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مة اللوويةنموذج إقرار السال  

مبني أثر التدريب ال)لقد قمت بمراجعة رسالة الطالبة: غزل منور أحمد أبوعزام الدباس 

( أبوغزاله دراسة تطبيقية في مجموعة طالل-على الجدارات في تحقيق كفاءة أداء العاملين  

 وأصبحت سليمة من الناحية اللووية .
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أُمي  من لم تمهلني الدنيا الرتوى من حنانها ... إلى  

 الى قدوتي األولى ... والدي العزيز

 الى من رعتني في طفولتي ... الى من كان دعائها سر نجاحي خالتي الحنونة 

... زوجي الواليالى رفيق مشواري وشريكي في هذا الجهد  

حبة الى الذين وقفوا دائماً الى جانبي ... إخوتي وأخواتي األ  

   

 

 الى كل هؤالء أُهدي هذا الجهد المتواضع...

 

                                                                                                   

الباحثة:    

 غزل الدباس
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 شكر وتقدير

 

مين محمد سيد على الرسول األ لسالمالحمد هلل رب العالمين الذي علم االنسان ما لم يعلم والصالة وا

 األنبياء وخاتم المرسلين،وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين .

الى أستاذي  أتقدم بالشكر والتقدير و على إكمال هذا البحث المتواضعبداية أشكر هللا الذي أعانني 

جهده الكبير شراف على هذه الرسالة ،وعلى السكارنة لتفضله بقبول اإل خلف باللالفاضل الدكتور 

 يةً على هذه الرسالة.الذي بذله ،وتوجيهاته السديدة التي انعكست آثارها جل

كل من ساعدني في تسهيل عملية الحصول على البيانات  كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر الى

المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية في  إلتمام هذا البحث وأخص بالذكر الالزمة والمعلومات

 . ستاذ عالء ياسين موعة طالل أبوغزاله األمج

الى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة،وقد زادني شرفاً قبولهم مناقشة يطيب لي أن أتقدم بالشكر  كما

 هذه الرسالة .
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 ملخص الدراسة باللوة العربية 

 أثر التدريب المبني على الجدارات في تحقيق كفاءة أداء العاملين

 )دراسة تطبيقية في مجموعة طالل أبوغزاله(

 إعداد:

 غزل منورأحمد ابوعزام الدباس

 إشراف الدكتور:

 لسكارنةبالل خلف ا

في أداء العاملين  في تحقيق كفاءةالتدريب المبني على الجدارات  على أثرإلى التعرف  الدراسة هدفت   

التدريب المبني على -هذه الدراسة، المتوير المستقلوقد تضمنت متويرات  غزاله،مجموعة طالل أبو 

. والمتوير التابع اإلتجاهاتو قفص المواالمعرفية، تشخيك القدرات الجدارات بأبعاده: المهارات، إمتال

مجتمع  تضمنوقد  .حل المشكالتي وجير االستراتاالنجاز، التفكيالسعي نحو : أداء العاملين بأبعاده-

( 150العاملين في مجموعة طالل أبو غزالة في المملكة األردنية الهاشمية البالغ عددهم ) كافةالدراسة 

 .االستبانة؛ ( فردا مستجيبا ألداة الدراسة81تكونت عينة الدراسة من ) نفي حي فردا،

إستبانة  تطوير وتم التحليلي،فقد تم إستخدام المنهج الوصفي  الحالية الدراسة غايات وأهداف ولتحقيق

االساليب االحصائية , وتم إسخدام العديد من بالرجوع للدراسات السابقة ذات العالقة بمتويرات الدراسة 

النحرافات المعيارية وتحليل اإلنحدار المتعدد وإختبارات المالئمة مثل المتوسطات الحسابية وا

وبعد التحليل االحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل للنتائج  الطبيعي،االحصائية مثل إختبار التوزيع 

 التالية:

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتدريب المبني على الجدارات على أداء العاملين في مجموعة طالل أبو

تأثير ذو داللة إحصائية  إلى وجودغزالة وأما فرضيات الدراسة الفرعية فقد كانت نتائجها تشير  

تأثير ذو داللة إحصائية المتالك القدرات  وعدم وجودللمهارات واالتجاهات على السعي نحو االنجاز 

شخيص المواقف ذو داللة إحصائية لت أثرالمعرفية وتشخيص المواقف على السعي نحو االنجاز.ووجود 
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 ذو داللة إحصائية للمهارات واالتجاهات على حل المشكالت أثرجي ووجود يعلى التفكير االسترات

بينما لم يكن لألبعاد )إمتالك القدرات المعرفية وتشخيص المواقف( أثرعلى حل المشكالت في مجموعة 

 طالل ابو غزالة وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات ومنها :

وتعزيز مهارات   جية لتدريب الموارد البشرية مستندة إلى الجداراتيية بضرورة تعزيز إستراتالتوص

حل المشكالت لدى العاملين في المجموعة وضرورة دراسة متويرات الدراسة في قطاعات وشركات 

 أخرى.
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Abstract 

The current study objective is to identify the effect of the competency-based training on the 

employees' performance in Talal Abu Ghazaleh Group.  The study includes two variables: 

the first one is the independent variable; competency-based training with its dimensions: 

skills, possessing cognitive abilities, diagnosing situations and trends. The second one is the 

dependent variable; the performance of employees with its dimensions: the pursuit of 

achievement, strategic thinking and problem solving.The study community includes all the 

employees of Talal Abu Ghazaleh Organization in the Hashemite Kingdom of Jordan, in a 

total of 150 individuals, whereas the study sample consists of (81) individuals responded to 

the study tool; questionnaire.To achieve the goals and objectives of the study, the 

descriptive analytical approach is used, and a questionnaire was developed by the 

researcher referring to previous studies related to the study variables, the questionnaire 

finally consists of 46 items. Multiple statistical methods were used include the average, 

standard deviation, regression analysis and statistical fit tests such as the normal 

distribution test. After the statistical analysis of the study data, the following results were 

reached: There is a statistically significant effect of skills and attitudes on the pursuit of 

achievement and there is no statistically significant effect of possessing cognitive abilities 

and diagnosing attitudes on the pursuit of achievement. There is also a statistically 

significant effect of diagnosing attitudes on strategic thinking and a statistically significant 

effect of skills and attitudes on problem solving. 
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 The researcher recommends the following: Strengthen a training strategy for human 

resources based on competencies and improve the skills of problem solving for the 

employees in the group 

 

 

 

 

  

 


