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المستخمص

ييدؼ البحث الحالي الى تحديد مراحؿ العممية التدريبية وابعاد االستراتيجيات التنافسية ،فضالً عف بياف اثر

العالقة بينيما في كمية اآلداب /جامعة بغداد .وصيغت مشكمة البحث في عدة تساؤالت تمركزت حوؿ بياف االثر
بيف متغيراتو ،واستند البحث عمى فرضية رئيسة وتفرعت منيا اربعة فرضيات فرعية خضعت جميعيا لعدة اختبارات
لمتأكد مف مدى صحتيا .واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي .تألفت العينة مف( )64مف التدريسيف واالدارييف

العامميف في الكمية ،وتـ الحصوؿ عمى ( )64استبانة صالحة لمتحميؿ .وتوصؿ البحث الى عدة نتائج منيا :أف
ىناؾ تأثير ذو داللة احصائية بيف متغيرات البحث( العممية التدريبية ،االستراتيجيات التنافسية) ،وىذه النتيجة تتفؽ
مع الفرضية التي انطمؽ منيا البحث .وقدـ البحث عدداً مف التوصيات منيا :ضرورة بناء الكمية ميداف البحث

برامج تدريبية تتوائـ مع استراتيجياتيا التنافسية التي اختارتيا واف

تعمؿ عمى نشر استراتيجيتيا التنافسية

وخصائصيا في كؿ المستويات االدارية لتكوف جزءاً مف العممية التدريبية.
Abstract:
The current research aimed at defining the stages of the training process and the
dimensions of competitive strategies, as well as manifesting the impact of the
relationship between them at the College of Arts/ University of Baghdad. The research
problem was formulated in several questions centered around manifesting the impact
among its variables. The research was based on a main hypothesis from which four sub
hypotheses were branched, all of them were subjected to several tests to verify their
validation. The research followed the descriptive analytic method. The sample consisted
of (64) teaching and administrative employees in the college, and (64) questionnaire
were valid for analysis. The research arrived at several results such as: there was a
significant effect among the research variables (the training process, competitive
strategies). This result coincides with the hypothesis from which the research
stemmed.The research presented a number of recommendations.
انًقذيخ
حتمت شدة المنافسة عمى المنظمات اف تختار استراتيجيات اعماؿ مناسبة بيدؼ مواجية التحديات الحاصمة في
بيئتيا وبناء استراتيجياتيا التنافسية ،وتعد العممية التدريبية سالحاً تنافسياً فعاالً بيد المنظمات بوصؼ تدريب االفراد
المكوف االساسي الستراتيجيات التنافس  ،فضالً عف اف المنظمات الناجحة تقدـ مستويات عالية مف التدريب وتعده

مف اولوياتيا الميمة لكونو يعمؿ عمى تزويد األفراد بالمعمومات والميارات اإلدارية والفنية الالزمة ألداء أعماليـ
بكفاءة وفاعمية  ،لذا جاء ىذا الجيد لكي يبيف امكانية اعتماد العممية التدريبية كمدخؿ لتحقيؽ االستراتيجيات
التنافسية ولرفع مستوى االداء في كمية اآلداب /جامعة بغداد.
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المبحث االول  /الجانب المنهجي البحث

اوالً :منهجية البحث
-1مشكككمة الدراسككة :عػػدـ تػػوفر الكػوادر المؤىمػػة والمدربػػة والقػػادرة عمػػى التكيػػؼ مػػع كافػػة المتغي ػرات والتحػػديات فػػي
البيئة الخارجية سيؤدي إلى ضعؼ قدرة المنظمات عمى المنافسة عالمياً واقميمياً ومحمياً في ظؿ اشتداد المنافسػة
بيف المنظمات لػذلؾ توجػب عمييػا تبنػى اسػتراتيجيات فاعمػة لتكػوف متوافقػة مػع حاجػات ورابػات الزبػوف .مػف ىنػا
برز مشكمة البحث والمتمثمػة فػي مػدى اعتمػاد الكميػة ميػداف البحػث عمػى العمميػة التدريبيػة لتحقيػؽ االسػتراتيجيات
التنافسػػية وبالتػػالي كسػػب والء المتعػػامميف معيػػا بمػػا يضػػمف ليػػا النمػػو والبقػػاء وتحقيػػؽ االربػػاح فػػي اطػػار بيئتيػػا
التنافسية في ظؿ االنفتاح االقتصادي وبما يتناسب مع متطمبات عالمية االقتصاد .ويمكف بمػورة تسػاؤالت البحػث
باالتي-:
أ -ما مدى تطبيؽ العممية التدريبية لتحقيؽ االستراتيجيات التنافسية في المنظمة المبحوثة؟
ب -ىؿ يوجد اثر لمعممية التدريبية في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية في المنظمة المبحوثة؟
 -2أهمية البحث :تكمف اىمية البحث في شػقيف اوليمػا التعػرؼ عمػى واقػع تطبيػؽ العمميػة التدريبيػة واالسػتراتيجيات
التنافسػػية ف ػػي المنظمػػة المبحوث ػػة ،ومس ػػتوى اسػػتخداميا وابػ ػراز اىميتي ػػا ف ػػي المنظم ػػة المبحوثػػة ،وثانييم ػػا أىمي ػػة
المتغي ػريف المبحػػوثيف ( العمميػػة التدريبيػػة ،واالسػػتراتيجيات التنافس ػية) اذ لػػـ يدرسػػا سػػوية مػػف قبػػؿ وعمػػى حػػد عمػػـ
الباحثة في البيئة الجامعية العراقية .
 -3أهداف البحث :ييدؼ البحث الحالي الى :بياف مستوى تطبيؽ العممية التدريبية لتحقيؽ االستراتيجيات التنافسية
في المنظمة المبحوثة ،فضالً عف بياف تأثير العالقة بيف ابعاد العممية التدريبية واالستراتيجيات التنافسية في
المنظمة المبحوثة.
 -4المخطط الفرضي لمبحث :صمـ مخطط البحث الفرضي ليوضح الترابط فيما بيف متغيري البحث
المستقؿ(التفسيري) العممية التدريبية بمراحميا االربع ،والمتغير التابع(المستجيب) االستراتيجيات التنافسية والتي
تتكوف مف ثالثة متغيرات أساسية  ،تمييدا لتقديـ فرضيات البحث واختبار مدى وجود تأثير فيما بيف المتغيرات
المبحوثة وكما في الشكؿ(.)1
شكم ( )1اًَورج انجحث انفشض

االستراتيجات التنافسية
( المتغير التابع)

العملية التدريبية (المتغير
المستقل)

رؾذٗذ الجشًبهظ
الزذسٗجٖ

اعزشار٘غ٘خ ق٘بدح

الكمفة

رظو٘ن الجشًبهظ

التدريبي

اعزشار٘غ٘خ الزو٘ض

رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ
اعزشار٘غ٘خ الزشك٘ض
رقْٗن الجشًبهظ الزذسٗجٖ

الوظذس :اػذاد الجبؽضخ ثبالعزٌبد الٔ ثؼغ االدث٘بد راد الظلخ ثبلوْػْع
62

م.د .مكية كريدي الكعبي

العملية التدريبية وتأثيرها في االستراتيجية .....

 -5فرضيات البحث :يحاوؿ البحث اف ينفي او يثبت فرضياتو االتية:

الفرضية الرئيسة :يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمعممية التدريبية في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية في المنظمة
المبحوثة وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية االتية.

أ -يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتحديد البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية.

ب -يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتصميـ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية.
ت -يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتنفيذ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية.

ث -يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتقويـ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية.
 -6حدود البحث:

أ -الحدود الزمانية :استمر البحث الحالي لمدة سنة مف  2015/6/31ولغاية . 2016/6/31

ب -الحدود المكانية :شمؿ البحث الحالي عينة مف التدريسييف واالدارييف العامميف في كمية اآلداب/
جامعة بغداد بوصفيا حدوداً بشرية ومكانية.

 -7مجتمع وعينة البحث:

أ -مجتمع البحث :يشمؿ مجتمع البحث جميع التدريسيف واالدارييف العامميف في كمية اآلداب/جامعة بغداد.

ت-عينة البحث :طبقت البحث عمى عينة مكونة مف ( )64فرداً مف التدريسيف والموظفيف العامميف في الكمية

باستخداـ طريقة العينة العشوائية البسيطة  ،ويمكف مف خالؿ الجدوؿ ()1توضيح خصائص العينة وكمايأتي:
جدول( )1خصائص عينة البحث()N=64

اًضٔ
ركش
اندُس
ركشاس  %ركشاس %
62.7 40 37.5 24
 56فبكضش
 55-41عٌخ
 40-26عٌخ
اقل هي 25
انعًش
عٌخ
%
ركشاس
ركشاس  %ركشاس  %ركشاس %
 26.6 17 65.6 41ــــــــــــ ـــــــــــــــ
7.8
5
دكزْساٍ
هبعغز٘ش
دثلْم ػبلٖ
ثكبلْسْٗط
دثلْم فٌٖ
اػذادٗخ
انزحصيم
ركشاس  %ركشاس %
%
ركشاس
انذساسي ركشاس  %ركشاس  %ركشاس %
18.8 12 23.4 15
4.7
3
46.9 30
3.1
2
3.1
2
اكضش هي  20عٌخ
 20-11عٌخ
 10-5عٌخ
اقل هي 5
سُواد
عٌْاد
انخذيخ
6.3
4
23.4 15 40.6 26 29.7 19

المصدر :مخرجات الحاسوب
ثانياً :الدراسات السابقة

 -1دراسككككة (السككككامرائي  :)2010وعنواني ػػا (أث ػػر اس ػػتراتيجيات الت ػػدريب لتط ػػوير المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي القط ػػاع
الحكػومي)  .ىػدفت الد ارسػػة الػى التعػػرؼ عمػى أثػػر و عالقػة اسػتراتيجيات التػػدريب عمػى تطػػوير المػوارد البشػرية،

وتػػـ اعتمػػاد الد ارسػػة التحميميػػة فػػي و ازرة الكيربػػاء اذ اسػػتعممت االسػػتبانة كػػأداة لجمػػع البيانػػات مػػف عينػػة الد ارسػػة
المؤلفة مف ( )67فرداً  ،وافترضت ىذه الدراسة اف عمميػة تطػوير القطػاع الحكػومي تػرتبط بعالقػة وثيقػة مػع بنػاء
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القػدرات االساسػػية لافػراد فػي العمػػؿ فػػي العمػؿ واف ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات لمتػدريب متنوعػػة تسػػيـ جميعيػا فػػي زيػػادة

قػػدرات ومعػػارؼ االف ػراد الػػذيف يعممػػوف فػػي المنظمػػات الحكوميػػة س ػواء اكػػانوا رؤسػػاء اـ مرؤوسػػيف ،وتػػـ تحميػػؿ
البيانػػات باسػػتخداـ البرنػػامج االحصػػائي الجػػاىز( )SPSSباالعتمػػاد عمػػى المتوس ػػط الحسػػابي ،معامػػؿ االرتب ػػاط
سبيرماف ،ومعامؿ االنحدار البسيط ،وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتبػاط وتػأثير بػيف اسػتراتيجيات التػدريب
وتطوير الموارد البشرية.
 -2دراسككة( العبيككدي  :)2012وعنوانيػػا( العالقػػة واالثػػر بػػيف م ارحػػؿ المسػػار الػػوظيفي ونػػوع البرنػػامج التػػدريبي).

ىدفت الدراسة الى معرفة طبيعة العالقة واالثر بيف مراحؿ المسار الوظيفي ونوع البرنامج التدريبي  ،وتـ اعتمػاد

الدراسة االستطالعية في و ازرة الػنفط اذ اخػذت عينػة عشػوائية طبقيػة مقػدارىا(  )75موظػؼ ،واسػتخدمت اسػتمارة

االستبياف بوصفيا اداة اساسية لجمع البيانات ،اذ افترضت الدراسة اف لكؿ مرحمة فػي المسػار الػوظيفي لمعػامميف
ولممػديريف برنػػامج تػػدريبي لػػو خصػػائص تنسػػجـ مػػع تمػػؾ المرحمػػة ولػػو مواصػػفاتو الخاصػػة ،ولغػػرم معالجػػة تمػػؾ
البيانات جرى استعماؿ مجموعة مف االساليب االحصائية تضمنت( التوزيػع التكػراري ،النسػب المئويػة ،االنحػراؼ
المعياري ،معامؿ االختالؼ ،معامؿ ارتباط سبيرماف ،ومعامؿ االنحدار البسيط) ،وتوصمت الدراسة الى مجموعة

مػػف االسػػتنتاجات اىميػػا :ثبتػػت صػػحة فرضػػية االرتبػػاط التػػي مفادىػػا وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػيف م ارحػػؿ
المسار الوظيفي ونوع البرنامج التدريبي  ،فضالً عف صحة فرضية التأثير التي مفادىا وجود اثر لمراحؿ المسار
الوظيفي في نوع البرنامج التدريبي.

 -3دراسككة ( ج كواد

 :) 2003وعنوانيػػا( اثػػر المعرفػػة السػػوقية فػػي اختيػػار االسػػتراتيجية التنافسػػية والتميػػز فػػي

االداء) .ىػػدفت الد ارسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى ادراؾ المػػديريف فػػي المنظمػػات عينػػة الد ارسػػة ألىميػػة المعرفػػة
السػػوقية فػػي اختيػػار االسػػتراتيجية التنافسػػية لتحقيػػؽ تميػػز االداء ،وأسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج االسػػتطالعي ،حيػػث
شممت الد ارسػة عػدد مػف المنظمػات االردنيػة  ،وافترضػت ىػذه الد ارسػة اف الوحػدات التسػويقية فػي المنظمػات ىػي
المسؤولية عف اختيار االستراتيجية التنافسية المناسبة لممنظمة وذلؾ الف تمؾ الوحدات ىي المسػؤولة عػف تفاعػؿ
المنظمػػة مػػع بيئتيػػا الخارجيػػة وىػػي التػػي يمكػػف اف تػػدرؾ مػػا تحتاجػػو عمميػػة تحقيػػؽ رضػػا الزبػػوف بشػػكؿ اكبػػر مػػف
بػػاقي الوحػػدات التنظيميػػة االخػػرى فػػي المنظمػػة ،واسػػتنتجت الد ارسػػة ب ػاف المػػديريف فػػي المنظمػػات عينػػة الد ارسػػة

يولػػوف اىتمام ػاً وبػػدرجات متفاوتػػة لممعرفػػة بالعوامػػؿ المػػؤثرة فػػي السػػوؽ والسػػيما التػػي تتعمػػؽ بالسػػمع التػػي يرابيػػا
المسػػتيمؾ ويكػػوف قػػاد اًر عمػػى دفػػع ثمنيػػا كمػػا انيػػـ يبػػدوف اىتمامػاً كبيػ اًر لمعرفػػة المنافسػػيف واالسػػتراتيجيات المتبعػػة

مف قبميـ.

-4دراسة( المياحي  :)2012وعنوانيا(تأثير االستراتيجيات التنافسية في اختيار استراتيجية سمسمة التجييز).

ىدفت الدراسة إلى تشخيص تأثير األستراتيجيات التنافسية في اختيار إستراتيجية سمسمة التجييز وقد وقع اختيار
الباحث عمى شركتيف ىما (شركة الصناعات الجمدية وشركة الصناعات الصوفية) موقعاً لمدراسة حيث شمؿ

مجتمع الدراسة جميع مديري المستوى األوؿ والثاني أي مدي ار الشركتيف ومديروا األقساـ بواقع ( )60مدي اًر مف

كال الشركتيف ،وبواقع ( )30مدي اًر مف كؿ شركة .واعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
ذات الصمة بالجانب الميداني ،اذ افترضت ىذه الدراسة اف لالستراتيجية التنافسية التي تختارىا المنظمة تأثير
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واضح في اختيار استراتيجية التجييز المناسبة ليا  ،ومف اجؿ معالجة تمؾ البيانات فقد تـ استخداـ العديد مف
األساليب االحصائية في برنامج ( )SPSSالمتمثمة بػ(الوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،النسب المئوية،

معامؿ االرتباط البسيط ( ،(spermanمعامؿ التفسير ( ،)R2اختبار ) )Mann-Whitneyلمعرفة الفروؽ

المعنوية بيف موقعي الدراسة لمتوجو اإلستراتيجي المتبع .وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات

كاف مف أىميا وجود عالقة ارتباط وتأثير ذي داللة معنوية ما بيف اإلستراتيجيات التنافسية واستراتيجية سمسمة
التجييز في الشركتيف المبحوثتيف ،وعدـ وجود فروؽ معنوية بيف موقعي الدراسة.

-5دساسخ( ّ:)Daniels,2003ػٌْاًَا( رذسٗت الؼبهل٘ي :هذخل اعتزشار٘غٖ لؼبدتذ افؼتل ػلتٔ االعتزضوبس) .ىػدفت
الدراسة التعرؼ الى العوائد التي تضػيفيا عمميػة تػدريب االفػراد العػامميف فػي ( )15بنكػاً ،وتػـ اسػتخداـ االسػتبانة

كأداة لجمع البيانات  ،وافترضت الدراسة وجود عالقة وثيقة بيف تدريب العامميف وعوائد المنظمة واف وجيػة نظػر
ىػذه نظػر ىػذه الد ارسػة بػاف التػػدريب ينبغػي اعتبػاره اسػتثمار وموجػود اسػػتراتيجي دائػـ فػي المنظمػة ولػيس تكػػاليؼ

تتحمميػػا المنظمػػة بػػدوف مػػردود اقتصػػادي ،وتػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ البرنػػامج االحصػػائي( )SPSSباالعتمػػاد
عمى معامؿ االرتباط سػبيرماف ،معامػؿ االنحػدار السػبيط ،وتوصػمت الد ارسػة الػى اف التػدريب يسػيـ وبشػكؿ كبيػر
فػ ػػي تطػ ػػوير ميػ ػػارات وتعمػ ػػـ العػ ػػامميف وتحقيػ ػػؽ مسػ ػػتويات جػ ػػودة عاليػ ػػة وخمػ ػػؽ ثقافػ ػػة تنظيميػ ػػة داعمػ ػػة ألىػ ػػداؼ
واستراتيجيات المنظمة.
-6دساسةخ (ّ :)Simon, et.al., 2005ػٌْاًِب(االعتزشار٘غ٘بد الزٌبفغت٘خ ّاالدا فتٖ كتشكبد الغت٘بؽخ االعتجبً٘خ).
ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقات بػيف االسػتراتيجيات التنافسػية ومقػاييس االداء فػي شػركات السػياحة االسػبانية،
ومف خالؿ اعتماد الدراسة عمى تحميؿ عينة الدراسة المكونة مف عدد مف الشركات االوربية ،واستخدمت الد ارسػة
عينة تضـ ( )189شركة سياحية واعتمػدت اإلسػتراتيجية التنافسػية عمػى تصػنيؼ (مػايمز وسػنو) .وافترضػت ىػذه
الد ارسػػة وجػػود عالقػػة وثيقػػة بػػيف االسػػتراتيجيات التنافسػػية لمشػػركة( الكمفػػة والنوعيػػة والتركيػػز) ومسػػتويات االداء

المتحقؽ في اقساـ وشعب الشركة واف مستويات االداء قابمة لمنمو عف طريؽ تػدريب العػامميف وتحسػيف اجػراءات
العمػػؿ والوظيفػػة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى اف ثالثػػة انػواع مػػف اإلسػػتراتيجيات مػػف المحتمػػؿ اف يكػػوف اداءىػػا جي ػػدا
وىػي (المنقبوف والمدافعوف والمحمموف) بالمقابؿ فاف إستراتيجية المستجيبيف مرتبطة بػاألداء الضػعيؼ وكػذلؾ بػاف
اي شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ اإلسػػتراتيجية االيجابيػػة الػػثالث ىػػو شػػكؿ فعػػاؿ لمتنػػافس والتنظػػيـ ويمكػػف اف يكػػوف ناجحػػا
بصورة متساوية في اية بيئة اذا قامت الشركة بتنفيذه بصورة منسجمة.
المبحث الثاني :الجانب النظري لمبحث
اوالً :العممية التدريبية:

 -1مفهوم التكدريب  :يعػد التػدريب احػد المػداخؿ االكثػر انتشػا اًر والمسػتخدـ فػي المنظمػات ،وتقػدـ المنظمػة التػدريب

لتجع ػػؿ الع ػػامميف عم ػػى معرف ػػة ب ػػبعم الموض ػػوعات مث ػػؿ ف ػػرؽ العم ػػؿ ،والتن ػػوع ،وال ػػذكاء وكيفي ػػة االحاط ػػة ب ػػالجودة،

ومي ػػارات االتص ػػاؿ ،واالدارة بالمش ػػاركة ،وتي ػػدؼ بػ ػرامج الت ػػدريب إل ػػى تغيي ػػر س ػػموؾ الع ػػامميف ومي ػػاراتيـ م ػػف خ ػػالؿ
المختصػػيف فػػي م اركػػز التػػدريب .)Daft,2003:392(.ويع ػرؼ التػػدريب عمػػى انػػو" عمميػػة الػػتعمـ التػػي يػػتـ تنظيميػػا
بطريقػ ػػة منتظمػ ػػة لتزويػ ػػد الموظػ ػػؼ بالمعرفػ ػػة والميػ ػػارات واالتجاىػ ػػات المطموبػ ػػة لتنفيػ ػػذ ميامػ ػػو وتحسػ ػػيف أداء عممػ ػػو
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الحػػالي"( .)Yahaya,et.al.,2009:85كمػػا انػػو" نشػػاط مخطػػط لنقػػؿ المعرفػػة وتنميػػة نمػػاذج التفكيػػر وأنمػػاط األف ػراد
العامميف مف اجؿ تغييػر سػموكيـ لسػد الفجػوة بػيف األداء الفعمػي ومسػتوى األداء المطمػوب" (.السػامرائي.)40:2010،

وعػػرؼ التػػدريب ايض ػاً بانػػو" عمميػػة تزويػػد المػػوظفيف بميػػارات خاصػػة أو مسػػاعدتيـ لتصػػحيح القصػػور فػػي مسػػتوى

أدائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالي").(Mejia,et.al.,2012:259وىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ فوائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد عديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة لعمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب منيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا-:
):)Mahapatro,2010:282
أ -زيادة الرضا الوظيفي ومعنويات الموظفيف.
ب -زيادة تحفيز الموظفيف.

ت -زيادة كفاءة العمميات وتحقيؽ مكاسب مالية.

ث -زيادة القدرة عمى تبني تكنولوجيا واساليب جديدة.
ج -تخفيم دوراف العمؿ.

ح -زيادة االبداع في االستراتيجيات والمنتجات.
خ -تحسيف سمعة الشركة.

واتسػػاقاً مػػع مػػا تػػـ ذكػره اعػػاله فالباحثػػة تجػػد اف التػػدريب ىػػو عمميػػة مخططػػة ومسػػتمرة تيػػدؼ الػػى اكسػػاب العػػامميف

ميارات ومعارؼ واتجاىات وميوؿ جديدة او تعديؿ سموكيات قائمة لمواكبة متطمبات التطوير الوظيفي المستمر.

 -2أهميككة التككدريب :أف أىميػػة التػػدريب ال تنحصػػر فػػي كونػػو الوسػػيمة األساسػػية فػػي ترقيػػة العنصػػر البشػػري لمواكبػػة
التغيرات في البيئة الداخمية والخارجيػة ،وانمػا تتعػدى ذلػؾ إلػى تنميػة وتحسػيف العالقػة الرابطػة بػيف أعضػاء المنظمػة،

بمػػا فػػييـ المػػدير والعمػػاؿ وتحسػػيف سػػمعة المنظمػػة وىػػذا مػػا يعػػزز ميزتيػػا التنافسػػية بينيػػا وبػػيف المؤسسػػات األخػػرى،
خاصة وأف التدريب يعالج اامب المشاكؿ المتعمقة بالتطورات التكنمولوجية الحاصمة في البيئة الداخمية والخارجية في

المنظم ػ ػػة وك ػ ػػذا مش ػ ػػاكؿ األداء واالنتاجي ػ ػػة والج ػ ػػودة ،وى ػ ػػذا يص ػ ػػقؿ مي ػ ػػارات ومع ػ ػػارؼ العنص ػ ػػر البش ػ ػػري (.نػ ػ ػزاز و
وزاع .)22:2008،ويػ ػػرى كػ ػػؿ مػ ػػف()Noe,et,al,2006:250(ّ)Schuler,1995:504(ّ )Dessler,2002:275
إف أىمية التدريب تتمثؿ باآلتي-:
أ -زيادة االنتاج وتحسيف األداء النوعي عمى المستوى المنظمي واف الميارات التي يحققيا التدريب تسيـ بشكؿ
فعاؿ في تحسيف األداء الوظيفي لمعامميف.

ب -يعد التدريب مف الوسائؿ االيجابية في إعداد وتأىيؿ قوى بشرية قادرة عمى أف تشغؿ وظائؼ جديدة داخؿ
المنظمة.

ت -يسيـ التدريب في ترشيد الق اررات االدارية ورفع مستوى أدائيا بكفاءة وفاعمية.

ث -يسيـ التدريب في استقرار العجمة اإلنتاجية بصورة شاممة إذ إف الموظفيف المدربيف بكفاءة وفاعمية االباً ما
يقوموف بأداء عمميـ بالشكؿ السميـ مما ينعكس عمى األداء العاـ لممنظمة بشكؿ ايجابي.
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 -3مراحل العممية التدريبية :تتكوف العممية التدريبية مف أربع مراحؿ أساسية ( العزاوي:)8:2005 ،

أ -مرحمة تحديكد االحتياجكات التدريبيكة :تعػددت تعريفػات االحتياجػات التدريبيػة بتعػدد وجيػات النظػر حوليػا ،وتنشػأ
الحاجة لمتدريب عندما تكوف ىنػاؾ فجػوة بػيف مػا يمتمكػو الفػرد ،وبػيف مػا يجػب أف يمتمكػو فػي مجػاؿ مػا ،وقػد عرفػت

االحتياجات التدريبية بأنيا حجـ الفجوة ما بػيف االداء الفعمػي مػف قبػؿ شػخص معػيف "كمػاً ونوعػاً" وبػيف مػا يجػب أف

يك ػ ػوف عميػ ػػو األداء المطمػ ػػوب وفق ػ ػاً لممعػ ػػايير والمقػ ػػاييس واألىػ ػػداؼ والخطػ ػػط المعتمػ ػػدة( الحكػ ػػيـ  .)5:2003 ،أمػ ػػا
(الخطيػػب  )44:2006،فقػػد عػػرؼ االحتياجػػات التدريبيػػة بأني ػػا" مجم ػػوع التغييػ ػرات المطم ػػوب إحػػداثيا فػػي مع ػػارؼ
وميارات واتجاىات األفراد العامميف ،لتعديؿ أو تطوير سموكيـ ،أو اسػتحداث السػموؾ المراػوب صػدوره عػنيـ الػذي
يمكف اف يحقؽ الكفاية االنتاجية في أدائيـ والقضاء عمى نػواحي القصػور أو العجػز فػي ىػذا األداء ،وبالتػالي زيػادة
فاعميتيـ في العمؿ".

وبمعنػػى اخػػر فػػاف االحتياجػػات التدريبيػػة ىػػي الفػػرؽ بػػيف المسػػتوى الواجػػب تػوافره عنػػد الفػػرد الػػذي يػػؤدي ىػػذا العمػػؿ
وذلػػؾ فػػي عنصػػر واحػػداً أو أكثػػر مػػف عناصػػر األداء الػػوظيفي كاالسػػتعداد النفسػػي أو القػػدرات االبداعيػػة أو تحمػػؿ

المسػػؤولية ،كمػػا ينبغػػي االشػػارة إلػػى أف الحاجػػة التدريبيػػة ال تػػتـ لم ػرة واحػػدة بػػؿ ىػػي حاجػػة مسػػتمرة تػػالزـ المسػػار

الوظيفي لكؿ الموظفيف ،وعمى ذلؾ فالحاجة التدريبية ىي الفرؽ بيف المعارؼ والميػارات واالتجاىػات الػالزـ توافرىػا
لدى العامميف وما ىو متوافر لدييـ فعالً مف ىذه العناصر( ممدعوف.)11:2003 ،
ب -تصميم البرنامج التدريبي :وتتضمف عممية التصميـ عدة اجراءات منيا (:عميوة:)65-57 :2001 ،

(اوالً) تحديد الموضوعات المطموب التدريب عميها بدقة :بعد التعرؼ عمى المشكالت والثغرات في المواقع التنظيميػة
لممنظمة يتـ تحديد ما يجب أف يعممو المجاؿ التدريبي لكي يتـ تجاوز تمؾ المشاكؿ او تمؾ األخطاء.

(ثانياً) تحديد درجة العمق والشمول في عرض الموضكوعات :يقصػد بدرجػة العمػؽ المػدى الػذي يػذىب اليػو البرنػامج

التػدريبي فػي عػرم أصػوؿ الموضػػوعات وجػذورىا النظريػة أو الفمسػفية ،أمػا درجػػة الشػموؿ فيقصػد بيػا التنػػوع

في عرم الجوانب المختمفة لمموضوع.
(ثالث كاً) إعككداد المككادة التدريبيككة وصككياصتها فككي صككورة ميئمككة لممتككدربين :ويقصػػد بالمػػادة التدريبيػػة مجموعػػة مػػف
المعمومات أو المفاىيـ أو األمثمة والنماذج العممية التي تشرح وتوضح موضوعاً بذاتو ،وبالتالي مف الضروري

تحديد الموضوعات بدقة لكؿ برنامج.

(رابعكاً) تحديككد التتككابع فككي عككرض الموضككوعات :وتقػػوـ فكػرة التتػػابع المنطقػػي ىػػذه عمػػى اعتبػػار إف البرنػػامج التػػدريبي
وحدة متكاممة يتـ تقسيميا إلى وحدات فرعية ترتبط فيما بينيا بمنطؽ واحد محدد.

(خامسكاً) اختيككار السككموب التككدريبي المناسككب لكككل موضككوع :ويعنػػي الطريقػة التػػي تسػػتخدـ لنقػؿ المػػادة التدريبيػػة مػػف
المدرب الى المتدرب بصورة تنتج األثر المطموب.

ت -تنفيذ البرنامج التدريبي :وتتضمف ىذه المرحمة نقؿ البرنامج التدريبي مػف الواقػع النظػري إلػى الواقػع العممػي ،إذ
تبػػدأ عمميػػة التنفيػػذ الفعمػػي لمبرنػػامج(.الييتي .)218:2000،وتنطػػوي خطػػوة تنفيػػذ الب ػرامج التدريبيػػة عمػػى وضػػع
خطة التنفيذ والتي يجب أف تأخذ بعيف االعتبار الجوانب األتية( :عسكر.)23:2007،
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(اوالً) اختيككار التوقيككت المناسككب :ويتضػػمف موعػػد بػػدء البرنػػامج وموعػػد انتيائػػو ،توزيػػع العمػػؿ التػػدريبي خػػالؿ فت ػرة
البرنامج ،وتنسيؽ التتابع الزمني لمموضوعات التدريبية المختمفة.

(ثانياً) إعداد مكان البرنامج :يتضمف اختيار المكاف وتييئتػو وفقػاً لمتطمبػات البرنػامج ،تصػميـ جمػوس المتػدربيف مػع
تعييف مكاف المدرب ،وتحديد المستمزمات والوسائؿ والمعدات الالزمة والضرورية في كؿ برنامج تدريبي.

(ثالث كاً) تجهيككز المطبوعككات :ويشػػمؿ اسػػتالـ المطبوعػػات مػػف القػػائميف بمعػػدادىا عمميػاً ،واجػراء الطباعػػة والتجميػػد ثػػـ
إجراءات التوزيع عمى المتدربيف وفقاً لمخطة العممية لمبرنامج.

ث -تقويم البرنامج التدريبي :تعد الرقابة جزء ال يتج أز مػف العمػؿ اإلداري ،وتيػدؼ إلػى التأكػد مػف تحقيػؽ األىػداؼ
المحددة بوصؼ التدريب جزء ال يتج أز مف اإلدارة الناجحة ،فال بد مف أف يشتمؿ عمى عنصر التقيػيـ لمتأكػد مػف

م ػػدى تحقيق ػػو لاى ػػداؼ المح ػػددة ل ػػو ،وى ػػي زي ػػادة كف ػػاءة المت ػػدربيف بم ػػا ي ػػنعكس عم ػػى تخف ػػيم التك ػػاليؼ وزيػ ػادة
اإليرادات وتحقيؽ الجودة في تقديـ الخدمات ( القريوتي .)180:2010،والشكؿ( )2يبيف مراحؿ عممية التدريب
تحديد
االحتياجات
التدريبية

تنفيذ
البرامج
التدريبية

تصميم
البرامج
التدريبية

تقويم
البرامج
التدريبية

الشكل( )2مراحل عممية التدريب
الوظذس :ػغبف ،هؼزض ػجذ القبدس ،الزو٘ض فٖ ئداسح الوْاسد الجششٗخ ،هْعْػخ الزو٘٘ض اإلداسٕ ،الغض
الغبثغ ،هٌشْساد ارؾبد الوظبسف الؼشث٘خ ،2008 ،ص.13
ثانياً :االستراتيجيات التنافسية

 -1مفهوم االستراتيجية :عرؼ)(Thompson& Strickland, 1998: 4االستراتيجية عمى انيا" عممية يتمكف

المدراء مف خالليا انشاء اتجاه طويؿ األمد لممنظمة ،وتحديد أىدافيا في ضوء المتغيرات الداخمية والخارجية ذات

العالقة .ويرى ()Daft,2001:37االستراتيجية بانيا" خطة التفاعؿ مع البيئة التنافسية إلنجاز أىداؼ المنظمة.

واالستراتيجية ىي ما تقوـ بو اإلدارة العميا مف أعماؿ ذات أىمية كبيرة لممنظمة ،كما انيا تشير إلى الق اررات
التوجييية األساسية ،أي بمعنى األارام والرسالة والمقاصد األساسية (بني حمداف وادريس.)167 :2009 ،
والباحثة ترى اف االستراتيجية ىي خطة طويمة االمد تعمؿ المنظمة مف خالليا عمى تحقيؽ التوافؽ بيف اىدافيا
وقدرتيا وفرصيا المتغيرة لتحقيؽ ميزة تنافسية فريدة ال يمكف لاخريف تقميدىا.
 -2مفهوم إستراتيجيات العمال (التنافسية) :ينظر إلى إستراتيجية األعماؿ (التنافسية) عمى إنيا الخطة المصممة

لجمع المقدرات الجوىرية التي ساىمت بيا الوظائؼ وتوحيدىا بقصد اختيار الموقؼ الذي مف شانو أف يكسب

المنظمة ميزة تنافسية في الميداف الذي تمارس فيو أعماليا ،كما تمثؿ خطة المديريف الستخداـ موارد المنظمة
ومقدراتيا المميزة لبموغ الميزة التنافسية (رشيد وجالب .)2008:300 ،وأف اختيار الموقؼ التنافسي الفريد ليس كافياً
لضماف امتالؾ المنظمة الميزة التنافسية وذلؾ الف ىذا الموقؼ يمكف أف يقمد بطريقتيف ىما.)1996: 70.Porter(:
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أف يرتب المنافس موقفو التنافسي لمواجية األداء المتميز أي أف المنافس يعيد النظر في نشاطاتو الحالية
ويقمد نشاطات المنظمة ذات الموقؼ التنافسي الفردي.

ب -أف يبقى المنافس في موقفو الحالي ويسعى بنفس الوقت لمحصوؿ عمى ما يتميز بو اآلخروف ،أي إف
المنافس يبقى عمى نشاطاتو الحالية ويقمد نشاطات المنظمة ذات الموقؼ التنافسي الفريد.

 -3العوامل المؤثرة في صياصة االستراتيجية التنافسية :ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في صيااة االستراتيجية تتمثؿ
باآلتي.)Porter,1980:18 ( :

أ -نقاط قوة المنظمة ونقاط ضعفيا.

ب-القيـ الشخصية لممديريف التنفيذييف الرئيسيف أو األفراد المؤثريف.
ت-الفرص والتيديدات البيئية الخارجية.

ث-ما ينظره المجتمع مف المنظمة (التوقعات االجتماعية).

 -4أَواع االسزشاريديبد انزُبفسيخ :سيتـ التطرؽ إلى االستراتيجيات التنافسية التي جرى طرحيا مف قبؿ الباحثيف
في ىذا المجاؿ ،فقد صنؼ(  (Porterاالستراتيجيات التنافسية إلى ثالث استراتيجيات ىي -:

أ -إستراتيجية قيادة الكمفة :أي أف تسعى المنظمة إلى إف تكوف منتجاتيا اقؿ تكمفة في السوؽ (دٗغلش:2009 ،
، )56إذ تتميز بقدرتيا عمى أنتاج وبيع المنتجات ذاتيا بأسعاراقؿ مف المنافسيف(أماؿ وعمي)7 :2011،

وتتطمب استراتيجية قيادة الكمفة العمؿ عمى تشييد تسييالت تساعد المنظمة عمى الوصوؿ إلى الحجـ الكفوء

وتخفيم الكمؼ مف خالؿ الخبرة والعمؿ عمى خفم المصروفات اير المباشرة ،فضالً عف تدني الكمفة في

مجاالت أخرى مثؿ البحث والتطوير ،ورجاؿ البيع واإلعالف والخدمات ،حيث يساعد ذلؾ عمى إنتاج منتجات
نمطية بكمفة منخفضة جداً لموحدة ،لتحقيؽ ميزة الكمفة األقؿ( ،)Gregory, et al.,: 2005كما يوضح ذلؾ
شكؿ (.)3

التميز

قيادة الكلفة

مدى واسع
مجال التميز
مدى ضيق

التركيز

شكل ( )3إنموذج بورتر لإلستراتيجيات التنافسية
Source: Porter, Michael, 1980, Competitive Strategy, the free press (N . Y), p:39.
ة-

إستراتيجية التميز :ويعنى قدرة المنظمة عمى تقديـ منتج فريد ذي قيمػة مرتفعػة مػف وجيػة نظػر الزبػوف تتضػمف
 " :جػػودة أعمػػى  ،وخصػػائص فريػػدة  ،وخػػدمات مػػا بعػػد البيػػع " (بػػو شػػعور وفػػالؽ  .)6 : 2011،حيػػث يػػرى

( )porterأف ى ػػذه االس ػػتراتيجية ت ػػوفر حمايػ ػػة لموح ػػدة االقتص ػػادية م ػػف المنافسػ ػػيف بس ػػبب والء الزبػػػوف لممنػ ػػتج
األصػػمي وحساسػػيتو القميمػػة تجػػاه السػػعر بالوقػػت نفسػػو سػػيقمؿ خيػػار التمػػايز مػػف قػػوة مسػػاومة الزبػػائف والمجي ػزيف
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عمى السعر نتيجة نقص البدائؿ المتنافسة أو القابمة لممقارنة بيا ( .)porter ,m.et al ; 1998:38ومف خػالؿ

استراتيجية التميز فمف السمات والخصائص الفريدة لمنتَج المنظمة (عػدا الكمفػة) تقػدـ قيمػة إلػى الزبػوف ،وعمومػاً
فػػمف المنظمػػة التػػي تسػػتخدـ إسػػتراتيجية التميػػز تسػػعى الف تكػػوف مختمفػػة عػػف منافسػػييا بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف
األبعػػاد ،وكممػػا كػػاف التشػػابو اقػػؿ بػػيف خػػدمات منتَجػػات منظمػػة معينػػة مػػع خػػدمات ومنتَجػػات منافسػػييا كانػػت
المنظمة بمأمف مف إجراءات المنظمات المنافسة ).(Hitt, et al ., 2001: 160

د -إسككتراتيجية التركيككز :تسػػتيدؼ ىػػذه االسػػتراتيجية بنػػاء مي ػزة تنافسػػية لممنظمػػة وتحقيػػؽ موقػػع افضػػؿ فػػي السػػوؽ
والتفوؽ عبر تعامميا مع مجموعة معينة مف الزبائف وفي جزء او قطاع معيف مف السوؽ بطريقة اكثػر كفػاءة مػف
منافسييا الذيف يتعامموف مع قطاعات اكبر في السوؽ ،ونتيجة لػذلؾ تػتمكف المنظمػة مػف تحقيػؽ التفػوؽ بتقػديميا

منتج لجزء مػف السػوؽ بطريقػة كفػؤة( الصػميدعي ويوسػؼ .)252:2011،وتنقسػـ ىػذه االسػتراتيجية عمػى نػوعيف
رئيسيف ىما ):)Lin& Lee.2010:180 ( ،)Acar & Zwhir,2010:692
(اوالً) التركيكز عمككخ تخفككيض الكمكف :اذ تسػػتند المنظمػة الػػى خفػم الكمػػؼ ومواصػمة خدمػػة جػزء محػػدد مػف السػػوؽ،
ألف المنظمػػات او وحػػدات االعمػػاؿ المتبنيػػة ليػػذه االسػػتراتيجية تنػػتج منتجػػات ايػػر مكمفػػة وتقػػدميا لمزبػػائف
المستيدفيف والمتصفيف بحساسيتيـ تجاه السعر.
(ثاني كاً) التركيككز عمككخ تمككايز المنتجككات :يػػتـ تبنػػي ىػػذه االسػػتراتيجية مػػف المنظمػػات التػػي تنػػتج منتجػػات ذات صػػفات
وخصػائص عاليػة ومتوافقػػة مػع الحاجػات الخاصػػة بشػريحة معينػة مػػف الزبػائف وفػي جػػزء محػدود مػف السػػوؽ والف

الطمب عمى ىذه المنتجات يتصؼ بانو اير مرف إذ يمكف بيعيا بأسعار مرتفعة.

أف إستراتيجية التركيز المستندة عمى الكمفة المنخفضة أو التمايز تكوف مالئمة لممنظمة فػي ظػؿ تػوافر مجموعػة مػف
الشروط منيا( :يحيى ويوسؼ.)97 :2007 ،
(اوالً) أف يكوف القطاع السوقي المستيدؼ كبي اًر بالدرجة التي يمكف أف يحقؽ مف خالليا الربح.

(ثانياً) أف تكوف ىناؾ احتمالية نمو مرتفعة لمقطاع السوقي المستيدؼ.

(ثالثاً) أف يكوف لدى المنظمة الموارد الالزمة لمعمؿ في ذلؾ القطاع بصورة فاعمة.

(رابعكككاً) أف تكػػوف المنظمػػة قػػادرة لمػػدفاع عػػف نفسػػيا أمػػاـ المنافسػػيف مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى سػػمعتيا وعالمتيػػا
التجارية أماـ زبائنيا.

ثالثكاً :عيقككة العمميككة التدريبيككة بتحقيككق االسككتراتيجيات التنافسككية :يمكػػف لممنظمػػة تحقيػػؽ االسػػتراتيجيات التنافسػػية
مػػف خػػالؿ نجاحيػػا فػػي التعامػػؿ مػػع التحػػديات التنافسػػية عػػف طريػػؽ التػػدريب الػػذي يحقػػؽ مػػا يػػأتيNoe, et.al, (:

)1994:418-419
 .1صٗبدح هؼشفخ األفشاد ثبلضقبفخ ّالوٌبفغخ الخبسع٘خ .
 .2الزأكذ هي أى األفشاد ٗوزلكْى الوِبساد األعبع٘خ للزؼبهل هغ الزقبًخ الغذٗذح.
 .3دػن ئدساك األفشاد ّفِوِن ك٘ف٘تخ الؼوتل ثظتْسح فبػلتخ هتي خترق الفتشع الوغتبػذح فتٖ رؼضٗتض عتْدح الغتلؼخ
ّالخذهخ .
 .4الزأك٘ذ ػلٔ أى صقبفخ الوٌظوخ رشكض ػلٔ االثزكبس ّاإلثذاع ّالزؼلن .
 .5الؼول ػلٔ عؼل هِبساد األفشاد هطلقخ ل٘زؼبهلْا هغ إٔ رغ٘٘ش .
 .6ئػذاد األفشاد ل٘ؼولْا ثظْسح أكضش فبػل٘خ ف٘وب ثٌِ٘ن .
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ّأكتبسد(ثشًْؽٖ (445 : 2001 ،ئلتٔ أى ّاؽتذام هتي خظتبدض الؼظتش الؾتذٗش ُتْ الزغ٘٘تش الوغتزوش ،مه اوتب ٗغؼتل
ػول٘تتخ رؼلتتن الؼتتبهل٘ي هِتتبساد عذٗتتذح ؽبلتتخ هغتتزوشح ُّ ،تتزا ٗزطلتتت الزتتذسٗت الوغتتزوش(،)Continuous training
فوْظت الوغتتزقجل عت٘ؾزبط ئلتتٔ أى ٗشتزشك فتتٖ دّسح رتتذسٗت كلوتب ؽظتتل رغ٘٘تش فتتٖ الزكٌْلْع٘تب أّ الوؼتتبسف ؽزتتٔ
ٗؾزفع ثزأُ٘لَ ّٗزوكي هي أدا الوِبم الوكل ثِب ثشكل أفؼل.
انًجحث انثبنث :اندبَت انعًهي نهجحث
اوالً:يسزوى اخبثبد افشاد انعيُخ انًجحوثخ عٍ يزغيش انعًهيخ انزذسيجيخ
اندذول( )2يسزوى اخبثبد انعيُخ انًجحوثخ عٍ يزغيش انعًهيخ انزذسيجيخ
االسئهخ

انًزغيشاد

رؾذد الكل٘خ ؽبعزِب هي الزذسٗت ثأعلْة هخطؾ ّفقب م ألُذاف هؾذدح.رؾذد الكل٘خ ؽبعزِب هي الزذسٗت ّفقب م لوزطلجبرِب الفؼل٘خ.-رذسط الكل٘خ هِبساد االفشاد ّ الؾبعخ الٔ رطْٗشُب فٖ ػْ الزطْساد الج٘ئ٘خ.

رؾذٗذ
االؽز٘بعبد -رتإهي الكل٘تتخ اى رؾذٗتتذ االؽز٘بعتتبد الزذسٗج٘تتخ ثذقتخ ٗغتتِن فتتٖ ًغتتبػ ػول٘تتخ
الزذسٗج٘خ الزذسٗت ّاكغبة االفشاد الوِبساد الوطلْثخ.
-رؼزوذ الكل٘خ ػٌذ رؾذٗذ االؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ اعلْة (ّط

رظو٘ن
الجشًبهظ
الزذسٗجٖ

رٌف٘ز
الجشًبهظ
الزذسٗجٖ

رقْٗن
الجشًبهظ
الزذسٗجٖ

ّرؾل٘ل الْظبد ).

االخًبني
رتتتْفش الكل٘تتتخ الوغتتتزلضهبد الؼتتتشّسٗخ(قبػبد ّ ،عتتتبدل رتتتذسٗت عتتتوؼ٘خّثظشٗخ) إلروبم ػول٘خ الزذسٗت.
رْفش الكل٘خ كْادس رذسٗج٘خ قبدسح ػلتٔ اٗظتبق الوتبدح الزذسٗج٘تخ للوشتبسك٘يثبلجشًبهظ
رؼول الكل٘خ ػلٔ رؾذٗتذ االُتذاف الوطلتْة رؾق٘قِتب ػٌتذ رظتو٘ن الجشًتبهظالزذسٗجٖ.
رْفش الكل٘خ هْاسد هبل٘خ كبف٘خ لزغط٘خ ًفقبد الؼول٘خ الزذسٗج٘خ.رؾشص الكل٘خ ػلٔ اى ركْى الوْاد الزذسٗج٘تخ هْاكجتخ لررغبُتبد االداسٗتخالؾذٗضخ.
االخًبني
رتتتْفش الكل٘تتتخ خلتتت٘ؾ هزغتتتبًظ هتتتي الوزتتتذسث٘ي ػٌتتتذ الجتتتذ ثزٌف٘تتتز الجشًتتتبهظالزذسٗجٖ.
رؾذد الكل٘خ كخظب كفْ ام ٗششف ػلٔ ػول٘خ رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ.رتإهي الكل٘تخ ثتبى الزٌف٘تز الٌتبعؼ للجشًتبهظ الزتذسٗجٖ ٗؼزوتذ ػلتٔ دقتخ رؾذٗتذاالؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ ّػلٔ الزظو٘ن الغ٘ذ للجشًبهظ.
رِتزن الكل٘تخ ثْقتذ ثذاٗتخ ًِّبٗتخ الجشًتبهظ ػٌتذ الجتذ ثؼول٘تخ رٌف٘تز الجشًتبهظالزذسٗجٖ.
رإهي الكل٘خ ثبى ًغتبػ رٌف٘تز الجشًتبهظ الزتذسٗجٖ ٗزْقت ػلتٔ االلزتضام الزتبمثفقشاد الجشًبهظ الزذسٗجٖ الوؾذد علفبم.
االخًبني
رإهي الكل٘خ ثأُو٘خ رقْٗن الجشًبهظ الزذسٗجٖ لزؾذٗذ هذٓ فبػل٘زِب ّكفبدزِب.رؼزوذ الكل٘خ ػلٔ هجذأ الضْاة ّالؼقبة فٖ ػْ ًزبدظ الزقْٗن.رؼول الكل٘خ ّثؼذ اًزِب الجشًبهظ الزذسٗجٖ ػلتٔ اخزجتبس الوزتذسث٘ي لوؼشفتخهب اكزغجٍْ هي هِبساد.
ٗزن االعزفبدح هي ػول٘خ رقْٗن الجشًبهظ الزذسٗجٖ هي خترق رؾذٗتذ الغتلج٘بدّاالٗغبث٘بد كزغزٗخ ػكغ٘خ.
رغِن الجشاهظ الزذسٗج٘خ فٖ صٗبدح هِبساد ّخجشاد ّقذساد الوزذسث٘ي.االخًبني
االخًبني

المصدر :مخرجات الحاسوب
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انوسط
انحسبثي
3.62
4.33
4.10
3.33

انًعيبسي
1.011
0.846
1.031
1.373

4.24
3.924
3.29

0.759
0.636
0.636

3.95

1.413

4.00

0.541

4.19
4.14

0.740
0.843

3.914
4.12

0.8346
1.017

3.81
3.93

0.994
0.527

4.10

0.821

3.95

0.909

3.982
3.86
3.86
3.86

0.8536
0.843
0.783
0.718

3.92

0.680

3.86
3.872
3.139

0.486
0.702
0.6788

االَحشاف

انزشريت

2

3

1

4
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بيف الجدوؿ( )2اف قيمة اجمالي الوسط الحسابي لمتغير العممية التدريبية بمغت( )3.139وىي اعمى مف قيمة الوسط
الحسابي الفرضي وبانحراؼ معياري( )0.6788وىذا دليؿ اىتماـ الكمية ميػداف البحػث بعمميػات تػدريب العػامميف فييػا
باعتبارىـ اىػـ مواردىػا ومػف خالليػـ تحقػؽ اىػدافيا ،امػا بالنسػبة لابعػاد الفرعيػة فقػد جػاء بعػد تنفيػذ البرنػامج التػدريبي
بالمرتبة االولى مف حيث االىمية فقد حقؽ اعمى قيمة وسط حسابي اذ بمغت( )3.982وانحراؼ معياري(،)0.8536
في حيف حقؽ بعد تحديد االحتياجات التدريبية المرتبة الثانية بوسط حسابي ( )3.924وبانحراؼ معيػاري(،)1.004

امػػا بعػػد تصػػميـ البرنػػامج التػػدريبي فقػػد احتػػؿ المرتبػػة الثالثػػة حيػػث بمغػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػابي( )3.914وبػػانحراؼ

معياري( ،)0.8346اما بعد تقويـ البرنامج التدريبي فقد احتؿ المرتبة الرابعة واالخيػرة اذ بمغػت قيمػة الوسػط الحسػابي
( )3.872وب ػػانحراؼ معي ػػاري( )0.702وج ػػاءت ى ػػذه النت ػػائج منس ػػجمة م ػػع قيم ػػة الوس ػػط الحس ػػابي ألجم ػػالي متغي ػػر
العمميػػة التدريبيػػة وجميعيػػا اعمػػى مػػف قيمػػة الوسػػط الفرضػػي البالغػػة( ،)3وتؤكػػد ىػػذه النتػػائج اتفػػاؽ معظػػـ اف ػراد العينػػة
المبحوثة عمى اىتماـ الكمية ميداف البحث ببرامجيا التدريبية.
ثانيا :تحميل عيقة التأثير
الفرضية الرئيسة :والتي تنص " يوجد تأثير ذو داللة معنوية لمعممية التدريبية في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية

في المنظمة المبحوثة "وتتفرع منيا اربع فرضيات فرعية" .

تـ االستعانة بنتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط الختبار االثر المعنوي بيف ابعاد العممية التدريبية والتي تـ

ترميزىا ( )X1,X2,X3,X4وبيف االستراتيجيات التنافسية( ،)Yوتـ االعتماد عمى قيمة ( )Fالمحسوبة في اختبار
تأثير معنوية المتغيرات المستقمة في المتغير االستجابي ،وفي ضوء الفرضية بينيما تمت صيااة عالقة دالية بينيما
كما في المعادلة االتية:

=Y

وصوالً إلى نتائج لقبوؿ او رفم الفرضية الرئيسة وما ينبثؽ منيا مف فرضيات فرعية والجدوؿ ( )3يبيف نتائج
التحميؿ-:

جدول( )3نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط بين ابعاد العممية التدريبية واالستراتيجيات التنافسية ()N=64
انًزغيشاد انًسزقهخ

انًزغيش انزبثع

قيًخ انحذ
انثبثذ a
2.64

رؾذٗذ الجشًبهظ الزذسٗجٖX1
رظو٘ن الجشًبهظ الزذسٗجٖ
2.51
X2
االعزشار٘غ٘بد
2.32
رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ X3
الزٌبفغ٘خ Y
رق٘٘ن الجشًبهظ الزذسٗجٖ
1.53
X4
1.69
اعوبلٖ الؼول٘خالزذسٗج٘خ
 Fالغذّل٘خ ثوغزْٓ داللخ 4.01 =0.05

قيًخ F
انًحسوثخ
5.61

0.28

يعبيم
االَحذاسB
0.32

0.05

ْٗعذ رأص٘ش

0.27

0.34

4.99

0.05

ْٗعذ رأص٘ش

0.31

0.39

6.12

0.05

ْٗعذ رأص٘ش

0.44

0.56

15.06

0.01

ْٗعذ رأص٘ش

0.34

0.01
15.76
0.76
 Fالغذّل٘خ ثوغزْٓ داللخ 7.08 =0.01

R2

يسزوى انًعُويخ

ْٗعذ رأص٘ش

الوظذس هخشعبد الؾبعْة
 -1بمغت قيمة( )Fالمحسوبة ل ػػ( تحديد البرنامج التدريبي) والتي تـ ترميزىا بالجدوؿ( )5.61( )X1وىي اكبر مف

قيمتيا الجدولية والبالغة ( )4.01بمستوى معنويو ( )0.05وبدرجة حريو( ،)%95وىذا ما يؤكد وجود تأثير

لػ ػػ(تحديد البرنامج التدريبي) في المتغير التابع(االستراتيجيات التنافسية) .كما يمكف مالحظة الثابت()a=2.64
وىذا يعني اف ىناؾ وجود لالستراتيجيات التنافسية مقداره ( . )2.64كما بمغت قيمة معامؿ التحديد ( )R2وىي
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العملية التدريبية وتأثيرها في االستراتيجية .....

تمثؿ نسبة االنخفام في االخطاء عند استخداـ معادلة االنحدار ،وكاف مقدار( ،)0.28وىذا يعني اف
مقداره( ) %28مف التبايف الحاصؿ في المتغير التابع ىو تبايف مفسر بفعؿ المتغير المستقؿ ،اما قيمة
( )BX1=0.32فيي تدؿ عمى اف تغي اًر بمقدار وحدة واحدة في تحديد البرنامج التدريبي سيؤدي الى تغيير في
االست ارتيجيات التنافسية مقداره( ،)0.32مما يدعونا لقبوؿ الفرضية الفرعية االولى والتي تنص عمى " يوجد

تأثير ذو داللة معنوية لتحديد البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية".
 -2اظير الجدوؿ( )3اف قيمة( )Fالمحسوبة ل ػػ(تصميـ البرنامج التدريبي) والتي تـ ترميزىا بالجدوؿ()4.99( )X2

وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية والبالغة ( )4.01بمستوى معنويو ( )0.05وبدرجة حريو(، )%95وىذه يعني

وجود تأثير لػ ػػ(تصميـ البرنامج التدريبي) في المتغير التابع(االستراتيجيات التنافسية) .كما بمغت قيمة
الثابت( )a=2.51وىذا يعني اف ىناؾ وجود لالستراتيجيات التنافسية مقداره ( . )2.51كما بمغت قيمة معامؿ
التحديد ( ،)0.27( )R2وىذا يعني اف مقداره( )%27مف التبايف الحاصؿ في المتغير التابع ىو تبايف مفسر
بفعؿ المتغير المستقؿ ،اما قيمة ( ) BX2=0.34فيي تدؿ عمى اف تغي اًر مقداره وحدة واحدة في تصميـ

البرنامج التدريبي سيؤدي الى تغيير في االستراتيجيات التنافسية مقداره( ،)0.34هوب ٗذػًْب لقجْق الفشػ٘خ

الفشػ٘خ الضبً٘خ ّالزٖ رٌض" يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتصميـ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات
التنافسية" .

 -1كما بمغت قيمة( )Fالمحسوبة ل ػػ( تنفيذ البرنامج التدريبي) والتي تـ ترميزىا بالجدوؿ( )6.12( )X3وىي اكبر مف

قيمتيا الجدولية والبالغة ( )4.01بمستوى معنويو ( )0.05وبدرجة حريو(، )%95وىذا يعني وجود تأثير لػ ػػ(تنفيذ

البرنامج التدريبي) في المتغير التابع(االستراتيجيات التنافسية) .ومف خالؿ الجدوؿ( )3يمكف مالحظة
الثابت( )a=2.32وىذا يعني اف ىناؾ وجود لالستراتيجيات التنافسية مقداره (. )2.32
وبمغت قيمة معامؿ التحديد ( )R2وىو نسبة التبايف في قيـ المشاىدات التي تفسر بخط االنحدار ،وكاف
مقدار( ،)0.31وىذا يعني اف ما مقداره( )%31مف التبايف الحاصؿ في المتغير التابع ىو تبايف مفسر بفعؿ
المتغير المستقؿ ،اما قيمة ( ) BX3=0.39فيي تدؿ عمى اف تغي اًر مقداره وحدة واحدة في تنفيذ البرنامج

التدريبي سيؤدي الى تغيير في االستراتيجيات التنافسية مقداره( ،)0.39مما يدعونا لقبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة
والتي تنص عمى " يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتنفيذ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية".

 -2بيف الجدوؿ( )3اف قيمة( )Fالمحسوبة ل ػػ( تقويـ البرنامج التدريبي) والتي تـ ترميزىا بالجدوؿ()15.06( )X4

وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية والبالغة ( )7.08بمستوى معنويو ( )0.01وبدرجة حريو(، )%99وىذا يعني

وجود تأثير لػ ػػ(تقويـ البرنامج التدريبي) في المتغير التابع(االستراتيجيات التنافسية) .كما بيف الجدوؿ( )2اف
الثابت( )a=1.53وىذا يعني اف ىناؾ وجود لالستراتيجيات التنافسية مقداره ( . )1.53وبمغت قيمة معامؿ
التحديد ( )R2وىو نسبة التبايف في قيـ المشاىدات التي تفسر بخط االنحدار ،وكاف مقدار( ،)0.44وىذا يعني
اف ما مقداره( ) %44مف التبايف الحاصؿ في المتغير التابع ىو تبايف مفسر بفعؿ المتغير المستقؿ ،اما قيمة
( ) BX4=0.56فيي تدؿ عمى اف تغي اًر مقداره وحدة واحدة في تقويـ البرنامج التدريبي سيؤدي الى تغيير في
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االستراتيجيات التنافسية مقداره( ،)0.56مما يدعونا لقبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص" يوجد تأثير ذو

داللة معنوية لتقويـ البرنامج التدريبي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية".

 -3وبالرجوع الى الجدوؿ( )3لتحديد اثر اجمالي العممية التدريبية في االستراتيجيات التنافسية نجد اف قيمة()F

المحسوبة بمغت( )15.76وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية والبالغة ( )7.08بمستوى معنويو ( )0.01وبدرجة

حريو(، )%99وىذا يعني وجود تأثير ل ػ ػمعممية التدريبية في االستراتيجيات التنافسية .كما بمغت قيمة
الثابت( )a=1.69وىذا يعني اف ىناؾ وجود لالستراتيجيات التنافسية مقداره ( . )1.69وبمغت قيمة معامؿ
التحديد ( )R2وىو نسبة التبايف في قيـ المشاىدات التي تفسر بخط االنحدار ،وكاف مقدار( ،)0.34وىذا يعني
اف ما مقداره( )%34مف التبايف الحاصؿ في المتغير التابع ىو تبايف مفسر بفعؿ المتغير المستقؿ ،اما قيمة
( ) B=0.76فيي تدؿ عمى اف تغي اًر مقداره( )1في العممية التدريبية سيؤدي الى تغيير في االستراتيجيات
التنافسية مقداره(.)0.76

اجماالً يتضح مف النتائج النيائية الواردة بالجدوؿ( ،)3ثبوت صحة ومعنوية معامالت االنحدار الخاصة بأبعاد

العممية التدريبية مما يدعونا لقبوؿ الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة منيا كوف معظـ ابعاد العممية
التدريبية ليا تأثير معنوي في تحقيؽ االستراتيجيات التنافسية  ،اال اف قوة ىذا التأثير متفاوتة بيف االبعاد.
المبحث الرابع :النتائج والتوصيات
اوالً النتائج

 -1بينػػت نتػػائج البحػػث بػػاف معظػػـ عالقػػات التػػأثير بػػيف ابعػػاد العمميػػة التدريبيػػة وتحقيػػؽ االسػػتراتيجيات التنافسػػية

معنويػػة ذات داللػػة احصػػائية كمػػا أظيرتي ػػا نتػػائج تحميػػؿ االنحػػدار الخطػػي البس ػػيط والتػػي تعػػزى إلػػى الت ػػدريب
المسػتمر لعينػة البحػث فػي الكميػػة ميػداف البحػث لػدوره الفاعػؿ فػػي تحقيػؽ اسػتراتيجيات التنػافس وتحسػيف الخدمػػة

لممتعامميف معيا الشباع حاجتيـ.
 -2اعتم ػػد البح ػػث الح ػػالي( تحدي ػػد البرن ػػامج الت ػػدريبي ،تص ػػميـ البرن ػػامج الت ػػدريبي ،تنفي ػػذ البرن ػػامج الت ػػدريبي ،تقػ ػويـ
البرنامج التدريبي ) كأبعاد لمعممية التدريبية لتحقيؽ االستراتيجيات التنافسية في الكمية ميداف البحث.

 -3أظيػػرت نتػػائج البحػػث تفػػاوت مسػػتوى تػػأثير العممي ػة التدريبيػػة بمراحميػػا المختمفػػة فػػي االسػػتراتيجيات التنافسػػية و
يعػػود سػػبب ذلػػؾ إلػػى التفػػاوت بػػيف أىميػػة كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ العمميػػة التدريبيػػة وأىميػػة كػػؿ سػػتراتيجية مػػف

ستراتيجيات التنافس .
 -4كمػػا عكسػػت نتػػائج البحػػث اف بػػرامج العمميػػة التدريبيػػة الحاليػػة المسػػتخدمة فػػي الكميػػة المبحوثػػة متنوعػػة وتخػػدـ
اىدافػو اال انيػا ليسػػت بالمسػتوى المطمػوب وىػػذا يػدعو الػى ضػػرورة اىتمػاـ الكميػة بتػػوفير افضػؿ واحػدث البػرامج

التدريبية مستقبالً .

 -5وجػػود ادراؾ ووعػػي مػػف قبػػؿ العػػامميف فػػي الكميػػة المبحوثػػة بأىميػػة العمميػػة التدريبيػػة ودورىػػا الفاعػػؿ فػػي تحقيػػؽ
ػتعداد عالي ػاً فػػي اسػػتخداـ الحػػديث والمتطػػور منيػػا وبمػػا يتوافػػؽ مػػع متطمبػػات
االسػػتراتيجيات التنافسػػية وأبػػدوا اسػ ً
البيئة التنافسية .
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ثانياً :التوصيات

 -1ضرورة بناء الكمية ميداف البحث برامج تدريبية تتوائـ مع اسػتراتيجياتيا التنافسػية التػي اختارتيػا واف تعمػؿ عمػى
نشر استراتيجيتيا التنافسية وخصائصيا في كؿ المستويات االدارية لتكوف جزءاً مف العممية التدريبية.

 -2ضرورة تبنػي اسػتخداـ عمميػة التػدريب فػي المنظمػة المبحوثػة مػف اجػؿ تحقيػؽ االسػتراتيجيات التنافسػية لمواجيػة
التغييػرات الحاصػػمة فػػي بيئتيػػا وعػػدـ االكتفػػاء بقػػدرات االفػراد الحاليػػة ،ممػػا يػػنعكس ايجابيػاً عمػػى تحسػػيف خدمػػة

المتعامميف معيا .

 -3ضػػرورة قيػػاـ إدارة الكميػػة ميػػداف البحػػث باسػػتثمار نتػػائج العمميػػة التدريبيػػة بشػػكؿ جيػػد ومػػدروس لغػػرم بنػػاء
وتطوير استراتيجيات التنافس لتصبح قاعدة اساسية تنطمؽ منيا في تحقيؽ استراتجيات التنافس ولتدعيـ مركزىػا
التنافسي .
 -4تعزيز ثقافة التدريب لدى االفراد العامميف في الكمية ميداف البحث مف خالؿ تفعيؿ العمميػة التدريبيػة لمػا ليػا مػف
دور كبير في تحقيؽ االىداؼ المرجوة.

 -5ضػػرورة قي ػػاـ الكمي ػػة مي ػػداف البح ػػث باالىتمػػاـ بجمي ػػع م ارح ػػؿ العممي ػػة التدريبي ػػة لم ػػا لي ػػا م ػػف اىمي ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ
االستراتيجيات التنافسية.
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انًصبدس وانًشاخع
او ٍال :انًصبدس انعشثيخ


انكزت انعشثيخ وانًزشخًخ

 -1ثٌتتٖ ؽوتتذاى ،خبلتتذ هؾوتتذّ ،ادسٗتتظّ ،ادتتل هؾوتتذ "،اإلعتتزشار٘غ٘خ ّالزخطتت٘ؾ اإلعتتزشار٘غٖ هتتٌِظ هؼبطتتش" ،ؽ ،1داس
ال٘بصّسٕ ،ػوبى ،االسدى.2009،
 -2ثشًْؽٖ ،عؼبد ًبد " ،ئداسح الوْاسد الجششٗخ" ،ؽ ،1داس ّادل للطجبػخ ّالٌشش ،ػوبى ،األسدى.2001،
 -3الؾك٘ن ،ؽلوٖ "،الزذسٗت اإلداسٕ ث٘ي الٌظشٗخ ّالزطج٘ق" ؽ ،1داس ّادل للٌشش ّالزْصٗغ ،ػوبى ،االسدى.2003،
 -4الخط٘ت ،أؽوذ "،الزذسٗت الفؼّبق" عذاس للكزبة الؼبلوٖ ،ػوبى،االسدى.2006،
 -5دٗغتتلش  ،عتتبسٕ ،اداسح الوتتْاسد الجشتتشٗخ  ،رؼشٗتتت  ،هؾوتتذ عتت٘ذ اؽوتتذ ّ ػجتتذ الوؾغتتي ػجتتذ الوؾغتتي  ،داس الوتتشٗ للٌشتتش
ّالزْصٗغ ،الشٗبع .2009،
 -6سك٘ذ ،طبلؼ ػجذ الشػبّ ،عرة ،اؽغبى دُش" ،االداسح اإلعزشار٘غ٘خ هذخل ركتبهلٖ" ،داس الوٌتبُظ للٌشتش ّالزْصٗتغ،
ػوبى ،االسدى.2008،
 -7الظو٘ذػٖ ،هؾوْد عبعن ّْٗع  ،سدٌٗخ ػضوبى "،الزغتْٗق االعتزشار٘غٖ" ؽ ،1داس الوغت٘شح للٌشتش ّالزْصٗتغ ،ػوتبى،
االسدى2011،
 -8ػلْ٘ح ،الغ٘ذ "،رؾذٗذ االؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ" الزْص٘ق الؼلوٖ ،القبُشح.2001 ،
 -9القشٗتتْرٖ ،هؾوتتذ قبعتتن "،ارغبُتتبد الزتتذسٗت الوؼبطتتشح ّرق٘تت٘ن أدا األفتتشاد الؼتتبهل٘ي" ؽ ،1داس أعتتبهخ للٌشتتش ،ػوتتبى،
االسدى.2010،
 -10الِ٘زٖ ،خبلذ ػجذ الشؽ٘ن هطش "،ئداسح الوْاسد الجششٗخ" ،ؽ ،1داس الظفب للٌشش ّالزْصٗغ ،ػوبى،االسدى.2000،


الذّسٗبد ّالوغرد ّالجؾْس الؼشث٘خ ّالوزشعوخ

 -1اهبق  ،ؽوْ سصّقٖ ّػلٖ  ،صٗبى ثشّعخ  ،ساط الوبق الفكشٕ كو٘ضح رٌبفغ٘خ للوإعغخ الفٌذق٘خ  ،الولزقتٔ التذّلٖ ؽتْق :
ساط الوبق الفكشٕ فٖ هٌظوبد االػوبق الؼشث٘خ فٖ ظل االقزظبدٗخ الؾذٗضخ  ،عبهؼخ ؽغ٘جخ ثي ثتْ ػلتٖ –الشتل  ،كل٘تخ
الؼلْم االقزظبدٗخ ّػلْم الزغ٘٘ش ،2011 ،ص.19-1
 -2ثْ كؼْس  ،ؽشٗشٕ ّ فرع  ،طل٘ؾخ ،ساط الوبق الفكشٕ ّدّسٍ فٖ دػن الو٘ضح الزٌبفغ٘خ  ،الولزقٔ الذّلٖ الخبهظ ؽْق
 :ساط الوبق الفكشٕ فٖ هٌظوبد االػوبق الؼشث٘خ فٖ ظل االقزظبدٗبد الؾذٗضخ.2011،
 -3ػغبف ،هؼزض ػجذ القبدس ،الزو٘ض فٖ ئداسح الوْاسد الجشتشٗخ ،هْعتْػخ الزو٘٘تض اإلداسٕ ،الغتض الغتبثغ ،هٌشتْساد ارؾتبد
الوظبسف الؼشث٘خ ،2008 ،ص.13
 -4هلذػْى ،ػ٘غٔ ،دساعخ ارغبُبد الوذٗشٗي ؽْق ّاقغ الٌشبؽ الزذسٗجٖ فتٖ كتشكبد القطتبع الختبص :دساعتخ ه٘ذاً٘تخ فتٖ
هذٌٗتخ دهشتق ّ سٗفِتبّ ،سقتتخ ػوتل قتذهذ ئلتٔ الوتتإروش الغتٌْٕ الؼتبم الشاثتغ فتتٖ اإلداسح رؾتذ ػٌتْاى" الق٘تبدح االثذاػ٘تتخ
لزطْٗش ّرٌو٘خ الوإعغبد فٖ الْؽي الؼشثٖ" ،2003 ،دهشق فٖ الفزشح  16-11اكزْثش.
ٗ -5ؾ٘ٔ ،ػر ػجذ الغرمّْٗ ،ع  ،ثغبم ػجذ الشؽوي" ،دّس رقٌ٘خ الوؼلْهبد فٖ رؾق٘ق الوضاٗب الزٌبفغ٘خ" ،هغلتخ ركشٗتذ
للؼلْم االداسٗخ ّاالقزظبدٗخ ،2007 ،ػذد .5
 انشسبئم واالطبسيح اندبيعيخ وانذساسبد
 -1عْاد ،ػذًبى كبظن " ،اصتش الوؼشفتخ الغتْق٘خ فتٖ اخز٘تبس االعتزشار٘غ٘خ الزٌبفغت٘خ ّالزو٘تض فتٖ االدا  :دساعتخ اعتزطرػ٘خ فتٖ
قطبع الغلغ الوؼوشح فٖ الغْع االسدً٘خ" ،سعبلخ هبعغز٘ش عبهؼخ الؼلْم الزطج٘ق٘خ  ،االسدى.2003 ،
 -2الغبهشادٖ ،أؽوذ "،أصش اعزشار٘غ٘بد الزذسٗت لزطْٗش الوْاسد الجششٗخ فٖ القطبع الؾكْهٖ قطبع الكِشثب فٖ الؼتشاع"،
سعبلخ هبعغز٘ش ،كل٘خ اإلداسح ّاالقزظبد ،الغبهؼخ الذًوبسك٘خ.2010 ،
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ٕسا ػٌ٘تخ هتي هتذٗشٙ  دساعتخ رؾل٘ل٘تخ:  أصتش الزتذسٗت فتٖ رؾق٘تق الو٘تضح الزٌبفغت٘خ، ٔ عؾش أؽوذ كشعٖ هْع،ّٕ الؼضا-3
.2005 ، الغبهؼخ الوغزٌظشٗخ، كل٘خ االداسح ّاالقزظبد، سعبلخ هبعغز٘ش،الوغزشف٘بد الؾكْه٘خ فٖ ثغذاد
 دساعتخ السا ػٌ٘تخ هتي الوزتذسث٘ي فتٖ الشتشكخ:" أصش رذسٗت الوْاسد الجششٗخ فتٖ رؾق٘تق الو٘تضح الزٌبفغت٘خ،ٖ عبه، ػغكش-4
.2007، عبهؼخ الوْطل، كل٘خ االداسح ّاالقزظبد، "سعبلخ هبعغز٘ش، "ًٌْٓ٘ /لظٌبػخ االدّٗخ ّالوغزلضهبد الطج٘خ
 رأص٘ش اإلعزشار٘غ٘بد الزٌبفغ٘خ فٖ ئخز٘بس ئعزشار٘غ٘خ علغلخ الزغِ٘ض دساعتخ اعتزطرػ٘خ رؾل٘ل٘تخ، فرػ عل٘ن فبلؼ،ٖ الو٘بؽ-5
،ٖ ُ٘ئتتخ الزؼلتت٘ن الزقٌتت، الكل٘تتخ الزقٌ٘تتخ االداسٗتتخ، سعتتبلخ هبعغتتز٘ش، ألسا هتتذٗشٕ كتتشكزٖ الظتتٌبػبد الغلذٗتتخ ّالظتتْف٘خ
.2013،ثغذاد
 دساعتخ اعتزطرػ٘خ:ٖ الؼرقخ ّاالصش ث٘ي هشاؽل الوغتبس التْظ٘فٖ ًّتْع الجشًتبهظ الزتذسٗج، هشّح عؼذّى طبلؼ،ٕ الؼج٘ذ-6
.2012 ، عبهؼخ ثغذاد، كل٘خ االداسح ّاالقزظبد، سعبلخ هبعغز٘ش،فٖ ّصاسح الٌفؾ
 هؼِتذ الؼلتْم االقزظتبدٗخ ّػلتْم،" الزذسٗت ّدّسٍ فٖ سفغ أدا الؼتبهل٘ي" سعتبلخ هبعغتز٘ش، هشٗن، ؽو٘ذح ّ ّصاع، ًضاص-7
.2008، الغضادش، ثبرٌخ،الزغ٘٘ش
 انًصبدس االخُجيخ:ًثبَيب
A: Books
1- Daft, Richard L.," Management", 6th ed., South-Western,2003.
2-

Daft, R., "Organization Theory and Design", 7th ed., U.S.A., DPS Associates, Inc,2001.

3- Desler, Gary,"Human Resource Management", 11th ed, precntice hall, New jersey,2002.
4- Dess , Gregory .G & Lumpkin , G.T& Laylor, "Strategic management :Creating ,
competitive , advantages , 2 edition , Mcgraw-Hill , Irwin,2005 .
5- Hitt, Michael A and Ireland, R. Duane and Hoskisson, Robert E., “Strategic Management”,
4th ed., South - Western College Publishing, United States of America,2001.
6- Mahapatro, Bibhuti," Human Resource Management" 7th Ed, New delhi,2010.
7- Mejia, Blkin& cardy, "Human Resource Management" 7th Ed, prentice Hall, New
jersey,2012.
8- Noe, Raymond A., & Hollenbeck, John R., & Gerhart, Barry & Wright Patric M., "Human
Resource management: Gaining a Competitive advantage", Richard D. Irwin, Inc.,
U.S.A,1994.
9- Noe,Gerhart & Wright," Human Resource Management " 5th ed, McGraw-Hill, Inc, New
York,2006.
10- Porter, M.,"Competitive Strategy: Techniques For Analyzing Industries and Competitors",
New York , Free Press,1980.
11- Porter, Michael, E.," Completive Strategy : Techniques for Analyzing Industries &
Competitors ", Free Press, W.A,1998.
12- Schuler, Randall S., "Managing Human Resource, 5th ed. West Publishing Company, New
York,1995.
13- Thompson A., Strickland,"strategic management" boston, Irwin, McGraw-Hill,1998.
14- Yahya, Ann, Ibrahim, Abdullah, Othman, Mai& Daud," Fundamental of Human Resource
Management" ,Open university, New, jersey,2009.
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B- Articles:
1-

Acar,Avni Zafer and Zwhir, Cemal," The Harmonized Effects of Generic and Business
Performance", Journal of Business and Management, Vol(11),No(4),2010, Pp 689-711.

2-

Daniels",Employee training: astrategic approach to better return on investment" Journal
of Business, vol(7)2003.

3-

Fernando
J.
Garrigós‐Simón,
Daniel
Palacios
Marqués,
Yeamduan
Narangajavana,"Competitive strategies and performance in Spanish hospitality firms",
International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 Iss: 1,2005,
pp.22 - 38

4-

Lin, Chin-Tsai and Lee, Chuan,"Fuzzy Group Decision-Making inpulsiveof A
competitive Marketing Stategy",Vol(9),No(2),2010,Pp 281-300.

5-

Porter, M. E., “what is strategy”, Harvard Business Review, Vol. 74, No. 6,1996, pp. 6178.
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اندبيعخ انًسزُصشيخ
كهيخ اإلداسح واالقزصبد
قسى إداسح االعًبل
و /اسزًبسح اسزجيبٌ

انسالو عهيكى وسحًخ هللا وثشكبره....
رحيخ طيجخ....
ًؼغ ث٘ي أٗذٗكن الكشٗوخ ُزٍ االعزجبًخ الوؼذح لغشع دساعخ (اعزًبد انعًهيخ انزذسيجيخ كًذخم نزحقيق االسزشاريديبد انزُبفسيخ
نهكهيبد :دساسخ رحهيهيخ آلساء عيُخ يٍ انعبيهيٍ في كهيخ اآلداة /خبيعخ ثغذاد) ُّٖ ،عض هي هزطلجبد اكوبلًَ ،شعْ هٌكن اإلعبثخ ػلٔ
فقشارِب ثكل دقخ ّهْػْػ٘خٗ ،شعٔ اإلكبسح ثؼرهخ ( √ ) رؾذ اإلعبثخ الزٖ رخزبسًِّب ػلوب م أى اإلعبثبد رغزخذم ؽظشام ألغشاع
الجؾش الؼلوٖ ّعزؼبهل ثغشٗخ ربه خ ّدّى ػشّسح لزكش االعنّ ،اى الجبؽش ػلٔ اعزؼذاد لإلعبثخ ػي اٗخ رغبؤالد قذ رْاعِكن.
شبكشيٍ رعبوَكى يعُب

أوالً .انًعهويبد انشخصيخ
 -1الغٌظ :ركش

أًضٔ

 -2الؼوش :اقل هي 25عٌخ

40-26عٌخ

 -3الزؾظ٘ل الذساعٖ :اػذادٗخ

55-41عٌخ

دثلْم فٌٖ

 -4عٌْاد الخذهخ :اقل هي5عٌْاد

 56عٌخ فأكضش

ثكبلْسْٗط

10-5عٌخ

دثلْم ػبلٖ

20-11عٌخ

دكزْساٍ

هبعغز٘ش

اكضش هي20عٌخ

ثبَيبً :انًزغيش انًسزقم( انعًهيخ انزذسيجيخ)
د

انعجبساد

رحذيذ انجشَبيح انزذسيجي.
 1رؾذد الكل٘خ ؽبعزِب هي الزذسٗت ثأعلْة هخطؾ ّفقب م ألُذاف هؾذدح.
 2رؾذد الكل٘خ ؽبعزِب هي الزذسٗت ّفقب م لوزطلجبرِب الفؼل٘خ.
 3رذسط الكل٘خ هِبساد االفشاد ّ الؾبعخ الٔ رطْٗشُب فٖ ػْ الزطْساد الج٘ئ٘خ.
رإهي الكل٘خ اى رؾذٗذ االؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ ثذقخ ٗغِن فٖ ًغبػ ػول٘تخ الزتذسٗت
4
ّاكغبة االفشاد الوِبساد الوطلْثخ.
 5رؼزوذ الكل٘خ ػٌذ رؾذٗذ االؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ اعلْة (ّط ّرؾل٘ل الْظبد ).
رصًيى انجشَبيح انزذسيجي
رْفش الكل٘خ الوغزلضهبد الؼشّسٗخ(قبػبد ّ ،عتبدل رتذسٗت عتوؼ٘خ ّثظتشٗخ)
1
إلروبم ػول٘خ الزذسٗت.
 2رْفش الكل٘خ كْادس رذسٗج٘خ قبدسح ػلٔ اٗظبق الوبدح الزذسٗج٘خ للوشبسك٘ي ثبلجشًبهظ .
 3رؼول الكل٘خ ػلٔ رؾذٗذ االُذاف الوطلْة رؾق٘قِب ػٌذ رظو٘ن الجشًبهظ الزذسٗجٖ.
 4رْفش الكل٘خ هْاسد هبل٘خ كبف٘خ لزغط٘خ ًفقبد الؼول٘خ الزذسٗج٘خ.
 5رؾشص الكل٘خ ػلٔ اى ركْى الوْاد الزذسٗج٘خ هْاكجخ لررغبُبد االداسٗخ الؾذٗضخ.
رُفيز انجشَبيح انزذسيجي
 1رْفش الكل٘خ خل٘ؾ هزغبًظ هي الوزذسث٘ي ػٌذ الجذ ثزٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ.
 2رؾذد الكل٘خ كخظب كفْ ام ٗششف ػلٔ ػول٘خ رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ.
رتتتإهي الكل٘تتتخ ثتتتبى الزٌف٘تتتز الٌتتتبعؼ للجشًتتتبهظ الزتتتذسٗجٖ ٗؼزوتتتذ ػلتتتٔ دقتتتخ رؾذٗتتتذ
3
االؽز٘بعبد الزذسٗج٘خ ّػلٔ الزظو٘ن الغ٘ذ للجشًبهظ.
 4رِزن الكل٘خ ثْقذ ثذاٗخ ًِّبٗخ الجشًبهظ ػٌذ الجذ ثؼول٘خ رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ.
رإهي الكل٘خ ثبى ًغبػ رٌف٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ ٗزْق ػلٔ االلزضام الزبم ثفقتشاد
5
الجشًبهظ الزذسٗجٖ الوؾذد علفبم.
رقويى انجشَبيح انزذسيجي
 1رإهي الكل٘خ ثأُو٘خ رقْٗن الجشًبهظ الزذسٗجٖ لزؾذٗذ هذٓ فبػل٘زِب ّكفبدزِب.
 2رؼزوذ الكل٘خ ػلٔ هجذأ الضْاة ّالؼقبة فٖ ػْ ًزبدظ الزقْٗن.
3
4
5

رؼول الكل٘خ ّثؼذ اًزِب الجشًبهظ الزذسٗجٖ ػلٔ اخزجبس الوزذسث٘ي لوؼشفخ هب اكزغجٍْ هي
هِبساد.
ٗزن االعزفبدح هي ػول٘خ رقْٗن الجشًبهظ الزذسٗجٖ هتي خترق رؾذٗتذ الغتلج٘بد ّاالٗغبث٘تبد
كزغزٗخ ػكغ٘خ.

رغِن الجشاهظ الزذسٗج٘خ فٖ صٗبدح هِبساد ّخجشاد ّقذساد الوزذسث٘ي.
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العدد السادس والخمسون 1028

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة
ثبنثبً :انًزغيش انزبثع ( االسزشاريديبد انزُبفسيخ ).
د

انعجبساد

اسزشاريديخ قيبدح انكهفخ
 1رْظ الكل٘خ خجشاد الؼبهل٘ي االكفب فٖ رخف٘غ الكل .
 2رؾبّق الكل٘خ رخف٘غ كل الظ٘بًخ هغ الوؾبفظخ ػلٔ هغزْٓ الغْدح.
 3رؼول الكل٘خ ػلٔ رخف٘غ الكل هي خرق الغ٘طشح ػلٔ عْدح هخشعبرِب.
 4رؾبّق الكل٘خ رخف٘غ كل (االعزشبساد ّالذّساد الزذسٗجخ) الوقذهتخ لخذهتخ
الوغزوغ.
 5رخف٘غ الكل فٖ الكل٘خ هي ث٘ي االُذاف الزٖ رغؼٔ لزؾق٘قِب.
اسزشاريديخ انزًبيز
 1رِتتتزن الكل٘تتتخ ثبعتتتزقطبة الوركتتتبد هتتتي رّٕ الوتتتإُرد الؼلو٘تتتخ ّالخجتتتشاد
الوو٘ضح.
 2رْظتتت الكل٘تتتخ ًشتتتبؽبد الجؾتتتش ّالزطتتتْٗش ثكفتتتب ح لزقتتتذٗن ختتتذهبد عذٗتتتذح
للوزؼبهل٘ي هؼِب.
 3رغؼٔ الكل٘خ الٔ رقذٗن خذهبد هو٘ضح لكغت صقخ الوزؼبهل٘ي هؼِب.
 4رزو٘ض الكل٘خ ثجٌب ػرقبد ؽْٗلخ االهذ هغ الضثبدي هي خرق هزبثؼتخ خشٗغِ٘تب
ثؼذ الزخشط.
 5رؾشص الكل٘خ ػلٔ اى رْط ثبلزو٘ض فٖ رقذٗن خذهبرِب.
اسزشاريديخ انزشكيز
 1رلغأ الكل٘خ الٔ خذهخ قطبع عْقٖ ػ٘ق.
 2رغزط٘غ الكل٘خ ثاهكبً٘برِب الوؾذّدح سفذ عْع الؼول ثوخشعبد كفإح ثشكل ع٘ذ.
 3رِزن الكل٘خ ثزقذٗن خذهبد راد عْدح ػبل٘خ فٖ خذهخ القطبع الغْقٖ الوؾذد.
 4رزجغ الكل٘خ اعلْثب م ؽذٗضب م فٖ ػول٘خ الغ٘طشح ػلٔ عْدح هخشعبرِب.
 5رلغأ الكل٘خ الٔ رقذٗن خذهبد هزٌْػخ ّفقب م لؾبعخ الوزؼتبهل٘ي هؼِتب فتٖ القطتبع
الغْقٖ الوغزِذف.
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