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 في شركات الطيران لغرض تحقيق جودة الحياة الوظيفية  لعاملينأنظمة التدريب وتأهيل اتطوير 
 1نرمين السيد محمد محمد الحطاب

 االسكندرية - المعهد العالي للسياحة والفنادق

 امللخص معلومات املقالة              

تقررها المنظمات الدولية للطيران  يهدف البحث الى تقييم الوضع الحالي ألنظمة التدريب التي 
المدني لغرض بيان مدى فاعلتها في تحقيق جودة الحياة الوظيفية للعاملين في شركات الطيران 
والضيافة الجوية، ومن ثم تقرير تقديم تصور مقترح يعدل من هذا الوضع لصالح زيادة معدالت 

الوصفي التقييمي في دراسة  الرضا لدي العاملين. انطلق البحث من خالل استخدام المنهج 
الوضع الحالي ألنظمة التدريب في شركة مصر للطيران، وكذلك استخدم المنهج االستنباطي 
لتصميم تصور مقترح يحقق جودة الحياة الوظيفية.  توصلت الدراسة الى  قبول الفرض القائل  

يحقق جودة الحياة بأن التصور المقترح الذي يستند على تعديل الوضع الحالي ألنظمة التدريب 
% بناء  99الوظيفية للعاملين في شركة الطيران  بنسبة ثقة كبيرة وبقوة تفسيرية تقترب من نسبة 

 علي ردود عينة البحث.

   مقدمة
الوظيفية بمنأى عن التأثر بالتغيرات والتحديات والظروف المصاحبة للتحوالت االجتماعية  لم تكن مكونات بيئة الحياة

آخر  بط بشكل أو بتالتي تر  واإلداريةتبطة بالتمييز على أساس التحصيل العلمي وامتالك المهارات الفنية المتسارعة المر 
ع مفهوم الرضا الوظيفي ليشمل جوانب أخري تتعلق بالمعرفة والتحصيل  سو ؛ مما المعلوماتية وتكنولوجيا االتصالبعصر 

 والتدريب وامتالك الحلول والقدرات الخاصة. 

مفهوم جودة الحياة الوظيفية الذي اشتمل على جوانب متعددة التصقت بهذا المفهوم منذ سبعينات القرن  وتبلور ذلك في 
االستقرار الوظيفي وتحسين األجور والرعاية الصحية واالجتماعية  من جانبولكنه اقتصر علي ما يتعلق بالرضا الماضي 

والحصول   ، و يحقق لهم الذات بما يحقق طموح الموظفين ؛ مرنةلى تلك الهياكل الإوالتحرك من الهياكل التقليدية الجامدة 
 (. 2019 )عبد الوهاب، سبات الوظيفيةتعلى أقصي المك

ل مع وتمثل أنظمة التدريب وسيلة للتحفيز واكتساب المهارات والتحصيل العلمي والمعرفة السلوكية التي تضمن التعام
لوظيفي؛ بما يحقق كثير من درجات الرضا في كافة منظمات سبل الترقي والتميز ا مستوي األداء الفعال، وضمان

 األعمال، ولكن ذلك مرهون بضمان تحقيق فاعلية هذه النظم ومدي تحقيقها لألهداف التي صممت من أجلها. 

ويتميز النشاط التدريبي للشركات التي تعمل في مجال الطيران والنقل الجوي بخصوصية تتميز بها عن غيرها من 
أن التدريب في تلك الشركات يتم من خالله منح  لىإ  لتي تعمل في المجاالت األخرى، ويرجع السبب في ذلكالمؤسسات ا

االعتماد الدولي من منظمات الطيران العالمية، وكذلك تمنح على أساسها المنظمة الدولية المسئولة عن إصدار التشريعات 
تراخيص العمل لشركات الطيران وذلك في   -ا مدينة مونتريال بكنداوالتي مقره -والقوانين الملزمة لهيئات الطيران المدني

 ( 2017، ديوب) حالة وفائها بالمتطلبات الخاصة بالسالمة الجوية للطائرة ومن على متنها
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تحقيق اشتراطات منظمات الطيران إن كانت عن دور أنظمة التدريب المعتمدة لدي شركات الطيران؛ ف التساؤل المهمويبقي 
  .اشتراطات جودة الحياة الوظيفية للعاملين بهذه الشركات؟ وهيئاتها المعتمدة.  فهل تحقق أيضا  المدني 

 مشكلة البحث  
ثمرة األعمال التي بدأها فريق الخبراء المعني  (PANS-TRG)التدريب  –تعتبر وثيقة إجراءات خدمات المالحة الجوية 

ة المكملة للقواعد والتوصيات الدولية والتي تتناول بوجه عام برامج ، وهي الوثيقاإلجازات لشركات الطيران المدني بمنح
لشركات الطيران والمالحة الجوية والصادرة من منظمة الطيران التدريب والتقييم القائمين على الكفاءة التي يتقرر توافرها 

 ( 2016 )ايكاو، المدني الدولية

يب تطبيقها عند توفير التدريب للعاملين في مجال الطيران من خالل  واذا كانت هذه الوثيقة التي يتعين على مؤسسات التدر 
العتماد لدي غرض اتراعي متطلبات الكفاءة التي تتقرر ل -مجموعة إجراءات ومنهجية تشمل التدريب اإلداري والفني

ة الوظيفية التي تهم فأنها ال تتناول اشتراطات تحقيق الرضا الوظيفي أو جودة الحيا -المنظمات الدولية للطيران المدني
 العامل المتدرب في المقام األول. 

واذا كانت أبعاد جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران تتحدد من خالل ضمان االحتياجات ذات المرتبة الدنيا: والتي  
ات تتضمن احتياجات الصحة والسالمة والحماية من األمراض واإلصابات بمجال العمل وخارجه، وكذلك االحتياج

االقتصادية واألسرية: والتي تتضمن األجر واألمن الوظيفي، وكذلك من خالل ضمان االحتياجات ذات المرتبة المرتفعة: 
وهي االحتياجات االجتماعية والتقدير الوظيفي، واحتياجات تحقيق الذات: وتتضمن العمل على توفير أقصي فرصة  

   (Marta et al, 2013) .محترفإلظهار قدرات العامل داخل شركة الطيران كمتخصص و 

مثل الحاجة للترقي   ؛التساؤل عن أبعاد جودة الحياة الوظيفية ذات العالقة بأنظمة التدريب في شركات الطيران فيبقي
 والتعلم وتعظيم المشاركة الوظيفية واألمن الوظيفي وخالفه، ولذلك تتركز تساؤالت البحث فيما يلي: 

 .ب والتأهيل العلمي جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران؟ التدريهل يدعم الوضع الحالي لنظام  .1
 .؟ي شركات الطيرانتقديم تصور مقترح ألنظمة التدريب والتأهيل العلمي يحقق جودة الحياة الوظيفية ف نهل يمك .2

  أهمية البحث
 البحث من خالل المحاور التالية  تنبع أهمية هذا

 ألهميته القصوى في  و اإلداري بشركات الطيران والضيافة الجوية نظرا  لفني أاالهتمام بالنشاط التدريبي سواء ا  .1
حصول على االعتماد والثقة للمنظمات الدولية بجانب إثبات االهتمام بالعنصر البشري أساس عملية التطور والنمو  ال

 والمنافسة في قطاع الخدمات الجوية.
لبات جودة الحياة الوظيفية للعاملين بجانب متطلبات متطيق تحقغرض دعم أنظمة التدريب الحالية بما يطورها ل  .2

 واشتراطات المنظمات الدولية للطيران المدني.  
دعم االقتصاد القومي بالسعي نحو تحقيق الكفاءة الوظيفية الفاعلة للرقي بقطاع السياحة من خالل دعم شركات  .3

لجوية، وكذلك الرقي الوظيفي الذي تتحقق من  المة ا في مجال الس التنافسية العالميةالطيران الوطنية للوصول الى 
 خالله جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

أنها  الباحث اول المستجدات العلمية التي تدعم وتطور مفاهيم جودة الحياة الوظيفية التي يعتقددعم المكتبة العلمية بتن .4
 تتحقق كذلك بكفاءة عمليات التدريب وأنظمته.
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 أهداف البحث
 ؤالت البحث تتمثل أهدافه فيما يلي:  ل تسامن خال 

 دراسة الوضع الحالي لنظام التدريب والتأهيل العلمي وبيان األثر على جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران.  .1
تقديم تصور مقترح ألنظمة التدريب والتأهيل العلمي يحقق جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران بالتطبيق على     .2

 لطيران. مصر ل شركة

 فروض البحث
 وأهدافه تتمثل فروض البحث فيما يلي: وأهميته، في ضوء مشكلة البحث 

 ال يدعم الوضع الحالي لنظام التدريب والتأهيل العلمي جودة الحياة الوظيفية في شركة مصر للطيران.  .1
بالتطبيق على  كات الطيرانفي شر  ال يحقق التصور المقترح ألنظمة التدريب والتأهيل العلمي جودة الحياة الوظيفية .2

 . شركة مصر للطيران

 منهج البحث
 Evaluative Descriptive Researchلفروضه يتبع الباحث المنهج الوصفي التقويمي   ألهداف البحث واختبارا  تحقيقا  

الحالي   الوضع استقراء واقع أنظمة التدريب في شركات الطيران واالستقصاء عن  بعد من خالل أسلوب المسح الميداني
في تقديم تصور مقترح لتحسين  Deductive Method، ثم استخدام المنهج االستنباطي في شركة مصر للطيران تقييمهو 

استخدام المسح   كذلكهذا الوضع بما يتمشى مع مطليات منظمات الطيران المدني وتحقيق جودة الحياة الوظيفية، ومن ثم 
    ر في تحقيق جودة الحياة الوظيفية.التصو  الميداني لغرض التحقق من معنوية هذا

 تنظيم البحث
اإلطار النظري من خالل لمشكلته واإلجابة على تساؤالته، واختبارا  لفروضه تم تنظيم  تحقيقا  ألهداف البحث وحال   

 .طار التطبيقي  للبحثإلا، و والتصور المقترح للبحث

 اإلطار النظري والتصور المقترح للبحث
النظري ألنظمة التدريب وتأهيل العاملين، وكذلك سبل تحقيق جودة الحياة الوظيفية  الجانبى عرض لإ طاراإليهدف هذا 

من خالل عرض األدب والدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم العامة لذلك، حتي بيان التحديات التي تحد من تحقيق 
يم تصور مقترح  يتم من خالله تطوير أنظمة التدريب  م بتقدتجودة  الحياة الوظيفية بالتطبيق على شركات الطيران، ويخت

من   الجزءلطيران، بغرض تحقيق جودة الحياة الوظيفية، وعليه تم تناول هذا لوتأهيل العاملين في شركات الطيران مصر 
 خالل ما يلي: 

 النظري من خالل الدراسات السابقةطار أواُل: عرض لإل
حيث يعتبر من  Quality of Working Lifeلح المختصر الذي يعني المصط QWLجودة الحياة الوظيفية المعني ب

  (Dupuis, 2009).   المفاهيم اإلدارية المهمة التي تصب في تحسين بيئة العمل وحياة العاملين فيها

د في  درجة التميز التي توج  -ومنها شركات الطيران  –وتمثل جودة الحياة الوظيفية في الشركات ومنظمات األعمال 
ليها البعد اإلنساني الذي يساهم في تحقيق إ قة بين العامل وبيئة العمل مضافا  لعمل وشروط الوظيفة التي تحدد العالا

( التي  Sinha,2012ليه دراسة )ي الفرد والمنظمة، وهذا ما ذهبت إالرضا وتحسين القدرات في أداء األعمال على مستو 
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فراد وتطلعاتهم الوظيفية وبيئتهم الخاصة  اء بحياة األثل في درجة االعتنية يتماة الوظيفأضافت شرطا  لتحقيق جودة الحي
  على أداء وأخالقيات العمل. ية والصحية، والذي ينعكس إيجابيا  االجتماعية والثقاف

 وإنما بتلك التعريفات العريضة لجودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران،  -في هذا البحث –وأن الباحث ال يعتني كثير 
بما يحقق الرضا الوظيفي، وحل مشكالت  تلك الشركاتيختصر ذلك المفهوم في المردود اإليجابي لنظام التدريب في 

 . ةالعمل وضمان الترقي، وتكافؤ الفرص على معيار المعرفة التي هي مخرجات العملية التدريبي

ة منها ما يتعلق بتلك الجودة المعنية بتطوير لوظيفيأبعاد تحقيق جودة الحياة اHayrol Azril (2010 )ولقد حددت دراسة 
أنظمة التدريب في شركات الطيران، وتتمثل في ضرورة توازن الحياة الوظيفية والشخصية، وفاعلية نظم االتصاالت 

 .الوظيفية والعالقات مع الزمالء وبيئة العمل المادية، واألمان الوظيفي، والسالمة المهنية، والسياسات التنظيمية

المستند  ISDترتكز على نظم التعليم  البد وأنأن منهجية التدريب  ( 2016) ايكاو مة الطيران المدني الدولير منظوتقر 
للمرونة والقدرة   الى التدريب القائم على الكفاءة، ولكن تركت المنظمة منهجية تنفيذ البرامج التدريبية لكل شركة طيران وفقا  

بتحليل االحتياجات والتصميم واإلنتاج والتقييم لهذه  ؛ بحيث يكون مرتبطوالفني بهاداري على احتواء النظام الوظيفي اإل
االحتياجات، وبالتالي فمن غير الواضح هل إجراءات الكفاءة التي أوضحتها المنظمة تتعلق بمعايير األداء وتحليل 

ن  أجودة الحياة الوظيفية؛ السيما و  تحقيق أو بمعني أفضل ،الوظائف والمهام فقط أم يدخل ضمنها تحقيق الرضا الوظيفي
  .(1) جدولمنهجية اإليكاو في تنفيذ البرامج التدريبية قد تنضح من 

 ( منهجية اإليكاو في نظم التدريب لشركات الطيران1) جدول
 النتائج المراحل الفئة
 التحليل األولي  -المرحلة األولي   التحليل

 ظائف تحليل الو  -المرحلة الثانية
 تحليل مجموعة العمل  -الثالثةحلة المر 

 مقترحات التدريب ومبراته ومسار العمل المقترح. 
 .وصف المهمات ومعايير األداء

 خصائص المتدربين ومهاراتهم ومعارفهم القائمة.
التصميم 

 واإلنتاج
 تصميم منهج التدريب -المرحلة الرابعة

 تصميم الوحدات التدريبية -المرحلة الخامسة
 إلنتاج واختبار اإلعداد  ا –سادسة لمرحلة الا

   .أهداف التدريب واختبارات التمكن وتسلسل الوحدات 
  . أسلوب التقديم وتقنيات ووسائل التدريب ومشروع المواد

 .إنتاج جميع مواد التدريب -التدريبية 
 التنفيذ للبرامج التدريبية  -المرحلة الثامنة التقييم

 دريبا بعد التتقييم م -المرحلة التاسعة 
 . تجربة الدورة التدريبية والمراجعة عند االقتضاء 

 .تقييم فعالية التدريب ووضع خطط لإلجراءات العالجية
 ( (ICAO,2016المصدر: 

كأهم سبل  المنشودبالرضا  أن هذا النظام الذي يمثل الكفاءة من وجهة نظر منظمة الطيران المدني الدولي ال يهتم كثيرا  
 الباحث عن الموظف سواء الفني أو اإلداري  ىفوأثرها تتحقق من مردود العملية التدريبية  ية، والتية التدريبتحقيق الكفاء

وتبقي اإلجابة عند تقييم البرامج التدريبية للعاملين بشركات الطيران للوقوف على المستهدف مقدرات جودة الحياة الوظيفية. 
 فية.ياة الوظيمن العملية التدريبية وما يتعلق بجودة الح

والتي من خاللها يتم معرفة   ،ليها من أهم الضمانات لسالمة النظم التدريبيةإ وتعد عملية تقييم البرنامج التدريبية المشار 
مدي تحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه المحددة، وبيان نواحي القوة والضعف فيه، وتقسم عمليات التقييم تلك الى أربعة  

 (Donald, 2013) ي: ل فيما يلمراحل أساسية تتمث
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: التقييم قبل عملية التدريب، ويشمل أهداف البرنامج التدريبي وتنظيمه وتصميمه، وتحديد احتياجات ىالمرحلة األول .1
 المتدرب، ومعلوماته وسلوكياته.

لتدريب،  ر عملية االمرحلة الثانية: التقييم أثناء البرنامج التدريبي، ويشمل أهداف البرنامج التدريبي وتنظيمه، وسي .2
 النتائج المتتالية التي يحققها، وردود أفعال المتدربين تجاه التدريب والمعلومات والسلوكيات.و 

المرحلة الثالثة: التقييم بعد انتهاء البرنامج التدريبي وتتضمن أهداف البرنامج التدريبي ومدي التغير في السلوك  .3
 . مه من عد فيةالوظيفي وعما اذا كان حقق جودة الحياة الوظي

المرحلة الرابعة: التقييم أثناء ممارسة العمل الوظيفي ويتصل ذلك بمدى اإلفادة من البرنامج التدريبي ومدي التحسن   .4
   .في السلوك الوظيفي ومن ثم جودة الحياة الوظيفية

ج نموذ همهامن أ سالمة أنظمة التدريب بصفة عامة  مجموعة نماذج عالمية لتقييم مدى ليإشير في هذ البحث أو 
من أشهر نماذج تقييم أنظمة التدريب، ويتكون  أنهKim Tan (2013 )ر حيث يعتب  Donald Kirkpatrickكباتريك كير 

ويتضمن مرحلة رد الفعل: وهي   ،متتابعة لتقييم البرامج التدريبية من أربعة مستويات من التقييم تمثل هذه المستويات طرقا  
لذلك،   محدد البرنامج التدريبي ككل ويمكن استخدام مقياس أو استبيانبين تجاه عل المتدر التي تتمثل في قياس مستوي رد ف

ن في سلوك المتدرب ومهاراته ويمكن استخدام االختبارات الشفوية والتحريرية ومالحظة يمرحلة التعلم: وهي قياس التحسثم 
  .سلوكياته

( لتحليل اتجاهات المديرين 2013) سة عطاهدفت درا ك الوظيفيوالسلو وبشأن عالقة أنظمة التدريب بالتغيرات التنظيمية 
نحو العالقة بين ممارسات التدريب والتغير التنظيمي في تحدي شركات مصر للطيران، وتوصلت لرفض صحة الفرض  

لتغيير ثقافة ا حقيقالقائل أن ممارسات التدريب المتبعة في شركة مصر للطيران المبحوثة ال تحقق األهداف المطلوبة لت
التدريب نتائجه المرجوة في تطوير األداء الوظيفي، ويري الباحث أن تلك الدراسة تناقش جزء من إشكالية دم تحقيق لع

واكتفت  لحياة الوظيفية في شركات الطيران، ولكن تلك الدراسة لم تقدم حال  حدى صور جودة اإالدراسة الحالية بشأن تحقيق 
 بمالحظة الظاهرة.

أن ممارسات إدارات الموارد البشرية وتأثرها بأنظمة التدريب في دراسة   Shehata (2013)اسة ق بينت در وفي هذا السيا
هات وسلوكيات طبقت على الشركات الوطنية والشركات األجنبية العاملة في مصر، حيث توصلت الى أن ثقافة واتجا

عداد  إ الموارد البشرية عند  بممارسات تالي أوصتى فاعلية أنظمة التدريب وربما تحد منها وبالالعنصر البشري تؤثر ف
  البرامج التدريبية.

الضوء علي أن المنطق األساسي لنجاح أي نظام تدريبي السيما  سلطحيث ت السابقة  أهمية الدراسةشير في البحث الي أ
هم، أو وسلوكيات اتجاهاتهممن استيعاب ثقافة الموارد البشرية و له في مؤسسات متنوعة األنشطة مثل مؤسسات الطيران البد 

 باألحرى مسببات تحقيق جودة الحياة الوظيفية لهم ومن ثم استخدام ذلك في تطوير أنظمة التدريب الفني واإلداري.  

دعم أنظمة  بتجاه السابق ولكن من خالل مقصد تنمية الموارد البشرية اإلSanghamitra (2011 )دراسة  نتهجتولقد ا
الخارجية  باألنظمةالتدريبية في الشركات  األنظمةلى ضرورة دعم إ الدراسة وصلتث تحي شركات؛داخل الالتدريب الحالية 

بتتبع أي  -كما الدراسة الحالية -أن هذه الدراسة تنادي لىإعنصر البشري، ويشير الباحث لغرض ضبط المهارات وتنمية ال
وهو ما  تنمية العنصر البشري  لمنشود في ق الرضا ال لتطوير أنظمة التدريب الحالية بالمصادر الخارجية لغرض تحقييسب

 من خالل تحقيق جودة الحياة الوظيفية. إال تحقيقه يعتقد بعدم
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 ترح لتحقيق جودة الحياة الوظيفيةثانيًا: التصور المق
ضمن فاعلية  ن من خالل مجموعة مؤشرات تيستهدف التصور المقترح تحقيق جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيرا

  الباحث اقتراحات عنها تتمثل فيما يلي:ريب يقدم نظمة التدأ
 مؤشرات قيادية

 في تحقيق ما يلي: في شركة الطيران من النظام التدريبي وتتضمن االستفادة 
 .القدرة على توجيه وتعليم المرؤوسين .1
 .لقدرة على إبداء الرأي وتقديم مقترحات تطوير الشركةا .2
 ين.ع المرؤوسالتعامل مل النقد اإليجابي عند بتباع سإ .3
 استحداث أساليب إدارية في العمل. .4
 . السماح للعاملين بإظهار مهاراتهم وإبداعهم في العمل .5

 في اتخاذ القرارات  مؤشرات المشاركة
 في تحقيق ما يلي: في شركة الطيران وتتضمن االستفادة من النظام التدريبي 

 اذ القرار. ين في اتخكة العامللمشار  ةالمناسب يةتوفر القدرات التدريبية التأهيل .1
 إلشراك العاملين في وضع الرؤية والخطط المستقبلية. ةالمناسب يةتوفر القدرات التدريبية التأهيل .2
 القدرات التدريبية من حل المشكالت واتخاذ القرارات العاجلة.  زيادة .3
 .البرامج التدريبية المرؤوسين للقيام بأعباء التفويض بصالحيات الرؤساء تأهيل .4
 .قدرات التدريبية المشرفين لتغيير استراتيجيات محددة تبعا  إلدارة األزمات واالختناقات في األداءلا تأهيل .5

 تكنولوجيا المعلومات مؤشرات استخدام
 في تحقيق ما يلي: في شركة الطيران وتتضمن االستفادة من النظام التدريبي 

 .ماتيا المعلو ت تكنولوجتفيد البرامج التدريبية في دعم استخدام تطبيقاأن  .1
 .البرامج التدريبية فاعلية في التحول الرقمي لألداء في الشركةأن تحقق  .2
 .ن في التأهيل التكنولوجييقف التأهيل البشري عائقا  عن التحسأن ي .3
 . تساهم التكنولوجيا المستخدمة في تقليل الجهد وتأخير اإلنجاز وإعاقة العملأن  .4
 .أماكن العمل البد من توافرها فيت ة وتطبيقاعلى أجهز  التدريب التكنولوجيأن يستند  .5

 مؤشرات األمن الوظيفي
 في تحقيق ما يلي: في شركة الطيران وتتضمن االستفادة من النظام التدريبي 

 هناك ارتباط بين العملية التدريبية ونظام الحوافز والترقية.أن يكون  .1
 وفقا  لمعيار الكفاءة. القيادية د المناصبتدعم البرامج التدريبية المتخصصة مهارات تقليأن   .2
الستغناء عن بعض العاملين نتيجة عدم  سببها الخوف من اة التي يكون ناامعال أن تخفف البرامج التدريبية من .3

 . النظام الرقمي والتكنولوجي في األداء ىالرغبة في التحول ال 
 أن يحقق التدريب االستقرار الوظيفي داخل شركة الطيران.  .4
الستغناء عن العاملين عن امتقدمة من األمان الوظيفي نتيجة عدم قدرة اإلدارة  ب مستوياتقق التدرييحأن  .5

 .المدربين المهرة
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ن ترتبط بمجموعة من  البد وأ  -هاليإ اإلشارة والتي سبق  -يرى الباحث كفاءة أنظمة التدريب التي تقررها منظمة الطيران و 
 ، مخرجات العملية التدريبية تحقيق جودة الحياة الوظيفية أريد منذا ما إالكفاءة  البد من توافرها لتحقيق تلك المؤشرات

داري في شركات  الفني أو اإلتدريب اليتضمنها نظلم  الواجب أن جموعة من المؤشرات التي ويمكن للباحث اقتراح م
 وتتمثل تلك المؤشرات المقترحة فيما يلي: ،الطيران

 .واإلداريةبجانب الكفاءة في كافة المجاالت الفنية  الفاعلية ريبي يحققأن تستخدم شركة الطيران نظام تد .1
 فيذ البرامج التدريبية الالزمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء شركة الطيران. ن يتم رصد موازنة مالية كافية لتنأ .2
 الطيران.في شركات لتدريبية يمكن االستعانة بمؤسسات تدريب خارجية تعالج النقص في الخبرة والكفاءة والمهارات ا .3
  ، لتي تحقق الكفاءة والفاعليةالوظيفية ا باألهدافالبد من التقييم السليم لمخرجات العملية التدريبية وربط هذا التقييم  .4

 الرضا وجودة الحياة الوظيفية. قو بمعني أدق تحقأ
 .وإداري فني  وإشراف ية وتنظيممن قاعات ومحاضرين ومواد علم ربيبةتدالالدعم الكامل للعملية   الحاجة الى .5
في   شركة الطيران اتجاها   تهجتنالسحابية والتعليم عن بعد البد أن  األنظمةفي ظل التحوالت الرقمية واستخدام  .6

 التطور من هذا السبيل. 
  ة اإلدارييذ البرامج لواقع االفتراضي في تنفوتكنولوجيا واأنظمة المحاكاة،  بإدخالالبد من تحديث أنظمة العرض  .7

 ت الطيران. في شركا والفنية
 التدريبية التي تحقق الكفاءة والفاعلية المرتبة بالجودة الوظيفية. باألهدافتحديد االحتياجات التدريبية وربطها  .8
 ؛المتدربينبين وتكون المشاركة بين المخططين للنظام التدريبي و  ،تباع نظام المشاركة في تخطيط عملية التدريبإ .9

 . لية التدريبية التي تحقق الجودةف من العمضبط الهد هذا دور كبير فيلو 
 .ربيبةالتديجب أخذ كافة اشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي في االعتبار عند تخطيط وتنفيذ وتقييم العملية  .10
بالرؤية والرسالة   ضبط ساعات ومواعيد التدريب بما يحقق أكبر قدر من الجودة والهدف المنشود مرتبط   .11

 . ة الطيرانيجية لشركاالسترات

شرات الوضع الحالي من خالل المؤ  رف علىلى التعإويتم بناء على ما سبق تصميم التصور المقترح الذي تميل فلسفته 
الوضع   وما يجب أن يتم حذفه من ذلك ، صه، وما يجب أن يتم تقليليهإ إضافته ثم النظر في ما يجب أن يتم  ؛السابقة

  ، جودة الحياة الوظيفية بمؤشراتها التي سبق عرضها أركاناألمر لتحقيق  يتطلبيران وما عة عمل منظمات الطالنظر لطبيب
 وتتضمن عناصر التصور المقترح فيما يلي:

 التدريب في شركات الطيران مظنلالحالي  عده من الوضب استبعاما يج
 ما يلي: استبعاد يتضمن

 ترجاع.قين واالسلنظم التدريب التقليدية المستندة على برامج الت استبعاد .1
 .خالل المطبوعات واالختبارات اليدوية اليدوي منتقييم األداء التدريبي  استبعاد .2
 .عمليات التدريب العشوائي غير المخطط تبعا  لحاجة وقدرات وتأهيل العامليناستبعاد  .3
وضع وتحسين الأي قدرات تأهيلية للمتدربين أو تساعدهم في الترقي البرامج القديمة التي ال تضيف  استبعاد .4

 .فيالوظي
 . كافة المحاضرين غير المؤهلين وفقا  الشتراطات منظمات الطيران المدني استبعاد .5
 أي برامج تدريبية ال تتعلق باستراتيجية الشركة ورؤيتها المعلنة. استبعاد .6
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 التدريب في شركات الطيران  منظلاإلضافة الى الوضع الحالي 
 ما يلي:  اإلضافة تضمنت

 .فتراضي في العملية التدريبيةالواقع االلمحاكاة و نظام اإضافة  .1
 .والتقييم السحابي دون التدخل من العنصر البشري  االختبار اإللكتروني إضافة  .2
 .إضافة االختبار القبلي والبعدي للبرامج التدريبي .3
 . العمل ىبي ومستوي التأهيل بعد العودة التقييم المردود التدري .4
 .حوافز والترقياتفيها بال االختبار ربط البرامج التدريبية ودرجات .5
 . القرارات والمراكز القيادية ذاخودرجات االختبار بشغل مراكز اتربط البرامج التدريبية  .6
 .ربط التوفق في تدريبات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة المحاكاة بالمراكز الوظيفية ذات التأثير .7
 .ج( ظام المدمالتشارك بين نموذج التدريب الصفي واإللكتروني ) الن .8
 .ورش عمل في أماكن العمل والتأهيل الميداني .9

 .استخدام قاعات فيديو كونفرنس مجهزة  للتدريب عن بعد .10

 التدريب في شركات الطيران   منظل يص أو التخفيض من الوضع الحاليالتقل
 ما يلي: تخفيض يتضمن
 .االعتماد على المراكز التدريبية خارج الشركةتخفيض   .1
 .لفني والتدريب اإلداري التدريب اراتيجيات الفصل بين است .2
 . الكافي االعتماد على مدربين من داخل الشركة دون التأهيل العلمي والعملي تخفيض .3
 .خفض االعتماد على المواد العلمية التقليدية النظرية ودعم ورش العمل والمحاكاة .4
 .سبب ماوظيفية ل تخفيض التدريب خالل ساعات العمل الرسمي لعدم انشغال المتدرب بمهام .5

  ، مدي الحاجة لتطوير النظام الحالي للتدريب في شركات الطيران  االطار النظري للدراسة موضحا   تم تناول خالصةالو 
ة معنوي منه،  ويبقي االختبار العملي لمدى الي بالزيادة واالستبعاد والنقصقدم تصور مقترح يعدل من الوضع الحولهذا 

 . في المبحث التالي هاولتن ما يتموهذا  هذا التصور المقترح،

 االطار التطبيقي  للبحث
 ، دور أنظمة التدريب وتأهيل العاملين في تحقيق جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيرانلى تقديم الدليل العملي لإيهدف 

ها يان مجتمعوب ،طار عام يشمل الهدف منهاإطار من خالل دراسة اختبارية تتضمن عرض منهج و ويتم تناول ذلك اإل
طار  إلحصائي المستخدم، كما يتناول اإلا، ثم شرح ألداة جمع البيانات وعرض لألساليب اإلحصائية والبرنامج اوعينته

تناول ذلك من  مالتطبيقي االختبارات اإلحصائية الوصفية واالستداللية الختبار فروض الدراسة وتحقيق نتائج البحث ويت
 خالل ما يلي: 

 يةاالختبار   ج الدراسة: اطار ومنهأوالُ 
 حيث يتم تناولها من خالل ما يلي:

 الهدف من الدراسة االختبارية
تهدف الدراسة الى اختبار مدي فاعلية أنظمة التدريب وتأهيل العاملين في تحقيق جودة الحياة الوظيفية بعد إحداث التطور 

 المقترح من خالل البحث. التصورني المطلوب لها من خالل تب
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 سة ينة الدرامجتمع وع
 يتضمن مجتمع وعينة الدراسة ما يلي: 

يشمل مجتمع الدراسة كافة العاملين الفنيين والمدنيين في شركات الطيران العاملة في مصر سواء في  مجتمع الدراسة:  .1
واللوجستية وغيرها من الخدمات التي تتطلب التدريب  اإلداريةأو الجوية أو الخدمات المساعدة  األرضيةالخدمات 
 بما يحقق جودة الحياة الوظيفية.  واألداءي العمل المستمر فوالتحسين 

الية والمقترحة التدريب الح أنظمةوذلك لقياس أثر  ، حالة شركة مصر للطيرانتتضمن عينة الدراسة عينة الدراسة:  .2
ات في مستوي تلفة من العاملينطاعات مخقوتشمل العينة العشوائية  ،على الحالة الوظيفية ومدي تحقيق جودتها

  200ال  كامال  وكان العدد المستهدف من العاملين ل واقع المجتمع تمثييتمث لضمان ،وفنية متعددة إدارية ووظائف
 . (2) عامل في البداية وكانت الردود وفقا للجدول 

 ردود عينة البحث ( 2)جدول 
النسبة  التكرار 

 المئوية
النسبة المئوية 

 الصالحة 
 ةالنسبة التراكمي 

 
 8.2 8.2 8.2 15 الجوية  الخدمات صالح 

 16.8 8,7 8,7 16 األرضية  الخدمات
 25.5 8.7 8.7 16 الفنية واألعمال الصيانة

 32.6 7.1 7.1 13 الداخلي  الطيران
 41.3 8.7 8.7 16 ايرالنز فالش

 48.9 7.6 7.6 14 العامة  والعالقات التسويق
 57.6 8.7 8.7 16 الجوي  الشحن

 66.3 8.7 8.7 16 اللوجستية  لخدماتا
 82.6 16.3 16.3 30 اإلدارية  الشئون 
 100.0 17.4 17.4 32 المالية  الشئون 

  100.0 100.0 184 االجمالي

تم توزيعها استمارة  200استمارة استبيان من أصل  184تفاصيل عينة البحث والقابلة للتحليل لعدد  ( 2) رقم يبين الجدول 
لتحقيق نتائج هذا البحث السيما أن الحالة المدروسة هي حالة واحدة وهي   باحث كافيةهي نسبة يراها ال% و 92وبنسبة 

 حالة شركة مصر للطيران. 

 راسة بشأن مستوي الخبرة في العملتوزيع عينة الد -
 ( 3) من جدول مستوي الخبرة في العمل وهو ما يتضح لحيث يبين جدول التوزيع التكراري ترتيب عينة الدراسة تبعا    

 العمل في الخبرة مستوي  ( 3) جدول
النسبة  التكرار 

 المئوية
النسبة المئوية 

 الصالحة 
النسبة 
 التراكمية

 3.3 3.3 3.3 6 سنة 15 من أقل  الى سنوات 10 من صالح 
 23.9 20.7 20.7 38 وأكثر  سنة  20 من

 100.0 76.1 76.1 140 سنة 20 من أقل  الى سنوات 15 من
  100.0 100.0 184 جمالياال
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% يليهم 76سنة بنسبة  20الى أقل من  15المبحوثين ذوي الخبرة من  يستغرق  أن تركيز العينة( 3)رقم الجدول  يبين
 .وأهميتهاعلى صدق البيانات  انعكاسا   %  مما يعتبر20.7أكثر من ذلك بنسبة  مستوي الخبرة

 المؤهل التعليميتوزيع عينة الدراسة بشأن  -
 ( 4وهو ما يتضح من جدول ) للمؤهل التعليمياسة تبعا  تكراري ترتيب عينة الدر ث يبين جدول التوزيع الحي  

 التعليمي المؤهل ( 4)جدول 
النسبة  التكرار 

 المئوية
النسبة المئوية 

 الصالحة 
 النسبة التراكمية

 13.0 13.0 13.0 24 متوسط مؤهل صالح 
 65.2 52.2 52.2 96 جامعي مؤهل

 93.5 28.3 28.3 52 عاليا اساتدر 
 100.0 6.5 6.5 12 فوق المتوسط

  100.0 100.0 184 االجمالي

%  52.2توزيع عينة الدراسة بالنسبة للمؤهل التعليمي حيث ترتكز العينة في المؤهل الجامعي بنسبة ( 4)رقم يبين الجدول 
عكس بتأهيل علمي % من عينة البحث تت80د عن % ليشكل كالهما ما يزي28.3والحاصلين على دراسات عليا بنسبة 

 تم استهدافها ضمن توزيع العينة ظائف التيمناسب للو 

 ة بشأن المستوي اإلداري في العملتوزيع عينة الدراس  -
 ( 5حيث يبين جدول التوزيع التكراري ترتيب عينة الدراسة تبعا  للمستوي اإلداري في العمل وهو ما يتضح من جدول )   

 اإلداري للعينة المستوي  ( 5)جدول 
النسبة  رارتكال 

 المئوية
النسبة المئوية 

 الصالحة 
النسبة 
 التراكمية

 13.6 13.6 13.6 25 العليا اإلدارة صالح 
 59.2 45.7 45.7 84 اإلشراقية اإلدارة
 100.0 40.8 40.8 75 التنفيذية اإلدارة

  100.0 100.0 184 االجمالي

، حيث بتبين أن عينة الدراسة موزعة بالتناسب على حجم  اإلداري ي توزيع عينة الدراسة بشأن المستو ( 5)رقم يبين الجدول 
ئدة مما ينعكس علي سالمة مخاطبة العينة للنسب السا ،أو التنفيذية اإلشراقيةالعليا أو  اإلدارةسواء في  إداري كل مستوي 

 .في مجتمع البحث

الوظيفة وهو   ترتيب عينة الدراسة تبعا  لنوع حيث يبين جدول التوزيع التكراري  توزيع عينة الدراسة بشأن نوع الوظيفة: -
 . (6)  ما يتضح من جدول

 الوظيفة نوع ( 6)جدول 
 النسبة التراكمية النسبة المئوية الصالحة  النسبة المئوية التكرار 

 13.6 13.6 13.6 25 إدارية  صالح 
 59.2 45.7 45.7 84 خدمية
 100.0 40.8 40.8 75 فنية

  100.0 100.0 184 االجمالي
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% تقريبُا بينما الوظائف 86 دمية والفنية بنسبة كبيرة تصل الىتركيز عينة الدراسة في الوظائف الخ( 6)رقم يبين الجدول  
 .% تقريبا  14 اإلدارية تصل نسبتها الى

 عرض ألداة جمع البيانات
اصة بمتغيرات الدراسة تتمثل ستبيان لغرض جمع البيانات من المبحوثين تضمنت أسئلة عامة وأخري ختم تصميم قائمة ا

 فيما يلي: 

 القسم األول
ثم بقية التساؤالت المتعلقة بالخبرة ونوع العمل والمؤهل   (وهو اختياري )مجموعة األسئلة العامة: ومنها االسم يتضمن 

   .وي الوظيفيتالدراسي والمس

 ثانيالقسم ال
 من ما يلي:ويتض

أهيل العاملين في شركة مصر للطيران، ويشمل مؤشرات كفاءة السؤال عن كفاءة نظام التدريب الحالي لغرض ت -
 لسلم ليكرت الخماسي. ( مؤشر طلب من المبحوثين بيان درجة الموافقة وفقا  13عددها ) 

قق هذه الجودة وهي القيادية والمشاركة في  السؤال عن مؤشرات تحقيق جودة الحياة الوظيفية من خالل مجموعات تح -
وتحت كل مجموعة مؤشرات فرعية لها طلب  ،م تكنولوجيا المعلومات ومؤشرات األمن الوظيفياتخاذ القرارات واستخدا

 لسلم ليكرت الخماسي. من المبحوثين بيان درجة الموافقة وفقا  
ي سواء باالستبعاد أو اإلضافة أو التخفيض عبر عن  السؤال عن بعض التعديالت المقترحة علي نظام التدريب الحال -

 لسلم ليكرت الخماسي.   من الفقرات وطلب من المبحوثين بيان درجة الموافقة وفقا   كل جانب بمجموعة

 وثينبحاختبار الثبات والصدق في إجابات الم
 .كرونباخ( اختبار الثبات والصدق الداخلي من خالل استخدام أسلوب الفا 7) يبين الجدول  

 كرونباخ  اختبار الثبات والصدق الداخلي باستخدام أسلوب الفا ( 7)جدول 
 رقم العنصر  كرونباخ قيمة الفا

0.975 55 

% تعني قوة الثبات في ردود المبحوثين ومن ثم تحقيق االتساق 97.5تبلغ  (لفا كرونباخأ)لى أن قيمة إ( 7)  يشير الجدول
 ين% يعادل الجذر التربيعي لمعامل الثبات ويعكس الصدق في ردود المبحوث98,7يبلغ   معامل الصدق االداخلي وأم

 عرض البرنامج واألساليب اإلحصائية المستخدمة 
 من خالل تشغيل مجموعة من األساليب اإلحصائية اآلتية: SPSS,24يستخدم الباحث مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 .بات المبحوثينالفا كرونباخ لقياس مستوي الثبات في إجا .1
 مبحوثين.التوزيع التكراري لبيان ترتيب الردود خول البيانات العامة لل  .2
 اختبار )ت( لترتيب إجابات المبحوثين. .3
 .(2R)تحليل االنحدار المتعدد الختبار فروض الدراسة بداللة )ف( اإلحصائية وبيان معامالت التفسير بداللة مربع االرتباط   .4
 .الحياة الوظيفيةبيان مدي العالقة بين االطار المقترح لنظام التدريب بشركة الطيران وبين جودة  تحليل االرتباط بيرسون ل .5
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 ثانيًا: التحليل اإلحصائي الوصفي
 كما يلي:  الترتيبية لمتغيرات الدراسة  األهميةوذلك لبيان    اإلحصائية  يتم استخدام مقاييس النزعة المركزية بداللة اختبارات )ت(

 كفاءة نظام التدريب الحالي: ترتيب مؤشرات 
ل عن مدي كفاءة نظام التدريب ألسؤال األول في االستبيان والذي يسترتيب اإلجابة على فقرات ا( 8)حيث يبين الجدول 

 (. 8) وهذا ما يتبين من خالل الجدول اآلتي  ،الي لتأهيل العاملين في شركة مصر للطيرانالح

 ( اختبار عينه واحدة)  لمؤشرات كفاءة نظام التدريب الحالي األهمية الترتيبية ( 8)جدول 
 ت نتائج االختبار  

مة قي ترتيب 
 تاالختبار 

درجه 
 الحرية

مستوي 
  الداللة

االحصائية 
)اختبار من 

 جانبين (

الفرق بين 
متوسطي 

 العينتين 

%من فترة الثقة للفرق 95
 بين متوسطي العينتين

 األدنىالحد 
 لفترة الثقة

  األعلىحد ال
 لفترة الثقة

 تدريبي نظام الطيران شركة تستخدم

 واإلدارية الفنية المجاالت كافة في فعال
1 55.499 183 0.0000 0.80435 1.7390 1.8697 

 التدريبية للبرامج كافية  موازنة رصد يتم

 الالزمة 
13 6.821 183 0.0000 0.32391 0.3170 0.5309 

 مؤسسات  مع الطيران شركة تتعاقد

 الخارج  من للتدريب خاصة 
5 38.945 183 0.0000 1.46739 1.3931 1.5417 

 مع ومقارنته  التدريب مخرجات تقييم يتم

 التدريب من الغرض
8 32.596 183 0.0000 1.46196 1.3735 1.5504 

 اللوجستي الدعم الطيران شركة توفر

 محاضرين من التدريبية بالعملية الخاص

 وإشراف  وتنظيم وقاعات

2 54.464 183 0.0000 1.80435 1.7390 1.8697 

 تدريبية أنظمة الطيران شركة تستخدم

 العملية مراحل جميع في محوسبة

 التدريبية

10 7.821 183 0.0000 0.42391 0.3170 0.5309 

 التكنولوجيا الطيران  شركة لدي تتوافر

 البرامج تنفيذ في المحاكاة وأنظمة

 واإلدارية الفنية التدريبية

7 32.945 183 0.0000 1.46739 0.3931 1.5417 

 والتحسين التطور التدريبي النظام يواكب

 المعاصر  والتكنولوجي يالرقم
3 52.464 183 0.0000 1.80435 1.7390 1.8697 

 تحديد على الطيران شركة تعمل

 التدريب وسائل من المستمر االحتياجات

 التكنولوجية 

12 7.321 183 0.0000 0.42391 0.3170 0.5309 

 بسؤال التدريبية االحتجاجات تحديد يتم

 العمل  عن والمشرفين القدامى العاملين
6 37.945 183 0.0000 1.46739 1.3931 1.5417 

 وفقا   التدريبية االحتياجات ضبط ينم

 العامة  ورويتها الشركة الستراتيجية
4 51.464 183 0.0000 1.80435 1.7390 1.8697 

 وفقا   التدريبية اتاالجتياح ضبط يتم

 الدولي  الطيران منظمات  الشتراكات
11 7.921 183 0.0000 0.42391 0.3170 0.5309 

 العمل ساعات خارج التدريب يتم

 الرسمي 
9 32.045 183 0.0000 1.46739 1.3931 1.5417 

حيث يأتي في بداية  ،للطيران لمؤشرات كفاءة نظام التدريب الحالي في شركة مصراألهمية الترتيبية ( 8) يبين الجدول
 عند قيمة تائية قدرها واإلدارية الفنية المجاالت كافة في فعال تدريبي نظام تعتمد الطيران شركة أن األهمية الترتيبية

  وإشراف  وتنظيم وقاعات محاضرين من التدريبية بالعملية الخاص اللوجستي الطيران الدعم  شركة  توفيريلي ذلك   ،55.49
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 والتكنولوجي لرقميا والتحسين التطور يواكب التدريبي أن النظام الى اإلشارة، ثم يأتي بعد ذلك 54.49 تائية تبلغعند قيمة 
 .المبحوثين إجاباتمن  52.46المعاصر عند قيمة تائية تبلغ 

 ي كاالتي :ن هناك بعض المتطلبات المهمة لنظام التدريب الحالي تظهر في نهاية الترتيب وهإويبين الترتيب السابق 
 من إجابات المبحوثين. 6.82ة عند قيمة تائي في الوضع الحالي الالزمة التدريبية للبرامج كافية موازنة وجود عدم  .1
من   7.32التكنولوجي عند قيمة تائية التدريب وسائل من المستمرة االحتياجات تحديد على عجز شركة الطيران .2

 إجابات المبحوثين.
 من إجابات المبحوثين.  .7.92الشتراطات منظمات الطيران الدولية عند قيمة تائية   ريبة وفقا  صعوبة ضبط االحتياجات التد .3
عند   التدريبية العملية مراحل جميع في محوسبة تدريبية أنظمة ور شركة الطيران في الوضع الحالي في استخدام قص .4

 . من إجابات المبحوثين.7.82قيمة تائية 

ظمة التدريب الحالية الستيعاب كل أوجه القصور المشار اليها، وتحقيق جودة الحياة  لى أهمية تطوير أنإ نصل ومن هنا 
ال يدعم " بأنه قبول الفرض القائللى إلطيران، وعلي ذلك يشير التحليل السابق مطلوبة للعاملين في شركات االوظيفية ال

 .كة مصر للطيرانالوضع الحالي لنظام التدريب والتأهيل العلمي جودة الحياة الوظيفية في شر 

 شرات تحقيق جودة الحياة الوظيفيةترتيب مؤ 
ل عن مؤشرات تحقيق جودة الحياة أعلى فقرات السؤال الثاني في االستبيان والذي يس يبين الجدول التالي ترتيب اإلجابة

 ، ويتم ترتيب األهمية النسبية للمؤشرات التي تحقق ذلك.ية للعاملين في شركة مصر للطيرانالوظيف

 جدول ما يتبينوهذا  ترتيب إجابات عينة البحث بالنسبة للمؤشرات القيادية أحد مؤشرات جودة الحياة الوظيفية،  .1
(9 .) 

   (اختبار عينه واحدة) لمؤشرات جودة الحياة القياديةاألهمية الترتيبية  ( 9) جدول
 ت  نتائج االختبار  

قيمة  ترتيب
 تاالختبار 

 درجه
 الحرية

مستوي 
الدالله  

االحصائية 
)اختبار من 

 جانبين (

الفرق بين 
متوسطي 
 العينتين

%من فترة الثقة للفرق بين 95
 العينتينمتوسطي 

الحد االدني 
 لفترة الثقة

الحد االعلي 
 لفترة الثقة

 وتعليم توجيه على القدرة

 المرؤوسين 
1 53.164 183 0.000 1.80435 1.7390 1.8697 

 وتقديم الرأي إبداء على درةالق

 الشركة  تطوير مقترحات
5 7.821 183 0.000 0.42391 0.3170 0.5309 

 عند بياإليجا النقد سيبل اتباع

 المرؤوسين مع التعامل
3 38.945 183 0.000 1.46739 1.3931 1.5417 

 1.5504 1.3735 1.46196 0.000 183 32.596 4 العمل  في إدارية أساليب استحداث
 مهاراتهم بإظهار للعاملين لسماحا

 العمل  في وإبداعهم
2 52.464 183 0.000 1.60435 1.7390 1.8697 

يكون  ؛ ية من جانب االعتبارات القياديةالمؤشرات التي يراها المبحوثين تحقق جودة الحياة الوظيف نأ  إلى  ( 9)يشير الجدول 
 بإظهار للعاملين ، يليها السماح52.16ن عند قيمة تائية عظمي تبلغ المرؤوسي وتعليم توجيه على أكثرها أهمية هي القدرة

لى  إكما يشير الجدول السابق  .المبحوثين إجاباتمن  52.46العمل عند قيمة تائية تالية تبلغ  في وإبداعهم مهاراتهم
الوظيفية عند قيمة تائية  شر يحقق جودة الحياة القياديةكمؤ  الشركة تطوير مقترحات وتقديم الرأي إبداء على ضعف القدرة

 . المبحوثين إجاباتمن  7.82 تبلغ
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 لقرارات أحد مؤشرات جودة الحياة الوظيفية،ترتيب إجابات عينة البحث بالنسبة لمؤشرات المشاركة في اتخاذ ا  .1
 (. 10)وهذا ما يتبين من خالل الجدول  

 (اختبار عينه واحدة ) لمشاركة في اتخاذ القراراتاألهمية الترتيبية لمؤشرات جودة الحياة ل (10)جدول 
 ت  نتائج االختبار  

قيمة  ترتيب

 االختبار 

 ت

درجه 

 الحرية

مستوي 

  الداللة

االحصائية 

بار من )اخت

 جانبين (

الفرق بين 

متوسطي 

 العينتين

%من فترة الثقة للفرق 95

 بين متوسطي العينتين

 

الحد االدني 

 لفترة الثقة

علي الحد اال 

 لفترة الثقة

 المناسب التأهيل التدريبية القدرات توفر

 القرار  اتخاذ في العاملين لمشاركة
5 6.821 183 0.000 0.42391 0.3170 0.5309 

 المناسب التأهيل التدريبية القدرات وفرت 

 الرؤية وضع في العاملين إلشراك

 المستقبلية والخطط

1 54.46

4 

183 0.000 1.80435 1.7390 1.8697 

 حل من التدريبية القدرات تزيد

 العاجلة  القرارات واتخاذ المشكالت
4 7.821 183 0.000 0.42391 0.3170 0.5309 

 مرؤوسينال التدريبية البرامج تؤهل

 بصالحيات التفويض بأعباء للقيام

 الرؤساء 

3 38.94

5 

183 0.000 1.46739 1.3931 1.5417 

 يرلتغي  المشرفين التدريبية القدرات تؤهل

 األزمات إلدارة تبعا   محددة استراتيجيات

 األداء  في واالختناقات

2 50.40

4 

183 0.000 1.80435 1.5390 1.8697 

اعتبارات المشاركة في  لمؤشرات التي يراها المبحوثين تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب لى أن ا إ ( 10)يشير الجدول 
 الرؤية  وضع في العاملين إلشراك ةالمناسب يةالتأهيل التدريبية القدرات توفر ة هييكون أكثرها أهمي تخاذ القرارات والتيإ

 محددة استراتيجيات غييرت نحو تؤهل لمشرفينل التدريبية القدراتأن  ، يلي ذلك54.46 عند قيمة تائية المستقبلية والخطط
 بات المبحوثين.من إجا 50.4عند قيمة تائية األداء في واالختناقات األزمات إلدارة تبعا  

عند ترتيب  القرار اتخاذ في العاملين لمشاركة المناسب التأهيل توفر التدريبية القدراتالترتيبية أن  ويشير التحليل السابق
 .ر من إجابات المبحوثينمتأخ

 ة،ترتيب إجابات عينة البحث بالنسبة لمؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات أحد مؤشرات جودة الحياة الوظيفي .1
 (. 11)جدول   يوضحه وهذا ما 

 (اختبار عينه واحدة) األهمية الترتيبية لمؤشرات جودة الحياة الستخدام تكنولوجيا المعلومات (11)جدول 
 ت ختبارنتائج اال  

 الترتيب
قيمة 

االختبار 
 ت

درجه 
 الحرية

مستوي الدالله 
االحصائية 
)اختبار من 

 جانبين (

بين الفرق 
متوسطي 
 العينتين 

%من فترة الثقة للفرق 95
 بين متوسطي العينتين 

الحد االدني 
 لفترة الثقة

الحد االعلي 
 لفترة الثقة

 استخدام دعم في التدريبية البرامج تفيد

 المعلومات  تكنولوجيا بيقاتتط

4 7.821 183 0.000 0.42391 0.3170 0.5309 

 في فاعلية حققت التدريبية البرامج

 الشركة  في لألداء الرقمي التحول

2 38.945 183 0.000 1.46739 1.3931 1.5417 

 التحسن عن عائقا   البشري التأهيل وقف

 التكنولوجي  التأهيل في

3 32.596 183 0.000 1.46196 1.3735 1.5504 

 تقليل في المستخدمة التكنولوجيا تساهم

 العمل  وإعاقة  اإلنجاز وتأخير الجهد

1 54.464 183 0.000 1.80435 1.7390 1.8697 

 أجهزة على التكنولوجي التدريب

 العمل أماكن في  متوفرة غير وتطبيقات

5 6.621 183 0.000 0.42391 0.4170 0.5309 



 .  192-173، ص 2019،  2، العدد 17( المجلد JAAUTH)                                                نرمين الحطاب،      

-  187  - 

 

استخدام اعتبارات أن المؤشرات التي يراها المبحوثين تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب الى  (11)يشير الجدول 
 وإعاقة ،اإلنجاز وتأخير ، الجهد تقليل في المستخدمة التكنولوجيا مساهمة يكون أكثرها أهمية والتي ،المعلومات تكنولوجيا

عند   الشركة في لألداء الرقمي التحول في فاعلية دريبيةالت البرامج تحقيق ، يلي ذلك54.46عند قيمة تائية قدرها  العمل
  32.59عند قيمة تائية  التكنولوجي التأهيل في التحسن عن عائقا   البشري  لالتأهي فو يلي ذلك وق،  ثم 38.94قيمة تائية 

 من إجابات المبحوثين.
الى حد مقبول  العمل  أماكن في متوفرة وتطبيقات أجهزة على التكنولوجي التدريبويشير التحليل السابق الى أن عمليات 

 .فقا  إلجابات المبحوثينالترتيب و عند مستوي مناسب من  بما يحقق جودة الحياة الوظيفية

وهذا ما يتبين من  ترتيب إجابات عينة البحث بالنسبة لمؤشرات األمن الوظيفي أحد مؤشرات جودة الحياة الوظيفية،
 (. 12) الجدولخالل 

 ( اختبار عينه واحدة) الترتيبية لمؤشرات جودة الحياة الستخدام األمن الوظيفي األهمية (12)جدول 
 ت ختبارنتائج اال  

قيمة  ترتيب
 ت االختبار 

درجه 
 الحرية

مستوي 
الدالله  

االحصائية 
)اختبار من  
 جانبين (

الفرق بين 
متوسطي 
 العينتين

%من فترة الثقة للفرق بين 95
 متوسطي العينتين

 
الدني الحد ا

 لفترة الثقة 
الحد االعلي  
 لفترة الثقة 

 التدريبية العملية بين ارتباط هناك

 والترقية  حوافزال ونظام
3 38.945 183 0.000 1.46739 1.3931 1.5417 

 التدريبية البرامج تدعم

 تقليد مهارات المتخصصة 

 لمعيار وفقا   القيادية المناصب

 الكفاءة

1 54.464 183 0.000 1.80435 1.7390 1.8697 

 من الخوف سببها معاناه هناك

 العاملين بعض عن االستغناء

 الي التحول في الرغبة عدم  نتيجة

 في والتكنولوجي الرقمي النظام

 األداء

5 7.821 183 0.000 0.42391 0.3170 0.5309 

 فرص عن البحث ظاهرة تتفشي

 الطيران شركة عن بديلة عمل
4 34.845 183 0.000 1.46739 1.3931 1.5417 

 متقدمة  مستويات التدريب يحقق

 عدم نتيجة الوظيفي األمان من

 عن ناءلالستغ اإلدارة قدرة

 المهرة المدربين العاملين

2 49.464 183 0.000 1.80435 1.5390 1.8697 

  والتي  ؛ظيفياألمن الو أن المؤشرات التي يراها المبحوثين تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب  لى إ (12)الجدول يشير 
عند قيمة  الكفاءة لمعيار وفقا   القيادية بالمناص تقليد مهاراتل المتخصصة التدريبية البرامج  دعم يكون أكثرها أهمية

 عن لالستغناء اإلدارة قدرة عدم  نتيجة الوظيفي األمان من متقدمة مستوياتل التدريب قيحق، يلي ذلك  ت54.46تائية
  لترقية وا الحوافز نظام، وبين التدريبية العملية بين ارتباط وجود ، ويلي ذلك 49.46قيمة تائيةعند  المهرة المدربين العاملين

 من إجابات المبحوثين. 38.94عند قيمة تائية 

 نتيجة العاملين بعض عن االستغناء من الخوف سببها ويشير التحليل السابق الى انتفاء المعاناة الى حد كبير والتي يكون 
 .لسياحي وفقا لقيمة )ت( اإلحصائيةا  األداء في والتكنولوجي الرقمي النظام ىال لتحولا في الرغبة عدم
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 التحليل اإلحصائي االستداللي: ثالثاً 
وذلك للتحقق من مدي صحة الفرض الرئيسي للبحث الذي ينص على أنه" ال يحقق التصور المقترح ألنظمة التدريب 

تحليل نتائج  ومن ثم التطبيق على شركة مصر للطيران "،شركات الطيران بوالتأهيل العلمي جودة الحياة الوظيفية في 
 . (13)ك من خالل تحليل التباين بداللة قيمة )ف( اإلحصائية والمعبر عنه بالجدول الدراسة، ويتم ذل

 ( معامل تحليل االنحدار في اتجاه واحد) اختبار الفرض الرئيسي للبحث (13)جدول 
مجموع مربعات  النموذج

 االخط

درجه  

 الحرية 

متوسط مربعات 

 الخطا

قيمه اختبار 

 ف

مستوي الدالله 

 االحصائية

 b 0.000 47785.857 3368.177 3 10104.530 معامل االنحدار 1

   0.070 180 12.687 الباقي 

    183 10117.217 االجمالي

( أقل من  00.00مستوي معنوية يبلغ ) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند 47785أن قيمة )ف( تبلغ  ( 13)  يبين الجدول
" التصور المقترح ألنظمة أن  ويقبل الفرض البديل الذي ينص على  ، إلحصائيوالذي عندها يرفض الفرض ا 0.05مستوي 

جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران بالتطبيق على شركة مصر للطيران" ويكون قبول   يحقق التدريب والتأهيل العلمي
تابع الذي يمثل جودة الحياة التصور المقترح في المتغير ال انبقوة تفسيرية للمتغيرات المستقلة وهس جو هذا الفرض ب

 (. 14) لمعامل التفسير الذي يعبر عنه في الجدول  الوظيفية في شركات الطيران وفقا  

 ( القوة التفسيرية للتصور المقترح )ملخص نتائج االختبار(14)جدول 
النموذ

 ج

معامل 

 اطاالرتب

 

معامل 

 التحديد

 

معامل التحديد 

 المحدد 

 

 الخطأ المعياري

 

1 0.999 0.999 0.999 0.26549 

يعكس مدي تأثير التصور المقترح  % وهو معامل قوي جدا  99.99( يبلغ 2Rأن قيمة معامل التفسير ) (14)الجدول يبين 
، كما انة للعاملين بالتطبيق على شركة مصر للطير لتطوير أنظمة التدريب لشركات الطيران في تحقيق جودة الحياة الوظيفي

لما يعبر عنه الجدول   ره في جودة الحياة الوظيفية وفقا  صور المقترح من حيث تأثيعناصر التيرتب  ( Betaاختبار ) أن
(15) . 

 (المعامالت) ترتيب معنوية عناصر التصور المقترح (15)جدول 
 القيم غير القياسية للمعامالت النموذج

 

قيم القياسية ال

 للمعامالت

قيمه 

اختبار 

 ت

 مستوي

الدالله  

المقدرة قيمة ال االحصائية

 لثابت االنحدار ب

الخطا 

 المعياري

قيمه معامل 

 االنحدار بيتا

 0.106 1.624  0.272 0.441 الثوابت 1

 - التطوير متطلبات

 الحالي  الوضع من االستبعاد

0.308 0.026 0.113 11.906  

  - لتطويرا متطلبات

 الحالي  الوضع الي اإلضافة

1.449 0.017 0.777 83.162  

  - التطوير متطلبات

 الحالي  الوضع من التخفيض

0.433 0.037 0.118 11.755  

أن الوضع الحالي ألنظمة التدريب الحالية لشركات الطيران بالتطبيق علي مصر للطيران   ى السابق ال (Beta)يشير تحليل 
قيم النظام ليوائم جودة الحياة الوظيفية للعاملين، وأن  يض متطلبات التدريب في الوضع الحالي حتي يستفخت ىفي حاجة ال
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للوضع الحالي حتي   اإلضافةأهمية  ىها نهائيا ، ثم يشير التحليل الدهناك متطلبات في الوضع الحالي البد من استبعا
 .يتحقق جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران

ة الوظيفية عند استخدام التصور المقترح ألنظمة التدريب والتأهيل مقدار التحسين في جودة الحيا ئج التحليل الىويشير نتا
بين عناصر التصور المقترح وجودة الحياة الوظيفية لشركة   األثرالعلمي في شركة مصر للطيران من خالل تحليل 

 قل من مستوي وانب التصور المقترح أستوي معنوية في جميع جحيث كل قيم )ت( أكبر من القيم الجدولية عند م ،الطيران
تحسين معنوي ذو داللة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية عند تطبيق  والذي يقبل بشأنه الفرض القائل بوجود( 0.05)

 . استخدام التصور المقترح ألنظمة التدريب والتأهيل العلمي في شركة مصر للطيران

 النتائج والتوصيات
 : ية انتهي البحث الى النتائج التاليةمن خالل الدراسة النظرية والتطبيقالنتائج:  أوال
 نظام الطيران على  كةفتظهر أهمية اعتماد شر مؤشرات كفاءة نظام التدريب الحالي في شركة مصر للطيران، تترتب  .1

 من التدريبية بالعملية الخاص اللوجستي الدعم واإلدارية، مع ضرورة  توفير الفنية المجاالت كافة في فعال تدريبي
 التطور والتحسين يواكب التدريبي النظام الى أن  -لى حد ماإ -وإشراف، مع اإلشارة وتنظيم ت وقاعا محاضرين

 المعاصر.  والتكنولوجي الرقمي

  أن رر بشأنها قبول الفرض القائل بتوجد بعض المتطلبات المهمة لنظام التدريب الحالي تظهر في نهاية الترتيب يتق .2
جودة الحياة الوظيفية في شركة مصر للطيران. وتتمثل  ال يدعم تحقيق لعلميالوضع الحالي لنظام التدريب والتأهيل ا

 هذه المتطلبات فيما يلي:

 الالزمة في الوضع الحالي. التدريبية للبرامج كافية عدم وجود موازنة -
 لتدريب.ا وسائل من المستمرة االحتياجات تحديد عجز شركة الطيران على  -
 قا  الشتراطات منظمات الطيران الدولية. صعوبة ضبط االحتياجات التدريبة وف -
 العملية مراحل جميع في محوسبة تدريبية أنظمة  قصور شركة الطيران في الوضع الحالي في استخدام  -

 التدريبية.
 على كثرها أهمية هي القدرةأن المؤشرات التي تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب االعتبارات القيادية؛ يكون أ .3

 على العمل، بينما هناك ضعف القدرة في وإبداعهم مهاراتهم بإظهار للعاملين لمرؤوسين، يليها السماحا وتعليم توجيه
 الشركة كمؤشر يحقق جودة الحياة الوظيفية من هذا االتجاه. تطوير مقترحات وتقديم الرأي إبداء

والتي يكون أكثرها  ،اذ القراراتلوظيفية من جانب اعتبارات المشاركة في اتخأن المؤشرات التي تحقق جودة الحياة ا .4
المستقبلية، يلي ذلك أن   والخطط الرؤية  وضع  في العاملين إلشراك المناسبة التأهيلية القدرات التدريبية أهمية هي توفر

ون في نهاية األهمية الترتيبية توفير األداء، ويك في واالختناقات األزمات إلدارة للمشرفين مؤهلة التدريبية القدرات
 القرار عند ترتيب متأخر من إجابات المبحوثين. اتخاذ  في العاملين لمشاركة المناسب التأهيل ،التدريبية راتالقد

أن المؤشرات التي تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب اعتبارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتي يكون أكثرها  .5
 العمل، يلي ذلك تحقيق البرامج وإعاقة  اإلنجاز، وتأخير  ،الجهد تقليل في التكنولوجيا المستخدمة همةأهمية مسا

 في  التحسن عن عائقا   البشري  التأهيل الشركة، ثم يلي ذلك وقوف في لألداء الرقمي التحول في فاعلية التدريبية
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ل الى  العم أماكن في وتطبيقات أجهزة على كنولوجيالت التكنولوجي، وٌيظهر الترتيب توافر عمليات التدريب التأهيل
 حد مقبول؛ بما يحقق جودة الحياة الوظيفية عند مستوي مناسب من الترتيب وفقا  إلجابات المبحوثين. 

 التدريبية البرامج دعم يكون أكثرها أهمية األمن الوظيفي؛ والتيلمؤشرات تحقق جودة الحياة الوظيفية من جانب ا أن  .6
 من متقدمة مستوياتل التدريب قيحق، يلي ذلك تالكفاءة ارلمعي وفقا   القيادية المناصب تقليد مهاراتل المتخصصة

 العملية بين ارتباط ويلي ذلك وجود ،المهرة المدربين العاملين عن لالستغناء اإلدارة قدرة عدم نتيجة الوظيفي األمان
 والترقية. الحوافز  نظام، وبين التدريبية

جودة الحياة الوظيفية في شركات  العلمي يحققوالتأهيل قائل بأن" التصور المقترح ألنظمة التدريب ال الفرض يقبل  .7
 على شركة مصر للطيران.  الطيران بالتطبيق

جوانب التصور المقترح في المتغير التابع الذي يمثل جودة الحياة  ة تفسيرية للمتغيرات المستقلة والتي تمثلتكون القو  .8
يعكس مدي تأثير التصور  % وهو معامل قوي جدا  99.99ت الطيران وفقا لمعامل التفسير يبلغ الوظيفية في شركا

المقترح لتطوير أنظمة التدريب لشركات الطيران في تحقيق جودة الحياة الوظيفية للعاملين بالتطبيق على شركة مصر  
 للطيران.

  ى ل إ ة الطيران بالتطبيق علي مصر للطيران في حاج أن الوضع الحالي ألنظمة التدريب الحالية لشركاتتشير النتائج   .9
فيض متطلبات التدريب في الوضع الحالي حتي يستقيم النظام ليوائم جودة الحياة الوظيفية للعاملين، وأن هناك  خت

للوضع الحالي حتي   اإلضافةأهمية  ى لإها نهائيا ، ثم يشير التحليل دمتطلبات في الوضع الحالي البد من استبعا
 .جودة الحياة الوظيفية في شركات الطيران يتحقق

 ثانيًا: التوصيات
وجه الخصوص اإلدارات الفرعية المتعلقة بتحقيق  الموارد البشرية بشركات الطيران؛ وعلىلى إدارة إتقدم هذه التوصيات 

 فاعلية البرامج التدريبية وتتمثل فيما يلي:ضمان  الرضا الوظيفي و
بحث والذي يقرر تعديالت على أنظمة ثبت قوته التفسيرية من خالل نتائج هذا الاألخذ بالتصور المقترح الذي  .1

ها اإليجابي بتحقيق جودة الحياة الوظيفية بجانب تحقيق دالتدريب الحالية بشركات الطيران حتي يستقيم مردو 
 االشتراطات الدولية لمنظمات الطيران المدني.

ترح ألنظمة التدريب الحياة الوظيفية عند استخدام التصور المقفي جودة  المنشود التحسين ضرورة مراعاة سبل   .2
جودة الحياة بين و  ،األثر بين عناصر التصور المقترحشركة مصر للطيران من خالل تحليل والتأهيل العلمي في 

ظيفية،  امل تحقيق جودة الحياة الو على فترات دورية تعكس التغيرات الحادثة والمستجدة لعو  الوظيفية لشركة الطيران
 التدريب بما يحقق الجودة والتحسين المستمر في هذا االتجاه.ومن ثم التعديل في متطلبات أنظمة 

 المراجع العربية 
(." قياس أثر تدريب الموارد البشرية على التميز 2017)، محمد أحمدومنذر، الفزاري و ، محمد عباس ومرهجديوب -

تشرين للدراسات  افة الجوية بالطيران العماني" مجلة جامعةدراسة تطبيقية على خدمات الضي –في أداء الخدمة
 . 191(، العدد الرابع، ص 29والقانونية، المجلد ) ةلوم االقتصاديعوث العلمية، سلسلة الحوالب

(." كيفية تحسين جودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحكومي السعودي  2019عبد الوهاب، بن شيمالن عبد الوهاب،) -
 . 216(، العدد الثاني، يونيو، ص 39مجلد )  أداء العاملين" المجلة العربية لإلدارة، وقياس أثرها على
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ARTICLE INFO          Abstract 

 Purpose – This paper aims to evaluate the current status of training 

systems decided by international civil aviation organizations for the 

purpose of indicating the extent of their effectiveness in achieving 

the Quality of Work Life in airlines and air hospitality, and then to 

present a proposed scenario that modifies this situation in favor of 

increasing employee satisfaction rates. 

Design/methodology/approach - The Evaluative Descriptive 

Research was used in studying the current status of training systems 

at Egypt Air, and using the Deductive Method to design a proposed 

concept that would achieve the Quality of Work Life. 

Findings –The study came to accept the hypothesis that the 

proposed perception that is based on amending the current status of 

training systems works to achieve the Quality of Work Life with a 

large confidence rate and an explanatory force approaching 99% 

based on the responses of the research sample. 
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