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 إقـــــــــــرار األمــــــانة العلنية

بقسـ  راتوــــــرع مصـــــــفاديمية الميبية/ ػػػ، المسجؿ باألكعبد المجيد عمر حديدانأنا الطالب 

ؿ ػػي التزمت بكػػػػػػأقر بأنن ،"33066"دػػػػػػػػـ قيػػػػػت رقػػػ، تحةـــــــــــة والماليــــموم االداريــــــــــــالع

بدور مخرجات ة المتعارؼ عمييا إلنجاز رسالتي المعنونة ػػػػػػػػانة العمميػػػػػػػػػػػػػػػالص باألمػػػػػػػػػػػإخ

، لنيؿ الدرجة العممية ة احتياجات سوق العمل الميبيـــــــــة في تمبيـــــــــاىد التدريبيــــالمع

 مف أية أبحاث أو كتب أو وسائؿ عممية تـة ػػػػػػػؿ أو الترجمػػػػوأنني لـ أقـ بالنق )الماجستير(

ة في عممية ػػػػػػػػػػب العمميػاليػػػة وباتباع األسػػػػػػػػػػػػػػػنشرىا داخؿ ليبيا أو خارجيا إال بالطريقة القانوني

سناد األعمػػػػػػالنقؿ أو الترجم ر بعدـ قيامي بنسخ ىذا البحث ػػػػػػاؿ ألصحابيا ،كما أنني أقػػػػػػػة وا 

 ري وتكراره عنوانًا أو مضمونًا.مف غي

ذلؾ إف حدثت ػػػػػؿ المسؤولية القانونية المترتبة عمى مخالفتي لػػػػػؿ كامػػػػوعمى ذلؾ فإنني أتحم

 ذه المخالفة حاليًا أو مستقباًل بما في ذلؾ سحب الدرجة العممية الممنوحة لي.ػػػػػػػػى

 واللـــه على ما أقول شهيد

 االسم: عبدالمجيد عمر حديدان. 
 ..................التوقيع:.......

 .2017/ 01/ 29 التاريخ:
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 يمْحِالرَّ نْمحَاهلل الرَّ مِسْبِ



 خَلَقَ الْإًِْسَاىَ هِيْ   قْزَأْ بِاسْنِ رَبِِّكَ الَِّذِي خَلَقَأ

عَلَِّنَ الْإًِْسَاىَ هَا لَنْ   الَِّذِي عَلَِّنَ بِالْقَلَنِ  اقْزَأْ وَرَبُِّكَ الْأَكْزَمُ  عَلَقٍ

    يَعْلَنْ

 

 صدق اهلل العظيم 



 (5إلى  1 )مف تاسورة العمؽ اآلي
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 إىــــــــــداء


 والديّ أطال اهلل يف عوزمها ورسقهوا دوام الصحة والعافية ..إىل 

 إىل إخىتي وأخىاتي األعشاء ..

 .. وحتولت اًشغايل هبذه الزسالةودعوتين إىل سوجيت اليت ساًدتين 

 .. إىل ابنيت )هبة( و)اهتناى(

 .. يل النصح والعىى ساًدوًي وقدهىا الذيفإىل مجيع األصدقاء 

 .. إىل طلبة العلن واملعزفة

 أهدي هلن مجيعاً هذا اجلهد املتىاضع
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 ديرــر وتقــشك

 
 

أن أتوجعععا شكر عععوال ؛ أنه أ دينعععا أةععع   شكر ععععم نلي النعععم  نأين ععع    ععع  ش   عععا يسععع    
 لروثرية إلجنكز هذل لجله  لر     ليتولضع.

 وينعك     لرعذ  اعكند. الطيب  حمدبا الي ب سعتكذ  ش   ذرك أتق م شكر وال نلرتقع يال رأمث 
يل مبععك م ةععا ةععة ع كيععم    اععم نة كاععكا ما ععم اععكن كععك لديععال لإل ععك  لداعع      يعع  ةسععكع 

هذل لر  عل  هذه لرالسكرم  نتذرال لر  وشكا لر   ام لريت نمفت أةكة   نوكن  وينك  يل   إجنكز 
 نجزله ل؛  ين خري لجلزلء.

 ال نلرتق يال إىل أ ضكء جل م لي كم م نمهك وا ك أتق م شكر 
 عطية الثابت أبوخريصاألستاذ د. 
  اح ارك.  حمداسعا  األستاذ د.

 رتفض ه ك شقبول ة كم م هذه لرالسكرم.

نه يفععوتين أن أتقعع م  زيععل لر ععوال روععل ةععة لإلخععوة لر ععكة   شكي كهعع  لرف اععم ليتوسعع م 
  يل يععع  لر عععون نليسعععك  ة  نذرعععك   ععع   شقعععول لرعععيت أجاليعععت   اهعععك هعععذه لر علسعععم  ناعععل ةعععة ةععع

 .(لم يشكر الناس لم يشكر اهللحن   )لرالسول 
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 ص الدراسةمخستم

 مؤسسػػػػػات تعميميػػػػة تدريبيػػػػة ىلػػػػإ ف إعػػػداد الكػػػػوادر البشػػػػرية المؤىمػػػػة والمتخصصػػػػة يحتػػػاج  إ

العمػؿ،  وفي ذات الوقت تراعي حاجات ومتطمبػات سػوؽ ،متخصصة ومتنوعة ذات إمكانيات عالية

فػي التنميػة  فالعالقة بيف مخرجات التعميـ الفني وحاجيات سوؽ العمؿ مف أىـ المحددات التي تػؤثر

ومنيػػػا ليبيػػػا  ،واجػػػو الػػػدوؿ الناميػػػػةعتبػػػر مػػػف أىػػػـ المشػػػكالت التػػػي ت  وفػػػي نفػػػس الوقػػػت ت   ،االقتصػػػادية

المؤسسػػػات  بػػػيف احتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ وبػػػيف مخرجػػػات عػػػدـ التػػػوازف الحػػػظ  ي   بالخصػػػوص حيػػػث  

 التعميمية التدريبية ونخص بالذكر ىنا مخرجات التعميـ الفني المتوسط.

تكمف مشكمة الدراسة في دور مخرجات المعاىد التدريبية فػي تمبيػة احتياجػات سػوؽ العمػؿ و 

معرفة مدى مالئمة المقررات والمناىج الدراسية والعمميػة التدريبيػة والتخصصػات  ىلإ  الميبي، وىدفت 

" 7" عػددىابالمعاىػد الفنيػة المتوسػطة والبػال  المخرجػات، ىػذه اىد وتأثيرىا عمػى المعتمدة داخؿ المع

موظفػػًا،  (.55عػػددىـ )المػػوظفيف بالمعاىػػد و  مػػف الدراسػػة مجتمػػع تكػػوف وقػػدمعاىػػد بمدينػػة الخمػػس،

شرفي المعامػؿ ومسػاعدي ومدارييف ورؤساء االقساـ ومدربيف إلوا فالمديريعينة الدراسة مف  تمثوتم

 %( واعتمػد الباحػث عمػى العينػة الطبقيػة، 36.37وكانت نسبة العينة مف مجتمع الدراسة )، المدربيف

 ( استبانة.185( استبانة، أسترجع منيا عدد)..2حيث تـ توزيع عدد)

لغػػػرض جمػػػع البيانػػػات وتوزيعيػػػا عمػػػى أفػػػراد  ،ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ تصػػػميـ اسػػػتبانة

 واعتمدت .ستخداـ برنامج الحـز االحصائية لمعموـ االجتماعيةناتيا المجمعة بااتحميؿ بيتـ العينة، و 

وذلؾ مف خالؿ وصؼ الحالة الراىنة لمموضػوع محػؿ الدراسػة،  ، الدراسة عمى المنيج الوصفيىذه 

سػتخدـ الباحػث مجموعػة ا حيػث أفػراد العينػة، راءآلمعرفة  ،ذلؾ بتحميؿ االجابات المتحصؿ عميياكو 

 حصائية.إل  ساليب األمف ا
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 مجموعة من النتائج أىميا:  ىلإوقد توصمت الدراسة 

 .وجود قصور في المقررات والمناىج التي تتعمؽ بميارات االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ .1

 بداع.إل  ضعؼ في المقررات والمناىج الدراسية التي تيتـ بميارات التفكير وا وجود .2

 رات والمناىج الدراسية.تعديؿ المقر المدربيف ال يؤخذ بيا عند وضع و  راءآالدراسة أف  .3

 تمويؿ العممية التدريبية.والخاصة في دعـ و  ،لقطاعات العامةعدـ مشاركة ا .4

 تخصصات غير موجودة في المعاىد التدريبية. ىسوؽ العمؿ بحاجة إل .5

 مف الوطنية. بدالً في سوؽ العمؿ  في الموارد البشرية المغتربة أوالثقةتماد االع .6

لػػيس لػػدييـ ف الػذية ػػػػػػمػػيـ التقنػػي والفنػي الػػذي يعتبرونػو خػػاص لمطمبالنظػرة المتدنيػػة لممجتمػع لمتع .7

 التعميـ العاـ.القدرة لاللتحاؽ ب

 وبناء عمى ىذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أىميا:

ؿ ػػػػػػػػػاؿ والتواصػػػػػػػػػوالمنػػػػاىج الدراسػػػػية المتعمقػػػػة بميػػػػارات االتص ،العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػوير المقػػػػررات .1

 الفعاؿ.

 والمناىج الدراسية الخاصة بميارات التفكير واالبداع. ،زيادة االىتماـ بالمقررات .2

نيػػػـ حمقػػػة أل ؛والمنػػػاىج الدراسػػػية ،وتعػػػديؿ المقػػػررات ،ضػػػرورة االىتمػػػاـ بالمػػػدربيف عنػػػد وضػػػع .3

 دارة والمتدربيف.إل  الوصؿ بيف ا

 تتماشى مع متطمبات سوؽ العمؿ. العمؿ عمى تقميص التخصصات التي ال .4

ـ ػػػػػػػػة لمتعميػػػػػػػة الوطنيػوالييئػػػ ،والتأىيػػػؿ ،عمػػػى تفعيػػػؿ منظومػػػة مشػػػتركة بػػػيف وزارة العمػػػؿ العمػػػؿ .5

 ي والفني.ػنػػػالتق
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 ولألالفصل ا

 طار العام للدراسةإلا
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    : المقدمــة 1.1
 اتغيػػػر م  حكميػػػا ي ،وثيقػػػة اسػػػتراتيجيةعالقػػػة  وسػػػوؽ العمػػػؿ تعتبػػػر العالقػػػة بػػػيف التعمػػػيـ الفنػػػي       

 ،التعمػيـ الفنػيوسياسػات  اسػتراتيجياتومػف ىنػا يمكػف القػوؿ بػأف  ،فػي سػوؽ العمػؿ الطمػبالعرض و 

ف ذلػؾ الػربط سػوؼ فػإ ؛الػوطني وتوجيػات سػوؽ العمػؿ االقتصػادنيج مػع م ػذا ما تـ ربطيا بشكؿ م  إ

 مػػف جيػػة، فنيػػاً المػػوارد البشػػرية المؤىمػػة مخرجػػات التعمػػيـ الفنػػي وىػػي بػػيف ة يػػو ال جسػػريعمػػؿ عمػػى 

 حيػػث يعتبػر العنصػر البشػري ىػو وسػيمة التنميػة وغايتيػػا،  ،مػف جيػة أخػرى سػوؽ العمػؿ واحتياجػات

ي واالجتمػػاعي السػػميـ مرىػػوف إلػػى حػػد بعيػػد بفاعميػػة نظػػـ وأعػػداد الكػػوادر لػػذلؾ فػػأف النمػػو االقتصػػاد

يسػػتوجب تػػوفير  ؛ىػػداؼ المنوطػػة بػػوألعمػػى بمػػوغ ا وضػػع نظػػاـ لمتػػدريب قػػادروبالتػػالي فػػإف ، البشػػرية

 ،ساسػػػية لنجاحػػػو سػػػواء تعمػػػؽ االمػػػر بالجوانػػػب الماديػػػةمجموعػػػة مػػػف الشػػػروط تشػػػكؿ المقومػػػات األ

الميػػارات  كسػػابواالتػػي يقػػع عمػػى عاتقيػػا تنميػػة التعميميػػة عتبػػر المؤسسػػة تو التقنيػػة، أو  ،التنظيميػػةأو 

البوتقػػػة التػػػي تنصػػػير فييػػػا العناصػػػر  يالعمميػػػة التدريبيػػػة، فيػػػ عناصػػػرلمعناصػػػر البشػػػرية مػػػف أىػػػـ 

نتػػػاج وفػػػؽ إلخمػػػؽ العنصػػػر البشػػػري المؤىػػػؿ إلدارة وتشػػػغيؿ وسػػػائؿ اوتتفاعػػػؿ مػػػف أجػػػؿ  ،التدريبيػػػة

 .(13، 11، 2003 )عبداهلل، شيده مف تطور مستمر في ىذا العصرالتقنيات الحديثة وما ت

الريػػػادة العالميػػة فػػي مجػػاؿ التػػػدريب  يىػػ، قيػػد الدراسػػةعميميػػػة المؤسسػػات الترؤيػػػة  عتبػػر  ت  و           

المينيػػة ألبنػػاء  الفنيػػةوتػػرخيص البػػرامج التدريبيػػة  ،وتقػػديـ ،تطػػوير يىػػتيا وأف رسػػال ،والمينػػي الفنػػي

يعاب أكبػػر اسػػت فػػي تيااسػػتراتيجي ، وتكمػػفتياجػػات سػػوؽ العمػػؿودة وكفايػػة تفػػي باحوبنػػات الػػوطف بجػػ

 ،الكمػي والنػوعيوفقػًا لسػوؽ العمػؿ فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة لإلسػياـ  ؛المػوارد البشػريةعدد مف 

 .بتحدياتو ومتغيراتوسوؽ العمؿ احتياجات والقدرة عمى التكيؼ مع 
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 :راسةمشكمة الد 2.1
بمستوى ما تقدمو المؤسسات  اً وثيق رتباطاا اً المؤىمة فنيالموارد البشرية توفير رتبط ي       

الفنية التدريبية ونخص بالذكر المعاىد  ،والتعميمية كالمؤسسات المعنية بالتعميـ الفني ،التدريبية

الموارد  مف لى حد ماإ سد احتياجات سوؽ العمؿ ىذه المؤسسات مسؤولية حيث تتولى ،المتوسطة

في الباحث ومف خالؿ عمؿ ، المتوسط  والتي تتمثؿ في مخرجات التعميـ الفني ،شرية المؤىمةالب

ؽ لممجتمع المستويات ال تحقالمؤىمة فنيًا ف الموارد البشرية حظ بأألمجاؿ التعميـ الفني المتوسط 

حموؿ  ىلإ  متوصؿ لحيث تسعى ىذه الدراسة ، المفترضة لألىداؼ والنتائج المتوقعة المطموبة أو

المؤىمة سس عممية لتفادي ىذه المشاكؿ مف خالؿ تضييؽ الفجوة بيف الموارد البشرية مبنية عمى أ  

 .سوؽ العمؿمتطمبات و  نياً ف

 : التالي تساؤؿال جابة عمىإلا الرئيسة في دراسةومف خالؿ ما سمؼ يمكف تحديد مشكمة ال 

وق العمــل مــن المــوارد البشــرية فــي تمبيــة احتياجــات ســ التدريبيــةمخرجــات المعاىــد  ىــو دورمــا 

 ؟فنياً  المؤىمة

 سئمة الفرعية التالية:ألالرئيسي اتساؤؿ ف ىذا الموينبثؽ 

مػػوارد بشػػرية مؤىمػػة قػػادرة  ىالحصػػوؿ عمػػبتفػػي  ،التدريبيػػةبالمعاىػػد  ىػػؿ التخصصػػات المعتمػػدة .1

 عمى تمبية احتياجات سوؽ العمؿ؟  

المؤىمػػة بسػػوؽ  فػػي تمكػػيف المػػوارد البشػػرية يبيػػةالتدر بالمعاىػػد  التدريبيػػة العمميػػةكفػػاءة مػػدى مػػا  .2

 العمؿ؟

ػػػ الدراسػػػيةىػػػؿ المقػػػررات والمنػػػاىج  .3 المػػػوارد  احتياجػػػاتتمبػػػي  ،التدريبيػػػةالمعاىػػػد  بػػػؿ  ق   ف  المتبنػػػاة م 

 ؟لمتطمبات العمؿوفقًا البشرية 
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  :أىمية الدراسة 3.1
ودورىػػا فػػي تمبيػػة  ،ريبيػػةبموضػػوع مخرجػػات المعاىػػد التد تيػػتـكونيػػا تبػػرز أىميػػة ىػػذه الدراسػػة      

سػػوؽ العمػػؿ مػػف المػػوارد البشػػرية المؤىمػػة. ويمكػػف تنػػاوؿ أىميػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف جػػانبيف  احتياجػػات

 ىمية العممية:أل  او  ،ية العمميةمىأل  ا ىما ،رئيسييف

 ألتي:اىمية العممية ليذه الدراسة في ألتكمف او  ىمية العمميةاأل .1

تضيؼ وتعزز ىذه وبالتالي وسوؽ العمؿ  ،بالموارد البشرية تماـىالاه الدراسة تقع في دائرة ذأف ىأ. 

 التي تؤىؿ ىذه العناصر. الدراسة فتح ّافاؽ جديدة لممعاىد الفنية

 ؛المكتبػة العربيػة بشػكؿ عػػاـو  ،تسػيـ ىػذه الدراسػة فػي دعػـ المكتبػة العمميػػة الميبيػة بشػكؿ خػاص ب.

 تعميـ الفني وعالقتو بسوؽ العمؿ. مخرجات التدرس وذلؾ لما ليا مف أىمية بالغة كونيا 

 ية في االتي:ممىمية العألتكمف او  ىمية العمميةاأل .2

لؾ مف خػالؿ صػقؿ ذو  ،وغيرىا جتماعيةالقتصادية واالبالتنمية اأىمية التعميـ الفني في النيوض أ. 

  وبناء قدرات الموارد البشرية.

لربط  وبيف القطاع العاـ والخاص التدريبيةمف المعاىد  ؿأىمية بناء الشراكات المجتمعة، بيف ك  ب. 

 الموارد البشرية المؤىمة بسوؽ العمؿ.

 :أىداف الدراسة 4.1
مخرجػػات المعاىػػد التدريبيػػة فػػي تمبيػػة  التعػػرؼ عمػػى دور ىلػػإبشػػكؿ عػػاـ تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة       

 :ىداؼ التاليةألويتفرع عنيا ا ،مؿسوؽ الع احتياجات

 مػػػف العمػػػؿ سػػػوؽ احتياجػػػات وبػػػيف ،الفنػػػي التعمػػػيـ مخرجػػػات فبػػػي العالقػػػة نوعيػػػة عمػػػى التعػػػرؼ .1

 الموارد البشرية المطموبة.
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 فنيػاً عمى الموارد البشرية المؤىمة  نعكاساتيااو  ،الوقوؼ عمى مدى تماشي التخصصات المعتمدة .2

 واحتياجات سوؽ العمؿ مف جية أخرى . ،مف جية

ا عمػى صػقؿ المػوارد البشػرية المؤىمػة  فػي تاحة في قػدرتيالتدريبية الم   العممية كفاءةمدى معرفة  .3

 تمبية احتياجات  سوؽ العمؿ.

بمتطمبػػات سػػوؽ الفنيػػة بالمعاىػػد  ،ربػػط المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية باتجػػاهالمسػػاىمة فػػي الػػدفع  .4

 محصوؿ عمى موارد بشرية مؤىمة ذات كفاءة عالية.لالعمؿ 

 :فرضيات الدراسة 5.1
  ف الباحػػػػث قػػػػاـ أف ػػػػ ،ىػػػػداؼ التػػػػي يسػػػػعى الباحػػػػث الػػػػى تحقيقيػػػػاأل  بنػػػػاًء عمػػػػى مشػػػػكمة الدراسػػػػة وا     

 بصياغة الفرضية الرئيسة التالية:  

احتياجـات سـوق  يوجد أثر ذو داللو معنويـة لمخرجـات المعاىـد التدريبيـة المؤىمـة فنيـًا فـي تمبيـة

  .(0.05، عند مستوى معنوية)العمل

 :األتيةالفرضيات الفرعية  تنبثؽومف ىذه الفرضية 

احتياجات سػوؽ  فيو داللة معنوية لمتخصصات المعتمدة ذيوجد أثر : فرضية الفرعية االولىال .1

 .( 0.05عند مستوى معنوية) فنياً  المؤىمة العمؿ مف الموارد البشرية 

ــة .2 ــة الثاني  فػػيو داللػػة معنويػػة لمعمميػػة التدريبيػػة المتاحػػة بالمعاىػػد ذيوجػػد أثػػر  :الفرضــية الفرعي

  .(0.05الموارد البشرية  المؤىمة فنيًا عند مستوى معنوية)احتياجات سوؽ العمؿ مف 

احتياجػات  فػيلممقررات والمنػاىج الدراسػية و داللة معنوية ذيوجد أثر  :ة الفرعية الثالثةالفرضي .3

 .(0.05سوؽ العمؿ مف الموارد البشرية  المؤىمة فنيًا عند مستوى معنوية)
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  :الدراسة مجتمع وعينة 6.1
والبػال   بمدينػة الخمػس، الفنيػة المتوسػطة بالمعاىػد التدريبيػةالعػامميف  فيمع الدراسة مجت تمثؿ      

لعينػػػة اعمػػػى اختيػػػار  ( موظفػػػًا، واعتمػػػدت الدراسػػػة550) الدراسػػػةعػػػدد مجتمػػػع و  ،معاىػػػد( 7)اعػػػددى

 ،مػػػػف المػػػػديريف عينػػػػة الدراسػػػة تمثمػػػتو  ،(%36.37) ، ونسػػػػبة العينػػػة مػػػػف مجتمػػػع الدراسػػػػةالطبقيػػػة

والبال   قيد الدراسة بالمعاىدقساـ ألورؤساء ا ،دارييفإلوا ،ومساعدي المدربيف ،والمدربيف ،والمشرفيف

 ( استبانة.185) عدد ( استبانة أسترجع منيا200حيث تـ توزيع عدد) ،قيد الدراسة معاىدبال

 حدود الدراسة: 7.1
 :ىلإىذه  الدراسة يمكف تقسيـ حدود 

       ييػػػػػا ىػػػػػذه الدراسػػػػػة وىػػػػػي المػػػػػدة الممتػػػػػدة مػػػػػف شػػػػػيرالفتػػػػػرة التػػػػػي أنجػػػػػزت ف :الزمانيـــــة الحـــــدود .1

 .ـ2016( ابريؿ)  ىلإ ـ2014 سبتمبر()

الواقعة في نطاؽ مدينة  المتوسطةالفنية  المعاىد  عمىجراء ىذه الدراسة إتـ :المكانية  الحدود  .2

 (.7والبال  عددىا ) الخمس

ومشػػػػرفي المعامػػػػؿ،  ،سػػػػاـاألقداريػػػػيف، ورؤسػػػػاء اإل ،المػػػػديريف: وتتمثػػػػؿ فػػػػيالحــــدود البشــــرية:  .3

 بالمعاىد الفنية المتوسطة بمدينة الخمس. والمدربيف، ومساعدي المدربيف

   دور مخرجات المعاىد الفنية المتوسطة في سوؽ العمؿ الميبي. تتمثؿ في الحدود الموضوعية: .4
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   :منيج الدراسة 8.1
الحالػػػػة الراىنػػػػة  لوصػػػػؼ ؛رحمػػػػةه المذيسػػػػعى فػػػػي ىػػػػحيػػػػث  الوصػػػػفي المػػػػنيجأسػػػػتخدـ الباحػػػػث      

 مشكمة البحث موضوع الدراسة وذلؾ مف خالؿ:أي "المشكمة" 

لتنػػػاوؿ متغيػػػرات الدراسػػػة والعوامػػػؿ  ؛منػػػو مرتكػػػزات أساسػػػية متخػػػذطػػػار النظػػػري لمدراسػػػة إلكتابػػػة ا. أ

 فييا. المؤثرة

 ومتغيرات الدراسة عمميًا. بأبعادمحددة  استبيافعداد صحيفة ا  تصميـ و . ب

حصػائية إلالحػـز ا عمػى برنػامج وتطبيقيػا ،حصػائيةإلسػاليب األبعض اداـ ستخأب تحميؿ البيانات ج.

     .لمعموـ االجتماعية

  .جمع البيانات مصادر 9.1
 :ىلإالدراسة  مصادرتنقسـ   
 اسػػتمارةوتحقيػؽ أىػػدافيا عمػػى  ،ياتياار فرضػػبػػاخت مػػف أجػؿالدراسػػة  أعتمػدت: وليــةألأ ا المصــادر .1

والمعمومػات مػف العينػة المختػارة والتػي يسػػتفاد  ،البيانػػاتاليػدؼ منيػا الحصػوؿ عمػى  ،االسػتبياف

جػػػػراء الدراسػػػػات ا   الدراسػػػػة، و  وفرضػػػػيات ،منيػػػػا فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات مرتبطػػػػة بمشػػػػكمة

ثباتيػػا أو ا  لكػػي يػػتـ التحقػػؽ مػػف فرضػػيات الدراسػػة و  ؛والتحمػػيالت عمػػى البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا

 رفضيا.

ـــــة .2 ورة ػػػػػػػػر المنشػػػػػػػوغي ،ورةػػػػػػػػػػػاث المنشػػػػػػػػػواألبح ،ائؿػػػػػػػػػوالرس ،الكتػػػػػب وتشػػػػػمؿ :المصـــــادر الثانوي

غيرىػػػػا مػػػػف مصػػػػادر جمػػػػع و  ،وشػػػػبكة المعمومػػػػات الدوليػػػػة ،النػػػػدواتو  ،والمػػػػؤتمرات ،لػػػػدورياتاو 

 منيا في موضوع الدراسة. فادةتسلالالمعمومات 
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 مصطمحات الدراسة: 10.1

 والتكيػؼ مػع ظػروؼ عممػو ،مينتػوعممية تعمـ وتعميـ تمكف الفػرد مػف أتقػاف  :Trainingالتدريب .1

 (.11، 2006 منشورات منظمة العمؿ العربية،)

: عمميػػة منظمػػة يػػتـ مػػف خالليػػا حصػػوؿ الفػػرد عمػػى Vocational Trainingالتــدريب المينــي .2

بيػدؼ احػداث تغييػػر  ؛أو تطػػوير مػا لديػو منيػػا ،واتجاىػػات محػددة وجديػدة ،ومعمومػات ،ميػارات

أو  ،طػػػار عمػػػؿ متكامػػػؿإمػػػف القيػػػاـ بميػػػاـ محػػػددة ضػػػمف وأدائػػػو لتمكنػػػو  ،مطمػػػوب فػػػي سػػػموكو

 (.21، 2001 ،ر)جاب عماؿ وبدرجة اتقاف محددةأل  مجموعة مف ا

ية مػػواد ػػػػػػىػػذا النػػوع مػػف التعمػػيـ تتضػػمف خطتػػو الدراس : Technical Training التعمــيم الفنــي .3

ة ػػػػػػػػػػػػػمػػػيـ ثالثوتػػػدريب عممػػػي ومػػػدة التع ،وتطبيقػػػات ،ومينيػػػة نظريػػػة ،ومػػػواد فنيػػػة ،نظريػػػة عامػػػة

ة ػػػػػػػويحصػػؿ فييػػػا الطالػػػب عمػػػى شػػػيادة دبمػػػـو الثانوي ،فتػػػرة التعمػػػيـ االساسػػػي انتيػػػاءسػػنوات بعػػػد 

 )الشػػػافعي،أو مواصػػػمة التعمػػػيـ العالي ،بسػػػوؽ العمػػػؿ االلتحػػػاؽوىػػػذه الشػػػيادة تتػػػيح لػػػو  ،الفنيػػػة

 (.األنترنت ،2005

يصػاؿ إ  مػف  مكنػو  ت  والميػارات التػي  ،نػو ذلػؾ الشػخص الػذي يتمتػع بالصػفاتإ  : Trainer المدرب .4

ريف ػػػػػػػػػػػػخألدرات وميػػارات اػػػػػػػػػػػور مػػف خالليػػا قػػػػػفكػػار والمعمومػػات لممتػػدربيف بصػػورة سػػميمة تطأل  ا

 (. 356، 2013 )السكارنو،في موضوع المعرفة

أحػد المكونػات لمبنيػة  ىػي: Intermediate Vocational Centre المراكـز المينيـة المتوسـطة .5

ىيػػؿ ىػو أكثػػر ارتباطػػًا عػػداد والتأ  إل  ف ىػػذا النػػوع مػف اأوالشػػؾ مػف  ،التعميميػة فػػي المجتمػع الميبػػي

مػػػػف القػػػػوى العاممػػػػة وأكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى تمبيػػػػة  ،واالجتماعيػػػػة ،نشػػػػطة االقتصػػػػاديةألباحتياجػػػػات ا

 (.100، 2012 )الدوماني،االحتياجات مف العناصر الفنية والحرفية الماىرة
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 سابقة:الدراسات ال 11.1

" طـــــــالمتوس يـــالفن يمــــــالتعم بمرحمة الفني المدرب كفايات" بعنوان ،م2013البشتي دراسة .1

 الفنييف، لممدربيف الحالية الكفايات عمى التعرؼ ىإل الدراسة ىذه ىدفت حيث طرابمس، بمدينة

 الكفايات عمى عرؼوالت أنفسيـ، المدربوف يراىا كما طرابمس في المتوسط الفني التعميـ بمرحمة

 الفنيوف الموجيوف يراىا كما طرابمس، في المتوسط الفني التعميـ بمرحمة الفنييف لممدربيف الحالية

 الموجييف ورأي أنفسيـ الفنييف دربيفػػػػػػػػػػالم رأي بيف الفروؽ عمى والتعرؼ عمييـ، يشرفوف المذي ف  

 أف كانت النتائج وأىـ المدربيف، ليؤالء اليةالح الكفايات تحديد في عمييـ يشرفوف المذيف الفنييف

 ؽػػػػػػػػػػحق أنفسيـ ىـ يرونيا كما الشخصية لمكفايات الفنييف المدربيف امتالؾ لدرجة العاـ المتوسط

 افػػػإتق) ىي واحدة كفاية ماعدا عالية بدرجة الفرعية الكفايات جميع جاءت حيث عالية، الموافقة

 الموجييف وآراء أنفسيـ، دربيفػػػػػػػػػالم آراء بيف ائيةػػػإحص داللة ذو فرؽ يوجد وال( اإلنجميزية المغة

 ضبط)و(األجنبية المغة إتقاف)و(  الصحية المياقة) ىي فرعية كفايات حوؿ عمييـ يشرفوف الذيف

 عػػػػػػتس ددىاػػػػػػػػػػػػػػوع الفرعية الكفايات بقية مف إحصائيا داؿ الفريقيف فػػبي فرؽ دػػػػػػػيوج بينما( النفس

 ةػػػػػػػػػػالرؤي ومعايير ،سةففم وتعديؿ تطور منيا، توصيات عدة ىإل الدراسة ىذه وتوصمت ،كفايات

 ي،ػػػػػػػػػػػػالفن والتدريب التعميـ لطرؽ ديثػػػػػػػػػػػالح طورػػػلمت وفقاً  الفنييف، المدربيف إعداد لبرامج التربوية

دخاؿ المتطورة، التقنية ووسائمو  المدربيف وتدريب تعميـ، برامج في الحديثة واألساليب التقنيات وا 

 فػػػػػػػػػػػػػػم الفنييف لممدربيف واالقتصادية ،ةػاالجتماعي المكانة مف والرفع الخدمة، وأثناء قبؿ، الفنييف

 لمكفايات وفقاً  الفنييف لممدربيف المستمرة التقوية وضرورة والصحي، الوظيفي المناخ توفير خالؿ

ف ػػػػػػػػػػالفنيي المدربيف ـػػػػػتقوي في والتربوي الفني والمشرؼ الموجو، دور وتفعيؿ المطموبة، معياريةال

قامة  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعميمي اتػػػػػػػػػػػالمؤسس وبيف الفني، التعميـ مؤسسات بيف فاعمة وشراكة وثيقة، روابط وا 

 اإلنتاج. موقع في والشركات واألجيزة، الييئات، ومع األخرى،
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ـــم والنوعيــة الكميــة، والكفــاءة المتوســط، المينــي التعمــيم" بعنــوان ،م2012 إحفــيظ دراســة.2  نـــ

 جوانػػب عػػف الكشػػؼ ىإلػػ الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت ،"واالنتاجيــة الخدميــة القطاعــات فــي العاممــة القــوى

 مػػدى وتحديػػد المتوسػػط، المينػػي التعمػػيـ مؤسسػػات فػػي المينػػي التعميمػػي النظػػاـ فػػي والضػػعؼ القػػوة،

 وذلػؾ الكفػاءة، ذات العاممػة القػوى مػف المجتمػع احتياجػات سػد فػي المتوسػط الميني التعميـ مساىمة

 القػػػوى مػػػف والنوعيػػػة، الكميػػػة والكفػػػاءة المتوسػػػط، المينػػػي التعمػػػيـ بػػػيف العالقػػػة طبيعػػػة عػػػف بالكشػػػؼ

 والنوعيػػة، الكميػػة فايػػةالك بػػيف االرتباطيػػة العالقػػة ووصػػؼ واالنتاجيػػة، الخدميػػة بالقطاعػػات العاممػػة

عػػػداد الدراسػػػة، نظػػػـ كمتغيػػػرات العالقػػػة ذات المسػػػتقمة المتغيػػػرات وبعػػػض  مؤسسػػػات فػػػي المينػػػي واإل 

 والنوعيػػة الكميػػة، الكفايػػة فػػي تباينػػاً  ىنػػاؾ أف الدراسػػة ىػػذه نتػػائج وأظيػػرت. المتوسػػط المينػػي التعمػػيـ

 مػػػف ىػػػػػػػػأعم البحػػػث عينػػػة فػػػي رالػػػذكو  لػػػدى المينيػػػة الكفايػػػة مسػػػتوى درجػػػة أف ووجػػػد النػػػوع، بحسػػػب

 الكميػػة والكفايػػة العمػػر بػػيف سػػالباً  عكسػػياً  ارتباطػػاً  ىنػػاؾ أف الدراسػػة ىػػذه نتػػائج أظيػػرت كمػػا نػػاث،إلا

 بالمعيػػػد التأىيػػػؿ كفػػػاءة بػػػيف موجبػػػاً  طرديػػػاً  ارتباطػػػاً  ىنػػػاؾ أف أيضػػػا النتػػػائج أظيػػػرت كمػػػا والنوعيػػػة،

 زادت يدػػػػػػػػػبالمع التأىيػػػؿ كفػػػاءة زادت اػػػػػػػػكمم أنػػػو ىبمعنػػػ والنوعيػػػة الكميػػػة والكفايػػػة المتوسػػػط المينػػػي

 ىػذه إلييػا توصػمت التػي التوصػيات وأىػـ. كفاءة األكثر ىي تأىيالً  فاألعمى النوعية، المينية الكفاية

عطػػاء النوعيػػة، المينيػػة كفػػاءتيـ مسػػتوى مػػف لمرفػػع ،وتػػأىيميـ الشػػباب بفئػػة ىتمػػاـالا ىػػي الدراسػػة  وا 

 ةػالمينيػػػ كفػػػاءتيـ وىػػػػػػػػػػمست تطػػػوير أجػػػؿ مػػػف واإلنػػػاث، الػػػذكور لجنسػػػيفا مػػػف لكػػػؿ متسػػػاوية فػػػرص

 حيػػػث مػػف ةػػػػػالمتاح التعميميػػة باإلمكانػػػات واالىتمػػاـ واالنتاجيػػػة، الخدميػػة المؤسسػػػات داخػػؿ النوعيػػة

 االسػػػتيعابية والقػػػدرة العمميػػػة، لمػػػدروس المخصصػػػة السػػػاعات كفايػػػة التػػػدريس ىيئػػػة ألعضػػػاء تػػػوفر

 ة،ػػػػػػػالميني الكفػػػاءة مسػػػتوى مػػػف تزيػػػد شػػػأنيا مػػػف والتػػػي التقنػػػي، لمتقػػػدـ مواكبتيػػػاو  والػػػورش، لممعامػػػؿ

 ةػػػػػػػػالدراسي جػػػػػػوالمناى البػػرامج بتطػػوير واالىتمػػاـ المتوسػػط، المينػػي التعمػػيـ مراكػػز لخػػرجيف والنوعيػػة

 توىمسػػ مػػف والرفػػع العمػػؿ، سػػوؽ متطمبػػات مػػع يتوافػػؽ بمػػا المتوسػػطة، المينيػػة بػػالمراكز ت ػػدرس التػػي
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 يفػػػػػػػػػالدارس  عػػػػػػػػتشجي عمػػػػى والعمػػػػؿ المتوسػػػػطة، المينيػػػػة بالمعاىػػػػد والقيػػػػاس، التقػػػػويـ  بػػػػرامج جػػػػودة

 المجػاؿ تتػيح و التعمػيـ مػف النػوع بيػذا لاللتحػاؽ المحفػزة االمكانيػات جميػع وتوفير المينية، بالمراكز

 .بالخارج تعميميـ مواصمة ىإل المتفوقيف الخريجيف أماـ

 فــي والتقنـي الفنــي التعمـيم لتطـوير ســتراتيجيالا التخطـيط دور" بعنــوان ،م2012 حسـن دراسـة.3

 ي،ػػػػػػالفن لمتعمػػػيـ االسػػػتراتيجي التخطػػػيط وأىميػػػة معنػػػى، بيػػػاف ىإ لػػػ الدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت ،"الســـودان

 ـػػػػػػػػػػػػػػالتعمي بيػػػا يتمتػػع التػػػي والتيديػػػدات والفػػرص والضػػػعؼ، القػػػوة نقػػاط وتوضػػػيح وتطػػػويره، والتقنػػي،

 ـػػػػػػػػػػػأى وكانػػػت. والتقنػػػي الفنػػػي لمتعمػػػيـ االسػػػتراتيجية لمخطػػػة المقتػػػرح التصػػػور وابػػػراز والتقنػػػي، نػػػيالف

 بػػػال  مػػػدخؿ والتقنػػػي الفنػػػي لمتعمػػػيـ االسػػػتراتيجي التخطػػػيط ىػػػي الدراسػػػة إلييػػػا توصػػػمت التػػػي النتػػػائج

 العالميػػػػة، ويػػػػةالترب التجػػػػارب مػػػػف لإلفػػػػادة الكبيػػػػر والتقبػػػػؿ االسػػػػتخداـ، خػػػػالؿ مػػػػف لتطػػػػويره ىميػػػػةألا

 التػػػػدريجي بػػػػالتغيير والتقنػػػػي الفنػػػػي، التعمػػػػيـ تنظػػػػيـ إلعػػػػادة دعػػػػوة االسػػػػتراتيجي التخطػػػػيط ومكاسػػػػب

 ئمبػػاد ضػػوء فػػي والتقنػػي الفنػػي، التعمػػيـ لتقيػػيـ خطػػة وضػػع ضػػرورة ىػػي التوصػػيات وأىػػـ. الشػػامؿ

 ووضػػػع والػػدولي، المحمػػػي العمػػؿ بسػػػوؽ والتقنػػي الفنػػي التعمػػػيـ وربػػط االسػػػتراتيجي، التخطػػيط فمسػػفة

 .والتقنييف الفنييف مف العمؿ سوؽ احتياجات لحصر واقعي تصور

 بيئـة فـي المينـي والتـدريب الفنـي، التعمـيم مخرجـات مشـكتت" بعنوان م،2012 عبداهلل دراسة.4

 والتدريب الفني، التعميـ مسيرة تحديدى لإ الدراسة ىذه ىدفت ،"اليمن تعز بمحافظة الصناعية العمل

 المسػػػاىمة فػػػي تعػػػز بمحافظػػػة الصػػػناعية الشػػػركات دور وتوضػػػيح اليمنيػػػة، الجميوريػػػة فػػػي المينػػػي

 قيػػد المعيػػد خريجػػي مشػػكالت وتحديػػد التخصصػػية، المجػػاالت فػػي البشػػري العنصػػر وتأىيػػؿ بإ عػػداد

 أف ىي النتائج وأىـ. الصناعية العمؿ بيئة في الميني والتدريب الفني، التعميـ معاىد كأحد الدراسة،

 أف وينبغػي الدراسػة، قيػد المعيػد خريجي مشكالت مف كبيراً  قدراً  يتحمموف االنتاجية لمصانعا قيادات

 خريجػي رواتػب وأف مصػانعيـ، فػي تػدور التي القضايا جميع مع تفاعالً  وأكثر ايجابيًا، دورىـ يكوف
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 لخبػرة،وا الدراسي، والمؤىؿ العمؿ، حجـ مع تنسجـ بحيث نظر إعادة ىلإ تحتاج الدراسة قيد المعيد

 والتعبيػر الحريػة مػف مسػاحة واعطاء الصناعية، العمؿ لبيئة الداعمة واالنظمة الموائح تطور وينبغي

 ىػي الدراسػة إلييػا توصمت التي التوصيات وأىـ. العمؿ لتطوير المقترحة االفكار أو المشكالت عف

 إ لحػػػاقيـ ىإلػػػ إلضػػػافةبا نسػػػانيةإلوا داريػػػةإلا مسػػػؤولياتيـ بتحمػػػؿ نتاجيػػػةإلا المصػػػانع قيػػػادات توجيػػػو

 ألوضػػاع واقعيػػة دراسػػة إجػػراء يػػتـ وأف والقياديػػة، والنفسػػية، السػػموكية، بالجوانػػب تيػػتـ تدريبيػػة ببػػرامج

 والخػػػػاص، العػػػػاـ القطػػػػاع يسػػػػيـ أف إلػػػػى إضػػػػافة المعيشػػػػية، باألوضػػػػاع ومقارنتيػػػػا الحاليػػػػة الرواتػػػػب

 .الميني والتدريب الفني، لمتعميـ األ عمى المجمس دور تعزيز مف المناحة والجيات

 االســـتجابة فـــي والمينـــي التقنـــي، التـــدريب مخرجـــات دور" بعنـــوان م،2011 المـــولى، دراســـة.5

 عمى والتقني الميني، والتدريب التعميـ، أىمية برازإى لإ الدراسة ىذه ىدفت ،"العمل سوق لمتطمبات

 ودورىػػا التعميميػػة، ةالمنظومػػ ىػػذه بأىميػػة االجتمػػاعي الػػوعي وزيػػادة ،(العمػػؿ سػػوؽ) الخػػاص القطػػاع

 الخطػػػط وضػػػع فػػػي مسػػػتقبمي ب عػػػد ذات الدراسػػػة ىػػػذه وت عػػػد واالجتماعيػػػة، االقتصػػػادية، التنميػػػة فػػػي

 المخرجػػػات، ىػػػذه مػػػف سػػػتفادةالوا الخػػػاص، القطػػػاع وتشػػػجيع التموينيػػػة، السياسػػػة لمواضػػػيع الرئيسػػػة

 جديػدة، عمػؿ رصفػ خمػؽ فػي الخاص القطاع في المتمثؿ العمؿ سوؽ تدني ىي النتائج أىـ وكانت

 لخريجػي الػالـز واإلرشػاد التوجيو، وغياب المينية، الكفاءة نعداـا  و  بالعشوائية، المخرجات ىذه وتتسـ

 وأف. اجتماعيػاً  والتقنػي المينػي، والتػدريب لمتعميـ، المتدنية والنظرة والتقني، الميني، والتدريب التعميـ

 سػوؽ واحتياجػات بأوضػاع والتنبػؤ مسػبؽ،ال التخطػيط ىػي البحػث إلييػا توصػؿ التػي التوصػيات أىـ

قامػػة العمػػؿ،  معػػدالت لتخفيػػؼ والتقنػػي المينػػي، والتػػدريب التعمػػيـ، خريجػػي دعػػـ وبػػرامج صػػناديؽ، وا 

 خبػراتيـ مػف واالسػتفادة تعقػد التػي والنػدوات المػؤتمرات فػي الخػاص القطػاع اشراؾ وضرورة البطالة،

 .  العمؿ سوؽ باحتياجات
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 ومدى التقني، والتدريب الفني التعميم" بعنوان م،2011 القتصاديا الرياض منتدى دراسة.6

 ىذه ىدفت حيث ،"السعودية العربية المممكة" العاممة القوى من التنموية االحتياجات متئمة

 التعميـ مالئمة وتحديد المممكة، في التقني والتدريب الفني، التعميـ واقع عمى التعرؼ ىإل الدراسة

 وتقديـ والتقنية، الفنية العاممة القوى مف المستقبمية التنموية لالحتياجات تقنيال والتدريب الفني،

 توظيؼ في وتسيـ التقني والتدريب الفني، التعميـ تطوير في تسيـ التي والحموؿ المقترحات

 القطاعات كؿ بيف الواسعة المشاركة أىمية ىي الدراسة إلييا توصمت التي النتائج وأىـ. مخرجاتو

 التعميـ يواجو وتنفيذىا، التدريبية والبرامج الدراسية، المناىج وصياغة وا  عدادىا البرامج طتخطي في

 مف أقؿ بمستوى إلييـ ينظر حيث إليو المنتميف وتميز ىويتو في مشكمة التقني والتدريب الفني

 وعدـ العمؿ، سوؽ يخص فيما انعداميا أو المعمومات وضعؼ الجامعات، في المقيديف الطالب

 وأف لمدولة، االقتصادية والرؤيا التقني، والتدريب الفني، التعميـ رؤية بيف توائـ مشتركة رؤية جودو 

 سوى أماميـ يكف لـ منيـ نسبة إلف وذلؾ؛ ضعيفة؛ التقني والتدريب الفني التعميـ مدخالت مستوى

ميا جية تكميؼ التوصيات وأىـ. الخيار ىذا  العالقة ذات تالجيا كافة بيف والتنسيؽ بالتخطيط ع 

دخاؿ والتقنية، الفنية البشرية الموارد وتطوير بتنمية  وقيـ وتقنية فنية وميارات ومعارؼ مفاىيـ وا 

عادة العاـ، التعميـ ومراحؿ مناىج كافة مف عمؿ  .والميني التقني لمتدريب العامة المؤسسة ىيكمة وا 

" العربي الوطن في ومشكتتو والتقني الميني، التعميم واقع" بعنوان م،2011 حمبي راسةد.7

 يـ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعم فػػػػػػػػػم النوع ىذا مساىمة تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت ،"السورية العربية الجميورية

 وطفػػػػػػػػػػػػػػال في والتقني الميني التعميـ ياػػػػػيواج التي والتحديات المشكالت وتحديد الحديث، ومفيومو

 يػػػػػػػػػػػػػالت النتائج وأىـ. العمؿ وسوؽ والتقني الميني التعميـ اتػػػػمخرج بيف التبادلية قةوالعال العربي،

 فػػػػػػػم النوع ىذا لىإ والتقني الميني التعميـ طالب معظـ ينتسب ال ىي الدراسة ذهػػػػػػى إلييا توصمت

 وىناؾ المجتمع، ق بؿ مف ليـ ةالدوني النظرة بسبب بالحرج يشعروف لكونيـ وقناعة؛ رغبة عف التعميـ
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 أنفسيـ الطمبة قبؿ مف سواء المجتمع بناء في ودوره ومفيومو والتقني، الميني، التعميـ بماىية جيؿ

 ؽػػػػػػػػػػػػػوثي اطػػػػػػػػػػػػػارتب يوجد وال الميني، ادػػػػػػػػواإلرش التوجيو غياب بسبب وذلؾ المجتمع، افراد قبؿ أومف

 سوؽ حتياجاتال التعميمية البرامج مالئمة عدـ ىإل أضافة لممينة، العممي بالواقع الدراسية لممناىج

 مف بدالً  الجامعات لدخوؿ لمطالب األوائؿ الخريجيف نسبة رفع ضرورة ىي التوصيات وأىـ العمؿ،

 عمالً  لمخريج تضمف لممؤىالت معيار ووضع محافظة، كؿ مستوى عمى وائؿألا مسةخال تكوف أف

 مف الميني التعميـ ومؤسسات الخاص القطاع مؤسسات بيف والتنسيؽ والتعاوف مؿ،الع سوؽ في

 .لمطالب تدريبية صيفية ورشات عقد خالؿ

 وىـالقـــ كفـــاءة دادــــــإع فـــي ودورىـــا المينـــي التـــدريب بـــرامج" بعنـــوان م2009خميفـــة، .دراســـة8

 أجػػؿ مػػف المينػػي لتػػدريبا بػػرامج تؤديػػو الػػذي الػػدور عمػػى التعػػرؼ ىلػػإ الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت "،العاممــة

 أنمػػاط تشػػكيؿ فػػي ودورىػػا التدريبيػػة، البػػرامج كفػػاءة درجػػة مػػف والتحقػػؽ العػػامميف، كفػػاءة ورفػػع إعػػداد

 التعػرؼ وكػذلؾ بالمؤسسة، العامميف بيف االجتماعي التفاعؿ محاور وصياغة االجتماعية، العالقات

 التػػي النتػػائج وأىػػـ. التدريبيػػة البػػرامج دور فاعميػػة مػػف تحػػد التػػي والمشػػاكؿ الصػػعوبات، بعػػض عمػػى

 المتػػدربيف وقػػدرات ميػػارات، تحسػػيف فػػي تسػػاىـ التدريبيػػة البػػرامج أف ىػػي الدراسػػة ىػػذه إلييػػا توصػػمت

 تواجػػو التػػي الصػػعوبات بعػػض وجػػود بتػػثأت   الدراسػػة ىػػذه نتػػائج أف كمػػا سػػموكيـ، أنمػػاط تغييػػر فػػي

 تقػػػديـ عمػػػى القػػػائميف المػػػدربيف امكانيػػػة ضػػػعؼ منيػػػا؛ التدريبيػػػة بػػػالبرامج اشػػػتراكيـ أثنػػػاء المتػػػدربيف

حػػػالؿ عمميػػػة وبػػػطء الحديثػػػة التكنولوجيػػػا نقػػػؿ وصػػػعوبة التدريبيػػػة البػػػرامج  إ دارة وغيػػػاب والتجديػػػد، اإل 

 التػػي التوصػػيات وأىػػـ. بالشػػركة التدريبيػػة البػػرامج تنفيػػد سػػير عمػػى وتشػػرؼ وتيػػتـ تحػػرص، مركزيػػة

 عمػى تسػاعد التػي واالجتماعيػة الثقافيػة، البرامج ىعم التركيز ضرورة ىي الدراسة ىذه إلييا توصمت

 العولمػة تواكػب بحيػث التدريبيػة، البػرامج وتجديػد وتطػوير المتػدربيف، بػيف والتعاوف األ لفة، روح خمؽ

 الرغبػػػة، المتػػػدرب لػػدى تكػػػوف أف ضػػرورة ذلػػػؾ ىلػػإ إضػػػافة والمعػػدات، االجيػػػزة تقنيػػات فػػػي الجديػػدة
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 فػػي األولويػػات مػػف والحاسػػوب االنجميزيػػة المغػػة وجعػػؿ التدريبيػػة مجبػػالبرا االلتحػػاؽ فػػي التػػاـ والميػػوؿ

 .التدريبية البرامج ومواد مناىج

لمتعمــيم الفنــي  (الخدمــة التعميميــة)داري إلداء األقيــاس جــودة ا" بعنــوان م2007 ،كعبــار دراســة.9

ـــا داء أل  ا وفاعميػػػة ،حػػػؿ المشػػػكمة المتعمقػػػة بمػػػدى كفػػػاءة ىلػػػإتسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة  ،"والمتوســـط بميبي

وكػػػػوادر فنيػػػػة  ،وتػػػػوفير مخرجػػػػات ،وتأىيػػػػؿ ،داري بمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ الفنػػػػي المتوسػػػػط فػػػػي أعػػػػدادإلا

داري إل  داء األ  دراسػػػة وتحميػػػؿ مػػػدخالت االتعػػػرؼ عمػػػى  ىلػػػإحيػػػث ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة متخصصػػػة، 

 ،توسػػػطداء اإلداري لمتعمػػػيـ الفنػػػي المأل  وتحميػػػؿ مخرجػػػات ا ،لؾ دراسػػػةذوكػػػ ،لمتعمػػػيـ الفنػػػي المتوسػػػط

التػي توصػمت إلييػا ىػذه الدراسػة  وأىػـ النتػائج .داري لمتعميـ الفنػي المتوسػطإل  داء األ  وتحديد مستوى ا

توجػػد شػػبكة  الو دارات الخاصػة التػػي تتبػع  معاىػػد التعمػيـ الفنػػي المتوسػط، إل  عػػدـ االىتمػاـ مػػف ا ىػي

ة التعمػػيـ بػػالمؤتمرات والتوجيػػو وأمانػػ ،أمانػػة المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ الفنػػيمباشػػرة بػػيف  تصػػاؿا

 تػػـ تقػػديـ دارة المعاىػػد الفنيػػة المتوسػػطة، ومػػف خػػالؿ ىػػذه النتػػائج التػػي توصػػؿ ليػػا الباحػػثا  و  ،الفنػػي

مجموعة مف التوصيات أىميا العمؿ عمى  تنمية ميػارات أعضػاء ىيئػة التػدريس الػذيف يعممػوف فػي 

 ألعضػػاءلعمػػؿ عمػػى التػػدريب المسػػتمر ا لؾأسػػس وضػػيفة االختيػػار والتعيػػيف، وكػػذورفػػع  ،ىػػذا الحقػػؿ

والتػدريب لمتابعػة قيػاس  ،والتشػغيؿ ،لقوى العاممةا بأمانةدارة مستقمة إ  نشاء إ  ضرورة و  ىيئة التدريس،

ضػػرورة تطػػوير أداء مػػدارس التعمػػيـ الفنػػي بمػػا  ىلػػإإ ضػػافة ،)الخدمػػة التعميمية( داريداء اإلأل  جػػودة ا

 لمرحمة النوعية مف التعميـ.يضمف زيادة الرغبة في االلتحاؽ بيذه ا

 ضـــــوخف ةـــالوطني العمالة كفاءة رفع في وأثره التدريب" بعنوان م2006حمر،ألا دراسة.10

ي ػػػػػػػػػػمحاولة التعرؼ عمى العوامؿ الت ىىدفت ىذه الدراسة إ ل ،"نفطــــــال قطاع في المغتربة العمالة

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور في كفاءة العمالة الوطنية، ومحاولة معرفاستقطاب عمالة أجنبية، وأوجو القص ىتؤدي إل

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسباب التي ت حوؿ دوف تمكف العناصر الوطنية مف أف تحؿ محؿ العمالة المغتربة، ومحاولألا
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تي تحديد المشاكؿ والصعوبات التي تواجو عممية التدريب في الوظائؼ المختمفة. وأىـ النتائج ال

دريب ػػػػػػػػوب، وأف التػػػػػػة المتبعة ليست بالمستوى المطمػػػػػػػػػج التدريبيػػػػػػػمت إلييا الدراسة أف البرامػػػػتوص

ة، وال ي مبي احتياجات الشركتيف ػػػػػػقؽ أىداؼ التدريب بالشركتيف محؿ الدراسػػػػػالي ال يحػػػػبوضعو الح

ص ػػػػػػػػػػػػػؿ، وتخصػػػمبات العمػػػػا أف البرامج التدريبية المتبعة ال تتالءـ مع متطمة كمػػػػػػػوى العامػػػػػػػػمف الق

ديثة المتعمقة ػػػػػػنية في تشغيؿ اآلالت الحػػػػالة الوطػػػػؿ فنية تواجو العمػػػػػػػوقدرات العامميف ووجود مشاك

ط ػػػػػػػبوضع خط االىتماـة ىي ػػػػػػه الدراسمت إلييا ىذػػػػـ التوصيات التي توصػػػػػػػبالصناعة النفطية. وأى

وع ػػػبموض ةػػػػػػؿ مف ليـ عالقػػػػات وذلؾ بالتنسيؽ مع كػػػػػػات الشركػػػػػوبرامج تدريبية مناسبة إلحتياج

 ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامػػػػع بػػػرورة وضػػػػػض ىدريب مف مديريف، ومدربيف، ومتدربيف، والتشاور معيـ، إضافة إلػػػػػػػالت

 ة ػػػػػػػج التدريبيػػػػػػػػيف، وتخصصاتيـ، وتطوير البرامػػػػلمعامم  والمستوى التعميمي تدريبية تتناسب القدرات،

 والخطط التدريبية، بحيث تتماشى مع الظروؼ والتطورات التكنولوجيا في الصناعة الحديثة.

المــدارس الثانويــة المينيــة  م، بعنــوان" مشــكتت التعمــيم المينــي فــي2005دراســة أبوعصــبة .11

تحديػد درجػة المشػكالت التػي تواجػو التعمػيـ  ى، ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػ"الفمسطينية" نابمس، فمسطين

ؿ ػػػػػػالمينػػي فػػي المػػدارس المينيػػة الفمسػػطينية، مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف المينيػػيف والطمبػػة، وتحديػػد ك

ى ػػػػػػػػافظة بالنسػػػبة لممعممػػػيف المينيػػػيف عمػػػػػػػحمي، والخبػػػرة، والتخصػػػص، والمػػػػػػػمػػػف النػػػوع والمؤىػػػؿ العم

ر كػػؿ مػػف النػػوع والصػػنؼ والمحافظػػة ػػػػػػػديد تأثيػػػػػػة المشػػكالت التػػي تواجػػو التعمػػيـ المينػػي، وتحػػػػػػػدرج

بالنسػػبة لمطمبػػة فػػي تحديػػد درجػػة لممشػػكالت التػػي تواجػػو التعمػػيـ المينػػي. وأىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت 

اىمة ػػػػػػػػمة أصػػػحاب العمػػػؿ فػػػي تمويػػػؿ نظػػػاـ التعمػػػيـ المينػػػي، وقمػػػة مسإلييػػػا الدراسػػػة ىػػػي قمػػػة مسػػػاى

جيع ػػػػػػػػػػػػـو المدفوعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الطػػػػالب فػػػػي تمويػػػػؿ احتياجػػػػات المدرسػػػػة المينيػػػػة، وضػػػػعؼ تشػػػػػػالرس

نتػػاج، ومنافسػػة السػػوؽ المحمػػي لتمويػػؿ نفسػػيا ذاتيػػًا، ومعظػػـ الطمبػػة الػػذيف  المػػدارس المينيػػة عمػػى اإل 

عمػػيـ المينػػي ىػػـ ذوو المعػػدالت المنخفضػػة ونظػػرة المجتمػػع ليػػذا القطػػاع التعميمػػي يمتحقػػوف بنظػػاـ الت
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وحات ػػػػػػػػػػػػػـ التوصػػيات التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة ىػػي إجػػراء مسػػػػػومخرجاتػػو ىػػي نظػػرة دونيػػة. وأى

ب ػػػػػػػػػػػوؽ العمػػػػؿ وحاجاتػػػػو مػػػػف الميػػػػارات فػػػػي التخصصػػػػات المينيػػػػة، واعتمػػػػاد مبػػػػدأ التدريػكافيػػػػة لسػػػػ

داني لمطمبػػػة أثنػػػاء الدراسػػػة، وخػػػالؿ العطػػػؿ الصػػػيفية، وتحسػػػيف نوعيػػػة األ جيػػػزة واآلالت بحيػػػث الميػػػ

تاحػػػة الفرصػػػة لمؤسسػػػات القطػػػاع الخػػػاص وأ ص حاب ػػػػػػتواكػػػب الحداثػػػة وتوفرىػػػا فػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ، وا 

 ىذه المناىج.  ىالعمؿ مف المساىمة في المناىج المتعمقة بالتعميـ الميني لنقؿ احتياجات السوؽ إل

ــيم المينــي" بعنــوان م2004 بــن طالــب، دراســة.12 واتجاىــات النــاس نحــوه كمــا  ،مــدختت التعم

 ىػػػػػػػػػلإت ىػػذه الدراسػػة ػػػػػىدف ،"يــدركيا طمبــة الســنة الثالثــة بمراكــز التعمــيم المينــي بشــعبية المرقــب

معرفػػة مػػدى و دراؾ أفػػراد العينػػة لنوعيػػة منػػاىج التعمػػيـ المينػػي بمراكػػز التعمػػيـ المينػػي، إ  معرفػػة مػػدى 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراؾ العينإمعرفػػػة مػػػدى و دراؾ أفػػػراد العينػػػة لوجيػػػة نظػػػر المجتمػػػع لمنتسػػػبي التعمػػػيـ المينػػػي، إ

 .ومعرفػػػة مػػػدى كفػػػاءة معممػػػي المراكػػػز المينيػػػةلتػػػوافر التجييػػػزات المعمميػػػة بمراكػػػز التعمػػػيـ المينػػػي، 

بػػيف قمػػة رضػػا الطالػػب عػػف الدراسػػة وجػػود عالقػػة  ،التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػةالنتػػائج  وكانػػت أىػػـ 

أف المجتمػع و دة، وقمػة تعبيػره عػف حاجاتػو، ػػػػػوبيف حشو المػنيج بمعمومػات غيػر مفي ،بالتعميـ الميني

وؿ ػػػػػتعتقػػػد عػػػدـ حص ف النػػػاس  أحممػػػة الشػػػيادة الجامعيػػػة، و  فضػػػؿ  ي  و   ،يعػػػرؼ قيمػػػة التعمػػػيـ المينػػػي ال

وأف  ،المسػؤوليفمػف دعػـ  ال يمقػيتعمػيـ المينػي ف الأخريج التعميـ المينػي عمػى عمػؿ بعػد تخرجػو، و 

النػػػاس ال تحبػػػذ التحػػػاؽ أبنػػػائيـ بػػػالتعميـ المينػػػي، وأتضػػػح أف الطػػػالب غيػػػر الراضػػػيف عػػػف دراسػػػتيـ 

لمػػاـ إ  وتبػػيف ايضػػًا ضػػعؼ  يالحظػػوف نقػػص الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي تسػػاعدىـ عمػػى فيػػـ الػػدروس،

مجموعػة مػف التوصػيات أىميػا ى لػإالباحث  ومف خالؿ ىذه النتائج توصؿ. المعمـ الفني لتخصصو

نشػر الػوعي و واىتمامػات جميػع الطػالب،  ،عادة صياغة مناىج التعميـ الميني بشكؿ يقابؿ حاجاتإ

ضػػافة إلػػى ذلػػؾ أمامػػو لمعمػػؿ، الفرصػػةتاحػػة ا  بػػيف النػػاس بضػػرورة احتػػراـ خػػريج التعمػػيـ المينػػي و   وا 
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الحديثػػػػة الالزمػػػػة لمتطبيػػػػؽ العممػػػػي  اآلالتي بالمعػػػػدات و التعمػػػػيـ المينػػػػ تزويػػػػد ورش ومعامػػػػؿ مراكػػػػز

 لممعرفة النظرية.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:12.1

تبيف مف خالؿ الدراسات السابقة أنيا تتفؽ في تناوؿ موضوع التدريب، ومشكالت التعميـ        

دراسات  الفني، ولكنيا تتفاوت فيما بينيا، وبيف الدراسة الحالية مف ناحية نوع الدراسة، ىناؾ

تطبيقية تتفؽ مع ىذه الدراسة، وبعضيا كانت موزعة بيف دراسة مقارنة، ودراسة حالة، ودراسة 

ميدانية، وتتفاوت أيضًا مف ناحية الحدود المكانية، فبعض الدراسات كدراسة كعبار، ودراسة بف 

مدف ليبيا،  طالب، ودراسة البشتي، ودراسة األحمر، ودراسة خميفة، ودراسة حفيظ، كانت م عدة في

بينما ىناؾ دراسات كانت مع دة في دوؿ عربية أخرى، وتتفؽ الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات 

مف حيث منيج الدراسة المستخدـ، وىو المنيج الوصفي، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع  السابقة

عمى المقابمة المفتوحة  عتمدتفاعدا دراسة عبداهلل ما راسة الحالية والدراسات السابقة،المعمومات لمد

كأداة لمدراسة، أما فيما يتعمؽ بمجتمع الدراسة تتفؽ دراسة عبداهلل، ودراسة منتدى الرياض 

االقتصادي مع الدراسة الحالية، وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج الدراسات السابقة في، 

ر في دعـ، وتمويؿ التدريب مف القطاعيف النظرة المتدنية لمتعميـ الفني في المجتمع، ووجود قصو 

الباحث قد استفاد مف الدراسات  العاـ والخاص، وقصور إ دارة التوجيو واإلرشاد الميني، والشؾ أف

طالع عمى جودة البرامج التدريبية إلأىـ محاور التدريب، والتعميـ الفني، وا السابقة في التعرؼ عمى

 الخاصة بيذا النوع مف التعميـ.
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 الفصل الثاني                            
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 :يات التدريبأساس :1.2

  ،المبحػثذا ػػػػىو يجب أف نسػتعرض مػا سػوؼ يتناولػو أنف ،تتعمؽ بالتدريب ف ىذه الدراسة  أ  بما       
 .وومبادئ التدريب، وانماط ،، وأنواعووأىميتو، أىدافو مف حيث مفيـو وتعريؼ التدريب،

  :مفيوم التدريب 1.1.2
واتسػػػعت  ،مػػػؽ التنميػػػةبمعنػػػى أنػػػو كممػػػا زاد ع   ،تقتػػػرف فكػػػرة التػػػدريب الشػػػامؿ بالتنميػػػة الشػػػاممة     

طػػار تتبمػػػور فكػػػرة التػػػدريب إل  كممػػػا أتسػػػعت وتشػػابكت حمقػػػات التػػػدريب، ومػػف خػػػالؿ ىػػػذا ا ،مجاالتيػػا

بػػأف عمميػػة  ،يمكػػف القػػوؿو وتػػرتبط أىدافػػو بشػػكؿ مباشػػر بتنميػػة القػػوى البشػػرية،  ،الشػػامؿ بوجػػو عػػاـ

رفػع الكفػػاءة اإلنتاجيػة والخدميػػة  ىلػػإدؼ ػػػػػاريػة التػػي تيدإل  بػيف األنشػػطة ا ىامػػةً  التػدريب تحتػػؿ مكانػةً 

في تحسيف أساليب العمؿ، والسبب في تطػوير وتنميػة الكفػاءات البشػرية ىػو مسػاعدة أي منشػأة فػي 

 ،)العػػػػزاوي وجػػػػواد رادػػػػػػػات االفػػػػػػػات وطموحػػػػػػػلحاج تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا بكفػػػػاءة مػػػػع تحقيػػػػؽ مسػػػػتوى عػػػػاؿ  

2010، 22). 

 ،بنػػػاء ىلػػػإتفاعػػػؿ الشػػػخص مػػػع خبػػػرات تعميميػػػة تيػػػدؼ بالتػػػدريب بشػػػكؿ عػػػاـ  عمميػػػة يوتعنػػػ      

ؿ الفػرد ػػػػػػوتطوير خصائص وقدرات )ميارات ذىنية وميػارات أدائيػة وميػارات اتجاىيػة( مرغوبػة تجع

تعتبػر و،(21، 2001 ،ر)جابعمى أداء مياـ وواجبات محددة ضػمف ظػروؼ وتسػييالت معينػة قادراً 

 قػدرة الزمػة ألداء وظيفػة معينػةأو  ،ميارةأو  ،ظمة مستمرة تكسب الفرد معرفةعممية التدريب عممية من

 .(26، 2000 شيخة،)أبو حتى يتسنى لو بموغ ىدؼ محدد

 ،ـ تزويػػدػػػػويقصػػد بعمميػػة التػػدريب أيضػػًا تمػػؾ العمميػػة المنظمػػة والمسػػتمرة والتػػي مػػف خالليػػا يت      

ـ ىػذه العمميػة بتغييػر وجيػات النظػر واألفكػار وميارات جديدة، وتقو  ،وقدرات ،كساب الفرد معارؼا   و 

بما تنسجـ مػع التغيػرات التػي تحػدث فػي بيئػة العمػؿ، ومعنػى ىػذا فػاف التػدريب  ،السابقة لدى األفراد
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إلنجػاز أي عمػؿ معػيف أو أداء وظيفػة  ؛تعميؽ المعرفة المتخصصة لػدى المػورد البشػري ىلإييدؼ 

  .(202-201 ،2003 ،والفارسي)بوسنينة ما 
 ،المسػػػايرةتجاىػػػات الوا ،والميػػػارات الحديثػػػة ،ويبػػػرز دور التػػػدريب فػػػي تقػػػديـ المعػػػارؼ الجديػػػدة     

ع ػرفػالف التػدريب يخػدـ الفػرد فػي الػدور الػذي  يمعبػو فػي إوعمػى ىػذا فػ والمواكبة لمفػرد مػع كػؿ جديػد،

 )حجػػػازي، معيػػػا كفػػػاءة المنظمػػػة  ككػػػؿمػػػف كفاءتػػػو وفاعميتػػػو، فػػػاذا ارتفعػػػت الكفػػػاءة  لمفػػػرد ارتفعػػػت 

2007 ،307). 

ال مػػف والمبػػادئ التػػي يسػػتند عمييػػا و  ،سػػسو العػػاـ ال يختمػػؼ مػػف حيػػث األ  ف التػػدريب بمفيومػػإ      

، فو العاـ عػف التعمػيـ أو التػدريسخر عممي وكذلؾ مف حيث ىدأو  ،حيث احتوائو عمى جانب نظري

المػواد وعػف المكػاف  وتعنى جميعيا االتصاؿ الجيد بيف األشػخاص  بغػض النظػر عػف مسػتوى ونػوع

 .(15 ،2000 )العافي والجميمي،الذي تعرض فيو

اكسػاب الميػارات والقػدرات لممتػدرب والمعرفػة و  ،عمى تنمية المعمومػات يتضمف التدريب العمؿو      

 .(185 ،2001)عبد الباقي، وغيرىا

كسػابو ميػارات إأو عمى تطوير ميارات الفرد الحاليػة وتركز  ،تنحصر كممة التدريب بمستويات     

 .(224 ،2005 )الييتي،دائو لمعمؿأوسموكيات تساعده في تحسيف مستوى 

ر ثابػت ػػػػبكونػو تغي Learningالتدريب ىو "التعميـ" وينطبؽ عميو تعريؼ عمماء النفس التعمػيـ      

فاإلنسػػػاف يػػػتعمـ ويتغيػػػر سػػػموكو نتيجػػػة  ،نسػػػبيًا فػػػي الحصػػػيمة السػػػموكية لمفػػػرد يحصػػػؿ نتيجػػػة الخبػػػرة

غيػػر  د ، كنتيجػػة التعمػػيـ والتػػدريب، أو، ىػػذا التعمػػيـ قػػد يكػػوف موجػػو ومعتمػػي يمػػر بيػػاتجػػارب التػػال

ال أف التػدريب يختمػؼ إ   ،ياتنا نتيجة التجارب التي نمر بو، كما بالنسبة لمكثير ما نتعممو في حموجو

عمػػػيـ عػػػف التعمػػػيـ )النظػػػامي( بكونػػػو تعمػػػيـ موجػػػو نحػػػو سػػػموؾ محػػػدد خػػػاص بمجػػػاؿ العمػػػؿ، أمػػػا الت



 

 22 

لتحسػػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػػدرات الفػػػػػػػػػػػػرد  ؛النظػػػػػػػػػػػػامي فيػػػػػػػػػػػػو يمػػػػػػػػػػػػنح الفػػػػػػػػػػػػرد المعػػػػػػػػػػػػارؼ والمػػػػػػػػػػػػؤىالت العامػػػػػػػػػػػػة

 .(443 ،2001طي،و ؤ )برناً ػعموم

لتزويػد المشػاركيف بالمعمومػات  اً ومخططػ اً منظم اً ( جيد1986) التدريب كما يراه درة، وصباغو      

 .(13 ،2001، المبيقيفو  )جراداتدائيـأوالميارات واالتجاىات التي تساعد عمى تحسيف 

 اً تنظيميػػ اً و يعتبػػر جيػػدألنػػ؛ كسػػاب العػػامميف بالميػػارات المرتبطػػة بالعمػػؿإلػػى إوييػػدؼ التػػدريب     

بيػدؼ الوصػوؿ  ،المعارؼ مف خػالؿ تجربػة تعميميػة الفرد عمى، ويساعد في حصوؿ مسبقاً  اً خططم  

 .(96 ،2013 )المعايطة والحموري،ر فاعميةثأداء أك ىلإ

و العنصػر ػػػىػـ والثػروة الحقيقيػة  فػي عمميػة التػدريب ىأل  ا ف المتغيػرإؽ ذكػره فػومف خالؿ ما سػب    

البشري، ومف المحاور الرئيسية لتحسيف ىذا العنصر البشري ىو التدريب المناسب والمسػتمر، حتػى 

بشػػػكؿ المطمػػػوب والمناسػػػب  ومعرفػػػة وقػػػدرة عمػػػى أداء الميػػػاـ المطموبػػػة منػػػو يصػػػبح أكثػػػر اسػػػتعداداً 

 .(14، 2007،النصر بوأ)وبابتكار

  :تعريف التدريب 2.1.2
لػذلؾ  ؛ةػف العمميػة التدريبيػة ىػي أسػاس تنميػة المػوارد البشػرية فػي أي مؤسسػمف المعروؼ بػأ         

ـ مػػف ػػػػىأل  ف العنصػػر البشػػري فػػي أي مؤسسػػة يعتبػػر األ ؛تػػـ االىتمػػاـ بيػػا، فػػي مختمػػؼ المسػػتويات

تـ الوصػػوؿ ػػػػػفػػراد، حتػػى ي  ألعمميػػة التػػدريب لػػدى ا خػػرى، لػػذلؾ يجػػب التركيػػز عمػػىألبػػاقي العناصػػر ا

ض تعريفػات أف نسػتعر   جػب  ي   وتكمفة، ومف ىنػا يد  ممكف، وبأقؿ ج   ىداؼ المرجوة بأقصى حد  ألا ىلإ

 التدريب.

عػػػرؼ التػػػدريب بأنػػػو "العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة معرفػػػة وميػػػارة الفػػػرد مػػػف أجػػػؿ إتقػػػاف عممػػػو المكمػػػؼ ي        

 .(16 ،2000 ،)العافي والجميميبو"
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ة الحاليػة ػػػات التدريبيػػنو "عممية مخططة ومستمرة، تيدؼ إلى تمبية االحتياجأب أيضاً  رؼ التدريبع  و  

ـ فػػي ػػػػبمػػا يساى والمسػػتقبمية لػػدى الفػػرد، مػػف خػػالؿ زيػػادة معارفػػو وتػػدعيـ اتجاىاتػػو وتحسػػيف مياراتػػو،

 .(17، 2007 ،و النصرأب ) "مؿ وزيادة اإلنتاجية في المنظمةذلؾ في تحسيف أدائو في الع

رد أو ػػػػؼ التػػدريب كػػذلؾ عمػى أنػػو" عمميػػة منظمػة مسػػتمرة لتنميػػة مجػاالت و اتجاىػػات الفر عػي  و       

كسابيـ الخبرة المنظمة، وخمؽ الفرص المناسبة لمتغيي ر في السموؾ مف ػػالمجموعة  لتحسيف األداء وا 

 واسػػتخداـ يع المسػػتمر عمػػى تعمػػـخػػالؿ توسػػيع معرفتػػو وصػػقؿ ميػػاراتيـ  وقػػدراتيـ عػػف طريػػؽ التشػػج

ػػو  .(224، 2010 ،)العػػزاوي وجػػواد"األسػػاليب الحديثػػة لتتفػػؽ مػػع طمػػوحيـ الشخصػػي رؼ التػػدريب ع 

لي، نػػو "تغييػػػر فػػػي سػػػموؾ الفػػرد لسػػػد الفجػػػوات: المعرفيػػػة، والمياريػػة، واالتجاىيػػػة، بػػػيف األداء الحػػػاأب

 .(310 ،2007")حجازي،واألداء عمى المستوى المطموب

وير مسػتوى ػػػػى تنميػة وتطػػػػػػلإتـ تعريفو ايضًا عمى أنو "عمميػة مخططػة محورىػا الفػرد تيػدؼ و       

ؤدى إلػػػػى إحػػػػداث تطػػػػوير إيجػػػػابي فػػػػي قدراتػػػػو المعرفيػػػػة والمياريػػػػة واتجاىاتػػػػو بمػػػػا ي ػػػػ ،نمطػػػػو الفكػػػػري

مػة التػي لتمبية احتياجػات حاليػة و/أو مسػتقبمية يحتاجيػا الفػرد والػدور الػذى يؤديػو والمنظ ؛وسموكياتو

نتاجيتػػػػػػوو  ئػػػػػػويعمػػػػػػؿ فييػػػػػػا بيػػػػػػدؼ رفػػػػػػع معػػػػػػدالت أدا  واالرتقػػػػػػاءظػػػػػػـ وأسػػػػػػاليب العمػػػػػػؿ وتطػػػػػػوير ن ،ا 

ػػػػرؼ . (22 ،2007)توفيػػػػؽ،"بيػػػػا  ،جمػػػػالي النشػػػػاطات التػػػػي تػػػػوفر المعػػػػارؼإالتػػػػدريب بأنػػػػو" ولقػػػػد ع 

دائػػػػي ألػػػػى سػػػػموؾ إبمػػػػا يصػػػػؿ بػػػػالفرد  ،وتكسػػػػب/تعدؿ/ تغيػػػػر االتجاىػػػػات ،تنمػػػػي الميػػػػارات/وتكسػػػػب

 .(310 ،2006 زي،)حجا"مطموب
وؾ التػي ػػػػبأنو" عبػارة عػف تزويػد الفػرد بالمعمومػات والخبػرات والميػارات والسم عرؼ التدريبوي         

، 2012)أحبيش،"ىػػػػػلتولي مناصب قيادية أعم ومؤىالً  ة  ػعالي اءة  ػتجعمو صالحًا إلداء عمؿ معيف بكف

32). 
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ة وتحسيف ػػػلتزويد المعمميف بمعارؼ معين ؛لمنظمةو" الجيد المخطط والمنظـ مف قبؿ انّ أرؼ بع   امك

 .(36،2011)أبوشندي،وتغيير سموكيـ واتجاىاتيـ بشكؿ إيجابي وبناء" ،وتطوير مياراتيـ وقدراتيـ

ومػػػف خػػػػالؿ التعريفػػػػات السػػػػابقة لمتػػػػدريب يمكػػػػف االسػػػتنتاج بػػػػأف التػػػػدريب عبػػػػارة عػػػػف وسػػػػيمة        

تطويرىػػا وتنميػػة القػػدرات و  ،الميػػارات لمعنصػػر البشػػريتعمػػؿ عمػػى إكسػػاب القػػدرات و  مخططػػة مسػػبقاً 

ويعػد التػدريب عنصػرًا ىامػًا يجػب تطبيقػو لمتابعػة التطػورات  ،ىػداؼ المنظمػةالبشرية بيدؼ تحقيػؽ أ

 ىداؼ الموضوعة بكفاءة وفاعمية عالية.األ ىلإالفنية والتقنية مف أجؿ الوصوؿ 

 :أىمية التدريب 3.1.2
جرعػة  ىلػإأخػرى يحتػاج  ىلػإليػو أو تغييػر وظيفػة إلعمػؿ الجديػد الموكػؿ عندما يمتحػؽ الفػرد با      

الوظػػائؼ عرضػػة لمتغييػػر،  فّ فػػألؾ ذيػػاـ بالعمػػؿ بالطريقػػة الصػػحيحة، وكػػتدريبيػػة، حتػػى يتسػػنى لػػو الق

الػػػػوظيفي  أوالمسػػػػارؿ لػػػػؾ وفػػػؽ الييكػػػػذعمػػػػاؿ داخػػػؿ المؤسسػػػػة و أيضػػػػًا يقومػػػوف بعػػػػدة أفػػػػراد أوىنػػػاؾ 

دريب ػػػػي يخمػػؽ القػػدرة والميػػارة فػػي العمػػؿ، ومػػف التذالتػػدريب ىػػو الػػ فّ ألممؤسسػػة، ومػػف المعػػروؼ بػػ

 -225 ،2010 ،وجػواد العػزاوي)ىميػة التػدريب فػي االتػيأيجػب كتابػة  ،الجػودة ىايضًا الوصوؿ ال

226):  

ؽ اإلنتػػاج ومػػا يترتػػب عمييػػا مػػف ػالتطػػورات العمميػػة المتواصػػمة واالكتشػػافات والمسػػتحدثات فػػي طرائػػ .1

ذوىا لتطػػػوير ػػػػػػػيتخلكػػػي  ؛المعمومػػػات الجديػػػدة طػػػالع األفػػػراد عمػػػى تممػػػؾإلومتجػػػدد  ،احتيػػػاج دائػػػـ

 أعماليـ.

اط أسػػػاليب ػاستنبػػػ ورة التكنولوجيػػة فػػػي اآلالت والمكػػػائف المعػػدات، أدت إلػػػىلثػػػالتطػػورات اإلنتاجيػػػة وا .2

دارية مختمفة.  وطرائؽ جديدة في العمؿ تتطمب تخصصات عممية وميارات فنية وا 

في تركيب القوى العاممة يجعؿ العممية التدريبيػة الزمػة لمصػاحبة التغيػرات فػي ىيكػؿ  اليائؿ التطور .3

 القوى العاممة عمى المستوى القومي وعمى مستوى المنشأة.
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  .التغيير واالختالؼ في دوافع األفراد واتجاىاتيـ .4

 ،اليسير)واتجاىات ذات عالقة مباشرة بالعمؿ ،وميارات ،يكسب التدريب العامميف معارؼ .5

2006،21). 

 وقدرة عمى العمؿ دوف االعتماد عمى اآلخريف. ،يكسب الفرد ثقة بنفسو .6

 ي التدريب لدى الفرد المرونة عمى التكيؼ في حياتو العممية.مّ ي ن .7

 قيادية. ، وربما مسؤولياتروتحمؿ المسؤوليات أكب ،رتقاءإليكسب الفرد خبرات جديدة تؤىمو إلى ا .8

تقميػؿ مػف  ىػػػػلإنفقػات، فزيػادة الميػارة والكفػاءة فػي العمػؿ تػؤدي عف طريؽ التدريب يمكف تخفػيض ال .9

 نسبة األخطاء.

 ويمكف أف يمارس الرقابة الذاتية عمى نفسو. ،شراؼتسييؿ اإليسيـ التدريب في اإلقالؿ، و  .10

  .ر اإلنتاج في المنظمةعمى استقرا يساعد .11

خفض  دة االنتاجية وبالتاليا زياذعماؿ بطريقة وظيفية افضؿ، كمًا ونوعًا، بمعنى ىنجاز األإ .12

 .(2001،263، أبوشيخة)التكاليؼ

ولػػذلؾ يعتبػػر التػػدريب  ،التنميػػة البشػػرية الفعالػػة ىتػػدريب تكمػػف فػػي كونػػو ييػػدؼ إلػػالأىميػػة  إفّ      

 ىلػػػإحيػػػث يػػػؤدي  ،وتحقيػػػؽ أىػػػدافيا ،العنصػػػر الفعػػػاؿ فػػػي نجػػػاح تقػػػدـ االقتصػػػاد الػػػوطني ألي دولػػػة

ييـ وتنميػة ػػػؿ عمػى وعػية قدرات القػوى العاممػة وصػقؿ مواىبػو، ويعمػاكتساب الميارات المختمفة وتنم

ذا ػوىػ ،الدور المناط بيػـ فػي عمميػـ بطريقػة فعالػة وصػحيحة ىحتى يتسنى ليـ الوصوؿ إل ،أفكارىـ

ال يتحقػػػؽ إال بتطػػػوير العمميػػػة التدريبيػػػة وتفعيميػػػا واالرتقػػػاء بيػػػا لمواكبػػػة ذلػػػؾ التطػػػوير اليائػػػؿ الػػػذي 

لػػذلؾ يركػػز الباحػػث عمػػى أىميػػة التػػدريب فػػي المجػػاالت  وتبعػػاً  ،شػػتى المجػػاالت يشػػيده العصػػر فػػي

التطور الصناعي التكنولوجي الػذي وصػؿ إليػو  فّ أوالخدمية وغيرىا. حيث  ،والصناعية ،االقتصادية
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في استثمار القوى العاممة "العنصر البشري"  وذلؾ مف خالؿ صقميـ  العالـ اليوـ  يشيد تطورا كبيراً 

 .نب  الحياة العممية وجميع المجاالت لتقديـ الخدمةفي جوا

 :أىداف التدريب 4.1.2
ت فنية ػػوينمي الميارات والمعمومات سواء كان ،تغيير السموؾ واالتجاىات ىلإييدؼ التدريب        

داريػػة، وعمػػى تحقيػػؽ العالقػػات الجيػػدة بػػيف المػػوظفيف، ويعمػػؿ عمػػى المسػػاعدة فػػي مواكبػػة التقػػدـ إ  أو 

  :(195، 1985حسف،  )ىلإلماـ بأساليب العمؿ الحديثة، وبالتالي ييدؼ التدريب إل  ولوجي واالتكن

 نحو مجتمعو الذي يعيش فيو.ة الفرد في مسؤوليتو االجتماعية تقوي  .1

 مساعدة الفرد في زيادة معموماتو الفنية وبتالي يمكف لو أداء عممو بطريقة أفضؿ. .2

 لدقيقة.استعداده لمقياـ باألعماؿ الفنية ا .3

 خريف بطريقة عممية.ألشراؼ عمى اإل  ا مفتمكف الفرد  .4

 أكبر. وكفاءة   فراد بقدرة  أليساعد التدريب في توجيو مجموعة كبيرة مف ا .5

 دارية والفنية بميارة أكبر.إل  سيؿ التدريب في تطبيؽ وفيـ السياسة اي   .6

 .فرادأليسيـ في تكويف العالقات االنسانية الحسنة بيف ا .7

ساليب أداء أفراد ألالحصوؿ عمى معمومات ومعارؼ وظيفية متخصصة تتعمؽ بأعماؿ االزيادة في  .8

 .(225 ،201 وجواد، العزاوي)األمثؿ فييا

 مساعدة المجتمع في تحقيؽ أىدافو. .9

 المساىمة في رفع كفاءة وفعالية المنشاة. .10
عائد   ىػػػػحقيؽ أقصادة في الدخؿ وتػػػػػلى مستوى األداء المناسب مما ينتج عنو زيوؿ الفرد إػػػوص .11

 .(21، 2006)اليسير، ةػػػػممكف لممنظم
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باألعماؿ  يب المتطورة حتي يتسنى لو القياـسالأل  تزويد الفرد بالمعمومات وا ىلإالتدريب ييدؼ  .12

 .(391 ،2013 أبوشيخة،)بو بالطريقة الصحيحة وبفاعمية الم ناطة

داء الفعمي واالداء ألالفجوة بيف ا المحاولة مف خالؿ التدريب التغيير في سموؾ األفراد لسد .13

 المرجو منو تحقيقو.

المساعدة في تخطيط القوى العاممة وتنميتيا، ألف التنمية ترتكز أساسًا عمى كفاءة القوى العاممة  .14

 (.22، 200المدربة)الصاعدي، 

 التدريب يحاوؿ الباحث أف يستخمص أىـ األىداؼ عمى النحو التالي: ىداؼأل وتبعاً 

 داء األفراد.أالمعرفة  وأساليب التطور في  . أ

 تجاه العمؿ المناط بو.أ اً لينعكس إيجاب ؛الحصوؿ عمى اتجاىات وسموكيات جيدة لمفرد . ب

 العمؿ عمى تنمية األفراد مف خالؿ إكساب الميارات والقدرات المختمفة. . ت

 الحصوؿ عمى أعمى معدالت مف خالؿ رفع الكفاءة المينية. . ث

 حساس بالرضاء الوظيفي.إليعمؽ ا . ج

 لمينية والتقميؿ مف إصابات العمؿالصحة والسالمة ا . ح

 :أنواع التدريب 5.1.2
ػػوا   قػػؼ عنػػد نػػوع  يلتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة فػػأف عمميػػة التػػدريب ال        بػػؿ  مػػف أنػػواع التػػدريب، د  ح 

تمػؾ  لتصػنيؼ ؛نواع، وتختمػؼ أنػواع التػدريب بػاختالؼ المعيػار المتخػذ أساسػاً أل  يتضمف العديد مف ا

 :(267-265 ،2001 )أبوشيخة، متصنيؼل المعايير التالية أساساً  عتمادا. ويمكف نواعاأل
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 :التدريب وفقا لعدد المدربين .1

 وقػػد يكػػوف ىػػذا النػػوع ،كػػؿ متػػدرب عمػػى حػػدة: يكػػوف التػػدريب فػػي ىػػذه الحالػػة ل  التــدريب الفــردي. أ

متنوعػػة  يػػةوتسػػتخدـ فػػي ىػػذه الحالػػة أسػػاليب تدريب عػػداد،أو بغػػرض اإل بغػػرض تحسػػيف األداء،

 كف عيوب ىذا النوع ذات تكاليؼ عالية.لوتتوافر فيو فرص االستفادة لممتدرب و 

يقـو  يشمؿ جميع المتدربيف مدرب واحد فقط،و  ،: ويتـ في مجموعات متفرعةالتدريب الجماعي. ب

ومػػف أمثمػػة ىػػذا النػػوع ىػػو  ،بالتػػدريب بنفسػػو وبػػتـ أيضػػا داخػػؿ بيئػػة العمػػؿ أو خػػارج بيئػػة العمػػؿ

فيػو  مختمػؼ األسػاليب التدريبيػة وتكػوف عماؿ عمى استخداـ اآلالت ويستخدـ فيو أيضاً تدريب ال

 التكاليؼ أقؿ مف النوع األوؿ.

 :التدريب وفقا لمكان التدريب .2

ويعمػػؿ  تػػدريبي، و مركػػزأفػػي مدرسػػة  يػػتـ النػػو أومػػف خصائصػػو  :التػػدريب داخػػؿ مواقػػع العمػػؿ. أ

أخطػػاء المتػػدرب كػػي يرتفػػع  تصػػحيح ى المػػدربديػػة ويتػولالمػدرب والمتػػدرب فػػي بيئػػة العمػػؿ العا

 ثنػاء العمػؿ، والأيا فػي يالتػي  سػيواج في ظروؼ مماثمو لتمػؾ  بمياراتو، ويعمؿ المتدرب أيضاً 

دوات ومعػػدات خاصػػة، كمػػا أنػػو يتػػيح المجػػاؿ لممتػػدرب لمعمػػؿ فػػي الوظيفػػة التػػي أ ىلػػإيحتػػاج 

 نتاج. إلوقت طويؿ ويعرقؿ عممية ا ىلإسيشغميا، ولكف عيوبو يحتاج 

ويختص بتييئة ظروؼ خػارج مواقػع العمػؿ مماثمػة لظػروؼ العمػؿ  :التدريب خارج مواقع العمؿ. ب

 نتاج.إليعمؿ عمى تعطيؿ ا الداخمية، وال

 :التدريب وفقًا لوقت التنقيد .3

 شػػػغاؿإنػػػواع التػػػدريب التػػػي يشػػػارؾ بيػػػا المتػػػدرب قبػػػؿ أويشػػػمؿ مختمػػػؼ  :التػػػدريب قبػػػؿ الخدمػػػة. أ

 ية.وظيفتو كالتممذة الصناع
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 ويخػػػػتص بتزويػػػػد المتػػػػدرب بالمعمومػػػػات والميػػػػارات التػػػػي يحتػػػػاج الييػػػػا :التػػػػدريب بعػػػػد الخدمػػػػة. ب

 الفني.ا التدريب لرفع المستوى ذظيفة، وقد يكوف ىالو لممارسة واجبات ومسؤوليات 

 :التدريب وفقًا لميدف .4

 أو سموكية. ةسواء كانت فني تزويد المتدرب ببعض المياراتبويختص : تدريب الميارات- أ

بفائػػدة  قناعػػوإتغييػػر وجيػػات نظػػر المتػػدرب واتجاىاتػػو ومحاولػػة بويخػػتص : تػػدريب االتجاىػػات- ب

 فكرة معينة.

 جديد. تطوير معمومات الفرد عف موضوع معيف وأحاطتو بكؿبويختص : خباريإلالتدريب ا- ج

 :مبادئ التدريب 6.1.2
 ،اػػػػػبي لتػزاـإلمميػة التدريبيػة المتدريب العديد مف المبػادئ ويتعػيف عمػى المػدربيف والمسػؤوليف الع      

 مع مراعاة تطبيقيا في جميع مراحؿ العممية التدريبية.

 :(42-38 ،2007 )ابو النصر، اآلتيؿ أىـ مبادئ التدريب في ثمتتو 

 لالحتياجػػػػات الفعميػػػػة طبقػػػػاً  وواضػػػػحاً  : يعنػػػػى أف يكػػػػوف ىػػػػدؼ التػػػػدريب محػػػػدداً مبــــدأ اليادفيــــة .1

 وقابمة لمتطبيؽ. وواقعيةً  موضوعيةً  ؼ  األىدا لممتدربيف، والبد أف تكوف  

ات/ ػػػػػػة )المعمومػػػػػػػ: ويقصػػػػد بػػػػو ىػػػػو تكػػػػرار ظيػػػػور عناصػػػػر الرسػػػػالة التدريبيمبــــدأ االســــتمرارية .2

صور  مكونات المختمفة لمخبرة التدريبية فيألباستمرار في  إلخ(...ميارات/ اتجاىات/ سموكيات

 والشػعور   متكػررة لمتفكيػر صػاً ر ف   ومػع عػودة ظيػور تمػؾ العناصػر يجػد المػدرب ،وأشكاؿ متنوعػة

 بنفس النظاـ. والعمؿ  

 : ويقصػػػد بيػػػذا المبػػػدأ ىػػػو ترتيػػػب محتويػػػات المػػػنيج مبـــدأ تـــوالي الخبـــرات أو التقـــدم المـــنظم .3

 فػوالخبػػػػػرات المطمػػػػػوب توصػػػػػيميا بشػػػػػكؿ يضػػػػػمف انتقػػػػػاؿ توقعػػػػػات إدارة التػػػػػدريب مػػػػػ ،التػػػػػدريبي

 .ىأعم وىمست ىإل وىالمتدربيف مف مست
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تقػديـ  يػػػالتػدرج ف ةيعنػى بالضػرور و  ،بالمبػدأ السػابؽ يقاً ثو  يرتبط ىذا المبدأ ارتباطاً  :مبدأ التدرج .4

ؽ البسيط ػػالتطبيى بتدأ بالمعمومات والمعارؼ االساسية، تـ ينتقؿ منيا إلي مثالً  ،المادة التدريبية

 والتقميدي.

ــــدأ التكامــــل .5  ،سػػػػالة التدريبيػػػػة: يعنػػػػى تحقيػػػػؽ التػػػػرابط المتكامػػػػؿ بػػػػيف العناصػػػػر المتنوعػػػػة لمر مب

 اتجاىػػػػات، سػػػػػموكيات ويتحقػػػػؽ التػػػػػوازف مػػػػف الجوانػػػػػب النظريػػػػة والعمميػػػػػة ،ميػػػػػارات ،معمومػػػػات

 ة في كؿ برامج التدريب.ػػالميداني

 القمػػة فػػي أي ىت أي مػػف القاعػػدة إلػػجميػػع المسػػتويا ى: بمعنػػى يمتػػد التػػدريب إلػػمبــدأ الشــمول .6

 بيف جميع األفراد. شتركة  غة مل   وجود   مف  ض  في مختمؼ التخصصات حتى ن   ،منظمة

 لظروؼ المتدربيف. : يعنى أف يكوف وقت البرامج التدريبية مناسباً مبدأ مراعاة التوقيت .7

 دةػتيػػار مػػف المعمومػػات المرتػػ ىإلػػ يحتػػاج   ؿ متػػدرب  ك ػػ: ل   مبــدأ المعمومــات العكســية أو المرتــدة .8

 فػػي التػدريب تغيػراً  ى مػثال ىػؿ أحػدثلموقػوؼ عمػى مػدى فعاليػات التػدريب، يعنػ ؛نتيجػة لسػموكو

 .سموكو وغيرىا

 ،2013 ،شيخةأبو )مباشرة التدريب إلشباع االحتياجات التدريبية يعنى :رمبدأ مواكبة التطو  .9

391).  

  :أنماط التدريب 7.1.2

ض ػػػة وبعػػػدوؿ المتقدمػػػلمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في تطوير البرامج التدريبيػة فػي ال       

بعضػػػيا عمػػػى الشػػػراكة بػػػيف الجيػػػات  ز  ذلػػػؾ بإدخػػػاؿ أنمػػػاط جديػػػدة متنوعػػػة، ويرك ػػػو  ،الػػػدوؿ العربيػػػة

 رتقػاءإلواوبيف مؤسسات سػوؽ العمػؿ وتوسػيع قنػوات االتصػاؿ  ،زودة لمتدريب أي مراكز التدريبػالم

بمسػػػتوى التعػػػاوف المشػػػترؾ بينيمػػػا. ويمكػػػف إيضػػػاح األنمػػػاط التػػػي تشػػػارؾ بػػػيف سػػػوؽ العمػػػؿ وبػػػيف 

 :يمي مامؤسسات التدريب ك
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وتدريب عممي داخؿ  ،: ويتـ فيو تنفيذ البرنامج التدريبي في دروس نظريةالنمط المؤسسي .1

 ويعتبر ىذا النمط ىو األكثر شيوعاً  ،مؤسسات التدريب مزودة بالتسييالت والتجييزات الالزمة

مؤسسات  داخؿ حيث يقضي المتدرب فترة التدريب والتعميـ متفرعاً ، العربية األقطار واألقدـ في

  .(11، 2008 البشرية، الموارد لتنمية العربي المركز)التدريب

 يػ: حيث يتـ تنفيد كافة فعاليات البرنامج التدريبي لدى الشركة فيالنمط الميداني/ الموقع .2

نتاج، وتحت إلع العمؿ، ويتـ التدريب عف طريؽ ممارسة العمؿ الفعمي في مواقع العمؿ واػػموق

 ي ىذه المواقع.شراؼ المشرفيف فإ

ع ىػػذا الػػنمط لػػدى منشػػعت القطػػاع الخػػاص حيػػث تقػػوـ بتػػدريب الممتحقػػيف الجػػدد وفقػػًا اويشػػ        

تبيف التزامػات الجػانبيف  ،الحتياجاتيا الخاصة، وغالبًا توقع عقود عمؿ بيف الممتحقيف وىذه المنشعت

 .(11 ،2008 الريادي،)بما فييا الراتب الذي يتقاضاه في أثناء فترة التدريب، وبعد التخرج

السابقيف يعنى يمتحؽ المتدرب   النمطيف النمط خصائص ىذا ويجمع :النمط المركب.3

يعنى يكوف المتدرب  ،ويمتحؽ بموقع العمؿ في فترة أخرى ،مف الزمف بمؤسسات التدريب فترةً 

 ب في موقعفي نفس الوقت ويستكمؿ التدري وتمميذاً  ،تحت التدريب في أحدى مواقع العمؿ عامالً 

 .(92، 2003وأخروف،  العاني)العمؿ
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 .التعميم والتدريب الميني :2.2

خيػػر يعتبػػر أوسػػع مػػف حيػػث أف األ ،مػػف الناحيػػة العمميػػة يمكػػف التمييػػز بػػيف التػػدريب والتعمػػيـ      

والكميػػات ويسػػػتيدؼ فػػػي  ،والمعاىػػػد ،مثػػػؿ المػػدارس ،كاديميػػػةألويػػػتـ مػػف خػػػالؿ المؤسسػػات ا ،نطاقػػاً 

ايػػة توسػػيع مػػدارؾ الفػػرد ومجػػاالت المعرفػػة لديػػو، والتػػدريب ضػػيقًا مػػف حيػػث النطػػاؽ ويسػػتيدؼ الني

 .(333، 2003 )المرسي،تنمية قدرات الفرد في مجاؿ أو مجاالت محددة لمعمؿ

داد ػػػعألف اػػػذي يتضمػػػمف أنواع التعميـ والتدريب النظامي ال اً التعميـ والتدريب الفني نوع عتبر  ي        

داد ػعػػإوالمعػػارؼ المينيػػة، والػػذي تقػػوـ بػػو مؤسسػػات نظاميػػة مػػف أجػػؿ  ،كسػػاب الميػػاراتا  و  ،ويالتربػػ

ذلؾ ػوالصػػػحية، لػػػ ،والتجاريػػة ،والزراعيػػػة ،القػػوى العاممػػػة المدربػػة فػػػي جميػػع التخصصػػػات الصػػناعية

تبػػر ذي يع  ػ)المػػورد البشػػري( الػػ ساسػػي ليػػا وىػػوألوا ،تعمػػؿ ىػػذه المؤسسػػات باالىتمػػاـ بػػالمورد الميػػـ

 . قتصاديةالاساسي في عممية التنمية ألالمحرؾ ا

  :مفيوم التعميم  والتدريب الميني 1.2.2

 ر  ػػػػػماى ؿ مػػع عامػػؿ  ػػػػلحػػاؽ شػػخص  يبحػػث عػػف عمإفػػي السػػابؽ كػػاف التػػدريب المينػػي مجػػرد        

ـ الخاصػة ػػػػوالقي ،والميػارات ،و يكسػب ىػذا الشػخص المعػارؼأعمالو بحيػث يتسػنى أذي خبرة بأداء 

 ،ةػوقػػدرة العامػػؿ الجديػػد عمػػى المالحظػػ ،ساسػػيا عمػػى الػػزمفأتعتمػػد فػػي  ،يػػذا العمػػؿ بطريقػػة تمقائيػػةب

 ،دةػوىػػػو رغبػػػة العامػػػػؿ المػػػاىر فػػػي المساعػػػػ ،كمػػػا تعتمػػػػد عمػػػى عنصػػػر اساسػػػػي ،وااللتقػػػاط والتقميػػػد

د ػومػػا نشػػاىده مػػف تطػػور فػػي التكنولوجيػػة الحديثػػة المتسػػارعة فقػػ ،والعطػػاء، أمػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر

المستوى المطموب، في أقصػر  يلإومنظمة تركز بالوصوؿ  ،اصبح التدريب الميني عممية مخططة

ي يعتبػػر المػػورد اليػػاـ فػػي العمميػػة ذوالحفػػاظ عمػػى سػػالمة العنصػػر البشػػري الػػ ،وقػػت وبأقػػؿ التكػػاليؼ

ميػارات في االعتبار التغيرات في أىػداؼ التػدريب مػف مجػرد تمقػيف لممعػارؼ وتعمػيـ لم ذاً خآالتدريبية 
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متيقنػػًا بعممػػو  والتجديػػد ليكػػوف   ،واالبتكػػار ،سػػموب الصػػحيح فػػي التفكيػػرأل  تربيػػة المتػػدرب عمػػى ا يلػػإ

 (.27، 2003 )الزوبعي والجنابي، ثةويؤديو بكفاءة عالية مع استيعاب التطورات الحدي ،جيداً 

ث  ػف حيػػػال مو  ،ياالمبادئ التي يستند عميو  ،ال يختمؼ التدريب بمفيومو العاـ مف حيث األسس     

فجميعيػا ، دريسػػػوال مف حيث ىدفو العاـ عػف التعمػيـ أو الت ،أخر عمميحتوائو عمى جانب نظري و ا

ونػػوع المػػواد وعػػف المكػػاف الػػذي  ،تعنػػى االتصػػاؿ الجيػػد بػػيف األشػػخاص بغػػض النظػػر عػػف المسػػتوى

 .(15، 2000 )العافي والجميمي،تعقد فيو

صػالح إلا اذ  ػػػػوـ ىػػػف يعػي بدقػة مفياختصاص التدريب المينػي أ  والبد لكؿ مف يعمؿ في حقؿ       

وفني شمؿ كافػة المجػاالت  ،حدى الدعائـ الرئيسية لمحضارة بكؿ ما فييا مف تقدـ تقنيإعتبر ي ي  ذال

عناصػر  لػيإدارة التػدريب إ  وجو وي   ،صالح يرشدإلا اذذلؾ أف الفيـ الصحيح لي ،في الوقت الحاضر

ه العناصر، والتدريب بمعنػاه الواسػع عمميػة تعمػـ ذويقوي مف الترابط بيف ى ،عماؿالنجاح في أداء اال

)المركز العربػػػي لتنميػػػة المػػػوارد والتكيػػػؼ مػػػع ظػػػروؼ عممػػػو ،تقػػػاف مينتػػػوإتمكػػػف الفػػػرد مػػػف  ،وتعمػػػيـ

 (.11، 2006 البشرية،
 :تعريف التعميم والتدريب الميني 2.2.2

ر الذي ػػمألسريعة في مختمؼ مجاالت الحياة المختمفة، اوتطورات  ،يشيد العالـ اليـو تحوالت      

راد ػػػػفألريب وصػػقؿ اوالتػػدريب المينػػي، وذلػػؾ لتػػد ،اسػػتوجب عمػػى  الدولػػة االىتمػػاـ بمؤسسػػات التعمػػيـ

وير ػ"التغيػػر فيمػػا يحػػدث لمفػػرد بيػػدؼ تطػػنػػو أعمػػى ؼ التػػدريب المينػػي ر ع ػػي حيػػث ،فػػي ميػػف مختمفػػة

وىو يتـ في مراكز متخصصػة  ،وى محدد يييئو لمقيػػاـ بعمؿ معيفمست ىلإوقيمو  ،ومياراتو ،معارفو

)الزوبعػػػػي  المسػػػػتفيدة مػػػػف مخرجػػػػات المركػػػػز التػػػػدريبي بصػػػػورة مباشػػػػرةأو  ،نتاجيػػػػةإلتتبػػػػع مؤسسػػػػات ا

 .(28، 2003 والجنابي،
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ػػػػو   ة ػػػػػػأنيا تييئػػػػػػالخطػػػػوات التػػػػي مػػػػف ش جػػػػراءات أوإليضػػػػًا بأنػػػػو "مجموعػػػػة اأرؼ التػػػػدريب المينػػػػي ع 

والفنيػػة  ،عمميػػةالمفػػاىيـ  أو المعمومػػات النظريػػة ال يلػػإمكػػف المتػػدرب مػػف التعػػرؼ ت   مناسػػبة   روؼ  ػػػػػظ

 ،يجابيػػةإلتجاىػػات اأيضػػا اال كتسػػاباو  ،الميػػارات العمميػػة الخاصػػة بأدائػػو كتسػػاباو المتعمقػػة بالعمػػؿ 

 يػػػػة،)منظمػػػػة العمػػػػؿ العرب "والسػػػػموؾ التػػػػي يتطمبيػػػػا أداء العمػػػػؿ بصػػػػورة صػػػػحيحة ،والعػػػػادات ،والقػػػػيـ

2006 ،11) 

حػداث تغييػرات محػػددة فػي المتػدرب الػذي ىػػو إ"عمميػة  بأنػو ،ؼ التػدريب المينػػييػعر تػـ تكمػا        

مف خالؿ تغيرات سموكية وفنيػة وذىنيػة لمقابمػة احتياجػات محػددة حاليػة أو  ،محور العممية التدريبية

 .(23، 2003 )الالمي والنعيمي،"داء األفضؿ لمعمؿألمستقبمية بغية ا

ارات والمعمومػات ػػػبأنو "عممية حصوؿ الفرد عمػى المي ،رؼ التعميـ والتدريب الميني ع  كذلؾ و       

 تغيير في سموكو وأدائو ليصبح قػادراً  يبشكؿ يؤدي إل ،أو تطويرىا لديو ،أو تزويدىا بيا ،واتجاىات

  .(15، 2006 )المصري،أو بمجموعة مف األعماؿ"  أو بعمؿ متكامؿ   مف عمؿ   عمى القياـ  بجزء  
إكساب المتدرب ميارات ومعمومات  يبأنو "عممية منظمة تيدؼ إل، يضاً أعرؼ التدريب الميني وي    

 .(10 ،2008 ،")الرياديسوؽ العمؿواتجاىات تتعمؽ بأداء مينة معينة في 

ػػ       عمميػػة مسػػاعدة األشػػخاص عمػػى اكتسػػاب الميػػارات واالتجاىػػات  "بأنػػو ،رؼ التػػدريب أيضػػاوع 

 2000)العػػافي والجميمػػي، دات التػػي تسػػاعدىـ عمػػى فيػػـ مػػا يقومػػوف بػػو وتأديتػػو بشػػكؿ كفػػوء" والعػػا

 ،ؼ التػػدريب المينػػي "بأنػػو عمميػػة منظمػػة يػػتـ مػػف خالليػػا حصػػوؿ الفػػرد عمػػى ميػػاراتر ع ػػيو  .(15،

أو تطػػػوير مػػػا لديػػػو منيػػػا بيػػػدؼ إحػػػداث تغييػػػر مطمػػػوب فػػػي  ،ومعمومػػات واتجاىػػػات محػػػددة وجديػػػدة

أو مجموعػة مػف األعمػاؿ  ،لتمكينيو مف القياـ بمياـ محددة ضمف إطار عمػؿ متكامػؿسموكو وأدائو 

 .(21،2001)جابر،"ة إتقاف محددةوبدرج
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ات واالتجاىػات، ػػػارات والمعمومػػػ"عمميػة حصػوؿ الفػرد عمػى المي بأنػوالتعميـ الميني ولقد تـ تعريؼ  

اـ ػػػسموكو، وأدائو ليصبح قادرًا عمى القيتغيير في  يأو تزويده بيا، أو تطويرىا لديو، بشكؿ يؤدي ال

 ،1990 ،)المصػػػري "عمػػػاؿ بشػػػكؿ مناسػػػبألو بمجموعػػػة مػػػف اأبجػػػزء مػػػف عمػػػؿ أو عمػػػؿ متكامػػػؿ 

 ؛رادػػػعمى تييئة األف ي قادراً ػػ"التعميـ الذي يكوف محتواه التعميم عمى أنوعرؼ التعميـ الميني وي   (.15

ي ػالػذي يعنػى بتمػؾ الجوانػب مػف العمميػة التعميميػة التػ ألف يكونوا ناجحيف في مينتيـ الحياتيػة. وىػو

ارات ػوالحصػػوؿ عمػػى الميػػ التعمػػيـ العػػاـ، دراسػػة العمػػـو التقنيػػة، ومشػػابييا، ىمػػعتتضػػمف باإلضػػافة 

االتجاىػػات، والفيػػـ والمعرفػػة المتعمقػػة بػػالميف فػػي قطاعػػات الحيػػاة االقتصػػادية واالجتماعيػػة العمميػػة و 

 .(22، 1998 )الحيمة،"المختمفة

مػف أنػواع الدراسػة فػي مسػتوى مرحمػة  اً وخالصة لمتعريفات السابقة يعتبػر التعمػيـ المينػي نوعػ       

كسػػاب المتػػدرب المعػػارؼ والميػػارات والقػػدرات الفنيػػة التػػي تؤىمػػو ا  تربويػػًا و  اً عػػدادإيتضػػمف  ،الثانويػػة

 لمقياـ باألعماؿ المرجوة منو في سوؽ العمؿ بكفاءة عالية.

 :تعميم والتدريب المينيأىمية ال 3.2.2

ا لو ػرًا لمػوذلؾ نظ ،لقد زادت مختمؼ الدوؿ النامية والمتقدمة االىتماـ بالتعميـ والتدريب الفني       

ويتمثؿ ىذا االىتماـ بالتوسع الكمي والنوعي ليذا  ،مف أىمية في التنمية والتقدـ العممي والتكنولوجي

عػػداد أىميػػة التػػدريب فػػي أوتتركػػز  ة أو الػػدوؿ الناميػػة.الػػنمط مػػف التعمػػيـ سػػواء فػػي الػػدوؿ الصػػناعي

ومػػف مختمػػؼ الفئػػات الضػػرورية لالقتصػػاد الػػوطني، بحيػػث تكػػوف قػػادرة عمػػى القيػػاـ  ،القػػوى العاممػػة

داء مياميػػا بطريقػػة جماعيػػة منظمػػة كمػػا يجػػب أف ينطمػػؽ مػػف تحميػػؿ احتياجػػات القػػوى أو  ،بواجباتيػػا

يػػػػؤمف  نػػػو  أمػػػف خػػػالؿ تصػػػادية، ولمتػػػدريب أىميػػػة مزدوجػػػة قسػػػير الحيػػػاة اال يايقتضػػػيالعاممػػػة التػػػي 

مػف القػوى العاممػة بمػا يػؤدي  قتصػاديةالاالمؤسسػات  حتياجػاتايمبػي  المستقبؿ لمعامميف، والثانية أنو  

 .(28، 2003 )الزوبعي والجنابي، نتاجإلزيادة معدالت ا ىلإ
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دوار ألة اػمػػػف مجموعػػػ ـ كبيػػػرة، تتكػػػوفأو مؤسسػػػة صػػػغيرة كانػػػت أمػػػة ظف أي منأومػػػف المعػػػروؼ  

فراد ذوي الكفاءات والخبػرات والمعمومػات لموصػوؿ ألدوار ىـ عدد مف االمتداخمة، ومف يقوـ بيذه األ

ف ػالقة بيػػكره نالحػظ وجػود عػذومف خالؿ ما سبؽ  و تقديـ خدمة  أ نتاج سمعة  إىدؼ معيف مثؿ  ىلإ

داء المتواصؿ ألة ومعرفتو لمعمؿ، ومع االفرد وعممو الذي يؤديو، يعني أف الفرد يعطي الميارة والخبر 

ر عمػػػى الفػػػرد وأفكػػػاره ومسػػػتوى ثذًا ىػػػذه العالقػػػة تػػػؤ إ ،لمعمػػػؿ يكتسػػػب الفػػػرد الميػػػارة والمعرفػػػة الجديػػػدة

وىنػػػا يبػػػرز دور  ،ذا تركػػػت ىػػػذه العالقػػػة فسػػػوؼ تتقػػػادـ المعمومػػػات بالنسػػػبة لمفػػػردإولكػػػف  ،طموحػػػو

الزمة إلنجاز ما يسند أليو لالميارات واالتجاىات االتدريب فيو يساعد الفرد عمى اكتساب المعارؼ و 

 .(17-16، 2000 )العاني والجميمي،كمؿ وجو وفي أقؿ وقت أمف أعماؿ عمى 

 (86-85، 2012)الدوماني،:تيةوتنطوي عممية التدريب عمى الجوانب اآل

بمخطػط فػراد ألوالتعميمػات واالرشػادات التػي مػف شػأنيا إحاطػة ا ،التعريؼ بأنظمة وقواعد العمػؿ .1

 أىداؼ وسياسات المنظمة.و ،وبرامج 

 الميارات الفنية لألفراد.و  ،تطوير القدرات .2

قواعد استخداميا واستثمارىا عمى  ىوتوجيو األفراد إل ،إتقاف أداء أساليب العمؿ الجديدة ووسائمو .3

 نجاز وتحسيف نوعيتو.إليحقؽ زيادة حجـ ا ،أفضؿ نمو

  .وزيادة درجة والئيـ لممنظمة ،لعالقات التنظيميةبما يضمف تطوير ا فراد سموكياً ألتييئة ا .4

 :التعميم الميني وأىداف التربية والتعميم 4.2.2

ىػػداؼ التربويػػة بشػػكؿ ألعػػداد المينػػي فػػي منظومػػة اإلمكانػػة ا ىلػػإسػػنحاوؿ فيمػػا يمػػي التعػػرؼ       

ظريػػات ىػػداؼ ذات العالقػػة بػػالفرد والمجتمػػع بشػػكؿ خػػاص، وذلػػؾ مػػف منظػػور النألعػػاـ، وفػػي تمػػؾ ا

حػػد مػػا الموقػػع  ىلػػإنػػواع ألالفمسػػفية والػػنظـ القيميػػة المختمفػػة، ويكشػػؼ العػػرض المػػوجز التػػالي ليػػذه ا

 :(29-28، 1993، ي)المصر  النسبي المعطى لألعداد الميني
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 ،ىػػػداؼ مسػػاعدة الفػػػرد عمػػػى تحقيػػػؽ طاقاتػػػوألأىػػداؼ تعنػػػي بحاجػػػات الفػػػرد وتشػػمؿ مثػػػؿ ىػػػذه ا .1

 تطويرىا.واكتشاؼ مواىبو وقدراتو وميولو و 

ىػػػػداؼ مراعػػػػاة االحتياجػػػػات االجتماعيػػػػة ألوتتضػػػػمف ىػػػػذه ا ،أىػػػػداؼ تعنػػػػى بحاجػػػػات المجتمػػػػع .2

 فراد.ألوتنمية المواطنة الصالحة وغرس القيـ االجتماعية السائدة في ا ،واالقتصادية لممجتمع

ىػػػداؼ المحافظػػػة عمػػػى أله اذوتشػػػمؿ مثػػػؿ ىػػػ ،أىػػػداؼ تعنػػػى بالكيػػػاف المعرفػػػي والتػػػراث الثقػػػافي .3

 جيؿ. ىلإنسانية ونقميا مف جيؿ إلة االمعرف

التمػؼ أو  ىلػإأىداؼ تعنػى بالتفػاىـ الػدولي ففػي عصػر تتعػرض فيػو عقػود مػف التقػدـ والتطػور  .4

وتقػػػدير  ،تطػػػوير التفػػػاىـ الػػػدولي ىلػػػإالػػػدمار بشػػػبح الحػػػرب مػػػف الضػػػروري أف ييػػػدؼ التعمػػػيـ 

 رى وتفيميا.خ  ألالثقافات ا

 :أنواع  التعميم والتدريب الميني 5.2.2

ثالثػة أنػواع رئيسػة عمػى حسػب األىػداؼ المتوخػاة مػف  ىلػإعداد الميني إليمكف تقسيـ برامج ا      

ىذه البرامج، وأيضًا عمػى حسػب الفئػات المسػتيدفة منيػا، وعمػى الػرغـ مػف وجػود خصػائص تمويميػة 

ة تميػػزه نػػواع يتسػػـ بخصػػائص تمويميػػألمػػف ىػػذه ا ؿ واحػػد  ال أف ك ػػإ ،نػػواع الثالثػػةألمشػػتركة بػػيف ىػػذه ا

 :(90-89، 2003)المصري، وفيما يمي بياف ىذه االنواع ،عف غيره

ػػبػػرامج التعمػػيـ والتػػدريب المينػػي التػػػي ت   .1 د الػػدارس لمزاولػػة العمػػػؿ فػػي أحػػد المجػػاالت المينيػػػة، ع 

وأيضػػا فػػي مسػػتوى مينػػي محػػدد، فػػي ضػػوء التصػػنيؼ والتوصػػيؼ المينػػي لػػذلؾ العمػػؿ، ويكػػوف 

يسػبؽ ليػـ ممارسػة عمػؿ معػيف وأيضػا لصػغار  لػـموجيػًا ممػف  عػداد المينػيإلفي ىػذه الحالػة ا

 .السف

ذي لػاؿ ػرفع كفاءة الدارس فػي العمػ ىلإتيدؼ  ؛برامج التعميـ والتدريب الميني في أثناء الخدمة .2

يمارسػػو، مػػف خػػالؿ أطػػر مفيػػـو التعمػػيـ المسػػتمر والتػػدريب المتواصػػؿ والتربيػػة المسػػتديمة، وفػػي 
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دؼ ػ، وييػاً معينػ كبػار السػف الػذيف يمارسػوف عمػالً  ىلػإمينػي موجيػًا عداد الإلىذه الحالة يكوف ا

 داء لدييـ.ألبقدراتيـ وتحسيف مستوى ا رتقاءالا ىلإىذا 

برامج التعمػيـ والتػدريب المينػي التػي تكػوف عنصػرًا مػف عناصػر التعمػيـ العػاـ، وفػي ىػذه الحالػة  .3

ثقافػة مينيػة عامػة بلتزويػدىـ  ؛عداد الميني موجيًا لطمبة المدارس في النظػاـ التعميمػيإليكوف ا

مف بػرامجيـ الدراسػية، دوف  اً وتعتبر جزء ،مف الميارات واالتجاىات في مجاالت مينية متنوعة

 .معيف   عدادىـ بشكؿ مباشر لمزاولة عمؿ  إ ىلإأف تيدؼ 

كثػر شػػمولية ألىػو النػوع ا ،نػواع التعمػػيـ والتػدريب المينػيوؿ مػف أألوالجػدير بالػذكر أف النػوع ا      

مػػف حيػػث عناصػػر الكمفػػة ومعػػايير الكفايػػة وتنػػػوع مصػػادر التمويػػؿ، ومػػف حيػػث اقتصػػاديات تنميػػػة 

 خريف.ألالموارد البشرية بشكؿ عاـ مف النوعيف ا

 :مستويات العمل الميني وعتقتيا بالنظام التعميمي 6.2.2

التحػػوالت التػػي شػػيدىا الػػوطف العربػػي خػػالؿ العقػػود االخيػػرة الماضػػية ىػػو ىػػـ التطػػورات و أمػػف       

ة ػىميػأيػة، وقػد شػيدت م  ألدة لمقضاء عمى اوالمحاوالت الجا ،التوسع في مجاؿ التعميـ بجميع مراحمو

رات ػمكانػػات المطموبػػة ألحػػداث التغيػػإلف اأال إقطػػار العربيػػة ألفػػي العديػػد مػػف ا كبيػػرةً  التعمػػيـ مكانػػةً 

قطػػار العربيػػة، ألحػػداث ثػػورات تعميميػػة مازالػػت دوف المسػػتوى المطمػػوب فػػي العديػػد مػػف اإو أ الجدريػػة

ا ذػوذلػؾ نظػرًا لحداثػة ىػ ؛)الفنػي( أو مياديف التعميـ والتدريب الميني في ساحات   مر خطورةً ألويزيد ا

ة نظمػػػألفػػػي طبيعػػػة ا ،بػػػو يتصػػػارع مػػػع جوانػػػب عديػػػدة ىتمػػػاـالاوألف  ؛الػػػنمط مػػػف التعمػػػيـ مػػػف جيػػػة

مػػػا يحتاجػػػو مػػػف متطمبػػػات ومسػػػتمزمات،  ىلػػػإالتعميميػػػة العربيػػػة وتوجييػػػات ىػػػذه المجتمعػػػات أضػػػافة 

ا ذتتطمػب جيػود وكمػؼ عاليػػة، وتعتبػر المنػاىج الدراسػػية وطبيعػة النظػاـ التعميمػػي التحػدي األكبػر ليػػ

مػػف المزيػػد  ىلػػإألنيػػا تحتػػاج  ؛ربػػط مخرجاتػػو بسػػوؽ العمػػؿ ىلػػإضػػافة ،إالنػػوع مػػف الػػنمط التعميمػػي 
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التطػػورات والمرونػػة  حتػػى يػػتـ الػػربط المتكامػػؿ والقضػػاء عمػػى الفجػػوة الموجػػودة بػػيف ىػػذه المخرجػػات 

 وسوؽ العمؿ.

خيرة الماضية نحو تطػوير وبنػاء التعمػيـ ألقطار العربية في العقود األولقد توجيت واعتمدت ا       

عبو ىػذا الػنمط مػف التعمػيـ فػي بنػاء ف يمأإليقانيا بالدور الكبير الذي يمكف  )الميني( والتدريب الفني

مف جية وارتفاع وتائر التنمية مف جية أخرى، ولقد اسػتندت توجييػات التوسػع  ،المجتمعات الحديثة

 الجنػػػابي،و  )الزوبعػػػي ثػػػالث نقػػػاط رئيسػػػية ىػػػي ىلػػػإفػػػي التعمػػػيـ والتػػػدريب الفنػػػي فػػػي الػػػوطف العربػػػي 

2003 ،18-19):   
 ر تفاعميا مع االحتياجات التنموية.ذوتع ،ربية والتعميـتجاوز القصور التاريخي في أنظمة الت .1

 التوجيات التكنولوجية ومستمزماتيا في مجاؿ التنمية البشرية. .2

 الضرورات االقتصادية واالجتماعية التي تؤكد رفع المستوى التعميمي والميني لمسكاف. .3

ـ واألقػػداـ عميػػو مػػف قبػػؿ عبػػاء التػػي واجيػػت ىػػذا الػػنمط التعميمػػي ىػػي فيمػػا يتعمػػؽ باالنتظػػاأل  ولكػػف ا

ولتغييػر ىػذه ، نػو بػديؿ أقػؿ مسػتوى مػف التعمػيـ العػاـأحيث أنيػـ ينظػروف أليػو عمػى أسػاس  ،الشباب

وكفايػػات تدريبيػػة يممػػس  ،النظػػرة يجػػب التفكيػػر بمػػا مطمػػوب أف يقدمػػو المػػنيج مػػف معػػارؼ وميػػارات

 .فراد مف خالؿ توفير فرص عمؿ ليـألأثرىا ا

 :تدريب والتعميم والتعممالعتقة بين ال 7.2.2 

 ،ـ عالقة وثيقة تربط بينيـ مف الناحية الوظيفيةػوبطبيعة الحاؿ فأف العالقة بيف التدريب والتعمي     

عػػداد بأنواعيػػا المختمفػػة التػػي يكتسػػبيا الفػػرد، خػػالؿ المرحمػػة التعميميػػة إلوالتػػي تجعػػؿ مػػف عمميػػات ا

ال أف توجد فروؽ بػيف التعمػيـ إلو،  يجعمو امتداداً   القاعدة العريضة التي يبنى عمييا التدريب، بشكؿ

 :(25-24، 2003 النعيمي،و  )الالمي كاالتيوسوؼ نوضح ىذه الفروؽ  ،والتدريب
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لمواجيػػة الحيػػاة فػػي  ؛: يعمػػؿ عمػػى اكتسػػاب مجموعػػة مػػف المعػػارؼ العمميػػة والثقافػػاتالتعمــيم .1

 مدارس والمعاىد والجامعات.    البيئة التي يعيش فييا الفرد، ويتـ إعطاء ىذه الدروس في ال

فراد الميارات الالزمػة ألويركز عمى اكتساب ا ،كثر تخصصًا وتحديدًا مف التعميـأ: ىو التدريب .2

 ويتـ ىذا في المراكز أو المعاىد المينية.  ،ألداء االعماؿ في الحياة العممية

  ،اىر والنظريات والقيـ: يعد القاعدة العريضة التي يستند عمييا الفرد في معرفة الظو التعميم .3

 مور المختمفة.ألالتي تساعده في حموؿ المشاكؿ والمواقؼ وا      

مف التعميـ يستند عميو ويأخذ منو ما ىو ضروري لوضعو في مجاؿ  اً يعتبر جزء :التدريب .4

 .لذلؾ يتميز التدريب في تخصصو لتعميـ ميارات معينة ألغراض محددة ،التطبيؽ واالختبار

الف التدريب  ؛فراد وقدراتيـ ومياراتيـ عمى أداء مياميـألزيادة كفاءة ا ىلإتدريب ذًا ييدؼ الإ

لقاء المعمومات بؿ يقترف بالممارسة الفعمية، بينما التعميـ ييتـ أساسًا إال يقتصر عمى مجرد 

 ضافية، ويعد التعمـ ىو جوىر وناتجإلبالمعارؼ ويركز عمى الشخصية ال عمى المعمومات ا

ات كؿ ػػميـ والتدريب فالتعمـ ىو تغيير مخطط لو في سموؾ  الفرد، ىو يمثؿ مخرجعممية التع

ـ ػدث التعمػػىذه العمميات التي تعد وسيمة لبموغ اليدؼ. والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو كيؼ يح

ي ػػػػػػمـ فػػػػجابة أف التعمـ يحدث دوف وجود دافع ذاتي لدى المتعمـ، واشتراؾ المتعإلا؟ تبعًا لذلؾ

روؽ ػػػػػػػػالتعمـ أي يدع المدرب المتدرب يعمؿ بنفسو والتعمـ يعتمد عمى القابمية الذاتية يؤمف بالف

ومحاولة المدرب تقريب كؿ ما تدرب عميو المتدرب يعني الخبرة السابقة  ،الفردية بيف المتعمميف

 تؤثر عمى الخبرة الالحقة.

   بوؿ ية التعمـ أو التدريب تفترض الق  ف الشروط الضرورية لنجاح عممإكره فذوضمف ما سبؽ  

 :(26، 2003، النعيميو  بأربعة مبادئ أساسية ىي)الالمي

 أو تعمـ ميارات جديدة. ،زيادة معارفيـ  ىلإحاجة المتدربيف  :الدافعية . أ



 

 41 

 ي أحرزىا.ذتزويد المتدرب بالمعمومات عف النتائج ال :المعرفة بالنتائج . ب

 أو الميارات التي يتعمميا. ،لممارسة المعارؼزيادة الفرص لممتدرب  :التطبيؽ  . ت

 االعتبار مقدرة وذكاء المتدربيف. األخذ بنظر :فرادألاالختالفات بيف ا  . ث

 :العتقة بين التدريب العممي ومواد العموم المينية النظرية 8.2.2

لتػدريب العممػي الرئيسة التالية تنبثػؽ العالقػة بػيف مػواد العمػـو المينيػة واالمنطمقات  ومف خالؿ      

 :(47-46، 2006،)المصريوىذه المنطمقات ىي كاالتي ،في برامج التعميـ والتدريب الميني

ىداؼ في ضػوء ألاالنسجاـ بيف األىداؼ الخاصة والعامة لمبرنامج والمساىمة في تحقيؽ ىذه ا .1

 طبيعة البرنامج.

 ر الترابط والتكامؿ بيف الدراسة النظرية والعمؿ التطبيقي.يتوف .2

 عاة المستويات الثقافية والعممية االساسية لمطمبة.مرا .3

 وظيفة المعمومات النظرية ومصداقية التطبيقات العممية. .4

دريب ػػػػبعػػاد لمعالقػػة بػػيف مػػواد العمػػـو المينيػػة النظريػػة والتأخمسػػة  ىلػػإوبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف التعػػرؼ  

 في برامج التعميـ والتدريب الميني، واألبعاد ىي: ،العممي

 تنسيؽ والتوازف بيف المادة النظرية والتطبيقات العممية.: الالمضمون 

  التوافؽ والتوازف في توقيت تمقي المعمومات النظرية والميارات العممية.التزامن : 

  التوحيد بيف مسؤولية مدرب المادة النظرية ومسؤولية التدريب التي يتوالىا : التنسيؽ أو شرافألا

 المدرب العممي.

  تفاعؿ بيف المعمومات النظرية والميارات العممية في المواقؼ التعميمية : مف حيث اليذفالتن

 داخؿ المشغؿ أو الصؼ.
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 مف حيث مدى وأسموب التكامؿ بيف المعمومات النظرية والميارات العممية عند تقييـ التقييم :

 أداء الطالب.

ىػػو الفصػػؿ بػػيف المػػادة قطػػار العربيػػة ألسػػموب الشػػائع فػػي المػػدارس الثانويػػة المينيػػة الفنيػػة فػػي األوا

ختمػػؼ عػػف مػػدرب التطبيقػػات الفنيػػة النظريػػة والتػػدريب العممػػي، مػػف حيػػث أف مػػدرب المػػادة النظريػػة ي

  العممية.
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 .الميني واإلرشاد التوجيو :3.2

ا ػرد، وتسببيػػػػػبعد أنتشار ظاىرة البطالة ولما ليا مػف عواقػب سػمبية عمػى التركيبػة الشخصػية لمف     

قوامػػو  ديد  ػجػػ لتبنػػي تركيػػب  سػػارعت العديػػد مػػف الػػدوؿ  ،مػػراض النفسػػيةألاالنحرافػػات السػػموكية وا فػػي

أف برىنػػػت خاصػػػة بعػػػد  ،رشػػػاد المينػػػيإليفػػػة التوجيػػػو واظمػػػف خػػػالؿ تطػػػوير و تنشػػػيط سػػػوؽ العمػػػؿ 

 أىمية ىػذه الوظيفػة ،ومجاؿ عمـ النفس ،وعمـو التربية ،النظريات التطبيقية في مجاؿ عمـ االجتماع

ومػع متطمبػات  ،في مرافقة الشباب ومساعدتو عمى اختيار مشاريع مينيػة تتناسػب مػع ميولػو وقدراتػو

 .(11، 2007 )بمحسف، سوؽ العمؿ

 :رشاد المينيإل االختيار وا 1.3.2

ؾ فيمػا ػػػوخاصػة فػي البدايػة مػف الجيػؿ والش ،حيػافألتعاني عممية االختيار الميني في غالػب ا     

وبالفرص المينية المتوفرة، وكانت غالبية المصاعب والشػكوؾ قػد ظيػرت عنػدما  يتعمؽ بقدرات الفرد

حيػػػث لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف التػػػردد حػػػوؿ  ،بػػػدأت العوامػػػؿ الخارجيػػػة بالتػػػأثير فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ

ولمساعدة الفرد في خياره الميني البد مف توفير المعمومات المناسبة ، مينياىتمامات الفرد وخياره ال

ضػرورة تقيػيـ قدراتػو واسػتعداداتو  ىالمينية وخدمات التشغيؿ المالئمة وىػذا باإلضػافة إلػعف الفرص 

لػذي يحتمػؿ أف يقنػع بػو، لتسييؿ اختيار المستوى الميني الذي يتمكف مػف إشػغالو والمجػاؿ المينػي ا

رد ػػػلفبيف عمؿ معيف وبيف قدرات ا اً الميني ال يمكف مف ناحية عممية أف يشكؿ توافقا دقيق فاالختيار

أف  ،(Ginsbergوكمػػا يػػرى غنزبػػرج ) ،التخصػػيص ىواسػػتعداداتو، فيػػو عمميػػة تتػػدرج مػػف التعمػػيـ إلػػ

الخيػاؿ التػي تحتػؿ فتػرة الطفولػة المتػأخرة بػيف مػة الػوىـ و ىذه العممية تمتػد لتغطػي ثػالث مراحػؿ: مرح

لبمػػوغ بػػيف سػػني ومرحمػػة االختيػػار التجريبػػي التػػي تمتػػد لتغطػػي مرحمػػة ا سػػني العاشػػرة والثانيػػة عشػػر،

 ،الثالثػػة عشػػر والتاسػػعة عشػػر، والمرحمػػة الواقعيػػة التػػي تبػػدأ مػػع فتػػرة النضػػج بعػػد سػػف التاسػػعة عشػػر

، االختيػار المينػي ( األمور التاليػة المتعمقػة بعمميػة االختيػار المينػي: أوالً Stoikov) ويكوؼستويؤكد 
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رد ػبالنضػج الحيػوي لمفػ وثيػؽ   يػة بشػكؿ  ، تػرتبط ىػذه العممانيػاً ثمف الزمف. و  عممية معقدة تستغرؽ فترةً 

درات ػكمػا تتضػمف العمميػة تطػوير إدراؾ الػذات وىػذا يتػأثر بقػ ،قػؿ. ثالثػاً عمػى األ ىولػألفي المراحؿ ا

 ،الظػػػروؼ االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية لألسػػػرة ىوباإلضػػػافة إلػػػ الفػػػرد واسػػػتعداداتو وتوقعاتػػػو ومياراتػػػو،

، يشػػكؿ العمػػؿ الحاضػػر وبتوقعػػات المسػػتقبؿ. خامسػػاً و  تبط مفيػػـو الػػذات بتجػػاوب الماضػػي، يػػر رابعػػاً 

، ىنػػاؾ فػػؾ ارتبػػاط فػػي المجتمعػػات فػػي تطػػوير الشخصػػية وتحديػػد ىويػػة الفػػرد. سادسػػاً  ىامػػاً  عنصػػراً 

، 1993)المصػػري، ماديةاعية بػػيف عمميػػة االختيػػار المينػػي وبيئػػة العمػػؿ مػػف ناحيػػة جغرافيػػة و الصػػن

101-102). 

 :المينيرشاد إل مفيوم التوجيو وا 2.3.2

رشػػاد عػػف معنػػى مشػػترؾ فكػػؿ منيمػػا يتضػػمف مػػف حيػػث المعنػػى إلعبػػر مصػػطمح التوجيػػو واي         

األفضػؿ، ومػػع  ىلػإالحػر فػي الترشػيد واليدايػة والتوعيػة والمسػاعدة وتقػػديـ الخدمػة والتغييػر السػموكي 

 و  ال أنػإاالخر،  ف عممة واحدة وكؿ يكمؿيرشاد المذيف يشيراف لوجيإلكؿ ىذا االرتباط بيف التوجيو وا

عػد االسػتراتيجي رشاد، يعني أف مصطمح التوجيػو يعبػر عػف الب  إلتوجد فروؽ بيف مصطمح التوجيو وا

رشػػاد العمميػػة التكنيكيػػة الوسػػيمة التػػي تتػػرجـ إلالنظػػري التخطيطػػي الشػػمولي، بينمػػا يمثػػؿ مصػػطمح ا

عػداد إجزءًا ميمًا في رسـ المصطمحيف يمثؿ  ال  . أف ك  جراء عممي وفؽ عمميات محددةإ ىلإالتوجيو 

دراكػػًا واتجاىػػًا نفسػػيًا وبيئيػػًا إوبرمجػػة عمميػػات تمكػػيف الفػػرد مػػف السػػيطرة عمػػى الواقػػع الػػذاتي وتحديػػده 

 الػػػدويبيوليػػػذا كػػػاف المصػػػطمحاف معًا) ،نسػػػب فػػػي خيػػػار المينػػػة المناسػػػبةألالطريػػػؽ ا ىلػػػإوتوجييػػػو 

 .(12، 2000 والحوات،

 ىلػإيػدؼ ي، و فيوليػة فػي سمسػمة تنميػة الريػاديأللخػدمات الرئيسػة وارشػاد مػف اإلعد التوجيػو واوي       

مسػػاعدة الريػػادي فػػي اكتشػػاؼ نفسػػو، وخصائصػػو وقدراتػػو الرياديػػة الكامنػػة، وتقيػػيـ ىػػذه الخصػػائص 

 ناسب ميولو وقدراتو. المسار الذي ي   ىلإ هرشادا  والقدرات، و 
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ساسػي والثػانوي فػي ألمػيـ امراحػؿ التع ، وتقػديـ خػدماتيا فػيرشادإلأف تصمـ برامج التوجيو وا يمكفو 

 .، وكػػػػػذلؾ فػػػػػي بنيػػػػػة الخطػػػػػة الدراسػػػػػية فػػػػػي مراكػػػػػز التػػػػػدريب المينػػػػػي والمػػػػػدارس المينيػػػػػةالمػػػػػدارس

 .(28 ،2008)الريادي،

 :رشاد المينيإل تعريف التوجيو وا 3.3.2

ؿ ليػـ، ػػػبقػد يختػاروف مينػة المستق المذيف مف اً توجد ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تجعؿ كثير        

عنصػػػر الصػػػدفة   ، ويمكػػػف أف يمعػػػب ىنػػػاتحميػػػؿ أو تشػػػخيصوتجعميػػػـ يتجيػػػوف نحػػػو المينػػػة  دوف 

رشػاد المينػي بأنػو" عمميػة تزويػد المسػتيدفيف إل، ومف ىنػا يمكػف تعريػؼ التوجيػو وااأو يفشمو ا فينجحو 

رارات بمعمومػػػات عػػػف أنفسػػػيـ وعػػػف النظػػػاـ التعميمػػػي وسػػػوؽ العمػػػؿ لكػػػي يكػػػوف بمقػػػدورىـ اتخػػػاد القػػػ

وتنمية الجوانب الشخصية واالجتماعية والتعميمية  ،المناسبة فيما يتعمؽ باختياراتيـ التعميمية والمينية

 (.9، 2000 الدويبي،و  )السنوسي"رشاد المينيإلوالمينية ليؤالء المستيدفيف بالتوجيو وا

 ىػلػػػإطػػػة تيػػػدؼ "عمميػػػة واعيػػػة ومسػػػتمرة بنػػػاءة ومخط رشػػػاد المينػػػي ىػػػوإلالتوجيػػػو واعػػػرؼ ي  و       

ًا ويفيػـ ػػلكي يعرؼ نفسو ويفيـ ذاتو ويدرس شخصيتو جسميًا وعقميًا وانفعالي ؛مساعدة وتشجيع الفرد

ى مكاناتػو بػذكاء الػإؼ الفرص المتاحة لو وأنو يسػتخدـ وينمػي عر  ي  خبراتو ويحدد مشكالتو وحاجاتو و  

التو فػػي ضػػوء معرفتػػو ورغباتػػو وكػػؿ مشػػك ،وأنػػو يحػػدد اختياراتػػو ويتخػػذ قراراتػػو ،أقصػػى حػػد مسػػتطاع

التعميـ والتدريب الخاص الذي يحصؿ عميو عػف طريػؽ المرشػديف والمػربيف فػي  ىلإبنفسو باإلضافة 

 واضػػحة   تحديػػد وتحقيػػؽ أىػػداؼ   ىلػػإسػػرة لكػػي يصػػؿ ألرشػػاد وفػػي المػػدارس وفػػي اإلمراكػػز التوجيػػو وا

خريف في المجتمع والتوفيؽ ألومع اوتحقيؽ الصحة النفسية والسعادة مع نفسو  ،تكفؿ لو تحقيؽ ذاتو

 .(13-12، 2000 الحوات،و  )الدويبيشخصيًا وتربويًا ومينيًا وأسريًا وزواجيًا" 

"عممية مساعدة الفرد عمى أف يختار مينػة لػو، ويعػد نفسػو ليػا، ويمتحػؽ  بأنورؼ التوجيو ولقد ع      

                                                   .(15، 1991 )الشيباني، "بيا، ويتقدـ فييا
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ليػو، بيػدؼ إ"عممية  تفاعؿ  قيادية  بيف طرفيف الموجو والموجػو  أيضًا عمى أنووتـ تعريؼ التوجيو 

التعػػاوف عمػػى استقصػػاء ظػػروؼ الموقػػؼ الػػذي يواجػػو العميػػؿ، وتعريػػؼ العميػػؿ بقدراتػػو واسػػتعداداتو  

 .(116، 2001 بد الكريـ وميحاوي،ع)يجاد الحموؿ لممشكالت التي يواجييا" إليتمكف مف 

عمػػى اتخػػاد القػػرار  افرشػػاد المينػػي يسػػاعدإلوخالصػػة لمتعريفػػات يمكػػف القػػوؿ اف التوجيػػو وا        

السميـ المتعمؽ باختيار أي مينػة ، وايضػًا باختيػار نػوع الدراسػة والتػدريب الػذي يعػده لممينػة التػي تػـ 

الحرفػة ومػا تتطمبػو ي تحصػؿ عمييػا الفػرد عػف المينػة أو تػاختيارىا، استنادًا عمى المعمومات الكافية ال

 مف قدرات واستعدادات وميوؿ.

 :رشاد المينيإل أىمية التوجيو وا 4.3.2

رشاد إلو واػػكثر اىتمامًا إليجاد برامج تستيدؼ التوجيأصبحت أ  في وقتنا الحاضر  ف الحاجة  إ       

مكانيػػػاتيـ ا  و  ،ناسػػػبة التػػػي تسػػػتجيب لقػػػدراتيـلألفػػػراد قصػػػد تمكيػػػنيـ مػػػف اختيػػػار المينػػػة الم ،المينػػػي

حتػى يكػوف باإلمكػاف تفويػت كػؿ فػرص التسػرب، واليػروب واالحبػاط والفشػؿ  ،وميػوليـ وشخصػياتيـ

عمػى مػف ألالذي يكوف سببًا في عدـ تمكف الفرد مف اختيار المينػة المناسػبة، وبالتػالي تحقيػؽ الحػد ا

ومػف ثػػـ  ،ويترتػب عمػػى ذلػؾ درجػػة التحصػيؿ العممػػي الدافعيػة فػي التعمػػيـ ومػف ثػػـ االمتيػاف العممػػي،

رشػاد المينػي، ويكػوف إلدرجة االتقاف المينػي، التػي سػتكوف عاليػة ودقيقػة بفضػؿ عمميػات التوجيػو وا

ؽ ػذلؾ أكبر مكسب يوفر عمؽ انتماء لممينة مما يجدر مسػمؾ االمتيػاف وااللتػزاـ بقػيـ المينػة ومواثيػ

مكف الناس مف كسب أرزاقيػـ كمػا ينبغػي حتػى رشاد الميني ت  إلاشرفيا، كما أف تفعيؿ دور التوجيو و 

 حاجاتيـ كمًا وكيفػًا مػف  خػالؿ تػوفير قػرارات معموماتيػة النتشػار الميػف وتوزيعيػا إشباعيتمكنوا مف 

 .(28-27، 2000 )الدويبي والحوات،
المناسػػب العمػػؿ مبػػدأ الشػػخص المناسػػب فػػي المينػػة أو سػػس العمميػػة التػػي تحقػػؽ أل  ومػػف خػػالؿ ا     

رشػػاد المينػػي يمعػػب دورًا كبيػػرًا إلخطػػاء العشػػوائية لمميػػف، نالحػػظ أف التوجيػػو واألوتقميػػؿ المخػػاطر وا
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وبالتالي يمكف متابعة أوجو أىمية التوجيػو  ،رساء التوجيات والخيارات المينية الصحيحةإوميمًا في 

 :(23-22، 2000 السنوسي والدويبي،)رشاد الميني كاالتيإلوا

وبػػيف مػػا  ،فػػرادألرشػػاد المينػػي عمػػى المواءمػػة بػػيف قػػدرات واسػػتعداد وميػػوؿ اإلوجيػػو وايسػػاعد الت .1

 يناسبيـ مف ميف.

 يزيد مف درجات رضاء المينييف عمى أعماليـ ومينيـ. .2

 مكانيات والموارد المادية والبشرية.أليقمؿ مف مظاىر اليدر في ا .3

 العمؿ.يساعد عمى ربط التوجيات والخيارات المينية باحتياجات سوؽ  .4

رشػػػادىـ مينيػػػًا أكثػػػر توفيقػػػًا فػػػي ا   البحػػػوث أف االشػػػخاص الػػػذيف تػػػـ تػػػوجيييـ و تشػػػير الدراسػػػات و  .5

 اختياراتيـ المينية. 

يعتبػػػر وسػػػيمة فعالػػػة مػػػف وسػػػائؿ المجتمػػػع فػػػي تحقيػػػؽ مسػػػتيدفاتو فػػػي اسػػػتثمار طاقاتػػػو البشػػػرية  .6

 مثؿ. ألاالستثمار ا

بأنػػػو يعكػػػس عمػػػاًل عمميػػػًا وفنيػػػًا  يخػػػدـ الفػػػرد رشػػػاد المينػػػي نػػػرى إلوبعػػػد ذكػػػر أىػػػـ التوجيػػػو وا     

رشػاد إلفراد المستيدفيف بالتوجيو واألوالمجتمع، ويحقؽ درجات عالية مف التوفيؽ بيف قدرات وميوؿ ا

 الميني وبيف مطالب وشروط  ممارسة المينة .

 :العوامل التقميدية المؤثرة في اختيار المينة 5.3.2

 :(182-181، 2006 )منشورات منظمة العمؿ العربية،ي االختيارف ةؤثر الممف العوامؿ التقميدية  

 أو األصدقاء.،أو األقارب  ،مينة الوالديف .1

 نصائح عامة مف الغير. .2

 نظر إلييا باحتراـ في المجتمع.وفيرة أو ي   أنواع الميف التي تحقؽ أرباحاً  .3

 االقتداء بالشخصيات اليامة أو الناجحة في المجاالت المختمفة. .4
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 طارئة التي قد يشعر بيا الفرد تجاه مينة ما.الرغبة ال .5

 سماع محاضرة أو رؤية فيمـ سينمائي. .6

 عوامؿ ذاتية تتعمؽ بشخصية الفرد وتكوينو الذاتي وغيرىا. .7

غيػػػر أنػػػو نتيجػػػة التغيػػػرات التػػػي يشػػػيدىا المجتمػػػع مػػػع  تطػػػورات عولمػػػة العصػػػر مػػػف وسػػػائؿ      

نيػػػا مػػػدى قػػػدرة المينػػػة عمػػػى تمبيػػػة الػػػدوافع اتصػػػاالت وتقنيػػػات أدخمػػػت عوامػػػؿ أخػػػرى مػػػؤثرة، مػػػف بي

ومدى احتراـ  والرغبات والحاجات النفسية لألفراد بصورة تجنبيـ الوقوع في مواقؼ حرجة أو صعبة،

قص دوره نكمػا يمعػب الشػعور بػال ،المجتمع ليا، بغض النظر عػف حجػـ الكسػب المػادي الػذي تحققػو

رى ػلػنقص الػذي يشػعر بػو أو أنػو يػ تعويضػاً  ؛ليػا ويػرى اختيػاره ،في اختيار البعض لمينػة مػا أحياناً 

رضػػائيا فػػي الصػػغر، وىنػػاؾ عوامػػؿ نفسػػية أخػػرى كالميػػؿ إلػػدوافع حػػـر مػػف  فػػي اختيػػاره ليػػا ارضػػاءً 

 عمى ميف مف وجية نظرىـ تمبي المشاعر الكامنة في نفوسيـ. ف  و  قبم  لمعنؼ يجعؿ البعض ي  

اسػػتعداداتيـ ومالئمػػة ذلػػؾ لخصػػائص بقػػدراتيـ و فػػراد ألوىكػػذا تبػػدو الحاجػػة الضػػرورية لتعريػػؼ ا    

فػػػتجعميـ يختػػػاروف مينػػػة المسػػػتقبؿ بصػػػورة صػػػحيحة ، وىػػػو مػػػا تقػػػوـ بػػػو عمميػػػة  ،متطمبػػػات المينػػػةو 

 رشاد الميني.إلالتوجيو وا

 متطمبات نجاح التوجيو الميني في مؤسسات التعميم والتدريب والعمل: 6.3.2

ىػػداؼ والغايػػات المرجػػوة منػػو، فالبػػد أف تتػػوافر لػػو ألالكػػي يػػنجح التوجيػػو المينػػي فػػي تحقيػػؽ       

 :(102 - 90، 1991 )الشيباني،يمي ،كماالتسييالت و مكانات البشرية والمادية، إلا

ى ػتحديد فمسفة مناسبة لمتوجيو الميني، توضح مفاىيمو ومبادئو ومنطمقاتو، وترشيد القائميف عم .1

نشػػطة التػػي تػػدخؿ فػػي مفيومػػو ألاتػػو ومختمػػؼ ادارتػػو والقػػائميف بتقػػديـ خدماتػػو وبممارسػػة عمميإ

سػػاس الفكػػري لبرامجػػو، ومناشػػطة، وتربطػو بفمسػػفة المجتمػػع الػػذي يجػػري فيػػو ألالواسػع، وتضػػع ا

 النظاـ التعميمي في ىذا المجتمع.



 

 49 

التػي يػراد مػف  ،ىػداؼ والغايػات التربويػة والمينيػة واالقتصػادية واالجتماعيػة والسياسػيةألتحديد ا .2

ساعد عمى تحقيقيا لألفراد الػذيف يجػري تػوجيييـ أف ت   ،جيود التوجيو المينيعمميات ومناشط و 

رد ػولممجتمػػػػع العربػػػػي الػػػػذيف يعيشػػػػوف فيػػػػو، حيػػػػث أف عمميػػػػة التوجيػػػػو المينػػػػي تػػػػتـ لصػػػػالح الفػػػػ

 والمجتمع.

 ،الدػػػػولويػػات لمتوجيػػو المينػػي فػػي أطػػار السياسػػة التعميميػػة لمبألرسػػـ سياسػػة واضػػحة المعػػالـ وا .3

احتياجات الػبالد مػف القػوى المنتجػة مػف مختمػؼ المسػتويات والتخصصػات الوظيفيػة حدد فييا ت  

 الالزمة لتحقيؽ التنمية الشاممة.

فيػػو، وتمبيػػة  امػػاـ الػػراغبيف فرصػػةإلتاحػػة ال ؛نواعػػو وفروعػػو وشػػعبوأالتوسػػع فػػي التعمػػيـ بجميػػع  .4

 فراد في مختمؼ أنواع التعميـ.ألرغبات ا

مػف مػوجييف مينيػيف أكفػاء متخصصػيف فػي مجػاؿ  ،المينػيعداد مػا تحتاجػو خػدمات التوجيػو إ .5

 التوجيو الميني.

وكميات ومراكػز التػدريب المينػي فػي  ،ترسيخ قواعد خدمات التوجيو الميني في مدارس ومعاىد .6

مػف الخػدمات الرئيسػة التػي ينبغػي أف توفرىػا مؤسسػات التعمػيـ والتػدريب  كنوع   ،قطار العربيةألا

 ية.لطالبيا في االقطار العرب

تػػوفير القػػدر الكػػافي والػػدقيؽ مػػف البيانػػات والمعمومػػات التػػي يحتاجيػػا التوجيػػو المينػػي فػػي القيػػاـ  .7

 بعممياتو وأداء ميامو ووظائفو المختمفة.

العمػػؿ عمػػػى وضػػػع العديػػػد مػػػف اختبػػػارات التحصػػػيؿ الموضػػػوعية المقننػػػة فػػػي مختمػػػؼ مجػػػاالت  .8

 وؼ والمستويات التعميمية.وفي مختمؼ المراحؿ والصف ،والمواد الدراسية ،المعرفة

والتػي يمكػف لمفػرد أف يختػار  ،توصيؼ وتصنيؼ الميف والوظائؼ واالعماؿ الموجػودة فػي البمػد .9

مكاناتو وميولو وظروفو.مف بينيا ما ي    ناسب استعداده وا 
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عالـ ميني متيف داخؿ المدارس والثانويات يعتمد عمى الكتػب والنشػرات والصػور الثابتػة إقامة إ .10

 وعمى التسجيالت المسموعة والمرئية وغيرىا. ،والمتحركة

 :مسؤوليات التوجيو الميني 7.3.2

بؿ أنيط  ،دور الموجييف المينييف عمى العمؿ داخؿ الورش ومتابعة المتدربيف فقط رال يقتص       

)ورشػػة عمػػؿ حػػوؿ التعمػػيـ  بيػػـ العديػػد مػػف المسػػئوليات المرتبطػػة بالتوجيػػو ومسػػاعدة المتػػدربيف منيػػا

 :(127-126، 2001 ريب الميني،والتد

 ومتطمبات كؿ تخصص. ،توعية الممتحقيف بنوعية التخصصات .1

 تطبيؽ برنامج معمومات المينة في نطاؽ تعريؼ المتدرب بمجاالت العمؿ الميني. .2

 االستقطاب وتشجيع فئات الشباب عمى العمؿ الميني. .3

 متابعة المتدربيف ومعالجة مشاكميـ. .4

فيمػػا يخػػص التػػدريب الميػػداني  ،ىميػػةألوميػػة والمؤسسػػات العامػػة واالتنسػػيؽ مػػع الجماعػػات الحك .5

 وتييئة المجاؿ لمتدربي المراكز في تطبيؽ الميارات التي تربوا عمييا.

وذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع الجيػػات  ،العمػؿ عمػػى مسػػاعدة الخػػريجيف فػػي الحصػػوؿ عمػػى عمػػؿ مناسػػب .6

 ذات العالقة.

 .في حياتيـ العممية متابعة الخريجيف ودراسة المعوقات التي صادفتيـ .7

 :رشاد المينيإل اسية في التوجيو واقيم أس 8.3.2

يػؤثر عمػى رشػاد و إلاؽ القػيـ، تحػدد مسػارات التوجيػو و رشػاد المينػي مػف نسػإلينطمؽ التوجيػو وا      

رشػػاد المينػػي إلاض مكونػػات النسػػؽ القيمػػي لمتوجيػػو و لػػو ويمكػػف أف نتبػػع بعػػ يشػػكؿ منطمقػػاً و ، فعاليتػػو

 :(18-17، 2000، يالدويب)السنوسي و التالي ؾ عمى النحووذل
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ي يجػب ػساسػية التػألويعتبر الصػدؽ فيمػا يػتـ تػوفيره مػف معمومػات وبيانػات مػف القػيـ ا :الصدق .1

، ف، وبقدر ما يكوف محتػوى الترشػيد والتوجيػو صػادقاً و أف يمتـز بيا المرشدوف والموجيوف الميني

رشػػاد إلوالمسػػتيدؼ فػػي عمميػػة التوجيػػو وابقػػدر مػػا يتحقػػؽ أثرىػػا االيجػػابي فػػي الشػػخص المتمقػػي 

 ىالكذب في تقديـ المعمومة الزائفة عمى أنيا حقيقة ثابتة يؤدي إلػحيث أف عدـ الدقة و ، الميني

 فشؿ العممية التوجييية واالرشادية.

 فيمػػا يتعمػػؽ بحقيقػػة المينػػة ،تبػػاع أسػػموب الغػػش والخػػداعا  الصػػدؽ و فػػإف عػػدـ تحػػري الدقػػة و         

وضػػعية االختيػػار  االرشػػاد المينػػي فػػير مػػا يكػػوف المسػػتيدفوف بالتوجيػػو و خاطرىػػا بقػػدمومسػػتقبميا و 

 المشوش.الميني المضطرب و 

د ػػػؤة ،والبػػػبعناصػر مينيػة كف ،وليس كوسيمة لرفع سػوؽ العمػؿ :نسان كقيمة في ذاتوإل احترام ا .2

مػف ىػذه الكرامػة أو  فراد أو المستيدفيف فال يقمؿألكرامة ا مف الموجو والمرشد الميني أف يحترـ  

 نساف وقدره.إليأتي بتصرفات ميينة أو شائنة تحط مف كرامة ا

ال رشد الميني تنميتيا، فالموجو أو الم  أحسف توجيييا و  ذاإتيا نساف وأىميإبقدرات كؿ  :االيمان .3

 ،عمػى مواجيػة متطمبػػات مينػة معينػػة غيػر قػػادر   عمػى أنػػومػػا أو يقمػؿ مػػف شػأنو  يحتقػر شخصػاً 

 عمى مواجية متطمبات مينة أخرى بكفاءة عالية. قادراً فربما يكوف 

نساف ومقدرتو العقمية عمػى االختيػار إل  يماف بحرية اإل  او  :التوجيو القصرياالبتعاد عن التسمط و  .4

 المناسب في ضوء المعمومات.

 ،جػػات تنميػػة المجتمػػع والنيػػوض بػػوفػػراد وتطمعػػاتيـ وبػػيف حاألبػػيف حاجػػات ا :محاولــة التوفيــق .5

  .، في إطار مف تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص وعدـ التمييزعمالة الماىرة والمؤىمة لذلؾوتوفير ال
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 :سوق العمل: 4.2

ة دػػػػػمكونات منظومة العممية التعميمية التدريبيػة، سػوؽ العمػؿ وقاع ،سوؼ يتناوؿ ىذا المبحث      

ػػػمػػػف المعمومػػػات المتعمقػػػة بسػػػوؽ العمػػػػؿ،   ،راكة بػػػيف التعمػػػػيـالشػػػ وضػػػوابط  سػػػػوؽ العمػػػؿ، دخالتم 

التعميـ والتدريب الميني وسوؽ العمؿ، معايير مشاركة  مؿ، الشراكة بيفالعوسوؽ  ،والتدريب الميني

 مؤسسات سوؽ العمؿ في التعميـ والتدريب الميني.

 :مة العممية التعميمية التدريبيةمكونات منظو  1.4.2

أو التركيػػب الػػذي يتػػألؼ مػػف مجموعػػة مػػف المنظومػػة كونػػات العمميػػة التدريبيػػة ب  طمػػؽ عمػػى م  ي        

لمنظومػػة( مػػف أربعػػة عناصػػر جػػزاء المتداخمػػة وتتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا ، وتتكػػوف العمميػػة التدريبيػػة )األا

، 2006 )العػزاوي، وىػي كالتػالي (العمميػات، المخرجػات، التغذيػة العكسػية المدخالت،): ىي رئيسية

61-65): 

أو إضػػافة  شػػيء   ىلػػإلتحويميػػا  ؛ا لعمميػػات محػػددةخضػػاعيإتمػػؾ االجػػزاء التػػي يػػراد  المــدختت: .1

مػدخالت المعمومػات  ،مػدخالت ماديػة وماليػة ،نسػانيةإخصائص جديدة عمييا، وىناؾ مػدخالت 

 فكار.ألوا

والمعالجػة الفعميػة لممتػدرب حتػى يمكػف اكسػابو  ،تختص ىػذه المرحمػة بنشػاط التػدريب :العمميات .2

 الصفات أو الخصائص المطموبة.

جزاء "المدخالت االنسانية أو المادية والمعنوية، التي سبؽ واف خضعت ألي تمؾ اى المخرجات: .3

وقػػػػد يتػػػػأخر ظيػػػػور  ،صػػػػبحت مخرجػػػػات متداخمػػػػة ومتفاعمػػػػة مػػػػع بعضػػػػياأو ، لعمميػػػػات محػػػػددة 

 .المخرجات بنتائج التدريب لفترة تطوؿ أو تقصر تبعًا لمجموعة مف الظروؼ البيئية والتنظيمية
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لييػػا عػػف طريػػؽ إويتوصػػؿ  ،جػػراء التعػػديالت الضػػرورية فػػي النظػػاـإلتيػػدؼ  التغذيــة العكســية: .4

التقديـ ألداء النظاـ ومعرفة جوانػب القصػور وبالتػالي فيػي تقػيس المخرجػات لتعػديؿ االنحرافػات 

 .(165، 2013 عاني،)الط
  :بوقاعدة المعمومات المتعمقة سوق العمل و  2.4.2

ي تتواجد ػػقة الجغرافية )مدينة، اقميـ...( التالمنط" نو  وؽ العمؿ بأ  عرؼ س  ي   :تعريف سوق العمل. 1

وىو  ،وقات، ويتكوف مف جانبيف: العرضأللمقياـ بالعمؿ في كؿ ا ؛المؤىمة البشرية   فيو الموارد  

ليذه  قتصادالواات ػػوىي حاجات المؤسس ،الطمبالقوى العاممة المؤىمة والمستعدة لمعمؿ، وجانب 

 (.75، 2011 لي وسوؽ العمؿ في الدوؿ العربية،)مخرجات التعميـ العا"القوى العاممة

ؿ البيانات المتعمقة بسوؽ العمإف توافر المعمومات و  :قاعدة المعمومات المتعمقة بسوق العمل. 2

المتعمقة الضرورية ألغراض وضع السياسات واالستراتيجيات وخصائصو، مف األمور اليامة و 

عني بطبيعتيا بإعداد القوى العاممة المدربة لمجاالت ، التي تببرامج التعميـ الفني والتدريب الميني

 العمؿ المختمفة ، بمتطمباتيا الكمية و النوعية المختمفة. 

ألغػػراض التخطػػيط  يف لقاعػػدة المعمومػػات التػػي يمػػـز توافرىػػايويمكػػف القػػوؿ أف ىنػػاؾ بعػػديف رئيسػػ   

 2006 المصػػػػري،):ىمػػػاقوى العاممػػػػة وىػػػذاف البعػػػػداف التوجيػػػات المتعمقػػػػة بػػػالو  ،ووضػػػع السياسػػػػات

،123-124.) 

ج ػػالبيانات التي تعالج بشكؿ رئيسي نواتبقاعدة المعمومات و جانب العرض ويختص ىذا الجانب . أ

ة ػػالمجاالت التعميميي التي تشكؿ مصادر القوى العاممة، ويشمؿ ذلؾ المستويات و النظاـ التعميم

العائػدة التػي تميػز سػوؽ العمػؿ فػي دة و بالعمالػة الوافػ لؾ فإنػو يخػتصوباإلضافة إلي ذ ،المختمفة

 .بالفئات السكانية التي ال تمتحؽ بالتعميـ إطالقاً  أيضاً  كما يختص ،قطارألبعض ا
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ت سػػوؽ البيانػات التػػي تعػالج خصػػائص وحاجػاو  ،ب الػػذي يتعمػؽ بقاعػػدة المعمومػاتجانػب الطمػ. ب

 حقولو المتعددة.العمؿ وقطاعاتو المختمفة و 

ات الطمب ذقة بخصائص العرض و المعمومات المتعمو  ،ات وتوفير البياناتإف االىتماـ بإجراء الدراس

 :مور التاليةألا مؾتالعالقة بالقوى العاممة يشمؿ 

  زيػػع السػكاف حسػػب الفئػػات طبيعتػػو، ويشػػمؿ ذلػؾ تو  الخصػائص السػػكانية وحجػـ النمػػو السػكاني

 غيرىا مف الخصائص.العمرية و 

 الجنس.أنواع التعميـ والتخصصات و و  ،ميميةنواتج النظاـ التعميمي حسب المراحؿ التع 

 ،والتخصػص  ،إف وجدت، مف حيػث الحجػـ والمسػتوى المينػي خصائص العمالة الوافدة والعائدة

 الخصائص االجتماعية.والجنس و 

  يمف حيث الحجـ والمستوى الميني والتخصص الجنسالمتوقعة خصائص العمالة الحالية و. 

  مػػػف حيػػػث الحجػػػـ تمػػػؾ التػػػي تتعػػػرض لميجػػػرة الداخميػػػة، خصػػػائص العمالػػػة الميػػػاجرة لمخػػػارج، و

 الموقع الجغرافي.والمستوى الميني والتخصص والجنس و 

 والموقػػع  ،والتخصػػص والجػػنس والسػػف ،خصػػائص البطالػػة، مػػف حيػػث الحجػػـ والمسػػتوى المينػػي

 .غير ذلؾالجغرافي و 

 :دختت وضوابط سوق العملم3.4.2

 ،ؽ العمػػؿ نػػواتج جوانػػب عػػرض القػػوى العاممػػةوتتضػػمف مػػدخالت سػػو  :مــدختت ســوق العمــل . 1

 :(96، 2001، وتشمؿ)مصطفىبمختمؼ فئاتيا المينية ومستوياتيا 

 .خريجو أنظمة التعميـ الثانوي والعالي. أ

 والتقني النظامي. ،التدريب المينيخريجو أنظمة التعميـ و . ب

 التدريب غير النظامي.و  ،خريجو أنظمة التعميـ. ت
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 .يميالمتسربوف مف النظاـ التعم . ث

 .العمالة العائدة. ج

 .العمالة الوافدة. ح

 .الباحثوف عف العمؿ. خ

بعػػػدـ وجػػػود ضػػػوابط   تشػػػترؾ معظػػػـ أسػػػواؽ العمػػػؿ فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة :ضـــوابط ســـوق العمـــل . 2

المػػػػػاىر ومحػػػػػدود سػػػػػتويات العمػػػػػؿ األساسػػػػػية )المينػػػػػي و وبخاصػػػػػة فػػػػػي م ،لممارسػػػػػة العمػػػػػؿ المينػػػػػي

لػػ تويات ال تػػرتبط مزاولػػة العمػػؿ فػػي ىػػذه المسػػ اً إذ ،(مػػا فػػي  فئػػة مسػػتوى )الفنػػي حػػد   ىالميػػارات( وا 

   :(97،2001)مصطفى، عدة أسباب منيا ى، وىذا يعود إلبالتأىيؿ الميني كشرط مسبؽ

 غياب القوانيف الناظمة لممارسة العمؿ الميني .. أ

 اختبارات مينية .ماـ بتطوير معايير مينية وطنية و تدني االىت. ب

ف ػػػػػصػػػة المنظمػػػات النوعيػػػة منيػػػا بتطػػػوير المينػػػة والعامميوبخا ،تػػػدني اىتمػػػاـ منظمػػػات العمػػػاؿ. ت

 وانشغاليا بحقوؽ العامميف.

عمػػى أسػػواؽ العمػػؿ مػػف حيػػث دخػػوؿ أشػػخاص غيػػر مػػؤىميف ممػػا  ويػػنعكس غيػػاب الضػػوابط سػػمباً  

 ومستوى الخدمة المينية. ،نتاجيةإلتدني ا ىؤدي ذلؾ إلػػي

 :وسوق العملالتدريب الميني ميم و الشراكة بين مؤسسات التع 4.4.2

عديػػدة  لتحقيػػؽ أىػػداؼ   ؛التػػدريب المينػػي وسػػوؽ العمػػؿدؼ الشػػراكة بػػيف مؤسسػػات التعمػػيـ و تيػػ      

 :(13 ،2003 ، وأخروف العاني) منيا

 وربط مخرجاتيا بمتطمبات سوؽ العمؿ. ،التدريبيةتطوير األنظمة التعميمية و  .1

 دريبية.التالنقص الذي تعاني منو األجيزة والمؤسسات التربوية و  سد .2
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ع لموصػوؿ ػػػواقتراح آليات لتجاوز ىػذا الواق ،تحميموتوضيح أوجو القصور والخمؿ برصد الواقع و  .3

 لمتطور المنشود.

وتطويعػػػػا لمالئمػػػػة واقػػػػع المنطقػػػػة  ،بيػػػػاف التجػػػػارب الدوليػػػػة المعاصػػػػرة ومحاولػػػػة االسػػػػتفادة منيػػػػا .4

 العربية.

ومحاولة بمػورة  تصػور دريب الميني والت ،دراسة واقع ومستقبؿ تمويؿ مؤسسات التعميـ التقني  .5

ي ػػػعممػي مشػترؾ يمكػف مػف خاللػو وضػع اسػتراتيجية عربيػة لتمويػؿ التعمػيـ والتػدريب فعممي و 

 .األقطار العربية

  :عمل في التعميم والتدريب المينيمعايير مشاركة مؤسسات سوق ال 5.4.2

الخدميػػػػة لتكػػػػوف مؤىمػػػػة ة و دى مؤسسػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ االنتاجيػػػىنػػػاؾ معػػػػايير يمػػػػـز توافرىػػػػا لػػػ      

التدريبيػة المينيػة ومػػف ب المينػػي فػي العمميػة التعميميػػة و التػدريشػاركة مػع مػدارس ومراكػػز التعمػيـ و لمم

 :(21-20، 2003 ،وأخروف العاني)أىميا ما يأتي

 توافر األعماؿ االنتاجية أو الخدمية المناسبة لدى المؤسسة أو صاحب العمؿ. .1

دوات ومكػػاف العمػػؿ مػػف أليالت التدريبيػػة كػػالتجييزات والمعػػدات والتسػػيتػػوافر الحػػد األدنػػى مػػف ا .2

 الحيز.حيث السعة و 

 الصحة المينية.توافر الحد األدنى مف معدات وشروط السالمة و  .3

 أو فنييف متخصصيف. ،وجود وحدة تدريب متخصصة .4

 أو تأميف وسائؿ النقؿ. ،توافر المواصالت العامة .5

التػدريب و  ت التعمػيـامػع مؤسسػ تو الفعميةية وبأىمية مشاركصاحب العمؿ بالعممية التدريب قتناعا .6

 تنفيذىا.الميني في تخطيطيا و 

 تقديـ الحوافز والمكافعت لممتدربيف. .7
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 توثيؽ دواـ المتدربيف.بالسجالت و  االحتفاظ .8

  تقويميا.وتصميـ البرامج التدريبية و  عداداالمشاركة الفعمية في  .9
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 :عن المعاىد الفنية المتوسطةنبذة  1.3

نيػػة التعميميػػة فػػي المجتمػػع الميبػػي، يعتبػػر قطػػاع التعمػػيـ المينػػي المتوسػػط أحػػد المكونػػات لمب  

 االقتصػػادية،نشػػطة ألعػػداد والتأىيػػؿ ىػػو أكثػػر ارتباطػػًا باحتياجػػات اإلوالشػػؾ مػػف أف ىػػذا النػػوع مػػف ا

رفيػػة والح ،وأكثػػر قػػدرة عمػػى تمبيػػة االحتياجػػات مػػف العناصػػر الفنيػػة ،جتماعيػػة مػػف القػػوى العاممػػةواال

نتػػػاج وفػػػؽ احتياجػػات مشػػػاريع التنميػػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػػة الحاليػػػة المػػاىرة وتييئتيػػػا لمعمػػؿ واإل

فػػي نتػػاج مػػف خػػالؿ العمػػؿ إلوالمتوقعػػة، ومػػف ثػػـ فػػأف خريجػػي ىػػذه المؤسسػػات يشػػكموف جػػزءًا فػػي ا

ي ػػػػػػػػػػالوصػػػؿ بػػػيف خريج المجػػػاالت التػػػي تناسػػػب تخصصػػػاتيـ، كمػػػا يشػػػكؿ ىػػػؤالء الخريجػػػوف حمقػػػة

 اؿ الغير الميرة في ىـر القوى العاممة.العميا وبيف العمّ  ةالمراكز الميني

اـ ػػػػػػػػتمإى شػػػيادة ػػػػػىػػػذه المراكػػػز الطػػػالب الحاصػػػموف عم ىلػػػإنسػػػب ومػػػف الناحيػػػة التعميميػػػة ي  

دىا ػح بعػػػػػػػػػػػعداديػػػػة( ومػػػػدة التػػػػدريب بيػػػػا ثػػػػالث سػػػػنوات ويمنإلساسػػػػي )الشػػػػيادة امرحمػػػػة التعمػػػػيـ اال

 .ف دبمومًا مينيًا في مجاؿ تخصصوالخريجو 

سػػيامًا كبيػػرًا فػػي بنػػاء ىػػـر القػػوى العاممػػة فػػي ليبيػػا، إلقػػد أسػػيمت المراكػػز المينيػػة المتوسػػطة 

( طالػب وطالبػة 46832)( عػدد 92،93) فعمى سبيؿ المثاؿ تخػرج مػف ىػذه المراكػز خػالؿ االعػواـ

اـ الدراسػػػػي ػػػػػػمػػػوزعيف عمػػػى التخصصػػػات المينيػػػة بيػػػذه المراكػػػز وقػػػػد وصػػػؿ عػػػدد الطػػػالب فػػػي الع

عمػػػػػػػػى منػػػػػػػاطؽ ليبيػػػػػػػػا  (345( طالػػػػػػػػب وطالبػػػػػػػة مػػػػػػػػوزعيف عمػػػػػػػى )60896) ىلػػػػػػػإ 2002 ،2001

 (.101، 100 ،2012)الدوماني،

  :جمع البيانات مصادر 2.3

ار بػػػمحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات التػػػي تسػػػاعد فػػػي اختل سػػػتبيافالا سػػػتمارةااعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى 

ف ػػػػػ، ولمتحقػػػؽ م سػػػتبيافا سػػػتمارةافرضػػػيات الدراسػػػة المتعمقػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة حيػػػث قػػػاـ بتصػػػميـ 

تػـ اسػػتخداـ طريقػػة المحتػوى بأسػػموب صػػدؽ المحكمػيف ، حيػػث تػػـ عػػرض  سػػتبيافالا سػػتمارةاصػدؽ 
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اؿ ػمجػػػدارة و إلالمحكمػػػيف فػػػي مجػػػاؿ افػػػي صػػػورتيا المبدئيػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف  سػػػتبيافالا سػػػتمارةا

ديالت ػػػػػػػػػػدخػػاؿ بعػػض التعإ، وقػػد تػػـ لمموضػػوعطمػػب مػػنيـ الحكػػـ مػػدى مناسػػبة الفقػػرات و حصػػاء إلا

ت ػػػػػػػد الػػػػتحكـ أصبحػػػػػػػػـ، وبعػمقترحاتيػػػػسػػػػتبياف عمػػػػى ضػػػػوء مالحظػػػػاتيـ و السػػػػتمارة اإلود ى البن ػػػػػعمػػػػ

 تي:ألىي كاو سئمة ألتضـ مجموعات رئيسية مف ا ستبيافالا ارةػػػػػػستما

سػػػئمة التػػػي خصصػػػت لجمػػػع البيانػػػات حػػػوؿ الخصػػػائص ألويشػػػمؿ مجموعػػػة مػػػف ا ول:المحـــور األ 

 الشخصية عف العينة المستيدفة بالدراسة.  

ــاني: سػػئمة عػػف المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية والعمميػػة التدريبيػػة ألويشػػمؿ مجموعػػة مػػف ا المحــور الث

 مخرجات ىذه المعاىد.عف كذلؾ والتخصصات المعتمدة بالمعاىد و 

 : الدراسة وعينة مجتمع 3.3

 الخمس، ةػػبمدين المتوسطة الفنية التدريبية بالمعاىد العامميف في الدراسة مجتمع تمثؿ

 اختيار عمى الدراسة واعتمدت موظفًا،( 550)وعدد مجتمع الدراسة ، معاىد (7) عددىا والبال 

 فػػػػػػم الدراسة عينة وتمثمت ،%(36.37) سةمف مجتمع الدرا العينة نسبةو  ،الطبقية العينة

 دػػػػػػػػبالمعاى االقساـ ورؤساء ف،ػػػػواالداريي دربيف،ػػػػالم ديػػػػومساع والمدربيف، والمشرفيف، المديريف،

 .استبانة( 185) عدد منيا أسترجع استبانة( 200)عدد توزيع تـ حيث ، الدراسة دػػػػػػقي

  :الدراسة لتحميل اإلحصائي لفقراتا 4.3

ـ ػػػػػػػد تػػػػػػ، وقإلدخاليػػػا لمحاسػػػوب راجعتيػػػا تمييػػػداً ، قػػػاـ الباحػػػث بمبعػػػد جمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة

ذا ػػػػػػػي ىػػػػػػػ، وفجابػػػات المفظيػػػة إلػػػى رقميػػػةإلويػػػؿ ا، أي بتحسػػػوب بإعطائيػػػا أرقامػػػًا معينػػػةإدخاليػػػا لمحا

اإلجابػػػة  ا أعطيػػػتفيمػػػ ،درجػػػات لإلجابػػػة "موافػػػؽ" 4، درجػػػات 3جابػػػة " محايػػػد" إلأعطيػػػت ا الجػػػزء

العكػػػػس جابػػػػة زادت درجػػػػة الموافقػػػػة عمييػػػػا و ، بحيػػػػث كممػػػػا زادت درجػػػػة اإلدرجػػػػات 5"موافػػػػؽ جػػػػدًا" 

صػػحيح. وىػػذه الػػدرجات تمثػػؿ إجابػػات المشػػاركيف فػػػي الدراسػػة )أفػػراد عينػػة الدراسػػة( عمػػى األسػػػئمة  
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حصػػائي، إلالتحميػػؿ ا عػػد مػػدخالتتيػػا ت  ، وىػػى ذاسػػتبانة مخرجػػات الدراسػػة الميدانيػػةإلالػػواردة بقائمػػة ا

حتسػػاب ا ، وقػػد تػػـ إحصػػائياً تػػائج مػػف خػػالؿ تحميػػؿ ىػػذه المػػدخالتسػػتخالص النإالػػذي ييػػدؼ إلػػى و 

 ، ونسبة اإلجابات لكؿ فقرة.   نحرافات المعياريةإلا، و المتوسطات

 ختبػارإل، وذلػؾ One Sample T-Testلمعينػة الواحػدة     Tواسػتخدـ الباحػث اختبػار 

ة ػػػػػػػػي الدراسػػػػػيف ف، ومعرفػػػة معنويػػػة )داللػػػة( أراء المشػػػاركسػػػتبانةإلمػػػف مجػػػاالت ارات كػػػؿ مجػػػاؿ ػػػػػػػػفق

رة مػػػف فقػػػرات ػػػػػػػمػػػرجح لكػػػؿ فقالجػػػدوؿ التػػػالي يبػػػيف المتوسػػػط الحسػػػابي الى محتػػػوى كػػػؿ فقػػػرة، و ػػػػػػػػػػػعم

 وتكػػوف حصػػائية(إلوالداللػػة ا ختبػػارإلا)قيمػػة اختبارنحػػراؼ المعيػػاري لػػو، وكػػذلؾ نتػػائج إلاالمجػػاؿ و 

يجابيػػػػػة بمعنػػػػػى أف أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػوافقيف عمػػػػػى محتواىػػػػػا إذا )كانػػػػػت قيمػػػػػة الداللػػػػػة إالفقػػػػػرة 

ت ػػػػػكان يجابيػػة بمعنػػى أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػوافقيف عمػػى محتواىػػا إذاإوتكػػوف الفقػػرة  حصػػائية(إلا

ح ػػػػػػػمرجالمتوسػػػط الحسػػػابي الو  0.05ة أصػػػغر مػػػف مسػػػتوى المعنويػػػة حصػػػائية لمفقػػػر إلقيمػػػة الداللػػػة ا

ا ػػػى محتواىػػػػ، وتكػوف الفقػرة سػمبية بمعنػى أف أفػراد عينػة الدراسػة غيػر مػوافقيف عم3مػف  رة أكبػرػػػػلمفق

المتوسػػط الحسػػابي و   0.05أصػػغر مػػف مسػػتوى المعنويػػة  حصػػائية لمفقػػرةإلإذا كانػػت قيمػػة الداللػػة ا

ا كانػػػػػت قيمػػػػة الداللػػػػػة ، وتكػػػػوف أراء أفػػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػػة محايػػػػدة إذ3المػػػػرجح لمفقػػػػػرة أصػػػػغر مػػػػػف 

انة ػػػػػػػػػػعمػػػػى جميػػػػع الفقػػػػرات فػػػػي استب ، وىػػػػذا ينطبػػػػؽ0.05ئية أكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتوى المعنويػػػػة حصػػػػاإلا

 ة.ػالدراس

 صدق أداة القياس )االستبانة( وثباتو: 4.3

 :صدق االستبانة 1.4.3

 سػتبانة مػا وضػعت لقياسػو، وقػاـ الباحػث بالتأكػدالسػتبانة أف تقػيس أسػئمة االيقصد بصدؽ ا

 ستبانة بطريقتيف:الف صدؽ ام
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 صدق أداة الدراسة )الصدق الظاىري(: 1.1.4.3

ـّ التأّكػػد مػػف صػػدؽ المحتػػوى  سػػتبانة بعػػد تصػػميميا عمػػى المشػػرؼ الداة الدراسػػة بعػػرض اإلتػػ

ـ  تحكيميػا عمميػًا مػف قبػؿ مجموعػة  عمى الدراسة ألّنو مف المتخصصيف في المنيج العممي، ومف   ت ػ

ذلؾ ػػػػػػػػػػراء فػػػي مجػػػاؿ إدارة األعمػػػاؿ والميتمػػػيف بمنػػػاىج البحػػػث العممػػػي، وكمػػػف المتخصصػػػيف والخبػػػ

ـ  إخػػػراج  الدراسػػػة فػػػي صػػػورتيا  ةسػػػتباناخبيػػػر ومتخصػػػص فػػػي مجػػػاؿ اإلحصػػػاء التطبيقػػػي، ومػػػف ت ػػػ

د ػػػػػػػػػػالنيائيػػػة بعػػػد إجػػػراء التعػػػديالت التػػػي اسػػػتمـز األمػػػر إجراءىػػػا مػػػف إضػػػافة أو حػػػذؼ أو تعػػػديؿ، وق

 %( فأكثر مف المحكميف.92لفقرات التي وافؽ عمييا ما نسبتو )اعتمد الباحث ا

 صدق المقياس )االتساق الداخمي(: 2.1.4.3

سػػتبانة مػػع اليقصػػد بصػػدؽ المقيػػاس )االتسػػاؽ الػػداخمي( مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ا

ؿ المجػػاؿ الػػذي تنتمػػي إليػػو ىػػذه الفقػػرة، وقػػد تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة وذلػػؾ مػػف خػػال

( بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف Pearson Correlationرتبػػاط )معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف إلحسػػاب معػػامالت ا

 ستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.الفقرات مجاالت ا
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 نتائج االتساق الداخمي:

ى:المحورىاألول:ىالمقرراتىوالمناهجىالدرادوةىبالمعاهدىالتدروبوة

كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ األوؿ والدرجػػة بػػيف  رتبػػاطإلا( معامػػؿ 1يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

جميعيػا أقػؿ  فال المبينػة بالجػدوؿ دالػة إحصػائيًا، رتبػاطإلاالكميػة لممجػاؿ، والػذي يبػيف أف معػامالت 

 ، وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.0.05مف مستوى المعنوية 

 (.لممحور)المقررات والمناىج الدراسيةرتباط إل (: معامل ا1جدول رقم )

 العدد الفقرة ت
معامل ارتباط 
 بيرسون 

 الداللة اإلحصائية
P-Value 

1 
تػػػزود قطاعػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ المعاىػػػد التدريبيػػػة باألفكػػػار 
والمسػػتجدات التػػي تسػػاعد فػػي تطػػوير المقػػررات والمنػػاىج 

 الدراسية.
185 0.891 0.000 * 

2 
افتقػػػػار المقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية لميػػػػارات االتصػػػػاؿ 

 * 0.000 0.303 185 الفعاؿ.والتواصؿ 

3 
تعتمػػد المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية عمػػي التػػدريب العممػػي 

 والميداني أكثر مف الجانب النظري.
185 0.771 0.000 * 

4 
سػتيعابية  إلالمقررات والمناىج الدراسية تتناسب مع القدرة ا

 لممتدرب.
185 0.808 0.000 * 

5 
ية بشػكؿ دوري وفقػًا يتـ تحديث المقػررات والمنػاىج الدراسػ

 لحاجات السوؽ المتغيرة.
185 0.872 0.000 * 

أراء المػػػػدربيف يؤخػػػػذ بيػػػػا عنػػػػد وضػػػػع وتعػػػػديؿ المقػػػػررات  6
 والمناىج الدراسية.

185 0.859 0.000 * 

7 
يكفػػػػي الػػػػزمف المخصػػػػص لكػػػػؿ مقػػػػرر إلكسػػػػاب المتػػػػدرب 

 الميارات المطموبة.
185 0.335 0.000 * 

8 
ية تعكػػػػػػس التطػػػػػػور العممػػػػػػي المقػػػػػػررات والمنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػ

 والعممي لمتكنولوجيا.
185 0.852 0.000 * 

9 
ضػػعؼ المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػية التػػػي تيػػػتـ بميػػػارات 

 * 0.000 0.682 185 التفكير واإلبداع.

10 
مراعػػػػػاة المقػػػػػررات والمنػػػػػاىج الدراسػػػػػية النػػػػػواحي الفكريػػػػػة 

 والثقافية والمينية  لممتدرب.
185 0.790 0.000 * 

 0.05رتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى المعنوية * اال
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ىالمحورىالثاني:ىالعملوةىالتدروبوةىىفيىالمعاهدىالتدروبةى.

رتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ الثػػاني والدرجػػة إل( معامػػؿ ا2يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

ف جميعيػػا أقػػؿ رتبػػاط المبينػػة بالجػػدوؿ دالػػة إحصػػائيًا الإلالكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت ا

 ، وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.0.05مف مستوى المعنوية 

 لممحور)العممية التدريبية(.رتباط إل (: معامل ا2جدول رقم )

معامل ارتباط  العدد الفقرة ت
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية
P-Value 

1 
والسػالمة المينيػة داخػؿ المعامػؿ توفر شروط الصحة 

 الورش. و 
185 0.831 0.000 * 

2 
البػػػرامج التدريبيػػػة تواكػػػب التطػػػورات العمميػػػة والعمميػػػة 

 لمتكنولوجيا الحديثة.
185 0.907 0.000 * 

3 
الػػػػػػػورش والمعامػػػػػػػػؿ الفنيػػػػػػػة مػػػػػػػػزودة بأحػػػػػػػػدث األدوات 

 والمعدات المتطورة.
185 0.820 0.000 * 

4 
وجػػود بيئػػة تػػدريب جيػػدة مػػف حيػػث المسػػاحة والتيويػػة 

 والضوء وغيرىا.
185 0.896 0.000 * 

 * 0.000 0.440 185 يوجد ربط بيف المواد النظرية والتدريبات العممية. 5

6 
تسػػػػود روح الفريػػػػؽ والعمػػػػؿ الجمػػػػاعي بػػػػيف المتػػػػدربيف 

 خالؿ العممية التدريبية.
185 0.775 0.000 * 

7 
التقػارير  ىيتـ االعتماد في وضع الخطػة التدريبيػة عمػ

مشػػرفوف وغيػػرىـ مػػف الدوريػػة التػػي يعػػدىا المػػدربوف وال
 المسؤوليف.

185 0.911 0.000 * 

8 
دعػػػػػـ وتمويػػػػػؿ بػػػػػرامج التػػػػػدريب مػػػػػف القطػػػػػاعيف العػػػػػاـ 

 والخاص.
185 0.874 0.000 * 

9 
يتوفر لكؿ متدرب جياز يستطيع التدريب عميو بشكؿ 

 * 0.000 0.833 185 فردي.

10 
توجػػػػػػد وفػػػػػػرة فػػػػػػي المػػػػػػواد والمعػػػػػػدات التػػػػػػي يحتاجيػػػػػػا 

 التدريب.
185 0.909 0.000 * 

 0.05* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

ى
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ىالمحورىالثالث:ىالتخصصاتىالمعتمدةىفيىالمعاهدىالتدروبوة.

رتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ الثالػػث والدرجػػة إل( معامػػؿ ا3يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

جميعيػػا أقػػؿ  فالالػػة إحصػػائيًا رتبػػاط المبينػػة بالجػػدوؿ دإلالكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت ا

 ، وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.0.05مف  مستوى المعنوية 

 لممحور)التخصصات المعتمدة(.رتباط إل (: معامل ا3جدول رقم )

معامل ارتباط  العدد الفقرة ت
 بيرسون 

الداللة 
 اإلحصائية
P-Value 

1 
التخصػػػص مػػػف خػػػالؿ العائػػػد المػػػادي فػػػي  ىلػػػإينظػػػر 

 ختياره مف قبؿ المتدرب.ا
185 0.522 0.000 * 

2 
يػػتـ اختيػػار التخصصػػات حسػػب حاجػػات سػػوؽ العمػػؿ 

 المتغيرة.
185 0.652 0.000 * 

3 
تشػػػػػػػػػارؾ قطاعػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي التخطػػػػػػػػػيط 

 لمتخصصات المطموبة.
185 0.728 0.000 * 

 * 0.000 0.424 185 توجد تخصصات ليس ليا مكاف في سوؽ العمؿ. 4

5 
ى تخصصػات غيػر موجػودة فػي إلػمؿ بحاجة سوؽ الع

 المعاىد التدريبية.
185 0.401 0.000 * 

6 
قطاعػػات سػػوؽ العمػػؿ تسػػاعد المتػػدربيف عمػػى ممارسػػة 

 التدريبات العممية وفقًا لتخصصاتيـ.
185 0.607 0.000 * 

7 
تػػػؤثر الحالػػػة االجتماعيػػػة لألسػػػرة فػػػي اختيػػػار المتػػػدرب 

 لتخصصو.
185 0.595 0.000 * 

8 
دارة التوجيػػػػػو واإلرشػػػػػاد المينػػػػػي فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ إضػػػػػعؼ 

 باختيار التخصص مف قبؿ المتدرب.
185 0.170 0.021 * 

9 
مراعػػػػػػػاة الجوانػػػػػػػب الصػػػػػػػحية لممتػػػػػػػدرب عنػػػػػػػد اختيػػػػػػػاره 

 لمتخصص.
185 0.710 0.000 * 

المتػػػػػدربيف يرغبػػػػػوف فػػػػػي تخصصػػػػػات تػػػػػؤىميـ لػػػػػدخوؿ  10
 لسوؽ العمؿ في األعماؿ المكتبية الغير حرفية.

185 0.433 0.000 * 

 .0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى المعنوية  رتباطاال* 

ى
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ىالمحورىالرابعى:ىمخرجاتىالمعاهدىالتدروبوة.ى

رتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ الرابػػع والدرجػػة إل( معامػػؿ ا4يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ )

يًا الف جميعيػػا أقػػؿ رتبػػاط المبينػػة بالجػػدوؿ دالػػة إحصػػائإلالكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت ا

 ، وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.0.05مف  مستوى المعنوية 

 لممحور)مخرجات المعاىد التدريبية(.رتباط إل (: معامل ا4جدول رقم )

معامل ارتباط  العدد الفقرة ت
 بيرسون 

 الداللة اإلحصائية
P-Value 

1 
مػػف  عمػػى المػػوارد البشػػرية  المغتربػػة بػػدالً  عتمػػادالا

 الموارد البشرية الوطنية في سوؽ العمؿ.
185 0.569 0.000 * 

2 
عػػػدد المػػػوارد البشػػػرية  الوطنيػػػة المؤىمػػػة أكثػػػر مػػػف 

 استيعاب سوؽ العمؿ ليـ.
185 0.504 0.000 * 

3 
الموارد البشرية الوطنية فػي  ىيفتقر سوؽ العمؿ إل

 بعض األعماؿ.
185 0.566 0.000 * 

4 
مميػػػػػػًا وفػػػػػػؽ المعػػػػػػايير المخرجػػػػػػات مؤىمػػػػػػة فنيػػػػػػًا وع

العالمية مف حيث ميارات تقنية المعمومػات وايجػاد 
 المغات األجنبية.

185 0.610 0.000 * 

5 
تػػتـ مشػػاركة المتػػدربيف قبػػؿ تخػػرجيـ لسػػوؽ العمػػؿ 

 حتي يكوف االحتكاؾ مرحمي.
185 0.559 0.000 * 

6 
أداء مخرجاتيػػػػػا  ىتتػػػػػابع المعاىػػػػػد التدريبيػػػػػة مسػػػػػتو 

ي ميػاراتيـ والعمػؿ عمػي لتحديد جوانب الضعؼ فػ
 معالجتيا.

185 0.590 0.000 * 

قمة الثقة في الموارد البشرية الوطنية عند قطاعات  7
 سوؽ العمؿ وباألخص القطاع الخاص.

185 0.509 0.000 * 

8 
مػػػف  ىتشػػػكؿ المػػػوارد البشػػػرية المغتربػػػة نسػػػبة أعمػػػ

 الموارد البشرية الوطنية في سوؽ العمؿ.
185 0.524 0.000 * 

9 
نظػػػرة المجتمػػػع المتدنيػػػة لمتعمػػػيـ الفنػػػي تحػػػوؿ دوف 

 توجو العنصر البشري إليو " المدخالت". 
185 0.396 0.000 * 

10 

وجػػػود تواصػػػػؿ بػػػيف وزارة العمػػػػؿ والتأىيػػػؿ والييئػػػػة 
الوطنيػػػة لمتعمػػػيـ التقنػػػي والفنػػػي لمنظومػػػة مشػػػتركة 
توضػػح نقػػاط القػػوة والضػػعؼ بكػػؿ مػػف المخرجػػات 

 وسوؽ العمؿ.

185 0.600 0.000 * 

 0.05* االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى المعنوية 
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 :ثبات االستبانة 2.4.3

نفس النتػائج لػو تػـ إعػادة توزيعيػا أكثػر مػف  ستبانةالاأف تعطي ىذه  ستبانةالايقصد بثبات 

مػػرة تحػػت نفػػس الظػػروؼ والشػػروط، أو بعبػػارة أخػػرى أف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج 

 وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عدة مرات خالؿ فترة زمنية معينة. االستبانة

وقػػد اتّب ػػع  الباحػػث القيػػاس اإلحصػػائي لمعرفػػة ثبػػات أداة القيػػاس )االسػػتبانة(، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ       

 طريقتيف ىما: معامؿ ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية، وذلؾ كما يمي:

 :(Cronbach's alpha Coefficient)اخ ألفا معامل كرونب 3.4.6.5

اتّب ػػع  الباحػػث القيػػاس اإلحصػػائي لمعرفػػة ثبػػات أداة القيػػاس )االسػػتبانة(، طريقػػة كرونبػػاخ ألفػػا       

(Cronbach's alpha Coefficient) وفييػػػا يػػػتـ احتسػػػاب معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ عػػػف طريػػػؽ ،

 ( Anastasi Anne.1982) المعادلة التالية:
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ttR: .تشير إلى معامؿ ارتباط ألفا 

n: .تشير إلى عدد فقرات القياس 
2SDt: .تشير إلى تبايف االختبار الكمي 

 
2

SD: .تشير إلى مجموع تباينات فقرات القياس 

%، .6ثبػػات ضػػعيؼ إذا كانػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ أقػػؿ مػػف وتكػػوف االسػػتبانة ذات 

%(، وجيػػػد إذا كانػػػت قيمػػػة .7% أو أقػػػؿ مػػػف .6ومقبػػػواًل إذا كانػػػت ىػػػذه القيمػػػة ضػػػمف الفتػػػرة )مػػػف 

ر ػػػػػػػ%(، أمػػا إذا كانػػت ىػػذه القيمػػة أكب.8% أو أقػػؿ مػػف .7معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ ضػػمف الفتػػرة )مػػف 
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ف االسػتبانة تكػوف ذات ثبػات ممتػاز، و كممػا  اقتػرب المقيػاس % يشير ذلؾ إلى أ.8مف أو يساوي 

 % تعتبر النتائج الخاصة باالختبار أفضؿ...1مف 

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بثبػػات أداة ىػػذه الدراسػػة )االسػػتبانة(، فقػػد تػػـ احتسػػاب معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا 

رونبػػػاخ لكػػػؿ ( قػػػيـ معػػػامالت ألفػػػا ك5فقػػػرة، ويوضػػػح جػػػدوؿ ) .4لمتغيػػػرات الدراسػػػة ولبػػػال  عػػػددىا 

 متغير. 

 ( قيم معامل الثبات )لتتساق الداخمي( لكل متغير من متغيرات الدراسة5جدول )

عدد  المحور ت
 الفقرات

رمز 
 المتغير

 معامل الثبات
% 

 X01 90.30 10 المناىج الدراسية بالمعاىد التدريبيةالمقررات و  1
 X02 94.67 10 العممية التدريبية  في المعاىد التدريبة 2
 X03 71.29 10 التخصصات المعتمدة في المعاىد التدريبية 3
 Y 72.77 10 مخرجات المعاىد التدريبية 4
 95.11  40 االجمالي 

ة ػػػػػت مرتفعػػػػػػػ( أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ كان5ضػػػح مػػػف النتػػػائج الموضػػػحة فػػػي جػػػدوؿ )توا    

%، 95.11ي ػػػػػػػػػقيمػػػة ألفػػػا لمكم%، وكػػػذلؾ 94.67% و71.29لجميػػػع المتغيػػػرات حيػػػث تتػػػراوح بػػػيف 

 وىي قيـ ثبات عالية جدًا في العرؼ اإلحصائي.
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 :(Split Half)التجزئة النصفية  4.4.6.5

ختبػار إلػى جػزئيف )األسػئمة الفرديػة، واألسػئمة الزوجيػة( ثػـ حسػاب  الحيث تـ تجزئػة فقػرات ا

لفرديػػة ودرجػػات األسػػئمة بػػيف درجػػات األسػػئمة ا Pearson Correlationرتبػػاط بيرسػػوف إمعامػػؿ 

رتبػػػػاط بمعادلػػػػة سػػػػبيرماف بػػػػراوف إل( وبعػػػػد ذلػػػػؾ تػػػػـ تصػػػػحيح معامػػػػؿ ا926..الزوجيػػػػة فوجػػػػد أنػػػػو )

Spearman Brown :حيث يعطى بالعالقة التالية 

 :معامؿ الثبات 
r

r
R




1

2 

 .بيرسوف رتباطاحيث تمثؿ معامؿ 

 962..قيمػػػة ىػػػذا المعامػػػؿ تسػػػاوي بعػػػد التعػػػويض فػػػي معامػػػؿ الثبػػػات لسػػػبيرماف وجػػػد أف 

 وتعتبر ىذه القيمة عالية مقبولة.

ختبػار مرتفعػة وىػي تمثػؿ مؤشػرات إلبالنظر إلى المعامالت السابقة، يالحػظ أف جميػع قػيـ ا

 الدراسة، ويمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى ثبات أداة القياس بشكؿ جيد. غراضألجيدة ومطمئنة 

وثبػػات اسػػتبانة الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة وبػػذلؾ يكػػوف الباحػػث قػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ 

 فرضياتيا. ختباراو بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة 
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 :)معمومات عامة( الوصف االحصائي لعينة الدراسة 7.5

ة، ػػػػػػػػػتمػػػت اإلشػػػارة سػػػابقًا إلػػػى أف القسػػػـ األوؿ مػػػف قائمػػػة االسػػػتبياف خصػػػص لألسػػػئمة العام

والتػػي تيػػدؼ إلػػى جمػػع بيانػػات يمكػػف مػػف خالليػػا التعػػرؼ عمػػى خصػػائص عينػػة الدراسػػة، ولقػػد تػػـ 

 تحديد ىذه الخصائص وبيانيا كالتالي:

 .تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب الجنس (6) يوضح الجدوؿ رقـ الجنس: 1.5.3

 (: تصنيف المشاركين في الدراسة حسب الجنس6جدول رقم )
 النسبة )%( العدد الجنس
 94.1 174 ذكر
 5.9 11 انثى

 100.0 185 اإلجمالي

( 1ـ )ػؿ رقػػػػػػػػػػػ( وكػػػػذلؾ الشك6يتبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ نتػػػػائج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي المدونػػػػة بالجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسػب فئػات الجػنس أف الغالبيػة العظمػى مػنيـ ذكػور إذ بمػ  عػددىـ 

 %5.9بنسبة  11عدد اإلناث %، بينما بمغت 94.1بنسبة  174

 

 
 

 الجنس حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 1) رقم شكل
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 :المؤىل العممي 2.5.3
 ( تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب المؤىؿ العممي7يوضح الجدوؿ رقـ )

 (: تصنيف المشاركين في الدراسة حسب المؤىل العممي7جدول رقم )
 النسبة )%( العدد 

 45.4 84 دبمـو متوسط
 36.2 67 دبمـو عالي
 15.1 28 بكالوريوس
 3.2 6 ماجستير
 100.0 185 اإلجمالي

%" مػف عينػة الدراسػة مػف حػاممي شػيادة )الػدبمـو 45.4يتبيف مف الجػدوؿ أعػاله أف مػا نسػبتو "     

 )الػدبمـو العػالي(، %( مػف عينػة الدراسػة مػف حػاممي شػيادة36.2) في حيف أف ما نسبتو المتوسط(،

ف أف ػػػي حيػػػ%( مػف عينػة الدراسػة مػف حػاممي شػيادة )بكػالوريوس(، ف15.1في حيف أف مػا نسػبتو )

ا أف ػػػػػػ%( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف حػػػاممي شػػػيادة )الماجسػػػتير(،وعمى ىػػػذا يتبػػػيف لن3.2) مػػػا نسػػػبتو

 المعاىد تعتمد عمي حاممي شيادة الدبمـو المتوسط والدبمـو العالي لمموظفيف والمدربيف.

 

 
 العممي المؤىل حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 2) رقم شكل          
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 :سنوات الخبرة3.5.3

 ( تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب سنوات الخبرة8يوضح الجدوؿ رقـ )

 (: تصنيف المشاركين في الدراسة حسب سنوات الخبرة8جدول رقم )
 النسبة )%( العدد 
 1.6 3 سنوات 5أقؿ مف 

 20.5 38 سنوات 10أقؿ مف  إلى 5مف 
 31.9 59 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف
 33.0 61 سنة 20إلى أقؿ مف  15مف

 13.0 24 سنة فأكثر 20مف 
 100.0 185 اإلجمالي

%( مػػف عينػػة الدراسػػة تتػػراوح خػػدمتيـ 1.6) تبػػيف النتػػائج الػػواردة بالجػػدوؿ أعػػاله أف مػػا نسػػبتو      

ـ ػػػػػػ%( مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة تتػػػػراوح خدمتي5..2) مػػػػا نسػػػػبتو وأفبالمعاىػػػػد أقػػػػؿ مػػػػف خمسػػػػة سػػػػنوات، 

مػػػف عينػػػة الدراسػػػة تتػػػراوح خػػػدمتيـ  %(31.9) بالمعاىػػػد مػػػف خمسػػػة الػػػي تسػػػعة سػػػنوات، وأف نسػػػبة

راوح ػػػػػػمػػػف عينػػػة الدراسػػػة تت %(..33) بالمعاىػػػد مػػػف عشػػػرة الػػػي أربعػػػة عشػػػر سػػػنة، و حيػػػث نسػػػبة

ة ػػػػػ%( مػػػف عين..13) وأف مػػػا نسػػػبتو خػػػدمتيـ بالمعاىػػػد مػػػف خمسػػػة عشػػػر الػػػي تسػػػعة عشػػػر سػػػنة،

 يـ بالمعاىد مف عشريف سنة فأكثر.الدراسة تتراوح خدمت

 
 الخبرة سنوات حسب الدراسة في المشاركين تصنيف(: 3) رقم شكل



 

 73 

 :مجال العمل4.5.3 

 .( تصنيؼ المشاركيف في الدراسة حسب مجاؿ العمؿ9يوضح الجدوؿ رقـ )

 الدراسة حسب مجال العمل(: تصنيف المشاركين في 9جدول رقم )
 النسبة )%( العدد 

 3.8 7 مدير معيد
 17.8 33 رئيس قسـ
 15.1 28 إداري

 11.9 22 مشرؼ معمؿ
 42.7 79 مدرب

 8.6 16 مساعد مدرب
 100.0 185 اإلجمالي

مف عينة الدراسة يعمموف بصفة مػدير،  %(3.8تبيف النتائج الواردة بالجدوؿ أعاله أف ما نسبتو )   

%( مػػف عينػػة 15.1) %( مػػف عينػػة الدراسػػة ىػػـ رؤسػػاء أقسػػاـ، بػػيف مػػا نسػػبتو17.8) أف مػػا نسػػبتوو 

ا ػػػػػ%( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة مشػػػرفي معامػػػؿ، وأف م11.9) الدراسػػػة  يعممػػػوف كػػػإدارييف، وأف مػػػا نسػػػبتو

%( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة 8.6%( مػػػف عينػػػة الدراسػػػة يعممػػػوف كمػػدربيف، وأف مػػػا نسػػػبتو )42.7نسػػبتو )

 مساعديف مدربيف.يعمموف ك

 
 اركين في الدراسة حسب مجال العمل(: تصنيف المش4شكل رقم )
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 :وفقًا لمحاور الدراسة دراسةحصائي إلجابات أفراد عينة الإلالوصف ا 6.3
ى.ىالمناىج الدراسية بالمعاىد التدريبيةالمحور األول: المقررات و 

حيػػث يتبػػيف مػػف خػػالؿ البيانػػات  قػػاـ الباحػػث بدراسػػة عناصػػر المحػػور األوؿ كػػاًل عمػػى حػػدة،  

راسػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المحػػػور ( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الد.1الػػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ )

( يبػيف التحميػؿ اإلحصػائي 11المناىج الدراسية بالمعاىد التدريبيػة( وكػذلؾ الجػدوؿ رقػـ ))المقررات و 

 الؿ الجدوليف يتضح اآلتي:إلجابات المشاركيف في الدراسة حوؿ نفس المجاؿ، ومف خ

تزود قطاعات سوق العمل المعاىـد التدريبيـة باألفكـار والمسـتجدات التـي تسـاعد فـي تطـوير  .1

 المقررات والمناىج الدراسية.

(، بأف أعمى نسبة ىي اإلجابة "غير موافػؽ" وتسػاوي .1يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

%، ويتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 28.6" وتساوي %، وتمييا نسبة اإلجابة "غير موافؽ بشدة49.2

، ويشػػػير 1.277بػػػانحراؼ معيػػػاري  2.24(، أف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح ليػػػذه الفقػػػرة 11)

 .6..8-ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو الثػػامف مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار 

ائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة وبمػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػ .....بداللػػة إحصػػػائية 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف عمػػى محتػػوى ىػػذه 3صػػغر مػػف أالمػػرجح 

المعاىػػػػػد التدريبيػػػػػة باألفكػػػػػار  العبػػػػػارة، أي غيػػػػػر مػػػػػوافقيف عمػػػػػى اؿ " تػػػػػزود قطاعػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ

 والمستجدات التي تساعد في تطوير المقررات والمناىج الدراسية".
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 .افتقار المقررات والمناىج الدراسية لميارات االتصال والتواصل الفّعال .2

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة "موافػػؽ" وتسػػاوي .1يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ )

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ 38.4جابػػة "موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي %، وتمييػػا نسػػبة اإل8..5

، ويشػػػير 846..بػػػانحراؼ معيػػػاري  .4.2(، أف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح ليػػػذه الفقػػػرة 11)

 ..19.3وؿ مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار ألترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو ا

ة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة وبمػػا أف قيمػػػ .....بداللػػة إحصػػػائية 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

، ارةػػػػػمػػوافقيف عمػػى محتػػوى ىػػذه العب ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػي الدراسػػة3كبػػر مػػف أالمػرجح 

 يارات االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ".رات والمناىج الدراسية لمأي موافقيف عمى اف "افتقار المقر 

 تعتمد المقررات والمناىج الدراسية عمى التدريب العممي والميداني أكثر من الجانب النظري. .3

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ" .1يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

دوؿ رقـ ػػػػػػات الجػػػػف بيانػ%، ويتضح م24.3" وتساوي %، وتمييا نسبة اإلجابة "محايد56.2وتساوي 

، ويشػػير 979..اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػبانح .2.6(، أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة 11)

  5.557 -ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو السػػابع مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار

أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة وبمػػا  .....بداللػػة إحصػػػائية 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

ى محتػػوى ىػػذه ػػػػ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف عم3صػػغر مػػف أالمػػرجح 

"تعتمد المقررات والمناىج الدراسية عمى الجانب العممػي والميػداني ف أالعبارة، أي غير موافقيف عمى 

 أكثر مف الجانب النظري".
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 :المقررات والمناىج الدراسية تتناسب مع القدرة االستيعابية لممتدرب .4

ؽ" ػػػػػػػػػػر موافػػػػػػػػػة "غيػػػػػػػػػي اإلجابػػػػػػػػ(، بػػػػأف أعمػػػػى نسػػػػبة ى.1مػػػػف خػػػػالؿ بيانػػػػات الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )  

دوؿ ػػػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج34.1%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "محايػػد" وتسػػاوي ..47اوي ػػػػػػػػوتس

، .1..1اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 2.71(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 11رقػػػػـ )

-ويشػير ترتيػب ىػذه الفقػرة ىػػو السػادس مػف حيػث أتفػاؽ المبحػػوثيف، فيمػا كانػت إحصػاءه االختبػػار 

وبمػػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػػف مسػػػتوى  .....بداللػػػة إحصػػػائية  3.857

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

ى ػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف عم3المتوسػػػط المػػػرجح أصػػػغر مػػػف 

بػػارة ، أي غيػػر مػػوافقيف عمػػى اف " المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية تتناسػػب مػػع القػػدرة محتػػوى ىػػذه الع

 االستيعابية لممتدرب".

 المقررات والمناىج الدراسية.: التوزيع  التكراري إلجابات المشاركين حول فقرات 10جدول رقم 

موافق   الفقرات ت
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

1 

زود قطاعػػات سػػوؽ العمػػؿ المعاىػػد تػػ
التدريبيػػة باألفكػػػار والمسػػػتجدات التػػػي 
تساعد في تطػوير المقػررات والمنػاىج 

 الدراسية.

 185 53 91 7 11 23 العدد

النسبة 
% 12.4 5.9 3.8 49.2 28.6 100.0 

افتقػػػػار المقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية  2
 لميارات االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ.

 185 3 8 9 94 71 العدد
النسبة 
% 38.4 50.8 4.9 4.3 1.6 100.0 

3 
تعتمػػػػد المقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػػية 
عمػي التػػدريب العممػػي والميػػداني أكثػػر 

 مف الجانب النظري.

 185 7 104 45 14 15 العدد
النسبة 
% 8.1 7.6 24.3 56.2 3.8 100.0 

والمنػػػػاىج الدراسػػػػية تتناسػػػػب  القػػػػرارات 4
 بية  لممتدرب.مع القدرة االستيعا

 185 7 87 63 8 20 العدد
النسبة 
% 10.8 4.3 34.1 47.0 3.8 100.0 
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موافق   الفقرات ت
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

5 
يػػػػػػػػتـ تحػػػػػػػػديث المقػػػػػػػػررات والمنػػػػػػػػاىج 
الدراسػػػية بشػػػكؿ دوري وفقػػػًا لحاجػػػات 

 السوؽ المتغيرة.

 185 102 40 11 13 19 العدد
النسبة 
% 10.3 7.0 5.9 21.6 55.1 100.0 

ع أراء المػػػدربيف يؤخػػػذ بيػػػا عنػػػد وضػػػ 6
 وتعديؿ المقررات والمناىج الدراسية.

 185 107 31 11 13 23 العدد
النسبة 
% 12.4 7.0 5.9 16.8 57.8 100.0 

يكفػػػي الػػػزمف المخصػػػص لكػػػؿ مقػػػرر  7
 إلكساب المتدرب الميارات المطموبة.

 185 3 29 68 75 10 العدد
النسبة 
% 5.4 40.5 36.8 15.7 1.6 100.0 

دراسػػػػية تعكػػػػس المقػػػػررات والمنػػػػاىج ال 8
 التطور العممي والعممي لمتكنولوجيا.

 185 4 87 56 26 12 العدد
 100.0 2.2 47.0 30.3 14.1 6.5 النسبة%

ضػػػعؼ المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػية  9
 التي تيتـ بميارات التفكير واإلبداع.

 185 7 3 27 83 65 العدد
 100.0 3.8 1.6 14.6 44.9 35.1 النسبة%

10 
لمقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية مراعػػػاة ا

النػػػػػواحي الفكريػػػػػة والثقافيػػػػػة والمينيػػػػػة  
 لممتدرب.

 185 14 77 54 17 23 العدد
النسبة 
% 12.4 9.2 29.2 41.6 7.6 100.0 

 

 المقـررات والمنـاىجلفقـرات  Tالمعياري ونتـائج اختبـار افنحر ال وا:المتوسط المرجح 11جدول رقم 
 . الدراسية

المتوسط  الفقرة ت
 رجحالم

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

االتجاه 
السائد 
 االجابة

1 

تػػػزود قطاعػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ 
المعاىػػػػػػد التدريبيػػػػػػة باألفكػػػػػػار 
والمستجدات التػي تسػاعد فػي 
تطػػػػػوير المقػػػػػررات والمنػػػػػاىج 

 الدراسية.

2.24 1.277 -8.060 0.000 * 44.80 8 
ر غي

 موافق

2 
افتقػػػػػػار المقػػػػػػررات والمنػػػػػػاىج 
الدراسػػػػية لميػػػػارات االتصػػػػاؿ 

 والتواصؿ الفعاؿ.
 موافق 1 84.00 * 0.000 19.300 0.846 4.20
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المتوسط  الفقرة ت
 رجحالم

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

االتجاه 
السائد 
 االجابة

3 

تعتمػػػػػػػد المقػػػػػػػررات والمنػػػػػػػاىج 
الدراسػػػػػػػػػػية عمػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػدريب 
العممػػػػي والميػػػػداني أكثػػػػر مػػػػف 

 الجانب النظري.

2.60 0.979 -5.557 0.000 * 52.00 7 
غير 
 موافق

4 
قػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػػية الم

تتناسب مع القدرة االسػتيعابية  
 لممتدرب.

2.71 1.010 -3.857 0.000 * 54.20 6 
غير 
 موافق

5 

يػػػػػػػػػػػػتـ تحػػػػػػػػػػػػديث المقػػػػػػػػػػػػررات 
والمنػػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػػية بشػػػػػػػػكؿ 
دوري وفقػػػػًا لحاجػػػػات السػػػػوؽ 

 المتغيرة.

1.96 1.351 
-

10.506 
0.000 * 39.20 10 

غير 
 موافق

6 
ا عنػػػد أراء المػػػدربيف يؤخػػػذ بيػػػ

وضػػػػػػػػػع وتعػػػػػػػػػديؿ المقػػػػػػػػػررات 
 والمناىج الدراسية.

1.99 1.431 -9.554 0.000 * 39.80 9 
غير 
 موافق

7 
يكفػػي الػػزمف المخصػػص لكػػؿ 
مقػػػػػػػػرر إلكسػػػػػػػػػاب المتػػػػػػػػػدرب 

 الميارات المطموبة.
 موافق 3 66.40 * 0.000 5.121 0.861 3.32

8 
المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػػية 
تعكػػػػػػػػػػػس التطػػػػػػػػػػػور العممػػػػػػػػػػػي 

 وجيا.والعممي لمتكنول
2.76 0.950 -3.483 0.001 * 55.20 5 

غير 
 موافق

9 
ضػػػػػعؼ المقػػػػػررات والمنػػػػػاىج 
الدراسػػػية التػػػي تيػػػتـ بميػػػارات 

 التفكير واإلبداع.
 موافق 2 81.20 * 0.000 15.156 0.951 4.06

10 
مراعػػػػػػاة المقػػػػػػررات والمنػػػػػػاىج 
الدراسػػػػػػػية النػػػػػػػواحي الفكريػػػػػػػة 

 والثقافية والمينية لممتدرب.
2.77 1.124 -2.747 0.007 * 55.40 4 

غير 
 موافق

 0.05*  داؿ إحصائيا عند مستوى المعنوية 

 يتم تحديث المقررات والمناىج الدراسية بشكل دوري وفقًا لحاجات السوق المتغيرة. .5

(، بػػأف أعمػى نسػػبة ىػي اإلجابػػة "غيػر موافػػؽ بشػػدة" .1يتضػح مػػف خػالؿ بيانػػات الجػدوؿ رقػػـ )

ات ػػػػػػ%، ويتضػػػػح مػػػػف بيان21.6ابػػػػة "غيػػػػر موافػػػػؽ" وتسػػػػاوي %، وتمييػػػػا نسػػػػبة اإلج55.1وتسػػػػاوي 

بػػػػانحراؼ معيػػػػاري  1.96(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 11دوؿ رقػػػػـ )ػػػػػػػػػػالج
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، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو العاشػػػر مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.351

ا أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبػار أصػغر مػف وبم .....بداللة إحصائية  5.6..1-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح أصػػغر مػػف 

وافقيف بشػػدة عمػػى اف "يػػتـ تحػػديث المقػػررات والمنػػاىج بشػػدة عمػػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة ، أي غيػػر مػػ

 وفقًا لحاجات السوؽ المتغيرة ". الدراسية بشكؿ دوري

 .ديل المقررات والمناىج الدراسيةأراء المدربين يؤخذ بيا عند وضع وتع .6

(، بأف أعمى نسبة ىي اإلجابة "غيػر مػوافقيف بشػدة " .1يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

ات ػػػػػػػف بيانػ%، ويتضػػػح مػػػ16.8%، وتمييػػػا نسػػػبة اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ " وتسػػػاوي 57.8وتسػػػاوي 

اري ػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػبانح1.99(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 11الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو التاسػػػع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.431

وبمػا أف قيمػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللػة إحصػائية  9.554-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

قيف ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػواف3اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح أصػػغر مػػف 

د ػػػػػػػػػػ، أي غيػػػر مػػوافقيف بشػػػدة عمػػى اف "أراء المػػػدربيف يؤخػػذ بيػػػا عنى محتػػوى ىػػػذه العبػػارةبشػػدة ،عمػػػ

 وضع وتعديؿ المقررات والمناىج الدراسية لميارات االتصاؿ والتواصؿ الفّعاؿ".

 .يكفي الزمن المخصص لكل مقرر إلكساب المتدرب الميارات المطموبة .7

أف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة "موافػػؽ" وتسػػاوي (، بػػ.1يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

(، أف 11%، ويتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ )36.8%، وتمييا نسبة اإلجابة "محايد" وتساوي 5..4

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه 861..بػػػانحراؼ معيػػػاري  3.32قيمػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح ليػػػذه الفقػػػرة 
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ة ػػػػػػػػػػػػبدالل 5.121ت إحصػػػػاءه االختبػػػػار الفقػػػػرة ىػػػػو الثالػػػػث مػػػػف حيػػػػث أتفػػػػاؽ المبحػػػػوثيف، فيمػػػػا كانػػػػ

ممػا  5...وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر مف مستوى المعنويػة  .....إحصائية 

ح ػػػػػرجػػط المػػػػػيػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوس

لدراسػػػة مػػػوافقيف عمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي ا3كبػػػر مػػػف أ

 موافقيف عمى اف "يكفي الزمف المخصص لكؿ مقرر إلكساب المتدرب الميارات المطموبة".

 .المقررات والمناىج الدراسية تعكس التطور العممي والعممي لمتكنولوجيا .8

وافػػػؽ" (، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر م.1يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

دوؿ ػػػػػػػػػػػات الجػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيان3..3%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "محايػػد" وتسػػاوي ..47وتسػػاوي 

، ويشػػير .95..بػػانحراؼ معيػػاري 2.76(، أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة 11رقػػـ )

 -ار ػػػػػػػػػػػػػترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو الخػػػامس مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختب

وبمػػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػػف مسػػػتوى  .....بداللػػػة إحصػػػائية  3.483

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

ى ػػػػػػػعم، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف 3صػػػغر مػػػف أالمتوسػػػط المػػػرجح 

ور ػػػػػػػػػمحتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف " المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػية تعكػػػس التط

 العممي والعممي لمتكنولوجيا".

 .ضعف المقررات والمناىج الدراسية التي تيتم بميارات التفكير واالبداع .9

ؽ" وتسػاوي ػػػػػػػػ"مواف (، بػأف أعمػى نسػبة ىػي اإلجابػة.1يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقػـ )  

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ 35.1%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 44.9

، ويشػػػير 951..بػػػانحراؼ معيػػػاري  6..4(، أف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح ليػػػذه الفقػػػرة 11)

 15.156ختبػػار ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو الثػػاني مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه اال
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وبمػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة  .....بداللػػة إحصػػػائية 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

، ارةػػػػػػذه العبة مػوافقيف عمػػى محتػوى ىػ، ممػػا يشػير إلػى أف المشػػاركيف فػي الدراسػ3كبػر مػف أالمػرجح 

 تيتـ بميارات التفكير واالبداع".أي موافقيف عمى اف "ضعؼ المقررات والمناىج الدراسية التي 

 .لممتدرب مراعاة المقررات والمناىج الدراسية النواحي الفكرية والثقافية والمينية .10

افػػػؽ" (، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مو .1يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )      

دوؿ ػػػػػػػػػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج29.2%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "محايػػد" وتسػػاوي 41.6وتسػػاوي 

، ويشػػير 1.124بػػانحراؼ معيػػاري 2.77(، أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة11رقػػـ )

 2.747- ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو الرابػػع مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار

وبمػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة  .....بداللػػة إحصػػػائية 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

 ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف عمػػى محتػػوى ىػػذه3صػػغر مػػف أالمػػرجح 

يػػة والثقافيػػة العبػػارة، أي غيػػر مػػوافقيف عمػػى أف " مراعػػاة  المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية النػػواحي الفكر 

 والمينية لممتدرب".
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 المحور الثاني: العممية التدريبية  في المعاىد التدريبة.

ات ػػػػػػقػػاـ الباحػػػث بدراسػػة عناصػػػر الحػػور الثػػػاني كػػػاًل عمػػى حػػػدة، حيػػث يتبػػػيف مػػف خػػػالؿ البيان     

( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المجػػػاؿ 12الػػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ )

ي ػػػػػػػػ( يبػػػػيف التحميػػػػؿ اإلحصائ13)العمميػػػػة التدريبيػػػػة  فػػػػي المعاىػػػػد التدريبػػػػة( وكػػػػذلؾ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

 إلجابات المشاركيف في الدراسة حوؿ نفس المجاؿ، ومف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:

 روط الصحة والستمة المينية داخل المعامل والورش.توفر ش .1

ؽ" ػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف12يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 31.9%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 35.7وتسػػاوي 

اري ػراؼ معيػػػػػػػػػػػػػػبانح 2.31جح ليػػػػػذه الفقػػػػرة (، أف قيمػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي المػػػػر 13الجػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو الثالػػػث مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه  ،1.3.2

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف  .....بداللػػة إحصػػائية  7.173-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط ال 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

عمػػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة، أي غيػػر مػػوافقيف عمػػى أف "تػػوفر شػػروط الصػػحة والسػػالمة المينيػػة داخػػؿ 

 المعامؿ والورش".

 ت العممية والعممية لمتكنولوجيا الحديثة.البرامج التدريبية تواكب التطورا .2

(، بػأف أعمػى نسػبة ىػي اإلجابػة "غيػر موافػؽ بشػدة" 12يتضح مػف خػالؿ بيانػات الجػدوؿ رقػـ )     

ات ػػػػػػػ%، ويتضػػػػح مػػػػف بيان...2%، وتمييػػػػا نسػػػػبة اإلجابػػػػة "غيػػػػر موافػػػػؽ " وتسػػػػاوي 54.1وتسػػػػاوي 

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 1.99الفقػػػػرة  (، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو السػػػابع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.327
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وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصائية  361..1-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػالمػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

عمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي غيػػػر مػػػوافقيف بشػػػدة عمػػػى أف " البػػػرامج التدريبيػػػة تواكػػػب التطػػػورات 

 والعممية لمتكنولوجيا الحديثة". العممية

 مل الفنية مزودة بأحدث االدوات والمعدات المتطورة.الورش والمعا .3

ؽ" ػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف12يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 36.8%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 47.6وتسػػاوي 

اري ػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح1.96رجح ليػػػػػذه الفقػػػػػرة (، أف قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي المػػػػػ13الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو التاسػػػع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 78..1

وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصائية  13.168-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتو  5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

دث ػػػػػػػػػعمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة، أي غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف " الػػػورش والمعامػػػؿ الفنيػػػة مػػػزودة بأح

 االدوات والمعدات المتطورة".

 .يب جيدة من حيث المساحة والتيوية والضوء وغيرىاوجود بيئة تدر  .4

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" 12يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ )    

ات ػػػػػػػػػػ%، ويتضػػػح مػػػف بيان28.6%، وتمييػػػا نسػػػبة اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ " وتسػػػاوي 45.4وتسػػػاوي 

اري ػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 9..2لمػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة (، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي ا13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

ىػػو السػػادس مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه و ، ويشػػير ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة .1.34
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وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف  .....بداللػػة إحصػػائية  9.269-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتو  5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

بشػػدة عمػػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة ، أي غيػػر مػػوافقيف بشػػدة عمػػى " وجػػود بيئػػة تػػدريب جيػػدة مػػف حيػػث 

 المساحة والتيوية والضوء وغيرىا".

العممية التدريبية.(: التوزيع التكراري إلجابات المشاركين حول فقرات 12جدول رقم )  

غير  محايد موافق موافق بشدة  الفقرات ت
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

1 
تػػػػػػػػػوفر شػػػػػػػػػروط الصػػػػػػػػػحة 
والسػػػػػالمة المينيػػػػػة داخػػػػػؿ 

 المعامؿ والورش.

 185 59 66 23 17 20 العدد

 100.0 31.9 35.7 12.4 9.2 10.8 النسبة%

2 
البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة تواكػػػػػب 
التطػػورات العمميػػة والعمميػػة 

 لمتكنولوجيا الحديثة.

 185 100 37 11 24 13 العدد

 100.0 54.1 20.0 5.9 13.0 7.0 النسبة%

3 
الػػػػػػورش والمعامػػػػػػؿ الفنيػػػػػػة 
مػػػػػػػػػزودة بأحػػػػػػػػػدث األدوات 

 والمعدات المتطورة.

 185 68 88 10 7 12 العدد

 100.0 36.8 47.6 5.4 3.8 6.5 النسبة%

4 
وجػػػػود بيئػػػػة تػػػػدريب جيػػػػدة 
مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث المسػػػػػػػػػػػاحة 
 والتيوية والضوء وغيرىا.

 185 84 53 18 8 22 العدد

 100.0 45.4 28.6 9.7 4.3 11.9 النسبة%

5 
يوجػػػػػػد ربػػػػػػط بػػػػػػيف المػػػػػػواد 
النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػػػػػدريبات 

 العممية.

 185 6 45 52 67 15 العدد

 100.0 3.2 24.3 28.1 36.2 8.1 النسبة%

6 
تسػػػود روح الفريػػػؽ والعمػػػؿ 
الجمػػػػػاعي بػػػػػيف المتػػػػػدربيف 

 خالؿ العممية التدريبية.

 185 44 60 27 42 12 العدد

 100.0 23.8 32.4 14.6 22.7 6.5 النسبة%

7 

يػػػػتـ االعتمػػػػػاد فػػػػػي وضػػػػػع 
الخطػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي 
التقػػػػػػػػػارير الدوريػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي 
يعدىا المدربوف والمشرفوف 

 وغيرىـ مف المسؤوليف.

 185 62 73 30 8 12 العدد

 100.0 33.5 39.5 16.2 4.3 6.5 النسبة%
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 محايد موافق موافق بشدة  الفقرات ت
غير 
 موافق

غير موافق 
 اإلجمالي بشدة

8 
دعػػػػػػػػػػػـ وتمويػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػرامج 
التػػػػػػػدريب مػػػػػػػف القطػػػػػػػاعيف 

 العاـ والخاص.

 185 81 60 22 9 13 العدد

 100.0 43.8 32.4 11.9 4.9 7.0 النسبة%

9 
يتػػػوفر لكػػػؿ متػػػدرب جيػػػاز 
يسػػػػػػػتطيع التػػػػػػػدريب عميػػػػػػػو 

 بشكؿ فردي.

 185 84 64 18 7 12 العدد

 100.0 45.4 34.6 9.7 3.8 6.5 النسبة%

10 
توجػػػػػػػد وفػػػػػػػرة فػػػػػػػي المػػػػػػػواد 
والمعػػػػػدات التػػػػػي يحتاجيػػػػػا 

 التدريب.

 185 51 90 22 9 13 العدد

 100.0 27.6 48.6 11.9 4.9 7.0 النسبة%

 

  العممية التدريبية.لفقرات  Tالمعياري ونتائج اختبار  نحرافال واالمتوسط المرجح  :13جدول رقم 

المتوسط  الفقرة ت
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

االتجاه 
السائد 
 لإلجابة

1 
تػػػػػػػوفر شػػػػػػػروط الصػػػػػػػحة 
والسػػػالمة المينيػػػة داخػػػؿ 

 المعامؿ والورش.
غير  3 46.20 * 0.000 7.173- 1.302 2.31

 موافؽ

2 

البػػػرامج التدريبيػػػة تواكػػػب 
ت العمميػػػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػػػورا

والعمميػػػػػػػػػػػة لمتكنولوجيػػػػػػػػػػػا 
 الحديثة.

غير  7 39.80 * 0.000 10.361- 1.327 1.99
 موافؽ

3 
الػػػػورش والمعامػػػػؿ الفنيػػػػة 
مػػػػػزودة بأحػػػػػدث األدوات 

 والمعدات المتطورة.
غير  9 39.20 * 0.000 13.168- 1.078 1.96

 موافؽ

4 

وجػػود بيئػػػة تػػدريب جيػػػدة 
مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث المسػػػػػػػػػاحة 
والتيويػػػػػػػػػػػػػػػػػة والضػػػػػػػػػػػػػػػػػوء 

 وغيرىا.

غير  6 41.80 * 0.000 9.269- 1.340 2.09
 موافؽ

5 
يوجػػػػػد ربػػػػػط بػػػػػيف المػػػػػواد 
النظريػػػػػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػػػػدريبات 

 العممية.
 موافؽ 1 64.40 * 0.004 2.914 1.009 3.22
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المتوسط  الفقرة ت
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

االتجاه 
 السائد
 لإلجابة

6 
تسود روح الفريؽ والعمؿ 
الجمػػاعي بػػيف المتػػدربيف 
 خالؿ العممية التدريبية.

غير  2 51.20 * 0.000 4.805- 1.255 2.56
 موافؽ

7 

يػػػتـ االعتمػػػاد فػػػي وضػػػع 
الخطػػػػػػة التدريبيػػػػػػة عمػػػػػػي 
التقػػػػػػارير الدوريػػػػػػة التػػػػػػي 
يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدربوف 
والمشػػػػرفوف وغيػػػػرىـ مػػػػف 

 المسؤوليف.

غير  5 42.20 * 0.000 10.854- 1.118 2.11
 موافؽ

8 
دعػػػػػػػػػـ وتمويػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػرامج 
التػػػػدريب مػػػػف القطػػػػاعيف 

 العاـ والخاص.
غير  8 39.80 * 0.000 11.656- 1.179 1.99

 موافؽ

9 
يتوفر لكؿ متػدرب جيػاز 
يسػػػػتطيع التػػػػػدريب عميػػػػػو 

 بشكؿ فردي.
غير  10 38.20 * 0.000 13.032- 1.134 1.91

 موافؽ

10 
توجػػػػػد وفػػػػػرة فػػػػػي المػػػػػواد 

ت التػػي يحتاجيػػا والمعػػدا
 التدريب.

غير  4 43.00 * 0.000 10.514- 1.098 2.15
 موافؽ

 0.05*  داؿ إحصائيا عند مستوى المعنوية 

 يوجد ربط بين المواد النظرية والتدريبات العممية. .5

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة " موافػػؽ " وتسػػاوي 12يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

(، 13%، ويتضػح مػف بيانػات الجػدوؿ رقػـ )28.1اإلجابػة "محايػد " وتسػاوي  %، وتمييا نسػبة36.2

ب ػػػػػػػػػػػ، ويشػػير ترتي9...1اري ػػػػػراؼ معيػػػػبانح3.22أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة 

بداللػػة  2.914ىػػو االوؿ مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار و   ىػػذه الفقػػرة

ممػا  5...وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر مف مستوى المعنويػة  .....إحصائية 

ح ػػػػػػػط المرجػػػػػيػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوس
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ارة، أي ػذه العبػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػوافقيف عمػػػى محتػػػوى ىػػػ3أكبػػػر مػػػف 

 اد النظرية والتدريبات العممية".عمى أف" يوجد ربط بيف المو  موافقيف

 تسود روح الفريق والعمل الجماعي بين المتدربين ختل العممية التدريبية. .6

ؽ" ػػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف12يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

%، ويتضػح مػف بيانػات 23.8شػدة " وتسػاوي %، وتمييػا نسػبة اإلجابػة "غيػر موافػؽ ب32.4وتساوي 

اري ػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح2.56(، أف قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي المػػػػػرجح ليػػػػػذه الفقػػػػػرة 13الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

ىػػػو الثػػػاني مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه و ، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 1.255

الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف وبمػػا أف قيمػػة  .....بداللػػة إحصػػائية  4.8.5-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

ف ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقي3اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح أصػػغر مػػف 

عمػػػى محتػػػوى ىػػػػذه العبػػػارة، أي غيػػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف" تسػػػػود روح الفريػػػؽ والعمػػػػؿ الجمػػػاعي بػػػػيف 

 المتدربيف خالؿ العممية التدريبية".

يـــتم االعتمـــاد فـــي وضـــع الخطـــة التدريبيـــة عمـــى التقـــارير الدوريـــة التـــي يعـــدىا المـــدربون  .7

 والمشرفون وغيرىم من المسؤولين.

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة " غيػػػر موافػػػؽ " 12ـ )يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػ 

%، ويتضػح مػف بيانػات 33.5%، وتمييػا نسػبة اإلجابػة "غيػر موافػؽ بشػدة " وتسػاوي 39.5وتساوي 

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 2.11(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

ف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه ، ويشػػير ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو الخػػامس مػػ1.118

وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصائية  854..1-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 
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شػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف ، ممػػا ي3اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح أصػػغر مػػف 

عمى محتوى ىػذه العبػارة، أي غيػر مػوافقيف عمػى أف" يػتـ االعتمػاد فػي وضػع الخطػة التدريبيػة عمػى 

 المشرفوف وغيرىـ مف المسؤوليف". التقارير الدورية  التي يعدىا المدربوف و 

 .دعم وتمويل برامج التدريب من القطاعين العام والخاص .8

(، بػػػػػػأف أعمػػػػػػى نسػػػػػػبة ىػػػػػػي اإلجابػػػػػػة " غيػػػػػػر 12مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بيانػػػػػػات الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ ) يتضػػػػػػح

%، 32.4%، وتمييػػػػػػػا نسػػػػػػػبة اإلجابػػػػػػػة "غيػػػػػػػر موافػػػػػػػؽ " وتسػػػػػػػاوي 43.8وتسػػػػػػػاوي  " بشػػػػػػػدة موافػػػػػػػؽ

(، أف قيمػػػػػػة المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي المػػػػػػرجح ليػػػػػػذه الفقػػػػػػرة 13ويتضػػػػػػح مػػػػػػف بيانػػػػػػات الجػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )

اؽ ػػػػػػػػىػػػػػػو الثػػػػػػامف مػػػػػػف حيػػػػػػث أتفو الفقػػػػػػرة  ، ويشػػػػػػير ترتيػػػػػػب ىػػػػػػذه1.179بػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػاري  1.99

وبمػػػػػػػػػا أف  .....ة إحصػػػػػػػػػائية ػبداللػػػػػػػػػ11.656-المبحػػػػػػػػوثيف، فيمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت إحصػػػػػػػػػاءه االختبػػػػػػػػار 

ممػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف  5...قيمػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية لالختبػػػػػػار أصػػػػػػغر مػػػػػػف مسػػػػػػتوى المعنويػػػػػػة 

غر قيمػػػػػػة المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي المػػػػػػرجح دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا، وحيػػػػػػث اف قيمػػػػػػة المتوسػػػػػػط المػػػػػػرجح أصػػػػػػ

ذه ػػػػػػػػ، ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى أف المشػػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػػة غيػػػػػر مػػػػػوافقيف بشػػػػػدة عمػػػػػى محتػػػػػوى ى3مػػػػػف 

اعيف ػػػػػػػػػػف القطػػػػػػػػػػػػدريب مػػػػػػػػػػج التػػػػػػػػػػالعبػػػػػػارة ، أي غيػػػػػػػر مػػػػػػػوافقيف بشػػػػػػػدة  عمػػػػػػػى " دعػػػػػػػـ وتمويػػػػػػػؿ برام

 العاـ والخاص". 

 يتوفر لكل متدرب جياز يستطيع التدريب عميو بشكل فردي. .9

(، بػأف أعمػى نسػبة ىػي اإلجابػة " غيػر موافػؽ بشػدة " 12نات الجدوؿ رقػـ )يتضح مف خالؿ بيا    

ف بيانػػػػات ػػػػػػػ%، ويتضػػػػح م34.6%، وتمييػػػػا نسػػػػبة اإلجابػػػػة "غيػػػػر موافػػػػؽ " وتسػػػػاوي 45.4وتسػػػػاوي 

اري ػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػبانح1.91(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػػذه الفقػػػػرة 13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

اءه ػػػػػػػػػػىػػو العاشػػر مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصو الفقػػرة  ، ويشػػير ترتيػػب ىػػذه1.134

وبمػا أف قيمػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصػائية 32..13-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 
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، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3وسػػط المػػرجح أصػػغر مػػف اف قيمػػة المت

از ػػػػػبشػػػدة عمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة، أي غيػػػر مػػػوافقيف بشػػػدة  عمػػػى  أف " يتػػػوفر لكػػػؿ متػػػدرب جي

 يستطيع التدريب عميو بشكؿ فردي".

 توجد وفرة في المواد والمعدات التي يحتاجيا التدريب. .10

ر موافػػػؽ" ػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غي12انػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بي     

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 27.6%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 48.6وتسػػاوي 

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 2.51(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 13الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

ىػػػو الرابػػػع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه و رة ، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػ98..1

وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصائية  514..1-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح أ

، أي غيػػر مػػوافقيف  عمػػى" وجػػود وفػػرة فػػي المػػواد والمعػػدات التػػي يحتاجيػػا ه العبػػارةعمػػى محتػػوى ىػػذ

 التدريب ".

 المحور الثالث: التخصصات المعتمدة في المعاىد التدريبية.

عمػػػى حػػػدة، حيػػػث يتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات  قػػػاـ الباحػػػث بدراسػػػة عناصػػػر المحػػػور الثالػػػث كػػػالً     

( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المحػػػور 14الػػػواردة بالجػػػدوؿ رقػػػـ )

( يبػػيف التحميػػؿ اإلحصػػائي 15)التخصصػػات المعتمػػدة فػػي المعاىػػد التدريبيػػة( وكػػذلؾ الجػػدوؿ رقػػـ )

 ف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:، ومإلجابات المشاركيف في الدراسة حوؿ نفس المجاؿ
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 .التخصص من ختل العائد المادي في اختياره من المتدرب ىلإينظر  .1

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة " موافػػػؽ بشػػػدة" 14يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

دوؿ ػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج28.6%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة " موافػػؽ " وتسػػاوي 53.5وتسػػاوي 

، 63..1اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.22(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15رقػػػػـ )

ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو الرابػػػع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختبػػػار 

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى  .....بداللػػة إحصػػائية  15.631

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...معنويػػة ال

وى ػػػػػػػػى محتػػػػػػػ، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة مػػوافقيف عم3المتوسػػط المػػرجح أكبػػر مػػف 

اره مػف التخصػص مػف خػالؿ العائػد المػادي فػي اختيػ ىلػإذه العبارة ، أي مػوافقيف عمػى أف "ينظػر ػػػى

 المتدرب".

 .يتم اختيار التخصصات حسب حاجات السوق المتغيرة .2

ؽ" ػػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف14يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 27.6%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 3..5وتسػػاوي 

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 2.21وسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة (، أف قيمػػػػة المت15الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو التاسػػػع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.2.3

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف  .....بداللػػة إحصػػائية  8.985-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أ 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

ات ػػػػػػب حاجػػػػػػعمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة، أي غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف "يػػػتـ اختيػػػار التخصصػػػات حس

 .السوؽ المتغيرة"
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 العمل في التخطيط لمتخصصات المطموبة. تشارك قطاعات سوق .3

ؽ" ػػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف14يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات ...4%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 42.2وتسػػاوي 

اري ػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػبانح1.99فقػػػػػرة (، أف قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي المػػػػػرجح ليػػػػػذه ال15الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو العاشػػػر مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه .1.17

وبمػا أف قيمػة الداللػة اإلحصػائية لالختبػار أصػغر مػف  .....بداللة إحصػائية 11.749-االختبار 

ث ػػػػػػػػػػلمػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي ا 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3اف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح اصػػغر مػػف 

عمػػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة، أي غيػػر مػػوافقيف عمػػى أف " قطاعػػات سػػوؽ العمػػؿ تشػػارؾ فػػي التخطػػيط 

 لمتخصصات المطموبة".

 توجد تخصصات ليس ليا مكان في سوق العمل. .4

(، بأف أعمى نسبة ىي اإلجابة "موافؽ بشدة" وتساوي 14يتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ )     

(، 15دوؿ رقػػـ )ػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػ28.6%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "موافػػؽ" وتسػػاوي 53.5

ترتيػػب  ، ويشػػير....1اري ػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػبانح 4.26أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة 

بداللػػػة 17.2.3ىػػذه الفقػػػرة ىػػو الثالػػػث مػػف حيػػػث أتفػػاؽ المبحػػػوثيف ،فيمػػا كانػػػت إحصػػاءه االختبػػػار 

ممػا  5...وبما أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر مف مستوى المعنويػة  .....إحصائية 

ح ػػػػػػػػػجيػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط المر 

، أي فقيف بشػدة عمػى محتػوى ىػذه العبػارة، ممػا يشػير إلػى أف المشػاركيف فػي الدراسػة مػوا3أكبر مف 

 موافقيف بشدة عمى أف "توجد تخصصات ليس ليا مكاف في سوؽ العمؿ".
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 التخصصات المعتمدة.: التوزيع التكراري إلجابات المشاركين حول فقرات 14جدول رقم 

موافق   الفقرات ت
غير  محايد موافق ةبشد

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

1 
ينظػػػػػر الػػػػػي التخصػػػػػص مػػػػػف 
خػػػػػػالؿ العائػػػػػػد المػػػػػػادي فػػػػػػي 

 اختياره مف قبؿ المتدرب.

 185 5 15 13 53 99 العدد

 100.0 2.7 8.1 7.0 28.6 53.5 النسبة%

2 
يػػػػػػػتـ اختيػػػػػػػار التخصصػػػػػػػات 
حسػػػب حاجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ 

 المتغيرة.

 185 51 93 12 10 19 العدد

 100.0 27.6 50.3 6.5 5.4 10.3 النسبة%

3 
تشارؾ قطاعات سػوؽ العمػؿ 
فػػػػي التخطػػػػيط لمتخصصػػػػات 

 المطموبة.

 185 74 78 8 11 14 العدد

 100.0 40.0 42.2 4.3 5.9 7.6 النسبة%

توجػػػد تخصصػػػات لػػػيس ليػػػػا  4
 مكاف في سوؽ العمؿ.

 185 3 15 11 57 99 العدد
 100.0 1.6 8.1 5.9 30.8 53.5 النسبة%

5 
سػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ بحاجػػػػػػة الػػػػػػى 
تخصصات غير موجودة فػي 

 المعاىد التدريبية.

 185 1 4 10 66 104 العدد

 100.0 0.5 2.2 5.4 35.7 56.2 النسبة%

6 

قطاعات سػوؽ العمػؿ تسػاعد 
المتػػػػػػػػػدربيف عمػػػػػػػػػى ممارسػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػدريبات العمميػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػػًا 

 لتخصصاتيـ.

 185 48 96 6 20 15 العدد

 100.0 25.9 51.9 3.2 10.8 8.1 النسبة%

7 
تػػػػػػػػؤثر الحالػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة 
لألسػػػرة فػػػي اختيػػػار المتػػػدرب 

 لتخصصو.

 185 52 65 31 20 17 العدد

 100.0 28.1 35.1 16.8 10.8 9.2 النسبة%

8 
ارة التوجيو واإلرشاد إدضعؼ 

المينػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ باختيػػػار 
 التخصص مف قبؿ المتدرب.

 185 8 6 9 32 130 العدد

 100.0 4.3 3.2 4.9 17.3 70.3 لنسبة%ا

9 
مراعػػػػػػػاة الجوانػػػػػػػب الصػػػػػػػحية 
لممتػػػػػػػػػػػػدرب عنػػػػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػػػػاره 

 لمتخصص.

 185 10 109 39 13 14 العدد

 100.0 5.4 58.9 21.1 7.0 7.6 النسبة%

10 

المتػػػػػػػػػػػدربيف يرغبػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػي 
تخصصػػػػات تػػػػؤىميـ لػػػػدخوؿ 
لسػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي األعمػػػػاؿ 

 المكتبية الغير حرفية.

 185 13 8 15 53 96 العدد

 100.0 7.0 4.3 8.1 28.6 51.9 النسبة%
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التخصصات لفقرات  Tالمعياري ونتائج اختبار  نحرافال واالمتوسط المرجح  :15جدول رقم 
 المعتمدة.

المتوسط  الفقرة ت
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

 النتيجة

1 
ينظػػػػر الػػػػي التخصػػػػص مػػػػف 
خػػػػػػالؿ العائػػػػػػد المػػػػػػادي فػػػػػػي 

 اختياره مف قبؿ المتدرب.
 موافؽ 4 84.40 * 0.000 15.631 1.063 4.22

2 
يػػػػػػػتـ اختيػػػػػػػار التخصصػػػػػػػات 
حسػػب حاجػػات سػػوؽ العمػػؿ 

 المتغيرة.
غير  9 44.20 * 0.000 8.985- 1.203 2.21

 موافؽ

3 
تشارؾ قطاعات سوؽ العمػؿ 
فػػػػي التخطػػػػيط لمتخصصػػػػات 

 .المطموبة
1.99 1.170 -

غير  10 39.80 * 0.000 11.749
 موافؽ

توجػػػد تخصصػػػات لػػػيس ليػػػا  4
 موافؽ 3 85.20 * 0.000 17.203 1.000 4.26 مكاف في سوؽ العمؿ.

5 
سػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ بحاجػػػػػػة الػػػػػػى 
تخصصات غير موجودة في 

 المعاىد التدريبية.
 موافؽ 2 89.00 * 0.000 26.495 0.744 4.45

6 

عد قطاعات سوؽ العمػؿ تسػا
المتػػػػػػػػدربيف عمػػػػػػػػى ممارسػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػدريبات العمميػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػًا 

 لتخصصاتيـ.

غير  8 44.60 * 0.000 8.799- 1.186 2.23
 موافؽ

7 
تػػػػػػػػؤثر الحالػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة 
لألسػػػرة فػػػي اختيػػػار المتػػػدرب 

 لتخصصو.
غير  7 47.60 * 0.000 6.740- 1.254 2.38

 موافؽ

8 

دارة التوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ 
واإلرشػػاد المينػػي فيمػػا يتعمػػؽ 

ختيػػار التخصػػص مػػف قبػػؿ با
 المتدرب.

 موافؽ 1 89.20 * 0.000 19.236 1.032 4.46

9 
مراعػػػػػػػاة الجوانػػػػػػػب الصػػػػػػػحية 
لممتػػػػػػػػػػػػدرب عنػػػػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػػػػاره 

 لمتخصص.
غير  6 50.40 * 0.000 6.613- 0.978 2.52

 موافؽ

10 

المتػػػػػػػػػػػدربيف يرغبػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػي 
تخصصػػػػات تػػػػؤىميـ لػػػػدخوؿ 
لسػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي األعمػػػػاؿ 

 المكتبية الغير حرفية.

 موافؽ 5 82.80 * 0.000 13.143 1.180 4.14

   0.05*  داؿ إحصائيا عند مستوى المعنوية 
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 تخصصات غير موجودة في المعاىد التدريبية. ىلإسوق العمل بحاجة  .5

دة " ػػػػؽ بشػ(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة " موافػػ14يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ )

دوؿ ػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج35.7موافػػؽ " وتسػػاوي  %، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "56.2وتسػػاوي 

، 744..اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.45(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15رقػػػػـ )

ىػػػو الثػػػاني مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختبػػػار و ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 

أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى وبمػػا  .....بداللػػة إحصػػائية  26.495

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

ى ػػػػػػػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػوافقيف بشػػػدة عم3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

 ات غيػػػرػػػػػتخصص ىلػػػإدة عمػػػى أف "  سػػػوؽ العمػػػؿ بحاجػػػة محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي مػػػوافقيف بشػػػ

 موجودة في المعاىد التدريبية ".

ـــــًا  .6 ـــــة وفق ـــــدريبات العممي ـــــى ممارســـــة الت ـــــدربين عم ـــــل تســـــاعد المت قطاعـــــات ســـــوق العم

 لتخصصاتيم.

" موافػػػؽ غيػػػر" اإلجابػػػة ىػػػي نسػػػبة أعمػػػى بػػػأف ،(14) رقػػػـ الجػػػدوؿ بيانػػػات خػػػالؿ مػػػف يتضػػػح 

%، ويتضػح مػف بيانػات 25.9بة اإلجابة "غير موافؽ بشػدة" وتسػاوي %، وتمييا نس51.9   وتساوي

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 2.23(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو الثػػػامف مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.186

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف  .....بداللػػة إحصػػائية  8.799-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 
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قطاعػات سػوؽ العمػؿ تسػاعد المتػدربيف عمػى  ر مػوافقيف عمػى أف "عمى محتوى ىذه العبػارة، أي غيػ

  ممارسة التدريبات العممية وفقًا لتخصصاتيـ.

 تؤثر الحالة االجتماعية لألسرة في اختيار المتدرب لتخصصو. .7

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ" 14يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 28.1اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي %، وتمييػػا نسػػبة 35.1وتسػػاوي 

اري ػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 2.38(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

ىػػػو السػػػابع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه و ، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 1.254

وبمػػا أف قيمػة الداللػة اإلحصػػائية لالختبػار أصػغر مػػف  .....بداللػة إحصػائية  .6.74-االختبػار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

مػػوافقيف عمػى أف "  تػػؤثر الحالػػة االجتماعيػػة لألسػػرة فػػي اختيػػار عمػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة، أي غيػػر 

 المتدرب لتخصصو.

 المتدرب. رشاد الميني فيما يتعمق باختيار التخصص من قبلدارة التوجيو واإل إضعف  .8

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة " موافػػؽ بشػػدة " 14يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

دوؿ ػػػػػػػػػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج17.3جابػػة "موافػػؽ" وتسػػاوي %، وتمييػػا نسػػبة اإل3..7وتسػػاوي 

، 32..1اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.46(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15رقػػػػـ )

تفػػػاؽ المبحػػػوثيف ،فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختبػػػار اوؿ مػػػف حيػػػث ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو األ

وبمػػػا أف قيمػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى  000..بداللػػة إحصػػائية 19.236

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

ى ػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػوافقيف بش3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 
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ا ػػػػػػػػػػػػدارة التوجيػػػو واالرشػػػاد المينػػػي فيمامػػػوافقيف بشػػػدة عمػػػى أف " ضػػػعؼ  محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي

 باختيار التخصص مف قبؿ المتدرب. يتعمؽ

 مراعاة الجوانب الصحية لممتدرب عند اختياره لتخصصو. .9

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ" 14يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

دوؿ ػػػػػػػػػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج21.1بة اإلجابػػة "محايػػد" وتسػػاوي %، وتمييػػا نسػػ58.9وتسػػاوي 

، 978..اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 2.52(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15رقػػػػـ )

-ىػو السػادس مػف حيػث أتفػاؽ المبحػوثيف، فيمػا كانػت إحصػاءه االختبػار و ويشير ترتيب ىذه الفقرة 

وبمػػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػػف مسػػػتوى  .....حصػػػائية بداللػػػة إ 6.613

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

وافقيف عمػػػى ػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة غيػػػر م3صػػػغر مػػػف أالمتوسػػػط المػػػرجح 

ية لممتػػػػدرب عنػػػػد اختيػػػػاره غيػػػػر مػػػػوافقيف عمػػػػى "مراعػػػػاة الجوانػػػػب الصػػػػحمحتػػػػوى ىػػػػذه العبػػػػارة، أي 

   لتخصصو".

عمـــــال ألمـــــدخول  لســـــوق العمـــــل فـــــي  الالمتـــــدربين يرغبـــــون فـــــي تخصصـــــات تـــــؤىميم   .10

 المكتبية الغير حرفية.

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة " موافػػؽ بشػػدة " 14يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

دوؿ ػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج28.6نسػػبة اإلجابػػة " موافػػؽ " وتسػػاوي  %، وتمييػػا51.9وتسػػاوي 

، .1.18اري ػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.14(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 15رقػػػػـ )

ىػػو الخػػامس مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار و ويشػػير ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة 

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى  .....ائية بداللػػة إحصػػ 13.143

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 
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دة عمػػػى ػػػػػػػػػف بشػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة موافقي3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

ـ ػػػػػػػػػػػػػػات تؤىميػػػػػػػػػػ، أي مػػػػوافقيف بشػػػػدة عمػػػى أف "المتػػػػدربيف يرغبػػػػوف فػػػػي تخصصمحتػػػوى ىػػػػذه العبػػػػارة

 عماؿ المكتبية الغير حرفية".ألدخوؿ  لسوؽ العمؿ في  امل

 المحور الرابع: مخرجات المعاىد التدريبية.

قػػاـ الباحػػث بدراسػػة عناصػػػر المحػػور الرابػػع كػػػاًل عمػػى حػػدة، حيػػث يتبػػػيف مػػف خػػالؿ البيانػػػات  

( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المحػػػور 16دة بالجػػػدوؿ رقػػػـ )الػػػوار 

ات ػائي إلجابػػػػػػػػػػػػ( يبػػػػػيف التحميػػػػػؿ اإلحص17)مخرجػػػػػات المعاىػػػػػد التدريبيػػػػػة( وكػػػػػذلؾ الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

 ، ومف خالؿ الجدوليف يتضح اآلتي:المشاركيف في الدراسة حوؿ نفس المجاؿ

ـــى المـــوارد البشـــر  .1 ـــداًل مـــن المـــوارد البشـــرية الوطنيـــة فـــي ســـوق االعتمـــاد عم ية المغتربـــة ب

 العمل.

(، بػػأف أعمػػى نسػػبة ىػػي اإلجابػػة "موافػػؽ" وتسػػاوي 16يتضػػح مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ ) 

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ 42.7%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 43.8

، ويشػػػير 881..بػػػانحراؼ معيػػػاري  4.21يػػػذه الفقػػػرة (، أف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح ل17)

 18.696ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ىػػو الثػػاني مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار 

وبمػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة  .....بداللػػة إحصػػػائية 

رجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػ 5...

، ذه العبػػارةػػػػػة مػػوافقيف عمػػى محتػػوى ى، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػي الدراسػػ3المػرجح أكبػػر مػػف 

ي ػػػػػػة فػػػػػأي مػػوافقيف عمػػى "االعتمػػاد عمػػى المػػوارد البشػػرية المغتربػػة بػػداًل مػػف المػػوارد البشػػرية الوطني

 سوؽ العمؿ".
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(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة " موافػػػؽ بشػػػدة" 16يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

%، ويتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ 39.5%، وتمييا نسبة اإلجابة " موافؽ " وتساوي 41.6وتساوي 

، 9.8..اري ػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.15رة ػػػػػػػػػػػػفقذه الػػػػػػػػػ(، أف قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي المػػػػػرجح لي17)

ىػػو السػػادس مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار و ر ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة ػػػػػػػويشي

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى  .....بداللػػة إحصػػائية  17.243

متوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة ال 5...المعنويػػة 

دة عمػػػى ػػػػػػػػف بشػػػػػػػ، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة موافقي3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

ر ػػػػػػػػة المؤىمػػة أكثػػػػػػػػوارد البشػػرية الوطنيػػػػػػػعمػػى أف "  عػػدد الممػػوافقيف بشػػدة  محتػػوى ىػػذه العبػػارة ، أي

 العمؿ". مف استيعاب سوؽ

 .عمالألالموارد البشرية الوطنية في بعض ا ىلإيفتقر سوق العمل  .3

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة " موافػػػؽ بشػػػدة" 16يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

ف بيانػػات الجػػدوؿ ػػػػػ%، ويتضػػح م44.3%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة " موافػػؽ " وتسػػاوي 45.6وتسػػاوي 

، 791..اري ػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح .4.3الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة (، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط 17رقػػػػـ )

ىػػػو االوؿ مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختبػػػار و ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى  .....بداللػػة إحصػػائية  22.4.8

ف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى أ 5...المعنويػػة 

دة عمػػػى ػػػػػػػػػػػػفقيف بش، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػوا3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

ة ػػػػػػػػػػػػػػإلػػى المػػوارد البشػػرية الوطني سػػوؽ العمػػؿ يفتقػػر، أي مػػوافقيف بشػػدة عمػػى أف "محتػػوى ىػػذه العبػػارة

 ".عماؿفي بعض األ
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ـــــة  .4 ـــــث ميـــــارات تقني ـــــة مـــــن حي ـــــًا وفـــــق المعـــــايير العالمي ـــــًا وعممي ـــــة فني المخرجـــــات مؤىم

 جنبية.  أليجاد المغات اا  المعمومات و 

 وتساوي" موافؽ غير" اإلجابة ىي نسبة أعمى بأف ،(16) رقـ الجدوؿ بيانات خالؿ مف يتضح ػ

يتضح مف بيانات الجدوؿ %، و ..27%، وتمييا نسبة اإلجابة "غير موافؽ بشدة" وتساوي 54.1

اري ػػػػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػبانح 6..2ذه الفقػػػػػرة ػػػػػػػػػػي المػػػػػرجح ليػػػػػػػػػ(، أف قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحساب17رقػػػػػـ )

ىو العاشر مف حيػث أتفػاؽ المبحػوثيف، فيمػا كانػت إحصػاءه و ، ويشير ترتيب ىذه الفقرة 981..

اإلحصػائية لالختبػار أصػغر  وبمػا أف قيمػة الداللػة .....بداللة إحصػائية .12.96-االختبار 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا،  5...مػػف مسػػتوى المعنويػػة 

، ممػا يشػير إلػى أف المشػاركيف فػي الدراسػة غيػر 3وحيث اف قيمة المتوسط المرجح اصغر مف 

فنيًا وعمميًا وفؽ موافقيف عمى محتوى ىذه العبارة ، أي غير موافقيف عمى أف "المخرجات مؤىمة 

 جنبية".  أليجاد المغات اا  المعايير العالمية مف حيث ميارات تقنية المعمومات و 

 مخرجات المعاىد : التوزيع  التكراري إلجابات المشاركين حول فقرات 16جدول رقم 
 التدريبية.

موافق   الفقرات ت
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

1 
اد عمػػػػػػى المػػػػػػوارد البشػػػػػػرية  االعتمػػػػػػ

المغتربػػة بػػداًل مػػف المػػوارد البشػػرية 
 الوطنية في سوؽ العمؿ.

 185 1 13 11 81 79 العدد
النسبة 
% 

42.7 43.8 5.9 7.0 0.5 100.0 

2 
عػػػػدد المػػػػوارد البشػػػػرية  الوطنيػػػػة 
المؤىمة أكثر مف اسػتيعاب سػوؽ 

 العمؿ ليـ.

 185 1 12 22 73 77 العدد
النسبة 
% 

41.6 39.5 11.9 6.5 0.5 100.0 

3 
يفتقػػػر سػػػوؽ العمػػػؿ إلػػػي المػػػوارد 
البشػػػػػػػرية الوطنيػػػػػػػة فػػػػػػػي بعػػػػػػػض 

 األعماؿ.

 185 1 7 11 82 84 العدد
النسبة 
% 

45.4 44.3 5.9 3.8 0.5 100.0 
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  الفقرات ت
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلجمالي

4 

المخرجػػػػػات مؤىمػػػػػة فنيػػػػػًا وعمميػػػػػًا 
وفؽ المعػايير العالميػة مػف حيػث 
ميػػارات تقنيػػة المعمومػػات وايجػػاد 

 .المغات األجنبية

 185 50 100 14 15 6 العدد

النسبة 
% 

3.2 8.1 7.6 54.1 27.0 100.0 

5 
تػػػػػػػػتـ مشػػػػػػػػاركة المتػػػػػػػػدربيف قبػػػػػػػػؿ 
تخػػػػػػػرجيـ لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػؿ حتػػػػػػػي 

 يكوف االحتكاؾ مرحمي.

 185 64 77 10 13 21 العدد
النسبة 
% 11.4 7.0 5.4 41.6 34.6 100.0 

6 

تتػػػابع المعاىػػػد التدريبيػػػة مسػػػتوي 
د جوانػػػػػب أداء مخرجاتيػػػػػا لتحديػػػػػ

الضػػػػعؼ فػػػػػي ميػػػػػاراتيـ والعمػػػػػؿ 
 عمي معالجتيا.

 185 71 69 17 16 12 العدد

النسبة 
% 

6.5 8.6 9.2 37.3 38.4 100.0 

7 

قمػػػػػة الثقػػػػػة فػػػػػي المػػػػػوارد البشػػػػػرية 
الوطنيػػػػػػة عنػػػػػػد قطاعػػػػػػات سػػػػػػوؽ 
العمػػػػػػػػػػػػؿ وبػػػػػػػػػػػػاألخص القطػػػػػػػػػػػػاع 

 الخاص.

 185 7 7 18 70 83 العدد

النسبة 
% 

44.9 37.8 9.7 3.8 3.8 100.0 

8 
تشػػػكؿ المػػػوارد البشػػػرية المغتربػػػة 
نسػػبة أعمػػي مػػف المػػوارد البشػػرية 

 الوطنية في سوؽ العمؿ.

 185 3 8 14 92 68 العدد
النسبة 
% 

36.8 49.7 7.6 4.3 1.6 100.0 

9 
نظػػػػرة المجتمػػػػع المتدنيػػػػة لمتعمػػػػيـ 
الفنػػي تحػػوؿ دوف توجػػو العنصػػر 

 البشري إليو " المدخالت".

 185 5 7 26 62 85 العدد
النسبة 
% 

45.9 33.5 14.1 3.8 2.7 100.0 

10 

وجػػػػود تواصػػػػؿ بػػػػيف وزارة العمػػػػؿ 
والتأىيػػؿ والييئػػة الوطنيػػة لمتعمػػيـ 
التقنػػي والفنػػي لمنظومػػة مشػػتركة 
توضح نقاط القوة والضػعؼ بكػؿ 

 مف المخرجات وسوؽ العمؿ.

 185 60 77 17 10 21 العدد

النسبة 
% 

11.4 5.4 9.2 41.6 32.4 100.0 
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مخرجات المعاىد لفقرات  Tالمعياري ونتائج اختبار  نحرافال واالمتوسط المرجح  :17ول رقم جد
  التدريبية.

 الفقرة ت
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

إحصاءه 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

األىمية 
 النسبية

ترتيب 
 األىمية

االتجاه 
السائد 
 لإلجابة

1 
 االعتمػػػػػاد عمػػػػػى المػػػػػوارد البشػػػػػرية 
المغتربػػة بػػداًل مػػف المػػوارد البشػػرية 

 الوطنية في سوؽ العمؿ.
 موافؽ 2 84.20 * 0.000 18.696 0.881 4.21

2 
عػػػػػدد المػػػػػوارد البشػػػػػرية  الوطنيػػػػػة 
المؤىمػػة أكثػػر مػػف اسػػتيعاب سػػوؽ 

 العمؿ ليـ.
 موافؽ 6 83.00 * 0.000 17.243 0.908 4.15

3 
يفتقػػػػر سػػػػوؽ العمػػػػؿ إلػػػػي المػػػػوارد 

ي بعػػػػػػػػػض البشػػػػػػػػرية الوطنيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػ
 األعماؿ.

 موافؽ 1 86.00 * 0.000 22.408 0.791 4.30

4 
المخرجػػػػػػات مؤىمػػػػػػة فنيػػػػػػًا وعمميػػػػػػًا 
وفػػؽ المعػػايير العالميػػة مػػف حيػػث 
ميػػػارات تقنيػػػة المعمومػػػات وايجػػػاد 

 المغات األجنبية.

2.06 0.981 -
غير  10 41.20 * 0.000 12.960

 موافؽ

5 
تػػػػػػػػػتـ مشػػػػػػػػػاركة المتػػػػػػػػػدربيف قبػػػػػػػػػؿ 

تػي يكػوف تخرجيـ لسػوؽ العمػؿ ح
 االحتكاؾ مرحمي.

غير  8 43.80 * 0.000 8.519- 1.295 2.19
 موافؽ

6 
تتػػػػابع المعاىػػػػد التدريبيػػػػة مسػػػػػتوي 
أداء مخرجاتيػػػػػػػا لتحديػػػػػػػد جوانػػػػػػػب 
الضػػػػػػعؼ فػػػػػػي ميػػػػػػاراتيـ والعمػػػػػػؿ 

 عمي معالجتيا.

2.08 1.186 -
غير  9 41.60 * 0.000 10.598

 موافؽ

7 
قمػػػػػػة الثقػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػوارد البشػػػػػػرية 

قطاعػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ الوطنيػػػػػػػة عنػػػػػػػد 
العمػػػػػػػػػػػػػؿ وبػػػػػػػػػػػػػاألخص القطػػػػػػػػػػػػػػاع 

 الخاص.

 موافؽ 3 83.20 * 0.000 15.674 1.008 4.16

8 
تشػػػػكؿ المػػػػوارد البشػػػػرية المغتربػػػػة 
نسػػػبة أعمػػػي مػػػف المػػػوارد البشػػػرية 

 الوطنية في سوؽ العمؿ.
 موافؽ 4 83.20 * 0.000 18.270 0.861 4.16

9 
نظػػػػػرة المجتمػػػػػع المتدنيػػػػػة لمتعمػػػػػيـ 

العنصػػػر الفنػػػي تحػػػوؿ دوف توجػػػو 
 البشري إليو " المدخالت". 

 موافؽ 5 83.20 * 0.000 16.020 0.987 4.16

10 

وجػػػػػود تواصػػػػػؿ بػػػػػيف وزارة العمػػػػػؿ 
والتأىيػػػؿ والييئػػػػة الوطنيػػػػة لمتعمػػػػيـ 
التقنػػػي والفنػػػػي لمنظومػػػة مشػػػػتركة 
توضػػح نقػػاط القػػوة والضػػعؼ بكػػؿ 

 مف المخرجات وسوؽ العمؿ.

غير  7 44.40 * 0.000 8.386- 1.271 2.22
 وافؽم

 0.05*  داؿ إحصائيا عند مستوى المعنوية 



 

 112 

 تتم مشاركة المتدربين قبل تخرجيم  لسوق العمل حتى يكون االحتكاك مرحمي.  .5

ؽ" ػػػػػػػ(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر مواف16يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 34.6%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 41.6وتسػػاوي 

اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػبانح 2.19(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 17الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

ىػػػو الثػػػامف مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه و ، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 1.295

الختبػػار أصػػغر مػػف وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية ل .....بداللػػة إحصػػائية 8.519-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحي 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

ف قبػػؿ تخػػرجيـ  لسػػوؽ عمػػى محتػػوى ىػػذه العبػػارة، أي غيػػر مػػوافقيف عمػػى أف " تػػتـ مشػػاركة المتػػدربي

 العمؿ حتى يكوف االحتكاؾ مرحمي". 

ـــي ميـــاراتيم  .6 ـــد جوانـــب الضـــعف ف ـــا لتحدي ـــة مســـتوى أداء مخرجاتي ـــد التدريبي ـــابع المعاى تت

 والعمل عمى معالجتيا.

(، بػأف أعمػى نسػبة ىػي اإلجابػة "غيػر موافػؽ بشػدة" 16يتضح مػف خػالؿ بيانػات الجػدوؿ رقػـ ) 

ات الجدوؿ ػ%، ويتضح مف بيان37.3جابة "غير موافؽ " وتساوي %، وتمييا نسبة اإل38.4وتساوي 

، ويشػير 1.186اري ػػػراؼ معيػػػبانح 8..2(، أف قيمة المتوسط الحسابي المرجح ليذه الفقرة 17رقـ )

 598..1-ترتيب ىػذه الفقػرة ىػو التاسػع مػف حيػث أتفػاؽ المبحػوثيف، فيمػا كانػت إحصػاءه االختبػار 

مػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة وب .....بداللػػة إحصػػػائية 

ث اف قيمػة المتوسػط ػػػػػػػػػمما يدؿ عمى أف قيمة المتوسػط الحسػابي المػرجح دالػة إحصػائيًا، وحي 5...

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف بشػػدة عمػػى محتػػوى 3صػػغر مػػف أالمػػرجح 
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مػػوافقيف بشػػدة عمػػى" تتػػابع المعاىػػد التدريبيػػة مسػػتوى أداء مخرجاتيػػا لتحديػػد ىػػذه العبػػارة ، أي غيػػر 

 مياراتيـ والعمؿ عمى معالجتيا". جوانب الضعؼ في

ـــاألخص القطـــاع  .7 ـــد قطاعـــات ســـوق العمـــل وب ـــة عن ـــة الثقـــة فـــي المـــوارد البشـــرية الوطني قم

 الخاص. 

إلجابػػػة " موافػػػؽ بشػػػدة" (، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي ا16يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )     

دوؿ ػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج37.8%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة " موافػػؽ " وتسػػاوي 44.9وتسػػاوي 

، 8...1اري ػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػبانح 4.16(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 17رقػػػػـ )

مػػػا كانػػػت إحصػػػاءه االختبػػػار ىػػػو الثالػػػث مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيو ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة 

وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف مسػػتوى  .....بداللػػة إحصػػائية  15.674

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

دة عمػػػى ػػػػػػػػف بشػػػػػػػافقي، ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مو 3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

ة عنػػػػد ػػػػػػػػػػي المػػػػوارد البشػػػػرية الوطنيػػػػػػػػمحتػػػػوى ىػػػػذه العبػػػػارة، أي مػػػػوافقيف بشػػػػدة عمػػػػى أف "قمػػػػة الثقػػػػة ف

 قطاعات سوؽ العمؿ وباألخص القطاع الخاص".

ـــي ســـوق  .8 ـــة ف ـــى مـــن المـــوارد البشـــرية الوطني ـــة نســـبة أعم تشـــكل المـــوارد البشـــرية المغترب

 العمل.

 وتسػػاوي" موافػػؽ"  اإلجابػػة ىػػي نسػػبة أعمػػى بػػأف ،(16) رقػػـ الجػػدوؿ اتبيانػػ خػػالؿ مػػف يتضػػح

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ 36.8%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 49.7

، ويشػػير 861..بػػانحراؼ معيػػاري  1.621(، أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذه الفقػػرة 17)

 .18.27حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار ىػػو الرابػػع مػػف و ترتيػػب ىػػذه الفقػػرة 

وبمػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػف مسػػػتوى المعنويػػػة  .....بداللػػة إحصػػػائية 
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ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة المتوسػػط  5...

، ذه العبػػارةػػػػػة مػػوافقيف عمػػى محتػػوى ىالمشػػاركيف فػي الدراسػػ، ممػػا يشػػير إلػػى أف 3المػرجح أكبػػر مػػف 

ي ػػػػػػػة فػػػػػػػالبشػػػرية الوطني أي مػػوافقيف عمػػػى "تشػػػكؿ المػػػوارد البشػػػرية المغتربػػػة نسػػػبة أعمػػػى مػػػف المػػػوارد

 وؽ العمؿ".ػػػػس

 نظرة المجتمع المتدنية لمتعميم الفني تحول دون توجو العنصر البشري اليو.  .9

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة " موافػػػؽ بشػػػدة" 16الجػػػدوؿ رقػػػـ ) يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات 

دوؿ ػػػػػػػػػػػ%، ويتضػػح مػػف بيانػػات الج33.5ؽ" وتسػػاوي ػػػػػ%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "مواف45.9وتسػػاوي 

، 987..اري ػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػبانح 4.16(، أف قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػذه الفقػػػػرة 17رقػػػػـ )

فقػػرة ىػػو الخػػامس مػػف حيػػث أتفػػاؽ المبحػػوثيف، فيمػػا كانػػت إحصػػاءه االختبػػار ويشػػير ترتيػػب ىػػذه ال

وبمػػػا أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار أصػػػغر مػػػف مسػػػتوى  .....بداللػػػة إحصػػػائية .2..16

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيػػث اف قيمػػة  5...المعنويػػة 

دة عمػػػى ػػػػػػػػف بشػػػػػػػػممػػػا يشػػػير إلػػػى أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة موافقي ،3المتوسػػػط المػػػرجح أكبػػػر مػػػف 

عمػػى أف " نظػػرة المجتمػػع المتدنيػػة لمتعمػػيـ الفنػػي تحػػوؿ دوف ، أي مػػوافقيف بشػػدة محتػػوى ىػػذه العبػػارة

 توجو العنصر البشري اليو".

ـــــي  .10 ـــــي والفن ـــــيم التقن ـــــة لمتعم ـــــة الوطني ـــــل والييئ ـــــين وزارة العمـــــل والتأىي وجـــــود تواصـــــل ب

 نظومة مشتركة توضح نقاط القوى والضعف بكل من المخرجات وسوق العمل.لم

(، بػػػأف أعمػػػى نسػػػبة ىػػػي اإلجابػػػة "غيػػػر موافػػػؽ" 16يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 

%، ويتضػػح مػػف بيانػػات 32.4%، وتمييػػا نسػػبة اإلجابػػة "غيػػر موافػػؽ بشػػدة" وتسػػاوي 41.6وتسػػاوي 

اري ػمعيػػػػػ راؼػػػػػػػػػنحاب 2.22سػػػػػابي المػػػػرجح ليػػػػػذه الفقػػػػرة (، أف قيمػػػػة المتوسػػػػػط الح17الجػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

، ويشػػػير ترتيػػػب ىػػػذه الفقػػػرة ىػػػو السػػػابع مػػػف حيػػػث أتفػػػاؽ المبحػػػوثيف، فيمػػػا كانػػػت إحصػػػاءه 1.271
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وبمػػا أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لالختبػػار أصػػغر مػػف  .....بداللػػة إحصػػائية  8.386-االختبػػار 

ث ػػػػػػػػػػلمتوسػػط الحسػػابي المػػرجح دالػػة إحصػػائيًا، وحيممػػا يػػدؿ عمػػى أف قيمػػة ا 5...مسػتوى المعنويػػة 

، ممػػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف 3صػػغر مػػف أاف قيمػػة المتوسػػط المػػرجح 

ؿ والتأىيػػػؿ ػػػػػػعمػػػى محتػػػوى ىػػػذه العبػػػارة ، أي غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف "وجػػػود تواصػػػؿ بػػػيف وزارة العم

لمنظومػػػة مشػػػتركة توضػػػح نقػػػاط القػػػوى والضػػػعؼ بكػػػؿ مػػػف  والييئػػػة الوطنيػػػة لمتعمػػػيـ التقنػػػي والفنػػػي

 وؽ العمؿ".المخرجات وس

 :اختبار فرضيات الدراسة7.3

المنػػػاىج تقؿ المػػػوارد البشػػػرية )المقػػػررات و تركػػػز ىػػػذه الفقػػػرة عمػػػى قيػػػاس أثػػػر المتغيػػػر المسػػػ

عمػػػؿ، الدراسػػية، العمميػػػة التدريبيػػػة، التخصصػػػات المعتمػػػدة( عمػػى المتغيػػػر التػػػابع احتياجػػػات سػػػوؽ ال

نحػػدار البسػػيط لمعرفػػة معنويػػة األثػػر وكػػذلؾ معرفػػة نسػػبة تفسػػير إلواسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب تحميػػؿ ا

 التبايف في المتغير التابع مف قبؿ المتغير المستقؿ.

 ينص الفرض الرئيسي عمى: 

  (يوجد أثر معنوي )دال إحصائيًا( لمموارد البشرية المؤىمة عمى احتياجات سوق العمل)

احػػث بتقسػػيـ ىػػذا الفػػرض إلػػى ثػػالث فػػروض فرعيػػة وذلػػؾ وفقػػًا لعناصػػر المػػوارد وقػػد قػػاـ الب

 البشرية المؤىمة.
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 اختبار الفرضية الفرعية األولى:

 .احتياجات سوق العمل فييوجد أثر معنوي )دال إحصائيًا( لممقررات والمناىج الدراسية 

 Simple linearلبسػيط نحػدار اإلىػذه الفرضػية اسػتخدـ الباحػث أسػموب تحميػؿ ا الختبػار

regression ات ػػػػػػػػػوذلػػػؾ لمعرفػػػة أثػػػر المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػية )كمتغيػػػر مسػػػتقؿ( عمػػػى احتياج

ار ػػػػػػػػػػػػاختب (18 )دوؿ رقػػػـػسػػػوؽ العمػػػؿ )كمتغيػػػر تػػػابع(، ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات الػػػواردة بالجػػػ

بمسػػػتوى داللػػػة  13.629 تسػػػاوي tلمعنويػػػة معامػػػؿ االنحػػػدار حيػػػث سػػػجمت قيمػػػة احصػػػاءة اختبػػػار 

% ممػػا يعنػػى وجػػود أثػػر معنػػوي "داؿ إحصػػائيًا" 5صػػغر مػػف مسػػتوى المعنويػػة أوىػػذه القيمػػة  .....

 لممقررات والمناىج الدراسية )كمتغير مستقؿ( عمى احتياجات سوؽ العمؿ )كمتغير تابع(.

 ناىج الدراسية.ر المقررات والمحو لم رتباطإل نحدار ونتائج اإل : اختبار معامتت ا18 جدول رقم

 الحد المطمق المتغير المستقل
B0 

 معامل االنحدار
B1   T قيمة  مستوى  

 الداللة
القرار عند 

0.05مستوى   
المقررات والمناىج 

 الدراسية
1.962 0.492 )+(  

13.62
9 

0.000 *  داؿ 

ؽ ػػػػػػػوذج الموفػػػػػػنحػػػدار فػػػي النمإلتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ حيػػػث أف اشػػػارة معامػػػؿ ا

 فػػػي( يشػػػير ذلػػػؾ إلػػػى أف تػػػأثير المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػية )كمتغيػػػر مسػػػتقؿ( +492..بػػػة )موج

يجػػػػابي، أي كممػػػػا زاد االىتمػػػػاـ قػػػػيـ "المقػػػػررات والمنػػػػاىج إاحتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ )كمتغيػػػػر تػػػػابع( 

 الدراسية" ارتفعت قيـ "احتياجات سوؽ العمؿ".

 تغير التابع عمى المتغيرات المستقمةنحدار الما: بعض اإلحصاءات المتعمقة بنموذج  19جدول
 ر المقررات والمناىج الدراسية.حو لم

 معامل
ن وارتباط بيرس  r   

معامل التحديد 
 %  

التباين الغير مفسر 
% 

 احصاءة ديربن واتسون
Durbin-Watson 

0.710 50.4 49.6 1.677 
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R) سػػػػجمت قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد
2
التغيػػػػرات التػػػػي تحػػػػدث فػػػػي  وىػػػػذا يعنػػػػي أف (50.4%=

ير ػػػػف التغػػػػ% م4..5المتغيػػر المسػػتقؿ )المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية( مسػػئولة عػػف تفسػػير مػػا نسػػبتو 

 % مف التغير في المتغيػر التػابع 49.6في المتغير التابع )احتياجات سوؽ العمؿ(، وىناؾ ما نسبتو 

 .Random error يرجع إلى عوامؿ أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي

نحػػػػػػػػدار إلرتبػػػػػػػػاط الػػػػػػػػذاتي لمبػػػػػػػػواقي الناتجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف معادلػػػػػػػػة االوالختبػػػػػػػػار وجػػػػػػػػود مشػػػػػػػػكمة ا

Autocorrelation  تػػػـ حسػػػاب قيمػػػة احصػػػاءة ديػػػربف واتسػػػوفDurbin-Watson  والتػػػي تسػػػاوي

ممػا يشػير إلػى عػدـ وجػود  (Du, 2)نجد أف ىذه القيمة تقع بػيف  43الجدوؿبوبالنظر لمقيـ  1.677

 Auto correlationاط الذاتي لمبواقي الناتجة مف معادلة االنحدار رتبإلمشكمة ا

 وبذلؾ يكوف النموذج الموفؽ عمى الصورة:

)000.0()000.0(

X4920.962.1Y 1
 

ومنحنػػى   Histogramنحػػدار الموفػػؽ، قػػاـ الباحػػث برسػػـ شػػكؿإلولمتحقػػؽ مػػف صػػالحية نمػػوذج ا
 التوزيع الطبيعي كالتالي:

Regression Standardized Residual

2.50

2.00

1.50

1.00

.50

0.00

-.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

-3.50

Histogram

Dependent Variable: لمعلا قوس تاجايتحا

F
re

q
u
e
n
c
y

80

60

40

20

0

Std. Dev = 1.00  

Mean = 0.00

N = 185.00

 
لمحور  الموفق االنحدارعي لبواقي نموذج منحنى التوزيع الطبيالمدرج التكراري و  (:5الشكل )

 المقررات والمناىج الدراسية.
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: لمعلا قوس تاجايتحا
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لمحــور المقــررات والمنــاىج  الموفــق نحــدارال ا(: التوزيــع االحتمــالي ألخطــاء نمــوذج 6الشــكل )
 الدراسية.

يػػػع نحػػػدار مػػػف التوز إلاقتػػػراب التوزيػػػع االحتمػػػالي لبػػػواقي نمػػػوذج ا 6، 5يتبػػػيف مػػػف الشػػػكميف 

ات ػػػػػػػنحػػػدار المقػػػدرة وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع افتراضإلالطبيعػػػي المعيػػػاري ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى مصػػػداقية معادلػػػة ا

 طريقة تقدير المربعات الصغرى.

 نتائج تحميل الفرضية الفرعية األولى:

قبػػوؿ الفرضػػية الفرعيػػة األولػػى والتػػي تػػنص عمػػى: وجػػود أثػػر معنػػوي )داؿ إحصػػائيًا( لممقػػررات      

 اسية عمى احتياجات سوؽ العمؿ والمناىج الدر 

 يمكف صياغة المعادلة التي تربط بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع كما يمي:

 المقررات والمناىج الدراسية×  0.492+  1.962احتياجات سوق العمل = 

بب مف المعادلة السابقة يتضح أف كؿ زيادة بمقدار وحدة واحدة في المقررات والمنػاىج الدراسػية تتسػ

 في احتياجات سوؽ العمؿ. 492..في زيادة قدراىا 
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

  .احتياجات سوق العمل فييوجد أثر معنوي )دال إحصائيًا( لمبرامج العممية" التدريبية المتاحة  

 Simple linearنحػػدار البسػػيط إلالختبػػار ىػػذه الفرضػػية اسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب تحميػػؿ ا     

regression فػػػػػية  )كمتغيػػػػػر مسػػػػػتقؿ( ػػػػػػػػرفة أثػػػػػر البػػػػػرامج "العمميػػػػػة" التدريبيػػػػػة المتاحػػػػػػػػوذلػػػػػؾ لمع 

 .2ـ ػدوؿ رقػػػػػػػػػػاحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ  )كمتغيػػػر تػػػابع(، ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات الػػػواردة بالج

بمسػػتوى  12.117تسػػاوي  tاختبػػار لمعنويػػة معامػػؿ االنحػػدار حيػػث سػػجمت قيمػػة احصػػاءة اختبػػار 

% ممػػػا يعنػػػى وجػػػود أثػػػر معنػػػوي "داؿ 5صػػػغر مػػػف مسػػػتوى المعنويػػػة أوىػػػذه القيمػػػة  000..داللػػػة 

وؽ العمػػػػؿ  ػػػػػػػػاحتياجػػػػات سفػػػػي إحصػػػػائيًا" لمبػػػػرامج "العمميػػػػة" التدريبيػػػػة المتاحػػػػة  )كمتغيػػػػر مسػػػػتقؿ( 

 )كمتغير تابع(.

 لمحور العممية التدريبية. رتباطإل نحدار ونتائج اإل : اختبار معامتت ا20جدول رقم 

 متغير المستقلال
 الحد المطمق

B0 
معامل 
 Tقيمة  B1 االنحدار 

مستوى 
 الداللة

القرار عند 
 0.05مستوى 

البرامج "العممية" التدريبية 
 المتاحة 

 داؿ * 0.000 12.117 )+( 0.379 2.526

وفؽ ػػػػػػػوذج المػػػػػػفػػػي النم دارنحػػػالاتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ حيػػػث أف اشػػػارة معامػػػؿ 

( يشير ذلؾ إلى أف تأثير البرامج "العمميػة" التدريبيػة المتاحػة  )كمتغيػر مسػتقؿ( 379..موجبة ))+(

عمػػى احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ )كمتغيػػر تػػابع( ايجػػابي، أي كممػػا زاد االىتمػػاـ قػػيـ "البػػرامج "العمميػػة" 

 التدريبية المتاحة" ارتفعت قيـ "احتياجات سوؽ العمؿ".
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 موذج انحدار المتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة: بعض اإلحصاءات المتعمقة بن21جدول 
 لمحور العممية التدريبية.

 معامل
ارتباط بيرسون   r 

معامل التحديد  
% 

التباين الغير 
 مفسر %

 احصاءة ديربن واتسون
Durbin-Watson 

0.667 44.2 55.8 1.527 

R) سػػػػجمت قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد
2
عنػػػػي أف التغيػػػػرات التػػػػي تحػػػػدث فػػػػي وىػػػػذا ي (44.2%=

% مػػف 44.2المتغيػػر المسػػتقؿ )البػػرامج "العمميػػة" التدريبيػػة المتاحػػة( مسػػئولة عػػف تفسػػير مػػا نسػػبتو 

ر فػػػي ػػػػػػ% مػػػف التغي55.8التغيػػػر فػػػي المتغيػػػر التػػػابع )احتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ(، وىنػػػاؾ مػػػا نسػػػبتو 

 .Random errorأ العشوائي المتغير التابع يرجع إلى عوامؿ أخرى باإلضافة إلى حد الخط

حػػػػػػػػدار إلنرتبػػػػػػػػاط الػػػػػػػػذاتي لمبػػػػػػػػواقي الناتجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف معادلػػػػػػػػة اإلوجػػػػػػػػود مشػػػػػػػػكمة ا والختبػػػػػػػػار

Autocorrelation  تػػػـ حسػػػاب قيمػػػة احصػػػاءة ديػػػربف واتسػػػوفDurbin-Watson  والتػػػي تسػػػاوي

ود ممػا يشػير إلػى عػدـ وجػ (Du, 2)نجد أف ىػذه القيمػة تقػع بػيف  (1)وبالنظر لمقيـ الجدولية 1.527

 Auto correlationمشكمة االرتباط الذاتي لمبواقي الناتجة مف معادلة االنحدار 

 وبذلؾ يكوف النموذج الموفؽ عمى الصورة:

)000.0()000.0(

X3790.526.2Y 1
 

ومنحنػػى   Histogramولمتحقػػؽ مػػف صػػالحية نمػػوذج االنحػػدار الموفػػؽ، قػػاـ الباحػػث برسػػـ شػػكؿ 
  التوزيع الطبيعي كالتالي:

                                                           
 DW   : DL = 1.053   DU = 1.189قيم جدولية مستخرجة من جداول  (1)
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لمحور  نحدار الموفقإل : المدرج التكراري ومنحنى التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج ا(7الشكل )

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual العممية التدريبية.

Dependent Variable: لمعلا قوس تاجايتحا
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 لمحور العممية التدريبية. نحدار الموفقال (: التوزيع االحتمالي ألخطاء نموذج ا8الشكل )

زيػػػع نحػػػدار مػػػف التو إلاقتػػػراب التوزيػػػع االحتمػػػالي لبػػػواقي نمػػػوذج ا 8، 7يتبػػػيف مػػػف الشػػػكميف 

ات ػػػػػع افتراضػػػػػػنحػػػدار المقػػػدرة وىػػػذا يتفػػػؽ مإلالطبيعػػػي المعيػػػاري ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى مصػػػداقية معادلػػػة ا

 طريقة تقدير المربعات الصغرى.

 نتائج تحميل الفرضية الفرعية الثانية:

قبػػػوؿ الفرضػػػية الفرعيػػػة الثانيػػػة والتػػػي تػػػنص عمػػػى: وجػػػود أثػػػر معنػػػوي )داؿ إحصػػػائيًا( لمبػػػرامج     

  .لتدريبية المتاحة  عمى احتياجات سوؽ العمؿ"العممية" ا
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 يمكف صياغة المعادلة التي تربط بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع كما يمي:

 البرامج "العممية" التدريبية المتاحة  ×  0.379+  2.526احتياجات سوق العمل  = 

ة" ػػػػػػػػػج "العمميػػػػػػػػبراممػػػػف المعادلػػػػة السػػػػابقة يتضػػػػح أف كػػػػؿ زيػػػػادة بمقػػػػدار وحػػػػدة واحػػػػدة فػػػػي ال

 في احتياجات سوؽ العمؿ. 379..التدريبية المتاحة  تتسبب في زيادة قدراىا 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

  .احتياجات سوق العمل فييوجد أثر معنوي )دال إحصائيًا( لمتخصصات المعتمدة  

 Simple linearلبسػيط نحػدار اإلالختبػار ىػذه الفرضػية اسػتخدـ الباحػث أسػموب تحميػؿ ا

regression  )احتياجػات سػوؽ العمػؿ  فػيوذلؾ لمعرفة أثر التخصصات المعتمدة )كمتغير مستقؿ

وية معامػػػػؿ ػػػػػػاختبػػػػار لمعن 22)كمتغيػػػػر تػػػػابع(، ويتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ البيانػػػػات الػػػػواردة بالجػػػػدوؿ رقػػػػـ 

ذه ػػػػػػػػػػوى .....بمسػػػتوى داللػػػة  13.538تسػػػاوي  tنحػػػدار حيػػػث سػػػجمت قيمػػػة إحصػػػاءه اختبػػػار إلا

% ممػػا يعنػػى وجػػود أثػػر معنػػوي "داؿ إحصػػائيًا" لمتخصصػػات 5صػػغر مػػف مسػػتوى المعنويػػة أالقيمػػة 

 احتياجات سوؽ العمؿ  )كمتغير تابع(. فيالمعتمدة )كمتغير مستقؿ( 

 لمحور التخصصات المعتمدة. رتباطإل نحدار ونتائج اإل : اختبار معامتت ا22جدول رقم 

 لمطمقالحد ا المتغير المستقل
B0 

معامل 
مستوى  Tقيمة  B1 االنحدار 

 الداللة
القرار عند 

 0.05مستوى 
 داؿ * 0.000 13.538 )+( 0.681 1.131   التخصصات المعتمدة

ؽ ػػػػػػػوذج الموفػػػػػػفػػػي النم نحػػػدارالاتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ حيػػػث أف اشػػػارة معامػػػؿ 

المعتمػػػػدة )كمتغيػػػػر مسػػػػتقؿ( عمػػػػى ( يشػػػػير ذلػػػػؾ إلػػػػى أف تػػػػأثير التخصصػػػػات 681..موجبػػػػة ))+(

احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ )كمتغيػػر تػػابع( ايجػػابي، أي كممػػا زاد االىتمػػاـ ب "التخصصػػات المعتمػػدة " 

 ارتفعت قيـ "احتياجات سوؽ العمؿ".
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 : بعض اإلحصاءات المتعمقة بنموذج انحدار المتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة23جدول 
 لمحور التخصصات المعتمدة.

 عاملم
ارتباط بيرسون   r 

معامل التحديد  
% 

التباين الغير 
 مفسر %

 احصاءة ديربن واتسون
Durbin-Watson 

0.707 50.0 50.0 1.272 

R) سػػػػجمت قيمػػػػة معامػػػػؿ التحديػػػػد
2
وىػػػػذا يعنػػػػي أف التغيػػػػرات التػػػػي تحػػػػدث فػػػػي  (50.0%=

% مػػػف التغيػػر فػػػي ...5فسػػير مػػػا نسػػبتو المتغيػػر المسػػػتقؿ )التخصصػػات المعتمػػػدة( مسػػئولة عػػػف ت

% مػػف التغيػػر فػػي المتغيػػر التػػابع ...5المتغيػػر التػػابع )احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ(، وىنػػاؾ مػػا نسػػبتو 

 .Random errorيرجع إلى عوامؿ أخرى باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 

نحػػػػػػػػدار إلالػػػػػػػػذاتي لمبػػػػػػػػواقي الناتجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف معادلػػػػػػػػة ا رتبػػػػػػػػاطالاوالختبػػػػػػػػار وجػػػػػػػػود مشػػػػػػػػكمة 

Autocorrelation  حصػػػاءة ديػػػربف واتسػػػوف اتػػػـ حسػػػاب قيمػػػةDurbin-Watson  والتػػػي تسػػػاوي

ممػا يشػير إلػى عػدـ وجػود  (Du, 2)نجد أف ىػذه القيمػة تقػع بػيف  (2)وبالنظر لمقيـ الجدولية 1.272

 . Auto correlationمشكمة االرتباط الذاتي لمبواقي الناتجة مف معادلة االنحدار 

 الموفؽ عمى الصورة: وبذلؾ يكوف النموذج

)000.0()000.0(

X6810.131.1Y 1
 

ومنحنػػى   Histogramولمتحقػػؽ مػػف صػػالحية نمػػوذج االنحػػدار الموفػػؽ، قػػاـ الباحػػث برسػػـ شػػكؿ 
  التوزيع الطبيعي كالتالي:

                                                           

 DW :DL = 1.053   DU = 1.189قيـ جدولية مستخرجة مف جداوؿ  (2)
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لمحور  الموفق نحدارال ا(: المدرج التكراري ومنحنى التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج 9الشكل )

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual التخصصات المعتمدة.

Dependent Variable: لمعلا قوس تاجايتحا
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 لمحور التخصصات المعتمدة. الموفق نحدارال ا(: التوزيع االحتمالي ألخطاء نموذج 10الشكل )

نحػػػدار مػػػف التوزيػػػع إلاقتػػػراب التوزيػػػع االحتمػػػالي لبػػػواقي نمػػػوذج ا .9،1يتبػػػيف مػػػف الشػػػكميف 

ات ػػػػػػػنحػػػدار المقػػػدرة وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع افتراضإلالطبيعػػػي المعيػػػاري ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى مصػػػداقية معادلػػػة ا

 قة تقدير المربعات الصغرى.طري

 نتائج تحميل الفرضية الفرعية الثالثة:

ًا( ػػػػػػػػػػػػػقبػػػػػػوؿ الفرضػػػػػػية الفرعيػػػػػػة الثالثػػػػػػة والتػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى: وجػػػػػػود أثػػػػػػر معنػػػػػػوي )داؿ إحصائي    

 .احتياجات سوؽ العمؿ فيلمتخصصات المعتمدة 
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 ما يمي:يمكف صياغة المعادلة التي تربط بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع ك

 التخصصات المعتمدة×  0.681+  1.131احتياجات سوق العمل  = 

مػػف المعادلػػة السػػابقة يتضػػح أف كػػؿ زيػػادة بمقػػدار وحػػدة واحػػدة فػػي التخصصػػات المعتمػػدة   

 في احتياجات سوؽ العمؿ. 681..تتسبب في زيادة قدراىا 
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 الفصل الرابع

 النتائج والتوصوات
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ج                                                                                   ـالنتائ 3.6  

 :النتائج التالية ىلإيذه الدراسة تـ التوصؿ ب مف خالؿ تحميؿ البيانات المتعمقة

شػػػارة إ، حيػػػث أف سػػػية ومخرجػػػات المعاىػػػد الفنيػػػةالدراممقػػػررات والمنػػػاىج ليوجػػػد تػػػأثير معنػػػوي  .1

يجػػابي إ"+"( أي أف المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية ليػػا تػػأثير  492..معامػػؿ االنحػػدار موجبػػة )

ولػػى التػػي تبنتيػػا أل، وىػػذه النتيجػػة تؤكػػد صػػحة الفرضػػية الفرعيػػة امخرجػػات المعاىػػد الفنيػػة فػػي

 مخرجات المعاىد الفنية. فية الدراسة، يوجد أثر معنوي لممقررات والمناىج الدراسي

شػػػارة معامػػػؿ إمعمميػػػات التدريبيػػػة ومخرجػػػات المعاىػػػد الفنيػػػة ، حيػػػث أف ليوجػػػد تػػػأثير معنػػػوي  .2

يجػػػابي عمػػػى مخرجػػػات إ"+"( أي أف العمميػػػات التدريبيػػػة ليػػػا تػػػأثير  379..موجبػػػة ) نحػػػدارالا

بنتيػػا الدراسػػة، يوجػػد المعاىػػد الفنيػػة، وىػػذه النتيجػػة تؤكػػد صػػحة الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة التػػي ت

 مخرجات المعاىد الفنية. فيأثر معنوي لمعمميات التدريبية  

شػػارة معامػػؿ إمتخصصػػات المعتمػػدة ومخرجػػات المعاىػػد الفنيػػة ، حيػػث أف ليوجػػد تػػأثير معنػػوي  .3

ى ػػػػػػػػػابي عمػػػػػػػػػيجإ"+"( أي أف التخصصػػػػػػات المعتمػػػػػػدة ليػػػػػػا تػػػػػػأثير  681..االنحػػػػػدار موجبػػػػػػة )

وىػػػػذه النتيجػػػػة تؤكػػػػد صػػػػحة الفرضػػػػية الفرعيػػػػة الثالثػػػػة التػػػػي تبنتيػػػػا مخرجػػػػات المعاىػػػػد الفنيػػػػة، 

 الدراسة، يوجد أثر معنوي لمتخصصات المعتمدة عمى مخرجات المعاىد الفنية.

اؿ، ػػػػػػػػػػػػػػؿ الفعػػػػػػػػاؿ والتواصػػػػػوجػػػود قصػػػور فػػػي المقػػػررات والمنػػػاىج التػػػي تتعمػػػؽ بميػػػارات االتص .4

ي ػػػػػػػػيعنذا ػػػػػػوى ،846..بػػانحراؼ معيػػاري  .4.2 حيػػث كانػػت قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح

ة لميػػػػػارات ػػػػػػػػػػػػالمشػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػة مػػػػػوافقيف عمػػػػػى "افتقػػػػار المقػػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسي أف

 االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ". 

ث ػػػػػداع، حيػػػػػػيوجػػد ضػػػعؼ فػػػي المقػػػررات والمنػػػاىج الدراسػػػية التػػي تيػػػتـ بميػػػارات التفكيػػػر واالب .5

يعنػػػػي أف وىػػػػذا  ،951..بػػػػانحراؼ معيػػػػاري  6..4لمتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح كانػػػػت قيمػػػػة ا
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ـ ػػػػػػػػػػػػػػػي تيتػػػػػػػالمشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة مػػػػوافقيف عمػػػػى "ضػػػػعؼ المقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية الت

 بالتفكير االبداعي".

ي ػػػػػػي والميدانػػػػػىنػػاؾ قصػػور فػػي المقػػررات والمنػػاىج الدراسػػية التػػي تعتمػػد عمػػى التػػدريب العمم .6

بػػػػانحراؼ  .2.6أكثػػػػر مػػػػف الجانػػػػب النظػػػػري، حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي المػػػػرجح 

اد ػػػػػػػػػػػػػى "اعتمػػػػػػػػػػػيعنػػػػػي أف المشػػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػػة غيػػػػػر مػػػػػوافقيف عم ، وىػػػػػذا979..معيػػػػػاري 

 المقررات والمناىج الدراسية عمى الجانب العممي والميداني أكثر مف الجانب النظري".

ررات والمنػػػػػاىج ػػػػػػػػػػػتعػػػػػديؿ المقالمػػػػػدربيف ال يؤخػػػػػذ بيػػػػػا عنػػػػػد وضػػػػػع و  اراء أظيػػػػػرت الدراسػػػػػة أف .7

، 1.431اري ػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػبانح 1.99الدراسػػػية، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح 

يعنػػػي أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػى أف "اراء المػػػدربيف يؤخػػػذ بيػػػا عنػػػد  وىػػػذا

 اىج الدراسية".وضع وتعديؿ المقررات والمن

اإلىماؿ في توفر شػروط الصػحة والسػالمة المينيػة داخػؿ المعاىػد، حيػث كانػت قيمػة النقص و  .8

يعنػػػي أف المشػػػاركيف فػػػي  ، وىػػػذا1.3.2بػػػانحراؼ معيػػػاري  2.31المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح 

ؿ المعامػػػػؿ ػػػػػػػػػػالمة المينيػػػػة داخػػػػػػػػػػ"تػػػػوفر الشػػػػروط الصػػػػحة و الس ىالدراسػػػػة غيػػػػر مػػػػوافقيف عمػػػػ

 والورش".

ة ػػػػػػػػالعممية و ػػػػػػػػػػال يوجػػػػػد تغييػػػػػر فػػػػػي البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة وذلػػػػػؾ لعػػػػػدـ مواكبتيػػػػػا التطػػػػػورات العممي .9

اري ػػػػػػراؼ معيػػػػػبانح 1.99حيػػث كانػػت قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح  ،لمتكنولوجيػػا الحديثػػة

دريبيػػػة الت رامجػػػػػػػػػأف "الب ىيعنػػػي أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػ ، وىػػػذا1.327

 العممية لمتكنولوجيا الحديثة".تواكب التطورات العممية و 

، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة لمشػػػرفيف عنػػػد وضػػػع الخطػػػة التدريبيػػػةاعػػػدـ االىتمػػػاـ بػػػعراء المػػػدربيف و  .10

أف المشػػاركيف  ي شػػير إلػػى ذاػػػػػػ، وى1.327بػػانحراؼ معيػػاري  1.99المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح 
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ر ػػػػػػػػػػػػالتقاري ىػػػػػػػػالعتمػػػاد فػػػي وضػػػع الخطػػػة التدريبيػػػة عمفػػػي الدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػي أف "ا

 الدورية أف يمدىا المدربوف والمشرفوف وغيرىـ مف المسؤوليف".

عػػدـ مشػػاركة القطاعػػات العامػػة والخاصػػة فػػي دعػػـ و تمويػػؿ العمميػػة التدريبيػػة، حيػػث كانػػت  .11

يعنػػي أف  شػػير إلػػى، وىػػذا ي  1.179بػػانحراؼ معيػػاري  1.99قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح 

ي القطػػاعيف ػػػػػتػػدريب فأف" دعػػـ و تمويػػؿ بػػرامج ال ىالمشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف عمػػ

 ".العاـ والخاص

العائػػد المػػادي عنػػد اختيػػار التخصػػص، حيػػث كانػػت قيمػػة المتوسػػط  ىالمتػػدربيف ينظػػروف إلػػ .12

الدراسػػػػة يعنػػػػي أف المشػػػػاركيف فػػػػي  ، وىػػػػذا63..1بػػػػانحراؼ معيػػػػاري 4.22الحسػػػػابي المػػػػرجح 

 موافقيف عمي أف "ينظر إلي التخصص مف خالؿ العائد المادي في اختياره مف المتدرب".

وجػػود تخصصػػات داخػػؿ المعاىػػد وىػػي غيػػر موجػػودة فػػي سػػوؽ العمػػؿ، حيػػث كانػػت قيمػػة  .13

يعنػػػي أف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة  ، وىػػػذا....1بػػػانحراؼ معيػػػاري  4.26المتوسػػػط الحسػػػابي

 يس ليا مكاف في سوؽ العمؿ"."وجود تخصصات ل ىموافقيف عم

سوؽ العمؿ بحاجػة إلػي تخصصػات غيػر موجػودة فػي المعاىػد التدريبيػة، حيػث كانػت قيمػة  .14

أف المشػػػػاركيف فػػػػي  ، وىػػػػذا ي شػػػػير إلػػػػى744.. بػػػػانحراؼ معيػػػػاري  4.45المتوسػػػػط الحسػػػػابي 

أف "سػػػوؽ العمػػػؿ بحاجػػػة إلػػػي تخصصػػػات غيػػػر موجػػػودة فػػػي المعاىػػػد  ىالدراسػػػة مػػػوافقيف عمػػػ

 ية".التدريب

رشػػػاد المينػػػي فػػػي توجيػػػو ومسػػػاعدة المتػػػدرب لتخصصػػػات معينػػػة، إلاقصػػػور ادارة التوجيػػػو و  .15

ي ػػػػػػػػيعن ذاػػػػػػػ، وى32..1بػػانحراؼ معيػػاري  4.46حيػػث كانػػت قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي المػػرجح 

ؽ ػػػػػػػػاالرشػػاد المينػػي فيمػػا يتعمدارة التوجيػػو و إ"ضػػعؼ  ىوافقيف عمػػأف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة مػػ

 اختيار التخصص مف قبؿ المتدرب".في 
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، حيػػث مػػف الوطنيػػة فػػي سػػوؽ العمػػؿ الً بػػة بػػدالثقػػة فػػي المػػوارد البشػػرية المغتر  االعتمػػاد أو .16

يعنػػػػي أف ، وىػػػػذا 881..بػػػػانحراؼ معيػػػػاري  4.21لمػػػػرجح كانػػػػت قيمػػػػة المتوسػػػػط الحسػػػػابي  ا

ف ػػػػػػم الً دػػػػػػػػة بػػػػػػػالمػػػوارد البشػػػرية المغترب ى"االعتمػػػاد عمػػػ ىالمشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػوافقيف عمػػػ

 الموارد البشرية الوطنية في سوؽ العمؿ".

معالجتيػػػا اف ء المخرجػػػات لتحديػػد جوانػػػب الضػػعؼ و ال تتػػابع المعاىػػد التدريبيػػػة مسػػتوى أدا .17

بػػػانحراؼ  8..2وجػػػدت ودعػػػـ جوانػػػب القػػػوى، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي المػػػرجح 

" تتػػػابع المعاىػػػد ىدراسػػػة غيػػػر مػػػوافقيف عمػػػيعنػػػي أف المشػػػاركيف فػػػي ال ، وىػػػذا1.186معيػػػاري 

العمػػػػػؿ عمػػػػػي اراتيـ و ػػػػػػػػػػػػػتحديػػػػػد جوانػػػػػب الضػػػػػعؼ فػػػػػي ميالتدريبيػػػػػة مسػػػػػتوى أداء مخرجاتيػػػػػا ل

 معالجتيا".

تقنػػػي والفنػػػي لمنظومػػػة ال يوجػػػد ربػػػط بػػػيف وزارة العمػػػؿ والتأىيػػػؿ والييئػػػة الوطنيػػػة لمتعمػػػيـ ال .18

راؼ معيػػػاري ػػػػػبانح 2.22بي المػػػرجح ، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػامشػػػتركة بمػػػا ينبغػػػي

ف ػػػػػػط بيػػػػػود ربػػػػػػ"وج ىأف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة غيػػر مػػوافقيف عمػػ ، وىػػذا ي شػػير إلػػى 1.271

 الفني لمنظومة مشتركة بينيما".الييئة الوطنية لمتعميـ التقني و بيف التأىيؿ و و  وزارة العمؿ 

الذيف لػيس لػدييـ ذي يعتبرونو خاص لمطمبة الفني المتدنية لممجتمع لمتعميـ التقني و النظرة ال .19

 4.16ح ػػػػػػػػػػػػػابي المرجػػػػػػػػػػيث كانػػػػػت قيمػػػػػة المتوسػػػػػط الحسػػػػػػػلتعميـ العػػػػػاـ، حبػػػػػا القػػػػػدرة لاللتحػػػػػاؽ

رة ػػػػػػػػ"نظ ىػػػػػػػػيعنػػػػي أف المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة مػػػػوافقيف عموىػػػػذا  987..راؼ معيػػػػاري ػػػػػػػػػبانح

 جو العنصر البشري اليو".المجتمع المتدنية لمتعميـ الفني تحوؿ دوف تو 
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:اتـالتوصي 4.6  

 تية:ألالتوصيات ا ىلإبناًء عمى ما جاء في العرض السابؽ لمنتائج، فقد توصمت ىذه الدراسة   

ؿ ػػػػػػاؿ والتواصػػػػػػػػوالمناىج الدراسية المتعمقة بميارات االتص ،العمؿ عمى تطوير المقررات .1

 الفعاؿ.

 يارات التفكير واالبداع.ممناىج الدراسية الخاصة بوال ،بالمقررات ىتماـالازيادة  .2

 دارة المعاىد عمى التدريبات الميدانية لممتدربيف.إالتركيز مف قبؿ  .3

نيـ حمقة إل، عديؿ المقررات والمناىج الدراسيةوت ،دربيف عند وضعالم  عراء ب االىتماـضرورة  .4

 دارة والمتدربيف.إلالوصؿ بيف ا

 والورش شروط الصحة والسالمة المينية. ،ميع المعامؿتتوفر في ج وصي الباحث بأف  ي   .5

 جيزة المستخدمة في عممية التدريب.ألمواصمة تحديث وتطوير كافة ا .6

د، وذلؾ ػػػػػػػػػػػػػدارة المعاىإ  بؿ توفير فرص مشاركة المدربيف والمشرفيف عمى العممية التدريبية مف ق   .7

 في وضع الخطة التدريبية.  

 في دعـ وتمويؿ العممية التدريبية. ،بعد القطاعيف العاـ والخاصلتي ت  التعرؼ عمى العوامؿ ا .8

 .سوؽ العمؿ تتماشى مع متطمبات ،عادة النظر في فتح تخصصات جديدةإتسريع عممية  .9

ـ ػػػػػ، التي مف خالليا يكوف المتدرب عمى فيرشاد المينيإلبإدارة التوجيو واىتماـ إلزيادة ا .10

 .ودراية تامة عف التعميـ الفني

ضرورة دمج و  ،تطمبات سوؽ العمؿتتماشى مع م العمؿ عمى تقميص التخصصات التي ال .11

 ، وتقميؿ التركيز عمى الكوادر المغتربة.وطنية مف المخرجات في سوؽ العمؿوأشراؾ الكوادر ال

، حتى توى أداء مخرجاتيا  في سوؽ العمؿدارة المعاىد بمتابعة مسإيوصي الباحث بأف تقوـ  .12

 تحديد ومعرفة جوانب الضعؼ لمقضاء عمييا وجوانب القوى لدعميا. ىلإصوؿ يتسنى ليا الو 
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والتأىيػػؿ والييئػػة الوطنيػػة لمتعمػػيـ التقنػػي  ،العمػػؿ عمػػى تفعيػػؿ منظومػػة مشػػتركة بػػيف وزارة العمػػؿ .13

 والفني.

وذلػػؾ مػػف  ،معالجػػة وتصػػحيح  النظػػرة المتدنيػػة لمجتمعنػػا لاللتحػػاؽ بالدراسػػة فػػي التعمػػيـ الفنػػي .14

 خالؿ:

واالجتماعيػة التػي تحػوؿ دوف ألتحػاؽ الطػالب المتفػوقيف دراسػيًا  ،رؼ عمػى العوامػؿ النفسػيةالتع. أ

 لمدراسة بالتعميـ الفني.

 الب نحو الدراسة بالتعميـ الفني.الط   اتجاىاتضعؼ  ىلإالتعرؼ عمى الظروؼ التي تؤدي . ب

 جػ. الرفع مف مستوى ثقافة المجتمع في مجاؿ التعميـ الفني.

 لمقترحةالدراسات ا 5.6

 ثرىا في جودة مخرجات المعاىد التدريبية.أالبرامج التدريبية الحديثة و  استخداـ .1

 دور القطاع الخاص في رفع كفاءة مخرجات المعاىد التدريبية.  .2
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 قائمة المراجع والمصادر

 تب:أواًل الك  

مات ػػػػػػػػػلمنضمفيػػػـو ومراحػػػؿ وأخالقيػػػات مينػػػة التػػػدريب با (7..2مػػػدحت محمػػػد ) ،رأبػػػو النصػػػ .1

 جميورية مصر العربية. ،القاىرة ، والتوزيعر يتراؾ لمنشإ ولى،ألالعربية، الطبعة ا

ات التعميميػػػػة، الطبعػػػػة ػػػػػػػػػػػدارة المػػػػوارد البشػػػػرية فػػػػي المؤسسإ (2.11أبػػػػو شػػػػندي، سػػػػعد عػػػػامر) .2

   .عماف، االردف دار أسامة لمنشر والتوزيع، ،االولى

فاء لمنشػػػػر ػدار صػػػػارد البشػػػػرية ،الطبعػػػػة الثانيػػػػة، دارة المػػػػو إ( ...2ة، نػػػػادر أحمػػػػد )خأبػػػػو شػػػػي .3

  .عماف، االردف، والتوزيع

، ؿ لمنشػػػػرػػػػػػػػدار وائولػػػػى، ألدارة المػػػػوارد البشػػػػرية، الطبعػػػػة اإ( 1..2طي، سػػػػعاد نػػػػائؼ )ؤ برنػػػػو  .4

  .االردف  ،عماف

المركػػػز ولػػػى، أل( تقنيػػػات التوجيػػػو المينػػػي لمبػػػاحثيف عػػػف عمػػػؿ، الطبعػػػة ا7..2بمحسػػػف، فػػػؤاد) .5

 بنغازي ، ليبيا.العربي لتنمية الموارد البشرية 

 المركػػز ولػػى، ألعػػداد مػػدربي التػػدريب المينػػي، الطبعػػة اا  تػػدريب و  (1..2جػػابر، سػػميح أحمػػد ) .6

 .طرابمس، ليبيا المدربيف عدادا  و  الميني لمتدريب العربي

والتػػدريب قنػػي تطػػوير منػػاىج التعمػػيـ الت (3..2الزوبعػػي، عبيػػد محمػػود)و الجنػػابي، عمػػاد حػػاـز  .7

 بنغازي ، ليبيا.المركز العربي لتنمية الموارد البشرية  ولى،ألالميني، الطبعة ا

 اػػػػػػػػػػػػلدني الوفػػػػػاء دارولػػػػػى،ألالطبعػػػػػػػػة ا ،دارة المػػػػػوارد البشػػػػػريةإ( 7..2فظ )حجػػػػػازي، محمػػػػػد حػػػػػا .8

 . االسكندرية، جميورية مصر العربية والنشر الطباعة

 اػػػػػػػلدني اءػػػػػػػػػػػػػػػالوف دار ى،ػػػػػػػػػػاألول ةػػػػػػػػالطبعػػػ البشرية، واردػػػالم إدارة( 6..2) حافظ محمد حجازي، .9
 . العربية مصر جميورية االسكندرية، والنشر الطباعة
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 دارولػػػػى، أل( التربيػػػػة المينيػػػػة وأسػػػػاليب تدريسػػػػيا، الطبعػػػػة ا1998الحيمػػػػة، محمػػػػد محمػػػػود ) ..1

 عماف، االردف. والطباعة، والتوزيع لمنشر المسيرة

(الوظػػػػائؼ االسػػػػتراتيجية فػػػػي المػػػػوارد .2.1العػػػػزاوي، نجػػػػـ عبػػػػداهلل، جػػػػواد، عبػػػػاس حسػػػػيف) .11

 البشرية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف ، االردف.

( التػػػػدريب المينػػػػي والقػػػػوى العاممػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع ،الطبعػػػػة 2.12الػػػدوماني، محمػػػػد أحمػػػػد ) .12

 الخمس، ليبيا.، عةلمطبا الخمس دار مطبعةولى، ألا

رشاد إللى التوجيو واإ( المدخؿ ...2الحوات ، عمي اليادي )و  الدويبي، عبدالسالـ بشير .13
 ليبيا. طرابمس، المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركزولى ،ألالميني ،الطبعة ا

 
ة الحديثػػة ( الوسػػائؿ والتقنيػػات التعميميػػ1..2العبيػػدي، ناىػػؿ كمػػاؿ )و الزبيػػدي، محمػػد جػػابر  .14

 .، ليبياطرابمس المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركزفي التدريب الميني والتقني،
 

ؿ لمنشػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػدار وائ داري، الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػة،إل( التػػػػػػدريب ا2.13السػػػػػػكارنو، بػػػػػػالؿ خمػػػػػػؼ ) .15

 ، االردف.عماف التوزيع،و 

رشػػػد المينػػػي، ؿ الموجػػػو والم  دليػػػ (...2الػػػدويبي، عبدالسػػػالـ بشػػػير )و   السنوسػػػي، رمضػػػاف .16

 طرابمس، ليبيا.  المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركزولى،ألالطبعة ا

ي ضػػوء المتغيػػرات الدوليػػة، ػػػػ( قػػدرة متطمبػػات أسػػواؽ العمػػؿ ف5..2الشػػافعي، محمػػد صػػبري،) .17

 بيػػػػػةواقػػػػػع وافػػػػػاؽ التعمػػػػػيـ الفنػػػػػي والتػػػػػدريب المينػػػػػي واحتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػدوؿ العر 

 )األنترنت(.
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مقدمػػة فػػي عمػػـ الػػنفس المينػػي،  ،( مػػف أسػػس التوجيػػو المينػػي1991)محمػػد الشػػيباني، عمػػر .18

 طرابمس، ليبيا. المفتوحة، الجامعة منشوراتولى، ألالطبعة ا

دار ى، ػػػػػػػػولألداري وفػػػؽ رؤيػػػة تطويريػػػة، الطبعػػػة اإل( التػػػدريب ا2.13الطعػػػاني، حسػػػف أحمػػػد ) .19

 االردف. عماف،التوزيع، وائؿ لمنشر و 

( طرائػػػؽ التػػػدريس والتػػػدريب المينػػػي، ...2الجميمػػػي ،أكػػػـر جاسػػػـ )و العػػػاني، طػػػارؽ عمػػػي  ..2

 ، ليبيا.طرابمس المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركزولى،ألالطبعة ا

الشػػػراكة بػػػيف  (3..2التميمػػػي، عمػػػي خميػػػؿ )و  السػػػامرائي، نصػػػير أحمػػػدو  العػػػاني، طػػػارؽ عمػػػي .21

ة ػػػػػػي لتنميػػػػػػػػالمركػػػز العرب ولػػػى،ألدريب المينػػػي وسػػػوؽ العمػػػؿ، الطبعػػػة امؤسسػػػات التعمػػػيـ والتػػػ

 ،  ليبيا.بنغازي الموارد البشرية،

دارة مؤسسات التدريب الميني إ (1..2الميحاوي، سعد زناد)و  أياد محمود ،عبد الكريـ .22
 ليبيا. طرابمس،المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركزولى،ألوالتقني، الطبعة ا

دارة المػػوارد البشػػرية إ( الجوانػػب العمميػػة والتطبيقيػػة فػػي 1..2عبػػدالباقي، صػػالح الػػديف محمػػد) .23

 بالمنظمات، الدار الجامعية طبع، نشر، توزيع.

نشػػػػػاء مراكػػػػػز التػػػػػدريب المينػػػػػي إل( المتطمبػػػػػات الفنيػػػػػة 3..2عبػػػػػداهلل ، أحمػػػػػد مصػػػػػطفى ) .24

 بنغازي ، ليبيا. البشرية، واردالم لتنمية العربي المركزولى،ألالعصرية، الطبعة ا

ة ػػػػػػػػػػػػػدار اليػػػػازوري العمميداري، الطبعػػػػة العربيػػػػة، إلالتػػػػدريب ا (6..2العػػػػزاوي، نجػػػػـ عبػػػػد اهلل ) .25

 عماف، االردف.التوزيع ،لمنشر و 

ى، ػػػػػػػػػ(المػػػػػوارد البشػػػػػرية، الطبعػػػػػة األول3..2بوسػػػػػنينة، الصػػػػػديؽ منصػػػػػور، الفارسػػػػػي، سػػػػػميماف) .26

  ، طرابمس، ليبيا.اكاديمية الدراسات العميا
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عػػػػداد إاالتجاىػػػػات العالميػػػػة فػػػػي  (3..2النعيمػػػػي، سػػػػرمر فخػػػػري )و الالمػػػػي، غسػػػػاف قاسػػػػـ  .27

بنغػػازي،  البشػػرية، المػػوارد لتنميػػة العربػػي المركػػزولػػى،ألالمػػدربيف فػػي التعمػػيـ المينػػي، الطبعػػة ا

 ليبيا.

 ة،ػػػػػػػػػػػػػػػػمعيالجا دارػمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػتراتيجية لممػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية،إلدارة اإل( ا3..2المرسػػػػػػػػي، جمػػػػػػػػاؿ) .28

 .االسكندرية،  جميورية مصر العربية

 ،ولػػػى ألقتصػػػاديات التعمػػػيـ والتػػػدريب المينػػػي الطبعػػػة اإ (3..2المصػػػري، منػػػدر واصػػػؼ ) .29

 بنغازي، ليبيا. البشرية، الموارد لتنمية العربي المركز

دار ػػػػػػػػػاالصى، ػػػػػػػلو ألة اػػػػػػػػػػ( التعمػيـ والتػدريب المينػػي، الطبع6..2المصػري، منػدر واصػػؼ ) ..3

 طرابمس، ليبيا. البشرية، اردو الم لتنمية العربي المركزالثاني، 

 زػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرك ى،ػػػػػػػػاألول الطبعة الميني، والتدريب التعميـ( 1992) واصؼ مندر المصري، .31
عداد المدربيف لتنمية العربي  .األردف ،عماف ،لمتدريب الميني وا 

( مخرجػػػات التػػػدريب المينػػػي وسػػػوؽ العمػػػؿ فػػػي االقطػػػار العربيػػػة، 1..2)مصػػػطفى، أحمػػػد .32

 طرابمس، ليبيا. المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي المركز منشوراتولى،ألالطبعة ا

والتوزيع، عماف  رػػػػػػلمنش ؿػػػػػوائ داردارة الموارد البشرية، إ (5..2الييتي، خالد عبد الرحيـ ) .33
               ، األردف.        

 ثانيًا المؤتمرات والمجتت:

ر ػػػػػػػػػػػػػػػوحػػػػدات تدريبيػػػػة لتطوي ،( سياسػػػػات التشػػػػغيؿ وتخطػػػػيط القػػػػوى العاممػػػػة8..2")17الريػػػػادي" -1

 لتنميػة العربػي لممركز محفوظة والنشر الطبع حقوؽولى، ألميارات مخططي التشغيؿ، الطبعة ا

  .بنغازي، ليبيا البشرية، الموارد
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وحػػػػدات تدريبيػػػػة لتطػػػػوير  ،( سياسػػػػات التشػػػػغيؿ وتخطػػػػيط القػػػػوى العاممػػػػة8..2) "19الريػػػػادي" -2

 يػػػػػػػػػػػػػػالعرب لممركػػػزمحفوظػػػة والنشػػػر الطبػػػع حقػػػوؽولػػػى،ألميػػػارات مخططػػػي التشػػػغيؿ، الطبعػػػة ا

 ليبيا. ،بنغازي البشرية، الموارد لتنمية

ـ ػػػػػػػػػخرجػػػات التعميممتقػػػى م (2.11) مخرجػػػات التعمػػػيـ العػػػالي وسػػػوؽ العمػػػؿ فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة -3

 وراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنشليػػػػات"،الّ او  السياسػػػػاتو  العػػػػالي وسػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي الػػػػدوؿ العربيػػػػة" االسػػػػتراتيجية

 المنامة، مممكة البحريف.  دارية،إلا لمتنمية العربية المنظمة

العمػػؿ  وؽػػػػػػػػػ( ممتقػػى مخرجػػات التعمػػيـ العػػالي وس.2.1المنظمػػة العربيػػة لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة) -4

 المنامة، مممكة البحريف. دارية،إلا لمتنمية العربية المنظمةفي الدوؿ العربية،

( مسػػتقبؿ التعمػػيـ العػػاـ والتقنػػي فػػي 8..2داريػػة أعمػػاؿ المػػؤتمرات)إلالمنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة ا -5

ـر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػش التعمػػػػيـ، مسػػػػتقبؿ استشػػػػراؽحػػػػوؿ وؿألا العربػػػػي المػػػػؤتمر عمػػػػؿ أوراؽالػػػػوطف العربػػػػي، 

 الشيخ، جميورية مصر العربية.

 ـ والتػػػػػدريب المينػػػػػي،ػػػػػػػػػػػػػػػ( أسػػػػػس تخطػػػػػيط وتنظػػػػػيـ عمميػػػػػة التعمي6..2منظمػػػػػة العمػػػػػؿ العربيػػػػػة) -6

 طرابمس، ليبيا. العربية، العمؿ منظمة منشورات

( 1..2) ورشػػػة عمػػػؿ حػػػوؿ التعمػػػيـ والتػػػدريب المينػػػي فػػػي أقطػػػار المشػػػرؽ العربػػػي، واقػػػع وأفػػػاؽ -7

  .عماف، االردف المدربيف، عدادا  و  الميني لمتدريب العربي لمركزاولى، ألالطبعة ا

 رسائل الماجستير:  :ثالثاً 

( مشػػػػػكالت التعمػػػػػيـ المينػػػػػي فػػػػػي المػػػػػدارس الثانويػػػػػة المينيػػػػػة 5..2) أبوعصػػػػػبة، مػػػػػي فتحػػػػػي -1

س، ػػػػػػػػػػػػػػالفمسػػػػطينية مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المعممػػػػيف المينيػػػػيف والطمبػػػػة، دراسػػػػة منشػػػػورة ،بمدينػػػػة نابم

 فمسطيف.
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والقػػػػػدرة عمػػػػػى  ،اتػػػػػػػػػػ( تػػػػػأثير المػػػػػوارد البشػػػػػرية عمػػػػػى االسػػػػػتعداد لألزم2.12أحبػػػػػيش، نجيػػػػػب ) -2

مواجيتيا، دراسػة وصػفية تحميميػة عمػى بعػض المستشػفيات بالمنطقػة الوسػطى، رسػالة ماجسػتير 

 طرابمس. الميبية، األكاديمية غير منشورة،

ة ػػػػػػػػػوالنوعيػػة مػػف القػػوى العامم( التعمػػيـ المنػػي المتوسػػط والكميػػة 2.12) محمػػد رمضػػاف أحفػػيظ، -3

 .، طرابمسكاديمية الميبيةألالة ماجستير، افي القطاعات الخدمية واالنتاجية، رس

( التػػدريب أثػػره فػػي رفػػع كفػػاءة العمالػػة الوطنيػػة وخفػػض 6..5،2..2) االحمػػر، محمػػد أبػػوبكر -4

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزويتيننسػػػبة العمالػػػة المغتربػػػة فػػػي قطػػػاع الػػػنفط، دراسػػػة ميدانيػػػة، بشػػػركة الواحػػػة وشػػػرك

 طرابمس.   الميبية، كاديميةألا ،لمنفط، رسالة ماجستير غير منشورة

 ( كفايػػات المػػدرب الفنػػي بمرحمػػة التعمػػيـ الفنػػي المتوسػػط ،2.13) البشػػتي، عواطػػؼ عبػػدالغني -5

 ، طرابمس.كاديمية الميبيةألغير منشورة، ا رسالة ماجستير

دخالت التعمػيـ المينػي واتجاىػات النػاس نحػوه كمػا يػدركيا ( مػ4..2بف طالب، فاطمػة اليػدار ) -6

طمبػػػة السػػػنة الثالثػػػة بمراكػػػز التعمػػػيـ المينػػػي ، دراسػػػة أمبريقيػػػة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، 

 جامعة المرقب الخمس، ليبيا.

( دور التخطػػيط االسػػتراتيجي لتطػػوير التعمػػيـ الفنػػي والتقنػػي، دراسػػة 2.12) حسػػف، أميػػرة محمػػد -7

اص، ػػػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػشػػػاركة بمػػػؤتمر تكامػػػؿ مخرجػػػات التعمػػػيـ مػػػع سػػػوؽ العمػػػؿ فػػػي القطمنشػػػورة، م

 جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا.

ة ػػػػػػػػػػػػي، دراسػػػػ( واقػػع التعمػػيـ المينػػي والتقنػػػي ومشػػكالتو فػػي الػػوطف العرب.2.1) حمبػػي، شػػادي -8

 حالة منشورة، بمدينة ادلب، سوريا.

ع ػػػػػػػػػػػعػػػداد ورفإ( بػػػرامج التػػػدريب المينػػػي ودورىػػػا فػػػي 8..9،2..2) خميفػػػة، عبػػػدالحفيظ عمػػػر  -9

ط، ػػػػػػػػػػػػػر النفػػػػػػػكفػػػاءة القػػػوى العاممػػػة، دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى العػػػامميف بشػػػركة مصػػػفاة الزاويػػػة لتكري

 طرابمس. الميبية، االكاديمية ة ماجستير غير منشورة،ػػػػرسال

لتعمػػيـ الفنػػي والتػػدريب المينػػي فػػي بيئػػة ( مشػػكالت مخرجػػات ا2.12) عبػػداهلل، جػػالؿ أحمػػد -.1

 العمؿ الصناعية، دراسة منشورة، بمدينة تعز، اليمف.
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ط بميبيػػػا، ػػػػػداري لمتعمػػػيـ الفنػػػي المتوسإلداء األ( قيػػػاس جػػػودة ا7..2) كعبػػػار، محمػػػد سػػػالـ -11

ـو ػػػػػػػػمػػػػػوداف لمعػػػػػػػػػػدراسػػػػػة حالػػػػػة شػػػػػعبية المرقػػػػػب، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػورة، جامعػػػػػة الس

 كنولوجيا كمية الدراسات العميا، السوداف.والت

دى مالئمتػػػػػو ػػػػػػػػػػػ( التعمػػػػػيـ الفنػػػػػي والتػػػػػدريب التقنػػػػػي وم2.11) منتػػػػػدى الريػػػػػاض االقتصػػػػػادي -12

 لالحتياجات التنموية مف القوى العاممة، دراسة منشورة، المممكة العربية السعودية.

ي ػػػػػػػػػػػػدريب التقنػػػػػػػػػػػػتـ والػػػػػػػػ( دور مخرجػػػػػػات التعمي3،2.11..2) المػػػػػػولى، عبدالسػػػػػػتار رائػػػػػػؼ -13

 والميني في االستجابة لمتطمبات سوؽ العمؿ ،دراسة مقارنة منشورة، العراؽ.

التػػػدريب وأثػػػره عمػػػى تحقيػػػؽ التميػػػز فػػػي أداء الخدمػػػة، دراسػػػة  (6..2اليسػػػير، عمػػػي عمػػػر) -14

تطبيقيػة مقارنػة عمػى خػدمات الضػيافة الجويػة لمخطػوط الجويػة العربيػة الميبيػة والخطػوط الجويػػة 

  .طرابمس، ليبيا العميا، الدراسات أكاديميةالمارتية، رسالة ماجستير غير منشورة، ا

 مراجع أخرى:
Anastasi Anne, Psychological Test, Fifth Edition, Macgregor publishing 

company N. Y. 1982. 
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  الممحق األول : استمارة االستبيان 

 قائمة بأسماء المحكمينالممحق الثاني : 

 جدول مخرجات المعاىدالممحق الثالث : 



 

 

 (3ممحق )

 مصراتو -األكاديمية الميبية لمدراسـات العميا             
 والمالية اإلداريةمدرسة العموم                    
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 : عن نستبياا
 دور خمرجات املعاهد التدريبية يف تلبية احتياجات سوق العمل الليبي

 .الخمس مدينة /في المعاىد التدريبية المتوسطة  تطبيقيةدراسة 
 االدارة والتنظيمجزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في 

 
 السيد المحترم: المشارك في تعبئة ىذه االستبانة                       

 عميكـ و رحمة اهلل وبركاتو السالـ                            
ييدؼ الباحث مف خالؿ ىذا االستبياف إلي دراسة مخرجات المعاىد التدريبية ومدى تحقيػؽ 

 أىداؼ العممية التدريبية في تمبية احتياجات سوؽ العمؿ الميبي.
، والذي الدراسة هفقد تـ تصميـ ىذا االستبياف لغرض جمع المعمومات الالزمة لخدمة ىذلذا 

إف حرصػػكـ عمػػى تقػػديـ المعمومػػات المفيػػدة والدقيقػػة ، أرجػػو أف يسػػاىـ فػػي تطػػوير العمميػػة التدريبيػػة
 سيكوف لو الدور الفاعؿ في الحصوؿ عمى نتائج إيجابية لخدمة أغراض ىذه الدراسة .

 
 دـ ألغراض البحث العممي فقط.خستبياف سوؼ تستلمعمومات الواردة في ىذا اال: أف امتحظة

 مع فائؽ التقدير واالحتراـ ،، 
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        مدير معيد           رئيس قسـ  

 إداري             مدرب 
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 :ثانيًا: محاور الدراسة
 :رات و المناىج الدراسية بالمعاىد التدريبيةر العبارات المتعمقة بالمقالمحور األول: 



 رةاالعبـــــ ر.م
موافق 
 محايد موافق تماماً 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

1 
 باألفكػػػػػػػارلمعاىػػػػػػػد التدريبيػػػػػػػة اتػػػػػػػزود قطاعػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػؿ 

والمسػػػػػػتجدات التػػػػػػي تسػػػػػػاعد فػػػػػػي تطػػػػػػوير المقػػػػػػررات والمنػػػػػػاىج 
 الدراسية

     

 المقػػػػػرراتاصػػػػػؿ الفعػػػػػاؿ فػػػػػي  قصػػػػػور ميػػػػػارات االتصػػػػػاؿ والتو  2
      والمناىج الدراسية

تعتمػػػػػد المقػػػػػػررات والمنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية عمػػػػػػي التػػػػػػدريب العممػػػػػػي  3
      الميداني أكثر مف الجانب النظريو 

عابية يسػػػػتالمقػػػػررات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية تتناسػػػػب مػػػػع القػػػػدرة اال 4
      لممتدرب

دوري وفقػػػػػًا يػػػػػتـ تحػػػػػديث المقػػػػػررات والمنػػػػػاىج الدراسػػػػػية بشػػػػػكؿ  5
      لحاجات السوؽ المتغيرة

6 
رات والمنػػاىج يؤخػػذ بيػػا عنػػد وضػػع وتعػػديؿ المقػػر راء المػػدربيف أ

 الدراسية
     

7 
يكفي الزمف المخصػص لكػؿ مقػرر إلكسػاب المتػدرب الميػارات 

 المطموبة
     

8 
رات والمنػػػػاىج الدراسػػػػية تعكػػػس التطػػػػور العممػػػػي والعممػػػػي المقػػػر 

 لمتكنولوجيا
     

9 
رات والمنػاىج الدراسػية التػي تيػتـ بميػارات التفكيػر ضعؼ المقر 

 واإلبداع
     

1. 
المنػػػاىج الدراسػػػية النػػػواحي الفكريػػػة والثقافيػػػة و مراعػػػاة المقػػػررات 
 والمينية لممتدرب

     



 

 

 

 :ةمعاىد التدريبالالمحور الثاني: العبارات المتعمقة بالعممية التدريبية في 



موافق  العبارة ر.م
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

      اخؿ المعامؿ والورشدتوفر شروط الصحة والسالمة المينية  1

تكنولوجيػا العممية لمالبرامج التدريبية تواكب التطورات العممية و  2
 الحديثة

     

الفنيػػػػػة مػػػػػزودة بأحػػػػػدث األدوات والمعػػػػػدات  المعامػػػػػؿ والػػػػػورش 3
 المتطورة

     

ة والضػوء يػوجود بيئة تدريب جديدة مػف حيػث المسػاحة والتيو  4
 وغيرىا

     

      واد النظرية والتدريبات العمميةيوجد ربط بيف الم 5

متػػػػدربيف خػػػػالؿ تسػػػػود روح الفريػػػػؽ والعمػػػػؿ الجمػػػػاعي بػػػػيف ال 6
 العممية التدريبية

     

دوريػة طة التدريبيػة عمػي التقػارير الخعتماد في وضع اليتـ اال 7
 وغيرىـ مف المسؤوليفالتي يعدىا المدربوف والمشرفوف 

     

      دعـ وتمويؿ برامج التدريب مف القطاعيف العاـ والخاص  8

      ع التدريب عميو بشكؿ فرديييتوفر لكؿ متدرب جياز يستط 9

      توجد وفرة في المواد والمعدات التي يحتاجيا التدريب  .1



 

 

 

 :التخصصات المعتمدة في المعاىد التدريبيةب العبارات المتعمقة: المحور الثالث

 

 

موافق  العبارة ر.م
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

ينظر الي التخصص مف خالؿ العائد المادي في اختياره مف  1
 قبؿ المتدرب 

     

      يتـ اختيار التخصصات حسب حاجات سوؽ العمؿ المتغيرة 2

تشػػػػارؾ قطاعػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي التخطػػػػيط لمتخصصػػػػات  3
 المطموبة

     

      توجد تخصصات ليس ليا مكاف في سوؽ العمؿ  4

سوؽ العمؿ بحاجة الى تخصصات غير موجودة في المعاىد  5
 التدريبية

     

قطاعػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػؿ تسػػػػػػاعد المتػػػػػػدربيف عمػػػػػػى ممارسػػػػػػة  6
 دريبات العممية وفقًا لتخصصاتيـالت

     

ألسػػػػػػػرة فػػػػػػػي اختيػػػػػػػار المتػػػػػػػدرب تػػػػػػػؤثر الحالػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة ل 7
 لتخصصو

     

ختيػػػار االتوجيػػػو واإلرشػػػاد المينػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بادارة ضػػػعؼ  8
      التخصص مف قبؿ المتدرب

      مراعاة الجوانب الصحية لممتدرب عند اختياره لمتخصص   9

 المتػػػػدربيف يرغبػػػػوف فػػػػػي تخصصػػػػات تػػػػػؤىميـ لػػػػدخوؿ لسػػػػػوؽ .1
 ي األعماؿ المكتبية الغير حرفيةالعمؿ ف

     



 

 

 

  :: العبارات المتعمقة بمخرجات المعاىد التدريبيةالمحور الرابع

لعبارةا ر.م موافق  
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

د االعتمػػاد عمػػػى المػػوارد البشػػػرية  المغتربػػة بػػػداًل مػػف المػػػوار  1
 العمؿالبشرية الوطنية في سوؽ 

     

اسػػتيعاب عػػدد المػػوارد البشػػرية  الوطنيػػة المؤىمػػة أكثػػر مػػف  2
 سوؽ العمؿ ليـ

     

البشػػرية الوطنيػػة فػػي بعػػض يفتقػػر سػػوؽ العمػػؿ إلػػي المػػوارد  3
 األعماؿ

     

ىمػػػة فنيػػػًا وعمميػػػًا وفػػػؽ المعػػػايير العالميػػػة مػػػف ؤ المخرجػػػات م 4
 بيةمومات وايجاد المغات األجنارات تقنية المعيحيث م

     

العمؿ حتي يكوف  تتـ مشاركة المتدربيف قبؿ تخرجيـ لسوؽ 5
 حتكاؾ مرحمياال

     

تتػػػػػابع المعاىػػػػػد التدريبيػػػػػة مسػػػػػتوي أداء مخرجاتيػػػػػا لتحديػػػػػد  6
 ي مياراتيـ والعمؿ عمي معالجتياجوانب الضعؼ ف

     

قػػة فػػي المػػوارد البشػػرية الوطنيػػة عنػػد قطاعػػات سػػوؽ ثقمػػة ال 7
 الخاصالقطاع العمؿ وباألخص 

     

د ية المغتربػػػػة نسػػػػبة أعمػػػػي مػػػػف المػػػػوار تشػػػػكؿ المػػػػوارد البشػػػػر  8
 البشرية الوطنية في سوؽ العمؿ

     

نظػػػػػرة المجتمػػػػػع المتدنيػػػػػة لمتعمػػػػػيـ الفنػػػػػي تحػػػػػوؿ دوف توجػػػػػو  9
 الت"خالعنصر البشري إليو "المد

     

1.  
وجػػػػود تواصػػػػؿ بػػػػيف وزارة العمػػػػؿ والتأىيػػػػؿ والييئػػػػة الوطنيػػػػة 

يـ التقنػػي والفنػػي لمنظومػػة مشػػتركة توضػػح نقػػاط القػػوة لمتعمػػ
 سوؽ العمؿو مخرجات الوالضعؼ بكؿ مف 

     





 

 



 (4ممحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 

 مكـان العمـل االســـم الرقم

 الخمس. –رئيس قسـ االدارة بكمية االقتصاد والتجارة  السالـ المايؿ عبد .د  .1

 .زليتف –بكمية االقتصاد  عضو ىيئة تدريس محمد االعمى .د  .2

 يىعبدالسالـ يح .د  .3
عضو ىيئة  -جامعة الخمس بإدارةرئيس قسـ الجودة 

 تدريس بكمية االقتصاد والتجارة الخمس.

 جامعة طرابمس. –رئيس قسـ االحصاء بكمية العموـ  جماؿ أندير .د  .4

 .باألكاديمية الميبيةأدارة أعماؿ. عضو ىيئة تدريس  رضخعبدالسالـ األ .د  .5

  جامعة طرابمس كمية االقتصاد.أدارة اعماؿ.  يطيرشإلعزالديف ا .د  .6
 



 

 

 (5ممحق )
 جدول مخرجات المعاىد

 السنوات وأعداد الخريجين 
 

 اسم المعيد
تاريخ  المجموع 4036 4035 4034 4033 4030 ;400 :400 4009 4008 4007 4006 4005

 االنشاء

المعيػػد الفنػػي المتوسػػط لمميػػف الميكانيكيػػة 
 والكيربائية/لبده

86 9 8. 66 47 18 28 82 67 46 65 59 653 1986 

 الفنػػي المتوسػػط لمميػػف الميكانيكيػػة المعيػػد
 الخمس المدينة / والكيربائية

 ؼ1997 639 26 31 29 21 37 72 49 89 ..1 64 41 .8

المعيػػد الفنػػي المتوسػػط لمميػػف الميكانيكيػػة 
 .1 37 - - والكيربائية/الساحؿ

 
12 
 

14 36 18 31 1. 2. 17 2.5 - 

المعيػػد المتوسػػط لمبنػػاء والتشػػييد/ الخمػػس 
 ؼ1993 623 78 .9 93 73 45 43 34 - - 93 39 35 المدينة

المعيػػد الفنػػي المتوسػػط لمميػػف الميكانيكيػػة 
 والكيربائية/كعاـ

6. 24 55 36 9 48 39 3. 2. 24 18 35 398 - 

المعيػػد الفنػػي المتوسػػط لمميػػف الميكانيكيػػة 
 قوقاس والكيربائية/

 ؼ1..2 154 23 9 14 14 16 15 19 8 .1 7 11 8

 ؼ1996 754 44 77 41 ..1 58 69 66 55 56 54 69 65 سط لمميف الشاممة /المعقولةالمعيد المتو 

 4:4 530 479 548 4:8 504 :46 440 :49 0;5 5;3 556 المجموع
5648 
 

5366 
 

 



 

 

Study Abstract 

The preparation of qualified and specialized cadres needs specific training 

educational institutions with high potentials and facilities, taking into 

consideration the requirements of the labor market. The relationship 

between the outputs of technical education and the labor market needs is 

regarded to be the most important determinants that can influence the 

economic development in any country. It is also considered to be the most 

important problems facing the developing contraries including Libya in 

particular, where it has been noted that there is a contradiction between the 

needs of labor market and the outputs of the training educational 

institutions. 

This study tried to find out the role of training institutions to meet 

the needs of the Libyan labor market, it also aimed to investigate the 

suitability of courses, curriculum of the study, practical training as well as 

the accredited specializations within these institutions and there influences 

on the outputs. The population of this research included the directorial and 

administrators as well as the department supervisors spread over seven 

training educational institutions in the city of Khomis - Libya, and included 

a sample of about 185 respondents. 

To achieve the objectives of this study, a questionnaire was designed 

in order to identify the purpose of data collection. The collected data were 

analyzed by using the Statistical Package for Social Sciences Program 

(SPSS). In addition, this study relied on the descriptive approach through 

the description of the current status of the subject under the study. 

   The answers obtained were analyzed in order to know the views of the 

respondents. Moreover, the researcher used various statistical methods . 

This study found the following results: 

1. There is a shortcoming in study curriculum that relate to  

communication skills. 

2. There is a weakness points in the courses and curriculum study 

regarding the thinking, skills and creativity. 

3. The study showed that the opinions of supervisors are not taken into 

consideration when developing and modifying the courses and the 

curriculum study. 

4. The opinions of public and private sectors are not taken into 

consideration in supporting and financing the training process. 



 

 

5. The labor market needs specializations that are not available in the 

training educational institutions. 

6. There are trust and dependence on the foreign human resources 

rather that the national human resources. 

7. Low vision from the community towards the technical education. 

 

The most important recommendations of this study are as follows: 

1. Developing the courses and curriculum related to thinking, skills and 

creativity. 

2. Supervisors need to pay more attention when developing and 

modifying the courses and curriculum, as they are the link between 

the administration and the trainees. 

3. Reducing the disciplines that do not suit the labor market.  

4. Activating a joint system policy between the ministry of labor and 

the national commission for technical education. 
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