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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي وفق النموذج النظري للكفاءة الذاتية في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى
طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة شمال الباطنة حيث تكونت عينة الدراسة من( )115طالبا وطالبة ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية
وضابطة ،بطريقة عشوائية وبلغ عدد أفراد العينة التجريبية( )60طالبا وطالبة حيث خضعت املجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي ،وبلغ عدد أفراد
العينة الضابطة( )55طالبا وطالبة حيث تلقت أنشطة عادية في حصص التوجيه املنهي من قبل األخصائي .واعتمدت الدراسة على املنهج الشبه
التجريبي ،وقد تم إعداد مقياس مهارات التسويق الذاتي حيث تضمن( )59عبارة موزعة على ستة أبعاد كاالتي :تسويق األفكار ،تسويق املهارات ،تطوير
الذات ،تحمل املسؤولية ،العمل مع الفريق ،تسويق العالمة الشخصية ،وقد تم التحقق من صدق املقياس وثباته .أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي لصالح املجموعة التجريبية ،كما أشارت النتائج إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية لدى املجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي في اختبار مهارات التسويق الذاتي ،كما أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية في القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع االجتماعي ،كما أظهرت نتائج التفاعل الثنائي إلى أن البرنامج يتأثر
بالتفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي للطالب واملجموعة اليي يتتيي إلهاا .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة
التجريبية في القياس البعدي واملتابعة على مقياس مهارات التسويق الذاتي وهذا يدل على استقرار أثر البرنامج التدريبي ،وقد نوقشت النتائج في ضوء
اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات واملقترحات في ضوء النتائج اليي تم التوصل إلهاا.
الكلمات املفتاحية :التسويق الذاتي ،برنامج تدريبي ،سلطنة ُعمان.

املقدمة:
إن الحصول على وظيفة يتطلب الكثير من املهارات والخبرات وأشكالها ولكن البد من عرض هذه الخبرات واملؤهالت والكفاءات بالطريقة
الصحيحة اليي تؤدي للحصول على الوظيفة ،فالبحث عن الوظيفة مثلما يتطلب إعداد سيرة ذاتية واالستعداد للمقابلة الشخصية بصورة جيده يجب
على الفرد أيضا أن يعد نفسه إعداد ذاتيا ويحدد نقاط القوة لديه كي يبرزها لألخرين ،ونقاط الضعف ليحاول تطويرها وتنميتاا .و ُيعد مصطلح
التسويق الذاتي  Self-marketingمن املصطلحات املرتبطة بالتوظيف ،حيث يركز على قدرة الشخص على التأثير وإقناع اآلخرين بما لديه من مهارات
وإمكانيات تميزه عن غيره من خالل عرض القدرات واملهارات بصورة أكثر جاذبية وحرفية .وكلما تمكن الفرد من الحديث عن نفسه بصورة ايجابية
ومثيرة ومقنعة كلما ساعده ذلك على إقناع اآلخرين بنفسه.
كما أن الحصول على وظيفة يرتبط ارتباط وثيق مع مفهوم تسويق الذات ،فليس من السهولة الحصول على وظيفة في ظل ظروف اقتصادية
صعبة وارتفاع نسبة البطالة وازدياد عدد الخريجين بشكل كبير من سنة إلى أخرى .لذا فإن الباحث عن الوظيفة يجب أن يحدد هدفه األساس ي وأن
يحدد الكفاءات واملهارات وما يميزه عن غيره ليكون قادرا على املنافسة ضمن األعداد الكبيرة من الخريجين املتقدمين للوظائف في ظل عدد الوظائف
املحددة (أبو نبعة .)2001 ،فقد أصبح مفهوم التسويق الشخص ي شامال لكثير من الحاالت ولم يقتصر فقط على تسويق املنتجات والخدمات ،فهذا
املفهوم قد يضم أيضا تسويق األشخاص ألنفسهم ألغراض الحصول على وظيفة أو ترقيه وحيى تسويق أفكارهم الشخصية (املصري.)2006 ،
ولقد أكد دوريو ( )2001بأن اكتساب املهارات الجديدة ضروري ،وليس في عملية التوظيف فقط ،فقد يتجه أصحاب األعمال إلى تعيين
املتقدمين للوظائف الذين يؤمنون بأهمية العمل الجماعي حيث أشار إلى أن "أصحاب العمل يريدون أن يكون املوظف مرن ،يمكنه التغيير بسهولة مع
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الظروف املختلفة في الوظيفة" وأن يكون لديه إمكانية واضحة للتدريب؛ لذلك على الشخص أن يعرض أفضل ما لدية لصاحب العمل وأن يظهر نفسه
بأنه أفضل األشخاص املناسبين للحصول على الوظيفة.
إن التسويق الذاتي هو الطريقة اليي يرغب باا الشخص في عرض نفسه ومهاراته ألصحاب العمل وتكوين عالمة تجارية شخصية له بحيث
يصبح من السهولة الحصول عليه عن طريقة تميزه بعالمته التجارية الشخصية والتعرف على مهاراته وخبراته وكفاءاته اليي يرغب باا املسؤولون عن
التوظيف ) .(Manai & Holmlund, 2014بينما ركز بعض الباحثين مثل كريد وبلوكسوم وجتستون ()Creed & Bloxsome & Johnston, 2006
على ضرورة تنمية املهارات الشخصية مثل :الثقة بالنفس ،تقدير الذات ،املهارات املهنية الخاصة ،حيث تساعد تنمية هذه املهارات بشكل كبير في تغيير
وضع الفرد وخاصة الباحثين عن العمل وتعتبر عامال محفزا على قدرة الفرد في العثور على الوظيفة .وأضاف دوريو ( )2001بعض املهارات اليي ينظر لها
أصحاب االعمال وهي :التوافق مع التغير بال مشاكل ،القدرة على االنتماء لفريق العمل ،التعرف على األساليب التكنولوجية الحديثة ،الرغبة في التدريب
على مهارة جديدة.
نالحظ مما سبق أن التسويق الذاتي ال يقتصر على التفكير في الوظيفة أو البحث عناا وإنما يجب على الشخص استثمار وقته والنظر في
إمكانياته وأن يحاول صياغة مهاراته ويحدد الطريقة املثلى اليي يرغب من خاللها في عرض نفسه ومهاراته ألصحاب العمل فهم يبحثون عن األشخاص
الذين يتحدثون عن أنفسهم بثقة ويعرضون مهاراتام وكفاءاتام واستعداداتام بطريقة مميزة ،فعلى الشخص تدريب نفسه جيدا قبل التوجه للوظيفة
اليي يرغب في التقدم لها فكلما ارتفع مستوى اتقانه ومهاراته كلما كان أكثر قدرة على الجذب والحديث عن نفسه بثقة أكبر وكان فرصته أكبر في
التوظيف .كما أن التسويق الذاتي ال يعني فقط األشخاص الراغبين في التوظيف فقط وإنما كذلك األشخاص الراغبين في االستمرار في وظائفهم والترقي
فهاا فعلى الشخص أن يظهر استعداد للتدريب والتعليم وأن يضيف مهارات جديدة تتطلباا الوظائف الجديدة في املؤسسة اليي يعمل باا.

مشكلة الدراسة:
بما أن التسويق الذاتي ركن رئيس ي في عملية البحث عن العمل ،فقد يكون سبب من أسباب التوظيف وأحيانا قد يكون سبب في عدم
الحصول على الوظيفة؛ فقد الحظت الباحثة الرئيسة في هذا البحث من خالل عملها كأخصائية للتوجيه املنهي ،وباألخص العمل في برامج ريادة األعمال
والشركات الطالبية ،عدم معرفة الطلبة باملهارات واالستراتيجيات الالزمة لعرض األفكار أو عرض الشخص ملهاراته وقدراته وخبراته وما يمتلكه من
مواهب تميزه عن غيره ،وكما الحظت انخفاض تقدير الطلبة لكفاءتام الذاتية بسبب عدم معرفتام بقدراتام وإمكانياتام واستعداداتام ،ولقد وثقت
الدراسات الفجوة املوجودة والنقص الحاصل في التدريب على مهارات التسويق الذاتي مثل دراسة)(Creed & Bloxsome & Johnston, 2006
ودراسة) )Eden & Aviram, 1993ودراسة( أبو نبعة )2001،ودراسة( الطائي .)2009 ،كما أوضحت الدور اإليجابي للتدريب في حصول التوظيف
وتمكين الباحثين عن العمل من املهارات والخبرات اليي تؤهلهم للوظيفة اليي يتوجهون إلهاا.
لقد شهدت السلطنة نمو اقتصاديا مما أتاح لها تخصيص املوارد املالية لالستثمار في التعليم وبناء رأس مال بشري ،ولكن بالرغم من كل
الجهود اليي شهدها قطاع التعليم في السلطنة يالحظ أن مؤسسات التعليم واملشرفين علهاا تحتاج إلى التقييم لخريجهاا ومتابعتام ملعرفة مدى مواءمة
املهارات والكفايات اليي يمتلكها هؤالء الخريجين مع متطلبات سوق العمل ،كما أن الكثير من الخريجين يواجهون صعوبة الحصول على فرص عمل وال
يستطيعون املنافسة في سوق العمل ،مما جعل الطلب على العمالة اليي تمتلك الكفاءات العالية ،والذين يمتلكون مهارات حل املشكالت والقدرة على
القيادة ومهارات االتصال (أمين.)2012 ،

أسئلة الدراسة:
هل البرنامج املقترح يؤثر في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة الصف الحادي عشر؟

أهداف الدراسة:
 .1تدريب الطلبة على املهارات واألساليب اليي يستطيع الفرد باا أن يبرز إمكانياته ويروج لقدراته بطريقة فعالة وتجعله مختلف عن اآلخرين
 .2تدريب الطلبة على اكتشاف قدراتام الذاتية وإمكانياتام الشخصية وتنمية هذه القدرات باملعرفةة والبةرامج اليةي تسةاعدهن علةى رفةع مسةتويات
كفاءتام الذاتية للوصول إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار والنجاح في تسويق أنفسهن في أي مكان توجهوا إليه سواء قطاع خةاص أو حكةومي داخةل
أو خارج السلطنة.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
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ا
أول :األهمية النظرية
 .1تعد هذه الدراسة استجابة للتوصيات والدراسات في مجال التسويق الذاتي واليي أكدت على ضرورة تنمية املهارات الالزمة للتسويق الذاتي لدى
طلبة املدارس والباحثين عن العمل ،ومن بين هذه الدراسات :دراسة( أبو نبعة ،)2001 ،ودراسة ( الطائي ،)2009 ،ودراسة (Eden & Aviram,
) 1993حيث أكد على دور التدريب وتطوير املهارات وزيادة الكفاءة الذاتية في تسريع عملية التوظيف ،كما أكد على أهمية توفير أسلوب عليي
للبحث عن الوظيفة واالهتمام باألفراد الذين لديام كفاءة ذاتية منخفضة.
 .2ستعزز هذه الدراسة األدبيات املتعلقة بالتسويق بشكل عام واألدبيات الخاصة بتسويق الذات في مدارس الطالب في املجتمع العماني بشكل خاص.
 .3أهمية املرحلة الدراسية حيث تركز هذه الدراسة على مرحلة مهمة وهي الصف الحادي عشر ما قبل املرحلة الناائية ،واليي بعدها يتم تحديد مسار
الطالب أما االنطالق إلى املهنة ،وإما إلى مواصلة الدراسة الجامعيه.
 .4أهمية بناء مقياس يقيس مهارات التسويق الذاتي بعد التحقق من خصائصه السيكومترية مقنن على البيئة العمانية وهذا أيضا من املتوقع أن
يكون إثراء مليدان التوجيه املنهي في سلطنة عمان.
ثانيا :األهمية التطبيقية
 .1أهمية البرنامج التدريبي القائم على النموذج النظري الذي طور وفق النموذج النظري للكفاءة الذاتية حيث تركز على تدريب الطلبة على املهارات
والكفاءات اليي يمتلكها الشخص واليي تمكنه من تسويق أفكاره وخبراته واستعداداته وتجذب انتباه اآلخرين له ،واليي ركزت علهاا األدبيات واليي
ياتم باا أصحاب العمل في التوظيف وهذا من املتوقع أن يكون إثراء مليدان التوجيه املنهي.
 .2استفادة أولياء األمور من البرنامج التدريبي في تنمية قدرات ابنائام ومساعدتام في تسويق أنفسهم للحصول على الوظيفة.
 .3استقادة القائمين على التوجيه املنهي من أنشطة البرنامج وإدراجها ضمن كتاب مسارك املنهي ملساعدة الطلبة على تسويق أنفسهم.

مصطلحات الدراسة:

الكفاءة الذاتية ((Self-efficacy
الكفاءة الذاتية هي اليي تاتم بمعتقدات الفرد حول قدرته على ممارسة الضبط والتحكم في األحداث اليي تؤثر على الحياة ،فمعتقدات الفرد
عن فاعليته الذاتية ،تظهر من خالل اإلدراك املعرفي للقدرات الشخصية والخبرات املتعددة وثقته بإمكانياته اليي يقتضهاا املوقف ( (Bandura, 1977,
p197

املهارات ))Skills
هي خصائص التشاط املعقد الذي يتطلب فترة من التدريب املقصود ،واملمارسة املنظمة ،بحيث يؤدي بطريقة مالئمة ،وعادة ما يكون لهذا
التشاط وظيفة مفيدة .وهي تدل على السلوك املتعلم أو املكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان ،أولهما :أن يكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض
معين ،ثانهاما :أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى احراز الهدف في أقصر وقت ممكن .وهذا السلوك املتعلم يجب أن تتوافر فيه خصائص السلوك املاهر
(صادق وأبو حطب ،1984 ،ص.)519
تسويق الذات )(Self-marketing
هي مجموعة الطرق واألساليب والوسائل اليي تتصف بالثقة بالذات والذكاء الشخص ي والقدرة على األقناع وكذلك إعادة هندسة الذات اليي
يمتلكها شخص ما ألجل الوصول إلى اإلبداع في تسويق ذاته للفئة املستادفة وإثارة إعجابام ورضاهم بالشخص املسوق (الطائي ،2009 ،ص.)32
التعريف الجرائي ملهارات تسويق الذات
في هذه الدراسة يقصد به :مجموع الدرجات اليي يحصل علهاا طلبة الصف الحادي عشر من خالل استجابتام على مقياس مهارات التسويق
الذاتي الذي تم إعداده في الدراسة الحالية.
البرنامج التدريبي
هو أي نشاط تقوم به الجماعة أثناء اجتماعاتاا تحت إشراف املرشد ،بحيث تنفذ أنشطة متسجمة مع حاجاتاا ورغباتاا ،فهي مخططات
منظمة مبتية على أسس علمية تتكون من مجموعة من الخدمات اإلرشادية املباشرة وغير املباشرة للمساهمة في تحقيق النمو السوي والتوافق النفس ي
واالجتماعي واملنهي واألسري للفرد /األفراد (السفاسفة ،2003 ،ص.)183

حدود الدراسة:
حدود موضوعية :الهدف من الدراسة تنمية مهارات الطلبة في التسويق الذاتي للحصول على الوظيفة.
حدود بشرية :طلبة الصف الحادي عشر.
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حدود مكانية :والية السويق محافظة شمال الباطنة
حدود زمانية :الفصل الدراس ي الثاني 2017 /2016م.

اإلطار النظري:
يتضمن هذا الفصل على اإلطار النظري حيث يشتمل على املفاهيم النظرية للدراسة ،يليه الدراسات السابقة
تسويق الذات
لقد أشارت األدبيات إلى تعريف مصطلح التسويق الذاتي فقد عرفه ( أبو نبعه )2001 ،على أنه املهارات والكفاءات اليي يمتلكها الشخص
واليي تمكنه من شرح أفكاره ،ووجهة نظره ،وايصال رسالة محددة وواضحة تتضمن حل مشكالت اآلخرين أو تقديم املنفعة وإثارة الحاجة في الطرف
اآلخر بأسلوبنا ومهاراتنا الخاصة على تقبل الفكرة اليي نريد إيصالها للخرين وجذب انتباههم .بينما عرفه ( املصري )2006 ،بأن التسويق الشخص ي
يشمل كافة اإلجراءات واألنشطة اليي يقوم باا الشخص لتسويق نفسه ،أو أفكاره أو سماته أو خصائصه بادف تحقيق ما يرنو إليه من أمور وأهداف
تحقق له طموحاته الحالية واملستقبلية.
قد يكون الحصول على الوظيفة في حدود إمكانيات الشخص ومؤهالته أمرا صعبا مع إعداد املتقدمين للوظيفة لذلك يجب على كل باحث
عن وظيفة أن يسوق نفسه جيدا وأن يطور من مهاراته ويحاول إبرازها وأن يركز على مواطن الضعف لدية ليحاول تطويرها وتنميتاا ليحصل على
الوظيفة اليي يطمح لها .وبعد أن يحدد الشخص جوانب شخصيته وماهي نقاط القوة والضعف لديه وماهي األمور اليي ممكن أن تكون عامل خطر أو
قلق له وما هي الفرص املناسبة اليي يجب أن يستغلها ،يبدأ في التركيز على جوانب القوة لديه ويبرزها ويطور جوانب الضعف لديه ويحاول التغلب علهاا.
ويركز على الفرص اليي تعرض عليه ويحاول استغاللها لصالحه (الصيرفي.)2015 ،
أهداف التسويق الذاتي
يادف التسويق الذاتي إلى (الطائي:)2009 ،
 .1إبراز موطن القوة لدى مسوق الذات وتكييفها إلثارة إصغاء اآلخرين حيث تكون متسجمة مع قدرات واستعدادات املسوق نفسه.
 .2عرض املعلومات وبشكل مختلف عن باقي األفراد بحيث يحفز اآلخرين لإلصغاء له.
 .3إيصال الفكرة املراد إيصالها للزبائن عن مسوق الذات بأنه األكفأ واألقدر واملتميز عن باقي املسوقين.
 .4توضيح مهارات مسوق الذات وإدراكاته وإمكانية إيصالها للخرين
 .5االقتناع التام بمهارات مسوق الذات وبالتالي تكون حافزا له إلظهار مهاراته التسويقية
 .6استخدام أسلوب عصف األفكار من قبل مسوق الذات ألجل الحصول على حلول سريعة للمشاكل الرئيسية اليي يعرض لها.
مهارات التسويق الذاتي
تسويق األفكار Marketing ideas
إن األفكار هي املحرك األساس ي لكثير من تصرفاتنا ومشاعرنا وإن الفكرة هي محرك الفعل سواء كان سلوكا أو شعورا وإن األحداث قد
يضعها املرء بنفسه عن طريق تسويق فكره الذي يحقق أهدافه كما إننا ال نستطيع أن نغير الحياة كلها بدون تغيير في الفكر ألنه يؤدي لتغيرات عميقة
في اآلخرين وقد يتعرض التفكير ملجموعة من العوامل اليي تؤثر على :وضوحه وأفكاره واستقامته وأحيانا قد تؤدي هذه العوامل للتأثير في اآلخرين
وتشويش عملية الفهم والتركيز حيث أكد ( الصيرفي ) 2015 ،على عدة عوامل يجب مراعاتاا عند تسويق األفكار وذكر ما يميزها عن غيرها من األفكار
فيجب أن تكون الفكرة مختصرة ودقيقة وسهلة الفهم كما يتطلب عرض الفكرة توضيع مدى ثقة الشخص بفكرته ومدى إيمانه باا حيى ينقل إحساسه
هذا لألخرين ويقنعهم باا وأيضا يجب التركيز على طريقة عرض األفكار واختيار أفضل الطرق اليي تساعد على وصول الفكرة وفهمها فهما صحيحا من
دون أي مشوشات كما على الشخص املسوق ألفكاره معرفة كل ش يء عن فكرته اليي يسوقها ويستطيع اإلجابة عن أية تساؤالت خاصة بفكرته.
تسويق املهارات Marketing skill
تعتبر املهارات تعبيرا عما نتقن فعله فكل شخص لديه مهارات يجيدها ويتقناا أكثر من غيره وقد تكون هذه املهارات مهارات عامه وقد تكون
مهارات مهنية خاصة توجد لدى أشخاص معينين ،حيث يبحث أصحاب العمل عن األشخاص املميزين الذين يجيدون مهارات مهنية متخصصة في
مجال عملهم وقد عرفت ( الحجري )2014 ،املهارات املهنية بأناا مجموعة واسعة من املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات االيجابية اليي تيهئ الفرد
لدخول عالم العمل بثقة واقتدار ،بدأ من اكتساب مهارات بسيطة في حرف ومهن مختلفة متنوعة .لذلك على كل شخص راغب للتقدم لوظيفة معينة
التركيز على ماهي املهارات اليي يجيدها بالفعل ويتقناا أكثر من غيرها كما يجب عليه التركيز ومعرفة املهارات املطلوبة للوظيفة اليي يتقدم لها حيى ال
يتفاجأ بأن هذه الوظيفة تحتاج إلى مهارة خاصة وهو ال يجيدها.
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كما أن سوق العمل الحالي يتطلب من الخريجين أن يكونوا على مستوى عال من املهارات األساسية أو ما يسيى بمهارة إدارة املهنة ،وأن هذه
املهارات تساعد الخريجين على التفوق في مجال عملهم وتؤهلهم لالبتكار واإلبداع املستمر في العمل ومن هذه املهارات املعرفية مثل :التفكير الناقد
واإلبداع ،وحل املشكالت ،ومهارات العمل الجماعي مثل :مهارة العمل مع الفريق ،والقيادة ،والتفاوض ،ومهارة التقييم الذاتي مثل :الوعي الذاتي،
والتحفيز الذاتي ،واالستجابة للتغذية الراجعة؛ كما أن أصحاب العمل يرغبون في توظيف أشخاص يمتلكون هذه املهارات .وأن على التوجيه املنهي
مساعدة الطالب في تعلم هذه املهارات من خالل البرامج اليي يقدمها وتعليمهم كيفية تطبيقها في الحياة املهنية الفعلية واعدادهم ملواجهة املستقبل
(عجوز واملالكي.)2010 ،
تطوير الذات Self- development
أن ظاهرة التطوير الذاتي سنة من سنن هللا تعإلى في هذه الحياة ،وأن دوام الذات اإلنسانية على حال ثابته هو من املحال ،وأن كل نفس
بشرية بفطرتاا مهيأة وقابلة للتغير والتطوير نحو األحسن ،شريطة أن يكون صاحباا على استعداد لذلك وثم قدرته على القيام بالخطوات الالزمة
لتحقيق التطوير ،وهو أيضا الذي يحدد الطريقة اليي يستخدمها في عملية تطويره لذاته ،قال تعالى (إن هللا ال يغير ما بقوم حيى يغيروا ما بأنفسهم)
(سورة الرعد آية .)11وتبين اآلية الكريمة أن التغيير والتطوير سنة اجتماعية وفردية وأن على الفرد املساهمة في إصالح املجتمع وتقدمه ورفعته .كما
أن التطوير الذاتي يساعد اإلنسان على تلبية احتياجاته ومتطلباته من خالل التغييرات والتطورات الذاتية اإليجابية اليي يتفاعل معها الشخص
وتساهم في إكسابه مجموعة من املفاهيم وتقنيات ومهارات ووسائل جديدة تساعده على أن يتماش ى مع متغيرات الحياة (أبو رزيزة.)2009 ،
بينما يشير(الكندري )2014 ،إلى أن الترويج للذات فن قائم بذاته ويادف إلى إيصال فكرة أو منتج ما للخرين ،فعلى الشخص بعد أن يطور
ذاته ويصل إلى األهداف اليي يطمح لها أن يفكر في الطريقة اليي يوصل فهاا نفسه لألخرين وأن يستغل جميع األدوات للترويج عن الذات مثل الصحافة،
االذاعة والدورات التدريبية وإلقاء كلمة أمام الجمهور ،ويؤكد على أن الشخص الناجح هو الذي يستفيد من كل ما حوله لتطوير نفسه والترويج لها
حيى يحقق النجاح الي يحلم به.
تحمل املسؤولية Take responsibility
شرف هللا تعالى االنسان بتحمل املسؤولية واألمانة منذ استخلفه هللا في االرض ،فاإلنسان مسؤول ومحاسب عن أعماله أمام هللا وأمام
الناس وعلى قدر اتساع سلطته ومكانته تكون مسؤوليته ،كما أنه على قدر ضعفه وعجزه يكون اعفاءه من املسؤوليات .واملسؤولية ال تنحصر في
املحاسبة والعقاب فقط على ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه ،ولكناا مسؤولية نداء وتكليف وواجب وهي عنوان على استقاللية الشخصية
وأهليتاا لحمل األمانة وقدرتاا على الوفاء بالتزاماتاا ،فكل فرد مسؤول عن نفسه فيما يعمل ومسؤول عن دوره في الحياة واملجتمع محاسب عليه (نقرة،
.)1985
ومبدأ املسؤولية الفردية مبدأ يرتكز على نظام الحياة ،واستقامة أحوال الناس ،واعتدال معايشهم وضبط أعمالهم ،واال كان أمرهم
فوض ى ،وحياتام كلها ال ضابط لها وال نظام وأن محاسبة االنسان على مسؤولياته يقتل عامل الفوض ى واإلهمال في النفوس لهذا قرر االسالم هذا املبدأ
وثبته ووضحه ،ونص عليه في أكثر من أية قال تعإلى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (الزلزلة اآلية  .)8/7وعليه فأن على
االنسان أن يتحمل مسؤولية عمله وال يامل وال يقصر فيه وأن يسعى إلى التقدم وعدم التأخر وأن يتشط وال يكسل في أدائه وليس هذا فقط ،بل ويؤدي
مسؤولياته على أكمل وجه ،وأن يؤدي عمله أتةم األداء ،فأن أصحاب العمل يبحثون عن روح املسؤولية لدى االشخاص الذين يقومون بتوظيفهم
ويسعون إلى االجادة في أعمالهم وإتقاناا (أحمد.)1978 ،
العمل مع الفريق Working with the team
يرتبط فريق العمل ارتباطا وثيقا بكافة املنظمات اليي تحتاج إلى توحيد املهارات الفردية معا لتحقيق أهداف مشتركة ،وبصفة خاصة تلك
املنظمات اليي تحتاج إنجاز أعمالها إلى مدخل فريق العمل لتنفيذ املشروعات الجماعية وفرق التنمية ،واملجموعات اليي تعمل في وجود ضغوط عمل
مستمرة ففي مثل هذه األعمال تبدو مهارات العمل الجماعي هامة جدا ،وخاصة عندما يجتمع األفراد معا ويتعلمون كيفية العمل الفعال عن طريق
طرح املشكالت املشتركة ،وتوفير مناخ من اإليجابية في العمل ،ويالحظ في السنوات القليلة املاضية ،اهتمام العديد من املنظمات سواء كانت حكومية أو
خاصة بالتدريب والتنمية بغرض تطوير العاملين فهاا ،ولكن ركزت معظم أنشطة التدريب والتنمية على تحسين املهارات الفردية للعاملين بزيادة املعرفة
والتجربة ،ولكن اتضح أن ذلك ال يكفي في حد ذاته لتحقيق الفعالية املطلوبة لهذه املنظمات ،وإن مفتاح النجاح تعاون الجميع في إنجاح املهمة املطلوبة
وهذا ما يحرص علية أصحاب الشركات ويحاولون تنميته في موظفهام وجعله سياسة عامة للمنظمة (السيد.)2001 ،
تسويق العالمة الشخصية Personal Branding
ارتبطت العالمة التجارية سابقا بالشركات و املنتجات؛ أما اليوم فقد أصبحت العالمة التجارية الشخصية تعكس هوية الشخص فمن خالل
العالمة الشخصية نستطيع معرفة مهارات الشخص وخبراته وامكانياته ويستطيع الشخص عرض نفسه من خاللها وتعريف الناس بنقاط قوته
ومهاراته والخبرات اليي مر باا وأن يعرض ما هي امكانياته واستعداداته اليي تميزه عن اآلخرين كما تمكن أصحاب األعمال واملدراء من االطالع على
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املهارات اليي يتمتع باا الشخص واليي يسعى الكتساباا وقد أكدت األدبيات مساهمة العالمة الشخصية في تسريع عملية التوظيف فقد أشار شيفرد
( )2005أن العالمة الشخصية تساعد األفراد إلى النظر إلى أنفسهم أوال والبحث في قيمهم وأفكارهم وجوهرهم وما يميزهم لتحقيق ذواتام واكتشاف
الطريقة اليي يقدمون باا أنفسهم وأن على األفراد الراغبين في التوظيف أن يكونوا في عملية تجديد مستمرة ملهاراتام وامكانياتام حيى يستطيعوا
املنافسة بقوة.
بينما أكدت الخضر ( )2010على ضرورة تعزيز الذات لدى الشخص املسوق لنفسه وابراز قدرته على التأثير في اآلخرين كما أكدت على
ضرورة تخطيط الباحثين عن العمل أو املسوقين ألنفسهم لعالمتام الشخصية فهي تساعد على املنافسة في الحصول على الوظيفة وأن هذه العملية
تنقسم إلى ثالث مراحل املرحلة األولى :هي إنشاء العالمة الشخصية وعلى الشخص املسوق لنفسه أن يبرز نفسه ليحقق هدفه .املرحلة الثانية :تطوير
موقع العالمة الشخصية من خالل التواصل الفعال وابراز الهوية الشخصية مع أصحاب العمل .املرحلة الثالثة :تقييم العالمة الشخصية وذلك
لتحقيق األهداف الشخصية املهنية.

الدراسات السابقة:
قام ( أبو نبعة )2001 ،بدراسة استادفت تحديد مقومات تسويق الذات وتحديد الخصائص الشخصية اليي يجب أن يمتلكها الفرد
للحصول على الوظيفة لعينة مكونة من  215من الخريجين الراغبين في التوظيف بقطاع البنوك في عمان؛ وتوصلت الدراسة إلى أهمية الصفات
الشخصية الواجب اتباعها عند التقدم للوظيفة ومناا :القدرة على صياغة األفكار وتحديد االهداف ،كما بيتت أهمية العوامل اليي تؤثر على فرص
الحصول على الوظيفة أثناء املقابلة ومناا :القدرة على ضبط النفس في أثناء املقابلة والظهور بمظهر الئق والحرص على االنطباع الجيد.
وفي دراسة مكوركال وجو وجيمس وناثان ) (McCorkle, Joe, James & Nathan, 2003لتطوير مهارات التسويق الذاتي وإعداد الطلبة
وتزويدهم باملهارات الالزمة للتسويق الذاتي والبحث عن العمل على عينة مكونة من ( )188من الطلبة وكان من بين نتائجه أن الطلبة يتتظرون إلى نااية
أخر فصل دراس ي لهم للبحث عن عمل ويستعدوا له ،وأن الطلبة أكثر استعدادا للدخول في املجال التسويقي .وتضمن البرنامج مجموعة األنشطة مناا
خدمات املجال الوظيفي ،واملقابالت الشخصية ،وأساليب البحث عن الوظيفة والتواصل االلكتروني ومنهجية البحث عن الوظيفة.
كما استادفت دراسة ( املصري )2006 ،تعريف العوامل املؤثرة في درجة نجاح التسويق الشخص ي على ( )690من األفراد من مختلف األعمار
والوظائف في مدينة عمان ،كما هدفت إلى التعرف على املعارف واملهارات الالزم توافرها أو اكتساباا لضمان النجاح في التسويق الشخص ي ،كما أكدت
على أن التسويق الشخص ي أصبح من املجهودات الشخصية وأن على األفراد تطوير مهاراتام الشخصية والوظيفية لكي ينجحوا في تسويق أنفسهم وأن
هذه العملية تزداد تعقيدا مع تعقيدات الحياة املهنية وتحتم على الشخص توفر القدرات الشخصية والتسويقية لضمان نجاح تسويق األفكار واملباد
؛ وقد توصلت الدراسة إلى أهمية التسويق الشخص ي لدى األفراد الراغبين في التوظيف ،وضرورة تطوير ذواتام بالتخطيط املالئم للمستقبل.
ومن الدراسات ذات العالقة بالفاعلية الذاتية دراسة ( املزروع )2006 ،على عينة مكونة من ( )238من طالبات جامعة أم القرى هدفت
للكشف عن عالقة فاعلية الذات بكل من الدافع لإلنجاز والذكاء الوجداني؛ فكان من نتائجها وجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية بين درجات
فاعلية الذات ،وكل من درجات دافعية االنجاز ،والذكاء الوجداني بأبعاده املختلفة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبات مرتفعات
ومنخفضات دافعية اإلنجاز في درجة فاعلية الذات لصالح مرتفعات اإلنجاز .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبات مرتفعات
ومنخفضات الذكاء الوجداني ،في درجة فاعلية الذات لصالح مرتفعات الذكاء الوجداني مستخدمة مقياس فاعلية الذات املقنن على البيئة السعودية.
وقد أجرى ( )Creed, et al., 2006دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية املهارات املهنية واحترام الذات والفاعلية
الذاتية للباحثين عن العمل ،واألفراد غير املوظفين في جنوب استراليا بلغ عددهم ( ،)161تكون البرنامج من مجموعتين تجريبية وضابطة وقد تم
تصميم البرنامج خصيصا لغير املوظفين ،وقد استمر البرنامج ملدة  6أسابيع تضمن مجموعة من املهارات مثل :املهارات الوظيفية ،والتطوير الذاتي،
والثقة بالنفس ،واحترام الذات ،والفاعلية الذاتية ،وقد دلت نتائجها على وجود أثر للبرنامج في تمكين أفراد العينة التجريبية من املهارات الوظيفية.
وقد أجرى داكوا ( )Dacko, 2006دراسة على ( )114طالب من طلبة ماجستير األعمال في جامعة وارويك األمريكية ،بادف التعرف على
املهارات التسويقية لدى الطلبة وقد أشارت النتائج إلى النقص الواضح لدى الطالب املمارسين للتسويق في املستقبل وأن على الراغبين بالتسويق تايئة
أنفسهم والتركيز على جوانب القصور لديام في مجال التسويق وتحليل مهاراتام األساسية الالزمة للتسويق مثل :التخطيط للمستقل و األبداع
والتفاوض و اإلقناع كما أوص ى املسوقين ألنفسهم أن يكونوا مستعدين بشكل مناسب حيى ينجحوا في تسويق أنفسهم وأوص ى باملزيد من األبحاث في
هذا املجال ملساعدة األفراد على تعزيز قدراتام ومهاراتام.
وقام ( الطائي )2009 ،بتصميم أنموذج مقترح لتسويق الذات يتكون من مكونات حددها الباحث هي (الثقة بالنفس ،إعادة هندسة الذات،
القدرة على اإلقناع ،الذكاء) وقد تكونت العينة من ( )30شخصا األشخاص الراغبين بتسويق أنفسهم في سوق العمل في جامعة الكوفة .وتوصلت
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الدراسة إلى عدم استطاعة املبحوثين ترتيب وإعادة تصميم مهاراتام وقابليتام ،وعدم امتالكهم القدرة على تسويق أنفسهم في املواقف املطلوبة ،ووجود
عالقة ارتباطية قوية بين القدرة على اإلقناع ومهارات التفكير االبداعي.
وقام( شعيب )2011 ،بدراسة استادفت معرفة أثر إدارة الذات على فرص التشغيل ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي
تلعبه "إدارة الذات" في تحقيق فرص عمل مناسبة للخريجين في كلية مجتمع تدريب غزة البالغ عددهم ( )400خريج وكان من بين نتائجها الخريجون
الذين حصلوا على فرص عمل يمتلكون مستويات في إدارة الذات أعلى من زمالئام الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل مناسب وأكد على ضرورة
تطوير مناهج التوجيه املنهي لتشمل تدريب الخريجين وتعليمهم مهارات تطوير الذات املختلفة مثل والتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت وأساليب حل
املشكالت.
وقد قام( اليوسف )2013 ،بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية املدركة والتحصيل الدراس ي العام
لدى طلبة املرحلة املتوسطة في منطقة حائل باململكة العربية السعودية؛ وقد تكونت عينة الدراسة من ( )290طالبا وطالبة من طلبة املرحلة املتوسطة
في املدارس الحكومية .وقد أشارت نتائجه إلى وجود عالقة ارتباطية بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية لدى أفراد العينة.
وقد قام ) )Manai & Holmlud, 2014بدراسة نوعية على عينة مكونة من( )16طالب من كلية إدارة األعمال في فنلندة بادف التعرف على
املهارات التسويق الذاتي من وجهة نظر الطالب وماهي استعداداتام ودوافعهم لتعزيز قدراتام على النجاح في البحث عن العمل فقد وصف الطالب
التسويق الذاتي بأنه قدرة الفرد على املنافسة وتقديم الذات بشكل فعال حيث يستطيع النجاح املنهي وأن عملية التسويق الذاتي عملية طويلة األمد
ومستمرة حيى بعد التوظيف وتحتاج إلى قدر كبير من الدعم الخارجي والداخلي ،وقد كان من بين نتائجها التركيز على املهارات اليي تساعد على التسويق
الذاتي للراغبين في التوظيف.
ومن الدراسات املحلية الحديثة دراسة (النجار )2015 ،اليي هدفت إلى تنمية مهارات البحث عن عمل لدى طلبة الصف الحادي عشر
بمحافظة ظفار وقد تكونت العينة من ( )120من طلبة الحادي عشر حيث تم تصميم برنامج توجيهي جمعي في إكساب مهارات البحث عن العمل وكان
من ضمن البرنامج جلسات خاصة في التسويق الذاتي حيث ذكرت بأن أصحاب العمل سيقومون بتوظيف الشخص الذي يتحمل املسؤولية ويستطيع
وصف نفسه وصفا جيدا ،وكان من بين نتائجها ضرورة توعية الطالب وأولياء األمور وأخصائي التوجيه املنهي بمهارات البحث عن العمل كما أوصت
بإجراء دراسة حول تصورات أصحاب العمل والشركات حول املهارات املطلوبة في عملية التوظيف.
كما أشار(أبو جبل )2016 ،في دراسة تطبيقية للتعرف على أثر التدريب في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين في قطاع غزة والذين بلغ
عددهم ( ،)160على أهمية التدريب في تحسين مهارات الخريجين وكان من بين نتائجه وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بين برامج
التدريب والصفات الشخصية ومهارات التوظيف لدى الخريجين وأوصت الدراسة على ضرورة أن يتمتع املتدربين بصفات شخصية تساعدهم في عملية
التعلم وتنمية مهاراتام وقدراتام.

تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة اليي تناولت مهارات التسويق الذاتي فإنه يمكن التأكيد على اآلتي:
 .1التشابه والختالف مع الدراسات السابقة من حيث العينة :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (النجارMcCorkle, Joe, James & ،2015،
 )Nathan,2003من حيث العينة وتطبيقها على طلبة املدراس ،بينما اختلفت مع (الطائي2009،؛ وأبو نبعة2001،؛ Manai & Holmlud,
 )2014 ; Dacko,2006حيث استادفت الراغبين بالتوظيف.
 .2التشابه والختالف مع الدراسات السابقة من حيث املنهج :تتفق الدراسة الحالية مع دراسة (النجار2015،؛ املالكي2015،؛ Creed, etal
,2006؛  )Eden & Aviram, 1993من حيث اتباعها املنهج التجريبي .واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو نبعة2001،؛ & Manai
Holmlud, 2014؛ Dacko,2006؛  )McCorkle, Joe, James & Nathan,2003من حيث اتباعها املنهج الوصفي للتعرف على املهارات
املطلوبة لتسويق الذات.

مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
 .1ندرة الدراسات العربية اليي اهتمت بتنمية مهارات التسويق الذاتي للطالب والباحثين عن العمل.
 .2معظم الدراسات أكدت على وجود نتائج في حصول التوظيف للباحثين عن الوظيفة وفاعلية البرنامج التدريبي.
 .3حداثة هذه الدراسة وهذا يدل على االهتمام بتطوير وتنمية مهارات التسويق الذاتي للراغبين في التوظيف وبناء برنامج ومقياس بعد التأكد من
فاعليتام في تنمية مهارات التسويق الذاتي.
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فرضيات الدراسة:
.1
.2
.3
.4

ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملهارات
التسويق الذاتي.
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية بين القياسيين القبلي والبعدي ملهارات
التسويق الذاتي.
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αفي مستويات القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع االجتماعي (الذكور -
اإلناث).
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي واملتابعة في مقياس
مهارات التسويق الذاتي.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 منهج الدراسة
تقوم هذه الدراسة على املنهج الشبه التجريبي الذي يقوم على تصميم املجموعتين املتكافئتين ،األولى تجريبية والثانية ضابطة ،بحيث يتم
تعيين أفراد العينة عشوائيا على املجموعتين ،ثم تعرض املجموعتان الختبار قبلي ،بعدها تخضع املجموعة األولى للمعالجة وتحجب املعالجة عن
املجموعة الثانية ،وبعد نااية مدة املعاينة ،تعرض املجموعتان الختبار بعدي بغية التعرف على أثر املعالجة على املجموعة األولى.
 مجتمع الدراسة
يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر في املدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال
الباطنة؛ للعام الدراس ي ( )2016/2015والذين بلغ عددهم ( )7899طالبا وطالبة ،يتوزعون على  24مدرسة ويشكلون نسبة  %8,8من جملة طلبة
املحافظة ( ،)89793حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم الواردة في الكتاب السنوي لإلحصائيات التعليمية ( 2016/2015وزارة التربية والتعليم،
 .)2016والجدول  1يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب أعداد الطلبة في املحافظة.
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب أعداد الطلبة في املحافظة
النوع
ذكور
إناث
املجموع

التسبة
%49.69
%50.31
%100

العدد
3925
3974
7899

 عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من  115طالب وطالبة يتوزعون على مدرستين ،مدرسة للذكور الوارث بن كعب ( )12-11واألخرى لإلناث مدرسة
حليمة السعدية ( )12-11لقد تم اختيار املدرستين من والية السويق لسهولة الوصول إلهاا عند تطبيق أدوات الدراسة ،وتعد والية السويق من أكبر
واليات املحافظة حيث بلغ عدد مدارس الحادي عشر في الوالية ( )11مدرسة للحادي عشر ،وتم اختيار املدرستين بطريقة عشوائية من بين مدارس
الوالية ثم تم عمل قرعة بين الصفوف ثم تم تعين صفين دراسيين من كل مدرسة عشوائيا ثم تم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية وضابطة ،وتم تطبيق
القياس القبلي على املجموعتين ثم تم تطبيق البرنامج التدريبي على املجموعة التجريبية بينما تلقت املجموعة الضابطة أنشطة عادية في حصص
التوجيه املنهي .ويوضح جدول 2توزيع أفراد العينة وفق املجموعة والنوع االجتماعي.
جدول( :)2عينة الدراسة موزعة وفقا للمجموعة والنوع الجتماعي
املجموعة
تجريبية
ضابطة
املجموع

ذكور
27
27
54
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33
28
61

املجموع
60
55
115
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يتبين من خالل الجدول  2أن الطلبة الذكور_ إناث موزعون بالتقريب بين مجمةوعيي الدراسةة (تجريبيةة – الضةابطة) ،وكةذلك بالتسةبة للنةوع
االجتماعي كما تم فرز الطلبة عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.
 أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداتين (برنامج تدريبي ،ومقياس مهارات التسويق الذاتي) ،وفيما يلي وصف لخطوات إعداد كل أداة:
األداة الولى :برنامج تدريبي قائم على نظرية الكفاءة الذاتية لتنمية مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة الحادي عشر
 .1وصف البرنامج :برنامج تدريبي في تنمية مهارات التسويق الذاتي ،حيث تم تصميم برنامج قائم على نظرية الكفاءة الذاتية في تنمية مهارات
التسويق الذاتي لدى طلبة الصف الحادي عشر في محافظة الباطنة شمال ،ويشتمل البرنامج على ست موضوعات (تسويق األفكار ،تطوير
الذات ،العمل مع الفريق ،تحمل املسؤولية ،تسويق املهارات ،تسويق العالمة الشخصية) .يتكون البرنامج من 14جلسة مدة كل جلسة  55دقيقة
بما فهاا تنفيذ األنشطة ومتابعة الواجبات املنزلية بواقع ثالث جلسات أسبوعيا مدة  5أسابيع.
 .2أسس بناء البرنامج :تم بناء البرنامج وفق االتي:
البرنامج قائم على نظرية الكفاءة الذاتية  Self-efficacyاليي تنطلق من معتقدات الفرد عن نفسه وما يمكن إنجازه فكلما زادت إدراكات الفرد
عن قدراته واستعداداته كلما تمكن من القيام بسلوك جيد يدفعه لإلنجاز والنجاح.
تم االسترشاد في تصميم بناء البرنامج كما ورد في كتب التوجيه واإلرشاد النفس ي كما ورد في (العزة2016 ،؛ السفاسفة ،أبو أسعد.)2011،
االطالع على األدبيات السابقة اليي صممت برامج للتوجيه املنهي الجمعي (النجار2015،؛ املالكية2015،؛ الطائي2009،؛ الخضر2010،؛ Manai
.)& Holmlud, 2014
 .3أهداف البرنامج :يادف البرنامج إلى تنمية مهارات التسويق الذاتي ملساعدة الطلبة في تقديم أنفسهم بالشكل الصحيح للحصول على الوظيفة،
وتطبيق األنشطة اليي تساعد الطلبة على تنمية مهارات التسويق الذاتي.
 .4محتوى البرنامج :تم إعداد محتوى البرنامج بما يتناسب مع الطلبة لتنمية مهارات التسويق الذاتي وجدول  3يلخص جلسات برنامج التدريبي
لتنمية مهارات التسويق الذاتي.
جدول( :)3ملخص جلسات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التسويق الذاتي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املوضوع
التعارف
تسويق األفكار
تطوير الذات
العمل مع الفريق
تحمل املسؤولية
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
اإلنااء
املتابعة

الهدف
يتعرف األعضاء على البرنامج ومبرراته.
يتعرف األعضاء على طريقة تسويق األفكار.
يتعرف األعضاء على مفهوم تطوير الذات وأهميته.
يتعرف األعضاء على مهارة العمل مع الفريق.
يتعرف األعضاء على مهارة تحمل املسؤولية.
يتعرف األعضاء مفهوم املهارات وطريقة تسويقها.
يتعرف األعضاء على أهمية العالمة الشخصية في الحصول على الوظيفة
تقيم مدى استفادة الطلبة من البرنامج
االلتقاء بأعضاء املجموعة للتأكد من استمرارية فاعلية البرنامج.

األساليب والوسائل
قصة عن التسويق الذاتي ،بطاقات لقواعد السلوك
مناقشة وحوار ،تدريب على طريقة تسويق األفكار
مناقشة وحوار ،تغذية راجعة ،قصة عن تطوير الذات
محاضرة ،نموذج لفريق عمل
مناقشة وحوار ،تغذية راجعة
مناقشة وحوار ،مشهد تمثيلي ملقابلة شخصية.
عرض بوربويتت ،عرض نماذج لعالمة تجارية عاملية
مناقشو وحوار ،بطاقات تقيم البرنامج
مقياس مهارات التسويق الذاتي

 .5صدق البرنامج :تم عرض البرنامج لتقييمه على املختصين واألساتذة في مجال علم النفس واالرشاد النفس ي والتربوي في جامعة السلطان قابوس
وجامعة نزوى واملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة من حيث وضوح األهداف واألهمية ومحتوى الجلسات ومناسبتاا للطالب
واملرحلة العمرية ،ثم تم تعديل البرنامج واعتبر إجماع ( )%80من املحكمين كافيا إلخراج البرنامج في صورته الناائية وقد تم األخذ بالتعديالت ومن
بيناا التعريف بأهمية التسويق الذاتي للحصول على التوظيف ،وحذف بعض األنشطة لعدم مناسبتاا للمرحلة العمرية.
األداة الثانية :مقياس مهارات التسويق الذاتي
 .1أسس بناء املقياس :تم بناء مقياس مهارات التسويق الذاتي بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية في مجال التسويق
الذاتي واليي تطرقت إلى املهارات الالزمة لتسويق الذات (الخضر2010 ،؛ الراشدي2016 ،؛ املالكي2015 ،؛ النجار2015 ،؛ التميمية2016 ،؛
;.)Farrell, 2006
 .2وصف املقياس :يادف هذا املقياس إلى قياس مهارات التسويق الذاتي ويتكون من ( )59عبارة موزعة على ستة محاور وهي كالتالي:
املحور األول :عرض األفكار يتضمن ( )10عبارات
املحور الثاني :تطوير الذات يتضمن ( )10عبارات
املحور الثالث :تحمل املسؤولية يتضمن ( )10عبارات
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املحور الرابع :العمل مع الفريق يتضمن ( )10عبارات
املحور الخامس :عرض املهارات يتضمن ( )8عبارات
املحور السادس :تسويق العالمة الشخصية يتضمن ( )11عبارات
ويجيب الطالب على كل عبارة من عبارات املقياس من خالل التدرج الخماس ي وهو :بدرجة قليلة جدا ،بدرجة قليلة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة
كبيرة ،بدرجة كبيرة جدا وتعطى هذه البدائل الدرجات .5 ،4 ،3 ،2 ،1
 .3صدق املقياس :تم عرض املقياس بصورته األولية والذي تكون من ( )68عبارة موزعة على ستة محاور هي تسويق األفكار ،تسويق املهارات،
تسويق العالمة الشخصية ،التطوير الذاتي ،العمل مع الفريق ،تحمل املسؤولية ،على ثمانية من املحكمين واملختصين والخبراء من قسم علم
النفس في مجال القياس والتقويم التربوي ومجال اإلرشاد النفس ي والتربوي بجامعة السلطان قابوس ومن املديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الباطنة ،وطلب من املحكمين إبداء رأيام حول عبارات املقياس ومدى سالمة اللغة وفهمها ومناسبتاا للمرحلة العمرية ،وتم
تعريف كل محور تعريفا مفاهيميا ،واعتبر إجماع سبعة محكمين ( )%80كافيا لقبول العبارة ،وقد جرى تعديل على الصياغة اللغوية لبعض
العبارات ،كما تم حذف العبارات ( ،)39 ،31 ،28 ،22 ،17 ،12 ،9 ،6 ،1وبذلك يتكون املقياس من ( )59عبارة في صورته الناائية.
 .4ثبات املقياس :يوضح الجدول  4معامالت االتساق الداخلي ملقياس مهارات التسويق الذاتي ومحاوره (تسويق األفكار ،تطوير الذات ،تحمل
املسؤولية ،العمل مع الفريق ،تسويق املهارات ،تسويق العالمة الشخصية) بعد تطبيقه على عينة استطالعية قوامها  50طالبا من مجتمع
الدراسة.
جدول( :)4معامالت التساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ ملقياس مهارات التسويق الذاتي ومحاوره
املقياس
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

معامل الفا كرونباخ
0.77
0.80
0.72
0.77
0.62
0.66
0.90

يتضح من الجدول 4أن معامل الثبات املحسوب بطريقة الفا كرونباخ لجملة فقرات مهارات التسويق الذاتي بلغ  0,90وهو يشير إلى أن هذا
املقياس على درجة مناسبة من االتساق الداخلي ،وأنه من املمكن اعتماد نتائجه واالطمئنان إلى مصداقيته في فحص فرضيات الدراسة الحالية،
وبالنظر إلى املعامالت املناظرة ملحاور املقياس (تسويق األفكار ،تطوير الذات ،تحمل املسؤولية ،العمل مع الفريق ،تسويق املهارات ،تسويق العالمة
الشخصية) حيث نالحظ أن قيمها تراوحت بين  0,62في محور تسويق املهارات و 0,80في محور تطوير الذات ،وهذه املؤشرات تشير إلى أن املحاور
الفرعية أيضا تتمتع بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي.
 إجراءات الدراسة:
 .1االطالع على أدبيات الدراسات السابقة العربية واالجنبية في مجال التسويق الذاتي لالستفادة مناا في تصميم أدوات الدراسة.
 .2بناء مقياس لقياس مهارات التسويق الذاتي لطلبة الحادي عشر.
 .3تصميم البرنامج التدريبي القائم على نظرية الكفاءة الذاتية.
 .4عرض أدوات الدراسة (البرنامج واملقياس) على عدد من املحكمين للتحقق من صدق األدوات.
 .5تطبيق أدوات الدراسة على العينة االستطالعية للتحقق من خصائصها السيكومترية.
 .6طلب تسهيل مهمة لتحقيق أغراض الدراسة من الجامعة ومن املكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية.
 .7التتسيق مع قسم التوجيه املنهي بمحافظة شمال الباطنة لتطبيق البرنامج في مدارس املحافظة وإسناد تطبيق البرنامج في مدرسة الذكور إلى
أخصائي التوجيه املنهي.
 .8زيارة املدارس اليي ستطبق علهاا أدوات الدراسة ،وتوضيح أهدافها ملديري املدراس.
 .9االجتماع مع أخصائي التوجيه املنهي بمدرسة الوارث بن كعب لتوضيح أهداف الدراسة وأخذ موافقتام على التطبيق ،واالتفاق على موعد لتدريب
االخصائي على تنفيذ البرنامج وشرح جلساته وأهداف كل مناا ،وطرق التنفيذ والوسائل املستخدمة.
 .10توضيح الغرض من الدراسة للطلبة ،ثم توزيع الطلبة عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وإجراء تطبيق املقياس القبلي للمقياس ،وذلك
قبل البدء بتطبيق البرنامج بأسبوع واحد ،للتحقق من تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة.
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.11

.12
.13
.14

مريم اليحيائية وآخرون

تطبيق البرنامج على طلبة املجموعة التجريبية بواقع  3جلسات أسبوعيا ،مدة كل جلسة  55دقيقة ،بمجموع  14جلسة حيث تم تطبيق البرنامج
على الطلبة اإلناث بمدرسة حليمة السعدية ( .)12-10وتم أسناد تطبيق البرنامج على الطلبة الذكور بمدرسة الوارث بن كعب ( )12-10إلى
أخصائي التوجيه املنهي باملدرسة ،تم تطبيق البرنامج بتاريخ 2017 /2 /20م.
إجراء التطبيق البعدي للمقياس على املجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من مدى فعالية البرنامج في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى
الطلبة (أفراد العينة) بتاريخ 2017 /3 /26م.
إجراء التطبيق التتبعي للمقياس على املجموعة التجريبية للتحقق من مدى استمرار فاعلية البرنامج لدى أفراد العينة بتاريخ 2017/4/30م.
جمع البيانات وتحليلها إحصائيا ،للوصول إلى النتائج وتفسيرها ،وإعطاء التوصيات املناسبة.

نتائج الدراسة:
نتائج الفرضية األولى:
نصت الفرضية األولى على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية
والضابطة في املقياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي" ،ولفحص هذه الفرضية أجري اختبار (ت) للبيانات املستقلة على نتائج القياس البعدي لجملة
مهارات التسويق الذاتي وكل محور من محاوره على حدة لدى املجموعتين ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول( :)6املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية وقيمة (ت) في األداء على القياس البعدي ملقياس مهارات التسويق الذاتي للمجموعتين التجريبية
والضابطة
املحور
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

املجموعة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

العدد
60
55
60
55
60
55
60
55
60
55
60
55
60
55

املتوسط الحسابي
4.17
2.91
4.29
2.99
4.32
3.00
4.27
3.06
4.33
3.04
4.21
2.08
4.26
2.83

االنحراف املعياري
0.41
0.42
0.33
0.53
0.32
0.49
0.37
0.42
0.34
0.50
0.44
0.63
0.28
0.39

قيمة ت
16.24

الداللة االحصائية
<0.001

حجم األثر
0.70

15.76

<0.001

0.69

17.14

<0.001

0.72

16.37

<0.001

0.70

16.40

<0.001

0.70

21.10

<0.001

0.80

22.71

<0.001

0.82

يتضح من الجدول  6أن جميع قيم ت املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى < ،0.001وعند الرجوع إلى املتوسطات الحسابية اتضح أن أداء
املجموعة التجريبية أعلى من الضابطة ،وهذا النتيجة تشير إلى الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة
املجموعة التجريبية ،وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليي تنص على "وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 0.05≥αبين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي لصالح املجموعة التجريبية ،وتشير قيم
حجم األثر املحسوبة وفق مربع ايتا إلى أن درجة تأثير البرنامج التدريبي على تحسين هذه املهارات كانت كبيرة.
مناقشة نتائج الفرضية األولى
أشارت النتائج إلى أن متوسط األداء ألفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التسويق الذاتي كان أعلى من متوسط أداء املجموعة
الضابطة في القياس البعدي ،ونتيجة لذلك يمكن القول أن مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى األفراد الذين تلقوا تدريبا على تنمية وتطوير هذه
املهارات كان أفضل من مستوى هذه املهارات ممن لم يتلقوا مثل هذا التدريب.
وقد أظهرت النتائج وجود تحسن على كل األبعاد وهي :تسويق املهارات ،تحمل املسؤولية ،تسويق العالمة الشخصية ،تسويق األفكار ،العمل
مع الفريق ،تطوير الذات؛ ويمكن أن تعزى هذه النتيجة لتفاعل الطالب مع املحاور وقد يعود أيضا إلى تنوع األنشطة واالستراتيجيات املستخدمة في
البرنامج ،حيث كان تسويق املهارات أقرب إلى شخصيات الطالب وتعرفهم على ما يمتلكون من مهارات تميزهم عن غيرهم ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع
دراسة ( عجوز؛ واملالكي )2010 ،الذين أكدا على دور التوجيه املنهي في تنمية مهارات الطالب وتعريفهم باملهارات املطلوبة لسوق العمل أما بالتسبة ملحور
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تحمل املسؤولية قد يرجع إلى رغبة الطالب بالشعور باملسؤولية وأنام أصبحوا مسؤولين عن ما يقمون به أمام أنفسهم واملجتمع ،وقد اتفقت هذه
النتيجة مع دراسة (املحمدي )2013 ،الذي أكد على ضرورة تدريب األبناء على تحمل املسؤولية وأعتبره أحد األساليب التربوية املناسبة للتربية وأشار إلى
أن تعويد األبناء على تحمل املسؤولية يجعلهم مؤهلين لتحمل مسؤوليات مختلفة في حياتام ،كما يعزى ارتفاع محور تسويق العالمة الشخصية للبرنامج
االلكتروني( )mobiriseالذي تم استخدامه للبرنامج التدريبي وبما أن طبيعة هذه املرحلة تحب التغيير والتجديد فقد أظهر الطالب تفاعلهم أثناء
العرض ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( الخضر )2010،الذي أشارت إلى أن الطالب يدركون من خالل عالمتام الشخصية لقيمهم ومهاراتام
وامكانياتام ويحاولون من خاللها تسويق أنفسهم بشكل أكثر حداثة.
نتائج الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في
القياس القبلي والبعدي على مقياس مهارات التسويق الذاتي" ،ولفحص هذه الفرضية ُحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء
املجموعة التجريبية على هذا املقياس في القياسيين القبلي والبعدي ،كما أجري اختبار "ت" للعينات املترابطة .والجدول  7يوضح نتائج الفرضية الثانية.
جدول( :)7املتوسطات الحسابية ولنحر افات املعيارية وقيمة (ت) في األداء على القياسين القبلي والبعدي في مقياس مهارات التسويق الذاتي لدى أفراد
املجموعة التجريبية (ن=)60
املحور
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

التطبيق
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

املتوسط الحسابي
2.86
4.17
2.94
4.29
2.91
4.32
3.03
4.27
3.02
4.33
1.94
4.21
2.76
4.26

االنحراف املعياري
0.37
0.41
0.49
0.33
0.36
0.32
0.42
0.37
0.64
0.34
0.36
0.44
0.21
0.28

قيمة ت
19.77

الداللة االحصائية
<0.001

حجم األثر
0.087

19.53

<0.001

0.86

23.48

<0.001

0.90

17.10

<0.001

0.83

14.14

<0.001

0.77

30.98

<0.001

0.94

37.73

<0.001

0.96

يتضح من الجدول  7أن جميع قيم ت املحسوبة دالة احصائيا عند مستوى < ،0.001وعند الرجوع إلى املتوسطات الحسابية اتضح إن أداء
املجموعة التجريبية في القياس البعدي أعلى من األداء في القياس القبلي ،وهذا النتيجة تشير إلى الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين مستوى
مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعة التجريبية ،وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليي تنص على " وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس مهارات التسويق الذاتي،
وتشير قيم مربع ايتا إلى أن للبرنامج التدريبي حجم أثر كبير نسبيا على تحسين هذه املهارات.
مناقشة نتائج الفرضية الثانية
تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وبأن الفرق بين أداء املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي كان جوهريا،
وبالنظر إلى قيم املتوسطات الحسابية نالحظ أن هذا الفرق جاء لصالح األداء في التطبيق البعدي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى حداثة مواضيع البرنامج لدى الطلبة (تسويق األفكار ،تسويق املهارات ،تطوير الذات ،تحمل املسؤولية ،العمل مع
الفريق ،تسويق العالمة الشخصية)؛ وقد يعزى أيضا إلى إدراك الطلبة ألهمية التسويق الذاتي ودورة في الحصول على الوظيفة.
وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة اليي أكدت على أهمية تنمية مهارات التسويق الذاتي للحصول على الوظيفة ومناا ،دراسة عدن
وأفيرام ( )Eden & Aviram, 1993الذي اعتمد على املنهج التجريبي لزيادة أثر فاعلية التدريب لزيادة فاعلية الكفاءة الذاتية في تسريع التوظيف،
ودراسة (النجار )2015 ،الذي صممت برنامج لتنمية مهارات البحث عن العمل وأكدت على دور التسويق الذاتي في الحصول على الوظيفة .كما اتفقت
مع دراسة ) (Creed et al., 2006اليي هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي في تنمية املهارات املهنية واحترام الذات والفاعلية الذاتية للباحثين عن
العمل ،وكان من ضمن برنامجه مجموعة من املهارات الوظيفية ،والتطوير الذاتي ،والثقة بالنفس ،واحترام الذات ،والفاعلية الذاتية؛ واليي اتفقت مع
البرنامج املستخدم في الدراسة الحالية ،وأكد على فاعلية البرنامج في تنمية هذه املهارات .كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة( أبو جبل )2016 ،اليي
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هدفت للتعرف على أثر التدريب في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين ،والذي أكد من خالل برنامجه على ضرورة أن يركز الخريجين على تنمية
مهاراتام وقدراتام ،كما اتفقت مع دراسة( شعيب )2011 ،اليي هدفت للتعرف على أثر إدارة الذات على فرص التشغيل ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على الدور الذي تلعبه "إدارة الذات" في تحقيق فرص عمل مناسبة للخريجين ،واليي تتفق مع البرنامج املستخدم في الدراسة الحالية.
كما جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقه مع نتائج الدراسات السابقة اليي أظهرت دور الفاعلية الذاتية في تنمية املهارات والقدرات بصورة
عامة ومناا دراسة ) (Farrell, 2006الذي أكد على أن معتقدات الفرد عن فاعليته الذاتية وقدرته على أداء معين يزيد من قدرته على عرض مهاراته
وقدراته بطريقة أكثر فاعلية ويكون أكثر قدرة على الجذب ،ودراسة ) (Dale, 1996الذي أكد أيضا على أن النجاح في تسويق الذات مرتبط بمعتقدات
الفرد عن كفاءته الذاتية وأن على األفراد التركيز على ذواتام وتدريب أنفسهم لعرض مهاراتام بصورة أكثر فاعلية.
نتائج الفرضية الثالثة
نصت الفرضية الثالثة على "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αفي القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي
ترجع إلى النوع االجتماعي (الذكور-اإلناث)" ،ولفحص هذه الفرضيةُ ،حسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملهارات التسويق الذاتي لدى
طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي وفقا ملتغير النوع االجتماعي .والجدول  8يتضمن ذلك.
جدول( :)8املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية ملهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة وفقا ملتغيرالنوع الجتماعي في
القياس البعدي
املهارات
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

النوع

املجموعة التجريبية
املتوسط
4.04
4.28
4.19
4.37
4.27
4.36
4.36
4.16
4.29
4.37
4.07
4.31
4.17
4.34

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

املجموعة الضابطة
االنحراف
0.46
0.34
0.42
0.22
0.39
0.26
0.27
0.45
0.39
0.29
0.55
0.29
0.37
0.14

االنحراف
0.42
0.43
0.56
0.46
0.52
0.43
0.46
0.37
0.46
0.49
0.70
0.58
0.42
0.35

املتوسط
2.91
2.92
3.16
2.83
3.13
2.91
3.13
2.99
2.87
3.05
2.19
1.96
2.93
2.74

ُ
وملعرفة الفروق بين املتوسطات في مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة وفقا ملتغير النوع االجتماعي أسةتخدم
تحليل التباين الثنائي  ،two-way ANOVAوالجدول  9يوضح ذلك.
جدول( :)9خالصة نتائج تحليل التباين الثنائي ملعرفة أثر املجموعة وجنس الطالب في مهارات التشويق الذاتي
مصدر التباين
النوع (أ)

املجموعة (ب)

املهارات
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات

متوسط املربعات
0.42
0.16
0.14
0.03
0.03
0.01
0.00
44.17
46.90
48.82
41.25
48.14
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مجموع املربعات
0.42
0.16
0.14
0.03
0.03
0.01
0.00
44.17
46.90
48.82
41.25
48.14

ف
2.50
0.90
0.85
0.19
0.18
0.05
0.01
264.25
262.89
298.03
271.02
267.25

الداللة اإلحصائية
0.117
0.345
0.358
0.661
0.676
0.832
0.909
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

حجم األثر
-------0.70
0.70
0.73
0.71
0.71
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تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

(أ) × (ب)

الخطأ

127.37
57.84
0.37
1.92
0.76
0.88
0.53
1.51
0.95
18.55
19.80
18.18
16.89
19.99
31.38
11.97
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127.37
57.84
0.37
1.92
0.76
0.88
0.53
1.51
0.95
0.17
0.18
0.16
0.15
0.18
0.28
0.11

450.52
536.14
2.23
10.77
4.64
5.81
2.95
5.34
8.78

0.80
0.83
-0.09
0.04
0.05
-0.05
0.07

<0.001
<0.001
0.139
0.001
0.033
0.018
0.089
0.023
0.004

يتضح من الجدول  9ما يلي:
 .1متغير النوع الجتماعي :أظهرت النتائج عدم داللة قيمة ف في متغير النوع في جميع مهارات التسويق الذاتي وفي الدرجة الكلية.
 .2متغير املجموعة :أظهرت النتائج داللة قيمة ف املحسوبة عند مستوى < ،0.001وعند مراجعة املتوسطات الحسابية جدول  ،8أتضح أن الفروق
لصالح املجموعة التجريبية.
 .3التفاعل بين النوع الجتماعي واملجموعة :أظهرت النتائج داللة التفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي واملجموعة في أربعة مهارات (تطوير الذات،
وتحمل املسؤولية ،والعمل مع الفريق ،وتسويق العالمة الشخصية) ،وفي الدرجة الكلية ،ولتوضيح اتجاه الفروق في التفاعل تم استخدام الرسوم
البيانية للمتوسطات الحسابية ،والشكل البياني التالي يوضح ذلك.

تحمل المسؤولية

تطوير الذات

2.83

3.16

ضابطة

المتوسطات الحسابية

إناث
4.37

ذكور
4.19

تجريبية

إناث
4.36

ذكور
4.27

تجريبية

2.91

3.13

ضابطة

العمل مع الفريق

2.99

3.13

ضابطة

المتوسطات الحسابية

إناث
4.16

ذكور
4.36

تجريبية

تسويق العالمة التجارية
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5
4
3
2
1
0

إناث
4.31

ذكور
4.07

تجريبية

1.96

2.19

ضابطة

المتوسطات الحسابية

5
4
3
2
1
0

المتوسطات الحسابية

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0
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المقياس ككل (مهارات التسويق الذاتي)

إناث
4.34

ذكور
4.17

تجريبية

2.74

2.93

ضابطة

المتوسطات الحسابية

5
4
3
2
1
0

الشكل( :)1رسم بياني لنتائج التفاعل الثنائي بين النوع الجتماعي للطالب واملجموعة في املحاور الدالة إحصائيا

يتضح من الشكل  1حصول اإلناث في املجموعة التجريبية على أعلى املتوسطات في املحاور اآلتية :تطوير الذات ،وتحمل املسؤولية ،تسويق
العالمة الشخصية ،واملقياس بشكل عام ،كما يتضح من الشكل  1حصول الذكور في املجموعة التجريبية على أعلى املتوسطات في محور العمل مع
الفريق .وبذلك فإن نتائج التفاعل الثنائي تشير إلى أن كفاءة البرنامج التدريبي تتأثر بالتفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي للطالب واملجموعة اليي يتتيي
إلهاا؛ حيث كان البرنامج التدريبي فاعال مع:
 .1اإلناث أكثر من الذكور في :تطوير الذات ،وتحمل املسؤولية ،تسويق العالمة الشخصية ،واملقياس بشكل عام.
 .2الذكور أكثر من اإلناث في :محور العمل مع الفريق.
 .3كال الجنسين في :تسويق األفكار ،وتسويق املهارات.
وفي ضوء هذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليي تشير إلى "وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 0.05≥αفي القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع االجتماعي (الذكور-اإلناث)".
مناقشة الفرضية الثالثة
وأظهرت النتائج عدم وجود داللة احصائية في متغير النوع االجتماعي في مهارات التسويق الذاتي ككل ،بينا أظهرت النتائج فروق في متغير
املجموعة لصالح املجموعة التجريبية وهذا يعود ألثر التدريب على املجموعة التجريبية بخالف املجموعة الضابطة ،كما أظهرت النتائج وجود تفاعل
ثنائي بين متغير النوع االجتماعي واملجموعة في أربعة محاور وهي تطوير الذات ،تحمل املسؤولية ،العمل مع الفريق ،تسويق العالمة الشخصية؛ وفي
املقياس بشكل عام ،كما دلت النتائج على تأثر البرنامج بالتفاعل الثنائي بين الجتس واملجموعة حيث كانت اإلناث أكثر من الذكور في محور تطوير
الذات ،وتحمل املسؤولية ،و تسويق العالمة الشخصية ،واملقياس ككل وقد يرجع هذا إلى اإلناث تبدي أكثر تعاون وتركيز مع املجموعة اليي تتتيي إلهاا،
بينما كانت نتائج تفاعل الذكور أكثر في محور العمل مع الفريق وقد يرجع ذلك إلى األنشطة اليي يؤدياا الذكور بشكل جماعي خارج املدرسة وداخلها،
بينما تساوى الذكور واإلناث في محور تسويق األفكار ومحور تسويق املهارات وقد يرجع ذلك إلى تشابه املرحلة العمرية والتحصيلية واملهارات والخبرات
املكتسبة في نفس املرحلة .وهذا يتفق مع دراسة ( اليوسف )2013،اليي هدفت الى تحديد العالقة بين بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية املدركة
حيث أشارت نتائجه إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املهارات االجتماعية تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح اإلناث ،كما أشارت الى إلى وجود فروق
ذات داللة في مستوى الكفاءة الذاتية املدركة تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح الذكور ،ودراسة ( قطاوي؛ وأبو جاموس )2015،اليي أشارت نتائجه إلى
وجود تفاعل بين النوع االجتماعي والطريقة ولصالح اإلناث ،ودارسة ) (Kelly, 1993الذي أشار إلى وجود فروق في فاعلية الذات لصالح الذكور.
نتائج الفرضية الرابعة
نصت الفرضية الرابعة على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05≥αبين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في
القياسين البعدي والتتبعي في اختبار مهارات التسويق الذاتي" ،ولفحص هذه الفرضية ُحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء
املجموعة التجريبية على هذا املقياس في القياس البعدي والتتبعي ،كما أجري اختبار "ت" للعينات املترابطة .والجدول  10يوضح نتائج الفرضية الرابعة.
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جدول( :)10املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية وقيمة (ت) في األداء على القياس البعدي والتتبعي في مقياس مهارات التسويق الذاتي لدى أفراد
املجموعة التجريبية (ن=)60
املحور
تسويق األفكار
تطوير الذات
تحمل املسؤولية
العمل مع الفريق
تسويق املهارات
تسويق العالمة الشخصية
املقياس ككل

التطبيق
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة
بعدي
متابعة

املتوسط الحسابي
4.17
4.09
4.29
4.15
4.32
4.25
4.27
4.23
4.33
4.22
4.21
4.26
4.26
4.19

االنحراف املعياري
0.41
0.45
0.33
0.36
0.32
0.32
0.37
0.32
0.34
0.36
0.44
0.28
0.28
0.23

قيمة ت
0.92

الداللة االحصائية
0.360

2.19

0.033

1.27

0.210

0.65

0.519

1.92

0.059

0.10

0.925

1.54

0.129

يتضح من الجدول  10أن جميع قيم ت املحسوبة كانت غير دالة إحصائيا في جميع محاور املقياس وفي الدرجة الكلية ،ماعدا محور تطوير
الذات؛ حيث كانت قيمة ت املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى ( 0.033كان املتوسط في القياس التتبعي أقل من التطبيق البعدي) ،وهذه النتيجة
تشير –بشكل عام -إلى استقرار الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعة التجريبية ،وبذلك تم
قبول الفرضية الصفرية اليي تشير إلى عدم وجود فروق لدى طلبة املجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتبعي على مقياس مهارات التسويق
الذاتي.
مناقشة الفرضية الرابعة:
ودلت النتائج على عدم وجود فروق بين املقياس البعدي والتتبعي في مقياس مهارات التسويق الذاتي في محاور تسويق األفكار ،وتحمل
املسؤولية ،العمل مع الفريق ،تسويق املهارات ،تسويق العالمة الشخصية ،مما يؤكد على استمرار أثر التدريب للبرنامج ،بينما أظهرت النتائج فروق في
محور (تطوير الذات) بين القياس البعدي والتتبعي لصالح القياس البعدي ،وقد يرجع هذا إلى أن عملية تطوير الذات تحتاج إلى جهد ووقت أكبر من
الشخص ،وهي أيضا عملية متغيرة مع مكتسبات الشخص وما يمر به من خبرات وتعلم وهذا يتفق مع دراسة ( الطائي )2009 ،فقد كان من بين نتائجه
أن األفراد لديام محدودية في القدرة على تغيير سلوكهم و تنظيم ذواتام ومهاراتام وقدارتام اليي تساعدهم في عملية تسويق الذات.
التوصيات:
في ضوء النتائج اليي أظهرتاا هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .1إعداد برامج إرشادية توجهاية لتنمية مهارات العمل مع الفريق والتطوير الذاتي للطالب.
 .2إدخال مهارات التسويق الذاتي ضمن أنشطة كتاب مسارك املنهي لتعريف الطالب بضرورة تسويق أنفسهم في مجاالت العمل املختلفة.
 .3عقد ورش تدريبية ألخصائي التوجيه املنهي ملشاركتام في توعية الطالب حول مهارات التسويق الذاتي واملهارات اليي يبحث عناا أصحاب األعمال.
 .4إشراك الطالب في دورات تدريبية تنيي لديام مهارات التسويق الذاتي كتسويق املهارات واألفكار.
 .5إشراك الطالب في دورات تدريبية لتعريفهم ببعض البرامج االلكترونية اليي تساعدهم على تسويق أنفسهم عبر الشبكة الدولية.
 .6حث الطالب في حصص التوجيه املنهي على استخدام مفردات جديدة تعبر عن شخصياتام وذواتام بصورة جذابة ومقنعة.
املقترحات:
بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن إجراء دراسة في:
 .1مهارات التسويق الذات مثل مهارة الحضور ،والقدرة على ضبط النفس.
 .2دراسة استكشافية ميدانية عن املهارات املعززة للحصول على الوظيفة.
 .3دراسة استكشافية عن وعي الطلبة بأهمية التسويق الذاتي في التوظيف.
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Abstract:

The current study aimed at examining the effectiveness of a training program according to the
theoretical model of self- efficacy in developing the skills of self-marketing among grade eleven students in
North Al-Batenah Governorate. The study sample consisted of (115) students (male and female) and they
were randomly divided into two groups control group and experimental group. The experimental group
consisted of (60) students (male and female). The experimental group received a training program while the
control group composed of (55) male and female has been received normal exercises within career guidance
classes. The study was based on the semi-experimental approach. The researcher developed a scale of selfmarketing skills. The scale consisted of (59) statements that are distributed among six domains that include
ideas' marketing, skills marketing, self-development, taking responsibility, group work and personal-mark
marketing. The validity and reliability of the scale was obtained. The results of the study showed significant
statistical differences between mean scores of the control and the experimental group on the self-marketing
skills scale. The differences were favor of the experimental group. Also the results illustrate significant
statistical differences between the mean scores of the pre-test and the post-test of self-marketing skills in favor
of the post-test. In addition, the results showed significant statistical differences in the pre-test of selfmarketing skills in relation to the gender. Also, the results of the two-way ANOVA show that there
was interaction between the student's gender and the group to which belongs. The results were discussed in
the light of the theoretical framework and the literature. The study ended with some recommendations and
suggestions in relation to the results.
Keywords: Self-marketing, training program, Sultanate of Oman.
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