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 اجستَت يف قسم: اإلدارة الًتبوية مقدـ لنيل درجة اؼب 

 13711014 : التسجيل رقمأعويدات أضبيد أضبد أضبيد/  :الطالب  إعداد
بعد االطالع على التعديالت ك بعد مالحظات عبنة اؼبناقشة، نفيدكم باف الطالب اؼبذكور 

 أعاله قاـ بأجراء التعديالت اؼبطلوبة منو من طرؼ عبنة اؼبناقشة.
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 جمهورية إندونيسيا                          
 الشؤون الدينيةوزارة                          

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 التربويةقسم اإلدارة  -كلية الدراسات العليا 
 تقرير المشرفين

بسم ا الرضبن الرحيم ، اغبمد  رب العاؼبُت ، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء 
 كاؼبرسلُت سيدنا ؿبمد كعلى آلو كأصحابو أصبعُت .

 طالع على البحث التكميلي الذم حضَّره الطالب.بعد اال
 أحميدحمد أ أحميدعويدات أ: االســــــــــــــــــــم

 13711014: رقم التسجيل
 سوق العمل المهنية واحتياجات المعاىدالتدريب والتأىيل في  : موضوع البحث

 دراسة تطبيقية يف اؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت كالشركة العامة للكهرباء سرت  
ؾبلس اعبامعة. اؼبشرفاف على ىذا البحث لتقديبو إذل وافق  
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 تقرير تعديالت مقًتح لرسالة طالب
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باف الطالب اؼبذكور  بعد مالحظات عبنة اؼبناقشة، نفيدكمك بعد االطالع على التعديالت 

 أعاله قاـ بأجراء التعديالت اؼبطلوبة منو من طرؼ عبنة اؼبناقشة.
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية                         

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 قسم اإلدارة التربوية -كلية الدراسات العليا 

 تقرير المشرفين

كالصػػالة كالسػػالـ علػػى أشػػرؼ األنبيػػاء كاؼبرسػػلُت كعلػػى آلػػو كصػػحبو كسػػلم تسػػليمان  اغبمػػد  رب العػػاؼبُت 

التــدريب والتأىيــل  طػػة البحػػث كالػػذم ىػػو بعنػػواف:خأمػػا بعػػد: فبعػػد االطػػالع علػػى  نكثػػَتان إذل يػػـو الػػدي

)دراسػة تطبيقيػة يف اؼبعهػد العػارل للمهػن الشػاملة سػرت  في المعاىد المهنية واحتياجات سـوق العمـل 

: رقػم التسػجيل . :  أعويدات أحميد أحمد أحميـد اؼبقدـ من الطالب(  كالشركة العامة للكهرباء سرت

 ، لقد كافق اؼبشرفاف على تقديبو إذل ؾبلس اعبامعة للمناقشة ..  لنيل درجة اؼباجستَت13711014 
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 جمهورية إندونيسيـــــــــــــــــــا
 وزارة الشؤون الدينيــــــــــــــــة

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 التربويةقسم اإلدارة  -كلية الدراسات العليا 

:الطالبقرار أ  
-كاآليت :  أنا اؼبوقع أدناه ، كبيانايت  

 حميدأحمد أحميد أعويدات أ: االسم بالكامل
 13711014رقم التسجيل :  

  -أقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط درجة اؼباجستَت يف اإلدارة اإلسالمية    
 كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ، ربت عنواف:

 سوق العمل المهنية واحتياجات المعاىدالتدريب والتأىيل في 
   (دراسة تطبيقية يف اؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت كالشركة العامة للكهرباء سرت)

غَتم أك تأليف اآلخر كإذا أدعي أحد  إبداعحضَّرهتا ككتبتها بنفسي كما زٌكرهتا من قد  
ذلك،  فأنا أربمل اؼبسؤكلية على ،فعالن ليست من حبثيو كتبُت أهنا مستقبالن أهنا من تأليف

موالنا مالك إبراىيم  كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة
 اإلسالمية اغبكومية.
 يجبرني أحد على ذلك. مبناًء على رغبتي الخاصة ول اإلقرارىذا وحررت ىذا 

 
 ؼ0/05/2015 7 . جنماال                                       

 اإلقرارتوقيع صاحب                                                                   
 ..( ......... )...... 
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 اهلل الرمحن الرحيم بسم                   
ٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى ال يػىٍعلىميوفى ًإمبَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو اأٍلىٍلبىابً ﴿  ﴾ىى

 [9الزمر اآلية: ]
 

 ﴾يػىٍرفىًع اللَّوي الًَّذينى آىمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو ﴿ 

 [11اجملادلة اآلية: ]

 

﴿كىلًيػىٍعلىمى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى أىنَّوي اغبٍىقُّ ًمٍن رىبِّكى فػىيػيٍؤًمنيوا ًبًو فػىتيٍخًبتى لىوي قػيليوبػيهيٍم 

 كىًإفَّ اللَّوى ؽبىىاًد الًَّذينى آىمىنيوا إذل ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾

 [54: اآلية اغبج]
 صذق هللا العظيم
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 اإلىداء

إىل هنز احلب الذي ال ينضب، رهز العطاء   

 ًالدتي احلبيبت ً أيل رًح أبي الطاىزة،ًاحلناى
 

إىل عضدي ًسندي يف ىذه احلياة، إخٌتي   

إىل كل هي حيول فكزاً أً علواً أً ىدفاً ساهياً ًيعول  أحبيت

إىل كل هي ينري بفكزه ًأدبو ًفنو دياجني  ,هي أجلو

اً ًيزشد   إىل فضيلت ًييدي إىل كل هي يعلن حزف ,الظالم

إىل أبنائنا الذيي يتلوسٌى الغد  ,قين  إىل

أىدي ىذا اجليد  ,ًيستشعزًى املستقبل ًينشدًى األهل

 املتٌاضع.
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 شكر وتقدير
 

اـطالؼا ؿن اؾعرػان باجلؿقل، ػإـه ؾقسرـي وؾقنؾج صدري أن أتؼدم باؾشؽر 

اؾعابدقن( واؾدؽمور )شفذاء( واالؿمـان إىل أسماذي، وؿشريف  اؾدؽمور  )ؿـري 

اؾذي ؿدـي ؿن ؿـابع عؾؿفؿا باؾؽنري، واؾذي ؿا تواـا قوؿا عن ؿدي 

بادلساعدة يف مجقع اجملاالت، ومحدا هلل بأن قسرفؿا يف دربي وقسر بفم 

 أؿري وعسى أن قطقل عؿرفؿا ؾقلؼو ـرباسا ؿمألؾكا يف ـور اؾعؾم واؾعؾؿاء.

ؿن جاؿعيت احللقلة جاؿعة ؿوالـا  ؽذؾك جبزقل اؾشؽر   إىل ؽل وأتؼدم

(،  اؾدؽمور) ؿوجاقارافرجو اإلسمادممنؾة برئقسفا   اإلسالؿقة إبرافقمؿاؾك 

  اإلسمادوؽؾقة اؾدراسات  اؾعؾقا ممنؾة بعؿقد اؾدراسات اؾعؾقا 

 اؾدؽمور)ؿفقؿن(،

اؾدؽمور )حبر اؾدقن( ؾؽل ؿا ؼدؿوه ؾي ؿن  اإلسماد اإلدارةورئقس ؼسم 

 ده ؿؽـمين ؿن ادلضي خبطى ثابمة يف ؿسريتي اؾعؾؿقة.ؿساعدة وؿساـ

ؽؿا أتمؼدم جبزقل اؾشؽر   إىل أساتذتي أعضاء جلـة اؾـؼاش ادلوؼرقن عؾى 

 ؿا تؽلدوه ؿن عـاء يف ؼراءة رساؾيت ادلمواضعة وإغـائفا مبؼرتحاتفم اؾؼقؿة.

  ومل وؾن أـسى أن أتمؼدم بػائق اؾشؽر واالحرتام واؾمؼدقر   إىل أحلائي،

وزؿالئي اؾطؾلة اؾؾذقن ساـدوـي ؿعـوقا وؿادقا ووؼػو جباـيب ؿـذ بداقة 

 اهلل عين ؽل اخلري. وجزأفمؿسريتي اؾعؾؿقة وؾغاقة اآلن 
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 مستخلص البحث
التدريب والتأىيل في المعاىد المهنية ـ عنواف الرسالة ))2015 أحميد أحمد أحميد أعويدات

دراسة تطبيقية يف اؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت كالشركة العامة  –واحتياجات سوق العمل 
كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية   -رسالة ماجستير((.للكهرباء سرت 

 .شهداءالعابدين كاؼبشرؼ الثاين : الدكتور  اغبكومية ماالنج ، اؼبشرؼ األكؿ : الدكتور منَت

 مدينة سرت -سوؽ العمل –التأىيل اؼبهٍت  –: التكوين اؼبهٍت الكلمات األساسية
، سوؽ العمل ضعف العالقة التبادلية بُت منظومة التعليم كالتدريب التقٍت كاؼبهٍت كقطاعات مشكلة البحث:

يكية ، كتتأثر بالتطورات حىت يف حاؿ كجوده، فأسواؽ العمل ديناميصبح التأثر كالتأثَت اؼبتبادؿ بينهما ضعيفنا 
كتعاين منظومة التعليم كالتدريب التقٍت كاؼبهٍت من صعوبات ؼبواكبة التطورات التقنية ألسباب اؼبتسارعة  التقنية

لتجهيزات عدة ، من بينها صعوبة تعديل أك تغيَت اؼبناىج التدريسية يف التوقيت اؼبناسب ، كمتابعة ربديث ا
 اؼبالية كقيود اإلدارات اؼبركزية. التدريبية نظرنا لشح اؼبوارد

كاقع برنامج التدريب كالتأىيل دبعهد اؼبهن الشاملة سرت شعبة الكهرباء كدكره يف  ؼبعرفةأىداف الدراسة: 
اليت  اإلسًتاتيجيةك فهم تطور نظاـ التعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت ،ك تنمية اؼبوارد البشرية كعالقتو بسوؽ العمل

 يواجو هبا اؼبعهد تطورات كربديات سوؽ العمل .
 ألنو يتماشى مع ىذا اؼبوضوع ، كقد يكوف فيونهج الوصفي التحليلي يستخدـ الباحث اؼب منهج البحث:

صف كربليل أدارة التدريب كالتأىيل باؼبعهد العارل للمهن الشاملة كفيما آدا كاف ىدا اؼبنهج يليب كيواكب ك 
ياجات كمتطلبات سوؽ العمل اؼبتمثل يف الشركة العامة للكهرباء كبالتارل يتم كصف الربنامج التدرييب احت

كالتدريب ككسائل التدريب كمدم فاعلية ـبرجاتو مع متطلبات كاحتياجات الشركة كطرائق التدريس  كأىدافو
 العامة للكهرباء كسوؽ عمل.

 .ليربماف( كالتحليل الرباعي سوات –استخداـ نظرية )ميلز تحليل البيانات: 
برنامج تدريب متكامل ك ربديث كتطوير اؼبناىج الدراسية قائم على جهود  اؼبعهد يفتقر إذل أفنتائج البحث: 

فردية من قبل اؼبعلمُت كاؼبدربُت يف اؼبعهد كإف اؼبعهد تنقصو اؼبوارد اؼبالية اؼبستقلة اليت يستطيع هبا تنفيذ اػبطة 
ؼبواجهة ربديات سوؽ العمل، حيث ال يوجد تنسيق أك تعاكف بُت اؼبعهد كمؤسسات سوؽ  اإلسًتاتيجية

 العمل.
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vocational institutes and the needs of the labor market - applied study at the 

Higher Institute for Comprehensive careers of Sirte and the General Company for 

Electricity Sirte)).  Magister program- College of Graduate Studies at the University 

of Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic government, the first supervisor: Dr. 
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city 

The research problem: the weakness of the correlation between education system 

and technical and vocational sectors of the labor market and training, it becomes 

vulnerable and mutual influence between them is weak even if available, markets are 

dynamic work, influenced by technical developments rapidly and suffer technical and 

vocational education and training system of difficulties to keep up with technical 

developments for several reasons, it’s including the difficulty of modifying or 

changing the curricula at the right time, and continue to update the training facilities 

because of the scarcity of financial resources and limitations of the central 

departments. 

Objectives of the study: to see the reality of training and qualification program at the 

Institute of occupations overall electricity Sirte Division and its role in human 

resource development and its relationship to the labor market, and understand the 

development of technical and vocational education system and training strategy 

which faces the Institute developments and the challenges of the labor market. 

Research Methodology: Researcher descriptive analytical method is used because it 

is in line with this theme, it may be a description and analysis of management training 

and rehabilitation at the Higher Institute for Comprehensive careers and whether this 

approach meets and keep pace with the needs and requirements of the General 

Electric Company of the labor market and therefore are the training program, 

objectives and teaching methods description and training and means of training and 

the effectiveness of the outputs with the requirements and needs of the General 

Electric Company as a market work. 

Analysis: Using the theory analysis (Mills - Lieberman) and four-wheel analysis 

Swat. 

Search Results: The Institute lacks an integrated training and modernization of the 

curriculum development based on individual efforts by teachers and trainers in the 

Institute program and the independent Institute lacks the financial resources that can 

be implemented a strategic plan. 
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Sirte 

Masalah penelitian: kelemahan korelasi antara sistem pendidikan dan sektor teknis 

dan kejuruan dari pasar tenaga kerja dan pelatihan, menjadi rentan dan pengaruh 

timbal balik antara mereka lemah bahkan jika tersedia, pasar kerja yang dinamis, 

dipengaruhi oleh perkembangan teknis cepat dan menderita pendidikan teknis dan 

kejuruan dan sistem pelatihan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknis untuk 

beberapa alasan, itu termasuk kesulitan memodifikasi atau mengubah kurikulum pada 

waktu yang tepat, dan terus memperbarui fasilitas pelatihan karena kelangkaan 

sumber daya keuangan dan keterbatasan dari departemen pusat. 

Tujuan dari penelitian ini: untuk melihat realitas program pelatihan dan kualifikasi 

di Institut pekerjaan listrik keseluruhan Divisi Sirte dan perannya dalam 

pengembangan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pasar tenaga kerja, 

dan memahami perkembangan sistem pendidikan teknis dan kejuruan dan pelatihan 

Strategi yang menghadapi perkembangan Institute dan tantangan pasar tenaga kerja. 

Metodologi Penelitian: Peneliti metode deskriptif analitis digunakan karena sesuai 

dengan tema ini, mungkin deskripsi dan analisis pelatihan manajemen dan rehabilitasi 

di Institut Tinggi untuk karir Komprehensif dan apakah pendekatan ini bertemu dan 

mengikuti dengan kebutuhan dan persyaratan dari General Electric Company dari 

pasar tenaga kerja dan oleh karena itu program pelatihan, tujuan dan metode 

pengajaran deskripsi dan pelatihan dan sarana pelatihan dan efektivitas output dengan 

persyaratan dan kebutuhan dari General Electric Company sebagai karya pasar. 

Analisis: Menggunakan analisis teori (Mills - Lieberman) dan analisis roda empat 

Swat. 

Hasil pencarian: The Institute tidak memiliki pelatihan terpadu dan modernisasi 

pengembangan kurikulum berbasis pada upaya individu dengan guru dan pelatih 

dalam program Institute dan Institute independen tidak memiliki sumber daya 

keuangan yang dapat menerapkan rencana strategis. 
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 األولالفصل 

 مقدمة

 خلفية البحث.أ

أصػػػػػػبحت ظػػػػػػاىرة عػػػػػػدـ اؼبواءمػػػػػػة بػػػػػػُت ـبرجػػػػػػات التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ظػػػػػػاىرة 

كدل تعػػػػػػد شػػػػػػأنا فنيػػػػػػا ىبػػػػػػ  الفنيػػػػػػُت اؼبعنيػػػػػػُت  ، البلػػػػػػداف ، تػػػػػػزداد خطػػػػػػورة كاتسػػػػػػاعا مػػػػػػن يف كثػػػػػػَتعامػػػػػػة 

مػػػػػػن  اكمػػػػػػا يقابلهػػػػػػ التدريبيػػػػػػةلزامػػػػػػا الػػػػػػربه بػػػػػػُت معػػػػػػدم ىػػػػػػده الػػػػػػربامج  أصػػػػػػبحبػػػػػػالتعليم كالتػػػػػػدريب بػػػػػػل 

 أعػػػػػدادسسػػػػػات هتػػػػػتم باسػػػػػتقطاب ىػػػػػده اؼبخرجػػػػػات لكػػػػػي يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ تنسػػػػػيقا مسػػػػػبقا مػػػػػن حيػػػػػت ؤ م

سسػػػػػات لكػػػػػي يكػػػػػوف ؤ اؼب ؽبػػػػػدهمػػػػػع السياسػػػػػات التشػػػػػغيلية  دبػػػػػا يتوافػػػػػق تدريبيػػػػػةالىػػػػػده اؼبنػػػػػاىج كالػػػػػربامج 

ال يكػػػػػػوف  حبيػػػػػػث التعليميػػػػػػةتطػػػػػػور العمليػػػػػػة  أرلتػػػػػػودم  ثابتػػػػػػة ان الػػػػػػربامج علػػػػػػي كبػػػػػػو خطػػػػػػ أعػػػػػػدادىنػػػػػػاؾ 

قػػػػػػد  الػػػػػػدينللخػػػػػػرهبُت  التأىيػػػػػػل أعػػػػػػادةالػػػػػػيت تصػػػػػػرؼ علػػػػػػي  كاألمػػػػػػواؿللجهػػػػػػود كالوقػػػػػػت  أىػػػػػػدارىنػػػػػػاؾ 

 اليت ال تليب احتياجات سوؽ العمل . اؼبؤسسات ىدهسبق تدريبهم داخل 

أكضػػػػػاع كاحتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل يعتػػػػػرب األداة الػػػػػيت هبػػػػػب الًتكيػػػػػز عليهػػػػػا يف اؼبرحلػػػػػة القادمػػػػػة  كدراسػػػػػة

سػػػػػواء ببنػػػػػاء مبػػػػػاذج تنبػػػػػؤ بأكضػػػػػاع سػػػػػوؽ العمػػػػػل أك ربسػػػػػينها لرفػػػػػع درجػػػػػة حساسػػػػػيتها كتقريبهػػػػػا ، كمػػػػػن 

يف اؼبسػػػػػػتقبل القريػػػػػػب كاؼبتوسػػػػػػه اؼبػػػػػػدل مث التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى االحتياجػػػػػػات الفعليػػػػػػة لسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل سػػػػػػواء 

يػػػػػػتمكن متخػػػػػػذ القػػػػػػػرار بػػػػػػدكره مػػػػػػن رسػػػػػػم سياسػػػػػػػات كبػػػػػػرامج عامػػػػػػو للتعلػػػػػػيم كالتػػػػػػػدريب  لكػػػػػػيكذلػػػػػػك 

لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كبالتػػػػػػػارل التخطػػػػػػػيه اعبيػػػػػػػد الحتياجػػػػػػػات اجملتمػػػػػػػع مػػػػػػػن العنصػػػػػػػر البشػػػػػػػرل يف اؼبسػػػػػػػتقبل 
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لسػػػػػوؽ كمػػػػػن مث االحتياجػػػػػات الفعليػػػػػة لإلعػػػػػداد الػػػػػربامج التدريبيػػػػػة الػػػػػيت تعكػػػػػس ذ التػػػػػدابَت الالزمػػػػػة كازبػػػػػا

 1سوؽ العمل بشكل فعاؿ كمناسب لتلك االحتياجات . إذلتؤىل الداخلُت اعبدد 

اؼبؤسسػػػػػػػات إمػػػػػػػا مػػػػػػػن عػػػػػػػدـ تػػػػػػػوافر نظػػػػػػػاـ كطػػػػػػػٍت كفػػػػػػػؤ ؼبعلومػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  كتعػػػػػػػاين معظػػػػػػػم

يغطػػػػػي الطلػػػػػب علػػػػػى القػػػػػول العاملػػػػػة كالعػػػػػرض مػػػػػن القػػػػػول العاملػػػػػة ) ـبرجػػػػػات أنظمػػػػػة التعلػػػػػيم كمنهػػػػػا 

( أك كجػػػػػود نظػػػػػاـ معلومػػػػػات ال يػػػػػوفر معلومػػػػػات حديثػػػػػة كيف الوقػػػػػت  كالتقػػػػػٍت اؼبهػػػػػٍتلتعلػػػػػيم كالتػػػػػدريب ا

تقع إشػػػػػكالية التكػػػػػوين ك ،اؼبناسػػػػػب كبشػػػػػكل دقيػػػػػق كاضػػػػػح ييسػػػػػر عمليػػػػػة اؼبوازنػػػػػة بػػػػػُت العػػػػػرض كالطلػػػػػب

اؼبهػػػػػػػػػػٍت يف عصػػػػػػػػػػػرنا يف نقطػػػػػػػػػػة تالقػػػػػػػػػػػي ديناميكيػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػػور العػػػػػػػػػػادل  اقتصػػػػػػػػػػػادم، كديناميكيػػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػػػو 

 فرد يف إطار اكتساب كفايات يف مهنة معينة.الشخصي لل

نظػػػػػػرنا لضػػػػػػعف العالقػػػػػػة الوظيفيػػػػػػة التبادليػػػػػػة بػػػػػػُت منظومػػػػػػة التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب التقػػػػػػٍت كاؼبهػػػػػػٍت كقطاعػػػػػػات 

، فأسػػػػػػواؽ العمػػػػػػل بينهمػػػػػػا ضػػػػػػعيفنا حػػػػػػىت يف حػػػػػػاؿ كجػػػػػػوده التشػػػػػػغيل ، يصػػػػػػبح التػػػػػػأثر كالتػػػػػػأثَت اؼبتبػػػػػػادؿ

كتعػػػػػػػاين منظومػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم  ،كاإلنتػػػػػػػاجديناميكيػػػػػػػة ، كتتػػػػػػػأثر بػػػػػػػالتطورات التقنيػػػػػػػة ، كتسػػػػػػػتثمرىا يف العمػػػػػػػل 

كالتػػػػدريب التقػػػػٍت كاؼبهػػػػٍت مػػػػن صػػػػعوبات ؼبواكبػػػػة التطػػػػورات التقنيػػػػة ألسػػػػباب عػػػػدة ، مػػػػن بينهػػػػا صػػػػعوبة 

ديث التجهيػػػػػػػزات التدريبيػػػػػػػة تعػػػػػػػديل أك تغيػػػػػػػَت اؼبنػػػػػػػاىج التدريسػػػػػػػية يف التوقيػػػػػػػت اؼبناسػػػػػػػب ، كمتابعػػػػػػػة ربػػػػػػػ

التػػػػػػدرييب ؼبواكبػػػػػػة اؼبسػػػػػػتجدات  اعبهاز التعليمػػػػػػي/تكعػػػػػػدـ القػػػػػػدرة علػػػػػػى بنػػػػػػاء قػػػػػػدراارد، نظػػػػػػرنا لشػػػػػػح اؼبػػػػػػو 

                                                 
، سوق العمل تالفجوة القائمة بٌن مخرجات التدرٌب واحتٌاجادور منظمات أصحاب األعمال فً تضٌٌق علً أحمد سٌد علً -1

2009نوفمبر/ تشرٌن الثانً 11-9القاهرة من   
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، لفػػػػػػة نسػػػػػػػبينا عػػػػػػػن متطلبػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػلالتقنيػػػػػػة كبػػػػػػػذلك تصػػػػػػػبح الػػػػػػػربامج كاؼبنػػػػػػػاىج متقادمػػػػػػػة كمتخ

فقػػػػػػد  يف أسػػػػػػواؽ العمػػػػػػل. كتتسػػػػػػم بعامػػػػػػة بتػػػػػػدين أك ضػػػػػػعف االسػػػػػػتجابة للمتغػػػػػػَتات كالتطػػػػػػورات التقنيػػػػػػة

نشػػػػػػػػػأ التكػػػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػػػٍت كتطػػػػػػػػػور تػػػػػػػػػدرهبيا تلبيػػػػػػػػػة غباجػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػاف يف اجملػػػػػػػػػاالت اغبياتيػػػػػػػػػة العديػػػػػػػػػدة 

كمن ىػػػػػػػػذا ،فأصػػػػػػػػبح األمػػػػػػػػر فبكنػػػػػػػػا بفضػػػػػػػػل تػػػػػػػػوفر الكفايػػػػػػػػات اؼبهنيػػػػػػػػة اؼبطلوبػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػا ،كاؼبختلفػػػػػػػػة

و اجملػػػػػػاؿ اؼبنطلػػػػػػق، ظهػػػػػػرت اؼبهػػػػػػن كاالختصاصػػػػػػات الكثػػػػػػَتة، حيػػػػػػث تطػػػػػػورت تطػػػػػػورا كاسػػػػػػعا بفعػػػػػػل مبػػػػػػ

كزيػػػػادة  ،كعلػػػػى اثػػػػر ذلػػػػك توسػػػػع كتنػػػػوع ؾبػػػػاؿ التعلػػػػيم كالتكػػػػوين ،العلمػػػػي كالتقػػػػٍت الػػػػذم عرفتػػػػو البشػػػػرية

علػػػػػى التعلػػػػػيم العػػػػػاـ الػػػػػذم يشػػػػػرؼ عليػػػػػو قطػػػػػاع الًتبيػػػػػة، أصػػػػػبح االىتمػػػػػاـ منصػػػػػبا بقػػػػػوة علػػػػػى التعلػػػػػػيم 

ارج إطػػػػػػػار كالتكػػػػػػػوين اؼبهنيػػػػػػػُت، كظهػػػػػػػر بوضػػػػػػػوح أنػػػػػػػو ال يبكػػػػػػػن ربقيػػػػػػػق التنميػػػػػػػة الشػػػػػػػاملة كالفعليػػػػػػػة خػػػػػػػ

انػػػػػػػو التكػػػػػػػوين اؼبمػػػػػػػوؿ للمعرفػػػػػػػة اؼبهنيػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػة حيػػػػػػػث  تعتمػػػػػػػد التنميػػػػػػػة يف إطارىػػػػػػػا ، التكػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػٍت

الشػػػػػػامل علػػػػػػى اػبػػػػػػربة اؼبكتسػػػػػػبة كصػػػػػػناعة اؼبعرفػػػػػػة كاؼبهػػػػػػارات التقنيػػػػػػة الػػػػػػيت يبتلكهػػػػػػا رأس اؼبػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم  
ات سػػػػػوؽ العمػػػػػل كبػػػػػات مػػػػػن الضػػػػػركرم اسػػػػػتنطاؽ متطلبػػػػػ ،الػػػػػذم يشػػػػػمل الكفايػػػػػات اؼبهنيػػػػػة اؼبختلفػػػػػة2

خبصػػػػػػوص االحتياجػػػػػػػات يف ؾبػػػػػػػاؿ الكفايػػػػػػات اؼبهنيػػػػػػػة الػػػػػػػيت يبكػػػػػػػن اعتبارىػػػػػػا جػػػػػػػوىر اىتمػػػػػػػاـ أم نظػػػػػػػاـ 

كتكمن أنبيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الكفايػػػػػػػػات اؼبهنيػػػػػػػػة يف كوهنػػػػػػػػا سبثػػػػػػػػل جػػػػػػػػوىر الطاقػػػػػػػػة ،للتكػػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػػٍت يف العػػػػػػػػادل

تصػػػػػػػب يف  البشػػػػػػػرية الػػػػػػػيت تطلبهػػػػػػػا اجملتمعػػػػػػػات،ألف اؼبنافسػػػػػػػة القائمػػػػػػػة اليػػػػػػػـو بػػػػػػػُت اجملموعػػػػػػػات البشػػػػػػػرية

 كلقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػكلت عتبػػػػػػػػػة األلفيػػػػػػػػػة  ، موضػػػػػػػػػوع الكفايػػػػػػػػػات الواجػػػػػػػػػب توفرىػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد اؼبػػػػػػػػػواطن اؼبعاصػػػػػػػػػر
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باعتبارىػػػػػػػػػا  الثالثة،بدايػػػػػػػػة ؼبنافسػػػػػػػػة كونيػػػػػػػػػة شرسة،تأسسػػػػػػػػت يف اؼبقػػػػػػػػػاـ األكؿ علػػػػػػػػى الطاقػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػانية،

اؽبػػػػػػم الكبػػػػػػَت منصػػػػػػػبا  اليػػػػػػـو كمن أجػػػػػػل ذلك،أصػػػػػػبح،اؼبصػػػػػػدر الرئيسػػػػػػي لػػػػػػربح رىانػػػػػػات ىػػػػػػذه اؼبنافسػػػػػػة

مػػػػػػن خػػػػػػالؿ تربيػػػػػػة كتكػػػػػػوين يؤىالنػػػػػػو الكتسػػػػػػاب  مسػػػػػػألة االسػػػػػػتثمار يف ىػػػػػػذا الرأظبػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم،علػػػػػػى 

حيػػػػث أنػػػػو القطػػػػاع االسػػػػًتاتيجي  مػػػػن ىنػػػػا تظهػػػػر أنبيػػػػة قطػػػػاع التكػػػػوين اؼبهػػػػٍت،3كالكفايػػػػات الضػػػػركرية 

مػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ تنظػػػػػػػيم شػػػػػػػامل كدقيػػػػػػػػق  بامتيػػػػػػػاز كونػػػػػػػو اؼبمػػػػػػػػوؿ األساسػػػػػػػي للكفايػػػػػػػات اؼبهنيػػػػػػػػة اؼبطلوبػػػػػػػة،

زيػػػػػػػادة اإلنتػػػػػػػاج كاالرتفػػػػػػػاع  إذل نيػػػػػػػة،  كؽبػػػػػػػذا يسػػػػػػػعى أم ؾبتمػػػػػػػع معاصػػػػػػػرلشػػػػػػػعب اؼبهلالختصاصػػػػػػػات كا

، كتتطلػػػػػػػب زيػػػػػػػادة اإلنتػػػػػػػاج ىػػػػػػػذه أػبػػػػػػػدمايتدبسػػػػػػػتواه يف ؾبػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػناعة كيف كػػػػػػػل مػػػػػػػا يتعلػػػػػػػق بالقطػػػػػػػاع 

كاالرتفػػػػاع دبسػػػػتواه ضػػػػركرة تػػػػوفر عػػػػدة عوامػػػػل، لعػػػػل مػػػػن أنبهػػػػا تػػػػوفَت الطاقػػػػة البشػػػػرية الالزمػػػػة لعمليػػػػات 

فػػػػػػػة، كيشػػػػػػػًتط يف ىػػػػػػػذه الطاقػػػػػػػة البشػػػػػػرية بالػػػػػػػذات حتميػػػػػػػة اكتسػػػػػػػاهبا للمهػػػػػػػارات اؼبعرفيػػػػػػػة اإلنتػػػػػػاج اؼبختل

مػػػػن ىنػػػػا تتضػػػػح أنبيػػػػة قطػػػػاع التكػػػػوين اؼبهػػػػٍت، ألنػػػػو  ،كالعمليػػػػة الػػػػيت تضػػػػمن قبػػػػاح أداء األعمػػػػاؿ اؼبهنيػػػػة

قطػػػػػاع يسػػػػػاىم يف ربقيػػػػػق النمػػػػػو االقتصػػػػػادم مػػػػػن خػػػػػالؿ اؼبػػػػػوارد البشػػػػػرية الػػػػػيت يوفرىػػػػػا، كأصػػػػػبحت اآلف 

أف  التكػػػػوين اؼبهػػػػٍت ىػػػػو  (،ذلػػػػك إذلبػػػػًتكؿ ك غػػػػاز كمػػػػا ) ارد أىػػػػم مػػػػن مػػػػوارد الطاقػػػػة اؼبتاحػػػػة ىػػػػذه اؼبػػػػو 

زيػػػػػادة  إذل يبثػػػػػل مػػػػػدخال يقضػػػػػي ربسػػػػػينو كتراكمػػػػػو نتػػػػػاج بنػػػػػاء اجتمػػػػػاعي معػػػػػُت كىػػػػػو يف نفػػػػػس الوقػػػػػت

اإلنتػػػػػػاج علػػػػػػى اعتبػػػػػػار أف ربقيػػػػػػق معػػػػػػدالت أكػػػػػػرب للنمػػػػػػو االقتصػػػػػػادم إمبػػػػػػا ىػػػػػػو بػػػػػػاؼبوارد البشػػػػػػرية قبػػػػػػل 

 .موارد الثركة اؼبتاحة غَتىا من
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، كالثانويػػػػػافكمفهػػػػػـو التكػػػػػوين اؼبهػػػػػٍت ىبتلػػػػػف سبامػػػػػا عػػػػػن مفهػػػػػـو التعلػػػػػيم العػػػػػاـ الػػػػػذم تضػػػػػمنو اؼبػػػػػدارس 

إكسػػػػػػػاب  إذلفػػػػػػػ ذا كػػػػػػػاف التعلػػػػػػػيم العػػػػػػػاـ يسػػػػػػػعى  ،كذلػػػػػػػك الخػػػػػػػتالؼ ؾباالهتمػػػػػػػا كأىػػػػػػػدافهما التعليميػػػػػػػة

إكسػػػػػػاب الفػػػػػػرد مهنػػػػػػة معينػػػػػػة  إذل اؼبػػػػػػتعلم ؾبموعػػػػػػة مػػػػػػن اؼبعػػػػػػارؼ العامػػػػػػة، فػػػػػػ ف التكػػػػػػوين اؼبهػػػػػػٍت يسػػػػػػعى

ناجحػػػػػا ؼبهػػػػػاـ مهنيػػػػػة ؿبػػػػػددة  اداءامعػػػػػًتؼ هبػػػػػا قانونػػػػػا، يصػػػػػبح مػػػػػن خالؽبػػػػػا اؼبػػػػػتعلم قػػػػػادرا علػػػػػى ضػػػػػماف 

التعػػػػػػػديالت لعمػػػػػػػل مهػػػػػػػٍت، كيتمثػػػػػػػل  هػػػػػػػٍت يشػػػػػػػمل كػػػػػػػل أشػػػػػػػكاؿ التحضػػػػػػػَتات أك مفهػػػػػػػـو التكػػػػػػػوين اؼب

تعلقػػػػػػػة هبػػػػػػػذا العمػػػػػػػل ذلػػػػػػػك سػػػػػػػواء يف تعلػػػػػػػيم اؼبعػػػػػػػارؼ كنقػػػػػػػل القػػػػػػػيم األخالقيػػػػػػػة أك اؼبعػػػػػػػارؼ اؼبهنيػػػػػػػة اؼب

 .اؼبهٍت

التكػػػػػػوين اؼبهػػػػػػٍت بأنػػػػػػو   التػػػػػػدريب اؼبهػػػػػػٍت كيسػػػػػػمى يف بعػػػػػػ  الػػػػػػبالد العربيػػػػػػة بػػػػػػالتكوين اؼبهػػػػػػٍت  يعػػػػػػرؼ 

إعػػػػداد األفػػػػراد إعػػػػدادا مهنيػػػػػا، كتػػػػدريبهم علػػػػى مهػػػػػن معينػػػػة بقصػػػػد رفػػػػػع مسػػػػتول إنتػػػػاجهم، كإكسػػػػػاهبم 

كدبعػػػػػٌت آخػػػػػػر، أف التػػػػػدريب اؼبهػػػػػٍت ىػػػػػػو ذلػػػػػك النػػػػػوع مػػػػػػن التػػػػػدريب الػػػػػذم يتضػػػػػػمن ، مهػػػػػارات جديػػػػػدة

 4.تنمية اؼبهارات كاػبدمات اغبرفية أك اؼبهنية  

 األسػػػػػػػػ لةيف  اؼبتمثلػػػػػػػػةالبحػػػػػػػػث  إشػػػػػػػػكالياتكمػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك تنطلػػػػػػػػق ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة لكػػػػػػػػي ذبيػػػػػػػػب علػػػػػػػػي 

 -:التالية

 

 

                                                 
2005ٌونٌو  متطلبات أسواق العمل فً ضوء المتغٌرات الدولٌة محمد صبري الشافعً -

4
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 البحث أسئلةب.  

 ؟ما ىو كاقع برنامج التدريب كالتأىيل دبعهد اؼبهن الشاملة سرت شعبة الكهرباء كنموذج .0  

 معهد اؼبهن الشاملة سرت ؼبواجهة ربديات سوؽ العمل ؟ إسًتاتيجيةما . 2  

التنسػػػػػػػيق كالتعػػػػػػػاكف بػػػػػػػُت مؤسسػػػػػػػات التكػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػٍت كقطاعػػػػػػػات  أككيػػػػػػػف يػػػػػػػنعكس االنفصػػػػػػػاؿ    .3 

 ؟ سوؽ العمل على الكفايات اؼبهنية اؼبطلوبة

 داؼبنشػػػػػودة عنػػػػػ الكفايػػػػػاتربقػػػػػق هبػػػػػا مؤسسػػػػػات التكػػػػػوين اؼبهػػػػػٍت  أفهبػػػػػب مػػػػػا ىػػػػػي الكيفيػػػػػة الػػػػػيت . 2 

 ؟تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل  لكي تنسيق يف كضع  اؼبناىج التعليميةال

 البحث أىدافج. 

 ربقيق األىداؼ اآلتية: إذلارتباطان بطبيعة مشكلة الدراسة كأنبيتها فأننا نسعى 

كدكره يف كاقػػػػػػع برنػػػػػػامج التػػػػػػدريب كالتأىيػػػػػػل دبعهػػػػػػد اؼبهػػػػػػن الشػػػػػػاملة سػػػػػػرت شػػػػػػعبة الكهربػػػػػػاء لبيػػػػػػاف  -1 

 تنمية اؼبوارد البشرية كعالقتو بسوؽ العمل.

الػػػػػػػػيت يواجػػػػػػػػو هبػػػػػػػػا اؼبعهػػػػػػػػد  كاإلسػػػػػػػػًتاتيجيةتطػػػػػػػػور نظػػػػػػػػاـ التعلػػػػػػػػيم الفػػػػػػػػٍت كالتػػػػػػػػدريب اؼبهػػػػػػػػٍت لفهػػػػػػػػم  -2 

 .تطورات كربديات سوؽ العمل 

مػػػػػػػػن  اكمػػػػػػػا يقابلهػػػػػػػبػػػػػػػػُت اؼبعاىػػػػػػػد التكػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػػٍت   عدمػػػػػػػوؼبعرفػػػػػػػة اثػػػػػػػر التعػػػػػػػاكف كالتنسػػػػػػػػيق مػػػػػػػن  -3 

 اؼبناىج كالربامج التدريبية. أعدادسوؽ العمل من ناحية  مؤسسات
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 دالػػػػػػػػيت ربقػػػػػػػػق هبػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػات التكػػػػػػػػوين اؼبهػػػػػػػػٍت الكفايػػػػػػػػات اؼبنشػػػػػػػػودة عنػػػػػػػػ اآلليػػػػػػػػةص اسػػػػػػػػتخال -4 

 . التنسيق يف كضع  اؼبناىج التعليمية كالتدريب اليت تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل

 -:البحت أىميةد.  

 اآليت: إذل تكمن أنبية الدراسة يف الوصوؿ

كػػػػػػػوف التعلػػػػػػػيم الفػػػػػػػٍت كالتػػػػػػػدريب اؼبهػػػػػػػٍت يتمتػػػػػػػع بػػػػػػػدكر بػػػػػػػارز كمهػػػػػػػم ك حػػػػػػػدل الوسػػػػػػػائل اؼبعتمػػػػػػػدة -1 

 لسوؽ العمل اعباىزة اؼبهنيةالكوادر  كأعدادللتعليم كالتدريب  لتنفيذ السياسات الوطنية 

أف تزايػػػػػػد ـبرجػػػػػػات التعلػػػػػػيم الفػػػػػػٍت كالتػػػػػػدريب اؼبهػػػػػػٍت يقابػػػػػػل بالبفػػػػػػاض القػػػػػػدرة االسػػػػػػتيعابية ؽبػػػػػػا مػػػػػػن -2

صػػػػػػػحاب األعمػػػػػػػاؿ يف القطػػػػػػػاع الصػػػػػػػناعي ، كيعكػػػػػػػس ذلػػػػػػػك اؼبوقػػػػػػػف السػػػػػػػليب لقطػػػػػػػاع التشػػػػػػػغيل  قبػػػػػػػل أ

 ؼبخرجات التعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت.

الدراسػػػػػات الػػػػػيت تتنػػػػػاكؿ العالقػػػػػة بػػػػػُت مؤسسػػػػػات  أىػػػػػمن أنبيػػػػػة الدراسػػػػػة يف كوهنػػػػػا مػػػػػن كمػػػػػا تكمػػػػػ-3 

 (.التعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت كمؤسسات القطاع  الصناعي )كسوؽ عمل

 مصطلحات البحت ه. 

 -التكوين  المهني: -0  

 تكوينية،  تعليميةعبارة عن تلقي دركس نظرية كتطبيقية يف آف كاحد داخل مؤسسة  -:التكوين  
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حبيػػػث وبصػػػل التكػػػوين داخػػػل مؤسسػػػة غػػػَت تكوينيػػػة كيكػػػوف  ،فهػػػو عكػػػس ذلػػػك سبامػػػا -:أمػػا التمهػػػُت

 التكوين تطبيقيا م ة باؼبائة،

 -المهني : التأىيل -4  

ريبػو علػى ىػذا يقصد بالتأىيل اؼبهٍت التوجيو اؼبهٍت لكل من نقصت قدرتػو علػى العمػل كاإلنتػاج يػثم تد

 كمساعدتو على التقدـ فيو . العمل , كإغباقو بو

 -سوق العمل: -3  

يبحػػػث فيهػػػا األفػػػراد  االقتصػػػادمسػػػػوؽ العمػػػل طبقػػػان لتعريفػػػات الكتػػػب اؼبتخصصػػػة ىػػػو دائػػػرة للتبػػػادؿ 

الػػراغبُت ا العمػػل عػػن الوظػػائف كيبحػػث فيهػػا أصػػحاب األعمػػاؿ عػػن األفػػراد اؼبػػؤىلُت الػػذين يبكػػنهم 

يزيػػد فيػػو عػػدد الوظػػائف اؼبتاحػػة عػػن عػػدد  الػػذمكيطلػػق علػػى سػػػوؽ العمػػل  ،شػػػغل الوظػػائف الشػػػاغرة

ػػ كمػا يطلػق  Tight labour Market ػػ” سػػوؽ العمػل اكػم“الػراغبُت ا العمػل مصػطلح 

سػػوؽ “على سػوؽ العمل الذل يزيد فيو عدد الباحثُت عن عمل عػن عػدد الوظػائف اؼبتاحػة مصػطلح 

 Slack Labour Market ػ” العمل الراكد

 الدراسات السابقة و. 

دراسػػػػػػػة العطوم،بعنػػػػػػػواف   أثػػػػػػػر أسػػػػػػػاليب التػػػػػػػدريب علػػػػػػػى فاعليػػػػػػػة الػػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػػة يف اؼبؤسسػػػػػػػة  -1

، 2007سػػػػػػنة كالتػػػػػػدريب اؼبهػػػػػػٍت يف اؼبملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية )دراسػػػػػػة ميدانية(،العامػػػػػػة للتعلػػػػػػيم الفػػػػػػٍت
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أسػػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػدريب كأثرىػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى فاعليػػػػػػػػة الػػػػػػػػػربامج  إذل التعػػػػػػػػرؼ إذل يػػػػػػػػث ىػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػةحب

 التدريبية يف اؼبؤسسة العامة للتعليم اؼبهٍت يف اؼبملكة العربية السعودية.

 ؾبموعة من النتائج من أنبها: إذلكتوصلت الدراسة    

إف اؼبتوسػػػػػػػه العػػػػػػػػاـ لتصػػػػػػػػورات اؼببحػػػػػػػوثُت ألسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػدريب اؼبتبعػػػػػػػة جػػػػػػػػاءت بدرجػػػػػػػػة مرتفعػػػػػػػػة،  -ا 

 كاف اؼبتوسه العاـ لتصوراهتم ؼبدل فاعلية الربامج التدريبية جاءت أيضا بدرجة مرتفعة

للمتػػػػػػػػدربُت يف اؼبؤسسػػػػػػػػة كجػػػػػػػػود أثػػػػػػػػر ألسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػدريب اؼبتبعػػػػػػػػة يف فاعليػػػػػػػػة الربنػػػػػػػػامج التػػػػػػػػدرييب  -ب

 العامة للتعليم الفٍت كاؼبهٍت يف اؼبملكة العربية السعودية .

كأكصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة بضػػػػػػػػركرة ربسػػػػػػػػُت بي ػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريب، كربسػػػػػػػػُت البنيػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية للتػػػػػػػػدريب،كاختيار 

 اؼبدربُت من ؽبم خربة يف ىذا اجملاؿ.

ت كرؤسػػػػػػػػاء األقسػػػػػػػاـ اإلداريػػػػػػػػة دراسػػػػػػػة مفتػػػػػػػاح، بعنػػػػػػػػواف   االحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة ؼبػػػػػػػديرم اإلدارا -2

ربديػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة  إذليػػػػػػػث ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة ، حب1996، سػػػػػػػنة يف اعبامعػػػػػػػات الليبيػػػػػػػة  

 ؼبديرم اإلدارات كرؤساء األقساـ اإلدارية يف اعبامعات الليبية.

كقػػػػػد أكصػػػػػى الباحػػػػػػث بعػػػػػدة توصػػػػػػيات مػػػػػن أنبهػػػػػا : تعمػػػػػػيم كتنفيػػػػػذ بػػػػػػرامج تدريبيػػػػػة ؼبػػػػػػديرم اإلدارات  

 -اء األقسػػػػػػػاـ اإلداريػػػػػػػة يف اعبامعػػػػػػػات الليبيػػػػػػػة تلػػػػػػػيب احتياجػػػػػػػاهتم التدريبيػػػػػػػة يف ؾبػػػػػػػاؿ )التخطػػػػػػػيهكرؤسػػػػػػػ

 -إدارة الوقػػػػػػػػت -العالقػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػانية -ازبػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرار -القيػػػػػػػػادة –االتصػػػػػػػػاؿ  -التنسػػػػػػػػيق -التنظػػػػػػػػيم

 إدارة التغيػػػػػػَت كاإلبػػػػػػداع كالرقابػػػػػػة كتقيػػػػػػيم األداء، الػػػػػػيت كشػػػػػػفت عنهػػػػػػا الدراسػػػػػػة.كإقامة كحػػػػػػدات ـبتصػػػػػػة
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بػػػػػػػػالتطوير كالتػػػػػػػػدريب اإلدارم يف اعبامعػػػػػػػػات الليبيػػػػػػػػة ؼبتابعػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة للكػػػػػػػػادر اإلدارم 

 فيها.

دراسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػزعيب، بعنػػػػػػػػػواف   االحتياجػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػديرين كرؤسػػػػػػػػػاء األقسػػػػػػػػػاـ اإلداريػػػػػػػػػُت يف  -3

يػػػػػػث ،حب1991، سػػػػػػنة اعبامعػػػػػػات األردنيػػػػػػة مػػػػػػن كجهػػػػػػة نظػػػػػػرىم كالػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػة الػػػػػػيت اشػػػػػػًتكوا هبػػػػػػا 

اؼبػػػػػػػػػديريات  –الكشػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػن االحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػة ؼبػػػػػػػػديرم الػػػػػػػػػدكائر  إذلىػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة 

الػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػة  إذلكرؤسػػػػػػاء األقسػػػػػػاـ اإلداريػػػػػػة يف اعبامعػػػػػػات األردنيػػػػػػة مػػػػػػن كجهػػػػػػة نظػػػػػػرىم كالتعػػػػػػرؼ 

 هبا خالؿ عملهم يف اعبامعات. اليت اشًتكو

عقػػػػػػد بػػػػػػرامج تدريبيػػػػػػة للمػػػػػػديرين كرؤسػػػػػػاء األقسػػػػػػاـ كقػػػػػػد أكصػػػػػػت الباحثػػػػػػة بعػػػػػػدة توصػػػػػػيات مػػػػػػن أنبهػػػػػػا: 

اإلداريػػػػػػػة يف اؼبهػػػػػػػارات اؼبتعلقػػػػػػػة دبجػػػػػػػاالت الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػع الًتكيػػػػػػػز علػػػػػػػى الػػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػػة يف ؾبػػػػػػػاالت 

 التخطيه، كالقيادة كالتوجيو كازباذ القرارات.

دراسػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػيباف،  بعنػػػػػػػػػػواف   منهجيػػػػػػػػػػة ربديػػػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػة باعبهػػػػػػػػػػاز اغبكػػػػػػػػػػومي   -4 

الوقػػػػػػوؼ علػػػػػػى منهجيػػػػػػة زبطػػػػػػيه  إذل  كقػػػػػػد ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  ،1990، سػػػػػػنة طنة عمػػػػػػاف لسػػػػػػل

التػػػػػػػدريب اإلدارم علػػػػػػػى مسػػػػػػػتول األجهػػػػػػػزة اؼبركزيػػػػػػػة للخدمػػػػػػػة اؼبدنيػػػػػػػة كالوحػػػػػػػدات اغبكوميػػػػػػػة نفسػػػػػػػها. 

 -:عدة نتائج من أنبها إذلكقد خلصت الدراسة 

% 37,2حقيقيػػػػػػػة، حيػػػػػػػث أكػػػػػػػدت ال تعتػػػػػػػرب االحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة لكافػػػػػػػة اعبهػػػػػػػات اغبكوميػػػػػػػة  -أ

 فقه ىذه اعبهات أف احتياجاهتا فعلية.
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%( مػػػػػػػػن اعبهػػػػػػػػات اغبكوميػػػػػػػػة اؼبتطلبػػػػػػػػات اغباليػػػػػػػػة 55,6تعكػػػػػػػػس االحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة يف ) -ب 

 %( من اعبهات االحتياجات اغبالية كاؼبستقبلية.32،5فقه . كيف )

كدكر  قطػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػاـ األردينربديػػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػة يف ال دراسػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػنُت، بعنػػػػػػػػػواف   - 5 

التعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى أىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػدريب  إذلكىػػػػػػػػدفت  ،1987، سػػػػػػػػنة هػػػػػػػػػا معهػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػة يف تلبيت

اإلدارم يف الػػػػػوزارات كاؼبؤسسػػػػػػات العامػػػػػة، كدراسػػػػػػة الطػػػػػػرؽ كاألسػػػػػاليب الػػػػػػيت تتبعهػػػػػا ىػػػػػػذه األجهػػػػػػزة يف 

التنظيميػػػػػػة اؼبختلفػػػػػػػة ك  ربديػػػػػػد احتياجاهتػػػػػػا التدريبيػػػػػػػة كأنػػػػػػواع ىػػػػػػػذه االحتياجػػػػػػات بالنسػػػػػػبة للمسػػػػػػػتويات

أف عمليػػػػػػػػة ربديػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػات  إذلكدكر معهػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػة يف تلبيتهػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػد خلػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػث 

الدراسػػػػػػػة اؼبستفيضػػػػػػة كالتحليػػػػػػل كالتشػػػػػػػاكر اؼبسػػػػػػتمر مػػػػػػع اعبهػػػػػػػات اؼبسػػػػػػتفيدة مػػػػػػػن  إذلالتدريبيػػػػػػة ربتػػػػػػاج 

التػػػػػدريب كأكصػػػػػى ب نشػػػػػاء كحػػػػػدات للتػػػػػدريب يف كػػػػػػل كزارة كجهػػػػػاز كمؤسسػػػػػة تقػػػػػـو جبمػػػػػع اؼبعلومػػػػػػات 

 كاإلحصائيات، كحصر االحتياجات التدريبية ك كضع خطه للتدريب كتنفيذىا.

مػػػػػػػػػػدخل علمػػػػػػػػػػي لفعاليػػػػػػػػػػة األفػػػػػػػػػػراد  –كالتطػػػػػػػػػػوير التػػػػػػػػػػدريب  بعنػػػػػػػػػػواف   ،بعبػػػػػػػػػػدا لوىػػػػػػػػػػادراسػػػػػػػػػػة  -6 

االحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة لعػػػػػػػػدد مػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػوظفُت  إذلالتعػػػػػػػػرؼ  إذلكاؼبنظمػػػػػػػػات  كقػػػػػػػػد ىػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػة 

قػػػػػػػػػػػد لك 1981، سػػػػػػػػػػػنة الػػػػػػػػػػػذين يعملػػػػػػػػػػػوف يف اؼبؤسسػػػػػػػػػػػات اغبكوميػػػػػػػػػػػة يف اؼبملكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػعودية

 التأكيد على أنبية التدريب يف اؼبواضيع التالية: إذلخلصت ىذه الدراسة 

 كظيفة التخطيه كربديد الغايات كاألىداؼ -ا

 تفوي  الصالحيات -ب
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 العالقات اإلنسانية -ج

 كظيفة الرقابة -د

 كضع السياسة العامة للتدريب -ق

 الدراسات األجنبيةومن 

ربديػػػػػػػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػبع  مؤسسػػػػػػػػػػػػػػات األعمػػػػػػػػػػػػػػاؿ بعنواف )دراسػػػػػػػػػػػػػة كيتكػػػػػػػػػػػػػػار، -7

كمػػػػػػن أجػػػػػػل ربديػػػػػػد نػػػػػػوع التػػػػػػدريب  ،1987سػػػػػػنة ،كأنػػػػػػديانابػػػػػػوليس  إنػػػػػػدياناكاؼبؤسسػػػػػػات الصػػػػػػناعية يف 

اؼبفضػػػػػػػػل فيهػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػل، كأظهػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػائج أف أعلػػػػػػػػى عشػػػػػػػػر مهػػػػػػػػارات وبتػػػػػػػػاج اؼبسػػػػػػػػتخدموف يف 

حسػػػػػػػُت أدائهػػػػػػػم يف العمػػػػػػػل تتضػػػػػػػمن مؤسسػػػػػػػات األعمػػػػػػػاؿ كاؼبؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػػناعية للتػػػػػػػدرب عليهػػػػػػػا لت

مفػػػػػػػػػاىيم تتعلػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػاإلدارة كالعالقػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػانية كتبػػػػػػػػػُت اف اؼبؤسسػػػػػػػػػات اؼبتشػػػػػػػػػاهبة ؽبػػػػػػػػػا احتياجػػػػػػػػػات 

 متشاهبة.

دراسػػػػػة بػػػػػػاري ، بعنػػػػػواف   ربديػػػػػػد االحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػػة لطبقػػػػػة اؼبػػػػػػديرين فيمػػػػػا يتعلػػػػػػق باؼبهػػػػػػارات  -8

علومػػػػػات مفيػػػػػدة عػػػػػن بػػػػػرامج التنميػػػػػة اإلداريػػػػػة إعطػػػػػاء م إذلالفنيػػػػػة كاإلنسػػػػػانية كالتصػػػػػورية  كقػػػػػد ىػػػػػدفت 

 .1986، سنة للمديرين كاليت يتم عقدىا يف اعبامعات

كبينػػػػػت النتػػػػػائج عػػػػػدـ كجػػػػػود عالقػػػػػة ذات داللػػػػػة بػػػػػُت االحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة للمػػػػػديرين علػػػػػى اؼبهػػػػػارات 

كػػػػػػػذلك بينػػػػػػػت   ،السػػػػػػػابقة كمتغػػػػػػػَتات العمػػػػػػػر كاؼبسػػػػػػػتول التعليمػػػػػػػي كاإلدارم كسػػػػػػػنوات اػبػػػػػػػربة يف اإلدارة
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النتػػػػػػػػػائج أف ىنػػػػػػػػػاؾ حاجػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػدريب اؼبػػػػػػػػػديرين علػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػواحي اإلنسػػػػػػػػػانية كالفنيػػػػػػػػػة كالتصػػػػػػػػػورية علػػػػػػػػػى 

 الًتتيب.

دراسػػػػػػػة سورنسػػػػػػػن، بعنػػػػػػػواف   تقػػػػػػػومي مػػػػػػػدل فعاليػػػػػػػة برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدرييب عػػػػػػػن طريػػػػػػػق قيػػػػػػػاس السػػػػػػػلوؾ  -9

اليكًتيػػػػػػك  الػػػػػػوظيفي  كالػػػػػػيت أجراىػػػػػػا علػػػػػػى برنػػػػػػامج كركتونفيػػػػػػل لػػػػػػ دارة اؼبتقدمػػػػػػة التػػػػػػابع لشػػػػػػركة جنػػػػػػراؿ

كالػػػػػػيت ظبيػػػػػػت بدراسػػػػػػة   حبػػػػػػث اؼبتغػػػػػػَتات اؼبالحظػػػػػػة   ،1958سػػػػػػنة  يف الواليػػػػػػات اؼبتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة،

ككػػػػاف اؽبػػػػدؼ منهػػػػا اإلجابػػػػة علػػػػى التسػػػػاؤؿ التػػػػارل: ىػػػػل لػػػػوح  تغيػػػػَت يف أسػػػػلوب اإلدارة الػػػػذم يتبعػػػػو 

 اؼبديركف الذين اشًتكوا يف برنامج اإلدارة اؼبتقدمة لشركة جنراؿ اليكًتيك.

أف ىنػػػػػػػاؾ أثػػػػػػػرا اهبابيػػػػػػػا لتنفيػػػػػػػذ برنػػػػػػػامج التػػػػػػػدريب يف سػػػػػػػلوؾ  إذلنػػػػػػػت نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة تشػػػػػػػَت ككا

اؼبشػػػػػػاركُت نتيجػػػػػػػة التحليػػػػػػػل الػػػػػػػذم أجػػػػػػػرم علػػػػػػػى أكجػػػػػػػو التشػػػػػػػابو كاالخػػػػػػػتالؼ يف التغيػػػػػػػَتات اؼبالحظػػػػػػػة 

 على اؼبشاركُت دبقارنتهم مع غَت اؼبشاركُت يف الربنامج.

 إذل  قػػػػػػػد ىػػػػػػػدفت لك ، 1957، سػػػػػػػنة   تقيػػػػػػػيم التػػػػػػػدريب  بعنوافدراسػػػػػػػة دكنالػػػػػػػد كػػػػػػػَت باتريػػػػػػػك، -10

  بػػػػػػراؾبهم التدريبيػػػػػػة يعتمػػػػػػد التقػػػػػػومي كػػػػػػوف مسػػػػػػتقبل  إذلحػػػػػػث اؼبهتمػػػػػػُت بالتػػػػػػدريب علػػػػػػى النظػػػػػػر بػػػػػػتمعن 

توضػػػػػيح معػػػػػٌت التقػػػػػومي، كيكػػػػػوف ذلػػػػػك مػػػػػن  إذلحػػػػػد كبػػػػػَت علػػػػػى اسػػػػػتخداـ نتػػػػػائج التقػػػػػومي كهػػػػػدؼ  إذل

رد الفعػػػػػػل كالػػػػػػتعلم كالسػػػػػػلوؾ كالنتػػػػػػائج، حبيػػػػػػث يبكػػػػػػن ؼبػػػػػػديرم التػػػػػػدريب أف يتقػػػػػػدموا  إذلخػػػػػػالؿ ربليلػػػػػػو 

كقد اىتمػػػػػػت ،قيػػػػػػاس النتػػػػػػائج اؼبلموسػػػػػػة إذلتػػػػػدرهبيا كبػػػػػػو اسػػػػػػتخداـ اسػػػػػػتمارة رد الفعػػػػػػل الػػػػػػذايت البسػػػػػػيه 
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الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػالتغيَتات الػػػػػػػيت طػػػػػػػرأت علػػػػػػػى سػػػػػػػلوؾ العمػػػػػػػل نتيجػػػػػػػة التػػػػػػػدريب، كعلػػػػػػػى النتػػػػػػػائج اؼبلموسػػػػػػػة 

  يف ؾباالت ربقيق التكلفة كربسُت النوعية كاإلنتاجية. للربنامج التدرييب

التػػػػػدريب كاحتياجػػػػػات  كأنبيػػػػػةىػػػػػذه الدراسػػػػػات تتفػػػػػق مػػػػػع ىػػػػػذا البحػػػػػث يف ؾبػػػػػاؿ التػػػػػدريب  أفحيػػػػػث 

 التقييم اؼبستمر لنجاح التدريب. كأنبيةالتدريب 

الدراسػػػػػػات  ىػػػػػػدهمتنػػػػػػاكؿ ؼبوضػػػػػوع مهػػػػػػم دل تتناكلػػػػػػو  كونػػػػػػوالدراسػػػػػػات   ىػػػػػذهكيتميػػػػػز ىػػػػػػذا البحػػػػػػث عػػػػػػن 

سسػػػػػػات التعليميػػػػػػة كالػػػػػػربه بينهػػػػػػا كبػػػػػػُت مػػػػػػا يتوافػػػػػػق مػػػػػػع ؤ اؼبنػػػػػػاىج التعليميػػػػػػة للتػػػػػػدريب باؼب كىػػػػػػو دراسػػػػػػة

 احتياجات سوؽ العمل .

 حدود البحت.  ز 

التػػػػػػػػدريب باؼبعهػػػػػػػػد العػػػػػػػػارل للمهػػػػػػػػن الشػػػػػػػػاملة  أدارةسػػػػػػػػيتناكؿ البحػػػػػػػػت ة: الحــــــــدود الموضــــــــوعي -0 

يف الشػػػػػػركة  اؼبتمثػػػػػػلتطلبػػػػػػات كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ؼب مواكبتػػػػػػوالتػػػػػػدرييب كمػػػػػػدم  كبرناؾبػػػػػػوبسػػػػػػرت 

 .للكهرباء العامة

سػػػػػػػػنو  أرل ؼ2014سػػػػػػػػوؼ تػػػػػػػػتم الدراسػػػػػػػػة يف الفػػػػػػػػًتة الزمنيػػػػػػػػة مػػػػػػػػن سػػػػػػػػنو  :الحــــــــدود ال مانيــــــــة -4 

 .ؼ 2015

ـــــــة -3  ( كالشػػػػػػػركة سػػػػػػػرت) الشػػػػػػػاملةاغبػػػػػػػدكد اؼبكانيػػػػػػػة يف اؼبعهػػػػػػػد العػػػػػػػارل للمهػػػػػػػن : الحـــــــدود المكاني

 )سرت( للكهرباءالعامة 
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار

 التدريب: األول. المبحث 0

 مفهوم التدريب:األولالمطلب  0.0

 لعل من اؼبفيد قبل الدخوؿ يف تعريفات التدريب أف نلقي بع  الضوء على كلمة التدريب كمشتقاهتا.

 Toكتعٍت يسحب  Trainwrمشتق من كلمة فرنسية قديبو ىي ToTrainاف الفعل   يدرب 

Drag  كىناؾ العديد من اؼبعاين للفعل   يدرب   منها : يسحب ، يغرم، ينمو بطريقة مرجوة،من .

كرىا أننا قبد يف غالب األحياف أف التدريب الفعاؿ يرتبه بنمو اؼبشكالت  األمور اؼبهمة كاليت هبدر ذ ٌ

ائي، فهو ؿباط كؿباكلة استخداـ الوسائل العلمية غبلها ، فاؼبدرب مثلو مثل الطبيب كاؼبدير كاعبن

 بعمليات قائمة كحية.

ة حد كبَت، فيعرؼ التدريب بأنو  اعبهود اؼبنظم إذلكمع تعدد مفاىيم التدريب أال أف مضامينها تتشابو 

، كاذباىات اؼبتدربُت، كذلك جبعلهم أكثر فاعلية يف أداء مهامهم كما كاؼبخططة لتطوير معارؼ،كخربات

تستهدؼ أحداث تغَتات يف اؼبعلومات، كخربات، كطرائق أداء سلوؾ كيعرؼ التدريب  بأنو ديناميكية 

كاذباىات اؼبتدربُت بغية سبكينهم من استغالؿ إمكاناهتم كطاقاهتم الكامنة دبا يساعد على رفع كفايتهم 

 .يف فبارسة أعماؽبم بطريقة منتظمة كب نتاجية عالية 
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أحداث تغيَتات سلوكية  إذلؾبملو هتدؼ  كما يعرؼ التدريب بأنو  عملية مستمرة ؿبورىا الفرد يف

كذىنية ؿبددة ؼبقابلة احتياجات حالية أك مستقبلية، يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو كاؼبنظمة اليت 

 -كىذا التعريف الذم أكرده الطعاين يقًتب كثَتا من تعريف عبد الوىاب الذم : يعمل فيها 

أحداث تغَتات ؿبددة  إذل هتدؼا الفرد يف ؾبملو عملية منظمو مستمرة ؿبورى بأنوعرؼ التدريب 

سلوكية ككقتية كذىنية ؼبقابلة احتياجات ؿبددة حالية كمستقبلية يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو 

 5كاؼبنظمة اليت يعمل هبا.

 كإذا تتبعنا مفهـو التدريب يف العديد من الكتب كاؼبؤلفات، فأننا قبد أف الدارسُت كاؼبهتمُت يف ىذا

التدريب  إذلاجملاؿ يقدموف تعريفات متعددة كمتنوعة أال أهنا صبيعا تسَت يف خه كاحد،فهناؾ من ينظر 

لتعليم كتعلم ؾبموعو من على أنو  خلق الظركؼ للتعليم الفعاؿ كىناؾ من يعرفو بأنو  عملية تبادلية 

ؾبموعو أك ؾبموعات من األفراد يعتقد  إذلكاألساليب اؼبتعلقة بالعمل، كىو نشاط لنقل اؼبعرفة  اؼبعارؼ

أهنا مفيدة ؽبم، كيقـو اؼبدربوف باؼبساعدة على صقل مهارات اؼبتدربُت كباالختصار فاف التدريب عبارة 

عن نقل اؼبعرفة كتطوير اؼبهارات  كيعرفو البع  بأنو  عملية ىدفها إكساب اؼبعارؼ كاػبربات اليت 

اليت تنقصو، كاالذباىات الصاغبة للعمل كللسلطة، كاألمباط  اتأليها اإلنساف كربصيل اؼبعلوم وبتاج

السلوكية كاؼبهارات اؼبالئمة كالعادات الالزمة من أجل رفع مستول الكفاءة يف األداء كزيادة اإلنتاجية 

                                                 
5

  1986،الرٌاض التدرٌب االداري بٌن النظرٌة والتطبٌق محمد عبد الفتاح ٌاغً، -
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حبيث تتحقق فيو الشركط اؼبطلوبة إلتقاف العمل كظهور فاعليتو مع السرعة كاالقتصاد يف التكلفة كيف 

 اعبهود.

كعرفو فريق من خرباء التدريب على أنو  عملية مساعدة األفراد الكتساب الفاعلية يف عملهم اغبارل 

 6كاؼبستقبلي من خالؿ تنمية كتطوير عاداهتم كمهاراهتم كمعرفتهم كسلوكهم  .

 نستخل  ثالث مكونات رئيسية للتدريب :وء التعاريف السابقة، يبكننا أف كيف ض

 رفة من أجل تنمية كتطوير مباذج التفكَت كأمباط األفعاؿ ألفراد التنظيم.( انو نشاط لنقل اؼبع1)

 ( أنو ؿباكلة لتغيَت سلوؾ األفراد لسد الثغرة بُت األداء الفعلي كمستول األداء اؼبرجو.2)

 ( أنو اكتساب الفاعلية يف أعماؿ األفراد اغبالية كاؼبستقبلية.3)

ة للتدريب كمكوناتو الرئيسية فانو يبكننا أف نعرؼ التدريب كيرل) ياغي ( أنو يف ظل التعريفات السابق

تغيَتات يف سلوؾ  ألحداثاؼبتطورة ألداء العمل كذلك بأنو عملية تعليم اؼبعرفة كتعلم األساليب 

هم أىداف إذل زمة يف أداء عملهم من أجل الوصوؿالال ت كمعرفة كمهارات كقدرات األفرادكعادا

 اؼبنظمة اليت يعملوف هبا على السواء. أىداؼك 

                                                 
6
   2002. عمان: دار الشروق.مفهىمه، فعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقىيمهاالتدريب: .الطعاويحسه احمد-
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يعرؼ برعي التدريب بأنو   عملية ىدفها إكساب اؼبعارؼ كاػبربات اليت وبتاج إليها اإلنساف،        

كربصيل اؼبعلومات اليت تنقصو، كاالذباىات الصاغبة للعمل كللسلطة، كاألمباط السلوكية كاؼبهارات 

ع مستول الكفاءة يف األداء كزيادة إنتاجيتو حبيث تتحقق فيو اؼبالئمة كالعادات الالزمة من أجل رف

الشركط اؼبطلوبة إلتقاف العمل كظهور فاعليتو مع السرعة كاالقتصاد يف التكلفة كيف اعبهود اؼببذكلة كيف 

 .7الوقت اؼبستغرؽ 

التدريب  كيعرفو آخركف بأنو   ؿباكلة لتغيَت سلوؾ األفراد جبعلهم يسلكوف بشكل ىبتلف بعد        

 .8عما كانوا يتبعونو قبل التدريب 

 إذلكىناؾ تعريف آخر للتدريب كىو   أنو عملية منظمة مستمرة ؿبورىا الفرد يف ؾبملو، هتدؼ        

إحداث تغيَتات ؿبددة سلوكية كفنية كذىنية ؼبقابلة احتياجات ؿبددة حالية أك مستقبلية، يتطلبها الفرد 

 .9اليت يعمل فيها كاجملتمع الكبَت  كالعمل الذم يؤديو كاؼبنظمة

إحداث تغيَتات يف الفرد  إذلكأخَتا يعرفو احد خرباء التدريب اإلدارم بأنو   نشاط ـبطه يهدؼ      

كطرؽ العمل كالسلوؾ  كاؼبهارات كمعدالت األداء اعة من ناحية اؼبعلومات كاػبرباتكاعبم

 10 .كاالذباىات

                                                 
7

 .29، القاهرة: عالم الكتاب، ص:التدرٌب والتنمٌة(. 1973برعً،محمد جمال ) -
8

 6، ص:80مجلد المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة،، التدرٌب اإلداري(. 1970السلمً، علً ) -
9

 .19، الرٌاض، معهد اإلدارة العامة:ص التدرٌب والتطوٌر :مدخل علمً لفعالٌة األفراد والمنظمات(. 1981،علً )بعبد الوها -
10

 .88العدد الثالث،ص، اإلدارة مجلة، القٌادة اإلدارٌة والتدرٌب فً الخدمة المدنٌة(. 1969العبد،جعفر) -



19 

 

كيف ضوء التعريفات السابقة يبكن أف نعرؼ التدريب بأنو نشاط لنقل اؼبعرفة كتنمية مباذج التفكَت     

كأمباط العمل لألفراد العاملُت من اجل تغيَت سلوكهم لسد الثغرة بُت األداء الفعلي كمستول األداء 

 اؼبطلوب.

 المطلب الثاني :التدريب والتعليم وأوجو الخالف بينهما 0.4

اف التدريب بصفة عامة ىو نشاط أنساين ىدفو العاـ يًتكز حوؿ التحسُت أك التطوير، كيبكن أف يبارس 

ىذا النشاط بأسلوب فردم أك بأسلوب صباعي كيف كال اغبالتُت قد يتم بصورة منظمة كقد يأيت عفويا، 

ن التعليم، فهو ؿبددة. كالتدريب ؽبذا السبب ىبتلف ع أىداؼأك بصورة غَت ـبططة، ال تتضمن كضع 

لومات العامة أصالح ؿبدد كيرتبه ب كساب اؼبهارات السلوكية اددة بينما يرتبه التعليم بتحصيل اؼبع

اف ىذا االختالؼ ال يعٍت أف التدريب يأيت من فراغ البد أف يرتكز على مستندات ، كاؼبهارات األساسية

كإذا كاف صحيحا أف اإلنساف ، ىذا التدريب ارية اليت ينمو فيهاثقافية كاجتماعية تشكل البي ة اغبض

يكتسب مهارة أك أم حرفو من اغبرؼ بواسطة اؼبمارسة، كبدكف تعليم سابق فانو قد هبد صعوبة يف 

 الرقي دبهاراتو، أك اكتساب مهارات أخرل، بدكف تلقي جرعة من اؼبعلومات.

هنما شي ا كاحدا يتم بصورة منظمة أك ) التدريب كالتعليم ( كأ التاريخ يبُت االصطالحُت إذلأف الرجوع 

عفوية، كدل وبدث التمييز بينهما أال بعد التطور الشامل الذم شهدتو اجملتمعات يف اجملاالت االقتصادية 

أنبية تدريب العنصر البشرم للتفوؽ يف ميداف  إذلكالصناعية كاإلدارية حيث انتبهت اجملتمعات اإلنتاجية 
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التدريب طابع الربنامج اؼبنظم، اؽبادؼ كتعددت أنواعو كطرقو كأصبح  اؼبنافسة كاإلنتاجية، كاكتسب

 11يؤدم جبانب التعليم دكرا أساسيا يف تنمية اجملتمعات.

كإذا كاف التعليم يوفر الثقافة العامة، فاف التدريب يؤمن اؼبؤىالت اددة كمعٌت ذلك أف التدريب يصمم 

 األىداؼؿبددة يف حُت يتميز مفهـو التعليم ب أىداؼلو  ؼبقابلة احتياجات تدريبية ؿبددة كمن مث توضع

كيعتقد بع  العلماء أف التدريب نوع من أنواع التعليم كأف بع  مبادئ ، العامة ذات اؼبدل البعيد

كلعلو من ، للسلوؾ أسلوب اغبوافز كالتعزيز االهبايبنظرية التعليم تنطبق على التدريب مثل مبدأ أك 

التدريب تكوف يف العادة أكثر دقة كتركز على قابلية التطبيق العملي أكثر من مناىج  أىداؼالواضح أف 

 التعليم العاـ.

االستخداـ اؼبباشر لعملية التعليم الفردم حيث يقـو بتنمية اؼبعرفة كاؼبهارات  إذل أف التدريب بينما يتجو

كالسلوؾ اليت تتطلبها كفاءة الدكر الوظيفي كاليت ترتبه ارتباطا مباشرا دبا وبويو الدكر الوظيفي من مهاـ 

لتعليم يف االستخداـ اؼبستقبلي لعملية ا إذل كاحتياجات جارية كمتطلبات ؿبددة، فاف التعليم يتجو

 12مواقف ؿبددة.  

) التدريب كالتعليم ( يستعمالف بالتبادؿ  عادة ما يستخدـ  كبالرغم من أف ىذين االصطالحُت 

اصطالح )تعليم( للداللة على التعليم النظامي باؼبدارس كاعبامعات )ألعداد الشباب للحياة العملية( 

                                                 

 6ف ص  1991الرياض ، المممكة العربية السعوديةأسس التدريب اإلداري،مع تطبيقات .د،القبالن،يوسف محم -11
12
، ةرادإ جماربلا ايلعلا، ف1975. ، بيردتلا ةيمنتلاو، ةودن رود بيردتلا يف ةيمنتلا ةيرادإلا،خبٌذاٌسّذ-

 اضايرل : دهعم ةرادإلا ةماعلا 
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فكثَتا ما وبدث التباس بُت مفهـو  تعليم زبصصي ألغراض مهنية ، إذل )تدريب( كيشَت اصطالح

كاؼبهارات كالسمات  التزكيد باؼبعارؼ األساسية إذل كالتعليم فبينما يهدؼ التدريب اإلعدادم التدريب

الشخصية اليت سبكن الدارس من تعلم عمل ؿبدد بسرعة، يزكد التعليم العامة كاؼبهارات اليت تعد موظفُت 

 13عموميُت.

 تزكيد األفراد باؼبعلومات.  (1)

ؿباكلة تغيَت سلوؾ األفراد/ كاؼبقصود ىنا ليس استبداؿ فرد بأخر كإمبا اؼبقصود ىو التغيَت الذم  (2)

يطرأ على قدرة الفرد على االبتكار كزبيل اغبلوؿ للمشكالت اليت تبحث عن حلوؿ مناسبة ؽبا 

نشاط الذىٍت الذم دبقتضاه وبصل و من خالؿ ظاىرة التعلم كنعٍت هبا الأىدافكوبقق التدريب 

الفرد على اؼبهارات كالعادات كاألفكار كاالذباىات كالقيم كاؼبثل كوبتف  هبا كيستخدمها يف 

 تصرفاتو كسلوكو األمر الذم ينتج تطورا كتغَتا يف السلوؾ.

ياة، كما أال أف التدريب ال يتوقف عند تزكيد األفراد باؼبعلومات كإعدادىم فكريا كعقليا ؼبواجهة اغب

زيادة كفاءة األفراد كقدراهتم كمهاراهتم على أداء مهامهم  إذل ىو اغباؿ يف التعليم، كإمبا يهدؼ

تزكيد الفرد حبصيلة معينة من العلم كاؼبعرفة يف أطار كؾباؿ معُت،  إذلبذاهتا مثلما يهدؼ التعليم 

بينما التدريب ىو الوسيلة اليت ية لتأىيل الفرد يف اغبياة العملفالتعليم إذا يهتم باؼبعارؼ كوسيلة 

سبكن الفرد من فبارسة عملو بذاتو كاستغالؿ حصيلة التعليم من أجل أغراض اغبياة العملية، 
                                                 

   جامعة االردنٌة مكتبة ال ، التدرٌب االداري للتنمٌة دراسة لبرامج التدرٌب االداري االعدادي فً المملكة عبد الرحمن الشقاوي، -13

 
 

http://www.madinahnet.com/alkotob12/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-44
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على ؾبرد ألقاء اؼبعلومات بل يقًتف ىذا باؼبمارسة الفعلية ألساليب اإلدارة  يقتصر الكالتدريب 

اعبديدة، أما التعليم فهو يهتم أساسا باؼبعارؼ كيركز على اؼبوضوع بينما يهتم التدريب بالفرد كيركز 

على الشخصية ال على اؼبعلومات اإلضافية فمحور العملية التدريبية اذا ىو الفرد نفسو كليس 

 وع التدريب.موض

كيبكن القوؿ بأف مسؤكلية تزكيد األفراد بالعلم كاؼبعرفة تقع على عاتق دكر العلم كاعبامعات 

كاؼبعاىد التعليمية ككزارات الًتبية كالتعليم، أما التدريب فتقع مسؤكليتو على اؼبعاىد كاؼبراكز التدريبية 

 يق النظريات العلمية على الواقع. كالدكائر اغبكومية كمدراء التدريب كاؼبتدربُت أنفسهم لتطب

كعلى الرغم من ىذه االختالفات بُت التدريب كالتعليم إال أنو من الصعب علينا أف نضع حدا فاصال 

بينهما، فهنالك العديد من االرتباطات بُت كل من اإلعداد السابق كبُت التدريب الذم تلقاه اؼبوظف 

آخر فاف التدريب بعد دخوؿ اػبدمة يبٍت بالضركرة على يف مراحل متقدمة من حياتو الوظيفية كدبعٌت 

األعداد السابق كأف التدريب يبدأ حيث ينتهي التعليم، دبا يتضمنو ذلك من ضركرة التنسيق بُت 

 14على أساس أف كل منهما تكمل األخرل. إليهمااؼبرحلتُت كالنظر 

لم كسيلة للتدريب كال يبكن من دكنو كيرل الباحث بضركرة كأنبية ربه التعلم بالتدريب حيث يعترب التع

التفكَت السليم  إذلأف تتم عملية التدريب، حيث أف التعلم يهتم بتزكيد األفراد باؼبعرفة العلمية كإيصاؽبم 

 تطبيق فعلي حيث أف التدريب ىو شبرة التعلم. إذلأما التدريب فيهتم بنقل اؼبعرفة 
                                                 

14
لرٌاض، المملكة عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ا التدرٌب اإلداري بٌن النظرٌة والتطبٌق،، ٌاغً، محمد عبد الفتاح  -

 15-13م : ص  1986،   العربٌة السعودٌة
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 :إذل  بأف التدريب عملية مستمرة هتدؼ  كمن التعريفات السابقة للتدريب يستخل  الباحث 

  كإكساب الفرد مهارات كمعلومات كخربات ليست موجودة لديو أك تنقصو كتؤدم تزكيد

 ربسُت أداء اؼبنظمة ككل. إذلربسُت أدائو كبالتارل  إذلبالتارل 

 .تزكيد كإكساب الفرد اذباىات كأمباط سلوكية جديدة 

 لدل الفرد. تزكيد كربسُت كصقل اؼبهارات اؼبوجودة 

 المطلب الثالث :أىمية التدريب 0.3

اف التدريب ىو اور الذم تدكر حولو عملية التنمية يف اجملتمع فهو أداة التنمية ككسيلتها، كىو ارؾ  

األساسي لشىت جوانبها، كما أنو األداة الطبيعية اليت اذا ما أحسن استغالؽبا أمكننا ربقيق الكفاءة اؼبثلى 

كضع نظرياتو موضع التطبيق السليم لتحقيق األداء األمثل كربقيق النمو كالرخاء للمجتمع كقد للتعليم  ك 

أظهرت نتائج األحباث دكر التدريب يف مبو االقتصاد كاغبياة االجتماعية فضال عن دكره يف مبو الثقافة 

صر البشرم كمن مث كاغبضارة عامة، كتربز أنبية التدريب باعتباره أساس كل تعلم كتطوير كتنمية للعن

 15تقدـ اجملتمع كبنائو.

الكوادر البشرية، كتطوير كفايتهم، كتطوير أداء العمل  أعدادكما يعد التدريب مصدرا من مصادر 

استثماريا وبقق عائدا ملموسا يسهم يف تلبية  إنفاقا، لذا يعد التدريب كاإلنتاجية اإلنتاجكزيادة 

                                                 
15

، داره العلوم للطباعة االتجاهات المعاصرة فً التدرٌب أثناء الخدمة التعلٌمٌة (  1983سلطان ) حنان غانم ،شرٌف وشرٌف  -

 11ص والنشر .
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فضال من كونو كسيلة مهمة يف ؿباكالت اللحاؽ بركب التقدـ احتياجات النمو االقتصادم كاالجتماعي 

 التكنولوجي.

كتتجلى أنبية التعليم كالتدريب الفعاؿ يف كثَت من الدكؿ اليت ركزت على التعليم كتدريب القول البشرية 

كمقدرهتم على  اإلنساينميوؽبم كتنمية كعيهم  كإنضاجلديها لتحسُت مستمر يف مهارة العاملُت، 

أف العائد من  أالع باؼبسؤكلية، كبالرغم من عدـ توفَت اؼبوارد الطبيعية يف كثَت من ىذه الدكؿ االضطال

التعليم كالتدريب فاؽ كثَت من ىذه الدكؿ النامية على ما توفر لديها من خدمات كمواد طبيعية 

 16ىائلة.

التدريب أثناء اػبدمة، كربظى من ىنا نالح  بأنو البد من تكامل برامج التدريب قبل اػبدمة مع برامج 

 برامج التدريب أثناء اػبدمة بأنبية كبَتة لألسباب التالية:

 هنائيا. أعدادىاقبل اػبدمة ال تتعدل أف تكوف مدخال ؼبمارسة اؼبهنة كليست  األعدادأف برامج  -(1)

 اؼبهن دبا فيها التغيَت السريع الذم يشهده العادل يف ـبتلف اجملاالت كالذم يؤثر حتما يف إزاء -(2)

 الزما. امرأكالنمو اؼبستمرين يصبحاف  اإلعداد، فاف اإلدارة

كأساليبو،  التغَتات كالتطورات اليت يشهدىا اغبقل الًتبوم تتطلب من ىياكلو كأدارتو ككسائلو -(3)

 اؼبرسومة.  األىداؼالتغيَت كالتطور لتكوف منسجمة كمتفاعلة كصوال لتحقيق 

                                                 
16- 

 14م : ص   1983،  شرٌف وسلطان
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الكوادر البشرية كتدريبهم أثناء اػبدمة يف الدكؿ  أعدادات اليت حدثت يف برامج كعلى الرغم من التطور 

أهنا يف الدكؿ النامية بشكل عاـ التزاؿ تتبع األساليب التقليدية يف ىذا اجملاؿ، لذلك دل  أالاؼبتقدمة، 

 .أدائهاتتمكن من االرتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، كما يبكن ذلك من تطور كمي كنوعي يف ـبرجات 

 :17تكمن أنبية كفوائد التدريب يف ثالثة جوانب رئيسية كىي

ء التنظيمي من خالؿ الوضوح يف األىداؼ، كطرؽ كانسياب العمل، كتعريف زيادة اإلنتاجية كاألدا أ.

العاملُت دبا ىو مطلوب منهم، كتطوير اؼبهارات لديهم لتحقيق األىداؼ التنظيمية اؼبطلوبة كيساىم يف 

 ربه أىداؼ األفراد العاملُت بأىداؼ اؼبنظمة.

نظمة كيساىم يف انفتاح اؼبنظمة على يساىم يف خلق اذباىات إهبابية داخلية كخارجية كبو اؼب ب.

اجملتمع اػبارجي؛ كذلك هبدؼ تطوير براؾبها كإمكانياهتا كذبديد اؼبعلومات اليت ربتاجها لصياغة أىدافها 

 كتنفيذ سياساهتا.

توضيح السياسات العامة للمنظمة كتطوير أساليب القيادة كترشيد القرارات اإلدارية كبناء  إذليؤدم  ج.

 لالتصاالت الداخلية.قاعدة فعالة 

بأف التدريب يعترب من اؼبداخل األساسية لتنمية قدرة اؼبنظمات على ربقيق  (مصطفى أبوبكر)كيرل 

اؼبيزات التنافسية، كمن خالؿ إعداد الكادر الوظيفي الكفء كاؼبؤىل كالقادر على ضبل األعباء 

 .18اؼبوجهة كبو ربقيق ىذه اؼبيزات اإلسًتاتيجية

                                                 
 .109، ص2003الثة، عمان: دار وائل لمنشر، ، الطبعة الثإدارة الموارد البشريةسهيمة عباس، وعمي عمي،  -17
 .12،  ص2004، اإلسكندرية: الدار الجامعية، ارة الموارد البشرية: مدخل لتحقيق الميزات التنافسيةمصطفى أبوبكر، إد - 18
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 :19كمدخل للًتبية اؼبستمرة، يعمل علىكما أف التدريب  

  تعديل كتغيَت القيم كاالذباىات اليت هبب تعديلها دبا يتفق مع منظومة القيم اليت يتم التوصل

 إليها.

  تعزيز القيم كاالذباىات اؼبوجودة لدل العاملُت كاليت تكوف مشاهبة ؼبنظومة القيم السائدة يف

 اؼبنظمة.

 إذلمن كظائف اؼبنظمات اؼبعاصرة يسعى شاط ككظيفة رئيسية كنالح  فبا سبق أف التدريب كن 

ربسُت أداء العاملُت يف اؼبنظمة كإكساب العاملُت اؼبهارات الالزمة اليت سبكنهم من مواجهة التغَتات 

التدريب على ربليل نقاط القوة  إسًتاتيجيةاؼبختلفة يف البي ة الداخلية كاػبارجية حبيث هبب أف تركز 

اء كسلوؾ العاملُت اغبارل كربديد االحتياجات التدريبية الالزمة كمن مث كضع الربامج كالضعف يف أد

سلوؾ كأداء متوقع يساىم يف ربسُت أداء العاملُت ألعماؽبم  إذلالتدريبية الفعالة من أجل الوصوؿ 

مل إدخاؿ تغيَتات تكنولوجية على طرؽ كأساليب الع إذلكفاءة كفاعلية كىذا بالتارل يؤدم بأفضل  

كارتفاع كفاءة العاملُت يف أداء أعماؽبم نتيجة امتالكهم ؼبهارات فنية كعلمية جديدة تتناسب مع 

 التغَتات اؼبختلفة كالتطور يف البي ة اػبارجية للمنظمة.

 

 

                                                 
، رساالة ماجساتير األردناياالحتياجات التدريبية لممديرين واالستراتيجيات التدريبية المفضمة لديهم في القطااع البنكاي عبيدات، بدر  -19

 .12، ص2003غير منشورة، جامعة اليرموك، 



27 

 

 التدريب أىدافو  إستراتيجية:المطلب الرابع 0.2

 التدريب إستراتيجية -أ

على إجراء ربليل للفرص كالتهديدات يف بي ة اؼبنظمة  إف اؼبدخل االسًتاتيجي إلدارة التدريب يقـو

اػبارجية كعواملها اؼبختلفة كاؼبتغَتة سواء االقتصادية أك السياسية أك التكنولوجية أك االجتماعية، ككذلك 

 ربديد نقاط القوة كالضعف يف بي ة اؼبنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية أك اؼبادية أك اؼبعلوماتية.

اؼبنظمات الناجحة يف ظل العوؼبة كالتغَت اؼبستمر تقـو بشكل مستمر بتعديل اسًتاتيجياهتا إف  

اغبالية كتتبٌت اسًتاتيجيات جديدة كذلك من أجل اافظة على ميزاهتا التنافسية كىذا التغَت يؤثر على 

 االسًتاتيجيات الوظيفية لكل كظيفة أك نشاط كمنها نشاط التدريب.

ألخَتة كيف ظل العوؼبة االقتصادية كجدت منظمات األعماؿ نفسها أقل قدرة كيف السنوات ا 

كيف  ،اػبركج من السوؽ أك السيطرة عليها من قبل منظمات أخرل إذلعلى اؼبنافسة، فبا اضطر بعضها 

زبفي  قوة العمل لديها. كىذا التغَت يف البي ة اػبارجية شٌكل هتديدان  إذلأغلب األحياف اضطرت 

األمر الذم قاد  ،اليت تعمل يف األسواؽ الدكلية، كىو يف نفس الوقت يشكل فرصان ؿبتملة للمنظمات

إدارة اؼبوارد البشرية من منظور اسًتاتيجي  إذلالنظر  إذلاؼبديرين يف اؼبستويات العليا يف ىذه اؼبنظمات 

ؼبشكالت اليت حبيث تكوف قادرة على مواجهة ا (Mission)اعتمادان على أىداؼ اؼبنظمة كرسالتها 

ككما بينت  ،كيف الوقت ذاتو اافظة على مكانتها التنافسية كاعبودة كالفعالية ،تنشأ مع استمرارىا

اؼبنظمات اؼبوارد البشرية كاؼبكانة العاؼبية للمنظمات، كأف  إسًتاتيجيةإحدل الدراسات كجود عالقة بُت 
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ىا أفضل يف ؾباؿ ربقيق مستويات جودة موارد بشرية متكاملة يكوف أداؤ  إسًتاتيجيةاليت تستخدـ 

 .20عالية، كربسُت كتطوير أداء أفرادىا العاملُت

 تكاألطركحاكتتضح األنبية اؼبتزايدة اؼبمنوحة حاليان ؼبفهـو اسًتاتيجيات التدريب يف األدبيات  

النظرية العديدة، كيف اؼبمارسات اؼبختلفة نتيجة أسباب كثَتة كاف أنبها األثر اؼبتزايد ؼبمارسات 

 .21كسياسات كظيفة التدريب على أداء األفراد العاملُت

ازباذ  إذلالتدريب  بأهنا عملية هتدؼ  إلسًتاتيجيةكفبا سبق يبكن للباحث استخالص التعريف التارل 

كمدل اؼبؤثرة على اؼبدل البعيد فيما يتعلق بتنمية كتطوير أداء العاملُت يف اؼبنظمة  اإلسًتاتيجيةالقرارات 

التدريب ىي  إلسًتاتيجيةكالكفاءات كالقدرات كاؼبدخل الرئيسي امتالكهم للمهارات كاؼبعارؼ 

 .العامة للمنظمة كاليت ربدد الرؤل اؼبستقبلية للمنظمة كاألىداؼ اليت هبب ربقيقها  اإلسًتاتيجية

كيركز اؼبدخل االسًتاتيجي للموارد البشرية على اعتبار أف الفرد ىو أصل استثمارم ىاـ من  

أصوؿ اؼبنظمة كإدارة اؼبوارد البشرية ىي شريك حقيقي كىاـ يف التخطيه االسًتاتيجي الشامل كأف 

عملها دل يعد ؿبصوران فقه يف إدارة األعماؿ اليومية لألفراد من استقطاب كتوظيف كتدريب 

اخل، كإمبا هبب أف يكوف ؽبا رسالة كاضحة مشتقة من رسالة اؼبنظمة كهبب أف يفهم اعبميع …كتقييم

كاضحة إلدارة اؼبوارد البشرية يف  إسًتاتيجيةىذه الرسالة كيعمل دبقتضاىا، ككذلك هبب أف يكوف ىناؾ 

                                                 
(20 )  Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact on 

World Class Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000, pp.554-561. 
(21 )  Denis Leonard, Rodney McAdam, The Strategic Impact and Application of the Business Excellence 

Model: Implications for Quality Training and Development, Journal of European Industrial Training, 
Vol. 26, Issue 1, 2001, pp.4-13. 
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رة اؼبوارد البشرية كاليت اؼبنظمة حبيث يتم ربديد األىداؼ األساسية طويلة اؼبدل للمنظمة يف ؾباالت إدا

 تتجسد يف ؾباالت العمل كاؼبمارسات التنفيذية اليومية.

 كيبكن أف كبدد بع  اسًتاتيجيات اؼبوارد البشرية كما يلي:

مركزية قرارات االختيار كالتعيُت كذلك من أجل ثبات سياسة االختيار كاالستفادة من كجود اػبربات  -أ

 اؼبتخصصة يف مركز كاحد.

 ل  من كل العوامل ابطة عبهود العاملُت أك اؼبثبطة لركحهم اؼبعنوية.التخ -ب

 اعتماد سياسة اإلغراءات اؼبالية للكفاءات الرفيعة. -ج

اعتماد سياسة التقليل من معدالت دكراف العمل من خالؿ أسلوب جيد كفعاؿ يف االختيار  -د

 كالتدريب كالتحفيز.

 يع العاملُت يف ؾباالت تقومي األداء كنظاـ اغبوافز كالتدريب.اعتماد العدالة يف التعامل مع صب -ىػ

اعتماد برامج التطوير كالتدريب عبميع اؼبستويات اإلدارية كدبا يضمن رفع مهارات العاملُت ؼبقابلة  -ك

منبثقة  إتباعهاالتدريب اليت يتم  إسًتاتيجيةمسؤكليات ككاجبات الوظائف اؼبختلفة باؼبنظمة حبيث تكوف 

 الوظيفية إلدارة اؼبوارد البشرية كربقق أىدافها. اإلسًتاتيجيةمن 

 :22كيتضمن اؼبدخل االسًتاتيجي لوظيفة التدريب طبسة ركائز أساسية كىي

                                                 
،  2002، إرباااد: عاااالم الكتاااب الحاااديث لمنشااار والتو ياااع، وارد البشااارية: مااادخل اساااتراتيجيإدارة المااامؤياااد الساااالم، وعاااادل صاااال ،   -22
 .15-13ص
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االعًتاؼ بأنبية تأثَت البي ة اػبارجية: حيث تقدـ البي ة اػبارجية ؾبموعة من الفرص كالتهديدات،  -1

 إلسًتاتيجيةاالقتصادية كالسياسية كالتكنولوجية، كال بد كتتجسد ىذه األمور بالقوانُت كالظركؼ 

 التدريب من االعًتاؼ هبذه التأثَتات كؿباكلة استثمار الفرص كالتقليل من التهديدات.

االعًتاؼ بأنبية اؼبنافسة كالطبيعة اغبركية لسوؽ اؼبوارد البشرية: تتنافس اؼبنظمات على اغبصوؿ  -2

، حيث أف للقول التنافسية يف إغراء العاملُت من خالؿ تنمية كتطوير األكفاءعلى األفراد العاملُت 

 مهاراهتم أثر مباشر على استقطاهبم كبقائهم ككالئهم للمنظمة.

التدريب يف  إسًتاتيجيةالًتكيز على ربقيق رسالة اؼبنظمة يف األمد الطويل: أم ال بد أف تساىم  -3

. كتعٌرؼ رسالة اؼبنظمة على أهنا اػبصائ  الفريدة اليت ربقيق ما تتمٌت اؼبنظمة أف تكوف عليو مستقبالن 

 سبيز اؼبنظمة عن غَتىا من اؼبنظمات اؼبنافسة األخرل.

الًتكيز على كضع األىداؼ كصناعة القرارات الكفيلة بتحقيقها: كسبثل األىداؼ الوسائل الوسيطة  -4

عمل ؿبددة كملموسة يبكن قياسها، كيف  إجراءات إذلاليت ربتاجها اؼبنظمة لكي تًتجم رسالتها كغاياهتا 

يف ؾباؿ تطوير العاملُت يستلـز ازباذ  اإلسًتاتيجيةىذا اإلطار تواجو إدارة اؼبنظمة العديد من اػبيارات 

 قرارات كاضحة بشأهنا، منها مثالن:

 * ىل ندرب األفراد من أجل ربقيق أىداؼ اؼبنظمة فقه أـ أىداؼ األفراد أيضان؟ 

 يَت اؼبعتمدة يف تقييم فاعلية الربامج التدريبية؟* ما ىي اؼبعا 

 عن التدريب يف اؼبنظمة؟ اؼبس وؿ* من  
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العامة للمنظمة كبقية االسًتاتيجيات الوظيفية: من أجل أف تكوف  اإلسًتاتيجيةربقيق التكامل مع  -5

التدريب كالتطوير ذات فاعلية جيدة ال بد أف تتكامل مع االسًتاتيجيات األخرل إلدارة  إسًتاتيجية

اؼبنظمة على النمو كالسيطرة على سوؽ معُت، فال بد  إسًتاتيجيةاؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة، ف ذا انصبت 

هارات الالزمة ؽبذا التدريب أف تركز على إكساب األفراد العاملُت مزيدان من القدرات كاؼب إلسًتاتيجية

التدريب أف تقل   إلسًتاتيجيةاؼبنظمة على تقلي  نشاطاهتا، فال بد  إسًتاتيجيةالتحوؿ، أما إذا ركزت 

 .23براؾبها اؼبقدمة لألفراد العاملُت يف ؾباؿ ىذه األنشطة

 التدريب  أىداف -ب

 أنبها:ربقيق أغراض أساسية  إذلديث يهدؼ التدريب يف مفهومو اغب

 أداء الفرد عن طريق إكسابو اؼبهارات اغبرفية كالعملية اؼبستخدمة يف ميداف عملو. رفع مستول -

، التكيف مع عملو من ناحية زيادة قدرة الفرد على التفكَت اؼببدع اػبالؽ دبا يبكنو من -

 كمواجهة مشكالتو كالتغلب عليها من ناحية أخرل.

ك أنبيتو، ك اآلثار االجتماعية اؼبتصلة  تنمية االذباىات السليمة للفرد كبو تقديره لقيمة عملو، -

 بو كاؼبًتتبة عليو.

                                                 
بحاااث  أ،، واقااع عمميااة الااربط والتكاماال مااا بااين اسااتراتيجية المنظمااة واسااتراتيجية إدارة المااوارد البشااريةجمااال أبودولااة، ورياااض  -23

 .1991، ص0224أ، -4، العدد 02اليرموك، مجمد 
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زبتلف أىداؼ التدريب باختالؼ نوعية العمل، كنوعية اؼبتدربُت ،كاختالؼ البي ات كالثقافات، 

 إذلغَت ذلك من اؼبتغَتات، كيبكن تصنيف أىداؼ التدريب  إذل كاختالؼ االحتياجات التدريبية، ك

 ياغي كىي : : اؼبذكور يف ت أساسية كما ذكرىا  )جورج أكديورف(ثالث ؾبموعا

ربقيقها ؼبواجهة مواقف ركتينية  إذلكىي األىداؼ اليت يسعى التدريب أىداف تدريبية عادية:  -

جهد ذىٍت ك إبداع من جانب مصمم  إذلمتكررة من حُت آلخر، كىذا التدريب ال وبتاج 

 .الربنامج

كىي تتجو عادة كبو إهباد حلوؿ مناسبة للمشكالت أىداف تدريبية لحل المشكالت :  -

اليت تواجو أفراد التنظيم كيتم ذلك عن طريق إعدادىم ك تدريبهم ليكونوا قادرين على التعامل 

 مع اؼبشكالت . 

كتعد أعلى مستويات اؼبهاـ التدريبية حيث تضيف أىداف تدريبية ابتكارية )إبداعية( :  -

نواعان من السلوؾ ك األساليب اعبديدة، كرباكؿ ربقيق نتائج  غَت عادية ك ترفع مستول األداء أ

 كبو ؾباالت دل يسبق الوصوؿ إليها.

كىي األىداؼ اليت يرغب األفراد يف :  األىداؼ الشخصية كهدؼ رابعكما يضيف )عليمات( 

 ـ اآلخرين ك توكيد ذاهتم.ربقيقها ألنفسهم من تنمية ذاتية كترقية كظيفية ،ك كسب احًتا
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من القياـ بتحديد اغباجات التدريبية  بدفال ؛كلكي تستطيع أم مؤسسة ربقيق أىداؼ التدريب

فعالية الربنامج التدرييب اؼبطلوب لا بدقة كموضوعية ألهنا تعد عملية مهمة كحاظبة تقويبهكب ،للعاملُت فيها

 .الوظائف اليت يعملوف فيهالتغطية الفجوات كالتغَتات يف أدائهم ضمن  ؛تصميمو

كيتم اشتقاؽ األىداؼ التدريبية من خالؿ مسح االحتياجات التدريبية، فكلما كانت كاضحة ؿبددة، مت 

 مسحها بطريقة علمية مدركسة كانت األىداؼ أيضان كاضحة ك ؿبددة كفبكنة التحقيق. 

 كىذه العملية سبثل نقطة البداية يف سلسلة اغبلقات اؼبًتابطة اليت تشكل يف ؾبموعها العملية التدريبية . 

 أف حقيقة ىدؼ التدريب تًتكز يف ربقيق أمرين نبا:  يرل كل من )جراب كرياف(

 ك األعماؿ. تزكيد العاملُت باؼبعلومات اغبديثة عن طبيعة أعماؽبم كاألساليب اؼبتطورة ألداء تلاألول: 

سبكُت األفراد من فبارسة تلك األساليب اغبديثة كإجادة تطبيقها على أساس ذبرييب قبل تطبيقها الثاني: 

 يف الواقع العملي.

بأف التدريب قد أسهم  كقد أفادت نتائج معظم البحوث اليت أجريت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية

كاؼبتعلمُت كيف ربسُت أساليب التعليم  لمُتعتعديل االذباىات كالسلوؾ لدل اؼب بفعالية يف

 .كالتعلم،كبالتارل ربسُت ربصيل اؼبتعلم يف اجملاالت اؼبختلفة 

 منها: ك ربقيقها إذل  األىداؼ اليت يسعى التدريب  كمن

تنمية اؼبوارد البشرية باختالؼ طبيعة عملها كزبصصها على كبو يساىم يف تعزيز فعالية القول  -1

 كقدرهتا على ربقيق أىداؼ اؼبنظمة. ،العاملة
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إحداث التغيَت اؼبطلوب يف بي ة العمل، هبدؼ ربديد متطلبات ربسُت األداء من خالؿ تطبيق   -2

 اؼبفاىيم اإلدارية اغبديثة، مثل مفهـو إدارة اعبودة الشاملة  كغَتىا.

 .كنقدىم تنمية مهارات االستماع كاإلنصات، كتدريب الذات على تقبل مالحظات الغَت -3

ككيفية  ،تبادؿ اؼبعلومات كاػبربات بُت اؼبشاركُت يف الربامج التدريبية، كاالستفادة من ذبارب الغَت -4

 كؾباالت االستفادة منها. ،تطبيقهم للمفاىيم اإلدارية اغبديثة

يب در الت ثرمن الضركرم الًتكيز على نقل أف أ (توفيق)التدريب بشكل فعاؿ يرل  أىداؼكلتحقيق 

كذلك بتشجيع اؼبتدرب على تطبيق اؼبهارات اؼبكتسبة من التدريب يف أداء  ،اؼبيداف إذلعالة بصورة ف

 تكإقناعو أف ذلك التطبيق يساعده يف حل مشكال ،لو عملو كالعمل على توفَت التسهيالت الالزمة

  العمل.

ربنامج التدرييب يف كاؼبؤشر الفعلي لنجاح ال ،كما أف انتقاؿ أثر التدريب ىو اك اغبقيقي للتعلم      

كلتكن التفكَت اؼبنطقي  ،مثالن طريقة جديدة يف برنامج تدرييب ،ف ذا تعلم اؼبتدرب؛ ربقيق أىدافو

ار فكانت النتيجة ارتفاع جودة القر  ؛كجرب ىذه الطريقة يف عملو ،كاألسلوب العلمي يف ازباذ القرارات

ف ف االحتماؿ الكبَت أف يكرر استخداـ ىذا األسلوب كلما كاف بصدد  ،كربسُت النتائج اؼبًتتبة عليو

 ازباذ قرار أك حل مشكلة.

ىي القياـ ب جراء مسح  :يد سياسة التدريب يف اؼبنظمةأف: اػبطوة األكذل لتحد (دافيد كنغ)كيؤكد 

صفات األداء الحتياجات التدريب، ك أف التدريب ليكتسب أنبية قليلة ما دل يكن مرتبطا ب قباز موا
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ك اػبطوة األكذل يف اؼبسح ىي: معرفة اؼبواصفات اؼبرتقبة ك أين أخفق األداء يف الوصوؿ  ،اؼبرتقب

 كيعد التدريب أحد الوسائل لسد ىذه الفجوة .،إليها

اػبطوة الثانية   إذلنا نصل كى ئل اؼبستخدمة يف كل حالة على حدة،كما هبب معرفة األىداؼ ك الوسا  

 ىل األداء اؼبتدين ىو نتيجة لقلة اؼبهارات ؟ كىي:

ك اػبطوة الثالثة ىي: معرفة ما إذا كاف التدريب الرظبي ك غَت الرظبي ييعد موجودان أـ ال؟ كما التدريب 

 اؼبنهجي اإلضايف اؼبطلوب ؟ 

 ة التالية: اإلجابة عن األس لب : كيف يتم ربديد الكفايات التدريبية ؟ كيرتبه إجابة ىذا أنبية األكثرك  

 ما اؼبهارات ك االذباىات اليت ينبغي أف يكتسبها اؼبشاركوف يف عملية التدريب ؟  -

  ؟أين هبب أف يتم التدريب، يف معهد متخص  خارج اؼبؤسسة أـ يف قسم متخص  داخلها  -

 كم تكوف مدة الربنامج اؼبثارل ؟   كمن الفرد أك األفراد اؼبراد تدريبهم ؟  -

 رد ؟ يف أم مرحلة من مراحل خدمتو الوظيفية ؟ مىت يدرب الف -

 كيف ينعطى التدريب ؟ ك بأم الوسائل ؟ كمن يعطيو ؟   -

إجابات ؽبذه األس لة من شأنو أف هبعل مسألة ربديد الكفايات اؼبهنية التدريبية عملية  إذلإف التوصل 

 سهلة نسبيان. 

ربقيقها،كىي عبارة عن  إذلالغايات اليت يسعى التدريب  إذلالتدريب ىي السبيل للوصوؿ  أىداؼتعترب 

( األىداؼسبكنا من ربديد اؽبدؼ) أك  ف ذاقبل البدء يف عملية التدريب،  كإقرارىانتائج هبرم تصميمها 
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من التدريب فاف ىذا يعٍت ربقيقنا ػبطوة مهمة كبو فهم األساليب كالوسائل اليت من خالؽبا يتم 

دل نتمكن من ربديد اؽبدؼ من التدريب فانو يصبح عملية  أذا، أما ىداؼاألمثل ىذه  أرلالوصوؿ 

 فاشلة ؽبدر اؼباؿ كاعبهد كالوقت.

اؼبنافسة كالبقاء، كىو عملية  إذلاف للتدريب أنبية قصول ال يبكن ذباىلها يف اؼبنظمات اليت تطمح 

مالو كيرقى دبستواىا يف عضو فعاؿ يف منظمتو كؾبتمعو لكي يؤدم أع إذلىادفة تسعى لتحويل الفرد 

ل يف كأمشأكسع  أىداؼ إذلمنظمتو  أىداؼخربة عالية،  كينجزىا دكف أم جهد ضائع، لتمتد كراء 

 التدريب فيما يلي: أىداؼ إهبازالتنمية كيبكن  أفاؽ

 الفرد. إنتاجيةزيادة  -1

 اهبابية كقبوال للتضحية. كأكثرتغيَت الفرد كتصرفاتو كجعلو أكثر استعدادا لتسخَت طبائعو كانطباعاتو  -2

 اليت تنتج عن األخطاء اليت يرتكبها العاملوف يف التنظيم. اإلصاباتتقليل  -3

 الالزمة لرفع كفاءة اؼبنظمات كما كنوعا. اإلداريةتوفَت الكوادر  -4

 24العاملُت يف الًتقية كالتدرج يف الوظائف األعلى. أىداؼوبقق التدريب  -5

 التدريب أيضا: أىداؼأف من  (حريب كقرطيم)كيرل 

 ربسُت اذباىات اؼبوظفُت كرفع الركح اؼبعنوية لديهم. (1)

 على العمل. اإلشراؼربسُت نوع  (2)

                                                 
24

 ادارة البرامج العلٌا  -، الرٌاض : معهد االداره العامةالتدرٌب والتنمٌة ، ندوة دور التدرٌب فً التنمٌة االدارٌةالحمد ، خالد ،   -

  48-47م: ص  1985
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 .اإلنتاجزيادة  (3)

 .كاألخطاءمن النفقات  اإلقالؿ (4)

 زيادة التعاكف كالتنسيق بُت أعماؿ اؼبوظفُت. (5)

 دربوا تدريبا صحيحا على عملهم. أفمن تذمر اؼبوظفُت كشكاكيهم بعد  اإلقالؿ (6)

 ربسُت اؼبهارة التعليمية عند القادة ك الرؤساء. (7)

 أقصى حد فبكن. إذلمن القوة البشرية العامة كاألدكات اؼبستعملة  اإلفادة (8)

 تنمية اؼبهارات كاؼبعارؼ الفردية ألداء العمل. (9)

لعملو،  اإلنساف إتقاففهذا التقدير ينشا عادة من  زيادة تقدير اؼبوظف لعملو كاالىتماـ بو، (10)

ينمي عنده الشعور بفائدتو كقيمتو  كإتقانومن النجاح يف عملو  اإلنساففالرضا الذم يستمده 

 يف اجملتمع.

يف  ب تقاف يؤذكنوكىكذا قبد أف التدريب يعمل على رفع مستول األداء يف العمل كرفع مستول من 

، كإتقانو اإلنتاجمن زيادة  أليوجانب ما يتجو  إذل ملُت أنفسهم، كيف نظر الناس، فهونظر العا

 أىداؼكىكذا وبقق التدريب  ،يف مستول عاؿ كيؤذكنوسعادة من يتقنوف عملهم  إذل أيضايؤدم 

 25كوبقق أيضا أىداؼ العاملُت كسعادهتم. اإلنتاجالعمل كزيادة 

 

                                                 
25

 25-24م :ص 1962، دار المعرفة القاهرة، االسس العامة للتدرٌب،  حمد خٌري حربً , محمد انور قرطٌمم -
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 أسس ومبادئ التدريب:المطلب الخامس 0.2

 -عليها برامج التدريب كمن ىذه األسس ما يلي:ىناؾ ؾبموعة من األسس اليت تقـو 

 الربنامج التدرييب كاضحة ككاقعيو. أىداؼأف تكوف  -1 

 أف يليب التدريب حاجات تدريبية حقيقية. -2 

 تتوافر اؼبركنة كتتعدد االختبارات يف برامج التدريب. أف -3 

 أف تتسم عملية التدريب باالستمرارية. -4 

 أف يستثمر التدريب معطيات التقنيات الًتبوية. -5 

 وأىدافأف يعتمد التدريب كسائل متعددة لتحقيق  -6 

 كمقومات منها: أساسكىناؾ من يرل أف التدريب يقـو على 

كاذباىات التدريب رظبيا  أىداؼاالرتباط بالسياسة العامة، كيعٍت ذلك أف ترتبه سياسة ك  -1 

البعيدة كالقريبة للسياسة الًتبوية، كالنظاـ التعليمي  األىداؼمة للدكلة، كب، كالسياسة العااألىداؼب

كذلك من منطلق أف التدريب يف جوىرة عملية تعليمية البد أف  إداريةكأف يكوف مدعما بسياسة 

 .اجملتمع كحاجاتو أىداؼترتبه ب

متدربُت، على أف التدريب سلفا كتعلن لل أىداؼأف يكوف التدريب ىادفا، دبعٌت أف ربدد  -2 

اؼبتدربُت كاؼبدربُت( لكي تتحقق الفائدة ) العملية التدريبيةيكوف ربديد اؽبدؼ متفقا عليو بُت طريف 

 اؼبرجوة من التدريب.
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الصعوبة،  إذلأف يكوف التدريب متدرجا، كتراكميا كمستمرا، أم أف يتدرج من السهولة  -3 

 كمتتابعا كمستمرا ال يقتصر على مدة معينة.

أف يكوف التدريب متطورا، أم أف تتطور اؼبادة التدريبية كأسلوب التدريب، كطريقتو دبا يكفل  -4 

 استخداـ تقنيات التكنولوجيا الًتبوية اؼبعاصرة.

 :األيتكرد سابقا يبكن أف نلخ  األسس اليت تقـو عليها برامج التدريب يف  من خالؿ ما

 العامة للتدريب. األىداؼربديد  -أ 

التدريب كاضحة كمفهومة من قبل كل اؼبدربُت كاؼبتدربُت كاؼبشرفُت على التدريب،  أىداؼف أف تكو 

العامة لسياسة التعليم يف الدكلة، كمعربة عن غاياهتا كطموحاهتا  األىداؼكأف تكوف مشتقة من 

 التنموية للمجتمع.

 ربديد االحتياجات التدريبية. -ب 

 الفعلية للمؤسسة كأف تنبع من اؼبتدربُت أنفسهم. أف تبٍت برامج التدريب على االحتياجات

 الشمولية كمواكبة التطورات اعبديدة. -ج 

هبب أف يشمل الربنامج التدرييب أنشطة متعددة، كشاملة كأف يتصف الربنامج باؼبركنة من أجل 

دؼ التعديالت حسب ما تتطلبو ظركؼ الربنامج التدرييب كذلك باالستمرار أثناء اػبدمة، هب أجراء

ىو جديد كمتطور يف ؾباؿ أعماؽبم فبا  خربات العاملُت كتنمية معلوماهتم كاطالعهم على ما أثراء

 يساعد على مبوىم اؼبهٍت كمواكبة التطورات اؼبعاصرة.
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 26مشاركو اؼبعنيُت بالتدريب -د 

صبيع األفراد الذين ؽبم صلة بالربامج خاصة اؼبتدربُت،  إشراؾعند زبطيه الربامج التدريبية البد من 

لالستفادة من كجهات نظرىم كأفكارىم اعبديدة كذلك من أجل أداء اؼبهاـ الوظيفية بفاعلية 

 اؼبرسومة. األىداؼككفاءة لتحقيق 

م وبسن عند تدريبهم أف يسمح ؽب إذكتتزايد أنبية مشاركة العاملُت يف حاالت العاملُت كبار السن 

 27يف تصميم برنامج التدريب كدعوهتم لتقدمي  خرباهتم كجزء من التدريب. باإلسهاـ

 المطلب السادس :طرق وأساليب التدريب 0.1

كيعد التدريب علما من  ،اإلنتاجيةسلوكية يقصد هبا تغيَت الفرد هبدؼ تنمية كرفع كفايتو  التدريب عملية

من ناحية تطبيقية،  إليونظرنا  إذامن ناحية أصولو كمبادئو كما يعد فنا من الفنوف  أليونظرنا  أذاالعلـو 

ككضوح مفهـو  اإلنسانيةالعمليات التدريبية ألوانا كأساليب شىت تطورت اغبضارة  ازبذتكمن ىنا 

ا بذلك مساير  اإلنسافالًتبوية اليت صاغها  األساليبالعملية التدريبية يف أذىاف العاملُت فيها، كتلك 

اؼبطلوبة من القول  األعدادالتطور اؽبائل يف اجملالُت العلمي كالتكنولوجي، كما أف الزيادة اؽبائلة يف 

ربقيق  إذل متنوعة بغية الوصوؿ كأساليباستخداـ طرؽ  إذلالعاملة اؼبدربة هبعلنا يف أمس اغباجة 

                                                 
26

االردن دار الشروق للنشر -عمان بناء البرامج التدرٌبٌة وتقوٌمها(؛ –فعالٌاتة  –التدرٌب ) مفهومة حمد : الطعانً ؛وحسن ا -

 19-17:ص  ف 2002والتوزٌع ؛ 
27

 45ه :ص  1423التدرٌب والتقنٌة ، ربٌع االول  -
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التدرييب الطريقة  األسلوبكيعٍت  ،اليت تتطور ىي األخرل بتطور حاجات اجملتمعات البشرية األىداؼ

 28اؼبتاحة. كاإلمكانياتاليت يتم هبا تنفيذ العملية التدريبية باستخداـ الوسائل 

 اإلدارةالتدريبية اليت تناكؽبا اؼبهتموف دبوضوع التدريب من كتاب  كاألساليبكعلى الرغم من تعدد الطرؽ 

لباحث ضمن سياقات مشولية دكف ربديد أهنا جاءت يف معظمها كيف حدكد اطالع ا إالكمفكريها، 

اليت تناسب أنواع التدريب تبعا للمنطلقات كاددات اليت اعتمدكىا يف ذلك  كاألساليبكاضح للطرؽ 

أثناء  – ) قبل اػبدمة مانيةز خارج موقع العمل( أك -)يف موقع العمل التقسيم سواء كانت مكانية

أف بع  تلك األساليب  إذل إضافة صباعية( -)فردية اؼبتدربُت أعداد إذل أك عددية بالنظر اػبدمة(

) يف  تناسب أكثر من نوع كالعصف الذىٍت مثال ال حصرنا كالذم يعد أسلوبا تدريبيا فعاال أثناء العمل

على تلك الرؤية السابقة، فاف الباحث سيستعرض أىم  تأسيساموقع العمل( كخارجو على حد سواء، 

 كذلك على النحو التارل: اإلدارةأدبيات  وتناكلتعلى كجو العمـو تبعا ؼبا  طرؽ كأساليب التدريب

  Correspondence Educationالتعليم بالمراسلة -0

تطورت حركة التعليم باؼبراسلة يف منتصف القرف التاسع عشر عندما بدأ التطور الصناعي كاغبضرم 

يستلـز توافر ف ات من اجملتمع مثقفة كأخرل عاملة، كمع ظهور الطباعة اسنة كاػبدمات الربيدية، ففي 

عامة للرغبة اؼبلحة لعملية  كالواليات اؼبتحدة كانت الدراسة البي ية جزءا من استجابة كأؼبانيابريطانيا 

 أكركباركسيا كأجزاء أخرل من  إذل اعي، كقد تسربت ىذه اغبركة بسرعةالتحسُت االقتصادم كاالجتم

 كالياباف. إفريقياكاسًتاليا كنيوزيلندا ككندا كجنوب 
                                                 

28
 111الخطٌب ،مرجع سابق د . ت،  -
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يل كانتشار التعليم عن بعد يف بلد ما يعكس تاريخ كجغرافية ذلك البلد، ففي اسًتاليا ككندا على سب

اؼبثاؿ حيث يشكل عامل اؼبسافة قيدا رئيسيا على تطور الًتبية، كقد كاف التعليم باؼبراسلة يعد شي ا 

أف أقيمت اعبامعة اؼبفتوحة اليت تبنت نشأهتا سلسلة من كسائل االتصاؿ  إذلمنكرا يف بالد مثل بريطانيا 

 أخرل يف دكؿ رابطة الكومنولث. تطوير نظاـ متكامل للتعليم باؼبراسلة يفضل أم مؤسسة إذلاليت أدت 

كيبدك أف الدافع كبو نشر التعليم باؼبراسلة دافع اقتصادم صرؼ يف كثَت من البلداف فالتعليم عن بعد 

 29.أخرىو أسلوب حسن لنشر كربسُت النظاـ الًتبوم بسرعة أكثر كبكلفة أرخ  من أم أسلوب 

كف على أنفسهم يف عملية التعلم، كيصبح التعليم باؼبراسلة خلق متعلمُت يعتمد أىداؼمن أحد  أف

من االستمرار يف  ايتمكنو نشاطات عملية ملموسة كأف  إذلما تعلموه  اوبولو دبقدكرىم بعد دراستهم أف 

التعليم بأنفسهم مدل اغبياة، كتستعمل الدراسة باؼبراسلة على نطاؽ كاسع كوسيلة لتغيَت اؼبهن، مع ميزة 

 إفكمن اؼبعركؼ  ،عدـ ترؾ اؼبهنة أك العمل من أجل الذىاب للمدرسة للتدريب على اؼبهنة اعبديدة

 أما قق هبا بطرؽ التعليم التقليدية اؼبعركفة،اؼبعرفية تتحقق باؼبراسلة بنفس الدرجة اليت تتح األىداؼ

 حركية( فال تسهل دراستها باؼبراسلة. -) النفس األىداؼ

   Programmed Instructionالتعليم المبرمج-2

تعلمو   إذلكىو يقـو على أساس مفهـو التعلم الذايت حيث يتحمل الكبَت مسؤكلية تعليم ذاتو، فبا يؤدم 

كيف يتعلم يف هناية الربنامج، كقد نبعت فكرة التعليم اؼبربمج من دراسات كأحباث علماء النفس 

                                                 
29

 ص 2008، عالم الكتب الحدٌثة ،  اتجاهات حدٌثة فً التدرٌباحمد الخطٌب ،  -
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 كاآلالتالسلوكيُت كتطبيقاهتا العملية، كأخذت بو دكؿ كثَتة حيث مت كضع مواد مربؾبة يف الكتب 

االلكًتكنية كبرامج الدراسة  التعليمية كمعامل اللغات كاألفالـ اؼبربؾبة كالربامج التلفزيونية كاغباسبات

تلك الدكؿ يف ميداف التكنولوجيا التعليمية. كيعتمد ىذا األسلوب  إليوباؼبراسلة كغَت ذلك فبا توصلت 

 -التالية : األسس إذلاعتمادا جوىريا على نظرية االتصاؿ ذات الدكائر اؼبغلقة، كيستند 

التعليمية، حبيث تكوف مصاغة بصورة سلوكية، دبعٌت أهنا تصف األداء  ىداؼالتحديد الواضح لأل -أ

 اؼبتعلم يف النهاية. إليوالذم هبب أف يصل 

 متتابعة. إطاراتالًتتيب اؼبنطقي للمادة التعليمية يف خطوات أك  -ب

االستجابات اليت يتوقف  إحدلاهبابية اؼبتعلم، حيث أف كل خطوة تتطلب من الدارس انتقاء  -ج

مراجعة، كمن مث فاف ىناؾ تفاعال مستمرا بُت  إجراء العالية أك اإلطاراتيها استمراره يف دراسة عل

 الدارس كالربنامج.

كانت استجابتو اؼبنتقاة صوابا أك   أذاالتعزيز الفورم لالستجابة، حيث يعرؼ الدارس على الفور ما  -د

 خطأ.

 إذل  االلبفاض اؼبستمر يف معدؿ اػبطأ كذلك من خالؿ التجربة اؼبستمرة للربنامج لتقديبو  -و

أقصى  إذل  ؾبموعات صغَتة من الدارسُت قبل تعميمو على األعداد الكبَتة كذلك ضمانا لوصوؿ الفرد 

 األداء اؼبرغوب فيو.

 سة.توافر قدر كبَت من اؼبركنة للدارس حيث يسمح بالتقدـ يف الدرا -ز



44 

 

اليت تتفق مع قدراتو كتبعا لظركفو الشخصية، كمن مث ىناؾ اىتماـ بالفركؽ الفردية بُت  كالسرعة -ح

 الدارسُت.

 إكسابالًتبوية األخرل غَت  األىداؼتوفَت قدر كبَت من الوقت للمعلم يبكن استغاللو لتحقيق 

اؼبعلومات كذلك مثل تنمية االذباىات كاؼبيوؿ كاؼبفاىيم كالقيم كأمباط التفكَت كغَتىا من جوانب اػبربة 

عدة طرؽ للتدريس يبكن االستغناء هبا كليا  إذل التعليم اؼبربمج  إذل الًتبوية،كيذىب بعضهم يف نظرهتم 

كسيلة تعليمية يبكن للمعلم أف التعليم اؼبربمج ؾبرد  إذل اآلخرعن اؼبعلم، كما يذىب بعضهم 

استخدامها يف التدريس على كبو متكامل مع الوسائل التعليمية األخرل كقد أثبت التعليم اؼبربمج 

اؼبتعلم باؼبعلومات كتنمية القدرة لديو لتعليم ذاتو عن طريق العمل كاؼبمارسة كالكشف  أمدادفاعليتو يف 

كر كما يتضمنو من استنتاج كربليل كتركيب كنقد كتطبيق، الف كإعماؿعن مصادر اؼبعرفة ذاتيا كاؼبناقشة 

اؼبرغوب  األىداؼ أطاركذلك من خالؿ تعدد الوسائه كاشًتاؾ الدارسُت ضمن نظاـ متناسق يف 

 30بتحقيقها.

 : ومن ايجابيات التعليم المبرمج

 سرعة تعلم اؼبتدرب. -أ  

 توفَت اعبهد كالوقت. -ب

 عند اغباجة. إليوقدرة الربنامج بُت اليدين حيث يبكن العودة  -ج

                                                 
30

 119الخطٌب ،  مرجع سابق : ص  -
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 هبب االنتباه كيعمل على ترسيخ اؼبعلومات. -د

 ومن سلبيات التعليم المبرمج:

اقتصر دكره على  كأالالرسالة اؼبباشرة منو،  إلدراؾدرجة عالية من النضوج  وبتاج ىذا األسلوب إذل –أ 

اؽبدؼ اؼبتمثل يف تعديل بع  اعبوانب السلبية يف حياتنا العملية  إذلنقل اؼبعلومات دكف الوصوؿ 

 كالذم كضع الربنامج يف األساس من أجلو.

فمن خالؿ مشاىدة شريه فيديو حوؿ مهارة تقدمي اؼبعلومات فانو من اؼبؤكد لك أف تعدؿ بع  

 -اعبوانب السلبية اليت تقابلها أثناء تقديبك أنت للمعلومات منها:

 اؼبناسبة أماـ اؼبتدربُت. الوقفة -1 

 توزيع خه النظر على اعبميع. -2 

 حركة األيدم أماـ اؼبتدربُت...اخل. -3 

فاف دل تراع ىذه اعبوانب فاف الربنامج لن يكوف لو األثر اؼبطلوب، لذا نقوؿ أف درجة النضوج كاالىتماـ 

 ؽبا األثر الكبَت يف االستفادة من مثل ىذه الربامج.

 .كاإلخراج اإلعدادتكلفة باىظة يف  إذلوبتاج  ىذا األسلوب -ب
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درجة من الذكاء كالقدرة على الفهم كاالستيعاب كمعرفة تامة بأسلوب  إذل وبتاج ىذا األسلوب -ج

 31التعليم اؼبربمج.

 Laboratory Trainingالتدريب المعملي:  -3

    الباحث استخداـ تعبَت  كقد رأل أؼبخربم  التدريب  ) اػبطيب( ىذا األسلوب ربت مسمى تناكؿ

 ( األقرب يف تقديره للًتصبة كاؼبضموف. ) التدريب اؼبعملي

أصبح ىذا األسلوب مستعمال على نطاؽ كاسع كما أصبح ضركرة ملحة يف تعليم اؼبواد العلمية من 

الًتبوية بصورة فعالة، كيفًتض التعليم اؼبعملي أف اػبربة األكلية يف اؼبشاىدة  األىداؼأجل ربقيق 

كاستخداـ اؼبواد العلمية تفوؽ الطرؽ األخرل يف تطوير الفهم كاالستيعاب كقبوؿ تلك اؼبواد، كما 

البحث يستخدـ التدريب اؼبعملي أيضا كوسيلة لتنمية اؼبهارات الضركرية ؼبزيد من الدراسات اؼبتقدمة أك 

 32العلمي.

تكنولوجيات اؼبعرفة على أهنا استخداـ التكنولوجيا االلكًتكنية لتقدمي ( ASTD) كقد عرفت

، فالشركات الرائدة يف تنفيذ اإلنسانيةالفرصة لتنمية كتطوير اؼبهارات كاؼبعارؼ  إتاحةاؼبعلومات ك 

                                                 
 28: ص 1988 .، العمل رأس على الموقعً التدرٌب و التدرٌب سالٌباامٌن محمد ابورٌا ، -31
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47 

 

امات عديدة يف ؾباؿ التدريب، حيث أكضحت بع  الدراسات أف التكنولوجيا اعبديدة ؽبا استخد

 33التدريب كال غٌت عنها عند القياـ بأم نشاط تدرييب.

كمن اعبانب النظرم، فاف نشاط اؼبتدرب كالتدريب اؼبعملي اؼبفرد، كطبيعة اػبربة اؼبعملية يكوف ؽبا رد 

من  فعل اهبايب، كمع ذلك، فاف اؼبعلومات ال يبكن اغبصوؿ عليها عادة بسرعة يف التجربة اؼبباشرة أكرب

اغبصوؿ عليها عندما يتم تقديبها شفويا أك كتابة، كما أف األفالـ أك التمثيليات تتميز بعدـ كجود 

التجربة كاػبطأ فيهما كما ىو اغباؿ بالنسبة للتدريب اؼبعملي، كىكذا فاف التدريب اؼبعملي ال يتفوؽ 

لكن يتوقع أف تكوف ىناؾ على أساليب التدريب األخرل بالنسبة غبجم اؼبعلومات اليت يتم تعلمها، 

فركؽ يف نسبة التذكر، كالقدرة على تطبيق التعلم أك اؼبهارة اغبقيقية يف اؼبشاىدة كاستخداـ اؼبواد 

اػباصة من النتائج اليت لو  األنواعالتعليمية، كمن سوء اغب  فاف أحباثا حاكلت تقلي  الفجوة بُت ىذه 

من التدريب يكوف بدكف  األخرل كاألنواعبُت اؼبخترب  حاكلنا قياسها، فاف عدـ كجود فرؽ يف الفعالية

اؼبعلومات البسيطة فقه،  إيصاؿمن السخف القوؿ بأف التدريب اؼبعملي يكوف فعاال يف  ألنومعٌت، 

 أفعدـ كجود فرؽ كبَت ذا أنبية بُت األساليب التدريبية اؼبتعددة، بل  إذلالدراسات العديدة  أشارتكقد 

اؼبواد العلمية اليت يتم تدريسها يف اؼبعامل) اؼبختربات( يكوف ؽبا فعالية أكرب يف ربصيل اؼبتدربُت من 

طريقة ااضرة مثال، كما دلت الدراسات أنو من اؼبمكن أيضا تقلي  ساعات التدريب اؼبعملي دكف 
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ت تعتمد على الطريقة اليت اليت أجري األحباثالبفاض مستول الفهم العلمي عند اؼبتدربُت، لكن نتائج 

 يتم فيها تعلم تلك اؼبواد العلمية.

  أشارت  األحباثفاف  كبسبب كوف العديد من أساتذة اؼبعامل يهتموف يف طرؽ حل اؼبسائل التعليمية،

اؼبتعلمُت الذين يتعلموف الرياضيات مثال بواسطة الًتكيز على فهم اؼبفاىيم كالقواعد تكوف  أف إذل

، ن أكل ك اؼبتعلمُت الذين يتعلموف بواسطة الًتكيز التقليدم على حل اؼبسائل الرياضيةنتائجهم أفضل م

 إتباعكيف اغبقيقة فاف كافة الدراسات تبُت أنبية الفهم أكثر من حل اؼبسائل التعليمية عن طريق 

كمهارة خطوات حل ركتينية، كسواء كاف التدريب اؼبعملي متميزا على أسلوب ااضرة يف تنمية الفهم 

من ذلك كلو ىو مدل فهم كاستيعاب األفكار كاؼببادئ كطرؽ حل  األىمحل اؼبسائل التعليمية، فاف 

 34كليس الًتكيز على طريقة أك أسلوب معُت من أساليب التدريب اؼبتعددة. اؼبسائل بشكل عاـ،

  Field Tripsالرحالت الميدانية :  -2

تزكد اؼبتدربُت باؼبعلومات األكلية كسبكنهم من رؤية كيف أف  ألهناكتعد الرحالت اؼبيدانية مفيدة ليس 

عددا من اؼبهارات كالعمليات تعمل بانسجاـ كتالف يف كل كاحد فحسب، كلكي تكوف الرحالت 

اعبارية كالًتكيز على حاجة  كاألحداث األعماؿاؼبيدانية أكثر فعالية البد من ربطها مباشرة ببع  

رؼ اؼبدرب أف التخطيه الطويل اؼبدل ضركرم لرحلة معينة، فعليو أف يبدأ اؼبتدرب الواضحة ؽبا، فاف ع

اػباصة دبشاركة اؼبتدربُت، كيف  األىداؼبالفكرة كيف حالة تقرير أف الرحلة اؼبيدانية مفيدة، توضح 
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  اغبقيقة فاف على اؼبدرب عادة تقرير أف رحلة كهذه ستكوف خربة تعليمية يبكن أف تساعد يف الوصوؿ 

 األىداؼاؼبوضوعة يف بداية الفصل الدراسي، كعلى أم حاؿ يبكن استخداـ  األىداؼىدؼ من  إذل

كنقطة انطالؽ الستنتاج أس لة ؿبددة ليجيب عنها اؼبتدربوف خالؿ الرحلة اؼبيدانية أك بعد االنتهاء منها 

األس لة  كخالؿ الرحلة، ستكوف ىناؾ عدة نشاطات كخربات جديدة ذبذب انتباه اؼبتدربُت كتساعد

 على تركيز انتباىهم على أكثر ىذه النشاطات كاػبربات أنبية.

اؼبتدربُت يف صبيع خطوات التخطيه للرحلة يساعد يف توليد االىتماـ لديهم كجعل  إشراؾأف  غَت

ؾبموعات اؼبشاركُت مشغولة ببناء م ؿ بينما تكوف احدفعلى سبيل اؼبثا الرحالت اؼبيدانية أكثر فائدة،

اؼبتعلقة باألشياء اؼبهمة، قد تكوف ؾبموعة أخرل صغَتة مشغولة بعمل التسهيالت للرحلة  األس لة

اؼبيدانية مثل التزكد دبعلومات عن اؼبرشدين خالؿ الرحلة، من اؼبتدربُت يف اؼبواصالت الالزمة للرحلة، 

ع بعد النهاية، كانت تتطلب اؼبغادرة قبل ساعات الدكاـ الرظبي كالرجو   أذاكمسافتها كمدهتا، كفيما 

 كبع  اؼبستلزمات األخرل للرحلة.

كتعد نشاطات اؼبتابعة اؼبتعلقة بالرحالت مهمة جدا كعلى نقي  النشاطات التدريبية األخرل، فاف 

دل ربقق الرحلة اؼبيدانية نتائج  كإذاالرحالت اؼبيدانية تتضمن أعضاء من خارج غرفة الصف التدرييب، 

، فقد هبد اؼبدرب من الصعوبة دبكاف آخرينػبطه التدريبية ؼبدربُت يف ا اإلخالؿبسبب  أنبيةذات 

 اؼبشكالت اؼبالية. إذل باإلضافةلرحالت ميدانية أخرل،  إذفاغبصوؿ على 



50 

 

خاصة كزكد اؼبتدربوف بالتهي ة الالزمة كاؼبناسبة، فانو ليس  أىداؼركزت الرحلة اؼبيدانية على  أذاكلكن 

عمليات التقومي كاؼبتابعة، علما بأف ردكد الفعل الشاملة كالغامضة كبو الرحلة ليست ىي  أجراءصعبا 

كيفية اقباز اؽبدؼ، ككيف يبكن أف تستخدـ   أساساالىتماـ الرئيسي، بل هبب أف تقـو اػبربة على 

 35ػبربات مستقبلية. كأساسىذه اػبربة  

 فة الذكر كخاصة:السال األساليبيعترب أسلوبا مكمال لبع   األسلوبىذا 

 أسلوب ااضرة. -أ  

 أسلوب اؼبناقشة. -ب

 دراسة اغبالة.... كغَتىا. -ج

كيهدؼ من كرائها ربه الدراسة النظرية باعبانب التطبيقي العملي كذلك من خالؿ زيارة مصنع أك ؿبطة 

 األس لةباؼبناقشة كتوجيو  للمتدربُتتكرير بًتكؿ....اخل، حيث يقـو اؼبختصوف بشرح كاؼ كيسمح 

 حوؿ موضوع الزيارة.

 -: ومن ايجابيات ال يارة الميدانية

 مشاىدة اعبانب العملي ؼبا سبت دراستو نظريا داخل قاعة التدريب. -أ 

 االستيعاب العميق ؼبوضوع البحث فبا يثبتو يف أذىاف اؼبتدربُت. إذلالوصوؿ  -ب
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 استقاء اؼبعلومات التطبيقية من أصحاب االختصاص. -ج

 مستقبال. يوجهونوالتعرؼ على كأقع العمل الذم سوؼ  -د

 فرصة للًتكيح عن النفس كذلك بتزكيد جو جديد عن التدريب داخل قاعة التدريب. -و     

 -ومن سلبيات ال يارة الميدانية:

 التكلفة الباىظة أحيانا كذلك بسبب تامُت كسائل اؼبواصالت كغَتىا. -أ 

 فبا قد ينعكس سلبيا على كافة اؼبتدربُت. األسلوبعدـ استيعاب بع  اؼبتدربُت ؽبذا  -ب 

 كانت الزيارة ؼبكاف ذك حساسية.  أذاكخاصة  األعداداألمنية اؼبسبقة  اإلجراءات إذل اغباجة  -ج 

 قد يكوف الشخ  الذم يقـو على الشرح يف موقع الزيارة غَت متمكن، فبا يعطي اؼبتدربُت  -د  

 فرصة التعرؼ على اعبوانب السطحية فقه.

النمه السلوكي تبع اؼبتدربُت كخلق اؼبشكالت فبا ينعكس على القائمُت على الشرح يف  -و 

 36موقع الزيارة.

 Workshopالورشة التدريبية: -2

مبوذج من اؼبناقشات اؽبادفة للمجموعات الصغَتة كاليت يتم فيها العمل بشكل تعاكين كجاد القباز 

للعمل يقـو بو اؼبشاركوف فيما بينهم مع اؼبوجهُت بأسلوب  أطارمشركع معُت كفق  جدكؿ منظم لوضع 
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 إذل ا يؤدم، فبإنتاجيتعليمي معُت، فهي ؾبموعة عمل  إنتاجديبقراطي حبيث يسفر ىذا العمل عن 

 تسميتها بالورشة.

كقت اجتماعات  كزبتلف أساليب النشاط بالورشة من أسلوب االستقصاء الذم يستغل فيو معظم

اجملموعة الصغَتة يف عمليات التخطيه كالتنظيم أك أسلوب اغبوار الذم يستغل فيو كقت االجتماعات 

 اليت تعرض ؽبا كل عضو على حدة. اؼبشاىداتيف كتابة التقارير كربليل 

التجارب العلمية يف  ب حدلكمن أمثلة أسلوب الورشة بالصفوؼ الدراسية تلك اجملموعات اليت تعمل 

ؾبموعة من طلبة الفنوف يقوموف  أككجبة غذائية معينة  بأعدادالفيزياء أك ؾبموعة من الطالبات يقمن 

 بطالء احد اعبدراف كرسم لوحة معينة.

، فقد كأساليبوأساليب العمل بالورشة الدراسية يف ؾباؿ التدريب كزبتلف مدهتا كفقا لنوع العمل كتتباين 

خالؿ  أسابيع (6 – 5)كما قد يبتد من   أسبوعُت إذليستمر العمل بالورشة القصَتة من ثالثة أياـ 

تعليمية يستفاد  أدكاتنتائج أك  إذل الوصوؿ إذليؤدم العمل  أفسنة دراسية، كاؼبهم  أكالعطلة الصيفية 

 إذل لوصوؿاعملهم بالورشة مث  إثناء ل فرادمنها يف العمليات التدريبية فضال عن التغَتات اليت ربدث 

 اغبلوؿ اؼبناسبة للمشكالت التدريبية باقًتاح اغبلوؿ العملية ؽبا ما يلي:
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درسي اؼبرافق، اؼبدارس األجهزة البديلة، النشاط اؼب إنتاجالتأخر الدراسي، مشكلة أكقات الفراغ،  

 ك نتاجأدكات تعليمية   إلنتاجيف التعليم أك التدريب... اخل، كما قد تعقد الورش  أساليباجملمعة، تطوير 

 دليل معلم أك مراجع كحدات أك بطاقات مدرسية اك بطاقات تقومي. أكمناىج متطورة 

ة الدراسية كاقًتح ما أطلق عليو ىاما للورش أسلوبا( ؼبيداف الكتابة  J.Moffet ) موفيت أضاؼكما 

مشًتكُت يقرؤكف كيناقشوف ( 6–3)اليت تضم من  Writing Workshop)كرشة الكتابة( اسم

اؼبوضوعات اليت يكتبها األعضاء حىت يتم تبادؿ كجهات النظر كالتحليل ؼبختلف الكتابات سبهيدا 

 37اآلخرين. بآراء إلعدادىا كنشرىا بعد تنقيحها كإثرائها

 Conferencesالمؤتمرات :  -1

اؼبختصُت كتستهدؼ يف األساس مناقشة  األشخاصكىي اللقاءات اعبماعية اليت ذبمع عدد كبَتا من 

 .بشأهناتوصيات أك قرارات  إذلموضوعات أك مشاكل أك ظواىر معينة كاالنتهاء 

كيبتاز ىذا األسلوب للتفكَت اعبماعي بأنو يتيح فرص تبادؿ اػبربات كاؼبعلومات كاستعراض كجهات 

حل يرضي صبيع األطراؼ كمن  إذلالنظر يف اؼبوضوع أك الظاىرة أك اؼبشكلة اؼبطركحة للمناقشة كالتوصل 

كما تتاح لو   اآلخرين مث يسهم ىذا األسلوب التدرييب يف تنمية اؼبعرفة للعضو بالتعلم من خالؿ ذبارب

بصدر رحب  أرائوفرصة الوقوؼ على التطورات اغبديثة يف مسائل معينة ىامة سبكنو من اؼبقارنة بُت 

عملي للعضو اؼبشارؾ على الًتكم يف  كبركح كدية، كيتعلم أف ىناؾ دائما أكثر من مدخل كينتج تدريب
                                                 

37
 141الخطٌب ، مرجع سابق : ص  -



54 

 

 إفيبكن  أخرلخذ يف اعتباره بدائل أأف يا يكوف لديو الوقت الكايف، ك ازباذ القرارات الفعلية عندم

الفرصة  إتاحةتسهم يف حل اؼبشكلة القائمة اؼبزمع ازباذ قرار بشأهنا، كبصفة عامة يسهم اؼبؤسبر يف 

 لألعضاء لتقييم ذبارب بعضهم البع .

مشكلة معينة من  إزاءقرار معُت  إذل ىادؼ لبحث موضوع معُت أك الوصوؿ كاؼبؤسبر ىو اجتماع منظم

األعضاء الذين يهمهم اؼبوضوع. كقد يشًتؾ معهم  ديرة بالنظر، كيتكوف اؼبؤسبر منمشكالت العمل اعب

بع  اػبرباء كاؼبختصُت كتعد اؼبؤسبرات من أقبح األساليب لتدريب قدامى اؼبوظفُت الذين أصاهبم 

هم يتم بطريقة غَت مباشرة كيتحدد أف تدريب أالكضعهم،  إغفاؿاعبمود دبا وبقق ؽبم اؼبؤسبر من عدـ 

اليت تسوده كما ربققو اغبرية الكاملة اليت تسود البحث كاؼبناقشة  الديبقراطية قباح اؼبؤسبر دبدل الركح

 كحسن التفاىم كاالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت اؼبوظفُت.

 احدم كيعرؼ اؼبؤسبر أيضا بأنو اجتماع لشخصُت أك أكثر لتبادؿ األفكار حوؿ مشكلة معينة كىو

 اإلفرادالطرؽ اليت تستخدـ يف أغراض التدريب نظرا ألنبيتو الكبَتة يف تطوير األفكار كطرؽ تفكَت 

 .أضافيةكاغبصوؿ على معلومات  اآلخرينكتنمية اؼبعرفة العلمية من خالؿ ذبارب 

اية كاػبربة ، كمشاركة يف العمل كهبب أف يتوفر ألعضاء اؼبؤسبر الدر أا شخصيا بنكتتطلب اؼبؤسبرات تفكَت 

اليت تساعدىم يف اؼبناقشات كيكوف لديهم القدرة على فهم كتطبيق اؼبعلومات كالبيانات كاػبربات اليت 
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يبدىم هبا رئيس اؼبؤسبر، ألف اؼبؤسبر عبارة عن فن للتشاكر اعبماعي بشكل رظبي، كما أنو اجتماع ؿبدد 

 38ؼبناقشة بع  اؼبوضوعات أك األعماؿ.

تدريب لبناء اؼبهارات  إتاحة إذلكهتدؼ الكثَت من اؼبنظمات اليت تقدـ اللقاءات العلمية كاؼبؤسبرات 

العامة،  اإلدارة( مثال برامج ـبتلفة يف ؾباالت AMA) ل دارةللمدربُت، كتوفر اعبمعية األمريكية 

 39كاؼبوارد البشرية، كالتسويق كاؼببيعات.

 يب:معايير اختيار طرق وأساليب التدر 

 -يبكن اختيار طريقة أك أسلوب التدريب اؼبناسب لكل موقف تدرييب كفق اؼبعايَت التالية:

 االرتكاز على قوانين ومبادئ التعلم أو التعليم: – 1

كضع علماء النفس عددا من القوانُت كاؼببادئ اػباصة بعملية التعلم كالتعليم كاليت تثبت فعاليتها 

  العمليات التدريبية مثل:ما مت توظيفها يف أذاككفايتها 

 توفر الدافعية ، التعزيز ، كضوح اؼبعٌت....اخل.

 :مالئمة طرق أو أساليب التدريب الحتياجات المتدربين – 4

 يراعى أف تليب الربامج التدريبية حاجات اؼبتدربُت أنفسهم ك أف تسهم يف حل مشكالهتم اؼبيدانية.
                                                 

38
 142مرجع سابق:  ص الخطٌب ،  -

39
، دار المرٌخ  رعبد القادالقادر محمد  ددكتور عب" ، ترجمة  ـ المبادئ والتطبٌقات الحدٌثة اإلدارةأساسٌات فً جاري دٌسلر ، "  -

 423ص . ف1992 للنشر ، الرٌاض ، 
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 عدد المتدربين: – 3

 األساليبالفردية يف حاالت التدريب على اكتساب مهارات خاصة، أما  األساليبتستخدـ عادة 

 اعبماعية فتستخدـ عند تدريب صباعات صغَتة أك كبَتة حسب طبيعة اغبالة التدريبية.

 أمان تواجد المتدربين: – 4

 نكم، فانو من اؼبإليوصوؿ اؼبتدربُت عندما يتوفر اؼبكاف اؼبركزم اؼبناسب للتدريب الذم يسهل ك 

 أماكنكانت   إذااعبماعية يف التدريب، بينما يتم استخداـ الطرؽ الفردية  كاألساليبستخداـ الطرؽ ا

 تواجد اؼبتدربُت يف مناطق نائية.

 البشرية أو الكوادر الفنية المؤىلة للتدريب: اإلمكاناتتوفر  – 2

يتحكم مستول كمدل كفاية اؼبدرب أك اؼبدربُت بطبيعة اؼبوقف التعليمي أك التدرييب من حيث اختيار 

 التدريبية اؼبناسبة. كاألساليبالطرؽ 

 توفر التسهيالت المادية للتدريب: – 6

ها اليت يتم في األماكناؼبادية اؼبتاحة يف  اإلمكانياتالتدريب يف ضوء  كأساليبربدد اختيار أنسب طرؽ 

الئم القباز العملية ؼبعدات الالزمة كتوفَت اؼبناخ اؼبكا كاألجهزةالتدريب من حيث مدل توفر القاعات 

 التدريبية بشكل فعاؿ.
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 المالية: اإلمكانات – 7

و، البد من كضع ميزانية لتغطية النفقات اؼبًتتبة على أىدافحىت يتم قباح أم برنامج تدرييب يف ربقيق 

 يب.ذلك الربنامج التدري

 عامل ال من المخصص لوقت التدريب: – 8

مكاف التدريب وبدد  إذلطوؿ فًتة الربنامج التدرييب أك قصرىا كالوقت الذم وبضر فيو اؼبتدربوف  أف

 .األخرالتدرييب دكف  األسلوباختيار الطريقة أك 

 االتجاىات السائدة لدى المتدربين: – 9

اقفهم من عملية التدريب من جهة،كأعمارىم كخرباهتم السابقة كمستوم و اذباىات اؼبتدربُت كم أف

عملية مشاركة كتفاعل  أفذلك  إذل ، يضاؼاألنسب ربدد اختيار األسلوب أخرممن جهة  ثقافتهم

 40دلك الربنامج. أىداؼيف ربقيق  األكرب راألثالتدرييب ؽبا  اؼبتدربُت يف الربنامج

ليس ىناؾ طريقة  ألنوالتدرييب اؼبالئم عملية ليست سهلة  األسلوب( باف عملية اختيار  ) ياغي كيرل

تعتمد على عوامل كمتغَتات كمعايَت متعددة كـبتلفة كمتداخلة،  إهناموحدة للقياـ بعملية االختيار، بل 

 -:األيت( أكجزىا يف 2، 6، 8كقد اتفق مع اػبطيب يف ثالث من تلك العوامل) 

                                                 
40

 114الخطٌب ، د. ت :ص  -
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كاف   ف ذاالذم يستخدـ كفقا للهدؼ الذم يبكن ربقيقو منو.  سلوباألاؽبدؼ من التدريب ىبتلف  -أ

كاف   كإذااؽبدؼ مثال زيادة معرفة كمعلومات اؼبتدربُت ىبتار اؼبدرب ااضرة كاؼبؤسبرات كالندكات...اخل، 

كاف اؽبدؼ   إذا كإمااؽبدؼ ىو تنمية القدرات كاؼبهارات ىبتار اؼبدرب دراسة اغباالت كاؼبباريات..اخل، 

 كدراسة اغباالت كغَتىا. األدكارفيختار اؼبدرب سبثيل  األفرادىو تغيَت سلوؾ 

الذم يستخدـ طبقا لعدد اؼبشًتكُت يف  األسلوبىبتلف  عدد اؼبشًتكُت يف الربنامج التدرييب، -ب

دة على النقاش التدريبية اؼبعتم األساليبالربنامج التدرييب، فكلما كاف عدد اؼبشًتكُت قليال كلما كانت 

)كااضرة مثال( انسب من  اإلخبارية األساليبكاف عدد اؼبشًتكُت كبَتا فتكوف   أذاانسب يف حُت 

 غَتىا ..... كىكذا.

موضوع اؼبادة التدريبية كنوعيتها ككميتها، فالتدريب على ازباذ القرارات ىبتلف عن التدريب على  -ج

 كىكذا. اإلنسانيةالعالقات 

موضوع التدريب من  اإلفرادطبيعة اؼبتدربُت كاذباىاهتم كمستوياهتم العلمية كالتنظيمية، فكلما كاف  -د

اؼبنافسة كالتفاعل أفضل القائمة على  األساليباستخداـ  ثقايف أك تنظيمي مرتفع كلما كاف مستوم

 اإلخباريةاألساليب يصبح استخداـ  األقلكالعلمية  اإلداريةحالة اؼبتدربُت من اؼبستويات  بينما يف

 كااضرة مثال ( أفضل....كىكذا.)
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الشك أف لكل نوع من أنواع التدريب ظركؼ خاصة ذبعل استخداـ  إذانوع الربنامج التدرييب،  -ه

الندكات اليت تعقد خارج  احدممن غَتىا، فاألساليب اليت تستخدـ يف  أفضلبع  األساليب التدريبية 

 اؼبنظمة.

ل تكلفة األسلوب التدرييب كتالؤمها مع ميزانية التدريب من جهة دكم التدرييب،تكلفة األسلوب  -و

 كمالئمة التكلفة مع عائد استخداـ األسلوب من جهة أخرل.

 مدل مالئمة الوقت كاؼبكاف اؼبتاح لكل كسيلة تدريبية. -ز 

 41التطابق كالتماثل مع بي ة العمل. -ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

41
 188ٌاغً ، مرجع سابق  : ص  -
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 سوق العمل:المبحث الثاني. 4

 : مفهوم سوق العملاألولالمطلب  4.0

تعددت ؿباكالت الباحثُت كالدارسُت يف العلـو االقتصادية كاإلدارية كالًتبوية لوضع تعريف كاضح  

اليت تؤثر فيو، كفيما يأيت عرض لبع  ىذه  كربديد خصائصو كأنبيتو، كالعوامللسوؽ العمل، 

 التعريفات: 

أصحاب األعماؿ أك فبثلي الشركات كاألفراد الباحثُت عن  يعرؼ سوؽ العمل بأنو اجملتمع الذم يضم

 كفرص العمل اؼبتاحة .  ُت عرض األفراد اؼبتاحُت للعمل، كظائف، كىو منظومة العالقات ب

أك ىو مكاف يتحدد بوضع حدكد جغرافية معينة، كيتقابل فيو كل من العرض كالطلب مثل سوؽ العمل  

 العرض يتمثل يف اؼبهارات .الي كاإلقليمي كالعاؼبي، كجانب 

كيبكن تعريفو بأنو اؼبكاف الذم تصب فيو ـبرجات العملية التعليمية، كوبدد مدل قدرة ـبرجات التعليم 

اػبرهبُت كلالرتقاء دبستول اص بوصفو كاحدا من ؾباالت توظيف على تلبية احتياجات القطاع اػب

نبو كافة؛ الفنية كاإلدارية كالتنظيمية لغرض التعليم الثانوم الصناعي تتم دراسة سوؽ العمل من جوا

ربديد احتياجات عملية التنمية اغبالية كاؼبستقبلية للكفاءات اؼبؤىلة من خرهبي نظاـ التعليم الصناعي، 

ؼبمارسة  اؼبالئمةكربليل اؼبؤشرات ذات العالقة بعملية التأىيل، كإعداد خرهبُت على درجة عالية من 

إليهم مستقبنال. مهاـ األعماؿ اليت ستوكل
42 

                                                 
42
- Schultz, P (٩١١١). Labor Market: Issues, Evidence and Prospects, Economic Growth 

Center, Yale University, P.٢١. 
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 كتتسم سوؽ العمل بعدد من اؼبزايا اؼبختلفة عن أسواؽ عوامل اإلنتاج األخرل كمنها:

اعبانب اإلنساين كعدـ إمكاف زبزين سلعة العمل، كاختالؼ قدرة  التصاؽ خدمة العمل بالعامل

التدخل  أصحاب جانيب العرض كالطلب التفاكضية، بل كاختالؼ سبب كجودنبا يف السوؽ، كضركرات

 .فيها كمستوياتو كآثار مثل ىذا التدخل

 المطلب الثاني: أىمية دراسة سوق العمل 4.4

إف التاجر الذكي يدرس احتياجات السوؽ اغبالية كاؼبستقبلية حىت يضمن لتجارتو الركاج كاالستمرار 

ذه السوؽ دراسة كاالزدىار، كإذا طبقنا ىذا اؼبعٌت على اؼبؤسسات الًتبوية قبد أهنا مطالبة بدراسة ى

 علمية دقيقة لعدة أسباب أنبها:

إف سوؽ العمل سوؽه إنتاجية كليست سونقا استهالكية، كمن مث ف ف السلعة اليت تطرح يف ىذه  -1 

السوؽ ال تقف أنبيتها عند ؾبرد استهالكها، بل ىي سلعة تشارؾ يف العمليات اإلنتاجية اؼبتوالية كمن 

 ىنا تنبع أنبيتها.

السوؽ سلعة غَت مناسبة ف نو سوؼ ىبسر شبن السلعة، كقد يشمل  إذلجر إذا أخطأ كقدـ إف التا -2 

ذلك خسارة اؼبشًتين أنفسهم، لعدـ تلبيتها غباجاهتم كرغباهتم، كذلك ف ف اؼبؤسسات التعليمية إذا 

قدمت لسوؽ العمل خرهبا ال تتوفر لديو القدرات كاؼبهارات كاؼبعارؼ اؼبطلوبة ف هنا ستخسر كثَتا 
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ؿ بال مربر كتعطيل اإلنتاج، لعدـ قدرة اػبريج على التكيف مع العمل، كإرىاؽ بسبب إىدار األموا

 43ميزانيات الشركات كاؼبنشآت يف برامج التدريب. 

 المطلب الثالث: أىداف دراسة سوق العمل 4.3

كإذا قمنا بدراسة سوؽ العمل دراسة علمية، كما سبق القوؿ، ف ف ذلك يبكننا من ربقيق العديد من 

 من أنبها:األىداؼ 

مساعدة الطالب على تعلم اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت تؤىلهم للحصوؿ على العمل يف اؼبستقبل  - 1 

 القريب.

 إعطاء الطالب اؼبعارؼ كاؼبهارات اؼبتصلة بالعمل مباشرة كىذا يشجعهم على التعلم الذايت.  -2 

 نتيجة للتقدـ العلمي كالتكنولوجي مواجهة التغَتات اليت ربدث يف النظم االقتصادية كاالجتماعية  -3 

 إعداد خاص. إذل يف ـبتلف اؼبيادين، كاليت ربتاج

مساعدة اؼبدرسُت على ربه دركسهم كموادىم التعليمية خبربات مواقع العمل الفعلية، ككثرة الربه   -4 

 ىذه تعٍت أف ىذه الربامج ستكوف أكثر قباحا.

تغذية راجعة  تفيد يف  إذلزيادة االتصاؿ بُت اؼبدرسُت كقطاعات اإلنتاج كاػبدمات يؤدم بدكره   -5 

 44تطوير الربامج الدراسية لتتالءـ مع متطلبات العمل.

 

                                                 
43
، العربً الوطن فً والتقنً العام التعلٌم مستقبل ،مؤتمراالتجاهات المعاصرة فً التعلٌم التجاري ) ابوزٌد، عبد الباقً (  - 

 2005،  224 ،صالشٌخ صر،شرمالمنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، م
44

 225المرجع السابق ص -
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 المطلب الرابع: جوانب سوق العمل 4.2

 يشتمل سوؽ العمل على عدة جوانب، كىي:

ل، كيعرض العامل خدماتو يف السوؽ مقابل أجر يعده  عرض العمل: كيبثِّل أحد جانيب سوؽ العم -1 

كافيا للتخلِّي عن سلعة  الفراغ ، أم أف العامل يوازف بُت اؼبنفعة اليت وبصل عليها كاستعماؿ كقت 

اؼبنافع اليت وبصل عليها من األجر الذم يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء من كقتو  فراغو، كبُت اؼبنفعة )

 .) للعمل

الطلب على العمل: كىو اعبانب اآلخر من سوؽ العمل، حيث يستأجر صاحب العمل خدمات  -2 

العمل من السوؽ مقابل ما يدفعو من أجر للعاملُت، كيرتبه الطلب على العمل بعوامل عدة، أنبها 

خرل، كيتم مستويات األجور اغبقيقية، كالتقنية، كالطلب على اؼبنىتج، كأسعار اؼبنىتج، كعوامل اإلنتاج األ

عن ـبتلف اؼبهارات لب السوؽ، كما يبكن سبييز الطلب التمييز عادة بُت طلب اؼبؤسسة كط

 45كالكفاءات. 

 المطلب الخامس: أساليب تحليل سوق العمل  4.2

ا دبربليل الوظائف  انات لتحليل الوظائف،كقد حددت أساليبصبع البي تعددت كتنوعت أساليب

 46يأيت:

 اؼبقابلة -1 
                                                 

45
 166 ص 2003( للتخطٌط، العربً المعهد) ،التعلٌم وسوق العمل فً،الكوٌت .عدنان محمد وودٌع، جاسم ناصر الصانع، -

46
 والتنمٌة، للتدرٌب الحدٌثة االتجاهات حول األول المؤتمر وثائق أسالٌب تحلٌل الوظائف،) .) اإلداري للتطوٌر العربً المركز (-

 1978، 1 ص(   القاهرة
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 ستقصاءاال -2  

 اؼبالحظة اؼبباشرة -3 

 االختبارات  -4 

 مراجعة األداء  -5 

 دراسة السجالت كالتقارير  -6 

 كيبكن استخداـ أكثر من أسلوب عبمع البيانات الالزمة لتحليل الوظائف ربريا للدقة كالوضوح.

كيبكن تصنيف أساليب صبع البيانات يف ثالث ؾبموعات رئيسة، هبدؼ توفَت معلومات كافية لتحديد 

اؼبهارات اؼبرتبطة دبتطلبات  إذلاؼبهارات اػباصة بوظيفة معينة، كقد اتبع الباحث ىذه األساليب للوصوؿ 

    -سوؽ العمل من خرهبي التعليم الصناعي، كتتمثل ىذه األساليب يف اآليت:

 األسلوب اؼبكتيب: -أ 

مراجعة كدراسة  إذل ؼبرتبطة دبجاؿ الدراسة، باإلضافةكتتم فيو مراجعة البحوث كالدراسات السابقة ا

األدبيات يف اؼبهارات اؼبتطلبة يف خريج مدارس الثانوم الصناعي من كتب كمراجع كدكريات كنشرات 

قائمة  إذلاـ، كاؽبدؼ من ذلك التوصل كاجبات كمه إذل هن كاألعماؿ اؼبرتبطة، لتحليلهامتعلقة باؼب

اعتمد عليهما يف إجراء  ألليتات انيشاملة باؼبهارات اؼبناسبة لسوؽ العمل الستخدامها يف إعداد االستب

 الدراسة اؼبيدانية.

 مُت:أسلوب فريق اك -ب 
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 اتانيستبكيستخدـ ىذا األسلوب هبدؼ التأكد من صدؽ قائمة اؼبهارات اليت اسيتٍخدمٍت يف إعداد اال

حيث تعرض القائمة على ؾبموعة من أعضاء ىي ة التدريس اؼبتخصصُت يف ؾباالت اإلدارة كاالقتصاد 

الصناعي، كسيتم كالًتبية، ككذلك ؾبموعة من اػبرباء كاؼبوجهُت كاؼبدرسُت األكائل بالتعليم الثانوم 

 ال يف الفصل اػباص بالدراسة اؼبيدانية.التعرض لذلك تفصي

 ب اؼبيداين:األسلو  -ج 

قائمة اؼبهارات اكمة  إذل مت إعدادنبا استنادا اليت ياناتبيانات فيو على االستبكقد اعتمد صبع ال

السالف اإلشارة إليها، كقد مت تطبيق االستبانة األكذل على ؾبموعة فبثلة من مديرم اإلنتاج كأصحاب 

اؼبصانع كرؤساء األقساـ الفنية كاؼبشرفُت كمهندسي اإلدارة الصناعية، للخركج بقائمة هنائية للمهارات 

 اؼبعربة عن متطلبات سوؽ العمل.

 بسوق العمل وعالقتوالمنظومة التعليمية  إصالحسادس : المطلب ال 4.1

 ك بالتغَتات السريعة بفعل انتشار اؼبعرفة العلمية ك التقنية كمبوىا اؼبتزايد ويتسم العصر الذم نعي  في

اؼبختلفة ، ككل ذلك فرض علي قطاع الًتبية  األعماؿ ألداءكذلك التغيَت السريع يف مستوم اؼبهارة 

، يتم اؿ إعداد القوم العاملة اؼبؤىلة ، فرض علية مهاـ جديدة يف ؾباؼبهاـ ىذه ألداءالذم يعترب مصدر 

مع خصائ  البي ة الية من خالؿ اعبمع بُت  يتناسباؼبهاـ من خالؿ تطوير اؼبناىج دبا  ىذهربقيق 
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ة من جهة كدمج االىتمامات العملية اؼبتوافقة مع اؼبستجدات يف سوؽ العملية الًتبويالًتكيز علي 

 47العمل.

 تطوير الجوانب التربوية التي تشكل أركان المنهج التعليمي المهني -أ

 تنمية قدرات عضو ىيئة التدريس -0

اؼبعلم الذم  بأعدادإف زبريج طلبة قادرين علي التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البي ة هبم يبدأ 

، كما أف قباح التطور للمناىج اؼبدرسية وبتاج إرل معلمُت مؤىلُت علميا كتربويا، يتلقوف منة العلم

حد كبَت علي كجود معلمُت مؤىلُت قادرين علي استيعاب  إرلاؼبنهاج تتوقف  تنفيذفنجاح عملية 

كالتحديث للمناىج، لتواكب الفلسفة الًتبوية للنظاـ الًتبوم كأىداؼ اجملتمع، كعمليات التطوير 

التطورات كالتغَتات العاؼبية يف شيت اجملاالت، كما ربتاجو ىذه اؼبناىج من اسًتاتيجيات للتدريس 

كالتقومي، لتسهم يف إكساب اؼبتعلمُت اؼبعرفة كاالذباىات كاؼبهارات الالزمة للعي  يف عادل متطور كمتغَت 

ومي، يتحقق ىذا التأىيل من خالؿ تبٍت سياسة مستمرة بعيدا عن الطرؽ التقليدية يف التدريس كالتق

 48للتدريب العلمي كالًتبوم.

 التدريس( إستراتيجيةالتطبيق الجيد لمناىج المقاربة بالكفاءات ) -4

 خصائ  اؼبقاربة بالكفاءات: أىممن 

 اغبياة من منظور عملي. إرلالنظرة  -أ

                                                 
47

 19ف ،ص: 1998، دار الٌازوري، عمان، األردن، الطبعة االولً،  اإلدارة الجامعٌةمحمد حرب،  -
48

، ندوة تنمٌة اعضاء هٌئة تنمٌة تطوٌر كفاٌات وفعالٌة اعضاء هٌئة التدرٌس بمؤسسات التعلٌم العالًعلً حمود علً،  -

 ف 2004ة الملك سعود، التدرٌس، كلٌة التربٌة، جامع
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 التخفيف من ؿبتويات اؼبواد الدراسية. -ب

 تعليم بالواقع كاغبياة.ربه ال -ج

 االعتماد علي مبدأ التعليم كالتكوين. -د

 معرفة نفعية. إرلربويل اؼبعرفة النظرية  إرلالسعي  -ق

 تنظيم برامج التكوين انطالقا من الكفاءات الواجب اكتساهبا. -ك

 تغَت الكفاءات كفق السياؽ الذم تطبق فيو. -ز

 كصف الكفاءات بالنتائج كاؼبعايَت. -ح

 اؼبعنية بربامج التكوين يف مسار إعداد ىذه الربامج. األكساطمشاركة  -ط

 تنظيم الكفاءات انطالقا من النتائج كاؼبعايَت اؼبكونة ؽبا. -م

 اعتماد التكوين علي اعبانب التطبيقي اػباص. -ؾ

 اؼبعارؼ قابلة للتجنيد كاؼبشاريع )طريقة اؼبشاريع(. -ؿ

 ن العملية التعليميةالمتوخاة م باألىداف. التصريح 3

إدراؾ ما ىي اؼبعارؼ كاؼبهارات كالتصرفات اليت يتعُت علي اؼبتعلم )الطالب( اكتساهبا من  أفحيث 

اؼبنهاج ، ككيف ينبغي أف تكوف النتائج متوافقة مع ما تتوقعو اؼبؤسسة التعليمية، كيستعمل ىذا  

اؼبهمة التعليمية  إليصاؿكاليت يبكن استعماؽبا اؼبتوقعة منهم  باألمورك الطالب  األساتذة ألعالـالتصريح 

 الًتبوية اعبيدة : األىداؼشركط  أىماجملتمع خارج اؼبؤسسة التعليمية، كمن  أرل
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 .اإلمكافتكوف ؿبدد ك كاضحة كمتنوعة قدر  إف -أ

تو تتناسب مع ميوؿ اؼبتعلم كاىتماماتو كقدراتو اؼبختلفة، كتعطيو الفرصة كي وبقق ذاتو كطموحا إف -ب

 اؼبستقبلية .

تتناسب مع طبيعة اجملتمع كفلسفتو، كيف نفس الوقت تعكس خصائ  ىذا اجملتمع كاذباىاتو  أف -ج

 كنظرتو كبو اؼبستقبل.

 ربقق النمو الشامل للمتعلم )العقلي، الوجداين، اعبسمي(. إف -د

 بي ة الشغل. صركؼاؼبناىج اعبامعية تتماشي مع  أىداؼتكوف  إفهبب  -ق

 . تبني استراتيجيات تقويم مناسبة 2

، كال بدي من اختيار طريقة مناسبة إليواليت تسمح لنا بتقومي ما توصلنا  األساسيةيعدي التقومي الوسيلة 

اؼبختلفة من نتائج العملية التعليمية، كمن شاف ىذا  األمباط أرلللتقومي، سبكننا من قياس فاعلية الوصوؿ 

ربقيق نتائج العملية التعليمية، كضماف أف تكوف اؼبعايَت اليت كصل  إمكانية التقومي اؼبساعدة يف تقرير

اؼبتخرجوف ترتكز علي النتائج اؼبرجوة من اؼبنهاج، كيراعي أف تتوقف طريقة التقومي علي النتائج  أليها

 تكوف ؿبصورة فقه علي االمتحاف الشفهي كاالمتحاف كأالاؼبتوخاة يف ؾباالت اؼبعرفة كاؼبهارات، 

 الكتايب، كفيما يلي بع  االسًتاتيجيات اؼبناكبة للتقومي:

 .كمساعديو اإلستاد ب شراؼالوظائف كاؼبهاـ يف قاعة الدرس  -أ  

 العركض، كاؼبلصقات ككتابة اؼبقاالت، كاؼبقابالت . ربضَت -ب
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 التقومي اؼبرتكز علي اغباسوب كالتقومي اؼبرتكز علي اؼبشاريع العلمية. -ج

 . تطوير المقررات 2

 علي التساؤالت التالية: اإلجابةقبل اختيار كل مقرر هبب ؿباكلة 

 اؼبعلنة للمقرر؟ كاألغراضالرظبية  األىداؼىي  ما -أ

 تبعا للوقت اؼبتاح ؟ األىداؼىي قابلية تنفيذ ىذه  ما -ب

 حياتو اليومية، خارج اؼبعلنة مع الكفاءات/اؼبهارات اليت وبتاجها الطالب يف األىداؼمدم ارتباط  -ج

 اؼبؤسسة التعليمية ؟

 التالية؟ األكاديبيةمع الكفاءات /اػبربات اليت وبتاجها الطالب يف اؼبرحلة  األىداؼمدم ارتباط  -د

مع  األىداؼربضَت الطالب يف حقل مهٍت ؿبدد، ما مدم ارتباط  أرلكاف اؼبقرر يهدؼ   داا -ق

 اؼبستقبلية؟ مهنتوالكفاءات اليت وبتاجها الطالب يف 

 الطالب كتوقعاتو من اؼبقرر؟ أىداؼما ىي  -ك

 متطلبات دمج مخرجات التعليم المهني في سوق العمل  -ب

من اجل تطوير كظيفة التعليم اؼبهٍت كجعل ـبرجاهتا البشرية اكًت قدرة علي التكيف مع سوؽ العمل 

 :اآليتفأنو يتعُت ربقيق 

 

 



70 

 

 التركي  علي مبدأ خلق فرص العمل  إلي. تحويل دور مؤسسات العليم من التركي  علي التوظيف 0

البحث عن توافق ـبرجاهتا مع متطلبات التوظيف  سوؽ العمل، يف حُت  إرلتسعي اعبامعات التقليدية 

العمل يف اعبامعة الريادية تبٍت كتصمم مناىجها كزبصصاهتا لتخريج طالب قادرين علي خلق فرص  أف

عقدم التوظيف  كالثمانينياتحُت اعتربت عقدم السبعينيات  أكركبا أدركتو الذمالسوؽ، كىو التوجو 

التسعينيات كما تالىا من سنُت ىي حقبة تغَت سياسة التعليم العارل لًتكز علي مبدأ خلق  أفيف حُت 

عبديد يعٍت أف تتمحور مناىج القادمة، كىذا الدكر ا األجياؿفرص العمل كثقافة العمل اغبر يف بناء 

كاؼبخًتعات لتمكن اعبامعة من أف تسهم يف التنافسية  كاألفكار األحباثكطرؽ التدريس حوؿ استثمار 

، اؼبوقنةتعقيدا كاقل استقرارا تتوافق مع طبيعة الوظيفة  أكثرحياة عملية  أرلالعاؼبية للدكلة، كتيعد خرهبيها 

، كاالنتماء للشركات متعددة الثقايفكالتواصل لتنقل الدكرل، ٍت علي اعبدارة، كاكعقد العمل اؼبب

، كهبذا اؼبعٍت تتحوؿ الشهادة  العليا  من كوهنا كثيقة علي توظيف الذات األعظماعبنسيات، كاالعتماد 

 عادل العمل . إرلكوهنا ؾبرد بطاقة دخوؿ   إرلالتوظيف اؼبستدمي 

 المصلحة من القطاعات العامة والخاصة والخرجين  أصحاب. الشراكة الحقيقية مع 4

من مؤسسات التعليم  كنَتاؼبصاحل ايطُت باعبامعة مطلب قدمي تسعي   أصحاببالشراكة مع  فاؼبنداة

اغبرص علي تطبيق بع  مالؿبو، لكن  أرلاؼبؤسسات  ىدهكالتدريب كمطلب قدمي تسعي كثَت من 

ح للمؤسسات االستفادة كالتفاعل مع الشرائح اؼبختلفة يف اجملتمع اؼبطلوب ىو الشراكة اؼبتوازية اليت تتي

استثمارية ضخمة حُت ربسُت مؤسسات التعليم  أصوالالي كاليت علي رأسها اػبرهبوف اللذين يعتربكف 
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 اؼبنشاتالًتكيز علي شراكة  أنبية إرلالتقٍت كالتواصل معها دبفهـو التمحور حوؿ العميل، ىذا إضافة 

اؼبشاريع اؼبشًتكة كاؼبنشات  إنشاء، كاعبمعيات غَت اؽبادفة للربح ، كالتوسع يف اإلعماؿكركاد الصغَتة 

اؼبنظمة كالسلوؾ التنظيمي للمؤسسات التعليمية يتطلب الًتكيز علي اجملتمع ايه  ثقافةالصغَتة بناء 

 كالركاد اليُت.  

 الجامعات المختلفة: نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع -3

كسائل إقامة الواحات العلمية، كمراكز االبتكار كبرامج اؼبلكية الفكرية كاغباضنات االفًتاضية كمن 

كاغبقيقية، تلك اغباضنات اليت يبتد دكرىا من تشجيع األعماؿ اغبرة الصغَتة داخل اعبامعة مركرا بتقدمي 

استضافة اؼبشاريع كرعيتها حىت تتخرج من اعبامعة، كمن اػبدمات االستشارية كالتجهيزات اؼبكتبية كحىت 

خالؽبا يتم ذبسيد ما يسمى بنظرية  اغبلزكف الثالثي اؼبرتكز على اعبامعات كقطاعات األعماؿ 

 كاغبكومة كاؼبعزز بالتوأمة اؼبدركسة مع اعبامعات اؼبتقدمة يف اجملالت اؼبنشودة.

 التعليم القائم على اإلبداع والبتكار:  -2

ألساليب التقليدية للتعليم القائم على التلقُت كاغبف  دل تعد التعليم العارل اغبديث، فاؼبعاىد ربتاج ا

توليد األفكار كالتأمل كاالبتكار، كإطالؽ العناف ل بداع اؼبتحرر من النمطية، كالتفكَت اؼبؤطر،  إذلاليـو 

 الريادم كالذم يعٍت تدريب الطالب كالتدريج اؼبنطقي الرتيب، مع ضركرة تدريب الطالب على التفكَت

مكونات كأنشطة  إذلعلى مفهـو  اؼبنشأة  أثناء الدراسة، ىذا اؼبفهـو الذم يوجو التفكَت كاإلبداع 

كمهارات بناء  اؼبنشأة  كيصبح التعليم التطبيقي اجملاؿ الشائع ألساليب التعليم العارل، كقد سبقت 
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ان من الربامج ـ عددان كبَت 1988ث استحدثت منذ عاـ أكربا كثَت من الدكؿ يف ىذا اجملاؿ، حي

 اؼبنشأة  يف التعليم العارل بشراكة كدعم من شراكة القطاع اػباص على اؼبستول التشجيعية ؼبفهـو 

الي كاإلقليمي، ككانت شبرتو أف أعدت جيالن من الشباب يبتلك ركح الريادية، كما أف التعليم 

كاالبتكار يتطلب تبٍت النظاـ التعليمي متعدد التخص  الذم يتيح  اإلبداعالقائم علي  أالبتكارم

كرحابة  األفقكاالختبار من بُت التخصصات اؼبتنوعة فبا ينمي سعة  التأىيلللطالب فرصة تعدد 

فكرة  أرلالتخصصية يسهم يف الوصوؿ  اإلبعادكيوجد مناخا تعليميا متعدد  ،األفكارالتفكَت، كربه 

 ركع منتج.مش إرليبكن ربويلها 

 الطلبة أوساطفي  األعمال ةريادي ثقافة. نشر 2

كاؼبقتنعة باليات بناء جيل اؼبعرفة كالتحوؿ كبو  اإلعماؿ ةرياديالتوجو كبو  بأنبيةالواعية  اإلدارةكجود 

يتطلب كقتا  األعماؿ ةريادي، فنشر ثقافة رياديةسسة العناصر بناء اؼبؤ  أىماالقتصاد اؼبعريف ىو احد 

العميق بالفكرة، كالتبٍت اعباد  باإليبافتتميز  إفالقيادة هبب  ىدهمتنوعة كتعهدا مستمرا طويال كبرامج 

ذلك استحداث  ؼبراحلها، كمن التنفيذيةؽبا كالربامج  اإلسًتاتيجيةؼبفهـو اؼبؤسسة الريادية، ككضع اػبطه 

يتم ذبسيد ما يسمى بنظرية اغبلزكف الثالثي  خالؽبايف التعليم من  األعماؿالربامج الداعمة لبناء ركاد 

اعبامعات اؼبتقدمة يف   اعبامعات كقطاعات األعماؿ كاغبكومة كاؼبعزز بالتوأمة اؼبدركسة مع ىاؼبرتكز عل

  .اجملاالت اؼبنشودة
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 :. التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار2

، فاؼبعاىد  اغبديث ف  دل تعد تناسب التعليم العارلعلى التلقُت كاغبللتعليم القائم  األساليب التقليدية

ل بداع اؼبتحرر من النمطية،  تعليم على توليد األفكار كالتأمل كاالبتكار، كإطالؽ العناف إذلربتاج اليـو 

يعٍت  مكالذالريادم ريب الطالب على التفكَت مع ضركرة تد كالتفكَت اؼبؤطر، كالتدرج اؼبنطقي الرتيب،

 إذل، ىذا اؼبفهـو الذم يوجو التفكَت كاإلبداع  الدراسة تدريب الطالب على مفهـو ''اؼبنشأة'' أثناء

ألساليب التعليم  كأنشطة كمهارات بناء ''اؼبنشأة'' كيصبح التعليم التطبيقي اجملاؿ الشائع مكونات

ـ عددان كبَتان 1988منذ عاـ  من الدكؿ يف ىذا اجملاؿ،حيث استحدثت العارل، كقد سبقت أكركبا كثَتا

 اؼبنشأة'' يف التعليم العارل بشراكة كدعم من شركات القطاع اػباص على'' من الربامج التشجيعية ؼبفهـو

كما أف التعليم ،  الريادية ككانت شبرتو أف أعدت جيالن من الشباب يبتلك ركح ، اؼبستول الي كاإلقليمي

النظاـ التعليمي متعدد التخص  الذم يتيح  القائم على اإلبداع كاالبتكار يتطلب تبٍت أالبتكارم

، كرحابة  كاالختيار من بُت التخصصات اؼبتنوعة فبا ينمي سعة األفق للطالب فرصة تعدد التأىيل

كرة ف إذل  كربه األفكار، كيوجد مناخان تعليمان متعدد األبعاد التخصصية يسهم يف الوصوؿ التفكَت،

  .مشركع منتج إذليبكن ربويلها 

 األعمال في أوساط الطلبة: ةرياد.نشر ثقافة 2

بناء جيل اؼبعرفة كالتحوؿ كبو  تكاؼبقتنعة بآلياكجود اإلدارة الواعية بأنبية التوجو كبو ريادة األعماؿ 

، فنشر ثقافة ريادة األعماؿ يتطلب كقتان  بناء اعبامعة الريادية االقتصاد اؼبعريف ىو أحد أىم عناصر
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بالفكرة، كالتبٍت اعباد  كبرامج متنوعة كتعهدا مستمرا، ىذه القيادة هبب أف تتميز باإليباف العميق طويالن 

ؽبا، كالربامج التنفيذية ؼبراحلها، كمن ذلك استحداث  ؼبفهـو اعبامعة الريادية، ككضع اػبطه اإلسًتاتيجية

كاألندية  ركاد األعماؿ يف التعليم اعبامعي مثل مراكز التميز لريادة األعماؿ، ناءالربامج الداعمة لب

 ، كختامامشاريع ريادة األعماؿ كالشركات الطالبية، كمنافسات خطة العمل، كزمالة األعماؿ كمسابقات

ذل يف أمريكا مفهـو اعبامعة الريادية ال يزاؿ يف عقوده األك  ف ف ما يبعث على األمل كيزيد من التفاؤؿ أف

موقعا تنافسيا بالتميز  أف تلحق بالركب كزبتصر الزمن كتضع لنفسها للجامعات اعبادة كأكركبا فيمكن

 .49عن طريق ريادة األعماؿ

 العالقات مع المؤسسات االقتصادية . توطيد1

تأمُت سبثيل اؼبهنية كنقابات اؼبهندسُت، كاامُت، عن طريق  كاؼبصارؼ، كأرباب الصناعة، كاعبمعيات

تقدمي  ـبتلف اجملالس اعبامعية )كمجالس األقساـ كالكليات كاعبامعات( دبا يتيح ؽبم دائم ؽبم يف

كاإلنتاجية، األمر الذم  النصح كاؼبشورة العلمية حوؿ حاجات ـبتلف ىذه القطاعات االقتصادية

  مي يف ىذه اعبامعات.كعلى خطه البحث العل ينعكس بدكره على اتول العلمي للربامج التعليمية

لن يكوف للتعليم اؼبهٍت دكر فعاؿ يف اجملتمع إف دل : وبالتالي يرى الباحث من خالل ىذا المبحث ان

، كما أف ىذه الكفاءات لن  يتم استغالؿ ـبرجاتو اليت تتمثل يف اؼبوارد البشرية اليت مت تكوينها علميا

                                                 
49

ؼبتطلبات اػبمسة لبناء اعبامعة الريادية، ام، (، أضبد الشمَت 20/04/2010)موقع صحيفة االقتصادية االلكًتكنية، -
www.aleqt.com 

http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/
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دل يتم كضع خطه ك سياسات للتنسيق بُت  تتمكن من أداء دكر فعاؿ ك ريادم يف سوؽ العمل إف

 اؼبؤسسات اعبامعية من جهة ك كسوؽ العمل

 :أليو اإلشارةكباحث اتفق مع ما مت   ف نٍتيف سبيل إعداد اػبرجُت إعدادا جيدا لسوؽ العمل 

  تطوير مناىج البحث العلمي ك ذبديدىا، من خالؿ إعادة النظر يف اتول العلمي ك تبٍت

اربة بالكفاءات يف عملية التدريس، ك كذا ربسُت أداء األساتذة من خالؿ الدكرات إسًتاتيجية اؼبق

 التدريبية اؼبستمرة، ك تغيَت أساليب التقومي عبعلها أكثر مركنة ك مصداقية. 

  اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير اؼبهارات اػباصة لدل الطلبة كمهارة اإلبداع ك

تنمية اؼبهارات القيادية لديهم ك كذا تطوير  إذل لعمل اعبماعي، إضافةالتواصل ك ا االبتكار، ك مهارة

 اؼبهارات اللغوية ك اغباسوبية.

  إعداد ـبتصُت تربويُت يف اؼبؤسسات التعليمية اؼبهنية مهمتهم مساعدة الطلبة عند عملية

اؼبستقبلي بعد  كإطالعهم على طبيعة دراستهم كعملهمالتوجيو التخصصي قبل اختيارىم للتخصصات 

ـبتصُت آخرين يساعدكهنم يف توجيههم كبو كيفية إهباد فرص عمل ك ما ىي متطلبات  ك ، التخرج

اجملتمع ك فرص العمل اؼبنتجة اليت تسد النق  يف حاجات أفراه، كما يبكن أف يتم ىذا التوجيو من 

 خالؿ ندكات علمية ك مهنية أك كرشات عمل.

 يمية للبلد باحتياجات سوؽ العمل من القول البشرية من من الضركرم ربه السياسة التعل

 خالؿ إتباع سياسة زبطيه للتعليم متوافقة مع ىذه االحتياجات.
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 باعبوانب التطبيقية  ربسُت نوعية التعليم بصورة عامة كالتعليم العارل بصورة خاصة، كاالىتماـ

قادرين على العمل كاالندماج بسوؽ  ةطلب كالتدريبية كالعمل اؼبيداين حىت يكوف باإلمكاف أف يتخرج

مستخدمة يف بلداف العادل اؼبتقدمة األخرل أك  العمل كاثقُت من أنفسهم، كؿباكلة تطبيق أمباط تعليمية

مستخدمة، مثاؿ ذلك دكرات التعليم اؼبستمر، كالتعليم اؼبفتوح ، كالتعليم  تطوير استخدامها إف كانت

 .يستثمر دمج الدراسة بسوؽ العمل  بعد كالتعليم التعاكين كىذا األخَت عن

 اجملتمع ك  تبٍت إطار فكرم منظم ىدفو ربقيق جودة تعليمية شاملة ك نشر ىذه الفلسفة يف

البي ة اػبارجية، منظمات اؼبعلمُت، اإلدارات التعليمية اؼبركزية ك الية، اؼبدرسة أك اؼبعاىد اؼبهنية 

 .كاعبامعات
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 أ. منهج البحث 

النتائج العلمية اؼبرجوة  أرلىدا البحت كالوصوؿ  أىداؼباختيار منهج وبقق  البحثىدا  الباحثصمم 

ىو كائن كىو  وبلل كيقـؤ دلك بوصف ما الذمىدا البحت علي اؼبنهج الوصفي  أعدادلذلك كلقد مت 

كاعبماعات  األفراددات كاالذباىات عند يهتم بتحديد اؼبمارسات السابقة السائدة كالتعرؼ علي اؼبعتق

ابعد من  إرل يذىب إمبا ككطرائقها يف النمو كالتطور، كال يقف البحت الوصفي عند كصف الظاىرة 

كلدلك  ) كاحد( معٍت ذاتنتائج كتقييمات  أرلدلك بتحليل كتفسَت كمقارنة كتقييم بقصد الوصوؿ 

 صفي التحليلي .ف ف اؼبنهج اؼبتبع يف ىدا البحت ىو اؼبنهج الو 

ىدا اؼبنهج  ءيتناسب مع طبيعة الدراسة كعلي ضو  الذمكلقد اخًتت ىدا اؼبنهج الف ىدا اؼبنهج ىو 

كاف ىدا   آداالتدريب كالتأىيل باؼبعهد العارل للمهن الشاملة كفيما  أدارةبوصف كربليل  الباحثسيقـو 

يف الشركة العامة للكهرباء كبالتارل يتم  اؼبتمثلكب احتياجات كمتطلبات سوؽ العمل ا اؼبنهج يليب كيو 

مع  ـبرجاتوكالتدريب ككسائل التدريب كمدم فاعلية اىدافة كطرائق التدريس  كصف الربنامج التدرييب ك

 .كسوؽ عمل  متطلبات كاحتياجات الشركة العامة للكهرباء
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 ب. أدوات جمع المعلومات

من خالؿ طريقة اؼبقابلة عبمع البيانات يف ىدا البحت ىي  الباحثالبحت اليت استخدمها  أدكات إف

 .اؼبباشرة

جبمع اؼبعلومات كالبيانات  حثالبا ايقـو من خالؽب  احدم األساليب كاألدكات اليتاؼبقابلة اؼبباشرة تعترب

 ىامة للحصوؿ علي اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا البشرية .  أداةالشفوية من اؼبفحوص كىي 

دير كرئيس قسم م مقابلة ؾبتمع البحث اؼبتمثل يفاؼبقابلة عبمع اؼبعلومات عن طريق  ثـ الباحاستخد

تبادؿ اؼبعلومات من  إف ثالباح كأراء الدراسة كالتدريب يف اؼبعهد أدارةشعبة الكهرباء باؼبعهد كمدير 

امج التدرييب اؼبنهج كالربن أىداؼمدير اؼبعهد كمنهج اؼبعهد يف شعبة الكهرباء كبرنامج التدريب كعن 

يف  اكما يقابلهكمدم توافق الربنامج التدرييب مع ـبرجات شعبة الكهرباء يف اؼبعهد  اإلمكانياتكعن 

 مثال.   الكهرباء كشركةسوؽ العمل  

 البيانات : جمع  مصادر ج.

 : كاأليتسوؼ تكوف مصادر البحث  

 مصادر أولية : -0

مفردات العينة التحكمية على أساس االعتقاد بأهنا ستكوف العينة التحكمية )القصدية( يتم اختيار 

يتم اختيار ىذا النوع من العينات  اكعادة مزبدـ أغراض الدراسة  ألهناؾبتمع الدراسة أك  بالفعل سبثل

 حيت أهنا تكوف أكثر مصداقية من العينات االحتمالية. صغَتاعندما يكوف حجم العينة 
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اؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت كىم :مدير اؼبعهد كرئيس قسم  ؤكرلمستتكوف اؼبصادر األكلية من 

لك للحصوؿ على البيانات كذ العلمية باؼبعهد فكمدير قسم الشؤك  ؼبعهدكمسجل االتدريب باؼبعهد 

 كاألكاديبي اإلدارماؼبباشرة على التسيَت  ةاؼبسؤكلي ُتاؼبسؤكلىم  باعتبارىماؼبطلوبة ؼبوضوع البحث 

 : كاأليتكملمُت جبميع جوانبو كىم  عهد اؼبهن الشاملة سرت ؼب

 .ألغنامعبد ا ؿبمد  /األستاذ: عهداؼب يرمد  -1

 . رشةالغ ضو /األستاذ:  اؼبعهدسجل م -2

 .حسن إظباعيل/ذ: األستاالتدريب باؼبعهد رئيس قسم -3

 الشؤكف العلمية باؼبعهد:األستاذ/ خالد تابت  رئيس قسم  -4 

اؼبوارد  إدارةمدير  مكىكهرباء اؼبعنيُت دبوضوع الدراسة الشركة العامة لل مس ورلتتكوف من  كأيضا

وارد اؼبباشرة على اؼب ةاؼبسؤكلي ُتاؼبسؤكلىم  باعتبارىم البشرية كالتشغيل كمدير قسم التدريب بالشركة

 : كاأليتكىم  اؼبوظفُت بالشركة العامة للكهرباء  كتأىيلالتطوير ك البشرية كالتشغيل كالتدريب 

 ميالد أحسُتمدير أدارة اؼبوارد البشرية كالتشغيل بالشركة  اؼبهندس :  -1

 مدير قسم التدريب بالشركة  اؼبهندس : أبوبكر اصنيبة -2
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 مصادر ثانوية:دراسة الوثائق  -4

كالكتب كالدراسات السابقة كاجملالت كىي طريقة الباحث لطلب اغبقائق كالبيانات من الوثائق 

العلمية كاؼبذكرات كغَتىا من اؼبواد اؼبكتوبة حىت يكوف الباحث على اطالع تاـ على موضوع 

 البحث.

 تحليل البيانات : أسلوب د.

التحليل الرباعي سوات  ( ك Miles &Hubermanالنظريتُت نظرية ميلز كىيربماف ) باستخداـ

(SWOT) 

 ( لتحليل البيانات حسب اػبطوات التالية:Miles &Hubermanكىيربماف )نظرية ميلز  -أ 

 االستنتاج. - 4تصنيف البيانات   -3عرض البيانات    -2صبع البيانات    -1

( كأداة ربليل اسًتاتيجي. كما كتبت حركفو SWOTالتحليل الرباعي سوات  ) ـاباستخد -ب 

 ريفها كما يلي:كيبكن تع S-W-O-T إذل  األربعة باإلقبليزية 

 اؼبنظمة كاليت سبيزه عن غَته من اؼبؤسسة. ( : عناصر القوة يفStrengthsالقوة ) -

 ( : نقاط الضعف يف اؼبؤسسة.Weaknessesالضعف ) -

 إذل  ( : ك ىي اليت يبكن أف تأيت من خارج اؼبؤسسة كقد تؤدم Opportunitiesالفرص ) -

 .  افرصة قباحهزيادة 

 ( : كىي اليت يبكن أف تأيت من خارج اؼبؤسسة كتسبب اضطرابات.Threatsالتهديدات ) -
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 خطوات التحليل :

: ىي ربليل نقاط القوة كىي اؼبميزات اليت تتميز هبا اؼبؤسسة فعال كىي موجودة حاليا  األكذلاػبطوة 

 اؼباؿ اؼبتوفر . كرأسمثاؿ القيادة اؼببدعة 

اػبطوة الثانية : ىي ربليل نقاط الضعف كىي اؼبساكئ اؼبوجودة فعليا يف اؼبؤسسة يف الوقت اغبارل 

 أك ضعف اؼبوقف القانوين للمؤسسة. إسًتاذبيةمثاؿ عدـ كجود خطة 

اػبطوة الثالثة : ىي ربليل الفرص اتملة كاؼبقًتحة كىي االهبابيات الغَت موجودة حاليا يف اؼبؤسسة 

 اغبصوؿ عليها كاستغالؽبا .لكن يبكن 

 اػبطوة الرابعة : ىي ربليل اؼبخاطر اتملة كىي األشياء السلبية الغَت موجودة كلكنها هتدد اؼبؤسسة. 

يفضل الزيادة عن عشر نقاط قوة كعشر نقاط ضعف كثالثة احتماالت كثالثة ـباطر  ملحوظة : ال

 كال يفضل النق  عن ثالث نقاط قوة كثالث نقاط ضعف .

 الفصل الرابع : 
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات

للبحػػػػػػػث  األساسػػػػػػػيةيف ىػػػػػػػذا اؼببحػػػػػػػث عػػػػػػػرض للبيانػػػػػػػات الػػػػػػػيت ربصػػػػػػػل عليهػػػػػػػا الباحػػػػػػػث مػػػػػػػن اؼبصػػػػػػػادر  

علػػػػػي  إجابتػػػػػو ك كصػػػػػفتو أظبػػػػةالعلميػػػػػة بعػػػػرض البيانػػػػػات كفػػػػػق مصػػػػادرىا كػػػػػال حسػػػػػب  األمانػػػػػةكتقتضػػػػي 

أتنػػػػػػاء اؼبقابلػػػػػػة الشخصػػػػػػية  باؼبعهػػػػػػد العػػػػػػارل للمهػػػػػػن الشػػػػػػاملة سػػػػػػرت كذلػػػػػػك  لػػػػػػوالػػػػػػيت قػػػػػػدمت  األسػػػػػػ لة

ل سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػػل كذلػػػػػػػػػك بتػػػػػػػػػػاريخ ثػػػػػػػػػسبؼ( ككػػػػػػػػػذلك شػػػػػػػػػػركة الكهربػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػيت 8/9/2014بتػػػػػػػػػاريخ )

ؼ( مت بعػػػػػػػد عرضػػػػػػػها كفػػػػػػػق لػػػػػػػذلك يقػػػػػػػـو الباحػػػػػػػث بتقػػػػػػػدمي خالصػػػػػػػة كاملػػػػػػػة عبميػػػػػػػع 10/8/2014)

 األساسػػػػيةقائمػػػػة دبصػػػػادر البحػػػػث  لػػػػيي مػػػػاالبيانػػػػات الػػػػيت ربصػػػػل عليهػػػػا كفػػػػق تسػػػػاؤالت البحػػػػث، كيف 

 -اليت أجريت معهم اؼبقابلة الشخصية :

 / الصفة : مدير اؼبعهد. ألغنامعبد ا ؿبمد  -1

 الغرشة / الصفة : مسجل اؼبعهد. ضو -2

 إظباعيل حسن / الصفة :رئيس قسم التدريب باؼبعهد. -3
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 العالي للمهن الشاملة سرت : المعهدمختصرة عن تاريخ  نبده

كاؼبهػػػػػػػن الشػػػػػػػاملة يف ليبيػػػػػػػا كالػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة صبيػػػػػػػع أشػػػػػػػكاؿ  اؼبهػػػػػػػٍتييقصػػػػػػػد بػػػػػػػالتعليم الفػػػػػػػٍت كالتػػػػػػػدريب 

اؼبعػػػػػػػػارؼ العامػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػػػا  إذلكمسػػػػػػػػتويات العمليػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت تتضػػػػػػػػمن باإلضػػػػػػػػػافة 

 .كالعلـو اؼبتصلة هبا كاكتساب اؼبهارات العملية 

ك إدراكػػػػػػػا مػػػػػػػن الدكلػػػػػػػة  ألنبيػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم كالتػػػػػػػدريب التقػػػػػػػٍت كاؼبهػػػػػػػٍت مت إنشػػػػػػػاء مؤسسػػػػػػػات عامػػػػػػػة ذات 

كتأىيػػػػػػل الكػػػػػوادر فنيػػػػػػة كمهنيػػػػػة كطنيػػػػػػة قػػػػػادرة علػػػػػػى التعامػػػػػػل  أعػػػػػدادشخصػػػػػية اعتباريػػػػػػة مسػػػػػتقلة تتػػػػػػوذل 

مػػػػػػػع التطػػػػػػػورات اؼبسػػػػػػػتمرة يف ـبتلػػػػػػػف اجملػػػػػػػاالت كمواكبػػػػػػػة مسػػػػػػػتجدات العصػػػػػػػر كسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل ، كمػػػػػػػن 

 ؼبؤسسات التعليمية اؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت.ضمن ىذه ا

اللجنػػػػػػػة  أمانػػػػػػػةؼ بقػػػػػػػرار مػػػػػػػن  1997كلقػػػػػػػد تأسػػػػػػػس اؼبعهػػػػػػػد العػػػػػػػارل للمهػػػػػػػن الشػػػػػػػاملة سػػػػػػػرت سػػػػػػػنة 

الشػػػػػعبية العامػػػػػػة  التعلػػػػػػيم العػػػػػػارل كالبحػػػػػػث العلمػػػػػػي يف ذلػػػػػك الوقػػػػػػت  ككػػػػػػاف ربػػػػػػت اسػػػػػػم اؼبركػػػػػػز العلػػػػػػي 

كمت  األمػػػػػػػػرهربػػػػػػػػاء فقػػػػػػػػه يف بدايػػػػػػػػة كػػػػػػػػاف وبتػػػػػػػػوم علػػػػػػػػي زبصػػػػػػػػ  الك  حبيػػػػػػػػثللمهػػػػػػػػن الشػػػػػػػػاملة سػػػػػػػػرت 

زبصػػػػػػ    إضػػػػػػافةمت  كمػػػػػػؤخران كمنهػػػػػػا )اغباسػػػػػػوب كااللكًتكنػػػػػػات (  أخػػػػػػرمعػػػػػػدة زبصصػػػػػػات  اسػػػػػػتحداث

 كالتأىيػػػػػػلكيقػػػػػػـو اؼبعهػػػػػػد علػػػػػػي تعلػػػػػػيم الطلبػػػػػػة يف ؾبػػػػػػاالت التػػػػػػدريب  تاإلنشػػػػػػاءا ىندسػػػػػػة  اؼبسػػػػػػاحة ك

مػػػػن العناصػػػػر الفنيػػػػة  اؼبهػػػػٍت باعتبػػػػاره احػػػػد ركافػػػػد سػػػػوؽ العمػػػػل كدلػػػػك بتػػػػوفَت احتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػل
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وبتػػػػػػػػػوم علػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػذه  أصػػػػػػػػػبح إففنيػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػؤخرا بعػػػػػػػػػد  تأىيلهػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػيت تنػػػػػػػػػدرج يف السػػػػػػػػػوؽ بعػػػػػػػػػد 

 )باؼبعهد العارل للمهن الشاملة سرت(. تسميتوكمعهد كمت   اعتمادهالتخصصات مت 

يبػػػػػػػنح ىػػػػػػػذا اؼبعهػػػػػػػد يف درجػػػػػػػة  ( طالبػػػػػػػا كطالبػػػػػػػة،800)إؿاؼبعهػػػػػػػد عػػػػػػػن كيزيػػػػػػػد عػػػػػػػدد الطلبػػػػػػػة يف ىػػػػػػػذا 

طػػػػػػػاقم تػػػػػػػدريس متكامػػػػػػػل مػػػػػػػن الليبيػػػػػػػُت  لػػػػػػػو،  اؼبػػػػػػػذكورةالػػػػػػػدبلـو العػػػػػػػارل اؼبهػػػػػػػٍت يف ىػػػػػػػذه التخصصػػػػػػػات 

سػػػػػػتة فصػػػػػػوؿ  إرل، مػػػػػػدة الدراسػػػػػػة الفعليػػػػػػة يف ىػػػػػػدا اؼبعهػػػػػػد ثػػػػػػالث سػػػػػػنوات كىػػػػػػي مقسػػػػػػمة  كاألجانػػػػػػب

 50دراسية .

 عن الشركة العامة للكهرباء: نبده

مػػػػػػػيالدم كتتػػػػػػوذل تنفيػػػػػػػذ  1984لسػػػػػػنة  17دبوجػػػػػػػب القػػػػػػانوف رقػػػػػػػمأنشػػػػػػ ت الشػػػػػػركة العامػػػػػػػة للكهربػػػػػػاء 

اؼبشػػػػػاريع يف ؾبػػػػػاؿ تشػػػػػغيل كصػػػػػيانة شػػػػػبكات الكهربػػػػػاء، كؿبطػػػػػات إنتػػػػػاج الطاقػػػػػة، كمػػػػػا يتصػػػػػل هبػػػػػا مػػػػػن 

ؿبطػػػػػػػات التوزيػػػػػػػع كالتحويػػػػػػػل، كخطػػػػػػػوط نقػػػػػػػل الطاقػػػػػػػة كتوزيعهػػػػػػػا، كمراكػػػػػػػز الػػػػػػػتحكم الكهربائيػػػػػػػة، كإدارة 

كمػػػػػا تقػػػػػـو الشػػػػػركة ب نشػػػػػاء كتنفيػػػػػذ مػػػػػا   ،ع الػػػػػوطن الغػػػػػارلكتشػػػػػغيل كصػػػػػيانة ؿبطػػػػػات ربليػػػػػو اؼبيػػػػػاه يف ربػػػػػو 

وبػػػػػاؿ إليهػػػػػا مػػػػػن مشػػػػػركعات يف اجملػػػػػاالت اؼبوضػػػػػحة آنفػػػػػان؛ كمػػػػػا تتػػػػػوذل الشػػػػػركة تصػػػػػنيع اؼبعػػػػػدات كاؼبػػػػػواد 

الػػػػػيت تسػػػػػتعملها بالتعػػػػػاكف مػػػػػع اعبهػػػػػات اؼبختصػػػػػة. كتقػػػػػـو الشػػػػػركة بتقػػػػػدمي اػبػػػػػدمات العامػػػػػة كخػػػػػدمات 

كبتوفيػػػػػػػػق مػػػػػػػػن ا العلػػػػػػػي القػػػػػػػػدير كبفضػػػػػػػػل  ،لرسػػػػػػػػـو اؼبقػػػػػػػررةاؼبسػػػػػػػتهلكُت يف ؾبػػػػػػػػاؿ الكهربػػػػػػػاء مقابػػػػػػػػل ا

العػػػػػاملُت هبػػػػػا قبػػػػػح القطػػػػػاع يف تنفيػػػػػذ العديػػػػػد مػػػػػن اػبطػػػػػه كاؼبشػػػػػاريع الػػػػػيت مكنتػػػػػو مػػػػػن ربقيػػػػػق أىدافػػػػػو 
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كمػػػػػا زبطػػػػػه الشػػػػػركة بشػػػػػكل مسػػػػػتمر لتطػػػػػوير قػػػػػدراهتا   ،كتقػػػػػدمي خػػػػػدمات كهربائيػػػػػة متميػػػػػزة للمػػػػػواطنُت

تطػػػػػػوير شػػػػػػبكات النقػػػػػػل كالتوزيػػػػػػع كمراكػػػػػػز اؼبراقبػػػػػػة كالػػػػػػتحكم كإمكانياهتػػػػػػا يف ؾبػػػػػػاالت إنتػػػػػػاج الكهربػػػػػػاء ك 

لكػػػػػػػي تسػػػػػػػتطيع اافظػػػػػػػة علػػػػػػػى جػػػػػػػودة التزكيػػػػػػػد بالطاقػػػػػػػة الكهربائيػػػػػػػة، كيف ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد ف نػػػػػػػو تعطػػػػػػػي 

أكلويػػػػػػػػة كاملػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػوير اؼبػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية دبػػػػػػػػا يبكنهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن القيػػػػػػػػاـ بواجباهتػػػػػػػػا بكفػػػػػػػػاءة كاملػػػػػػػػة يف إدارة 

 51.مرافقها

 عرض البيانات 

الباحػػػػػػث مػػػػػػع  أجراىػػػػػػاعػػػػػػرض البيانػػػػػػات الػػػػػػيت ربصػػػػػػل عليهػػػػػػا الباحػػػػػػث  كفػػػػػػق اؼبقابلػػػػػػة الشخصػػػػػػية الػػػػػػيت  

 للبحث: األساسيةاؼبصادر 

كاقػػػػػع برنػػػػػامج التػػػػػدريب كالتأىيػػػػػل دبعهػػػػػد اؼبهػػػػػن الشػػػػػاملة سػػػػػرت شػػػػػعبة الكهربػػػػػاء ككانػػػػػت البيانػػػػػات  -0

 -كفق  التارل :

 -:التدريبية كالتدريسيةكاقع اؼبعهد من حيث اؼبناىج : فيما ىب  حاؿ ك أكال

كالتقػػػػػػٍت كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ  اؼبهػػػػػػٍتتوجػػػػػػد فجػػػػػػوة بػػػػػػُت اؼبنػػػػػػاىج التدريبيػػػػػػة يف نيظػػػػػػم التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب 

اؼبركنػػػػػػة يف التنفيػػػػػػذ كالتطبيػػػػػػق لتلبيػػػػػػة احتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ  إذلالعمػػػػػػل كتفتقػػػػػػر اؼبنػػػػػػاىج كاػبطػػػػػػه الدراسػػػػػػية 

كفػػػػػػق الحقػػػػػػة ىػػػػػػذه التغػػػػػػَتات ث اؼبنػػػػػػاىج ؼبالعمػػػػػػل كمواكبػػػػػػة التطػػػػػػور التكنولػػػػػػوجي حيػػػػػػث ال يػػػػػػتم ربػػػػػػدي

يف ذلػػػػػػك شػػػػػػعبة الكهربػػػػػػاء فيػػػػػػتم  مػػػػػػنهج مػػػػػػدركس كفػػػػػػق خطػػػػػػة ؿبػػػػػػددة تتناسػػػػػػب مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل دبػػػػػػا

 أدارة أفكبػػػػػػػالرغم  ،كلكػػػػػػػن دكف تنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كاألسػػػػػػػاتذة األقسػػػػػػػاـذلػػػػػػػك كفػػػػػػػق جهػػػػػػػود 
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 اإلشػػػػػػػكالياتغبػػػػػػػل ىػػػػػػػذه  إسػػػػػػػًتاتيجيةالعليػػػػػػػا للمعاىػػػػػػػد بػػػػػػػالوزارة خطػػػػػػػة  اإلدارةاؼبعهػػػػػػػد اقًتحػػػػػػػت علػػػػػػػى 

 اليت يعاين منها اؼبعهد.

 -البيانات حيث قاؿ : هبذهمدير اؼبعهد  أفادحيث 

سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ،   يشػػػػػػهدهالتحػػػػػػديث لتواكػػػػػػب التطػػػػػػور اؼبسػػػػػػتمر الػػػػػػذم  أرلاؼبنػػػػػػاىج التعليميػػػػػػة تفتقػػػػػػر  أف

الربنػػػػػامج التػػػػػدرييب ال يلػػػػػيب احتياجػػػػػات اؼبػػػػػنهج الدراسػػػػػي كال يتوافػػػػػق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل حيػػػػػث  إفكمػػػػػا 

اؼبوجػػػػػػػػػودة  كاألكليػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػيةالتدريبيػػػػػػػػػة باؼبعمػػػػػػػػػل بالكػػػػػػػػػاد تغطػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػ  اؼببػػػػػػػػػادئ  مكانيػػػػػػػػػاتاإل أف

 52باؼبناىج الدراسية .

بػػػػػػأف اؼبنػػػػػػاىج  أفػػػػػػادبػػػػػػو مػػػػػػدير اؼبعهػػػػػػد حيػػػػػػث  أفػػػػػػادينمػػػػػػدير الشػػػػػػؤكف العلميػػػػػػة علػػػػػػي مػػػػػػا  أكػػػػػػد كأيضػػػػػػا

العلميػػػػػػة كالربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب ال يتوافػػػػػػق بشػػػػػػكل كامػػػػػػل مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل نظػػػػػػرا الف سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل يف 

الػػػػػػػػيت تعتمػػػػػػػػد يف  إمكانياهتػػػػػػػػاتطػػػػػػػػور مسػػػػػػػػتمر كاؼبنػػػػػػػػاىج التعليميػػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػػة ؿبػػػػػػػػدكدة يف تطورىػػػػػػػػا كيف 

 دكف تنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كالػػػػػػػذم يعتػػػػػػػرب مػػػػػػػن كاألسػػػػػػػاتذة األقسػػػػػػػاـ ؾبهػػػػػػػوداتعلػػػػػػػي  األسػػػػػػػاس

 53اؼبختصة بالوزارة. اإلدارةاختصاص 

 -:كاقع اؼبعهد فيما يتعلق بالتجهيزات كاؼبعدات التدريبية  ثانيا: فيما ىب  حاؿ ك

اؼبعػػػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػػزات  إذل  ىنػػػػػػػػاؾ قصػػػػػػػػور يف التجهيػػػػػػػػزات كاؼبعػػػػػػػػدات كالوسػػػػػػػػائل التدريبيػػػػػػػػة  بػػػػػػػػالنظر 

اؼبسػػػػػػػػتخدمة يف السػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل الػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػهد تطػػػػػػػػورا سػػػػػػػػريعا يف اؼبعػػػػػػػػدات كالتقنيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت  كاآلليػػػػػػػػات
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يتػػػػدرب عليهػػػػػا الطػػػػالب ليكػػػػػوف علػػػػػى علػػػػم كدرايػػػػػة كمعػػػػد فنيػػػػػا كتقنيػػػػا للتعامػػػػػل مػػػػػع  إفيتوجػػػػب علميػػػػػا 

ىػػػػػذه اؼبعػػػػػدات بعػػػػػد زبرجػػػػػو  فبػػػػػا يػػػػػؤثر سػػػػػلبان علػػػػػى مسػػػػػتوم اػبػػػػػرهبُت كمػػػػػا ال يػػػػػتم ربػػػػػديث التجهيػػػػػزات 

لصػػػػػػيانة كأحيانػػػػػػان ال تتػػػػػػوفر مسػػػػػػتويات السػػػػػػالمة كالصػػػػػػحة اؼبهنيػػػػػػة يف مواقػػػػػػع التػػػػػػدريب كالقيػػػػػػاـ بأعمػػػػػػاؿ ا

نظػػػػػػػرا لعػػػػػػػدـ تناسػػػػػػػب ىػػػػػػػذه اؼبعػػػػػػػدات   أىدافػػػػػػػو وبقػػػػػػػق العملػػػػػػػي  فبػػػػػػػا جعػػػػػػػل مػػػػػػػن الربنػػػػػػػامج التػػػػػػػدرييب ال

 زيارتػػػػػػػو أتنػػػػػػػا،  لقػػػػػػػد الحػػػػػػػ  الباحػػػػػػػث ذلػػػػػػػك ا ىػػػػػػػو موجػػػػػػػود فعليػػػػػػػا يف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػلكالتجهيػػػػػػػزات ؼبػػػػػػػ

 للمعمل .

بػػػػػػػأف التجهيػػػػػػػزات كاؼبعػػػػػػػدات  أفػػػػػػػاداؼبقابلػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية حيػػػػػػػت  أتنػػػػػػػاير اؼبعهػػػػػػػد بػػػػػػػذلك مػػػػػػػد أفػػػػػػػادكقػػػػػػػد 

ال تتناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع  أكليػػػػػػػػةكتػػػػػػػػدريب الطػػػػػػػػالب عليهػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي معػػػػػػػػدات  أالفالتدريبيػػػػػػػػة اجملػػػػػػػػودة  كالوسػػػػػػػػائل

الصػػػػػػػيانة  أرليف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل ، كربتػػػػػػػاج بعػػػػػػػ  التجهيػػػػػػػزات  حاليػػػػػػػااؼبعػػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػزات اؼبوجػػػػػػػودة 

 54التغيَت كاالستبداؿ دبعدات جديدة . أرلكالتطوير كربتاج بع  التجهيزات 

اؼبوقػػػػػع  إرلبػػػػػأف الربنػػػػػامج التػػػػػدرييب يفتقػػػػػر  أيضػػػػػا أفػػػػػادكتطػػػػػابق ذلػػػػػك مػػػػػع مػػػػػدير قسػػػػػم التػػػػػدريب الػػػػػذم 

اؼبناسػػػػب للتػػػػػدريب ككػػػػػذلك عػػػػػدـ تػػػػػوفَت اؼبعػػػػػدات الػػػػػيت تتناسػػػػػب مػػػػػع مػػػػػا ىػػػػػو موجػػػػػود يف سػػػػػوؽ العمػػػػػل 

مػػػػػػػا ىػػػػػػػو  أرلاؼبعػػػػػػػدات اغباليػػػػػػػة تفتقػػػػػػػر  أف أماغبػػػػػػػارل ككػػػػػػػذلك القصػػػػػػػور يف معػػػػػػػدات السػػػػػػػالمة اؼبهنيػػػػػػػة 

جػػػػػزء بسػػػػػػيه مػػػػػػن  إالدلػػػػػك ال يغطػػػػػػي  أفمناسػػػػػب للربنػػػػػػامج التػػػػػدرييب اؼبثػػػػػػارل للخطػػػػػة التدريبيػػػػػػة حيػػػػػػت 

 55الربنامج التدرييب الذم يتفق مع سوؽ العمل .
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 -ثالثا: فيما ىب  حاؿ ككاقع اؼبعلمُت كاؼبدربُت كالتدريب:

 صبيػػػػػػػع زبصصػػػػػػػات اؼبعهػػػػػػػد اؼبختلفػػػػػػػة ك ييعػػػػػػػُت يوجػػػػػػػد باؼبعهػػػػػػػد طػػػػػػػاقم تػػػػػػػدريس كتػػػػػػػدريب متكامػػػػػػػل يف 

معظػػػػػػم اؼبدرسػػػػػػُت كاؼبػػػػػػدربُت يف اؼبعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة كمػػػػػػن بيػػػػػػنهم ىػػػػػػذا اؼبعهػػػػػػد  مػػػػػػع عػػػػػػدـ اشػػػػػػًتاط 

كالفػػػػػػػػٍت يف مواقػػػػػػػػع العمػػػػػػػل كاإلنتػػػػػػػػاج ، كال يػػػػػػػػتم إغبػػػػػػػاقهم بػػػػػػػػدكرات تأىيليػػػػػػػػة يف  اؼبهػػػػػػػٍتفبارسػػػػػػػة العمػػػػػػػػل 

اؼبػػػػػدربُت حيػػػػػث يػػػػػتم إعػػػػػدادىم تربويػػػػػان كفنيػػػػػان  أمػػػػػا النػػػػػواحي الًتبويػػػػػة بػػػػػالرغم مػػػػػن كجػػػػػود معاىػػػػػد إعػػػػػداد 

الػػػػػوزارة اؼبختصػػػػػة كيتقيػػػػػد  أعػػػػػدادبالنسػػػػػبة للتػػػػػدريس يف اعبانػػػػػب النظػػػػػرم فاؼبنػػػػػاىج الػػػػػيت تػػػػػدرس ىػػػػػي مػػػػػن 

فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق بالتػػػػػػدريب  أمػػػػػػامػػػػػػن الناحيػػػػػػة النظريػػػػػػة بتػػػػػػدريس اؼبنػػػػػػاىج اؼبقػػػػػػررة كفػػػػػػق اؼبفػػػػػػردات  األسػػػػػػاتذة

 .فاؼبدربُت مقيدين بالتجهيزات اؼبوجودة

 أفذلػػػػػك بقولػػػػػػة  أرليف اؼبقابلػػػػػػة الشخصػػػػػية  أشػػػػػاربػػػػػو مػػػػػػدير اؼبعهػػػػػد حيػػػػػث  أفػػػػػادكذلػػػػػك بنػػػػػا علػػػػػي مػػػػػػا 

اؼبعهػػػػػػد لديػػػػػػة طػػػػػػاقم تػػػػػػدريب متكامػػػػػػل مػػػػػػن اؼبعلمػػػػػػُت كاؼبػػػػػػدربُت كلكػػػػػػن لػػػػػػيس كػػػػػػل العناصػػػػػػر التدريبيػػػػػػة 

 56شركط التعيُت ال تن  علي ضركرة ذلك . أفمؤىلُت تربويا حيث  أكلديها خربات سابقة 

 اؼبعاىػػػػػػػػد أدارةتشػػػػػػػػرؼ عليهػػػػػػػػا  الدراسػػػػػػػػيةلك مػػػػػػػػدير الشػػػػػػػػؤكف العلميػػػػػػػػة بػػػػػػػػأف اؼبنػػػػػػػػاىج كػػػػػػػػذ  أفػػػػػػػػادكقػػػػػػػػد 

 57اؼبتاحة  كاإلمكانياتالربنامج التدرييب فهو متعلق باؼبناىج النظرية  أما ،بالوزارة
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 الػػػػػػذمالػػػػػػيت ربصػػػػػػل عليػػػػػػو الباحػػػػػػث رئػػػػػػيس قسػػػػػػم التػػػػػػدريب باؼبعهػػػػػػد  اإلجابػػػػػػات ىػػػػػػذهكقػػػػػػد اكػػػػػػذ علػػػػػػي 

 أرلبػػػػػاف الطػػػػػاقم التػػػػػدرييب متػػػػػوفر كلكػػػػػن الربنػػػػػامج التػػػػػدرييب خاضػػػػػع للمعػػػػػدات اؼبتػػػػػوفرة الػػػػػيت ربتػػػػػاج  أفػػػػػاد

 58التطوير كالتحديث كالصيانة. 

 -رابعا: فيما يتعلق بواقع كحاؿ الطالب:

 إشػػػػػكاليةدكف التعلػػػػػيم الفػػػػػٍت كالتقػػػػػٍت سػػػػػاىم يف  األكػػػػػاديبيالطػػػػػالب علػػػػػى التعلػػػػػيم اعبػػػػػامعي  إقبػػػػػاؿ إف

غالبيػػػػػة اؼبسػػػػػجلُت باؼبعهػػػػػد كغالبيػػػػػة اؼبعاىػػػػػد الفنيػػػػػة  كأيضػػػػػازبصصػػػػػات اؼبعهػػػػػد  اغلػػػػػبقلػػػػػة الطػػػػػالب يف 

كىػػػػػػػذا اؼبوضػػػػػػػوع يعكػػػػػػػس  ىػػػػػػػم مػػػػػػػن ذكم النسػػػػػػػب الضػػػػػػػعيفة الػػػػػػػذين دل هبػػػػػػػدكا مكػػػػػػػاف ؽبػػػػػػػم باعبامعػػػػػػػات

نظػػػػػػػرة اجملتمػػػػػػػع للتخصصػػػػػػػات اؼبهنيػػػػػػػة كالػػػػػػػيت تعتػػػػػػػرب زبصصػػػػػػػات دكنيػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ التخصصػػػػػػػات األكاديبيػػػػػػػة 

مهندسػػػػػػػػُت كجػػػػػػػػػامعيُت ىػػػػػػػػذه النظػػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػي السػػػػػػػػػبب يف عػػػػػػػػػزكؼ  باعبامعػػػػػػػػات كالكليػػػػػػػػػات الػػػػػػػػيت زبػػػػػػػػػرج

 الطالب اؼبتفوقُت يف االلتحاؽ هبذه اؼبعاىد التقنية.

اؼبقابلػػػػػة الشخصػػػػػية بػػػػػأف مسػػػػػتويات الطػػػػػالب يف شػػػػػهاداهتم الػػػػػيت  أتنػػػػػامسػػػػػجل اؼبعهػػػػػد  أكػػػػػدهكىػػػػػذا مػػػػػا 

ترغػػػػػب  اؼبمتػػػػػازة أكاؼبسػػػػػتويات اعبيػػػػػدة  أفللمعهػػػػػد مػػػػػن اؼبسػػػػػتويات الضػػػػػعيفة حيػػػػػث  للػػػػػدخوؿتػػػػػؤىلهم 

باعبامعػػػػػػػػات ككػػػػػػػػذلك نظػػػػػػػػرة اجملتمػػػػػػػػع للمعاىػػػػػػػػد اؼبهنيػػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػػا  يػػػػػػػػةيف اسػػػػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػػػػة األكاديب

اؼبعاىػػػػػد  هبػػػػػدهاسػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػة  أتنػػػػػا الوظيفػػػػػةفيهػػػػػا الدراسػػػػػة  بنػػػػػوع  مقًتنػػػػػةمعاىػػػػػد ؿبػػػػػدكدة الدراسػػػػػة 

لعليػػػػػا كعػػػػػدـ االىتمػػػػػاـ الدراسػػػػػات ا أبنػػػػػائهميكمػػػػػل  أفالطػػػػػالب يف  كأىػػػػػارل األمػػػػػور أكليػػػػػاكنظػػػػػرا لرغبػػػػػة 
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 أكبػػػػػػػدال مػػػػػػػن العمػػػػػػػل اؼبهػػػػػػػٍت  أطبػػػػػػػاء أكمهندسػػػػػػػُت  أبنػػػػػػػائهمبالوظػػػػػػػائف اؼبهنيػػػػػػػة كرغبػػػػػػػتهم بػػػػػػػاف يكونػػػػػػػو 

 59اغبريف.

 ملخص البيانات :

ملخػػػػػػػ    إرلتوصػػػػػػػل الباحػػػػػػػث   األساسػػػػػػػيةقػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بعػػػػػػػرض البيانػػػػػػػات كفػػػػػػػق مصػػػػػػػادرىا  أفكبعػػػػػػػد 

اؼبصػػػػػػادر كانػػػػػػت متوافقػػػػػػة كمتطابقػػػػػػة  إجابػػػػػػاتصبيػػػػػػع  إفكدبػػػػػػا  ،عػػػػػػاـ للبيانػػػػػػات اؼبتعلقػػػػػػة هبػػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ 

 بعضػػػػػها كمػػػػػػع فػػػػػاف الباحػػػػػث دل هبػػػػػػد صػػػػػعوبة يف التحقػػػػػق مػػػػػػن صػػػػػدقيتها نظػػػػػػرا لتطابقهػػػػػا كتوافقهػػػػػا مػػػػػػع

 -:األيتمالحظات  الباحث كبالتارل فاف الباحث قاـ بتلخيصها علي النحو 

 يوجد باؼبعهد طاقم تدريس كتدريب  متخص  كمتكامل يف صبيع زبصصات اؼبعهد. -1

ال يػػػػػػػتم إغبػػػػػػػاؽ اؼبدرسػػػػػػػُت كاؼبػػػػػػػدربُت بػػػػػػػدكرات تأىيليػػػػػػػة يف النػػػػػػػواحي الًتبويػػػػػػػة بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن كجػػػػػػػود  -2

 معاىد إعداد اؼبدربُت حيث يتم إعدادىم تربويان كفنيان.

توجػػػػػػػد فجػػػػػػػوة بػػػػػػػُت اؼبنػػػػػػػاىج التدريبيػػػػػػػة يف نيظػػػػػػػم التعلػػػػػػػيم كالتػػػػػػػدريب اؼبهنػػػػػػػ  كالتقػػػػػػػٍت كاحتياجػػػػػػػات  -3

 العمل باػبصوص.سوؽ العمل لعدـ التنسيق مع سوؽ 

كفػػػػػػق مػػػػػػنهج مػػػػػػدركس كفػػػػػػق خطػػػػػػة ؿبػػػػػػددة مػػػػػػن  يث اؼبنػػػػػػاىج ؼبالحقػػػػػػة ىػػػػػػذه التغػػػػػػَتاتال يػػػػػػتم ربػػػػػػد -4

 الوزارة اؼبختصة تتناسب مع سوؽ العمل ك يتم بطرؽ فردية من قبل اؼبعلمُت.

اؼبعػػػػػػػدات كالتجهيػػػػػػػزات  إذلىنػػػػػػػاؾ قصػػػػػػػور يف التجهيػػػػػػػزات كاؼبعػػػػػػػدات كالوسػػػػػػػائل التدريبيػػػػػػػة  بػػػػػػػالنظر  -5

 .كاآلليات اؼبستخدمة يف السوؽ العمل
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ال يػػػػػػتم ربػػػػػػػديث التجهيػػػػػػػزات كالقيػػػػػػػاـ بأعمػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػيانة كال تتػػػػػػػوفر مسػػػػػػػتويات السػػػػػػػالمة كالصػػػػػػػحة  -6

 اؼبهنية.

 اليت تواجهو. كاإلشكاالتؼبواجهة كافة اؼبعوقات  إسًتاتيجيةللمعهد خطة  -7

 أعػػػػػػدىااػبطػػػػػػه الػػػػػػيت  بتنفيػػػػػػذالػػػػػػيت تسػػػػػػمح ؽبػػػػػػا  كاإلداريػػػػػػةلػػػػػػيس لػػػػػػديها الصػػػػػػالحيات اؼباليػػػػػػة  اإلدارة -8

ربػػػػػػػػػديث اؼبعػػػػػػػػػدات  أكاؼبعهػػػػػػػػػد ؼبواجهػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػديات السػػػػػػػػػوؽ ككػػػػػػػػػذلك  بالتنسػػػػػػػػػيق مػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل 

 .كالوسائل التدريبية

 تحليل ومناقشة البيانات:

 كذلػػػػك كالثانويػػػػة األكليػػػػةمػػػػن خػػػػالؿ ربليػػػػل البيانػػػػات الػػػػيت ربصػػػػل عليػػػػو الباحػػػػث مػػػػن مصػػػػادر البحػػػػث 

كتقػػػػػػدمي اغبلػػػػػػوؿ اؼبناسػػػػػػبة  اإلجابػػػػػػات أرلعلػػػػػػي التسػػػػػػاؤالت الػػػػػػيت طرحتهػػػػػػا الدراسػػػػػػة للوصػػػػػػوؿ  ل جابػػػػػػة

كالػػػػيت  األساسػػػػيةكمػػػػن خػػػػالؿ البيانػػػػات الػػػػيت ربصػػػػل عليهػػػػا الباحػػػػث مػػػػن مصػػػػادرىا  اإلشػػػػكالياتؽبػػػػذه 

فػػػػػػػاف الباحػػػػػػث مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ عرضػػػػػػػو لتلػػػػػػك  البيانػػػػػػػات اتضػػػػػػػح بػػػػػػػاف صبيػػػػػػػع  مت عرضػػػػػػها بشػػػػػػػكل مفصػػػػػػػل

الباحػػػػػػػث يف ميػػػػػػػداف البحػػػػػػػث كبالتػػػػػػػارل  الحظػػػػػػػوكػػػػػػػذلك متوافقػػػػػػػة مػػػػػػػع مػػػػػػػا البيانػػػػػػػات كانػػػػػػػت متطابقػػػػػػػة ك 

يعكػػػػػس مصػػػػػداقية تلػػػػػك البيانػػػػػات الػػػػػيت تعكػػػػػس كاقػػػػػع التػػػػػدريب كالتعلػػػػػيم دبعهػػػػػد اؼبهػػػػػن الشػػػػػاملة بسػػػػػرت 

 يناقشها الباحث كيقـو بتحليلها كفقا للتارل: كاليت

يبيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاملة خطػػػػػػػػػة تدر يػػػػػػػػػتم بػػػػػػػػػدكف كجػػػػػػػػػود  باؼبعهػػػػػػػػػد فانػػػػػػػػػو  واقػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػدريبفيمػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػق ب : أكال 

اؼبتعلقػػػػػػػػة بالتػػػػػػػػدريب متواضػػػػػػػػعة كال تتناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع معػػػػػػػػدات كالتطػػػػػػػػور اؼبسػػػػػػػػتمر بسػػػػػػػػػوؽ  كاإلمكانيػػػػػػػػات
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 إداريػػػػػةلػػػػػيس لػػػػػديها صػػػػػالحيات  اإلدارةالعمػػػػػل كبالتػػػػػارل عػػػػػدـ توافقػػػػػو مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك فػػػػػاف 

لػػػػػذلك .باعتبػػػػػار انػػػػػو  اإلمكانيػػػػػاتالتػػػػػدريب كتػػػػػوفَت  أسػػػػػاليبكماليػػػػػة سبكنهػػػػػا مػػػػػن تغيػػػػػَت الواقػػػػػع كتطػػػػػوير 

يف ازبػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات  لػػػػػػػػ دارةيعطػػػػػػػػي مركنػػػػػػػػة  أفمػػػػػػػػارل يبكػػػػػػػػن  أك أدارماسػػػػػػػػتقالؿ  أملػػػػػػػػيس للمعهػػػػػػػػد 

ىػػػػػذا الواقػػػػػع يعطػػػػػي صػػػػػورة ـبتلفػػػػػة عػػػػػن التػػػػػدريب كاؽبػػػػػدؼ منػػػػػو يف ىػػػػػذا اؼبعهػػػػػد فالتػػػػػدريب   أفاؼبناسػػػػػبة 

مػػػػػػػة كاؼبخططػػػػػػػة   اعبهػػػػػػػود اؼبنظيف الفصػػػػػػػل النظػػػػػػػرم ككمػػػػػػػا عرفػػػػػػػو الػػػػػػػدكتور )البػػػػػػػاغي( إليػػػػػػػوكمػػػػػػػا اشػػػػػػػرنا 

لتطػػػػػػػوير معػػػػػػػارؼ، كخػػػػػػػربات ، كاذباىػػػػػػػات اؼبتػػػػػػػدربُت، كذلػػػػػػػك جبعلهػػػػػػػم أكثػػػػػػػر فاعليػػػػػػػة يف أداء مهػػػػػػػامهم  

أحػػػػػداث تغيػػػػػَتات  إذل  كمػػػػػا يعػػػػػرؼ التػػػػػدريب بأنػػػػػو  عمليػػػػػة مسػػػػػتمرة ؿبورىػػػػػا الفػػػػػرد يف ؾبملػػػػػو هتػػػػػدؼ 

ذم يؤديػػػػػو سػػػػػلوكية كذىنيػػػػػة ؿبػػػػػددة ؼبقابلػػػػػة احتياجػػػػػات حاليػػػػػة أك مسػػػػػتقبلية، يتطلبهػػػػػا الفػػػػػرد كالعمػػػػػل الػػػػػ

 60كاؼبنظمة اليت يعمل فيها 

 إذل  عمليػػػػػة منظمػػػػػو مسػػػػػتمرة ؿبورىػػػػػا الفػػػػػرد يف ؾبملػػػػػو هتػػػػػدؼ  بأنػػػػػوكمػػػػػا عرفػػػػػو الػػػػػدكتور عبػػػػػد الوىػػػػػاب 

أحػػػػػػػػداث تغػػػػػػػػَتات ؿبػػػػػػػػددة سػػػػػػػػلوكية ككقتيػػػػػػػػة كذىنيػػػػػػػػة ؼبقابلػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػات ؿبػػػػػػػػددة حاليػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػتقبلية 

 61يتطلبها الفرد كالعمل الذم يؤديو كاؼبنظمة اليت يعمل هبا.

 أعػػػػػػػداد إذليهػػػػػػدؼ ف التػػػػػػدريب أفػػػػػػػ أيضػػػػػػاكمػػػػػػن خػػػػػػالؿ اعبانػػػػػػػب النظػػػػػػرم كمػػػػػػن خػػػػػػالؿ ذلػػػػػػك الواقػػػػػػػع 

أف فػػػػػػػػ كاؼبالحظػػػػػػػػاتالبيانػػػػػػػػات  أرلالكػػػػػػػػوادر ؼبواجهػػػػػػػػو اؼبسػػػػػػػػتقبل كاحتياجػػػػػػػػات سػػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػػل كبػػػػػػػػالنظر 

 إفكمػػػػػا برنػػػػػامج تػػػػػدريب حقيقػػػػػي علمػػػػػي يسػػػػػتطيع تلبيػػػػػة احتياجػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل   أرلاؼبعهػػػػػد يفتقػػػػػر 
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كلػػػػيس  اإلمكانيػػػػاتبرنػػػػامج التػػػػدريب يقػػػػـو علػػػػى مػػػػا ىػػػػو متػػػػوفر مػػػػن معػػػػدات باؼبعهػػػػد فالقصػػػػور ىبػػػػ  

كاضػػػػػح  يف  تػػػػػأثَتعػػػػػدـ تػػػػػوفر معػػػػػدات حديثػػػػػة تسػػػػػتجيب للتطػػػػػور يف سػػػػػوؽ العمػػػػػل كػػػػػاف لػػػػػو ك اؼبػػػػػدربُت 

 برنامج التدريب .

ذم  مػػػػػػن تعريفػػػػػػات زبػػػػػػ  التػػػػػػدريب الػػػػػػ أكردنػػػػػػاهفػػػػػػاف التػػػػػػدريب باؼبعهػػػػػػد ال يتناسػػػػػػب مػػػػػػع مػػػػػػا كبالتػػػػػػارل 

 استخلصو الباحث يف اعبانب النظرم يف النقاط التالية:

( انػػػػػػػو نشػػػػػػػاط لنقػػػػػػػل اؼبعرفػػػػػػػة مػػػػػػػن أجػػػػػػػل تنميػػػػػػػة كتطػػػػػػػوير مبػػػػػػػاذج التفكػػػػػػػَت كأمبػػػػػػػاط األفعػػػػػػػاؿ ألفػػػػػػػراد 1)

 التنظيم.

 ( أنو ؿباكلة لتغيَت سلوؾ األفراد لسد الثغرة بُت األداء الفعلي كمستول األداء اؼبرجو.2)

 62يف أعماؿ األفراد اغبالية كاؼبستقبلية.( أنو اكتساب الفاعلية 3)

يف مػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػق دبسػػػػػػػػػتول  الطػػػػػػػػػالب عنػػػػػػػػػد االلبػػػػػػػػػراط يف اؼبعاىػػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػد  أمػػػػػػػػػاثانيػػػػػػػػػا : 

كمؤسسػػػػػاتو حيػػػػػث يػػػػػتم  اؼبهػػػػػٍتسػػػػػلبية مػػػػػن اجملتمػػػػػع للتعلػػػػػيم الفػػػػػٍت كالتػػػػػدريب ألانعكسػػػػػت تلػػػػػك النظػػػػػرة 

التعلػػػػػػيم الفػػػػػػٍت كالتقػػػػػػٍت كبالتػػػػػػارل ربػػػػػػـر ىػػػػػػذه  إذلَت اؼبتفػػػػػػوقُت كغػػػػػػ األكػػػػػػاديبياؼبتفػػػػػػوقُت للتعلػػػػػػيم  سػػػػػػيبتن

للتوعيػػػػػػة ؼبػػػػػػا مػػػػػػع عػػػػػػدـ كجػػػػػػود برنػػػػػػامج اؼبعاىػػػػػػد مػػػػػػن شػػػػػػروبة اؼبتفػػػػػػوقُت علميػػػػػػا لاللتحػػػػػػاؽ هبػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػد 

للمعاىػػػػػػػد الفنيػػػػػػػة مػػػػػػػن دكر مهػػػػػػػم يسػػػػػػػتفيد منػػػػػػػو الطالػػػػػػػب مسػػػػػػػتقبال كسػػػػػػػرعة البراطػػػػػػػو يف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل 

 .األكاديبيمن التعليم  أفضل
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تعتػػػػػرب التعلػػػػػيم اؼبهػػػػػٍت اقػػػػػل مكانػػػػػة مػػػػػن التعلػػػػػيم العػػػػػاـ، ك علػػػػػي ىػػػػػذا األسػػػػػاس   ىػػػػػذه النظػػػػػرة السػػػػػلبية  

 فاف الطلبة الذين ىبتاركف التخصصات الفنية يصنفوف ضمن اغباصلُت علي تعليم ضعيف.

األكثػػػػػػر متعػػػػػػة ك إقبػػػػػػاؽبم عليهػػػػػػا مقارنػػػػػػة باؼبنػػػػػػاىج  لطلبػػػػػػة التخصصػػػػػػات األدبيػػػػػػة األسػػػػػػهل كتفضػػػػػػيل اك 

عػػػػػدـ كجػػػػػود حػػػػػوافز تشػػػػػجع الطلبػػػػػة علػػػػػي االلتحػػػػػاؽ  كأيضػػػػػا،  بالنسػػػػػبة ؽبػػػػػمالعلميػػػػػة الػػػػػيت تبػػػػػدك معقػػػػػدة 

بػػػػػػالتعليم الفػػػػػػٍت ك التخصصػػػػػػي العلمػػػػػػي سػػػػػػواء كػػػػػػاف ذلػػػػػػك علػػػػػػي مسػػػػػػتوم التعلػػػػػػيم الثػػػػػػانوم أك التعلػػػػػػيم 

 اعبامعي.

اىتمامػػػػػػػان كبػػػػػػػَتان يفػػػػػػػوؽ بكثػػػػػػػَت اىتمامهػػػػػػػا بػػػػػػػالتعليم الفػػػػػػػٍت  األكػػػػػػػاديبيفمعظػػػػػػػم الػػػػػػػدكؿ تػػػػػػػورل  التعلػػػػػػػيم 

كمؤسسػػػػػاتو حيػػػػػث يػػػػػتم  اؼبهػػػػػٍتكمػػػػػا توجػػػػػد نظػػػػػرة سػػػػػلبية للتعلػػػػػيم الفػػػػػٍت كالتػػػػػدريب ،   اؼبهػػػػػٍتكالتػػػػػدريب 

التعلػػػػػػيم الفػػػػػػٍت كالتقػػػػػػٍت كيلتحػػػػػػق معظػػػػػػم  إذل أككغػػػػػػَت اؼبتفػػػػػػوقُت  األكػػػػػػاديبيتنسػػػػػػيب اؼبتفػػػػػػوقُت للتعلػػػػػػيم 

علػػػػػػى الػػػػػػرغم  اؼبهػػػػػػٍتباؼبػػػػػػدارس الفنيػػػػػػة كمراكػػػػػػز التػػػػػػدريب يع االسػػػػػػتمرار يف التعلػػػػػػيم العػػػػػػاـ مػػػػػػن دل يسػػػػػػتط

 اؼبهػػػػٍتمػػػػن اعبهػػػػود اؼببذكلػػػػة مػػػػن معظػػػػم الػػػػدكؿ العربيػػػػة يف ؾبػػػػاؿ تطػػػػوير أنظمػػػػة التعلػػػػيم الفػػػػٍت كالتػػػػدريب 

مػػػػػػن حيػػػػػػث السياسػػػػػػات كاألىػػػػػػداؼ كالبنيػػػػػػة اؼبؤسسػػػػػػية كالػػػػػػربامج كطػػػػػػرؽ كأسػػػػػػاليب التعلػػػػػػيم كالتػػػػػػدريب 

اكػػػػػػػػز كغَتىػػػػػػػا كذلػػػػػػػػك لسػػػػػػػد الفجػػػػػػػػوة بػػػػػػػُت متطلبػػػػػػػػات أسػػػػػػػواؽ العمػػػػػػػػل كـبرجػػػػػػػات اؼبػػػػػػػػدارس الفنيػػػػػػػة كمر 

مػػػػػػن عامػػػػػػل الرغبػػػػػػة  للتأكػػػػػػدامتحانػػػػػػات قبػػػػػػوؿ  بػػػػػػ جراء، كبالتػػػػػػارل فػػػػػػاف اؼبعهػػػػػػد يقػػػػػػـو  اؼبهػػػػػػٍتالتػػػػػػدريب 

يكػػػػػوف مسػػػػػتواه مناسػػػػػبا علميػػػػػا للتخصػػػػػ  اؼبرغػػػػػوب  أفكربديػػػػػد مسػػػػػتواه العلمػػػػػي الػػػػػذم وبػػػػػرص اؼبعهػػػػػد 

 . فيو
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 ثالثا :  فيما يتعلق حباؿ ككاقع اؼبدربُت كاؼبعلمُت باؼبعهد :

 األعػػػػػػػداداؼبعلمػػػػػػػُت كاؼبػػػػػػػدربُت يف كػػػػػػػل االختصاصػػػػػػػات كلكػػػػػػػن ينقصػػػػػػػهم  كػػػػػػػادر متكامػػػػػػػل مػػػػػػػن  فهنػػػػػػػاؾ

 إشػػػػػكالية، كلكػػػػػن توجػػػػػد الًتبػػػػػوم كالػػػػػدكرات التأىليػػػػػة يف مػػػػػا جػػػػػد مػػػػػن تطػػػػػورات يف ؾبػػػػػاؿ اختصاصػػػػػهم

 األعػػػػػػػػداد أكشػػػػػػػػركط التعيػػػػػػػػُت للمعلمػػػػػػػػُت ال يشػػػػػػػػًتط فيهػػػػػػػػا اػبػػػػػػػػربة العمليػػػػػػػػة   أفمهمػػػػػػػػة كتربويػػػػػػػػة كىػػػػػػػػي 

 تربويا كعمليا .تعليمي لألعداد برنامج  أعدادكىذا يتطلب  الًتبوم

 فيما يتعلق باؼبناىج التعليمية كالتدريبية : أمارابعا : 

 أففرديػػػػػة يف تطػػػػػػوير اؼبػػػػػواد الدراسػػػػػػية  حيػػػػػػث  جهػػػػػػوداتدبالعلميػػػػػة نبػػػػػػا مػػػػػن تقػػػػػػـو  كاألقسػػػػػػاـاؼبعلمُت فػػػػػ

التطػػػػػػوير كالتحػػػػػػديث وبتػػػػػػاج لربنػػػػػػامج اسػػػػػػًتاتيجي يوضػػػػػػع مػػػػػػن اعبهػػػػػػة اؼبختصػػػػػػة للػػػػػػوزارة يرافقػػػػػػو ربػػػػػػديث 

ال  اؼبنػػػػػػاىج العلميػػػػػػة أف كمػػػػػػا  كتطػػػػػوير للربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب كالوسػػػػػػائل التعليميػػػػػػة يف صبيػػػػػع اؼبعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة.

 تػػػػػأثَتهور لػػػػػو  ىنػػػػػاؾ قصػػػػػ التدريبيػػػػػة كبالتػػػػػارلاؼبعػػػػػدات  ربػػػػػديثالتػػػػػدرييب  بػػػػػالنظر لعػػػػػدـ  الربنػػػػػامجتسػػػػػاير 

 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراهتا.  أعداداؼبباشر على  

ؽبػػػػػا ؼبواجهػػػػػة تلػػػػػك السػػػػػلبيات كالػػػػػيت  اإلمكانيػػػػػاتاػبطػػػػػه كتػػػػػوفَت  تنفيػػػػػذمهمػػػػػا كىػػػػػو  امػػػػػرأىنػػػػػاؾ  كأيضػػػػػا

 كالصالحيات لتنفيذىا. تاإلمكانياتوفَت  إرلؽبا  لكنة وبتاج  إسًتاتيجيةكضع اؼبعهد خطة 

 النتائج التالية إذلكبعد مناقشة كربليل النتائج يصل الباحث 

 اإلعػػػػػػدادكجػػػػػود كػػػػػادر متكامػػػػػػل مػػػػػن اؼبعلمػػػػػُت كاؼبػػػػػػدربُت يف كػػػػػل االختصاصػػػػػات كلكػػػػػػن ينقصػػػػػهم  -1

 الًتبوم كالدكرات التأىلية يف ما جد من تطورات يف ؾباؿ اختصاصهم.
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الًتبػػػػػوم كىػػػػػذا يتطلػػػػػب  اإلعػػػػػداد أك شػػػػػركط التعيػػػػػُت للمعلمػػػػػُت ال يشػػػػػًتط فيهػػػػػا اػبػػػػػربة العمليػػػػػة أف -2

 تربويا كعمليا . اؼبعلمُت إلعدادبرنامج  إعداد

الكػػػػػػوادر ؼبواجهػػػػػػػو اؼبسػػػػػػتقبل كاحتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ عمػػػػػػل كبػػػػػػػالنظر  أعػػػػػػداد إذليهػػػػػػدؼ التػػػػػػدريب  أف-3

برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريب حقيقػػػػػػػي علمػػػػػػػي يسػػػػػػػتطيع تلبيػػػػػػػة  أرلأف اؼبعهػػػػػػػد يفتقػػػػػػػر ، كاؼبالحظػػػػػػػاتالبيانػػػػػػػات  أرل

 احتياجات سوؽ العمل .

العلميػػػػػة نبػػػػػا مػػػػػن تقػػػػػـو دبجهػػػػػودات فرديػػػػػة يف تطػػػػػوير اؼبػػػػػواد الدراسػػػػػية  حيػػػػػث  كاألقسػػػػػاـاؼبعلمػػػػػُت  -4

التطػػػػػػػػوير كالتحػػػػػػػػديث وبتػػػػػػػػاج لربنػػػػػػػػامج اسػػػػػػػػًتاتيجي يوضػػػػػػػػع مػػػػػػػػن اعبهػػػػػػػػة اؼبختصػػػػػػػػة للػػػػػػػػوزارة يرافقػػػػػػػػو  أف

 كالوسائل التعليمية يف صبيع اؼبعاىد الفنية. ربديث كتطوير للربنامج التدرييب

برنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدريب يقػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػو متػػػػػػػػػوفر مػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػدات باؼبعهػػػػػػػػػد فالقصػػػػػػػػػور ىبػػػػػػػػػ   أف -5

كلػػػػػيس اؼبػػػػػدربُت عػػػػدـ تػػػػػوفر معػػػػػدات حديثػػػػة تسػػػػػتجيب للتطػػػػػور يف سػػػػوؽ العمػػػػػل كػػػػػاف لػػػػػو  اإلمكانيػػػػات

 كاضح  يف برنامج التدريب . تأثَت

ىناؾ  التدريبية كبالتارلاؼبعدات  ربديثبالنظر لعدـ  التدرييب الربنامجال تساير  اؼبناىج العلمية أف -6
 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراهتا.   إعداد اؼبباشر على تأثَته قصور لو
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ٚاٌزأ٘يًثبٌّعٙذاٌعبٌيٌٍّٙٓاٌشبٍِخسزد(ٚالعثزٔبِحاٌزذريت1شىًرلُ)



 اٌجزٔبِح

.ٕ٘بنلصٛرفياٌّعذادٚاٌٛسبئًاٌزذريجيخِمبرٔخثسٛقاٌعًّ

ٚخٛداٌّٛلعإٌّبستٌٍجزٔبِحاٌزذريجي.عذَ

 .اٌمصٛرفيِعذاداٌسالِخإٌّٙيخ

اٌزدٙيشاد

ٚاٌّعذاد

 اٌزذريجيخ

اٌّعٍّيٓ

ٚاٌّذرثيٓ

 ٚاٌزذريت

.يٛخذثبٌّعٙذطبلُرذريسٚرذريتِزىبًِ

.ٔمصفياٌخجزحٌجعضاٌّذرثيٓٚاٌّعٍّيٓ

 ّيٓٚاٌّذرثيٓ.لصٛرفياألعذاداٌززثٛيٌٍّعٍ



 اٌٛالع



إٌّب٘حاٌزذريجيخ

 ٚاٌزذريسيخ

.ٚخٛدفدٖٛثيٓإٌّب٘حٚاززيبخبدٚسٛقاٌعًّاٌسبٌي

.لذيّخٚرفزمزأٌياٌزسذيثٚرسزبجأٌياٌزمييُ

 .اٌجزٔبِحاٌزذريجيالاززيبخبدسٛقاٌعًّ



 اٌطالة

.ِسزٛيبداٌطالةضعيفخٔسجيبٔظزاٌعذَدراسزٌٍُٙعٍَٛ

اٌزطجيميخفيِعب٘ذاٌزعٍيُاٌزمٕياٌّزٛسطلجًاالٌزسبقثبٌزعٍيُ

 اٌعبٌياٌذييزطٍتِسزٛيبدعبٌيخفياٌعٍَٛاٌزطجيميخ

ٚالعثزٔبِحاٌزذريتٚاٌزأ٘يً

 ثبٌّعٙذ
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 معهد المهن الشاملة سرت لمواجهة تحديات سوق العمل: إستراتيجية -4

 ـبرجػػات مواءمػػة دبػػا  وبقػػق التدريبيػػة كخططهػػا براؾبهػػا بتطػػوير كبػػَتان  اىتمامػػان  اؼبعهػػد أدارةتػػورل  

 .التنميػة ؼبتطلبػات أساسػينا عنصػرنا ذلػك العمػل باعتبػار سػوؽ احتياجػات مػع التدريبيػة كحػداهتا

كاػبطػػه  الػػربامج كتطػػوير كتصػػميم إعػػداد اؼبؤسسػػة أكلػػت األىػػداؼ اإلسػػًتاتيجية مػػن كانطالقػػان 

 كلضػػماف األعمػػاؿ يف قطػػاع اؼبلمػػوس للتقػػدـ براؾبهػػا مسػػايرة لضػػماف كبػػَتان  اىتمامػػان  التدريبيػػة

نػو كاؼبهنيػة التقنيػة اؼبهػارات اؼبتػدرب إكسػاب كبالتػارل فػاف  العمػل سػوؽ مػع التعامػل مػن الػيت سبكِّ

   اؼبعهد اعد خطة إسًتاتيجية كفق األيت:

 :اؼبستقبلية األىداؼكضع  :أكال

الػػػػػػيت يسػػػػػػتهدفها  اإلسػػػػػػًتاتيجية األىػػػػػداؼ قػػػػػػاـ بتحديػػػػػػد اإلسػػػػػػًتاتيجيةللخطػػػػػة  أعػػػػػػدادهاؼبعهػػػػػد عنػػػػػػد  أف

اػبطػػػػػػػة تسػػػػػػػتهدؼ زيػػػػػػػادة عػػػػػػػدد اؼبخرجػػػػػػات الفنيػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػة الػػػػػػػيت وبتاجهػػػػػػػا اعبميػػػػػػػع  أىػػػػػػػداؼفكانػػػػػػت 

م يػػػػػنعكس علػػػػػي جػػػػػودة اؼبخرجػػػػػات الػػػػػيت تتناسػػػػػب مػػػػػع  سػػػػػوؽ كربقيػػػػػق جػػػػػودة التعلػػػػػيم كالتػػػػػدريب الػػػػػذ

اؼبعهػػػػػػػد كذلػػػػػػػك حسػػػػػػػب  أىػػػػػػػداؼيف قبػػػػػػػاح  ألنبيتػػػػػػػومػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  كثيػػػػػػػقالعمػػػػػػػل كوبقػػػػػػػق تعػػػػػػػاكف 

 أفبالتػػػػػػارل ) أفػػػػػػادالػػػػػػذم  اؼبعهػػػػػػدىػػػػػػذا الشػػػػػػأف مػػػػػػن مػػػػػػدير  البيانػػػػػػات  الػػػػػػيت ربصػػػػػػل عليهػػػػػػا الباحػػػػػػث يف

   -: األىداؼ كىذه أىدافهااليت كضعها اؼبعهد مت ربديد  اإلسًتاتيجيةاػبطة 

اسػػػػػتيعاب عػػػػػدد أكػػػػػرب مػػػػػن الػػػػػراغبُت يف االلتحػػػػػاؽ بػػػػػالتعليم التقػػػػػٍت كاؼبهػػػػػٍت ل سػػػػػهاـ يف ربقيػػػػػق التنميػػػػػة 

 اؼبستدامة يف اجملتمع.
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كتأىيػػػػػل الكػػػػػوادر البشػػػػػرية الوطنيػػػػػة يف اجملػػػػػاالت التقنيػػػػػة كاؼبهنيػػػػػة كفقنػػػػػا لطلػػػػػب سػػػػػوؽ  أعػػػػػدادككػػػػػذلك    

 العمل الكمي كالنوعي.

تقػػػػػػدمي الػػػػػػربامج التعليميػػػػػػة ك التدريبيػػػػػػة بػػػػػػاعبودة كالكفايػػػػػػة الػػػػػػيت تؤىػػػػػػل  األىػػػػػػداؼمػػػػػػن ىػػػػػػذه  كأيضػػػػػػا   

 اؼبتدرب للحصوؿ على عمل مناسب يف سوؽ العمل اغبر.

مػػػػػػػػل بنجػػػػػػػػاح مػػػػػػػػع ربػػػػػػػػديات سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل  كالتغػػػػػػػػَتات اسػػػػػػػػتنادان علػػػػػػػػى القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى التكيػػػػػػػػف كالتعا

 .  األحباث كالدراسات التطبيقية كالتعاكف مع مؤسسات سوؽ العمل

بنػػػػػػػػاء شػػػػػػػػراكات مػػػػػػػػع قطاعػػػػػػػػات سػػػػػػػػوؽ  العمػػػػػػػػل  يف ؾبػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػعي اؼبعهػػػػػػػػد ل أيضػػػػػػػػاكهتػػػػػػػدؼ اػبطػػػػػػػػة    

، كػػػػػػػوادر فاعلػػػػػػػة يف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  إعػػػػػػػدادالتػػػػػػػدريب لتنفيػػػػػػػذ بػػػػػػػرامج تقنيػػػػػػػة مهنيػػػػػػػة مشػػػػػػػًتكة تسػػػػػػػاىم يف 

نشػػػػػػػػر الػػػػػػػػوعي بأنبيػػػػػػػػة االلتحػػػػػػػػاؽ باؼبعاىػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػة كالعمػػػػػػػػل يف اجملػػػػػػػػاالت التقنيػػػػػػػػة كاؼبهنيػػػػػػػػة يف كأخػػػػػػػػَتا 

 63أكساط اجملتمع .

 مطابقان باحتياجات سوؽ العمل. اؼبوارد البشريةترقية : ثانيا

كضػػػػػع ؼبواجهػػػػػة ربػػػػػديات سػػػػػوؽ العمػػػػػل تتضػػػػػمن ىػػػػػذه اػبطػػػػػة    إسػػػػػًتاتيجيةخطػػػػػة  بأعػػػػػدادقػػػػػاـ اؼبعهػػػػػد 

ىي ػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريس كاؼبػػػػػػػػػػدربُت حسػػػػػػػػػػػب  أعضػػػػػػػػػػػاءخطػػػػػػػػػػة متكاملػػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػػػا ىبػػػػػػػػػػ  تعيػػػػػػػػػػػُت اؼبعيػػػػػػػػػػدين ك 

كالتوسػػػػػػع يف عػػػػػدد الطػػػػػػالب كفػػػػػػتح اؼبزيػػػػػػد مػػػػػن التخصصػػػػػػات  ؼبواجهػػػػػػة النمػػػػػػو  اؼبسػػػػػػتقبليةاالحتياجػػػػػات 

 .اؼبتزايد لسوؽ العمل كالتطور السريع فيو
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لكػػػػػػػل اؼبػػػػػػػدربُت دكريػػػػػػػا  ىيليػػػػػػػةتأدكرات تربويػػػػػػػة  ب قامػػػػػػػةاؼبعلمػػػػػػػُت  أعػػػػػػػدادمػػػػػػػع مركػػػػػػػز التنسػػػػػػػيق  ككػػػػػػػذلك 

اؼبعيػػػػػدين الػػػػػذين يػػػػػتم  أكحبيػػػػػث ال تػػػػػؤثر علػػػػػى الربنػػػػػامج التعليمػػػػػي ككػػػػػذلك اشػػػػػًتاط فمػػػػػن يػػػػػتم تعييػػػػػنهم 

كتسػػػػػتهدؼ اػبطػػػػػة  اإلداريػػػػػُتكخػػػػػربة ككػػػػػذلك يكػػػػػوف لديػػػػػو شػػػػػهادة معلػػػػػم تربػػػػػوم مػػػػػن اؼبركػػػػػز  أفقبػػػػػوؽبم 

 كانعكاسػػػػػػويف قبػػػػػػاح اؼبعهػػػػػػد  اإلداريػػػػػػُت ألنبيػػػػػػةدكرات تدريبيػػػػػػة دكريػػػػػػة ؽبػػػػػػم يف ؾبػػػػػػاؿ زبصصػػػػػػاهتم  إقامػػػػػػة

يف  بأنػػػػػػة) أفػػػػػػادالبيانػػػػػػات  ربصػػػػػػلت عليهػػػػػػا مػػػػػػن مػػػػػػدير اؼبعهػػػػػػد حيػػػػػػث  كىػػػػػػذهعلػػػػػػي العمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة، 

تتناسػػػػػب مػػػػػع تطػػػػػور اؼبعهػػػػػد  كإداريػػػػػُتربديػػػػػد االحتياجػػػػػات مػػػػػن معلمػػػػػُت  اإلسػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػة  أكلويػػػػػات

تأىيػػػػػل اؼبعلمػػػػػُت كاؼبػػػػػدربُت فيمػػػػػا ىبػػػػػ  اعبانػػػػػب  أعػػػػػادةكعػػػػػدد الطػػػػػالب ككػػػػػذلك  األقسػػػػػاـسػػػػػع يف كالتو 

يػػػػػػػػتم تػػػػػػػػػأىيلهم يف ؾبػػػػػػػػاالت العمػػػػػػػػػل  أفالػػػػػػػػػذين هبػػػػػػػػب  اإلداريػػػػػػػػُتالًتبػػػػػػػػوم كاعبانػػػػػػػػب اؼبهػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػذلك 

 أصػػػػػػػبحتااللكًتكنيػػػػػػػة كالػػػػػػػيت  اإلدارةااللكًتكنيػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ تعيػػػػػػػُت اؼبتخصصػػػػػػػُت يف  كاإلدارة اإلدارم

 اإلداريػػػػػػػػةتأىيػػػػػػػػل اؼبتخصصػػػػػػػػُت يف ؾبػػػػػػػػاؿ اغباسػػػػػػػػوب كالعمليػػػػػػػػات  كإعػػػػػػػػادة اغبديثػػػػػػػػة دارةاإلجػػػػػػػػزء مػػػػػػػػن 

اؼبػػػػػػػػوظفُت كاؼبعلمػػػػػػػػُت كاؼبػػػػػػػػدربُت كػػػػػػػػال  تأىيػػػػػػػػل، كعليػػػػػػػػة فػػػػػػػػاف اػبطػػػػػػػػة تسػػػػػػػػتهدؼ اإلنسػػػػػػػػانيةكالعالقػػػػػػػػات 

اؼبػػػػػػػػػػدربُت  إعػػػػػػػػػػدادحسػػػػػػػػػػب زبصصػػػػػػػػػػو يف دكرات تدريبيػػػػػػػػػػة تأىيليػػػػػػػػػػة يف اعبانػػػػػػػػػػب الًتبػػػػػػػػػػوم مػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػز 

مػػػػػن خػػػػػالؿ خطػػػػػة تدريبيػػػػػة متكاملػػػػػة كتضػػػػػمنت اػبطػػػػػة تقػػػػػدمي  كاإلداريػػػػػةقنيػػػػػة كاؼبعلمػػػػػُت كيف اعبوانػػػػػب الت

مقػػػػػػػػًتح للػػػػػػػػوزارة بتعػػػػػػػػديل شػػػػػػػػركط التعيػػػػػػػػُت باؼبعهػػػػػػػػد بشػػػػػػػػرط اغبصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي اؼبؤىػػػػػػػػل الًتبػػػػػػػػوم كػػػػػػػػذلك 
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اؼبػػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية مػػػػػػػن اؼبعلمػػػػػػػُت  أف إرل أشػػػػػػػاركف العلميػػػػػػػة حيػػػػػػػث ؤ عليػػػػػػػة مػػػػػػػدير الشػػػػػػػ أكػػػػػػػدكىػػػػػػػذا مػػػػػػػا 

 التأىيػػػػػػػل إعػػػػػػػادةمػػػػػػػن حيػػػػػػػث  اإلسػػػػػػػًتاتيجيةمت اسػػػػػػػتهدافهم يف اػبطػػػػػػػة  كاإلداريػػػػػػػُت كاؼبػػػػػػػوظفُتكاؼبػػػػػػػدربُت 

دكرات تدريبيػػػػػػة داخػػػػػػل اؼبعهػػػػػػد كخارجػػػػػػة تسػػػػػػتهدؼ تغيػػػػػػَت الواقػػػػػػع اغبػػػػػػارل  كإقامػػػػػػة ؾبالػػػػػػوكػػػػػػال حسػػػػػػب 

تأىيػػػػػػل اؼبعلمػػػػػُت كاؼبػػػػػدربُت باؼبعهػػػػػػد  إعػػػػػادةاؼبعلمػػػػػػُت علػػػػػي  أعػػػػػدادللمعهػػػػػد كقػػػػػد مت االتفػػػػػاؽ مػػػػػػع مركػػػػػز 

اؼبعلمػػػػػُت كاؼبػػػػػدربُت يف ؾبػػػػػاؿ زبصصػػػػػاهتم ككػػػػػذلك االذاريػػػػػُت مػػػػػن  كفػػػػػأهرفػػػػػع   تربويػػػػػا كتسػػػػػتهدؼ اػبطػػػػػة

 65يف اػبطة. أدراجهااليت مت  التدريبيةخالؿ الدكرات 

 بااليت : أفادعلي تلك البيانات رئيس قسم التدريب باؼبعهد كالدم  أكدايضأ  ك

الػػػػػػػدكرات التأىيليػػػػػػػة  إقامػػػػػػػةللمعهػػػػػػػد ضػػػػػػػركرة  اإلسػػػػػػػًتاتيجيةالطػػػػػػػاقم التػػػػػػػدرييب مت تضػػػػػػػمينة يف اػبطػػػػػػػة  إف

يف سػػػػػوؽ العمػػػػػل اغبػػػػػارل كالػػػػػيت  حديثػػػػػةىػػػػػو موجػػػػػود مػػػػػن معػػػػػدات  ؽبػػػػػم لكػػػػػي تتناسػػػػػب قػػػػػدراهتم مػػػػػع مػػػػػا

دكرات خارجيػػػػػة لرفػػػػػع مػػػػػن  إقامػػػػػةكتتضػػػػػمن اػبطػػػػػة  اغبديثػػػػةاؼبعامػػػػػل  ىػػػػػدهتتضػػػػمن اػبطػػػػػة ضػػػػػركرة تػػػػػوفَت 

 66اؼبدربُت. ككفأهمستوم قدرة 

 :وؽ العمل: كضع اؼبناىج التعليمية كمالئمتها لسثالثا

تطػػػػػػوير كربػػػػػػديث اؼبنػػػػػػاىج كفػػػػػػق خطػػػػػػة سػػػػػػنوية تقػػػػػػـو علػػػػػػى التنسػػػػػػيق اؼبسػػػػػػتمر مػػػػػػع  تضػػػػػػمنت اػبطػػػػػػة  

سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل حسػػػػػػػب زبصصػػػػػػػات اؼبعهػػػػػػػد كتشػػػػػػػػكيل عبنػػػػػػػة مشػػػػػػػًتكة تعمػػػػػػػل دكريػػػػػػػا بتقيػػػػػػػيم اؼبنػػػػػػػػاىج 

التعليميػػػػػة كالتدريبيػػػػػة كمػػػػػدل تناسػػػػػقها كمالئمتهػػػػػا لسػػػػػوؽ العمػػػػػل كتطويرىػػػػػا بػػػػػالتوازم مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل 
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ؽبػػػػػػم  يتسػػػػػػٌت تربويػػػػػػااؼبعلمػػػػػػُت كاؼبػػػػػػدربُت  كتأىيػػػػػػل، العلػػػػػػم يف ؾبػػػػػػاؿ زبصػػػػػػ  اؼبعهػػػػػػد إليػػػػػػو مػػػػػػا توصػػػػػػل أك

اؼبشػػػػػػػػاركة الفاعلػػػػػػػػة يف كضػػػػػػػػع كتطػػػػػػػػوير كربػػػػػػػػديث اؼبنػػػػػػػػاىج بشػػػػػػػػكل علمػػػػػػػػي منهجػػػػػػػػي تربػػػػػػػػوم مػػػػػػػػدركس 

تقيػػػػػػػػيم اؼبنػػػػػػػػاىج كتقويبهػػػػػػػػا كفػػػػػػػػق الطػػػػػػػػرؽ اغبديثػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا  أعػػػػػػػػادةكاالسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن اػبػػػػػػػػربات الًتبويػػػػػػػػة يف 

 زبصصػػػػػولسػػػػػوؽ العمػػػػػل كػػػػػال حسػػػػػب  كمالئمتهػػػػػايتناسػػػػػب مػػػػػع التخصصػػػػػات كمراعػػػػػاة تطورىػػػػػا كمػػػػػدم 

كاسػػػػػػتهدفت اػبطػػػػػػة تشػػػػػػكيل عبػػػػػػاف دكريػػػػػػة يػػػػػػتم فيهػػػػػػا التقػػػػػػومي الػػػػػػدكرم للمنػػػػػػاىج الدراسػػػػػػية كالتدريبيػػػػػػػة 

لتخصػػػػػ  كمػػػػػن متخصصػػػػػُت العلميػػػػػة كمػػػػػن سػػػػػوؽ العمػػػػػل حسػػػػػب ا األقسػػػػػاـتشػػػػػكل كػػػػػل عبنػػػػػة  مػػػػػن 

البيانػػػػػػػػات مػػػػػػػػن مصػػػػػػػػادرىا  ذهاؼبنػػػػػػػػاىج ، كقػػػػػػػػد ربصػػػػػػػػل الباحػػػػػػػػث علػػػػػػػػي ىػػػػػػػػ كأعػػػػػػػػدادتربػػػػػػػػويُت يف كضػػػػػػػػع 

علػػػػػي  أساسػػػػياؼبعهػػػػػد يعتمػػػػد اعتمػػػػاد  أف أرل أشػػػػاربػػػػذلك مػػػػػدير اؼبعهػػػػد حيػػػػث  أفػػػػادحيػػػػث  األساسػػػػية

 اػبطػػػػػػة اؼبػػػػػػادة العلميػػػػػػة الػػػػػػيت تقػػػػػػدـ للطػػػػػػالب كىػػػػػػي اؼبنػػػػػػاىج التعليميػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػة كمت كضػػػػػػع برنػػػػػػامج يف

للمعهػػػػػد تزكيػػػػػد  يتسػػػػػٌت حػػػػػىت تغيػػػػػَتههبػػػػػب  الػػػػذمتغيػػػػػَت الواقػػػػػع اغبػػػػػارل للمعهػػػػػد  يسػػػػػتهدؼ اإلسػػػػًتاتيجية

سػػػػػوؽ العمػػػػػل  كإمكانيػػػػػة جهػػػػػةقػػػػػاذرأ علػػػػػي العمػػػػػل مػػػػػن  سػػػػػوؽ العمػػػػػل دبخرجػػػػػات مؤىلػػػػػة تػػػػػأىيال جيػػػػػذأ

يف صبيػػػػػػػع ؾبػػػػػػػاالهتم كبالتػػػػػػػارل تضػػػػػػػمنت اػبطػػػػػػػة اؼبراجعػػػػػػػة الدكريػػػػػػػة  أخػػػػػػػرم جهػػػػػػػةعلػػػػػػػي اسػػػػػػػتيعاهبم مػػػػػػػن 

نػػػػاىج الدراسػػػػية كالتدريبيػػػػة كػػػػي تتناسػػػػػب مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل كذلػػػػػك بطريقػػػػة التقيػػػػيم كالتقػػػػومي بلجػػػػػاف للم

 تنفيػػػػػػػذاللجػػػػػػػاف كتسػػػػػػػتلـز  ىػػػػػػػدهمشػػػػػػػًتكة مػػػػػػػن دكم االختصػػػػػػػاص كمشػػػػػػػاركة جهػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل يف 

 67اػبطة موافقة الوزارة كتوفَت متطلبات ذلك.
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ىػػػػػػو تقيػػػػػػػيم  اآلفبػػػػػػأف اؼبسػػػػػػتهدؼ  أفػػػػػػادكف العلميػػػػػػة باؼبعهػػػػػػػد الػػػػػػذم ك اكػػػػػػذ علػػػػػػي ذلػػػػػػك مػػػػػػدير الشػػػػػػؤ 

اؼبنػػػػػػػػاىج كتعػػػػػػػػديلها كتطويرىػػػػػػػػا كػػػػػػػػي تتماشػػػػػػػػي مػػػػػػػػع التطػػػػػػػػور اغباصػػػػػػػػل يف صبيػػػػػػػػع التخصصػػػػػػػػات كقػػػػػػػػد مت 

تقيػػػػػػيم كتقػػػػػػومي  ب عػػػػػػادةـباطبػػػػػػة الػػػػػػوزارة بػػػػػػذلك مػػػػػػن خػػػػػػالؿ تشػػػػػػكيل اللجػػػػػػاف اؼبختصػػػػػػة كطلػػػػػػب االدف 

 68يث.كربديتها كتطويرىا كفق اؼبنهج العلمي اغبد اآلمرلـز  أذااؼبناىج كتغيَتىا 

 :كالتدريبية كالتعليمية اإلدارية: االحتياجات  رابعا

كمتطلبػػػػػػػػػػػػػات  أساسػػػػػػػػػػػػػية قاعػػػػػػػػػػػػػدة أرلعمػػػػػػػػػػػػل وبتػػػػػػػػػػػػػاج  أمالعمليػػػػػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػػػػػػػة كقبػػػػػػػػػػػػػاح  أف

الػػػػػػػػػػيت مت كضػػػػػػػػػػعها للمعهػػػػػػػػػػد  اإلسػػػػػػػػػػًتاتيجيةبرنػػػػػػػػػػامج كبالتػػػػػػػػػػارل فػػػػػػػػػػأف اػبطػػػػػػػػػػة  أم لتنفيػػػػػػػػػػذكاحتياجػػػػػػػػػػات 

كالتدريبيػػػػػػة  اإلداريػػػػػػةيف صبيػػػػػػع االحتياجػػػػػػات  ؼبعهػػػػػػداتغيػػػػػػَت الواقػػػػػػع اغبػػػػػػارل الػػػػػػذم يعػػػػػػاين منػػػػػػو  تسػػػػػػتهدؼ

يػػػػػػػػػتمكن اؼبعهػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن مواجهػػػػػػػػة ربػػػػػػػػديات سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل ، كبالتػػػػػػػػػارل فػػػػػػػػأف اػبطػػػػػػػػػة  حػػػػػػػػىتكالتعليميػػػػػػػػة 

تػػػػػوفَت الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة للعمليػػػػػة التعليميػػػػػة اغبديثػػػػػة الػػػػػيت تسػػػػػاىم يف رفػػػػػع  األكرلاسػػػػػتهدفت بالدرجػػػػػة 

تػػػػػب كمكتبػػػػػة الكًتكنيػػػػػة متكاملػػػػػة ىػػػػػدا يف اعبانػػػػػب مسػػػػػتوم العمليػػػػػة التعليميػػػػػة  مػػػػػن كسػػػػػائل تعليميػػػػػة كك

يف اعبانػػػػػب التػػػػػدرييب تػػػػػوفَت اؼبسػػػػػتلزمات التدريبيػػػػػة مػػػػػن معامػػػػػل كؾبسػػػػػمات ربػػػػػاكي الواقػػػػػع  أمػػػػػاالتعليمػػػػػي 

 لػػػػػػ دارةكالتجهيػػػػػػزات اغبديثػػػػػػة  اإلداريػػػػػػةاؼبوجػػػػػػود يف سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل اغبػػػػػػارل ، ككػػػػػػذلك تػػػػػػوفَت اؼبنظومػػػػػػات 

اسػػػػػتهداؼ اػبطػػػػػة فيمػػػػػا ىبػػػػػ  اؼببػػػػػاين فقػػػػػد مت  كأيضػػػػػا،  كاإلداريػػػػػُتاؼبػػػػػوظفُت  كفػػػػػأهكذلػػػػػك للرفػػػػػع مػػػػػن  

 اغبديثػػػػػػةتصػػػػػػاميم ؼببػػػػػػاين جديػػػػػػدة تتناسػػػػػػب مػػػػػػع اؼبعامػػػػػػل  كإعػػػػػػدادخطػػػػػػة لتطػػػػػػوير اؼببػػػػػػاين اغباليػػػػػػة  إعػػػػػػداد

اؼبيزانيػػػػػػػة اؼبخصصػػػػػػػة لػػػػػػػذلك  كإصػػػػػػػداراػبطػػػػػػػة  ىػػػػػػػذهيف  ء كقػػػػػػػد مت مطالبػػػػػػػة الػػػػػػػوزارة باؼبوافقػػػػػػػة علػػػػػػػي البػػػػػػػد
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بػػػػػػػأف اؼبعهػػػػػػػد اعػػػػػػػد اػبطػػػػػػػة  أفػػػػػػػاداؼبقابلػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية حيػػػػػػػت  أتنػػػػػػػاء مػػػػػػػدير اؼبعهػػػػػػػد بػػػػػػػو أفػػػػػػػادكىػػػػػػػذا مػػػػػػػا 

يف مواجهػػػػػة ربػػػػػديات سػػػػػوؽ العمػػػػػل كقػػػػػد  لػػػػػ دارةالػػػػػيت سػػػػػوؼ تقػػػػػـو بتغيػػػػػَت الواقػػػػػع اغبػػػػػارل  اإلسػػػػػًتاتيجية

كماليػػػػػػػة كاحتياجػػػػػػػات تعليميػػػػػػػة كاحتياجػػػػػػػات  إداريػػػػػػػةاحتياجػػػػػػػات  إرلمت ربديػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػة 

 اإلداريػػػػػةالنظػػػػػر يف القػػػػػرارات الػػػػػيت ربػػػػػدد طبيعػػػػػة العالقػػػػػة  أعػػػػػادةىػػػػػي  ةاإلداريػػػػػاالحتياجػػػػػات  أمػػػػػاتدريبيػػػػػة 

اؼبركزيػػػػػػة يف عالقاهتػػػػػػا باؼبعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة حبيػػػػػػث  اإلدارةبػػػػػػُت اؼبعهػػػػػػد كالػػػػػػوزارة اؼبختصػػػػػػة الػػػػػػيت تعتمػػػػػػد نظػػػػػػاـ 

كعلميػػػػػػة كاسػػػػػػعة  أداريػػػػػػةتصػػػػػػبح ىػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػد ذات شخصػػػػػػية اعتباريػػػػػػة كميزانيػػػػػػة مسػػػػػػتقلة كصػػػػػػالحيات 

الػػػػػػيت كضػػػػػػعتها ىػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػد كبالتػػػػػػارل  اإلسػػػػػػًتاتيجيةلعمػػػػػػل كتنفيػػػػػػذ اػبطػػػػػػة تسػػػػػػتطيع مواجهػػػػػػة سػػػػػػوؽ ا

فػػػػػاف اؼبعهػػػػػد بػػػػػالرغم انػػػػػو  لديػػػػػة اػبطػػػػػة كلكػػػػػن  هبػػػػػب أف تػػػػػدخل حيػػػػػز التنفيػػػػػذ كدخوؽبػػػػػا حيػػػػػز التنفيػػػػػذ 

ؽبػػػػػػا ميزانيػػػػػػة لتنفيػػػػػػذىا كىػػػػػػذا مػػػػػػا يػػػػػػنق   وزارة كيعػػػػػػٍت ذلػػػػػػك بػػػػػػاف ىػػػػػػذه اػبطػػػػػػة اعتمػػػػػػدت مػػػػػػن قبػػػػػػل الػػػػػػ

الػػػػيت ينفػػػػذ هبػػػػا  اػبطػػػػة إالسػػػػًتاتيجية الػػػػيت كضػػػػعها كمصػػػػادر التمويػػػػل اؼبعهػػػػد ىػػػػو اإلمكانيػػػػة ك كاؼبيزانيػػػػة 

 االحتياجػػػػػاتيف مػػػػػا ىبػػػػػ   أمػػػػػا، اؼبعهػػػػػد حػػػػػىت يسػػػػػتطيع هبػػػػػا مواجػػػػػو التطػػػػػور اؼبسػػػػػتمر يف سػػػػػوؽ العمػػػػػل

ن اؼبنػػػػػػػاىج الدراسػػػػػػػية كالوسػػػػػػػائل التعليميػػػػػػػة التعليميػػػػػػػة كىػػػػػػػي كػػػػػػػل مػػػػػػػا ىبػػػػػػػت  بػػػػػػػو العمليػػػػػػػة التعليميػػػػػػػة مػػػػػػػ

االحتياجػػػػػات التدريبيػػػػػة كىػػػػػو كػػػػػل مػػػػػا يتعلػػػػػق  أمػػػػػااؼبتكاملػػػػػة ظبعيػػػػػة كبصػػػػػرية ككتػػػػػب كمكتبػػػػػات متكاملػػػػػة 

ىػػػػػو موجػػػػػود علػػػػػي ارض الواقػػػػػع  بنجػػػػػاح الربنػػػػػامج التػػػػػدرييب مػػػػػن معػػػػػدات ككرش كؾبسػػػػػمات ربػػػػػاكي مػػػػػا

كىػػػػػػػي اؼببػػػػػػػاين كربػػػػػػػديثها دبػػػػػػػا  األساسػػػػػػػيةيف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل اغبػػػػػػػارل ككػػػػػػػذلك تضػػػػػػػمنت اػبطػػػػػػػة القاعػػػػػػػدة 

 69يتناسب مع  زبصصات اؼبعهد كمراعاة السالمة اؼبهنية  .
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كقػػػػػػػد مت ربديػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػات  أفػػػػػػادكقػػػػػػد تطػػػػػػػابق ذلػػػػػػػك مػػػػػػع بيانػػػػػػػات مػػػػػػػدير الشػػػػػػؤكف العلميػػػػػػػة حيػػػػػػػث 

التدريبيػػػػػػة لغػػػػػػرض تػػػػػػوفَت كافػػػػػػة متطلبػػػػػػات العمليػػػػػػة التعليميػػػػػػة كفػػػػػػق احتياجػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كاؼبنػػػػػػاىج 

يػػػػػػػتم دبوجبهػػػػػػػا زبصػػػػػػػي  ميزانيػػػػػػػة  إليػػػػػػػة أككضػػػػػػػع برنػػػػػػػامج التحػػػػػػػديث ككضػػػػػػػع مقػػػػػػػًتح  الدراسػػػػػػػية الػػػػػػػيت مت

 تػػػػػػػػوفَت كافػػػػػػػػةخبصػػػػػػػػوص التصػػػػػػػػرؼ يف  لػػػػػػػػ دارةاػبطػػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػػة كمػػػػػػػػنح صػػػػػػػػالحيات  لتنفيػػػػػػػػذمسػػػػػػػػتقلة 

 االتفاقيات مع مؤسسات سوؽ العمل. كأجراءمتطلبات اؼبعهد 

وبتػػػػػػاج إلقػػػػػػرار ميزانيػػػػػػة لتنفيػػػػػػذىا كمػػػػػػنح صػػػػػػالحيات  تنفيػػػػػػذىافػػػػػػأف  اإلسػػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػػة  أرلكبػػػػػػالنظر  

سبكننػػػػػػا مػػػػػػن ازبػػػػػػاذ القػػػػػػرارات الالزمػػػػػػة لتنفيػػػػػػذىا كبالتػػػػػػارل أف أعػػػػػػداد خطػػػػػػة إسػػػػػػًتاتيجية يف ؾبػػػػػػاؿ ربػػػػػػدم 

التطػػػػػػػور اؼبسػػػػػػػتمر لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كمالحقػػػػػػػة التطػػػػػػػور التقػػػػػػػٍت كالتكنولػػػػػػػوجي يف ميػػػػػػػادين سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل 

صػػػػػالحيات كإمكانيػػػػػات سبكننػػػػػا مػػػػػن  إذلتػػػػػاج ألعػػػػػداد ـبرجػػػػػات تسػػػػػتطيع االلبػػػػػراط يف سػػػػػوؽ العمػػػػػل وب

كضػػػػػع خطػػػػػة إسػػػػػًتاتيجية كبالتػػػػػارل فػػػػػ دارة اؼبعهػػػػػد ملزمػػػػػة بتنفيػػػػػذ سياسػػػػػات التعلػػػػػيم اؼبهػػػػػٍت اؼبعتمػػػػػدة مػػػػػن 

 70اإلدارة اؼبختصة يف الوزارة.

بػػػػاف قػػػػد  مت ربديػػػػد االحتياجػػػػات  أفػػػػادعلػػػػي ذلػػػػك رئػػػػيس قسػػػػم التػػػػدريب باؼبعهػػػػد حيػػػػث  أكػػػػد كأيضػػػػا

سػػػػػوؽ العمػػػػػل يف  إليػػػػػواؼبسػػػػػتلزمات التدريبيػػػػػة كفػػػػػق اؼبنػػػػػاىج العلميػػػػػة كمػػػػػا توصػػػػػل لغػػػػػرض تػػػػػوفَت التدريبيػػػػػة 

للمعهػػػػػػد  اؼبسػػػػػتقلةؾبػػػػػاؿ زبصصػػػػػات اؼبعهػػػػػػد كفػػػػػق برنػػػػػػامج التنسػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػػل كتػػػػػوفَت اؼبيزانيػػػػػػة 

لتعاقػػػػػد مػػػػػع مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل ، كاكمنحػػػػػو الصػػػػػالحيات لتػػػػػوفَت اؼبعػػػػػدات كفػػػػػق تطػػػػػورات السػػػػػوؽ
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 ن العلمٌة بالمعهدوؤالد تابت / الصفة : مدٌر قسم الشخمع  ف(7/9/2014)مقابلة شخصٌة بتارٌخ  -
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كتدريبيػػػػػة  يػػػػػاـ بالتػػػػػدريب اؼبيػػػػػداين بسػػػػػوؽ العمػػػػػل كفػػػػػق خطػػػػػة علميػػػػػة ذات اختصاصػػػػػات اؼبعهػػػػػد مػػػػػن الق

 71متكاملة .

ـــــي تحصـــــل عليهـــــا الباحـــــث مـــــن مصـــــادرىا االساســـــيو فيمـــــا يخـــــص ملخـــــص البيانـــــات   -4 الت

 -المعهد لمواجهة تحديات سوق العمل: أعدىاالتي  اإلستراتيجيةالخطة 

تسػػػػػػتهدؼ تطػػػػػػوير كربػػػػػػديث  العمػػػػػػلعهػػػػػػد ؼبواجهػػػػػػة متطلبػػػػػػات سػػػػػػوؽ خطػػػػػػة إسػػػػػػًتاتيجية باؼبكضػػػػػػع  -أ

 يف : اؼبتمثلةعناصر العملية التعليمية كالتدريبية  

 . اإلدارة التعليمية كالتدريبيةرفع كفاءة  -1

 .لتجهيزات كاؼبساعدات التدريبية تطوير كربديث اؼبباين كا -2

 .ب ؼبواكبة احتياجات سوؽ العمل تطوير كربديث اؼبناىج كأساليب التدري -3

 .لتدريس كالتدريب تربويان كفنيان كتدريب ىي ات اإعداد  -4

 .ع كفاءة أخصائيو التوجيو اؼبهٍت رف -5

 .ث أساليب متابعة كتقييم التدريب تطوير كربدي -6

   .تنويع مصادر سبويل التعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت -7

 اإلدارةاعتمادىػػػػػػػػا مػػػػػػػػن  إذل للمعهػػػػػػػػد كربتػػػػػػػػاج  إسػػػػػػػػًتاتيجية أىػػػػػػػػداؼكضػػػػػػػػعت ىػػػػػػػػذه اػبطػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػق  

 اؼبركزية بالوزارة لغرض توفَت ؽبا اؼبيزانية اؼبستقلة.
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 اسماعٌل حسن / الصفة: رئٌس قسم التدرٌب بالمعهد مع ف(7/9/2014)مقابلة شخصٌة بتارٌخ -



107 

 

ترتكػػػػػػز اػبطػػػػػػة علػػػػػػي اؼبػػػػػػنهج التػػػػػػدرييب كاؼبػػػػػػدرب اؼبؤىػػػػػػل كعلػػػػػػى اؼبعػػػػػػدات التدريبيػػػػػػة كربػػػػػػديثها دبػػػػػػا ىػػػػػػو   

 موجود بسوؽ العمل .

عهػػػػػػد ؼبواجػػػػػػو الػػػػػػيت كضػػػػػعها اؼبفيػػػػػػذ اػبطػػػػػة إالسػػػػػػًتاتيجية الشػػػػػاملة بتنإمكانيػػػػػات اؼبعهػػػػػػد ال تسػػػػػمح  -ب

ربػػػػػػػديات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كبالتػػػػػػػارل فػػػػػػػاف اؼبعهػػػػػػػد يقػػػػػػػـو بتنفيػػػػػػػذ بعػػػػػػػ  مػػػػػػػن جزئياهتػػػػػػػا الػػػػػػػيت تسػػػػػػػمح لػػػػػػػو 

 اؼبادية بتنفيذىا. كاإلمكانياتالصالحيات 

أف رسػػػػػػم اػبطػػػػػػة إالسػػػػػػًتاتيجية ربتػػػػػػاج صػػػػػػالحيات ك ميزانيػػػػػػة ترصػػػػػػد لػػػػػػذلك كاؼبعهػػػػػػد لػػػػػػيس لديػػػػػػة  -ج

ت مركزيػػػػػػػػة ك اؼبيزانيػػػػػػػػة مركزيػػػػػػػػة.كبالتارل صػػػػػػػػالحيات لرسػػػػػػػػم سياسػػػػػػػػات كخطػػػػػػػػة إسػػػػػػػػًتاتيجية الف القػػػػػػػػرارا

اؼبعهػػػػػد قػػػػػاـ بتنفيػػػػػذ بعػػػػػ  مػػػػػن جزئياهتػػػػػا مثػػػػػل  العمػػػػػل علػػػػػى ربػػػػػديث بعػػػػػ  اؼبػػػػػواد التعليميػػػػػة  كربديػػػػػد 

ىي ػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس كاؼبػػػػػػػػػػوظفُت كاؼبعيػػػػػػػػػػدين كالشػػػػػػػػػػركع يف  أعضػػػػػػػػػػاءاحتياجػػػػػػػػػػات اؼبعهػػػػػػػػػػد اؼبسػػػػػػػػػػتقبلية مػػػػػػػػػػن 

 تنفيذىا.

 تحليل ومناقشة البيانات:

عػػػػػن طريػػػػػق   األساسػػػػػيةؿ البيانػػػػػات الػػػػػيت ربصػػػػػل عليهػػػػػا مػػػػػن مصػػػػػادرىا لقػػػػػد الحػػػػػ  الباحػػػػػث مػػػػػن خػػػػػال

مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ اؼبقابلػػػػػػػػة اتفقػػػػػػػػت  األساسػػػػػػػػيةىػػػػػػػػذه اؼبصػػػػػػػػادر  أفاؼبقابلػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػية ؼبصػػػػػػػػادر البحػػػػػػػػث ، 

ؼبواجهػػػػػػة متطلبػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كلكػػػػػػن دل يػػػػػػتم الشػػػػػػركع  إسػػػػػػًتاتيجيةعلػػػػػػي كجػػػػػػود خطػػػػػػة الشخصػػػػػػية 

 اؼبركزيػػػػػػة بػػػػػػالوزارة اإلدارةتوفرىػػػػػػا  أفالحتيػػػػػػاج اؼبعهػػػػػػد للميزانيػػػػػػة الػػػػػػيت هبػػػػػػب يف تنفيػػػػػػذ ىػػػػػػذه اػبطػػػػػػة نظػػػػػػرا 

اؼبعهػػػػػػد  أدارة تتحملػػػػػػوالسػػػػػػبب يف دلػػػػػػك ال  أفىػػػػػػده اؼبصػػػػػػادر  ذكػػػػػػرتكامػػػػػػل ، كلقػػػػػػد   تنفيػػػػػػذلتنفيػػػػػػذىا 
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زبصػػػػػػي  ميزانيػػػػػػة ال مػػػػػػن طػػػػػػرؼ  أرلاػبطػػػػػػة الػػػػػػيت ربتػػػػػػاج  لتنفيػػػػػػذالػػػػػػيت ال سبلػػػػػػك الصػػػػػػالحيات الكاملػػػػػػة 

عػػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػود فبتنفيػػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػػ  جزئياهتػػػػػػػػػػػا  أالؼبعهػػػػػػػػػػػد اؼبتواضػػػػػػػػػػػعة ال تسػػػػػػػػػػػمح ا إمكانيػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػوزارة ك

مػػػػػػػن تنفيػػػػػػػذ اؼبعهػػػػػػػد  أدارةال تسػػػػػػػتطيع كماليػػػػػػػة  أداريػػػػػػػةصػػػػػػػالحيات  أكميزانيػػػػػػػة مسػػػػػػػتقلة  ك صػػػػػػػالحيات 

 بشكل مشورل يواجو هبا متطلبات سوؽ العمل . اإلسًتاتيجيةاػبطة 

لػػػػػػػػػو الف اػبطػػػػػػػػػة  إسػػػػػػػػػًتاتيجيةخطػػػػػػػػػة  يتطلػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػودأىدافػػػػػػػػػو وبقػػػػػػػػػق  حػػػػػػػػػىتالربنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدرييب   أف 

 أسػػػػػػػس أفذلػػػػػػك يف اعبانػػػػػػب النظػػػػػػرم  أكردنػػػػػػابػػػػػػرامج التػػػػػػػدريب حيػػػػػػث  أسػػػػػػسىػػػػػػي مػػػػػػن  اإلسػػػػػػًتاتيجية

الطعػػػػػاين ؛كحسػػػػػن اضبػػػػػد( بػػػػػاف  ىنػػػػػاؾ ؾبموعػػػػػة مػػػػػن األسػػػػػس الػػػػػيت تقػػػػػـو الػػػػػدكتور)  أكػػػػػدالتػػػػػدريب كمػػػػػا 

 72-عليها برامج التدريب كمن ىذه األسس ما يلي:

 رييب كاضحة ككاقعيو.الربنامج التد أىداؼأف تكوف  -1  

 أف يليب التدريب حاجات تدريبية حقيقية. -2  

 تتوافر اؼبركنة كتتعدد االختبارات يف برامج التدريب. أف -3  

 أف تتسم عملية التدريب باالستمرارية. -4  

 أف يستثمر التدريب معطيات التقنيات الًتبوية. -5  

 .أىدافوأف يعتمد التدريب كسائل متعددة لتحقيق  -6  
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التدريبيػػػػػػة كلكػػػػػػن ال كجػػػػػػود ؽبػػػػػػا  اإلسػػػػػػًتاتيجيةكاف كانػػػػػػت موجػػػػػػود باػبطػػػػػػة  األسػػػػػػسكبالتػػػػػػارل فػػػػػػأف تلػػػػػػك 

بالربنػػػػػػػامج التػػػػػػػدرييب اغبػػػػػػػارل  الػػػػػػػذم ال يلػػػػػػػيب حاجػػػػػػػات التػػػػػػػدريب اغبقيقيػػػػػػػة الػػػػػػػيت تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ 

 أىدافػػػػػػػػوتعػػػػػػػػددة كمتنوعػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػق التقنيػػػػػػػػات الًتبويػػػػػػػػة كال يوجػػػػػػػػد بػػػػػػػػرامج م فيػػػػػػػػوالعمػػػػػػػػل كال تسػػػػػػػػتخدـ 

 للتدريب لكي تليب احتياجات سوؽ العمل . اإلسًتاتيجيةعدـ تنفيذ اػبطة  أرلدلك  كيعود

 -تقـو علي عدة مقومات كمن ىذه اؼبقومات : أفهبب  إسًتاتيجيةاػبطة  أفكما 

كاذباىػػػػػات التػػػػػدريب رظبيػػػػػا  أىػػػػػداؼاالرتبػػػػػاط بالسياسػػػػػة العامػػػػػة، كيعػػػػػٍت ذلػػػػػك أف تػػػػػرتبه سياسػػػػػة ك  -1

البعيػػػػػػػػدة كالقريبػػػػػػػػة للسياسػػػػػػػػة الًتبويػػػػػػػػة، كالنظػػػػػػػػاـ  األىػػػػػػػػداؼللدكلػػػػػػػػة، كب ، كالسياسػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةاألىػػػػػػػػداؼب

كذلػػػػػػػك مػػػػػػػن منطلػػػػػػػق أف التػػػػػػػدريب يف جػػػػػػػوىرة عمليػػػػػػػة  أداريػػػػػػػةالتعليمػػػػػػػي كأف يكػػػػػػػوف مػػػػػػػدعما بسياسػػػػػػػة 

 اجملتمع كحاجاتو . أىداؼتعليمية البد أف ترتبه ب

التػػػػػػدريب سػػػػػػلفا كتعلػػػػػػن للمتػػػػػػدربُت، علػػػػػػى  أىػػػػػػداؼأف يكػػػػػػوف التػػػػػػدريب ىادفػػػػػػا، دبعػػػػػػٌت أف ربػػػػػػدد  -2 

) اؼبتػػػػػػػدربُت كاؼبػػػػػػػدربُت( لكػػػػػػػي  أف يكػػػػػػػوف ربديػػػػػػػد اؽبػػػػػػػدؼ متفقػػػػػػػا عليػػػػػػػو بػػػػػػػُت طػػػػػػػريف العمليػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػة

 تتحقق الفائدة اؼبرجوة من التدريب.

الصػػػػػػػعوبة،  إذلأف يكػػػػػػػوف التػػػػػػػدريب متػػػػػػػدرجا، كتراكميػػػػػػػا كمسػػػػػػػتمرا، أم أف يتػػػػػػػدرج مػػػػػػػن السػػػػػػػهولة  -3 

 يقتصر على مدة معينة.كمتتابعا كمستمرا ال 
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أف يكػػػػػػػوف التػػػػػػػدريب متطػػػػػػػورا، أم أف تتطػػػػػػػور اؼبػػػػػػػادة التدريبيػػػػػػػة كأسػػػػػػػلوب التػػػػػػػدريب، كطريقتػػػػػػػو دبػػػػػػػا  -4 

 73يكفل استخداـ تقنيات التكنولوجيا الًتبوية اؼبعاصرة.

كاملػػػػػة   أىػػػػػدافهاكوبقػػػػػق  تنفيػػػػػذىابرنػػػػػامج مهػػػػػم جػػػػػذا يكفػػػػػل سػػػػػالمة  أرلاػبطػػػػػة وبتػػػػػاج  تنفيػػػػػذ أفكمػػػػػا 

 أكمػػػػػػن مواجهػػػػػػة كافػػػػػػة ربػػػػػػديات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل سػػػػػػوء كانػػػػػػت علػػػػػػي مسػػػػػػتوم اؼبعهػػػػػػد  دبػػػػػػا يبكػػػػػػن اؼبعهػػػػػػد

علػػػػػػي مسػػػػػػتوم سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كتطػػػػػػوره اؼبتسػػػػػػارع كىػػػػػػذا الربنػػػػػػامج ىػػػػػػو برنػػػػػػامج التقػػػػػػومي اؼبسػػػػػػتمر الػػػػػػذم 

قػػػػػػػد تطػػػػػػػراء  إشػػػػػػػكالياتمعاعبػػػػػػػة أم لضػػػػػػػماف تنفيػػػػػػػذىا ك  اإلسػػػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػػػة  تنفيػػػػػػػذيرافػػػػػػػق  أفهبػػػػػػػب 

كىػػػػػو يكفػػػػػل تقػػػػػومي اؼبنػػػػػاىج كمػػػػػدم  اإلسػػػػػًتاتيجيةتنفيػػػػػذىا ككػػػػػذلك يعتػػػػػرب جػػػػػزء مهػػػػػم مػػػػػن اػبطػػػػػة  ءاأتنػػػػػ

للجانػػػػػب العملػػػػػي كالفػػػػػٍت كالتقػػػػػٍت كمػػػػػا ىػػػػػو موجػػػػػود بسػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك تقػػػػػومي الربنػػػػػامج  اكمالئمتهػػػػػ

للمػػػػػنهج كسػػػػػوؽ العمػػػػػل معػػػػػا ككػػػػػذلك التقػػػػػومي اؼبسػػػػػتمر للمعلمػػػػػُت كاؼبػػػػػدربُت  مسػػػػػايرتوالتػػػػػدرييب لضػػػػػماف 

كىػػػػػػػو  اإلسػػػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػػػة  أىػػػػػػػداؼعلػػػػػػػي حػػػػػػػذا سػػػػػػػواء لضػػػػػػػماف رفػػػػػػػع الكفػػػػػػػاءة دبػػػػػػػا وبقػػػػػػػق  يػػػػػػػُتكاإلدار 

 قد تظهر يف ىذا اعبانب . إشكالياتالتقومي اؼبستمر كفق خطة مدركسة كبرنامج ؿبدد يعاجل 

حكػػػػػػػم بدقػػػػػػػة  إصػػػػػػػدار تسػػػػػػػتهدؼعمليػػػػػػػة  أسػػػػػػػاسعمليػػػػػػػة منهجيػػػػػػػة تقػػػػػػػـو علػػػػػػػي  بأنػػػػػػػوفػػػػػػػالتقومي يعػػػػػػػرؼ 

ت كـبرجػػػػػػات أم نظػػػػػػػاـ تربػػػػػػوم كمػػػػػػن مت ربديػػػػػػد جوانػػػػػػب القػػػػػػػوة كموضػػػػػػوعية علػػػػػػي مػػػػػػذخالت كعمليػػػػػػا
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مػػػػا قػػػػد يػػػػتم الكشػػػػف عنػػػػو مػػػػن نقػػػػاط  إلصػػػػالحقػػػػرارات مناسػػػػبة  الزبػػػػاذكالقصػػػػور يف كػػػػل منهمػػػػا سبهيػػػػدا 

 74الضعف كالقوة .

دبعػػػػػٍت  أكاػبطػػػػػة ىػػػػػو عػػػػػدـ كجػػػػػود ميزانيػػػػػة مسػػػػػتقلة  ىػػػػػذه تنفيػػػػػذ أمػػػػػاـالػػػػػيت تقػػػػػف حائػػػػػل  اإلشػػػػػكالية أمػػػػػا

 أدارةللمعهػػػػػػد كاف  مسػػػػػػتقلةحيػػػػػػث اكػػػػػػذت البيانػػػػػػات عػػػػػػدـ كجػػػػػػود ميزانيػػػػػػة  اإلسػػػػػػًتاتيجيةسبويػػػػػػل اػبطػػػػػػة 

اػبطػػػػػػة كلػػػػػػيت سػػػػػػيكوف عػػػػػػدـ  ىػػػػػػذه لتنفيػػػػػػذالعليػػػػػػا بػػػػػػالوزارة زبصػػػػػػي  ميزانيػػػػػػة  اإلدارةاؼبعهػػػػػػد تنتظػػػػػػر مػػػػػػن 

زبصػػػػػي  جػػػػػزء منهػػػػػا قػػػػػد يشػػػػػكل عػػػػػائق قػػػػػد يبنػػػػػع تنفيػػػػػذ تلػػػػػك اػبطػػػػػة كبالتػػػػػارل يػػػػػرم  أكاؼبوافقػػػػػة عليهػػػػػا 

ضػػػػػػركرم البحػػػػػػث عػػػػػػن مصػػػػػػادر سبويػػػػػػل بديلػػػػػػة للمعهػػػػػػد لكػػػػػػي يواجػػػػػػو هبػػػػػػا ربػػػػػػديات مػػػػػػن ال أفالباحػػػػػػث 

اؼبعهػػػػػػد فػػػػػػٍت كتقػػػػػػٍت حيػػػػػػث يبكػػػػػػن  أفكدبػػػػػػا  اإلسػػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػػة  كتنفيػػػػػػذتطػػػػػػور سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل اؼبتسػػػػػػارع 

يف  األقػػػػػلللمعهػػػػػد يسػػػػػتفاد منػػػػػة علػػػػػي  إضػػػػػايف كػػػػػدخل اإلنتػػػػػاجيتسػػػػػخَت الػػػػػورش كاؼبعػػػػػدات يف اعبانػػػػػب 

يػػػػػػػػل كالشػػػػػػػػراكة مػػػػػػػػع للتمو  أخػػػػػػػػرمهبػػػػػػػػب البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػن مصػػػػػػػػادر  كأيضػػػػػػػػاعمليػػػػػػػػات الصػػػػػػػػيانة كالتطػػػػػػػػور 

اؼبعاىػػػػػد لكػػػػػي  ىػػػػػذهسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل كالشػػػػػركات مػػػػػثال حبيػػػػػث تكػػػػػوف ؽبػػػػػا بػػػػػرامج مشػػػػػًتكة مػػػػػع مؤ 

 هبا التطور اؼبتسارع يف سوؽ العمل .   تواجو

 يستخل  الباحث التارل: عد اؼبناقشة كالتحليل كب

تعليميػػػػػػػة كتدريبيػػػػػػػة باؼبعهػػػػػػد ؼبواجهػػػػػػػة التحػػػػػػػديات الػػػػػػيت يفرضػػػػػػػها التطػػػػػػػور  إسػػػػػػًتاتيجيةكجػػػػػػود خطػػػػػػػة  -1

 اؼبستمر يف سوؽ العمل تنقصها اؼبيزانية اؼبستقلة لتنفيذىا

                                                 
74

، 1:ط  1999، مكتبة ابن رشد ، الرٌاض الموسوعة العربٌة لمصطلحات التربٌة والتكنولوجٌا والتعلٌمماهر اسماعٌل صبري،  -

 21ص:
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موجػػػػػودة فقػػػػػه يف اػبطػػػػػة  األسػػػػػسكىػػػػػذه  األسػػػػػسالربنػػػػػامج التػػػػػدرييب يقػػػػػـو علػػػػػي ؾبموعػػػػػة مػػػػػن  أف -2

غػػػػػػَت متكامػػػػػػل لعػػػػػػدـ تنفيػػػػػػذ  نػػػػػػوألللمعهػػػػػػد كلكػػػػػػن الربنػػػػػػامج اغبػػػػػػارل يعػػػػػػاين مػػػػػػن القصػػػػػػور  اإلسػػػػػػًتاتيجية

 اػبطة بشكل مشورل.

مسػػػػػػبقا كىػػػػػػذه  إليهػػػػػػا اإلشػػػػػػارةالربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب يقػػػػػػـو علػػػػػػي ؾبموعػػػػػػة مػػػػػػن اؼبقومػػػػػػات الػػػػػػيت مت  أف -3

اؼبقومػػػػػػات ال كجػػػػػػود ؽبػػػػػػا يف الربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب اغبػػػػػػارل كلكػػػػػػن مت تضػػػػػػمينها يف اػبطػػػػػػة اؼبوضػػػػػػوعة ؼبواجػػػػػػو 

 بػػػػػػاإلدارةربػػػػػػديات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل مرىػػػػػػوف تنفيػػػػػػذىا  سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كلكػػػػػػن تبقػػػػػػى ىػػػػػػذه اػبطػػػػػػة كمواجهػػػػػػة

 .اؼبركزية اليت تشرؼ على اؼبعاىد الفنية بالوزارة لتوفَت اؼبيزانية ؽبا

يتسػػػػػػػم   الػػػػػػػذمؼبواجهػػػػػػػة ربػػػػػػػديات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل  أالسػػػػػػػًتاتيجيوعػػػػػػػدـ الشػػػػػػػركع يف تنفيػػػػػػػذ اػبطػػػػػػػة   أف 

التطػػػػػػور كتسػػػػػػايره ؼبواجهتػػػػػػو تالحػػػػػػق ىػػػػػػذا  إسػػػػػػًتاتيجيةيتطلػػػػػػب كضػػػػػػع خطػػػػػػة  الػػػػػػذمبالتسػػػػػػارع كالتطػػػػػػور 

 اإلمكانيػػػػػػػػػات أرليفتقػػػػػػػػػر  الػػػػػػػػػذمعلػػػػػػػػػي ـبرجػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذا اؼبعهػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػوف ؽبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػردكد سػػػػػػػػػليب سػػػػػػػػػوؼ 

  تواجػػػػػوالباحػػػػػث حػػػػػىت تكػػػػػوف اػبطػػػػػة مبوذجيػػػػػة  كبالتػػػػػارل يػػػػػرم اإلسػػػػػًتاتيجيةكالصػػػػػالحيات لتنفيػػػػػذ اػبطػػػػػة 

 -: األيتهبب مراعاة  كافة التحديات

 . كحاجاتوع اجملتم أىداؼيكوف اؼبخطه االسًتاتيجي مرتبه ب أف -أ

 للتدريب كاالحتياجات التدريبية . اإلسًتاتيجية أىداؼوبدد  أف -ب

 كمستمرأ. كتراكميا متدرجايكوف الربنامج التدرييب  أف -ج

 . اغبديثةاستخداـ تقنيات التكنولوجيا  -د
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 الربه بُت سياسات اؼبعهد كاحتياجات سوؽ العمل . -ق

مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ  االسػػػػػػػاتدة أداءاؼبقاربػػػػػػػة بالكفايػػػػػػػات يف عمليػػػػػػػة التػػػػػػػدريب كربسػػػػػػػُت  إسػػػػػػػًتاتيجيةتبػػػػػػػٍت  -ح

 الدكرات التدريبية اؼبستمرة .

تكػػػػػػػػوف خطػػػػػػػػة موحػػػػػػػػدة لكػػػػػػػػل اؼبعاىػػػػػػػػد الفنيػػػػػػػػة ذات  أفباؼبعهػػػػػػػػد هبػػػػػػػػب   إالسػػػػػػػػًتاتيجيةاػبطػػػػػػػػة  أف -ط

 كإداراتاؼبركزيػػػػػػػة  اإلدارات كتنفيػػػػػػػذىانفػػػػػػػس االختصػػػػػػػاص ربقػػػػػػػق اعبػػػػػػػودة الشػػػػػػػاملة يشػػػػػػػًتؾ يف كضػػػػػػػعها 

 اؼبعاىد التقنية التابعة ؽبا كترصد ؽبا ميزانية متكاملة .

ال ىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالػػػػػػوزارة اؼبختصػػػػػػة حػػػػػػىت كاؼبػػػػػػارل كالعالقػػػػػػة بػػػػػػُت اؼبعا اإلدارم  معاعبػػػػػػة الوضػػػػػػع هبػػػػػػب  -م

 قباح اؼبخطه االسًتاتيجي . أماـتقف حجر عثرة 

ضػػػػػركرة البحػػػػػث عػػػػػن مصػػػػػادر سبويػػػػػل بديلػػػػػة مثػػػػػل الشػػػػػراكة مػػػػػع مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككػػػػػذلك  -ؾ

اؼبعهػػػػد كػػػػالورش كاؼبعامػػػػل كغَتىػػػػا كالػػػػيت قػػػػد تكػػػػوف رافػػػػدا ماليػػػػا يسػػػػتفاد  إمكانيػػػػاتمػػػػن  الػػػػذايتالتمويػػػػل 

 منو اؼبعهد.
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 للمعهد العارل للمهن الشاملة سرت اإلسًتاتيجية( اػبطة 2شكل )



 اٌّسزٛيبد



 اٌخطخاٌّسزٙذفخ



إٌّب٘حاٌذراسيخ

 ٚاٌزذريجيخ

إٌّب٘حإٌظزيخٚاٌعٍّيخ

ٚ

 اٌجزٔبِحاٌزذريجي

.ٚضعٚرطٛيزٚرسذيذإٌّب٘حاٌذراسيخ

.ٚضعثزٔبِحرذريجييزٛافكِعاٌدبٔت

إٌظزيٚسٛقاٌعًّ.

 .اٌزمٛيُاٌّسزّزٌٍجزٔبِحاٌزعٍيّيٚاٌزذريجي



 اٌجزٔبِح



 اٌّٛارداٌجشزيخ

.اٌّعٍّيٓ

.اٌّذرثيٓ

 .اٌّٛظفيٓٚاإلدارييٓ

االززيبخبد

اإلداريخٚ

اٌزعٍيّيخ

 ٚاٌزذريجيخ

اإلداريخٚاٌّبٌيخ.اإلِىبٔيبد

.االززيبخبداٌزعٍيّيخ

 .االززيبخبداٌزذريجيخ

.أعبدحرأ٘يًاٌّعٍّيٓٚاٌّذرثيٓرزثٛيب

ٚعٍّيبٚاٌزمٛيُاٌّسزّزٌزفعوفبءرُٙ

.اشززاطاٌزعييٓعٍياٌّؤً٘ٚاٌخجزح

 .ألبِخاٌذٚراداٌزأ٘يٍيخٌدّيعوٛادراٌّعٙذ

.رٛفيزاٌّيشأيخاٌّسزمٍخٌٍّعٙذِٕٚر

صالزيبدإداريخِسزمٍخ

.رٛفيزاٌٛسبئًاٌزعٍيّيخاٌسذيثخ

.رٛفيزاٌٛرشٚاٌّعبًِاٌسذيثخ

 .اٌزمٛيُاٌّسزّزٌٍجزاِحاٌزذريجيخ

 

 الخطة اإلستراتيجية
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تـــــأثير االنفصـــــام أو التنســـــيق والتعـــــاون بـــــين مؤسســـــات التكـــــوين المهنـــــي وقطاعـــــات ســـــوق  -3

 العمل على الكفايات المهنية المطلوبة وذلك على النحو التالي:

بسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل فهػػػػػػي الػػػػػػيت تػػػػػػوفر الكفايػػػػػػات ك  كثيقػػػػػػةتأسػػػػػػيس اؼبعاىػػػػػػد الفنيػػػػػػة كالتقنيػػػػػػة لػػػػػػو عالقػػػػػػة  أف

تػػػػػػنعكس علػػػػػػي الواقػػػػػػع مػػػػػػن  أفهبػػػػػػب  الوثيقػػػػػػةىػػػػػػذه العالقػػػػػػة  أفالكػػػػػػوادر الػػػػػػيت تػػػػػػدير سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ، 

ذلػػػػػك دل يكػػػػػن موجػػػػػود علػػػػػي ارض الواقػػػػػع حيػػػػػث  أف أالخػػػػػالؿ كجػػػػػود صػػػػػيغ تعػػػػػاكف كتنسػػػػػيق بينهمػػػػػا 

 أمكعػػػػػػػدـ كجػػػػػػػود  عاىػػػػػػػد كمؤسسػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل ىػػػػػػػي عالقػػػػػػػة  انفصػػػػػػػاؿ تػػػػػػػاـ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػُت اؼب أف

اؼبباشػػػػػر يف  تػػػػأثَتهات التعليميػػػػػة اؼبهنيػػػػة كىػػػػػذا كػػػػاف لػػػػػو سػػػػسؤ نسػػػػيق بػػػػُت مؤسسػػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػػل كاؼبالت

االهبػػػػػايب علػػػػػى اؼبعاىػػػػػد  األثػػػػػرحيػػػػػث إف التنسػػػػػيق بيػػػػػنهم سػػػػػوؼ يكػػػػػوف لػػػػػو ، ـبرجػػػػػات اؼبعاىػػػػػد الفنيػػػػػة 

كػػػػػػػوادر مؤىلػػػػػػػة لسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل حيػػػػػػػث تعػػػػػػػاكف ىػػػػػػػذه   ب عػػػػػػػدادكسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل الػػػػػػػذم سػػػػػػػوؼ يػػػػػػػنعكس 

يسػػػػػاعد اؼبعاىػػػػػد الفنيػػػػػة يف  كضػػػػػع  أفاؼبؤسسػػػػػات خاصػػػػػة فيمػػػػػا يتعلػػػػػق بالربنػػػػػامج التػػػػػدرييب  مػػػػػن شػػػػػأنو 

مػػػػػػػػػنهج كبرنػػػػػػػػػامج متكامػػػػػػػػػل يناسػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل ككػػػػػػػػػذلك ربديػػػػػػػػػد متطلبػػػػػػػػػات الربنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػدرييب 

ريب  اؼبيػػػػػػػػػداين مػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػذه كضػػػػػػػػػع برنػػػػػػػػػامج التػػػػػػػػػد ككربػػػػػػػػػديث معداتػػػػػػػػػو بالتنسػػػػػػػػػيق مػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل 

اثػػػػػػر بشػػػػػػكل مباشػػػػػػر يف ـبرجػػػػػػات  التنسػػػػػػيقاؼبؤسسػػػػػػات كالتعػػػػػػاكف معهػػػػػػم يف ذلػػػػػػك كبالتػػػػػػارل فػػػػػػاف عػػػػػػدـ 

ككػػػػػػػػذلك ربديػػػػػػػػد  كالتدريبيػػػػػػػػةككػػػػػػػػذلك موضػػػػػػػػوع كضػػػػػػػػع كربػػػػػػػػديت كتطػػػػػػػػوير العمليػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة اؼبعهػػػػػػػػد 

الطػػػػػػالب يف موضػػػػػػوع اؼبنػػػػػػاىج  كىػػػػػػذا ىػػػػػػو مػػػػػػا يعػػػػػػاين منػػػػػػو اؼبعهػػػػػػد يف زبػػػػػػريج  االحتياجػػػػػػات التدريبيػػػػػػة 
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كذلػػػػػػػػك بفعػػػػػػػػل عػػػػػػػػدـ اؼبعػػػػػػػػدات كالتقنيػػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػػتخدمة يف سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل تػػػػػػػػدريبهم مػػػػػػػػع  اليتناسػػػػػػػػب

 التنسيق كالتعاكف بينهم.

تنسػػػػػيق مػػػػػع  أمبعػػػػػدـ كجػػػػػود  أفػػػػػادالبيانػػػػػات ربصػػػػػل عليهػػػػػا الباحػػػػػث مػػػػػن مػػػػػدير اؼبعهػػػػػد الػػػػػذم  كىػػػػػذه

 ىػػػػػذهكاف كجػػػػػود  سػػػػػوؽ العمػػػػػل ككجػػػػػود انفصػػػػػاؿ تػػػػػاـ بينهمػػػػػا كىػػػػػذا بػػػػػدكرة اثػػػػػر علػػػػػي ـبرجػػػػػات اؼبعهػػػػػد

سػػػػػوؼ يكلػػػػػف مؤسسػػػػػات سػػػػػق العمػػػػػل اعبهػػػػػد كالوقػػػػػت بػػػػػدكف تنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل  اؼبخرجػػػػػات

الػػػػػػػيت يعػػػػػػػاين  اإلشػػػػػػػكاليةكىػػػػػػػذه ىػػػػػػػي  تػػػػػػػأىيلهم علػػػػػػػي التقنيػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػتخدمة يف سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل إلعػػػػػػػادة

كاف الكفايػػػػػػات اؼبطلوبػػػػػػة مػػػػػػن ـبرجػػػػػػات اؼبعهػػػػػػد منهػػػػػػا اؼبعهػػػػػػد كىػػػػػػو عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل .

 75مع سوؽ العمل لن يتم زبريج طالب جاىزين لاللبراط يف سوؽ العمل.بدكف تنسيق 

 -:أفمدير الشؤكف العلمية علي  أكدككذلك 

تشػػػػػػًتؾ جهػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل  أفمتكامػػػػػػل للمعهػػػػػػد هبػػػػػػب  تعليمػػػػػػي كتػػػػػػدرييب مػػػػػػنهج مبػػػػػػوذجي إعػػػػػػداد

 مخرجػػػػػػاتلل كالتطبيقػػػػػػي ىػػػػػػي اؼبسػػػػػػتفيد مػػػػػػن ـبرجػػػػػػات اؼبعهػػػػػػد كىػػػػػػو اؼبيػػػػػػداف العملػػػػػػي ألهنػػػػػػايف كضػػػػػػعو 

كاؼبشػػػػكالت الػػػػيت نعػػػػاين منهػػػػا ىػػػػي االنفصػػػػاـ بػػػػُت سػػػػوؽ العمػػػػل  اإلشػػػػكاليات أىػػػػمف مػػػػن أكبالتػػػػارل فػػػػ

 76كاؼبعاىد اؼبهنية.

اف التنسػػػػيق مػػػػػع بػػػػ أفػػػػاداؼبػػػػوارد البشػػػػرية كالتػػػػدريب بالشػػػػػركة  علػػػػي ىػػػػذا حيػػػػث  أدارةمػػػػدير  أكػػػػد كأيضػػػػا

مػػػػػن تكنولوجيػػػػػا  إليػػػػػةكمػػػػػا توصػػػػػل  ربػػػػػه برنػػػػػامج التػػػػػدريب كاؼبػػػػػنهج مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػليف اؼبعاىػػػػػد مهػػػػػم 
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 ( مع عبدهللا محمد الغناي / الصفة مدٌر المعهد2014-9-8مقابلة شخصٌة بتارٌخ ) -
67

 ( مع خالد تابت مدٌر الشؤون العلمٌة بالمعهد2012-9-8مقابلة شخصٌة بتارٌخ ) -
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 أرلمؤسسػػػػػػات سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ربتػػػػػػاج  أف شػػػػػػًتكة حيػػػػػػثاؼب ثػػػػػػارهأ لػػػػػػويف ؾبػػػػػػاؿ التشػػػػػػغيل عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق 

يف بعػػػػػػػ  التقنيػػػػػػػات الػػػػػػػيت دل تتػػػػػػػدرب عليهػػػػػػػا اؼبخرجػػػػػػػات للخػػػػػػػرهبُت  كتػػػػػػػأىيليبرنػػػػػػػامج تػػػػػػػدرييب   كضػػػػػػػع

 77. الدراسة باؼبعهد أتناء

تعػػػػاين منهػػػػا الشػػػػركة مػػػػن  إشػػػػكاليةشػػػػكل كىػػػػذا ياؼبعاىػػػػد كالشػػػػركة  ىػػػػذهال يوجػػػػد تعػػػػاكف كتنسػػػػيق بػػػػُت  

اؼبخرجػػػػػات يف ؾبػػػػػاؿ العمػػػػػل كخاصػػػػػة علػػػػػى معػػػػػدات الشػػػػػركة الػػػػػيت تسػػػػػتخدمها يف  تأىيػػػػػل أعػػػػػادةخػػػػػالؿ 

 78سوؽ العمل .

 ملخص البيانات :

 أف عدـ التنسيق بُت اؼبعهد كسوؽ العمل كاف لو الثاثَت اؼبباشر يف ـبرجات اؼبعهد الفنية  -أ

أف عػػػػػػػدـ التنسػػػػػػػيق مػػػػػػػع سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كػػػػػػػاف لػػػػػػػو ثػػػػػػػاثَت مباشػػػػػػػر يف اؼبنػػػػػػػاىج التعليميػػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػػة  -ب

 التطور اؼبستمر يف سوؽ العمل. تالءـحبيث 

أف عػػػػػػػػدـ التنسػػػػػػػػيق ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم سػػػػػػػػبب يف عػػػػػػػػدـ تأىيػػػػػػػػل الطػػػػػػػػالب يف االلبػػػػػػػػراط بسػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل  -ج

 كربقيق الغايات اؼبطلوبة.

كهربػػػػػاء ( جعػػػػػل مػػػػػن مؤسسػػػػػات سػػػػػوؽ العمػػػػػل تعمػػػػػل عػػػػػدـ التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل )شػػػػػركة ال -د

 على أعادة تأىيل ـبرجات مؤسسات التعليم اؼبهٍت.
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 باء سرت. حسٌن مٌالد / الصفة :مدٌر ادارة الموارد البشرٌة والتشغٌل بشركة الكهر( مع 2014-8-6مقابلة شخصٌة بتارٌخ ) -

 
 م التدريب بالشركةساصنيبة الصفة مدير ق ابوبكر ( مع2014-8-7مقابلة شخصية بتاريخ )-78
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التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل سػػػػػػاعد يف أعػػػػػػداد مػػػػػػنهج مبػػػػػػوذجي متكامػػػػػػل كربػػػػػػه برنػػػػػػامج التػػػػػػدريب  -ق

 بسوؽ العمل كساعد يف أعداد الكوادر اؼبؤىلة من اػبرهبُت علي االلبراط يف سوؽ العمل.

 : تحليل البيانات

التنسػػػػػيق كالتعػػػػػاكف بػػػػػُت مؤسسػػػػػات التكػػػػػوين اؼبهػػػػػٍت كقطاعػػػػػات سػػػػػوؽ  أككيػػػػػف يػػػػػنعكس االنفصػػػػػاؿ    

 ؟العمل على الكفايات اؼبهنية اؼبطلوبة

الباحػػػػػث حيػػػػػث  الحظػػػػػوللبحػػػػػث متوافقػػػػػة كمتطابقػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا  االساسػػػػػيواؼبصػػػػػادر  تبػػػػػااهبالقػػػػػد كانػػػػػت 

عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل كػػػػػػاف لػػػػػػو تػػػػػػأثَت سػػػػػػليب علػػػػػػي ـبرجػػػػػػات  أفىػػػػػػذه اؼبصػػػػػػادر  أكػػػػػػدت

هبعػػػػػػل مػػػػػػن  أفاؼبعهػػػػػػد كعلػػػػػػي برنػػػػػػامج التػػػػػػدريب باؼبعهػػػػػػد كعلػػػػػػي اؼبنػػػػػػاىج التعليميػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػة ، حيػػػػػػث 

 أرلؤدم كبالتػػػػػػػارل فػػػػػػأف عػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق يػػػػػػػ ،الربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب  كالتعليمػػػػػػي يػػػػػػػثالئم مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل 

متكامػػػػػل كربػػػػػه  مبػػػػػوذجيمػػػػػنهج  أعػػػػػدادؼبنشػػػػػودة فالتنسػػػػػيق  يعػػػػػٍت ا اتالكفايػػػػػ ك عػػػػػدـ ربقيػػػػػق الغايػػػػػات

كػػػػػوادر مؤىلػػػػػة مػػػػػن اػبػػػػػرهبُت لاللبػػػػػراط يف سػػػػػوؽ   أعػػػػػدادبرنػػػػػامج التػػػػػدريب بسػػػػػوؽ العمػػػػػل كيسػػػػػاعد يف 

 العمل.

ـبرجػػػػػات  أعػػػػػداديف  كأساسػػػػػيالتنسػػػػػيق مهػػػػػم جػػػػػدا  أفكبالتػػػػػارل يتضػػػػػح للباحػػػػػث مػػػػػن تلػػػػػك  البيانػػػػػات 

سػػػػػػػابقا يف اعبانػػػػػػػب النظػػػػػػػرم  إليػػػػػػػو اإلشػػػػػػػارةمت  مػػػػػػا تسػػػػػػتجيب غباجػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل . كمػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ

التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل سػػػػػيحقق  أف أرل اإلشػػػػػارةفيمػػػػػا ىبػػػػػ  التنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػوؽ العمػػػػػل فقػػػػػد مت 

مسػػػػػاعدة الطػػػػػالب علػػػػػى تعلػػػػػم اؼبعػػػػػارؼ كاؼبهػػػػػارات الػػػػػيت تػػػػػؤىلهم  يف مقػػػػػدمتها األىػػػػػداؼلعديػػػػػد مػػػػػن ا
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اؼبعػػػػػػارؼ كاؼبهػػػػػػارات اؼبتصػػػػػػلة بالعمػػػػػػل بالطػػػػػػالب ، تزكيػػػػػػد للحصػػػػػػوؿ علػػػػػػى العمػػػػػػل يف اؼبسػػػػػػتقبل القريػػػػػػب

مواجهػػػػػػة التغػػػػػػَتات الػػػػػػيت ربػػػػػػدث يف الػػػػػػنظم االقتصػػػػػػادية ،ك مباشػػػػػػرة كىػػػػػػذا يشػػػػػػجعهم علػػػػػػى الػػػػػػتعلم الذايت

إعػػػػػػػداد  إذل  كاالجتماعيػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة للتقػػػػػػػدـ العلمػػػػػػػي كالتكنولػػػػػػػوجي يف ـبتلػػػػػػػف اؼبيػػػػػػػادين، كالػػػػػػػيت ربتػػػػػػػاج 

 خاص.

عليميػػػػػة خبػػػػػربات مواقػػػػػع العمػػػػػل الفعليػػػػػة، مسػػػػػاعدة اؼبدرسػػػػػُت علػػػػػى ربػػػػػه دركسػػػػػهم كمػػػػػوادىم التكػػػػػذلك 

 ككثرة الربه ىذه تعٍت أف ىذه الربامج ستكوف أكثر قباحا.

تغذيػػػػػة راجعػػػػػة  تفيػػػػػد  إذلزيػػػػػادة االتصػػػػػاؿ بػػػػػُت اؼبدرسػػػػػُت كقطاعػػػػػات اإلنتػػػػػاج كاػبػػػػػدمات يػػػػػؤدم بػػػػػدكره ك 

 يف تطوير الربامج الدراسية لتتالءـ مع متطلبات العمل.

 الكفايػػػػػػاتالكػػػػػوادر  أعػػػػػدادلتنسػػػػػيق مػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػل مػػػػػن ضػػػػػػركرات ا أفالبيانػػػػػات قبػػػػػػد  أرلكبػػػػػالنظر 

كجػػػػػود مثػػػػػل ىػػػػػذه اؼبعاىػػػػػد اؼبهنيػػػػػة الػػػػػيت هتػػػػػدؼ  أىػػػػػداؼالػػػػػيت وبتاجهػػػػػا كيتطلبهػػػػػا سػػػػػوؽ العمػػػػػل كربقػػػػػق 

 أال يتػػػػػػػػػأتىلسػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل كىػػػػػػػػػذا ال  فنيػػػػػػػػػان ذبهيػػػػػػػػػز ـبرجػػػػػػػػػات يسػػػػػػػػػتوعبها سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل كجػػػػػػػػػاىزة  أرل

االنفصػػػػاؿ كعػػػػدـ التنسػػػػيق مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل ىػػػػو الػػػػذم جعػػػػل  أفبالتنسػػػػيق مػػػػع سػػػػوؽ العمػػػػل حيػػػػث 

تعػػػػػػػاين منػػػػػػػة ىػػػػػػػذه  مػػػػػػػن ىػػػػػػػذه اؼبخرجػػػػػػػات غػػػػػػػَت جػػػػػػػاىزة لاللبػػػػػػػراط مباشػػػػػػػرة بسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كىػػػػػػػو مػػػػػػػا

كبالتػػػػػػارل يتوجػػػػػػب  سػػػػػػرتلػػػػػػة يف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة كىػػػػػػو اؼبعهػػػػػػد العػػػػػػارل للمهػػػػػػن الشػػػػػػاملة ثمتاؼبؤسسػػػػػػات اؼب

يف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة كىػػػػػػي شػػػػػػركة  ؼبتمثػػػػػػلاضػػػػػػركرة التنسػػػػػػيق الكامػػػػػػل بػػػػػػُت ىػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػد كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل 

تضػػػػػػػع برنػػػػػػػامج  أفاؼبركزيػػػػػػػة  اإلدارةالكهربػػػػػػػاء باعتبارىػػػػػػػا احػػػػػػػد مؤسسػػػػػػػات سػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كهبػػػػػػػب علػػػػػػػي 
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مػػػػػػػػػػنح  أككزبطػػػػػػػػػيه اسػػػػػػػػػػًتاتيجي لػػػػػػػػػػربه ىػػػػػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػػل حسػػػػػػػػػػب التخصصػػػػػػػػػػات 

امج اتفاقيػػػػػػػػات التنسػػػػػػػػيق يف كضػػػػػػػػع اػبطػػػػػػػػه كالػػػػػػػػرب  أجػػػػػػػػراءىػػػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػػػد يف  إلدارةصػػػػػػػػالحيات كاملػػػػػػػػة 

 التدريبية مع مؤسسات سوؽ العمل .  

النتػػػػػػائج  أرلالثالػػػػػػث يصػػػػػػل الباحػػػػػػث  السػػػػػػؤاؿالباحػػػػػػث مػػػػػػن ربليػػػػػػل بيانػػػػػػات  بػػػػػػوكمػػػػػػن خػػػػػػالؿ مػػػػػػا قػػػػػػاـ 

 التالية:

اؼبعهػػػػػػد اغباليػػػػػػة ىػػػػػػو عػػػػػػدـ كجػػػػػػود أم  التنسػػػػػػيق دبعػػػػػػٍت االنفصػػػػػػاؿ التػػػػػػاـ بػػػػػػُت اؼبعهػػػػػػد  إشػػػػػػكالية أف -1

سػػػػػػػاىم يف التحػػػػػػػديات الػػػػػػػيت يواجههػػػػػػػا اؼبعهػػػػػػػد كبالتػػػػػػػارل فػػػػػػػأف االنفصػػػػػػػاؿ  الػػػػػػػذم كسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل كىػػػػػػػو

 السلبية .  أثاره لوكعدـ التنسيق 

االنفصػػػػػػاؿ كعػػػػػػدـ التنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ىػػػػػػو الػػػػػػذم  أفالتنسػػػػػػيق مػػػػػػع سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل حيػػػػػػث -2

تعػػػػػاين منػػػػػة ىػػػػػذه  جعػػػػػل مػػػػػن ىػػػػػذه اؼبخرجػػػػػات غػػػػػَت جػػػػػاىزة لاللبػػػػػراط مباشػػػػػرة بسػػػػػوؽ العمػػػػػل كىػػػػػو مػػػػػا

 .تللمهن الشاملة سر  لة يف عينة الدراسة كىو اؼبعهد العارلثماؼبؤسسات اؼب

يف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة  اؼبتمثػػػػػػليتوجػػػػػػب ضػػػػػػركرة التنسػػػػػػيق الكامػػػػػػل بػػػػػػُت ىػػػػػػذه اؼبعاىػػػػػػد كسػػػػػػوؽ العمػػػػػػل  -3

 كىي شركة الكهرباء باعتبارىا احد مؤسسات سوؽ العمل.

تضػػػػػع برنػػػػػامج كزبطػػػػػيه اسػػػػػًتاتيجي لػػػػػربه ىػػػػػذه اؼبعاىػػػػػد مػػػػػع سػػػػػوؽ  أفاؼبركزيػػػػػة  اإلدارةهبػػػػػب علػػػػػي  -4

 اؼبعاىد . ىذه إلدارةمنح صالحيات كاملة  أكالعمل حسب التخصصات 

 اتفاقيات التنسيق يف كضع اػبطه كالربامج التدريبية مع مؤسسات سوؽ العمل . إجراء -5
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 التنسيق بُت اؼبعهد كسوؽ العمل أكاالنفصاؿ  ثاثَت( 3شكل )



 رٕسيك



 أفصبيٚعذَرعبْٚ



إٌّب٘حاٌذراسيخ

 ٚاٌزذريجيخ

يزُرطٛيزٚرسذيذإٌّب٘حثصفخ

دٚريخثّبيزٛافكِعأخزرطٛراد

سٛقاٌعًِّٚٛاوجٗأخزِبرٛصً

 إٌيخاٌعٍُفيخّيعاٌزخصصبد

عذَرطٛرإٌّب٘حٚاٌجزاِحاٌزذريجيخ

ِّبيٛرزسٍجبعٍياٌعٍّيخاٌزعٍيّيخ

ٚاٌزذريجيخٚاٌزأخزعٓروتاٌزطٛر

 ٚاٌزمٕيخ.



 اٌجزٔبِح



 االززيبخبد

اٌجزاِحاٌزذريجيخسزىِْٛزٛافمخِع

سٛقاٌعًّٚاٌّعذادسٛفرزّبشي

 ِعِبِ٘ٛٛخٛدفيسٛقاٌعًّ

خاٌجزاِحاٌزذريجيخسزىْٛغيزِزالئّ

 ِعسٛقاٌعًّ



 اٌّخزخبد



ِخزخبدخب٘شحٌسٛقاٌعًّٚال

 رسزبجإلعبدحرأ٘يًٚرذريت



ِخزخبدغيزخب٘شحٚرسزبجإلعبدح

 رأ٘يًٚرذريت



اٌزٕسيكثيٓاٌّعٙذٚسٛقٚرأثيزاالٔفصبيأ

 اٌعًّ
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تحقــــــق بهــــــا مؤسســــــات التكــــــوين المهنــــــي الكفايــــــات المنشــــــودة  أنالتــــــي يجــــــب الكيفيــــــة  -4

عنـــــد التنســـــيق فـــــي وضـــــع المنـــــاىج التعليميـــــة والتـــــدريب لكـــــي تتناســـــب مـــــع احتياجـــــات ســـــوق 

 العمل  

اؼبسػػتمر للمنػػاىج ككضػػع اؼبنػػاىج التعليميػػة كالتدريبيػػة لكػػي تتناسػػب مػػع سػػوؽ العمػػل   عمليػػة التطػػوير أف

 كبالتػارل فػأف الكيفيػة الػيت   اإلسػًتاتيجيةقػد ضػمنها اؼبعهػد يف خطتػو ك إمكانػات خاصػة إلقبازىػا  إذلربتاج 

  اإلمكانػػات البشػػرية ، فبػػدكف العنصػػر البشػػرم اؼبؤىػػل تػػأىيالن كافيػػان ال يبكػػن الوصػػوؿ هبػػب الًتكيػػز عليهػػا  

ؤىلُت يتم كضعها من خػالؿ اؼبعلمػُت كاؼبػدربُت اؼبػ أفللمناىج كالربامج التدريبية اليت هبب  تطوير جيد إذل

 كاؼبػػدربُت علميػػا اؼبعلمػػُت تأىيػػليف ؾبػػاؿ تقيػػيم ككضػػع كتطػػوير اؼبنػػاىج كبالتػػارل هبػػب الًتكيػػز علػػى  تربويػػا

التشجيعية للمعلمُت كتوفَت الوسائل التعليمية اغبديثة ككضػع  اؼبكفآتمثل اإلمكانات اؼبادية كتربويا، كمث 

اؼباديػػػة ككػػػذلك ربػػػديت كصػػػيانة كتػػػوفَت اؼبكػػػاف اؼبناسػػػب الػػػذم  اإلمكانيػػػاتالكتػػػب كاؼبنػػػاىج الػػػيت ربتػػػاج 

 فهنػػاؾاؼباديػػة كاؼبيزانيػػة اؼباليػػة الػػيت زبصػػ  لػػذلك  اإلمكانيػػاتيراعػػي السػػالمة اؼبهنيػػة كىػػذا يسػػتلـز تػػوفَت 

 . أساسػػػػػػػػػػػػػػية لعمليػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػوير مػػػػػػػػػػػػػػن أدكات تعليميػػػػػػػػػػػػػػة كذبهيػػػػػػػػػػػػػػزات ككبوىػػػػػػػػػػػػػػا ةحاجػػػػػػػػػػػػػػ

 ليػة ، فبػدكف اؼبػاؿ ال يبكػن أف تتحقػق أىػداؼ تطػوير اؼبنػاىجاؼبخصصػات اؼبامن اؼبهم توفر اؼباؿ ك  كأيضا

تػػوفَت ميزانيػػة  إذلالػػيت مػػن ضػػمن برناؾبهػػا تطػػوير كربػػديث اؼبنػػاىج ربتػػاج  اإلسػػًتاتيجيةكبالتػػارل فػػاف اػبطػػة 

 :اآلتيػةاغبػاالت  أالباف الكفايػات اؼبنشػودة ال ربقػق  أفادمدير اؼبعهد حيث  بو أفادمستقلة ؽبا ،كىدا ما 

االىتمػػاـ بػػاؼبعلم كاؼبػػدرب كاغبػػرص علػػي اختيػػار اؼبعلمػػُت كاؼبػػدربُت اؼبػػؤىلُت ككػػذلك علػػي تػػأىيلهم كىػػي 
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التنسػػيق  أف،كمػػا كاإلمكانياتكتػػدريبهم تػػأىيال تربويػػا ككضػػع كربػػديث الػػربامج كاؼبنػػاىج كاؼبعامػػل اغبديثػػة 

كوف يسػاير تطػورات مع سوؽ العمل حسب التخصصات يف تطوير مناىج الربنامج التدرييب كالتعليمي لي

شػػراكة مػػع سػػوؽ العمػػل يف ىػػذا اجملػػاؿ كىػػو مػػا تضػػمنتو  كإنشػػاءسػػوؽ العمػػل كوبقػػق الكفايػػات اؼبنشػػودة 

علػػػى التعليميػػػة كالتدريبيػػػة يقػػػـو تطػػػوير اؼبنػػػاىج  إفلكػػػي تتناسػػػب مػػػع سػػػوؽ العمػػػل هبػػػب ، خطػػػة اؼبعهػػػد

مػػػن خػػػػالؿ اؼبػػػػنهج تػػػوفَت اؼبعػػػػدات التدريبيػػػة الػػػػيت يتطلبهػػػا كػػػػذلك  ك يب الًتبػػػومدر البحػػػث العلمػػػي كالتػػػػ

االتفاقػػػات مػػػع  ألجػػػراءاؼبعهػػػد  إلدارةتطابقهػػػا مػػػع مػػػا ىػػػو موجػػػود بسػػػوؽ العمػػػل ككػػػذلك مػػػنح التفػػػوي  

كربديػػػػد االحتياجػػػػات التدريبيػػػػة كضػػػػع اؼبنػػػػاىج االشػػػػًتاؾ يف سسػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػل للتنسػػػػيق معهػػػػم يف ؤ م

 79.عدات التدريبالتطبيقية للمنهج من م

مدير اؼبوارد البشرية بالشركة العامة للكهرباء كمدير التدريب هبا خالؿ اؼبقابلة الشخصية على  أكدكقد 

اؼبعاىد  كإدارةسوؽ العمل  ساتكمؤسيف التعليم  واف فنية مشًتكة مع اعبهات اؼبسؤلتشكيل عب ضركرة 

 80امج التعليمية كالتدريبية .يشهدىا سوؽ العمل يف تطوير الرب  الفنية كذلك ؼبتابعة التطورات اليت

يتم تطوير اؼبنهج  أفاؼبناىج التعليمية كالتدريبية حىت تكوف مفيدة كربقق الكفايات اؼبنشودة هبب  أف

عن طريق التنسيق التاـ مع ة لذلك كدكرم كفق برنامج تقييم كتقومي كفق اػبطة اؼبعد بشكل مستمر

سوؽ العمل كاف يكوف للمعهد صالحية تطوير اؼبناىج بشكل مستمر كاف يكوف للمعهد ميزانية سنوية 

جنب مع اؼبناىج التعليمية كالتدريبية  إذليسَت جنبا  أفتواجو هبا التطور اؼبستمر لسوؽ العمل اليت هبب 
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 ىدهعلي كضع  لألشراؼسوؽ العمل  ؤسساتككذلك تشكيل عبنة مشًتكة بُت اؼبعهد ك م للمعهد

 81.ىو موجود يف سوؽ العمل  اؼبناىج كالربامج التدريبية لكي تتوافق مع ما

اؼبعاىد الفنية يف كضع اؼبناىج التعليمية كالتدريبية  أكيكوف ىناؾ تنسيق بُت الشركة كاؼبعهد  أفهبب 

اليت من اجلها تأسست ىذه اؼبعاىد حيث  األىداؼكذلك لكي يتم توفَت كربقيق الكفايات كربقيق 

اؼبخرجات يف الكثَت من  تأىلكاف ىناؾ تنسيق ؼبا كانت ىذه اؼبشاكل اليت نعاين منها يف عدـ   أذا

 82اعبوانب الفنية اؼبتطورة يف الشركة.

 ملخص  البيانات:-2

 إعادةىا كبالتارل ضركرة ضركرة توفَت اؼبعلمُت كاؼبدربُت اؼبتخصصُت تربويا يف تقييم اؼبناىج كتطوير  -1 

 تأىيل اؼبعلمُت كاؼبدربُت تربويا .

 الًتكيز علي برامج التقييم ك التقومي اؼبستمر للمناىج العلمية كالتدريبية كللمعلمُت ك اؼبدربُت. -2

التعليمية للمناىج النظرية من كسائل ككتب كدكرات تقنية ككذلك توفَت ما  الوسائلتوفَت كافة  -3

 يقابلها من احتياجات تدريبية من معدات رباكي ما ىو موجود يف اؼبنهج كسوؽ العمل.

كضع كتطوير كربديث اؼبناىج  أتناءضركرة التنسيق التاـ مع سوؽ العمل يف كل التخصصات  -4

 كالربامج التدريبية 

                                                 
 باؼبعهد العلمية الشؤكفمدير قسم  :الصفة/ خالد تابت ( مع 2014-9-8مقابلة شخصية بتاريخ ) -81
 مدير ادارة اؼبوارد البشرية كالتشغيل بشركة الكهرباء سرت :الصفة  /حسُت ميالد( مع 2014-8-10مقابلة شخصية بتاريخ)   -82
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منح  أكدلك  تنفيذاؼبعهد لغرض  إلدارةكالعلمية كاؼبالية  اإلداريةة منح الصالحيات الكاملة ضركر  -5

يتم ربقيق الكفايات اؼبنشودة عند التنسيق يف كضع  حىتميزانية مستقلة حسب اػبطة اليت عدىا اؼبعهد 

 اؼبناىج.   

 تحليل بيانات : 2.

وين اؼبهٍت الكفايات اؼبنشودة عند التنسيق يف ربقق هبا مؤسسات التك أفما ىي الكيفية اليت هبب 

 كضع  اؼبناىج التعليمية لكي تتناسب مع احتياجات سوؽ العمل ؟

يف ؾبملها علي الكيفية اليت يتم هبا كضع اؼبناىج  أكدتا السؤاؿ كاليت ذنتائج البيانات اؼبتعلقة هب أف

 األكلويةتتناسب مع سوؽ العمل كانت  حىتالكفايات اؼبنشودة  أعدادالتعليمية كالتدريبية لكي يتم 

كالعلمية كاليت يتطلبها تطوير اؼبنهج كتعديلها  اإلدارية تالقرارا الزباذدبنح التفوي  كالصالحية  تتعلق

االتفاقيات اؼبناسبة كالتنسيق مع  كإجراءمع التطور اؼبستمر لسوؽ العمل  تتواءـمناىج جديدة  كإضافة

 أكدتصصات اؼبعهد يف كضع اؼبناىج كالربامج التدريبية ،ككذلك العالقة مع زب ذاتالعمل  أسواؽ

 إسًتاتيجيةعلي رصد ميزانية مستقلة للمعهد يستطيع من خالؽبا رسم خطة  األساسيةمصادر البحث 

قابلية للتطور اؼبستمر اغباصل  ذاتللتعليم كالتدريب ؼبواجهة سوؽ العمل ككضع مناىج مناسبة كمتطورة 

اؼبركزية اليت تتسم باعبمود كعدـ ؾباراهتا  اإلدارةدم يتطلب التخل  من سلبيات يف سوؽ العمل كال

اؼبناسبة  اإلمكانياتتوفَت  أكللتطور اؼبتسارع يف سوؽ العمل من حيث كضع كتعديل كتطوير اؼبناىج 

 لربامج التدريب .
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 أليتمقبل كل ذلك  كألكنوىذه البيانات يف ىدا اؼبوضوع قد تكوف مهمة يف سبيل ربقيق الغايات  أف

سابقا يف  ذكرناىاالًتكيز يف ىذا فقه كلكن ىناؾ عدة جوانب مهمة هبب  االىتماـ هبا كالًتكيز عليها 

كتطوير اعبوانب  كإصالحهامنظومة العملية التعليمية  إصالحالًتكيز علي  أكالاعبانب النظرم كىي 

  :ؿاؼبنهج التعليمي اؼبهٍت من خال أركافالًتبوية اليت تشكل 

 -:اؼبعلمُت كاؼبدربُت. تنمية قدرات 1

علم إف زبريج طلبة قادرين على التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البي ة ايطة هبم يبدأ ب عداد اؼب

معلمُت مؤىلُت علميا كتربويا،  إذلأف قباح التطوير للمناىج اؼبدرسية وبتاج  الذم يتلقوف منو العلم، كما

حد كبَت على كجود معلمُت مؤىلُت قادرين على استيعاب  إذل تتوقف فنجاح عملية تنفيذ اؼبنهاج

لتواكب  ،عمليات التطوير كالتحديث للمناىجالفلسفة الًتبوية للنظاـ الًتبوم كأىداؼ اجملتمع، ك 

 .التطورات كالتغَتات العاؼبية يف شىت اجملاالت

 س(. التطبيق اعبيد ؼبنهاج اؼبقاربة بالكفاءات )إسًتاتيجية التدري2

 . التصريح باألىداؼ اؼبتوخاة من العملية التعليمية:3

حيث هبب إدراؾ ما ىي اؼبعارؼ كاؼبهارات كالتصرفات اليت يتعٌُت على اؼبتعلم/الطالب اكتساهبا من 

، كيستعمل ىذا التصريح إلعالـ اؼبعاىداؼبنهاج، ككيف ينبغي أف تكوف النتائج متوافقة مع ما تتوقعو 

اجملتمع  إذل  األمور اؼبتوقعة منهم كاليت يبكن استعماؽبا إليصاؿ اؼبهمة التعليمية األساتذة كالطالب ب

 .اؼبعهدخارج 
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 .تبٌٍت اسًتاتيجيات تقومي مناسبة4

يعٌد التقومي الوسيلة األساسية اليت تسمح لنا بتقومي ما توصلنا إليو، كال بٌد من اختيار طريقة مناسبة 

األمباط اؼبختلفة من نتائج العملية التعليمية، كمن شأف ىذا  إذلللتقومي، سبكننا من قياس فاعلية الوصوؿ 

يمية، كضماف أف تكوف اؼبعايَت اليت كصل التقومي اؼبساعدة يف تقرير إمكانية ربقيق نتائج العملية التعل

إليها اؼبتخرجوف ترتكز على النتائج اؼبرجوة من اؼبنهاج، كيراعى أف تتوقف طريقة التقومي على النتائج 

اؼبتوخاة يف ؾباالت اؼبعرفة كاؼبهارات، كأال تكوف ؿبصورة فقه على االمتحاف الشفهي كاالمتحاف 

 .الكتايب

قدرة علي التكيف مع سوؽ العمل فأنة يتعُت  أكثرمت ربقيق الكفايات اؼبهنية اؼبنشودة كجعلها  كمىت

 : التاليةربقيق اعبوانب 

 الًتكيز على مبدأ خلق فرص العمل إذلالتعليم اؼبهٍت من الًتكيز على التوظيف  تدكر مؤسسا.ربويل 1

 كاػبرهبُت . امة كاػباصة. الشراكة اغبقيقية مع أصحاب اؼبصلحة من القطاعات الع2

 . نقل التقنية كاؼبعرفة كيتم ذلك بالتواصل الوثيق مع اؼبعاىد اؼبختلفة3

.ضركرة ربه السياسة التعليمية للبلد باحتياجات سوؽ العمل من القول البشرية من خالؿ إتباع 4

 83سياسة زبطيه للتعليم متوافقة مع ىذه االحتياجات.

 النتائج التالية: أرلالباحث من ربليل كمناقشة بيانات السؤاؿ الرابع يصل الباحث  وب قاـ كمن خالؿ ما
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  . 86ؼ ،ص: 2007القاىرة معهد الدراسات الًتبوية أصوؿ الًتبية  ،الخمسة لبناء الجامعة الريادية المتطلباتم، الشمَت أضبد  -
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ىذه اػبطة ضركرة كجود  ذىذه اػبطة تستوجب كجود ميزانية مستقلة لتنفي إسًتاتيجيةكضع خطة  -1

 اليت تستطيع من خالؽبا مواكبة ربديات سوؽ العمل اإلدارية اؼبركنةؽبا صالحيات كلديها  إدارة

 اؼبرجوة. األىداؼضركرة االىتماـ بربنامج التقومي كالتقييم اؼبستمر لضماف ربقيق  -2

تقييم كتطوير  خاللوع من ضركرة االىتماـ بربامج تأىيل اؼبعلمُت كاؼبدربُت تأىيل تربوم يستطي -3

 كربديث اؼبناىج التعليمية لتحقيق الكفايات اؼبنشودة.

 عاىد التقنية دبا يتوافق كاحتياجات سوؽ العملضركرة ربه السياسة التعليمية للم -4

تطوير مناىج البحث العلمي ك ذبديدىا، من خالؿ إعادة النظر يف اتول العلمي ك تبٍت  -5

إسًتاتيجية اؼبقاربة بالكفاءات يف عملية التدريس، ك كذا ربسُت أداء األساتذة من خالؿ الدكرات 

 قومي عبعلها أكثر مركنة ك مصداقية.التدريبية اؼبستمرة، ك تغيَت أساليب الت

ع ك االبتكار، ك اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير اؼبهارات اػباصة لدل الطلبة كمهارة اإلبدا  -6

تنمية اؼبهارات القيادية لديهم ك كذا تطوير اؼبهارات  إذلالعمل اعبماعي، إضافة  مهارة التواصل ك

 اللغوية ك اغباسوبية.

إعداد ـبتصُت تربويُت يف اؼبؤسسات التعليمية اؼبهنية مهمتهم مساعدة الطلبة عند عملية التوجيو  -7

بعد  قبلياؼبست كإطالعهم على طبيعة دراستهم كعملهمالتخصصي قبل اختيارىم للتخصصات 

ما ىي متطلبات اجملتمع جيههم كبو كيفية إهباد فرص عمل ك ،ك ـبتصُت آخرين يساعدكهنم يف تو التخرج
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ك فرص العمل اؼبنتجة اليت تسد النق  يف حاجات أفراه، كما يبكن أف يتم ىذا التوجيو من خالؿ 

 ندكات علمية ك مهنية أك كرشات عمل.

التطبيقية  بكاالىتماـ باعبوانربسُت نوعية التعليم بصورة عامة كالتعليم العارل بصورة خاصة،  -8

قادرين على العمل كاالندماج بسوؽ  ةيتخرج طلبداين حىت يكوف باإلمكاف أف كالتدريبية كالعمل اؼبي

 العمل كاثقُت من أنفسهم.
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ويفيخرسميكاٌىفبيبدإٌّٙيخإٌّشٛدح(4شىً)



ويفيخرسميكاٌىفبيبدإٌّشٛدح



إٌّب٘حاٌذراسيخ

 ٚاٌزذريجيخ

.اٌزمٛيُاٌّسزّزٌٍّٕٙحاٌذراسيٚاٌزذريجي

.اٌزسذيثٚاٌزطٛيزاٌّسزّزٌٍّٕٙح

 .رشىيًٌدبِْزخصصخِعسٛقاٌعًّإلخزاءعٍّيخاٌزمٛيُٚاٌزسذيث



 اٌجزٔبِح



اٌّعٍّيٓٚ

 اٌّذرثيٓ

اٌعٍّيخِِٓعٍّيِٓٚذرثيٓ.رعييٓاٌّزخصصيٓرزثٛيبٌٚذيُٙاٌخجزحاٌعٍّيخٚ

 .اٌذٚراداٌزذريجيخاٌزأ٘يٍيخفياٌذاخًٚاٌخبرج



 االززيبخبد

.رٛفيزاٌٛسبئًاٌزعٍيّيخاٌسذيثخاٌزيرسبيزٚرٛاوتاٌزطٛراٌسبصًفيسٛق

اٌعًّٚوذٌهرٛفيزاٌٛرشٚاٌّعبًِاٌسذيثخاٌزيرسبويِبِ٘ٛٛخٛدثسٛق

 اٌعًّ.



 اٌّخزخبد

.اٌزمٛيُاٌّسزّزٌٍّٕٙحِٚالئّخٌسٛقاٌعًّ

.اٌزذريتاٌّيذأي

 .اٌزٛعيخثأّ٘يخاٌزخصصبداٌفٕيخ



 ويفيخرسميكاٌىفبيبدإٌّٙيخإٌّشٛدح
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 الخامسالفصل 

 التوصيات والمقترحاتالنتائج و 

كالػػػػػػػيت تعتػػػػػػػرب حصػػػػػػػيلة مناقشػػػػػػػة  كاؼبقًتحػػػػػػػاتالتوصػػػػػػػيات النتػػػػػػػائج ك وبتػػػػػػػوم ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػل علػػػػػػػى 

يػػػػػػراه الباحػػػػػػث مػػػػػػن توصػػػػػػيات كمقًتحػػػػػػات تفيػػػػػػد  كربليػػػػػػل البيانػػػػػػات بالفصػػػػػػل الرابػػػػػػع ككػػػػػػذلك مػػػػػػا

 كتساىم يف كضع اغبلوؿ اؼبناسبة : اإلشكالياتيف حل صبيع 

 نتائج البحث ::األولالمطلب 

  السابق توصل الباحث بعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كمت ربليلها كمناقشتها يف الفصل  

 النتائج التالية: إذل

 بمعهد المهن الشاملة سرت والتأىيلالتدريب واقع  وال :أ

 الًتبوم األعدادكجود كادر متكامل من اؼبعلمُت كاؼبدربُت يف كل االختصاصات كلكن ينقصهم  -1

 كالدكرات التأىلية يف ما جد من تطورات يف ؾباؿ اختصاصهم. الالـز للعملية الًتبوية 

 اإلعداد أكاػبربة العملية يشًتط  الدبعهد اؼبهن الشاملة سرت دربُت ؼبعلمُت كاؼب شركط التعيُت أف -2

 .نطبق على كل اؼبعاىد الفنية كالتقنيةالًتبوم كىذا ي

 يهدؼك علمي يستطيع تلبية احتياجات سوؽ العمل  متكامل كبرنامج تدريب  أرلأف اؼبعهد يفتقر  -3

 الكوادر ؼبواجهو اؼبستقبل كاحتياجات سوؽ عمل. أعداد إذل
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كاؼبعلمُت باؼبعهد  األقساـمن قبل  جهود فرديةقائم على تطوير اؼبواد كاؼبناىج الدراسية ربديث ك  أف -4

وزارة يرافقو ربديث بال اؼبختصة التطوير كالتحديث وبتاج لربنامج اسًتاتيجي يوضع من اعبهة أفحيث 

 كتطوير للربنامج التدرييب كالوسائل التعليمية يف صبيع اؼبعاىد الفنية.

عدـ  ك اإلمكانياتبرنامج التدريب يقـو على ما ىو متوفر من معدات باؼبعهد فالقصور ىب   أف -5

 امج التدريب .كاضح  يف برن تأثَتتوفر معدات حديثة تستجيب للتطور يف سوؽ العمل كاف لو 

ىناؾ  التدريبية كبالتارلاؼبعدات  ربديثالتدرييب  بالنظر لعدـ  الربنامجاؼبناىج العلمية  ال تساير  أف  -6

 كوادر فنية ترتبه مباشرة بسوؽ العمل كتستوعب تطوراهتا.  أعداداؼبباشر على   تأثَتهقصور لو  

 معهد المهن الشاملة سرت لمواجهة تحديات سوق العمل  إستراتيجية :ثانياً 

تعليمية كتدريبية باؼبعهد ؼبواجهة التحديات اليت يفرضها التطور اؼبستمر يف  إسًتاتيجيةكجود خطة  -1

بوضع خطة  اإلدارةاؼبعهد باؼبشكلة كالتحديات اليت تواجو اؼبعهد كقامت  أدارةتعكس كعي سوؽ العمل 

مدركسة تغطي كافة اعبوانب ؼبواجهة ىذه التحديات كتركزت ىذه اػبطة على متكاملة  اسًتاتيجيو

 اعبوانب التالية:

 .ُت كإعدادىم تربويا كعلميا كفنياجانب اؼبوارد البشرية من معلمُت كمدربُت كإداري -أ  

 .اؼبناىج التعليمية كالتدريبية ككيفيات تطويرىا ؼبواجهة التطوير السريع يف سوؽ العمل -ب

التعليمية من كتب كمعدات تدريبية تتناسب مع سوؽ  لربديد االحتياجات التدريبية لتوفَت الوسائ -ج

 العمل .
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كعدـ كجود خطة إسًتاتيجية  اؼبعاىد كالوزارة التابعة ؽبا اؼبركزية يف العالقة بُتكجود نظاـ اإلدارة  -د

ؽ العمل كتبعية ىذه اؼبعاىد للوزارة مباشرة كرؤية شاملة من الوزارة عبميع ىذه اؼبعاىد الفنية كاؼبرتبطة بسو 

 وكما زبصصكمالية كميزانية مستقلة للمعاىد سول ما توافق عليو الوزارة  أدارية تكعدـ كجود صالحيا

اليت كضعها بانتظار موافقة  اإلسًتاتيجيةتنفيذ اؼبعهد ػبطتو  أماـ، يقف من ـبصصات مالية ؽبذه اؼبعاىد

  ات لتنفيذ ىذه اػبطة .الوزارة كما زبصصو من ـبصص

حائال أماـ ية يف الدكلة كالوزارة اؼبختصة تقف العالقة اإلدارية كاؼبالية بُت اؼبعهد ككل اؼبعاىد الفن -2

أدارة اؼبعهد يف تنفيذ اػبطة اإلسًتاتيجية كالقياـ بواجباهتا يف تطوير العملية التعليمية كالعلمية كالتدريبية 

حيث ال كجود ؼبيزانية مستقلة كصالحيات إدارية إلدارة اؼبعهد كصبيع  كمواجهة احتياجات سوؽ العمل

 .اؼبعاىد ؼبواجهة متطلبات العملية التعليمية

تأثير االنفصال والتنسيق والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني وقطاعات سوق العمل  ثالثا:

 على الكفايات المطلوبة:

ساىم يف التحديات اليت يواجهها  الذم العمل كىوعدـ كجود أم  التنسيق بُت اؼبعهد كسوؽ  -1

على توفَت الكفايات اؼبنشودة لسوؽ السلبية  أثاره لواؼبعهد كبالتارل فأف االنفصاؿ كعدـ التنسيق 

 العمل. 
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االنفصاؿ كعدـ التنسيق مع سوؽ العمل ىو الذم جعل من ىذه اؼبخرجات غَت جاىزة  أف -2

لة يف عينة الدراسة كىو اؼبعهد ثتعاين منة ىذه اؼبؤسسات اؼبم لاللبراط مباشرة بسوؽ العمل كىو ما

 .تالعارل للمهن الشاملة سر 

 ُت ىذه اؼبعاىد كسوؽ العملب أم تنسيق أكاتفاقيات  أجراءدل تقـو الوزارة اؼبختصة بدكرىا يف -3

 اإلدارةنظرا لنظاـ  اإلدارم اإلجراءىذه اؼبعاىد هبذا  إلداراتحيث ال تسمح الصالحيات اؼبمنوحة 

 اؼبركزية اؼبتبع بُت ىذه اؼبعاىد كالوزارة اؼبختصة. 

الكفايات المنشودة عند وضع المناىج  المهني التعليمالكيفية التي تحقق بها مؤسسات رابعاً:

 التعليمية لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل .

ك  اؼبرجوة األىداؼلضماف ربقيق للمناىج التعليمية االىتماـ بربنامج التقومي كالتقييم اؼبستمر  -1

 .اؼبنشودة الكفايات

كضع ك تقييم كتطوير كربديث اؼبناىج  خاللوتأىيل اؼبعلمُت كاؼبدربُت تأىيل تربوم يستطيع من  -2

 التعليمية لتحقيق الكفايات اؼبنشودة.

تغيَت  يف اتول العلمي، ك تطوير مناىج البحث العلمي ك ذبديدىا، من خالؿ إعادة النظر -3

 أساليب التقومي عبعلها أكثر مركنة ك مصداقية.
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ع ك االبتكار، ك لدل الطلبة كمهارة اإلبدا اعتماد منهاج تعليمي يركز على تطوير اؼبهارات اػباصة  -4

كذا تطوير اؼبهارات  تنمية اؼبهارات القيادية لديهم ك إذلالعمل اعبماعي، إضافة  مهارة التواصل ك

 اللغوية ك اغباسوبية.

التطبيقية  بباعبوانالتعليمية باؼبعاىد الفنية تطوير اؼبناىج  أككضع  أثناءربه اعبوانب النظرية  -5

على العمل كاالندماج بسوؽ  ةقادر  تكوف اؼبخرجات كالتدريبية كالعمل اؼبيداين حىت يكوف باإلمكاف أف 

 العمل كاثقُت من أنفسهم.

 :التوصيات  المطلب الثاني

كاؼبارل الذم وبدد العالقة بُت اؼبعاىد الفنية كالوزارة من  اإلدارم ضركرة معاعبة الوضع القانوين ك -1

خالؿ تعديل ىذا الوضع حبيث يكوف ؽبذه اؼبعاىد الشخصية اؼبعنوية كالقانونية اؼبستقلة كاؼبيزانية اؼبستقلة 

 كالعلمية كتنفيذ خططها. ةكالتعليمي اإلداريةللقياـ بواجباهتا  ل دارةكمنح صالحيات كاملة 

الًتبوم  كالتأىيلالىتماـ باؼبدربُت كاؼبعلمُت من خالؿ تعديل الئحة اؼبعاىد كاشًتاط اػبربة ا ضركرة -2

 يف تعينهم باؼبعاىد الفنية .

ضركرة االىتماـ باؼبناىج كربديثها كربطها بسوؽ العمل كاالىتماـ باعبانب التدرييب كالتدريب  -4

 عملي.اعبانب النظرم على حساب اعبانب ال فكال يكو اؼبيداين 

  .ضركرة ربه  اؼبنهج كاالحتياجات التدريبية كاؼبعدات كدبا ىو موجود يف سوؽ العمل -5
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اؼبهنة اليت تنعكس على  أخالقياتضركرة االىتماـ باعبانب الًتبوم حىت نبٍت الشخصية اليت ربًـت  -6

هبب اف نبٍت   شريعة متكاملة فيجب قبل بناء الفٍت اؼبتخص  اإلسالميةالشريعة  أفاجملتمع كخاصة 

 اؼبسلم الذم وبًـت عملو كيراعي مصلحة ؾبتمعو . اإلنساف

التنسيق مع سوؽ العمل عند كضع كربديث اؼبناىج كعند كضع الربنامج التدرييب كربديد  -7

 االحتياجات التدريبية كالًتكيز على التدريب اؼبيداين .

 :تالمطلب الثالث المقترحا

 أفباؼبعاىد الفنية  كاإلداريةتعديل العالقة القانونية  ب مكاهناكاف ليس   أذانقًتح على الوزارة اؼبختصة  -1

متكاملة ترصد ؽبا ميزانية سنوية مستقلة ىذه اؼبيزانية عبارة عن  إسًتاتيجيةخطة  بأعدادتقـو 

ة من قبل اؼبعاىد كدراستها كزبصي  ميزانية سنوية كامل أعدادىااالحتياجات اؼبالية لكل اػبطه اليت مت 

كرقابة الوزارة لتنفيذ ىذه اػبطه حسب حجم كزبص  كخطة كل  إشراؼرباؿ للمعاىد لتنفيذىا ربت 

 معهد.

لالستفادة من ذبارهبم  األخرلعالقات علمية مع اؼبعاىد اؼبناظرة ؽبا يف الدكؿ  أقامةعلى اؼبعاىد  -2

 باػبصوص كخاصة الدكؿ اؼبتقدمة كخاصة يف ؾباؿ الدكرات التدريبية كتطوير اؼبناىج.

على اؼبعاىد الفنية االستفادة من تقنية االتصاالت كاالنًتنت يف ؾباؿ الربنامج التدرييب كالتعليمي  -3

 كاالستفادة من ذبارب الدكؿ اؼبتقدمة يف ىذا اػبصوص.
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كاالخًتاع كالتطوير من خالؿ اؼبسابقات كالندكات  اإلبداعلطالب كاؼبعلمُت كاؼبدربُت على تشجيع ا -4

وؽ العمل يف ؾباؿ برامج مشًتكة مع مؤسسات س كإقامةالعلمية كربطهم دبؤسسات سوؽ العمل 

كمارل حيث هتتم اليـو مؤسسات سوؽ  أدارمقرار  إذل ذلك ال وبتاج أفكخاصة زبصصات اؼبعهد 

 بالنسبة لسوؽ العمل . ألنبيتهمؼبتميزين كهتتم باؼبوارد البشرية العمل با

ضركرة البحث عن مصادر سبويل بديلة مثل الشراكة مع مؤسسات سوؽ العمل ككذلك  علي اؼبعهد -5

التمويل الذايت من إمكانيات اؼبعهد كالورش كاؼبعامل كغَتىا كاليت قد تكوف رافدا ماليا يستفاد منو 

 اؼبعهد.
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 المصادر والمراجع 

يف التعلػػػػػػػيم التجػػػػػػارم، مػػػػػػػؤسبر مسػػػػػػتقبل التعلػػػػػػػيم أبوزيػػػػػػد، عبػػػػػػػد البػػػػػػاقي، االذباىػػػػػػػات اؼبعاصػػػػػػرة  

العػػػػػاـ كالتقػػػػػٍت يف الػػػػػوطن العػػػػػريب، اؼبنظمػػػػػة العربيػػػػػة للتنميػػػػػة اإلدارية،مصػػػػػر، شػػػػػـر الشػػػػػيخ، 

 ؼ.2005أبريل 

العربيػػػػػة، اؼبركػػػػػز العػػػػػريب أضبػػػػػد مصػػػػػطفى، ـبرجػػػػػات التػػػػػدريب اؼبهػػػػػٍت كسػػػػػوؽ العمػػػػػل يف األقطػػػػػار 

 .ؼ2001كإعداد اؼبدربُت، طرابلس، ليبيا،  اؼبهٍت للتدريب

 .ؼ 2008، اذباىات حديثة يف التدريب ، عادل الكتب اغبديثة ، اضبد اػبطيب

، 1اؼبخرجػػػػػػػػػػػػات،ط– العمليػػػػػػػػػػػػات-اؼبػػػػػػػػػػػػدخالت : التػػػػػػػػػػػػدريب أضبػػػػػػػػػػػػد اػبطيػػػػػػػػػػػػب، ك اػبطيػػػػػػػػػػػػب

 .ؼ2001مؤسسة  ضبادة 

ؼبتطلبػػػػػػػػػات اػبمسػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػاء ا، االقتصػػػػػػػػػادية االلكًتكنيػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػحيفةالموقػػػػػػػػػع  أضبػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػميمرم

،www.aleqt.com،(20/04/2010)اعبامعة الريادية، 

اعببػػػػػػػػارل، سػػػػػػػػعد أضبػػػػػػػػد  دليػػػػػػػػل تصػػػػػػػػميم كتطػػػػػػػػوير الػػػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػػػة، معهػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػة، 

 ؼ.1990الرياض 

، الريػػػػػػػػاض : اإلداريػػػػػػػػة، نػػػػػػػػدكة دكر التػػػػػػػػدريب يف التنميػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريب كالتنميػػػػػػػػة اغبمػػػػػػػػد، خالػػػػػػػػد،

 .ؼ1975الربامج العليا  أدارة -معهد االداره العامة

http://www.aleqt.com/
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العػػػػػػػػػػػػدد ، ؾبلػػػػػػػػػػػػة اإلدارة القيػػػػػػػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػػدريب يف اػبدمػػػػػػػػػػػػة اؼبدنيػػػػػػػػػػػػة،، العبػػػػػػػػػػػػد،جعفر

 . (1969)،الثالث

، 80ؾبلػػػػػػػػػػػػد  اؼبنظمػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة للعلػػػػػػػػػػػػـو اإلداريػػػػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػػػػدريب اإلدارم،، السػػػػػػػػػػػػلمي، علػػػػػػػػػػػػي 

(1970). 

التعلػػػػػػػيم كسػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػل يف األقطػػػػػػػار العربيػػػػػػػة، .(الصانع،ناصػػػػػػػر جاسػػػػػػػم ككديع،ؿبمػػػػػػػد عػػػػػػػدناف

 ؼ.2003الكويت، اؼبعهد العريب للتخطيه (

بنػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػػػػػة  –فعالياتػػػػػػػػػػة  –الطعػػػػػػػػػػاين ؛كحسػػػػػػػػػػن اضبػػػػػػػػػػد : التػػػػػػػػػػدريب ) مفهومػػػػػػػػػػة 

 .ؼ 2002االردف دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ؛  -كتقويبها(؛ عماف

أسػػػػػػػػاليب ربليػػػػػػػػل الوظائف،كثػػػػػػػػائق اؼبػػػػػػػػؤسبر األكؿ حػػػػػػػػوؿ  )اؼبركػػػػػػػػز العػػػػػػػػريب للتطػػػػػػػػوير اإلدارم   (

 ؼ. 1978لتدريب كالتنمية، القاىرة( االذباىات اغبديثة  ل

يوسػػػػػػػف ؿبم،.أسػػػػػػػس التػػػػػػػدريب اإلدارم،مػػػػػػػع تطبيقػػػػػػػات اؼبملكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعودية   القػػػػػػػبالف،

 ؼ. 1991الرياض ،

 .ؼ1988 .العمل، رأس على أؼبوقعي التدريب ك التدريب أساليب ،أبورياؿبمد  أمُت

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1J15S16190367.67075&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20/&term=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20/%20%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20.&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.17.75@!kfnl1256
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بػػػػػػدر عبيػػػػػػدات، االحتياجػػػػػػات التدريبيػػػػػػة للمػػػػػػديرين كاالسػػػػػػًتاتيجيات التدريبيػػػػػػة اؼبفضػػػػػػلة لػػػػػػديهم 

البنكػػػػػػػػػػػي األردين، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػتَت غػػػػػػػػػػػَت منشػػػػػػػػػػورة، جامعػػػػػػػػػػػة الَتمػػػػػػػػػػػوؾ، يف القطػػػػػػػػػػاع 

 ؼ2003

 ؼ.(1973)التدريب كالتنمية، القاىرة: عادل الكتاب  ،برعي،ؿبمد صباؿ

 اؼببػػػػػػػادئ كالتطبيقػػػػػػػات اغبديثػػػػػػػة   ، ترصبػػػػػػػة دكتػػػػػػػور-إال دارةجػػػػػػػارم ديسػػػػػػػلر ،   أساسػػػػػػػيات يف 

 .ؼ1992، دار اؼبريخ للنشر ، الرياض ،  رلقادا عبدؿبمد  رعبد القاد

اؼبنظمػػػػة  إسػػػػًتاتيجية، كريػػػػاض طهمػػػػاز، كاقػػػػع عمليػػػػة الػػػػربه كالتكامػػػػل مػػػػا بػػػػُت ةأبػػػػو دكلػػػػصبػػػػاؿ 

أ، -4، العػػػػػػػػػػػػدد 20إدارة اؼبػػػػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػػػػرية، أحبػػػػػػػػػػػػاث الَتمػػػػػػػػػػػػوؾ، ؾبلػػػػػػػػػػػػد  كاسػػػػػػػػػػػػًتاتيجيو

 ؼ. 2004

: دار اؼبعرفػػػػػػػػةامػػػػػػػػة للتػػػػػػػػدريب ، الع األسػػػػػػػػسقػػػػػػػػرطيم ،  أنػػػػػػػػورحػػػػػػػػريب ، ؿبمػػػػػػػػد خػػػػػػػػَتم كؿبمػػػػػػػػد 

 ؼ.1962

. التػػػػػدريب: مفهومػػػػػو، فعالياتػػػػػو، بنػػػػػاء الػػػػػربامج التدريبيػػػػػة كتقويبهػػػػػا. عمػػػػػاف: الطعاينحسػػػػػن اضبػػػػػد

 .ؼ 2002الشركؽ. دار

العلمية  اإلدارةالربامج العليا ، معهد  أدارة،  اإلدارية. ندكة دكر التدريب يف التنمية خالد اغبمد 

 .ؼ 1975،الرياض ، 
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 اإلدارمللتنميػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػربامج التػػػػػػػػػػػدريب  اإلدارمالتػػػػػػػػػػػدريب  عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرضبن الشػػػػػػػػػػػقاكم،

، ىػػػػػػػػػػػػػػ1396تاريخ النشػػػػػػػػػػػػػر: ،األردنيػػػػػػػػػػػػػة، مكتبػػػػػػػػػػػػػة اعبامعػػػػػػػػػػػػػة يف اؼبملكػػػػػػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػػػػػػدادم

 .ـ1976

:  موسػػػػػػػوعة التػػػػػػػدريب لتنميػػػػػػػة البشػػػػػػػرية. كيػػػػػػػف تصػػػػػػػبح مػػػػػػػدربان فعػػػػػػػاالن  عبػػػػػػػد الػػػػػػػرضبن توفيػػػػػػػق ، 

 .ؼ1999

،علي. التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير :مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخل علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد بعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ؼ. (1981)كاؼبنظمات،الرياض،معهد اإلدارة العامة 

دكر منظمػػػػػات أصػػػػػحاب األعمػػػػػاؿ يف تضػػػػػييق الفجػػػػػوة القائمػػػػػة بػػػػػُت ، علػػػػػي أضبػػػػػد سػػػػػيد علػػػػػي

نػػػػػػوفمرب/ تشػػػػػػرين 11-9سػػػػػػوؽ العمػػػػػػل ، القػػػػػػاىرة مػػػػػػن  تـبرجػػػػػػات التػػػػػػدريب كاحتياجػػػػػػا

 ؼ.2009الثاين 

علػػػػي ضبػػػػود علػػػػي، تنميػػػػة تطػػػػوير كفايػػػػات ك فعاليػػػػة أعضػػػػاء ىي ػػػػة التػػػػدريس دبؤسسػػػػات التعلػػػػيم 

ىي ػػػػػػػة التػػػػػػػدريس، كليػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة، جامعػػػػػػػة اؼبلػػػػػػػك سػػػػػػػعود،  أعضػػػػػػػاءالعػػػػػػػارل، نػػػػػػػدكة تنميػػػػػػػة 

 ؼ.2004

 ؼ.2004غوجيا الكفايات،منشورات عادل الًتبية،الطبعة اػبامسة معدلة،الدار البيضاء،اؼبغرب،

http://www.madinahnet.com/alkotob12/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-44
http://www.madinahnet.com/alkotob12/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-44
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كعلػػػػي علػػػػي، إدارة اؼبػػػػوارد البشػػػػرية، الطبعػػػػة الثالثػػػػة، عمػػػػاف: دار كائػػػػل للنشػػػػر، سػػػػهيلة عبػػػػاس، 

 ؼ.2003

اػبدمػػػػػػة التعليميػػػػػػة؛ دار العلػػػػػػـو  أتنػػػػػػاءشػػػػػػريف كسػػػػػػلطاف؛ االذباىػػػػػػات اؼبعاصػػػػػػرة يف التػػػػػػدريب 

 .ق 1403

صػػػػػػػربم اؼبوسػػػػػػػوعة العربيػػػػػػػة ؼبصػػػػػػػطلحات الًتبيػػػػػػػة كالتكنولوجيػػػػػػػا كالتعلػػػػػػػيم ،  إظباعيػػػػػػػلمػػػػػػػاىر 

 21، ص:1:ط  1999الرياضمكتبة ابن رشد ، 

العامػػػػػػة للتػػػػػػدريب، دار اؼبعرفػػػػػػة القػػػػػػاىرة،  األسػػػػػػسؿبمػػػػػػد خػػػػػػَتم حػػػػػػريب , ؿبمػػػػػػد انػػػػػػور قػػػػػػرطيم ،

 ؼ.1962

اف، األردف، الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػة األكذل، ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػرب، اإلدارة اعبامعيػػػػػػػػػػػػػػػػة، دار اليػػػػػػػػػػػػػػػػازكرم، عمػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .ؼ 1998

يونيػػػػػػػػػو ، متطلبػػػػػػػػػات أسػػػػػػػػػواؽ العمػػػػػػػػػل يف ضػػػػػػػػػوء اؼبتغػػػػػػػػػَتات الدكليػػػػػػػػػة ؿبمػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػربم الشػػػػػػػػػافعي

 .ؼ2005

مصػػػػػػطفى أبػػػػػػوبكر، إدارة اؼبػػػػػػوارد البشػػػػػػرية: مػػػػػػدخل لتحقيػػػػػػق اؼبيػػػػػػزات التنافسػػػػػػية، اإلسػػػػػػكندرية: 

 .ؼ2004الدار اعبامعية، 
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مؤيػػػػد السػػػػادل، كعػػػػادؿ صػػػػاحل، إدارة اؼبػػػػوارد البشػػػػرية: مػػػػدخل اسػػػػًتاتيجي، إربػػػػد: عػػػػادل الكتػػػػب 

 .ؼ2002اغبديث للنشر كالتوزيع، 

دارم بػػػػػػػػُت النظريػػػػػػػػة كالتطبيػػػػػػػػق، عمػػػػػػػػادة شػػػػػػػػؤكف التػػػػػػػػدريب اإل ، يػػػػػػػػاغي، ؿبمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػاح 

 ؼ.1986اؼبكتبات، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية.
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