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 بدولة الكويت وزارتي النفط، و الكهرباء والماءعلى  دور الرعاية المهنية في تنمية الموارد البشرية

 

 3محمد سعد مفرح زمانان  - 1نادية البتانونى  - 2حسنين السيد طه - 1مبارك حسانى على

 جامعة مدينة السادات - معهد الدراسات والبحوث البيئية1

 ة الساداتجامعة مدين -كلية التجارة 2  

 
 الملخص 

 
لقد هدف هذا البحث الى التعرف على دور الرعاية المهنية في تنمية الموارد البشرية فى القطاع الحكومى متمثال فى وزارتى 

النفط ، والكهرباء والماء بدولة الكويت. ولكى يتم تحقيق ذلك ، تم عمل استقصاء يشتمل على مجموعة من الفروض واالسئلة 

، النفط، و الكهرباء والماء بدولة الكويت وزارتي ضوع البحث وتم توزيع ذلك االستقصاء على جميع المسئولين في المتعلقة بمو

اعتمد قد و مفردة، وذلك باعتبارهما من أهم الوزارات الموجودة بدولة الكويت . 265ولقد بلغ إجمالي حجم مفردات مجتمع البحث 

مسئول  ، ولقد قام الباحث بالتوزيع النسبي لعينة كل وزارة  526وبلغ حجم عينة البحث  ، الباحث على العينة العشوائية الطبقية

اختبار ولكوكسن لقياس باستخدام  من الوزارتين الخاضعتين للدراسة وذلك في ضوء نسبة عدد المسئولين في مجتمع البحث

وقد توصل البحث الى عدد من النتائج .  ن المتوسطاتمعنوية االتجاه العام وكذلك اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بي

المتوسط العام  -5(. 8254المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة النفط ) -1من أهمها: 

معنوية بين إدراك  وجود اختالفات -3(. 82,4إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء )

وجود  -8المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت. 

اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 

وجود عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وتنمية  -2دولة الكويت. بالقطاع الحكومي ب

 ( .وفقا لمعامل االرتباط المتعدد %76وتدريب  الموارد البشرية  ) مأخوذة بصورة إجمالية ( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )

  
 مقدمةال

  
فنني السننننوات ا خيننرة فننني مجننال إدارة المنننوارد البشننرية مفهنننوم الرعايننة المهنينننة  مننن المفنناهيم الحديثنننة التنني  هنننرت 

(Mentorship)  كأحد النظم الحديثة في تحفيز ا فراد، وتنمية كفاءاتهم، وتسهيل عملية اندماجهم في المنظمة التي يعملون بها

 . 

تنمينة ا فنراد النذين يعملنون بالمنظمنة، كنذلك ف نهنا وتعتبر الرعاية المهنية أحد ا ساليب الهامة التي تسنتخدم فني تندريب و

تعتبر أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي كما أن الرعاية المهنية لها دور كبير في تنمية الموارد البشنرية، وعلنى ذلنك فن ن الرعاينة 

 المهنية لها العديد من الفوائد التي تعود على أفراد المنظمة وعلى المنظمة ككل . 

والتحلينل إلننى التعننرف علنى دور الرعايننة المهنيننة فني تنميننة المننوارد  قصننىمنن خننالل الت هنذا البحننث يسننعي ن ومنن هنننا فنن

 .البشرية وذلك في القطاع الحكومي بدولة الكويت 

 : بحث المشكلة  -2

 من خالل التقصي والتحليل إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية: يسعي هذا البحث 
 ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ ما هو واقع الرعاية المهن (1)

 ما هو واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ (5)

هل هناك عالقة ذات داللة احصنائية بنين تطبينق مفناهيم الرعاينة المهنينة وتنمينة وتندريب المنوارد البشنرية بالقطناع  (3)

 الحكومي بدولة الكويت ؟

 : بحثالأهداف  -3

 إلى تحقيق مجموعة من ا هداف، والتي يمكن صياغتها على النحو اآلتي:  ا البحثيسعي هذ

 . في القطاع الحكومي بدولة الكويت التعرف علي واقع الرعاية المهنية (1)

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرالتعرف علي  (5)

 هنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.تحديد العالقة بين تطبيق مفاهيم الرعاية الم (3)

 : البحث فروض  -4

 في ضوء مشكلة وأهداف البحث تم صياغة فروض البحث وذلك كما يأتي:      

النفط، و الكهرباء والماء في الكويت فيما يتعلق بواقع ال توجد اختالفات معنوية بين إدراك العاملين في وزارتي  (1)

 رعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.ال
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النفط، و الكهرباء والماء في الكويت فيما يتعلق بواقع تنمية ال توجد اختالفات معنوية بين إدراك العاملين في وزارتي  (5)

 وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.

الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع  عالقة ذات داللة احصائية بين تطبيق مفاهيمتوجد ال  (3)

 الحكومي بدولة الكويت.

 :مجتمع وعينة البحث  -5

، ولقد بلغ إجمالي حجم و الكهرباء والماء بدولة الكويت النفط،وزارتي في جميع المسئولين في  بحثيتمثل مجتمع ال      

 .الوزارات الموجودة بدولة الكويت من أهم باعتبارهمامفردة، وذلك  265مفردات مجتمع البحث 

ولقد قام الباحث بالتوزيع النسبي لعينة كل ، مسئول 526وبلغ حجم عينة البحث  ، اعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقيةو

في  للدراسة وذلك في ضوء نسبة عدد المسئولين في مجتمع البحث، ويمكن توضيح ذلك الوزارتين الخاضعتينوزارة من 

  الجدول التالي:

 توزيع المسئولين على مجتمع البحث وحجم العينة ونسبة الردود : (1جدول رقم )

النسبة  العدد بيان

 المئوية

حجم العينة في كل 

 وزارة

عدد استمارات االستقصاء 

 المستوفاة

 نسبة الردود 

 %25 132 186 % 27 351 لنفطوزارة ا

 %27 1,7 ,11 % 83 581 الكهرباء والماءوزارة 

 %2822 585 526 % ,,1 265 اإلجمالي

  ،2،ص5,15وزارة التخطيط ، المجموعة اإلحصائية السنوية ، اإلدارة المركزية لإلحصاء، الكويت. 
 

 اإلطار النظري :  -6

 .ات بتعدد وجهات نظر الباحثينال يوجد تعريف محدد حتي ا ن للرعاية المهنية ، حيث تتعدد التعريف     

( إلى أنها عالقة عمل قوية بين أعضاء المنظمة ا كبر سناً Choa, Walg & Gardner, 1992توصل كل من ) حيث

ً )المرعيين(، حيث يكون لدى الرعاة الخبرة والقوة في المنظمة، ويقدمون النصح  )الرعاة( وا عضاء ا صغر سنا

 ن.تنمية المسار الو يفي للمرعييوالمشورة والتدريب، ويساعدون في 

( أن عملية الرعاية المهنية هي " عالقة ما بين شخصين يقوم من خاللها شخص ذو خبرة Holmes, 2005ويرى )

قصد التنمية الشخصية وفي مكانة و يفية أعلى بتقديم النصح واإلرشاد إلى شخص آخر أقل خبرة وفي مكانة و يفية أدنى، ب

 .والمهنية "

ة المهنية هي " عالقة رسمية بين مو ف يعمل في مكانة و يفية أعلى وآخر ( إلى أن الرعاي 2,,5ويشير ) المهدي، 

مبتدئ بقصد تنميته وتعليمه، حيث يقوم الراعي المهني بتقديم الدعم والتدريب المهني والنصح للمو ف اآلخر المبتدئ، مع 

 ."ية التي يتبعها المو ف المتعلم مراعاة أن يكون هذا الراعي من خارج الوحدة التنظيم

ً وأكثر خبرة ومكانة و يفية ,5,1كما عرفتها دراسة )رمضان،  ( " بأنها عالقة بين شخصين إحداهما أكبر سنا

)الراعي( واآلخر أقل سناً وأقل خبرة ومكانة و يفية )المرعي( حيث يقوم الراعي والذي يجب أن تتوافر فيه عدة صفات 

ل ( بتوفير وقته وجهده ومهاراته من أجل زيادة دافعية المرعي نحو الكفي –الحامي  –المدرس  –المدافع  –مثل ) المدرب 

التدريب والتعلم وتنمية قدرات االبتكار والتحسين المستمر في أدائه ومن ثم ف ن الراعي يساعد في تنمية الموارد البشرية 

 بالمنظمة ".

ا عالقة بين فردين حيث أنه من الضروري ومما سبق يعتقد الباحث أنه من الصعب أن تُعّرف الرعاية المهنية على كونه

توافر المناخ الذي يشجع ويساعد على النمو والتعلم المستمر والذي يعتبره الباحث من المقومات ا ساسية إلمكانية إدخال 

 وتطبيق مفهوم الرعاية المهنية في أي منظمة من المنظمات .

 : (1,,5، جادالله، ,5,1و التالي: )رمضان، الخصائص المميزة للرعاية المهنية على النح توضيحيمكن و

تتعدد أهداف هذه العالقة فقد توجه لتنمية المسار الو يفي أو المساعدة في تجديد هذا المسار أو المساعدة في  (1)

 عملية التكيف أو إعداد صف ثان من القادة داخل المنظمة . 

بين طرفين فهي عالقة إنتماء متبادل عالقة الرعاية المهنية في مضمونها عالقة شخصية قوية تحدث ما  (5)

 تحكمها معايير أخالقية .

 تحتاج عالقة الرعاية المهنية إلى مدة أكثر من سنتين . (3)

أهم ما يميز عالقة الرعاية المهنية عن غيرها من العالقات ا خرى السائدة بالمنظمة ما تنطوي عليه هذه  (8)

ين القدامى إلى زمالئهم الُجدد في المنظمة مما يدعم تنميتهم العالقة من نقل الخبرة والمهارة والمعرفة من العامل

 شخصياً ومهنياً .

عادة ما يكون الراعي المهني أكبر سناً وأكثر خبرة ومكانة و يفية من المرعي، كما أنه غالباً ما يعمل في نفس  (2)

 منظمة الراعي ونفس تخصصه المهني . 

ة والمرعيين فيها من تلقاء أنفسهم لتكوين العالقة وذلك من عالقة إيثارية وتطوعية، حيث يتطوع كل من الرعا (6)

 أجل تحقيق النفع الشخصي المتبادل ومن ثم إفادة المنظمة ككل.

البحوث والدراسات التي تمت مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها في الرعاة المهنيين، هذه  ولقد حددت     

  :( في المجموعات التاليةLweis, 2000الخصائص أمكن تجميعها ومن خالل دراسة )



 مبارك حسانى على  وأخرون
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ً له خبرة وكفاءة في مجال اإلدارة، وذلك من خالل خبرته  (1) الرؤية اإلدارية ، فالراعي يجب أن يكون شخصا

، بالعمل مع المديرين في المنظمات ا خرى، وله قدرة كبيرة على المكاشفة وعلى فهم ممارسات اإلدارة

 .وكيفية التعامل مع الضغوط

، أي لديه معرفة بثقافة المنظمة وفهم الطريقة التي تعمل بها، تلك المعرفة المهارة التنظيميةالبراعة أو  (5)

 .فية العمل والقيادة داخل المنظمةوالفهم يساعد ا فراد تحت رعايته بطريقة عملية على كي

اد يجربون ، أي له قدرة على خلق المناخ المساند والظروف اآلمنة التي تجعل ا فرالتوجه نحو التمكين (3)

طرق مختلفة  داء العمل، ويسمح لهم بالمشاركة في كل ما يجري داخل منظماتهم، ويجعل ا فراد يقومون 

 .لديهم وتشعرهم بالرضا وااللتزام بأداء ا عمال أو ا دوار التي تثير التحدي

فرص االنجاز أمام  ، له خبرة وإهتمام كبير بعملية تنمية وتطوير اآلخرين، فهو يتيحالتوجه نحو التطوير (8)

ا فراد وفقاً لمستوياتهم الحالية وتوقعاتهم، ويفوض السُلطات لجعل العمل أكثر تحدي وإثارة، ويستثمر وقته 

ئمة لتعلم في تنمية المرؤوسين، ويعطي تغذية مرتدة بناًء على أعمالهم، ويحدد أهدافاً للعمل تكون فرصاً مال

 .المرؤوسين

فهو يتقبل ا فكار الجديدة، والطرق المختلفة  داء العمل، لديه ترابط في ا فكار، ، اإلبداعية أو االبتكارية (2)

مدى واسع من البدائل ويقدر النماذج المفيدة، ولديه خبرة واسعة في عملية حل المشاكل وذلك ب يجاد 

 .واالختيارات

ريفات باختالف وجهات النظر التع، وتختلف د لتنمية وتدريب الموارد البشريةيوجد تعريف محد من ناحية أخري ال 

  :ة وتدريب الموارد البشرية ما يلي، ومن تعريفات تنمياليها
  هي مجموعة الفعاليات التخطيطية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بتهيئة العاملين بالمنظمة واستخدامهم ورفع

دف عملية التنمية باختصار إلى كفاءتهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم وفقًا للنظم والتشريعات واللوائح، وته

تطوير أداء الموارد البشرية وجعله أداء فعاالً، ويعتبر ا داء الفعال حصيلة لعوامل متعددة ترتبط بالفرد 

 .(2,,5وتؤثر عليه. )الزياتي، 

  هي وسيلة لرفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعرفة ورفع مستوى كفاءتهم من خالل إكتساب القدرات

على الجوانب االيجابية ومحاولة تنميتها،وخلق شعور باالنتماء للمنظمة لدى ا فراد، والتفويض والتركيز 

وإثراء العمل، وتنمية الجماعات ذات االتجاهات المتجانسة على إتخاذ القرارات، والتدريب وتشجيع ا فراد 

 ( .5,,5على تطبيق ما تعلموه بطريقة فعالة " ) حمدان ، 

 شرية هي كل جهد منظم تبذله المنظمة من أجل زيادة دافعية ا فراد نحو التدريب والتعلم تنمية الموارد الب

وتقديم ا فكار االبتكارية للمنظمة واالرتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري وتطبيق ما تعلموه عملياً من أجل 

 ( .4,,5) رمضان ، تحسين ا داء المستمر وتسهيل عملية إندماجهم في المنظمة وتنمية كفاءاتهم "  

ويعود ذلك لألسباب ، وتتصف عملية التنمية البشرية بأنها عملية متواصلة ومستمرة وال تقتصر على فترة زمنية مؤقتة 

 :(2,,5التالية: )الزياتي، 

 .أن أداء ا فراد قابل للتحسين بشكل مستمر مهما كان نوع ا داء الذي يؤدونه 

 د التدريب المستمر حتى يكونوا قادرين على مواكبتها.تتطلب التطورات الهائلة من ا فرا 

  أن سلوك ا فراد العاملين في المنظمة ال يبقى ثابتًا وإنما يتغير نتيجة لمؤثرات كثيرة قد تكون داخلية

 وخارجية وعلى إدارة المنظمة أن تعمل على تطوير سلوك هؤالء ا فراد ما يتالءم مع أهدافها.

 تعددة خالل عمله في المنظمة لذلك البد من تدريبه وتطويره وبما يتالءم مع إن كل فرد يمر بمراحل م

 متطلبات كل مرحلة.

  : البحثتحليل واختبار فروض    -7

 واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت : ( 1)

بواقع الرعاية لبحث والخاص يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال ا ول لهذا ا

، والتعرف علي مدي وجود اختالف ، ووزارة الكهرباء والماء () وزارة النفط محل الدراسة الوزارتينفي  المهنية 

باختالف نوع  واقع الرعاية المهنيةمحل الدراسة من حيث  الوزارتينمعنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في 

 الوزارة .

) المستقصي منهم ( في  االتجاه العام إلجابات المسئولينم استخدام اختبار ولكوكسن لقياس معنوية ولتحقيق ذلك ت

بدولة الكويت  ، كما تم استخدام اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين  وزارتي النفط ، والكهرباء والماء

 : النحو التالي وذلك علي وزارة النفط ، ووزارة الكهرباء والماءمتوسطات عينتي 

  :لواقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت تحديد معنوية االتجاه )أ( 

 :  وزارة النفطعينة : أوال

، ومعنوية االتجاه لهاومتوسط درجات التطبيق  ،لنفطفي وزارة اواقع الرعاية المهنية ( 5يوضح الجدول رقم ) 

 . بدولة الكويت ة النفطوزارالعام إلجابات المستقصي منهم في 
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واقع حول   وزارة النفطنتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في (: 2رقم ) جدول

 الرعاية المهنية
 مستوي الداللة (z) قيمة   Wilcoxon (132)ن= المتوسط   بيان م

 **,,2,  15252- 8254 واقع الرعاية المهنية  1

 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند       
 

 : ( ما يلي5حيث يتضح من الجدول رقم )

  وهذا يعني أن  8254 واقع الرعاية المهنية في وزارة النفطبلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن ،

تقع عند  واقع الرعاية المهنيةبدولة الكويت ( عن  نفطوزارة الدرجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في 

المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط 

مفاهيم الرعاية بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق  وزارة النفطميال عاليا من جانب المستقصي منهم في 

  .المهنية

  ، بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة

 .نفط بدولة الكويتواقع الرعاية المهنية في وزارة الوذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي 

 :  وزارة الكهرباء والماءعينة : ثانيا

ومتوسننط درجننات التطبيننق لهننا ، فنني وزارة الكهربنناء والمنناء ، الرعايننة المهنيننة  ( واقننع 3يوضننح الجنندول رقننم )

 . رة الكهرباء والماء بدولة الكويتومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزا

 
والماء   نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارةالكهرباء(: 3جدول رقم )

 حول واقع الرعاية المهنية
 مستوي الداللة (z) قيمة   Wilcoxon (1,7)ن= المتوسط  بيان  م

 **,,2, 11218- 82,4 واقع الرعاية المهنية  1

 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      

 
 : ( ما يلي3ث يتضح من الجدول رقم )حي

  وهذا 82,4ة في وزارة الكهرباء والماء العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنيبلغ المتوسط ،

يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت ( عن واقع الرعاية 

وافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم المهنية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للم

يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد 

 في تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت .

 حصائية، وفي صورة واضحة ومتسقةالناحية اإل بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من ،

 وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت.

واقع الرعاية حول  وزارتي النفط والكهرباء والماءتحديد مدي وجود اختالفات معنوية بين إجابات المسئولين في  )ج( 

  :لمهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتا

وزارتني الننفط والكهربناء والمناء يتناول هذا الجزء التوصل إلي مدي وجود اختالفات معنوية  بين إجابات المسئولين فني  

" ول من فروض البحث والذي ينص عليواختبار صحة الفرض ا حول واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت 

( منن ، ووزارة الكهربناء والمناءوزارة الننفطمحنل الدراسنة )النوزارتين عدم وجود اختالفات معنوية في إدراك المسنئولين فني 

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتواقع الرعاية المهنحيث 

 

في  الوزارتين محل نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين متوسطات اجابات المسئولين (: 4جدول رقم )

  .الدراسة حول واقع الرعاية المهنية في القطاع الحكومي بدولة الكويت

 (1)  بيان   م

 132ن= 

(5) 

 1,7ن= 

 مستوي الداللة  (z) قيمة  مان ويتني

 **,,2, 3256- 82,4 8254 واقع الرعاية المهنية  1
 متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في وزارة النفط    . (1)
 2,.,** مستوي الداللة عند  ن= حجم العينة .  ط اإلجابات لشريحة المسئولين في وزارة الكهرباء والماء .متوس (5)
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 : التواصل إليها علي النحو التالي وكانت النتائج التي تم 

  واقع الرعاية علي وجود إدراك ايجابي نحو  وزارتي النفط والكهرباء والماءتشير متوسطات اإلجابة لشريحتي

، حيث جاءت متوسطات تلك اإلجابات عند المستوي "يطبق بطريقة  لمهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتا

 .ذي الخمس نقاطكبيرة جدا  " علي مقياس ليكرت 

  وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع الرعاية المهنية وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في

 بدولة الكويت.بالقطاع الحكومي 

  يقودنا التحليل السابق إلي رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ، أي أنه توجد اختالفات معنوية بين إدراك

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتبواقع الرعاية المهنفيما يتعلق  العاملين في وزارتي النفط ، والكهرباء والماء 

 

  ة بالقطاع الحكومي بدولة الكويت شريواقع تنمية وتدريب الموارد الب ( 5)

  :بدولة الكويت بالقطاع الحكومي تنمية وتدريب الموارد البشريةتحديد معنوية االتجاه لواقع  )أ(     

 :  عينة وزارة النفط: أوال

ا ، ومعنوينة ومتوسنط درجنات التطبينق لهنفي وزارة الننفط ،  واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية( 2يوضح الجدول رقم )    

 . نهم في وزارة النفط بدولة الكويتاالتجاه العام إلجابات المستقصي م

 
نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارة النفط  حول واقع (: 5جدول رقم )

 تنمية وتدريب الموارد البشرية

 المتوسط  بيان  م

 (132)ن=

Wilcoxon   (

 (zمة قي

 مستوي الداللة 

 **,,2,  1,254- 3216  تنمية وتدريب الموارد البشريةواقع  1
 2,2,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      
 

 : ( ما يلي2حيث يتضح من الجدول رقم )
  وهذا يعني  3216في وزارة النفط لبشرية تنمية وتدريب الموارد ابلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع ،

واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن 

" علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط  متوسطةتقع عند المستوي "يطبق بدرجة 

تنمية وتدريب الموارد يا من جانب المستقصي منهم في وزارة النفط بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم ميال عال

 في وزارة النفط بدولة الكويت . البشرية

  بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك

 .في وزارة النفط بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية باتجاه المستقصي منهم نحو فيما يتعلق 

 :  باء والماءعينة وزارة الكهر: ثانيا

ومتوسط درجنات التطبينق لهنا ، في وزارة الكهرباء والماء ، واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية ( 6يوضح الجدول رقم )

 . رة الكهرباء والماء بدولة الكويتجابات المستقصي منهم في وزاومعنوية االتجاه العام إل

 

نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارةالكهرباء والماء  (: 6جدول رقم )

  واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية حول 

 المتوسط  بيان  م

 (1,7)ن=

Wilcoxon  

 (z) قيمة 

 مستوي الداللة 

 **,,2,  2214- 3234 واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 1
 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      

 
 : ( ما يلي6حيث يتضح من الجدول رقم )

  3234ي وزارة الكهرباء والماء فواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن ،

واقع تنمية ( عن لة الكويتالمسئولين في وزارة الكهرباء والماء بدو) وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم

، ومن اس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط" علي مقيمتوسطةتقع عند المستوي "يطبق بدرجة وتدريب الموارد البشرية 

يال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في ثم يعكس هذا المتوسط م

 .رة الكهرباء والماء بدولة الكويتفي وزا مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البشريةتطبيق 

 ومتسقة ، وذلك ، وفي صورة واضحة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة

 .والماء بدولة الكويتفي وزارة الكهرباء  واقع تنمية وتدريب الموارد البشريةفيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو 
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واقدع تنميددة ارتدي الدنفط والكهربداء والمداء حدول )ج( تحديدد مددي وجدود اختالفدات معنويدة بدين إجابدات المسدئولين فدي وز 

 : طاع الحكومي بدولة الكويتبالق وتدريب الموارد البشرية

 

نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين متوسطات اجابات المسئولين في  الوزارتين محل (: 7جدول رقم )

 في القطاع الحكومي بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية الدراسة حول 

 (1)  بيان   م

 132ن= 

(5) 

 1,7ن= 

 مان ويتني  

 (z) قيمة    

 مستوي الداللة 

 **,,2, 3256- 3234 3216 واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 1
   .سئولين في وزارة الكهرباء والماءمتوسط اإلجابات لشريحة الم( 8المسئولين في وزارة النفط. )حة متوسط اإلجابات لشري (3)

 2,.,** مستوي الداللة عند  ن= حجم العينة .

   
 : التواصل إليها علي النحو التالي ئج التي تمكانت النتاو

  واقنعتشير متوسنطات اإلجابنة لشنريحتي وزارتني الننفط والكهربناء والمناء علني وجنود إدراك ايجنابي نحنو 

بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ، حيث جاءت متوسطات تلك اإلجابنات عنند  تنمية وتدريب الموارد البشرية

 " علي مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط .  متوسطةالمستوي "يطبق بطريقة 

  واقنع تنمينة وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي مننهم فني وزارتني الننفط والكهربناء والمناء حنول

 بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.وتدريب الموارد البشرية 

 تالفنات معنوينة بنين يقودنا التحليل السابق إلي رفض فنرض العندم وقبنول الفنرض البنديل ، أي أننه توجند اخ

 بواقننع تنميننة وتنندريب المننوارد البشننريةإدراك العنناملين فنني وزارتنني النننفط ، والكهربنناء والمنناء  فيمننا يتعلننق 

 .بالقطاع الحكومي بدولة الكويت

 : ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتالعالقة بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشر( 3)

 : نوع ودرجة العالقة)أ(  

 :ه ما يلي( والذي يتضح من 4جدول رقم )التتلخص نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد في     

 

بالقطاع الحكومي  الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية اهيمنوع ودرجة العالقة بين تطبيق مف(: 8جدول رقم )

  بدولة الكويت

 مفاهيم الرعاية المهنية 

 ( تنمية وتدريب  الموارد البشرية األكثر تأثيرا في مستوي) 

 معامل االنحدار

 بيتا

 معامل االرتباط 

 . 262, **,24, أشجع المو فين معي علي زيادة ثقتهم بأنفسهم 

   . 28, **265, أطلع المو فين معي بصفة مستمرة علي تقارير أدائهم, 

 257, **226, ينا علي مشاكلهم أسعي  ن أكون موضع ثقة للمو فين معي وأم 

  285, **268,   .أحرص علي اإلنصات للمو فين وتشجيعهم علي الحوار 

 235, **225, أساعد المو فين معي علي تحليل نقاط القوة والضعف في أدائهم 

 276, معامل االرتباط في النموذج

 265, معامل التحديد في النموذج

 85216 قيمة ف المحسوبة 

 585، ,1 الحريةدرجات 

 1,,2, مستوي الداللة اإلحصائية
 .طبقا الختبارات 2,2,مستوي الداللة عند **

 

  أ هرت نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية

وفقا لمعامل  %76( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )اليةالبشرية  )مأخوذة بصورة إجمالمهنية وتنمية وتدريب  الموارد 

 .االرتباط المتعدد(

  وفقا  %65إن تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارتي النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت  يمكن أن تفسر حوالي(

 .وي تنمية وتدريب الموارد البشرية( من التباين الكلي في مستلمعامل التحديد

 ء الكبير من تنمية وتدريب الموارد البشرية ال يرجع فقط لتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية ، وإنما يرجع للعديد من الجز

، بجانب نمط القيادة علي ا داء فيها: خصائص البيئة والتي تؤثر التي لم ترد في النموذج من أهمهاالمتغيرات ا خرى 

 .أداء نشاط إدارة الموارد البشرية، ودور اإلدارات المختلفة في رية المتاحةات، واإلمكانيات البشالسائدة في هذه الوزار
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 :  ج والتوصياتالنتائ -8

 
  : البحثنتائج  -أوال

 يمكن استخالص النتائج التالية: هذا البحثمن خالل 

هذا يعني ، و 8254بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة النفط  (1)

أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن واقع الرعاية المهنية 

تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم 

بدولة الكويت نحو االعتقاد في يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة النفط 

 .تتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارة النفط بدولة الكوي

،  82,4بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء   (2)

اء بدولة الكويت ( عن وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة الكهرباء والم

واقع الرعاية المهنية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي 

الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء 

رة الكهرباء والماء بدولة لمهنية في وزاوالماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم الرعاية ا

 .الكويت

وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع  (3)

 الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.

في وزارة النفط  بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية  (4)

) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن  ، وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم 3216

واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة متوسطة " علي مقياس ليكرت 

جانب المستقصي منهم في وزارة للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من 

رية في وزارة النفط بدولة النفط بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البش

 .الكويت

بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية في وزارة الكهرباء   (5)

رة الكهرباء والماء بدولة المسئولين في وزادرجة إدراك المستقصي منهم ) ي أن، وهذا يعن 3234والماء 

( عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة متوسطة " علي مقياس الكويت

ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في 

الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البشرية في  وزارة

 .رة الكهرباء والماء بدولة الكويتوزا

وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع تنمية  (6)

 مي بدولة الكويت.وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكو

نمية وتدريب  توجد عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وت (7)

وفقا لمعامل االرتباط  %76( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )الموارد البشرية  )مأخوذة بصورة إجمالية

 .المتعدد(

ال يرجع فقط لتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية ، وإنما  الجزء الكبير من تنمية وتدريب الموارد البشرية (8)

يرجع للعديد من المتغيرات ا خرى التي لم ترد في النموذج من أهمها : خصائص البيئة والتي تؤثر علي 

ا داء فيها ، بجانب نمط القيادة السائدة في هذه الوزارات، واإلمكانيات البشرية المتاحة ، ودور اإلدارات 

 .أداء نشاط إدارة الموارد البشريةي المختلفة ف

  : البحثتوصيات  ثانيا: 

 عند اختيار المديرين للعمل في القطاع الحكومي بدولة الكويت ، يجب أن تتوافر بهم الشروط التالية  (1)

 . الذكاء وسرعة البديهة في التعامل مع اآلخرين 

 . االتصال بالعاملين ومناقشتهم وإتاحة الوقت الالزم لذلك 

 م  الحماية للعاملين عند الحاجة .تقدي 

 . أن تكون لديه القدرة على تفسير كيفية تنظيم العمل داخل المنظمة 

 .يستمع جيداً للعاملين ويشجعهم على الكالم 

 .يحترم مشاعر العاملين الذين يعملون معه 

نظمة والفرد مفاهيم الرعاية المهنية، نظراً للفوائد التي تعود على كل من الم بتفعيلضرورة ا خذ  (2)

 ، وذلك عن طريق : والمجتمع ككل 

   . قيام المديرين بتوجيه وارشاد  المو فين حتى يكونوا فعالين في العمل 

 .تشجيع المديرين المو فين علي التفكير إليجاد الحلول المناسبة للمشكالت 

 . نصح المديرين المو فين باالطالع علي دوريات ومجالت متخصصة في مجال العمل 

 يع المديرين المو فين علي أداء ا عمال التي تساعد علي تنمية وتطوير خبراتهم في مجال تخصصهم تشج

. 
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 .  سعي المديرين الي تنمية الشعور ب ثبات الذات لدي المو فين معهم 

يجب العمل علي تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية الرعاية المهنية في القطاع الحكومي  (3)

   .ت ، ومن هذه المعوقات بدولة الكوي

 إلدارة لالشتراك في تلك عدم التزام الرعاة لبرنامج الرعاية المهنية نتيجة ضغوط من قِبل ا

 البرامج 

 . نقص اإلعداد والتدريب الكافي عند قيام الرعاة بأدوارهم بجدية 

 .عدم االهتمام بتبادل الخبرات ونقلها من المستوى ا على إلى المستوى ا دنى 

 د حواجز إدارية ونفسية ومادية تعرقل عملية تبادل الخبرات في محيط العمل .وجو 

 . عدم وجود خطط واضحة لتدريب مديري الشركات من خالل تطيق عملية الرعاية المهنية 

 .عدم المشاركة في ُصنع القرارات 

 . عدم تشجيع ا فراد على التصرف وفقاً  نماط سلوكية جديدة 
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