






خادم احلرمني الشريفني

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ملك اململكة العربية السعودية



صاحب السمو امللكي

 األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 

ُّ العهد  نائب رئيس جملس الوزراء  ويل

وزير الداخلية



صاحب السمو امللكي
 األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 ويل ويل العهد النائب  الثاني لرئيس جملس الوزراء
 وزير الدفاع 



صاحب السمو امللكي
 األمري فهد بن بدر بن عبد العزيز  آل سعود

 أمري منطقة اجلوف



أ.د. إمساعيل بن حممد البشري

معايل مدير جامعة اجلوف
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األشراف العام

•معالي مديرجامعة الجوف
 أ.د. إسماعيل بن محمد البشري

•وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
  رئيس اللجنة الدائمة للكراسي العلمية

أ.د. نجم بن مسفر الحصيني

•أستاذ الكرسي
أ.د. هاني بن يوسف خاشقجي 

•عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب
المشرف على الكرسي

د . محمد بن علي الصالح 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ، الحمدهلل رب العالمين ، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي محمد الصادق األمين

نضــع بيــن إياديكــم تقريرًاعــن بعــض أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف ، ذلــك أنــه حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر ال تــزال عجلــة أنشــطة الكرســي تســير وبتســارع متزايــد .

حرصنــا ـ فــي جامعــة الجــوف ، وفــي معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب ، وفــي الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن 
بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف ـ أن نديــر أنشــطتنا بشــكل علمــي ومهنــي صــادق وشــفاف ، وألجــل ذلــك حرصنــا أن نطــور و 
نوظــف األدوات العلميــة بــكل مهنيــة ، بغيــة تطويــر أنشــطتنا واالرتقــاء بهــا بمــا يحقــق أعلــى نســبة ممكنــة مــن أهدافنــا بــإذن اهلل ، كمــا ونحــرص باســتمرار 
علــى مراجعــة هــذه األدوات بمــا فــي ذلــك التواصــل المســتمر واالســتماع لمســتفيدينا وشــركائنا واألخــذ برؤاهــم ومقترحاتهــم للنهــوض واالرتقــاء بمجمــل 

العمــل إن شــاءاهلل. 

وهذا ما ستلحظونه في ثنايا هذه التقرير ، وآخر دعوانا إن الحمد اهلل رب العالمين .

د . محمد بن علي الصالح  
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب

المشرف على الكرسي
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مقدمــــــة

انطالقــًا مــن اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بتحقيــق تنميــة توازنــة ومســتدامة وتنــًو اقتصاديــاً وإثــراًء اجتماعيــاً لتوفيــر بيئــة عمــل مناســبة وفــرص عمــل جديــدة 
تأســس كرســي صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود للتنميــة االداريــة بمنطقــة الجــوف ليحتــل مكانــة مرموقــة فــي دعــم مســيرة البحــث 
العلمــي بجامعــة الجــوف فــي كافــة المجــاالت العلميــة، لتعزيــز قدرتهــا علــى االبتــكار والتجديــد، ووضــع مخرجاتهــا فــي خدمــة المجتمــع علــى نحــو يســاهم فــي تســارع 
إيقــاع التنميــة الوطنية.وذلــك بتطويــر مهــارات الكــوادر االداريــة الوطنيــة فــي جميــع المجــاالت المرتبطــة بتطويــر أخالقيــات العمــل لتوفيــر منــاخ مناســب، وبيئــة فاعلــة، 
تتيــح التطــور المســتمر لمهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس، والقيــادات اإلداريــة، وتحســين جــودة المخرجــات التعليميــة، واإلداريــة بمنطقــة الجــوف إلعــداد مــوارد بشــرية 

وطنيــة مدربــة، ومؤهلــة، تســد احتياجــات ســوق العمــل وتتوافــق مــع متطلبــات العصــر المتطــور، وتســهم فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة لوطننــا الحبيــب.

الرؤيـــــــــــــــة

التميز والريادة واإلبداع في البحث العلمي، والتطوير المتخصص في التدريب العملي، بما يسهم في تطوير أخالقيات العمل.

الرسالــــــــــــة

النهوض بالكوادر الوطنية في مجال تطوير أخالقيات العمل طبقاً لرؤية ألكرسي وأهدافه التي تخدم المصالح الوطنية االجتماعية واالقتصادية .

األهــــــــــــداف

1. إجراء أبحاث ودراسات علمية متميزة في مجال تطوير أخالقيات العمل.
2. تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير احتياجات سوق العمل وسد النقص منها.

3. تنمية الجوانب المعرفية للكوادر الوطنية.
4. تقديم الدراسات واالستشارات العلمية لتطوير مهارات الموارد البشرية .

5. تقويم البرامج والمشاريع المتصلة بتطوير أخالقيات العمل.
6. اإلسهام في معالجة القضايا المعاصرة والمستجدة في مجال تطوير أخالقيات العمل.



أوالً:الدورات التدريبية

مهارات بناء القدرات وتأهيل قيادات الصف الثاني             مدته       3 أيام عنوان البرنامج  

الرقم المتسلسل               1437/1           تاريخ البدء    1437/3/4هـ
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اليوم

األول

الثاني

الثالث

الجلسات

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

الوقت

9ص - 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45ص– 12ظ

9 ص- 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

9ص - 10:15ظ

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

الموضوعات

التعريف بمفهوم بناء القدرات وتأهيل القيادات اإلدارية
مهام وواجبات قيادات الصف الثاني ودورها في العملية اإلدارية 

- بناء القدرات من منظور مدرسه النظم
استراحة لمدة نصف ساعة

- بناء القدرات ووظائف اإلدارة:
)أ( بناء القدرات ووظيفة التخطيط
)ب( بناء القدرات ووظيفة التنظيم
)ج( بناء القدرات ووظيفة التوجيه
)د( بناء القدرات ووظيفة الرقابة

- مبدأ التفويض والمسؤولية وبناء القدرات
- مبدأ وحده األمر والتخصص وبناء القدرات

- التدريب وبناء القدرات
)Flow Process Charts( خريطة سير اإلجراءات وبناء القدرات -

استراحة لمدة نصف ساعة

-فرق العمل وبناء القدرات
-بناء القدرات واإلبداع اإلداري

انماط االتصال وبناء القدرات

استراحة لمدة نصف ساعة

إدارة االجتماعات واللجان وبناء القدرات:
)أ( نمط الخبير

)ب( نمط الرجل الرشيد
)ج( نمط مسجل ساعات العمل

)د( نمط الناقد /المرتاب
)هـ( نمط قائد المهام

)و( نمط المحافظ على الوضع الراهن

الجدول الزمني للبرنامج:
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بيانات المدربين:

PhD/درجة الدكتوراه

جامعة الجوف – كلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية 
قسم إدارة األعمال

أستاذ مشارك

مصطفى عبداهلل علي عبدالجليل 

PhD/درجة الدكتوراه

جامعة الجوف 
كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

قسم إدارة األعمال
أستاذ مساعد

عبدالناصر عبداهلل محمد عيسى
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بيانات المتدربين:

مسمى الوظيفة                         المرتبة مسمى اإلدارة    جهة العمل         االسم    

1 .6 مديرتقنية  المعلومات والتدريب   تقنية المعلومات والتدريب   البريد السعودي    محمود مخلف صويلح الحويكم 
2 .5 مدير مكتب المدير العام     مكتب المدير العام   البريد السعودي    بندر نايف حمد الفهد  
3 .10 رئيس هيئة سكاكا    رئيس هيئة مدينة سكاكا   فرع هيئة  االمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف  رزق بن زيد المشفي  
4 .7 عضو هيئة     إدارة التوعية والتوجيه   فرع هيئة  االمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف  شفق بن مرزوق بن شفق الرشيد 
5 .6 رئيس قسم النسخ    النسخ    كتابة عدل صوير    مضحي بن قاسم شعير الرويلي 
6 .6 رئيس قسم الوكاالت    الوكاالت    كتابة عدل صوير    زويد بن هديرسطيحان الرويلي 
7 .5 رئيس شعبة الجودة    الجودة    كتابة عدل صوير    بندر بن زبن جديع الرويلي  
8 .6 مدبر إدارة المحكمة    المحكمة الجزائية بسكاكا   وزارة العدل     عبدالوهاب حمود نومان البركين 
9 .5 مساعد مدير الشؤون االدارية   المحكمة الجزائية بسكاكا   وزارة العدل     نايف عبدالرحمن دايس الشمري 

10 .6 مدقق طلبات     فرع منطقة الجوف   صندوق التنمية العقارية    سعود خلف قطن الرويلي  

11 .6 مدقق طلبات     فرع منطقة الجوف   صندوق التنمية العقارية    دحام باتل دجون الرويلي  
12 .15 عقيد     التموين    جوازات الجوف    مبارك بن سعد مبارك الزارع 
13 .13 رائد     التموين    جوازات الجوف    سعود بن فيصل مفلح الشمري 
14 .12 مدير شعبة الحوادث    الحوادث    أدارة مرور منطقة الجوف    صالح محمد منوخ الشراري  
15 .6 رئيس الخدمات االدارية    الخدمات االدارية   المحكمة اإلدارية بسكاكا    عصام بن نوح متعب الغالب 
16 .6 سكرتير رئيس المحكمة    مكتب رئيس المحكمة   المحكمة اإلدارية بسكاكا    بسام بن قادم بحل الرويلي  
17 .7 رئيس بلدية زلوم    مكتب رئيس البلدية   بلدية زلوم     شالح بن ساير مزعل الشمري 
18 .1 سكرتير المدير    مكتب المدير    المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  محمد عثمان محمد الخالدي  
19 .6 مدير مكتب المدير    مكتب المدير    المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق  محمد مساعد نزال العوذه  
20 .5 مسجل معلومات    مكتب التعليم بصوير   إدارة التعليم بالجوف    مداهلل زابن دنفس الرويلي  
21 .5 كاتب     مكتب التعليم بصوير   إدارة التعليم بالجوف    خالد أميلح الجرو الرويلي  

22 .7 محاسب     فرع الجوف    البنك السعودي للتسليف واالدخار   محمد فهد رضاء الشمري  
23 .8 باحث مشاريع     فرع الجوف    البنك السعودي للتسليف واالدخار   يزيد محمد راشد الطويرب  
24 .11 مدير الفروع واالشتراكات المكلف   ادارة المنتسبين   الغرفة التجارية الصناعية بالجوف   حمود محمد حمود الطالب  
25 .11 مدير الشئون االدارية والموظفين   الشئون االدارية والموظفين   الغرفة التجارية الصناعية بالجوف   بسام عبدالرزاق عبدالعزيز الضميري 
26 .8 أخصائي عالقات عامه    التطوير االداري   امارة منطقة الجوف    هيثم سعود سميحان السياط 
27 .9 باحث قضايا     الحقوق الخاصه   امارة منطقة الجوف    امجد دهام عبداهلل الدهام  
28 .8 مدير اإلداره العامة للتطوير االداري   التطوير االداري   امارة منطقة الجوف    شرف ثامر المسعود  
29 .11 مدير مركز شرطة زلوم    مدير مركز زلوم   شرطة منطقة الجوف    نافع شايم باصان الرويلي  
30 .11 إدارة األمن والحماية    األمن والحماية   شرطة منطقة الجوف    مقحص فالح محمد الرساسمه 

31 .2 المتابعة     المتابعة    مستشفى صوير العام    خلف شويني سعد الرويلي  
32 .6 كاتب     شئون الموظفين   مستشفى صوير العام    هايل ولج الرويلي  
33 .5 كاتب     شئون الموظفين   مستشفى صوير العام    حمود جريم الرويلي  
34 .8 باحث اجتماعي    دار الرعاية االجتماعية بالجوف  وزارة الشؤون االجتماعية    زايد بن صفوق فريوان الشعالن 
ادارة مكافحة المخدرات بالجوف     . 35 عواد علي عواد العباس  
36 .7 باحث معلومات    الشعبة اإلدارية   ادارة االستخبارات العامه بمنطقة الجوف   فارس عبدالهادي سويد الشمري 
37 .12 مدير إدارة التحقيق    إدارة التحقيق    مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف   خالد براك خلف البراك  
38 .11 مدير إدارة سالمة المنشآت    شؤون السالمة   مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف   خليل حمد عواد الدربي  
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مقدمة:
الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . فقــد قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف 
بعقــد برنامــج تدريبــي لمــدة ثالثــة أيــام ضمــن أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة 

بمنطقــة الجــوف وضمــن أهدافــه فــي خدمــة القطاعــات الحكوميــة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي التنميــة اإلداريــة.  

نبذه عن البرنامج التدريبي:
تحــوز موضوعــات مهــارات بنــاء القــدرات اإلداريــة لقيــادات الصــف الثانــي فــي القطــاع العــام والخــاص علــى االهتمــام الحكومــي والمجتمعــي الرتباطهــا بتأهيــل كــوادر 
يرجــى منهــا تولــي مناصــب قياديــة عليــا فــي مســتقبل قريــب ، وفــي ســياق البرامــج التدريبيــة للكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن 
عبــد العزيــز للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف تــم إدراج هــذا البرنامــج ، وذلــك ألهميتــه فــي صقــل المهــارات اإلداريــة للكــوادر القياديــة بهــدف بنــاء رأس مــال بشــرى 

وفكــري تتولــى قيــادة تنميــة المجتمــع المحلــى اقتصاديــًا واجتماعيــًا بمنطقــة الجــوف.

أهمية البرنامج التدريبي:
تأتــي أهميــة البرنامــج فــي تناولــه عــدة محــاور لبنــاء قــدرات وصقــل مواهــب ومهــارات قيــادات الصــف الثانــي فــي القطــاع الحكومــي بمنطقــة الجــوف ، وتــم تصميــم 

البرنامــج انطالقــًا مــن الموجهــات العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف بدورهــا الــي تنميــه المــوارد البشــرية لمقابلــة التحديــات المعاصــرة.

المستهدفون:
المستهدفون من البرنامج هم قيادات الصف الثاني من اإلداريين والمتمثلة في مساعدي مدراء العموم في اإلدارات الحكومية ومديري اإلدارات واألقسام.
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األهداف التطبيقية للبرنامج:

•التعرف على مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات والتعرف على طبيعة العملية اإلدارية ومكوناتها لمسانده ودعم قيادات الصف األول .
•التعــرف علــى أســس بنــاء القــدرات اإلداريــة مــن خــالل منظــور مدرســة النظــم التــي تؤكــد علــى طبيعــة التفاعــل الديناميكــي بيــن المنظمــة وبيئتهــا الخارجيــة 

والتــي تــؤدي الــي بنــاء الثقــة بيــن القيادييــن والمرؤوســين .
•تنمية مهارات بناء فرق العمل فعالة في المنظمة والتعرف على أنماط القيادة اإلدارية .

•تنمية مهارات االبتكار والتعامل مع ضغوط العمل وفق استراتيجيات منهجيه وبناءه.
•تزويد المشاركين بأحدث األساليب في منظومه الفكر اإلداري والعمل المؤسسي.

•التعرف على أسس إدارة االجتماعات وكل ما يؤدي الي دعم ومساندة قيادات الصف األول.

نتائج قياس آراء المتدربين :

تــم تحليــل البيانــات الناتجــة مــن االســتبيان الــذي تــم توزيعــه علــى المتدربيــن بواقــع )32( اســتبانة باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي )SPSS( حيــث كانــت 
النتائــج كاآلتــي:

1-المحور األول : بيئة التدريب 
تتكــون بيئــة التدريــب مــن أربعــة فقــرات تتعلــق بالتجهيــزات المكانيــة والجــدول الزمنــي والخدمــات المســاندة والنظافــة، وقــد حــاز علــى رضــا مجتمــع المتدربيــن 
بمتوســط عــام مقــداره  4.24  وبانحــراف معيــاري 0.59  ، حيــث حصــل علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة،  وقــد تبيــن أن المتوســط الحســابي العــام أكبــر 
مــن معيــار االختبــار البالــغ )3( ، ممــا يــدل علــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )إيجابيــة( حــول درجــة رضاهــم عــن هــذا المحــور وجــاء متغيــر النظافــة  

بالمرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر أفــراد مجتمــع المتدربيــن بمتوســط عــام  4.41  وانحــراف معيــاري  0.560 ويتضــح ذلــك مــن الشــكل )1(.



19

شكل رقم )1( نظافة المكان

التجهيزات المكانية

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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2-المحور الثاني :  النشاط التدريبي الخاص 
تبيــن أن  النشــاط التدريبــي حــاز علــى تأييــد كامــل واتفــق مجتمــع الدراســة علــى المتغيــرات ) محتــوى النشــاط ومالءمتــه لخبــرات ومجــاالت المشــاركين فــي 

الــدورة، مســتوى المشــاركة والتفاعــل وإثــراء النقــاش ( وقــد جــاء المحــور الثانــي فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث أهميــة المحــاور وعلــى النحــو  التالــي : 
-بلغ المتوسط العام 4.06  بانحراف معياري 0.904  

-أمــا محتــوى النشــاط ومالءمتــه لخبــرات ومجــاالت المشــاركين فــي الــدورة فقــد جــاءت فــي المرتبــة األولــى بمتوســط 4.31 وانحــراف معيــاري. 0.998 ، ويتبيــن 
ذلــك مــن الشــكل )2( الموضــح تاليــًا.
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ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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الشكل )2( محتوى النشاط ومالءمته لخبرات ومجاالت المشاركين في الدورة
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3-المحور الثالث : أهداف الدورة التدريبية

يالحــظ أن  المحــور الثالــث الخــاص بأهــداف الــدورة التدريبيــة حــاز علــى تأييــد مجتمــع الدراســة ويشــمل المتغيــرات ) أهــداف الــدورة التدريبيــة واضحــة . أهــداف الــدورة 
التدريبيــة واقعيــة وعمليــة، أهــداف الــدورة التدريبيــة تحقــق حاجــات الوظيفــة التــي أشــغلها، ومقــدار الخبــرة المكتســبة( واحتــل المركــز الثالــث مــن حيــث األهميــة ، 

وقــد جــاءت  النتائــج علــى النحــو التالــي: 
-بلغ المتوسط العام  4.14بانحراف معياري 0.628  

-وقــد جــاء المتغيــر )أهــداف الــدورة التدريبيــة تحقــق حاجــات الوظيفــة التــي اشــغلها(  فــي المرتبــة األولــى بمتوســط4.31 . وانحــراف معيــاري 0.644 ويتبيــن ذلــك مــن 
الشــكل )3( الموضــح أدنــاه.

الشكل )3( أهداف الدورة التدريبية تحقق حاجات الوظيفة التي اشغلها

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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4- المحور الرابع : التخطيط للدورة التدريبية

احتــل محــور التخطيــط للــدورة التدريبيــة المركــز األول مــن حيــث األهميــة ، وحــاز علــى تأييــد كامــل مجتمــع الدراســة علــى للمتغيــرات )اختيــار موقــع التدريــب، توقيــت 
ــدورة، مالئمــة قاعــات التدريــب، مالئمــة الزمــن المخطــط  ــزات مســتلزمات التدريــب، مالئمــة المشــاركين فــي ال ــة للتدريــب، تجهي ــدء فــي التدريــب، المــدة الزمني الب

للتدريــب مــع الزمــن الفعلــي للتنفيــذ( وجــاءت نتائــج المحــور علــى النحــو  التالــي: 
- بلغ المتوسط العام 4.24  بانحراف معياري 0.59  

- تقاســم المتغيــران )تجهيــزات مســتلزمات التدريــب ومالئمــة الــدورة للمشــاركين( المركــز األول علــى ســلم األهميــة  بمتوســط حســابي  ) 4.63(  لــكل منهمــا  وبانحــراف 
معيــاري. 0.492 و 0.707  علــى التوالــي. كمــا يتبيــن مــن الشــكلين)4( و )5( التالييــن:

شكل)4( تجهيزات مستلزمات التدريب 

أوافق ال أوافقال أدريأوافق بشدة
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5- المحور الخاص بالمدرب رقم 1 
 

تبيــن أن  المحــور الخــاص بالمــدرب رقــم 1  حــاز علــى تأييــد كامــل واتفقــت مجتمــع الدراســة عليهــا وهــى تمكــن المــدرب مــن عرض وإيصــال البرنامج بشــكل مناســب 
. وحــرص المــدرب  علــى تحفيــز المتدربيــن علــى المشــاركة وتقبــل المــدرب أســئلة واستفســارات المتدربيــن وأجــاب عنهــا والتــزام المــدرب بمحتويــات الحقيبــة . التــزام 
المــدرب بمواعيــد جلســات البرنامــج التدريبــي وركــز المــدرب علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي و اســتخدم المــدرب أســاليب تدريبيــة 

متنوعــة وقــد جــاءت  نتائــج المحــور علــى النحــو التالــي 
-بلغ المتوسط العام 4.68  بانحراف معياري 0.381 أي تقدير ممتاز .

-وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة المتعلقة بتقبل المدرب أسئلة واستفسارات المتدربين وأجاب عنها بمتوسط حسابي 4.68 وانحراف معياري  0.381

6-المحور الخاص بالمدرب رقم 2  

أمــا بالنســبة  للمحــور الخــاص بالمــدرب الثانــي  فقــد حــاز تأييــد كامــل مجتمــع الدراســة 
فيمــا يتعلــق بتمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنامــج بشــكل مناســب. وحــرص 
المــدرب علــى تحفيــز المتدربيــن علــى المشــاركة وتقبــل المــدرب أســئلة واستفســارات 
المتدربيــن وأجــاب عنهــا والتــزام المــدرب بمحتويــات الحقيبــة . التــزام المــدرب بمواعيد 
ــة  ــاالت عملي ــات وح ــة وتطبيق ــى أمثل ــدرب عل ــز الم ــي ورك ــج التدريب ــات البرنام جلس
قريبــة مــن الواقــع العملــي و اســتخدم المــدرب أســاليب تدريبيــة متنوعــة وقــد جــاءت  

نتائــج المحــور علــى النحــو التالــي: 
-بلغ المتوسط العام 3.91  بانحراف معياري 0.799

-وقــد جــاء فــي المرتبــة األولــى الفقــرة المتعلقــة بالتــزام المــدرب بمواعيــد جلســات 
ــاري  0.878 ــراف معي ــابي 4.06 وانح ــط حس ــي بمتوس ــج التدريب البرنام

الخالصــة:    نخلــص إلــى أن إجابــات  مجتمــع الدراســة علــى هــذه المحــاور كانــت إيجابية 
بشــكل كبيــر  ونوصــي بعقــد مثــل هــذا البرنامج مســتقبال.

شكل )5( مالئمة الدورة للمشاركين

أوافقأوافق بشدة
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عنوان البرنامج       مهارات بناء القدرات وتأهيل قيادات الصف الثاني  )النسخة الثانية(         مدته            3 أيام

1437/2       تاريخ البدء         1437/4/23هـ الرقم المتسلسل    
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اليوم

األول

الثاني

الثالث

الجلسات

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

الوقت

9ص - 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45ص– 12ظ

9 ص- 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

9ص - 10:15ظ

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

الموضوعات

التعريف بمفهوم بناء القدرات وتأهيل القيادات اإلدارية
مهام وواجبات قيادات الصف الثاني ودورها في العملية اإلدارية 

- بناء القدرات من منظور مدرسه النظم

استراحة لمدة نصف ساعة

- بناء القدرات ووظائف اإلدارة:
)أ( بناء القدرات ووظيفة التخطيط
)ب( بناء القدرات ووظيفة التنظيم
)ج( بناء القدرات ووظيفة التوجيه
)د( بناء القدرات ووظيفة الرقابة

- مبدأ التفويض والمسؤولية وبناء القدرات
- مبدأ وحده األمر والتخصص وبناء القدرات

- التدريب وبناء القدرات
)Flow Process Charts( خريطة سير اإلجراءات وبناء القدرات -

استراحة لمدة نصف ساعة

-فرق العمل وبناء القدرات
- بناء القدرات واإلبداع اإلداري

انماط االتصال وبناء القدرات

استراحة لمدة نصف ساعة

إدارة االجتماعات واللجان وبناء القدرات:
)أ( نمط الخبير

)ب( نمط الرجل الرشيد
)ج( نمط مسجل ساعات العمل

)د( نمط الناقد /المرتاب
)هـ( نمط قائد المهام

)و( نمط المحافظ على الوضع الراهن

الجدول الزمني للبرنامج:
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بيانات المدربين:

PhD/درجة الدكتوراه

جامعة الجوف 
كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

قسم إدارة األعمال
أستاذ مساعد

عبدالناصر عبداهلل محمد عيسى

           االسم            جهة العمل

فرع وزارة الشؤون االجتماعية بالجوف. 1 صالح بن شباط جفران الرويلي    
فرع وزارة الشؤون االجتماعية بالجوف. 2 سلطان بن عبدالكريم سالمه الدخيل اهلل   
فرع وزارة الشؤون االجتماعية بالجوف. 3 سعود بن سلمان صالح الجباب    
فرع وزارة العدل بالجوف. 4 خالد سالم حمدان الشمري    
فرع وزارة العدل بالجوف. 5 عاطف بن عبدالعزيز احمد المظهور   
فرع وزارة العدل بالجوف. 6 مسفر بن ونيسان سعران الرويلي   
ديوان المراقبة العامة بالجوف. 7 سلمان محمد عصييد الشراري    
ديوان المراقبة العامة بالجوف. 8 مهنا والم شليويح الشمري    
األحوال المدنية بالجوف. 9 سلطان موسى محيسن الخالدي    

مكتب الضمان االجتماعي بمنطقة الجوف. 10 زياد ابراهيم فالح الدرعان    
مكتب الضمان االجتماعي بمنطقة الجوف. 11 حسين علي الصحيح     
فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالجوف. 12 منصور عبداهلل سليمان العلي    
األحوال المدنية بالجوف. 13 خالد عويضه مناحي الفهيقي    
كتابة عدل سكاكا. 14 خليف بن هزاع خلف الشمري    
مركز المعلومات الوطني. 15 علي عبدالرحمن عبداهلل الغريري    
مركز المعلومات الوطني. 16 سلطان فالح الجالل السرحاني    
فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالجوف. 17 عبدالمحسن صالح سالم الحسن    
االدارة العامة للتعليم بالجوف. 18 مسلط حمود عبيد الرويلي    
االدارة العامة للتعليم بالجوف. 19 احمد يوسف ناصر الحشاش    
االدارة العامة للتعليم بالجوف. 20 عبدالوهاب عثمان احمد فالته    
االدارة العامة للتعليم بالجوف. 21 غازي رميح طنا الرويلي    
االدارة العامة للتعليم بالجوف. 22 راكان مناحي خويطر الرويلي    
المديرية العامة للمياه بمنطقة الجوف. 23 فيصل بن عبلوك مقنع الرويلي    
المديرية العامة للمياه بمنطقة الجوف. 24 ثامر بن عوض سالمه البلوي    
هيئة التحقيق واالدعاء العام بالجوف. 25 يزيد احمد عبدالرزاق الضويحي    
هيئة التحقيق واالدعاء العام بالجوف. 26 مطير عبداهلل مطير العنزي    
بلدية صوير. 27 احمد خالد القوضي الرويلي    

بيانات الحضور والمتدربين:
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مقدمة:

 الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . فقــد قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف 
بعقــد برنامــج تدريبيفــي نســخته الثانيــة وذلــك نظــرًا لإلقبــال الشــديد علــى هــذا البرنامــج ، لمــدة ثالثــة أيــام ضمــن أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف وضمــن أهدافــه فــي خدمــة القطاعــات الحكوميــة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي التنميــة 

اإلداريــة.  

نبذه عن البرنامج التدريبي:

تحــوز موضوعــات مهــارات بنــاء القــدرات اإلداريــة لقيــادات الصــف الثانــي فــي القطــاع العــام والخــاص علــى االهتمــام الحكومــي والمجتمعــي الرتباطهــا بتأهيــل كــوادر 
يرجــى منهــا تولــي مناصــب قياديــة عليــا فــي مســتقبل قريب.وفــي ســياق البرامــج التدريبيــة لكرســي صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبــد العزيــز 
للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف تــم إدراج هــذا الموضــوع لبرنامــج هــذا العــام، وذلــك ألهميتــه فــي صقــل المهــارات اإلداريــة للكــوادر القياديــة بهــدف بنــاء رأس مــال 

بشــرى وفكــري تتولــى قيــادة تنميــة المجتمــع المحلــى اقتصاديــاً واجتماعيــًا بمنطقــة الجــوف.

أهمية البرنامج التدريبي:

تأتــي أهميــة البرنامــج فــي أنــه تنــاول عــدة محــاور لبنــاء قــدرات وصقــل مواهــب ومهــارات قيــادات الصــف الثانــي فــي القطــاع الحكومــي بمنطقــة الجــوف ، وتــم تصميــم 
البرنامــج انطالقــًا مــن الموجهــات العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف بدورهــا الــي تنميــه المــوارد البشــرية لمقابلــة التحديــات المعاصــرة.
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نتائج قياس آراء المتدربين :

ــى المتدربيــن بواقــع )14(  ــذي تــم توزيعــه عل ــات الناتجــة مــن االســتبيان ال ــل البيان تــم تحلي
ــي: ــج كاآلت ــت النتائ ــث كان ــي )SPSS( حي ــل اإلحصائ ــج التحلي إســتبانة باســتخدام برنام

المحور االول :  البرنامج التدريبي
تبيــن أن البرنامــج التدريبــي حــاز علــى تأييــد كامــل واتفــق مجتمــع الدراســة علــى المتغيــرات 
ــاالت  ــات والح ــن والتطبيق ــة والتماري ــي ، األمثل ــي التدريب ــي احتياج ــج تلب ــات البرنام )موضوع
العمليــة فــي البرنامــج متنوعــة، تماريــن وتطبيقــات البرنامــج كافيــة، اكتســبت معــارف جديــدة 
مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة، اكتســبت مهــارات جديــدة مــن البرنامــج 
تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة( وقــد جــاء المحــور االول فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
أهميــة المحــاور وعلــى النحــو  التالــي: -  بلــغ المتوســط العــام 4.36 بانحــراف معيــاري 0.386 .

-أمــا موضــوع )األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت العمليــة فــي البرنامــج متنوعــة( فقــد 
جــاء فــي المرتبــة األولــى بمتوســط 4.57  وانحــراف معيــاري. 0.514 ويتبيــن ذلــك مــن الشــكل 

)1( الموضــح تاليــًا.

أوافقأوافق بشدةالشكل )1( األمثلة والتمارين والتطبيقات والحاالت العملية في البرنامج متنوعة
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المستهدفون:
المســتهدفون مــن البرنامــج هــم قيــادات الصــف الثانــي مــن اإلدارييــن والمتمثلــة فــي مســاعدي مــدراء العمــوم فــي اإلدارات الحكوميــة ، ومديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام 

.

األهداف التطبيقية للبرنامج:
•التعرف على مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات والتعرف على طبيعة العملية اإلدارية ومكوناتها لمسانده ودعم قيادات الصف األول .

•التعــرف علــى أســس بنــاء القــدرات اإلداريــة مــن خــالل منظــور مدرســة النظــم التــي تؤكــد علــى طبيعــة التفاعــل الديناميكــي بيــن المنظمــة وبيئتهــا الخارجيــة والتــي 
تــؤدي الــي بنــاء الثقــة بيــن القيادييــن والمرؤوســين .

•تنمية مهارات بناء فرق العمل فعالة في المنظمة والتعرف على أنماط القيادة اإلدارية .
•تنمية مهارات االبتكار والتعامل مع ضغوط العمل وفق استراتيجيات منهجيه وبناءه.

•تزويد المشاركين بأحدث األساليب في منظومه الفكر اإلداري والعمل المؤسسي.
•التعرف على أسس إدارة االجتماعات وكل ما يؤدي الي دعم ومساندة قيادات الصف األول.
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المحور الثاني : أهداف الدورة التدريبية - الحقيبة التدريبية

ــب  ــه حس ــي موضوعات ــي تغط ــج التدريب ــة البرنام ــرات )حقيب ــمل المتغي ــة ويش ــع الدراس ــد مجتم ــى تأيي ــاز عل ــة ح ــة التدريبي ــاص بالحقيب ــي الخ ــور الثان ــظ أن  المح يالح
المحتويــات تتســم المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بالحداثــة ، وتــم إعــداد المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بلغــة ســهلة مفهومــة ، وتــم توزيــع موضوعــات البرنامــج التدريبــي 
علــى الجــدول الزمنــي المرفــق بالحقيبــة بشــكل مالئــم( واحتــل المركــز الثانــي مناصفــة مــع محــور البرنامــج التدريبــي مــن حيــث األهميــة ، وقــد جــاءت  النتائــج علــى النحــو 

التالــي: 

-بلغ المتوسط العام  4.36 بانحراف معياري 0.336
-وقــد جــاء المتغيــر )تــم توزيــع موضوعــات البرنامــج التدريبــي علــى الجــدول الزمنــي المرفــق بالحقيبــة بشــكل مالئــم(  فــي المرتبــة األولــى بمتوســط   4.57   وانحــراف 

معيــاري  0.514  ويتبيــن ذلــك مــن الشــكل )2( الموضــح أدنــاه.

الشكل )2( تم توزيع موضوعات البرنامج التدريبي على الجدول الزمني المرفق بالحقيبة بشكل مالئم
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لمحور الثالث : بيئة التدريب
ــة مناســبة  ــة الفهــم واالســتيعاب، القاعــة التدريبي ــج مناســب لعملي ــن فــي البرنام ــكل مــن )عــدد المتدربي ــق ب ــرات تتعل ــي فق ــب مــن ثمان ــة التدري تتكــون بيئ
لموضــوع البرنامــج، المقاعــد داخــل القاعــة مريحــة، تقنيــات التدريــب )أجهــزة العــرض( داخــل القاعــة التدريبيــة مناســبة ، اإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة مناســبة، 
الخدمــات المســاندة )المطعــم، المواقــف، المصلى(مناســبة ، اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بإرشــاد المتدربيــن واضحــة ، اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بإرشــاد 
المتدربيــن كافيــة( وقــد حــاز علــى رضــا مجتمــع المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره  4.68   وبانحــراف معيــاري 0.376   ، حيــث حصــل علــى المرتبــة االولــى مــن 
حيــث األهميــة،  وقــد تبيــن أن المتوســط الحســابي العــام اكبــر مــن معيــار االختبــار البالــغ )3( ، ممــا يــدل علــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابيــة( 
حــول درجــة رضاهــم عــن هــذا المحــور وجــاء متغيــر )القاعــة التدريبيــة مناســبة لموضــوع البرنامــج(  بالمرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر أفــراد مجتمــع المتدربيــن 

بمتوســط عــام  4.86   وانحــراف معيــاري  0.363 ويتضــح ذلــك مــن الشــكل )3(.

شكل رقم )3( القاعة التدريبية مناسبة لموضوع البرنامج
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المحور الخاص بالمدرب :
تبيــن أن المحــور الخــاص بالمــدرب رقــم األول  حــاز علــى تأييــد كامــل واتفقــت مجتمــع الدراســة عليهــا وهــى تمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنامــج 
ــزام المــدرب  ــن وأجــاب عنهــا والت ــل المــدرب أســئلة واستفســارات المتدربي ــى المشــاركة وتقب ــن عل ــز المتدربي ــى تحفي بشــكل مناســب. وحــرص المــدرب  عل
بمحتويــات الحقيبــة . التــزام المــدرب بمواعيــد جلســات البرنامــج التدريبــي وركــز المــدرب علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي و 

اســتخدم المــدرب أســاليب تدريبيــة متنوعــة وقــد جــاءت  نتائــج المحــور علــى النحــو التالــي : 
بلــغ المتوســط العــام 4.85 بانحــراف معيــاري 0.309 أي تقديــر ممتــاز، وقــد جــاء المتغيريــن )تقبــل المــدرب أســئلة واستفســارات المتدربيــن، و التــزم المــدرب 
بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة( فــي المرتبــة االولــى مــن حيــث االهميــة، وأجيــب عنهمــا بمتوســط حســابي 4.93 وانحــراف معيــاري  0.267 ، ويتضــح ذلــك مــن 

الشــكلين )4 و 5(.كمــا يلــي :

الشكل )4(  تقبل المدرب أسئلة واستفسارات المتدربين

الشكل )5(  التزم المدرب بمحتويات الحقيبة التدريبية
الخالصة: نخلص إلى أن إجابات  مجتمع الدراسة على هذه المحاور كانت 

ايجابية بشكل كبير  ونوصي بعقد مثل هذا البرنامج مستقبال.
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 ثانياً : ورش العمل

عنوان البرنامج         قياس أداء  القطاعات الحكومية: لمدراء عموم              مدته               يوم واحد
            القطاعات الحكومية ومساعديهم بمنطقة الجوف       خمس ساعات

 
1437/3               التاريخ           1437/3/11هـ الرقم المتسلسل    

    المدرب       أ.د. عبد الرحمن زكي هالل 
        )شركة هالل لالستشارات(  
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مقدمة:
الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . فقــد قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف 
بعقــد ورشــة عمــل يــوم ضمــن أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف 

وضمــن أهدافــه فــي خدمــة القطاعــات الحكوميــة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي التنميــة اإلداريــة.  

الخطوط العريضة لورشة العمل :
غالبــاً مــا تمتلــك القطاعــات الحكوميــة ثــروة مــن البيانــات والمعلومــات عــن المجتمعــات المحليــة التــي تخدمهــا، وربمــا ال يطلــع  بعــض القــادة اإلدارييــن الحكومييــن 
عليهــا، وغالبــا مــا تعييهــم  الحيــل أمــام هــذا  الحجــم الهائــل مــن البيانــات والمعلومــات الــذي ال يســاعدهم  كثيــرا فــي اتخــاذ القــرارات.و فــي الورشــة الحاليــة، ســوف 

يتــدرب المشــاركون علــى مهــارات اختيــار وجمــع وتحليــل البيانــات التــي بحــوزة منظماتهــم أو تلــك التــي تســتطيع الحصــول عليهــا: 
مــا الــذي يصلــح لمنظمتــك ومــا الــذي ال يصلــح لهــا وكيــف تتحــرك إلــى األمــام فــي قيــاس أداء القطــاع الحكومــي الــذي ُتديــره. تهــدف ورشــة العمــل الحاليــة إلــى 
التدريــب علــى تحويــل أكــوام البيانــات إلــى رؤيــة مــن 360 درجــة لمجتمعــك المحلــي تصلــح أساســا للتخطيــط االســتراتيجي وغيــره مــن أعمــال القيــادة اإلداريــة 

الحكوميــة.

إن إدارة األداء performance management هــي إحــدى ســبل تحســين وتطويــر أداء القطاعــات الحكوميــة وتحقيــق التعــاون المثمــر بينهــا. وإدارة األداء هــي مقاربــة 
إداريــة هدفهــا رفــع مســتوى أداء المؤسســة ورفــع الفعاليــة اإلجماليــة  ألعلــى قــدر ممكــن، بمعنــى رفــع كفــاءة العمليــات والنتائــج ألقصــى مســتوى ممكــن. وتتمثــل 
أنشــطة إدارة األداء فــي تحديــد األهــداف، وإعــداد وتطويــر مؤشــرات األداء الرئيســية، ومتابعــة وقيــاس األداء باســتخدام تلــك المؤشــرات، وتحليــل نتائــج القيــاس، 
والعمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف المنظمــة الحكوميــة. إن إدارة األداء هــي مقاربــة إداريــة مــن أجــل حســن إدارة الفاعليــة والتكلفــة والجــودة فــي أي عمــل مــن 

األعمــال بمــا فيهــا أعمــال  القطاعــات والهيئــات الحكوميــة. 

إن اســتخدام  مؤشــرات األداء الرئيســية هــي الوســيلة  األساســية فــي إدارة األداء، فهــي تقيــس مقــدار تحقيــق منظمــة العمــل ألهدافهــا. ويمكــن تعريــف مؤشــر 
األداء الرئيســي بأنــه »أحــد خصائــص  الظاهــرة التــي يمكــن اســتخدامها فــي قيــاس أداء منظمــة العمــل.« ومــن أمثلــة مؤشــرات األداء الرئيســية »رضــا المرضــى عــن 
المستشــفيات الحكوميــة ومراكــز الرعايــة األوليــة،« »رضــا المواطنيــن عــن خدمــات أقســام الشــرطة.«  وتحــدد مقاييــس األداء الرئيســية األهــداف اإلداريــة الحكوميــة 
ذات الطابــع المجــرد واالســتراتيجي والمعنــوي  تحديــدا دقيقــا عيانيــا محسوســا يســهل فهمــه، فهــدف مثــل »ينبغــي أن يحصــل المرضــى علــى عــالج ســريع لألمــراض 
الخطيــرة« يصبــح »ال ينبغــي أن تطــول مــدة انتظــار إجــراء جراحــة اســتبدال عظــم الــورك عــن شــهر خــالل العــام 1437« وبالتالــي يتضمــن هــذا التعريــف اإلجرائــي 

كال مــن  مؤشــر األداء الرئيســي ) »مــدة انتظــار جراحــة اســتبدال عظــم الــورك«(  والمســتهدف )»أقــل مــن شــهر خــالل عــام 1437«(. 
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مؤشــرات األداء الرئيســية هــي أدوات قويــة فــي إدارة القطاعــات الحكوميــة، فهــي ســهلة الفهــم وتهــدي إلــى العمــل والفعــل، ويمكــن تطبيقهــا ومالحظتهــا. إال أن 
اســتخدام وتطبيــق مؤشــرات أداء رئيســية غيــر مناســبة يمكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية خطيــرة علــى أداء القطــاع الحكومــي. علــى ســبيل المثــل، إن اســتخدام وتطبيــق 
مؤشــرات أداء رئيســية تركــز علــى الكــم بــدال مــن الكيــف ُيمكــن أن يصــرف العامليــن عــن االنتبــاه لجــودة الخدمــات والمنتوجــات، ومــن ثــم فمــن الضــروري أن يتــم 
إعــداد وتطبيــق مؤشــرات أداء رئيســية فعالــة تعمــل علــى تحســين أداء القطــاع الحكومــي مــن حيــث الفعاليــة والتكلفــة والجــودة. إن إعــداد مؤشــرات األداء الرئيســية 
هــو عمليــة مركبــة وَمهمــة تســتغرق  الكثيــر مــن الوقــت وتتطلــب جهــود وتعــاون خبــراء إدارة األداء وخبــراء القطــاع الحكومــي المعنــي، فعلــى ســبيل المثــل فــي حالــة 

القطــاع الصحــي: مديــري الرعايــة أو الشــؤون الصحيــة، األطبــاء والممرضيــن، وغيرهــم مــن اإلكلينيكييــن. 
إن الهــدف األساســي مــن الورشــة الحاليــة هــو عــرض ومناقشــة طريقــة ومنهاجيــه فــي إعــداد منظومــة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية التــي غايتهــا المواطنيــن، فضــال 

عــن مؤشــرات فعاليــة التكاليــف.

األهداف:
سوف يتعلم من يشارك ويكمل ورشة العمل الحالية:

•تطبيق  مهارات اختيار وجمع وتحليل بيانات القطاعات الحكومية .
•إعداد رؤية من 360 درجة للمجتمع  المحلي تصلح أساسا للتخطيط االستراتيجي وغيره من أعمال القيادة اإلدارية الحكومية .

•مفاهيم  إدارة األداء .
•تحديد أهداف قياس األداء .

•التعريف اإلجرائي لمؤشرات األداء الرئيسية .
•إعداد وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية الفعالة التي  تعمل على تحسين أداء القطاع. الحكومي من حيث الفعالية والتكلفة والجودة.

•متابعة وقياس األداء باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية.
•تحليل نتائج القياس.

•اآلثار السلبية الخطيرة الستخدام مؤشرات أداء رئيسية غير مناسبة أو خاطئة على أداء القطاع الحكومي. 

 المتدربون: 
 القيادات اإلدارية العليا والوسيطة، ومدراء وحدات الجودة بالقطاعت الحكومية في منطقة الجوف.

نتائج قياس آراء المتدربين :
تم تحليل البيانات الناتجة من االستبيان الذي تم توزيعه على المتدربين بواقع )19( استبانة حيث كانت النتائج كاآلتي:
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73.69%

شكل )1(  النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة واإلجابة 
بال أدرى على فقرات البرنامج التدريبي

الموافقة
الموافقة شديدة

الموافقة

عدم الموافقة

ال أدري

شكل )2( تكرار اإلجابة بالموافقة
 وعدم الموافقة على فقرات البرنامج التدريبي

1.05%
25.26%

73.69%

القسم األول : البرنامج التدريبي

ويتكــون مــن خمســة فقــرات تتعلــق بوفــاء موضوعــات البرنامــج باحتياجــات المشــاركين التدريبيــة )الســؤال األول س1(، وتنــوع األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت 
العمليــة )س2( وهــل كانــت كافيــة )س3(، واكتســاب معــارف )س4( واكتســاب مهــارات )س5( جديــدة تســاعد المشــارك فــي أداء مهامــه الوظيفيــة. 

تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا القســم ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقــة هــو 70 موافقــة )19 موافقــة شــديدة و51 موافقــة( مــن أصــل 95 إجابــة، 
بنســبة مئويــة مقدارهــا 73.68%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة وعــدم الموافقــة الشــديدة 24 )16 عــدم موافقــة و 8 عــدم موافقــة 

شــديدة( بنســبة مئويــة بلغــت 25.26% ؛ بينمــا كانــت هنــاك إجابــة واحــدة فقــط  بــال أدرى )%1.05(.
 بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات البرنامــج التدريبــي هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 73.68%. وباســتخدام  اختبــار »ت« 
لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة One sample t-test between percents ، كانــت قيمــة ت )5.432( دالــة عنــد مســتوى 

0.001.  )انظــر شــكلي 1 و2(
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تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :
ــاري 0.883 ، وكان  ــراف معي ــداره 3.83 وبانح ــام مق ــط ع ــن بمتوس ــا المتدربي ــى رض ــي عل ــج التدريب ــاز البرنام ــاري، ح ــراف المعي ــابي واالنح ــط الحس ــة المتوس وبلغ
متوســط قســم البرنامــج التدريبــي هــو أقــل متوســط مــن بيــن متوســطات األقســام األربعــة، إال أنــه كان أكبــر مــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي)3(، لــذا نســتطيع 

القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين للبرنامــج كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنــه )انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. 
يعرض الشكل )3( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم البرنامج التدريبي.

شكل )3(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم البرنامج التدريبي.

المتوسط الحسابي انحراف معياري

س 1 س 2 س 3 س 4 س 5

0

0.5

1.5

2

2.5

4.5

1
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وكمــا يبــدو فــي الشــكل )3(، جــاء متغيــر تلبيــة موضوعــات البرنامــج التدريبــي الحتياجــات المشــاركين التدريبيــة )س1( فــي المرتبــة األولى على ســلم تقدير المشــاركين 
بمتوســط عــام 4.11 وانحــراف معيــاري0.737. إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات ليســت 
ــج  ــم البرنام ــة لقس ــارات الخمس ــرات أو العب ــطات المتغي ــن متوس ــة بي ــِن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارن ــل التباي ــتخدام تحلي ــده اس ــا أك ــو م ــة وه ذات دالل

التدريبــي، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف F-ratio )1.222( غيــر دالــة، بمعنــى أن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه.

القسم الثاني: الحقيبة التدريبية
ويتكــون مــن أربعــة فقــرات تتعلــق بقيــام الحقيبــة بتنــاول موضوعــات البرنامــح مــن حيــث المحتــوى )س6(، واتصــاف المــادة العمليــة بالحداثــة )س7( وإعدادهــا بلغــة 

ســهلة مفهومــة )س8(، وتوزيــع موضوعــات البرنامــج علــى الجــدول الزمنــى بشــكل مالئــم )س9(.

تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا المحــور ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقةهــو 58 موافقــة )18 موافقــة شــديدة و40 موافقــة( مــن أصــل 76 إجابــة 
أي نســبة الموافقــة بنوعيهــا هــي 76.32%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة وعــدم الموافقــة الشــديدة 17 )13 عــدم موافقــة و 4 عــدم 

ــة  ــاك إجاب موافقــة شــديدة( أي بنســبة مئويــة مقدارهــا 22.37% ؛ بينمــا كانــت هن
واحــدة فقــط  بــال أدرى )%1.32(. 

بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات الحقيبــة 
التدريبيــة هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 76.32% . وباســتخدام  اختبــار 
»ت« لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئوية لعــدم الموافقة 
One sample t-test between percents، كانــت قيمــة ت )5.638( دالــة عنــد مســتوى 

0.001 . )انظــر شــكلي 4 و5(

شكل )4( النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة
 واإلجابة بال أدرى على فقرات الحقيبةالتدريبية

الموافقة

عدم الموافقة

ال أدري

1.32%
22.37%

76.31%
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شكل )5( تكرار اإلجابة بالموافقة وعدم الموافقة  على فقرات الحقيبة التدريبية

22.37%76.31%

الموافقة شديدة

عدم الموافقة

عدم الموافقة الشديدة

الموافقة
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تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

ــاري 0.86 ، وكان  ــن بمتوســط عــام مقــداره 3.92 وبانحــراف معي ــى رضــا المتدربي ــة عل ــة التدريبي ــاري، حــازت الحقيب وبلغــة المتوســط الحســابي واالنحــراف المعي
ــة  ــار أو الدرجــة الفاصل ــر مــن المعي ــه  كان أكب ــن متوســطات األقســام األربعــة، وألن ــث المقــدار بي ــث مــن حي ــة هــو الثال ــة التدريبي ــب متوســط قســم الحقيب ترتي
ــن  ــة بي ــن للمقارن ــل التباي ــا )انظــر اســتخدام تحلي ــا وأنهــم راضــون عنه ــة كان ايجابي ــة التدريبي ــم المشــاركين للحقيب وهــي)3(، نســتطيع القــول أن إدراك وتقوي

ــة(.  متوســطات األقســام األربع
 يعرض الشكل )6( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم الحقيبة التدريبية.

الشكل )6(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  إلجابات المشاركين على فقرات قسم الحقيبة التدريبية

المتوسط الحسابي انحراف معياري
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وكمــا يبــدو فــي الشــكل )6(، جــاء متغيــر أو فقــرة  حداثــة المــادة العلميــة المقدمــة فــي المرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام 4.05 وانحــراف 
معيــاري 0.848. إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات ليســت ذات داللــة وهــو مــا أكــده 
اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات األربعــة لقســم الحقيبــة التدريبيــة، حيــث تبيــن أن قيمــة 

النســبة ف F-ratio )0.475( غيــر دالــة، بمعنــى أن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه.

القسم الثالث: بيئة التدريب
تتكــون بيئــة التدريــب مــن ثمانيــة فقــرات تتعلــق بمناســبة بيئــة التدريــب وصالحيتهــا لعــدد المتدربيــن ممــا يعيــن علــى الفهــم واالســتيعاب )س10( ومناســبتها 
لموضــوع البرنامــج )س11(، واتصــاف المقاعــد بالراحــة )س12(، ومناســبة وصالحيــة كل مــن تقنيــات التدريــب )أجهــزة العــرض( )س13( واإلضــاءة والتكييــف داخــل 

القاعــة س14( والخدمــات المســاندة )المصلــى والمواقــف والمطعــم( )س15(، ووضــوح )س16( وكفايــة )س17( اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بالمتدربيــن. 

تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا القســم  ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقةهــو 131 موافقــة )53 موافقــة شــديدة و78 موافقــة( مــن أصــل 152 إجابة 

أي أن النســبة المئويــة للموافقــة بنوعيهــا هــي 86.18%؛ بينمــا كان إجمالــي 
عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة وعــدم الموافقــة الشــديدة 20  
)13 عــدم موافقــة و 7 عــدم موافقــة شــديدة( أي بنســبة مئويــة مقدارهــا 

13.16% ؛ بينما كانت هناك إجابة واحدة فقط  بال أدرى )%0.66(.
بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات بيئــة 
التدريــب هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 86.18%. وباســتخدام  
اختبــار »ت« لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئوية 
ــة ت  ــت قيم ــة One sample t-test between percents ، كان ــدم الموافق لع

)13.72( دالة عند مستوى 0.001 . )انظر شكلي 7 & 8(

شــكل )7(  النســب المئويــة للموافقــة وعــدم الموافقــة واإلجابــة بــال أدرى  
علــى فقــرات بيئــة التدريــب

الموافقة

عدم الموافقة

ال أدري

0.66%
13.37%

86.18%
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شكل )8( تكرار اإلجابة بالموافقة وعدم الموافقة على فقرات بيئة التدريب

تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

حــازت بيئــة التدريــب علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 4.15 وبانحــراف معيــاري 0.81، وجــاء متوســط بيئــة التدريــب الثانــي مــن حيــث المقــدار مــن بيــن 
متوســطات األقســام األربعــة حيــث جــاء بعــد متوســط القســم الخــاص بــأداء المــدرب، وألن المتوســط الحســابي العــام لقســم بيئــة التدريــب كان أكبــر مــن المعيــار أو 
الدرجــة الفاصلــة وهــي )3(، نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين لبيئــة العمــل كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنهــا )انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة 

بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. 
يعرض الشكل )9( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم بيئة التدريب.

الشكل )9(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  إلجابات المشاركين على فقرات قسم بيئة التدريب

13.37%86.18%

الموافقة شديدة
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الموافقة
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وكمــا يبــدو فــي الشــكل )9( جــاء متغيــرا اإلضــاءة والتكييــف والخدمــات المســاندة فــي المرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام 4.26 لــكل منهمــا 
وإن تميــز متغيــر اإلضــاءة والتكييــف بصغــر انحرافــه المعيــاري 0.562 بالمقارنــة مــع االنحــراف المعيــاري للخدمــات المســاندة والــذي بلــغ 0.991، ممــا يعنــي انخفــاض 
تبايــن تقديــرات متغيــر اإلضــاءة والتكييــف عــن تقديــرات متغيــر الخدمــات المســاندة. وجــاء متغيــر كفايــة اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بالمتدربيــن فــي المرتبــة 
األخيــرة بمتوســط 3.84 وانحــراف معيــاري 0.898. إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات 
ليســت ذات داللــة وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات الثمانيــة لقســم بيئــة 

التدريــب، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف F-ratio )0.7793( غيــر دالــة، بمعنــى أن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه.

القسم الرابع: أداء المدرب
ــى المشــاركة  ــن عل ــز المتدربي ــى تحفي ــج بشــكل مناســب )س18(، وحرصــه عل ــق بتمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنام ــرات تتعل ويتكــون مــن ســبعة فق
والنقــاش )س19(، وتقبلــه أســئلتهم واستفســاراتهم واإلجابــة عليهــا )س20(، والتزامــه بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة )س21(، والتزامــه بمواعيــد جلســات البرنامــج 

التدريبــي )س22(، وتركيــزه علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي )س23(، واســتخدامه أســاليب تدريبيــة متنوعــة )س24(.

المتوسط الحسابي انحراف معياري
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شكل )10( النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة  على فقرات أداء المدرب

الموافقة

عدم الموافقة

9.77%

90.23%

تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا المحــور ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقــة هــو 120 موافقــة )54 موافقــة شــديدة و66 موافقــة( مــن أصــل 133 
إجابــة أي أن نســبة الموافقــة بنوعيهــا كانــت  90.23%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة وعــدم الموافقــة الشــديدة 13 )11 و 2 علــى 

الترتيــب( أي بنســبة مئويــة مقدارهــا 9.77%؛ ولــم يجــب أي مــن المشــاركين »بــال أدري.«
بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات أداء المــدرب هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 90.23%. وباســتخدام  اختبــار »ت« 
لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة One sample t-test between percents ، كانــت قيمــة ت )15.626( دالــة عنــد 

مســتوى 0.001 )انظــر شــكلي 10 & 11(
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شكل )11( تكرار اإلجابة بالموافقة وعدم الموافقة  على فقرات قسم أداء المدرب
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تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :
حــاز أداء المــدرب علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 4.29 وبانحــراف معيــاري 0.683 ، وكان أعلــى متوســط بيــن متوســطات األقســام األربعــة، وألن 
المتوســط الحســابي لقســم أداء المــدرب كان أكبــر مــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي )3(، نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين ألداء المــدرب كان 

ايجابيــا وأنهــم راضــون عنــه )انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. 

يعرض الشكل )12( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم أداء المدرب.

المتوسط الحسابي انحراف معياري

س 18س 19 س 20 س 21 س 22 س 22 س 23 س 24 

0

0.5

1.5

2

2.5

4.5

1
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وكمــا يبــدو فــي الشــكل الســابق جــاء متغيــر تركيــز المــدرب واهتمامــه بإعطــاء أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي فــي المرتبــة األولــى علــى 
ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام 4.47 وانحــراف معيــاري 0.611. ، إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق 
بيــن المتوســطات ليســت ذات داللــة وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات الســبعة 

لقســم أداء المــدرب، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف F-ratio )1.001( غيــر دالــة، بمعنــى أن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه.

استخدام تحليل التباين للمقارنة بين متوسطات األقسام األربعة :
كشــف اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بينهــا. حيــث تبيــن 

أن قيمــة النســبة ف )1.273( غيــر دالــة بمعنــى أن ال يوجــد فــرق دال بيــن التبايــن داخــل األقســام مــن جهــة والتبايــن بيــن األقســام المختلفــة مــن جهــة أخــرى. 

داللة الفروق بين النسب المئوية للتقديرات اإليجابية ألقسام اإلستبانة األربعة :
باســتخدام اختبــار- ت لداللــة الفــروق بيــن النســب المئويــة  one sample t-test between percents تبيــن أنــه ال توجــد داللــة إحصائيــة للفــروق بيــن النســب المئويــة 

للتقديــرات اإليجابيــة ألقســام اإلســتبانة األربعــة.

مجمل النتائج وتفسير  مختصر لها وبعض التوصيات :
ــر قــدر مــن موافقــة  ــال أكب ــى األرجــح لصغــر عــدد المشــاركين ولعوامــل أخــرى- يمكــن القــول أن أداء المــدرب قــد ن ــة- عل ــة اإلحصائي ــاب الدالل ــى الرغــم مــن غي عل
المشــاركين، حيــث كانــت النســبة المئويــة لتقديــرات المشــاركين اإليجابيــة ألداء المــدرب هــي أعلــى نســبة مئويــة بيــن أقســام االســتبيان )90.23%(، كذلــك كان متوســط 
رضــا المتدربيــن عــن أداء المــدرب هــو أكبــر المتوســطات )4.29 وبانحــراف معيــاري 0.683(. فــي المقابــل جــاءت بيئــة التدريــب فــي المرتبــة الثانيــة بنــاء علــى النســبة 
المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة )86.18( ومتوســط الرضــا )4.15، بانحــراف معيــاري 0.81(. بينمــا جــاءت الحقيبــة التدريبيــة فــي المرتبــة الثالثــة بنــاء علــى النســبة المئويــة 
للتقديــرات اإليجابيــة )76.32%( ومتوســط التقديــرات )3.92 بانحــراف معيــاري 0.86(. وجــاء البرنامــج التدريبــي فــي المرتبــة الرابعــة بنــاء علــى النســبة المئويــة للتقديــرات 
اإليجابيــة )73.68%( ومتوســط رضــا المتدربيــن)3.83 بانحــراف معيــاري 0.883( والشــك أن المــدرب يشــرف بهــذا التقديــر ألدائــه، ويــود أن يذكــر عــدة أمــور أعاقــت علــى 

األرجــح ارتفــاع موافقــة المشــاركين علــى الحقيبــة التدريبيــة والبرنامــج التدريبــي  لمســتويات مقاربــة لموافقتهــم علــى أدائــه، وهــي:
1. لــم يتســن للمــدرب التعــرف علــى المشــاركين علــى اإلطــالق قبــل إعــداد الورشــة لمعرفــة احتياجاتهــم التدريبيــة، وطبيعــة أدوارهــم الوظيفيــة، وتوقعاتهــم فيمــا 

يخــص محتــوى وعناصــر وأبعــاد وخصائــص البرنامــج والحقيبــة التدريبيــة.
2. كان وقــت ورشــة العمــل قليــال )5 ســاعات( ال يكفــي لمناقشــة موضــوع هــام مثــل قيــاس أداء األجهــزة الحكوميــة، وإعطــاء مســاحة أكبــر لمشــاركة ونقــاش المتدربيــن 

واإلجابــة علــى المزيــد مــن أســئلتهم واستفســاراتهم، وعــرض المزيــد مــن األمثلــة والتطبيقــات والحــاالت العمليــة الواقعيــة، واســتخدام أســاليب تدريبيــة أكثــر تنوعــا. 
3. يبــدو أن هنــاك قــدرًا مــن التبايــن بيــن المشــاركين فــي خبراتهــم العلميــة النظريــة والتطبيقيــة بقيــاس األداء بوصفــه أداة ومنظومــة إســتراتيجية فــي التخطيــط 
واإلدارة والمحاســبة. يوصــي المــدرب بضــرورة االتصــال بالمشــاركين قبــل تنفيــذ أي برنامــج بأســبوعين علــى األقــل، يتــم خاللهــا تقويــم وقيــاس الحاجــات التدريبيــة 

للمشــاركين واإلطــالع علــى طبيعــة خبراتهــم ذات الصلــة بالبرنامــج.
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جهة العمل           مسمى الوظيفة                     المرتبة          الرتبة          االسم               المؤهل  

1 .7 مساعد مدير فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف    صندوق التنمية العقارية   بكالوريوس  ممدوح غالب حميدان السهلي  
2 .8 مدير فرع          وزارة التجارة و الصناعة    ماجستير   فيصل عايض جربوع الرويلي   
3 .11 مدير عام الفرع        فرع وزارة الخدمة المدنية   بكالوريوس  سلطان بن ممدوح بن عبدالحميد الفالح 
مدير إداره                      عميد. 4 وزارة الدفاع    دبلوم عالي  فهد حسن عقالء الطيار  
5 .6 مدير إدارة الدعوة واإلرشاد بالفرع      فرع الشؤون اإلسالمية بالجوف   بكالوريوس  هاني بن محمد عوده الذويب  
6 .8 مهندس مدني        وزارة النقل    بكالوريوس  ناصر عبداهلل عقيل الشراري  
7 .9 مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف     وزارة الشؤون اإلجتماعية   بكالوريوس  محيميد مخلف فهد التيماني  
مدير االدارة العامة للتخطيط والتطوير                              عقيد. 8 مديرية الدفاع المدني بالجوف   دبلوم عالي  خالد بن ناصر بن منيع الحبالني  
9 .11 مساعد المدير العام للخدمات المساندة      وزارة التعليم    بكالوريوس  زكريا بن يوسف ذياب الضويحي الخالدي 

المشرف على مكتب سعادة مدير الشرطة                          عقيد. 10 شرطة منطقة الجوف    دكتوراه   زياد محمد فالح اللحيد  
مدير إدارة الشؤون اإلدارية                                عميد. 11 المديرية العامة لمكافحة المخدرات  بكالوريوس  ضيف اهلل علي دخل اهلل العايش  
مدير إدارة التخطيط والتطوير                             عقيد. 12 وزارة الداخلية     بكالوريوس  نادر محمد علي الشامي  
ب. 13 رئيس فرع هيئة التحقيق بالجوف                           رئيس    هيئة التحقيق واالدعاء العام    بكالوريوس  سعود بن عبدالعزيز عبداهلل البويليد 
14 .11 مساعد المدير العام        فرع وزارة العدل    ماجستير   عاطف بن عبدالعزيز بن احمد المظهور 
مدر شعبة الحوادث                          مقدم. 15 مرور الجوف    بكالوريوس  صالح محمد بن دعيجاء  
16 .8 مدير إدارة         كتابة عدل صوير    بكالوريوس  راشد مليح عوض الرويلي  
17 .8 مدير اإلدارة        وزارة العدل    بكالوريوس  حمدان فالح جالل السرحاني  
18 .8 مدير عام المياه بمنطقة الجوف       وزارة المياه والكهرباء   بكالوريوس  عبدالعزيز محمد راشد الطويرب  
19 .7 مدير ادارة المبيعات        المؤسسة العامه للحبوب   دبلوم   زيدان ربيع عقالء العنزي  
20 .10 رئيس بلدية محافظة دومة الجندل      بلدية الناصفة    فهد بن صالح بن حماد مشعان   الثانوية العامة 
مساعد المدير                      7. 21 األحوال المدنية بالجوف   بكالوريوس  حمود الحبيب علي الفهيقي  
22 .13 مدير عام الشؤون التنموية       إمارة منطقة الجوف    بكالوريوس  حبيب بن محمد عبدالصمد سباء  
23 .13 مدير عام إدارة المستشارين       إمارة منطقة الجوف    بكالوريوس  احمد بن متعب سعد المحمد  
24 .13 مدير عام الشؤون الصحية / إستشاري إداري     وزارة الصحة    ماجستير   حسين الراوي دوجان الرويلي  
25 .12 رئيس دائرة االدعاء العام       هيئة التحقيق واالدعاء العام   دبلوم عالي  عبدالدايم بن معاذ بن موسى المخلف 
26 .10 رئيس مجلس ادارة الغرفة       الغرفة التجارية الصناعية بالجوف  دكتوراه   حمدان عبداهلل حمدان السمرين  

بيانات المتدربين:
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                     األخطاء الكبرى الشائعة في قياس أداء الهيئات الحكومية :
يوم واحد لمدراء عموم القطاعات الحكومية ومساعديهم بمنطقة الجوف    مدته           

        
1437/4          خمس ساعات   التاريخ 1437/5/22هـ     الرقم المتسلسل     

    
          المدرب               أ. د. عبد الرحمن زكي هالل 
        ) شركة هالل لالستشارات(  

عنوان البرنامج



49

مسمىالوظيفة       المرتبة/ الرتبة          االسم            المؤهل   جهة العمل    

1 .11 مديرعام      األحوال المدنية بالجوف    بكالوريوس  عبدالعزيز بن حمودغثيان الشعالن 
2 .8 رئيس بلدية زلوم     بلدية زلوم      بكالوريوس  شالح بن ساير مزعل الشمري  
3 .80 مديرعام      مؤسسة  البريد السعودي    بكالوريوس  سلطان بن جالس زعل الرويلي  
4 .6 نائب المديرالعام     وزاره التجاره والصناعه بالجوف    بكالوريوس  طالل بن نهارعلي الزارع  
المستوىالخامس. 5 مدير مكتب التعليم بصوير    إدارةالتعليم بالجوف     بكالوريوس  حمودبن باقي ميادي الرويلي  
عقيد. 6 مديراإلدارةالعامةللتخطيط والتطوير   مديريةالدفاع المدني بمنطقةالجوف   دبلوم عالي  خالدبن ناصر منيع الحبالني  
7 .8 مدير فرع      المؤسسه العامه للتقاعد    بكالوريوس  بندربن طرادمليح المرعضي الرويلي 
8 .6 سكرتير مدير الفرع     عالي المؤسسه العامه للحبوب    دبلوم   محمدبن عثمان محمد الخالدي  
ضابط أمن. 9 وزارةالداخلية     وزارةالداخلية     بكالوريوس  مشاري بن سعودبن مشعان الموقد 

عميد. 10 مدير إدارة الشؤون اإلدارية    وزارةالداخلية     بكالوريوس  ضيف اهلل بن علي دخالل لهال عايش 
مقدم. 11 مديرشعبةالحوادث     االدارةالعامةللمرور     بكالوريوس  صالح بن محمد منوخ بن دعيجاء 
12 .47 مديرفرع      البنك السعودي للتسليف واالدخار   بكالوريوس  زيدبن خلف زيد الهفيل  
13 .10 مديرالمكتب الرئيسي للضمان االجتماعي بالجوف  مساعد المديرالعام للضمان االجتماعي بالجوف  بكالوريوس  محيميدبن مخلف بن فهد التيماني 
14 .8 الشئون القانونية     وزارةالتجارةوالصناعة مدير الوكاالت التجارية   ماجستير   سامي بن سعود عوض الرويلي  
عقيدمظلي. 15 مساعدمديرالشرطةللتخطيطوالتطوير   األمن العام / شرطةمنطقةالجوف   دكتوراه   تركي بن عبدالرحمن بن رجا المويشير 
الدرجةالثالثةوالعشرون. 16 رئيس قسم النشاط العلمي    اإلدارةالعامةللتعليمبالجوف    بكالوريوس  محمدبن أحمد مقبل الهذال  

بيانات المتدربين:
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مقدمة:
الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . فقــد قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف 
ــة ومســاعديهم بمنطقــة  ــات الحكومية:لمــدراء عمــوم القطاعــات الحكومي ــرى الشــائعة فــي قيــاس أداء الهيئ ــوان )األخطــاء الكب بعقــد ورشــة عمــل لمــدة يــوم بعن
الجــوف( ضمــن أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف وضمــن أهدافــه 

فــي خدمــة القطاعــات الحكوميــة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي التنميــة اإلداريــة.  

الخطوط العريضة لورشة العمل :
ورشــة العمــل الحاليــة هــي الورشــة الثانيــة فــي مجــال إدارة وقيــاس أداء الهيئــات الحكوميــة بمنطقــة الجــوف، وهــي ُتكمــل مــا تنجــزه الورشــة األولــى )»قيــاس أداء  

القطاعــات الحكوميــة« ورشــة عمــل لمــدراء عمــوم القطاعــات الحكوميــة ومســاعديهم بمنطقــة الجــوف(.

غالبــا مــا تمتلــك القطاعــات الحكوميــة ثــروة مــن البيانــات والمعلومــات عــن المجتمعــات المحليــة التــي تخدمهــا، وربمــا ال يطلــع  بعــض القــادة اإلدارييــن الحكومييــن 
عليهــا، وكثيــرا مــا تعييهــم  الحيــل أمــام هــذا  الحجــم الهائــل مــن البيانــات والمعلومــات الــذي ال يســاعدهم  كثيــرا فــي اتخــاذ القــرارات. ويواجــه القــادة التنفيذيــون فــي 
القطاعــات الحكوميــة الكثيــر مــن التحديــات القويــة عندمــا يســعون لتحســين قيــاس أداء منظماتهــم، وربمــا يتركــون هــذا األمــر لمــن ليســوا بالضــرورة قادريــن علــى 
الحكــم الصحيــح علــى أداء القطاعــات الحكوميــة إال أنهــم يتقنــون الحديــث بلغــة جــداول البيانــات وبرامجهــا. والنتيجــة الحتميــة أن يجــد التنفيــذي نفســه مــرة أخــرى  

أمــام  كتلــة ضخمــة مــن األرقــام والمقارنــات التــي ال تمنحــه ســوى فهــم محــدود بــأداء مؤسســته وربمــا تقــوده إلــى إتخــاذ قــرارات خاطئــة.

كيــف إذا يتملــك التنفيذيــون عمليــة تقييــم وقيــاس االداء؟ عليهــم أن يتجــاوزوا األرقــام والمقاييــس التــي يســهل متابعتهــا وأن  يســتخلصوا ويكتشــفوا منظومــة مــن 
المقاييــس الكيفيــة والكميــة التــي تالحــق وتســتبق التطــورات فــي األعمــال الحكوميــة  وبيئاتهــا، وهــو مــا تتناولــه ورشــة العمــل األولــى، وأن يتفــادوا الوقــوع فــي 

األخطــاء الكبــري فــي قيــاس األداء . 

في الحلقة الدراسية الحالية نعرض ونناقش األخطاء الكبرى في قياس األداء وهي:
1.القياس القائم على مقارنة المنظمة بنفسها .

2.القياس القائم على الماضي .
3.االفتتان واإليمان الزائد باألرقام .

4.التالعب باألرقام والقياسات .
5.التمسك بمؤشرات األداء التي ال تالحق تطور األعمال وتغير بيئاتها .
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نتائج قياس آراء المتدربين :

تم تحليل إجابات المشاركين في ورشة العمل، وعددهم 14 مشاركا، على فقرات االستبيان، باستخدام كل من:
1. النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة علــى مجمــل ورشــة العمــل وعلــى كل قســم مــن أقســام االســتبانة المختلفــة )البرنامــج التدريبــي، 

ــة اإلحصائيــة للفــرق بيــن كل نســبتين. الحقيبــة التدريبيــة، وبيئــة التدريــب، وأداء المــدرب( والدالل
2. المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة الرضا عن مجمل ورشة العمل وعن كل قسم من أقسام االستبانة .

وسوف نعرض النتائج على النحو التالي:
أوال: نتائج كل قسم من أقسام االستبانة أو محاور تقويم رضا المشاركين

ثانيا: النتائج اإلجمالية لكل أقسام االستبانة أو محاور تقويم رضا المشاركين معا

أوال: نتائج كل قسم من أقسام االستبانة أو محاور تقويم رضا المشاركين 
القسم األول : البرنامج التدريبي

األهداف:
سوف يتعلم من يشارك ويكمل ورشة العمل الحالية:

•حدود وعيوب قياس األداء القائم على مقارنة أداء القطاع الحكومي بنفسه 
•حدود وعيوب قياس األداء القائم على مقارنة أداء القطاع الحكومي في العام الحالي بأدائه في األعوام السابقة

•فهم المنطق العلمي والعملي وراء القياس الكمي واستخدام األرقام في قياس األداء، ومعرفة حدود ذلك وعدم االفتتان به
•إدراك وتمييز التالعب باألرقام والقياسات

•اختيار وإعداد مؤشرات األداء التي تالحق تطور األعمال الحكومية الخدمية وتغير وتطور بيئاتها.

المتدربون:
القيادات اإلدارية العليا والوسيطة، ومدراء وحدات الجودة بالقطاعت الحكومية في منطقة الجوف.
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الموافقة

عدم الموافقة

ال أدري

2.90%
14.49%

82.61%

ويتكــون مــن خمســة فقــرات تتعلــق بوفــاء موضوعــات البرنامــج باحتياجــات المشــاركين التدريبيــة )الســؤال األول س1(، وتنــوع األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت 
العمليــة )س2( وهــل كانــت كافيــة )س3(، واكتســاب معــارف )س4( واكتســاب مهــارات )س5( جديــدة تســاعد المشــارك فــي أداء مهامــه الوظيفيــة. 

1.1تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :

كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا القســم ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقــة هــو 57 موافقــة )18 موافقــة شــديدة و39 موافقــة( مــن أصــل 69 إجابــة 
ــاك إجابــات بعــدم  ــم تكــن هن بنســبة مئويــة مقدارهــا82.61%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة 10 بنســبة مئويــة بلغــت 14.49% ول
ــرات البرنامــج التدريبــي هــي  ــرات المشــاركين لمتغي ــة تقدي ــى مــا ســبق يتضــح أن غالبي ــاء عل ــال أدرى )2.90%(. بن ــان ب ــاك إجابت الموافقــة الشــديدة؛ بينمــا كانــت هن

تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 82.61%. )انظــر شــكلي 1 و2(

شكل )1( النسب المئوية للموافقة بنوعيها وعدم الموافقة واإلجابة بال أدرى على فقرات البرنامج التدريبي
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وباســتخدام  اختبــار »ت« لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة One sample t-test between percents ، كانــت قيمــة ت 
)3.580( وكانــت قيمــة ألفــا )وهــي مقــدار احتمــال أن ينشــأ الفــرق عــن متغيــرات ال صلــة لهــا بالموافقــة وعــدم الموافقــة( هــي 0.0034، ممــا يعنــي أن ت دالــة عنــد 

مســتوى 0.01. 

 
شكل )2( تكرار اإلجابة بالموافقة وعدم الموافقة على فقرات البرنامج التدريبي

الموافقة شديدة

الموافقةعدم الموافقة

14.49%82.61%
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حــاز البرنامــج التدريبــي علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 4.03 وبانحــراف معيــاري 0.822 ، وكان ترتيــب متوســط قســم البرنامــج التدريبــي هــو الثالــث 
مــن حيــث المقــدار بيــن متوســطات األقســام األربعــة، إال أنــه كان أكبــر مــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي)3( )والتــي تعنــي أن المشــاركين فــي المتوســط 
ال يوافقــون علــى البرنامــج(، ممــا يــدل علــى أن إدراك وتقويــم المشــاركين للبرنامــج كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنــه )انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة 

بيــن متوســطات األقســام األربعــة(.   

يعرض الشكل )3( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم البرنامج التدريبي.

المتوسط الحسابي انحراف معياري

س1س 2 س 3 س 4 س 5

0

0.5

1.5

2

2.5

4.5

1
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كمــا يبــدو فــي الشــكل )3( حــازت كل متغيــرات أو أبعــاد البرنامــج التدريبــي علــى موافقــة المشــاركين؛ حيــث كانــت متوســطاتها جميعــا أكبــر مــن الدرجــة الفارقــة 
الفاصلــة )3(، وجــاء متغيــر تلبيــة موضوعــات البرنامــج الحتياجــات المشــاركين التدريبيــة )س1( فــي المرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام 4.36 

وانحــراف معيــاري 0.497.
 إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات ليســت ذات داللــة وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل 
 F-ratio للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات الخمســة لقســم البرنامــج التدريبــي، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف )Analysis of Variance )ANOVA التبايــن

)1.033( غيــر دالــة، بمعنــى أن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه. 

القسم الثاني: الحقيبة التدريبية
ويتكــون مــن أربعــة فقــرات تتعلــق بقيــام الحقيبــة بتنــاول موضوعــات البرنامــح مــن حيــث المحتــوى )س6(، واتصــاف المــادة العمليــة بالحداثــة )س7( وإعدادهــا بلغــة 

ســهلة مفهومــة )س8(، وتوزيــع موضوعــات البرنامــج علــى الجــدول الزمنــى بشــكل مالئــم )س9(.

2.1 تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا القســم ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقةهــو 48 موافقــة )4 موافقــة شــديدة و44 موافقــة( مــن أصــل 56 إجابــة 
بنســبة مئويــة مقدارهــا 85.71%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة 8 بنســبة مئويــة بلغــت 14.29% ولــم تكــن هنــاك إجابــات بعــدم 

الموافقــة الشــديدة أو بــال أدري.
 بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات الحقيبة 
ــى 85.71%. وباســتخدام   ــة تصــل نســبتها إل ــرات إيجابي ــة هــي تقدي التدريبي
اختبــار »ت« لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة 
لعــدم الموافقــة One sample t-test between percents ، كانــت قيمــة ت 
)3.818( وكانــت قيمــة ألفــا أو االحتمــال هــي 0.0021، ممــا يعنــي أن ت 
كانــت دالــة عنــد مســتوى 0.01، أي أن الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة 
ــة  ــه دالل ــري ل ــرق جوه ــو ف ــة ه ــدم الموافق ــة لع ــبة المئوي ــا والنس بنوعيه

ــة. )انظــر شــكلي 4 و5(. إحصائي

شــكل )4( النســب المئويــة للموافقــة بنوعيهــا وعــدم الموافقــة علــى فقــرات 
الحقيبــة التدريبيــة

الموافقة

عدم الموافقة

14.29%

85.71%
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شكل )5( تكرار اإلجابة بالموافقة بنوعيها وعدم الموافقة على فقرات الحقيبة التدريبية

14.49%85.71%

الموافقةعدم الموافقة
الموافقة شديدة

2.2 تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

حــازت الحقيبــة التدريبيــة علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 3.93 وبانحــراف معيــاري 0.462 ، وكان متوســط قســم الحقيبــة التدريبيــة هــو أقــل متوســط 
مــن حيــث المقــدار مــن بيــن متوســطات أقســام االســتبيان، لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك كان أكبــر مــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلة)وهــي 3( بيــن عــدم الرضــا بنوعيــه 
)الدرجــات أقــل مــن 3( والرضــا بنوعيــه )الدرجــات أكبــر مــن 3(، ممــا يــدل علــى أن إدراك وتقويــم المشــاركين للحقيبــة التدريبيــة كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنهــا 

)انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. 
 يعرض الشكل )6( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم الحقيبة التدريبية. 

الشكل )6(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  إلجابات المشاركين على فقرات الحقيبة التدريبية
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ــة  ــى موافق ــة عل ــة التدريبي ــاد الحقيب ــرات أو أبع ــازت كل متغي ــكل )6( ح ــي الش ــدو ف ــا يب وكم
ــة )3(، وجــاء  ــر مــن الدرجــة الفارقــة الفاصل ــت متوســطاتها جميعــا أكب ــث كان المشــاركين؛ حي
ــى  ــى عل ــة األول ــة المقدمــة فــي لغــة ســهلة مفهومــة فــي المرتب ــر إعــداد المــادة العلمي متغي
ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام 4.0  وانحــراف معيــاري 0.555. إال أن القــراءة العلميــة 
المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات ليســت 
 Analysis of Variance ذات داللــة أو غيــر جوهريــة وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل التبايــن
ANOVA(( للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات األربعــة لقســم الحقيبــة التدريبيــة، 
حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف F-ratio هــي )0.205(  وقيمــة ألفــا أو االحتمــال هــي 0.8923 
ــة  ــك ال دالل ــالف المتوســطات تل ــي فــإن اخت ــة، وبالتال ــي أن قيمــة النســبة ف غيردال ، ممــا يعن

إحصائيــة لــه.

القسم الثالث: بيئة التدريب
تتكــون بيئــة التدريــب مــن ثمانيــة فقــرات تتعلــق بمناســبة بيئــة التدريــب وصالحيتهــا لعــدد 
المتدربيــن ممــا يعيــن علــى الفهــم واالســتيعاب )س10( ومناســبتها لموضوع البرنامــج )س11(، 
واتصــاف المقاعــد بالراحــة )س12(، ومناســبة وصالحيــة كل مــن تقنيــات التدريــب )اجهــزة 

العــرض( )س13( واإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة )س14(، والخدمــات المســاندة )المصلــى والمواقــف والمطعــم( )س15(، ووضــوح )س16( وكفايــة )س17( 
اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بالمتدربيــن.

3.1 تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
كان إجمالــي عــدد الموافقــات علــى هــذا القســم  ســواء الموافقــة بشــدة أو مجــرد الموافقةهــو 99 موافقــة )31 موافقــة شــديدة & 68 موافقــة( مــن أصــل 112 
إجابــة بنســبة مئويــة مقدارهــا 88.40%؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة وعــدم الموافقــة الشــديدة 13 )9 عــدم موافقــة و 4 عــدم 

موافقــة شــديدة( أي بنســبة مئويــة مقدارهــا 11.60%، ولــم تكــن هنــاك إجابــات بــال أدرى.
بنــاء علــى ماســبق يتضــح أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات بيئــة التدريــب هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 88.40%. وباســتخدام  اختبــار »ت« 
لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة One sample t-test between percents ، كانــت قيمــة ت )4.487( وقيمــة الفــا أو 

االحتمــال هــي 0.0006، ممــا يعنــي أن »ت« دالــة عنــد مســتوى 0.001 . )انظــر شــكلي 7 & 8(.

المتوسط الحسابي انحراف معياري
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شكل )7( النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة  على فقرات بيئة التدريب

شكل )8( تكرار اإلجابة بالموافقة وعدم الموافقة  على فقرات بيئة التدريب

الموافقة

عدم الموافقة

11.60% 88.40%

11.60%88.40%

الموافقة شديدة
عدم الموافقة

عدم الموافقة شديدة
الموافقة
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3.2 تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

حــازت بيئــة التدريــب علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 4.13 وبانحــراف معيــاري 0.699، وجــاء متوســط بيئــة التدريــب الثانــي مــن حيــث المقــدار مــن بيــن 
متوســطات األقســام األربعــة حيــث جــاء بعــد متوســط القســم الخــاص بــأداء المــدرب، وألن المتوســط الحســابي العــام لقســم بيئــة التدريــب كان أكبــر مــن المعيــار أو 
الدرجــة الفاصلــة وهــي )3(، نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين لبيئــة العمــل كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنهــا )انظــر اســتخدام تحليــل التبايــن للمقارنــة 

بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. يعــرض الشــكل )9( المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري إلجابــات المشــاركين علــى فقــرات قســم البرنامــج التدريبــي.

الشكل )9(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات المشاركين على فقرات قسم بيئة التدريب
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ــر مــن الدرجــة الفارقــة  وكمــا يبــدو فــي الشــكل )9( حــازت كل متغيــرات أو أبعــاد بيئــة التدريــب علــى موافقــة المشــاركين؛ حيــث كانــت متوســطاتها جميعــا أكب
الفاصلــة )3(، وجــاء متغيــر اإلضــاءة والتكييــف فــي المرتبــة األولــى علــى ســلم تقديــر المشــاركين بمتوســط عــام  4.36 وانحــراف معيــاري 0.497. وجــاء متغيــر راحــة 
المقاعــد فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط 3.86 وانحــراف معيــاري 0.864. إال أن القــراءة العلميــة المباشــرة للمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة تشــير إلــى أن الفــروق 
بيــن المتوســطات ليســت ذات داللــة أو غيــر جوهريــة، وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات 
المتغيــرات أو العبــارات الثمانيــة لقســم بيئــة التدريــب، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف F-ratio هــي )1.084(  وقيمــة ألفــا أو االحتمــال هــي 0.3792 ، ممــا يعنــي أن 

قيمــة النســبة ف غيردالــة، وبالتالــي فــإن اختــالف المتوســطات تلــك ال داللــة إحصائيــة لــه.

القسم الرابع: المدرب
ــى المشــاركة  ــن عل ــز المتدربي ــى تحفي ــج بشــكل مناســب )س18(، وحرصــه عل ــق بتمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنام ــرات تتعل ويتكــون مــن ســبعة فق
والنقــاش )س19(، وتقبلــه أســئلتهم واستفســاراتهم واإلجابــة عليهــا )س20(، والتزامــه بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة )س21(، والتزامــه بمواعيــد جلســات البرنامــج 

التدريبــي )س22(، وتركيــزه علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي )س23(، واســتخدامه أســاليب تدريبيــة متنوعــة )س24(.

4.1 تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
ــرد  ــدة أو مج ــة بش ــواء الموافق ــم س ــذا القس ــى ه ــات عل ــدد الموافق ــي ع كان إجمال
الموافقــة هــو 93 موافقــة )54 موافقــة شــديدة و39 موافقــة( مــن أصــل 98 إجابــة 
وبنســبة مئويــة مقدارهــا 94.90% ؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد اإلجابــات التــي أفــادت 
عــدم الموافقــة 5، بنســبة مئويــة مقدارهــا 5.10%%. لــم تكــن هنــاك إجابــات تفيــد 
ــرات  ــة تقدي ــى ماســبق يتضــح أن غالبي ــاء عل ــال أدري. بن عــدم الموافقــة بشــدة أو ب
المشــاركين لمتغيــرات أداء المــدرب هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 
ــة  ــة للموافق ــبة المئوي ــن النس ــرق بي ــة الف ــار »ت« لدالل ــتخدام  اختب 94.90%. وباس
ــت  ــة One sample t-test between percents ، كان ــدم الموافق ــة لع ــبة المئوي والنس
قيمــة ت )7.636( وقيمــة الفــا أو االحتمــال 0.0000 ، ممــا يعنــي أن قيــم ت دالــة عنــد 

ــكلي 10 & 11(. ــر ش ــتوى 0.001 )انظ مس

شكل )10( النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة  على فقرات أداء المدرب

الموافقة

عدم الموافقة

5.10% 94.90%



61

شكل )11( تكرار اإلجابة بالموافقة بنوعيها وبعدم الموافقة  على فقرات قسم أداء المدرب

الموافقة شديدة

الموافقةعدم الموافقة

5.10%94.90%

4.2 تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

حــاز أداء المــدرب علــى رضــا المتدربيــن بمتوســط عــام مقــداره 4.50 وبانحــراف معيــاري 0.596 ، وكان أعلــى متوســط بيــن متوســطات األقســام األربعــة، وألنــه 
كان أكبــر مــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي )3(، نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين ألداء المــدرب كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنــه )انظــر اســتخدام 
تحليــل التبايــن للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة(. يعــرض الشــكل )12( المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري إلجابــات المشــاركين علــى فقــرات قســم 

أداء المــدرب.

الشكل )12(  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  إلجابات المشاركين على فقرات قسم أداء المدرب
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وكمــا يبــدو فــي الشــكل )12( حــازت كل متغيــرات أو أبعــاد أداء المــدرب 
ــر مــن  ــت متوســطاتها جميعــا أكب ــث كان ــى موافقــة المشــاركين؛ حي عل
الدرجــة الفارقــة الفاصلــة )3( بــل إنهــا بــال اســتثناء كانــت أكبر مــن الدرجة 
4 وثالثــة منهــا تعــدت الدرجــة 4.5. وجــاء متغيــر تقبــل المــدرب ألســئلة 
المشــاركين واستفســاراتهم واإلجابــة عليهــا )س20( ومتغيــر التزامــه 
بمواعيــد جلســات البرنامــج التدريبــي )س22( فــي  المرتبــة األولــى علــى 
ســلم تقديــر المشــاركين بنفــس المتوســط العــام واالنحــراف المعيــاري، 

وهمــا علــى الترتيــب 4.64 & 0.497.
ــة  ــات المعياري ــطات واالنحراف ــرة للمتوس ــة المباش ــراءة العلمي  إال أن الق
تشــير إلــى أن الفــروق بيــن المتوســطات ليســت ذات داللــة أو غيــر 
 Analysis of Analysis جوهريــة، وهــو مــا أكــده اســتخدام تحليــل التبايــن
of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات المتغيــرات أو العبــارات 
 F-ratio ــبة ف ــة النس ــن أن قيم ــث تبي ــدرب، حي ــم أداء الم ــبعة لقس الس
هــي )0.665( وقيمــة ألفــا أو االحتمــال هــي 0.6780 ممــا يعنــي أن قيمــة 
ــة  ــك ال دالل ــطات تل ــالف المتوس ــإن اخت ــي ف ــة، وبالتال ــبة ف غيردال النس

ــه. ــة ل إحصائي

مجمل نتائج أقسام استبانة الرضا :
تحليل النتائج باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :

تبيــن أن غالبيــة تقديــرات المشــاركين لــكل أقســام ورشــة العمــل هــي تقديــرات إيجابيــة، حيــث كانــت الفــروق بيــن النســبة المئويــة للرضــا والنســبة المئويــة لعــدم 
 One sample الرضــا بــكل األقســام دالــة وجوهريــة وذلــك باســتخدام  اختبــار »ت« لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقــة
t-test between percents. وكان الفــرق بيــن النســبة المئويــة للرضــا والنســبة المئويــة لعــدم الرضــا عــن كل مــن أداء المــدرب وبيئــة التدريــب داال عنــد مســتوى 0.001 
؛ بينمــا كان الفــرق بيــن النســبة المئويــة للرضــا والنســبة المئويــة لعــدم الرضــا عــن كل مــن الحقيبــة التدريبيــة والبرنامــج التدريبــي داالعنــد مســتوى 0.01. وجــاءت 
النســبة المئويــة للرضــا عــن أداء المــدرب فــي المرتبــة األولــى )94.90%( وعــن بيئــة التدريــب فــي المرتبــة الثانيــة )88.40%( وعــن الحقيبــة التدريبــة فــي المرتبــة الثالثــة 

)85.71%( وعــن البرنامــج التدريبــي فــي المرتبــة الرابعــة )82.61(.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تكــن هنــاك داللــة إحصائيــة للفــروق بيــن النســب المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة ألقســام االســتبانة األربعــة، فباســتخدام اختبــار- ت لداللــة 
الفــروق بيــن النســب المئويــة  one sample t-test between percents تبيــن أنــه ال توجــد داللــة إحصائيــة للفــروق بيــن النســب المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة ألقســام 

االســتبانة المختلفــة. )انظــر شــكل 13(.

المتوسط الحسابي انحراف معياري
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- القسم 
 

* البرنامج التدريبي )%82.61( 

شكل )13( داللة الفروق بين النسب المئوية للتقديرات اإليجابية ألقسام االستبانة األربعة.

الحقيبة التدريبية بيئة التدريب أداء المدرب

85.71% 88.40% 94.90%

0.089%
غير دالة

0.076%
غير دالة

0.256%
غير دالة

0.180%
غير دالة

0.166%
غير دالة

0.347%
غير دالة
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تحليل النتائج باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :
تبيــن أن متوســطات كل األقســام قــد زادت عــن المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي 3 )والتــي تعنــي أن المشــاركين فــي المتوســط غيــر راضيــن عــن البرنامــج أو أحــد 
محــاوره( ممــا يــدل علــى أن إدراك وتقويــم المشــاركين لورشــة العمــل بأبعادهــا المختلفــة كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنهــا. كان متوســط قســم أداء المــدرب علــى 
رضــا المتدربيــن  هــو األعلــى أو األكبــر بيــن متوســطات األقســام األربعــة وكان انحرافــه المعيــاري هــو األصغــر أو األقــل )4.50 & 0.597(، وكان متوســط بيئــة التدريــب 
هــو الثانــي مــن حيــث المقــدار بعــد متوســط قســم المــدرب )متوســط عــام مقــداره 4.13 وبانحــراف معيــاري 0.699(، وجــاء متوســط قســم البرنامــج التدريبــي فــي 
المرتبــة الثالثــة )4.03 وبانحــراف معيــاري 0.822(، وجــاء متوســط قســم الحقيبــة التدريبيــة فــي المرتبــة الرابعــة )3.93 وبانحــراف معيــاري 0.462(. وعلــى الرغــم مــن 
تلــك النتائــج، كشــف اســتخدام تحليــل التبايــن Analysis of Variance )ANOVA( للمقارنــة بيــن متوســطات األقســام األربعــة عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بينهــا، حيــث تبيــن أن قيمــة النســبة ف هــي 1.887 وقيمــة الفــا أو االحتمــال هــي 0.0349، ممــا يعنــي أن قيــم النســبة ف غيــر دالــة، بمعنــى أنــه ال يوجــد فــرق دال 
بيــن التبايــن داخــل كل قســم مــن جهــة والتبايــن بيــن األقســام المختلفــة مــن جهــة أخــرى. إال أن تحليــل التبايــن كشــف عــن فــرق دال عنــد مســتوى 0.05 بيــن 
متوســط قســم أداء المــدرب وقســم الحقيبــة التدريبيــة لصالــح قســم أداء المــدرب، حيــث كانــت قيمــة الفــا أو احتمــال أن ينشــأ الفــرق بيــن هذيــن المتوســطين عــن 

متغيــرات أخــرى خــالف الرضــا وعــدم الرضــا عــن القســمين هــو 0.0349. 

ثانيــا: النتائــج اإلجماليــة لــكل أقســام االســتبانة أو محــاور تقويــم رضــا المشــاركين 
معــًا :

 تحليل النتائج اإلجمالية باستخدام النسب المئوية للموافقة وعدم الموافقة :
ألن كل أقســام االســتبانة كانــت قــد نالــت الرضــا العــام للمشــاركين، فمــن الطبيعــي 
ــة.  ــرات إيجابي ــرات المشــاركين للورشــة بمجملهــا هــي تقدي ــة تقدي أن تكــون غالبي
ــة  ــواء الموافق ــتبانة س ــام االس ــى أقس ــات عل ــدد الموافق ــي ع ــل كان إجمال وبالفع
بشــدة أو مجــرد الموافقــة هــو 297 موافقــة )107 موافقــة شــديدة و190 موافقــة( 
مــن أصــل 335 إجابــة وبنســبة مئويــة مقدارهــا 88.66% ؛ بينمــا كان إجمالــي عــدد 
اإلجابــات التــي أفــادت عــدم الموافقــة 36 )32 عــدم موافقــة و4 عــدم موافقــة 
شــديدة( بنســبة مئويــة مقدارهــا 10.75%. لــم تكــن هنــاك ســوى إجابتيــن بــال أدري. 
ــتبانة  ــرات اسس ــاركين لمتغي ــرات المش ــة تقدي ــح أن غالبي ــبق يتض ــى ماس ــاء عل بن
الرضــا هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 88.66%. وباســتخدام  اختبــار »ت« 
 One لداللــة الفــرق بيــن النســبة المئويــة للموافقــة والنســبة المئويــة لعــدم الموافقة
sample t-test between percents  كانــت قيمــة ت )22.919( وقيمــة الفــا أو االحتمــال 
0.0000 ، ممــا يعنــي أن قيمــة ت دالــة عنــد مســتوى 0.001 )انظــر شــكلي 14 & 15(. 

الموافقة

عدم الموافقة

ال أدري

0.59%

10.75%

88.66%
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موافقة شديدةموافقة عدم موافقة

10

20

40

50

100

150

200

30

عدم موافقة شديدة

تحليل النتائج اإلجمالية باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :

كان متوســط تقديــرات المتدربيــن علــى مجمــل االســتبانة هــو 4.18 ) وبانحــراف معيــاري 0.696( ، وألنــه يعلــو ويزيــد عــن  المعيــار أو الدرجــة الفاصلــة وهــي )3( 
نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين لمجمــل ورشــة العمــل كان ايجابيــا وأنهــم راضــون عنهــا.
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تحليل مضمون إجابات المشاركين عن األسئلة المفتوحة :

أجاب على األسئلة المفتوحة 11 مشاركًا من أصل 14 مشارك، حيث ترك ثالثة مشاركين صفحة األسئلة بيضاء.

سؤال »ما هي أبرز إيجابيات البرنامج التدريبي؟«

أجاب على هذا السؤال 10 مشاركين وعزف عن اإلجابة 4مشاركين
وكان عدد ما ذكروا من إيجابيات البرنامج 18 إيجابية

وتمثلت اإليجابيات وباستخدام نفس كلمات المشاركين فيما يلي: 

1. »تمكن المدرب من إيصال البرنامج بشكل جيد«
2. »حرص المدرب على المشاركة والنقاش«

3. »عرض المدرب أمثلة واقعية«
4. »تمت تغطية الموضوع بالنقاش المتنوع بين المدرب والمتدربين«

5. »المدرب شخص متخصص ملم بالمجال«
6. »المدرب عنده أسلوب جيد بالطرح«

7. »طرح مناقشة وحوار هادف حول قياس ومؤشرات أداء األجهزة الحكومية«
8. »تبادل األفكار والرؤى في مجال التنمية اإلدارية«

9. »معرفة أهمية قياس األداء«
10. زيادة الوعي بموضوع قياس األداء الحكومي«

11. »مساعدتنا في قياس أداء القطاعات الحكومية«
12. »إعطاء المتدربين معرفة تامة عن األخطاء في قياس أداء القطاعات الحكومية«

13. »تنمية مهارات استخدام قياس األداء في اإلدارة وذكر أهميتها«
14. »االستفادة من المواضيع التي تم شرحها«

15. »محتوى الحقيبة«
16. »البرنامج شامل لموضوع الورشة«

17. »اختصاص ما طرح لتطوير العمل في المنطقة بشكل مركز«
18. »وجود إدارات من جهات حكومية مختلفة يمكن معها تالفي تكرار المشكالت الموجودة في جهة وال توجد في أخرى«
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سؤال »ما هي أبرز سلبيات البرنامج التدريبي؟«

أجاب على هذا السؤال 10 مشاركين وعزف عن اإلجابة 4 مشاركين.
نفى 3 مشاركين وجود أي سلبيات.

وكان عدد ما ذكره السبعة اآلخرون من سلبيات 11، تنقسم إلى ثالث فئات:
األولى ومضمونها أن مدة أو ساعات ورشة العمل غير كافية؛ حيث قالوا:

1. »مدة البرنامج يجب زيادتها بحيث ال تقتصر على يوم واحد«
2. »عدم كفاية مدة الورشة في يوم واحد فقط«

3. »مدة البرنامج غير كافية«
4. »الوقت ضيق يحتاج إلى أكثر من يوم«

الفئة الثانية وتتعلق ببيئة التدريب؛ حيث أفادوا بما يلي:

5. »بعد مقر البرنامج عن أماكن عمل الموظفين«
6. »عدم وجود إرشادات كافية من لوحات تعريفية للمباني والطرق«

7. »عدم قرب مواقف السيارات«
8. »انتهاء البرنامج في وقت متأخر نوعا واألفضل ينتهي مع صالة الظهر«

الفئة الثالثة، وتتعلق بمحتوى البرنامج؛ حيث أفادوا بما يلي:
9. »عدم وضوح األسس لقياس األداء«

10. »التركيز على أمثلة معينة«
11. »مسمى البرنامج غير مناسب«
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سؤال »هل توجد تفاصيل أخرى تود ذكرها؟«
أجاب على هذا السؤال 7 مشاركين ، وعزف عن اإلجابة 7 آخرون.

من بين السبعة الذين أجابوا، أجاب ثالثة منهم بأنه ال توجد لديهم تفاصيل أخرى.
أما ما بقي وهم 4 مشاركين، فإنهم ذكروا 8 تفاصيل هي كلها مقترحات: 

1. »عقــد برنامــج تدريبــي لمثــل هــذه المواضيــع والبرامــج لــكل قطــاع أو إدارة حكوميــة علــى حــدة وذلــك للتوســع فــي الشــرح وإعطــاء البرنامــج حقــه فــي الوقــت الكافــي 
ــق الهدف« ليحق

2. »الوصول لمقر عمل الموظف«
3. »نرغب أن يكون وقت البرنامج من 8-12 ظهرا ولمدة ثالثة أيام«

4. »استهداف القيادات الوسطى«
5. »نقترح تطبيق عملي لبطاقة األداء المتوازن ومؤشرات األداء األساسية«

6. »تكثيف الدعاية للبرامج اإلدارية«
7. »الحصول على نقاط أو مكافأة للحضور«

8. »اعتبار ورشة العمل يوم عمل كامل« 

مجمل النتائج :
كانــت غالبيــة تقديــرات المشــاركين لمتغيــرات اسســتبانة الرضــا هــي تقديــرات إيجابيــة تصــل نســبتها إلــى 88.66% والفــرق بينهــا والنســبة المئويــة لعــدم الرضــا 
ــد عــن   ــو ويزي ــاري 0.696( يعل ــى مجمــل االســتبانة هــو 4.18 ) وبانحــراف معي ــرات المتدربيــن عل ــد مســتوى 0.001، وكان متوســط تقدي )10.75%( هــو فــرق دال عن

ــا وأنهــم راضــون عنهــا. ــة وهــي )3( نســتطيع القــول أن إدراك وتقويــم المشــاركين لمجمــل ورشــة العمــل كان ايجابي ــار أو الدرجــة الفاصل المعي
ويشــير التحليــل اإلحصائــي للنتائــج إلــى غيــاب الداللــة اإلحصائيــة للفــروق بيــن النســب المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة لألقســام األربعــة لالســتبانة، وإلــى غيــاب الداللــة 
اإلحصائيــة للفــروق بيــن متوســطات األقســام األربعــة باســتثناء الفــرق الــدال عنــد مســتوى 0.05 بيــن متوســط قســم أداء المــدرب وقســم الحقيبــة التدريبيــة لصالــح 
قســم أداء المــدرب. ويرجــع ذلــك، علــى األرجــح،  إلــى صغــر عــدد المشــاركين ولعوامــل أخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك يمكــن القــول أن أداء المــدرب قــد نــال أكبــر قــدر 
مــن موافقــة المشــاركين ، حيــث كانــت النســبة المئويــة لتقديــرات المشــاركين اإليجابيــة ألداء المــدرب هــي أعلــى نســبة مئويــة بيــن أقســام االســتبيان )%94.90(، 
كذلــك كذلــك كان متوســط رضــا المتدربيــن عــن أداء المــدرب هــو أكبــر المتوســطات )4.50، بانحــراف معيــاري 0.597(. مــن ناحيــة أخــرى جــاءت بيئــة التدريــب فــي 
المرتبــة الثانيــة بنــاء علــى النســبة المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة )88.40%( ومتوســط الرضــا )4.13، بانحــراف معيــاري 0.699(. فــي المقابــل جــاء البرنامــج التدريبــي فــي 
المرتبــة الثالثــة بنــاء علــى المتوســط الحســابي لرضــا المتدربيــن )4.03، بانحــراف معيــاري 0.882( والمرتبــة الرابعــة بنــاء علــى النســبة المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة 
)82.61%(، بينمــا جــاءت الحقيبــة التدريبيــة فــي المرتبــة الرابعــة بنــاء علــى مقــدار المتوســط الحســابي لرضــا المتدربيــن )3.93، بانحــراف معيــاري 0.882( وإن جــاءت 
فــي المرتبــة الثالثــة بنــاء علــى النســبة المئويــة للتقديــرات اإليجابيــة )85.71%(. وتفســير ذلــك أن الحقيبــة نالــت عــددا أكبــر نســبيا مــن الموافقــات، إال أن البرنامــج حــاز 
علــى موافقــات أكثــر شــدة نســبيا، وال ننســى أن الفــروق، باســتثناء الفــرق الــدال عنــد مســتوى 0.05 بيــن متوســط قســم أداء المــدرب وقســم الحقيبــة التدريبيــة لصالــح 

قســم أداء المــدرب، هــي فــروق ال داللــة إحصائيــة لهــا.
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ــزة  ــات واألجه ــات القطاع ــدة أو لمجموع ــى ح ــي عل ــاز حكوم ــاع أو جه ــكل قط ــا ل ــة وغيره ــل الحالي ــة العم ــد ورش ــة عق ــي إمكاني ــر ف ــا بالنظ ــدرب أيض ــي الم يوص
المتشــابهة اســتهدافًا لكــي تكــون الــورش أكثــر تخصصــا ونوعيــة ونفعــا ســواء علــى مســتوى التفكيــر أو التنفيــذ االســتراتيجي لقيــاس األداء الحكوميــة. ومــن الجديــر 

بالذكــر أن أحــد المشــاركين قــد أوصــى بذلــك أيضــًا.

تفسير مختصر للنتائج وبعض التوصيات :

والشــك أن المــدرب يشــرف بهــذا التقديــر ألدائــه، ويــود أن يذكــر عــدة أمــور أعاقــت علــى األرجــح ارتفــاع موافقــة المشــاركين علــى الحقيبــة التدريبيــة والبرنامــج 
التدريبــي  لمســتويات مقاربــة لموافقتهــم علــى أدائــه، وهــي:

1. لــم يتســن للمــدرب التعــرف علــى المشــاركين علــى اإلطــالق قبــل إعــداد الورشــة لمعرفــة احتياجاتهــم التدريبيــة، وطبيعــة أدوارهــم الوظيفيــة، وتوقعاتهــم فيمــا 
يخــص محتــوى وعناصــر وأبعــاد وخصائــص البرنامــج والحقيبــة التدريبيــة.

2. كان وقــت رشــة العمــل قليــال )5 ســاعات( ال يكفــي لمناقشــة موضــوع هــام مثــل قيــاس أداء األجهــزة الحكوميــة، وإعطــاء مســاحة أكبر لمشــاركة ونقــاش المتدربين 
واإلجابــة علــى المزيــد مــن أســئلتهم واستفســاراتهم، وعــرض المزيــد مــن األمثلــة والتطبيقــات والحــاالت العمليــة الواقعيــة، واســتخدام أســاليب تدريبيــة أكثــر تنوعــا. 
والحــق أن هــذا كان رأي المــدرب وكان اقتراحــه أن تكــون الورشــة علــى مــدار ثالثــة أيــام أو 15 ســاعة عمــل. وهــذا مــا أكــده مــا جــاء فــي إجابــات المشــاركين علــى 

األســئلة المفتوحــة، حيــث كان مــن بيــن الســلبيات االحــدى عشــر للورشــة أربعــة مضمونهــا أن مــدة أو ســاعات ورشــة العمــل غيــر كافيــة. 
3. يبــدو أن هنــاك قــدر مــن التبايــن بيــن المشــاركين فــي خبراتهــم العلميــة النظريــة والتطبيقيــة بقيــاس األداء بوصفــه أداة ومنظومــة إســتراتيجية فــي التخطيــط 

واإلدارة والمحاســبة، ممــا يــؤدي إلــى تبايــن واختــالف احتياجاتهــم التدريبيــة وتوقعاتهــم بخصــوص ورشــة العمــل.
4. كانــت الورشــة الحاليــة تكملــة ومتصلــة اتصــاالً وثيقــًا بورشــة ســبقتها وكان إعدادهــا فــي ضــوء حــوار المــدرب مــع مــن حضــروا الورشــة األولــى حــول احتياجاتهــم 

التدريبيــة، إال أن مــن حضــروا الورشــة الثانيــة كانــوا مجموعــة جديــدة تمامــا مــن التنفيذييــن.
يوصــي المــدرب بضــرورة االتصــال بالمشــاركين قبــل تنفيــذ أي برنامــج بأســبوعين علــى األقــل، يتــم خاللهــا تقويــم وقيــاس الحاجــات التدريبيــة للمشــاركين واإلطالع 
ــر قــدر مــن المــادة  ــة بالبرنامــج، ويوصــي كذلــك بــأن تصلهــم المــادة العمليــة فــي وقــت مناســب بحيــث يســتطيعوا قــراءة أكب علــى طبيعــة خبراتهــم ذات الصل

العلميــة للبرنامــج قبــل المجــيء للورشــة كــي تكــون الورشــة بأكبــر قــدر ممكــن للمناقشــة والتوضيــح والتطبيــق العملــي .
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ثالثا : المشاريع البحثية

     عنوان المشروع      تأثير التخطيط االستراتيجي على أداء         مدته      ستة أشهر      
البحثي     وإنتاجية القطاع التعليمي والصحي بمنطقة الجوف  

 
                  1437/1   الرقم المتسلسل     

         أعضاء
   الفريق البحثي

1.د. محمد بن علي الصالح ، أستاذ إدارة التعليم العالي المشارك ، 
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية والتدريب ، المشرف على 

كرسي صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل 
سعود للتنمية اإلدارية بمنطقة الجوف )رئيسًا للفريق(

2.د. عبد الناصر عبد اهلل محمد عيسى، أستاذ إدارة االعمال المساعد 
)عضوًا(

3.د. جمال ناجي محاسنه ، أستاذ إدارة األعمال المساعد )عضوًا(
4.أربعة طالب من قسم إدارة االعمال )في المستويات المتقدمة( 

مهمتهم جمع المعلومات والبيانات وتوزيع االستبيانات .
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مقدمة : 
ــاة  ــط ســمة مــن ســمات الحي ــح التخطي ــث أصب ــدول والمجتمعــات ومنظمــات األعمــال المختلفــة، حي ــة فــي تقــدم وازدهــار ال ــغ األهمي ــط االســتراتيجي دور بال للتخطي
المعاصــرة، ومــا مــن أمــة تســعى إلــى مســتقبل أفضــل إال وتضــع التخطيــط سياســة لهــا تســير علــى هديــه وتســتفيد منــه. وقــد أصبــح العالــم أشــد حاجــة للتخطيــط 
بعــد أن تعقــدت وســائط معيشــته، وتشــابكت وســائلها، وتشــعبت جوانبهــا، وتعــددت إمكاناتهــا. وينســحب ذلــك علــى التخطيــط التعليمــي بصفتــه العنصــر األساســي 

والفعــال فــي عمليــات التقــدم والتنميــة وزيــادة كفايــة وفعاليــة األفــراد.
ويعــد التخطيــط االســتراتيجي أداة إداريــة تســتخدمها المؤسســة مــن أجــل القيــام بعملهــا بصــورة أفضــل وذلــك مــن خــالل تركيــز طاقاتهــا والتأكــد مــن أن جميــع 

ــة.) ثابــت،2006،2( ــرات البيئي العامليــن فيهــا يســيرون فــي اتجــاه نفــس األهــداف، إضافــة إلــى تقويــم وتعديــل اتجــاه المؤسســة اســتجابة للتغي
ونجــد ان التخطيــط االســتراتيجي يمكــن مــن: توضيــح اإلطــار واالتجــاه الــذي يقــود ويدعــم إدارة المؤسســة، يحــدد رؤيــة وغايــة مشــتركة لجميــع العامليــن بالمؤسســة، 
يزيــد مســتوى االلتــزام نحــو المؤسســة وأهدافهــا، يحســن نوعيــة الخدمــات المقدمــة للعمــالء وطــرق قيــاس هــذه الخدمــات، يزيــد مــن احتمــال توفيــر الدعــم وتطويــر 

األفــراد، يســهم بتحديــد األولويــات والمصــادر الالزمــة، يســهل زيــادة القــدرة علــى التعامــل مــع المخاطــر الخارجيــة، ويســاعد فــي إدارة األزمــات. ) ثابــت،2006،10(
ونظــرا ألهميــة التخطيــط االســتراتيجي فــي التنميــة االقتصاديــة واإلداريــة واالجتماعيــة، فقــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع مــن قبــل كرســي صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

فهــد بــن بــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة فــي منطقــة الجــوف.

مشكلة الدراسة:
تعــد الخدمــات الصحيــة والتعليميــة مــن أهــم الخدمــات واالحتياجــات األساســية التــي يحتاجهــا اإلنســان فــي العصــر الحديــث، وقــد شــهدت هاتيــن الخدمتيــن فــي منطقــة 
الجــوف تطــورًا كبيــرًا خــالل الســنوات األخيــرة الماضيــة، إال أن مســتوى هــذه الخدمــات ال زال بحاجــة كبيــرة إلــى تحســين نوعيتهــا وشــموليتها وجودتهــا إضافــة إلــى توفــر 
مختلــف التخصصــات، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى قيــاس تأثيــر التخطيــط االســتراتيجي علــى أداء وإنتاجيــة العامليــن فــي الخدمــات التعليميــة والصحيــة فــي منطقــة 

الجــوف.   وتتمثــل مشــكلة الدراســة فــي محاولــة معرفــة واقــع التخطيــط االســتراتيجي وتأثيــره علــى أداء وإنتاجيــة المؤسســات الحكوميــة التعليميــة والصحيــة. 

أهمية الدراسة:
ــات  ــة الهيئ ــى أداء وإنتاجي ــتراتيجي عل ــط االس ــر التخطي ــي تأثي ــة وه ــة الحديث ــم اإلداري ــع والمفاهي ــد المواضي ــي أح ــث ف ــا تبح ــن كونه ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب
الحكوميــة الخدميــة بمنطقــة الجــوف. ويعتبــر هــذا المفهــوم حديــث فــي بعــض الــدول، لذلــك فــإن إخضاعــه للدراســة الميدانيــة يعطيــه أهميــة واضحــة، خاصــة فــي ظــل 
الظــروف االقتصاديــة والتقنيــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها منظمــات القطــاع العــام . والتــي يســتوجب منهــا تبنــي هــذا المفهــوم لمواكبــة التغيــرات البيئيــة المختلفــة 
. وبذلــك يمكــن أن يكــون هــذا البحــث ومــا يصــل إليــه مــن نتائــج ذا فائــدة لهــذه المنظمــات فــي توجيــه أنظارهــا نحــو مفهــوم التخطيــط االســتراتيجي علــى جميــع 

المســتويات اإلداريــة والوظيفيــة.
وتبــرز أهميــة هــذه الدراســة نظريــاً بحيويــة الموضــوع وتناولــه غيــر الكافــي فــي الدراســات الســابقة. بينمــا تبــرز أهميتهــا تطبيقيــًا فــي النتائــج المتوقــع أن تســفر عنهــا 
الدراســة والتــي قــد تســاعد فــي اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر تمكــن مــن تفعيــل دور التخطيــط االســتراتيجي  فــي تحســين أداء وإنتاجيــة الهيئــات الحكوميــة  ممثلــة فــي 

قطاعــي التعليــم والصحــة ، بغــرض التمكــن مــن اســتغالل الفــرص  ومواجهــة التهديــدات وفــق خطــة محكمــة وعمليــة.
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى: 

التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في القطاع التعليمي في منطقة الجوف.. 1
التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في القطاع الصحي في منطقة الجوف.. 2
التعرف على فاعلية التخطيط االستراتيجي في القطاع التعليمي في منطقة الجوف.. 3
التعرف على فاعلية التخطيط االستراتيجي في القطاع الصحي في منطقة الجوف.. 4
قياس رضا المستفيدين في القطاع التعليمي في منطقة الجوف.. 5
قياس رضا المستفيدين في القطاع الصحي في منطقة الجوف.. 6
التعــرف علــى آليــة تحقيــق التوافــق بيــن التخطيــط االســتراتيجي واإلنتاجيــة التــي تســاهم فــي دعــم دور اإلدارات العليــا للقطــاع التعليمــي والصحــي فــي منطقــة . 7

الجــوف. 

مجتمع الدراسة  وعينته:
مجتمــع البحــث فــي هــذه الدراســة يتمثــل فــي منســوبي ومســتفيدي القطــاع التعليمــي والصحــي فــي منطقــة الجــوف، حيــث ســيتم أخــذ عينــة ممثلــة لهــذا المجتمــع 

مــن إداراتــه العليــا والوســطى ومســتفيديه فــي المركــز والمحافظــات ، باإلضافــة إلــى خمــس وحــدات فرعيــة عــن كل قطــاع فــي كل محافظــة .

حدود الدراسة:
موضوعيــًا تتنــاول الدراســة تأثيــر التخطيــط االســتراتيجي علــى أداء وإنتاجيــة القطاعــات محــل الدراســة بهــدف تغطيــة أهــم اإلدارات والوحــدات  المعنيــة ، وتقتصــر 
الدراســة بشــريًا علــى المســتويات العليــا والوســطى فــي قطاعــي التعليــم والصحــة وفروعهمــا بمنطقــة الجــوف، و تشــمل الدراســة مدينــة ســكاكا و المحافظــات الثــالث 

لمنطقــة الجــوف . 

ثانيا: اإلطار النظري للدراسة:
•التخطيط االستراتيجي. 

•مفهوم التخطيط ـ أهمية التخطيط ـ مزايا التخطيط ـ مسؤولية التخطيط ـ مقومات التخطيط ـ أنواع التخطيط ـ إعداد الخطة ـ معوقات التخطيط.
•خلفية التخطيط االستراتيجي في المملكة العربية السعودية.

•الجهات المسؤولة عن التخطيط االستراتيجي في المملكة العربية السعودية.
•الخطط االستراتيجية في المملكة العربية السعودية. 

•األداء.
•اإلنتاجية.

•خلفية عن وزارة التعليم السعودية ، وقطاع التعليم العام والعالي  بمنطقة الجوف.
•خلفية عن وزارة الصحة السعودية ، والشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

•الدراسات السابقة.
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                        مهارات اإلبداع والتفكير المنهجي في 
يومين في إتخاذ القرارات في ظل المتغيرات العالمية     مدته            

        
   الرقم المتسلسل        1437/2            تاريخ البدء        التاريخ 1437/6/26هـ 

   
          المدرب        د.عبد الرحيم الشاذلي  يحي عبد اهلل

        

عنوان البرنامج
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اليوم

األول

الثاني

الجلسات

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

الوقت

9ص - 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45ص– 12ظ

9 ص- 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

الموضوعات

- التفكير اإلبداعي: 
-التعريف بمفهوم التفكير وخطواته 
-التفكير المنطقي والتفكير اإلبداعي

-التعريف بمفهوم اإلبداع
-الصفات اإلبداعية في األفراد

-أنواع اإلبداع اإلداري في المنظمات 

استراحة لمدة نصف ساعة

- حل المشكالت :
  - التعريف بمفهوم المشكلة وخطوات حلها 

  - هل أنت مبدع في حل المشكالت .

- اتخاذ القرارات  :
      -التعريف بمفهوم اتخاذ القرارات .

      -أهمية اتخاذ القرارات لمنظمات األعمال.
      -مراحل عملية اتخاذ القرارات 

      -هل أنت مبدع في عملية اتخاذ القرارات .

استراحة لمدة نصف ساعة

- تقنيات اإلبداع الجماعي في حل المشكالت واتخاذ القرارات 
-  مهارة برنامج الكورت في عملية اتخاذ القرارات 

الجدول الزمني للبرنامج:
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بيانات المدربين:

PhD/درجة الدكتوراه

جامعة الجوف – كلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية 
قسم إدارة األعمال

أستاذ مشارك

عبدالرحيم الشاذلي  يحى عبداهلل 

بيانات المتدربين:

االسم                 جهة العمل              مسمى اإلدارة        المرتبة  
 

1 .4 مدير شئون الموظفين   بلدية زلوم     البراء محمد صالح العقيل   
2 .78 مساعد صحي    المساعد للتخطيط والتدريب   سلطان مناور الغدير   
3 .79 فني معلوماتية صحية   المساعد للتخطيط والتدريب   عبدالسالم خليل العويضة   
4 .10 رئيس هيئة سكاكا   هيئة االمر بالمعروف بالجوف   رزق بن زيد المشفي الراشد   
5 .7 عضو هيئة    هيئة االمر بالمعروف بالجوف   فايز حمد صياح الشمري   
6 .8 مدير االداره    وزارة التجارة والصناعة    فيصل عايض الرويلي   
7 .6 مراقب تجاري    وزارة التجارة والصناعة     خليفه فهد خليفه الشمري   
8 .7 مطور برامج    بلدية زلوم     أنور الدافيشويش الرويلي   
9 .8 أخصائي اجتماعي   الرعاية االجتماعية بالجوف    زايد صفوق فريوان الشعالن  

10 .7 مدير إدارة    وزارة العدل     بكر مونس سالم الرشيد   
11 .5 مشغل حاسب الي   وزارة العدل     محمد بن عبدالعزيز الحمير   
12 .6 مساعد مراقب مالي   ديوان المراقبة العامة    تركي بن خلف المرفود   
13 .7 مهندس مدني   بلدية صوير     أحمد خالد القوضي الرويلي   
14 .9 باحث قضايا    ديوان المظالم    الحميدي بن ابراهيم مرزوق الحميمص  
15 .6 مفتش اداري مساعد   ديوان المظالم    عبدالسالم بن مرزوق شفق الرشيد  
16 .8 باحث ضمان اجتماعي   وزارة الشؤون االجتماعية    زياد ابراهيم فالح الدرعان   
17 .11 مدير فرع    ديوان المراقبة العامة    خالد بن عبدالواحد المطلق   
18 .7 مهندس مدني مساعد   وزارة المياه والكهرباء    فهد دحام العرد العنزي   
19 .6 مساعد إداري    األوقاف     ممدوح بن محمد عبد الحميد النصيري  
20 .4 كاتب    األوقاف     أحمد مثقال شالش المنديل   
21 .41 مدير الشؤون المالية   بريد منطقة الجوف    الفهيقي    ثويني مداهلل 
22 .41 مدير العالقات العامة والتسويق   بريد منطقة الجوف    طالل اسماعيل الرويلي    
23 .42 مدير العنوان البريدي   بريد منطقة الجوف    محمد قالط الرويلي    
24 .6 مساعد إداري    إدارة التعليم     مؤيد بن عبدالمصلح محمد القريشي الخالدي 
25 .6 مساعد إداري    إدارة التعليم     خلف بن ضاري حنيف الدغماني الرويلي  
26 .4 كاتب    وزارة المياه والكهرباء    مالك بكر عوده الكريع   
27 .6 كاتب    وزارة العدل     فيصل بن فرحان معيوف الرويلي  
28 .4 كاتب سجل    وزارة العدل     عبدالناصر بن عقيل عذال الدرعان  
29 .41 كاتب    بريد منطقة الجوف    عبدالسالم فرحات الهباد   
30 .42 اخصائي موارد بشرية   بريد منطقة الجوف    عبداهلل ضحوي الرويلي    
م 5. 31 رئيس قسم النشاط العلمي   االدارة العامة للتعليم بالجوف   محمد أحمد مقبل الهذال   
32 .6 باحث ضمان اجتماعي   وزارة الشؤون االجتماعية    حسين علي محمد الصحيح   
33 .7 مدقق رواتب    فرع وزارة العدل بالجوف    راضي سمر الفي الفهيقي   
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مقدمة:
الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . ضمــن منظومــة أنشــطة وفعاليــات الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكي 
األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف ، قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف بعقــد 

برنامــج تدريبــي لمــدة يوميــن مســتهدفًا الصــف الثانــي مــن القيــادات اإلداريــة بالقطاعــات الحكوميــة بهــدف رفــع الكفــاءة وزيــادة الفعاليــة فــي األداء اإلداري .

نبذه مختصره عن البرنامج التدريبي:
 اتخــاذ القــرار المبنــى علــى التفكيــر مــن أجــل اإلبــداع يمثــل جوهــر تطــور الحيــاة البشــرية  فأينمــا وجــد التفكيــر االبتــكاري كان الناتــج اإلبــداع ، ولــذا تطــورت الحيــاة 
ــة المتطــورة وغيرهــا مــن  ــي بــرزت اإلنجــازات التقني ــة. وفــي العصــر الحال ــة االجتماعي ــي أعلــي مســتويات الرفاهي ــاة إل البشــرية مــن وســائل تقليديــة فــي الحي
المفاهيــم التــي غيــرت مــن طــرق األداء و اإلنجــاز الوظيفــي ، وتطــورت وظائــف اإلدارات تبعــًا لذلــك فتنوعــت األقســام الوظيفيــة ، وظهــرت التحديــات المتمثلــة فــي 
ضــرورة المزيــد مــن التعليــم والتدريــب واإلبــداع فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة لمواكبــة التغيــرات المتالحقــة فــي عالــم األعمــال ، تبعــًا لذلــك زاد االهتمــام بمهــارات 
التفكيــر واإلبــداع فــي اتخــاذ القــرارات لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي انجــاز المهــام والمســاهمة فــي تطــور منظمــات األعمــال ومــن ثــم الــدول والشــعوب كفكــر 

حديــث متطــور يتــالءم مــع التطــور والتغييــر المســتمر فــي عالــم اليــوم. 

أهمية البرنامج التدريبي:
ــوع فــي طــرق انجــاز المهــام  ــي لزيــادة المعرفــة والتن ــات العصــر الحال ــر المنهجــي فــي اتخــاذ القــرارات مــن أهــم متطلب ــة فــي التفكي ــدورات التدريبي ــر ال  تعتب

ــتفيدين.  ــا للمس ــق الرض ــة وتحقي ــة المنافس ــتعداد لمواجه ــي ، واالس ــور التكنولوج ــة التط ــى مواكب ــدرة عل وللق

المستهدفون:
المستهدفون من البرنامج هم قيادات الصف الثاني من اإلداريين والمتمثلة في مساعدي مدراء العموم في اإلدارات الحكومية.

األهداف التطبيقية للبرنامج:
•تزويــد المشــاركين بالمعلومــات الالزمــة حــول مفهــوم التفكيــر اإلبداعــي والمنهجيــة العلميــة التخــاذ القــرارات اإلداريــة وإكســابهم المهــارات الالزمــة لتطويــر 
قدراتهــم فــي التعامــل اإلبداعــي مــع المشــكالت التــي قــد يواجهونهــا ممــا يســهم فــي تطويــر منظمــات العمــل مســتقباًل وقــدرة المجتمــع ككل علــى مواجهــة 

التغيــرات المســتمرة فــي عالــم األعمــال محليــاً ودوليــًا .
•تزويد المشاركين بالمعارف المتعلقة بمهارات اإلبداع والتفكير المنهجي في اتخاذ القرارات.

•التعرف على اإلطار العام للتفكير اإلبداعي )المفاهيم الحديثة للتفكير واإلبداع اإلداري ( .
•تنمية مهارات استخدام المنهج العلمي في التفكير اإلبداعي في عملية اتخاذ القرارات. 

•تنمية مهارات اإلبداع لدى المشاركين في اتخاذ القرارات لحل المشكالت اإلدارية.
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نتائج قياس آراء المتدربين:
تــم تحليــل البيانــات الناتجــة مــن االســتبيان الــذي تــم توزيعــه علــى المتدربيــن بواقــع )23( اســتبانة باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي )SPSS( حيــث كانــت النتائــج 

كاآلتــي:

1-المحور األول : بيئة التدريب 
يتكــون محــور بيئــة التدريــب مــن 8 فقــرات ) عــدد المتدربيــن فــي البرنامــج مناســب لعمليــة الفهــم واالســتيعاب  ، القاعــة التدريبيــة مناســبة لموضــوع البرنامــج  ، 
المقاعــد داخــل القاعــة مريحــة ،  تقنيــات التدريــب )أجهــزة العــرض( داخــل القاعــة التدريبيــة مناســبة ،  اإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة مناســبة  ، الخدمــات المســاندة 
ــة (  ــن كافي ــة الخاصــة بإرشــاد المتدربي ــن واضحــة ،  اإلرشــادات التوجيهي ــة الخاصــة بإرشــاد المتدربي ــى ( مناســبة ،  اإلرشــادات التوجيهي )المطعــم، المواقــف، المصل
وقــد حــاز عنصــري تقنيــات التدريــب )أجهــزة العــرض( داخــل القاعــة التدريبيــة و اإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة التدريبيــة علــى أعلــى معــدل  رضــا مــن المتدربيــن 
بمتوســط عــام بلــغ 4.48 وبانحــراف معيــاري .593، و مــن ثــم عنصــر مناســبة عــدد المتدربيــن فــي الــدورة مــن حيــث األهميــة بمتوســط حســابي 4.39 وانحــراف معيــاري 
.722 ، ومــن ثــم مناســبة القاعــة التدريبيــة  لموضــوع البرنامــج بمتوســط حســابي 4.22 وانحــراف معيــاري .795  ومــن ثــم وضــوح  اإلرشــادات بمتوســط حســابي 4.13 
ــم مناســبة  ــاري .694 ومــن ث ــى ( بمتوســط حســابي 4.13 وانحــراف معي ــم مناســبة الخدمــات المســاندة )المطعــم، المواقــف، المصل ــاري .548 ومــن ث وانحــراف معي
المقاعــد بالقاعــة التدريبيــة بمتوســط حســابي 4.13 وانحــراف معيــاري .757 وأخيــرا بلــغ متوســط مســتوى الرضــا عــن اإلرشــادات الكافيــة 4.04  وبانحــراف معيــاري 
.767، وقــد بينــت النتائــج أن المتوســط الحســابي العــام لجميــع العناصــر اكبــر مــن معيــار االختبــار البالــغ )3( حيــث بلــغ 4.2500 وبانحــراف معيــاري .41799 ، ممــا يــدل 

ــة بدرجــة رضــا  ــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابي عل
عاليــة ( ويوضــح الشــكل )1( والشــكل رقــم ) 2 (  أعلــى معــدالت الرضــا عــن 

عنصــري تقنيــات التدريــب و اإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة .

شكل رقم )1( تقنيات التدريب )أجهزة العرض( 
داخل القاعة التدريبية مناسبة
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شكل رقم )2( اإلضاءة والتكييف داخل القاعة مناسبة

2-المحور الثاني : البرنامج التدريبي
احتــوى محــور البرنامــج التدريبــي علــى4 عناصر)موضوعــات البرنامــج تلبــي احتياجــي التدريبــي، األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت العمليــة فــي البرنامــج 
متنوعــة،  تماريــن وتطبيقــات البرنامــج كافيــة ، اكتســبت معــارف جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة( وقــد حــاز عنصــر  اكتســبت مهــارات 
جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة علــى أعلــى معــدل  رضــا مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بلــغ 4.26 وانحــراف معيــاري  .619، و حصــل 
عنصــر موضوعــات البرنامــج تلبــي احتياجــي التدريبــي  علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بمتوســط حســابي 4.22 وانحــراف معيــاري 671. ، وفــي المرتبــة 
الثالثــة األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت العمليــة فــي البرنامــج متنوعــة بمتوســط حســابي 4.17 وانحــراف معيــاري .650 وفــي المرتبــة الرابعــة تماريــن 
وتطبيقــات البرنامــج كافيــة بمتوســط حســابي 3.87 وانحــراف معيــاري .694 ، وقــد بينــت النتائــج أن المتوســط الحســابي العــام لجميــع العناصــر اكبــر مــن معيــار 
االختبــار البالــغ )3( ، حيــث بلــغ 4.1391 وبانحــراف معيــاري .46489 ممــا يــدل علــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابيــة بدرجــة رضــا عاليــة ( 
ويوضــح الشــكل )3( أعلــى معــدالت الرضــا عــن عنصــر اكتســبت مهــارات جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة وهــذه محمــده كبيــرة تحســب 

للبرنامــج التدريبــي والقائميــن علــى أمــره.
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شكل رقم )3( اكتسبت مهارات جديدة من البرنامج تساعدني في أداء مهامي الوظيفية

6-المحور الثالث : الحقيبة التدربيبة :
تتكــون بيئــة التدريــب مــن 4 فقــرات تتعلــق بمناســبة كل مــن )حقيبــة البرنامــج التدريبــي تغطــي موضوعاتــه حســب المحتويــات ، تتســم المــادة العلميــة فــي 
الحقيبــة بالحداثــة  ، تــم إعــداد المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بلغــة ســهلة مفهومــة  ، تــم توزيــع موضوعــات البرنامــج التدريبــي علــى الجــدول الزمنــي المرفــق 
بالحقيبــة بشــكل مالئــم ( ، وقــد حــاز عنصــر  توزيــع موضوعــات البرنامــج التدريبــي علــى الجــدول الزمنــي المرفــق بالحقيبــة بشــكل مالئــم علــى أعلــى معــدل  رضــا 
مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بلــغ 4.26 وبانحــراف معيــاري .619 ، و حصــل عنصــر إعــداد المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بلغــة ســهلة مفهومــة علــى المرتبــة 
الثانيــة مــن حيــث األهميــة بمتوســط حســابي 4.22 وانحــراف معيــاري .518 ، وفــي المرتبــة الثالثــة حقيبــة البرنامــج التدريبــي تغطــي موضوعاتــه حســب المحتويــات 
بمتوســط حســابي 3.65 وانحــراف معيــاري 1.112 وفــي المرتبــة الرابعــة تتســم المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بالحداثــة بمتوســط حســابي 3.43 وانحــراف معيــاري 
1.037. ، وقــد بينــت النتائــج أن المتوســط الحســابي العــام لجميــع العناصــر اكبــر مــن معيــار االختبــار البالــغ )3( حيــث بلــغ 3.8913وبانحــراف معيــاري .61619 ، ممــا 
يــدل علــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابيــة بدرجــة رضــا جيــدة  ( ويوضــح الشــكل )4( أعلــى معــدالت الرضــا عــن عنصــر  توزيــع موضوعــات 

البرنامــج التدريبــي علــى الجــدول الزمنــي المرفــق بالحقيبــة بشــكل مالئــم .
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شكل رقم )4( توزيع موضوعات البرنامج التدريبي على الجدول الزمني المرفق بالحقيبة بشكل مالئم
 

7-المحور الخاص بالمدرب:
تكــون هــذا المحــور مــن بيئــة التدريــب مــن 7 فقــرات تتعلــق بمــدى )تمكــن المــدرب 
مــن عــرض وإيصــال البرنامج بشــكل مناســب ، حرص المــدرب على تحفيــز المتدربين 
علــى المشــاركة والنقــاش ، تقبــل المــدرب ألســئلة واستفســارات المتدربيــن و اإلجابة 
ــد  ــدرب بمواعي ــزام الم ــة ، الت ــة التدريبي ــات الحقيب ــدرب بمحتوي ــزام الم ــا  ، الت عنه
جلســات البرنامــج التدريبــي ، تركيــز المــدرب علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة 
ــد  ــة ( وق ــة متنوع ــاليب تدريبي ــدرب ألس ــتخدم الم ــي ، اس ــع العمل ــن الواق ــة م قريب
حــاز عنصــر  التــزام المــدرب بمواعيــد جلســات البرنامــج التدريبــي علــى أعلــى معــدل  
رضــا مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بلــغ 4. 61 وبانحــراف معيــاري .499، و حصــل 
ــى  ــاش عل ــاركة والنق ــى المش ــن عل ــز المتدربي ــى تحفي ــدرب عل ــرص الم ــر ح عنص
ــاري  ــغ 4. 61 وبانحــراف معي ــة بمتوســط عــام بل ــث األهمي ــة مــن حي ــة الثاني المرتب
.583، وفــي المرتبــة الثالثــة التــزم المــدرب بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة بمتوســط 
حســابي 4.57 وانحــراف معيــاري .507ومــن ثــم تقبــل المــدرب ألســئلة واستفســارات 
المتدربيــن و اإلجابــة عنهــا فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي 4.52 وانحــراف 
معيــاري .730، وفــي المرتبــة الخامســة تركيــز المــدرب علــى أمثلة وتطبيقــات وحاالت 
عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي بمتوســط حســابي  4.43وانحــراف معيــاري .728 
وفــي المرتبــة السادســة تمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنامــج بشــكل 

مناســب    بمتوســط حســابي 4.35  وانحــراف معيــاري   775 . وفــي المرتبــة الســابعة اســتخدم المــدرب أســاليب تدريبيــة متنوعــة بمتوســط حســابي 4.26  وانحــراف 
معيــاري.689 وقــد بينــت النتائــج أن المتوســط الحســابي العــام لجميــع العناصــر اكبــر مــن معيــار االختبــار البالــغ )3( حيــث بلــغ 4.4783 وبانحــراف معيــاري .49974 

، ممــا يــدل علــى أن تصــورات أفــراد مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابيــة بدرجــة كبيــرة جــدًا تجــاه المــدرب  ( .

8-الخالصة:    
 الــدورات التدريبيــة تمثــل آليــة مــن آليــات التدريــب التحويلــي المحفــز لإلبــداع واالنجــاز اإلداري ، وقــد تميــزت هــذه المجوعــة التدريبيــة باختــالف خبراتهــا التدريبيــة 
والتعليميــة ممــا ســاهم فــي االســتفادة القصــوى مــن البرنامــج التدريبــي مــن خــالل التبــادل المعرفــي إثــراء النقــاش وظهــر جليــًا مــدى االهتمــام بالمزيــد مــن 

الترقــي واالنجــاز الوظيفــي دعمــاً لمســيرة وتوجــه البــالد  نحــو المزيــد مــن التطــور والرفاهيــة واالزدهــار .
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يومين أخالقيات العمل      مدته             
        

     الرقم المتسلسل           1437/3           تاريخ البدء        التاريخ  1437/5/7هـ 
  

الشيخ عبد الهادي بن عبد اللطيف الصالح             المدرب   
        

عنوان البرنامج
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اليوم

األول

الثاني

الجلسات

األولى

استراحة

الثانية

األولى

استراحة

الثانية

الوقت

9ص - 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45ص– 12ظ

9 ص- 10:15ص

10:15ص – 10:45ص

10:45 ص– 12ظ

الموضوعات

مقدمات وإضاءات في ماهية المهنة وأخالق العمل

استراحة لمدة نصف ساعة

الجزء األول من األخالق المحمودة

الجزء الثاني من األخالق المحمودة

استراحة لمدة نصف ساعة

األخالق المذمومة

بيانات المدربين:الجدول الزمني للبرنامج:

الدكتوراه

جامعة الجوف – كلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية 

قسم الدراسات اإلسالمية
محاضر

الشيخ عبدالهادي بن عبداللطيف الصالح
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بيانات المتدربين:

مسمى اإلدارة            مسمى الوظيفة         المرتبة            االسم      جهة العمل   
  

1 .6 مساعد إداري      مكتب التعليم بصوير    إدارة تعليم الجوف   عبد المجيد بن مهرب قبالن الرويلي  
2 .6 باحث شؤون موظفين مساعد    فرع وزارة الشؤون االجتماعية بمنطقة الجوف  وزارة الشؤون االجتماعية   محمد بن نايف بن عواد الزغيبي  
3 .4 العالقات العامة-المشاريع-االتصاالت-الحركة   فرع وزارة الشؤون االجتماعية بمنطقة الجوف  وزارة الشؤون االجتماعية   حمدان بن طريف راشد القعيقعي الرويلي 
4 .40 عالقات عامة      مكتب المدير العام    مؤسسة البريد السعودي   عماد بن خالد باصان الرويلي  
5 .41 مدير مكتب المدير العام     مكتب المدير العام    مؤسسة البريد السعودي   فايز بن نايف فايز الشعالن   
6 .8 مدير عام التجارة والصناعة بالجوف    فرع وزارة التجارة بالجوف    وزارة التجارة ولبصناعة   فيصل بن عايض جربوع الرويلي  
7 .8 الشئون القانونية     فرع وزارة التجارة و الصناعة بمنطقة الجوف  وزارة التجارة و الصناعة   سامي بن سعود عوض الرويلي  
8 .4 مدير إدارة الخدمات فرع الجوف    فرع الجوف     فرع وزارة العدل بمنطقة الجوف  حمدان بن مطرود فايز الرويلي  
9 .7 مساعد إداري      فرع الجوف     فرع وزارة العدل بالجوف   مشهور بن دهيمان عناد الرويلي  

10 .6 كاتب      فرع الجوف     ديوان المراقبة العامة   عبدالرحمن بن زيد قاسم الخضر  
11 .7 باحث ضمان اجتماعي     مكتب الضمان االجتماعي    وزاة الشؤون االجتماعية   احمد بن قاسم صفوق الشمردل  
12 .6 باحث ضمان اجتماعي     مكتب الضمان االجتماعي    وزارة الشؤون االجتماعية   حسين بن علي محمد الصحيح  
13 .11 مساعد المدير العام للخدمات المسانده    الخدمات المسانده    االدارة العامة للتعليم بالجوف  زكريا بن يوسف الذياب الخالدي  
14 .7 مساعد مدير التطوير االداري    ادارة التخطيط والتطوير    االدارة العامة للتعليم بالجوف  ابراهيم بن مداهلل حماد الطالب  
15 .7 مساعد مدير فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف  فرع منطقة الجوف    صندوق التنمية العقارية   ممدوح بن غالب حميدان السهلي  
16 .12 مدير التطوير االداري     ادارة التخطيط والتطوير    االدارة العامة للتعليم بالجوف  يوسف بن مسباح غثوان الدرعان  
17 .8 مدير شعبة محاسبة المشاريع    ادارة محاسبة المشاريع    االدارة العامة للتعليم بالجوف  عبدالرزاق بن مسلم عايض العنزي  
18 .6 مراقب مالي      فرع الجوف     ديوان المراقبة العامه   سلمان محمد عصييد الشراري  
19 .4 كاتب      االتصاالت االدارية    كتابة عدل صوير   مداهلل بن عيد عليان الرويلي  
20 .5 كاتب      فرع وزارة العدل بالجوف    كتابة عدل صوير   ماجد بن عايد فدغاش الرويلي  
األمين العام. 21 األمين العام    االمانة العامة  الغرفة التجارية الصناعية بالجوف  مقبل خلف سليمان الهذيل   
مدير الشؤون االدارية. 22 مدير الشؤون االدارية والموظفين   شؤون الموظفين    الغرفة التجارية الصناعية بالجوف  بسام عبدالرزاق عبدالعزيز الضميري  
23 .6 كاتب      فرع الجوف - مكتب المدير    صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجوف  محمد بن مساعد نزال العوذه  
24 .7 منسق التدريب والتطوير اإلداري    فرع الجوف -إدارة التدريب    صوامع الغالل ومطاحن الدقيق بالجوف  متعب بن عبداهلل الجروح الشمري  
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مقدمة:
 الحمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . فقــد قــام معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية والتدريــب بجامعــة الجــوف 
بعقــد برنامــج تدريبــي لمــدة يوميــن ضمــن أنشــطة الكرســي العلمــي لصاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة 

الجــوف وضمــن أهدافــه فــي خدمــة القطاعــات الحكوميــة فــي المنطقــة والمســاهمة فــي التنميــة اإلداريــة.  

نبذه مختصره عن البرنامج التدريبي:
ــدارس  ــد الم ــل عن ــات العم ــر أخالقي ــف أم ــة ، وال يتوق ــم الحديث ــات التعلي ــن مؤسس ــا م ــات وغيره ــدرس بالجامع ــا ت ــرًا، فنجده ــًا كبي ــل اهتمام ــات العم ــى أخالقي تلق
والجامعــات بــل يأخــذ األمــر بعــدًا أكبــر فــي الحيــاة العمليــة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص . ومــن هــذا المنطلــق نجــد االهتمــام بأخالقيــات العمــل فــي القطــاع 
العــام والخــاص الرتباطهــا بتأهيــل كــوادر يرجــى منهــا تولــي مناصــب قياديــة عليــا فــي مســتقبل منظــور . وفــي ســياق البرامــج التدريبيــة لكرســي صاحــب الســمو الملكي 
األميــر فهــد بــن بــدر بــن عبــد العزيــز آل ســعود للتنميــة اإلداريــة بمنطقــة الجــوف تــم إدراج هــذا الموضــوع  ، وذلــك ألهميتــه فــي رفــد الفــرد العامــل بالمعرفــة النظريــة 

والتطبيقيــة فــي عملــه بهــدف ترقيــة المفاهيــم األخالقيــة فــي المجتمــع المحلــى بمنطقــة الجــوف.

أهمية البرنامج التدريبي:
تأتــي أهميــة البرنامــج فــي أنــه تنــاول عــدة أهــداف لتحقيقهــا وســط قيــادات الصــف الثانــي فــي القطــاع الحكومــي بمنطقــة الجــوف ، وتــم تصميــم البرنامــج انطالقــًا 
مــن الموجهــات العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف بدورهــا إلــي ترقيــة الســلوك المهنــي للموظفيــن لرفــع مســتوى األداء وتحســين اإلنتاجيــة مــن 

خــالل تنميــه المفاهيــم الفكريــة للقــوى البشــرية العاملــة.

المستهدفون:
المستهدفون من البرنامج هم قيادات الصف الثاني من اإلداريين والمتمثلة في مساعدي مدراء العموم في اإلدارات الحكومية.

األهداف التطبيقية للبرنامج:
1-التوعية بضرورة العمل وفق ضوابط خلقية .

2-تطوير مهارات التعامل مع اآلخرين .
3-تحديد أبرز مشكالت غياب األخالقيات الوظيفية عن العمل.

4-تحويل اكتساب الخلق إلى فعل ذاتي يشعرنا بالسعادة.
5-التعريف بالحقوق الوظيفية في الجهات الرسمية .
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1-المحور األول : بيئة التدريب 
يتكــون محــور بيئــة التدريــب مــن 8 فقــرات ) عــدد المتدربيــن فــي البرنامــج مناســب 
لعمليــة الفهــم واالســتيعاب  ، القاعــة التدريبية مناســبة لموضــوع البرنامج،المقاعد 
داخــل القاعــة مريحــة ،  تقنيــات التدريــب )أجهــزة العــرض( داخــل القاعــة التدريبيــة 
مناســبة ،  اإلضــاءة والتكييــف داخــل القاعــة مناســبة  ، الخدمات المســاندة )المطعم، 
المواقــف، المصلــى ( مناســبة ،  اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بإرشــاد المتدربيــن 
ــاز  ــد ح ــة ( وق ــن كافي ــاد المتدربي ــة بإرش ــة الخاص ــادات التوجيهي ــة ،  اإلرش واضح
ــزة  ــب )أجه ــات التدري ــة وتقني ــة التدريبي ــل القاع ــف داخ ــاءة والتكيي ــري اإلض عنص
ــن بمتوســط  ــى معــدل  رضــا مــن المتدربي ــة  عل العــرض( داخــل القاعــة التدريبي
عــام بلــغ  4.0وبانحــراف معيــاري .954، و مــن ثــم عنصــر القاعــة التدريبيــة  
مناســبة لموضــوع البرنامــج مــن حيــث األهميــة بمتوســط حســابي 4.39 وانحــراف 
معيــاري .722 ، ومــن ثــم مناســبة عــدد المتدربيــن فــي الــدورة بمتوســط حســابي 
4.00 وانحــراف معيــاري 8.16 وتوضــح األشــكال التاليــة أعلــى درجــات الرضــا عنــد 

المتدربيــن .

شكل رقم )1( اإلضاءة والتكييف داخل القاعة مناسبة
ال أدريأوافقأوافق بشدة
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نتائج قياس آراء المتدربين:
تــم تحليــل البيانــات الناتجــة مــن االســتبيان الــذي تــم توزيعــه علــى المتدربيــن بواقــع )14( إســتبانة باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي )SPSS( حيــث كانــت 

النتائــج كاآلتــي:
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شكل رقم )2( تقنيات التدريب )أجهزة العرض( داخل القاعة التدريبية مناسبة 

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )3( القاعة التدريبية  مناسبة لموضوع البرنامج

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )4( عدد المتدربين في البرنامج مناسب لعملية الفهم واالستيعاب
    

2-المحور الثاني : البرنامج التدريبي
احتــوى محــور البرنامــج التدريبــي علــى4 عناصر)موضوعــات البرنامــج تلبــي احتياجــي التدريبــي، األمثلــة والتماريــن والتطبيقــات والحــاالت العمليــة فــي البرنامــج 
متنوعــة،  تماريــن وتطبيقــات البرنامــج كافيــة ، اكتســبت معــارف جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة( وقــد حــاز عنصــر موضوعــات 
ــاري  .862، و حصــل عنصــر اكتســبت  ــغ 4.08 وانحــراف معي ــى أعلــى معــدل  رضــا مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بل البرنامــج تلبــي احتياجــي التدريبــي  عل
معــارف جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بمتوســط حســابي 3.92 وانحــراف معيــاري 760. ، 
وفــي المرتبــة الثالثــة اكتســبت مهــارات جديــدة مــن البرنامــج تســاعدني فــي أداء مهامــي الوظيفيــة بمتوســط حســابي 3.85 وانحــراف معيــاري .0.801 وتوضــح 

اإلشــكال التاليــة أعلــى درجــات الرضــا عنــد المتدربيــن.

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )5( موضوعات البرنامج تلبي احتياجي التدريبي

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )6( اكتسبت معارف جديدة من البرنامج تساعدني في أداء مهامي الوظيفية

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )7( اكتسبت مهارات جديدة من البرنامج تساعدني في أداء مهامي الوظيفية

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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3-المحور الثالث : الحقيبة التدربيبة :

تتكــون بيئــة التدريــب مــن 4 فقــرات تتعلــق بمناســبة كل مــن )حقيبــة البرنامــج التدريبــي تغطــي موضوعاتــه حســب المحتويــات ، تتســم المــادة العلميــة فــي 
الحقيبــة بالحداثــة  ، تــم إعــداد المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بلغــة ســهلة مفهومــة  ، تــم توزيــع موضوعــات البرنامــج التدريبــي علــى الجــدول الزمنــي المرفــق 
بالحقيبــة بشــكل مالئــم ( ، وقــد حــاز عنصــر تتســم المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بالحداثــة علــى أعلــى معــدل  رضــا مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بلــغ 4.08 
وبانحــراف معيــاري .954 ، و حصــل عنصــر حقيبــة البرنامــج التدريبــي تغطــي موضوعاتــه حســب المحتويــات علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بمتوســط 
حســابي 4.00 وانحــراف معيــاري .816 ، وفــي المرتبــة الثالثــة إعــداد المــادة العلميــة فــي الحقيبــة بلغــة ســهلة مفهومــة بمتوســط حســابي 3.92 وانحــراف معيــاري 

1.193. وتوضــح األشــكال التاليــة أعلــى درجــات الرضــا عنــد المتدربيــن.

شكل رقم )8( تتسم المادة العلمية في الحقيبة بالحداثة

ال أوافقال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )9( حقيبة البرنامج التدريبي تغطي موضوعاته حسب المحتويات

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )10( إعداد المادة العلمية في الحقيبة بلغة سهلة مفهومة 

ال أوافقأوافقأوافق بشدة

Fr
eq

ue
nc

y

0

4

2

8



95

4-المحور الخاص بالمدرب :

تكــون هــذا المحــور مــن بيئــة التدريــب مــن 7 فقــرات تتعلــق بمــدى )تمكــن المــدرب مــن عــرض وإيصــال البرنامــج بشــكل مناســب ، حــرص المــدرب علــى تحفيــز 
المتدربيــن علــى المشــاركة والنقــاش ، تقبــل المــدرب ألســئلة واستفســارات المتدربيــن و اإلجابــة عنهــا  ، التــزام المــدرب بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة ، التــزام المــدرب 
بمواعيــد جلســات البرنامــج التدريبــي ، تركيــز المــدرب علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي ، اســتخدم المــدرب ألســاليب تدريبيــة متنوعــة 
( وقــد حــاز عنصــر تركيــز المــدرب علــى أمثلــة وتطبيقــات وحــاالت عمليــة قريبــة مــن الواقــع العملــي علــى أعلــى معــدل  رضــا مــن المتدربيــن بمتوســط عــام بلــغ 4. 
62 وبانحــراف معيــاري .816، و حصــل عنصــر تقبــل المــدرب ألســئلة واستفســارات المتدربيــن و اإلجابــة عنهــا علــى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة بمتوســط عــام 
بلــغ 4. 38 وبانحــراف معيــاري .768، وفــي المرتبــة الثالثــة حــرص المــدرب علــى تحفيــز المتدربيــن علــى المشــاركة والنقــاش بمتوســط حســابي 4.23 وانحــراف معيــاري  
.725ومــن ثــم التــزم المــدرب بمحتويــات الحقيبــة التدريبيــة فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي 4.23 وانحــراف معيــاري .725، ممــا يــدل علــى أن تصــورات أفــراد 

مجتمــع المتدربيــن كانــت )ايجابيــة بدرجــة كبيــرة جــدًا تجــاه المــدرب( ، وتوضــح األشــكال التاليــة أعلــى درجــات الرضــا عنــد المتدربيــن.
 

شكل رقم )11( تركيز المدرب على أمثلة وتطبيقات وحاالت عملية قريبة من الواقع العملي

أوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )12( تقبل المدرب ألسئلة واستفسارات المتدربين و اإلجابة عنها

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )13( حرص المدرب على تحفيز المتدربين على المشاركة والنقاش 

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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شكل رقم )14( التزم المدرب بمحتويات الحقيبة التدريبية 

 
5-الخالصة:

    
الــدورات التدريبيــة تمثــل آليــة مــن آليــات التدريــب التحويلــي المحفــز لإلبــداع واالنجــاز اإلداري وأخالقيــات العمــل، وقــد تميــزت هــذه المجوعــة التدريبيــة باختــالف 
خبراتهــا التدريبيــة والتعليميــة ممــا ســاهم فــي االســتفادة القصــوى مــن البرنامــج التدريبــي مــن خــالل التبــادل المعرفــي إثــراء النقــاش وظهــر جليــًا مــدى االهتمــام 

بالمزيــد مــن الترقــي واالنجــاز الوظيفــي دعمــًا لمســيرة وتوجــه البــالد  نحــو المزيــد مــن التطــور والرفاهيــة واالزدهــار .

ال أدريأوافقأوافق بشدة
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معرض الصور
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