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 المستخلص :

تناولتتالدلاسد تترلاوسلد تتتسدتلتلرلدلتتتاسليل تتملترتتولسلدلةتتودسالدللةتتسلرلاسد تترلةالتترلةتتس رل تت سل نانتترلدلةةتتاوا  لل
د تتتتسدتلتلاالدلتتتتاسليل  تتت للترتتتولسلدلةتتتودسالدللةتتتسلرل تتتملدل رتتتا لتهتتتاذل تتترالدلاسد تتترلفلتتت لدلت تتتسذل  تتت ل  تتتسل

تة  الةة  هلدلاسد رل ملدلت اؤللدلتتالمل لةتالاوسلد تتسدتلتلرلدلتتاسليل تملترتولسلدلةتودسالدللةتسلرللدلصنا مل 
 للترتتولسلدلةتتودسالدللةتتسلردنل نالتتعل ة تترلردالاالتترلدةصتتاالرللتتلنلد تتتسدتلتلاالدلتتتاسليلولود تسضتالدلاسد تترلل؟

ف تةاالدلاسد رل   لدلةنهجلدلوصفملدلتة ل مل.لد ملدلنتااجلدلتتملتوصت الدللهتالدلاسد ترل للتؤادلدلتتاسليلدلت ل
تة تتلنلةهتتاساللتناتتلملدل تتوةلدللةتتسلرلودمة انتتاالدلةاالتترلدلةتتتو س ل تتمل تتللللدلوصتتولللهتتالفلتت ل   تت لفنتاتلتترل

صتتسلدللةتتسدل تتملدلةناةتترل تتمللدتاتتارلدل تتسدسدالةة نتترلولل تتللدلت تتاللذل لدلتتتاسليللتتؤادلدلتت لالتتاا ل تتاسدالدل ن
دا تةتتامللت لتتلملو لتتائلدل ااتتالةتتنلدلتتتاسليلو تتسلمللتتاالوة تتاللئلةةتتاا لدلسةتتلا لل.ل وصتتالدلاسد تترللتتااتمل ل

ل ت تتسذل  تت لن تتارلدلضتت ذلودل تتو ل تتملتوتلتتهلدلنةتتارلدلتتتاسللمللةتتاللضتتةنلتتتاوةلدلتتتاسليلل ةتتس رلودل تتاة لنل ل
 لتتتللتةالتتتالدللتتتسدةجلدلتاسلللتتترلدتتتتسدالاسد تتتااللود تتت لدلةؤ  تتترلودةتلاتاتهتتتالدلف  لتتترلوداةتلاتتتتاالدلفسالتتترللتتتتيل

ل  تتاة لنل.لوضتتسوس لت لتتلملة تتتودلدل تتسدال لتتللول تتالدلتةتتا همللالتتاوسدالدلتاسلللتترلةتتنل تتتللدلو تتوذل  تت لةتتتمل
التانتتتيلدلترلل تتمل تتتملدل ةتتللةتتتنل تتتتللضتتسوس لسلتتترلدلتتتاوسدالدلتاسلللتترللدلتغلتتسلدلةاصتتتللل تتاسدتهملوةهتتتاسدتهمل ل

لتة لسلدل ادذلدلةنةوا لةنل ة لرلدلتاسليل.

Abstract : 

The atudy is to examined the role of training strategy in the development of 
human resources case study of Kenana Sugar Company. This study aims to 
identify the impact of human resources training developement strategies in the 
industerial sectors. The poblem of the study was :- What is the role of training 
strategy in the development of human resources ?The study assured that , there 
was statistically significant relationship between training strategy and human 
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resources development . The study relaied on the descriptive analitical approach . 
The most important findings of the study are :- Training improves manpower 
management skills and the available physical capabilities in order to reach the 
highest possible productivity at the lowest cost. Training leads to increase in the 
capacity of the organized component in rational decision making. The study 
recommended the followings :- Attention in assessing and measuring the return 
of training according to specfic mechanism and measures to identify the 
weaknesses and strengths in directing the training activity to ensure feasibility of 
training for the company and the employees. Before defining training programs , 
studies should be conducted to reflect the real and actual organization and 
indvidual needs. Need to evaluate the level of individuals before and after the 
training courses in order to determine the magnitude change in their abilities and 
skills. Training must be linked with a practical side of the work in order to 
achieve the objectives of the traning process. 

 المقدمة :

ل،ل لود   لةلًا ل لةة لًا لدلللالر لدلتةالاالودلةتغلسدا لةن ل  لس للوتوا لناسًد لدم تسدتلتم لدلتارلر تادلاال  ةلر
لدلةفهومل ل ن لورلع ل، لدم تسدتلتلر للإلادس  لدلةهةر لدل ناصس ل ةا لدم تسدتلتم لدلتارلر لُل تلس لو ل، و الةلًا

ل ل و لدم تسدتلتلر للإلادس  لو  اد هالدمصرةةم لدلةس ر لس الر للتةالا لدلةستلرر لدل سدسدا لفتاار  نها) ة لر
لدمة انلاال لتاصلصلوتوالذ لوارر ل، لدم تسدتلتلر لدلارر لوتةالا اتلاس لود  ل، لدلةاة لل لا  دل ا لر
لودلنامل لدلوضا  لترولس لو رلع ل، لدلللالر لدلةتغلسدا لوة  ل  اد ها لة  للتود س للةا لل ةس ر لدلةتاةر ودلةودسا

إنل املتو سل.لولرلعل ل(1)ادالدلادا لرللالةس رل،ل ملدل ةلل   لترللسل رالدل سدسدالودماتلاسدال(ودمتسد
لدلااستلرل لدلللار ل م لودلتةالاا لدلةتغلسدا ل ا ر لة  لدلت لذ ل    لودل ااس  لودلةاسلر لدلةؤ  ر لدللةسلر دلةودسا

ل لوةن لود   لةلًا ل الةلًا لدلةنا  ر لدلةناةاال    لفل لدلتاسليلةنل لؤادلفل لض ذل اس  للتيلدلناس  نا
لةناوسلد تسدتلتمللةلثللتملتصةلملوتنفلرللسدةجلدلتاسليللتة لسل  ادذلدلةناةرلدم تسدتلتلر.

 مشكلة الدراسة :
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ل تلسلدل نصسلدللةسدلةنل  مل ناصسلدل ة لرلدمادسلرلورلتعللةتاللتهلةتنلتتل لسل  تملود ت لوة تت لللدلةناةترل،ل
نلدل ناصسلدللةسلرلل تلسلةنل   الدل ناصتسلةتنلةلتثلدةتلاتاتهتالورسل ترلدلت اةتلل ةالاللالةنلدمةاس لفلمل 

ة هالوللرلعل انلاللالل ةناةاالةنلتتاسليلةودسا تالدللةتسلرللالتاا ل  اللتهتالو تاسدتهالوتنةلترلةهاسدتهتال،لةلتثل
وس ت لة تتوةلدل فتاا للتتةةللفادس لدلةودسالدللةسلرل ملدلةناةرلل اةتللدلة تاوللرل تنل ة لترلد تت رايلدل تاة لن

للالهملوصوًالل توا لدلةاة رل لوةةال لسلت ةنلةة للدلاسد رل ملداتالرل   لدلت اؤللدلتالمل 

لةالاوسلد تسدتلتلاالدلتاسليل ملترولسلدلةودسالدللةسلرل؟

 فرضية الدراسة :

دلتتاسليلولترتتولسلدلةتتودسال نالتتعل ة ترلردالاالتترلدةصتاالرللتتلنلد تتتسدتلتلاالل-دست تاالدلاسد تترل  ت لد تتتسد لدن 
لدللةسلر.

لأهمية الدراسة : 

تتتتلتمل  ةلتتترل تتترالدلاسد تتترلةتتتنل  ةلتتترلدل رتتتا لدلةتتتتاسوئلو تتتولدل رتتتا لدلصتتتنا ملدلتتترةللهتتتتمللرسل تتترلةلاةتتتتس ل
لال نصتسلدللةتتسدل تمل لفلتترلة تتا اتهل تملفرتتةسل اسدتتهلولةود لتتهلدل اةنتترلةتنلدتتتللةودتهترلدلتةتتالاالدل لتتسةل

للة اصس لة للةلاا لس ئلدلةاللدلف سدلوتوا لدلادا.دلتملتودتهلدلةناةاالد

ةتتاللدلتتاسليلول  تسال  ت لترتولسلدلةتودسال  تم دلناسلتر ل ة س تر  تملف سداهتا و ترلعلتتلتملد ةلترل ترالدلاسد تر
لة تنلدا تتفاا لةنهتال توصتلاالدلتتمدللولدلنتتااج ةتنل ،لو رلعلت تاملدلاسد ترل تاادللةسلرل ملدل را لدلصنا مل

ل اسليل. ملةتاللدلت

ل

ل

 أهداف الدراسة:
ل ملدل را ل لدللةسلر لدلةودسا لترولس لد تسدتلتلاالدلتاسليل   ل لفل لدلت سذل   ل  س لدلاسد ر تهاذل را

ل لو لدلصنا م لو لدلتاسلي لود ةلر لةفهوم لدا تسدتلتملدلت سذل    لدلا ل لت الج لوة تسةاا لتوصلاا ت الم
لدل را لدلصنا مللصوس لااصرل.دلتاسللمل ملةؤ  االدا ةالللصوس ل اةرلوةؤ  اال

 الدراسة: حدود
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لمل.2019 ملدل امل دلاسد ر  را فتسدا تم : الزمانية الحدود – أ

ل   لةس رل  سل نانرلدلةةاوا ل. دلاسد ر د تصسا : المكانية الحدود -ب

لدلفنللنلدل اة لنللةس رل  سل نانرل.     دلاسد ر د تصسال:البشرية  الحدود -ج

 السابقة :الدراسات 
 م( :2015جيهان) دراسة
 را لةس االدلتلةلنللوالرل     لالترللس دل اة لن  ادا  م واوس ا دمادسلر ودلتنةلر دلتاسلي دلاسد ر تناولا

ل را لةس االل دل اة لن  ل ةن دللةسلر دلةاوا وت ونا م 2014 وةت  2005 ةن دلفتس   م دلاسروم
 تاهس دلتم دل صوس تودني ل    له دلتلةلن ةس اا  ادا  ن دلةة  رل متة  ال و دلاسرومل  لوالر دلتلةلن
  م دلتاسلي تودته دلتم دلةةا ل ل    م ةتة  ر دمادسلر ودلتنةلر ةنلناةلرلدلتاسلي دل اة لن  ادا    
 دلت سذ : فلم دلاسد ر  ا ا و ا ، دلتاسلللر دل ة لر     تؤ س دلتم دلااستلر دلادا لرلو ودةللدلللار دلللار
دلتمللة نل ودلة و اا دلةةا ل ،تة لل دلتلةلن لةس اا ل  اة لن دمادسلر ودلتنةلر ةفهوملو  ةلرلدلتاسلي    
 دلةنهج دلاسد ر فتل  ، دل وادن  م دلتلةلن  را   م ةهاسدالدل اة لن تةاثل  لغلايلتاسليلوترولس  ن

  ن : دلتاللر دلنتااج دلم دلاسد ر توص ا و ، لاادلفسض ااتلاس دمةصاالر ولدل اللي دلوصفملدلتة ل م
 لالا   ةلر لل ئ دلتاسلللر دمةتلاتاا تةالا ، دلتاسلللر نتاحلدل ة لر  م ود   تو سد اوس لهم دلةاسللن

 لتلالن  اد دلتاسلللر دللسدةج     دلةسدذ  م دلتلةلن     دلس الر ة ا ةرل لار  ام ، دلتاسلي  فاا  ةن
 دللسدةج     دمةسدذ  م دلتةالا دلس الر  لار للنل    دلاسد ر و وصا ، ةس االدلتلةلن  م دل اة لن للن

لل.(2)ةس االدلتلةلن لها ت وم دلتم دلتاسلللر
ل

 م(2007دراسة العطوي) 

دلةهنتمللل نودنل"ل  سل  الليلدلتاسليل   ل ا  لرلدللتسدةجلدلتاسلللترل تملدلةؤ  ترلدل اةترلل ت  تلملدلفنتملودلتتاسلي
 تتملدلةة  تترلدل سللتترلدل تت والرل)اسد تترلةلادنلتتر(،لةلتتثل تتا ال تترالدلاسد تترلفلتت لدلت تتسذلفلتت ل  تتالليلدلتتتاسليل
و  س ال   ل ا  لرلدللسدةجلدلتاسلللرل ملدلةؤ  رلدل اةرلل ت  لملدلةهنمل تملدلةة  ترلدل سللترلدل ت والرلوتوصت ال

رلدل تامللتصتوسدالدلةلةتو لنلل تالليلدلتتاسليلدلةتل تترلدلاسد ترلفلت لةتةو ترلةتنلدلنتتااجلةتنل  ةهتا فنلدلةتو ت
تتتتاااللاستتتترلةستف تتتر،لودنلدلةتو تتترلدل تتتامللتصتتتوسدتهمللةتتتاةل ا  لتتترلدللتتتسدةجلدلتاسلللتتترلتتتتااال لضتتتاللاستتتترل

وتتتتوال  تتتسلل تتتالليلدلتتتتاسليلدلةتل تتترل تتتمل ا  لتتترلدللسنتتتاةجلدلتتتتاسللملل ةتتتتاسللنل تتتملدلةؤ  تتترلدل اةتتترل,  ةستف تتتر
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دلةهنمل ملدلةة  رلدل سللرلدل  والرل لو وصتالدلاسد ترللضتسوس لتة تلنلللاترلدلتتاسلي،لوتة تلنلل ت  لملدلفنملول
ل.(3)دللنلرلدل ا لرلل تاسلي،وداتلاسلدلةاسللنلةنللهملالس ل مل ردلدلةتال

 م(1957دراسة دونالد كير باتريك)
دلناسللتة نلفل لدلت للمل ونللل نودنل"لت للملدلتاسلي"ل ا ال رالدلاسد رلفل لةثلدلةهتةلنللالتاسليل   

ة ت لللللسدةتهملدلتاسلللرلل تةالفل لةال للسل   لد تاادملنتااجلدلت للمل هاذلفل لتوضلحلة ن لدلت للم،ل
ول ونلرلعلةنلاةللتة ل هلفل لسالدلف للودلت  ملودل  وعلودلنتااج،للةلثللة نللةالسدلدلتاسليل نللت اةودل

ل لد تةاس  لد تاادم لنةو لد تةالدلاسد رلتاسلتلا لو ا ل. لدلة ةو ر ل لائلدلنتااج لدل  لدلل لر لدلردتم لدلف ل سا
ل مل لدلتاسللم لل لسناةج لدلة ةو ر لدلنتااج لو    لدلتاسلي، لنتلتر لدل ةل ل  وع ل    لرس ا لدلتم لالتغللسدا

ل.لل(4)ةتااالتة لسلدلت  فرلوتة لنلدلنو لرلودمنتاتلر   لةال ودا
 الجانب النظري للدراسة :

دلتتتتاسليل ل تتتسذلدلتتتتتاسليلللنتتته)لنةتتتارلةارتتترللهتتاذلفلتتت لتنةلتتترلدل تتتاسدالودلةهتتتاسدالدلفنلتتترلودل تتتت و لرللةفهتتوم
لأل سدالدل تاة لنللتةت لنهملةنل ادال ا للوة ةسللؤادللل وغل  تتاد هملدلةتتاصلرلو  تتادذلدلةناةترللتل   ل فتاا ل

   .(5)ةة نر(

 تنلدلفتسالةتنلد تتغةللفة انلاتتهلورا اتتهلدل اةنترلوت سلذلداتسل لدلتتاسليل تول)لدلو تل رلدلف الترلدلتتملتة
و تولنةتارلةارترلوة تتةسللهتاذلفلت لفةتادثلتغللتسدال تملة  وةتاالوالتسدالورتسسلومسدالو ت وعلودتتا تاال
نتاتلترل اللترلت تونلدل اةتللدل ا تمل تمل دلفسالودلتةا االلةاللت  همل  فااللةادولرل  ةتالهمللرسل ترلةنتاةترلود 

ل.لل(6)لتملل ة ونل لها(تة لسل  ادذلدلتها لد

 .لل(7)ودلتاسليل ول)لتاولالدل سداللةهاسدالة لنرلت ا ا مل   لتصةلحلدلنود صل مل اداهمل(

 أهمية التدريب:

ُ تتالدلتتتاسليلدل غتترلدلةال تترلل ت  تتلملودلترتتولسلودلادالو صتتلحلداتلتتاسًدلد تتتسدتلتلًال تتملةناوةتترلد تتت ةاسلدلةتتودسالل
دللةسلر.لودلتاسليل ولدلو ل رلدلف الترللةست تاالل ةتللدلةناةترلوتتوا لفنتاتهتالواتاةاتها.لوالل تالدةتتةعلدلت نلترل

اتتتاةاالدلصتتتةلرلاللتتتتوال لتتتائلتروس تتتاللالتو تتتت ل تتتملدلةال تتترل تتتولدلة لتتتائللنتتتتاحلدلةناةتتتر،ل فتتتملةتتتتاللدل
دلةسد تتسلدل ةتلتترلودلصتتةلر،لولإةادا تتتاللتتالتها لودلة تتتت اةاالدلةال تترل  تترللتتللل تتتت ةللرلتتتعللة تتتتوةلدلادال
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دللةسدللألرلاالودلفنللنلودلفسسلدلرللترلدلة تتا ا ،لولاهتسلرلتعل ةاتسسل  ا تملةتنلةاستتاالدلتتاسليلودلت  تلمل
ل.للل(8)ةسلةنلاةلللسدةتهلدلف الردلرلملدلة ت

 المبادئ العامة للتدريب: 

وضتت ل  ةتتاالدمادس لةتةو تترلةتتنلدلةلتتاا لدل تتتا لرلدلتتتملةتتنلاةلهتتاللة تتنلتة لتتسل  تتادذلدل ة لتترلدلتاسلللتترل
ل (9)و رالدلةلاا لنوسا اللإلتاال لةالل م

دلترتتولسلودلتغللتتس،لو تتولةاتتترل  ا تتلرلةتةلتترلدلتتتاسليلود تتتةسدسللتتته ل هتتولوالفتترلة تتتةس للت للتترلةتر لتتاالل-1
 لدلةناةرللترولسل وداس الدللةسلر،لو و"لللا لة لدلت للنلواللنتهملفالة لدلت ا ا.لللللللللللل

دلتاسليلنااملةت اةل ل هولنةارلغلتسل ةتودامللتلل تولةت اةتلللةااةتتهلو ناةتتهلوةاستاتتهلةتنلتهترل،لل-2
لدلتالمل لدسالدللةسلر،لولة نلتة لللدلتاسليل نااملةت اةلللالة للوةت اةللة لدلنةررلدلاسةلمادس لدلةول

ل

ل

ل

ل

ل

ل

للل

 دلتاسليلنااملةت اةللللللللللللللل
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للللللللل

دلةصتتتتتتتاس ل ةتتتتتتتلنل تتتتتتتا اتمل،لفادس لدلةتتتتتتتودسالدللةتتتتتتتسلرلةتتتتتتتنلدلناسلتتتتتتترفل لدلترللس)دل تتتتتتتا س ل لادسلدلف تتتتتتتسل
ل.80(لصل1998دل سل  

دلتتتاسليلنةتتارلةتغلتتسلوةتتتتاا لناتتسدًللتتتتاالوتغلتتسلدتتا تتاالدلفتتسالو تت و هلوترتتوسلدلت نولوتلتتا،لالتتتالةتتتنلل-3
لدا ت ادالدلادامللتةالثلوترولسلدلتاسليلو  اللله.ل

دلتتتاسليلنةتتارلفادسدلو نتتم ل ةتتنلناةلتترلل تتالدلتتتاسليلنةتتتارًالفادسلتتًالتتتتود سل لتتهلةتتتسورلدل ةتتللدمادسدلةتتنلل-4
دل لا تتتاالودل تتتتادذلودلارتتترلودللتتتتسدةج...لوةتتتنلناةلتتتترل اتتتسةلدلتتتتتاسليلنةتتتارل نتتتتمللةتتتتاسلفلتتتت لوضتتتوحل تتتتمل

لتاصصاالوالسدال  ةلرلو ة لرل ملةتاللدلتاسلي.

ل تتتاسليلة وةتتاالفادسلتترلوتنالةلتتر لةتتنلةلتتثلدلتتتاسسل تتملدل ة لتترلدلتاسلللتتر،لوسلتترلدلتتتاسليللةتتود الةاالتترلل-5
لن،لودا تةتتتتامللتتتتالترللسلدل ة تتتتم،ل تتتترلعلدااتلتتتتاسلدلتتتتا لسلل ةتتتتتاسللنلوة نولتتتتر،لوةسد تتتتا لدلتفتتتتاواللتتتتلنلدلةتتتتتاسل

وةتتتتال تهملل تتتتالدنتهتتتتاالدلتتتتتاسلي،لوتةتتتتل همل  تتتت لدلتةتتتتاس لر،لو التتتتسًدلسلتتترلدل ة لتتتترلدلتاسلللتتتترللةاتتتتتاالدل ةتتتتلل
لدلة ل لر.ل

ل

ل

 مراحل العملية التدريبية :

 دلتغرلرلدلةستا 

 دلةااةا دلةاستاا  نةررلدلتاسلي

   سدالةؤ  لنل-

 فنتاتلرل للس  -

 توا ل اللر -

 ت  فرل  ل -

تةالالداةتلاتاال
 دلتاسلللرل

دللسدةجلتصةلمل
 دلتاسلللر

 تنفلرلدللسدةج

 ةاسللن -

 ةتاسللن -

 ة  وةاالل-

 ة ادال-
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 ة لتترلدلتارتتلر،لةلتتثلتةتتسلدل ة لتترلدلتاسلللتترل نتتالدلتارتتلرلل  تتتة لرلدلتاسلللتترلالتتالةتتنلةسد تتا لدلت تتت  لل تتمل
ل- (10)لالةسدةللدلتاللر

لتةالالداةتلاتاالدلتاسلللر لل-1

ت لتتتسلداةتلتتتتاتاالدلتاسلللتتترل تتتنلدلفتتتسسللتتتلنلة تتتتوةلدلادالدلةر تتتويلل وغتتتهلوة تتتتوةلدلادالدلف  تتتملةتتتنل لتتتلل
لنلةتر لتتتتاالدل ةتتتتللةتتتتنلة تتتتاسذل(ل دل نلداةتلتتتتاسلدلتتتتتاسللمل تتتتول لتتتتاس ل تتتتنلدلفتتتتتو للتتتت10دل تتتتسدالدل تتتتاة لن)

وةهتتتاسدالولتتلنلت تتعلدلتتتمللتةتتت للهتتالدلفتتسالدل ااتتتمللال ةتتل.لولاهتتتسلداةتلتتاسلدلتتتاسللملنتلتتترلتغلتتسدالترتتس ل  تت ل
صالاالدل ةللودلت للنلدلتالا.لوترس ل   لدلةناةترلةتنلتهترل دلفسالةنلتهرل اانت اللودلتس لر،لوت للملدلادالود 

االودل تتادذل ولد تنتتاالت نولوتتتلالةال ترل ولفةتتادثلاتاةاالوةنتتتتاالتالتتا ل.ل اتسةلةتنلةلتثلتغللتتسلدل تتلا 
ولتتتترلعل تتتإنلتة لتتتللداةتلاتتتتاالدلتاسلللتتترللنلغتتتتمل نللتتتتملو  تتتًاللتتتتةاللتنا تتتيلودل تتتادذلودا تتتتتسدتلتلاالدل تتتتاةرل

ال تملتةالتال  تادذلل ةناةرلدلة نلر.لوت ال رالدلارو لةتسلدل ائل ملتارلرلدل ة لرلدلتاسلللرللنهتالت تا 
دللسناةجلدلتاسللملوةةتولاته،لو  تالليلدلتتاسليللامضتا رلفلت لتةالتالدلاةتانلودلة تانلدلةنا تللن،لو  تالليلت لتلمل
دللتتتسدةجلدلتاسلللتتتر.لولتتتتملتةالتتتالداةتلاتتتتاالدلتاسلللتتترللاا تةتتتاال  تتت لتة لتتتللةتتتاةللل تتتللةتتتنلدلةناةتتترلودلفتتتسال

لنهجلدلةت اةلللتةالالداةتلاتاالدلتاسلللر.لودل ةال،لةلثلتة لل ترالدلة تولاالدلة

تصةلملدللتسدةجلدلتاسلللتر لفنل ة لترلتصتةلملدللسنتاةجلدلتاسلللترل تمل ة لترلفنتتاسلدلةتودالدلت  لةلترلودلتاسلللترلل-2
دلتتتتملتةتتت للةةتتتتوةلدللسنتتتاةجلدلتتتتاسللمل  تتت لضتتتوال  تتتادذلدلتتتتاسليلدلتتتتملتةتتت للدن  تتتائلداةتلتتتاسلدلتتتتاسللمل

ل لل(11) نالتصةتلملدللسناةجلدلتاسللمللتيلد تةاالةنهتلرل  ةلرلت ومل   لدلارودالدلتاللردلةةتاالة ل ًا.لول

لتةالال  ادذلدللسناةجلدلتاسللم.لل- 

لتةالالةوضو االدللسناةجلدلتاسللمل.لللل-يل

لتةالالدلةودالدلتاسلللرلوتتهلا ا.للل-ا

لتةالال  الليلدلتاسليل.ل-ثل

لتاسلللر.لتةالالدلو االلودلة ت اةاالدلل-س

لتةالالدلاةانلودلة انل.ل-حل

لداتلاسلدلةاسللن.لل-خل
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لداتلاسلدلةتاسللن.لللللللل-ال

لت السلةودانرلدلتاسليل.ل-رل

تنفلترلدللسنتاةجلدلتتتاسللم لو تتوللة تللدلترللتتسلدل تتة مللةتتالتتمل تال اًل،لةلتتثلتتةتاال ةتت لرلدلتنفلتترل تملضتتوالل-ل3
تتسدادالت  تتلةلرلتاسلللترلتهتتاذلفلت لترتولسللة رلاالوةةتولاالدللسناةجلردتتهلو  اد ه ودلتتملتتضتةنلةود تتذلود 

ل.(12)ة اسذلوةهاسدالو لمل  و لرلوتو ل هاللاةلدلةتاسيل.وتتل سل ة لرلدلتنفلرللةتةو رل ودةللةنها

لدلتو لا لةو اللاالدللسناةجلودنتهااهلوتوال لدلاةنلدلةاصصل   لدلةودالدلتاسلللرل.ل-*

لودلة ت اةاالدلاسةلل تاسلي.*للدلة انل

دمةتتتسدذلةتتتنل لتتتللةاتصتتتلنل  ةلتتتلنلوةتتتنل لتتتللتهتتتاالفادسدل تتتااسل  تتت لتناتتتلملدلتتتتاسليلوتاولتتتال تتتااسالل-*
للة ت اةاتهلدلضسوسلرل.

ل لاملدلةاسيللاوساللوصفهل اةًةلسال ًال ملنتاحل ة لرلدلتنفلر.لل-*

 لاس ل نلت عل"لدمتتسدادالدلتتملت تائللهتال فتاا لدللتسدةجلت للملدل ة لرلدلتاسلللر لت سذل ة لرلدلت للملللنهالل-4
دلتاسلللرلوةاةلنتاةهال ملتة لسل  اد هالدلةس وةر،ل ةالت تائللهتال فتاا لدلةتتاسللنلوةتاةلنتتاحلدلتتاسليل تمل

ل ل(13)تغللس م،ل ةالت ائل رلعل فاا لدلةاسللنل".لولرلعل إنل ة لرلدلت للملتهاذلفل 

للتهالون ارلدلض ذلوتة لهال ملدللسناةجلدلتاسللم.لة س رلن ارلدل و لوتنةل-@

 تةالالةاةلد تفاا لدلةتاسللنلةنلدللسناةجلدلتاسللمل.ل-@

  لائل فاا ل ناصسلدل ة لرلدلتاسلللرلةنلةاسيلوةتاسيلوو االلو  الليلتاسلللر.ل-@

لت سلسلفة انلرلدا تةسدسل ملدللسناةجل ولتغللسا.ل-@

لولس ا.تة لنللسدةجلدلتاسليلوترل-@

 مفهوم استراتيجية ادارة الموارد البشرية :

لدللةسلر لدلةودسا لتةالال  ادذلسال لرللتة لنلاسترلدلتود سلللنلدل سدالودلواااذ،ل تتة للف تسدتلتلرلفادس 
لةنل ل  لسًد لول   لدلتانيلدللةسدلةاللًا ل، ستف ال فااته لود  ل، ل اداه لتة ن ل، لل  ةل لةةاةًا لدلفسا ل ان    ةا
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للتة لنلتوا لةلا لدل ةلل مللدم تةام ةنلفادس لدلةودسالدللةسلرل،لةلثلفنل نالعلف تةاةًالة ةو ًالوةتادلاًد
دلةنةل للالن لرلل  اة لنل،لةنلاةللت المل  س لدلةةاس رل  لةللدلةةا لل،لود  اا ل ل  رلدل ةلل،لوت المل

ل.(14)ناملة ا آالةروس لوتة لنلللارلدل ةل

ادس لدلةودسالدللةسلرلللنهال لاررلرول رلدلتلل،لتت ونلةنلةتةو رلةنلدلنةارااللة نلت سلذلد تسدتلتلرلف
   ل لارللسدةجلةةاا لدللادلرلودلنهالرل،لو لا االت ونلواااذلوةهاملفادس لدلةودسالدللةسلرلاداللدلةناةرل

لاداللدلةناةرل.للوتةتودل رالدلاررل   لةتةو رلةنلدمتسدادالودل سدسدالدلةت   رللةؤونلدلةودسالدللةسلر

لاألبعاد اإلستراتيجية للموارد البشرية :

ل ل(15)لة نناللفلتاالدلل االدم تسدتلتلرللاودسلوةهاملفادس لدلةودسالدللةسلرل لةالل  

تلةلنلدلةوسال ولدل نصسلدللةسدلدلةنا يلودلةؤ للتل لًةل  ةلًالة اصسًدل،لودلردلتةتاتهلدلةناةرلورلعلل-1
للة ن لدلةةاس رلةنلاةللد تسدتل ل، لل ةناةر لدل اةر لتت اةللوتتود سلة لدم تسدتلتلر لوةةاا  تلرلودضةر

لدلةودسال لفادس  لتتة ن لولن ل، لوو اا ها ل، لو  اد ها ل، لوغالاتها ل، لوسؤلتها للس التها لدلةناةر ل ملتة لس دلف الر
لو  الرلوة لدل نصسل ولدلةوسالدللةسدلوت  هل و ل ةللة ل لر ل،لدللةسلرلةنلتو لسل رد لاداللدلةناةر فلا 

لاررل لاةل لةن لفا ل، لدلةناةر لةلن للس   ة انلاته لود  لرا اته لل ل لول ةل ل، لودلواا للامنتةاا للها ولالن
ف تسدتلتلرلرول رلدلةاةل،لتةتةلل   لسؤلرلودضةرل،لوس الرلةةاا ل،لو  ادذلود  لرل ال رلل ترللسلدل ة مل

لل لا ل نلدلف  فاالدلناسلرل.

 نلتتةاة لل–و ملت ومللإ ادالد تسدتلتلتهالوتةالالاوس الاداللدلةناةرلل–دسالدللةسلرل   لفادس لدلةولل-2
لدلةاةل ل م ل الةلًا لدنتةاس ا لدلةتو   ل و لدنتةسا لدلتم لودلةتروس  لدلةال ر لداتتا اا لة  لدم تسدتلتلر  را

رل...لوغلس الةنلةتااالدلةناوسل،لورلعل ملتةل لدلةتااال لدمادسلرل،لودمنتاتلرل،لودلت ول لرلودل انونل
لدلللارلدلااستلرل.

لنلغملل ةناةرل نلتو سلدل ناصسلدللةسلرلدلةؤ  رلودلةتاصصرلودلةةتس رلل  ةلل ملفادس لدلةودسالدللةسلرلل-3
ةت للت ن للهرالدمادس لدل لامللةهاةهال،لودل ةاللدلةنوررللهال،لودلةتو  رلوغلسلدلةتو  رلةنهال ضًةل نل

لدلةناةرلدلةن  ا ل  لهال.تة ل هالآلةالل

   لفادس لدلةودسالدللةسلرلدل لامللتةالثلدللسدةجلودل لا االدلةت   رللالةودسالدللةسلرل،لوت  هالةتود  رلة لل-4
لداتتا االدلةال رلدلةت   رللالةودسالدللةسلرل،لو رالدللسدةجلوت علدل لا االدلةال رلةنلةلنهالالاا لدمنتاتلرل



18 
 

لةةاللؤادلفل لنتاحلدلةناةرلوداا اس ال.ودلف اللرلدلتوا ل

لت ةللةنلاةللدلت اةللودلتن لسلودلت اونلة لدمادسدالدلاسةلاداللل-5 ل ن لدللةسلر لدلةودسا    لفادس 
لتةل ل ل لها لتةتسع لة ؤوللر لدللةسلر لدلةودسا لفادس  ل ة ؤوللر ل، لد تسدتلتلتها لنتاح لتضةن لل م ل، دلةناةر

صرلدمادس لدلةلاةس ل،لودمادس لدلو ر ل،لو ةالدمادستانلدلةنورللهةالوض لدمادسدال نلرسلسلةالس ال،لواا
لد تسدتلتلرلفادس لدلةودسالدللةسلرلةوض لدلتنفلرل   ل س لدلود  لدل ة م.

 الجانب التطبيقي للدراسة :

ل85 اا مللت ونلةتتة لدلاسد رلةنلدلفنللنللةس رل  سل نانرلدلةةاوا لولدللالغلمجتمع وعينة الدراسة : 
لةفسا ل  التملداتلاس اللا تاادملد  ويلدل لنرلدل ةودالرلدلل لررلل.ل40 نلآل لدةال لنرلدلاسد رلدللالغل اا ال

ل الدمرة ل   ل اللاالدلاسد رلودلاسد االدل ال ر،ل املدللاة انللتصةلملف تللانلأسلوب جمع البيانات :
دلللاناالةنل  سدالدل لنر،لو التملةسد ا ل نلل ونلدم تللانللتنا يلة لةوضو لدلاسد رلو  اد ها،لورلعللتة ل

لدل ائ،لتملتصةلملف تللانل لو   ل رد لدللةسلرل  ةاةةلل لائلد سلد تسدتلتلرلدلتاسليل ملترولسلدلةودسا
لة ّونلةنل  ةلن ل

ةة الدلةؤ للل(ل  ا ر،3و ملدلللاناالدلةاصلرلا سدال لنرلدلاسد رل،لو التضةنل ردلدل  مل)لالقسم األول:
لدل  ةمل لدلتاسليل ل نودالدلالس للل.

(ل لاسدالةوا رل9و ملتةتودل  ملدا ا رلدلةت   رللةةاوسلدلاسد رل،لو التضةنل ردلدل  مل)لالقسم الثاني:
ل  ود س،لالس ة،لال ود سل ال ود سل   ملةةوسلنلل  لائلةنلاةا لرللل سالدلتملتتاسسلةنل) ود سللةا 

لت نمل)لةا (،لوة يلت  (،لوال3(ل الس ةلت نم)4(،ل ود سلت نمل)5  للاةا لرللل سال إنل ود سللةا 
(لةلثلتة لل ود سلول ود سللةا للدلتانيلدملتالملللنةالال ود سل1(ل ال ود سللةا لت نمل)2 ود سلت نمل)

لدل ل ام للة ن  لدمتالر لتساا لت نم لس ة لا لةلن ل م لدل  لم، لدلتاني لتة ل للةا  ل ود س للتملوا لولهرد تل ا
 د تل اا ال ملدلة ملولوضحلدلتاوللدانا لتوال لداوادنل  ملة تولاالدلةود  رل.للل

لإختبار صدق وثبات اإلستبيان: 

لصلاغرل لةن لل تل ا لدم تللان، لصاس لفاتلاس للإتسدا لدللاة ان ل ام لونةسا، للة تللان لدلنهاالر لدلصلاغر  لل
ئل ولغةو ،لولدلت سذل   لةاةلةةوللرلدم تللان،لو ةةرلدل ا رللل  ويلودضح،لل لادل نل للفلتلا
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لدلةةّ ةونل ل ؤاا ل ام لو ا ل، لدا ةال لدادس  ل م لةتاصصون ل  اتر  لدسل ر ل    ل سضه لتم لو ا تصةلةه.
لادالةةةااتهملوتوصلاتهم،لدلتمل ار الدللاة انلل لنلدم تلاسل نالف ادالدم تللانل لةسدت رلدم تللان،لود 

لمل. ملة  هلدلنهاا

لغس لفاتلاسلدمت اسلدلادا مللةتغلسدالدلاسد رل،لوللإل تللانللة لل ام،لف تااملدللاة انلة اةلل لفاللو
لللنلدلصفس)Alpha Cronbach سوةلاخل) لناسلا لدلردلتتسودحل لةته لودلودةا)0(، لف تسيلةنل1( لو  ةا ،)

ا ا ل"ل للفاتلاسل الالصااس"ولدلودةالالل   لوتوال لاال ال،للرةانل   لصاسل اد لدلاسد ر،لرل الل 
ل وسنلاخل) للة اةللدلفا %(لو التملدتسدالداتلاسلدلةصاد لرل   لدتالاال60ت تلسلدل لةرلدلة لولرلدةصاالًا

لدلة تتلللنلوتااالنتااجلدااتلاسل ةال ولةوضحلداناال 

 ( اختبار الثبات : 1جدول )

لم2019دلةصاس لف ادالدللاة انلةنلد تةاس لدا تللانل

%لوت نمل رالدل لملتود سل60نةةالةنلدلتاوللد ةالدنللنتااجلداتلاسلدل لااللةةاوسلدلاسد رللد لسلةنل
ل لةلث لدلةةاوس للتةل  لدلادا م لدل لاا لةن ل اللر لداوللاستر لدلةةوس لل لاسدا ل وسنلاخ لدلذ ل لةر ل غا

%(ل لدرنلنف سلدنلة توةل68%(لول غال لةرلدل لاالدل  ملل ةةاوسل)64%(لو لاسدالدلةةوسلدل انمل)71)
للال لاال لتتةت  ل لل لائلدلةةاوس لدللاة ان ل  لها لد تةا لدلة اللئلدلتم لدن لو لدلةةاوس للتةل  دل لاالةستف 

لنلدللاة انلةنلدا تةاال   ل رالداتالاال ملتة لسلد ادذلدلاسد رل.دلادا ملل لاسدتهالةةاللة 

 التوزيع التكراري والنسب المئوية للمعلومات الشخصية :

 ( المؤهل العلمي :2جدول )

لدلن لرلدلت سدسلدلةؤ للدل  ةم

لة اةللدل لاالدلةةاوسلدلس م

ل.71 د تسدتلتلرلدلتاسليلل1

ل.64 ترولسلدلةودسالدللةسلرلل2

ل.68لة اةللدل لاالدل  مللل
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 %5 2ل انود

 %72.5 29لتاة م

 %22.5 9ل وسلدلتاة م

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دللاة انلةنلللاناالدا تللانل لدلةصاسل لد ادال

%ل5%ل لو72.5(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رلةؤ  هملدل  ةملتاة ملورلعللن لرل2نةةالةنلدلتاولل)
ل%ل وسلدلتاة مل لول ردللالل   لةاةلتفهةهمللللاناالدم تلانرلولدمتالرل  لها.للل22.5 انودل لو

ل(لدلتاسليلل 3تاولل)لل

لدلن لرلدلت سدسلدلتاسلي

 %15 6 غلسلةتاسي

 %10 4لاوس لتاسلللرلودةا 

 %5 2 اوستانلتاسلللتان

 %17.5 7ل ةثلاوسدا

 %52.5 21لد  سلةنل ةثلاوسدالتاسلللر

ل%100ل40لدلةتةو 

 مل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

%ل5%لت  ودلاوس لتاسلللرلودةا ل لول10غلسلةتاسللنل لول%لةنلد سدال لنرلدلاسد رل15(لدنل3لللنلدلتاولل)
%لت  ودلد  سلةنل ةثلاوسدالتاسلللرل52.5و %لت  ودل ةثلاوسدالتاسلللرل17.5ت  ودلاوستانلتاسلللتانل للو

ل.ل ردللوضحلةاةل  ةلرلدمادس لللسدةجلدلتاسليل.

 ( سنوات الخبرة  :4جدول )
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  نودالدلالس  دلت سدسل دلن لر

  نرل5د للةنل 11 %27.5

ل%12.5   نرل10ل-5 5

  نرل15ل-10ل 6 %15

  نرل20ل-15ل - -

  نرل ل  سل20 18 %45

 دلةتةو  40 100%

 مل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

%ل12.5 نر لولل5%لةنلد سدال لنرلدلاسد رل نودالالستهملد للةنل27.5(لدنل4لتضحلةنلدلتاوللس مل)
 نرل ل  س(ل20%لالستهمل)45(ل نرل لو15ل–ل10%لالستهملةاللنل)15(ل نر لول10ل–ل5الستهملةاللنل)

لهالو  آلل لسدةجل.ل ردللاللل   ل نلدلةس رلت ت ريلدل اة لنلةنلروةلدلالسدالدلل لررلولت ةلل   لتاسل
لدلتاسلللرلدلت لتتنا يلة لدلةس رل.ل

 التوزيع التكراري والنسب المئوية للمحاور :

 المحور األول : استراتيجية التدريب

ل(للتةلالدلةاسلونللسلرهملل ة  وةاالودلةوداللالترللسلدل ة م5تاولل)

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%55ل22ل ود سللةا 

ل%37.5ل15ل ود س

ل%7.5ل3لالس ة

ل-ل-لال ود س
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ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدلةاسلونللتةلاونللسلرهمل5لوضحلدلتاولل)
 %(للملل رودلدتالاالةةاا ل.7.5%(لل لو)92.5)ل ة  وةاالودلةوداللالترللسلدل ة ملورلعللن لرل

 :( تتنوع أساليب التدريب المستخدمة  من قبل المدربين 6جدول )

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%47.5ل19ل ود سللةا 

ل%30ل12ل ود س

ل%17.5ل7لالس ة

ل%5ل2لال ود س

ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دللاة انلةنلللاناالدا تللانل لدلةصاسل لد ادال

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنل  الليلدلتاسليلدلة تااةرلتتنو لل6لللنلدلتاولل)
%(للملل رودلدتالاال17.5%(لاللود  ونل   لرلعلو)5%(لل لو)77.5ةنل لللدلةاسللنلورلعللن لرل)

لةةاا ل.

لرل ملدلاوسدالدلتمللتمل  ا الت ونل ا لر(للدل ا االدلةاصص7تاولل)

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%35ل14ل ود سللةا 
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ل%50ل20ل ود س

ل%10ل4لالس ة

ل%5ل2لال ود س

ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدل ا االدلةاصصرل ملدلاوسدال7لوضحلدلتاولل)
%(للملل رودلدتالاال10%(لاللود  ونل   لرلعلو)5%(ل لو)85دلتمللتمل  ا الت ونل ا لرلورلعللن لرل)

لةةاا ل.ل

للة للتلالل(للتمللدلتتهلالودا ت ادالدلة لسلل اوسدالدلتمللتمل  ا ا8تاولل)

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%50ل20ل ود سللةا 

ل%42.5ل17ل ود س

ل%7.5ل3لالس ة

ل-ل-لال ود س

ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو ل

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

دنلدلتتهلالودا ت ادالدلة لسلل اوسدال(لدنل للد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   ل8لوضحلدلتاولل)
 %(للملل رودلدتالاالةةاا ل.7.5%(لو)92.5دلتمللتمل  ا اللة للتلالورلعللن لرل)
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لت وملداادس للترللللدل  لاالوةللدلةة ةالدلةت   رللالةتاسللنلودلةاسللنللة لل وسدلل( 9)تاولل

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%50ل20ل ود سللةا 

ل%50ل20ل ود س

 - -لالس ة

 - -لال ود س

 - -لال ود سللةا 

ل%ل100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

دنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلداادس لت ومللترللللدل  لاالوةلل( 9)لوضحلدلتاولل
ل%(لل.100ودلةاسللنللة لل وسدلورلعللن لرل)لدلةة ةالدلةت   رللالةتاسللن

 ( اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني : استراتيجية التدريب .10جدول )

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

لتةلالدلةاسلونللسلرهملل ة  وةاالودلةوداللالترللسل
لدل ة مل

اوافق  89% 0.64 4.47
 بشدة

اوافق  %84 0.91 4.20 تتنو ل  الليلدلتاسليلدلة تااةرللةنل لللدلةاسللنل
 بشدة

اوافق  %83 0.80 4.15دل ا االدلةاصصرل ملدلاوسدالدلتمللتمل  ا الت ونل
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 بشدةل ا لر

لتمللدلتتهلالودا ت ادالدلة لسلل اوسدالدلتمللتمل  ا ال
للة للتلال

اوافق  88% 0.63 4.42
 بشدة

ت وملداادس للترللللدل  لاالوةللدلةة ةالدلةت   رل
للالةتاسللنلودلةاسللنللة لل وسدلل

اوافق  90% 0.51 4.50
 بشدة 

اوافق  %87 0.55 4.35 المؤشر العام للفرضية 
 بشدة 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

ل(لةالل مل 10لتضحلةنلدلتاولل)
دل لاسدالدلتملت لسل نلدلةةوسلداولل)د تسدتلتلرلدلتاسلي(للالالةتو رهال نلدلو رلدلة لاسدل/لتةل ل1
ل. للدل لاسدالدلتملت لسل نلدلةةوس(لو رالدلنتلترلتالل   لةود  رل  سدالدل لنرل   ل3)

لول2 لدل  لاا للترللل لداادس  ل)ت وم ل  لتنصل    لدلتم لدل لاس  ل م لدلةةوس ل لاسدا لةن ل ل لاس  ل  م ةلل/
%ل،لةلثلل غلةتو رلفتالاال90دلةة ةالدلةت   رللالةتاسللنلودلةاسللنللة لل وسدل(للل ةلرلن للرلل غال

 (ل.0.51(لولانةسدذلة لاسدل)4.50  سدالدل لنرل   لدل لاس ل)

لدل لاسدال)3 لل غلةتو رلتةل  ل ةا لل غال4.35/ لن للر لود ةلر ل  لدل لنرل87( للالل   ل نلف سدا %لو رد
(ل،لةةاللةلسلفل لتتانئل0.55   لتةل لدل لاسدالدلتملت لئلدلةةوسلداولل،للانةسدذلة لاسدل)لود  ونل

 فتالاالدلة تر  لنلتتاال رالدل لاسدال.
 المحور الثاني : تطوير الموارد البشرية

لفلر(لدلتاسليللت للدلةتاسيل   سلد تادسدل   لد تاادملدل  ويلدل  ةمل ملدلتارلرلل لفلرلتن11تاولل)
لدلودتلاالدلةو ولرلفللهملل.ل

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%15ل6ل ود سللةا 
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ل%47.5ل19ل ود س

ل%27.5ل11لالس ة

ل%10ل4لال ود س

ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدلتاسليللت للدلةتاسيل   سل11لوضحلدلتاولل)
د تادسدل   لد تاادملدل  ويلدل  ةمل ملدلتارلرلل لفلرلتنفلرلدلودتلاالدلةو ولرلفللهمللورلعللن لرل

 .لل%(للملل رودلدتالاالةةاا 27.5%(لاللود  ونل   لرلعل لو)10%(لل لو)62.5)

(للؤادلدلتاسليلدل لتة لنلةهاساللتنالملدل وةلدللةسلرلودمة اناالدلةاالرلدلةتو س ل مل لللل12تاولل)
للذةة نرلولل للدلت اللدلوصولللهالفل ل    لفنتاتلر

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%35ل14ل ود سللةا 

ل%42.5ل17ل ود س

ل%20ل8لالس ة

ل%2.5ل1لال ود س

ل-ل-للةا ال ود سل

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل
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(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدلتاسليللؤادللدل لتة لنل12لوضحلدلتاولل)
ةهاساللتنالملدل وةلدللةسلرلودمة اناالدلةاالرل مل للللدلوصولللهالفل ل    لفنتاتلرلةة نرلولل لل

 دلدتالاالةةاا ل%(للملل رول20%(لاللود  ونل   لرلعلو)2.5%(لل لو)77.5دلت اللذلورلعللن لرل)

ل(لدلتاسليللؤادلدل لالاا ل اسدالدل نصسلدللةسدل ملدلةناةرل مللدتاارلدل سدسدالدلسةلا ل13تاولل)

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%27.5ل11ل ود سللةا 

ل%52.5ل21ل ود س

ل%7.5ل3لالس ة

ل%12.5ل5لال ود س

ل-ل-لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو 

لمل.2019د ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل لدلةصاسل ل

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدلتاسليللؤادلدل لالاا ل اسدال13لوضحلدلتاولل)
%(لاللود  ونل   ل12.5%(ل لو)80دل نصسلدللةسدل ملدلةناةرل مللدتاارلدل سدسدالدلسةلا لورلعللن لرل)

 دتالاالةةاا ل.لل%(للملل رودل7.5رلعلو)

 

 

 

(للةصللدلةتاسيل   لةهاسدالوة  وةاالت ا ال مل ة لرلترولسل  الليلدل ةلللةالل فلل14تاولل)
ل س رلت الملدلااةرللل للتهالةة نل



28 
 

لدلن لرلدلت سدسلاسترلدلةود  ر

ل%32.5ل13ل ود سللةا 

ل%30ل12ل ود س

ل%22.5ل9 الس ة

ل%12.5ل5لال ود س

ل%2.5ل1لال ود سللةا 

ل%100ل40لدلةتةو ل

 مل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

(لدنلة املد سدال لنرلدلاسد رللود  ونلوللةا ل   لدنلدلةتاسيللةصلل   لةهاسدال14لوضحلدلتاولل)
علوة  وةاالت ا ال مل ة لرلترولسل  الليلدل ةلللةالل فلل س رلت الملدلااةرللل للتهالةة نللورل

ل%(للملل رودلدتالاالةةاا ل.ل22.5%(لاللود  ونل   لرلعلو)15%(ل لو)62.5لن لرل)

ل

 

 ( االحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني : تطوير الموارد البشرية15جدول )

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 النتيجة

دلتاسليللت للدلةتاسيل   سلد تادسدل   لد تاادمل
دل  ويلدل  ةمل ملدلتارلرلل لفلرلتنفلرلدلودتلاال

 دلةو ولرلفللهملل

3.67 0.86 

73% 

 اوافق

لؤادلدلتاسليلدل لتة لنلةهاساللتنالملدل وةلدللةسلرل
ودمة اناالدلةاالرلدلةتو س ل مل للللدلوصولللهالفل ل

4.10 0.81 
82% 

 اوافق  
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     لفنتاتلرلةة نرلولل للدلت اللذل

دلتاسليللؤادلدل لالاا ل اسدالدل نصسلدللةسدل مل
لدلةناةرل مللدتاارلدل سدسدالدلسةلا ل

3.95 0.93 
79% 

 اوافق 

لةصللدلةتاسيل   لةهاسدالوة  وةاالت ا ال مل
 ة لرلترولسل  الليلدل ةلللةالل فلل س رلت المل

 دلااةرللل للتهالةة نل

3.77 1.12 

75% 

 

 اوافق  

 اوافق %76 0.85 3.80 المؤشر العام للمحور

 مل.2019دلةصاسل لد ادالدللاة انلةنلللاناالدا تللانل ل

لةالل مل (ل15لتضحلةنلدلتاولل)
/لتةل لدل لاسدالدلتملت لسل نلدلةةوسلدل انمل)ترولسلدلةودسالدللةسلر(للالالةتو رهال نلدلو رلدلة لاسدل1
 (لو رالدلنتلترلتالل   لةود  رل  سدالدل لنرل   ل للدل لاسدالدلتملت لسل نلدلةةوسل.3)

دلتاسليلدل لتة لنلةهاساللتنالمل/ل  مل لاس للةنل لاسدالدلةةوسل ملدل لاس لدلتملتنصل   ل ل)لؤادل2
دل وةلدللةسلرلودمة اناالدلةاالرلدلةتو س ل مل للللدلوصولللهالفل ل    لفنتاتلرلةة نرلولل للدلت اللذ(ل

(لولانةسدذلة لاسدل4.10%ل،لةلثلل غلةتو رلفتالاال  سدالدل لنرل   لدل لاس ل)82لل ةلرلن للرلل غال
 (ل.0.81)

لل غلةتو رلتةل لد3 ل ةا لل غال3.80ل لاسدال)/ لن للر لود ةلر ل  لدل لنرل76( للالل   ل نلف سدا %لو رد
(ل،لةةاللةلسلفل لتتانئل0.85لود  ونل   لتةل لدل لاسدالدلتملت لئلدلةةوسلدل انمل،للانةسدذلة لاسدل)

 فتالاالدلة تر  لنلتتاال رالدل لاسدال.
لالنتائج :

ل-توص النتااجلدلاسد رلفل لدآلت ل 
 لتةلالدلةاسلونللسلرهملل ة  وةاالودلةوداللالترللسلدل ة مل.ل .1
 لتمللدلتتهلالودا ت ادالدلة لسلل اوسدالدلتمللتمل  ا اللة للتلال.ل .2
 ت وملداادس للترللللدل  لاالوةللدلةة ةالدلةت   رللالةتاسللنلودلةاسللنللة لل وسدل.لل .3
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سلرلودمة اناالدلةاالرلدلةتو س ل مل لللللؤادلدلتاسليلدل لتة لنلةهاساللتنالملدل وةلدللة .4
 دلوصولللهالفل ل    لفنتاتلرلةة نرلولل للدلت اللذل.

 دلتاسليللؤادلدل لالاا ل اسدالدل نصسلدللةسدل ملدلةناةرل ملدتاارلدل سدسدالدلسةلا ل. .5
لةصللدلةتاسيل   لةهاسدالوة  وةاالت ا ال مل ة لرلترولسل  الليلدل ةلللةالل فلل س رل .6

 الملدلااةرللل للتهالةة نل.ت 

ل:  التوصيات

ل-و  آللنتااجلدلاسد رللة نلدلتوصلرللاآلت  

 .دلتو لرلدلة تةس للل ةلرلدلتاسليلوتوللالدل نا رللاةلدلةتاسيللاسترلدا تفاا لدلتملتتة سلةنهل .1
.دلضتت ذلدا تةتتامللت لتتلملو لتتائلدل ااتتالةتتنلدلتتتاسليلو تتسلمللتتاالوة تتاللئلةةتتاا لل ت تتسذل  تت لن تتارل .2

لودل و ل ملتوتلهلدلنةارلدلتاسللمللةاللضةنلتاوةلدلتاسليلل ةس رلودل اة لنل.
 لتتتللتةالتتتالدللتتتسدةجلدلتاسلللتتترلدتتتتسدالاسد تتتااللود تتت لدلةؤ  تتترلودةتلاتاتهتتتالدلف  لتتترلوداةتلاتتتتااللتتتتيل .3

 تتتتتلللدلفسالتتترلل  تتتاة لنل.لوضتتتسوس لت لتتتلملة تتتتتودلدل تتتسدال لتتتللول تتتالدلتةتتتتا همللالتتتاوسدالدلتاسلللتتترلةتتتن
ضتتتتسوس لسلتتتترلدلتتتتاوسدالدلتاسلللتتتترللالتانتتتتيلدلو تتتتوذل  تتتت لةتتتتتملدلتغلتتتتسلدلةاصتتتتللل تتتتاسدتهملوةهتتتتاسدتهمل.

 دلترلل مل ملدل ةللةنل تللتة لسلدل ادذلدلةنةوا لةنل ة لرلدلتاسليل.
ضسوس لدا تفاا لةنلتتاسيلدلاوللدلةت اةرل لةاللت  سللالتاسليلوترولسلدلةودسالدللةسلرلضسوس ل .4

لدلةود الدلة ةولللهل ملةس رل  سل نانرلدلةةاوا ل.لترولسلناام
ضسوس لةود لرل  الليلدل ةللدلةال رلوترولسلرسسلدل ةلللتة لنلدل اة لنلةنل ادالدل ةلللة لل .5

ل  ضلل.
ضتتسوس لدلتس لتتال  تت لدانفتتاسل  تت لدل ة لتترلدلتاسلللتترللةتت للةنا تتيللا تلتتاسالفنفتتاسلد تتت ةاسدللتتن  ئل .6

لولولد تغسسلرلعلل  لدلو ا.ةساواال   لة ت لللدلةس رل

 المصادر والمراجع : 

لم،لل2000.ل ةةالل لالةصرف ل.لفادس لدلةودسالدللةسلر.ل  لرلدلتتاس ،لتاة رللنها،ل1للل

ل،ل .2 لدمادسلر لدلنهضر لةت ر ل، لدم تسدتلتلر للإلادس  ل  ال لنةورس لنةو ل، لدل لنلن لةةةا لدلةا م  لا
لملل.ل1994رنرال ل  االةلرلدل اادالل   وملدمادسلرل،
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لغلسل .3 لةات تلس لدل وادن)س الر ل م لدلتاةلن ل را  لدادا ل م لدلتاسلي ل  م اوس لةةةا لة ن تلهان
لم(2015ةنةوسا تاة رلدلا لملداا سد

لصالح)دل  .4 لدل اةرل2007رود لدلةؤ  ر ل م لدلتاسلللر لدللسدةج ل ا  لر ل    لدلتاسلي ل  اللي ل  س .)
لغلسل لةات تلس لةلادنلر(،س الر ل)اسد ر لدل  والر لدل سللر لدلةة  ر لدلفنملودلتاسليلدلةهنمل م ل ت  لم

لةنةوس ،تاة رلةؤته،دل سع دلسان
ة ةم،دلةت رلدل سللرلل تاسلي،ادسلدلنةسلله(.لت للملدلتاسليل.تستةرل اسئ1407اونالال لسللاتسلع) .5

للالةس الدل سلملل اسد االدلةنلر،دلسلا 
 1991 وادلةللش،للدمادس لدل اةرلودلتنالملدمادسد،لللسوا،ل .6

7. GOMEZ, MEJIA, L. R. ; BALKIN, D. B.;CARDY, R. L. Managing Human 
Resources,, 3rd, ed , New Jersey, 2001,  

ل1990دس لدلة تةفلاا.لة هالدمادس لدل اةر،لدلسلا ،لة انلةس تانم.لفا .8
ل.ل1998 ةلنل ا اتمل.لفادس لدلةودسالدللةسلرلةنلدلناسلرلفل لدلترللس.لادسلدلف سلدل سلم،لدل ا س ،ل .9

ل.ل250،ل1994صالحل وا .لفادس لدل سدا.لةنةوسدالدلتاة رلدلةفتوةر،ل .10
ل2000دل سدال".لةنةوسدالتاة رلاةةس،ل  لةانلدلفاسئل.لوماسون،لفادس لدلةودسالدللةسلرل"ل .11
لدمادسدل) .12 لاللللدل ااا ل    ر لدللةسلر. لدلودسا لفادس  لادسل3نوسلدهللل ةال. لدلول ، لدلرل ر ،)

لل.1992رةئ،لاةةس،ل وسلر،ل
 ل1996ةصرف لنتلي.لفادس لدلةودسالدللةسلر.لادسلدلةسوسلل نةس،لدلسانل، .13
مل2003س لدللفلرلدل ال رل،لةصسل،لدلادسلدلتاة لرل)لناالرلدل اسذل لدمادس لدم تستلتلرلتلفاد .14

 (ل118 لصل
ل .15 للتاسلخ لدانتسنا ل، ل ساد لدل لا ل2010ةاسئلل25 ةةا لودلنتاح لدلتفوس لرسلس لةو   ل،   ملل–م

 .لدلتنةلرلودلتارلر

 
 
 
 
 
 


