثة

مســــتوىجــــودةالخــــدماتالصــــحيةالمقدمــــةعلــــىلتــــدريبلداللــــةإحصــــائيةأثــــرذووجــــدي

الصحيةبمدينةمصراتة.راكزللمرضىبالم

تــمدراســةاالرتبــاطباســتخداممعامــلاالرتبــاطلــــبيرســونبــينالتــدريبوأداءالعــاملينفــي

الصحيةوكانتالنتائجبالجدولاآلتي:راكزالم
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 ن المتغيرين بين التدريب وجودة الخدمات الصحية( يبين االرتباط بي24.3جدول )

 P-VALUEمستوىالمعنويةالمشاهدمعاملاالرتباط
مستوى
 الداللة

قوةاالرتباطالعالقةنوع

ةضعيفطردية 0.000 0.188

استخدامالباحثمعاملاالرتباطلـبيرسونالختبارالفرضيةوتبينأنقوةاالرتباطضعيفة

0.00(نوأنالقيمـةاالحتماليــة)0.188والعالقـةطرديـةنحيـثمعامـلاالرتبـاطموجـبويسـاوي)

=P – Value(كانــتأقــلمــنمســتوىالداللــةاإلحصــائية)0.00=P – Valueنأيأن)

(0.05=α)وبالتالييتمقبـولالفرضـيةالتـيتـنصعلـى"توجـدعالقـةذاتداللـةإحصـائيةبـين

الصحيةبمدينةمصراتة".راكزالتدريبومستوىجودةالخدماتالصحيةالمقدمةللمرضىبالم

تماستخدامتحليلالتباينلالنحدارالخطيالبسيطوذلكإلثباتصالحيةالنموذجالختبار

(.25.3نبالجدولرقم)الفرضيةنكماهومبي

 الختبار الفرضية الثالثة نحدار للتاكد من صالحية النموخج( نتائج تحليل التباين لال 25.3الجدول )
مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
 R²التحديد

 11.192 11.192 1االنحدار

13.4030.0000.035  0.835 304.792 365الخط 

 315.984 366المجموع
 .(SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

يتضــامــنالجــدولالســابقثبــاتصــالحيةالنمــوذجالختبــارالفرضــيةالثالثــةاســتناداةإلــى

(وهــوأقــلمــن0.000)(بمســتوىداللــةمحســوب13.403(المحســوبةوالبالغــة)Fارتفــاعقيمــة)

.(0.05مستوىقيمةالداللةاإلحصائيةالمعتمد)

Rأمــافيمــايتعلــقبمعامــلالتحديــد
ممــايعنــيأنالمتغيــرالمســتقل0.035وهــويســاوي2

%(منالتباينفيالمتغيرالتابع)مسـتوىجـودة3.5)التدريب(فيهذاالنموذجيفسرمامقداره)
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%(يعـــزىإلـــىعوامـــلأخـــرىمنهـــاالخطـــ 96.5رضـــى(والبـــاقي)الخـــدماتالصـــحيةالمقدمـــةللم

 العشوائي.

كذلكمنجدولتحليلالتباينوالذييمكنالمعرفةمنخالل علىالقوةالتفسيريةللنمـوذج

.FومنجدولتحليلالتباينيتبينالمعنويةالعاليةالختبارFككلعنطريقإحصائية

(0.00=P – Valueممايؤكد)القوةالتفسيريةالعاليةلنمـوذجاالنحـدارالخطـيالبسـيط

منالناحيةاإلحصائيةويـدلعلـىأنهنـاكأثـرمرتفـعللمتغيـرالمسـتقل)التـدريب(علـىالمتغيـر

التــابع)مســتوىجــودةالخــدماتالحصــيةالمقدمــةللمرضــى(وبنــاءةعلــىثبــاتصــالحيةالنمــوذج

معادلةاألثر)االنحدار(.(كيفيةالحصولعلى26.3يبينالجدول)

( نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر التدريب في التدريب ومستوى جودة 26.3الجدول )
 الصحية بمدينة مصراتة راكزالخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الم

 المتغير المستقل
معامل 
 βاالنحدار 

الخطا 
 العشوائي

معامل 
 االرتباط

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tمستوى داللة 
 للتدريب

 0.343 1.970الثابت
0.1883.6610.000

 0.083 0.302التدريب

 .(SPSSالمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج )

أنهناكأثرمهماةوقوياةللمتغيـرالمسـتقل)التـدريب(فـيالمتغيـرالتـابع)مسـتوىجـودةأي

(وبداللــةقيمــةBeta()0.302الخــدماتالصــحيةالمقدمــةللمرضــى(نحيــثبلغــتقيمــةمعامــل)

(T(المحســوبة)وهــوأقــلمــنمســتوىقيمــة0.000(بمســتوىداللــةمحســوب)3.661)الداللــة

(.0.05اإلحصائيةالمعتمد)

وتكونمعادلة)األثر(االنحدارالتقديرية:

 )التدريب( 0.302+  1.970)مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى( = 

والشكلالبيانيالتالييوضامعادلةخطاالنحدارالمقدرة.
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 خط االنحدار المقدرة للفرضية الثالثة معادلة (3.3الشكل رقم )
  



 

 الفصل الرابع
 النتائج والتوصيات

 .النتائج 1.4

 المناقشة. 2.4
 .التوصيات 3.4
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 :النتائج 1.4
أهمها:إلىمجموعةمنالنتائجنمنتوصلتهذهالدراسة

 أوالا: النتائج التحليل الوصفي لمحاور الدراسة
الحيادألفرادالعينةمـنحيـثأظهرتنتائجالتحليلالوصفيلفقراتالمحوراألول)التدريب( .1

 الصحيةواألهميةنسبيةمتوسطة.المراكزتوفرمقوماتالتدريبفي

الموافقــةألفــرادالعينــةعــاملين(أظهــرتنتــائجالتحليــلالوصــفيلفقــراتالمحــورالثــاني)أداءال .2

 .منحيثأداءالعاملينبشكلجيدبالمراكزالصحيةواألهميةالنسبيةمرتفعة

الموافقــةأظهــرتنتــائجالتحليــلالوصــفيلفقــراتالمحــورالثالــث)المهــاراتوالقــدراتالفنيــة( .3

 هميةالنسبيةمرتفعة.للفرادالعينةمنحيثتوفرالمهاراتوالقدراتالفنيةلدىالعاملينواأل

أظهــرتنتـــائجالتحليــلالوصـــفيلفقـــراتالمحــورالرابـــع)جـــودةالخــدماتالصـــحيةالمقدمـــة( .4

موافقـــةأفـــرادالعينـــةمـــنحيـــثجـــودةالخـــدماتالصـــحيةالمقدمـــةللمرضـــىواألهميـــةالنســـبية

مرتفعة.

 ثانياا: نتائج تحليل فرضيات الدراسة
 ايلي:أظهرتنتائجتحليلفرضياتالدراسةم

الصــــحيةبمدينــــةراكــــزوجــــودأثــــرذوداللــــةإحصــــائيةللتــــدريبعلــــىأداءالعــــاملينفــــيالم .1

 مصراتة.

وجـــودأثـــرذوداللـــةإحصـــائيةللتـــدريبعلـــىتنميـــةالقـــدراتوالمهـــاراتالفنيـــةللعـــاملينفـــي .2

 المراكزالصحيةبمدينةمصراتة.

للمرضـىالمقدمـةماتالصحيةوجودأثرذوداللةإحصائيةللتدريبعلىمستوىجودةالخد .3

الصحيةبمدينةمصراتة.راكزبالم
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 المناقشة: 2.4
(بعنوان"عالقةالتدريبب داءالعـاملينفـياإلدارةالوسـطىبجامعـة2008دراسة)نعمانن

ــيمنحيــثهــدفتالدراســةإلــىقيــاسالعالقــةبــينالتــدريب أداءاألفــرادالعــاملينفــيوتعــزفــيال

ومــــنأهــــمنتــــائجالدراســــةوجــــودضــــعفاألســــاليبالتدريبيــــةنوكــــذلكاختيــــارن"اإلدارةالوســــطى

المدربينبشكلليرفعالنوكذلكتقييمالعمليةالتدريبيةبكلالفعالية.

واتفقتالدراسـةمـعدراسـةنعمـانمـنحيـثأداةالدراسـةالمتمثلـةفـياالسـتبيانواالخـتالف

عـدمتـوفراالحتياجـاتالتدريبيـةوعـدماختيـارفيعينـةالدراسـةومكـانالدراسـةنكـذلكمـنحيـث

المــدربينبشــكلصــحياوفعــالحيــثأظهــرتدراســتناتحفــظأفــرادالعينــةعلــىالفقــراتالمتعلقــة

بالتدريببمختلفعناصره.

(بعنـوان"التـدريباإلداريلمـديريالمـدارسفـيضـوءاالحتياجـات2008دراسة)الجهنـين

ديةنحيــثهــدفتالدراســةإلــىتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةحســبالتدريبــةبمدينــةينبــعفــيالســعو

."أهميتهاومعرفةأثرسنواتالعملوعددالدوراتالتدريبيةفيتحديداالحتياجاتالتدريبية

واتفقــتمــعدراســتنامــنحيــثوجــودضــعففــيتحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةووجــودأثــر

للتدريبعلىأداءالعاملين.

(بعنــوان"تحديــداالحتياجــاتالتدريبيــةوأثرهــاعلــىاألداءالتنافســي2009دراســة)حــواسن

."فيليبيانحيثهدفتالدراسةإلىتحديداالحتياجاتالتدريبيةوكيفيةتحسينمستوىاألداء

واتفقتمعدراستنامنحيثأداةالدراسـةالمتمثلـةفـياالسـتبيانوكـذلكتحديـداالحتياجـات

ودعالقةبينالمؤهلالعلمـيومصـادرالتمويـللتحديـداالحتياجـاتالتدريبيـةنوكذلكوجالتدريبية

وكذلكوجودأثرللتدريبفيتحسيناألداء.

(بعنوان"تقييمالبرامجالتدريبيةوأثرهافيفاعليةالتدريبفيليبيا".2011دراسة)القذافين

البرامجالتدريبيةوفاعليتـ حيثهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىأثروجودقصورفيتقييم
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وكذلكأثرالتدريبعلىاإلنتاجواإلنتاجيةوالتكاليف.

واتفقــتمــعدراســتنامــنحيــثأننظــامالتــدريبالمتبــعلــميعطــيفعاليــةبالشــكلالمطلــوب

وكذلكقلةالبرامجالتدريبيةالمقدمةللعاملين.

ينالجــودةالشــاملةالصــحية(بعنــوان"أثــرالتــدريباألفــرادفــيتحســ2012دراســة)عيســىن

الشــاملةالجــودةفـيالمستشــفياتالجزائريــةنحيــثهــدفتالدراســةلمعرفــةأثــرالتــدريبفــيتحســين

الصــحيةفــيالمستشــفياتالجزائريــةنحيــثهــدفتالدراســةلمعرفــةأثــرالتــدريبفــيتحســينجــودة

الخــدماتالصــحيةدأثــرللتــدريبفــيجــودةوالشــاملةالصــحيةواتفقــتمــعدراســتنامــنحيــثوجــ

مســتوىالخــدماتحتياجــاتالتدريبيــةوالــدوراتالتدريبيــةفــيتحســينلتحديــداالوكــذلكوجــودأثــر

المقدمــةللمرضــىنوكــذلكمــنحيــثأداةالدراســةاالســتبياننواختلفــتالدراســةمــنحيــثالصــحية

عينةالدراسةومكانها.

دريبيـــةودورهــافــيتحســـينأداء(بعنـــوان"تحديــداالحتياجــاتالت2013دراســة)بــنشــليلن

العاملينبالرقابةلشؤونالمستهلكفيوزارةالتجارةوالصناعةباليمن".

لتحديـدوالتعـرفعلـىآليـاتتحديـداالحتياجـاتالتدريبيـةومـدىإسـهامهااتوهدفتالدراسـ

تحسينفيتحسيناألداءناتفقتمعدراستنامنحيثوجوددوروأثرلالحتياجاتالتدريبيةعلى

مــنحيــثأفــرادالعينــةوبعــاتاألداءواتفقــتكــذلكمــنحيــثأداةالدراســة)االســتبيان(واختلفــ

محاورالدراسة.

ومـــنخـــاللمناقشـــةنتـــائجالدراســـةالســـابقةمـــعدراســـتناتبـــينأنجميـــعالدراســـاتالســـابقة

اتنوكـذلكمـناعتمدتأسلوبجمـعالبيانـاتعـنطريـقاالسـتبيان)أداءالدراسـة(وتحليـلالبيانـ

التابعـــةحيـــثأللـــباألهـــدافوالنتـــائجنواختلفـــتمـــنحيـــثإبعـــادالموضـــوعوبعـــاالمتغيـــرات

والمتغيـــراتالمســـتقلةوأيضـــاةعينـــةالدراســـةومكانهــــاوبـــينأللـــبالدراســـاتودراســـتناوجـــودأثــــر

للتدريبفيتحسينالخدماتالمقدمةوتحسيناألداء.
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 التوصيـات: 3.4
قـدالتـيالتوصياتبعابخرجتالدراسةإليهاالتوصلتموالتيالسابقةالنتائجعلىبناء

:ومنهانتحسينجودةالخدماتالصحيةالمقدمةفيالمراكزالصحيةفيتسهم

الستفادةفعالةمنالبرامجالتدريبية.اتالتدريبيةحسباحتياجاتالعملتحديداالحتياج .1

بمتابعةأداءالعاملينقبلالدوراتالتدريبيةرةدوريةيتمتقييممدىنجاحالبرامجالتدريبةبصو .2

 .وبعدها

 .وذلكبتخصيصالمزيدمنالمواردالماليةللتدريبمختلفةمنالبرامجالتدريبيةللعاملينأنواعتوفير .3

فــــيدوراتداخليــــةالتــــدريبالمســــتمرحســــبالتخصصــــاتلكــــلمــــنهمعمليــــةفــــيالعــــاملينإشــــراك .4

 .وخارجية

 العملعلىتحسينالخدماتالمقدمةمنقبلالمراكزالصحيةللمرضىوالمترددينعليها. .5

قدراتوالمهاراتالفنيةللعاملينبشكلمستمرفيالمراكـزالخـدماتالصـحيةلمـاالاالهتمامب .6

 ل منأثرفيتحسينجودةالخدمات.
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   :المراجع
اردالبشـرية)االتجاهـاتالمعاصــرة(نإدارةوتنميـةالمـو(ن2008)مـدحتمحمـدننابـوالنصـر .1

 مجموعةالنيلالعربية.

التطبيق(نالطبعةاالولىنداروإدارةالعمليةالتدريبية)النظرية(ن2008)مدحتننابوالنصر .2

 الفجرللنشروالتوزيعنالقاهرة.

(نالطبعـةحـاالتعمليـةوإدارةالمواردالبشرية)آطارنظـري(ن2013)نادراحمدننابوشيخة .3

 الثانيةندارصفاءللنشروالتوزيعنعمان.

دارةاألفرادالمواردالبشريةنإدارة(2007ن)سعادنائفنبرنوطي .4 داروائـللثـةننالطبعـةالثاوا 

 للنشروالتوزيعنعمانناألردن.

 إدارةالمواردالبشريةندارالجامعةالجديدة.(ن2004)محمداسماعيلننبالل .5

المــواردالبشــريةاهميتهــانتنظيمهــان(ن2003)نوالفارســيســليماننرمنصــوبوســنينةالصــديق .6

 مسئوليتهانمهامهانمنشوراتأكاديميةالدراساتالعليانطرابلس.

اليفعلون(نمركزوموسوعةالمدربونالناجحون)ماذايفعلون(ن2007)عبدالرحمنننتوفيق .7

 الخبراتالمهنيةلةدارةنالقاهرة.

ـــراي .8 ـــونيب ـــدوراتالتدريبيـــةننالمرشـــدالترجمـــةهـــدىفـــؤاد(ن2008)نت عملـــيفـــيتصـــميمال

 .مجموعةالنيلالعربية

تحســــيناالداءاالطــــرالمنهجيــــةواســــتراتيجياتتطــــوير(ن2009)ســــيدمحمــــدننجــــادالــــرب .9

 .والتطبيقاتالعملية

للنشــــرنإدارةالمــــواردالبشــــريةنالطبعــــةاالولــــىنداروائــــل(2010)نمحفــــوظاحمــــدنجــــودة .10

 االردن.:والتوزيعنعمان
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انإدارةالمـــواردالبشـــريةنالطبعـــةاالولـــىندارالوفـــاءلـــدني(2007ن)محمـــدحـــافظنحجـــازي .11

 .الطباعةوالنشرناالسكندرية

 عماننإدارةالمواردالبشريةندارأسامةللنشروالتوزيعن(2011ن)فيصلنحسونة .12

نإدارةالمــــواردالبشــــريةنالطبعــــة(2007)نياســــينكاســــبنخضــــيركــــاظمنوالخرشــــةنحمـــود .13

 .االردن:عمانناالولىندارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة

اســــتراتيجيةالتــــدريبالفعــــالنالطبعــــةاالولــــىندارأســــامةللنشــــر(ن2010)فــــايزننالخــــاطر .14

 والتوزيعنعمان.

ـــرنعـــيمن) .15 ـــراهيمنوالصـــباعنزهي البشـــريةفـــيالقـــرن(نإدارةالمـــوارد2010درةنعبـــدالبارياب

 الحاديوالعشريننالطبعةالثانيةنداروائلللنشروالتوزيع.

منـــاهجوطـــرقالبحـــثالعلمـــينالطبعـــةاالولـــىندار(ن2010)ابـــراهيمعبـــدالعزيزننالـــدعيلج .16

 االردن.:صفاءللنشروالتوزيعنعمان

وماتاإلداريـة(نإدارةالمـواردالبشـرية)تخصـصنظـــمالمعلــ(ن2003)عليمحمدننربابعة .17

 عمان.الطبعةاالولىندارصفاءللنشروالتوزيعن

إدارةالمـواردالبشـريةفـي(ن2006)جـاب نمحمـدمحمـدوعمـارةنمحمدنبيلسعدنسالمن .18

 المؤسساتاالجتماعيةندارالطباعةالحرةناالسكندرية.

البشريةمدخلاستراتيجينإدارةالموارد(ن2006)عادلحرحو ننمؤيدسعيدنوصالانالسالم .19

 جداراللكتابالعالمينعمان.

إدارةالمــواردالبشــريةمــدخل(ن2010)خالــدعبدالمجيــدننمحمــدعبــدالعالمنوتعيلــبنصــابر .20

 معاصرنالطبعةاالولىندارالفكرالجامعي.
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ـــالاننصـــالا .21 ـــىندارالحامـــدللنشـــر(ن2004)محمـــدف إدارةالمـــواردالبشـــريةنالطبعـــةاالول

 االردن.:عمانوالتوزيعن

إدارةالمستشـــفياتوالرعايـــةالصـــحيةوالطبيـــةندارأســـامة(ن2010)وليـــديوســـفننالصـــالا .22

 عمان.للنشروالتوزيعن

رةإدا(ن2010)العبـاديهاشـمفـوزينومؤيـدعبـدالحسـينننالفضلويوسفحجيمننالطائي .23

 المواردالبشريةمدخلمتكاملنالوراقللنشروالتوزيع.

الطبعــةاالولــىندارالمســيرةالتــدريباإلداريالمعاصــرن(ن2007)حســناحمــدننالطعــاني .24

 عمان.للنشروالتوزيعوالطباعةن

التـدريباإلداريوفـقرؤيـةتطويريـةنالطبعـةاالولـىندار(ن2013)حسناحمدننالطعاني .25

 االردن.:عمانوالتوزيعنوائلللنشر

إدارةالمواردالبشريةنالطبعةاالولىندارالمسيرةللنشر(ن2011)أنسعبدالباسطننعباس .26

 الطباعةنعمان.ووالتوزيع

إدارةالمــواردالبشــرية)مـدخلتطبيقــيمعاصــر(ن(ن2005)صــالحالــدينمحمـدننعبـدالباقي .27

 الدارالجامعية.

إدارةالمـــــواردالبشـــــريةمـــــنالناحيـــــةالعلميـــــة(ن2000)دنصـــــالحالـــــدينمحمـــــنعبـــــدالباقي .28

 والعمليةنالدارالجامعية.

إدارة(2007)راويـــةننحســـنوعلـــيعبـــدالهاديننمســـلموصـــالحالـــدينمحمـــدننعبـــدالباقي .29

 المواردالبشريةنالمكتبالجامعيالحديث.

إدارةمراكــزالتــدريبنالطبعــةاالولــىنمجموعــةالنيــل(ن2007)ســعدالــدينخليــلننعبــد  .30

 العربيةنالقاهرة.
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متطلبــــــاتالمواصــــــفةالدوليــــــةااليــــــزووجــــــودةالتــــــدريباإلداري(ن2009)نجــــــمننالعــــــزاوي .31

 االردن.:عماننالطبعةالعربيةنداراليازوريالعلميةللنشروالتوزيعن10015

الطبعـــةالعربيـــةنداراليــــازوريالعلميـــةللنشــــرالتــــدريباالدارين(ن2006)نجـــمننالعـــزاوي .32

 االردن.:والتوزيعنعمان

ـــد نوجـــوادنالعـــزاوي .33 الوظـــائفاالســـتراتيجيةفـــيإدارة(ن2010)عبـــاسحســـيننننجـــمعب

 عمان.المواردالبشريةنالطبعةالعربيةنداراليازوريالعلميةللنشروالتوزيعن

إدارةالمــواردالبشــريةالحديثــةنالطبعــةاالولــىنتكنولوجيــا(ن2009)عمــروصــفيننعقيلــي .34

 دارزهرانللنشروالتوزيعنعمان.

نوكالـــةالمطبوعـــاتإدارةالمـــواردالبشـــريةنالطبعـــةالثانيـــة(ن1985)محمـــدمـــاهرننعلـــي  .35

 .الكويت

مناهجـــ نالطبعـــةاالولـــىندارالمنـــاهجونالبحـــثالعلمـــي(2007)نعمـــارالطيـــبنكشـــرود .36

 االردن.:والتوزيعنعمانللنشر

 إدارةالمواردالبشريةنالطبعةاالولىندارالفاروقللنشروالتوزيع.(ن2003)كشوايننباري .37

 عمان.نتسويقالخدماتنداركنوزالمعرفةن(2008ن)فريدنكورتل .38

 .نمصرإدارةالمواردالبشريةنالدارالجامعية(ن2005)احمدننماهر .39

التـــــدريباإلداريالموجـــــ (ن2001)أســـــامةمحمـــــدننعقيلـــــةمحمـــــدنوجـــــراداتنالمبيضـــــين .40

 نمنشوراتالمنظمةالعربيةللتنميةاالدارية.باألداء

الـــدارمـــدخلاســـتراتيجيلتخطـــيطوتنميـــةالمـــواردالبشـــريةن(ن2003)راويـــةحســـنننمحمـــد .41

 الجامعية.

 ةمستقبلية(نالدارالجامعية.)رؤيإدارةالمواردالبشرية(ن2001)راويةحسنننمحمد .42
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ــدينمحمــدنالمرســى .43 ـــل(2003ن)جمــالال ـــرية)المدخــــ ـــواردالبشـــ ـــتراتيجيةللمـــــ ناإلدارةاالســ

 العشرين(نالدارالجامعية.ولتحقيقمـــــيزةتنافسيةلمنظمةالقرنالحادي

نظمــاتالحكوميـةوالخاصــةنفــنإدارةالمـواردالبشــريةفـيالم(ن2010)نبيــلحامـدننمرسـي .44

 المكتبالعربيالحديث.

شخصـين:منـاهجالبحـثالعلمـينالطبعـةاالولـىنالناشـر(ن2007)علـيمحمـدننمنصور .45

 دارالروادللتوزيعنطرابلس.

نجـذورالتطبيـقونإدارةالمواردالبشريةبيناصولالنظرية(2008ن)نبيلالحسينينالنجار .46

 .مصر:لعصريةللنشروالتوزيعنالمنصورةالطبعةاالولىنالمكتبةا

)مـــــدخلاســـــتراتيجي(نالطبعـــــةإدارةالمـــــواردالبشـــــرية(ن2003)خالـــــدعبـــــدالرحيمننالهيتـــــي .47

 االردن.:االولىنداروائلللنشروالتوزيعنعمان

الطبعــةاالولــىنالتــدريباالداريبــينالنظريــةوالتطبيــقن(1986)محمــدعبــدالفتاحننيــالي .48

 جامعةالملكسعود.:المكتباتعمادةشؤون

نالطبعـةالثانيـةنداروائـلللطباعـةمبادئاإلدارةالعامـة(ن2011)محمدعبدالفتاحننيالي .49

 .والنشرنعمان



  



 

 املالحق
 المحكمين (1) الملحم

 استمارة االستبيان (2الملحم )
 المراكز الصحية (3الملحم )

 ( جداول التحليل اإلحصائية4الملحم )



 

(1امللحق رقم )





 قائمة باسماء المحكمين:
 الجامعة القسم والكلية االســــــــــــم ت
جامعةسرتاالقتصاد-قسمالمحاسبةد/أكرمعليزوبي1
 جامعةسرت االقتصاد-قسماالحصاء يوسفد/فؤاد2

 جامعةسرت االقتصاد-قسمإدارةاألعمالد/فتحيةمحمدادريس3

 جامعةسرتاالقتصاد-قسمالتمويلوالمصارفد/محمدقاسمعبدالمجيد4

 جامعةسرتاالقتصاد-قسمالمحاسبةد/عليط علي5

 جامعةسرتاالقتصاد-االقتصادقسمد/الحافظالزينعبد 6

 جامعةسرتاالقتصاد-قسماالحصاءأ/مروانالقبالوي7

 جامعةسرتاالقتصاد-قسمالمحاسبةد/حسنالدراجي8

 جامعةسرتاالقتصاد-قسمإدارةاألعمالد/خالدعبدالستار9

أكاديميةمصراتةقسماإلدارةجوبحد/علىالم10



  



 

 

(2امللحق رقم )



 

 االستبيان

 األكادميية الليبية فرع مصراتة
 مدرسة العلوم اإلدارية واملالية

 قسم اإلدارة الصحية
 تحية طيبة وبعد,,,

هــذااالســتبيانبهــدفالحصــولعلــىبعــاالبيانــاتوالمعلومــاتالتــيتخــدمأهــدافصــمم

أثر التـدربب عىـأ أداا المـا ى       البحثالعلميالذينقومب عدادهنوالذييحملعنـوان:)

(.املؤسسات الصحية

لذان ملمنحضرتكماالطالععلىأسئلةاالستبيانواإلجابةعليهابوضـععالمـة)(فـي

بعالذييتناسبمعرأيك.المر

شــاكرينلكــمتجــاوبكموتعــاونكمفــيإنجــاحهــذهالدراســةالتــين مــلأنتحقــقالفائــدةمنهــان

ونؤكــدلكــمحرصــناعلــىســريةالبيانــاتالمقدمــةمــنقــبلكموعــدماســتخدامهاإالأللــرااالبحــث

العلمي.

 ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

 الباحث

 سامل حممد الصالبي

  



 

 : المعلومات  الشخصية والا أ
 :الجنس .1

أنثىذكر
 

 :العمر .2

سنة40سنةإلى30منسنة30أقلمن


سنة60سنةإلى51منسنة50سنةإلى41من


ف كثر61
 

 :المستوى التعليمي .3

ثانويمتوسط


ماجستيربكالوريوس


أخرىأذكرها..............
 سنوات الخبرة :عدد  .4

سنوات10إلىسنوات6منسنوات5أقلمن


سنة20إلى16منسنة15إلىنواتس11من


سنة30سنةإلى26سنة25سنةإلى21من


سنةف كثر31من
 

 :  عدد مرات االلتحام بدورات تدريبية .5

واحدةدورةعدمااللتحاقبدورةتدريبية


دورات3كثرمنأدورات3–2


 ثانيا: أسئلة عامة على التدريب:
(فيالمكانالمناسب:×بينمدىموافقتكعلىالعباراتالتاليةبوضععالمة)
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الت
 

 العبــــــــــــــــــــــــارات

م 
مواف

ير 
غ

فم جدا
موا

ير 
غ

 

ايد
مح

فم 
موا

جدا 
م 

مواف
 

بكعمليــــةمســــتمرةلمختلــــفبالتــــدريتهــــتمادارةالمركــــز1
.العاملين



.تدريباهميةكبيرةمنوجهةنظركلل2
برامجالتدريبمتاحةداخلالمركزالصحي.3

ــــــاك4 ــــــواعهن ــــــةمــــــنالأن ــــــوفرةمختلف ــــــةمت ــــــرامجالتدريبي ب
.للعاملين



يةعلياسـاستقيـيماالداءيتمتحديداالحتياجاتالتدريب5
.الدوري



ةمـــنخـــاللمالحظــــةيـــتمتحديـــداالحتياجـــاتالتدريبيــــ6
.الرئيسالمباشر



حتياجــــــاتيـــــتمتحديــــــداالحتياجــــــاتالتدريبيـــــةحســــــبا7
.العمل



تقـــــدمتشـــــجعاالدارةعلـــــىمواصـــــلةالتعلـــــيموالتـــــدريبو8
.الدعملذلك



.دوريةاحالبرامجالتدريبةبصورةيتمتقييممدىنج9

 : اداء العاملين ثالثاا 
:(فيالمكانالمناسب×بينمدىموافقتكعلىالعباراتالتاليةبوضععالمة)
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الت
 

 العبــــــــــــــــــــــــارات
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.التدريباليتحسيناداءالعاملينيؤدى1

اداءالعــــاملينقبــــلوبعــــدالتــــدريبلمالحظــــةيــــتمتقيــــيم2
.المهاراتالتغييراتفيالمعلوماتو



االخالقــييــؤدىالتــدريبالــيتحســينالشــعوربــااللتزام3
.تجاهممارساتيالوظيفية

ماالخـــرينباالنتمـــاءيعـــززالتـــدريبدرجـــةاالفتخـــارامـــا4
.اليالمنظمة



ينمــيرفــعالــروحالمعنويــةللعــاملينويســهمالتــدريبفــي5



 

سل
سل

الت
 

 العبــــــــــــــــــــــــارات

م 
مواف
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غ

فم جدا
موا
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ايد
مح

فم 
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جدا 
م 
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.الشعورباالنتماءللمنظمة

رقتركــزالبــرامجالتدريبيــةعلــىتنميــةالمشــاركةوبنــاءفــ6
.العملممايؤديالياداءافضل



تالســلوكيةللمتــدربينيــؤثرالتــدريبفــيتغييــراالتجاهــا7
.نحواالفضل



اكبـرالتدريبيؤدياليزيادةالرلبةفيبدلمجهـودات8
.مناجلتحقيقاهدافالمنظمة



ــــىإنجــــازاالعمــــالاليوميــــة9 التــــدريبزادفــــيالقــــدرةعل
.دقةعاليةالمختلفةبسرعةو



 القدرات الفنية و  : المهاراترابعاا 
:المكانالمناسب(في×بينمدىموافقتكعلىالعباراتالتاليةبوضععالمة)

سل
سل

الت
 

 العبــــــــــــــــــــــــارات
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موا
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جدا 
م 

مواف
 

.معلوماتجديدةيكسبالتدريبالفردمهاراتو1

القــدراتالموجــودةيحســنالتــدريبويصــقلالمهــاراتو2
.لدىالفرد



ينـــاق الـــرئيسالمباشـــرالمتـــدربفـــيكيفيـــةاســـتخدام3
.المهاراتالتيتعلمهامنالتدريب



يــــتممــــناالمتــــدربالوقــــتالكــــافيلتطبيــــقالمهــــارات4
الجديدةفيالعمل.



يــــــتمتــــــوفيراالمكانيــــــاتالالزمــــــةلتطبيــــــقالمهــــــارات5
الجديدةالتيتماكتسابهامنالتدريب.



التـــــدريبقــــدراتكعلـــــىالمشــــاركةفـــــيتحليـــــليطــــور6
المشاكلوايجادالحلوللها.



الواجـــــــببالتـــــــدريبيـــــــتمتحديـــــــداألســـــــلوباألفضـــــــل7
.ممارست فياداءاالعمال



علـــيالتعامـــلمـــعيعمــلالتـــدريبعلـــيتطـــويرالقـــدرة8
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.االخرينفيالعمل

يتمتقييممستوىالمهاراتوالقدراتالفنيةقبلالتـدريب9
.بعدهو



 : جودة الخدمات خامساا 
:(فيالمكانالمناسبxبينمدىموافقتكعلىالعباراتالتاليةبوضععالمة)
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الت
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موا

ير 
غ

 

ايد
مح
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.ادةجودةالخدماتالصحيةالمقدمةالتدريبعلىزييساعد1

الخدمــــــةمــــــنقبــــــلالعــــــاملينيعــــــززالتــــــدريبمســــــتوىتقــــــديم2
.بالمركز

نترشــيدتكــاليفاداءالعمــليســاعدالتــدريبعلــيتقليــلو3
.خطاءفياداءاالعمالوانخفاانسبةاال

.الوقتالالزمألداءنفسالعملفايساعدالتدريبعليخ4
.بالميزةالتنافسيةللمركزالصحييعززالتدري5

بالتدريبيمكـناشـراكجميـعالعـاملينفـيالمسـاهمةفـي6
.تقديمخدماتصحيةذاتجودةعالية



اشعربالرضاعلىمستوىجودةالخدماتالصـحيةالتـي7
.اعملب قدمهاالمركزالصحيالذيي



مــنخــاللتحقيــقالجــودةيمكــنالتعــرفعلــىاحتياجــات8
.ملعلىاشباعهافيالوقتالمناسبالمرضىوالع



لالخـــــدماتالصـــــحيةيـــــدركمســـــتوىالجـــــودةمـــــنخـــــال9
.المقدمةللمرضى



 



 

(3امللحق رقم )



 

 :اكز الصحيةالمر 
.المراكزالصحيةبمدينةمصراتة

العناصر  داريةعدد العناصر اإل سم المركز الصحيأ م
 الطبية

الطبية 
 المساعدة

 المجموع حارس خدمات صيانة داريةإ
7681334774المركزالصحيسيدىمبارك1
121711814المركزالصحيشاط النخيل2
96101540950بورويةأالمركزالصحي3
184913441447المركزالصحيالشهداء4
828927144المركزالصحيشهداءالسواوة5
5231222414المركزالصحياالسواك6
7381230841المركزالصحيالجزيرة7
434920232المركزالصحيالدافنية8
20057825الصحيالمرسىالمركز9
114101439243المركزالصحيراسالهجمة10
93613311874المركزالصحيشهداءالمقاصبة11
16171034756المركزالصحيراسالطوبة12
1521210391147المركزالصحيشهداءالرميلة13
5031321419المركزالصحيطمينة14
82910291366المركزالصحيالسكيرات15
25210104721121المركزالصحيمرباط16
3181224127المركزالصحيالمحجوب17
115105312377المركزالصحيقصراحمد18

16448126192530161871 المجموع

 .530منفئةاالداريينهو:مصراتةالمجموعالكليللعاملينفيالمراكزالصحيةفيمدينة ·
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 (4امللحق رقم )



 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 x 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

  q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 x 

q1 Pearson Correlation 1 -.312- .390 .536
*
 .195 .398 .490

*
 .332 .168 .547

**
 

Sig. (2-tailed)  .181 .089 .015 .410 .082 .028 .152 .479 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q2 Pearson Correlation -.312- 1 .066 -.310- -.294- -.213- -.027- -.058- -.212- .739
**
 

Sig. (2-tailed) .181  .783 .183 .209 .367 .910 .809 .369 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q3 Pearson Correlation .390 .066 1 .004 -.318- .147 .396 .097 .158 .435 

Sig. (2-tailed) .089 .783  .986 .171 .536 .084 .683 .507 .055 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q4 Pearson Correlation .536
*
 -.310- .004 1 .566

**
 .525

*
 .467

*
 .110 -.100- .735

**
 

Sig. (2-tailed) .015 .183 .986  .009 .017 .038 .644 .675 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q5 Pearson Correlation .195 -.294- -.318- .566
**
 1 .699

**
 .192 .241 .042 .609

**
 

Sig. (2-tailed) .410 .209 .171 .009  .001 .417 .307 .860 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q6 Pearson Correlation .398 -.213- .147 .525
*
 .699

**
 1 .661

**
 .344 .255 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .082 .367 .536 .017 .001  .002 .138 .277 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q7 Pearson Correlation .490
*
 -.027- .396 .467

*
 .192 .661

**
 1 .249 .258 .721

**
 

Sig. (2-tailed) .028 .910 .084 .038 .417 .002  .289 .273 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q8 Pearson Correlation .332 -.058- .097 .110 .241 .344 .249 1 .586
**
 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .152 .809 .683 .644 .307 .138 .289  .007 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q9 Pearson Correlation .168 -.212- .158 -.100- .042 .255 .258 .586
**
 1 .711

**
 

Sig. (2-tailed) .479 .369 .507 .675 .860 .277 .273 .007  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

x Pearson Correlation .547
**
 .739

**
 .435 .735

**
 .609

**
 .697

**
 .721

**
 .644

**
 .711

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .055 .004 .001 .001 .000 .000 .000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

 

 



 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

  q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 y 

q10 Pearson Correlation 1 -.169- .197 -.173- .454
*
 .326 .415 -.087- .337 .536

*
 

Sig. (2-tailed)  .477 .406 .467 .044 .161 .069 .714 .147 .015 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q11 Pearson Correlation -.169- 1 -.341- -.161- .027 -.316- -.386- -.071- -.277- .600
**
 

Sig. (2-tailed) .477  .141 .499 .909 .175 .093 .767 .237 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q12 Pearson Correlation .197 -.341- 1 .831
**
 .289 .466

*
 .534

*
 .250 .220 .225 

Sig. (2-tailed) .406 .141  .000 .217 .038 .015 .288 .352 .341 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q13 Pearson Correlation -.173- -.161- .831
**
 1 .311 .268 .260 .180 -.085- -.153- 

Sig. (2-tailed) .467 .499 .000  .182 .254 .269 .449 .722 .520 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q14 Pearson Correlation .454
*
 .027 .289 .311 1 .430 .437 .289 .273 .701

**
 

Sig. (2-tailed) .044 .909 .217 .182  .058 .054 .217 .244 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q15 Pearson Correlation .326 -.316- .466
*
 .268 .430 1 .770

**
 .373 .554

*
 .549

*
 

Sig. (2-tailed) .161 .175 .038 .254 .058  .000 .106 .011 .012 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q16 Pearson Correlation .415 -.386- .534
*
 .260 .437 .770

**
 1 .413 .572

**
 .554

*
 

Sig. (2-tailed) .069 .093 .015 .269 .054 .000  .070 .008 .011 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q17 Pearson Correlation -.087- -.071- .250 .180 .289 .373 .413 1 .541
*
 .748

**
 

Sig. (2-tailed) .714 .767 .288 .449 .217 .106 .070  .014 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q18 Pearson Correlation .337 -.277- .220 -.085- .273 .554
*
 .572

**
 .541

*
 1 .720

**
 

Sig. (2-tailed) .147 .237 .352 .722 .244 .011 .008 .014  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

y Pearson Correlation .536
*
 .600

**
 .225 -.153- .701

**
 .549

*
 .554

*
 .748

**
 .720

**
 1 

Sig. (2-tailed) .015 .001 .341 .520 .001 .012 .011 .000 .000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

 

 

 



 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 z 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

  q19 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 z 

q19 Pearson Correlation 1 .780
**
 -.261- .088 -.269- .013 .650

**
 .341 -.077- .337 

Sig. (2-tailed)  .000 .266 .711 .252 .955 .002 .142 .746 .146 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q20 Pearson Correlation .780
**
 1 -.386- .088 -.269- -.121- .494

*
 .341 -.077- .644

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .093 .711 .252 .612 .027 .142 .746 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q21 Pearson Correlation -.261- -.386- 1 .329 .426 -.395- -.470
*
 -.137- .088 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .266 .093  .157 .061 .085 .036 .565 .713 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q22 Pearson Correlation .088 .088 .329 1 .185 -.123- -.081- .341 .415 .761
**
 

Sig. (2-tailed) .711 .711 .157  .434 .605 .734 .142 .069 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q23 Pearson Correlation -.269- -.269- .426 .185 1 -.197- -.192- -.376- .442 -.368- 

Sig. (2-tailed) .252 .252 .061 .434  .405 .418 .102 .051 .111 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q24 Pearson Correlation .013 -.121- -.395- -.123- -.197- 1 .220 .282 .063 .506
*
 

Sig. (2-tailed) .955 .612 .085 .605 .405  .351 .229 .792 .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q25 Pearson Correlation .650
**
 .494

*
 -.470

*
 -.081- -.192- .220 1 .494

*
 .018 .352

*
 

Sig. (2-tailed) .002 .027 .036 .734 .418 .351  .027 .939 .016 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q26 Pearson Correlation .341 .341 -.137- .341 -.376- .282 .494
*
 1 .310 .422 

Sig. (2-tailed) .142 .142 .565 .142 .102 .229 .027  .184 .064 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q27 Pearson Correlation -.077- -.077- .088 .415 .442 .063 .018 .310 1 .678
**
 

Sig. (2-tailed) .746 .746 .713 .069 .051 .792 .939 .184  .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

z Pearson Correlation .337 .644
**
 .657

**
 .761

**
 -.368- .506

*
 .352

*
 .422 .678

**
 1 

Sig. (2-tailed) .146 .002 .002 .000 .111 .023 .016 .064 .001  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        

 

 

 



 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=q28 q29 q30 q31 q32 q33 q34 q35 q36 r 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

  q28 q29 q30 q31 q32 q33 q34 q35 q36 r 

q28 Pearson Correlation 1 .903
**
 .385 .185 .236 -.061- .241 -.146- .031 .627

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .094 .436 .317 .798 .307 .539 .896 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q29 Pearson Correlation .903
**
 1 .448

*
 .242 .174 .008 .267 -.108- .054 .588

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .048 .303 .463 .975 .256 .651 .822 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q30 Pearson Correlation .385 .448
*
 1 .491

*
 .594

**
 .436 -.076- -.246- -.026- .487

*
 

Sig. (2-tailed) .094 .048  .028 .006 .055 .751 .297 .913 .029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q31 Pearson Correlation .185 .242 .491
*
 1 .435 .383 -.400- -.216- .092 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .436 .303 .028  .055 .095 .080 .361 .699 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q32 Pearson Correlation .236 .174 .594
**
 .435 1 .647

**
 -.170- -.041- .044 .667

**
 

Sig. (2-tailed) .317 .463 .006 .055  .002 .473 .863 .853 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q33 Pearson Correlation -.061- .008 .436 .383 .647
**
 1 .022 .187 .303 .452

*
 

Sig. (2-tailed) .798 .975 .055 .095 .002  .927 .429 .194 .046 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q34 Pearson Correlation .241 .267 -.076- -.400- -.170- .022 1 .317 .158 .637
**
 

Sig. (2-tailed) .307 .256 .751 .080 .473 .927  .174 .506 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q35 Pearson Correlation -.146- -.108- -.246- -.216- -.041- .187 .317 1 .356 .689
**
 

Sig. (2-tailed) .539 .651 .297 .361 .863 .429 .174  .123 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

q36 Pearson Correlation .031 .054 -.026- .092 .044 .303 .158 .356 1 .711
**
 

Sig. (2-tailed) .896 .822 .913 .699 .853 .194 .506 .123  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

r Pearson Correlation .627
**
 .588

**
 .487

*
 .718

**
 .667

**
 .452

*
 .637

**
 .689

**
 .711

**
 1 

Sig. (2-tailed) .002 .003 .029 .000 .001 .046 .001 .001 .000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        

 
 



 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x y z r t 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

Correlations 

  x y z r t 

x Pearson Correlation 1 -.133- .194 -.280- .727
**
 

Sig. (2-tailed)  .577 .413 .231 .000 

N 20 20 20 20 20 

y Pearson Correlation -.133- 1 .465
*
 .516

*
 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .577  .039 .020 .000 

N 20 20 20 20 20 

z Pearson Correlation .194 .465
*
 1 .461

*
 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .413 .039  .041 .000 

N 20 20 20 20 20 

r Pearson Correlation -.280- .516
*
 .461

*
 1 .698

*
 

Sig. (2-tailed) .231 .020 .041  .001 

N 20 20 20 20 20 

t Pearson Correlation .727
**
 .745

**
 .806

**
 .698

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  

N 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reliability 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.924 36 

 

  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x 12.1557 4.895 .283 .875 

y 11.2711 3.818 .824 .872 

z 11.3642 3.761 .812 .849 

r 11.3165 4.078 .711 .864 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frequencies 

 

Frequency Table 

 

 الجنس

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 42.23 42.23 42.23 155 ذكر 

 100.0 57.77 57.77 212 انثى

Total 367 100.0 100.0  

 

 

العمر                                                                              

  Frequency Percent 

Valid   02اقل من  4 
1.08 

33.7 

47.41 

13.9 

2.7 

1.08 

02من   124 20 إلى 

 174 30 من اقل-02

 51 40 من اقل-50

 10 50 من اقل-60

 4 فاكبر60

Total 367 

  

 

المؤهل                                                                              

  Frequency Percent  

Valid 8. 3 ث.ع  

  1.1 4 د

  2.2 8 م

  45.3 167 بك

  15.4 57 دع

  26.6 98 دم

  8.1 30 تمريض دورة

Total 367   

     

    

 

 

 



 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14 q15 q16 q17 q18 q19 q20 q21 q2

2 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 q3 

   0 q31 q32 q33 q34 q35 q36 

  /SAVE 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

q1 367 1.00 5.00 2.8965 1.34699 

q2 367 1.00 5.00 4.5722 .70097 

q3 367 1.00 5.00 2.6703 1.31314 

q4 367 1.00 5.00 2.7357 1.30506 

q5 367 1.00 5.00 3.0518 1.29101 

q6 367 1.00 5.00 3.1526 1.29042 

q7 367 1.00 5.00 3.3488 1.28182 

q8 367 1.00 5.00 3.3433 1.39549 

q9 367 1.00 5.00 3.1499 1.35980 

q10 367 1.00 5.00 4.5940 .66223 

q11 367 1.00 5.00 3.7984 1.22260 

q12 367 2.00 5.00 4.3134 .76993 

q13 367 1.00 5.00 4.2207 .83490 

q14 367 1.00 5.00 4.3569 .71334 

q15 367 1.00 5.00 4.2561 .83947 

q16 367 1.00 5.00 4.2044 .88656 

q17 367 1.00 5.00 4.3651 .76657 

q18 367 1.00 5.00 4.2044 .92576 

q19 367 1.00 5.00 4.5014 .60451 

q20 367 2.00 5.00 4.4523 .64214 

q21 366 1.00 5.00 3.6940 1.02800 

q22 367 1.00 5.00 3.8311 1.06551 

q23 367 1.00 5.00 3.6594 1.19245 

q24 367 1.00 5.00 4.1798 .82005 

q25 367 1.00 5.00 4.2044 .75327 

q26 367 1.00 5.00 4.2589 .78303 

q27 367 1.00 5.00 3.8038 1.12337 

q28 367 1.00 5.00 4.3651 .74120 

q29 367 1.00 5.00 4.2616 .72219 

q30 367 1.00 5.00 4.2888 .74911 



q31 367 1.00 5.00 4.1689 .80559 

q32 367 1.00 5.00 4.1308 .83588 

q33 367 1.00 5.00 4.2207 .78428 

q34 367 1.00 5.00 3.4005 1.30166 

q35 367 1.00 6.00 4.1035 .83970 

q36 367 1.00 5.00 4.1035 .88408 

Valid N (listwise) 366     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correlations 

 

 

 
 

COMPUTE x=MEAN(q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9). 

EXECUTE. 

COMPUTE y=MEAN(q10,q11,q12,q13,q14,q15,q16,q17,q8). 

EXECUTE. 

COMPUTE z=MEAN(q19,q20,q21,q22,q23,q24,q25,q26,q27). 

EXECUTE. 

COMPUTE r=MEAN(q28,q29,q30,q31,q32,q33,q34,q35,q36). 

EXECUTE. 

COMPUTE t=MEAN(x,y,z,r). 

EXECUTE. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x y z r t 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

 

 

Correlations 

  x y z r t 

x Pearson Correlation 1 .432
**
 .359

**
 .188

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 367 367 367 367 367 

y Pearson Correlation .432
**
 1 .718

**
 .630

**
 .848

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 367 367 367 367 367 

z Pearson Correlation .359
**
 .718

**
 1 .707

**
 .843

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 367 367 367 367 367 

r Pearson Correlation .188
**
 .630

**
 .707

**
 1 .738

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 367 367 367 367 367 

t Pearson Correlation .718
**
 .848

**
 .843

**
 .738

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 367 367 367 367 367 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 y
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: x  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .432
a
 .187 .185 .83898 .187 83.911 1 365 .000 

a. Predictors: (Constant), y       



Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .432
a
 .187 .185 .83898 .187 83.911 1 365 .000 

b. Dependent Variable: x        

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59.064 1 59.064 83.911 .000
a
 

Residual 256.920 365 .704   

Total 315.984 366    

a. Predictors: (Constant), y     

b. Dependent Variable: x     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .279 .323  .864 .388 

y .705 .077 .432 9.160 .000 

a. Dependent Variable: x     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.5328 3.8048 3.2134 .40172 367 

Residual -2.15805E0 1.80204 .00000 .83783 367 

Std. Predicted Value -4.184- 1.472 .000 1.000 367 

Std. Residual -2.572- 2.148 .000 .999 367 

a. Dependent Variable: x     

 

 

Charts 



 
 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT x 

  /METHOD=ENTER z 

  /RESIDUALS NORM(ZRESID). 

 

Regression 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 z
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: x  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .359
a
 .129 .127 .86838 .129 54.028 1 365 .000 

a. Predictors: (Constant), z       

b. Dependent Variable: x        

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.742 1 40.742 54.028 .000
a
 

Residual 275.242 365 .754   

Total 315.984 366    



ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.742 1 40.742 54.028 .000
a
 

Residual 275.242 365 .754   

Total 315.984 366    

a. Predictors: (Constant), z     

b. Dependent Variable: x     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .999 .305  3.278 .001 

z .545 .074 .359 7.350 .000 

a. Dependent Variable: x     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.0276 3.7221 3.2134 .33364 367 

Residual -2.38876E0 1.52990 .00000 .86720 367 

Std. Predicted Value -3.554- 1.525 .000 1.000 367 

Std. Residual -2.751- 1.762 .000 .999 367 

a. Dependent Variable: x     

 

 

Charts 

 
 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 



  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT x 

  /METHOD=ENTER r 

  /RESIDUALS NORM(ZRESID). 

 

Regression 

 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 r
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: x  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .188
a
 .035 .033 .91381 .035 13.403 1 365 .000 

a. Predictors: (Constant), r       

b. Dependent Variable: x        

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.192 1 11.192 13.403 .000
a
 

Residual 304.792 365 .835   

Total 315.984 366    

a. Predictors: (Constant), r     

b. Dependent Variable: x     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.970 .343  5.744 .000 

r .302 .083 .188 3.661 .000 

a. Dependent Variable: x     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.2721 3.4803 3.2134 .17487 367 

Residual -2.14694E0 1.75464 .00000 .91256 367 

Std. Predicted Value -5.383- 1.526 .000 1.000 367 

Std. Residual -2.349- 1.920 .000 .999 367 

a. Dependent Variable: x     

 

 

 



Charts 
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