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 مستخلص الدراسة

واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار  عنوان الدراسة:

 المسؤولية االجتماعية

شركة أرامكو السعودية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البرامج التدريبية المقدمة من

لطالب التعليم العام، وكذلك التعرف على المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة 

أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، إضافة إلى التعرف على المقترحات لتطوير البرامج التدريبية 

 ام.المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم الع

 : استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي.منهج الدراسة

 : استُْخِدَمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة.أداة الدراسة

: جميع المتدربين في المنطقة الشرقية في محافظتي الظهران والخبر والبالغ عددهم مجتمع وعينة الدراسة

 لبًا.( طا444( طالب، وقد طبقت االستبانة على )0011)

 وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها:

أن هناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة من طالب التعليم العام بمحافظتي الظهران والخبر  (0

على واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية في اطار المسؤولية االجتماعية، 

الشخصية لهم بالمرتبة األولى، يليها البيئة التدريبية ومدة وتوقيت حيث يأتي أداء المدربين والسمات 

 البرامج التدريبي، وبالمرتبة الثالثة تأتي أساليب التدريب المستخدمة.

أن من أبرز أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج المقدمة من شركة أرامكو السعودية المحاضرة،   (2

 ة.المناقشة، حل المشكالت، المشاغل العلمي

أن هناك العديد من المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية من  (3

 أبرزها: 

 قلة التنويع في أساليب التدريب. -

 ضعف الربط بين المحتوى التدريبي والواقع التعليمي أثناء تصميم البرامج التدريبية. -

 قلة الوقت المخصص للجوانب التطبيقية. -

 وافز التشجيعية للمتدربين في البرامج التدريبية.نقص الح -

أن هناك موافقةبدرجة عاليةبين عينة الدراسة على المقترحات التي تساهم في تطوير البرامج  (4

 التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، ومن أبرز تلك المقترحات:

 الحاجات المختلفة للمتدربين.تنويع األساليب التدريبية لمقابلة  -

إقامة البرامج التدريبية في فترات زمنية مختلفة ليعطي المتدرب فرصة اختيار ما يتناسب مع  -

 ظروفه.

 اختيار المدربين ذوي الخبرة بأساليب التدريب الحديثة. -

 االستفادة من اإلمكانات المادية وغرف مصادر التعلم المتاحة في المدارس. -

بينت النتائج أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة   (0

حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام باختالف 

بها(، باستثناء  متغيرات )المرحلة الدراسية، نوع المبنى المدرسي، البرامج التدريبية التي تم االلتحاق

بُعد أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج التدريبية باختالف متغير نوع المبنى المدرسي لصالح 

 المدارس األهلية. 
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 وفي ضوء نتائج الدراسة قدَّم الباحث عدًدا من التوصيات من أهمها: 

 التنويع في أساليب التدريب بين العملية والنظرية. (0

 لمعلومات الخاصة بالبرامج التدريبية.توفير المراجع ومصادر ا (2

 توفير المدربين ذوي الخبرة بأساليب التدريب الحديثة. (3

 الربط بين المحتوى التدريبي والواقع التعليمي أثناء تصميم البرامج التدريبية. (4

 ومن أبرز المقترحات: 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يقترح الباحث: 

 السعودية بنشر برامجها في كافة مناطق المملكة وعدم االكتفاء بالمدن الكبرى.أن تقوم شركة أرامكو  -

إجراء دراسات مماثلة تتناول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم  -

 العام بمناطق أخرى خالف المنطقة الشرقية.

يبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب إجراء دراسات مماثلة تتناول معوقات البرامج التدر -

 التعليم العام.

 المسؤولية االجتماعية-طالب التعليم العام  -أرامكو السعودية -البرامج التدريبيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The title of the study: The actuality of training programs provided by Saudi 

Aramco Company for the students of general education in the frame of social 

responsibility         

 This study aimed to know the actuality of the training programs provided 

by Saudi Aramco Company for the students of general education, as well as to 

know the problems facing the training programs provided by Saudi Aramco 

Company for the students of general education, in addition to know the 

suggestions for developing  the training programs provided by Saudi Aramco 

Company for the students of general education. 

The method of the study: The researcher uses the descriptive survey research. 

The tool of the study:  He uses the questionnaire as a tool to collect the data of 

the study, which included (73) phrases, are distributed over three main axes. 

The community of the study: All the trainees in the Eastern Region in 

Dhahran, Al Khobar. The number of the student is (1,500) students. The 

questionnaire has applied to (449) students. 

The data has been processed statistically in accordance with the statistical 
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methods:  

Duplicates, percentages,  averages, standard deviations, and Pearson Correlation 

Coefficient , and the equation of Alpha Cronbach's, and T-test for two 

independent samples, and Test Kruskal -Wallis, data were analyzed by statistical 

analysis software SPSS 

The most important results of the study:  

1- There is a high degree of approval among the members of the study sample of 

the students of general education  in Al Dhahran and Al Khobar on the training 

programs provided by Saudi Aramco Company, where the performance of the 

trainers and their personal characteristics are in the first class, then  the training 

environment and the duration and the timing of the training programs. In the 

third class, the training methods usedcomes.  

2- The lecture, the discussion, the problem-solving and the scientific interests 

are   

the main training methods used at the programs provided by Saudi Aramco 

Company.  

3- There are many obstacles facing the training programs provided by the Saudi 

Aramco company, most markedly: 

 The shortage of diversification in the training methods. 

 The weakness of attachment between the training content and the educational 

actuality during the design of the training programs. 

 The shortage of time allocated for the applied aspects. 

 The lack of motivations incentives for the trainees in the training programs. 

4- There is a high degree of approval among the members of the study sample  

on the suggestions that contribute to the development of the training programs 

provided by Saudi Aramco Company for the students of general education, and 

most of those Suggestions: 

 The diversify of training methods to fill the different needs of the trainees. 
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 The establishment of training programs in different time periods to give the 

trainee the chance to choose what commensurate with his conditions. 

 Choose the experienced trainers who know the modern training methods. 

 The benefit of the physical opportunities and the learning resources available 

rooms in schools. 

5- The results showed that there were no differences which have statistical 

semantics between the averages of responses of the members of the study 

sample on the actuality of the training programs provided by Saudi Aramco 

Company for the students of general education depending on variables 

individuals (the study grade,  the school building type, the training programs that 

have been joined in), except the dimension of the training methods used in the 

training programs depending on the variable type of school building in favor of 

private schools. 

In light of the results, the researcher made a number of recommendations 

including: 

1- The diversification in training between practical and theoretical methods. 

2- Provide the references and the sources of information allocated at the training 

programs. 

3- Provide the qualified trainers for the training process.  

4- The attachment between training content and educational actuality during the 

design of training programs. 

Study Proposals: 

The most  prominent proposals of this study: 

- In light of the findings resulted from the study, the researcher recommends 

the  following: 

1- Saudi Aramco shall extend it's programs to cover all Kingdom's regions 

besides the major cities. 

2- Other big companies shall contribute to the development of the educational 

process through their social responsibilities  
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3- Similar studies dealing with the actuality of the training programs provided 

by Saudi Aramco Company for the students of general education in other 

regions other than the Eastern Region. 

4- Similar studies dealing with the obstacles of the training programs provided 

by Saudi Aramco Company for the students of general education. 

Keywords: Training Programs - Saudi Aramco - General Education Students - 

Social Responsibility 

 مقدمة:

المسؤولية االجتماعية للشركات أمر مستجد على المجتمع السعودي، حتى وإن كان له أصوله في الشرع 

اإلسالمي في الحث على البر والتعاون ، وإذا كانت نشأته في المجتمعات الرأسمالية الغربية رغبة من 

وتعزيز والء عمالئها وتطوير البيئة المحلية والحصول على  الشركات في تحسين صورتها التسويقية

الدعم والتسهيالت الحكومية، فإن الدافع في بيئة األعمال السعودية هو نتيجة للتحديات والمشكالت 

االجتماعية التي برزت وتفاقمت ، وهنا تبرز أهمية تطبيق المسؤولية االجتماعية بما يتوافق مع البيئة 

وانب التي يلزم أخذها بعين االعتبار لضمان نجاح تلك البرامج االجتماعية للشركات السعودية، و الج

والتي تنبع من بروز أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات المحلية، التي تواجه تغيرات 

 اقتصادية وسياسية وسكانية وتقنية وثقافية كبيرة ومتسارعة.

في المملكة العربية السعودية وتنوعت مجاالته وتطّور من الشكل  أخذ العمل االجتماعي مكانةً جليّة

الفردي إلى الشكل المؤسسي المنظم بمشاركة من القطاعين الحكومي والخاص كما تطورت النظرة إليه 

من الشكل التطوعي والخيري إلى صفة المسؤولية الواجبة )الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 

 (.02هـ، ص0421

ه الرأي من قبل العديد من المفكرين والباحثين إلى ضرورة أن تتبنى منظمات األعمال برامج كما اتج

المسؤولية االجتماعية وأن تصِرف جزًءا من أرباحها على هذه البرامج بأشكالها المختلفة، حيث إن 

لية االجتماعية االلتزامات األخالقية تُملي على هذه المنظمات أن يكون لها دور اجتماعي بأدائها للمسؤو

 (.20هـ، ص0421)الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 

وقد حددت أرامكو السعودية رؤيتها لبرامج المسؤولية االجتماعية مع إطاللة القرن الحادي و العشرين 

تماشيًا مع انتقال العالم نحو المجتمع و االقتصاد القائم على المعرفة  ففي مجال التعليم أقامت شراكات 

تعددة الجوانب مع المؤسسات التعليمية من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية و ما بعد الثانوية كبرنامج م

التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، وأيضا برنامج يربط 

مج المسؤولية االجتماعية بينها وبين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ومن أبرز برا

 الكراسي األكاديمية التي ترعاها الشركة في مختلف الجامعات السعودية.

 مشكلة الدراسة: 
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تلعب القطاعات الحكومية دوًرا كبيًرا ومحوريًا في إيجاد جّوِ صحي لتطوير وتطبيق مفهوم المسؤولية 

التي تملك مبادرات فاعلة في المسؤولية  االجتماعية للشركات حيث نجد الحاجة إلى إيجاد حوافز للشركات

االجتماعية، والبيروقراطية الحكومية تمثل عائقًا أمام الشركات التي تهتم وترغب في المساهمة في حل 

 (.1م، ص2112بعض المشاكل االجتماعية )إمطيرة وآخرون، 

تركز عليها الجهات  ( على أنَّ التدريب من أهم األمور التي ينبغي أن020م، ص2111وقد أكَّد عايش )

 المسؤولة عن التعليم باعتباره جزًءا أساسيًا من عملية متكاملة الهدف. 

 أسئلة الدراسة:

ما واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام بمحافظتي   -0

 الظهران والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الطالب الملتحقين بهذه البرامج؟ 

التعليم ما المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب   -2

 العام في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

ما المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام   -3

 في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

( بين متوسط استجابات عينة الدراسة 1،10) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية 

االجتماعية تعزى لمتغيرات الدراسة )المرحلة الدراسية، نوع المدرسة، نوع المبنى المدرسي، 

 ؟عدد البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها(

 أهداف الدراسة:

التعرف على واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار  -0

 المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الطالب الملتحقين بهذه البرامج.

لطالب التعرف على المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية  -2

 التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة.

تقديم بعض المقترحات التي تساعد في تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية  -3

 لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية وزيادة فاعليتها من وجهة نظر عينة الدراسة.

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: 

 أ/ األهمية العلمية:

قد تسهم نتائج الدراسة في إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول البرامج التدريبية ودورها في  .0

 تطوير التعليم بشكل عام.

 االجتماعي. إبراز أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات وتأصيل بعض المفاهيم األساسية لألداء .2

 التعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى شركة أرامكو السعودية في جانب التعليم. .3
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 ب/ األهمية العملية:

الكشف عن جوانب القوة والضعف في البرامج التدريبة المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب  .0

 احي القوة فيها.التعليم العام مما قد يساعد على تالفي أوجه القصور وتعزيز نو

 معرفة ما يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تصميم وتخطيط البرامج التدريبية عامة. .2

 مناقشة طبيعة برامج المسؤولية االجتماعية التي تمارسها شركة أرامكو السعودية. .3

 حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على الكشف عن واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة  الحد الموضوعي: .1

 أرامكو السعودية لطالب التعليم العام بمحافظتي الظهران والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية.

 اقتصرت هذه الدراسة على مدارس التعليم العام بمحافظتي الظهران والخبر. الحد المكاني: .2

 طبقت هذه الدراسة على طالب التعليم العام بمحافظتي الظهران والخبر. الحد البشري: .3

 هـ.0432هـ/0431طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الحد الزماني: .4

 مصطلحات الدراسة:

 البرامج التدريبية: (1)

المتدربين بمهارات ( بأنها الجهود المنظمة، والمخطط لها لتزويد 04م، ص2114يعرفها الطعاني )

ومعارف، وخبرات متجددة وتستهدف إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتهم، واتجاههم، وسلوكهم 

 من أجل تطوير كفاية أدائهم.

وتعرف إجرائيًا بأنها: النشاط البشري المخطط والهادف إلكساب األفراد مهارات متنوعة، بغرض تحسين 

المهارات بالتدريب في مجال التعليم واإلعداد العلمي والعملي من أجل أدائهم، ورفع كفاءتهم وصقل هذه 

 تحمل مسؤوليات وممارسة صالحيات خاصة بموضوع التدريب.

 أرامكو السعودية: (2)

أرامكو السعودية هي شركة النفط الوطنية المملوكة للمملكة العربية السعودية، وهي شركة عالمية متكاملة 

ي مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها للنفط والكيميائيات، تعمل ف

وشحنها وتسويقها، ويقع المقر الرئيس في الظهران بالمملكة العربية السعودية، فيما تنتشر مكاتبها 

دولة )أرامكو السعودية،  22ألف موظف ينتمون إلى  10وأعمالها في أنحاء المملكة، ويعمل بها أكثر من 

 م(.2101

ً بأنها: شركة بترول سعودية عالميةنشأت عام  م 0433ويعرف الباحث شركة أرامكو السعودية اجرائيا

تضطلع بمهام إدارة ورسم التوجهات االستراتيجية ألنشطة تسويق وبيع ونقل واستكشاف المنتجات 

المية الرئيسة. وتساهم من البترولية الخام والمكررة و المصادر الطبيعية الثمينة داخلياً وإلى األسواق الع

خالل َشِركاتها التابعة في صناعة تزويد الطاقة، كما تسهم في تقديم خدماتها للمجتمع من خالل شراكاتها 

 المتعددة.
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 مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات: (3)

فها الزهراني ) الهدف ( بأنها "المعادلة التي من خاللها تستطيع المؤسسة أن تحقق 043هـ، ص0430يُعرَّ

األساسي الذي أنشئت من أجله، وهو الربح، والهدف الذي يتطلع إليه المجتمع و المتمثل في المشاركة 

اإليجابية و الفعّالة في تنمية المجتمع، دون اإلخالل بهدف على حساب اآلخر، والقيام بدورها تجاه من 

القوانين أو األنظمة واإلجراءات تستطيع خدمته من أطراف المسؤولية االجتماعية بشكل يفوق ما تتطلبه 

التي وضعتها الحكومة، ومن خالل التركيز على مبدأين: التمكين فيما يتعلق بأفراد المجتمع و االستدامة 

 فيما يختص بالبيئة و المجتمع المحلي".  

ي وتعرف إجرائيًا بأنها: حرص والتزام الشركات ذاتيًا على التفاعل والمشاركة فيما يدور أو يجري ف

محيطهم أو مجتمعهم من ظروف أو أحداث وتغيرات، بحيث يسعون للمشاركة اإليجابية في قضايا 

 المجتمع ومشكالته، والقيام بالواجبات االجتماعية في أفضل صورة.

 المبحث األول: اإلطار النظري:

 :المحور األول: التدريب

 تاريخيةعنالتدريب: نبذة 

م أضواء على النهضة الصناعية اإلنجليزية التي انبثق 0210و0211لقد شهدت الفترة الواقعة بين عام 

خاللها جيل جديد من المديرين بمفاهيم وأساليب جديدة، وخالل هذه الفترة القصيرة في عمر الزمن تحولت 

إنجلترا جذريًا من أمة زراعية ريفية إلى ورشة صناعية للعالم بأسره. فقد كانت أول أمة تتم بنجاح عملية 

تقال من مجتمع ريفي زراعي إلى مجتمع تجاري صناعي، وقد مر هذا التحول بعدة مراحل، تمثلت االن

المرحلة األولى بنظام اإلنتاج المنزلي ،والمرحلة الثانية عرفت بمرحلة حرف الخامات، أما المرحلة 

 (14م، ص0410الثالثة فهي مرحلة نظام المصنع )أبو سن،

أن التدريب اكتسب في النصف الثاني من القرن العشرين أهمية ( على 01م، ص2101ويؤكد الشمري )

متزايدة، نظًرا لما شهدته هذه الحقبة من ثورة معرفية، وتطور تكنولوجي غير مسبوق كًما ونوًعا، أدى 

إلى التركيز على عامل المعرفة في نطاق العالقات الدولية المتبادلة، واالعتماد على مصدر متجدد ال 

 األول واألخير العقل البشري.نهائي، قوامه 

 التدريب: مفهوم 

 التدريبفي داللته اللغوية يشير إلى معاٍن عدة منها: العلم والحذق والتجربة والقوة والمران.

 

أما التدريب اصطالًحا: فقد أوردت األدبيات اإلدارية والتربوية العديد من المفاهيم والتعريفات ونذكر 

 منها:
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فيرى بأن "التدريب إجراء منظم يزيد من معلومات ومهارات الفرد لتحقيق ( 40م، ص2101أما رضا )

 هدف معين".

( بأنه: "نشاط مخطط بهدف إحداث تغيرات في الفرد والجماعة التي 01م، ص2114ويعرفه سليمان )

لية ندربها تتناول معلوماتهم وأداءهم وسلوكهم واتجاهاتهم، بما يجعلهم الئقين لشغل وظائفهم بكفاءة وفعا

 عالية".

ويخلص الباحث إلى أن التدريب أسلوب يعتمد على التخطيط المنظم وتأكيد المشاركة الجماعية، وإبراز 

مكنونات العقول والنفوس والرغبات، وإتاحة الفرصة لإلبداع الفردي والجماعي، واستغالل الطاقات 

كار والمهارات الفردية والقدرات الكامنة لدى المشاركين، ويساعد على اكتشاف المواهب واألف

والجماعية، كما أنه يبنى على مبدأ جماعية العمل، وحرية التعبير والشورى، كذلك حرية االختيار، 

وتعددية األفكار واآلراء، ويعد مصدًرا للتشجيع الذاتي والمساواة وعدم التمييز، باإلضافة إلى إتاحة 

رات االتصال والتعارف، وتبادل الخبرات وعرض الفرصة المتساوية أمام الجميع، ويساعد في تطوير مها

 التجارب الخاصة وبلورة اآلراء والنتائج.

 الفرق بين التدريب والتعليم: 

( أن المدربين غالبًا ما يستعملون كلمة "تعليم" ضمن عبارات مثل: الخبرة 24م، ص2114ذكر السلمي )

التدريب والتعليم ينجحان فقط إذا كان  التعليمية، أو الوضع التعليمي، ومدلول هذه العبارات هو" أن

المتدرب مستعدًا ألن يتعلم، وفي المجتمع الُحر يعمل المدرب أو المعلم على توفير الفرصة والبيئة 

 المالئمة للتعليم ويعود إلى الفرد المتدرب سائر مسؤولية التعليم".

د بالتعليم بمعناه الواسع الذي ( بين التدريب والتعليم، حيث إن" المقصو13م، ص2114ويفرق المغربي )

يتضمن التعليم الرسمي والثقافة العامة بمختلف وسائلها، وفرص اكتساب الخبرات والمهارات، بينما 

التدريب هو أحد الوسائل الرئيسية التي تستخدم إلحداث التوازن بين القدرات المختلفة للعاملين وكفاءتهم 

 ة اإلدارية من جهة أخرى".من جهة وبين الدور المناط بهم في العملي

ومما سبق يتضح أن هناك اختالفًا جوهريًا بينهما، على الرغم من وجود عالقة وثيقة بين التدريب 

 والتعليم.

 :أهمية التدريب 

( على أن التدريب مهم ألي منظمة أيًا كان نوعها، أو حجمها، أو مجال 21م، ص2114يؤكد أبو النصر )

 المنتج الذي تقدمه.عملها، أو مستواها، أو نوع 

 ( العديد من النقاط عن أهمية التدريب، منها: 4-3م، ص ص 2112كما أورد عثمان )

 تسهم في تنمية قابلية المتدرب واستعداده للدخول في مجال المهنة والعمل.  .0

 مواكبة تطور مجاالت العمل، ومالحقة للتغيرات السريعة في عالم اليوم وحاجات المجتمع.   .2

 يبعث الثقة في النفس اإلنسانية عند شعورها بكفاءتها.   .3
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( كتب عن أهمية التدريب بأنها تعمل على إتاحة الفرصة لصقل 02م، ص2112أما الباحث عليوة )

المهارات واكتساب الخبرات، التزّود بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل، إمكانية اكتشاف خبرات 

كفاءة العاملين وفاعليتهم، توحيد وتنسيق اتجاهات العاملين لتحقيق أهداف  وطاقات العاملين، رفع مستوى

 المنظمة، ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية.

ويرى الباحث أن النقاط التي أشارإليها الباحث ونعن أهمية وفوائد التدريب ليست على إطالقها كما يتوقع 

ناجح الفعال المبني على األسس العلمية في جميع البعض ،وإنما هي مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بالتدريب ال

مراحله ،بما فيها اختيارالمدربين والمتدربين، والذي يلبي االحتياجات الفعلية للمنظمة وللفرد من العملية 

وماعدا ذلك فإن التدريب قد يصبح مصدرالضياع األموال المنفقة علي هوهدًراللجهود واألوقات .التدريبية

 .ين على حٍد سواءللمنظمة وللمتدرب

 :أهداف ومبادئ التدريب 

( أن الهدف التدريبي "هو النهاية المرجوة والناتج المطلوب في أداء 44هـ، ص0401ذكر موسى )

 المتدربين".

 ( مجموعة من األسس التي تقوم عليها برامج التدريب:04م، ص2112وذكر الطعاني )

 من الحقائق المجربة.أن يبنى التدريب على إطار نظري مستمدًا مبادئه -0

 أن يلبي احتياجات تدريبية حقيقة.-2

 أن تكون أهدافه واضحة وواقعية.-3

 االستمرارية.-4

 االستفادة من التقنيات الحديثة.-0

 استخدام وسائل متعددة لتحقيق أهداف التدريب.-1

 ( بعًضا من أهم المبادئ للتدريب:20هـ، ص 0421وأضاف القثمي )

 والتجديد.المرونة والتغيير -0

 التدريب عملية إدارية وفنية.-2

 التدرجية والواقعية.-3

ويرى الباحث بأن جميع ما ذكره الباحثون يشتمل على جميع مبادئ التدريب بشكل عام ويضيف مبدأ وهو 

 )االستدامة( كونها من أسباب نجاح العملية التدريبية.

 :طرق وأساليب التدريب 

 ساليب التدريبية تأخذ صوًرا متعددة منها: ( أن األ0م، ص2100يرى الزهراني )
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 ما يختص بالتدريب الفردي أي تدريب كل موظف على حدة. .0

 ما يختص بالتدريب الجماعي أي تدريب مجموعة من األشخاص في وقت واحد.  .2

 ما يرتبط بالتدريب أثناء العمل في وقت العمل المدرسي. .3

 ما يرتبط بالتدريب خارج نطاق العمل الرسمي. .4

 

( بأن هناك أساليب ووسائل متعددة للتدريب يتصف بعضها 1م، ص2100وأضاف الزهراني )

 بالطابع الجماعي، وبعضها اآلخر بالطابع الفردي وهناك تصنيف أخر يصنفها في ثالثة مجاالت:

 األساليب التدريبية ذات الطابع النظري. .0

 األساليب التدريبية ذات الطابع العملي. .2

 .ذات الطابع الذاتياألساليب التدريبية  .3

"وعلى الرغم من تعدد األساليب التي يمكن استخدامها في التدريب، إال أنه من المهم مالحظة أن هذه 

األساليب ليست بدائل لبعضها بعًضا، بل إن لكل منها المجال الذي يمكن أن تحقق فيه أفضل النتائج، 

 هاًما من عوامل نجاح العملية التدريبية".) فالنجاح في اختيار األسلوب التدريبي المالئم يمثل عاماًل 

 (31م،ص2103العباسي،

 التدريبية: البرامج 

يعتبر البرنامج التدريبي "األداة التي تربط االحتياجات التدريبية واألهداف المطلوب تحقيقها من 

البرنامج والموارد واألساليب والموضوعات التدريبية مع بعضها البعض بطريقة عالئقية منظمة، بهدف 

 (.24، صم2103تنمية القوى البشرية المطلوبة لتحقيق أهداف المنظمة" )الشهراني، 

( بأنها: "األداة 041م، ص2110ولقد تعددت التعاريف حول البرامج التدريبية فيعرفها شوقي )

التي تلبي االحتياجات التدريبية من خالل منظومة التدريب التي تشمل المدرب والمتدرب والقاعة 

 والتجهيزات لمنظمة ما". 

الخطة التي تشتمل على النشاطات ":( البرنامج التدريبي بأنه 41م، ص2100وتعرف عفاف النجار )

التدريبية التي ستقدم للموظفين بهدف تطويرمعارفهم وخبراتهم ويشتمل على األهداف المنشودة من 

 التدريب والموضوعات التي سيتم التدرب عليها واألساليب التدريبية المتبعة".

 

 

 :الفرق بين البرنامج التدريبي والبرنامج التعليمي 

( الفرق بين البرنامج التدريبي والبرنامج التعليمي، حيث يتسم 21م، ص2113يذكر رضا )

، Pure Scienceالبرنامج التعليمي بالعمومية والشمول ويحتوي على عناصر المعرفة العلمية الخالصة 

 في حين أن البرنامج التدريبي يتسم بعدة سمات مثل:
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 الخصوصية والتفرد. -

 مع المرونة في صياغة المحتوى العلمي.يوجه إلى فئات محددة  -

 قصير في مداه الزمني. -

 مكثف في محتواه التعليمي. -

  :كيفية إعداد برنامج تدريبي 

( بأن البرنامج التدريبي المقنن، يعتبر نوًعا من النشاط 043م، ص0441ذكر الناشر )

ويُفترض أن إجراءات التدريب ؛ ألنه غالبًا ما يكون موجه لمشكلة محددة، Pilot activity  التجريبي

ستحقق حلواًل لهذه المشكلة، وإلعداد برنامج تدريبي ناجح البد من االلتزام بالمنهجية اإلجرائية للتدريب، 

 كما في المثال التالي:

 صياغة العنوان: يحدد نوع التدريب والهدف العام منه -0

سب معلم الفصل بعض المقدمة: تشرح األسباب والدوافع التي تجعل من الضروري أن يكت -2

 المهارات الطبية اإلجرائية 

 المستهدفون: معلم الفصل الدراسي، المتعاملون مع األطفال داخل المدرسة. -3

 صياغة األهداف التدريبية: أسلوب الصياغة يكون محددًا وواضًحا  -4

 اإلطار الزمني للتدريب: يحدد التوقيت بحيث يراعي الظروف المهنية والحياتية للمتدربين. -0

 المنهجية العلمية: تشمل المحتوى العلمي، والدروس التطبيقية -1

التقييم والتغذية الراجعة: تقييم شامل؛ عملي ونظري مع استخدام أحدث األدوات الالزمة لقياس  -2

 األداء والتأكد من تحقق األهداف.

 :المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية ومقترحات الحلول 

 :المشكالت 

 ( أن المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية تتمثل في:001-004هـ، ص ص 0420)يرى القحطاني 

صعوبة الحصول على معلومات وإحصاءات خاصة بالموارد البشرية لتحديد االحتياجات  -0

 التدريبة.

ندرة وجود برنامج تدريبي يتصف بالشمول؛ فكل جهة قسم له اجتهاداته الخاصة به في مجال  -2

 التدريب.

 ع القيادات العليا بأهمية التدريب.عدم اقتنا -3

 عدم كفاية اإلمكانات الالزمة للتدريب من تجهيزات ووسائل إيضاح. -4

 :مقترحات الحلول 

على أن"فعالية تخطيطوتصميم ) 01م، ص2100يتفق الباحث مع رأي الباحثة عفاف النجار )

عملية تحديد االحتياجات التدريبية حيث وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية تعتمد بالدرجة األولى على فعالية 

إن هي ترتب عليها تقريرالنوع المطلوب من التدريب ومن يحتاج إلى التدريب وتقريرمستوى األداء 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 

33 
 

المطلوب وبالنتيجة تقرير أهداف البرامج التدريبية بدقة ومعرفة الكفايات والمهارات المطلوباكتسابه 

تحقيق أهدافها المتوخاة وأنها تمثل المدخل الرئيسي  ريبية فيااألمرالذي يؤدي إلى نجاح العملية التد

 .لنجاح العملية التدريبية"

 المحور الثاني: المسؤولية االجتماعية:ذ

يُعدُ موضوع المسؤولية االجتماعية من الموضوعات التي نالت اهتماًما كبيًرا في الدول المتقدمة منذ فترة 

بحمالت توعية واسعة من أجل حث الشركات على تبني هذه طويلة، وأدخلته ضمن خططها وقامت 

 المسؤولية واإلنفاق على هذا الجانب ومساعدة الحكومة في حل مشكالت المجتمع.

 :البدايات المبكرة للمسؤولية االجتماعية 

م ولغاية سنة 0111لقد تطور اهتمام المنظمات بهذه المسؤولية عبر مراحٍل ثالث، بدأت األولى سنة 

، ركزت على تعظيم أرباح المنظمات، وامتدت الثانية من أواخر العشرينات إلى أوائل الستينات م0421

من القرن الماضي، وركزت على تحقيق الربح للمنظمة مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة من 

د أكثر من مساهمين، وعاملين، وغيرهم، والثالثة كانت من أواخر الستينات إلى اآلن، وركزت على األفرا

 (.301م، ص2101تركيزها على ربح المنظمات مع إقرارها بتحقيقها )التميمي، 

 :مفهوم المسؤولية االجتماعية 

"المسؤولية االجتماعية إجبار المنظمات للعمل بطريقة لخدمة ذوي االهتمام الداخلين والخارجين 

 .(Schermerhorn,2002,p.158)واألطراف ذوي العالقة بالمنظمة"

( على أن المسؤولية االجتماعية "ما هي إال واجب إدارات 43م، ص2110العامري والغالبي) وأكد

المنظمات بالقيام باتخاذ قرارات أو التصرف بطريقة تساهم بزيادة رفاهية المجتمع ومصالحه ومصالح 

 المنظمات".

ماعية ما زال يشوبه ومن خالل اطالع الباحث على التعريفات السابقة يرى بأن مفهوم المسؤولية االجت

عدم الوضوح والدقة لتعدد المجاالت وتنوعها وتأثير األحداث السياسية والنهضة الصناعية والتكنولوجية 

 في صياغة المفهوم.

  :عناصر المسؤولية االجتماعية 

( أن المسؤولية االجتماعية تتكون من عناصرمترابطة  4م، ص2102يعتبر الباحثان شريفي وحاجي )

 ينمي كل منها اآلخرويدعمه ويقويه ويتكامل معه ،وهذه العناصرهي: 

ويتضمن االرتباط العاطفي بالجماعة وحرص الفردعلى سالمتها وتماسكها واستمرارها  :االهتمام .0

 وتحقيق أهدافها.

 السلوك لدوافع أعضائها،وفهمه في المؤثرة النفسية والقوى للجماعة ويتضمن فهم الفردالفهم:  .2

 ألهدافها تنتهجه خدمة الذي
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تساعد أعمال في الفرد مشاركة :المشاركة .3  مؤهاًل  يكون حين االجتماعي الهدف تحقيق في ٍٍ

 الذلك.  اجتماعي

 االجتماعية: المسؤولية وحدود أبعاد 

( بأنه قد سعى العديد من الكتابوالباحثين إلى محاولة تحديد 2م، ص2102)يشير مخلوفي وسفيان 

متباينة؛منهم على سبيل المثال ما  لهامسميات أبعادالمسؤوليةا الجتماعية من وجه اتنظرمختلفة،ووضعوا

 يلي:فيما  للمسؤولية االجتماعية تمثلت أبعاد ( اللذين قد أشارا إلى أربعةPride & Ferrellذكره كل من )

وتطوير المجتمع  تنمية في اإلسهام على وتعمل صالحة المنظمة تكون أن أي :اإلنسانية المسؤولية .0

 الحياة. نوعية وتحسين

باألعمال  تلتزم أخالقية،وأن أسس على مبنية المنظمة تكون أن المسؤولية األخالقية:بمعنى .2

 اآلخرين. إيذاء عن تمتنع الصحيحة،وأن

 التزامها من خالل اآلخرين القوانين، واكتساب ثقة بإطاعة المنظمة أي التزام :القانونية المسؤولية .3

 بالقانون. المخلة باألعمال القيام الشرعية،وعدم األعمال بتنفيذ

توفير  جاهدة تحاول وأن اقتصاديًا، ومجدية نافعة المنظمة تكون بأن :االقتصادية المسؤولية .4

 .لآلخرين األمان

  االجتماعية في اإلسالم:أسس المسؤولية 

( عند التأمل في مظاهر المسؤولية االجتماعية المختلفة أنها قد 3-0م، ص ص 2100أشار األسرج )

وردت في التشريع اإلسالمي تحت مسميات مختلفة: فبعضها من قبيل التكافل االجتماعي وأخرى من باب 

وااللتزام بالممارسات األخالقية التي  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من باب رفع الضرر

ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف، إذًا فاإلسالم كان سباقًا في التعرض لموضوع 

المسؤولية االجتماعية، لكن  بالرغم من ذلك، لم تأخذ المسؤولية االجتماعية من منظور إسالميحظها 

إثراء وبحث، وهذا ما هو منتظر من الفقهاء واالقتصاديين الوافر من التأصيل والدراسة، وهي تحتاج إلى 

المسلمين الذين يدركون أن نصوص الشريعة اإلسالمية ال تخلو من القيم االجتماعية المثالية ألن 

الشريعةالخالدة متوافقة مع متطلبات الحياة اإلنسانية في جميع مراحلها وتطوراتها،وهي متوافقة حتما مع 

نسانية في هذا العصر، وتتحدد المسؤولية االجتماعية في اإلسالم من خالل ثالثة جوانب حاجيات الحياة اإل

 هامة:

 مسؤولية الفرد تجاه نفسه. .0

 مسؤولية المجتمع عن بعضه بعًضا. .2

 مسؤولية الدولة عن الفرد والمجتمع. .3

 االجتماعية: المسؤولية أسس نجاح 

 المسؤولية في في القيام بدورها المنظمات ( أن نجاح1-2م، ص ص2102أوضح شريفي وحاجي )

 معاييرهي: بثالثة التزامها أساًساعلى يعتمد االجتماعية
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الخارجية )أفراد  الداخلية )العاملين(، والبيئة للبيئة المنظمة احترام والمسؤولية: بمعنى االحترام .0

 المجتمع(.

 ومساندته. المجتمع دعم .2

أومن  البيئة، مع للمجتمع المنظمة تقدمه الذي المنتج بتوافق االلتزام حيث سواء من البيئة: حماية .3

 المشاكل ومعالجة المجتمع في البيئية الظروف من ويحسن البيئة مايخدم بتقديم المبادرة حيث

 البيئية المختلفة.

 المعاصر: العالم في االجتماعية المسؤولية 

أهمها  من كان التحديات من العديد نتيجة االجتماعية في العالم المعاصرجاء المسؤولية مفهوم تنامي أن

 (:31-30م، ص ص 2113)الحمدي، 

 االجتماعية،حيث المسؤولية لمفهوم المنظمات لتبني الدافعة القوى أهم من العولمة: وتعد .0

 وأصبحت االجتماعية، شعارالمسؤولية ترفع الجنسية متعددة الشركات من أضحت العديد

 اإلنسان بحقوق تهتم أنها على حمالتها الترويجية تركزفي

المستهلك  حماية بضرورة تنادي التي التشريعات خالل والشعبية: من الحكومية الضغوط تزايد .2

 بتلك في االلتزام مارغبت إذا وااًلطائلة أم المنظمة قديكلف والبيئة،األمرالذي والعاملين

 .عام بشكل السوق من والخروج للمقاطعة قدتتعرض ذلك التشريعات، وبخالف

 أخالقية، لقضايا العالمية المنظمات الكثيرمن تعرضت األخالقية: حيث والفضائح الكوارث .3

 .المعيبة المنتجات أوخسائرنتيجة للضحايا كتعويضات وااًلطائلة أم تتكبد مما جعلها

 :المسؤولية االجتماعية من منظور االهتمام الحكومي 

ُعـِرف في المملكة مبكًرا وأخذ أشكااًل ( أن العمل االجتماعي 2م، أ، ص2114يرى الباحث الحارثي )

 -متعددة منها الفردية والعائلية والقبلية ، إال أنه بـدأ يأخـذ شكله المنظم عقب توحيد البالد على يد مؤسسها 

الملك عبدالعزيز آل سعود وتوجهه إلى بناء مؤسسات الدولة، حيث أنشئت في  -المغفور له بإذن هللا تعالى

اإلسعاف الخيـري فـي مكـة المكرمة وانحصرت خدماتها في تقديم الخدمات هـ جمعية 0304عام 

 اإلسعافية للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينـة جدة.

( لقد سعت بعض الجهات الحكومية إلى تعزيز المشاركة في 1م، أ، ص 2114كما ذكر الحارثي )

نمية المستدامة وحفز القطاع الخاص ألدائها بفاعلية من المسؤولية االجتماعية التي تأخذ أيـًضا منحى الت

خالل برامج تحفيزية مثل إطـالق الهيئة العامة لالستثمار لمؤشر التنافسية المسؤولة، تعمل الهيئة العربية 

السعودية للمواصفات والمقاييس مع الهيئة الدولية للتقييس والهيئات المماثلة بالمنطقة على المواصفة 

لدعم جهود المنشآت في خدمة المجتمع والتي توفر  ISO 26000الدولية للمسؤولية االجتماعيـة القياسية 

دليال إرشاديا لمبادئ المسؤولية االجتماعية وطرق تطبيقها بالمنشآت، كما تشرف على تنظيم جائزة الملك 

 عبد العزيز للجودة و التي من معاييرها درجة التأثير على المجتمع.

 جتماعية من منظور القطا  الخيري:المسؤولية اال 
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( أَن 4-1م، ب، ص ص 2114وحول المسؤولية االجتماعية من منظور القطاع الخيريأوضح )الحارثي، 

جمعية ومؤسسة  411عدد الجمعيات والمؤسسات األهلية الممارسة للعمل االجتماعي قد بلغ أكثر من 

ية االجتماعية لدى المؤسسات الخيرية الكبرى خيرية، وتوجد تجارب ناجحة لتصحيح مسار أداء المسؤول

  :ومنها

هـ ومن أهدافها توفير الرعاية االجتماعية 0400مؤسسة األمير سلطان الخيرية: أنشئت عام  .0

والـصحية والتأهيل الشامل للمعوقين والمسنين وتضم مشروعات رئيسة منها مدينة سلطان بن عبد العزيز 

 للخـدمات اإلنسانية 

هـ، ومن أهدافها إنـشاء المراكـز المهنيـة والتقنيـة 0420خالد الخيرية: أنشئت عام  مؤسسة الملك .2

والتعليمية واالجتماعية، وإقامة المشاريع التي ترفع المستوى المعيشي لألفراد، وتقديم خدمات اإلغاثة في 

 حاالت الطوارئ

 :المسؤولية االجتماعية من منظور الغرف التجارية الصناعية 

ربة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض )غرفة الرياض( في خدمة المجتمع وتطويرها إلى أظهرت تج

 :(00-01م، ج، ص ص 2114برنامج "مسؤولية" الحاجة إلى األولويات التالية )الحارثي، 

ضرورة نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية حتى تتولد القناعة بها لدى منشآت القطاع الخاص  .0

 .امكالتزام وليس إلز

ضرورة وجود جهة تنظم أداء المسؤولية االجتماعية وتحقق التعاون والتكامل بـين مختلـف  .2

الجهات ذات العالقة، حيث تم إنشاء مجلس المسؤولية االجتماعية ويقوم المجلس بدعم أنشطة 

 ومشروعات المسؤولية االجتماعية التي تتبناها المنشآت لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته.

 ة األخذ بالمنهج العلمي لتخطيط المشروعات عند وضع برامج المسؤولية االجتماعيةضرور .3

 :المسؤولية االجتماعية من منظور القطا  الخاص 

( أن هناك عددًا من التجارب في القطاع الخاص قد أسهمت في برامج 00م، ب، ص2114ذكر الحارثي )

بدور كبير في تحمل المسؤولية االجتماعية من  المسؤولية المجتمعية حيث يقول أًن القطاع الخاص يسهم

 خالل مشاركته المادية وغيـر المادية في مختلف أنشطة العمل االجتماعي.

 االجتماعية: للمسؤولية السعودية الشركات أداء 

ال تزال المنشورات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية محدودة على 

المستوى الدولي، أما الموجود فيعطي صورة غير متسقة تماًما مع الواقع، وفي الدراسة االستقصائية التي 

لية االجتماعية م بشأن رضا أصحاب المصالح عن رصد المسؤو2111عام  Globalscanأجرتها 

للشركات احتلت المملكة العربية السعودية موقعًا في فئة األسواق المرضية )شركة تمكين للحلول 

 (.04م، ص2112المستدامة، 

 :بعض تجارب القطا  الخاص ضمن برامج المسؤولية االجتماعية 
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يقدمها ( أبرز البرامج التي 02، ب، ص2114تجربة البنك األهلي التجاري:تناول الحارثي ) .0

البنك األهلي التجاري لخدمة المجتمع ومنها: برامج األهلي للتعليموهي برامج خاصة باستمرارية 

التعليم، والمستوى العلمي للطالب والطالبات، وتشمل كل المجاالت التعليمية التثقيفية والتقنية، 

 إضافة إلى مجال البحث العلمي، بهدف إكسابهم العديد من الخبرات العلمية.

( إلى أن هناك عدة برامج 02م، ب، ص2114جربة مجموعة صافوال:أشار الحارثي )ت .2

وهي برامج بمسمى جسور صافوال للمسؤولية  :للمسؤولية االجتماعية تقدمها مجموعة صافوال

االجتماعية منها برنامج التعلم من خالل خدمة المجتمع. تدريب األيتام على الطباعة الحديثة 

عد التخرج لتدريب عدد من الطالب الخريجين في تخصصات مطلوبة لسوق والنشر. برنامج ما ب

 .العمل

( أبرز برامج المسؤولية 04م، ب، ص2114تناول الحارثي ):تجربة شركة االتصاالت السعودية .3

االجتماعية المقدمة من شركة االتصاالت السعوديةوتقدمها الشركة بمسمي "الوفاء"وتشمل 

شاب وفتاة سعودية، وبرنامج الوفاء االجتماعي  2311ي شمل تأهيل برنامج الوفاء التعليمي الذ

 لذوي االحتياجات الخاصة والمعوقين.

( بعًضا من 30م، ص2103ذكر فالق )تجربة شركة أرامكو السعودية : .4

 إنجازاتأرامكوالسعوديةفيالركنالمعرفي )المعرفة( ومنها:

 مدينة في جديدة ثقافية تحفة يعد العالمي،الذي عبدالعزيزالثقافي مركزالملك في اإلنشاء أعمال بدء -

 .الظهران

 األكاديمية والبرامج العليا والدراسات الجامعي تعليمهم لمواصلة وطالبة طالبًام0422رعاية -

 .المتخصصة

 0243م طالب في برنامج اإلعداد للدراسة الجامعية لغير الموظفين، منهم 0210تسجيل  -

 العربية السعودية.يدرسون في جامعات خارج المملكة 

 .اإللكتروني التعلم عبربرنامج دراسية دورة3111ب السعودية تزويدالجامعات -

 .الموهوبين الطلبة برنامج في طالبًا041مشاركة  -

مشارًكا في برنامج الشركة  221بمواد أنتجها  %2رفع المحتوى العربي لموقع ويكيبيديا بنسبة  -

 الصيفي للطالب الموهوبين.

 .التدرج ومابعد التدرج ببرنامج المشتركة المشاريع ربًا فيمتد0442التحاق -

 .السعوديةالعربية المملكة ووسط غرب في المتنقلة المكتبة زائًرافي21101استضافة -

 .الجامعية للدراسة اإلعداد برامج في مشارًكا،من الذكور واإلناث212تسجيل -
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 وذلك من خالل إنجازات منها:كما تركز أرامكو السعودية على الركن المجتمعي )المجتمع( 

طالب في المنطقة الوسطى لعرض السياقة المتهورة من أجل خدمة المجتمع عن  3111حضور  -

 طريق زيادة الوعي بالسالمة المرورية.

دولة على الموقع اإللكتروني لمسابقة  20ماليين مشاركة من أكثر من  0استقبال أكثر من  -

 السالمة المرورية.

شخص في برامج شركة أرامكو التي نظمتها في فصل الصيف والعيدين في ألف  201مشاركة  -

 ساعة من العمل التطوعي. 12111م والتي قدمت خاللها 2101عام 

م، وهو أكبر مهرجان علمي في 2101زائر للمهرجان العلمي البريطاني عام  1111حضور  -

م، 2103)فالق،  بريطانيا حيث كانت شركة أرامكو السعودية الراعي الرسمي للمهرجان

 (.31ص

  يسعى مركز الملك مبادرة أرامكو السعودية: –مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

عبد العزيز الثقافي العالمي أحد أكبر مبادرات أرامكو المجتمعية، إلى دعم الجهود الوطنية 

اإلبداع المبذولة نحو تحقيق مجتمع سعودي معرفي تنشط فيه األفكار وتزدهر فيه ثقافة 

أرامكو -والقراءة والشغف بالمعرفة والعلوم )مجلة مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

 (.4م، ص2103السعودية، 

 :تهدف هذه المبادرة إلى إثراء آالف الشباب مبادرة أرامكو السعودية إلثراء الشباب

بتكار لبناء مستقبل والفتيات من أبناء الوطن وتشجيعه للسعي نحو حب العلوم والمعرفة واال

زاخر باإلنتاج واإلبداع.وتصمم المحتويات العلمية لبرامج هذه المبادرة المجتمعية بالتنسيق 

والتعاون مع جامعات ومراكز علمية مرموقة كصالة لورنس للعلوم التابعة لجامعة كاليفورنيا، 

بجامعة جنوب كاليفورنيا بيركلي وأكاديمية ماث زووم للعلوم الرياضية وكلية الفنون السينمائية 

وغيرها، ويتم التعاون مع خبرات سعودية وشركات محلية لتنفيذ معظم هذه البرامج باإلضافة 

إلى فريق إثراء الشباب في أرامكو السعودية الذي يتكون بأكمله من طاقات شبابية سعودية، 

التعليمية باإلضافة  وتتم معظم هذه البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات

إلى مركز األمير سلطان للعلوم والتقنية )سايتك( في إطار جهور مشتركة لتنفيذ خطوات عملية 

أرامكو السعودية، -نحو مجتمع سعودي معرفي )مجلة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

 (.  01-1م، ص ص 2103

 كثيرة، منها: ومن برامج هذه المبادرة التي لقيت استجابة ومشاركات

م هذا البرنامج كمسابقة سنوية، بهدف تشجيع حب القراءة في المملكة العربية  .0 برنامج أقرأ: ُصّمِ

)مجلة مركز الملك عبد العزيز  السعودية لدى الشباب والفتيات واالحتفاء بالقراء والقراءة

 (.00م، ص2103أرامكو السعودية، -الثقافي العالمي

نية )سنبر(:سنبر ليس مجرد صورة من البكسالت المتحركة، بل اإلثراء عبر شخصية كارتو .2

إنه يدفع رغم بساطته إلى التفكر والتأمل في الحقائق العلمية والمعرفية كجزء من المعلومات 

التي يقدمها في مهمته التعليمية وفي رحلته المعرفية الالنهائية، ويأتي سنبر كبادرة سلسلة من 

ركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إلثراء المحتوى الرقمي المشاريع التي يعمل عليها م
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)مجلة مركز مشاهد  1111العربي كهدف ضمن أهدافه االستراتيجية، وقد حقق هذا البرنامج 

 (. 01م، ص2103أرامكو السعودية، -الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

مية ثقافة اإلنتاج الهدف من فاب الب هو تن:FABLAB Dhahranفاب الب الظهران  .3

واإلبداع وتطويرها في المملكة، كما يوفر مساحة إبداعية لدعم المبتكرين وأصحاب المشاريع 

 (. 2م، ص2104والطالب على تحويل أفكارهم إلى واقع )دليل فاب الب الظهران، 

 المبحث الثاني:الدراسات السابقة:

بموضوع الدراسة الحالية، وذلك بهدف الوقوف  يتناول هذا الجزء عرًضا لعدد من الدراسات ذات العالقة

على بعض الجهود التي بذلت في مجال البرامج التدريبية والمسؤولية االجتماعية،وتم تقسيم الدراسات إلى 

قسمين: دراسات تناولت البرامج التدريبية ، ودراسات تناولت المسؤولية االجتماعية،وتم تقسيم كل قسم 

 وأجنبية.إلى دراسات محلية وعربية 

 التدريبية: البرامج تناولت التي الدراسات :الجزء األول

( بعنوان: واقع البرامج التدريبية بمركز األمير سلمان لبناء القادة م2113دراسة الشهراني ) .1

 بمدرسة الرياض األهلية.

بمدرسة هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع البرامج التدريبية بمركز األمير سلمان لبناء القادة  

الرياض األهلية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي وتكون مجتمع الدراسة من طالبات مرحلة 

دبلوما أمريكية( بمدرسة الرياض األهلية الخاضعة  -علمي -الصف الثالث الثانوي بجميع أقسامه) أدبي

(طالبة، واستخدمت 021البحث )للبرامج التدريبية بمركز األمير سلمان لبناء القادة وقد بلغ حجم عينة 

الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن التدريب كان يتم بأسلوب 

المناقشة أو المحاضرة مالئم جدا، وأن مدة البرنامج كانت كافية لتحقيق األهداف، وأن المدربة أقامت 

وأن نقص األجهزة في مكان التدريب من المشكالت التي  عالقات من المودة واالحترام مع المتدربات،

 تواجه البرامج التدريبية مع ضرورة تنويع أساليب التدريب لمقابلة الحاجات المختلفة للمتدربات.

في  التربوي مراكزالتدريب في للمدربين التدريبية م( بعنوان: االحتياجات2113دراسة العباسي ) .2

 مكةالمكرمة. بمنطقة المعاصرة االتجاهات ضوء

 التربوي مراكزالتدريب في للمدربين التدريبية التعرف على االحتياجات إلى الدراسة هذه هدفت 

الحالية، وقد كان  بالدارسة الوصفي المنهج ستُخدم، واالمكرمة مكة بمنطقة المعاصرة االتجاهات في ضوء

 والبالغ المكرمة مكة بمنطقة التربوي بمراكزالتدريب المدربين يتكون من جميع الدراسة مجتمع

 االستبانات من الحصرالشامل بأسلوب عليهم االستبانات توزيع تم مدربًا، 310عددهم

 عبارة 20من مكونة استبانة بناء ت أداة الدراسة علىدالدراسة،اعتم مجتمع أفراد استبانة،هم300الموزعة

 بناء التدريبية، االحتياجات تحديد وهي مجاالت سبعة على تتوزع للمدربين التدريبية االحتياجات تقيس

 الحديث،وتصميم التدريبية واألساليب والمهارات المعاصرة، االتجاهات مع بمايتفق التدريبية الحقائب

الخطط  في االستراتيجي التخطيط وتوظيف التدريب التغييرفي قيادة وتوظيف التدريبي، البرنامج

 تحديد درجة التربوي ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الميدان في أثره وقياس التدريب وتقويم التدريبية،

 بالمرتبة إدارة التغيير بالتدريب توظيف مجال وقدجاء عالية عام بشكل للمدربين التدريبية االحتياجات

 بناء ثم االستراتيجي مهارات التخطيط توظيف ثم الحديثة التدريب أساليب توظيف مجال تبعه ثم األولى
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 قبل بالمرتبة البرامج التدريبية ثم تصميم " المتدربين احتياجات تحديد " مجال تبعه ثم "التدريبية الحقيبة

 األخيرة. 

 Are (. بعنوان: هل القياديين يعملون بناًء على استراتيجية التدريبم2112) Goldsmith. دراسة 2

Leaders Acting on Their Training Strategic  

بيان اتجاهات فعالية قيادة التدريب في تطوير قياديين ملتـزمين ومرتبطين  تخلص هذه الدراسة إلى

باإلدارة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أسلوب المقابلة كأداة، ، ونتيجة لعدد 

يـن تـقوم من المقابالت التي أجريت من قبل الباحث فإنه لم يجد دلياًل قويًا يثبت أن برامج تدريب القياديـ

بتطوير القادة بفعالية، ألن الكثير من المشاركين لم يطبقوا ما اكتسبوه إال بشكل جزئي،حيث قام الباحث 

( مستجيٍب ومنهم حوالي اثنا عشر ألفًا 110111بتطوير دراسة تتضمن أكثر من ستة وثمانون ألف )

خدام طرق تقييم جديدة ( مؤسسات ضخمة، وذلك باست1( من خارج الواليات المتحدة من )02111)

( أشهر إلى 1لمعرفة ما إذا كان المشاركون في برامج التـنمية القيادية قد أصبحوا أكثر فعالية خالل ستة )

 .عام من ابتداء تدريبهم

 االجتماعية: المسؤولية تناولت التي الدراسات :الجزءالثاني

 للشركات في تنمية المجتمع السعودي.م( بعنوان: دور المسؤولية االجتماعية 2113دراسة األسرج ) .1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المسؤولية االجتماعية للشركات في تنمية المجتمع السعودي،  

من خالل التعرف على مدى تبني الشركات في المملكة العربية السعودية لمفهوم المسؤولية االجتماعية، 

في المجتمع السعودي، كما أألقت الضوء على بعض النتائج التي  والتعرف على تأثيراتهافي تحقيق التنمية

توصلت إليها عدد من الدراسات، تّم اتباع منهجين هما أواًل المنهج الوصفي وثانيًا المنهج التحليلي التقييمي، 

من المهنيين يرون في مبادرات المسؤولية االجتماعية  %41وأظهرت نتائج التحليل على الدراسة أن

من المهنيين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعتقدون   %13ة أخالقية تقع على عاتق الشركات مسؤولي

من المهنيين عن  %23أن أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات لديها تأثير إيجابي في المنطقة، عبر 

ع بالمال، منهم التبر %22رغبتهم بتخصيص الوقت والجهد للقيام باألعمال الخيرية، في حين يفضل 

 01من أصل  4من المهنيين يرون أنه من المهم أن تتمتع شركاتهم بالمسؤولية االجتماعية، وأفاد   %40و

  ( بأنهم يفضلون المنتجات والخدمات التي توفرها شركات مسؤولة اجتماعيًا.11%)

ن م( بعنوان: تعزيز الفهم حول تصنيف الزبائ2112) Anselmsson and Johansson.  دراسة2

المهمين للجوانب المختلفة من المسؤولية االجتماعية عند تقييمهم وشرائهم المنتجات واألسماء 

 التجارية من المحالت التموينية.

Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: An 

exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase. 

هدفت الدراسة إلى تعزيز الفهم حول تصنيف الزبائن المهمين للجوانب المختلفة من المسؤولية وقد 

استدمت الدراسة  االجتماعية عند تقييمهم وشرائهم المنتجات واألسماء التجارية من المحالت التموينية،

منهج المسح االجتماعي، واستخدمت أسلوبي المقابلة واالستبانة كأداة لها، وتكون مجتمعها من زبائن 

وقد توصلت الدراسة إلى أن ثالثة  محالت بضائع التجزئة، واقتصرت الدراسة على السوق السويدية،

ة اإلنسانية, المسؤولية تجاه البيئة( إلى أبعاد من المسؤولية االجتماعية )مسؤولية تجاه المنتج, المسؤولي

جانب األسماء التجارية تسهم في بناء الصورة الذهنية. عالوة على ذلك فان الصورة الذهنية أظهرت أن 

 من شانها أن تؤثر على نية المستهلكين في الشراء.
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 المسؤولية االجتماعية الجديدة للشركات.  بعنوان: مGraeme (2112،)دراسة .2

The New Corporate Social Responsibility 

اعتمدت الدراسة على وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المسؤولية االجتماعية للشركات، 

يتنامى المنهج الوصفي التحليلي االجتماعي، واستخدمت أسلوب االستبانة كأداة لها، وأظهرت الدراسة أنه 

عاتق المؤسسات في منطقة الشرق األوسط وشمال  الوعي بأهمية المسؤولية االجتماعية الملقاة على

أفريقيا بشكل متسارع، كذلك التقدم والتنامي المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في منطقة الشرق 

األوسط لم يعد قاصًرا على الشركات )وموظفيها( وحدها، فالحكومات والمؤسسات الغير ربحية حذت 

خطوات بذلك االتجاه على مر السنين السابقة، والممارسات الحالية ذات المنحى واتخذت العديد من ال

كشكل من  ال يزال متجذًرا بشكل كبير في العقول في هذه المنطقة  المسؤولية االجتماعية للشركات لمفهوم

أشكال العمل الخيري وال يتماشى مع االحتياجات الفعلية للمنطقة، وبالتالي يخلو من الكثير مما هو 

ي تحقيقه على أرض الواقع وتأثيره على المجتمع، حتى تتحقق االستدامة الحقيقية في المستقبل مرغوب ف

فإنه على حكومات المنطقة مجتمعة وضع  المسؤولية االجتماعية للشركات، من خالل تطبيق مبادرات

ت في المسؤولية االجتماعية للشركات وإشراك جميع أصحاب الشركا اإلطار التنظيمي الالزم لمفهوم

ذلك، بينما تحتاج الشركات لالنتقال من األنشطة الخيرية البحتة إلى برامج مستدامة تتصدي من خاللها 

 لتحديات المستقبل التنموية.

 السابقة: الدراسات على التعليق

 :"أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة والدراسات السابقة في المبحث األول" البرامج التدريبية 

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في الهدف العام إذ أنها تهدف أهداف الدراسة:من حيث  -

م(،أما من حيث الهدف الخاص  والمتضمن 2103إلى دراسة واقع البرامج التدريبية كدراسة الشهراني )

م( في 2111) Goldsmithالتعرف على المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية فهي تتشابه مع دراسة 

 بعض األبعاد المستهدفة.

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المسحي بينما اعتمدت الدراسات من حيث منهج الدراسة: -

 السابقة على المنهج الوصفي التحليلي.

 

ات تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانمن حيث األداة: -

 م( التي تستخدم المقابلة كأداة لجمع البيانات.2111) Goldsmithبينما تختلف مع دراسة 

تم تطبيق أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة على عينات من حيث مجتمع الدراسة: -

م(، في حين أن بعض الدراسات 2103مختلفة، حيث تم تطبيق بعضها على المدربين كدراسة العباسي )

م( فقد طبقت على قياديين 2111) Goldsmithطبقت أدواتها على مجتمع المدربين والمتدربين كدراسة 

م( التي استهدفت 2103دريب،  وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الشهراني )وأجهزة مركزية للت

 مجتمع الطالب والطالبات بالمدارس.

 

 :أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة والدراسات السابقة في المبحث الثاني 

م إذ أنها تهدف تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في الهدف العامن حيث أهداف الدراسة: -

م(، أما من حيث األبعاد األخرى 2103إلى دراسة دور المسؤولية االجتماعية كدراسة األسرج )
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والمتضمنة التعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية والمسؤولية االجتماعية للشركات فهي تتشابه مع 

 Anselmsson and Johanssonم(، بينما تختلف مع دراسة 2111) Graemeدراسة دراسة 

 م(  من حيث أغلب األبعاد والمحاور المستهدفة.2112)

اختلفت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في المنهج المستخدم حيث من حيث منهج الدراسة: -

م( حيث 2112) Anselmsson and Johanssonتستخدم المنهج الوصفي التحليلي عدا دراسة 

 استخدمت منهج المسح االجتماعي.

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من حيث األداة: -

م( فقد جمعت بين نوعين من األدوات 2112) Anselmsson and Johanssonبينما تختلف مع دراسة 

 وهي االستبانة والمقابلة.

خدمة في الدراسات السابقة على عينات تم تطبيق أدوات الدراسة المستمن حيث مجتمع الدراسة: -

مختلفة، حيث تم تطبيق أغلبها على الشركات وأفرادها، في حين أن بعض الدراسات طبقت أدواتها على 

م( ،وأما 2112) Anselmsson and Johanssonمجتمع من األفراد يتمثل في الزبائن كدراسة 

من أوائل الدراسات التي ستطبق على مجتمع  الدراسة الحالية فقد تميزت عن الدراسات السابقة كونها

 طالب التعليم العام بالمدارس السعودية.

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

بناءاألداةومعرفةاألدبياتحول الدراسة، واالطالععلى مناهجالبحثالمستخدمةوتحديد  .0

 الرؤيةحولواقعالبرامجالتدريبية المنفذة.

 اإلحصائي. من حيث المنهجواألداةواألسلوب .2

 في إعداد اإلطار النظري. .3

 وضع مشكلة الدراسة وتحديد مشكلتها. .4

 بناء أداة الدراسة وتحديد مجاالتها وفقراتها. .0

 المساعدة في وضع التوصيات والمقترحات. .1

 :ما تميزت به الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة 

فتتميز بأنها أول دراسة فيهذاالمجالفيالمملكة  كون هذه الدراسة استهدفت مجتمع طالب التعليم العام

العربية السعوديةحيثإنهاتقومبتشخيص النظامالحاليالمتبعلتدريب طالب التعليم العام 

فيإطارالمسؤوليةاالجتماعيةمن قبل شركة أرامكو السعودية، وتركز هذه الدراسة على محاولة التعرف 

 أرامكو السعودية.على كيفية اختيار البرامج التدريبية في شركة 

 المبحث الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 :تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، والذي يتالءم مع طبيعتها ويتوافق مع أهدافها.منهج الدراسة 

 :تكّون مجتمع الدراسة من جميع طالب المدارس المتوسطة والثانوية التي تم إجراء مجتمع الدراسة

( 0011بية فيها بالمنطقة الشرقية في محافظتي الظهران والخبر والبالغ عددهم )برامج أرامكو التدري

 طالب.

 :( طالبًا من الطالب المتدربين بالمنطقة الشرقية في 001تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة

( استبيانًا على الطالب، استرجع الباحث 001محافظتي الظهران والخبر، حيث قام الباحث بتوزيع )
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( استبيانًا لعدم اكتمال االستجابات، أو لعدم جدية المستجيب، 40( استبيانًا، وتم استبعاد )441نهم )م

( من إجمالي االستبانات التي تم %1001( طالبًا، أي بنسبة )444ليكون العدد النهائي لعينة الدراسة )

 ( من إجمالي مجتمع الدراسة.%3101توزيعها، وبنسبة )

 االستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات دم الباحث أداة الدراسة: استخ"

 السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. 

 ولقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين:

المدرسة، الجزء األول: وهو يتناول البيانات األولية الخاصة بعينة الدراسة مثل: المرحلة الدراسية، نوع 

 نوع المبنى المدرسي، عدد البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها.

 ( فقرة مقسمة على ثالثة محاور كما يلي:23: وهو يتكون من )الجزء الثاني

يتناول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام المحور األول:  -

( فقرة، مقسمة على 40والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية، وهو يتكون من )بمحافظتي الظهران 

 ثالثة أبعاد على النحو التالي:

 ( فقرة.01يتناول أساليب التدريب المستخدمة، وهو يتكون من )البُعد األول: 

 ( فقرة.00يتناول البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي، وهو يتكون من )البُعد الثاني: 

 ( فقرة.01يتناول أداء المدربين والسمات الشخصية لهم، وهو يتكون من )البُعد الثالث: 

يتناول المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من أرامكو السعودية لطالب المحور الثاني:  -

 ( فقرة.03التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية، وهو يتكون من )

يتناول مقترحات تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية وزيادة ور الثالث: المح -

 ( فقرة.00فاعليتها لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية، وهو يتكون من )

 :اسة يُقصد بالصدق شمول أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب أن تحتويها الدرصدق أداة الدراسة

من ناحية، وكذلك وضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومه لمن 

 يستخدمها،ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:

بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة ، تم عرضها الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(: (1)

ين وقد ُطلب منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى ( من المحكم20على عدد )

مالءمتها لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع 

التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة وذلك لالسترشاد بآرائهم.وبناء 

ا المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التي على التعديالت واالقتراحات التي أبداه

اتفق عليها غالبية المحكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبح 

 االستبيان في صورته النهائية.

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: (2)

يدانيًا على بيانات العينة قام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق بتطبيقها م

الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة.حيث يتضح أن جميع العبارات دالة عند مستوى 
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هذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق ( و1010)

 مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.

 :قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ، حيث ثبات أداة الدراسة

يتضح أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( 

، 10101( وهي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )10424)

 معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية. (، وهي 10431

 :األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

 (.SPSSالمناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة. .0

 " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات عينة الدراسةMeanالمتوسط الحسابي " .2

لى مدى انحراف استجابات للتعرف ع "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .3

 عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة.

( للتعرف على الفروق بين متوسطات استجابات One Way Oneتم استخدام تحليل التباين األحادي ) .4

 عينة الدراسة نحو محاور الدراسة .

للتعرف على الفروق  " Independent Sample T-Test"تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين  .0

 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة.

 Oneبدياًل عن تحليل التباين األحادي ) "Kruskall-Wallis"تم استخدام اختبار كروسكال واليس  .2

Way One. للتعرف على الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة ) 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:المبحث الرابع

السؤال األول: ما واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام 

بمحافظتي الظهران والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية من جهة نظر الطالب الملتحقين بهذه 

 البرامج؟

للتعرف على واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام          

بمحافظتي الظهران والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف 

حسابي لها، وذلك على النحو المعياري إلجابات عينة الدراسة، كما تم ترتيب تلك األبعاد حسب المتوسط ال

 ( :0المبين في الجدول)
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 (1جدول )

واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام بمحافظتي الظهران 

 والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الطالب الملتحقين بهذه البرامج

 البرامج التدريبية المقدمة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 3 عالية 1021 3001 أساليب التدريب المستخدمة. 0

البيئة التدريبية ومدة وتوقيت  2

 البرنامج التدريبي.
 2 عالية 1020 3010

أداء المدربين والسمات الشخصية  3

 لهم.
 0 عالية 1022 3044

 - متوسطة 1822 3821 المتوسط الحسابي

( أن هناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة من طالب التعليم العام 0يتضح من خالل الجدول )       

بمحافظتي الظهران والخبر على البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية في إطار المسؤولية 

والسمات الشخصية لهم بالمرتبة األولى (، حيث يأتي أداء المدربين 3011االجتماعية بمتوسط عام )

(، يليها البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرامج التدريبي 1022( وانحراف معياري )3044بمتوسط عام )

(، وبالمرتبة الثالثة تأتي أساليب التدريب المستخدمة 1020( وانحراف معياري )3010بمتوسط عام )

 (1021( وانحراف معياري )3001بمتوسط عام )

وسوف يتم تناول البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام بنوع من 

 التفصيل وذلك كما يلي:

 أساليب التدريب المستخدمة 

للتعرف على أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب 

المسؤولية االجتماعية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  التعليم العام في إطار

واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة، كما تم ترتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، 

 (:2وذلك على النحو المبين في الجدول )
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 (2جدول )

ية واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة نحو التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحساب

أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية في إطار المسؤولية 

 االجتماعية

 الفقرات م

 درجة الموافقة

ي
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ر
ف المعيا

را
ح
الن

ا
 

جة الموافقة
ر
د

 

ب
رتي

الت
 

 منخفضة متوسطة عالية عالية جًدا
منخفضة 

 جًدا

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 عالية 3844 1833 181 33 383 33 3383 333 1381 333 3383 333 المحاضرة 3

 1 عالية 3843 1833 383 31 383 13 3383 343 1383 333 3383 333 المناقشة 3

1 
التدريب 

 عن بعد
 21 متوسطة 3833 1833 3383 33 3183 33 1383 333 3383 343 3383 33

3 
ورش 

 العمل
 8 عالية 3831 1833 383 14 3483 33 3383 333 3183 343 1183 333

3 
حقائب 

 تدريبية
 21 متوسطة 3813 1834 3383 33 3183 33 3383 333 3383 341 3383 333

3 
تمثيل 

 األدوار
 21 عالية 3814 1831 3483 33 3183 33 3183 343 3383 333 3381 333

 20 عالية 3833 1833 383 33 3383 33 3183 343 1483 313 3381 333 المحاكاة 3

3 
حل 

 المشكالت
 3 عالية 3833 1833 181 33 383 33 3383 333 3381 333 1183 333

3 
العصف 

 الذهني
 9 عالية 3833 1833 383 31 3483 33 3383 333 3383 333 3383 333

34 
دراسة 

 الحالة
 1 عالية 3834 1833 383 13 383 33 3483 33 1384 313 1383 333

33 
دراما 

 اجتماعية
 21 متوسطة 3813 1833 3383 33 3384 33 3383 334 3383 343 3383 33

 1 عالية 3813 1833 383 34 3483 33 3383 33 3381 344 1383 333 األلعاب 33

31 
المشاغل 

 العملية
 1 عالية 3833 1833 383 33 383 13 3383 333 3383 333 1383 333

33 
الفيديو 

 التفاعلي
 1 عالية 3833 1833 383 34 3484 33 3483 33 3383 333 1383 333
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33 
تدريب 

 إليكتروني
 23 عالية 3813 1833 3483 33 3483 33 3183 343 3383 333 1481 313

33 

باستخدام 

جهاز 

الحاسب 

 اآللي

 22 عالية 3813 1834 3384 33 3383 34 3383 33 3483 33 1383 333

33 
الزيارات 

 الميدانية
 28 متوسطة 3833 1843 3383 33 3383 33 3383 341 3384 33 3383 33

33 

تتنوع 

أساليب 

التدريب 

في كل 

جلسة 

 تدريبية

 21 عالية 3833 1833 383 13 3383 33 3381 333 3381 344 1383 331

 - عالية 0511 3511 المتوسط الحسابي العام

بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو ( أن بُعد أساليب التدريب المستخدمة 2يتضح من الجدول )

( فقرة، تراوحت المتوسطات 01السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية يتضمن )

(، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس 3010، 3010الحسابية لهم بين )

السابقة إلى تفاوت استجابات عينة الدراسة حول أساليب التدريب  المتدرج الخماسي، وتشير النتيجة

المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية 

االجتماعية ،ويعزو الباحث هذا التفاوت إلى اختالف قدرات الطالب العقلية والفروق الفردية بينهم ومدى 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة 3001ستفادتهم من هذه األساليب التدريبية.يبلغ المتوسط الحسابي العام )ا

بدرجة عالية بين عينة الدراسة على أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة 

، ومن أبرز األساليب المستخدمة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية 

)المحاضرة، وكذلك المناقشة، إضافة إلى حل المشكالت، والمشاغل العلمية، وكذلك دراسة الحالية، 

إضافة إلى األلعاب، والفيديو التفاعلي(.ويرى الباحث أن األساليب التدريبية المتبعة في البرامج التدريبية 

في إطار المسؤولية االجتماعية يتم اختيارها بعناية ووفق معايير  المقدمة من قٍبل شركة أرامكو السعودية

 تتناسب مع األهداف المرسومة.

 :البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي 

للتعرف على البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية، 

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة، تم حساب التكرارات والنسب 

 (:3كما تم ترتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، وذلك على النحو المبين في الجدول )
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 (3جدول )

نحو التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة 

البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 

 العامفي إطار المسؤولية االجتماعية

 الفقرات م

 درجة الموافقة

ي
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ر
ف المعيا

را
ح
الن

ا
 

جة الموافقة
ر
د

 

ب
رتي

الت
 

 غير موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
موافق غير 

 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

مساحة 

القاعات 

التدريبية 

مالئمة 

ألعداد 

 المتدربين.

 3 عالية 3843 1833 183 33 381 33 3381 343 3383 311 1383 333

3 

تتوفر 

التجهيزات 

الالزمة في 

قاعات 

 التدريب.

 3 عالية 3843 1833 183 33 383 33 3383 31 1383 333 1383 331

1 

إضاءة 

القاعات 

التدريبية 

تتالءم مع 

 مساحتها.

 3 عالية 3843 3843 183 33 383 33 3381 33 3383 313 3183 333

3 

تهوية 

وتكييف 

القاعات 

التدريبية 

 جيدة.

 3 عالية 3843 3834 383 33 181 33 3383 33 3383 334 3184 313

3 

يساعد 

ترتيب 

األثاث 

وطريقة 

الجلوس 

داخل القاعة 

على تحقيق 

أهداف 

 البرامج

 التدريبية.

 1 عالية 3843 1833 181 33 381 33 3383 33 1384 313 1383 333

3 

توقيت تنفيذ 

البرامج 

التدريبية 

 مناسب.

 3 عالية 3833 1833 383 14 383 14 3384 33 3383 331 1383 333

الوقت  3

المخصص 

 34 عالية 3833 1833 384 13 3483 33 3483 31 3383 333 1383 333
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لالستراحة 

أثناء 

البرنامج 

التدريبي 

 كاٍف.

3 

يفضل عقد 

البرامج 

التدريبية في 

اإلجازة 

 الصيفية.

 33 متوسطة 3831 1813 3383 33 3483 33 3383 33 3383 33 1383 333

3 

مالءمة 

الفترة 

الصباحية 

 للتدريب.

 3 عالية 3833 1831 383 13 383 33 3381 344 3183 343 1383 333

34 

مواعيد نهاية 

البرنامج 

اليومي 

 مناسبة.

 3 عالية 3833 1833 383 33 383 13 3384 33 3383 311 1383 331

33 

البيئة 

التدريبية 

محفزة 

 للتدريب.

 3 عالية 3833 1833 383 34 383 13 3384 33 3383 333 1383 333

 - عالية 0512 3581 المتوسط الحسابي العام

التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو (أن بُعد البيئة 3يتضح من الجدول رقم )

( فقرة، تراوحت المتوسطات 00السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية يتضمن )

(، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس 4021، 3032الحسابية لهم بين )

خماسي، وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات عينة الدراسة حول البيئة التدريبية ومدة المتدرج ال

وتوقيت البرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، ويرجع الباحث هذه 

التدريب ومرافقها وجد الموافقات إلى اختالف نوع المباني المدرسية، فمن خالل زيارة الباحث إلى قاعات 

أن هناك تفاوت في تصميم القاعات والمرافق المساندة والتجهيزات الالزمة. يبلغ المتوسط الحسابي العام 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة على البيئة التدريبية ومدة 3010)

لسعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية وتوقيت البرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو ا

االجتماعية، وذلك يتمثل في )تهوية وتكييف القاعات التدريبية جيدة، وكذلك إضاءة القاعات التدريبية 

تتالءم مع مساحتها، إضافة إلى أن ترتيب األثاث وطريقة الجلوس داخل القاعة تساعد على تحقيق أهداف 

 فر التجهيزات الالزمة في قاعات التدريب(.البرامج التدريبية، وتوّ 

 :أداء المدربين والسمات الشخصية لهم 

للتعرف على أداء المدربين والسمات الشخصية لهم بالبرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية، 

الدراسة، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات عينة 

 (:4كما تم ترتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، وذلك في الجدول )
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 (4جدول )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة نحو 

سعودية لطالب أداء المدربين والسمات الشخصية لهم بالبرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو ال

 التعليم العام

 الفقرات م

 درجة الموافقة

ي
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ر
ف المعيا

را
ح
الن

ا
 

جة الموافقة
ر
د

 

ب
رتي

الت
 

 غير موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

يستطيع المدرب إيصال 

المعلومات بسهولة 

 للمتدربين.

 1 موافق 4833 3833 383 31 383 34 3381 33 1383 333 3383 333

3 
لغة المدرب سليمة 

 ومفهومه للمتدربين.
333 3383 333 1383 34 3183 33 383 3 384 3833 4833 

موافق 

 بشدة
3 

1 

ينّوع المدرب في 

أساليب التدريب 

 المستخدمة.

 3 موافق 3841 1833 383 31 384 33 3383 33 1384 333 1383 333

3 

يلتزم المدرب بالوقت 

المخصص للبرنامج 

 التدريبي.

 3 موافق 3841 3843 383 33 383 33 3383 33 1381 333 3481 333

3 
يراعي المدرب الفروق 

 الفردية بين المتدربين.
 33 موافق 3833 1833 384 33 383 13 3383 343 3383 313 1183 333

3 
يُعّد المدرب المادة 

 العلمية جيًدا.
 34 موافق 3834 1833 383 33 383 33 3383 33 1383 333 1383 333

3 

يتفقد المدرب عمل 

المجموعات أثناء ورش 

 العمل.

 3 موافق 3831 3843 383 34 383 33 3383 33 3383 333 3383 343

3 

يُشجع المدرب المتدربين 

على الحوار والنقد 

 الُحر.

 3 موافق 3833 3843 383 33 383 33 3383 34 3383 333 3384 343

3 

يحترم المدرب آراء 

المتدربين ويوجهها نحو 

أهداف البرنامج 

 التدريبي.

 3 موافق 3843 3833 383 31 383 33 3383 33 1483 313 3383 331

34 
يُقدم المدرب تغذية 

 راجعة فورية للمتدربين.
 33 موافق 3833 1833 383 34 383 33 3381 344 3383 313 1183 333

33 

يستخدم المدرب لغة 

الجسد في التواصل مع 

المتدربين: كاإلشارات 

 واإليماءات.

 33 موافق 3834 1833 183 33 384 13 3381 33 1384 313 1383 333

يظهر المدرب تمكنه من  33

المادة العلمية التي 

 3 موافق 3843 3843 183 33 383 33 3381 33 1481 313 3381 334
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 يعرضها.

31 
يمتلك المدرب مهارة 

 التحفيز للمتدربين.
 3 موافق 3843 3844 183 33 383 33 3383 33 1481 313 3383 333

33 

قدرة المدرب على 

تخطيط الوقت 

المخصص للبرنامج 

 التدريبي.

 31 موافق 3833 1833 383 33 383 13 3383 33 1383 333 1383 333

33 
يطرح المدرب أسئلة 

 مثيرة للتأمل والتفكير.
 33 موافق 3833 1833 383 33 383 13 3383 33 3383 313 1383 333

33 

يتقبل المدرب وجهة 

نظر المتدربين المخالفة 

 له في الرأي.

 33 موافق 3833 1834 383 33 383 13 3383 34 3384 314 3483 334

 - موافق 4833 1833 المتوسط الحسابي العام

 

( أن بُعد أداء المدربين والسمات الشخصية لهم بالبرنامج التدريبي المقدم من 4يتضح من الجدول رقم )

( فقرة، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين 01شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام يتضمن )

والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، (، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الرابعة 4022، 3021)

وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات عينة الدراسة حول أداء المدربين والسمات الشخصية لهم 

بالبرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام.يبلغ المتوسط الحسابي العام 

ناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة على أداء المدربين والسمات (، وهذا يدل على أن ه3044)

الشخصية لهم بالبرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، وذلك يتمثل في 

)أن لغة المدرب سليمة ومفهومه للمتدربين(، وكذلك أن المدرب يحترم آراء المتدربين ويوجهها نحو 

اف البرنامج التدريبي، إضافة إلى أن المدرب يستطيع إيصال المعلومات بسهولة للمتدربين، وأن أهد

المدرب يُشجع المتدربين على الحوار والنقد الُحر، وكذلك أن المدرب يتفقد عمل المجموعات أثناء ورش 

ذا خبرة وتأهيل  العمل(.ويرى الباحث أن المدرب الجيد ال بد أن يتم إعداده بتخطيط علمي وأن يكون

ومعرفة كافية ألنشطة التدريب، وعلى القائمين على هذه البرامج االستفادة من الكوادر المتميزة في التعليم 

 لتدريب بعض البرامج التدريبية حتى يتم تحقيق األهداف المطلوبة.

السعودية لطالب السؤال الثاني: ما المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

 التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

للتعرف على المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 

ات الحسابية العام في إطار المسؤولية االجتماعية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط

واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة، كما تم ترتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، 

 (: 0وذلك على النحو المبين بالجدول )
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 (5جدول )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة نحو 

 واجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العامالمشكالت التي ت

 الفقرات م

ي درجة الموافقة
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ر
ف المعيا

را
ح
الن

ا
 

جة الموافقة
در

 

ب
الترتي

 

 غير موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

ة التنويع قل

في أساليب 

 التدريب.

 3 موافق 3813 1833 3383 31 383 13 3383 33 3381 333 1183 333

3 

ضعف 

الربط بين 

المحتوى 

التدريبي 

والواقع 

التعليمي 

أثناء تصميم 

البرامج 

 التدريبية.

 3 موافق 3833 1833 383 33 3381 33 3383 33 1183 333 3183 343

1 

نقص 

المدربين 

المؤهلين 

 للتدريب.

333 3383 33 3481 343 3183 31 3384 33 3383 1814 3813 
إلى حد 

 ما
33 

3 

أهداف 

البرامج 

التدريبية ال 

تترجم إلى 

ممارسات 

 عملية.

333 3383 334 3383 33 3383 33 3383 33 3383 1811 3813 
إلى حد 

 ما
3 

3 

صعوبة 

تحديد 

االحتياجات 

التدريبية 

للطالب من 

البرامج 

 التدريبية.

343 3183 333 3383 343 3383 33 3383 33 3483 1813 3814 
إلى حد 

 ما
3 

3 
انشغال 

المتدرب 

بأعباء 

333 3383 343 3183 33 3483 33 3384 33 3383 1813 3813 
إلى حد 

 ما
34 
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الدراسة 

خالل فترة 

 التدريب.

3 

قصور 

متابعة 

المتدربين 

بعد نهاية 

 التدريب.

333 3383 333 3383 343 3383 33 3383 31 3383 1813 3813 
إلى حد 

 ما
3 

3 

نقص 

المعامل 

والقاعات 

التدريبية 

المخصصة 

 للتدريب.

33 3383 33 3381 33 3383 313 1483 333 3383 3833 3813 
غير 

 موافق
31 

3 

القاعات 

التدريبية ال 

تالئم 

األساليب 

التدريبية 

 المستخدمة.

33 3183 33 3383 33 3383 313 1481 333 3383 3833 3813 
غير 

 موافق
33 

34 

قلة الوقت 

المخصص 

للجوانب 

 التطبيقية.

 1 موافق 3811 1833 3483 33 3383 33 3383 33 3381 343 3383 313

33 

نقص 

الحوافز 

التشجيعية 

للمتدربين 

في البرامج 

 التدريبية.

 3 موافق 3813 1833 3383 33 3383 33 3383 33 3383 343 3383 333

33 

قلة توافر 

المراجع 

ومصادر 

المعلومات 

الخاصة 

بالبرامج 

 التدريبية.

333 3383 333 3383 33 3384 33 3383 33 3383 1813 3813 
إلى حد 

 ما
3 

31 

قصور 

اإلعالم 

التربوي في 

إرسال 

نشرات 

313 3383 33 3483 33 3383 33 3383 33 3183 1813 3833 
 إلى حد

 ما
3 
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تثقيفية تتعلق 

بالبرامج 

 التدريبية

 0599 3511 المتوسط الحسابي العام
إلى حد 

 ما
- 

( أن: محور المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 0يتضح من الجدول )

، 3024( فقرة، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين )03السعودية لطالب التعليم العام يتضمن )

بالفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وتشير (، وهذه المتوسطات تقع 3010

النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات عينة الدراسة حول المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة 

ن (، وهذا يدل على أ3022من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام.يبلغ المتوسط الحسابي العام )

هناك موافقةبدرجة متوسطة بين عينة الدراسة على المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من 

شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، ومن أبرز تلك المشكالت )قلة التنويع في أساليب التدريب، 

م البرامج التدريبية، إضافة إلى وكذلك ضعف الربط بين المحتوى التدريبي والواقع التعليمي أثناء تصمي

 قلة الوقت المخصص للجوانب التطبيقية، ونقص الحوافز التشجيعية للمتدربين في البرامج التدريبية(.

السؤال الثالث: ما المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب 

 من وجهة نظر عينة الدراسة؟   التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية

للتعرف على مقترحات تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام 

في إطار المسؤولية االجتماعية، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

رتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، وذلك على المعياري إلجابات عينة الدراسة، كما تم ت

 (.1النحو المبين بالجدول )



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                     مجلة البحث العلمى فى التربية 

33 
 

 (2جدول )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة نحو 

العام في إطار مقترحات تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 

 المسؤولية االجتماعية

 الفقرات م

ي درجة الموافقة
ساب

ح
ط ال

س
المتو

ي 
ر
ف المعيا

را
ح
الن

ا
 

جة الموافقة
ر
د

 

ب
رتي

الت
 

 منخفضة جًدا منخفضة متوسطة عالية عالية جًدا

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

تنويع األساليب التدريبية 

لمقابلة الحاجات المختلفة 

 للمتدربين.

143 
338

1 
31 

348

3 
13 383 3 383 3 383 

383

4 
4833 

عالية 

 جداً 
2 

3 

االستفادة من اإلمكانات 

المادية وغرف مصادر 

التعلم المتاحة في 

 المدارس.

333 
338

3 
333 

138

3 
31 3383 33 183 34 383 

383

3 
4833 

عالية 

 جداً 
1 

1 

اختيار المدربين ذوي 

الخبرة بأساليب التدريب 

 الحديثة.

333 
338

3 
33 

348

1 
33 3383 33 383 31 383 

381

1 
3841 

عالية 

 جداً 
3 

3 

مشاركة المتدربين في 

تحديد احتياجاتهم 

 التدريبية.

333 
338

3 
333 

338

3 
33 3383 33 383 33 181 

384

3 
 1 عالية 3843

3 

تصميم البرامج التدريبية 

في ضوء االحتياجات 

 الفعلية للمتدربين.

343 
338

1 
333 

338

3 
33 3383 13 383 33 381 

384

3 
 23 عالية 3833

3 

تزويد القاعات التدريبية 

بأحدث التجهيزات 

المساعدة في عملية 

 التدريب.

314 
338

3 
343 

318

3 
33 3383 13 383 33 383 

383

1 
 1 عالية 3843

3 
إشراك المتدربين في 

 تقويم البرامج التدريبية.
331 

348

3 
334 

118

3 
33 3383 33 383 33 384 

384

3 
 20 عالية 3843

3 

االستفادة من برامج 

التواصل االجتماعي في 

التواصل بين المتدربين 

والمدربين وإدارة البرامج 

 التدريبية.

333 
338

4 
333 

338

3 
33 3384 13 383 34 383 

384

3 
 9 عالية 3833

توفير الحوافز الكافية  3

للمتدربين لضمان 
 1 عالية 3843833 183 33 381 11 3381 33833 338333 333
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المشاركة اإليجابية في 

 البرامج التدريبية.

3 3 3 

3

4 

قياس أثر التدريب على 

المتدربين لالستفادة منه 

في تطوير البرامج 

 المقدمة.

343 
338

3 
333 

338

3 
33 3383 33 381 33 183 

384

3 
 8 عالية 3843

3

3 

مراجعة وتحديث الحقائب 

 التدريبية بصفة مستمرة.
343 

338

1 
333 

338

3 
31 3381 13 383 33 383 

384

3 
 21 عالية 3833

3

3 

إقامة البرامج التدريبية 

في فترات زمنية مختلفة 

ليعطي المتدرب فرصة 

اختيار ما يتناسب مع 

 ظروفه.

333 
338

3 
33 

338

3 
33 383 33 181 34 383 

381

3 
3843 

عالية 

 جداً 
1 

3

1 

تطبيق استطالع رأي 

لمعرفة مدى استفادة 

البرامج  المتدربين من

 التدريبية المقدمة.

333 
138

4 
333 

138

3 
31 3381 33 383 33 384 

384

3 
 22 عالية 3843

3

3 

االستفادة من المتدربين 

السابقين في إرشاد 

وتوجيه المتدربين 

 الحاليين.

333 
318

3 
333 

338

1 
33 3383 33 383 33 383 

183

3 
 21 عالية 3833

3

3 

مشاركة المتدربين في 

في تقييم نهاية التدريب 

المدربين وبرامج التدريب 

 بصورة سرية.

343 
338

3 
343 

338

3 
33 3383 33 383 13 383 

183

3 
 21 عالية 3833

 المتوسط الحسابي العام
383

3 
4833 

 عالية
- 

( أن: محور المقترحات التي تساهم في تطوير البرامج التدريبية المقدمة من 1يتضح من الجدول رقم )

( فقرة، تراوحت 00شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية يتضمن )

رابعة والخامسة من فئات (، وهذه المتوسطات تقع بالفئتين ال4001، 3042المتوسطات الحسابية لهم بين )

المقياس المتدرج الخماسي، وتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات عينة الدراسة حول المقترحات 

التي تساهم في تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار 

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة عالية 4002العام )المسؤولية االجتماعية.يبلغ المتوسط الحسابي 

بين عينة الدراسة على المقترحات التي تساهم في تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

السعودية لطالب التعليم العام، ومن أبرز تلك المقترحات )تنويع األساليب التدريبية لمقابلة الحاجات 

بين، وكذلك إقامة البرامج التدريبية في فترات زمنية مختلفة ليعطي المتدرب فرصة اختيار المختلفة للمتدر

ما يتناسب مع ظروفه، إضافة إلى اختيار المدربين ذوي الخبرة بأساليب التدريب الحديثة، واالستفادة من 
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لتدريبية بأحدث اإلمكانات المادية وغرف مصادر التعلم المتاحة في المدارس، وكذلك تزويد القاعات ا

 التجهيزات المساعدة في عملية التدريب(.

( بين متوسط استجابات عينة 1815السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية 

يرات الدراسة )المرحلة الدراسية، نو  المدرسة، نو  المبنى المدرسي، عدد االجتماعية تعزى لمتغ

 البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها(؟

  :الفروق باختالف متغير المرحلة الدراسية 

واقع البرامج ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول 

المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير التدريبية 

 :(2، وذلك كما يتضح من خالل الجدول )تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين  ،المرحلة الدراسية

 (2جدول )

بين متوسطات  ( للفروقIndependent Sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

استجابات عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في 

 إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير المرحلة الدراسية

 األبعاد
المرحلة 

 الدراسية
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 مستوى

 الداللة

 أساليب التدريب المستخدمة.

 1021 3012 000 المتوسطة

00222 10121 
 1024 3003 334 الثانوية

 البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي.
 1021 3042 000 المتوسطة

00013 10241 

 1014 3013 334 الثانوية

 أداء المدربين والسمات الشخصية لهم.

 1021 4011 000 المتوسطة

10221 10121 
 1020 3041 334 الثانوية

الدرجة الكلية لواقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

 السعودية.

 1014 3011 000 المتوسطة
00240 10204 

 1011 3021 334 الثانوية

 المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية.

 0012 3031 000 المتوسطة
-

10441 
10323 

 1041 3040 334 الثانوية

المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة 

 أرامكوالسعودية.

 1020 4000 000 المتوسطة
-

10144 
10420 

 1021 4002 334 الثانوية
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( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2يتضح من خالل الجدول رقم )

الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم استجابات عينة 

العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير المرحلة الدراسية، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 

من  (، وجميعها قيم أكبر10420، 10323، 10204، 10121، 10241، 10121لألبعاد على التوالي )

( أي غير دالة إحصائيًا.وتعكس النتيجة السابقة اهتمام شركة أرامكو بمختلف المراحل التعليمية 1010)

)المتوسطة، الثانوية( على حٍد سواء، مما ال يجعل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

السعودية لطالب التعليم  استجابات عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو

 العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير المرحلة الدراسية.

  :الفروق باختالف متغير نو  المدرسة 

واقع البرامج ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول 

لتعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب ا

 :(1وذلك كما يتضح من خالل الجدول )تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين،  ،نوع المدرسة

(2جدول )  

( للفروق بين متوسطات Independent Sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في استجابات عينة الدراسة 

 إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير نو  المدرسة

 العدد نو  المدرسة األبعاد
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 مستوى

 الداللة

 أساليب التدريب المستخدمة.
 1020 3002 301 حكومية

-20420 10104 
 1020 3023 44 أهلية

البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج 

 التدريبي.

 1014 3010 301 حكومية
10114 10433 

 1022 3014 44 أهلية

 أداء المدربين والسمات الشخصية لهم.
 1024 3042 301 حكومية

-10204 10421 
 1011 4013 44 أهلية

البرامج التدريبية المقدمة الدرجة الكلية لواقع 

 من شركة أرامكو السعودية.

 1012 3021 301 حكومية
-00232 10202 

 1013 3012 44 أهلية

 المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية.
 1041 3032 301 حكومية

-10400 10124 
 0010 3042 44 أهلية

المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة 

 أرامكوالسعودية. من شركة

 1020 4002 301 حكومية
-10110 10444 

 1023 4002 44 أهلية

( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 1يتضح من خالل الجدول رقم )

استجابات عينة الدراسة حول )البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي، وكذلك أداء المدربين 

ركة أرامكو والسمات الشخصية لهم، إضافة إلى الدرجة الكلية لواقع البرامج التدريبية المقدمة من ش

السعودية، المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 
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العام، المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام( 

،  10433تلك األبعاد على التوالي )باختالف متغير نوع المدرسة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة ل

( أي غير دالة إحصائيًا، في حين 1010(، وجميعها قيم أكبر من )10444،  10124،  10202،  10421

بينت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أساليب 

ن شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام باختالف التدريب المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة م

( 3002(، مقابل )3022متغير نوع المدرسة، وذلك لصالح الطالب بالمدارس األهلية بمتوسط حسابي )

للطالب بالمدارس الحكومية، وتشير النتيجة السابقة إلى أن الطالب بالمدارس األهلية يوافقون بدرجة أكبر 

المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم على أساليب التدريب 

 العام في إطار المسؤولية االجتماعية.

 :الفروق باختالف متغير نو  المبنى المدرسي 

واقع البرامج ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجاباتعينة الدراسة حول 

تم استخدام  ،المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام باختالف متغير نوع المبنى المدرسيالتدريبية 

بدياًل عن تحليل التباين األحادي، وذلك لعدم تكافؤ فئات  ،(Kruskall-Wallisاختبار كروسكال واليس )

 (:4، وذلك كما يتضح من خالل الجدول )متغير نوع المبنى المدرسي

 (9جدول رقم )

( للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة Kruskall-Wallisتائج اختبار كروسكال واليس )ن

حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية 

 االجتماعية باختالف متغير نو  المبنى المدرسي

 متوسط الرتب العدد المدرسينو  المبنى  محاور الدراسة )أبعادها(
قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

أساليب التدريب 

 المستخدمة.

 233000 044 حكومي

00201 10002 
 221033 3 مستأجر

 302033 1 خاص

 200010 241 أرامكو السعودية

البيئة التدريبية ومدة 

 وتوقيت البرنامج التدريبي.

 230042 044 حكومي

20140 10442 
 222033 3 مستأجر

 040020 1 خاص

 202003 241 أرامكو السعودية

أداء المدربين والسمات 

 الشخصية لهم.

 221001 044 حكومي

20124 10001 
 244013 3 مستأجر

 224001 1 خاص

 220041 241 أرامكو السعودية

الدرجة الكلية لواقع البرامج 

التدريبية المقدمة من شركة 

 أرامكو السعودية.

 230012 044 حكومي

20232 10021 
 212033 3 مستأجر

 221012 1 خاص

 201010 241 أرامكو السعودية

 10121 10111 242041 044 حكوميالمشكالت التي تواجه 
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 041002 3 مستأجر البرامج التدريبية.

 020011 1 خاص

 202042 241 أرامكو السعودية

المقترحات لتطوير البرامج 

التدريبية المقدمة من شركة 

 أرامكو السعودية.

 220042 044 حكومي

00043 10212 
 212013 3 مستأجر

 014001 1 خاص

 222014 241 أرامكو السعودية
 

( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 4يتضح من خالل الجدول رقم )

عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم استجابات 

العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير نوع المبنى المدرسي، حيث بلغت قيمة مستوى 

عها قيم (، وجمي10212،  10121،  10021،  10001،  10442،  10002الداللة لألبعاد على التوالي )

( أي غير دالة إحصائيًا، ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن النسبة األكبر من عينة 1010أكبر من )

الدراسة بمدارس تابعة ألرامكو السعودية، األمر الذي يجعلهم متجانسين من حيث نوع المبنى المدرسي، 

مة من شركة أرامكو السعودية لطالب مما يجعلهم متفقين في آرائهم حول واقع البرامج التدريبية المقد

 التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية.

  :الفروق باختالف متغير عدد البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها 

واقع ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول 

 One Wayتم استخدام تحليل التباين األحادي ) ،عدد البرامج التدريبية البرامج التدريبية باختالف متغير

Anova)( 01، وذلك كما يتضح من خالل الجدول) 

 (11جدول )

( للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

 االجتماعية باختالف متغير عدد البرامج التدريبية

 المجموعات األبعاد
مجمو  

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 أساليب التدريب المستخدمة.

بين 

 المجموعات
18442 2 18221 

1832

2 
18229 

داخل 

 المجموعات
2548952 442 18522 

  442 2558394 المجمو 

البيئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج 

 التدريبي.

بين 

 المجموعات
18922 2 18993 

1892

2 
18132 

داخل 

 المجموعات
2238129 442 18511 

  442 2258115 المجمو 
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 أداء المدربين والسمات الشخصية لهم.

بين 

 المجموعات
28223 2 18322 

2822

1 
18121 

داخل 

 المجموعات
2318514 442 18519 

  442 2348222 المجمو 

الدرجة الكلية لواقع البرامج التدريبية 

 المقدمة من شركة أرامكو السعودية.

بين 

 المجموعات
18412 2 18219 

1823

1 
18122 

داخل 

 المجموعات
1228213 442 18322 

  442 1248232 المجمو 

ة.التي تواجه البرامج التدريبيالمشكالت   

بين 

 المجموعات
18132 2 18122 

1812

2 
18935 

داخل 

 المجموعات
4328954 442 18922 

  442 4328122 المجمو 

المقترحات لتطوير البرامج التدريبية 

 المقدمة من شركة أرامكو السعودية.

بين 

 المجموعات
28914 2 18452 

2829

2 
18152 

داخل 

 المجموعات
2238423 442 18511 

  442 2228322 المجمو 

( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 01يتضح من خالل الجدول )

استجابات عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 

التدريبية التي تم االلتحاق بها، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد العام باختالف متغير عدد البرامج 

( أي 1010(، وجميعها قيم أكبر من )10101، 10124،10031،10121،10012،10430على التوالي )

غير دالة إحصائيًا.ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى أن النسبة األكبر من عينة الدراسة حصلوا على 

ة، األمر الذي يجعل لديهم وعي بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية برامج تدريبي

لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية، مما ال يجعل هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين 

السعودية متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير عدد البرامج التدريبية التي تم االلتحاق 

 بها.

 :نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

السعودية لطالب التعليم العام السؤال األول: ما واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو 

بمحافظتي الظهران والخبر في إطار المسؤولية االجتماعية من جهة نظر الطالب الملتحقين بهذه 

 البرامج؟
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أظهرت النتائج االحصائية المتعلقة بالسؤال األول بأن هناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة على 

التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في أساليب التدريب المستخدمة بالبرامج 

إطار المسؤولية االجتماعية ، ومن أبرز األساليب المستخدمة )المحاضرة، وكذلك المناقشة، إضافة إلى 

 حل المشكالت، والمشاغل العلمية، وكذلك دراسة الحالة، إضافة إلى األلعاب، والفيديو التفاعلي(.

النتائج أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين عينة الدراسة على بعض أساليب التدريب  كما بينت

المستخدمة بالبرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية 

 نية(.االجتماعية )الدراما االجتماعية ، التدريب عن بعد، التدريب من خالل الزيارات الميدا

كما أظهرت النتائج أن هناك موافقة بدرجة عالية بين عينة الدراسة على أداء المدربين والسمات الشخصية 

لهم بالبرنامج التدريبي المقدم من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام، وذلك يتمثل في )أن لغة 

اء المتدربين ويوجهها نحو أهداف المدرب سليمة ومفهومه للمتدربين(، وكذلك أن المدرب يحترم آر

البرنامج التدريبي، إضافة إلى أن المدرب يستطيع إيصال المعلومات بسهولة للمتدربين، وأن المدرب 

 يُشجع المتدربين على الحوار والنقد الُحر، وكذلك أن المدرب يتفقد عمل المجموعات أثناء ورش العمل.

برامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب السؤال الثاني: ما المشكالت التي تواجه ال

 التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة؟

أظهرت النتائج االحصائية المتعلقة بالسؤال الثاني بأن عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على 

مة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقد

(، ومن أبرز المشكالت: )قلة التنويع في أساليب 3022المسؤولية االجتماعية وبمتوسط حسابي عام )

 التدريب، وكذلك ضعف الربط بين المحتوى التدريبي والواقع التعليمي أثناء تصميم البرامج التدريبية(.

ئج أن هناك عدم موافقة بين عينة الدراسة على أن عدم مالئمة القاعات التدريبية بينما أظهرت النتا

لألساليب التدريبية المستخدمة ونقص المعامل والقاعات التدريبية المخصصة للتدريب من المشكالت التي 

سؤولية تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار الم

 االجتماعية.

السؤال الثالث: ما المقترحات لتطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب 

 التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة؟  

رجة عالية على أظهرت النتائج االحصائية المتعلقة بالسؤال الثالث بأن عينة الدراسة موافقون بد

المقترحات التي تساهم في تطوير البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم 

العام في إطار المسؤولية االجتماعية ،ومن أبرز هذه المقترحات: )تنويع األساليب التدريبية لمقابلة 

بية في فترات زمنية مختلفة ليعطي المتدرب الحاجات المختلفة للمتدربين، وكذلك إقامة البرامج التدري

 فرصة اختيار ما يتناسب مع ظروفه(. 

( بين متوسط استجابات عينة 1815السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية
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االجتماعية تعزى لمتغيرات الدراسة )المرحلة الدراسية، نو  المدرسة، نو  المبنى المدرسي، عدد 

 البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها(؟

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الفروق باختالف متغير المرحلة الدراسية:  .1

قع البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول وا

 السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير المرحلة الدراسية.

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الفروق باختالف متغير نو  المدرسة: .2

ئة التدريبية ومدة وتوقيت البرنامج التدريبي، وكذلك متوسطات استجابات عينة الدراسة حول )البي

أداء المدربين والسمات الشخصية لهم، إضافة إلى الدرجة الكلية لواقع البرامج التدريبية المقدمة 

والمشكالت التي تواجه البرامج التدريبية،والمقترحات لتطويرها لطالب التعليم العام( باختالف 

 متغير نوع المدرسة.

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اختالف متغير نو  المبنى المدرسي:الفروق ب .3

إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شركة 

أرامكو السعودية لطالب التعليم العام في إطار المسؤولية االجتماعية باختالف متغير نوع المبنى 

 المدرسي.

 توصيات الدراسة 

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي:

التنويع في أساليب التدريب بين العملية والنظرية، حيث أوضحت النتائج أن قلة التنويع في أساليب  .4

التدريب من المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب 

 التعليم العام.

توفير المراجع ومصادر المعلومات الخاصة بالبرامج التدريبية قبل البدء في تنفيذ البرامج  .0

التدريبية، حيث بينت النتائج أن قلة توافر تلك المراجع من المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية 

 المقدمة من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام.

ترجمة أهداف البرامج التدريبية إلى ممارسات عملية، حيث بينت النتائج أن عدم الحرص على  .1

ترجمة أهداف البرامج إلى ممارسات عملية من المشكالت التي تواجه البرامج التدريبية المقدمة 

 من شركة أرامكو السعودية لطالب التعليم العام.

 مقترحات الدراسة 

 ، يقترح الباحث:في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 أن تقوم شركة أرامكو السعودية بنشر برامجها في كافة مناطق المملكة وعدم االكتفاء بالمدن الكبرى. -0

 أن تقوم الشركات األخرى بالمساهمة في العملية التعليمية من خالل مسؤوليتها االجتماعية. -2

كة أرامكو السعودية لطالب إجراء دراسات مماثلة تتناول واقع البرامج التدريبية المقدمة من شر -3

 التعليم العام بمناطق أخرى خالف المنطقة الشرقية.
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 المراجع

 المراجع العربية:

 :من نحن؟م(. 2101أرامكو السعودية، )

(http://www.saudiaramco.com/ar/home/about/who-we-are.html)    [ تم االسترجاع

 .[هـ0432رجب  02في:

. دور المسؤولية االجتماعية للشركات في تنمية المجتمع السعوديم(.2103)األسرج، حسين عبد المطلب. 

 الرياض: مجلس المسؤولية االجتماعية.

. 0. طمراحل العملية التدريبية تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبيةم(. 2114أبو النصر، مدحت. )

 القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 . دبي: المطبعة العصرية. اإلدارة في اإلسالمم(. 0410أبو سن، أحمد. )

المسؤولية االجتماعية للقطا  الخاص ودورها في التنمية م(. 2100األسرج، حسين عبد المطلب. )

تم االسترجاع ]( muenchen.de/54977/-http://mpra.ub.uni): المستدامة للمملكة العربية السعودية

 .[هـ0432محرم  22في:

م(. الشركات السعودية والمسؤولية 2112إمطيره، طارق؛ آل الشيخ، آسيا؛ البدر، عبد المحسن. )فبراير 

 ، جدة.منتدى جدةاالقتصادياالجتماعية التحديات وسبل التقدم، دراسة مقدمة إلى 

تطور المسؤولية االجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية: م(. 2112تمكين للحلول المستدامة. )

 . السويد: المعهد الدولي القتصاد البيئة والصناعة، جامعة الند.الواقع المتغير

دراسة م(. واقع تبني المسؤولية االجتماعية في التسويق لمستحضرات التجميل، 2101التميمي، وفاء. )

المجلة األردنية في ميدانية مبنية على آراء مجموعة من مديري شركات إنتاج مستحضرات التجميل، 

 ، المجلد السادس، العدد الثالث، األردن: عمان.إدارة األعمال

م، أ(. تجربة المملكة العربية السعودية في ترسيخ أسس المسؤولية االجتماعية. 2114الحارثي، عسكر. )

ربي األول حول المسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعمال تجارب عربية وعالمية الملتقى الع

 . الرياض: مركز البحوث والدراسات، مجلس المسؤولية االجتماعية.بالشارقة

. ملتقى العطاء العربي الثانيم، ب(. ثقافة المسؤولية االجتماعية من أين تبدأ. 2114الحارثي، عسكر. )

 لدراسات، مجلس المسؤولية االجتماعية.الرياض: مركز البحوث وا

م، ج(. دور الغرف في تعزيز أداء القطاع الخاص للمسؤولية االجتماعية الغرفة 2114الحارثي، عسكر. )

الرياض: مركز  المؤتمر الثاني لمواطنة الشركات بصنعاء.التجارية الصناعية بالرياض نموذجا. 

 البحوث والدراسات، مجلس المسؤولية االجتماعية.

 على وانعكاساتها للمنظمات االجتماعية للمسؤولية األبعاد التسويقيةم(. 2113الحمدي، فؤاد محمد حسين. )

 من المنظمات عينة في والمستهلكين المديرين من عينة آلراء تحليلية رضا المستهلك )دراسة

 . أطروحة دكتوراه. جامعة المستنصرية. اليمنية( الجمهورية في الغذائية للمنتجات المصنعة

. القاهرة: دار التوزيع 0. ط كيف تكون مدربا مؤثرا؟-برنامج تدريب المدربين م(. 2113رضا، أكرم. )

 والنشر اإلسالمية.

 الراية للنشر.. السعودية: الرياض: دار 0. طالتدريب والتأهيل اإلداريم(. 2101رضا، هاشم حمدي )

دور الدورات التدريبية في تطوير المهارات التدريسية هـ(. 0430الزهراني، بندر بن سعيد بن دخيل هللا. )

رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة أم  .لمعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم

 القرى، مكة المكرمة.

. جامعة أم القرى. مقاالت علمية وأوراق عمل يبية.األساليب التدرم(. 2100الزهراني، مرضي. )

https://uqu.edu.sa/page/ar/112950))  .[:هـ0431ذو الحجة  22تم االسترجاع في]. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54977/
https://uqu.edu.sa/page/ar/112881
https://uqu.edu.sa/page/ar/112881
https://uqu.edu.sa/page/ar/112950)
https://uqu.edu.sa/page/ar/112950)
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: مجلة جامعة الملك عبدالعزيزهـ(.المسؤولية االجتماعية للشركات تأصيل المفهوم، 0430الزهراني، ناصر. )

تم ](Doi:10.4197/Art.18.2.4). 011-024، ص ص 2ع01اآلداب والعلوم االنسانية، م

 .[هـ0432ربيع األول  04االسترجاع في:

 . القاهرة: مكتبة غريب.جديدالتدريب في مواجهة الواقع الم(. 2114السلمي، علي. )

 . الزقازيق، مكتبة المدينة.إدارة األفرادم(. 2114سليمان، حنفي. )

م(. المسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات األعمال 2102شريف، مسعودة؛ حاجي، كريمة. )

الملتقى الدولي الثالث: منظمات األعمال المعاصرة رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة. مقدمة للمشاركة في 

الذي تنظمه جامعة بشار بالجزائر محور المداخلة: ثقافة منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية 

 والسلوك األخالقي. 

، مركز األمير سلمان لريادة األعمال، جامعة الملك ثقافة التدريب متى نتبناها؟م(. 2101الشمري، أحمد، )

  سعود، الرياض.

واقع البرامج التدريبية بمركز األمير سلمان لبناء القادة م(. 2103الشهراني، نورة عبد الوهاب آل مقرن. )

رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد  .بمدرسة الرياض األهلية

 بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 . الزقازيق: مكتبة التكامل.االتجاهات المعاصرة في اإلدارة م(.2110شوقي، محمد شوقي. )

. عمـان: دار التدريب مفهومه وفعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقويمهام(. 2112الطعاني، حسن. )

 الشروق للنشر والتوزيع.

مـان: دار . ع0. طالتدريب مفهومه وفعالياته، بناء برامج التدريب وتقويمهام(. 2114الطعاني، حسن. )

 الشروق للنشر والتوزيع.

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.0. طتطبيقات في اإلشراف التربويم(. 2111عايش، أحمد جميل. )

 التربوي مراكزالتدريب في للمدربين التدريبية االحتياجاتم(. 2103العباسي، محمود بن صالح بن سليمان. )

. رسالة ماجستير منشورة. قسم اإلدارة التربوية المكرمة مكة بمنطقة المعاصرة االتجاهات في ضوء

 والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

. بيشة: مكتبة 0. طتدريب المعلمين أثناء الخدمة بعض التجارب المعاصرةم(. 2112عثمان، محمد الصائم. )

 الخبتي الثقافية. 

 .. القاهرة: دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع2. طاالحتياجات التدريبيةتحديد  م(.2112عليوة، السيد. )

م(. المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال وشفافية 2110الغالبي، طاهر محسن؛ العامري، صالح محسن، )

 .233-200، ص ص مجلة العلوم اإلنسانيةنظم المعلومات، 

.     سبل وآليات تفعيل المسؤولية االجتماعية للقطا  الخاصهـ(. 0421الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. )

 .20-02ص ص 

 .[هـ0432محرم  2تم االسترجاع في:](/fablabdhahran.org/ar)   م( :2104فاب الب الظهران )

م(. المسؤوليةاالجتماعيةللشركاتالنفطيةالعربية شركتي 2103فالق، محمد. )

 ، العدد الثاني عشر، الجزائر.مجلة الباحث)سوناطراكالجزائرية،أرامكوالسعودية(أنموذًجا، 

برامج التدريب التحويلي المنفذة في مراكز خدمة المجتمع والتعليم هـ(. 0421القثمي، أسامة سليمان. )

بالجامعات وكليات التقنية السعودية وقدرتها على تحقيق المواءمة بين مخرجات المستمر 

. رسالة دكتوراه. كلية التربية، جامعة أم المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل السعودي

 القرى، مكة المكرمة. 

رياض:فهرسة .الإدارة الموارد البشرية:نحو منهج استراتيجي متكاملهـ(.0420القحطاني،محمددليم. )

 المكتبة الوطنية.
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م(. تأثير معايير المسؤولية االجتماعية على نشاط 2102خلوفي، عبد السالم؛ وعبد العزيز، سفيان. )م

الملتقى الدولي الثالث لمنظمات األعمال الشركات متعددة الجنسيات. ورقة علمية مشتركة 

 والتجارية وعلوم التسيير. جامعة بشار.. الجزائر: كلية العلوم االقتصادية والمسؤولية االجتماعية

 م(،: 2103مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران )

(http://ar.kingabdulazizcenter.com)[:هـ0431ذو الحجة  22تم االسترجاع في]. 

. القاهرة: مجموعة النيل وتحديات القرن الحادي والعشرينالتدريب م(. 2114المغربي، عبد الحميد. )

 العربية.

 . المملكة العربية السعودية: مكة المكرمة.التدريب أثناء الخدمةهـ(. 0401موسى، عبد الحكيم. )

 . دبي: دار القلم.إدارة األفرادم(. 0441الناشر، محمد. )

وأثرها على أداء موظفي وزارة التربية والتعليم البرامج التدريبية م(. 2100النجار، عفاف أحمد. )

. رسالة ماجستير في إدارة األعمال. كلية الدراسات الفلسطينية في محافظة الخليل: واقع وطموحات

 العليا والبحث العلمي، جامعة الخليل.
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