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 ملخص الدراسة
 
أثر البرامج التدريبية التقنية على آفاءة العاملين في "جائت هذه الدراسة النوعية التقسيرية اللقاء الضوء على 

لما تلعبه أسواق رأس المال من دوًر أساسي في تحقيق النمو االقتصادي وتوفر ، ذلك "السوق المالي الفلسطيني
السيولة لالستثمارات الجديدة، وتخفض من درجة الخطر المالي وتوفر أدوات مالية تساعد على تكوين 
 .االدخارات، وتساهم في رفع آفاءة اإلدارات باتجاه زيادة األرباح وتسريع معدالت النمو االقتصادي

فت الدراسة أيضا إلى مناقشة دور التدريب التقني في تنمية العنصر البشري واثر ذلك على زيادة الكفاءة وهد
 .في السوق المالي الفلسطيني، والتعرف على البرامج التدريبية التقنية في السوق المالي الفلسطيني

ًا، حيث    ) 61(والبالغ عددهم   هذا وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في السوق المالي في محافظة نابلس              موظف
ا                   غ حجمه م إسترجاع   ) 25(قامت الباحثات بتطوير إستبانة للدراسة وتم توزيعها على عينة الدراسة والتي بل وت

 .إستبانة صحيحة) 22(
ائج              وبعد إسترجاع اإلستبانات الصحيحة تم تحليلها إحصائيا، وبعد إضطالع الباحثات على الدراسات السابقة ونت

 :يل اإلحصائي لإلستبانات، توصلت الباحثات إلى بعض اإلستنتاجات منهاالتحل
 إن التدريب التقني في السوق يؤدي الى االستقرار في العمل •
 .يتم تصميم واعداد خطة الدورة التدريبية بمشارآة وتعاون المتدربين في السوق المالي •
ي مؤسس      • وق وف ارج الس ات خ ي مؤسس وظفيين ف ة للم د دورات تقني ات  يوج ة بعملي ل خاص ات تأهي

 .التدريب الحديثة
ه                            • ه وآفاءت ادة قدرات ة العنصر البشري و زي ى تنمي ة عل ائج إيجابي التدريب التقني في السوق يعطي تن

 .وخبراته
دريب                  • إن البرامج التقنية تساعد في تطوير آفاءة الموظفين حيث أن الكفاءة ترتبط بعالقة ايجابية مع الت

 .المستمر للموظفين
 :بعد ذلك قامت الباحثات بوضع بعض التوصيات الهامة، وآان أهمها ما يليومن 
 .ضرورة أن تكون االساليب والطرق المعتمدة في البرنامج التقني مشوقة •
ة       • ذه  , ضرورة أن تقدم السوق برنامج تدريبي تقني متوازن ويرآز على احتياجات الموظفين الحقيقي وه

 نسبة منخفضة نوعا ما
 .القائمون على عمليات التدريب  مسألة رفع الروح المعنوية لدى الموظفينضرورة أن يراعي  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


