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 ، وجزیـــل نعمائـــهفـــضله علـــى وأشـــكره تعـــالى ، ًالحمـــد هللا حمـــدا یلیـــق بجـــالل وجهـــه وعظـــیم ســـلطانه



19 ، والـصالة والـسالم علـى سـیدنا محمـد وعلـى

  ..أما بعد، آله وصحبه أجمعین

مـن ال :"صـلى اهللا علیـه وسـلمویقـول   ،12یقول تعالى

لكــل مــن ســاهم فــي إتمــام هــذا الــشكر  بجزیــلهــذا المنطلــق أتقــدم مــن ف ،"یــشكر النــاس ال یــشكر اهللا

 ، عرفـانألتیت بها لكـن ثنـاء النـاس علـى جمـیلهم ًمنزلة  فوق الشكرلملو كنت أعو، العمل المتواضع

الـذي قـام باإلشـراف علـى هــذه  أبـو الـروسعلـي  سـامي /لـدكتورل واالمتنـانبجزیـل الـشكر لـذا أتقـدم 

:  للجنــة المناقــشة كمــا أتقــدم بالــشكر الجزیــل،طــوال الوقــت  بجهــده وعلمــه علــيیبخــل الرســالة ولــم

 وزارة زمالئــي فــيوال یفـوتني أن أشــكر  ،یوســف بحــر: والــدكتور، یوســف عاشــور: األســتاذ الــدكتور

  .التدریب المهني وذلك لتعاونهم في إنجاز هذا العمل العمل وخاصة العاملین في مراكز

، ً جمیعـالـذكرهم یتـسع فالمقـام ال األكـادیمي، العمـل هـذا إخـراج فـي سـاهم مـن لكـلوالـشكر موصـول 

  .العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر میزان حسناتهم، في همجهود تكون أن اهللا وأسأل
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  ملخص الدراسة
  

النظـام التـدریبي علـى مخرجـات العملیـة التدریبیـة مـدخالت أثـر  علـى التعـرف إلىالدراسة  هذه تهدف
الخــروج بتوصــیات تعمــل مــن ثــم فــي مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة لــوزارة العمــل فــي قطــاع غــزة، و

 ،ع جـودة مخرجـات العملیـة التدریبیـةالنظام التـدریبي بمـا یـسهم فـي رفـمدخالت وتطویر  على تحسین
ومعرفـة ) البیئـة التدریبیـة،المحتـوى التـدریبي،المتـدرب،المـدرب (الدراسـة من خالل دراسة محـاوروذلك 

  .مدى تأثیرها على مخرجات العملیة التدریبیة
  

اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلـي، الــذي یعتمـد علــى جمـع البیانــات عـن الظــاهرة وتفــسیرها، 
ًونظــــرا لـــصغر حجـــم مجتمــــع ، بیانـــات االســـتبانة اإلحــــصائي لتحلیـــل SPSSوتـــم اســـتخدام برنـــامج 

قام الباحث باستخدام طریقة المسح الشامل لمجتمع الدراسـة والـذي ، الدراسة ولتكون النتائج أكثر دقة
یــع وبعـد توز،  موظـف55یتكـون مـن مـدراء ومــدربي ومدرسـي مراكـز التــدریب المهنـي والبـالغ عــددهم 

 اســتبانة وهــي تمثــل 50االســتبانات الــصالحة للدراســة عــدد كانــت ، االســتبانات علــى مجتمــع الدراســة
  .من مجتمع الدراسة% 91
  

 ،المــدرب( النظــام التــدریبي المتمثلــة فــي  مــدخالتالدراســة أن هــایلإ خلــصت التــي النتــائج وأهــم
 ،لهـا أثـر مباشـر علـى جـودة مخرجـات العملیـة التدریبیـة) البیئة التدریبیة ،المحتوى التدریبي ،المتدرب
 فــي وضــعها الحــالي لهــا تــأثیر ســلبي علــى مخرجــات العملیــة مــدخالتت الدراســة أن هــذه الكمــا أثبتــ

  .التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل بغزة
  

ومـــن أهـــم مـــا أوصـــت بـــه الدراســـة ضـــرورة االرتقـــاء بجـــودة مخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة عـــن طریـــق 
  وتربویـــــةعقـــــد دورات تخصـــــصیة وذلــــك بالتـــــدریبيالنظـــــام مـــــدخالت معالجــــة نـــــواحي القـــــصور فــــي 

أمــا علــى صــعید بــاقي ،  والحــوافز الخــاص بهــمرواتــبالنظــام تحــسین العمــل الجــاد علــى و، للمــدربین
متـدربین قبـل وأثنـاء لل ٕوارشـادیة توجیهیـة خـدمات میتقـد النظـام التـدریبي فأوصـت الدراسـة بمـدخالت

وتـــوفیر بیئـــة ،  فـــي إعـــداد وتطـــویر المنـــاهجباإلضـــافة إلـــى تـــشكیل لجنـــة متخصـــصة، وبعـــد التـــدریب
  .تدریبیة مناسبة تحقق األهداف المرجوة من التدریب
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Abstract 
 

This study aimed to identify the impact of the inputs of the training system 
on the outcomes of the training process in the vocational training centers 
affiliated to the Ministry of  Labour in the Gaza Strip, and then come up 
with recommendations  to improve and develop the inputs of the training 
system so as to contribute in raising the quality of the outputs of the 
training process, through the study of the themes inputs of the training 
system (trainer, trainee, training content, training  environments ) and it's 
impact on the outcomes  of the training process. 
 
The researcher used the descriptive analytical approach, which relies on    
collecting data to describe, interpret and analyze the phenomenon.  
Questionnaire has been used to collect data, the study population                             
consists of managers, trainers and teachers of  vocational training centers              
which were 55 employees, and due to the small size of the population, the 
researcher has used a comprehensive survey, 50 questionnaire are the 
number of valid returned questionnaire which representing 91% of the            
study population. SPSS was used to analyze the data and come up with the 
results. 
 
The most important finding of  the study was that the inputs of the training 
system of (trainer, trainee, training content, training environment)  have a 
direct impact on the quality of output of the training process, as the study 
proved that these inputs in its current status have a negative impact on the 
outcomes of  the training process in the centers of vocational training 
of the Ministry of  Labour in Gaza. 
 
The main study recommendations were the need to improve and develop 
the quality of  training process outcomes by treating weaknesses in     
inputs of vocational training system and this come by holding                              
specialized courses for trainers , modifying the pay and incentives, (before, 
during and after training) advisory services providing to the trainees, 
Assigning of a specialized committee for the preparation and curriculum 
development, and providing appropriate environment for training  that is 
able to achieve the  desired objectives of the training. 
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
  :مقدمة .1
 من ومصدر المنظمة نشاطات لجمیع سياألسا المحرك هو البشري العنصر أن أحد على یخفى ال

 طبیعـة مـع تـتالءم وقـدرات ومعرفیـة مهاریـة بنوعیـة یتمیـز عنـدما ًخاصـة لفاعلیتهـا المهمـة المصادر
 ضـرورة البـشریة المـوارد تنمیـة تـصبح األهمیـة هـذه وبحجـم، المنظمـة فـي یمارسـها التـي األعمـال
 آراء وتتفـق هـذا ،ابهـ تنـاط التـي دیـدةالج المهـام متطلبـات لقبـول ًاسـتعدادا أكثـر لتـصبح حتمیـة

 خـالل مـن ًجلیـا ذلـك ویتـضح،  للمنظمـة التـدریب أهمیـة علـى البـشریة المـواردالمتخصـصین فـي 
 وتحـدیث ومعـارفهم مهـاراتهم تطـویر لغـرضالمـوارد البـشریة  تـدریب فـي المـستثمرة الهائلـة األمـوال
  225). :2003الهیتي، (لعملفي ا أدائهم أسالیب

  
فهـو یعكـس صـورة مباشـرة عـن تنمیـة ، ًدریب المهني واحدا من أهـم مفـردات التنمیـة الـشاملةویمثل الت

حیـــث یعتبـــر التـــدریب المهنـــي منظومـــة متكاملـــة یـــتم عبرهـــا تـــوفیر مخرجـــات فعالـــة ، المــوارد البـــشریة
وفـــي اآلونـــة األخیـــرة ازداد االهتمـــام بالتـــدریب المهنـــي وذلـــك عبـــر ، ومناســـبة مـــن العمالـــة والحـــرفیین

ویختلـف ، لتركیز على نوعیة البرامج التدریبیة التي تالئم سوق العمل وتساهم في دفـع عجلـة التنمیـةا
ًنظام التدریب المهني في طبیعته وأهدافه عن نظـام التعلـیم فـي كونـه معنیـا بالدرجـة األولـى  بتطـویر 

ًا یتحمــل التعلــیم دورا بینمــ، مهــارات الفــرد وقدراتــه الذهنیــة الالزمــة لتأدیــة مهــام وظیفیــة حرفیــة محــددة
ًوبالتالي یـصبح التـدریب المهنـي أكثـر تخصـصا فـي ، ًشامال في التربیة ونشر المعارف العامة لألفراد

  .)2:2006،سالم( تكوین المهارات المرتبطة بسوق العمل
  

فمنهـا الجهـات الحكومیـة ، وتتعدد الجهات التـي تقـوم باإلشـراف علـى التـدریب المهنـي فـي قطـاع غـزة
ومنهــا الدولیــة مثــل ، ثلـة فــي مراكــز التــدریب المهنـي التابعــة لــوزارتي العمــل والـشئون االجتماعیــةالمتم

وأخـرى خاصـة مثـل مراكـز التـدریب المهنـي المرخـصة لغـرض عقـد ، كلیة تدریب غزة التابعة لألونروا
رات وبـــدورها تخـــرج هـــذه المراكـــز المئـــات مـــن األفـــراد بعـــد أن یكتـــسبوا المهـــا، دورات مهنیـــة محـــددة

وبهــذا تــساهم مراكــز التــدریب المهنــي فــي إیجــاد فرصــة عمــل للعدیــد مــن ، الالزمــة ألداء مهنــة معینــة
  .فئات المجتمع التي تجد صعوبة في االلتحاق بسوق العمل
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  :مشكلة الدراسة. 2
إن النظام التدریبي في مراكز التدریب المهني كأي نظام تدریبي یحتوي علـى مجموعـة مـن العناصـر 

  )1(شكل رقم                :سیة كما بالشكل التالياألسا
 عناصر النظام التدریبي

  
  
  
  
  
  
  
  

ــشریةإدارة "،)2005(إبــراهیممحمــد  ،المــدهون:المــصدر ــة المــوارد الب ــداع  :غــزة ، " و تنمی ــشرللطباعــة وإب ، الن
  .80ص
  

البیئــة  ،تــدریبيالمحتــوى ال ،المتــدرب،المــدرب (:المتمثلــة فــيمــدخالت النظــام التــدریبي أي خلــل فــي 
واقــع مــدخالت ومــن خــالل التعــرف علــى  ،ینــشأ عنــه خلــل فــي مخرجــات العملیــة التدریبیــة) التدریبیــة

  :سیتم التعرف علىالنظام التدریبي 
النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني ما هو أثر مدخالت 

   بقطاع غزة ؟التابعة لوزارة العمل
  
  :فرضیات الدراسة .3

 :كالتالي  وهى الدراسةعلیهااستندت  فرضیات عدة بافتراض الباحث قام

عنــد مــستوى داللــة المــدرب ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین توجــد  .1
05.0  .  

عنــد مــستوى داللــة   المتــدرب ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــینتوجــد .2
05.0   . 

عنــــد  ومخرجــــات العملیــــة التدریبیــــةالمحتــــوى التــــدریبي  عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین توجــــد .3
 .  05.0مستوى داللة 
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عنــد مــستوى  البیئــة التدریبیــة ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین توجــد .4
 .   05.0داللة 

             :خـصیة التالیـةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة عینة الدراسة تعزى للمتغیـرات الش .5
مكــان  الخدمـة، ســنوات ،طبیعـة العمـل، العلمـي المؤهـل،  الحالـة االجتماعیـةالعمـر، ،الجـنس(

 .)العمل

  
  :الدراسةمتغیرات  .4

 :التالي النحو على وذلك المتغیرات من نوعین على الدراسة اشتملت السابقة للفرضیات وفقا
 :المتغیر التابع .1

  .مخرجات العملیة التدریبیة     
  :مستقلة الاتالمتغیر .2

  .)البیئة التدریبیة، المحتوى التدریبي،المتدرب ،المدرب ( :النظام التدریبيمدخالت 
  

  )2(شكل رقم
  متغیرات الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  

  . بواسطة الباحثجرد: المصدر
  
  :الدراسةأهداف  .5

 :تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي

 المهنـي فـي مراكـز التـدریب النظـام التـدریبي مـدخالتنقاط القوة والـضعف بالنـسبة لالتعرف على  .1
 .التابعة لوزارة العمل
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فــي النظــام التـدریبي بالنـسبة لمخرجــات العملیـة التدریبیـة مـدخالت معرفـة أهمیـة كـل عنــصر مـن  .2
 . التابعة لوزارة العملالمهني ز التدریبمراك

مخرجــات العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز جــودة النظــام التــدریبي علــى مــدخالت التعــرف علــى أثــر  .3
 .التدریب المهني التابعة لوزارة العمل

 فـي مراكـز  التـدریبي النظـاممـدخالتتطـویر لمـساهمة فـي رفـع التوصـیات لالتوصل إلى النتـائج و .4
 . لتابعة لوزارة العملالتدریب المهني ا

  
  :  أهمیة الدراسة. 6

  :تكمن أهمیة الدراسة في التالي

 أحـد حیـث أن التـدریب المهنـي یعتبـر،   المـوارد البـشریةلتنمیـة ًمهمـا ًموضـوعا الباحـث یتنـاول .1
 یـشكل التـدریب المهنـي أحـد أهـم مـدخالتوبالتـالي ، األدوات الرئیسیة في تكوین الكوادر البـشریة

تــــصادي ویــــؤثر بــــشكل كبیــــر فــــي متغیــــرات التــــشغیل والبطالــــة ودخــــل الفــــرد ومــــستوى النمــــو االق
          .المعیشة للمواطن 

أهـــم العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي فعالیـــة العملیـــة النظـــام التـــدریبي وهـــي مـــدخالت ســـتتناول الدراســـة  .2
 .اومن الضرورة بمكان تسلیط األضواء علیهفي مراكز التدریب المهني التدریبیة 

قیــیم الــسلیم هــو مــن أساســیات التبمخرجــات العملیــة التدریبیــة النظــام التــدریبي مــدخالت  ربــطإن  .3
 .لتأكد من هذا الترابط بشكل دورياوالبد  ،للعملیة التدریبیة

النظـام التـدریبي مـدخالت تطـویر  فـي للمـشاركة الدراسـة وتوصـیات نتـائج مـن االسـتفادة إمكانیـة .4
وبالتـالي المـساهمة  غـزة قطـاع لتابعـة لـوزارة العمـل فـيالمهنـي ا التـدریب مراكـزوجـودة مخرجـات 

 .في تطویر العملیة التدریبیة بشكل عام

 وذلـك مـن والمهنـي التقنـي التـدریب مجـال فـي العلمي بالبحث والمهتمین للباحثین جدیدة آفاق فتح .5

 .البحث الستمرار والتوصیات الدراسة نتائج خالل
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  المبحث األول
  تنمیة الموارد البشریةمفهوم 

 
  :مقدمة1. 

 كأهم الموارد من النوع هذا العتبار ًنظرا الیوم، قصوى بأهمیة البشریة الموارد تنمیة موضوع یحظى
 أحـد البـشریة المـوارد تنمیـة موضوع یعتبر كما ،البعید المدى على ةمؤسس أیة نجاح في یسهم مورد

 البقـاء ضـمان ثـم ومـن التنـافس، علـى القـدرة لتحقیـق -األهـم یكـن لـم إن -والهامـة الرئیـسة المـداخل
 هـي البـشریة المـواردوكـون  البلـدان،معظـم  فـي الـشاملة التنمیـة تحقیـق فـي والمـساهمة واالسـتمراریة،

 البلـدان فـي  وخاصـةالمؤسـسات تملكهـا التـي المـوارد ببـاقي مقارنـة تـأثیرا كثـرواأل األهـم العنـصر
یعـوض العنـصر البـشري الـنقص الواضـح فـي ، ً األخـرى أحیانـاالمـوارد غیـاب ظـل فـيو اإلسـالمیة،

ومـــن هـــذا المنطلـــق أمـــسى العنـــصر ، فبإمكانـــه اســـتحداث المـــوارد األخـــرى وتطویرهـــا، هـــذه المـــوارد
  .)9:2008،الشیخ(  للتنمیةالبشري المدخل الرئیس

  
 یلعبـه أصـبح الـذي األساسـي الـدور تعـاظم بداللـة تتعـاظم البـشریة المـوارد تنمیـة أهمیـة أخـذت ولقـد

 مـشاریعها تجـسید إلـى بهـا والوصـول البیئـة تحـدیات مواجهـة مـن المنظمـة تمكـین فـي البشري المورد
 مفهـوم كـان ولقـد، ى مـستوى التنـافس التكیـف مـع البیئـة واالنتقـال إلـعلـى أكبـر قـدرة لهـا یحقـق بمـا

 یحـصل ما كمیة على ًراقاص الماضي القرن من الثمانینات عقد نهایة وحتى العشرینیات منذ التنمیة
 تبناه عندما 1990 سنة البشریة التنمیة مفهوم تدشین مع ولكن مادیة، وخدمات سلع من الفرد علیه

 الثـروة هـم البـشر ألن ًونظرا، وهدفها التنمیة انعص هو اإلنسان لإلنماء،أصبح المتحدة األمم برنامج
 وقـادرة ومدربـة مؤهلة بشریة طاقات من تمتلكه فیما تكمن أمة أي قدرات فإن لذا أمة، ألي الحقیقیة

 ببعیـد، منـا آسـیا شـرق جنـوب دول تجربـة ومـا ،وفاعلیـة بكفـاءة جدیـد أي مـع والتعامـل التكیـف علـى
 إلـى وتحویلـه البـشري المـال رأس تجمیـع تجـاه هامـة لتزامـاتا نفـسها علـى قطعـت التـي األمـم فتلـك
 سـر بـأن إیمانهـا مبعثـه كـان اإلنتاجیـة؛ عالیـة اسـتثمارات إلـى توجیههـا تـم عالیـة تنافـسیة ومیـزة طاقـة

 تلـك اقتـصادیات حققـت أن ذلـك ثمـار كـان وقـد ،وسـواعدهم أبنائهـا عقول في یكمن ونموها نهضتها
 اآلسـیویة، النمور علیها أطلق حتى ًتقدما البلدان أكثر بها فاقت لنموا من متسارعة معدالت البلدان

 البلـدان تلـك تعرضـت عنـدما وحتـى ،التقـدم بركـب یلحـق أن أراد مـن لكـل بـه یحتـذى ًمـثال وأصبحت
 وهـو التوقعـات، فاقـت بـسرعة عافیتهـا تسترد أن استطاعت األخیرة السنوات خالل كبیرة مالیة ألزمة

 عالیـة وكفـاءة جـودة مـن بـه تتمتع وما البلدان، تلك تمتلكها التي البشریة الثروة إلى الخبراء أرجعه ما
  . )2008:2،عاشور وقویدر(
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  : الموارد البشریةمفهوم تنمیة2. 
وبمعنــى آخــر كافـــة  ،ة التــي تعمــل فــي المنظمــةیقــصد بــالموارد البــشریة كــل العمالــة الدائمــة والمؤقتــ

  .)33:2003،زاید (تعمل بالمنظمةالمستویات التنظیمیة البشریة التي 
 وقـت فـي المؤسـسةعمـل بت التـي والجماعـات األفـراد مجمـوع هـي ویـرى آخـرون أن المـوارد البـشریة

 اتجاهـاتهم، سـلوكهم، خبـراتهم، ،مهـاراتهم حیـث بیـنهم مـن فیمـا األفـراد هـؤالء ویختلـف معـین،
 الوظیفیـــــــــة اتهممـــــــــستویاتهم اإلداریـــــــــة وفـــــــــي مـــــــــسار ووطمـــــــــوحهم كمـــــــــا یختلفـــــــــون فـــــــــي وظـــــــــائفهم،

  . )25:2004،حمداوي(
ومن هذا المنطلق فـإن البنیـة األساسـیة ألي منظمـة هـي العنـصر البـشري لـذلك یجـب علـى المنظمـة 

كــون أفرادهــا یمتلكــون المهــارات والمعرفــة الالزمــة باإلضــافة إلــى اســتعدادهم لتنمیــة  تحــرص أن یأن
مـــع تحقیـــق المــوظفین لـــذاتهم ورضـــاهم هــذه القـــدرات حتــى تحقـــق المنظمـــة أهــدافها بمـــا ال یتعــارض 

 متنـاول فـي وجعلهـا متعـددة خیـارات إتاحـة یتـضمن البـشریة التنمیـة مفهـوموبالتـالي فـإن ، يالـوظیف
 مـن المفهـوم هـذا یهـتم كمـا األفـراد؛ أهـداف تحقیـق علـىالعوامـل المـساعدة  تـوفیر خـالل مـن األفـراد
وحـسب ،  الـخ...والـصحة المعرفـة ویاتمـست تحـسین خـالل مـن البـشریة القـدرات طـویربت أخـرى جهـة

 خـالل مـن متهوقـدرا النـاس خیـارات توسـیع "برنـامج األمـم المتحـدة فـإن تنمیـة المـوارد البـشریة هـي 
 مـن ممكـن قـدر بـأكبر الحـالي الجیـل احتیاجـات تلبیـة تـتم بحیـث االجتمـاعي، المـال رأس تكـوین
  .)9:2008،الشیخ(  "مةالقاد األجیال باحتیاجات المساس دون العدالة

  
 ،ع التطور الذي مـر بـه علـم اإلدارةم تطورو حقول علم اإلدارة حقل منارد البشریة إدارة المووتعتبر 

ویرجــع ذلــك  ،هــذا القــرنولكنــه كتخــصص مــستقل بــدأ االهتمــام بــه فــي مختلــف المنظمــات مــع بدایــة 
 والمــوارد األخــرى  المحركــة والموجهــة لمختلــف عناصــر اإلنتــاجةإلــى كــون العنــصر البــشري هــو األدا

 البشریة الموارد  إدارة "SIKHULA "یعرف المفهوم لهذا ریفاتالتع بین  ومن،)27:2010 ،أبوشیخة(
 العاملـة، القـوى تخطـیط عملیـات ذلـك ویـشمل المؤسـسة، داخـل العاملـة القـوى اسـتخدام :"نهـاأ علـى

 الخـدمات تقـدیم ناعیة،الـص العالقـات واألجـور، التعـویض والتنمیـة، التـدریب والتعیـین، االختیـار
 : ة بأنهـاالبـشری المـوارد إدارةكمـا تعـرف ، "األفـراد بحـوث ًوأخیـرا للعـاملین، والـصحیة االجتماعیـة

 بحـصول المتعلقـة األنـشطة مختلـف لتنفیـذ المطلوبـة  والقـراراتوالـسیاسات الممارسـات مجموعـة"
 للوصـول إلـى علیهـا الحفـاظو وتحفیزهـا وتطویرهـا البـشریة المـوارد مـن تهـااحتیاجا علـى المؤسـسة
 .):2008:10الشیخ (یةوالفعال الكفاءة مستویات بأعلى المرجوة األهداف
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ــــسابقة اتریفــــمــــن التع ــــارة عــــن نظــــام متكامــــلیمكــــن القــــول  ال یتــــضمن  أن إدارة المــــوارد البــــشریة عب
 مجموعـــة مـــن األنـــشطة إلدارة وتوظیـــف وتنمیـــة العناصـــر البـــشریة العاملـــة فـــي المؤســـسة بمـــا یحقـــق

  .المؤسسة واألفراد بالكفاءة المطلوبة أهداف
  
  :مهام ومسئولیات إدارة الموارد البشریة .3

یتعلـق بأنــشطة  ًإن إدارة المـوارد البـشریة فــي معناهـا الــشمولي تعنـي أساســا اتخـاذ القـرارات فــي كـل مــا
ء تنظـیم وهـي بالتـالي تهـتم بوضـع وتنفیـذ سیاسـات وبـرامج تكفـل بنـا ،بشري داخـل المنظمـةالعنصر ال

ًتسوده العالقـات اإلنـسانیة التـي تثمـر تعاونـا وثیقـا یحقـق أهـداف المنظمـة وتتـوزع مهـام إدارة المـوارد ، ً
   :البشریة في أربعة محاور هي

  :)31:2010،أبوشیخة(ویتضمن هذا المحور، الحصول على الموارد البشریة .1
 تحلیل وتصمیم الوظائف. 
 تخطیط الموارد البشریة. 
 قاءاالختیار واالنت. 

  :ویشمل هذا المحور، مكافأة الموارد البشریة .2
 نظام المكافآت والتعویض. 
 نظام خدمات الموظفین. 

  :ویشمل هذا المحور، تنمیة الموارد البشریة .3
 تقییم األداء. 
 التدریب والتنمیة. 
 تخطیط وتطویر المسار الوظیفي. 
 انضباط العاملین. 

  .العالقات العمالیة والسالمة المهنیة .4
ًلتالي یوضح ملخصا لمسئولیات تنمیة الموارد البشریة وفقا للمستویات اإلداریة اوالجدول ً:  

  )1(جدول رقم 
 ًمسئولیات تنمیة الموارد البشریة وفقا للمستویات اإلداریة

  مسئولیات تنمیة الموارد البشریة  المستوى اإلداري

  اإلدارة العلیا

  ةوجود رؤیة مستقبلیة واضحة عن مفهوم التنمیة البشری
  وضع الهیكل والسیاسات والخطط طویلة األجل

  توفیر الموارد المالیة الالزمة
  تحدید مواصفات وتكلفة الجودة المطلوبة
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  مسئولیات تنمیة الموارد البشریة  المستوى اإلداري

  التنظیم والتوجیه  اإلدارة الوسطى
  المشاركة والتدریب

  اإلدارة اإلشرافیة والقوى العاملة

ع خطط وسیاسات تنمیة الموارد المشاركة في وض
  البشریة

  المشاركة في اختیار العنصر البشري
  الكشف عن االحتیاجات التدریبیة

  متابعة األداء الفعلي
  تحدید التكالیف المباشرة وغیر المباشرة

لنـشر دار المسیرة ل: عمان،" اإلدارة االستراتیجیة وتنمیة الموارد البشریة" ،)2009(محمد سمیر، أحمد :المصدر
  80ص، والتوزیع والطباعة

  
  :العالقة بین التدریب وتنمیة الموارد البشریة .4

أصـــبحت محـــل اهتمـــام ولـــذا ، تعتبـــر العملیـــة التدریبیـــة أســـاس تنمیـــة المـــوارد البـــشریة فـــي المنظمـــات
فـــالموارد البــــشریة فـــي أیــــة منظمـــة تعتبــــر ، ن فـــي مختلــــف المـــستویات اإلداریــــةالبـــاحثین والمخططــــی

أضف إلـى ذلـك أنـه ثبـت أن ، باقي عناصر اإلنتاج تتأثر بهایوي في العملیة اإلنتاجیة والعنصر الح
 الموجــــودة بهــــذه نوعیــــة وحجــــم المــــوارد البــــشریةحــــسب   تتغیــــرلمنظمــــات المختلفــــةلمعــــدالت النمــــو 

  .)387:2010،أبوشیخة( المنظمات
كمــا أنــه مــن النــادر مــا  ،ًوأصــبح مــن المؤكــد أن المــوارد البــشریة المتمیــزة ال تظهــر فجــأة أو عرضــا

ٕوانمـا كـل هـذا یحـدث نتیجـة للـدور الكبیـر الـذي یلعبـه ، ت إداریة عن طریق النمو التلقـائيتتوفر قیادا
 ،)209 :2001،عبـدالباقي(التدریب المخطط لتنمیة هذه المـوارد لالسـتفادة منهـا علـى النحـو المطلـوب 

لمیــة الجدیــدة رغبــة اإلدارة فــي الكثیــر مــن تزایــدت فــي اآلونــة األخیــرة وفــي ظــل المتغیــرات العاولــذلك 
 اتالمنـــشآت بـــأن یوجـــه المـــسئولون عـــن تنمیـــة المـــوارد البـــشریة أنـــشطتهم وبـــرامجهم وكـــذا االعتمـــاد

تحقیــق نتــائج وأهــداف یمكــن  فعــن طریــق التــدریب ،التــدریب لمــا وجــدوه مــن أثــر ایجــابيالمالیــة نحــو 
  .)2009:97،أحمد(  بشكل واضحهامحددة یمكن قیاس مردود

العقـود  خـالل خاصـة والتأهیـل والتـدریب التعلـیم فـي اإلنفـاق زیـادة فـي  الحقـائق هـذهانعكـستولقـد 
 البـشري العنـصر طـویرت ایـتم فیهـ، عـالي مـردود ذات منتجـة اسـتثماریة عملیـة ذلـك باعتبـاراألخیـرة 

 دراتقـ تنمیـةل ذلـك یـؤديو المجـاالت مختلـف فـي والمهـارات والخبـرات المعـارف إكـسابه خـالل مـن
 األجهزة واستخدام المعلومات، اوتكنولوجی والتقنیة العلمیة التطورات استیعاب في البشري المال رأس

  .وكفاءة بفعالیة الحدیثة
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فالتــدریب ، وهــذا لــم یــأتي مــن فــراغ، إن العــالم اآلن یــشهد ثــورة تدریبیــة تنظمهــا المؤســسات المختلفــة
البــشري بمــا یــتالءم مــع التقــدم الحاصــل فــي أصــبح ضــرورة حتمیــة والزمــة لتطــویر قــدرات العنــصر 

  .جمیع المجاالت
ـــــدریب وتنمیـــــة المـــــوارد البـــــشریة فـــــي النقـــــاط التالیـــــةو  ممـــــا ســـــبق یمكـــــن تلخـــــیص العالقـــــة بـــــین الت
  :):2008:12الشیخ(
 فـي یـنعكس الـذي األمـر البـشریة؛ المـوارد  عناصرومعارف مهارات على تحسین التدریب عملی .1

 .المرغوب الناتج على الحصول ثم ومن إلیهم، الموكلة اتوالعملی المهام تنفیذ سرعة
 مـن بـأهمیتهم شعورهم خالل من وهذا البشریة، للعناصر المعنویة الروح رفع إلى  یؤديالتدریب .2

 بكامـل العمـل إلـى یـدفعهم ممـا التدریبیـة، البـرامج محـور یكونـون عنـدما متهمؤسـسا إدارة طـرف
 .متهقدرا

 الخارجیـة الداخلیـة والبیئـة فـي الحاصـلة المـستجدات مـع الالعمـ تـأقلم إلـى التـدریب یهـدف .3
 .م بهالمنوطة والوظائف بالمهام والمتعلقة للمؤسسة،

 .والمبادرة المسؤولیة تحمل على المتدربین العمال لدى القدرة خلق إلى التدریب یقود .4
 یرتـأث بفعـل وهـذا العمـل، حـوادث قلیـلت خـالل مـن العمـال سـالمة ضـمان إلـى التـدریب یـؤدي .5

 .استعمالها في والتحكم اآلالت استخدام على التدریب
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  ي المبحث الثان
  الــتـــدریــــب

  :مقدمة. 1
 ویـؤمن الـبعض بـأن التـدریب ضـرورة ،العملیـةدریب نـوع مـن الرفاهیـة العلمیـة أو یعتقد البعض أن التـ

 والتكنولوجیـة العلمیـة والتطـورات االقتـصادي واالنفتـاح الدولیـة المتغیـرات ظل فيو، حیویة ال بد منها
 والمهـن االقتـصادیة المفـاهیم فـي سـریعة تغیـرات مـن هـاعن ینـتج قـد وما العالم، یشهدها التي والتقنیة
 تزایـد ضـرورة إلـى الحاجـة والنامیـة المتقدمـة البلـدان جمیـع استـشعرت فقـد ، اإلنتـاج وفنـون ووسـائل
 الـسریعة التطـورات مواكبـة سـبیل فـي  األفرادمهارات تنمیةمن أجل ،  بالتدریب بكافة أشكالهاالهتمام
  .عملال سوق احتیاجات مع والتكیف

وفــــي الــــسنوات األخیــــرة ازدادت االســــتراتیجیات التنافــــسیة للمؤســــسات علــــى صــــعید الجــــودة والتكلفــــة 
والوقت وهذا ألقى بظالله على هذه المؤسسات فأصـبح مقیـاس التنـافس علـى مـا لـدیها مـن رأس مـال 
بــشري ممـــا اســـتلزم زیــادة المخصـــصات التـــي تنفقهـــا هــذه المؤســـسات علـــى التــدریب مـــن أجـــل تنمیـــة 

  . )273 :2008، مصطفى( وتطویر األفراد لیسهمون في تعزیز القدرة التنافسیة لمؤسساتهم
  

  :مفهوم التدریب2. 
 ،فقد تناولها البـاحثون والمختـصون مـن جوانـب مختلفـة حـسب وجهـات نظـرهم، تتعدد مفاهیم التدریب

  :)2009 :388،أبوشیخة( ولعل أبرز مفاهیم التدریب ما یلي
 إلكــساب الفـرد معرفــة أو مهــارة أو قـدرة الزمــة ألداء مهمـة معینــة أو بلــوغ عملیـة منظمــة مـستمرة .1

 .هدف محدد
 . التي یعمل بهاةعملیة منظمة تهدف إلى االرتقاء بالفرد ومساره الوظیفي والمنظم .2
 ."الحالیة لوظیفته یحتاجها التي والمهارة المعرفة للمتدرب لتقدم المصممة لنشاطاتا"  .3

Mondy & Noe, 2005: 202)     (.  
هـو الجهـود المنظمـة والمخططـة لتطـویر معـارف وخبـرات ومهـارات واتجاهـات المتـدربین لجعلهـم  .4

 ).2010 :15 ،الطعاني( یؤدون أعمالهم بفاعلیة وكفاءة
ًتبــدأ بتخطــیط التــدریب بمــرورا بتــصمیم وتنفیــذ ، مــزیج مــن العملیــات تهــدف لتنمیــة قــدرات األفــراد .5

 ).2008:270، مصطفى( دریبًالتدریب وانتهاءا بتقییم الت
ویمكـن هناك الكثیـر مـن النقـاط المـشتركة فـي مفهـوم التـدریب یتضح أن من خالل التعریفات السابقة 

  تهــدف إلــى إكــساب األفــراد المهــارات والمعــارف واالتجاهــات بمــا مخططــةأن التــدریب عملیــةالقــول 
  .یحقق أهداف المنظمة واألفراد
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  : أهمیة التدریب.3
ًمصدرا مهما من مصادر إعـداد وتنمیـة الكـوادر البـشریةیعد التدریب  بواسـطته یتحـسن األداء وتزیـد ، ً

  .ًلذلك أصبح التدریب استثمارا یحقق عوائد ملموسة للمنظمات، اإلنتاجیة
 للتطـور المتـسارع  فـي ًحیث أصبح ضـرورة ملحـة نظـرا، وتزایدت أهمیة التدریب في العصر الحدیث

ا یـــضع الفـــرد والمنظمـــة أمـــام مـــسئولیات وأعبـــاء جدیـــدة وللوفـــاء بهـــذه وهـــذ، كافـــة المجـــاالت والمهـــن
لـذلك یركـز التـدریب علـى ، االلتزامات الجدیدة البد من إعـداد األفـراد للقیـام بوظـائفهم بفاعلیـة وكفـاءة

، )21 :2010، الطعــاني( لألفــراد والمنظمــة ٕتطــویر وتجدیــد واضــافة المهــارات بمــا یحقــق أداء أفــضل
  :أهمیة التدریب من خالل النقاط التالیةویمكن أن تبرز 

التطورات العلمیة المتواصلة فـي طـرق اإلنتـاج ومـا یتطلبـه سـوق العمـل مـن اطـالع األفـراد علـى  .1
  .هذه التطورات

التطـــورات التكنولوجیـــة المتـــسارعة والتـــي أدت إلـــى اســـتحداث تخصـــصات علمیـــة ومهـــارات فنیـــة  .2
 : مثل 
 نترنتأعمال البرمجة واستخدام الحاسوب واال. 
 نظم المعلومات وتحلیل البیانات. 
 أسالیب اتخاذ القرارات باستخدام بحوث العملیات. 
 التطور التنظیمي وما یتصل به من خبرات في البحوث والتدریب. 
التطور في هیكل القوى العاملة علـى جمیـع المـستویات یجعـل العملیـة التدریبیـة الزمـة لمـصاحبة  .3

  .هذه التغیرات
ــ .4 وتــأثر اإلنتــاج بهــذه التغیــرات یجعــل التــدریب ذا أهمیــة لتعــدیل ، راد واتجاهــاتهم تغیــر دوافــع األف

 .السلوك وتطویر المفاهیم 
  مواكبـةوالتكنولوجیـا موالعلـ تطـور فـي زمـن  المنظمـاتأرادت مـا إذا وممـا سـبق مـن الواضـح أنـه 

 تزویـدمهمـة لال الوسـائل حـدفهـو یعتبـر أ ،نظـام التـدریب ال بـد مـن اعتمـاد باستمرار والتأقلم المتغیرات
 بـسوق طتؤهلـه لالنخـرا التـي واالسـتراتیجیات الحدیثـة والطـرق الجدیـدة بالمهـارات عنـصر البـشريال

  .):20 2009،العزاوي(العمل ومواكبة الجدید من التقنیات
  
  :أهداف التدریب .4

 التــي تمكنــه مــن تتمثـل األهــداف الرئیــسیة للتــدریب فـي تزویــد الفــرد بالمعلومــات واألسـالیب والمهــارات
 نحو مهمة لخطوة ًتحقیقا ذلك فیعتبر التدریب من الهدف تحدید تم ٕواذا، أداء وظیفته بكفاءة وفعالیة

  .23):2003سلطان،( األهداف هذه مثل إلى الوصول یمكن خاللها من التي األسالیب والوسائل فهم
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  ):233:2005، الكبیسي(ویمكن إجمال أهداف التدریب في النقاط التالیة 
  .إكساب المتدربین المعرفة الالزمة للعمل الذي یمارسه .1
تنمیـــة وتطــــویر المهـــارات والــــسلوكیات واألســـالیب الوظیفیــــة لإلســـهام فــــي زیـــادة الكفــــاءة لألفــــراد  .2

 .والمنظمة
 .إتاحة الفرص لالبتكار واإلبداع والتجدید لمواكبة التطور التكنولوجي في العمل .3
ٕزیـادة الخبـرات واتاحـة الفـرص للعـاملین لـشغل وظـائف جدیـدة زیادة االستقرار بالعمـل عـن طریـق  .4

 .ورفع مستویاتهم
ویرى الباحث أن أهداف التدریب ال تنحصر في زیادة المعارف و تنمیة المهـارات لكـي یـؤدي األفـراد 

ًبــــل هنــــاك أبعــــاد أكثــــر عمقــــا تتمثــــل فــــي ربــــط التــــدریب بأهــــداف المنظمـــــة ، وظــــائفهم بــــشكل جیــــد
  . أعلى مستویات الكفاءة والوصول إلى المنافسةاإلستراتیجیة لتحقیق

  
  :أنواع التدریب .5

ویمكـــن اتخـــاذ المعـــاییر التالیـــة ، ًتختلـــف أنـــواع التـــدریب تبعـــا للمعیـــار المتخـــذ فـــي تـــصنیف التـــدریب
  :ًأساسا لتصنیف أنواع التدریب

  :ًالتدریب وفقا لوقت التنفیذ .1
 تــي یــشارك فیهــا الفــرد قبــل تعیینــه فــي ویــشمل مختلــف أنــواع التــدریب ال: التــدریب قبــل الخدمــة

ـــــدة، الوظیفـــــة    والهـــــدف مـــــن هـــــذا النـــــوع مـــــن التـــــدریب تهیئـــــة الموظـــــف لظـــــروف العمـــــل الجدی
 ) .:395 2010،أبوشیخة(
 ویشمل التدریب أثناء فترة التجریب وما بعـدها مباشـرة والهـدف مـن  :التدریب بعد التعیین مباشرة

وذلــك  ، واألعمــال التــي یجــب أن یقــوم بهــا الموظــفهــذا النــوع مــن التــدریب التعریــف بالمنظمــة
  .):201092،الخلیفات( إلیجاد التوافق الالزم بین الموظف والوظیفة

 ویــشمل كــل أشــكال التــدریب التــي یخــضع لهــا األفــراد بعــد تثبیــتهم فــي  :التــدریب أثنــاء الخدمــة
بالمعلومــــات ویهــــدف هــــذا النــــوع مــــن التــــدریب إلــــى تزویــــد الفــــرد ،العمــــل حتــــى انتهــــاء خــــدمتهم

ــــوب ــــشكل المطل ًثــــم یأخــــذ التــــدریب أشــــكاال أخــــرى مثــــل  ،والمهــــارات الالزمــــة ألداء وظیفتــــه بال
 العمــلة التغیــرات والتقنیــات الجدیــدة فــي التــدریب لرفــع المــستوى وتنمیــة المهــارات وذلــك لمواكبــ

 .)2010:93،الخلیفات(
  :ًالتدریب وفقا للمكان. 2

 ویتـولى ، المتـدرب فـي نفـس مكـان و بیئـة العمـل العادیـةویكـون المـدرب و: التدریب داخل العمل
وعـادة ، المدرب تصحیح أخطاء المتدرب وتدریبه على األسالیب والطرق المستخدمة فـي العمـل
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ـــــدریب التـــــدویر الـــــوظیفي، مـــــا یكـــــون المـــــدرب مـــــن مـــــسئولي المنظمـــــة  ومـــــن أشـــــكال هـــــذا الت
 ).:394 2010،أبوشیخة(
 والتحاقــه بــدورة تدریبیــة خــارج ، لموظــف مـن مكــان عملــهویكــون بخــروج ا: التـدریب خــارج العمــل

 . )2010 :93 ،الخلیفات(وقد یكون التدریب خارج حدود الدولة ،المنظمة 
  :ًالتدریب وفقا لعدد المتدربین. 3

 والهـدف منـه إعـداد الموظـف أو تحـسین أداءه ، أي تدریب كل فـرد علـى حـدة : التدریب الفردي
 .):394 2010،أبوشیخة( التدریب وتستخدم فیه أسالیب متنوعة من

 نفـس الوقـت وقـد یكـون  فـي تـدریبیهم یـتم مـوظفین مجموعـة عـن عبـارة وهو: الجماعي التدریب 
 مـن المتـدربین إفـادة علـى النـوع هـذا ویعمـل ، المنظمـة خـارج تدریب مركز في أو المنظمة في

 :25،موسـى( التـدریب فتـرة أثنـاء واحـد مكـان فـي وجـودهم نتیجـة،  الـبعض بعـضهم خبـرات
2007.( 

  :ًالتدریب وفقا للمجال. 4
 یهتم هذا النوع من التدریب بالمهارات الیدویـة والمیكانیكیـة ومـن أمثلتهـا :التدریب الفني والمهني 

 .وغیرها، والصیانة، واللحام، والسمكرة، والنجارة، أعمال الكهرباء
 الوظـــائف الفنیـــة ویتـــضمن التـــدریب علـــى معـــارف ومهـــارات أعلـــى مـــن : التـــدریب التخصـــصي

 . والمهنیة وعادة تشمل األعمال المحاسبیة وهندسة اإلنتاج والصیانة وغیرها من التخصصات
 ویهــتم هــذا التــدریب بالمعـــارف والمهــارات اإلداریــة واإلشــرافیة الالزمــة لـــشغل : التــدریب اإلداري

ــــا(المناصــــب اإلداریــــة بكافــــة المــــستویات  عملیــــات وتــــشمل المعــــارف، )الــــدنیا والوســــطى والعلی
   .132):2009،السكارنة( والرقابة والتوجیه تالتخطیط والتنظیم وحل المشاكل واتخاذ القرارا

  
  :أسالیب التدریب .6

، التـدریب بمـا یخـدم أهـدافها أسـلوب اختیـار للمنظمة  ویمكن،تتعدد األسالیب المستخدمة في التدریب
  :ًیوعاش األكثر التدریب أسالیب من عددا بإیجاز نعرض یلي وفیما

 مـن اسـتخداما فـي نقـل المعـارف واآلراء األسالیب أكثر من المحاضرة أسلوب یعتبر :المحاضرة .1
وأهـم مـا یمیـز هـذا األسـلوب الكـم ، المـستمعین مـن كبیـرة أو صـغیرة إلـى مجموعـة واحـد طـرف

     . (Kroehnert,2006:75 )الكبیر من المعلومات الذي ینم نقله في وقت قصیر
وم هـــذا األســـلوب علـــى المناقـــشة الجماعیـــة ویقـــوم المـــدرب بتـــشجیع أفـــردا یقـــ :العـــصف الـــذهني .2

وتجـل ،المجموعة على تولید اكبر عدد ممكـن مـن األفكـار حـول قـضیة معینـة خـالل فتـرة قـصیرة
ویـــساهم هـــذا األســـلوب فـــي تطـــویر مهـــارات ،وفـــي النهایـــة یـــتم تحلیلهـــا ومناقــشتها، هــذه األفكـــار 

  ).:450 2010،أبوشیخة(التفكیر 
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 عـن اإلجابـةویقـوم فیـه الخبـراء ب، المتـدربین وبین الخبراء من عدد بین یتم لقاء: الخبراء ناقشةم .3
 ویتمیـز ، وتخصـصاتهم الخبراء هؤالء بموضوعات ترتبط والتي المتدربون یطرحها التي األسئلة

 هـاتااالتج تغییـر فـي أو المعرفیـة االسـتراتیجیات علـى التـدریب یـالءم بأنـه األسـلوب هـذا
  ).52:2007،سىمو(

المـؤتمر عبـارة عـن لقـاء یـتم فیـه تحدیـد لجنـة لتحـضیر المـؤتمر وموضـوعه  :المؤتمرات والندوات .4
ویتــــولى المــــدرب تنظــــیم إلقــــاء ،والمتــــدربون وتوجــــه دعــــوات للبــــاحثین إلعــــداد بحــــوثهم وأوراقهــــم 

 أمـــا النـــدوة عبـــارة عـــن مجموعـــات صـــغیرة مـــن،  ووضـــع االســـتنتاجاتةالكلمـــات وتنـــسیق األســـئل
وبعـد وقـت محـدد ، یـسند لكـل منهـا بحـث جانـب معـین مـن المـشكلة العامـة ، یـتم تقـسیمها داألفرا

 یلــــي ذلــــك مناقــــشة هــــذه االســــتنتاجات مــــن قبــــل المــــشاركین، تطــــرح كــــل مجموعــــة اســــتنتاجاتها 
 ).2002 :236،نصراهللا(

تــدربین لهـــذه وبعــد اســتیعاب الم، طریقــة تتمثــل فــي تقــدیم حالـــة عملیــة للمتــدربین :تمثیــل األدوار .5
وتنتهـي الحالـة بمجموعـة ، الحالة یقوموا بتمثیـل ادوار الشخـصیات التـي تنبـع مـن مواقـف متعـددة

 ولـضمان، )303 :2008،مـصطفى(من األسئلة للمناقـشة إلثـراء جعبـة المتـدربین بـالخبرة الالزمـة 
 یتمسـ الـذین باألشـخاص المتـدربین عنـد ومعرفـة ثقـة وجـود  ذلـكیتطلـب األدوارتمثیـل  نجـاح

 یـتم أن بعـد التـدریب مـن متـأخر وقـت فـي سـلوباأل اهـذ اسـتخدام فـضلی لـذلك معهـم، التفاعـل
  ).(Dolasinski and others,2004:112اركین المش بین التعارف

حیــث یقــوم المــدرب بــأداء ،یعتمــد هــذا األســلوب علــى نظریــة الــتعلم بالمالحظــة  :تنمــیط الــسلوك .6
وقد یصاحب هذا األسـلوب عـرض فیـدیو ، ة هذا العملیطلب من المتدربین إعاد ثم، عمل معین

 .ویطلب من المتدربین تقلید مایرونه، أو معلومات مرئیة
ـــــى مجموعـــــات تتكـــــون مـــــن  :تـــــدریب الحـــــساسیة .7 ـــــدربین إل ـــــتم تقـــــسیم المت ــق هـــــذا األســـــلوب ی وفـــ

ومن خالل تفاعـل المتـدربین فـي حـل ، ویتم إیجاد الظروف المقاربة ألجواء العمل، )ًفردا-812(
ممـا یـساعد المـدرب علـى ، تتـضح ردود أفعـالهم وطریقـة تواصـلهم مـع زمالءهـم،شكالت العمل م

  . اخذ المالحظات الالزمة لتعدیل السلوكیات الخاطئة
ٕواعطـاءهم ،وهذا األسلوب عبارة عـن تقـدیم مـشكلة واقعیـة لمجموعـة مـن المتـدربین :دراسة الحالة .8

ً تقریـرا یـشمل تحلـیال للمـشكلة باإلضـافة إلـى ومـن ثـم یطلـب مـنهم، المعلومات حول هذه المـشكلة ً
والهدف من هذا األسلوب تنمیة قـدرات األفـراد علـى التحلیـل والتفكیـر البنـاء التخـاذ ، طریقة حلها

  .القرارات المناسبة حسب الموقف
 ًوفیه یقوم المدرب بأداء عمل معـین أمـام المتـدربین ویقـوم بـشرح خطواتـه نظریـا  :التطبیق العملي .9

دون مـــشاركة المتـــدربین فــي أداء العمـــل ولكـــن یـــسمح لهـــم المناقـــشة ،ًا أثنـــاء مراحـــل األداءوعملیــ
  .)97:2010-100،الخلیفات( واالستفسار
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وضــمن ،یــتم التــدریب فــي هــذا األســلوب علــى نمــوذج مــشابه بدرجــة كبیــرة لألصــل  :المحاكــاة .10
انــب العملیــة بــشكل ویــسمح هــذا األســلوب للمتــدربین بتطبیــق الجو،ًظــروف مــشابهة للعمــل أیــضا 

  . كبیر
یقـــوم هـــذا األســـلوب مـــن التـــدریب بتقـــدیم المعلومـــات الكافیـــة عـــن مـــشكلة  :المباریـــات اإلداریـــة .11

ویفـــوز المتـــدرب الـــذي ، معینــة لمجموعـــة مـــن المتـــدربین ویطلـــب مـــنهم الوصـــول للحـــل الـــصحیح
 لمتــدربینویثیــر هـذا األسـلوب نــوع مـن الحماسـة والتنــافس بـین ا، یـصل للحـل الــصحیح قبـل غیـره

  ).:450-452 2010،أبوشیخة(
  
  :عناصر النظام التدریبي .7

ویكــون نتیجــة هــذا ،یعــرف النظــام علــى أنــه مجموعــة مــن األجــزاء المتناســقة والتــي تتفاعــل فیمــا بینهــا
  .)131:2010،الطعاني( التفاعل مخرجات أفضل من مخرجات األجزاء المتناثرة

لتدریبیـة عبـارة عـن نظـام متكامـل یتكـون مـن مجموعـة ومن خالل تعریف النظـام یتـضح أن العملیـة ا
ویكـــون محـــصلة ، وتـــرتبط بعالقـــات تـــؤثر علـــى بعـــضها الـــبعض، مـــن العناصـــر تتفاعـــل فیمـــا بینهـــا

  :ویحتوي النظام التدریبي على المكونات التالیة، التفاعل مخرجات ذات قیمة
        المدخالت    .1
 العملیات    .2
   المخرجات .3
  )3(شكل رقم                      .التغذیة الراجعة .4

 التدریب كنظام متكامل
  

  
  
  
  
  
  
  

ــشریةإدارة "،)2005(إبــراهیممحمــد  ،المــدهون:المــصدر ــة المــوارد الب ــداع  :غــزة ، " و تنمی ــشرللطباعــة وإب ، الن
  .80ص
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  : المدخالت1.7
 ،وهــي تلــك المفــردات التــي یــراد إخــضاعها لعملیــات محــددة وذلــك إلضــافة خــصائص جدیــدة علیهــا

  ):66:2009،العزاوي(وهناك ثالثة أنواع من المدخالت
  

  )4(شكل رقم 
  مدخالت النظام التدریبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . 62ص، دار وائل للنشر:عمان،"التدریب اإلداري"،)2009(بالل خلف، السكارنة:المصدر
  
ــــ :المــــدخالت اإلنــــسانیة .1 ــــةوتتكــــون مــــن كافــــة األفــــراد المــــشاركین فــــي العملی ــــف و، ة التدریبی تختل

ویعتبـر المـدربون والمتـدربون أهـم المـدخالت ، باختالف البـرامج التدریبیـةاألفراد هؤالء مواصفات 
  .اإلنسانیة في النظام التدریبي

 علـى ،  بـشكل مباشـر علـى كفـاءة المـدربینإن فاعلیة كثیر من البـرامج التدریبیـة تعتمـد: المدرب
المحـــور إال أن المـــدرب یعتبـــر ، ي التـــدریبالــرغم مـــن وجـــود الكثیـــر مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــ

للمـساهمة عنایـة باختیـار المـدربین األكفـاء لـذلك البـد مـن ال، الرئیسي في نجاح العملیة التدریبیـة
     .)234:2005،أبوشاویش(في سیر البرنامج التدریبي وفق الخطة الموضوعة

  لــذلك         ، دربین والمــدرب هــو الــشخص الــذي یقــوم بنقــل المعلومــات والخبــرات والمهــارات إلــى المتــ 
لمــدرب هــي إلمامــه بجمیــع وكفایــة ا، البــد التحقــق مــن كفایــة المــدرب لــضمان نجاحــه فــي عملــه

 المطلوبـة الوظـائف المعارف والمهـارات واالتجاهـات المتعلقـة بمجالـه باإلضـافة لقدرتـه علـى أداء 
  .منه في التدریب
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  :)103:2010،الطعاني( ي المدرببعض القدرات والمهارات الالزم توفرها فوفیما یلي  
، یقـــصد بهــــا القـــدرة علــــى نقـــل المعلومــــات والخبـــرات لآلخــــرین :القـــدرة التعلیمیـــة والتدریبیــــة  . أ

وهـذا یتطلـب فهمـه األسـالیب ،وبمعنى آخر أن یجید فـن االتـصال والتواصـل مـع المتـدربین 
  .التدریبیة الحدیثة وطرق استخدامها

درب علـى االخـتالط بالنـاس وتكـوین عالقـات إنـسانیة وهي قـدرة المـ :المهارات االجتماعیة   . ب
معهم والتي من خاللها یـستطیع التعـرف مـن المتـدربین علـى المعیقـات التـي تـواجههم أثنـاء 

 .  عملیة التدریب
باإلضــافة إلــى ،وهــي قــدرة المــدرب علــى التخطــیط والتنظــیم والمتابعــة  :المهــارات القیادیــة  . ج

 . تدریبقدرته على ضبط األمور داخل قاعة ال
ویقــصد بالمرونــة إحــداث التغییــر فــي الــسلوك بمــا  :المرونـة والقــدرة علــى التفكیــر اإلبــداعي  . د

وأن ال یكون عقل المدرب أسیر فكـرة معینـة بـل ،یخدم الهدف التدریبي في الوقت المناسب
 .یستطیع إیجاد أفكار جدیدة قابلة للتطبیق

 ومـن خـالل التـدریب  ، جانب معـین وهو الشخص الذي توجد لدیه فجوة أو نقص في: المتدرب
ولـــضمان فاعلیـــة ونجـــاح ،یـــتم إكـــسابه المعلومـــات والمهـــارات التـــي یحتاجهـــا فـــي ذلـــك الجانـــب

ـــــــــدریب ـــــــــدربین ومـــــــــن هـــــــــذه ،الت ـــــــــار المت ـــــــــد معـــــــــاییر موضـــــــــوعیة لترشـــــــــیح واختی یجـــــــــب تحدی
 الحاجــــــــة الفعلیــــــــة للتــــــــدریب،مــــــــدة الخدمــــــــة،التخــــــــصص الــــــــوظیفي،الــــــــسن،المؤهــــــــل:المعــــــــاییر

  .)292:2008،مصطفى(
 
قاعــات  بمـا فیهــا ممــن تتكـون مــن المبــانيو، هــي عبـارة عــن البیئــة التدریبیــةو: المـدخالت المادیــة .2

واألمـــوال الالزمـــة لإلنفـــاق علـــى مراحـــل التـــدریب  ،أجهـــزة وأدوات التـــدریب و،التـــدریب والخـــدمات
 .المختلفة

  
المتـــدربین وتــــشمل وهـــي البیانـــات المتعلقـــة بالمنظمـــة التـــي یـــأتي منهـــا  :المـــدخالت المعلوماتیـــة .3

أخـــــرى خاصـــــة و، )66:2009،العـــــزاوي( األهـــــداف والـــــسیاسات والمـــــشكالت الخاصـــــة بالمنظمـــــة
 :)321:2008،درة والصباغ( بالتدریب وهي عبارة عن المحتوى التدریبي النظري والعملي ویشمل

 المعلومات والمعارف المتعلقة بالعمل.  
 المهارات واألسالیب التي تسهم في تطویر األداء.  
 أنماط السلوك واالتجاهات المراد تنمیتها.  
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  :العملیات2.7 
ــــدربالجانــــب یخــــتص هــــذا  المعرفــــة والمهــــارة تزویــــد المتــــدربین بوفیــــه یــــتم  ،ینبالمعالجــــة الفعلیــــة للمت

  .)47:2010،الخلیفات ( المعدة ومتابعتها وتقویمهاةوذلك من خالل تنفیذ البرامج التدریبی، الالزمة
  

  : المخرجات3.7
بـــارة عـــن المـــدخالت التـــي خـــضعت لعملیـــات محـــددة فأصـــبحت مخرجـــات ذات قیمـــة أفـــضل وهـــي ع

وتتمثــل فــي النتــائج المتحققــة مــن التــدریب وعــادة مــا تكــون علــى صــورة اكتــساب المتــدربین معلومــات 
  .)140:2010،الطعاني(ومهارات واتجاهات بما یؤدي إلى تحسین األداء واإلنتاجیة

  :یليویمكن تقسیم المخرجات إلى ما 
وهي عبـارة عـن األفـراد بعـد اكتـسابهم مهـارات ومعـارف وخبـرات جدیـدة وذلـك : مخرجات إنسانیة .1

  .نتیجة إلخضاعهم للتدریب
وتتمثـل فـي تحـسن األداء وتخفـیض التكـالیف وزیـادة اإلنتاجیـة وتحقیـق وفـورات : مخرجات مادیـة .2

 .ات جدیدةفي الجهد والوقت نتیجة لما اكتسبه المتدربون من طرق وخبرات ومهار
 ،وتتمثـــل فـــي تغیــر الجانـــب النفـــسي والفكـــري ألفــراد المنظمـــة نتیجـــة للتـــدریب: مخرجــات معنویـــة .3

وذلــك مـــن خـــالل تحــسین وجهـــة نظـــر األفـــراد تجــاه المنظمـــة وزیـــادة والءهــم لهـــا وتعـــدیل بعـــض 
 ).  48:2010،الخلیفات(السلوكیات واالتجاهات

  
  )5(شكل رقم

  مخرجات النظام التدریبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . 62ص، دار وائل للنشر:عمان،"التدریب اإلداري"،)2009(بالل خلف، السكارنة:المصدر
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  :التغذیة الراجعة4.7 
ویـتم ،وهي تلك المعلومات عن األداء الفعلي والنتـائج التـي حققتهـا األنـشطة المختلفـة للنظـام التـدریبي

ومـن ثـم معرفـة نـسبة نجـاح ،قهـا مقارنة هذه النتائج باألهداف الموضوعة للبرنامج ومعرفـة مـدى تحقی
ومــــن خــــالل التغذیــــة الراجعــــة یــــتم إدخــــال التعــــدیالت الالزمــــة لتــــصحیح مــــسار ، البرنــــامج التــــدریبي

  ).52:2010،الخلیفات( البرنامج التدریبي حتى یحقق األهداف المرجوة
  

ام متكامــل مــن خــالل تعریــف النظــام التــدریبي یــرى الباحــث أنــه إذا نظرنــا إلــى العملیــة التدریبیــة كنظــ
المــدرب والمتــدرب (  النظــام التــدریبي المتمثلــة فــيمــدخالت فمــن الطبیعــي عنــد وجــود أي خلــل فــي 

، خرجـات النظـام التــدریبيًفـإن هـذا الخلــل سـینعكس سـلبا علـى م) والمحتـوى التـدریبي والبیئـة التدریبیـة
  .ً لتوضیحه عملیاهذه الدراسةسعى توهذا ما 

  
  :مراحل العملیة التدریبیة .8

  :الشكل التاليبحها یوضمكن ت یوفق مراحل محددة یمر ،التدریب كأي عملیة منظمةإن 

  )6(شكل رقم
 مراحل العملیة التدریبیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ــشریةإدارة "،)2005(إبــراهیممحمــد  ،المــدهون:المــصدر ــة المــوارد الب ــداع  :غــزة ، " و تنمی ــشرللطباعــة وإب ، الن
  .89ص
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  :تحدید االحتیاجات التدریبیة 1.8
إن تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة یعتبــر مــن أهــم المراحــل فــي العملیــة التدریبیــة وذلــك لكونــه الخطــوة 

ٕواذا لـــم یـــتم تحدیـــد االحتیـــاج  ،التـــدریبي علیـــه ســـیتم تـــصمیم البرنـــامج وبنـــاءا، األولـــى فـــي التـــدریب
ت والوقــت دون وبالتــالي ضـیاع الجهــود والنفقـا،الحقیقـي للتـدریب فإنــه لـن یــصل إلـى أهدافــه المرجـوة 

  ).234:2005،أبوشاویش( جدوى
ــــه الفجــــوة بــــین المــــستوى الحــــالي لمعرفــــة ومهــــارة الفــــرد ـــاج التــــدریبي بأن والمــــستوى  ،ویعــــرف االحتیـ

 ).103:2010،الطعاني( المطلوب ألداء وظیفته
وبـــصفة عامـــة تركـــز مرحلـــة تحدیـــد االحتیاجـــات علـــى معرفـــة عـــدد ونوعیـــة األفـــراد الـــذین یحتـــاجون 

ویـــــتم ذلــــك علـــــى ثالثــــة مـــــستویات أساســـــیة  ،وكـــــذلك المجــــاالت المـــــراد تــــدریبیهم علیهـــــا  ،للتــــدریب
  ):232:2003،الهیتي(وهي
  .وتتمثل في تحدید ما یحتاجه الفرد من معارف ومهارات وقدرات: مستوى الفرد. 1
  .وتتمثل في تحدید المهارات والمعارف التي تتطلبها الوظیفة :مستوى الوظیفة. 2
  .وتتمثل في معرفة األقسام واإلدارات التي تحتاج للتدریب :مةمستوى المنظ. 3
   
  :هناك عدة طرق لجمع المعلومات من أجل تحدید االحتیاجات التدریبیة وهي كالتاليو

وهـــي عبـــارة عـــن توجیـــه أســـئلة مـــن قبـــل الخبیـــر إلـــى المتـــدرب المحتمـــل  :المقابلـــة الشخـــصیة .1
  .ن أنجح الوسائل لجمع المعلوماتویعتبر م،لمعرفة ما یحتاجه من مجاالت التدریب

ارة األفـــراد للقیـــام بأعمـــال مهـــم مـــدى معرفـــة ووهـــي عبـــارة عـــن عقـــد اختبـــار لتقیـــی: االختبـــارات .2
 .ٕیتم من خاللها معرفة نواحي القصور لدى األفراد وامكانیة التعدیل  بالتدریبو ،معینة

واقتــراح مجموعــة ،بهــا وهــي عبــارة عــن دراســة المــشكلة مــع األفــراد المعنیــین :تحلیــل المــشكالت .3
مـــن البـــدائل لحـــل هـــذه المـــشكلة ومـــن ثـــم اختیـــار الحـــل األفـــضل مـــن بینهـــا والـــذي قـــد یكـــون 

 .التدریب
وبالتـالي  ،تظهر دراسة سـجالت األداء مـواطن الـضعف لـدى األفـراد:دراسة السجالت والتقاریر .4

 نــوع وعــن طریقهــا یمكــن تحدیــد،فهــي مــصدر مهــم مــن مــصادر المعلومــات لمــسئولي التــدریب
 .التدریب الالزم

یرى تایلور أن الفرد هـو األقـدر علـى تحدیـد نـوع التـدریب الـذي یحتـاج إلیـه لـذلك :أراء العاملین .5
ًأخــذ رأي العامــل فـــي التــدریب یجعـــل العامــل أكثـــر اقبــاال علــى التـــدریب كمــا یـــؤثر ذلــك علـــى 

 .نجاح التدریب
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ارات مثــــل المعاهــــد وهــــي لجــــوء المنظمــــة إلــــى جهــــات متخصــــصة فــــي االستــــش:االستــــشاریون .6
والجامعــــات والمراكــــز التدریبیــــة المتخصــــصة وذلــــك للكــــشف عــــن االحتیاجــــات التدریبیــــة فــــي 

 69:2010). ،الخلیفات( المنظمة
وهـــي عبـــارة عـــن قیـــام مـــسئول التـــدریب بمالحظـــة أداء الموظـــف مـــن أجـــل تحدیـــد :المالحظـــة .7

 . مواطن الضعف لدیه والتي یمكن معالجتها عن طریق التدریب
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة یــتم وضــعها مــن قبــل مختــصین ومــن خــالل : بانةاالســت .8

إجابــــة األفــــراد المــــستهدفین علـــــى هــــذه األســــئلة یــــتم التعـــــرف علــــى االحتیــــاج التــــدریبي لكـــــل 
وتعطــي االســتبانة الفرصــة لألفــراد لیعبــروا بــصراحة عــن احتیاجــاتهم التدریبیــة وذلــك إذا ،مــنهم

 .توفرت السریة المطلوبة
ومـن خـالل تقیـیم أداء األفـراد ،وهي عملیـة مـستمرة یخـضع لهـا كـل أفـراد المنظمـة :قییم األداءت .9

یمكــــن االســــتفادة مــــن هــــذه المعلومــــات فــــي تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة وفــــي أمــــور أخــــرى 
  ).178:2010،الطعاني( كالمكافآت والترقیات وغیر ذلك

كمــا أن لكــل  ، یقتــصر علــى الطــرق الــسابقة فقــطأن تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة الوالجــدیر بالــذكر 
وقد تلجأ المنظمات إلى استخدام أكثر مـن طریقـة لتحدیـد االحتیاجـات ، طریقة ما یمیزها عن األخرى

  . لما تقتضي الحاجة لذلكًالتدریبیة وفقا
  
  :تخطیط وتصمیم البرامج التدریبیة 2.8

  : الخطوات یمكن إیجازها بما یليتمر مرحلة تخطیط وتصمیم البرامج التدریبیة مجموعة من
ًیــتم وضــع أهــداف البرنــامج بنــاءا علــى االحتیاجــات التدریبیــة التــي تــم  :تحدیــد أهــداف البرنــامج .1

وبالتـــالي فـــإن األهـــداف هـــي عبـــارة عـــن الغایـــات التـــي یؤمـــل تحقیقهـــا مـــن وراء ،ًتحدیـــدها مـــسبقا
 مـستوى أداء األفـراد واتجاهـاتهم وبمعنى أدق هي ما یراد إحداثه مـن تغییـر فـي،البرنامج التدریبي

 ).238:2005،أبوشاویش(وسلوكهم 
ویقصد بالمنهاج التـدریبي الموضـوعات التـي سـیتم تـدریب األفـراد علیهـا  :وضع المنهاج التدریبي .2

مـع مراعـاة التسلـسل المنطقـي ،ویتم وضع المنهـاج التـدریبي بمـا یتناسـب مـع األهـداف التدریبیـة ،
 ومواكبتهــــا للمتغیــــرات الجدیــــدة واألخــــذ بعــــین االعتبــــار مالءمتهــــا لهــــذه الموضــــوعات وواقعیتهــــا

 ).321:2008،درة والصباغ(لمستوى المتدربین
هنــاك العدیــد مــن األســالیب التدریبیــة التــي تهــدف إلــى تزویــد المتــدرب  :اختیــار أســلوب التــدریب .3

ب الفــــردي ًوتأخــــذ هــــذه األســــالیب صــــورا متعــــددة منهــــا التــــدری ،بالمهــــارات والمعــــارف والخبــــرات 
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى عـــدم وجـــود  ،والجمـــاعي وغیـــر ذلـــك ممـــا ســـبق ذكـــره عـــن أســـالیب التـــدریب
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ًأســلوب مثــالي للتــدریب یــصلح اســتخدامه بــصفة عامــة وانمــا تختلــف األســالیب المــستخدمة وفقــا  ٕ
 .)238:2003،الهیتي(للظروف والمواقف واألهداف الخاصة بالمنظمة

فهـم ، المـدربین كفـاءة مـدى یعتمد بـشكل كبیـر علـى التدریبي امجالبرن إن نجاح :اختیار المدربین .4
 فانـه ممتـازا، التـدریبي البرنـامج محتـوى كـان فمهمـا ، التـدریبي البرنـامج األساسـي لفاعلیـة الـركن
 یـستطیع الـضعیف التـدریبي والبرنـامج ،تنفیـذه علـى یقـدر ال ضـعیف یـدي مـدرب بـین یمـوت

 ممـن المـدربین اختیـار حـسن مراعـاة ینبغـي ولـذلك،لحیـاةا فیـه یبـث أن أحسن تدریبـه إن المدرب
 ).57:2007،نتیل( والمهارة الخبرة و الكفاءة تتوفر فیهم

ویرجــع اختیــار المكــان ،قــد یــتم تنفیــذ التــدریب داخــل المنظمــة أو خارجهــا  :تحدیــد مكــان التــدریب .5
ــــــــــث ــــــــــات التــــــــــدریب مــــــــــن حی ـــدریب لمــــــــــدى تــــــــــوفر إمكانی وســــــــــائل ،المــــــــــدربین: المناســــــــــب للتـــــــ

فهــذه العوامـــل تعتبــر معیــار لتحدیـــد مكــان التـــدریب  ،المیزانیـــة الكافیــة،األدوات،قاعــاتال،دریبالتــ
 ).240:2003،الهیتي(بالنسبة للمنظمة

ال یمكـــن القـــول أن هنـــاك فتـــرة  :تحدیـــد فتـــرة التـــدریب واعـــداد الجـــدول الزمنـــي للبرنـــامج التـــدریبي .6
یب ًخـر تبعـا للمنهـاج التـدریبي واألسـالحیث تختلـف المـدة مـن برنـامج آل،زمنیة نموذجیة للتدریب 

  :وقد تقسم البرامج التدریبیة من حیث الفترة الزمنیة إلى ، المستخدمة واإلمكانات المتاحة
 التغیــرات وتكــون عملیــة التــدریب مــستمرة ومخطــط لهــا مــن قبــل المنظمــة لمواكبــة: طویلــة األمــد 

  .ومنافسة المنظمات األخرى
 وتتمثــل فــي تــدریب عامــل علــى آلــة معینــة أو تــدریب ،ددة وتكــون ألهــداف محــ: قــصیرة األجــل

 ).247:2005،أبوشاویش(الموظفین الجدد
   أمــــا بالنــــسبة للجــــدول الزمنــــي للبرنــــامج التــــدریبي فیجــــب أن یــــنظم كــــل األنــــشطة بــــدًأ مــــن وقــــت 

  مـع األخـذ بعـین االعتبـار أن یكـون،ًالتدریب مرورا بفترة االستراحة والنشاطات الترفیهیة األخـرى
  .ًیقبل التعدیل وفقا للظروف والمستجدات،ًالجدول مرنا 

                                                                بتنفیـذ البرنـامج التـدریبي تـوفیرمن األهمیة بمكان قبـل القیـام :توفیر مستلزمات البرنامج التدریبي. 7
  :)326:2008،درة والصباغ( ریب وتشملالوسائل الالزمة للتدكل     
  مكان التدریب والمرافق األخرى.  
 األدوات ووسائل العرض السمعیة والبصریة الالزمة. 
 إعداد المطبوعات والنماذج الالزمة. 
 وسائل النقل إذا تطلب األمر. 

              لجــة وباإلضــافة إلــى األمــور الــسابقة البــد مــن تعیــین منــسق لإلشــراف علــى البرنــامج التــدریبي ومعا
   .ما یظهر من مشكالت أثناء تنفیذ البرنامج
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  :تنفیذ التدریب 3.8
وعلـــى إدارة ،فـــي هـــذه المرحلـــة یـــتم إخـــراج البرنـــامج التـــدریبي الـــذي تـــم تـــصمیمه إلـــى حیـــز الوجـــود

البرنـــــــــــــــامج أن تراعـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض األمـــــــــــــــور لـــــــــــــــضمان حـــــــــــــــسن تنفیـــــــــــــــذ البرنـــــــــــــــامج التـــــــــــــــدریبي 
                           :      )248:2005،أبوشاویش(منها

 .االلتزام بتوقیت البرنامج والجدول الزمني له .1
 .التنسیق الجید مع المدربین والمتدربین .2
  .توفیر كافة التجهیزات في الوقت المناسب .3
حیـث یتبـین مـن خاللهـا سـالمة التخطـیط والتـصمیم ، ن هذه المرحلة مهمة وخطیرة فـي نفـس الوقـتإ

ًنجاحها وفشلها إیجابا وسلبا على عملیة التقییموینعكس ،للبرنامج التدریبي ً.   
  
  :تقییم التدریب 4.8

ًیعد تقییم التدریب أمـرا ضـروریا للغایـة ًحیـث أنـه یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بجمیـع مراحـل العملیـة التدریبیـة ،ً ً
ًبـــدءا مـــن تخطـــیط التـــدریب وصـــوال إلـــى تنفیـــذ التـــدریب  لـــى مـــدى فاعلیـــة البـــرامج وذلـــك للتعـــرف ع، ً

ویعــــرف صــــادق تقیــــیم التــــدریب بأنــــه اإلجــــراءات المتبعــــة لقیــــاس كفــــاءة وفعالیــــة البــــرامج ، دریبیــــةالت
التدریبیــة ومــدى نجاحهــا فــي تحقیــق أهــدافها والوقــوف علــى مــدى كفــاءة المــدربین والتغییــر الحاصــل 

دف ومن خالل التعریف السابق یمكن القول بـأن تقیـیم التـدریب یهـ، )122:2010،الخلیفات(للمتدربین 
  :)238:2002،نصراهللا( إلى
  .وذلك یشمل تقییم جمیع مراحل البرنامج التدریبي،التحقق من سیر التدریب وفق الخطة  .1
 .قیاس كفاءة المدربین وقدراتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه .2
ـــة بمـــدى إشـــباع االحتیاجـــات التدریبیـــة .3 وذلـــك بقیـــاس التغییـــر الحاصـــل فـــي ،تقیـــیم النتـــائج المتمثل

 . والمهارة والسلوك لدى المتدربینالمعرفة
 .بیان نقاط الضعف والقوة في البرنامج التدریبي لالستفادة من ذلك في تطویر العملیة التدریبیة .4
 التأكد من أن التكلفة تبرر النتائج التي تم الحصول علیها من تنفیذ البرنامج التدریبي .5
 ًوبنـاءا علـى تـصنیف باتریـك فـإن ،ًثـر شـیوعالقد طور كیر باتریك نموذج لمستویات التقیـیم یعـد األك و

  :)124:2005-122،المدهون( مستویات تقییم التدریب هي
حیــث یــتم قیــاس ردود فعــل وانطباعــات المــشاركین تجــاه البرنــامج التــدریبي مــن حیــث : رد الفعــل .1

ـــــة أو ، المحتـــــوى والمـــــدربون والخـــــدمات ویمكـــــن قیـــــاس رد فعـــــل المـــــشاركین عـــــن طریـــــق المقابل
  .  أو المالحظةاالستبیان

ـــتعلم .2  ،ویـــتم فیـــه قیـــاس مـــستوى التغییـــر فـــي المعلومـــات والحقـــائق والمهـــارات لـــدى المتـــدربین: ال
 .ویمكن استخدام االختبارات لمعرفة ذلك
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، وفیــه یــتم تحدیــد التغیــرات التــي طــرأت علــى اتجــاه ونمــط ســلوك األفــراد نتیجــة للتــدریب:الــسلوك .3
ویمكـن معرفـة التغیـر فـي الــسلوك ، صــعوبة فـي التقیـیمویعتبـر تقیـیم الـسلوك مـن أكثـر المـستویات

 .من خالل تقییم أداء الفرد قبل التدریب وبعده
 ،یهــــدف هــــذا المــــستوى إلــــى معرفــــة أثــــر التــــدریب علــــى أداء األفــــراد فــــي موقــــع العمــــل: النتــــائج .4

ویتطلـب هــذا ، وبالتـالي معرفــة أثـر التـدریب علــى المنظمـة،وانعكـاس ذلـك علـى تحــسین اإلنتاجیـة
إضافة لعزل العوامل المؤثرة األخرى حتى تكـون نتـائج التقیـیم ، مستوى مراقبة األداء لمدة كافیةال

 .أكثر دقة
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  الثالث المبحث
  التدریب المهني

  
  :مقدمة .1

،  علــى كفــاءة مواردهــا البــشریةًلقــد ثبــت بمــا ال یــدع مجــاال للــشك أن ثــراء األمــم یعتمــد بــشكل رئیــسي
على أمـم ذات مـوارد طبیعیـة وفیـرة ،وهذا ما یدلل علیه تفوق أمم ذات موارد محدودة وأدمغة مرموقة 

لـذلك عمـدت كثیـر مـن الـدول إلـى االسـتثمار فـي المـوارد البـشریة ، بما فیها مـصافي البتـرول الكثیـرة 
  ).9:2001،عطوان(ًةًباعتباره االستثمار األعلى مردودا واألكثر استدام

ویتمیــز الــوطن العربــي بــوفرة المــوارد البــشریة وبوجــه خــاص النــسبة العالیــة مــن الــشباب مقارنــة مــع 
ٕاألقالیم الرئیسیة في العالم ، واذا مـا تـم تحویـل هـذه األعـداد مـن عبـئ ضـاغط علـى المـوارد األخـرى 

وتزویــدهم بالمهــارات ،  لألفــرادإلــى طاقــة منتجــة وذلــك مــن خــالل تنمیــة القــدرات والكفــاءات اإلنتاجیــة
فــسیكون ذلــك لــه بــالغ األثــر فــي لحــاق الــوطن العربــي بركــب األمــم ، والخبــرات والمعــارف المتجــددة

    ).2:2009،علي( المتقدمة
  

ویــــرى الكثیــــرین أن أحــــد الحلــــول العملیــــة الســــتثمار هــــذه المــــوارد البــــشریة یكمــــن فــــي التعلــــیم الفنــــي 
ًا مفــــصلیا فــــي الحیــــاة االقتــــصادیة واالجتماعیــــة والتــــدریب المهنــــي حیــــث أن لــــه دور باعتبــــاره أحــــد ، ً

األدوات الرئیسیة في تكوین الكوادر البشریة وأهم أسلحة مكافحة الفقـر ،  فهـو یـؤثر بـشكل كبیـر فـي 
واالهتمــام بهــذا النــوع مــن التــدریب بكافــة ، متغیــرات التــشغیل والبطالــة ودخــل الفــرد ومــستوى المعیــشة

كـون ، المحكات الحقیقیة التي تتمحور علیهـا نـاتج عملیـة التنمیـة بمختلـف أشـكالهاأنواعه یشكل أحد 
ًالتدرج بالمستویات من التعلـیم األكـادیمي وصـوال إلـى التـدریب المهنـي یتناسـب وطبیعـة فـرص العمـل 
التي تولدها القطاعات االقتـصادیة والتـي تتغیـر بتحـول طبیعـة العمـل التـي یفرزهـا الواقـع االقتـصادي 

  .یع التحوالت وذلك بسبب الطفرات المصاحبة للتقنیة وثورة المعلوماتسر
فهــو الـــذي یــزود ســـوق العمـــل ، ویــشكل التـــدریب المهنــي أحـــد أهــم حلقـــات الوصــل مـــع ســوق العمـــل

وعلیـه فإن االستثمار بالتدریب المهني یعد استثمار من أجـل المـستقبل ،وهـذا الواقـع ،  بالفنیین المهرة
قــرار أن یتعــاطوا مــع منظومــة التــدریب المهنــي بمثابــة أحــد العناصــر المهمــة یفــرض علــى متخــذي ال

لــذا البــد مــن  جهــد دءوب و عمــل متواصــل مــستند ، لقیــادة التغییــر الــذي یواكــب احتیاجــات العمــل 
  ).3:2006،مرشد( على رؤیة إستراتیجیة لتطویر التدریب المهني
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  :مفهوم التدریب المهني .2
 یكـون ولكـي ،للتـدریب المفهـوم العـام ضـمن األفـراد فـي اسـتثمار بمثابـة المهنـي التـدریب یعتبـر

 وهـذا مـا یـسعى إلیـه التـدریب ، وفعالـة التدریبیـة هادفـة العملیـة تكـون أن ینبغـي ًاالسـتثمار مجـدیا
 ضـمن والمدربـة العاملـة المؤهلـة القـوى الـذي یهـدف إلـى إعـداد فهـو ذلـك النـوع مـن التـدریب المهنـي

  ).9:2006،العربیة العمل منظمة( والحرفیة المهنیة المجاالت
وعرفــت منظمـــة العمـــل الدولیـــة التـــدریب المهنـــي بأنـــه اإلعـــداد الموجـــه للعمالـــة فـــي مـــستویات العمـــل 

وقد یـتم فـي مؤسـسات خاصـة بالتـدریب أو فـي ، وهو غیر مرتبط بمرحلة تعلیمیة محددة ، األساسیة 
  ).31:2001،مصطفى(مواقع العمل أو بالمشاركة بینهما

ویرى آخـرون أن التـدریب المهنـي عبـارة عـن تزویـد الفـرد بالمهـارات والمعلومـات واالتجاهـات بالـشكل 
ًومـن ثـم یـصبح مـؤهال  ،ًالذي یصبح فیه قادرا على أداء عمل متكامل أو جزئـي خـاص بمهنـة معینـة

  ).19:2001،عطوان( لمزاولة تلك المهنة
هرة بتزویــدهم امــأیــدي عاملــة بأنــه عملیــة إعــداد ومــن خــالل مــا ســبق یمكــن تعریــف التــدریب المهنــي 

  .بالمعلومات والمهارات الالزمة ألداء مهنة محددة
  
  :أهداف التدریب المهني .3

  :یمكن تصنیف أهداف التدریب المهني إلى أهداف عامة وأخرى خاصة كما یلي
رد والمجتمـــع یعتبــر التـــدریب المهنــي عملیــة تنمویــة تخــدم الفــ :األهــداف العامــة للتــدریب المهنــي .1

  :لذلك یسعى التدریب المهني إلى تحقیق ما یلي، على السواء 
 تلبیة حاجات المجتمع من العمال المدربین.  
 زیادة فرص اختیار المواطن لمهن الحیاة.  

 ،المهنـي مـا تـسعى إلیـه كافـة بـرامج التـدریبولیس بالضرورة أن تكون هذه األهداف العامـة هـي 
  .)19:2001،عطوان( لبیة احتیاجات مهنیة قصیرة األمدفهناك بعض القطاعات تسعى لت

تعتبــر األهـــداف الخاصــة بمثابـــة الترجمــة المباشـــرة لمفهـــوم  :األهــداف الخاصـــة للتــدریب المهنـــي .2
بمعنــى أنــه البــد أن تكــون مخرجــات هــذا النــوع مــن التــدریب قــادرة علــى القیــام ، التــدریب المهنــي
  :ة للتدریب المهني في النقاط التالیةویمكن تلخیص األهداف الخاص، بواجبات المهن

 إعداد العمال المهنیین والماهرین في كافة المجاالت المهنیة.  
  إكـــساب الطلبــــة المعلومــــات النظریـــة والمهــــارات العملیــــة لتحقیــــق مبـــدأ التكامــــل بــــین الناحیــــة

 .النظریة والعملیة في المهن
 ت الـسلیمة لـدیهم كـاحترام العمـل وتنمیـة االتجاهـا ،إكـساب الطـالب القـدرة علـى أداء المهـارات

 . وتحمل المسئولیة
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 لتحقیــق مـستویات أداء مرضــیة ،رفـع المـستوى المهنــي للحـرفیین والعمـال فــي كافـة القطاعـات 
 .29:2001)،جابر(

  
  :المهني التدریب أهمیة. 4
 :)3:2006،سالم(تكمن أهمیة التدریب المهني فیما یلي 
 وحاجات یتناسب بما للعاطلین عمل فرص وتوفیر التنمیة عجلة دفع في المهني التدریب یساهم. 1

  .العمل سوق
 .العمل قطاع في التنمویة األهداف لتحقیق للمتدربین إضافیة قیمة إعطاء. 2

 عملـي برنـامج إعطـاء علـى المهنـي التـدریب یـساعد إذ العمـل، نحـو للتحـول هامـة وسـیلة یعتبـر3. 
 .ومدربة متكاملة عمالة خلق في ومتكامل یساهم

 العمالـة محـل الوطنیـة للعمالـة التـدریجي اإلحـالل لـسیاسة والمناسـبة األولـى الخطـوات تقـدیم4. 
 .الوافدة
 إلـى الـدخول فـي صـعوبة تجـد التـي والفئـات المهمـشة الفئـات مـن للعدیـد المالئـم التأهیـل تقـدیم5 .
  .الخاصة حاجاتال ذوي من واألشخاص العمل كالنساء سوق

  
  :نيأنماط التدریب المه .5
 :التالیةاألنماط  المعنیة قبل المؤسسة من رئیس بشكل التدریب المهني تنفیذ یتم
المهنـي  التـدریب مراكـز فـي التـدریب بـین المزاوجـة علـى الـنمط هـذا یرتكـز :المركـب الـنمط .1

 الملتحـق لتؤهـل إشـراف تحـت الممارسـة مـن فتـرة یعقبهـا محـددة العمل لمدة ومواقع المتخصصة
 .المهنیة التلمذة النظام هذا المهني المطلوب،ویسمى ىالمستو إلى للوصول

 التـدریب، مـدة طیلة المهني التدریب مركز في التدریب على النظام هذا یرتكز :المؤسسي النمط .2
الخطـة  وتتكـون ، العمـل مواقـع فـي الممارسـة مـن فتـرة قـضاء الـنمط هـذا تـشمل متطلبـات وال

  :اآلتیة الرئیسیة المكونات من الدراسیة
 :المحتوى النظري ویشمل. أ

 المهني التعلیم مسار مع مشتركة عامة ثقافیة مواد. 
 والعلـوم المهنیـة والـسالمة المهنـة وعلـوم الهندسـي الرسـم مـن وتتكـون المهنیـة العلـوم مـواد 

  .لإلناث المنزلیة
 باإلضـافةویشمل التدریب العملـي علـى األدوات واآلالت الخاصـة بالمهنـة  :المحتوى العملي. ب
  ).26:2001،جابر( تنمیة المهارات المتعلقة باألداءإلى
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مـع إمكانیـة التنقـل ، وفیه یقـضي الملتحـق فتـرة التـدریب بكاملهـا فـي موقـع العمـل :النمط الموقعي .3
  ).32:2001،مصطفى( في العمل نفسه لتلقي التدریب المناسب

  
  :أسالیب التدریب المهني .6
 سـلبیات أسـلوب ولكـل ، التـدریب وإلجـراء التـدریب لنـوع مناسـبة تكـون أن یجـب التـدریب أسـالیب إن

لـذلك  والمواقـف، والظـروف المتـدربین لكـل یـصلح واحـد مثـالي تـدریب أسـلوب ثمـة ولـیس، ٕوایجابیـات
ل عوامـلل ًاوفقـ  التـدریب المناسـبأسـلوباختیـار مكـن وی، التـدریب أسـالیب مـن متنوعة مجموعة تتوافر

  :)238-230: 2003،الهیتي(التالیة المعاییر أو
 .تحقیقه إلى التدریب یسعى الذي الهدف .1
 .المتاحون المدربون  .2
 .مستوى المتدربین .3
 .المتدربین عدد .4
 .التدریبیة المادة .5
  .التدریب فترة .6
   .التكالیف .7

  :ًومن األسالیب األكثر شیوعا في التدریب المهني ما یلي
 هـذا یتبـع وقـد ،ا مـ لمجموعـة فرد بأنه حدیث یقدمه المحاضرة تعریف أسلوب یمكن :المحاضرة .1

  :نقاش ویستخدم هذا األسلوب في التدریب المهني لألهداف التالیة الحدیث
 بالموضوع الخاصة التعلم ومصادر النظریة باألساسیات المتدربین تعریف. 
 الالحقة األنشطة في المستخدمة اإلجراءات عن توجیهات إعطاء. 
 المفاهیم أو المبادئ أو القواعد تطبیق كیفیة توضیح. 
 التلخیص أو التأكید أو التوضیح أو المراجعة. 
  

 األفـراد مجموعـة أمـام مـا عمـل بـأداء المـدرب یقـوم األسـلوب هـذا بموجـب :العملـي التطبیـق .2
 فـي المتـدربون یـشارك أن دون ٕواجراءاتـه، العمـل أداء لمراحـل وعملـي نظري شرح مع المتدربین

 بعـد ذلـك یقـوم المتـدربون بتطبیـق مـاثـم ،واالستفـسار بالمناقـشة لهـم یـسمح لكـي العمـل، أداء
 مـن كبیـر عـدد اسـتیعاب علـى وقدرتـه تكالیفـه، وقلـة بـسهولته األسـلوب هـذا ویتمیـز ،تعلمـوه

 من كبرأ بدرجة المتدربین لدى المعلومات والمهارات بتثبیت یتمیز نهأ إلى باإلضافة المتدربین،
 الصناعیین الحرفیین العمال بفي تدری األسلوب هذا مستخدی عام وبشكل، النظریة األسالیب
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 الـــــــــــذین فـــــــــــي العـــــــــــادة یحتـــــــــــاجون إلـــــــــــى مهـــــــــــارات یدویـــــــــــة أو اســـــــــــتخدام اآلالت والمعـــــــــــدات  
   ).241:2005،أبوشاویش(
  

 فـي یمارسـها أن یتوقـع التـي األدوات علـى بالتـدریب المتـدرب یقـوم األسلوب لهذا ًوفقا :المحاكاة .3
 الطریقـة هـذه وتتمیـز، الفـرد ظلهـا فـي یعمـل سـوف التي محاكاة الظروف أو خلق یتم و ، عمله

 المترتبـة المخـاطر تقلیـل إلى باإلضافة العمل أثناء التدریب على المترتبة المزایا تحقیق بإمكانیة
 وجـود مـع منفـصلة غـرف حیـث یـتم التـدریب فـي المهـن لـبعض الفعلیـة الممارسـة إمكانیـة علـى
     ذلـك علـى ویترتـب بالتـدریب، یـةالفعل وظیفتـه فـي الفـرد یـستخدمها سـوف التـي المعـدات نفـس

   :275):  2003دیسلر،(یلي ما
 وسـط المتـدربین أخطـاء بـسبب تحـدث قد التي المخاطر تجنب خالل من األمان درجة زیادة 

 .الفعلیة العمل بیئة
 للتعلم من أخطائهم دون أمامهم المجال إفساح خالل من المتدربین، لدى التعلم مهارة صقل 

  .عملال سیر على التأثیر
 مبـالغ تكـون أن إال الطریقـة هـذه تكلفـة تعـدو ال حیـث النفقـات فـي بعـض الحـاالت، خفـض 

  .المتدربین أخطاء بسبب تتلف قد التي المعدات ٕواصالح الصیانة تكالیف مقابل قلیلة
  

تعبیـــر یقـــصد بـــه تعلـــم الـــشخص حرفـــة مـــا بالعمـــل تحـــت إشـــراف  ):المهنیـــة والـــصناعیة(التلمـــذة  .4
ِوعرفــت التلمـذة المهنیــة التقلیدیـة منــذ أقــدم العـصور وهــي عبــارة ،  محتــرفصـانع مــاهر أو مهنـي ُ

عــن شــكل مــن أشــكال التــدریب الحرفــي المیــداني تنظمــه العــادات االجتماعیــة والتقالیــد حیــث یــتم 
وینتــشر هــذا النــوع مــن ، )التلمیــذ( والمتــدرب )صــاحب العمــل( عقــد اتفــاق مــصلحة بــین المــدرب

  .من قوة العمل في المدن% 60یقل عن  الدول النامیة بما الرسمي في غیر بشكل التدریب 
القـرن الثـامن عـشر  ة في الفترة مـا بـین أواخـریمات التلمذة الصناعووقد طرأ تغییر كبیر على مق

عمالــة غیـر المــاهرة تأدیــة  التــي تعمــل بالطاقـة للت اآلالترسیـومنتـصف القــرن التاسـع عــشر؛ إذ 
غیـر أن مجـاالت جدیـدة  ،وصـناعة النـسیج  كالحیاكـةالیدویـةأعمال كانـت تعتمـد علـى المهـارات 

اطـــي  الكهربــاء، وخرفنیـــيلي اآلالت، وشغمــط ً بــدأت فـــي الظهــور، خـــصوصا فــي أوســـاللتــدریب
  .المعادن، وصانعي قطع الغیار

ولقد بلغ التطور في التلمذة المهنیـة والـصناعیة ذروتـه فـي دول أوروبـا الوسـطى كألمانیـا والنمـسا 
ا یعــرف بالنظــام الثنــائي المــزدوج حیــث یجمــع هــذا النــوع مــابین التــدریب فــي مراكــز وسویــسرا بمــ

ًتابعــة للدولـــة وأخـــرى فــي مواقـــع العمـــل وذلـــك تحــت إشـــراف الدولـــة ویــدفع للمتـــدرب راتبـــا شـــهریا  ً
  .وحسب الخطة فإن التلمیذ أثناء فترة تدریبه یقوم بأعمال إنتاجیة متقدمة
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ة المهنیــــة والـــصناعیة إلــــى حقــــول جدیـــدة مثــــل االلكترونیــــات وانتقـــل التقــــدم فــــي مجـــاالت التلمــــذ
  .)18-16 :2001،كرزم (والمیكانیكا واألتمتة وغیر ذلك من المجاالت العملیة الحدیثة

 
 فـي التدریب معاهدمعظم  في المنتشرة التدریبیة األسالیب من وهي :والبصریة السمعیة التقنیات .5

 ثـم شـفافات، أو شـرائح علـى توضـع أو شـریط أو یـدیوف فـي التدریبیـة المـادة تجمـع حیـث العـالم،
 المتـدربین، انتباه لیثیر اًومشوق ًجیدا ًإعدادا واألشرطة األفالم تعد نأ وینبغي للمتدربین، تعرض

  ).137:2003رضا،( محدودة فیها المتدرب مشاركة نأل مملة األسالیب هذه تكون فسوف ٕواال
  
 :وسوق العمل التدریب المهني بین مخرجات الموائمة. 7

 علیـه والطلـب العمـل عـرض أن حیـث،العـالم دول مـن كـل دولـة فـي خاصـة حالـة العمـل سـوق یمثل
 دولـة لكـل تعطـي والتي والخارجیة الداخلیة العوامل من كبیرة مجموعة على معظم حاالته في یعتمد

  . )6:2006،سالم (الدول خصوصیتها من
ت مجموعـة مـن الـدول العربیـة وتـشمل لبنـان وسـوریا  بـدأ2005وفي اآلونة األخیـرة وابتـداء مـن عـام 

 باالهتمــام ETFواألردن وفلــسطین ومــصر وتــونس والجزائــر وبــدعم مــن مؤســسة التــدریب األوروبیــة 
  .ٕبقضیة مؤشرات التعلیم والتدریب التقني والمهني وانشاء مراصد لمعلومات سوق العمل

ا محتفظـة بـأعلى معـدالت البطالـة بـین وعلى الرغم مـن ذلـك تبقـى منطقـة الـوطن العربـي فـي عمومهـ
كمـا أنهـا ذات المعـدالت األعلـى ، % 14مناطق العالم قاطبـة إذ یتجـاوز معـدل البطالـة العامـة فیهـا 

  %.25في البطالة بین الشباب إذ یتجاوز هذا المعدل 
 التـي هذه المؤشرات تلقي بظاللهـا علـى ظـاهرة البطالـة بـین خریجـي التعلـیم والتـدریب التقنـي والمهنـي

مما حفز بعـض الـدول العربیـة إلـى مراجعـة منظومـة التعلـیم والتـدریب التقنـي ، مافتئت تظهر وتتنامى
والمهني  وتطویر اسـتراتیجیاته وسیاسـاته بهـدف التـأثیر علـى العـرض مـن العمالـة ، بمـا یتطلبـه ذلـك 

بـذل جهـود لتطـویر من برامج تدریب متنوعة المدة ومرتبطة بحاجات اإلنتاج والشراكة مـع المنـشآت و
بــرامج التعلــیم والتــدریب التقنــي والمهنــي  لتكــون مخرجاتــه أفــضل مــن حیــث المواءمــة مــع احتیاجــات 

 .4:2009)،علي(سوق العمل ومتطلباته
  
الــدول العربیــة وعالقتــه بمتطلبــات أســواق معظــم التحــدیات التــي تواجــه التــدریب المهنــي فــي  .8

   :العمل
والتحـدیات ویمكـن تلخیــصها ول العربیــة مجموعـة مـن المــشاكل یواجـه التـدریب المهنـي فــي معظـم الـد

  :5:2009)،علي( في النقاط التالیة
 .عدم وجود رؤیة عربیة موحدة للتحدیات التي تواجه أنظمة التعلیم والتدریب المهني .1
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عدم وجود دراسـات واقعیـة ومتكاملـة لحالـة ومتطلبـات أسـواق العمـل العربیـة مـن العمالـة المؤهلـة  .2
 .، سواء على المدى القریب أو البعیدوالماهرة

جهود تطـویر التـدریب المهنـي ال تـزال مبعثـرة، وتتفـاوت نظمهـا وطاقتهـا وتخصـصاتها ومناهجهـا  .3
 .بین البلدان العربیة

 .معظم جهود التدریب المهني مدفوعة بدوافع العرض ولیس بدافع الطلب  .4
ــــین مــــن مخر .5 جــــات التعلــــیم والتــــدریب ضــــعف مــــشاركة أصــــحاب المــــصلحة والمــــستفیدین الحقیقی

المهـنـي فــي صـــیاغة مواصــفات المهــن المختلفـــة والتوصــیف للعــاملین ووضـــع المنــاهج والبـــرامج 
 .الدراسیة والتدریبیة، واالشتراك في عملیات المتابعة والتقویم

 .النظرة المتدنیة للتعلیم والتدریب المهني ، وسعي غالبیة الشباب لاللتحاق بالدراسات األكادیمیة .6
ات الجهات المانحة والتي ترتكز على رؤیـة مـن جانـب واحـد ال تأخـذ فـي الغالـب المـصالح سیاس .7

 .الوطنیة في االعتبار
ضــــعف المیزانیـــــات المخصــــصة لتجهیـــــز المــــدارس الفنیـــــة ومراكــــز التـــــدریب المهنــــي بالمعامـــــل  .8

طـویر والمعدات الالزمة التي تخدم المناهج والبرامج بمـا یحقـق متطلبـات سـوق العمـل ویـسایر الت
 .التكنولوجي

عــدم االهتمــام بتــدریب المدرســین والمــدربین والمــوجهین بــشكل مــستمر بمــا یحقــق تطبیــق وســائل  .9
 .وأسالیب التعلیم والتدریب الحدیثة

عــدم وجــود مؤســسات مــستقلة تقــوم بجهــة ضــمان وتأكیــد جــودة التــدریب المهنــي واالعتمــادات  .10
 مخرجـات التعلـیم والتـدریب المهنـي  وعـدم ومنح الشهادات، األمر الذي یؤدي إلى عدم الثقة فـي

 .تلبیته لالحتیاجات الملحة ألسواق العمل
عزوف القطاع الخاص عن تقدیم فرص تـدریب كافیـة للدارسـین للتـدریب العملـي فـي المـصانع  .11

والشركات والقطاعات االقتصادیة المختلفة بما یمكنهم مـن اكتـساب مهـارات وخبـرات فعلیـة علـى 
 . هم ثقافة العمل واحترامهٕأرض الواقع واكساب

من أجل ذلك فإن اآلمال معقودة على الجهود المخلصة التي تبذل من الجهـات المعنیـة فـي الـدول 
العربیة ومنظمة العمل العربیة، علـى األقـل لتالفـي المالحظـات الـسابقة بقـدر اإلمكـان وتوجیـه دفـة 

 الفجــوة المتــسعة بــین مخرجــات التعلــیم والتــدریب المهنــي فــي االتجــاه الــصحیح بمــا یحقــق تــضییق
األنظمة المختلفة للتعلیم والتدریب التقنـي والمهنـي ومتطلبـات أسـواق العمـل، وذلـك لخفـض البطالـة 
بـین الــشباب وتــوفیر ســبل العــیش الكریمــة لهــم، ویلبــي احتیاجــات ســوق العمــل، ویجعــل المؤســسات 

  . العربیةوالشركات في غنى عن استقدام العمالة الالزمة من خارج المنطقة
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  المبحث الرابع

  التدریب المهني في قطاع غزةواقع 
  
  
  
  نشأة وتطور التدریب المهني في فلسطین. 1

  المعطیات اإلحصائیة لسوق العمل في قطاع غزة .2

  ادیة للتدریب المهني في قطاع غزة األهمیة االقتص.3

  الجهات المشرفة على التدریب المهني في قطاع غزة. 4
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  المبحث الرابع
  التدریب المهني في قطاع غزةواقع 

  
  : نشأة وتطور التدریب المهني في فلسطین.1

 إلیهـا المنظمـات بـادرت مـشاریع شـكل علـى فلـسطین فـي والتقنـي المهنـي كانـت بدایـة التـدریب
 كالمحتـاجین والفقـراء المحرومـة الجماعـات حینـه فـي هـذه واسـتهدفت الخیریـة والجمعیـات التبـشیریة

فـي  فقـط للـذكور خـدماتها الخیریـة والجمعیـات المنظمـات هـذه ووجهـت الـشهداء وأبنـاء األیتـامو
بعـض  تـوفیر علـى عملـت حیـث العائلـة، رزق كـسب عـن المـسئولین باعتبـارهم المـستهدفة، العـائالت
وأعمـال  والحـدادة كالنجـارة الحـرف بعـض مجـال فـي التدریبیـة والبـرامج العینیـة اإلعالـة خـدمات
فـي  تـساعدهم بـسیطة مهـارات الـذكور إكـساب بهـدف والكهربـاء، الـسیارات وصـیانة نیـوماأللومو

التوجـه  والجمعیـات المنظمـات هـذه واعتمـدت عـائالتهم وعـیش عیـشهم لكـسب عمـل علـى الحـصول
والجـدیر ، المنزلیـة والوحـدات للعـائالت المعیـشیة األوضـاع وتحـسین الفقـر، إزالـة على مركزة الخیري،

إال ، ه الخیـري هــو أكثـر الوســائل التــي تـستخدمها المنظمــات التبـشیریة لتحقیــق أهــدافهاذكـره أن التوجــ
ـــــــة فـــــــي فلـــــــسطین ـــــــي أهـــــــدافها غیـــــــر المعلن ـــــــه ال یـــــــذكر أن هـــــــذه المنظمـــــــات حققـــــــت نجاحـــــــا ف  ًأن

 سلبیة اجتماعیة خلق نظرة إلى المهني والتدریب التعلیم لنظام البدایة هذه أدت، )80:2001،عطوان(
 فـي ونوعیـة اجتماعیـة فجـوات خلـق بالتـاليو، هدف الفئـات المحرومـة منـذ البدایـةكونـه اسـت نحـوه،
م ) 1860 – 1952(بـین  مـا الفتـرة فـي ومهنیـة صـناعیة اكـزرمـدارس وم إنـشاء تـم ولقـد بنیتـه،

مدرســة  المــدارس هــذهضــمن  ومــن، فقــط الــذكور مــن الفقــراء والمحتــاجین واألیتــام اســتهدفت
Schneller" "ومدرســة ، م1860 أســست ســنةالتــي س القــد لألیتــام فــي"Celesian Brothers" 

  .):20069،والضعیفي الرمحي( م1863 والتي أقیمت سنة الصناعیة
م قامت وكالة الغوث وتشغیل الالجئین بتأسیس مركز للتـدریب المهنـي فـي قطـاع )1953(وفي عام 

 غـزة وقطـاع والقـدس لغربیـةا الـضفة احـتالل وبعـد ،الفلـسطینیین الالجئـین أبنـاء وتـدریب غـزة لتأهیـل
 مرافـق الحیـاة جمیـع علـى بالـسیطرة مباشـرة اإلسـرائیلي االحـتالل سـلطات شـرعتم (1967)عـام

 وطـال ذلـك قطـاع المختلفـة، االقتـصادیة وقطاعاتـه ومـصادره بمـا فیهـا مـوارده الفلـسطیني، للـشعب
 الـسوق خدمـةن ضـمنها والتي م واالقتصادیة السیاسیة أهدافها ذلك خدمة من غرضها وكان التعلیم

 المهنـي للتـدریب مركـز 13 فأنـشأت، لهـا الالزمـة المهـارات والكـوادر من حاجاتها وتلبیة اإلسرائیلیة،
 هـذه مـن المـستهدفة األساسـیة الفئـة هم الذكور ویعتبر غزة قطاع  في4و الغربیة في الضفة منها 9

   بـین مـا مـددها تراوحـت التـي قـصیرةال الـدورات التدریبیـة مـن ًعـددا المراكـز هـذه ووفـرت ،المراكـز 
  .)12-9: 1996، نحلة أبو(ًشهرا  5-11
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  :المعطیات اإلحصائیة لسوق العمل في قطاع غزة .2
  :قطاع غزة  في البشریة القوة مركبات أهم والعاملة للقوى العام اإلطار یوضح التالي الشكل

  )7(شكل رقم
  العاملة للقوى العام اإلطار

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لعام الفلسطینیة العاملة القوى لمسح السنوي التقریر"، )2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
  ps.gov.pcbs.www://http  26ص ، "2009
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تـم  علیهـا ًاءابنـ والتـي  اإلحـصائيالمـسح فـي اعتمـدت التـي والتعریفـات المـصطلحات أهـمفیمـا یلـي و
  :24) :2010،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني()7(رقم لشكل ا بیانات جمع

 اسـتبعاد بعـد الـسكان مجمـوع أنها أي فأكثر، ًعاما 15 أتموا الذین األفراد جمیع هم: سن العمل .1
 .ًعاما 14 سن حتى األطفال

 وینطبـق العمـل لـسن نتمـونی الـذین األفـراد جمیع أي ًاقتصادیا، النشیطون تعني  :العاملة القوى .2
 .البطالة أو العمالة مفهوم علیهم

 .العمل سن في السكان مجموع إلى العاملة القوى مجموع هي :المشاركة العاملة القوى نسبة .3
 وال یعملـون ال ولكـنهم العمـل لـسن ینتمـون الـذین األفـراد جمیـع هـم : العاملـة القوى خارج األفراد .4

 المتفرغـون الطلبـة : الفئـة هـذه وتـضم لعمـل، ل اًأیـض مـستعدین وغیـر عمـل عـن یبحثـون
ًواناثـا، ًذكـورا أجـر بـدون المنزلیـة لألعمـال المتفرغـون الدراسـة، فـي المنتظمـون  فـي الزاهـدون ٕ

 اإلصابة بسبب العمل عن العاجزون شابه، وما العجزة ودور والمصحات السجون نزالء العمل،
 .السن كبار اإلعاقة، أو

 الحـصول أو الـربح بهـدف األفـراد یمارسـه الـذي األنـشطة جمیـع فـي ذولالمبـ الجهـد هـو :العمـل .5
 األرباح من نسبة أو القطعة على أو میاومة أو أسبوعي أو شهري براتب سواء معینة أجرة على

 .عائد أو أجر دون العمل المفهوم هذا في یدخل كما غیرها أو
 أصـحاب الفئـة هـذه وتـضم لـونویعم العمـل لـسن ینتمـون الـذین األفـراد جمیـع وتـشمل :العمالـة .6

 أفـراد إلـى باإلضـافة الخاصـة مـصالحهم فـي أي لحـسابهم العـاملین بـأجر، والمـستخدمین العمـل
 .األجر مدفوعي غیر األسرة

 المعتاد من أقل ساعات ویعملون العمل لسن ینتمون الذین األفراد جمیع وهم :المحدودة العمالة .7
 .فأكثر أسبوعیة ساعة 35 وهو الطبیعي لعددا إلى الساعات هذه عدد زیادة في ویرغبون

 لـسن ینتمـون الـذین األفـراد جمیـع تـشمل : الدولیة العمل منظمة ومعاییر مقاییس حسب البطالة .8
 الفتـرة هـذه خـالل وكـانوا األعمـال، مـن نـوع أي فـي فتـرةهـذه ال خـالل ًأبـدا یعملـوا ولـم العمـل

 مكاتب في والتسجیل الصحف، مطالعة مثل الطرق بإحدى عنه بالبحث وقاموا للعمل مستعدین
 .الطرق من ذلك غیر أو واألقارب األصدقاء سؤال االستخدام،

 فـي یجدونـه ولـم عنـه والباحثین العمل سن في هم من وتشمل : الموسع التعریف حسب البطالة .9
  .العمل عن المحبطین إلیهم ًمضافا اإلسناد فترة

  
اني مــــن ارتفـــاع نــــسبة البطالـــة حیــــث بلغــــت یتـــضح أن قطــــاع غــــزة یعـــ )6(رقــــمالـــشكل مـــن خــــالل و

 ویعزى ذلك إلى سیاسة الحصار اإلسرائیلي على قطـاع غـزة  والتـي أثـرت علـى العـاملین، 38.6%
 أراضـي فـي العمـل قطـاع مـن تـرد كانـت التـي والمـدخوالت الواردات فقدان جراء من الخاص بالقطاع
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 العمـل سـوق وبالتـالي دخـل األخـضر،عالوة علـى منـع العمالـة الغزیـة مـن العمـل داخـل الخـط  ،48
  . اآلن لغایة حادة أزمة 2000 أیلول منذ الفلسطیني

ســنة هــي األعلــى حیــث  15-24أكــد جهــاز اإلحــصاء المركــزي أن نــسبة البطالــة بــین الــشباب فیمــا 
 سـمات القــوى )2(رقـم ویبـین جـدول، :30)2010،الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلــسطیني (59.2%بلغـت 

ــــى نــــسب للبطالــــة هــــي للفئــــات األقــــل تعلیمــــاح ویتــــضالعاملــــة  ویمكــــن االســــتفادة مــــن هــــذه ، ًأن أعل
ذا النـوع ًالمؤشرات في توجیه هـذه الفئـات إلـى التـدریب المهنـي نظـرا لكـون معظـم شـروط االلتحـاق بهـ

وبهــذا سیــسهم التــدریب المهنــي فــي خلــق فــرص عمــل للــشباب الــذین لــم  ،مــن التــدریب تنطبــق علــیهم
ولكـن هـذا یحتـاج إلـى خطـط إسـتراتیجیة مـن قبـل المـسئولین عـن التـدریب ،  التعلـیمیحالفهم الحـظ فـي

المهنـــي حتـــى یـــتم ترجمـــة هـــذه الرؤیـــة إلـــى واقـــع ملمـــوس األمـــر الـــذي ســـیلقي بظاللـــه علـــى خفـــض 
  .معدالت البطالة ودفع عجلة التنمیة

  
  )2(جدول رقم

  وأهم سمات القوى العاملة 2009 للعام سنة فأكثر في قطاع غزة15التوزیع النسبي لألفراد 
 Labour Force Status                                العالقة بقوة العمل              

عدد السنوات 
الدراسیة لكال 

 عمالة تامة   الجنسین
عمالة 
 محدودة 

 المجموع  بطالة 
داخل القوى 
  العاملة   

خارج 
القوى 

  العاملة   
 المجموع 

0  57.2  6.3  36.5  100  7.2  92.8  100  
1-6  43.1  8.2  48.7  100  43  57  100  
7-9  49.8  6.5  43.7  100  33.7  66.3  100  
10-12  55.2  5.8  39  100  29.4  70.6  100  

13+  63  3.9  33.1  100  57  43  100  
  100  62.4  37.6  100  38.6  5.5  55.9  المجموع

 لعام الفلسطینیة العاملة القوى لمسح سنويال التقریر"، )2010(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
  ps.gov.pcbs.www://http  60ص ، "2009

  
  :األهمیة االقتصادیة للتدریب المهني في قطاع غزة. 3

 اإلنتـاج، بـل عناصـر مـن انلبلـدفـي ا یتـوافر مـا علـى یتوقـف یعـد لـم االقتـصادیة التنمیـة إن تحقیـق
 التقـدم تطـورات اسـتیعاب مـن تمكنهـا التي العاملة للقوى يوالمهار العلمي المستوى على ًأیضاوقف یت

 مـن ًیـسیرا ًجـزءا أن المتقدمـة الـدول مـن الكثیـر تجـارب تتـثبأ فقـد، المتـسارع فـي كافـة المجـاالت 
 المـوارد عیـةنو إلـى فیعـود البـاقي أمـا البـشریة، فـي المـوارد الكمـي التزایـد إلـى یعـود القـومي دخلهـا

 .)4:2006، أحمد(  ومدى مالءمتها لمتطلبات سوق العمل،بشكل خاص البشریة
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 التنمیـة مجـال في دورها تؤدي أن باستطاعتها والمؤهلة والمتدربة المتعلمة الوطنیة العاملة القوى إن
 ،في قطاع غزة ولكـن یجـب األخـذ بعـین االعتبـار التغیـرات التـي تحـدث فـي سـوق العمـل اإلقتصادیة

فــي الــسنوات الطلــب فــي وظــائف ســوق العمــل ســیتغیر  أن 1960 المتقدمــة أقــرت منــذ عــام فالــدول
األمــر الـذي لــم تـستطع تدراكــه معظــم ، )8(إلــى صـالح المهنیــین كمـا هــو موضـح بالــشكل رقـمالمقبلـة 

حـساب علـى )الحاصـلین علـى البكـالوریوس( كـادیمیینمما أدى إلـى الزیـادة فـي فئـة األ، الدول العربیة
تفــاقم  أدى إلــىوهــذا بــدوره  ) خریجــي التــدریب المهنــي والتقنــي(أصــحاب المهــارات الفنیــة المتوســطة 

  .)19:2009،التمیمي( ظاهرة البطالة والبطالة المقنعة والهجرة
  

  )8(شكل رقم
  مؤهالت القوى العاملة المطلوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفجوة القائمـة بـین مخرجـات التـدریب دور منظمات أصحاب األعمال في تضییق"،)2009(علي خلیل، التمیمي
  .20ص، القاهرة، "والتقني واحتیاجات سوق العمل المهني

  
وذلــك  ، فـي المـشهد االقتــصاديرئیــسة سمةكـالجـامعیین  الخـریجین وفـي قطـاع غــزة تظهـر معانـاة

 هـذه تـستمر أن مـن المتوقـع حیـث إنـه األخیـرة، الـسنوات خـالل المرتفعـة البطالـة مؤشـرات ضـمن
 العـشر الـسنوات وفـي،  فلـسطین بـشكل عـامفـي أعداد الخـریجین زیادة  وذلك بسبب، بالزیادةةالظاهر
  العـامبحلـول  ًألفـا 37 ً سـنویا إلـىالعمـل لـسوق الـداخلین الخـریجین عـدد یـصل أن یتوقـع القادمـة
  :80).2009،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني( م2019

 جدیـدة تـشمل االهتمـام إسـتراتیجیةوضـع ، ا النفـق المظلـم للخروج من هذویقترح الخبراء والمختصین 
    :)13-12:2006،الرمحي والضعیفي( لألسباب اآلتیة ونشر التوعیة المهنیةبالتدریب المهني

 وفـي یعمل التدریب المهنـي علـى تلبیـة حاجـات سـوق العمـل المحلـي فـي مجـاالت البنـاء والتـشیید. 1
  .االنتاجیة والخدماتیة المجاالت 
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  .التعلیم األكادیمي مخرجات ًالتدریب المهني التوازن في حاجة سوق العمل نظرا لتزاید حققی. 2
كلفــة اإلنتــاج وتحــسین  تقلــیصتــسهم فــي التــدریب المهنــي یــوفر العمالــة المؤهلــة والمــاهرة  والتــي . 3

  .جودة المنتج والتقلیل من المخاطر
طیع خریجــي التــدریب المهنــي إنـــشاء حیــث یـــست، یــسهم التــدریب المهنــي فــي زیـــادة فــرص العمــل. 4

  . بهممشاریعهم الخاصة
، األســـر الفقیـــرة(یـــسهم التـــدریب المهنـــي فـــي إتاحـــة الفـــرص لفئـــات محرومـــة فـــي المجتمـــع مثـــل . 5

  .للدخول في القوى العاملة من خالل إكسابهم مهنة أو حرفة) الذین لم یوفقوا في التعلیم، المعاقین
یلة وبالتـالي یمكـن المـساهمة فـي مواكبـة التغیـرات التـي تحـدث فـي فترة اإلعداد المهني لیست طو. 6

  .حاجة سوق العمل
  
  :الجهات المشرفة على التدریب المهني في قطاع غزة. 4

ویـشرف علـى التـدریب فـي هـذه  المهنـي، التـدریب  العـشرات مـن مراكـز غـزة محافظـات فـي یوجـد
  :)94:2001،عطوان(المراكز جهات متعددة تتمثل فیما یلي

  .مراكز التدریب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولیة .1
   .مراكز التدریب الخاصة. 2
  .مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة. 3
  .مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل. 4
  

  : في قطاع غزةمراكز التدریب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولیة 1.4
 فـي تتمثـل والتـي الفلـسطینیین الالجئـین وتـشغیل إلغاثـة الدولیـة الغـوث وكالـة فلـسفة مـن اًاقـانبث

 ،م 1953 عـام المهنـي لتـدریب لمركـز تأسـیس ارتـأت فقـد وتـأهیلهم الفلـسطینیین الالجئـین مـساعدة
 تحقیـق فـي تتبلـور للكلیـة الرئیـسة المهمـةوأصـبحت ، وأطلق علیه فیما بعـد كلیـة مجتمـع تـدریب غـزة

 المحلـيالعمـل  سـوق حاجـات تلبـي ومتخصـصة متنوعـة مهنیـة بـرامج وتنفیـذ إعـداد امفادهـ رسـالة
یوضـح ) 3( طالب والجـدول رقـم 400ًحیث یتخرج سنویا مایقرب من ،  من األیدي العاملةواإلقلیمي

  .)2011یونیو ،كلیة مجتمع تدریب غزة(  من الكلیةأعداد الخریجین
  )3(جدول رقم

  لیة مجتمع تدریب غزةعدد الخریجین من ك
  2006  2005  2004  سنة التخرج

  423  420  391  أعداد الخریجین
  2011یونیو، مدیر كلیة مجتمع تدریب غزة، جمیل حمد.أمقابلة مع : المصدر
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 تدریب غزة  مجتمعالتخصصات المهنیة التي تقدمها كلیة : 
ً تخصـصا مهنیـا موضـحة بالجـدول رقـم14یوجـد فـي الكلیـة   علـى الدراسـة برنـامج یـشتملو، ) 4(ً

 التـدریب نـسبة تبلـغ إذ للمهنـة األساسـیة المهـارات الكتـساب الالزمـة الدراسـیة المـساقات مـن العدیـد
 لكـل خاصـة ورش فـي العملـي التـدریب یمـارس حیـث الطالـب یتعلمـه مـا إجمـالي مـن 67%العملـي

 والتطـور لتقـدمل وفقـا تطویرهـا ویـتم للتـدریب الالزمـة والمعـدات األجهـزة بكافـة مـزودة تخـصص
 وتعـادل العملیـة المهـارات لتعزیـز الطالـب یتعلمهـا التي النظریة المواد إلى إضافة للمهنة التكنولوجي

 عبـارة عـن مـواد خاصـة بالمهنـة وأخـرى إثرائیـة وهـى والتـدریب الدراسـة سـاعات مجمـوع مـن%33
  ).2011یونیو ،كلیة مجتمع تدریب غزة(. كالرسم الهندسي واللغة االنجلیزیة

  
  )4(جدول رقم

  التخصصات المهنیة في كلیة مجتمع تدریب غزة
  التخصصات المهنیة

  العامة الكهرباء التجهیزات  الهواء وتكییف التبرید
  السیارات كهرباء أنظمة  األثاث وصناعة النجارة
  المركزیة والتدفئة الصحیة التمدیدات  والحاسوب المكتبیة اآلالت صیانة
  الثقیلة والمعدات الدیزل میكانیكا  والبصریة السمعیة األجهزة صیانة
  السیارات میكانیكا  السیارات هیاكل إصالح
   والطوبار المباني   والدیكور المباني تشطیب
  األلمونیوم وتفصیل واللحام الخراطة  واللحام الحدادة
  aspx.tradDepartments/ps.edu.gtc.www://http، 2011یونیو، كلیة مجتمع تدریب غزة: المصدر

  
 في كلیة مجتمع تدریب غزةالفئة المستهدفة وشروط االلتحاق بالدورات : 

 التالیـة الـشروط لدیـه تـوفرت إذا المهنیـة التخصـصات بأحـد لاللتحـاق بطلـب بالتقـدم للطالـب یـسمح
  :)2010، نشرة كلیة مجتمع تدریب غزة(
 الحاالت بعض إلى إضافة( الدولیة الغوث وكالة لدى ًمسجال اًفلسطینی ًالجئا الطالب یكون أن. 1

  ).الالجئین لغیر الخاصة االجتماعیة   
  ، العام لنفس األولویة وتعطى اإلعدادیة، الدراسة إتمام شهادة على حاصال الطالب یكون أن. 2

 ).السنة لتلك النجاح معدالت حسب المطلوبة الدرجات معدل یحدد(   
 .ًعاما عشر ةتسع الكلیة دخول عند الطالب عمر یتجاوز ال أن3. 
  .الشخصیة المقابلة یجتاز أن4. 
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  :مراكز التدریب الخاصة 2.4
عــشرات مــن خــالل التــدریب المهنــي مجــال فــي  دور مهــم یــةأدتبقطــاع غــزة قــام المجتمــع األهلــي فــي 

فـــرت العدیـــد مـــن فـــرص التـــدریب وبأشـــكال لتـــي واحكومیـــة والمنظمـــات غیـــر التنمویـــة والمؤســـسات ال
، المـرأة والمعـاقین والفقــراءمثــل  لفئــات اجتماعیـة مهمـشة ًحیـث وجهـت بــرامج التـدریب أساسـا ،مختلفـة

 منظمــة ومؤســسة تقــدم خــدمات متنوعــة مــا بــین التــدریب 100ویوجــد فــي قطــاع غــزة مــا یقــرب مــن 
ا مراكـز مهنیـة متخصـصة بالتـدریب المهنـي المهني واالجتماعي ومـن الـصعوبة بمكـان تـصنیفها بأنهـ

ًوالجــدول التــالي یوضــح عــددا مــن هــذه المراكــز والخــدمات التــي ، )14:2006،الرمحــي والــضعیفي( فقــط
  )5(جدول رقم                                   :تقدمها

   التابعة للمؤسسات والجمعیات غیر الحكومیة المهنيلتدریبامراكز 
  ي یقدمها المركزالدورات الت  المركز
  فن الخیاطة والتفصیل   بني سهیال-إتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

  تأهیل مربیات، تنیسق زهور  خانیونس-الجمعیة االسالمیة
  السیرامیك، التجمیل، التریكو  غزة-إتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

  والتجمیل، النول، الخیاطة  خانیونس-الجمعیة الخیریة لرعایة األسرة
  فنون تشكیلیة-رسم على الزجاج  خانیونس-جمعیة األمل لرعایة األطفال

  تشكیل الورد الصناعي، خیزران  جمعیة المستقبل لرعایة المكفوفین
  التجمیل، التریكو  النصیرات- جمعیة المجد النسائیة
  التصنیع الغذائي،صیانة الكمبیوتر  دیر البلح-جمعیة شمس الحریة

  ).1999(مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني في قطاع غزة دلیل :المصدر
  

 العدیــد مـن المؤســسات الربحیـة التــي تعمـل فــي مجـال التعلــیم والجـدیر ذكــره أنـه یوجــد فـي قطــاع غـزة
 ،مرخـصة مـن وزارة التربیـة والتعلـیموالتدریب المهنـي والتقنـي، معظمهـا تحـت إطـار المراكـز الثقافیـة ال

الرمحــي (ت بتــوفیر بـرامج تـدریب لرفـع الكفــاءة وذلـك حـسب حاجــة الـسوق المحلـيتقـوم هـذه المؤسـساو
   :ًوالجدول التالي یوضح عددا من هذه المراكز والخدمات التي تقدمها، )15:2006،والضعیفي

  )6(جدول رقم
  المهني الربحیةلتدریب امراكز 

  الدورات التي یقدمها المركز  المركز
  صیانة الكمبیوتر، صیانة الرادیو والتلفزیون  غزة- الهندسیةمركز القدس للدراسات المهنیة و

  صیانة األجهزة السلكیة والالسلكیة  غزة-مركز الهندسة االلكترونیة
  قص وتصفیف الشعر  غزة-مركز فینوس

  تمدیدات كهربیة، صیانة الكمبیوتر  معهد الشرق األوسط للتكنولوجیا
  ).1999(ي والتقني في قطاع غزة دلیل مؤسسات التعلیم والتدریب المهن:المصدر
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  : في قطاع غزةمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة 3.4
المتــــسربین مــــن  ب إلــــى االهتمــــاملــــوزارة الــــشئون االجتماعیــــةالتابعــــة مراكــــز التــــدریب المهنــــي تهــــدف 

 فـــي ةدمـــج هـــذه الفئـــ إلـــىجـــزء مـــن العملیـــة التربویـــة الهادفـــة  مراكـــز هـــذه ال دورات، وتعتبـــرالمـــدارس
ــــــــــي قطــــــــــاع غــــــــــزة ، المجتمــــــــــع ــــــــــشئون ا مر5ویوجــــــــــد ف كــــــــــز للتــــــــــدریب المهنــــــــــي تابعــــــــــة لــــــــــوزارة ال
  .المراكز وأماكن وجودهاهذه أسماء  یوضح )7(الجدول رقمو، )98:2001،عطوان(االجتماعیة

  
  )7(جدول رقم

  وأماكن جودهامراكز التدریب المهني التابعة للشئون االجتماعیة 
  العنوان  المركز

  مقابل مدیریة التربیة والتعلیم  مركز اجتماعي بیت الهیا للتدریب المهني
  التفاح  مركز اجتماعي غزة للتدریب المهني

  وسط البلد قرب االتصاالت  مركز اجتماعي دیر البلح للتدریب المهني
  الحي النمساوي  مركز اجتماعي خانیونس للتدریب المهني

  نطقة كیرم  مركز اجتماعي رفح للتدریب المهني
  .2011یونیو، وزارة الشئون االجتماعیة، جواد الجبیر.مقابلة مع أ: المصدر

  
 مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة التخصصات المهنیة التي تقدمها:  

 قطــاع غــزة بعقــد دورات تدریبیــة فــي التابعــة لــوزارة الــشئون االجتماعیــةالمهنــي تقــوم مراكــز التــدریب 
، ومــدة الدراســة فیهــا ســنتان،  وســمكرة الــسیارات والــسباكة النجــارة والخیاطــة والحــدادةخصــصة فــيمت

ویتخـرج مــن ، )99:2001،عطــوان(یمـنح بعـدها المتــدرب شـهادة مــصدقة مـن وزارة الــشئون االجتماعیـة
  .یوضح أعداد الخریجین) 8( والجدول رقم ،ً متدرب سنویا250هذه المراكز ما یقرب من 

  )8(مجدول رق    
  عدد الخریجین من مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة

  2010  2009  2008  سنة التخرج
  288  258  228  أعداد الخریجین

  .2011یونیو، وزارة الشئون االجتماعیة، جواد الجبیر.مقابلة مع أ: المصدر
  
 الشئون االجتماعیةمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة دوراتشروط االلتحاق ب :  

قبل  ً سنة، وأن یكون محوال من15- 12 یكون عمر المتدرب بین أن زمراكلاللتحاق بهذه الیشترط 
ًالجتماعیة وأن یكون الئقا صحیاالسلوك في وزارة الشؤون اباحث    .)15:2006،الرمحي والضعیفي( ً
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  : في قطاع غزة التابعة لوزارة العملالمهني التدریب مراكز 4.4
لتــدریب المهنــي فــي قطــاع غــزة مــن قبــل ســلطات االحــتالل اإلســرائیلي فــي ل أربعــة مراكــز تــم تأســیس

 المـسؤولیة الفلـسطینیة وزارة العمـل اسـتلمت الفلسطینیة، الوطنیة السلطة قدوم وبعد، أواخر الستینات
 المهنـي للتـدریب العامـة اإلدارة وزارة العمـل أنـشأت حیـث غـزة قطـاع فـي المهنـي نظـام التـدریب عـن

نظـام تـدریب مهنـي یتماشـى واألهـداف الرئیـسیة لتطـویر الفـرد والمجتمـع  تطـویر عـن لتكـون مـسئولة
  :والجدول التالي یوضح أماكن هذه المراكز وسنة تأسیسها ).94:2001،طوانع(الفلسطیني 

  
  )9(جدول رقم

  مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة وسنة التأسیس
  سنة التأسیس  كزالمر

  1967  غزة -مركز اإلمام الشافعي
  1969  مركز دیر البلح

  1969  مركز خان یونس

  1969  مركز رفح

  37-31ص، )1999( دلیل مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني في قطاع غزة:المصدر
  
 ثانویـة كمدرسـة م 1964سـنة المـصریة اإلدارة عهـد فـي أنـشئ :الـشافعي اإلمـام التـدریب مركـز 

 التجمیـل همـا قـسمان لـه أضـیفو م 1967سـنة مهنـي تـدریب مركـز إلـى تحـول ثـم، صـناعیة
وفـي عـام ، حاسـوب مختبـر لـه أضـیف م 2005عـام وفـي ، والتكییـف للـذكوروالتبریـد لإلنـاث
   .م تم تحویل قسم صیانة الرادیو التلفزیون إلى قسم صیانة الحاسوب وااللكترونیات2010

 وتـم نقـل قـسم ، م 2004عـام تـرمیم لـه وأجـري، م 1969عـام فـي أنـشئ :حالـبل دیـر تـدریب مركز
 . في المركزجدیدة أقسام إلنشاء مخططات ویوجد ،الخیاطة إلى الطابق العلوي

 إلـى م 1995سـنة في انتقل ثم ،عبسان في م 1969سنة المركز أنشئ :خانیونس تدریب مركز 
 له وأضیفت، النمساوي الحيفي  الحالي المقر إلى انتقل م 2000سنة أكتوبر وفي اللوت، جورة
 باإلضافة ،الصحیة التمدیدات ، المكتبیةاألجهزة صیانة والتكیف، التبرید:وهي جدیدة أقسام ثالثة
 .حاسوب المختبر إلى

 جـرى لـه توسـعة بإضـافة مبنـى م 1994 سـنة فـي وم، 1969سـنة أنـشئ: رفـح تـدریب مركـز 
 بمختبـر اآلن مـزود وهـو ، للرجـالخیاطـة أللمونیـوم،ا: وهـي جدیـدة أقسام له أضیفكما  ،لإلدارة

  ).2011فبرایر، مركز الشافعي، مقابلة مع النجار(حاسوبلل
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 :الخدمات التي تقدمها مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة. 1
تخصـصة فـي تقـوم مراكـز التـدریب المهنـي التابعـة لـوزارة العمـل فـي قطـاع غـزة بعقـد دورات تدریبیـة م

من وقتهم فـي التـدریب العملـي % 70مجاالت العمل والمهن المختلفة ویقضى المتدربون في المركز 
كمـا تقـوم إدارة التـدریب المهنـي بالتعــاون ، والبـاقي فـي دراسـة المـواد النظریـة العامـة المرتبطــة بالمهنـة

 التـدریب المیـداني وذلـك مع المؤسسات والمصانع والورش المحلیة إلتمام التدریب العملي عـن طریـق
وذلـك إلكـسابهم الخبـرة ، بإرسال الطـالب إلـى تلـك المؤسـسات بعـد اسـتكمال مـدة التـدریب فـي المركـز

العملیــة والتعامــل مــع زمــالء المهنــة عــن قــرب والتعــرف علــى أحــدث مــا وصــل إلیــه ســوق العمــل مــن 
مــن مراكــز التــدریب المهنــي ویتخــرج ، )2011مــارس، غــزة،وزارة العمــل، التــدریب المهنــي( تطـور وتحــدیث

یوضــح ) 10(والجــدول رقــم ، ً متــدرب ســنویا450یقــرب مــن  التابعــة لــوزارة العمــل فــي قطــاع غــزة مــا
  .أعداد الخریجین

  )10(جدول رقم    
  العملالتدریب المهني التابعة لوزارة عدد الخریجین من مراكز 

  2010  2009  2008  سنة التخرج
  453  474  438  أعداد الخریجین

  .2011یونیو، وزارة العمل، اإلدارة العامة للتدریب المهني، طلعت أبومعیلق.مقابلة مع م: درالمص
  
 :غزة ني التابعة لوزارة العمل في قطاعالهدف من الخدمات التي تقدمها مراكز التدریب المه .2

  :یمكن اختصار أهداف البرامج والخدمات التي تقدمها مراكز التدریب المهني في ما یلي
رنــامج التــدریب إلــي إكــساب الطالــب المهــارات العملیــة المتخصــصة والمعلومــات النظریــة یهــدف ب .1

 .المتعلقة بالمهنة
یـــساهم برنـــامج التــــدریب فـــي عملیـــة البنــــاء لالقتـــصاد الـــوطني الفلــــسطیني وذلـــك بإعـــداد القــــوي  .2

 .العاملة المدربة
 التــي تــساهم فــي تــأمین یـساهم برنــامج التــدریب فــي إكـساب المتــدربین المعــارف والخبــرات األولیـة .3

وزارة  ،التـــدریب المهنـــي( .مـــستقبلهم المهنـــي واالنتقـــال مـــن حیـــاة الدراســـة إلـــي حیـــاة ســـوق العمـــل
  .)2011مارس، غزة،العمل

  
  :الفئة المستهدفة وشروط االلتحاق بالدورات. 3 
مـل وهـي وجد مجموعة من الشروط والمعاییر لالنتساب في مراكز التدریب المهني التابعـة لـوزارة العت

  :كالتالي
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صــصات علــى شــهادة ًأن یكــون المنتــسب حاصــال علــى شــهادة التاســع علــى األقــل وبعــض التخ .1
  .ات تتطلب معرفة القراءة والكتابةوذلك لوجود مواد نظریة وامتحان ،الثانویة العامة

 المهـن تحتـاج لبنیـة وذلـك ألن بعـض،  سنة25-16 مابین  الراغب في االنتسابیكون عمرأن  .2
 .قلیةجسدیة وع

ًأن یكون الئقا طبیا .3 ً. 
 .أن یجتاز المقابلة الشخصیة .4
 .أن یوقع الطالب على نموذج یلتزم من خالله بلوائح المركز .5
 ).صورة شهادة میالد،إثبات شخصیة،الشهادة الدراسیة:(أن یحضر الطالب الوثائق المطلوبة .6
  
  :مدة التدریب. 4

ً ویعتبـر الطالـب مفـصوال مـن الـدورة إذا ،شـهور عـشرة هـي المهنـي التـدریب مراكـز فـي التـدریب مـدة
ي والعملــ النظـري تغطـي الجــانبین  وهــذه المـدة،مــن أیـام الــدوام الرســمیة% 15تعـدت نــسبة غیابــه 
   .لمالع وزارة من مصدقة دورة اجتیاز شهادة الخریجون بعدها یمنح و،للتخصصات المهنیة

  
  :المحتوى التدریبي. 5

والمحتــوى ، درس ألقــسام مراكــز التــدریب المهنــيصات التــي تــوهــو المنهــاج النظــري والعملــي للتخصــ
  .التدریبي عبارة عن مزیج من مناهج الدول المجاورة تم اختیاره وفق رؤیة المدربین المختصین

  
  :األسالیب المتبعة في التدریب. 6

ــــة الجوانــــب النظریــــة للمحتــــوى التــــدریبي بینمــــا یــــستخدم أســــلوب ، یــــستخدم أســــلوب المحاضــــرة لتغطی
  . طبیق العملي لتغطیة الجوانب العملیة للمحتوى التدریبيالت
 
  :البیئة التدریبیة. 7

حیـــث یتـــوفر فـــي مراكـــز ،وهـــي عبـــارة عـــن مكـــان التـــدریب ومـــستلزماته مـــن أدوات وآالت وغیـــر ذلـــك
  :التدریب المهني ما یلي

  . أقسام للتدریب بمساحات جیدة مع مراعاة التهویة واإلضاءة الالزمة .1
 .ب واآلالت والوسائل الالزمة لعملیة التدریب أدوات التدری .2
 ).2010نوفمبر، وزارة العمل، أحمد مع مقابلة( . وسائل السالمة الالزمة لألقسام .3
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  :مراكز التدریب المهنيالعاملین في . 8
  :ینقسم العاملین في مراكز التدریب المهني إلى مجموعة من الفئات وهي كالتالي

متابعــة شــئون المــوظفین والمتــدربین وحاجــة األقــسام وعــادة مــا یكــون ومهمــتهم إدارة و: اإلداریــین .1
  .مدیر المركز یحمل شهادة الهندسة وله خبرة في مجال التدریب المهني

ـــدبلوم المهنـــي وذلـــك مـــا عـــادة : المـــدربین .2 یتناســـب مـــع مهمـــتهم كمـــدربین لیكونـــون مـــن حملـــة ال
یــث یــتم تــوظیفهم عــن طریــق ین ح وهنــاك مقــدار كبیــر مــن الــشفافیة فــي اختیــار المــدرب،مهنیــین

  .ومقابالت یعقدها دیوان الموظفین اختبارات
مـــن حملـــة شـــهادة البكـــالوریوس ویقومـــون بتـــدریس الجوانـــب یكونـــون مـــا عـــادة وهـــم : المدرســـین .3

  .النظریة للمنهاج
وهـــي الفئـــة التـــي تقـــوم بأعمـــال الـــصیانة والخـــدمات المختلفـــة فـــي المراكــــز : الفنیـــین والمراســـلین .4

  ).2010نوفمبر، وزارة العمل،  مع أحمدمقابلة(المهنیة 
   :عداد العاملین بمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزةوفیما یلي عرض أل

  )11(جدول رقم 
  2011-2010 للعام أعداد العاملین بمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة

  عدد  المركز
   المدربین

عدد 
  مدرسینال

  عدد 
  اإلداریین

عدد الفنیین 
  والمراسلین

  المجموع

 27 1 4 3  19  مركز الشافعي
 12 2  2 2  6  مركز دیر البلح
 10 1 1 1 7  مركز خانیونس

  11  1  2  3 5  مركز رفح
  60  5  9  9  37  المجموع
  .2010نوفمبر، قطاع غزة، مراكز التدریب المهني بوزارة العملمدراء مقابلة مع  :المصدر

  
  
    المعلومـــــات الخاصـــــة بمراكـــــز التـــــدریب المهنـــــي التابعـــــة لـــــوزارة العمـــــل فـــــي قطـــــاع غـــــزة. 9

  ):2011-2010(لعام
كافــة المعلومـــات الخاصــة بمراكــز التــدریب المهنـــي التابعــة لــوزارة العمــل فـــي الجــدول التــالي یوضــح 

                              :قطاع غزة
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  )12(جدول رقم 
  2011-2010 لعام اصة بمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزةكافة المعلومات الخ

  شرط االلتحاق  التخصصات  المركز
  شهادة الحادي عشر   .قسم التبرید والتكییف
  شهادة الحادي عشر  .قسم الكهرباء العامة

  ة الحادي عشرشهاد  . قسم صیانة االلكترونیات والحاسوب
  شهادة الحادي عشر  .قسم صیانة األجهزة المكتبیة

  شهادة التاسع  .قسم التمدیدات الصحیة
  شهادة التاسع  .قسم الخراطة والتسویة

  شهادة التاسع  .قسم النجارة العامة
  شهادة التاسع  .قسم سمكرة السیارات

  شهادة التاسع  .قسم میكانیكا السیارات
  شهادة التاسع  .القصارةقسم البالط و

  شهادة التاسع  .قسم الخیاطة والتفصیل رجال
  شهادة التاسع  قسم الحدادة واللحام

  شهادة التاسع  .قسم الخیاطة والتفصیل بنات
  شهادة الحادي عشر  .قسم قص الشعر والتجمیل بنات

  
  
  
  
  
  
  

  الشافعي مركز
          غزة

  الثانویة العامة  .قسم دورات الحاسوب القصیرة
  شهادة الحادي عشر  الكهرباء العامةقسم 

  شهادة التاسع  قسم میكانیكا السیارات
  شهادة التاسع  قسم الخیاطة رجال 
  شهادة التاسع  قسم سمكرة السیارات
  شهادة التاسع  قسم البالط والقصارة

  
  
  

  مركز دیر البلح

  الثانویة العامة  .دورات الحاسوب القصیرة
  ة الحادي عشرشهاد  .قسم التبرید والتكییف
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  .2010نوفمبر، قطاع غزة، مراكز التدریب المهني بوزارة العملمدراء مقابلة مع  :المصدر

 
  :تحلیل الوضع الحالي لمراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل. 10

هنـــاك ن اإلدارة العامـــة للتـــدریب المهنـــي بـــوزارة العمـــل ًبنـــاءا علـــى المعلومـــات التـــي تـــم اســـتقاءها مـــ
  :مجموعة من النقاط التي یجب تسلیط الضوء علیها وهي كالتالي

المراكز الموجودة غیر كافیة لتغطیة حاجة قطـاع غـزة فهنـاك منـاطق ال یوجـد بهـا مراكـز تـدریب  .1
 تحتــاج إلــى أكثــر كمــا أن بعــض المنــاطق، .....)،بیــت الهیــا،المغــازي ،النــصیرات (مهنــي مثــل 

 .من مركز بسبب تزاید أعداد الراغبین في االنتساب
بینمـا سـوق العمـل یحتـاج إلـى الكثیـر ، ًیقتصر التدریب المهني على أربعـة عـشر تخصـصا فقـط  .2

  .من التخصصات
إال أن هــذه الــشهادة ال ، یمــنح المتــدرب شــهادة دورة تدریبیــة مــدتها عــام معتمــدة مــن وزارة العمــل .3

 .وظائف القطاع الحكومي ألنها سنة تدریبیة ولیست دبلومیعتد بها في 
وهــذا یعنــي عــدم معرفتــه ، ًالمــدرب الحاصــل علــى دبلــوم مهنــي عــادة ال یحمــل مــؤهالت تربویــة  .4

 .الطرق التربویة السلیمة في إدارة عملیة التدریب
یب ال توجــد آلیــة واضــحة لتطــویر المــدربین فــي تخصــصاتهم لمواكبــة التطــور فــي الحاصــل التــدر .5

 .المهني
كمـا أن بعـض المراكـز ،تعتبر مباني مراكز التـدریب المهنـي قدیمـة وتحتـاج إلـى التـرمیم والتطـویر .6

 .توجد في أحیاء سكنیة تزعج السكان
الكثیــــــر مــــــن التخصــــــصات والمهــــــن تطــــــورت بــــــشكل كبیــــــر وال زالــــــت بعــــــض األدوات واآلالت  .7

 .المستخدمة في التدریب كما هي وتحتاج إلى تطویر
كمـا ، ناهج من دول الجوار یتعارض مع الطرق العلمیـة فـي تـصمیم المحتـوى التـدریبيتجمیع الم .8

ـــة احتیاجاتهـــا التدریبیـــة الخاصـــة بهـــا ومـــن الطبیعـــي أن تكـــون الحاجـــات التدریبیـــة ، أن لكـــل دول
 .ًلسوق العمل في قطاع غزة مختلفة نظرا الختالف الكثیر من العوامل والظروف

ًنظــرا لعــدم إلمــامهم بكثیــر مــن الجوانــب ،بین فقــط غیــر كــافي إن وضــع المنــاهج مــن قبــل المــدر .9
 .الفنیة والتربویة في تصمیم المناهج
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وهــم ،  اشــتراط الحــصول علــى شــهادة التاســع یعمــل علــى تهمــیش فئــة ال بــأس بهــا فــي المجتمــع .10
 . سنة وغیر حاصلین على شهادات16الذین تزید عمارهم عن 

دت إلـى مزاحمـة حملـة الـشهادات علـى فـرص الفئـات  شروط االلتحاق بمراكـز التـدریب المهنـي أ .11
 .التي حرمت من التعلیم

،  ال یوجــد إســتراتیجیة إعالمیــة خاصــة بالتــدریب المهنــي لرفــع مــستوى الثقافــة المهنیــة للمجتمــع .12
ًوهـذا أدى أیـضا إلــى غیـاب الــدعم الخـارجي والمـساهمة مــن الجمعیـات والبنــوك للعملیـة التدریبیــة 

 .برمتها
ة واضــحة لــدى الــوزارة للــربط بــین حاجــة ســوق العمــل للعمــال المهنیــین وبــین أعــداد  ال یوجــد آلیــ .13

 .الخریجین
 ال توجد اتفاقیات شراكة بین التدریب المهني في الـوزارة  والـدول المتقدمـة لالسـتفادة مـن تجـارب  .14

 .هذه الدول في مجال التدریب المهني
نـصف حیـث اسـتنكف ، كز التـدریب المهنـي  االنقسام ألقى بظالله على العملیة التدریبیة في مرا .15

وبـذلك فقـد التـدریب المهنـي المـدربین  ،لعمـل غیـر مبـالین بمـصیر المتـدربینعـن اًالمدربین تقریبـا 
 .ذوي الخبرة والكفاءة
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 السابقة الدراسات
 :مقدمة. 1

لـذلك كثیـر مـن البـاحثین ، البـشریة  القـوى تنمیـة المـؤثرة فـي األساسـیة الركـائز التـدریب أحـد یعتبـر
ولكــن قلــة مــن تطــرق إلــى التــدریب المهنــي ، تنــاولوا فــي دراســاتهم مواضــیع التــدریب بجوانبــه المختلفــة

بالتـدریب المهنـي  سـابقة تتعلـق دراسـة 23الباحـث  سـیناقش الفـصل ذاهـ وفـي، بمفهومـه الحـدیث 
 هـذه استقـصاءكمـا سـیتم  ،أجنبیـة دراسـات 7عربیـة و دراسـات 7محلیـة و دراسـات 9منهـا  ،والتقنـي

وذلـك لالسـتفادة مـن ، بهـا خرجـت التـي والتوصـیات ومنهجیتهـا وأهـم النتـائج أدواتهـا وتحدیـد الدراسات
 الـسابقة الدراسـات علـى بتعقیـب الفـصل یختـتم ثـم العلمیـة، بالجوانـب بحـثدعـم ال هـذه الدراسـات فـي

 الدراسـة اسـتفادة ناحیـة ومـدى مـن الحالیـة الدراسـة وبـین بینهـا واالخـتالف التـشابه أوجـه ًموضـحا
  .أخرى ناحیة من السابقة الدراسات من الحالیة

  
 المحلیة الدراسات .2

  2010 " ،الزرو " دراسة 1.2
  " الغربیة الضفة في العمل سوق الحتیاجات المهني التدریب مراكز ریجيخ مواءمة مدى "

 المراكـز هـذه فـي المقدمة المهني التدریب برامج مواءمة هو استكشاف مدى الدراسة هذه من الهدف
 المهنـي التـدریب مراكـز لخریجـي تتبعیـة دراسـة وذلـك عـن طریـق الفلسطیني العمل سوق الحتیاجات

  2004-2006 .من الفترة خالل الغربیة الضفة في لالعم لوزارة  التابعة
عـن مقابلـة  عبـارة الدراسـة أداة وكانـت، الدراسـة نتـائج إلـى الكمـي للوصـول الباحـث المـنهج اعتمـد

مـن   97% الخریجین والخریجات وهـم  یـشكلون من 3208  وتم الوصول إلى ، هاتفیة لكل خریج 
  .المجتمع الكلي

 :إلى الدراسة خلصت وقد
 غیـر فـي أو یعملـون العمـل عـن متعطلـون إمـا المهنـي التـدریب مراكـز ي وخریجـاتلـب خریجـأغ أن

 نـسبتهم تتجـاوز ال تخصـصاتهم فـي یعملـون الـذین وأن علیهـا، تـدربوا التـي التخصـصات والمهـن
 مراكـز مخرجـات بـین االرتبـاط ضـعف إلـى یـشیر قـد ممـا، والخریجـاتالخـریجین من مجمـوع  %21
 مـن وجـدت التـي األهـداف ًحالیـا تحقـق ال المراكـز هـذه أن ویعنـي العمـل، المهنـي وسـوق التـدریب

  .بصورة فاعلة أجلها
  :وأوصت الدراسة بما یلي

    بـشكل دقیـق العمـل سـوق احتیاجـات تحدیـد أجـل من وتفعیله العمل سوق معلومات نظام تطویر. 1
  .ومستمر
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  .تخرجهم منها وبعد التدریبیة، رامجبالب التحاقهم قبل للطلبة مهني ٕوارشاد توعیة برامج توفیر. 2
ٕوالغـاء وتعـدیل واضـافة بعـضالمهنـي  التـدریب مراكـز فـي المقدمـة التدریبیـة البـرامج مراجعـة .3 ٕ 

  .التخصصات بما یتالءم مع سوق العمل
  

  "2009 ،الحداد/الزیر" دراسة  2.2
 غزة مجتمع یةكل:دراسیة  حالة-عمل للمتدربین  فرص خلق في والمهني التقني التدریب دور "

  " األونروا – 
 فـي للمتـدربین فـرص عمـل خلـق فـي والمهنـي التقنـي التـدریب دور علـى التعـرف إلـى الدراسـة هدفت
 علـى تعمـل بتوصـیات للخـروج، المحلـي العمـل بـسوق ومحاولـة ربطـه األونـروا - غـزة تـدریب مركـز

التـدریب التقنـي  فـي المـؤثرة العوامـل وكانـت محـاور الدراسـة والمهنـي التقنـي التـدریب تحـسین وتطـویر
 التــدریب والمـستلزمات، المـدربون،التقنیات المنهـاج، المطروحــة، التخصــصات" والمهنـي مثـل

 " .التدریب ما بعد خدمات المیداني،
 التحلیلـي للوصـول لنتـائج الدراسـة، واسـتخدمت االسـتبانة كـأداة الوصـفي المـنهج الباحثـة واعتمـدت

 عـام مـن األونـروا – غـزة تـدریب كلیـة خریجـي مـن المكونـةو الدراسـة، السـتطالع آراء عینـة
 (1626) البـالغ الدراسـة مجتمـع مـن خـریج ( 311 ) عـددها بلـغ والتـي ، 2006 عـام حتـى2003

  .96 %حوالي االسترداد نسبة أن استبانة أي300 استرداد  وتم
  :وأهم ما توصلت إلیه الدراسة

التقنیـات ، المـدربون،المنهـاج ،المطروحـة  اتالتخصـص(ٍهناك مستوى عـال للرضـا عـن تـأثیر كـل مـن
  .للمتدربین عمل فرص خلق على )خدمات ما بعد التدریب،التدریب المیداني ،

  :وأوصت الدراسة بما یلي
دراســة ســوق العمــل للموائمــة بــین متطلبــات ســوق العمــل وأعــداد الخــریجین ومعرفــة مــدى حاجــة  .1

  .سوق العمل لطرح تخصصات جدیدة
  .هاج وزیادة التنسیق بین المدرب النظري والعمليتطویر المن. 2
  .  تحسین خدمات ما بعد التدریب ومساعدة الخریجین في إنشاء مشاریعهم الخاصة3.
  

 2008 "سعدیة ، ، المدهون" دراسة  3.2
 "  المتدربین نظر وجهة من غزة محافظات في التقنیة بالكلیات للعاملین التدریب عملیة تقییم  "

 نظـر مـن وجهـة غـزة محافظـات فـي التقنیـة بالكلیات العاملین تدریب عملیة تقییم إلى سةالدرا هدفت
 .للعاملین الوظیفیة التدریبیة االحتیاجات عن الكشف ومحاولة المتدربین،
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 عبـارة الدراسـة أداة وكانـت، الدراسـة نتـائج إلـى التحلیلـي للوصـول الوصـفي الباحـث المـنهج واعتمـد 
 من (% 50 ) موظفاً وموظفة بنسبة (206) مقدارها طبقیة عشوائیة عینةعلى  ُطبقت استبانة عن

وكـان عـدد  ، 2005/2004الدراسي تقنیة للعام كلیات ست في الدراسة المكون من العاملین مجتمع
  .من عینة الدراسة) 90%( بنسبة  (186)االستبانات المستردة والصالحة

 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن
 الـوظیفي الوصـف مراعـاة یـتم فـال التدریبیـة، االحتیاجـات تحدیـد فـي واضـح قـصور هنـاك1. 

 .جدیدة لوظیفة نقله أو ترقیته ٕوامكانیة أدائه، تقییم ونتائج للموظف،
 خطـة لـدیها یتـوافر ال إذ التدریبیـة، العملیـة تقیـیم فـي ًضـعیفا ا اهتمـام التقنیـة الكلیـات إدارة تبدي2 .
 .التدریب )عدوب وأثناء قبل(منتظمة  تقییم
 .التدریبیة العملیة في للمشاركة وتحفیزیة تشجیعیة سیاسات التقنیة الكلیات إدارة تتبع ال3 .
 :الدراسة بما یلي أوصت وقد
 التربیـة والتعلـیم بـوزارة البـشریة والتنمیـة بالتـدریب تعنـى خاصـة إدارة إنـشاء علـى العمـل ضـرورة1 .

 .باستمرار أدائهم مستوى وتحسین یة،التقن بالكلیات العاملین لتطویر العالي؛
 .وأسالیبه المختلفة التقییم وسائل واستخدام التدریب، فعالیة بتقییم االلتزام ضرورة2 .
 للتغییـر والتطـویر، رئیـسة أداة بـصفته المتـوافرة، الطاقـات بكافـة ًومعنویـا ًمادیـا التـدریب دعـم3 .

 .تامة بفعالیة یميالتعل المیدان على وانعكاساته آثاره متابعة وضرورة
  .ًمتكامال ًنظاما بكونه التدریب بسیاسات التقنیة الكلیات تأخذ أن  ضرورة4 .

  
  "    2007،الشویخ "دراسة  4.2

  " غزة محافظات في التقني التعلیم مؤسسات في االستراتیجي التخطیط واقع "
 فـي التقنـي علـیمالت مؤسـسات فـي االسـتراتیجي التخطـیط واقـع علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 .المؤسسات تلك في اإلستراتیجي التخطیط تطبیق وكیفیة طبیعة تحدید حیث من ، غزة محافظات
 توزیعهـا تـم اسـتبانة وقـام بتـصمیم ، التحلیلي الوصفي المنهج الباحث اتبع الدراسة، أهداف ولتحقیق

 التقنیـة الكلیـات فـي ماألقـسا ورؤسـاء ونـواب بعمـداء المتمثـل) الـشامل المـسح (الدراسـة مجتمـع علـى
 اسـتجابوا وقد 2007/2006 الدراسي للفصل ، ًعضوا ( 86 ) عددهم والبالغ ، غزة محافظات في

  .جمیعهم
  :وأهم ما توصلت إلیه الدراسة

 الكلیـة إدارة التـزام ومـدى التقنـي التعلـیم مؤسـسات فـي اإلسـتراتیجي التخطـیط بـین توجـد عالقـة. 1
  .بالتخطیط اإلستراتیجي

  .فیه اإلداریة والمستویات للكلیة التنظیمي وبناء الهیكل بطبیعة اإلستراتیجي التخطیط ثریتأ. 2
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  .البشریة الموارد وكفاءة التقني التعلیم مؤسسات في اإلستراتیجي بین التخطیط عالقة توجد. 3
  :الدراسة به أوصت ما أهم ومن

 بنـود جمیـع بتنفیـذ الكلیـات إدارات التـزام إداري وضـرورة كأسلوب اإلستراتیجي التخطیط استخدام. 1
  .اإلستراتیجیة الخطة

األهـداف  مـع تـتالءم ال التـي تلـك واسـتبدال ، الموضـوعة لإلسـتراتیجیات المـستمر التقیـیم ضـرورة. 2
  . الموضوعة والغایات

 التخطـیط مـسؤولیة عاتقهم على تقع الذین العاملین لكافة متخصصة تدریبیة دورات عقد استمرار. 3
  .اتیجياإلستر

  
  "2006 ،عدوان " دراسة 5.2

 "واقع تقییم أداء العاملین في مراكز التدریب المهني في محافظات غزة من وجهة نظر العاملین "
 فـي المهنـي التـدریبمراكـز  فـي األداء تقیـیم اسـتخدام واقـع إلـى التعـرف إلـي سـةاالدر هـذه هـدفت

  .العاملین نظر وجهة من غزة محافظات
 ،للدراسـةكـأداة واسـتخدم االسـتبانة ،التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اتبـع دراسـة،ال أهـداف ولتحقیـق

 المهنـي التـدریب كـزمرا فـي العـاملین مـن الطبقیـة العـشوائیة العینـة بطریقـة الدراسـة عینـة اختیـار وتم
 مـن ًتقریبـا (60%)بنـسبة وموظفـة، ًموظفـا) 118 (العینـة رادأفـ عـدد یبلـغ سـة، حیـثاالدر موضـع
 (97) للتحلیـل الـصالحة االسـتبانات عـدد بلـغ، وموظفـة ًموظفـا  (200)والبـالغ سـة،االدر مجتمـع
  . الدراسةعینة من ًتقریبا (%82) بنسبة استبانة

  :أهمها من النتائج من مجموعة إلىالدراسة  لصتخ وقد
 عملیة التقییم و مسؤولیة طرق من فقط واحدة طریقة على موظفیها أداء تقییم فيالمراكز  تعتمد. 1

  .أخرى فطرا أي مشاركة دون المباشر الرئیس عاتق على تقع الموظف أداء تقییم
  .الترقیة عملیات في التقییم لنتائج دور یوجد ال. 2

  :سة بما یلياالدر أوصت ولقد
 خالله من یتم هدف كونه من أكثر وبنائي تطویري األداء میتقی نظام من الهدف یكون أن .1

   .الموظف ومساءلة محاسبة
 .الموظف أداء تقییم عملیة في متعددة جهات على االعتماد من البد .2
 ظروف مع یتالءم بما تغییرها أو تعدیلها یتم بحیث األداء  تقییممعاییر وضع عند المرونة .3

 .كزاالمر هذه عمل وطبیعة
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     " 2004 ،والشویخ حمدان  "دراسة  6.2
 " فلسطین في التقنیة الكلیات في العملي التدریب" 

 فـي  التقنیـة الكلیـات في والمیداني، الداخلي بنوعیه العملي التدریب واقع إلى للتعرف الدراسة هدفت
 تلـك فـي بمـستواه لالرتقـاء المقترحـات تقـدیم و التـدریب مـشكالت إلـى التعـرف وكـذلك فلـسطین،
 (53)  علـى الدراسـة عینـة اشـتملت حیـث التحلیلـي، الوصـفي المـنهج اسـتخدام وتـم الكلیـات،

  االسـتبانة وكانـت تقنیـة، كلیـات أربـع مـن عـشوائیة بطریقـة اختیـرت طالبـا، (104) و مـدربا/درسـام
  .المعلومات لجمع أداة
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

 .واالبتكار اإلبداع على قادرة تقنیة كوادر إعداد في تسهم العملي التدریب أسالیب .1
 للتطبیقات الالزمة الخام والمواد معداتوال األجهزة وفي والمشاغل المختبرات في نقص .2

  .التدریب لبند المخصصة المادیة اإلمكانات ضعف بسبب     العملیة؛
حجـم المعلومـات النظریــة یغلـب حجــم الجانـب التطبیقــي إضـافة علــى وجـود قــصور فـي اســتخدام  .3

 .الوسائل التربویة في التدریب
  :الدراسة به أوصت ما أهم ومن

  .هنیة للمدربین لتزویدهم بالمعارف واألسالیب الالزمة للعملیة التدریبیةعقد دورات تربویة وم.1
  .تغلیب الجانب العملي التطبیقي على الجوانب النظریة. 2
  .التخصصات العملي حسب للتطبیق والكافیة الالزمة بالتجهیزات والمختبرات المشاغل إعداد.3
  

  2000 "حمد،"   دراسة  7.2
 " غزة محافظات في التقني لیمللتع الخارجیة الكفاءة" 

 فـي التقنـي للتعلـیم والكیفیـة الكمیـة  بـشقیها الخارجیـة الكفـاءة عـن الكـشف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
 العمـل مراكـز متطلبـات تحقیـق فـي التقنیـة الكلیـات خریجـي مـساهمة علـى والتعـرف محافظـات غـزة،

 . المختلفة
 تـم الخـریجین مـن (205) علـى الدراسـة ینـةع واشـتملت،التحلیلـي  الوصـفي المـنهج اسـتخدام وتـم

 أصـحاب مـن الخـریجین عـن مـسئوال (35)كمـا اشـتملت علـى  طبقیـة، عـشوائیة بطریقـة اختیـارهم
  .العمل
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

ً تقریبــا وهنــاك تخصــصات لهــا فــرص عمــل كبیــرة مثــل 35%نــسبة البطالــة بــین الخــریجین بلغــت . 1
  .فرص عمل متدنیة كالتبرید والتكییفصیانة التلفاز وأخرى 
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بینما قدراتهم على حل المشاكل فـي العمـل غیـر ، الخریجین یلتزمون بلوائح العمل في المؤسسات. 2
  .كافیة
  :الدراسة أوصت وقد
       ، دوریـة لهـم بـصفة تدریبیـة دورات عقـد طریـق عـن التـدریس هیئـة بأعـضاء االهتمـام زیـادةب1. 

   .التدریب في الوسائل أحدث على لالطالع یبیةتدر بعثات في ٕوارسالهم
  .ومواكبة التخصصات لحاجات سوق العمل، زیادة التركیز واالهتمام بالجانب العملي التطبیقي. 2
  

  1999 "العصار، " دراسة  8.2
  " فلسطین لدولة التنمیة متطلبات بعض ضوء في غزة لواء في المهني التدریب مراكز تطویر "

 التـي تواجههـا والمـشكالت، غـزة لـواء فـي المهنـي التـدریب نظـام واقـع علـى لتعـرفل الدراسـة هـدفت
 تطـویر مراكـز ومتطلبـات،والطلبـة المـدربین نظـر وجهـة مـن غـزة لـواء فـي المهنـي التـدریب مراكـز

 قـادة وجهة نظـر من فلسطین لدولة التنمیة متطلبات بعض ضوء وفي غزة لواء في المهني التدریب
 كـأداة االسـتبانة والمقابلـة اسـتخدم بینمـا التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث استخدمو ،المیداني العمل
 .ًمدربا (38) غزة وعددهم لواء في المهني العمل قادة من الدراسة عینة وتكونت .البیانات لجمع
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

بـرامج         وضـع عنـد مـيالعل بـالتخطیط األخـذ أهمیـة علـى موافقـون المهنـي العمـل قـادة جمیـع .1
 .التدریب

 .دوریة بصورة التدریبیة الخطط مراجعة أهمیة على موافقون المهني العمل قادة أغلب .2
 واالسـتغالل األمثـل الـسالمة قواعـد تطبیـق إلـى الحاجـة علـى موافقـون المهنـي العمل قادة جمیع .3

 .لها الدوریة الصیانة ٕواجراء والتجهیزات والمعدات للمباني
 :ما یليب الدراسة صتأو وقد
 مـصادر التمویـل وتعزیـز فلـسطین، فـي المهنـي للتـدریب ومحـددة واضـحة سیاسـة بلـورة ضـرورة .1

 .والفني المهني للتدریب المالي
 .للمدربین وتربویة فنیة دورات عقد .2
 .وتحدیثها التدریب ووسائل المعدات تطویر .3
  

  " 1998النیرب،"  دراسة  9.2
 "المعلمین نظر وجهة من غزة محافظات في التقني التعلیم منهاج واقع"

یدركـه  كمـا غـزة محافظـات فـي التقنـي التعلـیم منهـاج واقـع علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت
 وخبرتـه للمعلـم، العلمـي المؤهـل لمتغیـرات تبعـا الواقـع هـذا إدراك فـي مقارنـات ٕواجـراء،المعلمـون
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األصـلي  الدراسـة مجتمـع تكـون ،ةالمـشرف والمؤسـسة تدریـسه ومجـال العلمـي، وتخصـصه التدریـسیة
العلـوم  وكلیـة التقنیـة فلـسطین كلیـة وهـي غـزة محافظـات فـي التقنیـة الكلیـات معلمـي جمیـع مـن

ًمعلمـا  (113) علـى طبقـت .ًمعلمـا (127) عـددهم البـالغ الغـوث وكالـة تـدریب ومركـز والتكنولوجیـا
المـنهج  الباحـث اسـتخدم ،انةلإلسـتب یـستجیبوا لـم الـذین المجـازین المعلمـین بعـض اسـتثناء بـسبب

 .المسحي الوصفي
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

 سـائلالوو التقنیـات واسـتعمال التدریـسیة العملیـة فـي عالیـة كفـاءة ذوو التقنـي التعلـیم معلمـو .1
 .المساعدة

 .المتاحة المعینة والوسائل التجهیزات قدرة هي التقني التعلیم مشكالت أهم من .2
 وقابلـة للتحقیـق الطـالب باحتیاجـات وتـرتبط المعلمـین أذهـان فـي واضـحة تقنـيال التعلـیم أهـداف .3

 .الفلسطیني المجتمع بواقع ومرتبطة
 النـواحي النظریـة مـن األداء فـي تكامـل مـع التقنـي التعلـیم ممارسـة نحـو ایجابیـة اتجاهـات هنـاك .4

 .والعملیة
  :الدراسة أوصت وقد
  .التكنولوجي التطور لتواكب عینةالم والوسائل التجهیزات قدرة تحسین بضرورة.1
  .بتطویر المناهج بما یتوافق مع التقدم الحاصل في المجاالت التقنیة.2
  
  :الدراسات العربیة .3

  "2010 ،السرحاني  " دراسة 1.3
  " واقع التدریب المهني ومعوقاته في المؤسسات اإلصالحیة في الریاض "

مهنـي فـي المؤسـسات اإلصـالحیة ومعرفـة المعوقـات تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التدریب ال
  .التي تواجه تلك المؤسسات

ومجتمــع الدراســة عبــارة عــن نــزالء إصــالحیة ،واسـتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي دراسـته
واسـتخدم الباحـث طریقـة المـسح ،نزیـل)(134الحائر الملتحقین ببرامج التدریب المهني والبالغ عـددهم 

  . استبانة صالحة(127)  على الشامل وحصل 
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن
  .ٍ المدربون على كفاءة عالیة وعددهم كاف إلتقان المهنة1.
  . ورش التدریب مجهزة بالمعدات واألدوات المطلوبة للتدریب2.
  . التدریب المهني غیر الكثیر من المفاهیم السلبیة للنزالء وعزز فرصهم في سوق العمل3.
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  : بما یليالدراسة أوصت وقد
  . توفیر حوافز تشجیعیة متنوعة لدفع النزالء لاللتحاق ببرامج التدریب المهني1.
ـــدریب المهنــــي بمتطلبــــات ســــوق العمــــل ومواكبــــة التطــــور الحاصــــل فــــي المهــــن 2.  ربــــط بــــرامج التـ

  .المختلفة
  

 2009 "،التمیمي "دراسة  2.3
 مخرجـــات التـــدریب المهنـــي بـــین القائمـــة دور منظمـــات أصـــحاب األعمـــال فـــي تـــضییق الفجـــوة "

   " واحتیاجات سوق العملوالتقني 
تـأثیر مخرجـات التعلـیم والتـدریب المهنـي والتقنـي علـى معـدالت تهدف هـذه الدراسـة إلـى معرفـة مـدى 

 علــیم والتــدریب المهنــي والتقنــي فــيالبطالــة فــي الــوطن العربــي ودور القطــاع الخــاص فــي إصــالح الت
  .الوطن العربي

تخدم الباحــث المــنهج المتكامــل مــن خــالل دراســة كــل مــن واقــع التعلــیم والتــدریب المهنــي والتقنــي واســ
وممیزاته بالمقارنة مع الدول المتقدمة ، ونماذج دولیة للمشاركة بـین التعلـیم والتـدریب المهنـي والتقنـي 

الســـتثمار وكیفیـــة جـــذب القطـــاع الخـــاص ل، والقطـــاع الخـــاص ، وآلیـــات الـــشراكة فـــي الـــدول العربیـــة
  .والمشاركة مع التعلیم والتدریب المهني والتقني والمساهمة بالتمویل، وغیر ذلك من المحاور

  :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن
تدني اإلنتاجیة وارتفاع معدالت البطالة بین مخرجات التعلیم والتدریب المهني وضعف القدرة  .1

یة وستظل معدالت البطالة العربیة آخذة باالرتفاع التنافسیة للعمالة العربیة تجاه العمالة األجنب
 .علیم والتدریب مع حاجة سوق العملما لم تتم موائمة مستویات وجودة مخرجات الت

األسباب األساسیة لضعف تطور التعلیم والتدریب المهني والتقني في الدول العربیة هي انعدام  .2
دم اعتماد نظام جودة لقیاس موائمة المنافسة للقطاع الحكومي بسبب غیاب القطاع الخاص وع

 .المخرجات مع سوق العمل وضعف قدرات رأس المال البشري للمدربین والمشرفین
 : بما یليالدراسة أوصت وقد
تكوین فریق عمل من االختصاصین الخبراء العرب إلعداد خطة عربیة عاجلة إلصالح  .1

 .التعلیم والتدریب المهني والتقني
 للقطاع الخاص بالمشاركة االستثماریة اإلنتاجیة في مؤسسات التعلیم دعوة الحكومات العربیة .2

 .والتدریب المهني والتقني
االهتمام بالتدریب التحویلي لخفض معدالت البطالة العربیة وتأهیل مخرجات التعلیم والتدریب  .3

 .المختلفة لتتالءم مع حاجة سوق العمل 
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  2007 "،القثمي "دراسة  3.3
 وكلیـات المستمر بالجامعات والتعلیم المجتمع خدمة مراكز في المنفذة لتحویليا التدریب برامج "

 ومتطلبـات التعلیمیـة مخرجـات المؤسـسات بـین المواءمـة تحقیـق علـى وقـدرتها السعودیة التقنیة
  " السعودي العمل سوق

 جتمـعالم خدمـة مراكـز فـي المنفـذة التحـویلي التـدریب تهـدف الدراسـة علـى التعـرف علـى قـدرة بـرامج
مخرجـات  بـین المواءمـة تحقیـق علـى الـسعودیة التقنیـة وكلیـات المـستمر بالجامعـات والتعلـیم

  .السعودي العمل سوق ومتطلبات التعلیمیة المؤسسات
وكـان مجتمـع الدراسـة عبـارة عـن ثـالث فئـات ،واستخدم الباحث المهنج الوصـفي التحلیلـي فـي دراسـته

ومـــــــــسئولي التوظیـــــــــف بالقطـــــــــاع ،یـــــــــات التقنیـــــــــةأعـــــــــضاء هیئـــــــــة التـــــــــدریس بالجامعـــــــــات والكل:هـــــــــم
ـــیم المـــستمر فـــي ثـــالث مـــدن هـــي مكـــة وجـــدة ،الخـــاص والدارســـین فـــي بـــرامج خدمـــة المجتمـــع والتعل
  .والطائف

  :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن
 إشراك القطاع الخاص في إعداد البرامج التدریبیة من أهم عوامل تحقیق المواءمـة بـین مخرجـات 1.

  .بات سوق العملالتدریب ومتطل
، معوقـات تتعلـق باألنظمــة واللـوائح المعمـول بهــا: هنـاك نـوعین مـن معیقــات بـرامج التـدریب وهمــا. 2

  .ومعوقات مادیة ومالیة
  :أوصت الدراسة بما یلي

ــــالمجتمع عــــن ضــــرورة التــــدریب التحــــویلي ألوســــاط خریجــــي المؤســــسات 1.  نــــشر الــــوعي الثقــــافي ب
  .التعلیمیة

ب والتعلیم التعاوني بین الحكومة والقطاع الخـاص لمواءمـة مخرجـات التـدریب  تطبیق نظام التدری2.
  .مع سوق العمل

  
  "2006،أحمد"دراسة 4.3

  "العالمیة التجارة لمنظمة  العربیة السعودیةالمملكة انضمام ضوء في التقني التدریب مستقبل"
 االنـضمام ضـوء فـي بالمملكـة التقنیـة الكلیـات في التقني التدریب مستقبل مناقشةتهدف الدراسة إلى 

 وشـركات التقنیـة الكلیـات بـین الثنـائي للتـدریب مقترحـة خطـة بتقـدیم وذلـك العالمیـة التجـارة لمنظمـة
 والـذي المـشترك الثنـائي والتـدریب اإلشـراف مبـدأ علـى الخطـة هـذه تقوم ، الصناعي الخاص القطاع
  .الخاص القطاع شركات في الخریجین بتوظیف ینتهي

 المتـدربین مـن عینـة علـى  اسـتبیانىجـروأ ،لباحـث فـي دراسـته المـنهج الوصـفي التحلیلـي واسـتخدم ا
  .فیها المتدربین رأيمعرفة و الخطة هذه لمناقشةوذلك )  من مختلف الكلیاتمتدرب (100
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  :یلي وتوصلت الدراسة إلى ما
  .التدریب من النوع بهذا االلتحاق على موافقون المتدربین من% 77 .1
 فـي لمرتبـاتا تكـون أن بحیـث النظـام هـذا فـي العمـل فـي وجـادین ملتـزمین وایكونـ سـوف% 92 .2

   سعودي   5000-4000 حدود
 سـوق واحتیاجـات متطلبـات لمواجهـة االنجلیزیـة باللغـة الدراسـة یفـضلون المتـدربین مـن %72 .3

  .العمل
  :وأوصت الدراسة بما یلي

  .المملكة في التقني والعمل التدریب مستقبل  ومتابعةلمناقشة لجنة إنشاء .1
  .الخاص القطاع في التقنیة الكلیات خریجي الفنیین رواتب بزیادة المسئولین لدى التوصیة .2
 الدراسـة جعـل و،الفعلـي العمـل سـوق احتیاجـاتو التقنیـة الكلیـات فـي التخصـصاتالموائمـة بـین  .3

  .االنجلیزیة باللغة التقنیة بالكلیات
  

  "2006،األغبري"دراسة  5.3
  "تدریب المهني في الیمن بین الواقع والطموحالتعلیم الفني وال"

 إلــى التعــرف علــى واقــع التعلــیم الفنــي والتــدریب المهنــي فــي الــیمن ومعرفــة مــدى تهــدف هــذه الدراســة
ومن ثـم الخـروج بـبعض المقترحـات ، اهتمام الحكومة في دعم وتطویر التعلیم الفني والتدریب المهني

  .لتحسین التعلیم الفني والتدریب المهني
واســتخدم الباحــث فــي دراســته المــنهج الوصــفي التحلیلــي باإلضــافة إلــى المــنهج المتكامــل وذلــك مــن 
خـــالل الرجـــوع إلـــى بعـــض الدراســـات والتقـــاریر واإلحـــصاءات التـــي تناولـــت التعلـــیم الفنـــي والتـــدریب 

  .المهني في الیمن
  :ومن أهم ما توصلت الدراسة إلى ما یلي

حیـث أن نـسبة الملتحقـین بالمجـال الفنـي ،ضـعف طاقتهـا االسـتیعابیةقلة المعاهد الفنیة والمهنیـة و. 1
  .من مجموع الملتحقین بالنظام التعلیمي% 0.4والمهني 

  .إضافة إلى تدني األجور والحوافز لهذه الفئات،تدني مستوى تأهیل المدرسین والمدربین . 2
  .اختالل التوازن بین المخرجات ومتطلبات سوق العمل في التخصصات. 3

  :وأوصت الدراسة بما یلي
ومعرفـــة  ، ضــرورة إجــراء دراســات میدانیــة لمعرفــة مـــدى كفــاءة مخرجــات التــدریب الفنــي والمهنــي. 1

  .حاجة سوق العمل الحقیقیة لألعداد والتخصصات المطلوبة
  .تحویل بعض المدارس والكلیات إلى معاهد فنیة ومهنیة.2
  .ب المتغیرات الجدیدةتطویر المناهج والبرامج التدریبیة بما یواك. 3
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  "2004 ،الشافعي " دراسة 6.3
  " التدریب المهني والتعلیم الفني في جمهوریة مصر العربیة "

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط األضواء على جوانب القصور فـي التـدریب المهنـي والتعلـیم الفنـي فـي 
  . مصر وتقدیم التوصیات الالزمة لمعالجة هذه الجوانب

مــسح المهــارات :ث المــنهج المتكامــل فــي دراســته واعتمــد علــى دراســات متعــددة منهــاواســتخدم الباحــ
 الموجـــودة فـــي ســـوق العمـــل وتحدیـــد المهـــارات المطلوبـــة علـــى ضـــوء خطـــط التنمیـــة االقتــــصادیة و

  . ،اإلحصائیات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء االجتماعیة
  :وتوصلت الدراسة إلى ما یلي

   ُتعـــدد تبعیـــة مؤســـسات التعلـــیم والتـــدریب لجهـــات مختلفـــة لكـــل منهـــا سیاســـتها ونظمهـــا وأهـــدافها . 1
  .ًموجهة أساسا للعرض والكم فقط   

 قـــصور المعلومـــات الحقیقیـــة عـــن احتیاجـــات ســــوق العمـــل لـــضعف أســـلوب االستقـــصاء ولعــــدم . 2
 .مصداقیتها وضعف مشاركة القطاع الخاص   

لتطـویر مؤسـسات التعلـیم والتـدریب الفنـي والمهنـي الحكـومي والخـاص ـــ  ح ـــتواضع التمویل المتا. 3
  .الحكومیة لكافة األغراض أو ألنشطة تدریب ورفع مهارة العاملین بالشركات

 :وأوصت الدراسة بما یلي
 .إنشاء نظام للمؤهالت یدعم مبدأ التعلیم المستمر .1
 .ل إنشاء نظام تعلیم وتدریب مهني موجه للطلب بسوق العم .2
 .إنشاء إطار قانوني ومؤسسي ألنظمة التعلیم والتدریب الفني والمهني   .3
 .وضع سیاسة لسوق العمل تهدف إلى تدعیم حركة العمالة   .4
  

 " 2000الصمد، عبد" دراسة  7.3
 " العربیة مصر جمهوریة في العمل سوق متطلبات تحقیق في ودوره الفني التعلیم "

 الفلـسفي إلـى البعـد مـن ًبـدءا كفاءتـه لرفـع الفنـي التعلـیم یرلتقـد تـصور وضـع إلـى الدراسـة هـدفت
 سـوق متطلبـات مـع لیتـواءم الفنـي التعلـیم علیـه یكـون أن ینبغـي مـا إلى ًوصوال والمبررات المضمون

 .المیداني المنهج الباحث واستخدم العمل
 :أهمها المشكالت من العدید من یعاني الفني التعلیم أن الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

 .العمل سوق متطلبات مع االتساق عدم .1
 .یشغلها من تجد ال التي المستحدثة المهن من عدد وجود .2
 مطلـوب مـن هـو مـا تحدیـد في التعلیم مخططو علیها یعول مستقبلیة أو حالیة خطة وجود عدم .3

  .العمل سوق في وتخصصات مهن
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 القوى من المستقبلیة تیاجاتاالح ضوء في الفني التعلیم تخطیط بضرورة:  الدراسة أوصت وقد
ًواقلیمیا ًعالمیا االقتصادیة التغیرات ظل وفي العاملة   .ًومحلیا ٕ

  
  :الدراسات األجنبیة .4

  " polesel  2010، بولسیل" دراسة  1.4
  "ملبورن استرالیا-التعلیم والتدریب المهني لفئة الشباب" 

لمهنــي فــي منحــى حیــاة فئــة الــشباب فــي هــدف الدراســة معرفــة الــدور الــذي یلعبــه التعلــیم والتــدریب ا
  .ملبورن

ٕاســتخدم الباحــث المــنهج المتكامــل حیــث قــام الباحــث بتحلیــل أبحــاث واحــصاءات رســمیة عــن التعلــیم 
 .والتدریب المهني في ملبورن

  :وأهم ما توصلت إلیه الدراسة
  .متدنیةأغلب الذین یلتحقون بالتدریب المهني من الشباب الفقراء أو أصحاب المعدالت ال1. 
 .نظرة فئة الشباب إلى التدریب المهني سلبیة على عكس نظرتهم للتعلیم األكادیمي2. 

  :أهم التوصیات
  . ینصح بأن تكون العالقة بین التدریب المهني واألكادیمي تكاملیة1.
 .توجیه فئات الشباب المختلفة للتدریب المهني قبل وبعد تخرجهم من المدرسة2. 

  
   "Masdonati 2010 ،وناتي وآخرونماسد" دراسة    2.4

  "لوزان سویسرا-التعلیم والتدریب المهني التهرب واالنتقال إلى العمل" 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى صــعوبات االنتقــال مــن التعلــیم إلــى التــدریب المهنــي وأســباب 

  .التهرب من التدریب المهني
-semi"لـــي وكانـــت أداة الدراســـة المقـــابالت اســـتخدم البـــاحثون فـــي دراســـتهم المـــنهج الوصـــفي التحلی

structured interviews " طالـب تهربـوا مـن التـدریب المهنـي فـي 46لعینـة الدراسـة البـالغ عـددها 
  .السنة األولى حیث أشرف على المقابالت مستشارین مختصین في التدریب المهني

  :أهم ما توصلت إلیه الدراسة
  : من التدریب المهني ممكن أن یعزى تهربهم لسببین همابینت نتائج الدراسة ان الذین تهربوا

  . صعوبات في الـتأقلم نتیجة االنتقال من التعلیم على التدریب المهني1.

  . مشاكل في التعلم أو في بیئة العمل2.
  :أهم التوصیات

  .نشر الوعي بین الطلبة عن طبیعة التدریب المهني من خالل الحصص المدرسیة1.  
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ً إلـــى التــــدریب المهنـــي فــــي حالـــة التأكــــد مـــن اســــتقرار حالـــة الطلبــــة نفـــسیا وتهیئــــتهم نقـــل الطلبــــة. 2
  .باالنخراط في مرحلة انتقالیة

  
  ",Nkirina 2009 نكیرنا" دراسة  3.4

  "  تنزانیا-تحدیات دمج التعلیم الحر مع نظام التدریب المهني "
لـیم الحـر مـع بـرامج التـدریب المهنـي تحاول هذه الدراسة التركیز على التحدیات التـي تواجـه دمـج التع

  .في تنزانیا
  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلـي وكانـت أداة الدراسـة مقـابالت عادیـة ومقـابالت جماعیـة 

"focus group discussions"مــدراء :لعینــة الدراســة والتــي قــسمها الباحــث للمجموعــات التالیــة
  .مراكز ومدربین وطالب من مراكز مختلفة

  :ت النتائج كما یليوكان
  .فترة التدریب في البرامج الحرة محدودة وال تكفي لتعلم المهارات الضروریة1. 
  . المتدربون في البرامج الحرة متفاوتون في القدرات الفردیة بشكل كبیر2.
  :أوصت الدراسة بما یليو

  .زیادة التنسیق بین التدریب المهني الحكومي والمؤسسات األخرى1. 
  . ام بتطویر بیئة التدریب المهني ومعاییر االلتحاق ببرامج التدریب المختلفة االهتم2.
  

  "kagaari 2007 ،كاجاري "دراسة   4.4
 "تقییم التأثیرات على اختیار الطالب لتخصصاتهم المهنیة والعملیة " 

إن الهــدف مــن هــذه الدراســة التعـــرف علــى العوامــل التــي تـــؤثر علــى اختیــار الطــالب لتخصـــصاتهم 
  .لمهنیة والعملیة في كلیة التخصصات المهنیة في جامعة كیامبوغو في أوغنداا

ووزعـت علـى عینـة الدراسـة ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وكانت أداة الدراسـة االسـتبانة
 مــن مــشرفي 50،  طالــب مــن الخـریجین90،  طالـب فــي الــسنة األخیـرة مــن الدراسـة46المكونـة مــن 

  .تدریب الطالب
  :أهم ما توصلت إلیه الدراسة ما یليو
السیاسات واألنظمة المعمول بها مـن قبـل الدولـة تقیـد اختیـار الطـالب لتخصـصاتهم التـي یرغبـوا  .1

  .بااللتحاق بها
وقــــد یختـــــار الطالـــــب ، یتــــأثر اختیـــــار الطــــالب باألشـــــخاص المقـــــربین مثــــل األهـــــل واألصـــــحاب .2

ًتخصصا تقلیدا لشخصیة معینة مثل األب أو لوجود م  .كان عمل بعد التدریبً
 .بعض المواضیع التي تم دراستها في المنهاج تؤثر في اختیار الطالب لتخصصاتهم .3
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  :وأوصت الدراسة بما یلي
  .تعدیل أنظمة القبول في كلیة التخصصات المهنیة .1
 .ًتوجیه الطالب مهنیا وتزویدهم بالمعلومات الكافیة قبل االلتحاق بالتخصصات  .2
  .ة المهنیة في السنوات التي تسبق االلتحاق بالكلیات تدعیم المناهج بالثقاف .3
 

ـــوروزكین" دراســـة   5.4 ـــوجین نف  Anton , and Eugene 2003، أنتـــون وی
Nivorozhkin, "  

  "مدى مساهمة برامج التدریب المهني المدعومة من الحكومة في ایجاد فرص عمل للعاطلین"
لتــي تــدعمها الحكومــة علــى ایجــاد فــرص عمــل تهــدف الدراســة لمعرفــة تــأثیر بــرامج التــدریب المهنــي ا

  .للملتحقین بهذه البرامج
اســتخدم الباحثــان المـــنهج الوصــفي التحلیلـــي وكانــت أداة الدراســـة المقابلــة الشخـــصیة للمــسجلین فـــي 
ًمكتب التوظیف الحكومي فـي إحـدى المـدن الـصناعیة الروسـیة والـذین التحقـوا سـابقا ببـرامج التـدریب 

  .1547 عددهم المهني الحكومي وكان
  :وكانت النتائج كالتالي

 هنــاك تــأثیر إیجــابي واضــح فــي إیجــاد فــرص عمــل للــذین التحقــوا ببــرامج التــدریب المهنــي مقارنــة 1.
  .بالطبقات العاملة األخرى

  . الفئة التي التحقت ببرامج التدریب المهني تجد فرصة عمل في مدة أقصاها عام 2.
     :التوصیات

  . المهني بمتطلبات سوق العملربط برامج التدریب. 1
  . زیادة االهتمام بنشر ثقافة التدریب والتوجیه المهني لفئات المجتمع المختلفة2.
  

   Vertakon    & Rousseas 2003 " ،وروزیز فریتاكون"  دراسة  6.4

 " الیونان في المهني والتدریب التعلیم "
 التعلـیم والتـدریب أن الدراسـة بینـت حیـث الیونـان، فـي المهنـي التعلـیم وضـع تبـین تحلیلیـة دراسـة

 المهنـي التعلـیم والتـدریب لرفـع المـستمرة الدولـة جهـود مـن بـالرغم الـشباب إلیـه یلجـأ مـا آخـر المهنـي
 أن بینت التي نتائج األبحاث من فبالرغم للشباب، المتاحة األخرى الخیارات من غیره یساوي كخیار

 هـم ممـن غیـرهم مـن عمـل أكثـر إیجـاد فـي أقـل صـعوبات یواجهون المهني والتدریب التعلیم خریجي
 وتمتـع ًتطـورا المهنـي التعلـیم والتـدریب شـهد األخیـر، العقـد ففـي .العـام األكـادیمي التعلـیم خریجـي
 ٕواكـساب المهنیـة المعرفـة معتمـدة علـى متطـورة كفـاءة ًمقـدما التـدریب خـصوصیات فـي بمرونـة
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 بحیـث العـالي الثـانوي التعلـیم إعـادة فلـسفة تـم  لقـد،معتمـدة وطنیة وطرق وسائل خالل من المهارات
   :مسارین یتضمن

 .مهني توجیه بدون شاملة مدارس :ألولا
 .وتقنیة مهنیة مدارس :الثاني
 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن

 .والتقني المهني للتعلیم ًخصیصا مدارس أعدت .1
 .الصناعیة التلمذة برامج خالل من العمل مواقع في التدریب .2
 .المؤسسات هذه قبل من كاملة مالیة تغطیة المهني بالتعلیم األولى بالسنة للملتحقین تاحی .3
 .المدارس هذه لخریجي العمل عروض الخاص والقطاع الدولة مؤسسات بعض تقدم .4
 التعلیم على اإلجمالي الدخل من % 3.8 أنفقت 2000 عام في الیونان أن الدراسة بینت .5

 .المهني تعلیمال على % 5.2 من        وأقل
 .المهني التعلیم لتطویر مناسبة میزانیة بتخصیص : الدراسة أوصت وقد
 

 Liu,2001" لیو،" دراسة 7.4
 "  وتطویره الصین في المهني التعلیم تشكیل إعادة "

 سـنة العـشرین مـدى علـى الـصین فـي المهنـي التعلیم تشكیل ٕواعادة تطویر كیفیة إلى الدراسة هدفت
 والتـي األعلـى المـستوى إلـى األدنـى المـستوى مـن تبـدأ مـستویات عـدة فـي یكلـهه ویتـدرج الماضـیة

 مراحـل، ثـالث خـالل تـم التطـور هـذا المنـتظم، الثـانوي بـالتعلیم وتـرتبط الـصناعیة بالقطاعـات تـرتبط
 الفعلـي بـالتطویر البـدء تـم بینمـا م 1980 عـام منـذ األعلـى المهنـي الثـانوي التعلـیم إصالح تم حیث

 بتـسهیل االهتمـام بـدأ 1998 عـام وفـي .م 1994 عـام منـذ المهنـي التعلـیم نظـام فـي عـاليال للتعلـیم
 ینتقـل الصین في الیوم المهني التعلیم ونظام .العالي والتعلیم المهني التعلیم بین واالتصال التواصل

  :هي مراحل ثالث في المهني التدریب ومراكز المهنیة المدارس بین
 ًتطورا أقل والصناعات االقتصاد حیث الریفیة المناطق في دنىاأل الثانوي التعلیم مدارس .1

  1999. عام طالب ( 900,800 ) بها التحق والتي    
 )(8,317و متخصـصة مدرسـة ( 3,962 ) مـن وتتكـون األعلـى الثـانوي المهنـي التعلـیم مدارس .2

  متخصصة مدرسة (5165 )و المهرة للعمال مدرسة ( 4,098 ) و علیا ثانویة
  1999 عام البالغین كبارلل    

     نحـو العمـل الموهـوبین تـدریب إلـى تهـدف سـنوات(2-3)بـین والتقنـي المهنـي العـالي التعلـیم .3
 .والحرفي العملي
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 :الدراسة إلیه توصلت ما أهم ومن
 .المهني التعلیم نظام مع التعاون في الخاص القطاع رغبة عدم .1
 .عملال سوق احتیاجات تلبي ال المهني التعلیم مخرجات .2
 .التشكیل محكمة غیر المهني التعلیم نظام هیكلیة .3

 فـي المهنـي التعلـیم تطـویر شـأنها مـن أخرى لوضـع آلیـات دراسات إجراء بضرورة :الدراسة وأوصت
  .الصین

  
  :التعلیق والمقارنة .5

مــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات الـــسابقة یتـــضح اخـــتالف الجوانـــب التـــي تناولهـــا البـــاحثون والمتعلقـــة 
یب المهنــي إال أنهــم مجمعــون فــي توصــیاتهم علــى ضــرورة تطــویر بــرامج التــدریب المهنــي كــل بالتــدر

  :یلي وبعد استقصاء هذه الدراسات یرى الباحث ما، حسب رؤیته 
إلـــى دراســـات تتعلـــق بواقـــع تـــم التطـــرق ًنظـــرا لقلـــة الدراســـات المحلیـــة المتعلقـــة بالتـــدریب المهنـــي  .1

المـدهون  "–" 2004،والـشویخ  حمـدان "–" 2000،مـدح:( "التـدریب التقنـي مثـل دراسـة كـل مـن
 " ).1998،النیرب  "-" 2007،الشویخ "–" 2008،و سعدیة

 –" 2007،القثمــــي "–" 2009،التمیمــــي "–" 2009،الزیــــر "–" 2010،الــــزرو( "ركــــزت دراســــة  .2
علــــى مواضــــیع متقاربــــة تــــصب فــــي عملیــــة " )2003،أنتــــون ویــــوجین "–" 2000،عبــــد الــــصمد"

 .خرجات التدریب المهني ومتطلبات سوق العملالمواءمة بین م
حیـث اقتـرح خطـة للتـدریب ، من الدراسات العربیة الطموحة والواعـدة" 2006،أحمد"تعتبر دراسة  .3

 .الثنائي على غرار تجربة دول أوروبا الوسطى في التلمذة الصناعیة
 -" 2007،القثمـــي "-" 2009،الزیـــر( "بعــض الدراســـات جمعـــت بـــین التـــدریب المهنـــي والتقنـــي  .4

ویـــرى الباحـــث أن لكـــل نـــوع مـــن التـــدریب خـــصوصیته مـــن حیـــث العوامـــل " ) 2009،التمیمـــي"
 .والعناصر المؤثرة فیه

 - 2010"،ماســــــــــــدوناتي وآخــــــــــــرون "-" 2010،بولـــــــــــسیل( "الدراســـــــــــات األجنبیــــــــــــة الحدیثــــــــــــة  .5
 :وذلـــك لعـــالج مـــشاكل محـــددة مثـــل، ً تطرقـــت إلـــى مواضـــیع أكثـــر تخصـــصا2007")،كاجـــاري"

العوامـــل المـــؤثرة فـــي ، تـــأثیر التـــدریب المهنـــي علـــى فئـــة الـــشباب، ن التـــدریب المهنـــيالتهـــرب مـــ
 .اختیار التخصصات المهنیة

  -" 2009،التمیمـي"(بینمـا اسـتخدم آخـرون ، استخدم معظم الباحثین المـنهج الوصـفي التحلیلـي  .6
  .المنهج المتكامل) "2010،بولسیل" -" 2004،الشافعي"

لعربیـة والمحلیـة كانـت أداة الدراسـة فیهـا االسـتبانة أمـا األجنبیـة فمعظـم معظم الدراسـات الـسابقة ا .7
 .الدراسات السابقة كانت أداتها المقابلة
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ویــرى ، زودت الدراســات الــسابقة الباحــث بمعلومــات هامــة عــن واقــع التــدریب المهنــي بــشكل عــام .8
مـدخالت معظـم  تناولـت كونهـا فـي الـسابقة الدراسـات عـن تمیـزت الحالیـة الباحـث أن الدراسـة
، مــدخالتجــزء مــن هــذه ال تناولــت الدراســات الــسابقة أن معظــم حــین التــدریب المهنــي فــي

 ًدورا تلعـب مؤسـسة علـى الدراسـة هـذه حیـث أجریـت، ًختالف مجتمـع الدراسـة أیـضاال باإلضافة
 . المواطن وهي مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة حیاة ًهاما في

هـــذه الدراســـة عـــن ســـابقاتها بأنهـــا تتنـــاول التـــدریب المهنـــي كنظـــام متكامـــل لـــه مـــدخالت تتمیـــز  .9
لـــه األثـــر الكبیـــر فـــي ، ومعرفـــة مواضـــع الخلـــل فـــي المـــدخالت ومعالجتهـــا، وعملیـــات ومخرجـــات
هـو مـن مدخالت العملیة التدریبیة بمخرجات العملیـة التدریبیـة ربط كما أن  ،توفیر الجهد والوقت

 وبهــــذا ،لتأكـــد مــــن هـــذا التـــرابط بـــشكل دورياوالبـــد  ، الـــسلیم للعملیــــة التدریبیـــةقیـــیمأساســـیات الت
تـسهم فـي تطـویر نظـام التـدریب وستحاول أن تضیف هـذه الدراسـة فائـدة إلـى المكتبـة الفلـسطینیة 

 . المهني
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  الفصل الرابع

  اإلطار العملي للبحث

  

 المنهجیة واإلجراءات: المبحث األول

 فحص صدق وثبات أداة الدراسة: حث الثانيالمب

  تحلیل البیانات: المبحث الثالث

  اختبار الفرضیات: المبحث الرابع
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  المبحث األول

 المنهجیة واإلجراءات
  
  

  مقدمة .1

  منهجیة الدراسة  .2

 مجتمع وعینة الدراسة .3

  طرق جمع البیانات .4

  أداة الدراسة  .5

 ثالبح في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب .6

  الدراسة تطبیق  إجراءات .7
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  المبحث األول
  المنهجیة واإلجراءات

 : مقدمة.1
 الدراسـة أداة وكـذلك وعینتـه ، الدراسـة مجتمـع وألفـراد ، الدراسـة لمـنهج ًوصـفا مبحـثال هـذا یتنـاول

 أدوات تقنـین فـي الباحـثا بهـ قـام التـي لإلجـراءات ًوصـفا یتـضمن كمـا إعـدادها، وطـرق المـستخدمة
  .الدراسة تحلیل في علیها اعتمد التي اإلحصائیة المعالجات ًوأخیرا وتطبیقها، سةالدرا

  
  : منهجیة الدراسة. 2

 وجوانـب أبعـاد فهـم فـي یفیـد والـذي الدراسـة إنجـاز فـي التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اعتمـد
 ًدقیقـا ًصـفاو یـصفها حیـث ،الدراسـة هـذه لمثـل المنـاهج أنـسب لكونـه بدقـة، الدراسـة موضـع الظـاهرة
 بهـدف الدراسـة فرضـیات واختبـار وتقییمهـا النتـائج اسـتخالص ثـم ومـن ًوكمـا، ًكیفـا عنهـا ویعبـر

مخرجــات  النظـام التــدریبي ومــدخالت لتطــویر وتحـسین  وعملیـة واضـحة توصــیات إلـى التوصـل
  . في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في غزةالعملیة التدریبیة

  
  : الدراسةینةوعمجتمع  .3

التابعة لوزارة العمل في  مراكز التدریب المهني  ومدرسيمدراء ومدربيیتكون مجتمع الدراسة من 
  :مع العلم أنه تم استثناء الفئات التالیة من مجتمع الدراسة وهي، موظف)55(والبالغ عددهمغزة 

لتدریبیة لمدة كافیة الموظفین على بند التشغیل المؤقت وذلك لكونهم لم ینخرطوا في العملیة ا .1
  . النظام التدریبيمدخالتتؤهلهم لتقییم 

االطالع على ال تتیح لهم فرصة طبیعة عملهم الموظفین من فئات الفنیین والمراسلین كون  .2
ًمؤهلین مهنیا وال أكادیمیا لتقییم العملیة التدریبیةباإلضافة لكونهم غیر ، تفاصیل التدریب ً.    

  )13(جدول رقم
  ةمجتمع الدراس

  المجموع  اإلداریین  المدرسین  المدربین  المركز
  26  4  3  19  غزة-الشافعي

  10  2  2  6  دیر البلح
  9  1  1  7  خانیونس

  10  2  3  5  رفح
  55  9  9  37  المجموع

  .2010نوفمبر، قطاع غزة، مراكز التدریب المهني بوزارة العملمدراء مقابلة مع  :المصدر
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المسح طریقة استخدام بالباحث قام ، ن النتائج أكثر دقةًونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة ولتكو
 52 وتم استرداد  ،جمیع أفراد مجتمع الدراسةتوزیع االستبانة على لمجتمع الدراسة، وقد تم الشامل 

وبذلك یكون عدد ، استبانة وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد استبانتان لعدم استیفاء اإلجابات فیها
  .من مجتمع الدراسة% 91 استبانة وهي تمثل 50للدراسة االستبانات الصالحة 

  
 :طرق جمع البیانات .4      

  :على نوعین من البیاناتتم االعتماد 
ات في وتتمثل :البیانات األولیـة .1 ردات الخاصة البیان ة بمف  وللوصـول لهـذه البیانـات الدراسة عین

ذا ًخصیصا صممتات انتوزیـع اسـتبوذلـك عـن طریـق الجانـب المیـداني لجـأ الباحـث إلـى   لھ

رض ومــن ثــم تفریغهــا وتحلیلهــا ،  الالزمــة فــي موضــوع البحــثبیانــاتحــصر وتجمیــع التــم و، الغ
 اإلحـصائي SPSS (Statistical Package for Social Science)باسـتخدام برنـامج 

واســتخدام االختبــارات اإلحــصائیة المناســبة بهــدف الوصــول لــدالالت ذات قیمــة ومؤشــرات تــدعم 
 . الدراسة موضوع

  النظـــري مـــن الدراســـة علـــى البحـــث فـــياعتمـــد الباحـــث فـــي معالجتـــه للجانـــب :البیانـــات الثانویـــة .2
 والـدوریات واألجنبیـة العربیـة والمراجـع مـصادر البیانـات الثانویـة المتمثلـة فـي مراجعـة الكتـب

 لدراسـاتوالمحكمة، وا المتخصصة العلمیة المجالت في المنشورة واألبحاث والتقاریر والمقاالت
 إلـى اإلطـالع باإلضـافة مباشـرة، غیـر أو مباشـرة بطریقـة الدراسـة موضـوع تناولـت التـي الـسابقة
 ن جهـة أخـرى قـام الباحـث بعمـل جولـةومـ، المختلفـة اإلنترنـت مواقـع فـي والمطالعـة والبحـث
 االختـصاص، ذوي مـع الشخـصیة وذلـك عـن طریـق المقـابالت الثانویـة البیانـات لجمـع میدانیـة
   .البحث لموضوع التحلیلیة  الجوانبإلثراء

  
  : أداة الدراسة.5
 المعلومات بوضوح تتمثل ممیزات من لها لما وذلك المیدانیة لدراسةكأداة ل االستبانة استخدام تم

 لـسهولة وذلـك المغلقـة النهایـات االسـتبانة علـى هیئـة أسـئلة تـصمیم تـمو، علیهـا الحـصول وسـهولة
  .ً احصائیاتحلیلها لسهولةإضافة  مبحوثین،ال قبل من علیها اإلجابة وسرعة

  
  :وتتكون االستبانة من جزئین رئیسیین هما

:  هـي كالتـالي فقـرات7البیانـات الشخـصیة لعینـة الدراسـة ویتكـون مـن وهـو عبـارة عـن  : الجزء األول
  .)مكان العمل الخدمة، سنوات ،طبیعة العمل، العلمي المؤهل،  الحالة االجتماعیةالعمر، ،الجنس (
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ـــاني  النظـــام التـــدریبي علـــى مخرجـــات مـــدخالتأثـــر فقـــرة لمعرفـــة ) 62(ویـــشتمل علـــى   :الجـــزء الث
 وتــم تقــسیمه إلــى ، فــي قطــاع غــزةالعملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة لــوزارة العمــل

     : بالجدولمحاور كماخمسة 
  )14( رقمجدول

   محاور الدراسة

  
  

اس لیكرت مقیاس استخدام تم وقد رات المبحوثین استجابات لقی تبانة لفق كاالس جدول  الحسب  وذل
 :التالي

  )15(جدول
  مقیاس درجات لیكرت

 موافق غیر  االستجابة
  بشدة

  بشدة موافق  موافق  محاید  موافق غیر

  5  4  3  2  1  الدرجة
  %100-80  %80-60  %60-40  %40-20  %20-0  الوزن النسبي

  
  .االستجابة هذه مع یتناسب وهو %20  یساويرجة للدالنسبي الوزنوحسب الجدول فإن 

  
  :البحث في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب .6

لیـــل البیانــات التــي تـــم تجمیعهــا، فقــد تــم اســـتخدام العدیــد مــن األســـالیب لتحقیــق أهــداف الدراســة وتح
وفیمـا یلـي  (SPSS)  الحـزم اإلحـصائیة للعلـوم االجتماعیـةالسـتعانة ببرنـامج اإلحـصائیة المناسـبة با

  : البحثمجموعة من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في
هـذا األسـلوب  ویستخدم : النسبي حسابيال والمتوسط الحسابي والمتوسط والتكرارات المئویة النسب .1

  .الدراسة وصف عینة في الباحث ویفید ما متغیر فئات تكرار لمعرفة أساسي بشكل

  عدد الفقرات  المحور  الرقم
  15  المدرب  1
  10  لمتدربا  2
  14  المحتوى التدریبي  3
  13  البیئة التدریبیة  4
  10  مخرجات العملیة التدریبیة  5

  62  مجموع الفقرات
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 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .2

 .لثباتلقیاس امعادلة سبیرمان براون  .3

  .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .4

ار .5 ومجروف  اختب ة :(Sample K-S -1 )سمرنوف- كول وع لمعرف ات ن ع  ھل البیان تتب

 .ال أم الطبیعي التوزیع

لمعرفــة الفــرق بــین متوســط الفقــرة ): (One sample T test لمتوســط عینــة واحــدة tاختبــار  .6
 ."3"والمتوسط الحیادي 

  .لفروق بین متوسطي عینتینا لمعرفة :)Independent samples t test(  اختبار  .7

 .تحلیل التباین األحادي للفروقل ):One Way ANOVA(اختبار .8

 .للفروق المتعددة: شفیهاختبار  .9
  
  :الدراسة تطبیق  إجراءات.7

  :قام الباحث بمجموعة من الخطوات قبل الشروع في تطبیق الدراسة وكانت كالتالي
 ةهـذه الدراسـ إلجـراء اإلدارة العامـة للتـدریب المهنـي بـوزارة العمـل بغـزة موافقـة علـى الحـصول تم .1

 عـددهم والبـالغ مجتمـع الدراسـة وهـم العـاملین بمراكـز التـدریب المهنـي التابعـة للـوزارة أفـراد علـى
 . موظف)55(

 النظام التـدریبي علـى مخرجـات العملیـة التدریبیـة مدخالتأثر  لدراسة استبانة بإعداد الباحث قام .2
 .في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزة

 .البیانات لجمع مالءمتها لمعرفة مدى المشرف على االستبانة تم عرض .3
 .المشرفرؤیة  حسب أولي بشكل االستبانة تعدیل .4
 النـصح  واإلرشـاد بتقـدیم بـدورهم قـاموا والـذین المحكمـین من مجموعة على االستبانة عرض تم .5

 .یلزم من فقرات االستبانة ما وحذف لتعدیل
فـرد مـن مجتمـع ) 27(االسـتطالعیة والمكونـة مـن  العینـة بعـد تعـدیل االسـتبانة تـم توزیعهـا علـى .6

 .اإلستبانة  وثبات صدق لفحص الدراسة وذلك 
ًونظـــرا لعـــدم حـــذف أو  ، مـــن خـــالل العینـــة االســـتطالعیةالتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات االســـتبانةتـــم  .7

ومـن ثـم ، الدراسـةفـي تم احتساب العینـة االسـتطالعیة ،  ولصغر مجتمع الدراسةتعدیل أي عبارة
وتـم ، موظـف )28(عـددهم  والبـالغ مجتمـع الدراسـة أفـرادمـن تبقـى مـن علـى   االسـتبانةزعـتو

اســتبانتان لعــدم اســتیفاء اإلجابــات   وبعــد تفحــص االســتبانات تــم اســتبعاد،اســتبانة) 25(اســترداد 
مـــن % 91اســـتبانة وهـــي تمثـــل ) 50(وبـــذلك یكـــون عـــدد االســـتبانات الـــصالحة للدراســـة ، فیهـــا

 .مجتمع الدراسة
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 الثاني المبحث

  أداة الدراسة وثبات صدق فحص
  

  
  مقدمة .1

  االستبانة صدق .2

  ثبات االستبانة .3
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 الثاني المبحث
  أداة الدراسة وثبات صدق فحص

  
 :مقدمة .1

األداة وتـم التأكـد مـن صـدق فقـرات االسـتبانة بطـریقتین همـا  صدق وثبات فحص المبحث هذا یتناول
البنـائي  والـصدق الـداخلي االتـساق صـدقفحـص  یتـضمن الـذي یـاسالمق وصـدق المحكمـین، صـدق

  همـا طریقـة التجزئـة النـصفیة ومعامـلً أیـضابطـریقتین اإلسـتبانة كمـا تـم التأكـد مـن ثبـات سـتبانة،لإل
  .ألفا كرونباخ

  
 :االستبانة صدق .2

 مـن دبالتأكـ الباحـث وقـام لقیاسـه، وضـعت مـا االسـتبانة أسـئلة تقـیس أن االسـتبانة بـصدق یقـصد
  .وصدق المقیاس، صدق المحكمین:  همابطریقتین االستبانة صدق

  
  : صدق المحكمین1.2

) 10(قام الباحث بعرض أداة الدراسـة فـي صـورتها األولیـة علـى مجموعـة مـن المحكمـین تألفـت مـن 
  أعــضاء مــن الهیئــة التدریــسیة فــي كلیتــي التجــارة بالجامعــة اإلســالمیة وجامعــة األزهــر متخصــصین

 وآخـرین مـن المتخصـصین فـي التـدریب المهنــي فـي وزارة العمـل و الهیئـة، دارة  واإلحـصاءفـي واإل
أسـماء المحكمـین الـذین قـاموا ) 1(األونـروا ویوضـح الملحـق رقـم   -غـزة تـدریب كلیـة فـي االداریـة

ًواســـتنادا إلـــى المالحظـــات والتوجیهـــات التـــي أبـــداها المحكمـــون قـــام ، مـــشكورین بتحكـــیم أداة الدراســـة
ین، حیـــث تـــم تعـــدیل صـــیاغة العبـــارات مـــاحـــث بـــإجراء التعـــدیالت التـــي اتفـــق علیهـــا معظـــم المحكالب

كمـا هـو  – النهائیـة اصـورته فـي االسـتبانة خرجـت وبـذلك، وحـذف أو إضـافة الـبعض اآلخـر منهـا
  ). 2(رقم  الملحقموضح في 

  
  : صدق المقیاس2.2 
 :لفقرات االستبانة صدق االتساق الداخلي 1.2.2 

) 27(االتــساق الــداخلي لفقــرات االســتبیان علــى عینــة الدراســة االســتطالعیة البــالغ حجمهــاتــم حــساب 
  :مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة له كما یلي
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 المدرب: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول .1

  )16(جدول رقم 
  للمحور الكلیة والدرجة األول المحور فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.667  .المدربون حاصلون على المؤهالت المهنیة الكافیة لمتطلبات التدریب  1

المدربون مطلعون على مستجدات التقنیات واألدوات الحدیثة فـي مجـال   2
  .عملهم

0.581 0.001 

دربون انخرطــوا فــي ســوق العمــل ولــدیهم الخبــرة الكافیــة فــي الجانــب المــ  3
  .العملي

0.873 0.000 

یـــتم تطـــویر مهـــارات المـــدربین مـــن خـــالل عقـــد دورات تخصـــصیة كـــل   4
  .حسب تخصصه

0.647 0.000 

دارة المواقــــف المــــدربین حاصــــلین علــــى المــــؤهالت التربویــــة الكافیــــة إل  5
  .التدریبیة المختلفة

0.719 0.000 

 0.000 0.814  .العملي التطبیق لتسهیل متنوعة تعلیمیة وسائل المدربون یعتمد  6

تواجـد  أثنـاء  المهنیـة والـسالمة الـصحة قواعـد تطبیـق المـدربون یتبـع  7
 .التدریب ورش في الطلبة

0.720 0.000 

 0.000 0.627 .المدربون لدیهم القدرة على تحفیز المتدربین وجذب اهتمامهم  8

 لــــدیهم  القــــدرة علــــى التواصــــل وتقــــدیم المعلومــــات واألفكــــار المــــدربون  9
  .بطریقة فعالة 

0.642 0.000 

 0.000 0.695 .ینظر المتدربون إلى مدربهم  كمصدر للثقة واالحترام  10
 0.000 0.632 .یعتبر نظام الرواتب والعالوات محفز للمدربین  11
 0.020 0.445  .وعیةیمتاز نظام تقییم أداء المدربین بالعدالة والموض  12
 0.035 0.408  .ًیتم تحدید االحتیاجات التدریبیة للمدربین وفقا لنتائج تقییم األداء  13

العالیـة فـي نتـائج  التقـدیرات ذوي للمـدربین مالیـة مكافـآت الـوزارة تقـدم  14
 0.002 0.564 .تقییم األداء

 نتیجة على حصوله عند والتقدیر الثناء على المدرب یحصل  15
 . فعة في تقییم األداءمرت

0.535 0.004 

  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

 المتعلق بالمدرب یبین معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول )16(جدول رقم 
 ،)0.05(د مستوى داللةعن ن معامالت االرتباط المبینة دالة والذي یبین أ،والمعدل الكلي لفقراته
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 الجدولیة rمة ی المحسوبة اكبر من قr وقیمة 0.05حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من 
  .،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقیاسه0.381والتي تساوي 

  
  المتدرب:  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني .2

  )17(جدول رقم 
  للمحور الكلیة والدرجة الثاني المحور فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.700  . تعتبر معاییر اختیار المتدربین منطقیة وعادلة   1
 0.000 0.630  .یتم اختیار المتدربین بطریقة شفافة وبدون تجاوزات   2
 0.002 0.575  .نیة للفئة المستهدفة تتناسب مع طبیعة التدریبالقدرات العقلیة والبد  3

یـــزود المتـــدربین بالمعلومـــات الكافیـــة عـــن التخصـــصات قبـــل التحـــاقهم   4
  .بالتدریب

0.755 0.000 

 0.000 0.797 .یتاح للمتدرب الفرصة في اختیار المهنة التي تناسبه  5

مـع  التكیـف علـى للمـساعدة للمتـدربین ٕوارشـادیة توجیهیـة خـدمات تقـدم  6
 .اختیاره تم الذي التخصص

0.637 0.000 

واالجتماعیــة للمتــدربین  والنفــسیة التدریبیــة المــشكالت تحدیــد یـتم  7
  .  ومعالجتها من قبل المختصین

0.631 0.000 

 التـدریب خـالل للمتـدربین إرشـادیة / توجیهیـة بـرامج تنظـیم یـتم  8
 .العمل بسوق لاللتحاق لتحضیرهم

0.820 0.000 

 مجـال فـي العمل سوق في الموجودة بالمؤسسات تعریف المتدرب یتم  9
 .تخصصه

0.667 0.000 

 0.002 0.578 .األمر لزم إذا لهم إرشادیة برامج وتقدیم الخریجین متابعة یتم  10
  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

 بالمتدرب ثاني المتعلقاط بین كل فقرة من فقرات المحور ال معامالت االرتب)17(یبین جدول رقم 
 ،)0.05(عند مستوى داللة ن معامالت االرتباط المبینة دالة والذي یبین أ،والمعدل الكلي لفقراته

 الجدولیة r المحسوبة اكبر من قسمة r وقیمة 0.05حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من 
  .ك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقیاسه،  وبذل0.381والتي تساوي 
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 المحتوى التدریبي: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث .3

  )18(جدول رقم 
 للمحور الكلیة والدرجة لثالثا المحور فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.001 0.599 .ومحددة واضحة التدریبي المنهاج أهداف  1

 للبرنـامج العامـة األهـداف مـع متوافـق التـدریبي المنهـاج محتـوى  2
 .التدریبي

0.808 0.000 

 0.003 0.553 .یستلم المتدربون المنهاج في بدایة العام  3
 0.000 0.856  .محتویاته فهم على یساعد بشكل معد المنهاج  4
 0.000 0.699 .للمتدربین المعرفي ع المستوىالتدریبي م المنهاج یتناسب  5
 0.000 0.644  .یقوم بإعداد المناهج لجنة مختصة بحیث یكون المنهاج متكامل  6
 0.000 0.647  .السنویة /الفصلیة الخطة وتفاصیل زمن مع یتناسب المنهاج  7
 0.000 0.653  .المنهاج النظري یغطى ما یحتاجه المتدرب من معلومات عن المهنة  8
 0.000 0.666  .المنهاج العملي فیه من األنشطة ما یتناسب مع المهارات المطلوبة  9
 0.000 0.727 .یوجد تكامل بین الشق النظري والعملي للمنهاج  10
 0.000 0.788 .المهني واإلرشاد بالتوجیه تتعلق جوانب التدریبي المنهاج یتضمن  11
 0.000 0.763 .حليالم والسوق المجتمع حاجات المنهاج یلبي  12
 0.000 0.651 .مناسبة وفعالة المنهاج في التقییم وسیلة  13
 0.012 0.474 .والتطویر بشكل دوري للمراجعة التدریبي المنهاج یخضع  14

  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

المحتوى التدریبي  :ن فقرات المحور الثانيكل فقرة ممعامالت االرتباط بین  )18(یبین جدول رقم 
، )0.05(والمعدل الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة

 الجدولیة r المحسوبة اكبر من قسمة r وقیمة 0.05حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من 
  .لمحور األول صادقة لما وضعت لقیاسه ا،  وبذلك تعتبر فقرات0.381والتي تساوي 
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  البیئة التدریبیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع .4

  )19(جدول رقم 
  للمحور الكلیة والدرجة رابعال المحور فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.718  .ات مناسبة لعدد المتدربینتتوفر غرف للتدریب بمساح  1
 0.000 0.855  .الغرف مجهزة باإلضاءة والتهویة ووسائل الراحة الكافیة  2
 0.000 0.819  .یتوفر في الغرف وسائل السالمة والحمایة الالزمة  3

تتوفر الخدمات الالزمة للمتدربین مـن دورات میـاه صـالحة وأمـاكن جلـوس   4
 0.000 0.830  .وغیر ذلك

تتوفر في األقـسام الكراسـي والطـاوالت والمكاتـب الالزمـة والخاصـة بعملیـة   5
  .التدریب

0.585 0.001 

 شــكل، مواصــفات المقاعــد(فــي العملیــة التدریبیــة یؤخــذ بعــین االعتبــار   6
 ).النظر المسافات، اتصال الجلوس،

0.770 0.000 

ـــــــــــل  7 ـــــــــــشكل كـــــــــــاف مث ـــــــــــات التدریبیـــــــــــة ب ــــــــــوفیر المعین ـــــــــــتم تـ أجهـــــــــــزة (ی
  ).إلخ..اللوحات،األقالم،ضالعر

0.591 0.001 

المعـدات واآلالت المـستخدمة فـي التـدریب كافیـة لتحقـق األهـداف المرجـوة   8
  .من التدریب

0.588 0.001 

التقنیــــات المــــستخدمة فــــي التــــدریب تواكــــب التطــــور الحاصــــل فــــي ســــوق   9
  .العمل

0.668 0.000 

 0.000 0.686 .المتدربین عددتتناسب مع  للتدریب المعدات واألدوات المتوفرة  10

یــــتم تــــوفیر المــــواد الخــــام الالزمــــة لعملیــــة التــــدریب فــــي الوقــــت المناســــب   11
  .وبالكمیات المطلوبة

0.625 0.000 

 0.002 0.567 .واألقسام الورش في والمعدات لألجهزة دوریة صیانة برامج هناك  12
 0.001 0.594   .یتم ترمیم وصیانة المباني والغرف بشكل دوري  13
  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

 المتعلق بالبیئة كل فقرة من فقرات المحور الثانيمعامالت االرتباط بین  )19(رقمیبین جدول 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى التدریبیة 

 المحسوبة اكبر من r وقیمة 0.05، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من )0.05(داللة
 المحور األول صادقة لما وضعت ،  وبذلك تعتبر فقرات0.381 الجدولیة والتي تساوي rقسمة 
  .لقیاسه
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  مخرجات العملیة التدریبیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس .5

  )20(جدول رقم 
  للمحور الكلیة والدرجة خامسال المحور فقرات من فقرة كل ینب االرتباط معامل

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.000 0.636  .الخریجون عندهم إلمام بالمعلومات والمعارف الالزمة عن المهنة 1

تـؤهلهم للقیـام  تلقاهـا الخـریجین فـي تخصـصاتهم التـي الفنیـة المهـارات  2
  .كمل وجهبعملهم على أ

0.756 0.000 

الخریجـــون یجیـــدون اســـتخدام كافـــة العـــدد واآلالت الموجـــودة فـــي ســـوق   3
  .العمل

0.715 0.000 

مستوى خریجي مراكز التدریب المهني التابعـة لـوزارة العمـل جیـد مقارنـة   4
  . بالمراكز األخرى

0.782 0.000 

 0.001 0.623  .في الغالب یحصل الخریجون على فرصة عمل بسهولة   5

ال یواجه الخریجین صعوبة في التكیف عنـد انتقـالهم لمزاولـة المهنـة فـي   6
  .سوق العمل

0.694 0.000 

خریجـي مراكـز التـدریب  تـشغیل علـى العمـل أصـحاب مـن إقبـال هنـاك 7
  .المهني

0.742 0.000 

 0.000 0.740  . جیدة خریجي مراكز التدریب المهني عن العمل أصحاب انطباعات  8
 0.000 0.732  . الخریجین تتناسب مع حاجة سوق العملأعداد  9
 0.018 0.453  .یتم تلبیة حاجة سوق العمل من التخصصات الجدیدة  10

  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

 العملیة  مخرجات:كل فقرة من فقرات المحور الثاني  یبین معامالت االرتباط بین )20(قم جدول ر
والمعدل الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى التدریبیة 

 المحسوبة اكبر من r وقیمة 0.05، حیث إن القیمة االحتمالیة لكل فقرة اقل من )0.05(داللة
 وضعت  المحور األول صادقة لما،  وبذلك تعتبر فقرات0.381 الجدولیة والتي تساوي rقسمة 
  .لقیاسه

  
 :االستبانة حاورلم البنائي الصدق 2.2.2
 محـور مـن كـل بـین االرتبـاط معـامالت بحـساب الباحـث قـام للمحـاور، البنـائي الـصدق مـن للتحقـق
  :التالي الجدول في موضح هو كما االستبانة، لفقرات الكلیة والدرجة الرئیسیة المحاور
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  )21(جدول رقم 
   محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بین معدل كل

القیمة   معامل االرتباط  عنوان المحور  المحور
 االحتمالیة

 0.000 0.722  المدرب  األول
 0.000 0.850  المتدرب  الثاني
 0.000 0.884  المحتوى التدریبي  الثالث
 0.001 0.624  البیئة التدریبیة  الرابع

 0.000 0.787  لیة التدریبیةمخرجات العم  الخامس
  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

تبانة محاور جمیع في االرتباط معامالت جمیع أنیبـین ) 21(جدول رقم ال ة اإلس دً إحصائیا دال  عن

  .لقیاسھ وضع لما صادقھ اإلستبانة محاور جمیع تعتبر وبذلك، 0.05داللة مستوى 
  
  
  : ثبات االستبانة.3

ــــى  ــــو تكــــرر تطبیقهــــا عل ًیقــــصد بثبــــات أداة الدراســــة التأكــــد مــــن أن اإلجابــــة ســــتكون واحــــدة تقریبــــا ل
وقد أجرى الباحـث خطـوات الثبـات علـى ، األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة في ظل نفس الظروف

  . كرونباخالعینة االستطالعیة نفسها بطریقتین هما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا
  
  

  :طریقة التجزئة النصفیة 1.3
 لكـل الرتبـة الزوجیـة األسئلة ومعدل الرتبة الفردیة األسئلة معدل بین بیرسون ارتباط معامل إیجاد تم

 سـبیرمان ارتبـاط معامـل باسـتخدام االرتبـاط معـامالت تـصحیح تـم وقـد االسـتبانة، محـاور من محور
 :التالیة المعادلة حسب (Spearman-Brown Coefficient)للتصحیح  براون

=   معامل الثبات 
1

2
ر
  .   حیث ر معامل االرتباطر

  

  

  

  



 

  - 86  - 

  )22(جدول رقم 
  )طریقة التجزئة النصفیة( معامل الثبات 

  المحور  التجزئة النصفیة
  

  عنوان المحور
عدد   

  الفقرات
معامل االرتباط   معامل االرتباط

  )الثبات(المصحح
القیمة 

 حتمالیةاال
 0.000 0.8043 0.6727 15 المدرب  األول
 0.000 0.8242 0.7010 10 المتدرب  الثاني
 0.000 0.7914 0.6548 14 المحتوى التدریبي  الثالث
 0.000 0.8183 0.6925 13 البیئة التدریبیة  الرابع

 0.000 0.8404 0.7248 10  مخرجات العملیة التدریبیة  الخامس
 0.000 0.8161 0.6893 62  جمیع المحاور  

  0.381تساوي "  25" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة 

ة معامـل قیمـ حیـث تبلـغ  لفقـرات االسـتبیانًأن هنـاك معامـل ثبـات كبیـر نـسبیا) 22(بین جـدول رقـم وی
  .ئن الباحث الستخدام االستبانةمما یطم )(0.8161 الثبات الكلي

  
  :قة ألفا كرونباخطری 2.3

   .استخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات
  )23(جدول رقم  

 )ألفا كرونباخ(معامل الثبات
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور

 0.8510 15 المدرب  األول
 0.8750 10 المتدرب  الثاني
 0.8347 14 وى التدریبيالمحت  الثالث
 0.8537 13 البیئة التدریبیة  الرابع

 0.8925 10  مخرجات العملیة التدریبیة  الخامس
 0.8608  62  المعامل الكلي

ممــا  ) (0.8608المعامــل الكلــيحیــث أن قیمــة أن معــامالت الثبــات مرتفعــة ) 23(ویبـین جــدول رقــم 
  .بانةئن الباحث على استخدام االستیطم

  
 صـالحة النهائیـة، وأنهـا صـورتها فـي الدراسـة إسـتبانة وثبـات صدق من تأكد قد الباحث یكون وبذلك

 النتـائج لتحلیـل اإلسـتبانة وصـالحیتها ًمطمئنا علـى صـحة یجعله مما مجتمع الدراسة، على للتطبیق
  .فرضیاتها واختبار الدراسة أسئلة على واإلجابة
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  المبحث الثالث
  تحلیل البیانات

  
  
  

  مقدمة .1

 العینة خصائص تحلیل .2

 اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات الدراسة .3

  تحلیل فقرات الدراسة .4
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  المبحث الثالث
   البیاناتتحلیل

  
  : مقدمة.1

 التـي المعالجات اإلحـصائیة خالل من للنتائج ًوعرضا للبیانات ًتفصیلیا ًتحلیال المبحث هذا یتضمن
  .الداللة اإلحصائیة مدى وتحدید النتائج ومناقشة تحلیل ثم ومن ،الدراسة عینة على أجریت

  
 :العینة خصائص تحلیل. 2 

،  الحالـة االجتماعیـةالعمـر، الجنس،بـ تتعلـق والتـي للمبحـوثین، الشخـصیة البیانـات تحلیـلشـمل 
 الدراسـة عینـة لنتـائج عـرض یلـي  وفیمـامكـان العمـل الخدمـة، سـنوات ،طبیعة العمل، العلمي المؤهل

  .والسمات الشخصیة الخصائص وفق
  

  :الجنس حسب العینة أفراد توزیع 1.2
  )24(جدول رقم 

   الجنس  متغیرتوزیع عینة الدراسة حسب 
  النسبة المئویة  التكرار  الجنس  

  92.0  46  ذكر

  8.0  4  أنثي

  100.0  50  المجموع
  

من عینة الدراسة % 8.0، و "الذكور " من عینة الدراسة من % 92.0أن  ) 24(یبین جدول رقم 
 القلیل إلى طبیعة التخصصات الموجودة في مراكز ویعزو الباحث عدد الموظفات ،"اإلناث "من 

 تخصص إثنان منهما فقط لإلناث وهما التجمیل والخیاطة وباقي 14التدریب المهني حیث یوجد 
ًا أن مركزین فقط من والجدیر ذكره أیض، ........)،السباكة، السمكرة، الحدادة(التخصصات للذكور

الواضح وبالتالي من ، الشافعي وخانیونسوهما مركزي أصل أربعة یوجد بهما أقسام لتدریب اإلناث 
لذلك ، حاجة المراكز إلى عدد أكبر من المدربین یتناسب مع عدد التخصصات الخاصة بالذكور

  . في عینة الدراسةالطبیعي أن تفوق نسبة الذكور نسبة اإلناثمن 
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  :العمر حسب العینة أفراد  توزیع2.2
  )25(جدول رقم 

  العمر توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

  النسبة المئویة  التكرار  العمر

  14.0  7  سنة فأقل25
  42.0  21   سنة26-35
  24.0  12   سنة36-45
  20.0  10   سنة فأكثر46

  100.0  50  المجموع
  

% 42.0، و" أقل فسنة 25 "ت أعمارهم بلغمن عینة الدراسة % 14.0 أن) 25(یبین جدول رقم 
تراوحت من عینة الدراسة % 24.0، و"  نة س35- 26"تراوحت أعمارهم بین من عینة الدراسة 

  سنة فأكثر46" بلغت أعمارهم بین من عینة الدراسة % 20.0، و "  سنة 45-36"أعمارهم بین 
 أن غالبیة عینة الدراسة أعمارها  عینة الدراسة إالالعمر في فئات وجود تنوع فيومن المالحظ ، " 

 سنة ویعزو الباحث ذلك إلى التعیینات الجدیدة بعد استنكاف عدد كبیر من المدربین 35أقل من 
 25 حیث استنكف عن العمل في المراكز 2007والمدربات ذوي الخبرة بعد االنقسام الداخلي عام

ت معظم التعیینات الجدیدة ومن ثم كان، ًموظف وهو ما یشكل نصف مجتمع الدراسة تقریبا
  . سنة35للموظفین أعمارها أقل من 

  
  :االجتماعیة الحالة حسب العینة أفراد  توزیع3.2

  )26(جدول رقم 
  الحالة االجتماعیة توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

  النسبة المئویة  التكرار  الحالة االجتماعیة
  84.0  42  متزوج
  16.0  8  أعزب

  100.0  50  المجموع
  
"  من عینة الدراسة % 16.0، و " متزوجین" من عینة الدراسة % 84.0أن ) 26(بین جدول رقم ی

 سنة 26من عینة دراسة فئتهم العمریة فوق % 86ویعزو الباحث ذلك إلى أن  ،" غیر متزوجین 
حیث أشارت احصائیة ، ویعتبر هذا سن الزواج في المجتمع الفلسطیني كونهم من الموظفین
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 سنة 25من الذین تزید أعمارهم عم % 78 أن 2009كزي لإلحصاء الفلسطیني لعام الجهاز المر
  .  متزوجون

  
  : سنوات الخدمةحسب العینة أفراد توزیع 4.2

  )27(جدول رقم 
  الخبرة سنوات عینة الدراسة حسب متغیرتوزیع 

  النسبة المئویة  التكرار  الخدمة سنوات
  14.0  7  سنتین من أقل
  52.0  26   سنوات6 - 2

  24.0  12  سنة 12-7
  10.0  5  سنة فأكثر 13

  100.0  50  المجموع
  

 ، "سنتین من  أقل"ة لدیهمدممن عینة الدراسة بلغت سنوات الخ% 14.0أن ) 27(یبین جدول رقم 
من عینة % 24.0، و"  سنوات6 - 2"ة لدیهم دممن عینة الدراسة بلغت سنوات الخ% 52.0و

من عینة الدراسة بلغت سنوات % 10.0 ، و"سنة7-12"ة لدیهم دمالدراسة بلغت سنوات الخ
ومن المالحظ أن أكثر من نصف أفراد العینة سنوات الخدمة ،  " أكثرسنة ف 13"ة لدیهم دمالخ

إلى التعیینات الجدیدة بعد استنكاف عدد كبیر من المدربین ویرجع ذلك ، سنوات" 6- 2"لدیهم 
م 2007ًمجتمع الدراسة تقریبا تم تعیینهم بعد عام حیث أن نصف ، والمدربات بعد االنقسام الداخلي

  . سنوات6لذلك فأن سنوات خدمتهم في التدریب المهني أقل من 
  

    :العمل عةیطب حسب العینة أفراد توزیع 5.2
  )28(جدول رقم 

  العمل  طبیعةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر
  النسبة المئویة  التكرار  العمل طبیعة

  68.0  34  مدرب
  18.0  9  مدرس
  14.0  7  إداري

  100.0  50  المجموع
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من عینة %   18.0، و " المدربین" من عینة الدراسة من % 68.0  أن) 28(یبین جدول رقم 
ومن المالحظ أن غالبیة ، "اإلداریین"من عینة الدراسة من % 14.0 ، و" المدرسین " الدراسة من 

حیث یعتبر ، العمل في مراكز التدریب المهني المدربین وهذا یتناسب مع طبیعة عینة الدراسة من
  . في العملیة التدریبیةالمدرب المحور الرئیسي

 

  :العلمي المؤهل حسب العینة أفراد  توزیع6.2
  )29(جدول رقم 

  العلمي المؤهل توزیع عینة الدراسة حسب متغیر
  النسبة المئویة  التكرار  العلمي المؤهل

  48.0  24  دبلوم مهني
  14.0  7  متوسط دبلوم

  38.0  19  بكالوریوس
  100.0  50  المجموع

 

% 14.0، و"  دبلوم مهني"من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 68.0أن  ) 29(یبین جدول رقم 
" من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 38.0، و  " متوسط  دبلوم"من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي 

ة الدراسة من الدبلوم المهني وهذا یتناسب مع طبیعة ویالحظ أن غالبیة مؤهالت عین،  "وسیبكالور
العمل في مراكز التدریب المهني والتي تتطلب عدد كبیر من المدربین المهنیین مهمتهم نقل 

حیث یشترط لقبول المدربین في الوظیفة أن یكونوا من حملة ، المعرفة والمهارة إلى المتدربین
  .الدبلوم المهني

  
  :حسب مكان العمل ةالعین أفراد توزیع 7.2 

  )30(جدول رقم 
  مكان العمل توزیع عینة الدراسة حسب متغیر

  النسبة المئویة  التكرار  مكان العمل
  18.0  9  البلح    دیر تدریب مركز
  48.0  24  غزة-الشافعي اإلمام تدریب مركز
  18.0  9  رفح تدریب مركز
  16.0  8  خانیونس   تدریب مركز

  100.0  50  المجموع
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، " الــبلح  ریــد بیتــدر مركــز" مـن عینــة الدراســة یعملـون فــي % 18.0أن ) 30(دول رقــم یبـین جــ
مـن % 18.0، و  " غـزة-الـشافعي اإلمـام یبتـدر  مركـز"مـن عینـة الدراسـة یعملـون فـي % 48.0و

 مركـز" مـن عینـة الدراسـة یعملـون فـي % 16.0، و  "رفـح بیتـدر مركـز" عینة الدراسة یعملون في 
ویعـزو ، مـن المالحـظ أن النـسبة األعلـى ألفـراد العینـة تعمـل فـي مركـز الـشافعيو، "سخـانیون بیتدر

وبالتـالي فـإن ، الباحث ذلك لكون مركز الـشافعي أكبـر المراكـز مـن حیـث عـدد التخصـصات المتاحـة
لـذلك یحتـاج المركـز إلـى عـدد أكبـر مــن ، عـدد المتـدربین فـي مركـز الـشافعي أكبـر مـن بـاقي المراكـز

  . العملیة التدریبیةتموا بمتطلباالموظفین لكي یقو
  
  : لبیانات الدراسةاختبار التوزیع الطبیعي .3

لمعرفة هل  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -كولمجروف(قام الباحث باختبار التوزیع الطبیعي
ن معظم ضروري في حالة اختبار الفرضیات ألالبیانات تتبع التوزیع الطبیعي أم ال وهو اختبار  

  . ًمعلمیة تشترط أن یكون توزیع البیانات طبیعیااالختبارات ال
  )31(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزیع الطبیعي

عدد   عنوان المحور  المحور
 الفقرات

القیمة  Zقیمة 
 االحتمالیة

 0.825 0.628 15  المدرب  األول
 0.679 0.719 10  المتدرب  الثاني
 0.711 0.700 14  المحتوى التدریبي  الثالث
 0.704 0.704 13  البیئة التدریبیة  الرابع

 0.289 0.983 10  مخرجات العملیة التدریبیة  الخامس
 0.623 0.753 62  جمیع الفقرات

  
 0.05نتـائج االختبـار حیـث أن القیمـة االحتمالیـة لكـل محـور اكبـر مـن ) 31(ویوضح الجدول رقـم 

)sig>0.05 ( ویجـــــب اســـــتخدام االختبـــــارات أن البیانـــــات تتبـــــع التوزیـــــع الطبیعـــــي وهـــــذا یـــــدل علـــــى
  .ةالمعلمی
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  :الدراسةفقرات تحلیل  .4
لتحلیـل فقـرات االسـتبانة ، وتكـون ) One Sample T test(  للعینـة الواحـدة Tتـم اسـتخدام اختبـار 

 المحــسوبة اكبــر مــن tالفقــرة ایجابیــة بمعنــى أن أفــراد العینــة یوافقــون علــى محتواهــا إذا كانــت قیمــة  
 والــوزن النــسبي اكبــر مــن 0.05اقــل مــن  القیمــة االحتمالیــةأو (2.01 الجدولیــة  والتــي تــساوي tقیمــة 

 t، وتكــون الفقــرة ســـلبیة بمعنــى أن أفـــراد العینــة ال یوافقـــون علــى محتواهـــا إذا كانــت قیمـــة   % )60
 0.05 اقــل مـــن ة االحتمالیــةالقیمـــأو (2.01- الجدولیــة والتــي تــساوي tالمحــسوبة أصــغر مــن قیمـــة 

، وتكــون آراء العینــة فــي الفقــرة محایــدة إذا كــان مــستوى الداللــة لهــا  % )60والــوزن النــسبي اقــل مــن 
  .0.05كبر من أ
  

   المدرب:المحور األول تحلیل فقرات  1.4

  )32(جدول رقم 
   المدرب: نتائج تحلیل فقرات المحور األول
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المـــدربون حاصـــلون علـــى المـــؤهالت المهنیـــة الكافیـــة   1
  .لمتطلبات التدریب

3.54 0.908 70.80 4.204 0.000 

المــدربون مطلعــون علــى مــستجدات التقنیــات واألدوات   2
  .الحدیثة في مجال عملهم

2.94 1.096 58.80 -0.387 0.700 

ــــدیهم الخبــــرة المــــدر  3 بون انخرطــــوا فــــي ســــوق العمــــل ول
  .الكافیة في الجانب العملي

4.06 0.843 81.20 8.891 0.000 

یــتم تطـــویر مهـــارات المـــدربین مـــن خـــالل عقـــد دورات   4
  .تخصصیة كل حسب تخصصه

2.06 1.058 41.20 -6.284 0.000 

المـــدربین حاصـــلین علــــى المـــؤهالت التربویـــة الكافیــــة   5
  .التدریبیة المختلفةدارة المواقف إل

2.55 0.914 51.02 -3.438 0.001 

 لتـسهیل متنوعـة تعلیمیـة وسـائل المـدربون یعتمـد  6
  .العملي التطبیق

3.48 1.035 69.60 3.280 0.002 

 المهنیة والسالمة الصحة قواعد تطبیق المدربون یتبع  7
 .التدریب ورش في تواجد الطلبة أثناء 

3.56 1.013 71.20 3.908 0.000 

 0.000 6.743 75.20 0.797 3.76المــدربون لــدیهم القــدرة علـــى تحفیــز المتــدربین وجـــذب   8
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 .اهتمامهم

المـــــــدربون لـــــــدیهم  القـــــــدرة علـــــــى التواصـــــــل وتقـــــــدیم   9
  .المعلومات واألفكار بطریقة فعالة 

3.72 0.809 74.40 6.292 0.000 

 0.000 6.678 78.00 0.953 3.90 .ینظر المتدربون إلى مدربهم  كمصدر للثقة واالحترام  10
 0.000 13.024- 30.00 0.814 1.50 .یعتبر نظام الرواتب والعالوات محفز للمدربین  11
 0.003 3.132- 48.80 1.264 2.44  .یمتاز نظام تقییم أداء المدربین بالعدالة والموضوعیة  12

ًیــتم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة للمــدربین وفقــا لنتــائج   13
  .داءتقییم األ

2.28 1.031 45.60 -4.938 0.000 

 التقـدیرات ذوي للمـدربین مالیـة مكافـآت الـوزارة تقـدم  14
 .العالیة في نتائج تقییم األداء

1.28 0.497 25.60 -24.495 0.000 

 حـصوله عنـد والتقـدیر الثنـاء علـى المـدرب یحـصل  15
  .نتیجة مرتفعة في تقییم األداء على

1.70 0.974 34.00 -9.436 0.000 

 0.045 2.060- 57.05 0.506 2.85  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  
والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة ) 32( للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم tتم استخدام اختبـار 

ًمرتبة  تنازلیا حـسب الـوزن النـسبي لكـل فقـرة كمـا ، المدربالمتعلق بالدراسة في فقرات المحور األول 
  : یلي
والقیمــــــــة االحتمالیــــــــة تــــــــساوي             %"  81.20" بلــــــــغ الــــــــوزن النــــــــسبي لهــــــــا   "   3"الفقــــــــرة  رقــــــــم  .1

المـــدربون انخرطـــوا فــــي ســـوق العمــــل "   ممـــا یـــدل علــــى أن 0.05وهـــي أقـــل مــــن "  0.000" 
 " .ولدیهم الخبرة الكافیة في الجانب العملي 

            والقیمـــــــة االحتمالیـــــــة تـــــــساوي%"  78.00" بلـــــــغ الـــــــوزن النـــــــسبي لهـــــــا   "   10"الفقـــــــرة  رقـــــــم  .2
ینظــر المتــدربون إلــى مــدربهم  كمــصدر "   ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن "  0.000 "

  " .للثقة واالحترام
"  0.000"  لیــة تــساوي والقیمــة االحتما%"  75.20" بلــغ الــوزن النــسبي لهــا  "   8"الفقــرة  رقــم  .3

المــدربون لــدیهم القــدرة علــى تحفیــز المتــدربین وجــذب "   ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن 
  " .اهتمامهم
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"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  74.40" بلــغ الــوزن النــسبي لهــا  "   9"الفقــرة  رقــم  .4
رة علــــى التواصــــل وتقــــدیم المــــدربون لــــدیهم  القــــد"   ممــــا یــــدل علــــى أن 0.05وهــــي أقــــل مــــن 

 " .المعلومات واألفكار بطریقة فعالة 
"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  71.20" بلــغ الــوزن النــسبي لهــا  "   7"الفقــرة  رقــم  .5

 المهنیـة والسالمة الصحة قواعد تطبیق المدربون یتبع"   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
 " .لتدریب ا ورش في تواجد الطلبة أثناء 

"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  70.80" بلــغ الــوزن النــسبي لهــا  "   1"الفقــرة  رقــم  .6
المــدربون حاصــلون علــى المــؤهالت المهنیــة الكافیــة "   ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن 

 " .لمتطلبات التدریب 
"  0.002"   االحتمالیــة تــساوي والقیمــة%"  69.60" بلــغ الــوزن النــسبي لهــا  "   6"الفقــرة  رقــم  .7

 لتـسهیل متنوعـة تعلیمیـة وسـائلون یعتمـد المـدربون"   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن 
 " .العملي  التطبیق

."  المدربون مطلعون على مستجدات التقنیات واألدوات الحدیثة فـي مجـال عملهـم  "2الفقرة  رقم  .8
وهـــي أكبـــر مـــن "  0.700"  حتمالیـــة تـــساوي والقیمـــة اال%"  58.80" بلـــغ الـــوزن النـــسبي لهـــا 

 .محایدة العینة أفراد  مما یدل على أن أراء0.05
"  0.001" والقیمـــة االحتمالیـــة تـــساوي %"  51.02" بلـــغ الـــوزن النــسبي لهـــا "   5" الفقــرة  رقـــم  .9

المـــدربین  غیـــر حاصـــلین علـــى المـــؤهالت التربویـــة "   ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05وهـــي أقـــل مـــن 
  " .دارة المواقف التدریبیة المختلفةالكافیة إل

           والقیمـــــــة االحتمالیـــــــة تـــــــساوي%"  48.80" بلـــــــغ الـــــــوزن النـــــــسبي لهـــــــا  "   12" الفقـــــــرة  رقـــــــم .10
ال یـــتم تطـــویر مهـــارات المـــدربین مـــن "  ممـــا یـــدل علـــى أنـــه 0.05وهـــي أقـــل مـــن "  0.003"  

 " .خالل عقد دورات تخصصیة كل حسب تخصصه 
           والقیمـــــــة االحتمالیـــــــة تـــــــساوي%"  45.60" بلـــــــغ الـــــــوزن النـــــــسبي لهـــــــا  "   13" الفقـــــــرة  رقـــــــم .11

نظــــام تقیــــیم أداء المــــدربین ال یمتــــاز "   ممــــا یــــدل علــــى أن 0.05وهــــي أقــــل مــــن "  0.000"  
 " .بالعدالة والموضوعیة 

"  0.000 "  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  41.20" بلغ الوزن النسبي لهـا  "   4" الفقرة  رقم .12
ًیــتم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة للمــدربین وفقــا ال "    ممــا یــدل علــى أنــه 0.05وهــي أقــل مــن 

  " .لنتائج تقییم األداء
والقیمـــــــة االحتمالیـــــــة تـــــــساوي           %"  34.00" بلـــــــغ الـــــــوزن النـــــــسبي لهـــــــا "   15"  الفقـــــــرة  رقـــــــم .13

 والتقـدیر الثنـاء علـى یحـصل ال  المـدرب"   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن "  0.000"
 " نتیجة مرتفعة في تقیم األداء على حصوله عند
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والقیمــــــة االحتمالیــــــة تــــــساوي             %"  30.00" بلــــــغ الــــــوزن النــــــسبي  لهــــــا  "   11"الفقــــــرة  رقــــــم  .14
نظـام الرواتـب والعـالوات  ال یعتبـر محفـز "   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهي أقل مـن "  0.000"

 " .للمدربین 
"  0.000 " والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  25.60" بلـغ الـوزن النـسبي لهـا  " 14" الفقـرة  رقـم .15

 التقـدیرات ذوي للمـدربین مالیـة مكافـآت الـوزارة تقـدمال "  ممـا یـدل علـى أن 0.05وهي أقل مـن 
 . "العالیة في نتائج تقییم األداء

 
لمحور األول المتعلق  بالمدرب تساوي وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات ا

% " 60" قل  من  الوزن النسبي المحاید  أوهي  % 57.05، و الوزن النسبي  یساوي 2.85
 الجدولیة والتي تساوي tوهي اكبر من قیمة  2.060 المحسوبة المطلقة تساوي  tوقیمة 
في ى أن المدرب  مما یدل عل0.05 وهي اقل  من 0.045  والقیمة االحتمالیة تساوي 2.01

  .05.0 على مخرجات التدریب المهني عند مستوى داللة أثر سلبي وضعه الحالي له
  

ویعزو الباحث هذه النتائج إلى عدم اهتمام اإلدارة العامة للتدریب المهني في الوزارة بتطویر قدرات 
ومن جهة ، مي وعقد الدورات الالزمة بشكل عل لهمالمدربین عن طریق تحدید االحتیاجات التدریبیة

عدم الموضوعیة حسب  فإن أنظمة الرواتب والحوافز وتقییم األداء لفئة المدربین فیها من ىخرأ
حیث تعتبر  ،ما حذا باحتاللها الترتیب األخیر في الفقرات سلبیة التأثیروجهة نظر المبحوثین 

أضف إلى ،  في السلم الوظیفيات الرواتبرواتب المدربین حسب قانون الخدمة المدنیة من أدنى فئ
ناهیك عن عدم وجود ،  وعالوة المخاطرةأنه ال یوجد تفعیل لنظام الحوافز المادیة والمعنویةذلك 

  . خطة لالستفادة من نتائج تقییم األداء في نواحي التنمیة والتطویر
 

 حیـث أكـدت الدراسـة 2008 "سـعدیة ، ، المـدهون"وتتفـق نتـائج الدراسـة فـي هـذا المحـور مـع دراسـة 
 الـوظیفي الوصـف مراعـاة یـتم فـال ، للعـاملینالتدریبیـة االحتیاجـات تحدید في واضح قصورأن هناك 
ًممـا سـینعكس سـلبا علـى ، جدیـدة لوظیفـة نقلـه أو ترقیتـه ٕوامكانیـة أدائـه، تقیـیم نتـائجال و للموظـف،

ي مـــستوى تأهیـــل المدرســـین تـــدن  التـــي أشـــارت إلـــى"2006،األغبـــري" دراســـةمـــع كمـــا اتفقـــت ، أدائـــه
 والـشویخ  حمـدان" دراسـةفي حـین أكـدت ، إضافة إلى تدني األجور والحوافز لهذه الفئات، والمدربین

عقد دورات تربویة ومهنیة للمدربین لتزویـدهم بالمعـارف واألسـالیب الالزمـة للعملیـة  ضرورة "2004،
  .التدریبیة
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 الترقیـة عملیـات فـي التقیـیم لنتـائج دور یوجـد البأنـه  "2006 ،عـدوان " دراسـةًواتفقـت أیـضا مـع 
حتـى  وبنـائي تطـویري األداء میتقیـ نظـام مـن الهـدف یكـون أنوأكـدت الدراسـة أنـه البـد  ،والتطـویر

  .یسهم في تحسین األداء
  

ــــك "2009،الحــــداد/الزیــــر"  فــــي حــــین اختلفــــت نتــــائج هــــذا المحــــور مــــع دراســــة   ویعــــزو الباحــــث ذل
یـــث أن إدارة كلیـــة التـــدریب فـــي األونـــروا تهـــتم بجوانـــب تطـــویر قـــدرات ح، الخـــتالف مجتمـــع الدراســـة

 ًسنویا من المدربین % 10 عن یقل ال ما المدربین وذلك عن طریق خطط مطبقة لتدریبومهارات 
، المـدربین لكـل التربیـة المهنیـة مجـال فـي إلزامـي تـدریب هنـاك ذلـك إلـى إضـافة والخـارج، الـداخل في

وهــذا الفــارق بــین مــدربي الحكومــة واألنــروا ، ة فــي نظــام الرواتــب والحــوافزناهیــك عــن الفــروق الكبیــر
  .2008 "سعدیة ، ، المدهون "ًأشارت إلیه أیضا دراسة 

  
   المتدرب :المحور الثاني تحلیل فقرات 2.4

  )33(جدول رقم 
 درب تلما: لثانينتائج تحلیل فقرات المحور ا
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 1.000 0.000 60.00 1.137 3.00  . تعتبر معاییر اختیار المتدربین منطقیة وعادلة   1
 0.168 1.399- 55.60 1.112 2.78  .یتم اختیار المتدربین بطریقة شفافة وبدون تجاوزات   2

مـــع القــدرات العقلیـــة والبدنیــة للفئـــة المــستهدفة تتناســـب   3
  .طبیعة التدریب

3.08 1.175 61.60 0.481 0.632 

بالمعلومــات الكافیــة عــن التخصــصات دربین تــالمیــزود   4
  .قبل التحاقهم بالتدریب

2.86 1.178 57.20 -0.840 0.405 

 0.116 1.600 64.80 1.061 3.24 .یتاح للمتدرب الفرصة في اختیار المهنة التي تناسبه  5

 للمـساعدة متـدربینلل شـادیةٕوار توجیهیـة خـدمات تقـدم  6
 .اختیاره تم الذي مع التخصص التكیف على

2.90 1.093 58.00 -0.647 0.521 

 واالجتماعیـة والنفـسیة التدریبیـة تمـشكالال تحدیـد یـتم  7
  .   ومعالجتها من قبل المختصینللمتدربین

2.16 0.955 43.20 -6.217 0.000 

 خـالل دربینللمتـ إرشـادیة / توجیهیـة بـرامج تنظـیم یـتم  8
 .العمل بسوق لاللتحاق لتحضیرهم التدریب

2.76 1.117 55.20 -1.520 0.135 

 0.200 1.300 64.00 1.088 3.20 سـوق فـي الموجـودة بالمؤسـسات تعریـف المتـدرب یـتم  9
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 .تخصصه مجال في العمل

 لـزم إذا لهم إرشادیة برامج وتقدیم خریجینال متابعة یتم  10
 .األمر

2.36 1.025 47.20 -4.413 0.000 

 0.074 1.823- 56.67 0.647 2.83  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  

عینـة  والـذي یبـین آراء أفـراد) 33( للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم tتم استخدام اختبـار 
ًمرتبــة  تنازلیــا حــسب الــوزن النــسبي لكــل وهــي ، دربتــالمق ب المتعلــ الثــانيالدراسـة فــي فقــرات المحــور

  : فقرة كما یلي
بلــغ الــوزن النــسبي  "   یتــاح للمتـدرب الفرصــة فــي اختیــار المهنــة التـي تناســبه " 5فـي الفقــرة  رقــم  .1

ممـا یــدل علــى أن  0.05 مــن أكبــروهـي "  0.116"  والقیمـة االحتمالیــة تــساوي %"  64.80" 
 .ایدةمح العینة أفراد أراء

 مجـال فـي العمـل سـوق فـي الموجـودة بالمؤسـسات تعریـف المتـدرب  یـتم" 9فـي الفقـرة  رقـم  .2
ـــغ الـــوزن النـــسبي  "  تخصـــصه  وهـــي "  0.200"  والقیمـــة االحتمالیـــة تـــساوي %"  64.00" بل

 .محایدة العینة أفراد أراء  مما یدل على أن0.05 من أكبر
" .   تتناســب مــع طبیعــة التــدریب نیــة للفئــة المــستهدفةقلیــة والبدالقــدرات الع "  3فــي الفقــرة  رقــم  .3

 0.05 مـن أكبـروهـي "  0.632"  والقیمة االحتمالیـة تـساوي %"  61.60" بلغ الوزن النسبي  
 .محایدة العینة أفراد أراءمما یدل على أن 

       بلــــغ الــــوزن النــــسبي "   تعتبــــر منطقیــــة وعادلــــة ر اختیــــار المتــــدربینمعــــایی "  1فــــي الفقــــرة  رقــــم  .4
 ممـا یــدل علــى أن 0.05 مــن أكبــروهـي "  1.000"  والقیمـة االحتمالیــة تــساوي %"  60.00" 

 .محایدة العینة أفراد أراء
مـع  التكیـف علـى للمـساعدة للمتـدربین ٕوارشـادیة توجیهیـة خـدمات  تقـدم" 6فـي الفقـرة  رقـم  .5

       الحتمالیــة تــساويوالقیمــة ا%"  58.00" بلــغ الــوزن النــسبي  "  اختیــاره  تــم الــذي التخــصص
 .محایدة العینة أفراد أراء  مما یدل على أن0.05 من أكبروهي "  0.521"  

 یــــزودون بالمعلومــــات الكافیــــة عــــن التخصــــصات قبــــل التحــــاقهم المتــــدربین"  4فــــي الفقــــرة  رقــــم  .6
وهــي "  0.405"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  57.20" بلــغ الــوزن النــسبي  " .   بالتــدریب 

 .محایدة العینة أفراد أراء مما یدل على أن 0.05 من كبرأ
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    بلــغ الــوزن النــسبي" . یــتم اختیــار المتــدربین بطریقــة شــفافة وبــدون تجــاوزات "  2فــي الفقــرة  رقــم  .7
  ممـا یــدل علــى أن0.05 مــن أكبــروهـي "  0.168"  والقیمـة االحتمالیــة تــساوي %"  55.60" 

 .محایدة العینة أفراد أراء
 لتحـضیرهم التـدریب خـالل للمتـدربین إرشـادیة / توجیهیـة بـرامج تنظـیم یـتم"  8رة  رقـم فـي الفقـ .8

        والقیمـــة االحتمالیـــة تـــساوي %"  55.20" بلـــغ الـــوزن النـــسبي  "   العمـــل  بـــسوق لاللتحـــاق
  .محایدة العینة أفراد أراء  مما یدل على أن0.05 من أكبروهي "  0.135"  

"  0.000 "والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  47.20" بلــغ الــوزن النــسبي  "   10"فــي الفقــرة  رقــم  .9
 إذا لهـم إرشـادیة بـرامج وتقـدیم الخـریجین متابعـة ال یتم"  مما یدل على أنه 0.05وهي أقل من 

 " .األمر  لزم
ــــــم  .10 ــــــرة  رق ــــــسبي  "   7"فــــــي الفق ــــــوزن الن ــــــغ ال ــــــساوي%"  43.20" بل ــــــة ت           والقیمــــــة االحتمالی

 والنفـسیة التدریبیة المشكالت تحدید ال یتم"  مما یدل على أنه 0.05  وهي أقل من "0.000 "
 " .واالجتماعیة للمتدربین ومعالجتها من قبل المختصین 

 
تساوي وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني المتعلق بالمتدرب 

% " 60" اقل  من  الوزن النسبي المحاید وهي  % 56.57الوزن النسبي  یساوي  و ، 2.83
  2.01 الجدولیة والتي تساوي tوهي اقل من قیمة   1.823 المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة 

 العینة أفراد  مما یدل على أن أراء0.05 وهي أكبر  من 0.074و والقیمة االحتمالیة تساوي 
ي عند مستوى داللة المتدرب على مخرجات التدریب المهن بخصوص تأثیر محایدة

05.0.  
  

 أن هنـــاك عـــدم وضـــوح فـــي رؤیـــة المـــدربین بخـــصوص الفئـــة المـــستهدفة ویعـــزو النتـــائجیتـــضح مـــن 
 إلى رغبـة المـدربین فـي تحـسین معـاییر اختیـار المتـدربین إال أن نوعیـة التـدریب المهنـي الباحث ذلك

لــذلك فــضل ، وط والمعــاییر للفئــة المــستهدفةوالتخصــصات المطروحــة ال تــتالئم مــع رفــع ســقف الــشر
أمـا بالنـسبة لخـدمات التوجیـه واإلرشـاد المهنـي فقـد یـوزع علـى ، أفراد عینة الدراسة البقاء على الحیـاد

كمـا یقـوم ، الراغبین باالنتساب لمراكز التدریب المهني نشرة فیهـا التخصـصات الموجـودة فـي المراكـز
فقـــد یحتـــاج ، لكــن مـــن ناحیـــة علمیــة هـــذا غیـــر كــافي، لتـــدریبالمــدرب بـــدور المرشـــد المهنــي أثنـــاء ا

وهـذا مـا حــذا ، عملیـة التـدریب قبـل وأثنـاء وبعـد  أكثـر فاعلیـةٕوارشـادیة توجیهیـة خـدماتالمتـدربین 
 متابعـــةعـــدم  مـــع إشـــارتهم بـــشكل صـــریح إلـــى، ًبـــأفراد عینـــة الدراســـة إلـــى المیـــل نحـــو الحیـــاد أیـــضا

ًكمــا أكــدت النتــائج أیــضا علــى وجــود تقــصیر فــي عــالج ، لهــم إرشــادیة بــرامج وتقــدیم الخــریجین
في حین أن هذه الفئـة فـي أمـس الحاجـة لعـالج ، واالجتماعیة للمتدربین والنفسیة التدریبیة المشكالت
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ًنظــرا لكـــونهم فــشلوا فــي الدراســـة أو لــم یتمكنــوا مـــن متابعــة تعلـــیمهم ، مــشاكلهم مــن قبـــل المختــصین
  .اعبولدیهم الكثیر من المشاكل والمص

  
التي أكدت وجود خلل في مخرجات التدریب 2010 " ،الزرو " دراسةواتفقت نتائج هذا المحور مع 

 وبعد التدریبیة، بالبرامج التحاقهم قبل للطلبة مهني ٕوارشاد توعیة برامج رتوفالمهني نتیجة عدم 
رة سلبیة   في أن هناك نظ" polesel  2010، بولسیل" دراسةاتفقت مع في حین  ،  منهاتخرجهم

" دراسة  كما أكدت ، وجیه قبل وبعد تخرجهم من المدرسةتویحتاج الطلبة إلى إلى التدریب المهني 
صعوبات في الـتأقلم نتیجة االنتقال من  أن هناك  "Masdonati 2010 ،ماسدوناتي وآخرون

یب المهني من نشر الوعي بین الطلبة عن طبیعة التدر  وهذا یحتاج إلىالتدریب المهنيإلى التعلیم 
 kagaari ،كاجاري" مع دراسة ًأیضا كما اتفقت نتائج هذا المحور ، صص المدرسیةخالل الح

في أن السیاسات واألنظمة المعمول بها من قبل الدولة تقید اختیار الطالب لتخصصاتهم " 2007
  .التي یرغبوا بااللتحاق بها

  
   المحتوى التدریبي:تحلیل الفقرات المحور الثالث 3.4

  )34(جدول رقم 
  المحتوى التدریبي: ثالثالمحور النتائج تحلیل فقرات 
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 0.002 3.348 68.80 0.929 3.44 .ومحددة واضحة التدریبي المنهاج أهداف  1

 العامـة ألهـدافا مـع متوافـق التـدریبي المنهـاج محتـوى  2
 .التدریبي للبرنامج

3.66 0.848 73.20 5.505 0.000 

 0.000 7.824- 37.20 1.030 1.86 .یستلم المتدربون المنهاج في بدایة العام  3
 0.898 0.129 60.40 1.097 3.02  .محتویاته فهم على یساعد بشكل معد المنهاج  4

 المعرفــي التــدریبي مــع المــستوى المنهــاج یتناســب  5
 .متدربینلل

3.34 0.939 66.80 2.560 0.014 

یقوم بإعداد المناهج لجنة مختصة بحیث یكـون المنهـاج   6
  .متكامل

2.36 1.139 47.20 -3.975 0.000 

 /الفـصلیة الخطـة وتفاصـیل زمـن مـع یتناسـب المنهـاج  7
  .السنویة

3.46 1.014 69.20 3.207 0.002 
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ن المنهـــــاج النظـــــري یغطـــــى مـــــا یحتاجـــــه المتـــــدرب مــــــ  8
  .معلومات عن المهنة

3.36 1.120 67.20 2.272 0.028 

المنهــــاج العملــــي فیــــه مــــن األنــــشطة مــــا یتناســــب مــــع   9
  .المهارات المطلوبة

3.68 0.978 73.60 4.916 0.000 

 0.000 4.177 72.80 1.083 3.64 .یوجد تكامل بین الشق النظري والعملي للمنهاج  10

 بالتوجیـه علـقتت جوانـب التـدریبي المنهـاج یتـضمن  11
 .المهني واإلرشاد

3.36 1.156 67.20 2.201 0.032 

 0.014 2.563 66.94 0.948 3.35 .المحلي والسوق المجتمع حاجات المنهاج یلبي  12
 0.881 0.151- 59.58 0.956 2.98 .مناسبة وفعالة المنهاج في التقییم وسیلة  13

 والتطـویر بــشكل للمراجعــة التـدریبي المنهـاج یخـضع  14
 .دوري

2.20 1.161 44.00 -4.874 0.000 

 0.198 1.305 62.44 0.661 3.12  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  
والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة ) 34( للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم tتم استخدام اختبـار 

 وهـــي مرتبـــة  تنازلیـــا حـــسب الـــوزن ، بـــالمحتوى التـــدریبي المتعلـــقالمحـــور الثالـــثت الدراســـة فـــي فقـــرا
  : النسبي لكل فقرة كما یلي

"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  73.60" بلــغ الــوزن النــسبي  "   9"فــي الفقــرة  رقــم  .1
ب مـــع المنهــاج العملـــي فیــه مـــن األنــشطة مـــا یتناســ"   ممـــا یــدل علـــى أن 0.05وهــي أقـــل مــن 

 " .المهارات المطلوبة 
"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  73.20" بلــغ الــوزن النــسبي  "   2"فــي الفقــرة  رقــم  .2

 العامـة األهـداف مـع متوافـق التـدریبي المنهاج محتوى"   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
 " .التدریبي  للبرنامج

"  0.000"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  72.80 " بلـغ الـوزن النـسبي "   10"في الفقرة  رقم  .3
 " .یوجد تكامل بین الشق النظري والعملي للمنهاج "   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
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"  0.002"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  69.20" بلــغ الــوزن النــسبي  "   7"فــي الفقــرة  رقــم  .4
 /الفـصلیة الخطـة وتفاصـیل زمـن مـع یتناسـب المنهـاج"   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 

 " .السنویة 
"  0.002"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  68.80" بلــغ الــوزن النــسبي  "   1"فــي الفقــرة  رقــم  .5

 " .ومحددة  واضحة التدریبي المنهاج أهداف"   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
"  0.028"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  67.20" بلــغ الــوزن النــسبي  "   8"فــي الفقــرة  رقــم  .6

المنهـــاج النظـــري یغطـــى مـــا یحتاجـــه المتـــدرب مـــن "   ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05وهـــي أقـــل مـــن 
 " .معلومات عن المهنة 

"  0.032"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  67.20" بلـغ الـوزن النـسبي  "   11"في الفقرة  رقم  .7
 بالتوجیـه تتعلـق جوانـب التـدریبي المنهـاج   یتـضمن" ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن 

 " .المهني  واإلرشاد
"  0.014"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  66.94" بلـغ الـوزن النـسبي  "   12"في الفقرة  رقم  .8

 " .المحلي  والسوق المجتمع حاجات المنهاج یلبي"   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
"  0.014"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  66.80"  الــوزن النــسبي  بلــغ"   5"فــي الفقــرة  رقــم  .9

 المعرفـي التـدریبي مـع المـستوى المنهـاج یتناسـب"   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن 
 " .للمتدربین 

بلـغ الـوزن النـسبي  " .  محتویاتـه  فهـم علـى یـساعد بـشكل المنهـاج معـد "  4فـي الفقـرة  رقـم  .10
 ممـا یــدل علــى أن 0.05وهــي أكبـر مــن "  0.898"  الحتمالیــة تـساوي والقیمـة ا%"  60.40" 

 .محایدة العینة أفراد أراء
        بلــغ الــوزن النــسبي" ناســبة وفعالــة  م المنهــاج فــي التقیــیم وســیلة"   13فــي الفقــرة  رقــم  .11

 ممـا یــدل علــى أن 0.05وهــي أكبـر مــن "  0.881"  والقیمـة االحتمالیــة تـساوي %"  59.58" 
 .محایدة العینة أفراد أراء

ــــــم  .12 ــــــرة  رق ــــــسبي  "   6"فــــــي الفق ــــــوزن الن ــــــغ ال ــــــساوي%"  47.20" بل ــــــة ت           والقیمــــــة االحتمالی
ال یقــوم بإعــداد المنــاهج لجنــة مختــصة "  ممــا یــدل علــى أنــه 0.05وهــي أقــل مــن "  0.000"  

 " .بحیث یكون المنهاج متكامل 
ـــــسبي  "   14"فـــــي الفقـــــرة  رقـــــم  .13 ـــــغ الـــــوزن الن ـــــة تـــــساوي %"  44.00" بل         والقیمـــــة االحتمالی

 للمراجعـة یخـضع التـدریبي ال المنهـاج"   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن "  0.000 "
 " .والتطویر بشكل دوري 
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ــــــم  .14 ــــــرة  رق ــــــسبي  "   3"فــــــي الفق ــــــوزن الن ــــــغ ال ــــــساوي%"  37.20" بل ــــــة ت           والقیمــــــة االحتمالی
المتـــدربون ال  یـــستلمون المنهـــاج فـــي "   یـــدل علـــى أن  ممـــا0.05وهـــي أقـــل مـــن "  0.000"  

 " .بدایة العام 
  

بالمحتوى  المتعلقوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثالث 
وهي اكبر  من  الوزن النسبي  % 62.44 ، و الوزن النسبي  یساوي  3.12التدریبي تساوي 

 الجدولیة tوهي اقل من قیمة  1.305 المطلقة تساوي   المحسوبةtوقیمة % " 60" المحاید 
مما یدل على  0.05 وهي اكبر  من 0.198  والقیمة االحتمالیة تساوي 2.01والتي تساوي 

على مخرجات التدریب المهني المحتوى التدریبي  بخصوص تأثیر محایدة العینة أفراد أن أراء
  .05.0عند مستوى داللة 

  
ویعزو الباحث ، خالل االطالع على نتائج المحور یالحظ أن أراء أفراد عینة الدراسة محایدةمن 

بل یقوم بإعداد ، هذه النتائج إلى عدم وجود نظام محدد وواضح إلعداد وتصمیم المناهج التدریبیة
التي قد و،  وذلك عن طریق انتقاء المواضیع من مناهج األونروا والدول المجاورة،المناهج المدربین

وظهر ذلك في أراء أفراد العینة ، ال تتناسب في كثیر من األحیان مع المستوى المعرفي للمتدربین
وأن المحتوى التدریبي ال یتم ، التي أكدت أن المناهج ال تعد بشكل علمي ومن قبل لجنة مختصة

  . تطویره بشكل دوري لیواكب التغیرات والتطورات المستجدة
  

 البـرامج مراجعـة والتـي أكـدت الحاجـة إلـى2010 " ،الـزرو " دراسـةمحـور مـع وتتفـق نتـائج هـذا ال
   " 2004 ،والـشویخ حمـدان  "دراسـةكمـا اتفقـت مـع ، المهنـي التـدریب مراكـز فـي المقدمـة التدریبیـة

حجـم المعلومـات التي أشارت لوجود خلل في المنهاج وأوضحت الدراسة أن هذا الخلل یكمن فـي أن 
فــي أن "  2006،األغبــري"ًواتفقــت الدراســة أیــضا مــع دراســة ، الجانــب التطبیقــيالنظریــة یغلــب حجــم 

  .المناهج والبرامج التدریبیة تحتاج إلى تطویر بما یواكب المتغیرات الجدیدة
 إال أنهــا " 1998النیــرب،" وعلــى الــرغم مــن الفــارق الزمنــي الكبیــر بــین نتــائج هــذه الدراســة ودراســة 

  .ر المناهج بما یتوافق مع التقدم الحاصل في المجاالت التقنیةاتفقت معها في الحاجة لتطوی
  

التـي أكـدت أن " 2009 ،الحـداد/الزیـر"  في حین اختلفت نتـائج الدراسـة فـي هـذا المحـور مـع دراسـة 
 التـابع غـزة تـدریب مركـز إعـداد المنـاهج فـي ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن، جیـد بـشكل معـد المنهـاج

 التربیـة وزارة قبـل مـن یعتمـد ثـم فـي األردن، المنهـاج ومتخصـصین فـي  یقـوم بـه خبـراء ألونـروال
  .العالي والتعلیم
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 البیئة التدریبیة :  تحلیل فقرات المحور الرابع 4.4
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  بالبیئة التدریبیة : تحلیل الفقرات المحور الرابع
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ـــــــوفر غـــــــرف للتـــــــدریب بمـــــــساحات مناســـــــبة لعـــــــدد   1 تت
  .المتدربین

2.42 1.263 48.40 -3.247 0.002 

والتهویـــــة ووســـــائل الراحـــــة مجهـــــزة باإلضـــــاءة  الغـــــرف  2
  .الكافیة

2.18 1.101 43.60 -5.267 0.000 

 0.001 3.433- 49.39 1.082 2.47  .یتوفر في الغرف وسائل السالمة والحمایة الالزمة  3

ــــاه   4 تتــــوفر الخــــدمات الالزمــــة للمتــــدربین مــــن دورات می
  .صالحة وأماكن جلوس وغیر ذلك

2.28 1.196 45.60 -4.257 0.000 

تتـــــوفر فـــــي األقـــــسام الكراســـــي والطـــــاوالت والمكاتـــــب   5
  .الالزمة والخاصة بعملیة التدریب

2.80 1.195 56.00 -1.183 0.242 

مواصــفات (بعــین االعتبــار فــي العملیــة التدریبیــة یؤخــذ   6
 ).النظر المسافات، اتصال الجلوس، شكل، المقاعد

2.14 1.107 42.80 -5.495 0.000 

 أجهــزة(یــتم تــوفیر المعینــات التدریبیــة بــشكل كــاف مثــل  7
  ).إلخ..اللوحات،األقالم،العرض

2.10 0.953 42.00 -6.678 0.000 

حقـق المعدات واآلالت المستخدمة في التدریب كافیة لت  8
  .األهداف المرجوة من التدریب

2.82 1.044 56.40 -1.219 0.229 

التقنیـــــات المـــــستخدمة فـــــي التـــــدریب تواكـــــب التطـــــور   9
  .الحاصل في سوق العمل

2.64 1.102 52.80 -2.310 0.025 

 تتناسـب مـع عـدد للتـدریب المعدات واألدوات المتـوفرة  10
 .المتدربین

2.39 1.017 47.76 -4.215 0.000 

یـــتم تـــوفیر المـــواد الخـــام الالزمـــة لعملیـــة التـــدریب فـــي   11
  .الوقت المناسب وبالكمیات المطلوبة

1.74 0.633 34.80 -
14.080 

0.000 

 فـي والمعـدات لألجهـزة دوریـة صـیانة بـرامج هنـاك  12
 .واألقسام الورش

2.02 0.958 40.40 -7.233 0.000 

 0.000 9.667- 34.80 0.922 1.74   .یتم ترمیم وصیانة المباني والغرف بشكل دوري  13

 0.000 7.239- 45.75 0.696 2.29  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 
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والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة ) 35( للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم tتم اسـتخدام اختبـار 
مرتبــة  تنازلیـا حــسب الــوزن النــسبي لكــل ، البیئــة التدریبیــةور الرابـع المتعلــق بحــالدراسـة فــي فقــرات الم

  : فقرة كما یلي
ق األهــداف المرجــوة المعــدات واآلالت المــستخدمة فــي التــدریب كافیــة لتحقــ "  8فــي الفقــرة  رقــم  .1

 وهـي"  0.229"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  56.40"   بلـغ الـوزن النـسبي  " من التدریب 
 .أراء أفراد العینة محایدة مما یدل على أن 0.05أكبر من 

تتــوفر فــي األقــسام الكراســي والطــاوالت والمكاتــب الالزمــة والخاصــة بعملیــة  " 5فــي الفقــرة  رقــم  .2
وهــي أكبــر "  0.242"  والقیمـة االحتمالیــة تــساوي %"  56.00" بلــغ الــوزن النــسبي   "التـدریب 

 .اد العینة محایدةأراء أفر مما یدل على أن 0.05من 
"  0.025"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  52.80" بلــغ الــوزن النــسبي  "   9"فــي الفقــرة  رقــم  .3

تواكــب التطــور ال التقنیــات المــستخدمة فــي التــدریب "   ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن 
 " .الحاصل في سوق العمل 

"  0.001"   والقیمــة االحتمالیـــة تـــساوي %"49.39" بلـــغ الــوزن النـــسبي  "   3"فــي الفقـــرة  رقــم  .4
"  یتوفر في الغـرف وسـائل الـسالمة والحمایـة الالزمـة ال"  مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 

. 
"  0.002"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  48.40" بلــغ الــوزن النــسبي  "   1"فــي الفقــرة  رقــم  .5

للتـــدریب بمـــساحات مناســـبة لعـــدد تتـــوفر غـــرف ال "   ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05وهـــي أقـــل مـــن 
 " .المتدربین 

"  0.000" والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  47.76" بلــغ الــوزن النــسبي  "   10"فــي الفقــرة  رقــم  .6
تتناسـب مــع ال  للتــدریب المعــدات واألدوات المتـوفرة"   ممــا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن 

 " .المتدربین  عدد
"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  45.60" ن النــسبي  بلــغ الــوز"   4"فــي الفقــرة  رقــم  .7

 تتــوفر الخــدمات الالزمــة للمتــدربین مــن دورات میــاه ال"  ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن 
 " .صالحة وأماكن جلوس وغیر ذلك 

"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  43.60" بلــغ الــوزن النــسبي  "   2"فــي الفقــرة  رقــم  .8
مجهـزة باإلضـاءة والتهویـة ووسـائل الراحـة غیـر الغـرف "   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 

 " .الكافیة 
"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  42.80" بلــغ الــوزن النــسبي  "   6"فــي الفقــرة  رقــم  .9

 یؤخـــــذ بعــــین االعتبـــــارال فــــي العملیـــــة التدریبیــــة "   ممـــــا یــــدل علـــــى أن 0.05وهــــي أقـــــل مــــن 
 )." النظر المسافات، اتصال الجلوس، شكل، مواصفات المقاعد(
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ــــــم  .10 ــــــرة  رق ــــــسبي  "   7"فــــــي الفق ــــــوزن الن ــــــغ ال ــــــساوي%"  42.00" بل ــــــة ت           والقیمــــــة االحتمالی
یــتم تــوفیر المعینــات التدریبیــة بــشكل ال "   ممــا یــدل علــى أن 0.05وهــي أقــل مــن "  0.000"  

 )." .إلخ..اتاللوح،األقالم،أجهزة العرض(كاف مثل
ـــــسبي  "   12"فـــــي الفقـــــرة  رقـــــم  .11 ـــــغ الـــــوزن الن ـــــة تـــــساوي %"  40.40" بل         والقیمـــــة االحتمالی

 لألجهـزة دوریـة صـیانة بـرامجال یوجـد "   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهـي أقـل مـن "  0.000"  
 " .واألقسام  الورش في والمعدات

ـــــسبي  "   11"فـــــي الفقـــــرة  رقـــــم  .12 ـــــغ الـــــوزن الن ـــــة تـــــساوي%"34.80" بل            والقیمـــــة االحتمالی
 یـتم تـوفیر المـواد الخـام الالزمـة لعملیـة ال"  ممـا یـدل علـى أن 0.05وهي أقل من "  0.000"  

 " .التدریب في الوقت المناسب وبالكمیات المطلوبة 
ـــــسبي  "   13"فـــــي الفقـــــرة  رقـــــم  .13 ـــــغ الـــــوزن الن ـــــة تـــــساوي%"  34.80" بل          والقیمـــــة االحتمالی

 یـــتم تـــرمیم وصـــیانة المبـــاني والغـــرف ال"  ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05وهـــي أقـــل مـــن "  0.000" 
 " .بشكل دوري 

  
وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الرابع المتعلق بالبیئة التدریبیة 

 وهي اقل  من  الوزن النسبي المحاید   % 45.75 ، و الوزن النسبي  یساوي 2.29تساوي 
 الجدولیة والتي tوهي اكبر من قیمة  7.239 المحسوبة المطلقة تساوي  tوقیمة % " 60" 

 مما یدل على ان 0.05 وهي اقل  من 0.000  و والقیمة االحتمالیة تساوي 2.01تساوي 
 على مخرجات التدریب المهني عند مستوى داللة ًتؤثر سلبافي وضعها الحالي البیئة التدریبیة 

05.0  
  

ًویعزو الباحث هذه النتائج إلى أن معظم مباني مراكز التدریب المهني قدیمة جدا حیث تأسست 
األمر الذي یتنافى مع التقدم ، م ناهیك عن القصور في عملیات الترمیم والتطویر1967سنة

سائل الحاصل في معاییر البیئة التدریبیة والذي یشمل مساحات الغرف والتهویة واإلضاءة وو
ومن جانب آخر یتضح أن هناك قصور في توفیر اآلالت والعدد ، إلخ...الحمایة وشكل الجلوس

بالكمیات المطلوبة وبالوقت المناسب ویرجع ذلك إلى عدم توفر بعض العدد واآلالت في السوق 
  .إضافة إلى ضعف التمویل المخصص للتدریب المهني، المحلي نتیجة الحصار

  
 فـي  نقـصالتـي أكـدت وجـود " 2004 ،والـشویخ حمـدان  "دراسـةحـور مـع المهـذا وتتفـق نتـائج 

 ضعف بسبب العملیة؛ للتطبیقات الالزمة الخام والمواد والمعدات األجهزة وفي والمشاغل المختبرات
            1999 "العــصار،" تيدراســكمــا اتفقــت مــع ، التــدریب لبنــد المخصــصة المادیــة اإلمكانــات
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 والمعـدات للمبـاني واالسـتغالل األمثـل الـسالمة قواعـد تطبیـق إلـى الحاجـة فـي  " 1998النیـرب،" و
 .لها الدوریة الصیانة ٕواجراء والتجهیزات

 ورش التدریب مجهزة بالمعدات واألدواتفي أن " 2010 ،السرحاني  " دراسةاختلفت مع حین في 
  .غزة والریاضنات بین ویعزو الباحث ذلك إلى الفرق الواضح في مختلف اإلمكا، المطلوبة للتدریب

  
فــي أن األقــسام مجهــزة بالعــدد " 2009 ،الحــداد/الزیــر" بینمـا اختلفــت نتــائج هــذا المحــور مــع دراســة 

 مـن الكثیر األونروا  تستطیع توفیر أن إلى ذلك الباحث ویعزو، واآلالت التدریبیة الالزمة والمتطورة
االحــتالل   إضــافة لتــسهیلالكافیــة لــذلك، انیــةًوالمــستلزمات الجدیــدة نظـرا ألنهــا تمتلــك المیز التقنیـات
  .هذه المعدات لألونروابعض دخول 

  
  مخرجات العملیة التدریبیة : تحلیل فقرات المحور الخامس 5.4

  )36(جدول رقم 
    بمخرجات العملیة التدریبیة:تحلیل الفقرات المحور الخامس
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ن عنـدهم إلمـام بالمعلومـات والمعـارف الالزمــة والخریجـ  1
  .عن المهنة

3.58 0.810 71.60 5.061 0.000 

 تلقاها الخریجین في تخصـصاتهم التي الفنیة المهارات  2
  .تؤهلهم للقیام بعملهم على أكمل وجه

2.94 0.998 58.80 -0.425 0.043 

 اســــــتخدام كافــــــة العــــــدد واآلالت ن یجیــــــدونوالخریجــــــ  3
  .الموجودة في سوق العمل

2.88 0.849 57.60 -1.000 0.322 

 مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة لــوزارة مــستوى خریجــي  4
  . المراكز األخرىب العمل جید مقارنة

3.34 1.022 66.80 2.351 0.023 

ن علــــى فرصـــــة عمـــــل وفــــي الغالـــــب یحــــصل الخریجـــــ  5
  .بسهولة 

2.26 0.944 45.20 -5.546 0.000 

یواجــه الخــریجین صــعوبة فــي التكیــف عنــد انتقــالهم ال   6
  .لمزاولة المهنة في سوق العمل

3.24 0.894 64.80 1.899 0.673 

خریجـي  تـشغیل علـى العمـل أصـحاب مـن إقبـال هنـاك  7
  .مراكز التدریب المهني

3.00 0.990 60.00 0.000 1.000 

 0.371 0.903 62.40 0.940 3.12مراكـز التـدریب خریجـي  عن العمل أصحاب تانطباعا  8
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  . جیدة المهني
 0.344 0.955- 56.80 1.184 2.84  .أعداد الخریجین تتناسب مع حاجة سوق العمل  9
 0.000 4.975- 46.00 0.995 2.30  .یتم تلبیة حاجة سوق العمل من التخصصات الجدیدة  10

 0.557 0.591- 59.00 0.598 2.95  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  

والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة ) 36( للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـي جـدول رقـم tتم استخدام اختبـار 
 الـوزن ا حـسبًالدراسة فـي فقـرات المحـور الخـامس المتعلـق بمخرجـات العملیـة التدریبیـة مرتبـة  تنازلیـ

  :ي لكل فقرة كما یليالنسب
"  0.000"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"  71.60" بلــغ الــوزن النــسبي  "   1"فــي الفقــرة  رقــم  .1

الخریجون عنـدهم إلمـام بالمعلومـات والمعـارف الالزمـة "   مما یدل على أن 0.05وهي أقل من 
 " .عن المهنة 

"  0.023"  قیمــة االحتمالیــة تــساوي وال%"  66.80" بلــغ الــوزن النــسبي  "   4"فــي الفقــرة  رقــم  .2
مـستوى خریجـي مراكـز التـدریب المهنـي التابعـة لـوزارة "   ممـا یـدل علـى أن 0.05وهي أقـل مـن 

 " .العمل جید مقارنة بالمراكز األخرى 
 لمزاولـة المهنـة فـي سـوق یواجـه الخـریجین صـعوبة فـي التكیـف عنـد انتقـالهم "  6في الفقرة  رقم  .3

وهــي أكبــر "  0.673"  والقیمــة االحتمالیــة تــساوي %"   64.80"  النــسبي   بلــغ الــوزن"العمــل 
 .أراء أفردا العینة محایدة مما یدل على أن 0.05من 

" .   جیـدة خریجـي مراكـز التـدریب المهنـي عـن العمـل أصـحاب انطباعـات  " 8فـي الفقـرة  رقـم  .4
 0.05وهـي أكبـر مـن "  0.371"  والقیمة االحتمالیـة تـساوي %"  62.40" بلغ الوزن النسبي  
 .أراء أفردا العینة محایدةمما یدل على أن 

خریجـي مراكـز التـدریب  تـشغیل علـى العمـل أصـحاب مـن إقبـال هنـاك " 7فـي الفقـرة  رقـم  .5
وهـي أكبــر "  1.000"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  60.00" بلـغ الـوزن النـسبي  ."  المهنـي

 . لعینة محایدةأراء أفردا ا  مما یدل على أن0.05من 
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ـــغ الـــوزن النـــسبي "2"فـــي الفقـــرة  رقـــم  .6 "  0.043"  والقیمـــة االحتمالیـــة تـــساوي %"   58.80"  بل
 تلقاها الخـریجین فـي تخصـصاتهم التي الفنیة المهارات"    مما یدل على أن0.05من أقل وهي 

  ." تؤهلهم للقیام بعملهم على أكمل وجه  ال
  " اآلالت الموجـودة فـي سـوق العمــل ن اسـتخدام كافـة العـدد و یجیـدوالخریجـون"  3فـي الفقـرة  رقـم .7

 0.05وهـي أكبـر مـن "  0.322"  والقیمة االحتمالیـة تـساوي %"  57.60" بلغ الوزن النسبي  
 .أراء أفردا العینة محایدةمما یدل على أن 

     نــسبي  بلــغ الــوزن ال"  ال تتناســب مــع حاجــة ســوق العمــل أعــداد الخــریجین "  9فــي الفقــرة  رقــم  .8
 ممـا یــدل علــى أن 0.05وهــي أكبـر مــن "  0.344"  والقیمـة االحتمالیــة تـساوي %"  56.80" 

 .أراء أفردا العینة محایدة
"  0.000"  والقیمـة االحتمالیـة تـساوي %"  46.00" بلـغ الـوزن النـسبي  "   10"في الفقرة  رقم  .9

ق العمـــل مـــن التخصـــصات وال  یـــتم تلبیـــة حاجـــة ســـ" ممـــا یـــدل علـــى أنـــه 0.05وهـــي أقـــل مـــن 
 ." الجدیدة 

ــــــم  .10 ــــــرة  رق ــــــسبي  "   5"فــــــي الفق ــــــوزن الن ــــــغ ال ــــــساوي%"  45.20" بل ــــــة ت           والقیمــــــة االحتمالی
فـي الغالـب  ال یحـصل الخریجـون علـى "   مما یـدل علـى أنـه 0.05وهي أقل من "  0.000"  

 ." فرصة عمل بسهولة 
  

 فقرات المحور الخامس المتعلق بمخرجات وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع
وهي اقل  من  الوزن   % 59.00، و الوزن النسبي  یساوي 2.96العملیة التدریبیة تساوي 

 tوهي أقل  من قیمة   0.591 المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة % " 60" النسبي المحاید 
 مما 0.05 وهي أكبر من 0.557  و والقیمة االحتمالیة تساوي 2.01الجدولیة والتي تساوي 
 عند مستوى  مخرجات العملیة التدریبیة محایدلمحور االستجابة درجة یدل على أن متوسط

  . 05.0داللة 
  

ویعزو الباحث هذه النتائج إلى عدم وجود رؤیة واضحة للمبحوثین حول وضع مخرجات العملیة 
ٕى دراسات واحصائیات تعد بشكل بدوري في هذا ألن هذا یحتاج إل، التدریبیة في سوق العمل

حیث ال توجد منهجیة واضحة للمواءمة بین ، األمر الذي تفتقر إلیه إدارة التدریب المهني، المجال
 التي الفنیة المهاراتفي حین أكد أفراد عینة الدراسة على أن ، أعداد الخریجین وحاجة سوق العمل

األمر الذي یعزز النتائج ، هم للقیام بعملهم على أكمل وجهتؤهل  التلقاها الخریجین في تخصصاتهم



 

  - 110  - 

السابقة والتي تشیر إلى أن تدني جودة بعض الجوانب في كل من المدرب والمتدرب والبیئة 
  .ًالتدریبیة والمحتوى التدریبي انعكس بدوره سلبا على جودة مخرجات العملیة التدریبیة

  
 بـین االرتبـاط ضـعف إلـى  والتـي تـشیر2010 " ،والـزر" تتفـق نتـائج هـذا المحـور مـع دراسـة و

 التـي أكـدت  2000 "حمـد،" كمـا تتفـق مـع دراسـة  ، العمـل المهنـي وسـوق التـدریب مراكـز مخرجـات
والتخصــصات الموجــودة  ال تواكــب ، أن قـدرات الخــریجین علــى حــل المــشاكل فــي العمـل غیــر كافیــة

  .حاجات سوق العمل
ــــدو أن مــــشكلة مخرجــــات العملیــــة ال ــــة فدراســــة ویب ــــة لیــــست محلی        و دراســــة  "2006،األغبــــري"تدریبی

 تــشیر إلـى وجــود اخــتالل فـي التــوازن بــین 2000 "الـصمد، عبــد" ودراســة "  2004 ،الـشافعي" 
 الدراسـات ضـرورة إجـراء دراسـات  هـذهكما تؤكد ،المخرجات ومتطلبات سوق العمل في التخصصات

ومعرفــة حاجــة ســوق العمــل الحقیقیــة ، ب الفنــي والمهنــيمیدانیــة لمعرفــة مــدى كفــاءة مخرجــات التــدری
ًواقلیمیا ًعالمیا االقتصادیة التغیرات ظل لألعداد والتخصصات المطلوبة في   .ًومحلیا ٕ

 احتیاجات تلبي ال المهني التعلیم  في أن مخرجاتLiu,2001" لیو،" ًوتتفق النتائج أیضا مع دراسة
  .العمل سوق

التـي تـشیر إلـى جـودة مخرجـات التـدریب " 2009 ،الحـداد/الزیـر" اسة في حین اختلفت النتائج مع در
، ٕالمهني ووجود خدمات تقدمها األونروا للخریجین تتنوع ما بـین النـصح والتوجیـه وایجـاد فـرص عمـل

ًكمـا اختلفـت أیـضا ،  بـالخریجیناإلدارةویعزو الباحث ذلك إلى توفر الدعم الخارجي لألنوروا واهتمام 
 والقطـاع الدولـة مؤسـسات بعـض  حیث أكدت الدراسة تقـدیم" 2003 وروزیز، اكونفریت" مع دراسة 

ًللخریجین ویعزو الباحث هـذا االخـتالف إلـى أن الیونـان قطعـت شـوطا جیـدا  العمل عروض الخاص ً
  . وربطه بسوق العملفي تطویر مخرجات التدریب المهني

  
  : تحلیل محاور الدراسة6.4

  )37(جدول رقم 
  دراسةتحلیل محاور ال
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 0.045 2.060- 57.05 0.506 2.85 المدرب  األول
 0.074 1.823- 56.67 0.647 2.83 المتدرب  الثاني
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 0.198 1.305 62.44 0.661 3.12 المحتوى التدریبي  الثالث
 0.000 7.239- 45.75 0.696 2.29 بیةالبیئة التدری  الرابع

 0.557 0.591- 59.00 0.598 2.95  مخرجات العملیة التدریبیة  الخامس

 0.007 2.831- 56.16 0.480 2.81  جمیع المحاور  
  تساوي " 49" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  
والـذي یبـین آراء أفـراد عینـة ) 37( جـدول رقـم  للعینـة الواحـدة والنتـائج مبینـة فـيtتم استخدام اختبـار 

و الــوزن  ،2.81الدراسـة فـي محــاور الدراسـة و یتبــین أن المتوسـط الحــسابي لجمیـع المحــاور یـساوي 
 المحـــسوبة tوقیمـــة % " 60" وهـــي اقـــل  مـــن  الـــوزن النـــسبي المحایـــد  % 56.16النـــسبي  یـــساوي 
  ، و القیمـة االحتمالیـة2.01ة والتـي تـساوي الجدولیـtوهـي اكبـر مـن قیمـة   2.831المطلقـة تـساوي 

 فـــي وضـــعها  النظـــام التـــدریبيمـــدخالت ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05  وهـــي اقـــل  مـــن 0.007تـــساوي 
 لهـــا أثـــر ســـلبي علـــى مخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة فـــي مراكـــز التـــدریب المهنـــي التابعـــة لـــوزارة الحـــالي

  .05.0العمل  عند مستوى داللة 
 مـــدخالتأظهـــرت الكثیـــر مـــن نقـــاط الـــضعف والقـــصور فـــي النتـــائج التـــي زو الباحـــث ذلـــك إلـــى ویعـــ

ًمـرورا بـالمحتوى ، تحدیـد احتیاجاتـهًتطـویره بنـاءا علـى یـتم  ًبدءا من المدرب الـذي ال، النظام التدریبي
، دریبتفــي بمتطلبــات التـــالبیئــة التدریبیــة التـــي ال ًصــوال إلـــى  و،یعــد بـــشكل علمــي التــدریبي الــذي ال

  .على مخرجات العملیة التدریبیةألقى بظالله وهذا بدوره 
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  المبحث الرابع

  اختبار الفرضیات
  

  مقدمة .1
 الدراسة فرضیات  اختبار .2

  اختبار الفرضیة األولى 1.2
  ةاختبار الفرضیة الثانی 2.2
  الثالثة اختبار الفرضیة 3.2
  الرابعة اختبار الفرضیة 4.2
  الخامسة الفرضیة اختبار 5.2
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  المبحث الرابع
  اختبار الفرضیات

 :مقدمة 1.
 راختبـا سـیتم الحالـة هذه وفي سبیرمان ارتباط معامل داللة استخدام سیتم الدراسة فرضیات الختبار
 :التالیة اإلحصائیة الفرضیة

 موضع الدراسة مجاالت من مجالین بین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ال :الصفریة الفرضیة 
 .االهتمام

 موضـع الدراسـة مجـاالت مـن مجـالین بـین إحـصائیة داللـة ذات عالقـة توجـد :البدیلـة الفرضـیة 
 یمكـن ال فإنـه 05.0 الداللـة مـستوى مـن  أكبـر Sig.(P-value) كانـت إذافـ، االهتمـام

 كانـت إذا أمـا، جـالینم بـین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ال وبالتالي الصفریة الفرضیة رفض
Sig.(P-value)05.0الداللــة مــستوى مــن  أقـل الـصفریة وقبــول  الفرضـیة رفـض فیـتم

 .مجاالت الدراسة من بین مجالین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد بأنه القائلة البدیلة الفرضیة
  
  :الدراسة فرضیات اختبار. 2

المحتــــوى ، المتــــدرب، المــــدرب(  النظــــام التــــدریبيمــــدخالت بــــینهنــــاك عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائیة 
مخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة فـــي مراكـــز التـــدریب المهنـــي التابعـــة لـــوزارة و) البیئـــة التدریبیـــة، التـــدریبي

  .05.0 عند مستوى داللة ةالعمل في غز
   

  : اختبار الفرضیة األولى1.2
بــین المــدرب ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عنــد مــستوى داللــة هنــاك عالقــة ذات داللــة إحــصائیة "

05.0" .  
  )38(جدول رقم 

  معامل االرتباط بین المدرب و مخرجات العملیة التدریبیة 

  المدرب  اإلحصاءات  المتغیر التابع

 0.501  معامل االرتباط
  مخرجات العملیة التدریبیة 0.000  القیمة االحتمالیة

 50  جم العینةح
  0.273یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 48"  المحسوبة عند درجة حریة r  قیمة 

تــم اســتخدام اختبــار بیرســون إلیجــاد العالقــة بــین  المــدرب ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عنــد مــستوى 
الحتمالیـــة تــــساوي والـــذي یبــــین أن القیمـــة ا) 38( والنتـــائج مبینـــة فــــي جـــدول رقـــم 05.0داللـــة 
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  r  وهـي اكبـر مـن قیمـة 0.501 المحـسوبة تـساوي r ، كمـا أن قیمـة 0.05 وهـي اقـل مـن 0.000
عنـد مــستوى داللــة طردیــة  ، ممــا یـدل علــى وجـود عالقــة ذات داللـة 0.273الجدولیـة والتــي تـساوي 

  .  بین المدرب ومخرجات العملیة05.0إحصائیة 
  

  :رضیة الثانياختبار الف 2.2
درب ومخرجـات العملیــة التدریبیـة عنــد مـستوى داللــة تـهنـاك عالقـة ذات داللــة إحـصائیة بــین الم"

05.0".  
  )39(جدول رقم 

  درب و مخرجات العملیة التدریبیةتمعامل االرتباط بین الم

  المتدرب  اإلحصاءات  المتغیر التابع

 0.594   االرتباطمعامل
  مخرجات العملیة التدریبیة  0.000  القیمة االحتمالیة

 50  حجم العینة
  0.273یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 48"  المحسوبة عند درجة حریة r  قیمة 

تــم اســتخدام اختبــار بیرســون إلیجــاد العالقــة بــین المتــدرب ومخرجــات العملیــة التدریبیــة عنــد مــستوى 
والـــذي یبــــین أن القیمـــة االحتمالیـــة تــــساوي ) 39(مبینـــة فــــي جـــدول رقـــم  والنتـــائج 05.0داللـــة 

  r  وهـي اكبـر مـن قیمـة 0.594 المحـسوبة تـساوي r ، كمـا أن قیمـة 0.05 وهـي اقـل مـن 0.000
عنـد مــستوى داللــة طردیــة  ، ممــا یـدل علــى وجـود عالقــة ذات داللـة 0.273الجدولیـة والتــي تـساوي 

  .  بین المتدرب ومخرجات العملیة التدریبیة05.0إحصائیة 
  

  :الثالثة  اختبار الفرضیة3.2
ومخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة عنـــد  المحتـــوى التـــدریبيهنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین "

  ."05.0مستوى داللة 
  )40(جدول رقم 

  التدریبیةو مخرجات العملیة المحتوى التدریبي معامل االرتباط بین 

  المحتوى التدریبي  اإلحصاءات  المتغیر التابع

 0.594  معامل االرتباط

  مخرجات العملیة التدریبیة  0.000  القیمة االحتمالیة
 50  حجم العینة

  0.273یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 48"  المحسوبة عند درجة حریة r  قیمة 
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عنـد المحتـوى التـدریبي و مخرجـات العملیـة التدریبیـة  ختبار بیرسون إلیجـاد العالقـة بـینتم استخدام ا
 القیمـــة االحتمالیـــةوالـــذي یبـــین أن ) 40( والنتـــائج مبینـــة فـــي جـــدول رقـــم 05.0مـــستوى داللـــة 

وهـــي اكبـــر مـــن   0.588 المحـــسوبة تـــساوي r ، كمـــا أن قیمــة 0.05 وهـــي اقـــل مـــن 0.000تــساوي 
عنـد مـستوى طردیـة مما یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  ، 0.273 الجدولیة والتي تساوي  rقیمة 

  .  بین المحتوى التدریبي ومخرجات العملیة التدریبیة05.0داللة إحصائیة 
  

  :رابعةال اختبار الفرضیة 4.2
توى عنـد مـسهناك عالقة ذات داللة إحصائیة بـین البیئـة التدریبیـة ومخرجـات العملیـة التدریبیـة "

  ."05.0داللة 
  )41(جدول رقم 

  ومخرجات العملیة التدریبیةالبیئة التدریبیة معامل االرتباط بین 

  البیئة التدریبیة  اإلحصاءات  المتغیر التابع

 0.302  معامل االرتباط
  مخرجات العملیة التدریبیة  0.033  القیمة االحتمالیة

 50  حجم العینة
  0.273یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 48" محسوبة عند درجة حریة  الr  قیمة 

عنــد البیئــة التدریبیــة ومخرجــات العملیــة التدریبیــة تــم اســتخدام اختبــار بیرســون إلیجــاد العالقــة بــین  
 القیمـــة االحتمالیـــةوالـــذي یبـــین أن ) 41( والنتـــائج مبینـــة فـــي جـــدول رقـــم 05.0مـــستوى داللـــة 

وهـــي اكبـــر مـــن   0.302 المحـــسوبة تـــساوي r ، كمـــا أن قیمــة 0.05 وهـــي اقـــل مـــن 0.033 تــساوي
عنـد مـستوى طردیـة  ، مما یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة 0.273 الجدولیة والتي تساوي  rقیمة 

  .البیئة التدریبیة ومخرجات العملیة التدریبیة  بین 05.0داللة إحصائیة 
  

حث أن هذه النتائج تتفق مع اإلطار النظـري فـي كـون التـدریب المهنـي نظـام متكامـل تتـأثر ویرى البا
ًمخرجاتــه إیجابـــا أو ســـلبا حـــسب جـــودة عناصـــر النظــام المدخلـــة وهـــي المحتـــوى ، المتـــدرب، المـــدرب(ً

وقــــد أظهــــرت نتــــائج تحلیــــل فقــــرات الدراســــة وجــــود قــــصور واضــــح فــــي ، )البیئــــة التدریبیــــة، التــــدریبي
النظــام التــدریبي مــدخالت وهــذا بــدوره أوجــد عالقــة ذات تــأثیر ســلبي بــین ، نظــام التــدریبيالمــدخالت 

  .ومخرجات العملیة التدریبیة
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 :الخامسة الفرضیة  اختبار5.2
 النظـام التـدریبي علـى مـدخالتبـین آراء المبحـوثین حـول أثـر  إحـصائیة داللـة ذات فـروق توجـد

: ریب المهنـــي التابعـــة لـــوزارة العمـــل فـــي غـــزة تعـــزى إلـــىمخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة فـــي مراكـــز التـــد
  .)مكان العمل الخدمة، سنوات طبیعة العمل،، العلمي المؤهل، العمر، الحالة االجتماعیة الجنس،(
  
  فـي اسـتجابة عینـة الدراسـة  حـول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى  .1

ي علــى مخرجــات العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي  النظــام التــدریبمــدخالتأثــر 
  .التابعة لوزارة العمل تعزى إلى الجنس 

 الختبـــار الفـــروق بـــین إجابـــات المبحـــوثین حـــول  أثـــر tالختبـــار هـــذه الفرضـــیة تـــم اســـتخدام اختبـــار 
تابعــة لــوزارة  النظــام التــدریبي علــى مخرجــات العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي المــدخالت

 .  للجنسى تعزوالتيالعمل 
  )42(جدول رقم 

 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة مدخالت للفروق بین إجابات المبحوثین حول أثر tنتائج  اختبار
  في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل تعزى للجنس

  الوسط الحسابي  العدد  الجنس  المحور
االنحراف 

 tقیمة   عیاريالم

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

 المدرب 0.514 2.822 46  ذكر
 0.175 3.207 4  أنثى 

-1.478 0.146 

 المتدرب 0.647 2.782 46  ذكر
 0.222 3.425 4  أنثى

-1.963 0.055 

 المحتوى التدریبي 0.662 3.074 46  ذكر
 0.322 3.679 4  أنثى  

-1.796 0.079 

 البیئة التدریبیة 0.639 2.205 46  ذكر
 0.708 3.231 4  أنثى

-3.057 0.004 

  مخرجات العملیة التدریبیة 0.601 2.909 46  ذكر
 0.330 3.425 4  أنثى 

-1.686 0.098 

 0.182 3.390 4  أنثى  جمیع المحاور 0.464 2.757 46  ذكر
-2.684 0.010 

  2.01 تساوي "48"  و درجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

وهي  0.010لجمیع المحاور تساوي  القیمة االحتمالیة أن )42(النتائج في جدول رقم من یتبین 
 الجدولیة والتي t من قیمة أكبر  وهي 2.684 المحسوبة المطلقة  تساوي t  وقیمة 0.05 من أقل
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  في 05.0مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   2.01تساوي 
 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز مدخالتأثر آراء أفراد العینة حول 

ویعزو الباحث ذلك إلى ، والفروق لصالح اإلناثتعزي للجنس التدریب المهني التابعة لوزارة العمل 
م بتمویل من مؤسسات غیر 2004أن قسمي اإلناث في مركز الشافعي تم إعادة إنشاءهم عام 

مما حذا بإجابات اإلناث ، حكومیة فالمباني والبیئة التدریبیة جدیدة ومتطورة مقارنة بباقي األقسام
  .ًللمیل لإلیجاب قلیال

  
  في استجابة عینة الدراسة  حول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .2

ي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني  النظام التدریبمدخالتأثر 
  .التابعة لوزارة العمل تعزى إلى العمر

 مدخالتأثر حول تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة 
 بعة لوزارة العملالنظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التا

  .05.0تعزى إلى  العمر عند مستوى   والتي
  

  )43(دول رقم ج
 النظام مدخالت بین إجابات المبحوثین حول أثر (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  لعمل تعزى إلى  العمر التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة ا

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
 االحتمالیة

 0.245 3 0.734 بین المجموعات
 المدرب  0.257 46 11.816 داخل المجموعات

  49 12.550 المجموع

0.953 
 

0.423 
 

 0.153 3 0.460 بین المجموعات
  المتدرب  0.435 46 20.023 داخل المجموعات

  49 20.482 المجموع

0.352 
 

0.788 
 

 0.195 3 0.584 بین المجموعات
 المحتوى التدریبي  0.452 46 20.814 داخل المجموعات

  49 21.398 المجموع

0.431 
 

0.732 
 

 0.070 3 0.210 بین المجموعات
  البیئة التدریبیة  0.512 46 23.540 داخل المجموعات

  49 23.750 المجموع

0.137 
 

0.938 
 

 رجات العملیة التدریبیةمخ 0.174 3 0.523 بین المجموعات
 0.370 46 17.022 داخل المجموعات

0.471 
 

0.704 
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مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
 االحتمالیة

  49 17.545 المجموع
 0.066 3 0.198 بین المجموعات

جموعاتداخل الم  جمیع المحاور 0.241 46 11.080 
  49 11.278 المجموع

0.275 
 

0.843 
 

   2.81 تساوي 0.05ومستوى داللة " 46، 3" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 

 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fأن قیمة  )43(النتائج في جدول رقم من یتبین و
 لجمیع القیمة االحتمالیةن ، كما أ 2.81  الجدولیة والتي تساويF من قیمة اقل  وهي 0.275

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ما یدل  م0.05وهي اكبر من   0.843 المحاور تساوي
 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني مدخالتأثر حول 

  .05.0  إلى  العمر عند مستوى تعزى التابعة لوزارة العمل
دراك الكـافي لـدیهم الـوعي واإل المراكـز كافة الفئات العمریة للمـوظفین فـي أن إلى ذلك الباحث ویعزو
جـاءت إجابـاتهم  ولـذلك مـدخالتفهم علـى احتكـاك مباشـر مـع هـذه ال النظام التدریبي مدخالتلتقییم 

  .متقاربة إلى حد كبیر
  
 فـي اسـتجابة عینـة الدراسـة  حـول 05.0توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى  .3

 النظــام التــدریبي علــى مخرجــات العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي مــدخالتأثــر 
  .التابعة لوزارة العمل تعزى إلى الحالة االجتماعیة

ثـــر أ بـــین إجابـــات المبحـــوثین حـــول  قالختبـــار الفـــرو tالختبـــار هـــذه الفرضـــیة تـــم اســـتخدام اختبـــار 
 النظـام التـدریبي علـى مخرجـات العملیـة التدریبیـة فـي مراكـز التـدریب المهنـي التابعـة لـوزارة مدخالت

   . الحالة االجتماعیة  تعزىالعمل
  )44(جدول رقم 

 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة مدخالت للفروق بین إجابات المبحوثین حول أثر tنتائج  اختبار
  ریب المهني التابعة لوزارة العمل تعزى إلى الحالة االجتماعیة  في مراكز التد

  المحور
الحالة 

 االجتماعیة 
  العدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 tقیمة   المعیاري

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

 0.529 2.864 42  متزوج
 المدرب 

 0.388 2.792 8  أعزب
0.368 0.714 
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  المحور
الحالة 

 االجتماعیة 
الوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

 tقیمة 
مة 

لقی
ا

لیة
تما

الح
ا

 

 0.676 2.835 42  متزوج
 المتدرب

 0.498 2.825 8  أعزب
0.039 0.969 

 0.702 3.108 42  متزوج
 المحتوى التدریبي

 0.402 3.196 8  أعزب
-0.345 0.732 

 0.734 2.319 42  متزوج
  البیئة التدریبیة 

 0.450 2.120 8  أعزب
0.737 0.465 

 0.613 2.957 42  متزوج
  مخرجات العملیة التدریبیة

 0.549 2.913 8  أعزب
0.191 0.849 

 0.517 2.815 42  متزوج
  جمیع المحاور

 0.215 2.770 8  أعزب
0.244 0.808 

  2.01تساوي " 48"  و درجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

 وهــي 0.808لجمیــع المحــاور تــساوي  أن القیمــة االحتمالیــة) 44 (قــمالنتــائج فــي جــدول رمــن ویتبــین 
 الجدولیـة والتـي t   وهـي أقـل مـن قیمـة 0.244 المحسوبة المطلقة  تساوي t  وقیمة 0.05من  أكبر

  05.0 وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة  عـدم  ممـا یـدل علـى2.01تساوي 
 النظـام التـدریبي علـى مخرجـات العملیـة التدریبیـة فـي مراكــز مـدخالتأثـر  العینـة حـول فـي آراء أفـراد

  .تماعیةتعزي إلى الحالة االجالتدریب المهني التابعة لوزارة العمل 
ًویعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن كــال مــن المتــزوج واألعــزب یعمــالن فــي نفــس البیئــة التدریبیــة ویواجهــون 

،  النظـام التـدریبيمـدخالتأوجـد لـدیهم نفـس الـشعور بوجـود قـصور فـي مما ، نفس المشاكل التدریبیة
  .وبالتالي لم تظهر فروق في استجابات المبحوثین تعزى للحالة االجتماعیة

  
  فـي اسـتجابة عینـة الدراسـة  حـول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى  .4

ات العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي  النظــام التــدریبي علــى مخرجــمــدخالتأثــر 
  .التابعة لوزارة العمل تعزى إلى المؤهل العلمي

 مـدخالتأثـر حـول تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسـة 
 ة لـــوزارة العمـــلالنظـــام التـــدریبي علـــى مخرجـــات العملیـــة التدریبیـــة فـــي مراكـــز التـــدریب المهنـــي التابعـــ

  .05.0   عند مستوىالعلميالمؤهل تعزى إلى   والتي
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  )45(جدول رقم 
 النظام مدخالتأثر  بین إجابات المبحوثین حول (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  المؤهل العلميتعزى إلى زارة العمل التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لو

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
"  F" 

القیمة 
 االحتمالیة

 0.204 2 0.408 بین المجموعات

 المدرب  0.258 47 12.142 داخل المجموعات
  49 12.550 المجموع

0.790 
 

0.460 
 

مجموعاتبین ال  0.699 2 0.350 

  المتدرب  0.421 47 19.783 داخل المجموعات
  49 20.482 المجموع

0.831 
 

0.442 
 

 0.189 2 0.379 بین المجموعات

 المحتوى التدریبي  0.447 47 21.020 داخل المجموعات
  49 21.398 المجموع

0.423 
 

0.657 
 

 1.086 2 2.172 بین المجموعات

  البیئة التدریبیة  0.459 47 21.578 داخل المجموعات
  49 23.750 المجموع

2.366 
 

0.105 
 

 0.027 2 0.054 بین المجموعات

 مخرجات العملیة التدریبیة  0.372 47 17.491 داخل المجموعات
  49 17.545 المجموع

0.072 
 

0.930 
 

 0.102 2 0.203 بین المجموعات

 جمیع المحاور 0.236 47 11.075 داخل المجموعات
  49 11.278 المجموع

0.431 
 

0.653 
 

  2.20 تساوي 0.05ومستوى داللة " 47، 2" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 
  

 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  Fأن قیمة  )45(النتائج في جدول رقم من ویتبین 
 لجمیع القیمة االحتمالیة، كما أن  3.20 ي الجدولیة والتي تساوF من قیمة اصغر وهي 0.431

وجود فروق ذات داللة إحصائیة  عدم على مما یدل 0.05اكبر من وهي  0.653  المحاور تساوي
 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني مدخالتأثر حول 

   .05.0 ستوىعند م المؤهل العلمي تعزى إلى  التابعة لوزارة العمل
 أن الفجوة العلمیة بین مؤهالت عینة الدراسة لم یكن لها تأثیر في إیجاد تباین في  الباحثویرى

 النظام التدریبي والذي بإمكان الجمیع تشخیصه مدخالتبسبب الخلل الواضح في ، آراء األفراد
  .بسهولة بغض النظر عن المؤهل العلمي
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  في استجابة عینة الدراسة  حول 05.0ت داللة إحصائیة عند مستوى توجد فروق ذا. 5
 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة مدخالتأثر 
  .دمةزارة العمل تعزى إلى سنوات الخلو

 مدخالتأثر حول وق في آراء عینة الدراسة تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفر
النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل 

  .05.0 عند مستوى  سنوات الخدمة تعزى إلىوالتي 
  )46(جدول رقم 

 النظام مدخالتإجابات المبحوثین حول أثر  بین (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
  سنوات الخدمة تعزى إلىالتدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل 

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
االحتمالیة

مجموعاتبین ال  0.981 3 0.327 
 المدرب  0.251 46 11.569 داخل المجموعات

  49 12.550 المجموع

1.301 
 

0.286 
 

 0.170 3 0.509 بین المجموعات
  المتدرب  0.434 46 19.973 داخل المجموعات

  49 20.482 المجموع

0.391 
 

0.760 
 

 0.396 3 1.187 بین المجموعات
 المحتوى التدریبي  0.439 46 20.211 داخل المجموعات

  49 21.398 المجموع

0.900 
 

0.448 
 

 0.151 3 0.452 بین المجموعات
  البیئة التدریبیة  0.506 46 23.299 داخل المجموعات

  49 23.750 المجموع

0.297 
 

0.827 
 

 0.164 3 0.492 بین المجموعات
 مخرجات العملیة التدریبیة  0.371 46 17.053 داخل المجموعات

  49 17.545 المجموع

0.443 
 

0.724 
 

 0.153 3 0.459 بین المجموعات
 جمیع المحاور 0.235 46 10.819 داخل المجموعات

  49 11.278 المجموع

0.651 
 

0.587 
 

  2.81 تساوي 0.05ومستوى داللة " 46، 3" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 

  
  0.651 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fأن قیمة  )46(ي جدول رقم النتائج فتبین و

 لجمیع المحاور القیمة االحتمالیة، كما أن  2.81  الجدولیة والتي تساويF من قیمة اقلوهي 
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول  مما یدل 0.05  وهي اكبر من 0.587 تساوي
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بي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة  النظام التدریمدخالتأثر 
  .05.0 عند مستوى سنوات الخدمة تعزى إلى  لوزارة العمل

 
 النظـــام مـــدخالتللتعـــرف علـــى وقـــت طویـــل  ال یحتـــاج إلـــىالموظـــف ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن 

د التحــاقهم بالعمــل ینخرطــوا مباشــرة فــي البیئــة التدریبیــة  الســیما أن المــدربین بمجــر،وتقییمهــاالتـدریبي 
وهـي أقـل نــسبة فـي عینـة الدراســة ، وبالتــالي فـإن فتـرة العـامین فــي الخدمـة، مـع المتـدربین والمـوظفین

وبهذا تقلصت الفروق فـي هـذا الجانـب بـین ، كافیة لمعرفة مواطن القوة والضعف في النظام التدریبي
  .یة والمنخفضةأصحاب سنوات الخدمة العال

  
  فـي اسـتجابة عینـة الدراسـة  حـول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى . 6

 النظام التدریبي على مخرجـات العملیـة التدریبیـة فـي مراكـز التـدریب المهنـي التابعـة مدخالتأثر 
  .العمل لوزارة العمل تعزى إلى طبیعة
 التبــــاین األحــــادي الختبــــار الفــــروق فــــي آراء عینــــة الدراســــة حــــول أثــــر تــــم اســــتخدام اختبــــار تحلیــــل

 النظــام التــدریبي علـى مخرجــات العملیــة التدریبیـة فــي مراكــز التـدریب المهنــي التابعــة لــوزارة مـدخالت
  .05.0العمل عند مستوى   العمل تعزى إلى  طبیعة

  )47(جدول رقم 
 النظام مدخالت بین إجابات المبحوثین حول أثر (One Way ANOVA)ي نتائج تحلیل التباین األحاد

  العملةعالتدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل تعزى إلى  طبی

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
 مالیةاالحت

 0.556 2 1.113 بین المجموعات
 المدرب  0.243 47 11.438 داخل المجموعات

  49 12.550 المجموع

2.286 
 

0.113 
 

 0.071 2 0.143 بین المجموعات
  المتدرب  0.433 47 20.340 داخل المجموعات

  49 20.482 المجموع

0.165 
 

0.849 
 

تبین المجموعا  0.481 2 0.240 
 المحتوى التدریبي  0.445 47 20.917 داخل المجموعات

  49 21.398 المجموع

0.540 
 

0.586 
 

 0.142 2 0.284 بین المجموعات
  البیئة التدریبیة  0.499 47 23.466 داخل المجموعات

  49 23.750 المجموع

0.284 
 

0.754 
 

 مخرجات العملیة التدریبیة 
 0.295 1.251 0.444 2 0.887 بین المجموعات
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مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
 مالیةاالحت

 0.354 47 16.658 داخل المجموعات
  49 17.545 المجموع

  

 0.255 2 0.509 بین المجموعات
 جمیع المحاور 0.229 47 10.769 داخل المجموعات

  49 11.278 المجموع

1.111 
 

0.338 
 

  3.20 تساوي 0.05ومستوى داللة " 47، 2" الجدولیة عند درجة حریة Fقیمة 
  

 1.111 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fأن قیمة ) 47(وتبین النتائج في جدول رقم 
 ، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور 3.20 الجدولیة والتي تساوي Fوهي اقل من قیمة 

 مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول 0.05  وهي اكبر من 0.338تساوي 
التدریب المهني التابعة  رجات العملیة التدریبیة في مراكز النظام التدریبي على مخدخالتمأثر 

  .05.0العمل عند مستوى   لوزارة العمل تعزى إلى  طبیعة
  

، ویعزو الباحث ذلك إلى أن طبیعة العمل لجمیع فئات عینة الدراسة تعایش نفس الواقع التدریبي
، بین والمدرسین برفع التقاریر الخاصة بحاجات المتدربین واألقسام إلى اإلدارةحیث یقوم المدر

ویعرفون مدى قدرة الوزارة على ، وبالتالي فإن اإلداریین مطلعین على احتیاجات العملیة التدریبیة
ومن ثم هناك إدراك من كافة العاملین بالنسبة لنواحي القصور في منظومة ، تلبیة هذه االحتیاجات

  . النظام التدریبيمدخالتوأصبحوا یحملون رؤیة مشتركة بالنسبة ل، تدریبال
  
  في استجابة عینة الدراسة  حول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 7

 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة مدخالتأثر 
  .ة العمل تعزى إلى مكان العمللوزار

 مدخالتأثر حول تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة 
النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل 

  .05.0 عند مستوى  مكان العملتعزى إلى  
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  )48(جدول رقم 
 النظام مدخالت بین إجابات المبحوثین حول أثر (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل تعزى إلى  مكان العمل

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
بعاتالمر  

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

القیمة 
 االحتمالیة

 0.898 3 2.693 بین المجموعات
 المدرب  0.214 46 9.858 داخل المجموعات

  49 12.550 المجموع

4.189 
 

0.011 
 

 2.114 3 6.341 بین المجموعات
  المتدرب  0.307 46 14.141 داخل المجموعات

  49 20.482 المجموع

6.876 
 

0.001 
 

 1.464 3 4.391 بین المجموعات
 المحتوى التدریبي  0.370 46 17.007 داخل المجموعات

  49 21.398 المجموع

3.959 
 

0.014 
 

 1.578 3 4.734 بین المجموعات
  البیئة التدریبیة  0.413 46 19.017 داخل المجموعات

  49 23.750 المجموع

3.817 
 

0.016 
 

 0.902 3 2.706 بین المجموعات
 مخرجات العملیة التدریبیة  0.323 46 14.839 داخل المجموعات

  49 17.545 المجموع

2.796 
 

0.051 
 

 1.083 3 3.249 بین المجموعات
 جمیع المحاور 0.175 46 8.029 داخل المجموعات

  49 11.278 المجموع

6.205 
 

0.001 
 

   2.81 تساوي 0.05ومستوى داللة " 46، 3"دولیة عند درجة حریة  الجFقیمة 
  
  

  6.205 المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي Fأن قیمة ) 48(وتبین النتائج في جدول رقم 
 ، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور 2.81 الجدولیة والتي تساوي Fوهي أكبر من قیمة 

على وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول أثر  مما یدل 0.05  وهي اكبر من 0.001تساوي 
 النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة مدخالت

   . 05.0العمل تعزى إلى  مكان العمل عند مستوى  
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  )49(جدول رقم 
  ن المتوسطات حسب متغیر مكان العملاختبار شفیه للفروق المتعددة بی

الفروق بین   المحور
  المتوسطات

 بیتدر مركز
  البلح رید

 یبتدر مركز
  غزة- الشافعي

 بیتدر مركز
  رفح

 بیتدر مركز
  سخانیون

 رید بیتدر مركز
 *0.640- *0.704- 0.419-   البلح   

 اإلمام یبتدر مركز
 0.220- 0.284-  0.419  غزة-الشافعي

  رفح بیتدر مركز
0.704* 0.284  0.064 

  المدرب 

 بیتدر مركز
  0.064- 0.220 *0.640    سخانیون

 رید بیتدر مركز
 *1.118- *0.870- 0.813-   البلح   

 اإلمام یبتدر مركز
 0.304- 0.057-  0.813  غزة-الشافعي

 0.247-  0.057 *0.870  رفح بیتدر مركز

  المتدرب

 بیتدر مركز
  0.247 0.304 *1.118    سخانیون

 رید بیتدر مركز
 *0.803- *0.905- 0.606-   البلح   

 اإلمام یبتدر مركز
 0.197- 0.299-  0.606  غزة-الشافعي

  رفح بیتدر مركز
0.905* 0.299  0.102 

  المحتوى التدریبي

 بیتدر مركز
  0.102- 0.197 *0.803    سخانیون

 رید بیتدر مركز
 *0.868- 0.316- 0.030-   البلح   

 اإلمام یبتدر مركز
 0.837- 0.286-  0.030  غزة-الشافعي

 0.552-  0.286 0.316  رفح بیتدر مركز

  البیئة التدریبیة

 بیتدر مركز
  0.552 0.837 *0.868    سخانیون

 رید بیتدر مركز
 *0.796- *0.684- 0.470-   البلح   

 اإلمام یبتدر مركز
 0.326- 0.214-  0.470  غزة-الشافعي

 0.112-  0.214 *0.684  رفح بیتدر مركز

  جمیع المحاور

 بیتدر مركز
  0.112 0.326 *0.796    سخانیون

 0.05توجد فروق بین المتوسطات عند مستوى داللة * 
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        "رفح  تدریب مركز" أراء الموظفین في فروق بین هناك ن أ )49(رقم جدول  شفیهاختبار  ویبین
، كما توجد " رفح  تدریب مركز" و الفروق لصالح " دیر البلح  تدریب زمرك " أراء الموظفین في و

دیر  تدریب مركز " أراء الموظفین في و" خانیونس   تدریب مركز" أراء الموظفین في فروق بین 
  ."خانیونس   تدریب مركز" و الفروق لصالح " البلح 

  
،  إال مــرة واحــدة1969منــذ عــام ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن مركــز دیــر الــبلح لــم یحــدث لــه تــرمیم 

 للمركز كما أضیف ،م عملیة ترمیم وتوسعة بإضافة مبنى لإلدارة1994بینما جرى لمركز رفح عام 
بینمـا یعتبـر مركـز خـانیونس أفــضل ، )الحاسـوب مختبـر، الخیاطـة األلمونیـوم،(وهـي جدیـدة أقـسام

 3وأضــیف لـــه ، ى مبنـــى جدیــدم إلــ2000المراكــز مــن ناحیــة البیئـــة التدریبیــة حیــث انتقـــل فــي عــام 
ویـرى الباحـث أن هـذه التغییـرات ، )الـصحیة التمدیـدات األجهزة، صیانة والتكیف، التبرید( أقسام وهي

  .كان لها أثر ایجابي إلى حد ما في استجابة المبحوثین في مركزي رفح وخانیونس
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصیات

  
  
 مقدمة .1

 راسةنتائج الد .2

 توصیات الدراسة .3

 الدراسات المقترحة .4
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  والتوصیات النتائج
  

 :مقدمة .1
كـذلك و الدراسـة، هـذه خـالل مـن إلیهـا التوصـل تـم التـي النتـائج ألهـم ًملخـصا الفـصل هـذا یتـضمن

 الـضعف نقـاط ومعالجـة القـوة نقـاط تعزیـز فـي تساهمس والتي النتائج ضوء على المقترحة التوصیات
المهنـي  التـدریب  العملیـة التدریبیـة فـي مراكـزوتطـویر لتحـسین المرجـوة األهـداف تحقیـق أجـل مـن

تكـون مخرجـات التـدریب أكثـر جـودة وقـدرة علـى المنافـسة  بحیـث، التابعة لوزارة العمل في قطاع غـزة
  .في سوق العمل

  
 :نتائج الدراسة. 2

 الـسابقة بالدراسـات وربطهـا تـائجالن وتفسیر عرض تم وقد من النتائج، مجموعة إلى الدراسة خلصت
  :أهمها استخالص سیتضمن الفصل هذا أما الرابع، الفصل في بشكل مفصل العالقة ذات
،  جــودة مخرجــات العملیــة التدریبیــةبینــت الدراســة أن كفــاءة المــدرب لهــا أثــر مباشــر علــى 1.2

لیــة وأثبتــت الدراســة أن المــدربین فــي وضــعهم الحــالي لهــم تــأثیر ســلبي علــى مخرجــات العم
  :وكان واقع المدرب في المنظومة التدریبیة كالتالي، التدریبیة

 كـونهم مـن حملـة الـدبلوم ریبلمتطلبات التـد الكافیة المدربون حاصلون على المؤهالت المهنیة .1
لـدیهم الخبـرة الكافیـة فـي الجانـب لـذلك انخرطـوا فـي سـوق العمـل  كما أنهـم، المهني على األقل

 .العملي

إلـــى دورات فـــي التربیـــة كـــونهم غیـــر حاصـــلین علـــى المـــؤهالت التربویـــة المـــدربون یحتـــاجون  .2
 .دارة المواقف التدریبیة المختلفةالكافیة إل

ً نظــرا             ،عملهــممطلعــون علــى مــستجدات التقنیــات واألدوات الحدیثــة فــي مجــال  غیــر المــدربون .3
قـدراتهم فـي مجـاالت  تطـویر  باهتمـام اإلدارة إضافة لعدم، لعدم ابتعاثهم للخارج منذ فترة طویلة

  .البحث العلمي وتطویر الذات

یحتـــاج المـــدربون إلـــى تطـــویر مهـــاراتهم الفنیـــة وذلـــك ألن معظـــم المـــدربین لـــم یلتحقـــوا بـــدورات  .4
 .تخصصیة منذ تاریخ تعیینهم

ونـه یعتمــد علـى أسـلوب واحـد فــي ك، یفتقـر نظـام تقیـیم أداء المـدربین إلــى العدالـة والموضـوعیة .5
  فــي تحدیــد االحتیاجــات  التقیــیممــا أنــه ال یــتم تفعیــل نتــائجك، هــو تقیــیم المــدیر المباشــرالتقیــیم و
 . التدریبیة
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والحــوافز المالیــة والمعنویــة الرواتــب والعـالوات هنـاك حالــة مــن عـدم الرضــا الــشدید علـى نظــام  .6
 .ویرجع ذلك إلى تدني األجور والعالوات وقلة الحوافز، للمدربین

 
  وكـان واقـع ، ملیة التدریبیةأن للمتدرب أثر مباشر على جودة مخرجات العبینت الدراسة   2.2 

  :المتدرب في المنظومة التدریبیة كالتالي      
حتـــى یـــتمكن المتـــدرب مـــن اختیـــار التخـــصص ،  تحتـــاج إلـــى تعـــدیلمعـــاییر اختیـــار المتـــدربین .1

 .الذي یرغب بااللتحاق به
وذلـك بـسبب ،  كافیة قبـل وأثنـاء وبعـد التـدریبٕوارشادیة توجیهیة خدمات بیزودون  النودربتالم .2

 .عدم تفعیل قسم اإلرشاد والتوجیه المهني في إدارة التدریب
وذلـك بـسبب عـدم وجـود  ،للمتـدربین  واالجتماعیـة والنفـسیة التدریبیـة تمـشكالالمعالجـة  یتمال  .3

  . یقوموا بهذا الدورمختصین
  

،  جــودة مخرجــات العملیــة التدریبیــةر علــىبینــت الدراســة أن للمحتــوى التــدریبي أثــر مباشــ  3.2
 :وكان واقع المحتوى التدریبي في المنظومة التدریبیة كالتالي

 المنهـاج وذلـك ألن ، التـدریبي للبرنـامج العامـة األهـداف مـع متوافـق التـدریبي المنهـاج محتـوى .1
 .فیه من األنشطة ما یتناسب مع المهارات المطلوبة

 .خصصة في إعداد وتصمیم المناهجالمنهاج ال یعد من قبل لجنة مت .2
 .وذلك لعدم وجود منهاج رسمي ومعتمد،  المنهاج في بدایة العامونیستلم ال المتدربون  .3
 .كونها تعتمد على االمتحانات التقلیدیة فقط، فعالة غیر  المنهاج في التقییم وسیلة  .4
 .ريبشكل دو للمراجعة یخضع كونه ال،  بحاجة إلى التطویرالتدریبي حتوىالم  .5

  
، بینــت الدراســـة أن للبیئــة التدریبیـــة أثـــر مباشــر علـــى جـــودة مخرجــات العملیـــة التدریبیـــة  4.2

ًوأثبتـت الدراسـة أن البیئــة التدریبیـة فــي وضـعها الحـالي تــؤثر سـلبا علــى مخرجـات العملیــة 
 :وكان واقع البیئة التدریبیة في المنظومة التدریبیة كالتالي، التدریبیة

وذلــك ألنهــا ال تتناســب     ،  ال تتوافــق مــع معــاییر البیئــة التدریبیــة الــسلیمةیبلتــدرالمعــدة لغــرف ال .1
  .والتهویة ووسائل الراحة والسالمة الكافیةمجهزة باإلضاءة مع أعداد المتدربین كما أنها غیر 

المـسافات،  الجلـوس، شـكل، مواصـفات المقاعـد(یؤخـذ بعـین االعتبـار ال في العملیة التدریبیـة   .2
 ).رالنظ اتصال

كمــا ، )إلــخ..اللوحـات،األقــالم، العـرضأجهــزة(یـتم تــوفیر المعینـات التدریبیــة بـشكل كــاف مثـلال  .3
ــــة لتحقغیــــر المعــــدات واآلالت المــــستخدمة فــــي التــــدریب أن  ــــكافی ق األهــــداف المرجــــوة مــــن ی
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ناهیــك عــن عــدم وجــود ، الحاصــل فــي ســوق العمــل إضــافة لكونهــا ال تواكــب التطــور، التــدریب
ویرجــــع الــــسبب فــــي ذلــــك إلــــى أن بعــــض ، یــــة لألجهــــزة والمعــــدات والــــورشبــــرامج صــــیانة دور

إضــافة لـضعف التمویــل ، المعـدات وقطــع الغیـار غیــر متـوفرة بالــسوق المحلـي بــسبب الحـصار
 .واالهتمام من قبل اإلدارة العامة للتدریب المهني

  
ـــة غیـــر مرضـــیة 5.2 ـــة التدریبی ـــت الدر، بینـــت الدراســـة أن جـــودة مخرجـــات العملی اســـة أن وأثبت

وكـان واقـع ،  النظام التدریبي السابقة كان لها تـأثیر سـلبي علـى مخرجـات التـدریبمدخالت
 :مخرجات العملیة التدریبیة في المنظومة التدریبیة كالتالي

وذلــك ألن المنهــاج یــزود المتــدربین ، المعلومــات الالزمــة عــن المهنــةن عنــدهم إلمــام بوالخریجــ .1
 .بالمعارف التي تغطي هذا الجانب

المراكز بــ  مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة لــوزارة العمـل جیــد إلــى حــد مــا مقارنــةمـستوى خریجــي .2
 .األخرى

تـؤهلهم للقیـام بعملهـم علـى أكمـل  ال تلقاهـا الخـریجین فـي تخصـصاتهم التـي الفنیـة المهـارات .3
 .  النظام التدریبيمدخالتًنظرا للقصور الواضح في ، وجه

ویرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدم وجـــود ، لـــى فرصـــة عمـــل بـــسهولةن عویحـــصل الخریجـــال فـــي الغالـــب  .4
 .خدمات إرشاد وتوجیه للمتدربین بعد تخرجهم

وذلــك بــسبب عــدم وجــود دراســات ، یــتم تلبیــة حاجــة ســوق العمــل مــن التخصــصات الجدیــدةال  .5
 .ٕواحصاءات تحدد حاجات سوق العمل

  
 طبیعـة ، العلمـي هـلالمؤ، العمـر، الحالـة االجتماعیـة:(التالیـةت ارغیـمتال أن سـةاالدربینـت  6.2

 یكون بحیث الحسابیة المتوسطات بین فروق وجود عن تكشف لم )الخدمة سنوات العمل،
  .لمحاور الدراسة الكلي المجموع في إحصائیة داللة لها

 العلمیـة، مـؤهالتهم عـن النظـر بغـضو كـزاالمر كـل فـيالموظفین  أن إلى ذلك الباحث ویعزو
 ، النظـام التـدریبيمـدخالت معرفـة نـواحي القـصور فـيي لالكـافلدیهم الـوعي  ،عملهم طبیعة أو

   .جاءت إجاباتهم متقاربة إلى حد كبیرولذلك ، مدخالتألنهم على احتكاك مباشر مع هذه ال

 حیـث كانـت )مكـان العمـل، الجـنس(  تعـزى لمتغیـريإحـصائیةفي حین توجد فروق ذات داللة 
ذلـــك ألن أقـــسام البنـــات فـــي مركـــز ویعـــزى ، بالنـــسبة لمتغیـــر الجـــنسوق لـــصالح اإلنـــاث الفـــر

 حیث كان للبیئـة التدریبیـة أثـر فـي میـل إجابـات اإلنـاث م2004الشافعي تم إعادة بناءها عام 
العـاملین صالح كما بینت الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة لـ، للحیاد أكثر من الذكور
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 تــي تمــت فــي هــذه المراكــزالبنــاء الٕاعــادة وًنظــرا لعملیــات التــرمیم  خــانیونس ورفــح يمركــزفــي 
ًوالتي أدت أیضا إلى میل إجاباتهم إلى الحیاد نوعا ما ً.  

  
  : توصیات الدراسة.3

شـأنها تحـسین مخرجـات العملیـة  مـن والتـي التوصـیات، ألهـم ًعرضـا البحـث مـن الجـزء هـذا یتـضمن
  الـضعفنقـاط ومعالجـة ،القـوة نقـاط وذلـك عـن طریـق تعزیـز، التدریبیـة فـي مراكـز التـدریب المهنـي

 التــدریبي والبیئــة ًحیــث تبــین أن كــال مــن المــدرب والمتــدرب والمحتــوى،  توصـلت إلیهــا الدراســة التـي
 تقــسیم التوصــیاتتــم ولــذلك ، ً مــن الخلــل مــا أثــر ســلبا علــى مخرجــات العملیــة التدریبیــةالتدریبیــة فــیهم

  :یلي كما  النظام التدریبيمدخالتبلالرتقاء 
  

   : المدربتوصیات لالرتقاء بمستوى 1.3
وابتعــاثهم ، عقــد دورات تخصــصیة للمــدربینالمــدربین الفنیــة عــن طریــق  تطــویر مهــارات وقــدرات .1

 .للخارج لإلطالع على مستجدات التقنیات في مجال عملهم
 .دارة المواقف التدریبیة المختلفةعقد دورات تدریبیة تربویة لتطویر وتحسین أداء المدربین في إ .2
واإلســراع ، ام رواتــب المــدربین وذلــك بالتعــاون مــع دیــوان المــوظفینالعمــل الجــاد علــى تعــدیل نظــ .3

 الـوظیفي ا فـي ذلـك مـن أثـر علـى زیـادة الرضـالمـ، في إقـرار عـالوة المخـاطرة الخاصـة بالمـدربین
 .والذي بدوره سینعكس على تحسن أدائهم، للمدربین

د وســائل متعــددة لتقیــیم إعــادة النظــر فــي النظــام الحــالي لتقیــیم أداء المــدربین والعمــل علــى اعتمــا .4
 .ونزاهة أكثر مصداقیة األداء حتى تكون العملیة

 من یتم هدف كونه من أكثر األداء تطویري وبنائي تقییم نظام من الهدف یكون أن على العمل .5
وذلـك مـن خـالل اسـتخدام نتـائج تقیـیم األداء فـي تحدیـد االحتیاجـات ، والمساءلة المحاسبة خالله

 .التدریبیة للمدربین
 یعتبـر األمـر هـذا ألن ،األداء تقیـیم  بنتـائجهـاربط وللمـدربین والمعنویـة المادیـة الحـوافزتفعیـل  .6

 . المدربینأداء لتحسین إیجابي حافز بمثابة
ــــة وتطــــویر  .7 المــــدربین فــــي كافــــة النــــواحي المهاریــــة قــــدرات إنــــشاء مركــــز تــــدریبي حكــــومي لتنمی

 . والتربویة والفنیةوالمعرفیة 
 

 :اء بمستوى المتدربتوصیات لالرتق 2.3
یتــاح للمتــدرب الفرصــة فــي اختیــار المهنــة التــي  حتــى معــاییر اختیــار المتــدربینتعــدیل شــروط و .1

 .تناسبه
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 .بطریقة شفافة وبدون تجاوزاتحتى تتم العملیة ، اختیار المتدربینتشكیل لجنة لإلشراف على  .2
كـون هـذه الخـدمات تـساعد  ،متـدربین قبـل وأثنـاء وبعـد التـدریبلل ٕوارشـادیة توجیهیة خدمات میتقد .3

 .على تحقیق األهداف المرجوة من التدریب
حتـى ،  ومعالجتها مـن قبـل المختـصین للمتدربینواالجتماعیة والنفسیة التدریبیة تمشكالال تحدید .4

 .یتسنى لهم تركیز جهودهم في العملیة التدریبیة
  

 :توصیات لالرتقاء بجودة المحتوى التدریبي 3.3
 العامـة األهـداف مـع ةتوافقـحتـى تكـون المنـاهج م،  فـي إعـداد المنـاهجتـشكیل لجنـة متخصـصة .1

 .للتدریب ومتناسبة مع المستوى المعرفي للمتدربین
وابتكـــار وســـائل تقیـــیم فعالـــة ومحفـــزة مثـــل المـــشاریع ،  تغییـــر الوســـائل التقلیدیـــة لتقیـــیم المتـــدربین .2

 .واألبحاث
حتـــى یتمكنـــوا مـــن االطـــالع علـــى ، العـــامضـــرورة تـــسلیم المتـــدربین المنهـــاج التـــدریبي فـــي بدایـــة  .3

 .محتویات المناهج ویشاركوا في التحضیر
مراجعــة وتطــویر المنــاهج بــشكل دوري حتــى یــتالءم محتــوى المنهــاج مــع المــستجدات فــي ســوق  .4

 .العمل
 

 :البیئة التدریبیة توصیات لالرتقاء بجودة 4.3
ب المهنـي ورفـع التوصـیات تشكیل لجنة هندسیة متخصصة لفحص ومعاینـة مبـاني مراكـز التـدری .1

وذلـــك للوصـــول لمعــــاییر البیئـــة التدریبیــــة ، بخـــصوص تـــرمیم أو توســــیع أو نقـــل بعـــض المراكــــز
  .ًالمعمول بها دولیا

تــوفیر غــرف للتــدریب بمــساحات مناســبة ألعــداد المتــدربین ومجهــزة باإلضــاءة والتهویــة ووســائل  .2
 المــسافات الجلــوس، شــكل،  المقاعـدمواصــفات(الراحـة والحمایــة الالزمـة واألخــذ بعـین االعتبــار 

 .)النظر ،اتصال
 امجبـروالقیـام ب،  ضرورة توفیر العدد واآلالت والمواد الخام بالكمیات المطلوبة والوقـت المناسـب .3

والتحقـق مـن مـدى مواكبتهـا للتطـور التقنـي  واألقـسام الـورش فـي والمعـدات لألجهـزة دوریة صیانة
 .یب أهدافه المرجوةحتى یحقق التدر ،الحاصل في سوق العمل

 
 : مخرجات العملیة التدریبیةتوصیات لالرتقاء بجودة 5.3

ًوضــع خطــة متكاملــة إلضــافة قیمــة لــشهادة مراكــز التــدریب المهنــي نظــرا لكونهــا تحمــل مــسمى  .1
  .دورة تدریبیة ولیس دبلوم مهني مما یقلل فرص العمل للخریجین
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 وأعــداد الخــریجین ومعرفــة مــدى حاجــة دراســة ســوق العمــل للموائمــة بــین متطلبــات ســوق العمــل  .2
  .سوق العمل لطرح تخصصات جدیدة

تحقیــق المواءمــة بــین ألن ذلــك یــساعد علــى إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــداد البــرامج التدریبیــة  .3
 .مخرجات التدریب ومتطلبات سوق العمل

 
 :توصیات عامة 6.3

إضـافة لعـدم وجـود ، ن فـي االنتـسابًإنشاء مراكز جدیدة للتدریب المهني نظـرا لتزایـد عـدد الـراغبی .1
 بیـــت ،بیـــت الهیـــا ،المغـــازي ،النـــصیرات (مثـــل  مراكــز للتـــدریب المهنـــي فـــي كثیـــر مـــن المنـــاطق

  ......)حانون
اتفاقیات شراكة بین التدریب المهني في الـوزارة  والـدول المتقدمـة لالسـتفادة مـن تجـارب هـذه عقد  .2

 .الدول في مجال التدریب المهني

 تـشمل ة إعالمیـة خاصـة بالتـدریب المهنـي لرفـع مـستوى الثقافـة المهنیـة للمجتمـعإسـتراتیجیوضع  .3
 .عمل منشورات تثقیفیة ومعارض لمنتجات المراكز وغیرها من األنشطة

 للمــشاركة الجمعیــات والبنـوكودعــوة المؤسـسات و،  زیـادة الـدعم والتمویــل الـالزم للتــدریب المهنـي .4
 . ة التنمیة في قطاع غزةفي هذا المجال حتى یساهموا في دفع عجل

  
  :الدراسات المقترحة. 4 

  :یقترح الباحث الدراسات التالیة وتوصیات نتائج من سبق ما ضوء على
 .غزةبالتابع للحكومة  نروا والتدریب المهنيوالمهني التابع لأل التدریب بین مقارنة دراسة .1
 .ورةدراسة مقارنة بین واقع التدریب المهني في قطاع غزة والدول المجا .2
 . واحتیاجات سوق العمل مخرجات التدریب المهني بین القائمة دراسة سبل تضییق الفجوة .3
 .دراسة اعتماد نظام الجودة لقیاس جودة مخرجات التدریب المهني .4
 .دراسة طرق إعادة تأهیل مخرجات التدریب المهني لتتالءم مع حاجة سوق العمل  .5
  . بین الحكومة والقطاع الخاصدراسة إمكانیة تطبیق نظام التدریب التعاوني .6
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  الكتب:ًأوال 
 دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان، "إدارة الموارد البشریة"، )2005(مصطفى، أبوشاویش. 
 ءصفا  دار:عمان ،"البشریة الموارد إدارة" ،) 2010(نادر ،شیخة أبو. 
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 تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة لــــضمان فاعلیــــة البــــرامج التدریبیــــة"، )2010(عــــصام، الخلیفــــات" ،

 .دار الصفا للنشر: عمان
 إدارة الموارد البشریة في القرن الحـادي والعـشرین"، )2008(زهیر، والصباغعبد الباري ، درة" ،

 .دار وائل للنشر: عمان
  دار : الریـاض  ، " ادارة الموارد البـشریة  "،محمـد المتعال عبد : ترجمة،)2003(جاري ،دیسلر

  .المریخ للنشر
 اإلسالمیة والنشر یعالتوز دار: القاهرة ، "المدربین تدریب برنامج "،)2003(أكرم ، رضا. 
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 عمـان، "جودة التدریب اإلداري ومتطلبات المواصـفات الدولیـة األیـزو" ، )2009(نجم، العزاوي :

 .شر والتوزیعدار الیازوري للن
 ،المدربین تدریب  معهد:اهللا رام ،" المهني التدریب إلى مدخل" ،(2001) أحمد عطوان. 
 المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة:، القاهرة"إدارة المعرفة" ،)2005(الكبیسى، صالح الدین . 
 رة وزا:  رام اهللا،"التـــدریب فـــي موقـــع العمـــل فـــي فلـــسطین واقـــع وآفـــاق"، )2001(جـــورج، كـــرزم

 .العمل
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 إبداع للطباعة والنشر:  غزة،"أدارة وتنمیة الموارد البشریة"، )2005(محمد، المدهون. 
 مخرجــات التــدریب المهنــي و ســوق العمــل فــي االقطــار العربیــة "،)2001(حمــدأ، مــصطفى "، 

  .المركز العربي للتدریب المهني و اعداد المدربین :لیبیا
 القــاهرة، " رؤیــة إســتراتیجیة معاصــرة-د البــشریة إدارة المــوار"، )2008(أحمــد ســید، مــصطفى :

 .مطابع الدار الهندسیة
 زهران  دار:عمان ،"البشریة الموارد إدارة" ،(2002)حنا اهللا، نصر.  
 وائــل  دار: عمـان، "رؤیــة إسـتراتیجیة معاصــرة : إدارة المــوارد البـشریة "، )2003(خالـد، الهیتـي

 .للنشر
  

 الدوریات العلمیة:ًثانیا
 ،فـي  التقنیـة الكلیـات فـي العملـي التـدریب" ،(2004)عـاطف والـشویخ، الـرحیم عبـد حمـدان

 .)1(، ع (12)مج غزة،، اإلسالمیة الجامعة مجلة ،"فلسطین
 العمـل سوق الحتیاجات نيھالم التدریب مراكز خریجي مواءمة مدى"، )2010(صـالح، الزرو 

 ).2(ع، )24(مج، النجاح جامعة مجلة، "الغربیة الضفة في
 البلـدان في البشریة الموارد تنمیة على والتحفیز التدریب أثر تحلیل" ، )2008(الداوي، یخالش 

 ).6(ع، الباحث مجلة، جامعة الجزائر، "اإلسالمیة
 البـشریة التنمیـة مجـال في المالیزیة التجربة "، )2008(حاج قویدر، كتوش و فورین، عاشور 

 ).10(ع، )4(جم، مركز الدراسات اإلقلیمیة،  "نجاحها ومقومات
 التقنیـة بالكلیـات للعـاملین التـدریب عملیـة  تقیـیم"،)2008(منـصور، محمد وسعدیة، المدهون 

 .)1(ع، )16(مج، اإلسالمیة الجامعة  مجلة،"المتدربین وجهة نظر من غزة محافظات في
  

  الماجستیر الدكتوراة ورسائل : ًثالثا
 ،ماجـستیر، رسـالة ،"غـزة محافظـات في قنيالت للتعلیم الخارجیة الكفاءة" ،(2000)مروان حمد 

  .غزة اإلسالمیة، الجامعة
 عمـل للمتـدربین فـرص خلـق فـي والمهنـي التقنـي التـدریب  دور"، )2009(عال، الحداد/الزیر- 

  .غزة اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر، رسالة، "األونروا – غزة مجتمع كلیة:دراسیة حالة
 المهنـي ومعوقاتـه فـي المؤسـسات اإلصـالحیة فـي واقـع التـدریب  "، )2010(صالح، السرحاني

 .الریاض، جامعة نایف للعلوم األمنیة،  رسالة ماجستیر،" الریاض
 فـي التقنـي التعلـیم مؤسـسات فـي االسـتراتیجي التخطـیط واقـع  "،)2007(عـاطف، الـشویخ 

 .غزة اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر، رسالة، " غزة محافظات
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 فـي العمـل سـوق متطلبـات تحقیـق في ودوره الفني التعلیم" ،(2000)العزیز عبد الصمد، عبد 
 .مصر اإلسكندریة، جامعة التربیة، كلیة ،ةدكتورا رسالة ،" العربیة مصر جمهوریة

 واقع تقییم أداء العاملین في مراكز التـدریب المهنـي فـي محافظـات  "، )2006(عـاطف، عدوان
 .غزة اإلسالمیة، معةالجا ماجستیر، رسالة، "غزة من وجهة نظر العاملین

 ،بعـض ضـوء فـي غـزة لـواء فـي المهنـي التـدریب مراكـز تطـویر"  ،(1999)زكـري العـصار  
  .القاهرة شمس، عین جامعة التربیة، كلیة ماجستیر، رسالة ،" فلسطین لدولة التنمیة المتطلبات

 والتعلـیم المجتمـع خدمـة مراكـز في المنفذة التحویلي التدریب برامج  "،)2007(أسامة، القثمي 
مخرجـات  بـین المواءمـة تحقیـق علـى وقـدرتها الـسعودیة التقنیـة وكلیـات المـستمر بالجامعـات

، جامعـة أم القـرى، رسـالة دكتـوراة، " الـسعودي العمـل سـوق ومتطلبـات التعلیمیـة المؤسـسات
  .السعودیة

 كبنـ حالـة دراسـة -المتـدربین نظـر ةجهـو مـن التـدریب عملیـة واقـع"، )2007(أسـامة، موسـى 
 . غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، "غزة قطاع في فلسطین

 الدولیـة الغـوث وكالـة مـدارس مـدیري كفایات تطویر في التدریب دور  "،)2007(جمال، نتیل 
 . غزة، الجامعة االسالمیة، رسالة ماجستیر،  "غزة قطاع في

 ،نظـر وجهـة مـن غـزة محافظـات فـي التقنـي التعلـیم منهـاج واقـع" ،(1998)فریـد النیـرب 
 .نابلس الوطنیة، النجاح جامعة ماجستیر، رسالة ،"المعلمین

 

  التقاریر والدراسات: ًرابعا
 المملكـة العربیـة الـسعودیة انـضمام ضـوء فـي التقنـي التدریب مستقبل"، )2006(كامل، أحمد 

 .جدة بمحافظة التقنیة الكلیة،  مقترحةدراسة، "العالمیة التجارة لمنظمة
 دراسـة ، "التعلیم الفني والتدریب المهني في الیمن بین الواقع والطموح"، )2006(بـدر، األغبري

 .مقدمة للمؤتمر التقني السعودي
 دور منظمـــات أصـــحاب األعمـــال فـــي تـــضییق الفجـــوة القائمـــة بـــین   "،)2009(علـــي،التمیمـــي

لعمـــل دراســة مقدمــة لمنظمــة ا، "  والتقنــي واحتیاجــات ســوق العمــل مخرجــات التــدریب المهنــي
 .القاهرة، العربیة

 العاملــة القــوى لمــسح الــسنوي التقریــر" ،)2010(الجهـاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني 
 ps.gov.pcbs.www://http، "2009لعام الفلسطینیة
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 فـي التقنـيو المهنـي والتدریب التعلیم في اإلناث" ،)2006(سـلیمان، أحمد والضعیفي، الرمحي 
 الـسیاسات أبحـاث معهـد: رام اهللا ،"وفـرص وطموحـات واقـع غـزة وقطـاع الغربیـة الـضفة

  .الفلسطیني االقتصادیة
 األردن، مؤسسة التدریب المهني، "والطموح الواقع بین المهني التدریب"، )2006(غادة، سالم. 

pdf.2ghada/Studies/0/Portals/jo.gov.mol.www  
 ــة مــصر العربیــة "، )2004( محمــد،الــشافعي ــیم الفنــي فــي جمهوری ــي والتعل ــدریب المهن ، " الت

 .عمان، لتنمیة الموارد البشریة والتدریب لمؤتمر الثانيدراسة مقدمة ل
 لمهنـي والتقنـي فـي قطـاع دلیل مؤسـسات التعلـیم والتـدریب ا "،طاقم الخبراء في التدریب المهني

 .رام اهللا: وزارة العمل، "غزة
 دور منظمـات أصـحاب األعمـال فـي تـضییق الفجـوة القائمـة بـین   "،)2009(أحمـد علـي، علي

 .القاهرة ،منظمة العمل العربیة ،" سوق العمل تمخرجات التدریب واحتیاجا
 األمانـة العامــة للمجلــس ، "واقــع التعلــیم الفنـي والتــدریب المهنــي"  ،)2006(عبــداهللا مرشـد، مرشـد

 .الجمهوریة الیمنیة، األعلى لتخطیط التعلیم
 مكتـب ، "االقتـصادیة التحـوالت ضـوء فـي التـدریب سیاسـات حـول دراسة"، منظمة العمل العربیة

  pdf.altadreeb20%seyasat/ nArabLabor/org.alolabor.www.  العمل العربي
 

  المقابالت: ًخامسا
 2011فبرایر، غزة،وزارة العمل، لتدریب المهنيالشافعي لكز مرمدیر ، أحمد النجار.م. 
 2011مارس، وزارة العمل، لتدریب المهنيدیر البلح لكز مدیر مر، أكرم غبن.أ. 
 2011فبرایر، األونروا-مدیر كلیة تدریب غزة، جمیل حمد.أ. 
 2011ویونی وزارة الشئون االجتماعیة، نائب مدیر الرعایة االجتماعیة، جواد الجبیر.أ.. 
 2010نوفمبر، قطاع غزة، مدیر دائرة التدریب المهني بوزارة العمل، حسام أحمد.أ. 
 2011یونیو، قطاع غزة، مدیر دائرة المراكز بوزارة العمل، طلعت أبومعیلق.م. 
 2011مارس، وزارة العمل،  خانیونس للتدریب المهنيكزمدیر مر ،وائل عیسى.م. 
  

  مواقع الكترونیة: ًسادسا
 2011     غزة، وزارة العمل،  المهنيالتدریب March  html.p-center/ps.mol.www://http 
 2011                 األنوروا ، كلیة تدریب مجتمع غزةJune   ps.edu.gtc.www://http  
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   (1) مرق ملحق

  
  المحكمین قائمة بأسماء

  مكان العمل  االسم  رقم

  .الجامعة اإلسالمیة  محمد المدهون.د  .1
  .الجامعة اإلسالمیة   بحریوسف.د  .2
  .الجامعة اإلسالمیة  وادي رشدي .د  .3
  .الجامعة اإلسالمیة  نافذ بركات.د  .4
  .جامعة األزهر  نهایة التلباني.د  .5
  .جامعة األزهر  وفیق األغا.د  .6
  .بولیتكنیك فلسطینجامعة   زكري العصار.د  .7
  .غزة األونروا، – غزة تدریب كلیة  جمیل حمد.أ  .8
  غزة ، وزارة العمل-اإلدارة العامة للتدریب المهني  حسام أحمد.أ  .9
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  (2) رقم ملحق
             

  غزة – اإلسالمیة الجامعة
 العلیا عمادة الدارسات

  إدارة األعمال ماجستیر برنامج
  
  

 اإلستبانة
  النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة مدخالت أثر 

  .تدریب المهني التابعة لوزارة العملفي مراكز ال
  
  

   األخت الكریمة/األخ الكریم 
  ...السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 
النظـام التـدریبي علـى مـدخالت تهـدف هـذه االسـتبانة إلـى معرفـة أثـر  الماجـستیر بحـث إطـار فـي

مـن خـالل االطـالع  لـكمخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل ،وذ
البیئــــة ،المحتــــوى التــــدریبي،المتــــدرب،المــــدرب(:علــــى مــــواطن القــــوة والــــضعف لمحــــاور الدراســــة وهــــي

ستــسهم الدراســة فــي تطــویر العملیــة التدریبیــة فــي مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة وبالتــالي ) التدریبیــة
 .لوزارة العمل

 جهـودكم شـاكرین ، وموضوعیة صدق بكل بانةاالست هذه فقرات على باإلجابة تعاونكم في لذا نأمل
 البیانـات هـذه بـأن ًعلمـا، العلـم مـسیرة ودعـم العلمـي، البحـث لتـشجیع وقـتكم مـن وتكـریس جـزء

  .فقط العلمي البحث ألغراض تستخدمس
  
 

  تعاونكم حسن لكم شاكرین
 والتقدیر االحترام فائق وتقبلوا 

  
  

                                            
 الباحث

  محمد حلس شادي 
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  :المعلومات األولیة:ًأوال
  :تختارها التي اإلجابة أمام)x(عالمة  وضع الرجاء

 أنثى           ذكر  :              الجنس .1

  ة/مطلق         ة /أرمل   عزباء /أعزب    ة  / متزوج  :الحالة االجتماعیة .2

 فأكثر سنة 46 سنة   45- 36    سنة -6235  أقل فسنة 25              :العمر .3

7-12   سنوات6 -2 سنتین  من أقل      :دمةالخ سنوات .4  أكثر سنة ف 13      سنة 

  إداري                 مدرس             مدرب              :العمل طبیعة .5

             متوسط دبلوم          دبلوم مهني       ثانویة عامة         :ميالعل المؤهل .6

  علیا دراسات           دبلوم عالي        بكالوریوس                            

 غزة- الشافعي اإلمام تدریب مركز        البلح    دیر تدریب مركز          :مكان العمل .7

    سخانیون تدریب مركز               رفح تدریب مركز                      

  

 النظام التدریبي على مخرجات التدریب المهنيمدخالت أسئلة تتعلق بأثر :ًثانیا

  :التالیة العبارات على موافقتك عدم/موافقتك مدى تحدید الرجاء. 1
  العنصر

  الرقم
شدة  المدرب

ق ب
واف

م
  

فق
موا

اید  
مح

فق  
موا

یر 
غ

شدة  
ق ب

واف
ر م

غی
  

لمتطلبـات  الكافیـة المـدربون حاصـلون علـى المـؤهالت المهنیـة  1
  .التدریب

          

المدربون مطلعون علـى مـستجدات التقنیـات واألدوات الحدیثـة   2
  .في مجال عملهم

          

المـدربون انخرطــوا فــي ســوق العمـل ولــدیهم الخبــرة الكافیــة فــي   3
  .الجانب العملي
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م
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مح
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شدة  
ق ب

واف
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عقــــــــد دورات مــــــــن خــــــــالل یــــــــتم تطــــــــویر مهــــــــارات المــــــــدربین   4
  .تخصصیة كل حسب تخصصه

          

دارة المـــــدربین حاصـــــلین علـــــى المـــــؤهالت التربویـــــة الكافیـــــة إل  5
  .المواقف التدریبیة المختلفة

          

 التطبیـق لتـسهیل متنوعـة تعلیمیـة وسـائل المـدربون یعتمـد  6
  .ليالعم

          

 أثنـاء  المهنیـة والـسالمة الـصحة قواعد تطبیق المدربون یتبع  7
 .التدریب ورش في تواجد الطلبة

          

المـــــــدربون لـــــــدیهم القـــــــدرة علــــــــى تحفیـــــــز المتـــــــدربین وجــــــــذب   8
 .اهتمامهم

          

 المـــــدربون لـــــدیهم  القـــــدرة علـــــى التواصـــــل وتقـــــدیم المعلومـــــات  9
  .واألفكار بطریقة فعالة 

          

           .نظر المتدربون إلى مدربهم  كمصدر للثقة واالحترامی  10
           . للمدربینحفزمالحالي یعتبر نظام الرواتب والعالوات   11
            .یمتاز نظام تقییم أداء المدربین بالعدالة والموضوعیة  12

یاجـــات التدریبیـــة  تحدیـــد االحتتـــستخدم نتـــائج تقیـــیم األداء فـــي  13
  .للمدربین

          

العالیـة فـي  التقـدیرات ذوي للمـدربین مالیـة مكافـآت الوزارة دمتق  14
 .نتائج تقییم األداء

          

 نتیجة على حصوله عند والتقدیر الثناء على المدرب یحصل  15
 . مرتفعة في تقییم األداء

          

  
  

  المتدرب

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

اید  
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فق  
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یر 
غ
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ق ب

واف
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            . ربین منطقیة وعادلة تعتبر معاییر اختیار المتد  1
            .یتم اختیار المتدربین بطریقة شفافة وبدون تجاوزات   2
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القــدرات العقلیــة والبدنیــة للفئــة المــستهدفة تتناســب مــع طبیعــة   3
  .التدریب

          

ات قبــــل بالمعلومــــات الكافیـــة عــــن التخصــــصدربین تــــالمیـــزود   4
  .التحاقهم بالتدریب

          

           .یتاح للمتدرب الفرصة في اختیار المهنة التي تناسبه  5

 علـى للمـساعدة متـدربینلل ٕوارشـادیة توجیهیـة خـدمات تقـدم  6
 .اختیاره تم الذي مع التخصص التكیف

          

 واالجتماعیــة والنفــسیة التدریبیــة تمــشكالال تحدیــد یــتم  7
  .  ن قبل المختصین ومعالجتها مللمتدربین

          

 التـدریب خـالل للمتـدربین إرشادیة / توجیهیة برامج تنظیم یتم  8
 .العمل بسوق لاللتحاق لتحضیرهم

          

 العمـل سـوق فـي الموجـودة بالمؤسـسات تعریـف المتـدرب یـتم  9
 .تخصصه مجال في

          

           .األمر لزم إذا لهم إرشادیة برامج وتقدیم خریجینال متابعة یتم  10

  المحتوى التدریبي  
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           .ومحددة واضحة التدریبي المنهاج أهداف  1

 للبرنامج العامة األهداف مع متوافق التدریبي المنهاج محتوى  2
 .التدریبي

          

           .یستلم المتدربون المنهاج في بدایة العام  3
            .محتویاته فهم على یساعد كلبش معد المنهاج  4
           .للمتدربین المعرفي التدریبي مع المستوى المنهاج یتناسب  5

یقــــوم بإعــــداد المنــــاهج لجنــــة مختــــصة بحیــــث یكــــون المنهــــاج   6
  .متكامل

          

            .السنویة /الفصلیة الخطة وتفاصیل زمن مع یتناسب المنهاج  7
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متـــدرب مـــن معلومـــات المنهـــاج النظـــري یغطـــى مـــا یحتاجـــه ال  8
  .عن المهنة

          

المنهــاج العملـــي فیـــه مـــن األنــشطة مـــا یتناســـب مـــع المهـــارات   9
  .المطلوبة

          

           .یوجد تكامل بین الشق النظري والعملي للمنهاج  10

 واإلرشـاد بالتوجیـه تتعلـق جوانـب التـدریبي المنهـاج یتـضمن  11
 .المهني

          

           .المحلي والسوق المجتمع حاجات المنهاج یلبي  12
           .مناسبة وفعالة المنهاج في التقییم وسیلة  13
           .والتطویر بشكل دوري للمراجعة التدریبي المنهاج یخضع  14

  البیئة التدریبیة  

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

اید  
مح

فق  
موا

یر 
غ

شدة  
ق ب

واف
ر م

غی
  

            .مناسبة لعدد المتدربینتتوفر غرف للتدریب بمساحات   1
            .والتهویة ووسائل الراحة الكافیةمجهزة باإلضاءة  الغرف  2
            .یتوفر في الغرف وسائل السالمة والحمایة الالزمة  3

تتـــوفر الخـــدمات الالزمـــة للمتـــدربین مـــن دورات میـــاه صـــالحة   4
  .وأماكن جلوس وغیر ذلك

          

تتـــــوفر فـــــي األقـــــسام الكراســـــي والطـــــاوالت والمكاتـــــب الالزمـــــة   5
  .صة بعملیة التدریبوالخا

          

مواصـــــــفات (فــــــي العملیــــــة التدریبیــــــة یؤخــــــذ بعــــــین االعتبــــــار   6
 ).النظر المسافات، اتصال الجلوس، شكل، المقاعد

          

ــــــل  7 ــــــة بــــــشكل كــــــاف مث ــــــات التدریبی ــــــوفیر المعین  أجهــــــزة(یــــــتم ت
  ).إلخ..اللوحات،األقالم،العرض

          

ــــــي التــــــدریب كافیــــــة  8 ــــــق المعــــــدات واآلالت المــــــستخدمة ف  لتحق
  .األهداف المرجوة من التدریب

          

التقنیات المـستخدمة فـي التـدریب تواكـب التطـور الحاصـل فـي   9
  .سوق العمل

          

           تتناســب مــع عــدد للتــدریب المعــدات واألدوات المتــوفرة  10
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 .المتدربین
یـــتم تـــوفیر المـــواد الخـــام الالزمـــة لعملیـــة التـــدریب فـــي الوقـــت   11

  . المطلوبةالمناسب وبالكمیات
          

 الـورش فـي والمعـدات لألجهـزة دوریـة صـیانة امجبـر هنـاك  12
  .واألقسام

          

             .یتم ترمیم وصیانة المباني والغرف بشكل دوري  13

  مخرجات العملیة التدریبیة  

شدة
ق ب

واف
م

  

فق
موا

اید  
مح

فق  
موا

یر 
غ

شدة  
ق ب

واف
ر م

غی
  

 الالزمـــة عـــن المعلومـــات والمعـــارفن عنـــدهم إلمـــام بوالخریجـــ  1
  .المهنة

          

تـؤهلهم  تلقاها الخریجین فـي تخصـصاتهم التي الفنیة المهارات  2
  .للقیام بعملهم على أكمل وجه

          

ن یجیدون استخدام كافـة العـدد واآلالت الموجـودة فـي والخریج  3
  .سوق العمل

          

 مراكــز التــدریب المهنــي التابعــة لــوزارة العمــل مــستوى خریجــي  4
  . المراكز األخرىب نةجید مقار

          

            .ن على فرصة عمل بسهولة وفي الغالب یحصل الخریج  5

یواجــه الخــریجین صــعوبة فــي التكیــف عنــد انتقــالهم لمزاولــة ال   6
  .المهنة في سوق العمل

          

خریجـي مراكـز  تـشغیل علـى العمـل أصـحاب مـن إقبـال هنـاك  7
  .التدریب المهني

          

خریجــي مراكــز التــدریب  عــن عمــلال أصــحاب تانطباعــا  8
  . جیدة المهني

          

            .أعداد الخریجین تتناسب مع حاجة سوق العمل  9
            .یتم تلبیة حاجة سوق العمل من التخصصات الجدیدة  10

  
  ...نشكر لكم حسن تعاونكم

  


