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 املقدمة:  

داء في ظل املتغيرات االجتماعية أل وتحسين ا  والفني، تعليم املنهيالتي تتمثل في تطوير الو الدراسة أبرز االتجاهات الحديثة والتجارب  هذه  تستعرض  

التي طرأت على سوق    أل واالقتصادية 
ً
اململكة العمل، تحقيقا السعودية  هداف رؤية  التي طرحها  2030)  العربية  امللك(  السمو  سلمان بن عبد   صاحب 

ت  ـ على مواصلة االستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبناء الوطن باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل التي تحتاج إلى مهارا   العزيز حفظه للا 

بكفاءة  ال  نوعية  وتعزيز  مخعالية،  مواءمة  في  نحو جهود  املنهي  والتوجيه  اإلرشاد  مبادئ  وفق  العمل  سوق  احتياجات  مع  التعليمية  املنظومة  رجات 

ال الوظيفية والتدريبية للجميع، والتعاون مع  الفرص  وتنمية  الفردية،  الفروق  باالعتبار  املناسبة لكل فرد مع األخذ  الوظيفية  الخاص الخيارات  قطاع 

 .امج والفعاليات املبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية وتوفير فرص التدريب للخريجين محلًيا وعلمًياقديم مزيد من البر لقطاع والعام في توا 

التنميـ املنهي والحرفي يســاهم في دعــم جهــود  البنـاء والنهـوض، فالتعليـم  املنهي ثروة تحمـل على عاتقهـا مهمـة  التعليم  ا ويعتبر  ــن  ملستدامة، في تكويـة 

واالهتمام تطوير العمل املنهي والحرفي  معرفة مدى  ىلإ ت هذه الدراسة  لتعزير أهداف الرؤية التي تسعى وجاءادر البشرية، وخدمة املجتمع، وتطوير الكــو 

 . ودي السع احتياجات سوق العمل ي توفير كوادر مهنية ماهرة تلبيمدى فعالية مراكز التدريب ف   ومعرفة  بهذا النوع من التعليم 
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  :صلخامل

كليات   -بالتطبيق على )بنك الراجحي  وتلبية متطلبات سوق العمل،  املهنية والحرفية  تطوير املهاراتالتعرف على واقع    ىتهدف الدراسة إل

   املجتمع(
ً
السعودية. تحقيقا العربية  باململكة  املنهي، وتم استخدام االستبانة   2030ألهداف رؤية    منطقة عسير  التعليم  لتهيئة وتطوير  الداعية 

أبها(، وتم اختيار عينة عشوائية شملت عدد من موظفي    -محايل عسير  -رجال أملع  لجمع املعلومات على عينة عشوائية من فروع بنك الراجحي )

من  %82( بنسبة 50وتم استرجاع ) عليهم،خريج وتم توزيع االستبانة (  41( و من خريجي كليات املجتمع بتهامة البالغ عددهم )20والبالغ عددهم )

( واستبعدت  عليها  االعتماد  وتم  الكلي،  التحلي11العدد  من  استبانة  اإلحصائي،  (  ثبات  ل  لقياس  الوصفي  اإلحصاء  منهج  الباحثة  استخدمت 

قف تطوير املهارات املهنية والحرفية على آراء واتجاهات  كذلك ثبات صحة الفروض، يتو  (%81.5)وصدق االستبانة وكانت درجة الصدق مرتفعة 

بأن هنالك عالقة ذات داللة إحصائ الدراسة  إليها  التي توصلت  النتائج  بالتدريب والتأهيل، ويتضح من خالل  املستهدفين  باعتبارهم  ية العينة 

ا  متطلبات  وتلبية  املهنية  املهارات  تطوير  بين  هذموجبة  أن  كما  اململكة.  في  املنهي  لسوق  التعليم  على  بالتركيز  متميزة  مساهمة  تعد  الدراسة  ه 

و  بأهمية  والحرفي،  الوطنية  الكوادر  الفنية  تشجيع  العمالة  ملشكالت  ومعالجة  املستدامة.  التنمية  تحقيق  في  لإلسهام  املنهي  ضوء  العمل  في 

   احتياجات سوق العمل باململكة.

  ؛ منطقة عسير.سوق العمل ؛ةاملهارات املهنية والحرفي: الكلمات املفتاحية
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 منهجية الدراسة:   الفصل األول:

  :مشكلة الدراسة

التحديات   بعض  والحرفي  املنهي  التعليم  في  يواجه  بو اإلقبال    ضعفاملتمثلة  مقارنة  والحرفي  الفني  بالتعليم   .األكاديميةالتخصصات  االلتحاق 

 . لمتدربين في سوق العملالتدريب املنهي لمراكز إدارة و متابعة وتقييم  القصور فيو 

 :اآلتي لإلجابة علىالدراسة وعليه تسعى 

 السعودي؟ العمل سوق  متطلبات وتلبية والحرفية املهنية املهارات تطوير ما مدى  .1

 ؟ما مدى اإلقبال وااللتحاق بالتعليم الفني والحرفي .2

 ؟ والحرفي املنهي العامل تأهيل بتشجيع إهتمامهل هناك أي  .3

 ، ومتابعة آداهم في سوق العمل؟ماهرة  وطنية ةعمال بإعداد التدريب مؤسسات التزام مدى  ما .4

 أهداف الدراسة: 

 املساهمة في تطوير املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات السوق.  .1

 نشر ثقافة التعليم املنهي والحرفي.  .2

 ومتابعتهم في سوق العمل ورفع كفاءتهم.   وطنية عمالة إعداد  .3

 رفية. ر في الدفع لتطوير املهارات املهنية والحتقديم توصيات تساعد املعنيين وصناع القرا  .4

 : أهمية الدراسة

 تطوير مهارات وجدارة الوطنيين تلبية سوق العمل.  .1

 ضوء التحول الوطني. ( في  2030تشجيع اإلقبال واإللتحاق بهذا النوع من التعليم  لتحقيق )رؤية  .2

 والحرفية ملواكبة التغييرات املختلفة في املحيط الخارجي.  إثراء للمكتبات بهذه املفاهيم الحديثة وتطوير االحتياجات املهنية .3

 فرضيات البحث:  

 بين تطوير املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات سوق العمل.  توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 التالية:الفرضيات  تتفرع من الفرضية الرئيسةو 

 السعودي. املهن سوق تطور ومواكبة   والحرفي املنهي ملعاال وتدريب بتشجيع هتمامبين اإل  حصائيةإ  عالقة توجد .1

 .األكاديمية بالتخصصات مقارنة في سوق العمل  فرص التشغيل وتكافؤ والحرفي املنهي بالتعليم  والقبول  الرضا مدى  بين حصائيةإ  عالقة توجد .2

 معــدل زيــادة ســوق العمــل ل وســد حاجــةاملطلوبــة  وعيــةبالن مــاهرة  وطنيــة عمالــة بإعــداد التــدريب مؤسســات التــزام مــدى  بــين حصــائيةإ  عالقــة توجــد .3

 .االقتصادي  النمو

 .سوق العمل في األداء وتقييم  املنهي التدريب مؤسسات متابعة مدى  بين بين حصائيةإ  عالقة توجد .4

 نموذج الدراسة:

 تطوير املهارات املهنية والحرفية  املتغير املستقل:

  العمل سوق متطلبات تلبية  املتغير التابع:  

 حدود البحث: 

 . السعودي  العملتطوير املهارات املهنية والحرفية وتلبية متطلبات سوق  الحدود املوضوعية: 

 محايل عسير، أبها( وكليتي املجتمع محايل عسير ورجال أملع.  -: بنك الراجحي ) فرع رجال املعالحدود املكانية

 م. 2020العام طبقت الدراسة في : الحدود الزمانية

 : ينةاملجتمع والع

موظفي  املجتمع   )رجال  نك  بمن  و أ الراجحي  من  أ ملع  والخريجين  عسير(  ومحايل  عسي بها  محايل  بكليتي  للبنات(  املع  ورجال  العينة  ر  استخدام 

 . القصدية  العشوائية
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 مصادر جمع املعلومات: 

 م وأداة االستبانة.2020حصائية ملجتمع الدراسة البيانات اإل  املصادر األولية: •

العالقة  الكتب واملراجع والدوريات واملجالت    نوية:املصادر الثا • السابقة ذات  املؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث  املقدمة في  العمل  وأوراق 

 باملوضوع.

 شبكة املعلومات العنكبوتية )االنترنت(. •
 

 الدراسات السابقة:

• ( سعيد  الفني( "2017دراسة  العامل  برنامج إعداد  الثانوية  تطوير  ا  باملدرسة  لتنمية  واملهاالصناعية  العملية  املرتبطملهارات  الحياتية  ة  رات 

العمل  ببرنامج    دراسةال  تتناول  :"بسوق  الدارسين  الطالب  لدى  والحياتية  العملية  املهارات  الثانوية إ مشكلة ضعف  باملدرسة  الفني  العامل  عداد 

 
ً
سلبا يؤثر  واالعالن" مما  "الزخرفة  تخصص  التحاقهم   الصناعية  فرص  والوف  على  العمل  بمتطلباته.بسوق  البحث    اء  االسس   ىل إ وهدفت  تحديد 

العمل. وتطوير برنامج   بالثانوية وفق متطلبات سوق  واالعالن"  الفني "الزخرفة  العامل  اعداد  الفني وتنمية  إ املنهجية لتطوير برنامج  العامل  عداد 

عداد، وتضمينه حيث أكدت نتائجها لضعف برنامج اإل   عداد العامل الفني.إ   علية تطوير برنامجاملهارات العملية للعامل الفني والكشف عن مدى فا 

 لبعدها عن متطلبات سوق العمل وأوصت بضرورة تصميم وتبني برامج تسعى لعالج املشكالت.  باإلضافةمعلومات ومهارات غير متكاملة 

• ( العتيبي  الدراسة    (: 2017دراسة  امل  ىلإ هدفت  برامج وخريجي  درجة مالئمة  املم قياس  في  املنهي  للتدريب  العامة  وقد  ؤسسة  السوق،  ملتطلبات  لكة 

فراد عينة الدراسة حول درجة مالئمة  أ ات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية الستجابات  عدم وجود فروق ذ  -1أظهرت نتائج الدراسة االتي:  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية    -2لعمل.  برامج وخريجي املؤسسة العامة للتدريب املنهي في اململكة ملتطلبات سوق ا 

الدراسة بعدد  إ الستجابات افراد عينة الدراسة حول درجة   الخريجين للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط  في سوق العمل. وخرجت  متالك 

امل  املهن ووضع  تحديد مواصفات  في  اإلدارات  منها: مشاركة  التوصيات   من 
ً
وفقا مهنة  لكل  واملهارات  املعارف  تحقق مستويات  التي  واملقررات   ناهج 

 ملتطلبات السوق.

ص مستلزمات التدريب العملي من تمثلت مشكلة الدراسة في نق": ور التعليم والتدريب التقني واملنهي في التنمية الوطنية  د  "  (2016)حمد    دراسة •

التعرف على دور التعليم والتدريب التقني واملنهي في التنمية الوطنية من   ىلإ وق العمل. ويهدف البحث  جهزة واملكائن واملعدات لتلية احتياجات ساأل 

الكفاءاتخالل   العمل،  إعداد  سوق  ومتطلبات  حاجة  لسد     الفنية 
ً
فضال التعليم  من  النوع  هذا  توجه  التي  املشكالت  التوجهات    ومعرفة  عن 

 إوبهذا فنية.  ية الوطعلة في تحقيق التنمليها للمساهمة الفاإ املستقبلية التي يسعى  
ً
   ن التعليم والتدريب التقني واملنهي سيؤديان دورا

ً
في التنمية    مهما

 عمار العراق. إ عداد مالكات متخصصة لتلبية متطلبات سوق العمل واملساهمة في بناء و إ الوطنية فيما لو تم 

اله  (:Goel,2014دراسة ) • في  املنهي والتدريب  التعليم  إلند، والتطور  بعنوان  الدراسة  القوى    ىاملستمر، حيث أشارت  أكبر  واحد من  الهند لديها  أن 

املنهي والتعل الفنية في العالم باملقارنة مع عدد السكان حيث تعد الهند من الدول الواعدة، والتي قام بالتركيز على التعليم  العام، نتيجة العاملة  يم 

 على    التقدم وإعداد الخريجين ، وأصبح التركيز
ً
التعليم النهي، حيث عمد املخططين على البدء في التخطيط لفتح مراكز مهنية جديدة كذلك منصبا

ناس والتقليل عمدت مختلف الوزارات واملؤسسات على القيام بعمليات التدريب والتأهيل، وإنشاء املراكز املهنية، ملا لها أثر كبير على جودة وحياة ال

 من البطالة في الهند. 

التقني واملنهي الفعال هو الذي يواكب التطورات العلمية والتقنية ، ومن خالل تقديم  ت نتائج  أوضحوقد   أن التدريب  الدراسات الحديثة  كثير من 

التدريبية والتعليمية ، وإذا لم تطور ه العملية  أهم مدخالت  أحد  التقنية  التدريبية  البرامج  أن  إعتبار  ا برامج تدريب متطورة، وذلك على  لبرامج ذه 

 (. 22،ص 2001مستمر في أهدافها ومحتواها وطرق تنفيذها فإنها تصبح عاجزة عن تحقيق أهدافها. )حولي،بشكل 

في العراق"  (2012املولي )دراسة   • في االستجابة ملتطلبات سوق العمل  الرئيس ي من    ":  دور مخرجات التعليم والتدريب التقني واملنهي  الهدف  إن 

وال املنهي  التعليم  في  وجود  ولضمان  تقني  واملستقبلية،  الحالية  العمل  سوق  متطلبات  ملواجهة  يؤهلهم   
ً
إعدادا وإعدادهم  الطلبة  تأهل  هو  العراق 

العملحص فرص  على  املتخرجين  أغلب  الول  والتوجيه  التخطيط  فغياب  سلبية،  آثار  حدوث  إلى  يؤدي  قد  البطالة    سليم  معدالت  ازدياد  منها 

فإذا أخذنا معدالت النمو السكانية مع انخفاض في فرص االستثمار املحلي فان ذلك سوف يخلق مشكلة   لحقيقية.واالنحراف عن متطلبات السوق ا 

م ف
َ
ن مخرجات التعليم إمتمثلة بالبطالة املقنعة واإلجبارية يقابلها انخفاض في مستوى التعليم املنهي والتقني وعدم مواكبة التطورات العاملية ومن ث

في   والتقني  ساملنهي  ملواجهة  العراق  البشري  املال  رأس  عنصر  في  االستثمارات  توجيه  من  البَد  لذا  املشكلة.  وتتفاقم  السوق  متطلبات  تلبي  ال  وف 

 استثماري
ً
إنفاقا يعَد  العلمي  التعليم والتدريب والبحث  اإلنفاق على  بالتنمية االقتصادية واالجتماعية فحجم  لها مساس   التحديات والتي 

ً
يزيد من    ا

 .عنصر البشري وتحسينه في العملية اإلنتاجيةوأداء الكفاءة 
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النتائج    ىلإ هدفت  (:  (pavli,2003دراسة   • الدراسة  وتوصلت  ألبانيا،  لدولة  واالجتماعي  االقتصادي  التطور  على  والفني  التقني  التعليم  أثر  تحديد 

ج  ي التعليم التقني والفني وتطور قدراتهم ومهارات لرفع جودة برامتطوير التعليم التقني والفني ملواجهة احتياجات سوق، تدريب معلمالتالية: ضرورة 

و  التقني  املجتمع  التعليم  تطور  في  التقني  التعليم  دور  على  والتأكيد  التقني،  التعليم  ببرامج  املتعلقة  اإلتفاق  بأوجه  واالهتمام   إ الفني، 
ً
  قتصاديا

 إ و 
ً
 . جتماعيا

 سابقة في اآلتي: مع الدراسات والبحوث ال الدراسة الحالية إتفقت 

 .عداد العامل الفنيإ ضرورة دراسة سوق العمل و  •

 املهارات املهنية له ارتباط كبير باحتياجات سوق العمل.تطوير  •

 إختلفت الدراسة في اآلتي:

  ـ 2030من أجل تطوير كفاءاتهم، وأداء أعمالهم، على ضوء رؤية السعودية  الوطنية   إعداد الكوادر البشرية •

 للتطور  الخدمة في العصر الحديث، حتىلتدريب أثناء تزداد أهمية ا  •
ً
السريع في املجاالت، واملهن كافة مما يستلزم مواكبة  أصبح ضرورة ملحة، نظرا

 . األفراد هذا التطور املتسارع

 تشجيع االلتحاق بالتعليم املنهي والحرفي كما هو في التعليم االكاديمي.  •

 :مصطلحات الدراسة

 رفية، سوق العمل.املهارات املهنية والح
 تعريف املهارة:

إنجاز عمل  يمكن   التي يجب توفرها عند شخص ما لكي يتمكن من  الشخصية  املعارف والخبرات والقدرات  أّنها مجموعة من  املهارة على  تعريف 

حصاء، بناء العالقات مع اآلخرين، معين، ومن أبرز تلك املهارات التي يمكن أن تتوفر في الشخص )البحث والتقص ي عن املعلومة، التخطيط، العد واإل 

أن يصقل االت إليها  التي يطمح  الوظيفة  الحصول على  في  الحاسوب، واإلدارة(، ومما يحرص عليه أي شخص يرغب  بالقيادية، واإلملام بمهارات  صاف 

 ملا تتطلبه تلك الوظيفة حتى يكون األجدر بالحصول عليها.
ً
 وفقا

ً
  مهاراته ُمسبقا

 تعريف  سوق العمل:

مل حركة النشاط البشري من أنشطة تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، ومدى استيعابها للقوى سوق العمل هو " املجال الواسع الذى يش

السوق عل  طبيعة هذا  وتتوقف  كافة مستوياته؛  الصناعي علي  التعليم  من خريجي  الفنية  بها من مشروعات   ىالبشرية  وما  ومواردها  البيئة  خصائص 

هارة ويحكمها في ذلك قانون العرض والطلب مع األخذ في اإلعتبار التغيرات التكنولوجية وما تفرضه من تخصصات معينة ومستويات من امل  ىجتها إلوحا

 (. 2002 ،وليته في عملية التنمية وسد احتياجات هذا السوق،)عادل مهرانؤ ؛ حتى يتحمل مسي توفر مهارات جديدة في العنصر البشر 

 النظـري   ني: اإلطار الفصل الثا

 مقدمة:

املقبلة   ي حظ املرحلة  يقود  الوطن  أبناء  وتأهيل جيل جديد من  لصناعة  وتسعى  تؤمل  التي  الدولة  بالغ من  باهتمام  واملنهي  التقني  التدريب    قطاع 

 على اإليفاء بمتطلباتها وسد احتياجات السوق 
ً
 .2030ملكة وخطط التنمية للدولة ورؤية امل واملرحلة الجديدة التي يمر بها االقتصاد الوطني ويكون قادرا

يشهده التي  الكبيرة  التحوالت  يخدم  بما  البشرية  القوى  وتأهيل  تدريب  استراتيجيات  تناقش  واملنهي«:  التقني  "التدريب  حول  "الرياض"  ا ندوة 

اململكة   الوطني ومتطلبات رؤية  التقني واملنهي ف  2030االقتصاد  للتدريب  العام  املؤسسة  الشباب في  وبرامج  تأهيل  العمل ي  التي يحتاجها سوق  املجاالت 

ذات العالقة ودور املؤسسة في معالجة اإلشكاالت التي أفرزتها الفجوة بين مناهج التعليم العام وحاجة قطاع العمل إلى جانب عدد من الجوانب األخرى  

 . 2017ندوة حول "التدريب التقني واملنهي« .بالتدريب التقني واملنهي

 
ا
 املنهي التقني عليمالت :أوال

 املنهي: التقني التعليم تعريف .1

اليونسكو التي تنطوي  UNESCOتعريف منظمة  التعليمية  العمليات  إلى  أنه مصطلح شامل يشير  العام  -: على  التعليم  إلى  على دراسة    -باإلضافة 

والدراسات   والزراعة،  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا،  مجال  في  والعلوم  والعلوم  التجارية،  التقنيات  البصرية،  والفنون  الصناعية،  والدراسات 

ياة االقتصادية املرتبطة بالتربية على اختالفها، واكتساب املهارات العملية واملعرفة التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير الفرد للعمل في مختلف قطاعات الح

  ).Ekpenyong, 2011(واالجتماعية.
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الشا واملنهي  التقني  إعدا والتعليم   في  العمل،مل  لسوق  املهنية  املهارات  وتتغير ) ,Strong,1990 (د  التغيير،  في  يستمر  املنهي  التقني  التعليم  أن  إال 

املختلفة واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  التكنولوجية  السكانية  التغيرات  بسبب  واألغراض  هذه    ،)Pucel.1990 (املصطلحات  تشكل  حيث 

 
ً
 .انعي السياسات لالستمرار بتوسيع أغراض وتوقعات التعليم التقني املنهيكومات وصعلى الح التطورات ضغطا

 : ( التقني ) الفني التعليم أهداف .2
 :وتتلخص أهداف التعلیم التقني فیما یلي

 .ترسیخ مفهوم الثقافة التقنیة لدى أبناء املجتمع لتسهیل اندماجهم في مؤسسات التعلیم التقني املختلفة •

 املدربة في املستوى التقني في املجاالت التقنية املختلفة.البشریة د القوى  إعدا  •

 تنمیة املجتمع املحلي وذلك بتوفير فرص عمل ملختلف فئات املجتمع وأفراده بقصد تحسين مهاراتهم أو تنمیة میولهم ومواهبهم. •

شــار ع صــغيرة خاصــة بهــم ومســاعدتهم یم التقني على فتح مومساعدة خریجي التعلالحد من البطالة وذلك عن طریق برامج إعادة التأهیل والتدریب  •

 .(222،ص1994في تطویرها. وربط التعلیم التقني بحاجات سوق العمل )أبو جراد،

 من 
ا
 :أهداف التعليم املنهيوأيضا

 .وتطوره ملجتمع توجهات نموه ة التي يستمد منها ا تنمية االتجاهات االيجابية لدى املتدربين الحترام العمل والنظر إليه كأحد القيم الرئيسـ •

 ة لديه.  في مجال التنمية الفردية، املساهمة في تحقيق تنمية متوازنة للقدرات الجسدية والعقليـة والوجدانية للفرد والقيم األخالقية والجمالي •

ع ومتطلبات  حاجات املجتم التعليم املنهي وبينهـا الطالب عن طريق في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية: املواءمة بين املهارات التي يحصـل علي •

واالقتصادية وكذلك املواءمة بين الحاجات القائمة واملتوقعة من مختلـف املسـتويات والتخصصات وبين برامج اإلعداد املنهي   التنميـة االجتماعيـة

 .بشكل عام

 (. 1990، ي املصر  ( العمل واإلنتاج. دمة في مختلف مجاالتيقات التقنية املستختعزيز قدرات الدارس على فهم املبادئ العلمية والتطب •

 : املنهي التعليم خصائص .3
 :تتميز برامج التعليم املنهي الناجح بعدد من الخصائص التي البد من توافرهـا لضـمان الفاعلية والكفاءة، ولعل من أهم هذه الخصائص

  .حية أخرى وبعالم العمل واإلنتاج من نا  التعليمية والتربوية من ناحيةأن تكون وثيقة الصلة باألهداف  •

وامل  • املتوازنة  التنمية  عناصر  من   
ً
عنصرا فتشكل  الشـامل  وهيكلهـا  الواسع  بإطارها  التربوية  العملية  مع  املنهي  التعليم  برامج  تنسجم  ستمرة أن 

 .لقدرات الفرد

 .ورات التكنولوجيةالوسـائل واألسـاليب ومواكبـة التطـاالستمرارية في التحديث والتطوير فـي  •

 .التكامل واملزج بين التدريب في مواقع العمل )التدريب الالمؤسس ي( والتـدريب فـي املؤسسة التعليمية )التدريب املؤسس ي •

عا • مردود  وذا   
ً
اقتصاديا يكون  ون  ل  أن  املستخدمة  التدريبيـة  األسـاليب  كفاءة  على  عادة  ذلك  من وينعكس  االستفادة  وطرق  التجهيزات  وعية 

 .لتسهيالت التدريبية املختلفةا 

التي تدعم هذه  • العلمية  واألسس  الفنية  النظرية  املعلومـات  العلمية من جهة، وبين  األدائية والتطبيقات  املهارات  بين  املهارات   التكامل والتفاعل 

 .وتشكل قاعدة لها مـن جهـة أخرى 

يكون   الناجح  املنهي  منالتعليم  وتنفيـذه  له، وتصميمه  التخطيط  ويفي  عليها  ويحافظ  البيئـة،  مع   
ً
واألمـن سجمـا السـالمة  ويـوفر  تلويثها،  بتعد عن 

 ) 19: 1995، للعـاملين والتجهيـزات )املصري 

:
ا
اقع ثانيا  :اململكة في املنهي التدريب  و

 :تطور التدريب املنهي في اململكة العربية السعودية .1

ا نشأة   يد  اململكة على  توحيد  بداية  الفني مع  والتخطالتعليم  التنمية  بدأ مسيرة  الذي  العزيز  املختلفة مللك عبد  بأنواعه  والتدريب  والتعليم  يط 

 (. 2010وتشجيع التعليم الفني والتدريب املنهي. )العمرو ، 

إعداد وتأهيل عمالة فنية ومهنية ملواكبة مستجدات تتولى  إنشاء مؤسسة عامة  التدري   وتم  الفنية مع مراكز  املعاهد  املنهي في العصر. تم دمج  ب 

 (. 2010يم الفني والتدريب املنهي" )العمرو ،مؤسسة واحدة "املؤسسة العامة للتعل

ليم العام  مع تدفق البترول في اململكة تغير نمط الحياة في املجتمع السعودي من حيا الرعي إلى حياة الزراعة والصناعة، كما زاد الطلب على التع

 هـ. 1379كما تم افتتاح أول مدرسة زراعية وتجارية في عام  هـ.1369تم افتتاح أول مدرسة صناعية عام  ة.بصورة عامة والتعليم الفني بصورة خاص
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العاملة املدربة ملواجهة الطلب هـ بإنشاء املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي، بهدف إعداد وتطوير األيدي 1400صدر مرسوم ملكي عام 

  ة.لصناعية والزراعية والتجارية لتنفيذ الخطط الخمسية  للتنمياملتزايد من قبل املؤسسات ا 
هـ، وذلك عندما أنشئت أول كلية تقنية متوسطة 1403بدأت تجربة اململكة العربية السعودية مع التعليم الفني والتدريب املنهي ما بعد الثانوي في

في اململكة تغير    ي كل من مدن جدة والدمام والقصيم، وفي عام مع تدفق البترولهـ تم افتتاح ثالث كليات تقنية متوسطة ف1404ة الرياض، وفي  في مدين

مدينت من  كل  في  تقنيتان  كليتان  أفتتحت  على،  الطلب  زاد  كما  والصناعة،  الزراعة  حياة  إلى  الرعي  حيا  من  السعودي  املجتمع  في  الحياة  أبها  ي  نمط 

 (.14هـ، ص1425نهي، املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب امل) .واإلحساء

أبرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي  نبذة عن املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي في السعودية: .2

خالل التعاون املشترك بين الجهتين   ناعات العسكرية واإلسهام في دفع عجلة تنمية القطاع وذلك من مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع الص

و  مخرجات  مع  يتواءم   بما 
ً
سعيا املؤسسة  في   برامج  العسكرية  الصناعات  توطين  مستهدفات  تحقيق  في  اإلسهام  يضمن  وبما  القطاع  قدرات  تعزيز  إلى 

 .2030سكري بحلول من اإلنفاق الع %50اململكة بما يزيد عن 

 وأصبحت املؤسسة العامة للتدريب التقني وا 
ً
، ويرى بعض الباحثين أن بداية التعليم الفني السعودية في اململكة العربية  ملنهي ضمن الكلمات األكثر بحثا

 .2020أغسطس  24مجلة الوفد االثنين,  -البوابة االلكترونية واملنهي كانت في الحجاز.

 املنهي؟املؤسسة العامة للتدريب التقني و  ما هي

الفني واملنهي بشكل خاص؛ ففي عام   التعليمية بشكل عام، والتعليم  الحركة  التأثير على مجريات  أدت عوامل متعددة في  م  1908هـ/1328حيث 

أ  استانبول، ومن  لها معلمون من  وفد 
ُ
وأ املكرمة  في مكة  فتتحت مدرسة صناعية 

ُ
العام  ا التعليم  بين  التي جمعت  الرسمية  املدارس  الفني هم  والتعليم 

 .م 1883-1881هـ، 1303-1301خالل فترة توحيد اململكة العربية السعودية املدرسة الرشيدية التي أنشئت بين عامي 

اتر، والحساب، والهندسة املسطحة، حيث كانت تقوم بتدريس مواد املقاييس، واألعداد املركبة والكسور، والخط، والرسم، وأصول مسك الدف

واملث مدرسة واملجسمة،  إنشاء  في  البداية  كانت  وكما  األحذية.،  وصناعة  والحدادة،  النجارة  ومهن  واالجتماعيات،  والعربية،  الشرعية،  والعلوم  لثات، 

العزيز في عام   امللك عبد  املرح1369صناعية بجدة في عهد  الدراسة فيها ثالث سنوات بعد  الخمس سنوات بعد هـ، ومدة  االبتدائية، ثم تالها نظام  لة 

اعية، وكما أتم  رحلة االبتدائية وكانت تسمى بالثانويات الصناعية، ثم تالها نظام األربع سنوات بعد االيتدائية، وكانت تسمى باملدارس املتوسطة الصنامل

سمى بك1381هـ/1380فتح أول مدرسة ثانوية صناعية باململكة عام 
ُ
 .لية الصناعاتم، وكانت ت

 ي في اململكة:كليات ومعاهد التدريب التقني واملنه .3

 ه ـ:1400نشئت املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي وفق مرسوم ملكي صدر عام 

 الكليات التقنية ) بنين ( •

 معاهد التدريب املهنية ) بنين (  •

 معاهد التدريب املهنية ) بنات (  •

 ة املشتركة. املعاهد والبرامج التدريبي  •

 املعاهد الصحية األهلية.  •

 ع كلية املجتم •

 كلية الجبيل  •

 بعض مشكالت التعليم الفني والتدريب املنهي:  .4

 قلة اإلقبال على املدارس واملعاهد الثانوية الفنية. حيث يتجه الطالب إلى التعليم الثانوي العام  •

 .معدالتهم ، مما يؤدى إلى ضعف مستوى الخريج عدد من امللتحقين بهذا النوع من التعليم هم من الطالب املتدنية •

 .النظرة املتدنية للتعليم الفني والتدريب املنهي من جانب الطالب وأولياء األمور واملجتمع بشكل عام  •

 .عدم توافق مناهج هذا النوع من التعليم مع متطلبات سوق العمل •

 .االفتقار إلى وجود املعلم املؤهل الكفء •

 ات ، ومحدودية القبول بالجامعبية للكليات التقنيةضعف القدرة االستيعا •

 .ضعف التكوين الثقافي لخريج هذا النوع من التعليم، مما يحد من التعامل مع التقنية •

 (2011 ،يناير  مشكالت التعليم الفنى والتدريب املنهى -  جامعة حلوان -املنتدى التربوي . )ضعف التكامل بين الجانب النظري والجانب العملي •

 

https://alwafd.news/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://eduhelwan.yoo7.com/t18-topic#28
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 ثا
ا
 :2030 السعودي العمل  سوق  :لثا

ن مواكبة التطور املستمر الذي يشهده سوق العمل السعودي تفرض على الجهات املعنية املساهمة الفعلية في تقييم ودراسة منهجيات وآليات إ 

سد هذه االحتياجات من خالل وجود كوادر   ىل إ ت املطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية، والسعي  العمل، ومراجعة وتطوير املهن والتخصصا

)شروق هشام ؤهلة قادرة على ذلك، وتقديم البرامج التدريبية التي تمكن الخريجين من اإلملام بأساسيات املهن واالحتياجات التي يطلبها سوق العمل.  م

2016 .) 

 ".2018 اكتوبر – صابرين السعو كتابة"  أنواع سوق العمل: .1

 : قسم سوق العمل حسب

 الوضع القانوني للعمل •

 العملتغطية سوق  •

 :لوضع القانوني للعمل ا •

  . أ 
ً
 .للقانون ويحصل الدفع فيه وفقا ألقساط الضمان االجتماعي والصحي السوق القانوني: ونعني به العمل وفقا

 .املنطقة الرمادية: أي العمل في السوق السوداء .ب

 الحصول على العمل دون تسديد أي قسط يعود بالنفع لصاحب العمل  ال للموظفين . .ج

 :العمل تغطية سوق  •

 : تنقسم حسب البعد الجغرافي كما يلي

 كم( 70-60السوق املحلي: العمل في مكان قريب من محل السكن ) . أ 

 .السوق اإلقليمي: يتعلق باملنطقة برمتها مثل املقاطعة .ب

 .بالبلد بأكملهالسوق القطري: يتعلق  .ج

 .السوق األجنبي: أي العمل خارج حدود البلد االم .د

 :خصائص سوق  العمل السعودي .2

السعودي  االقتصاد  أهم معالم  الخاص  القطاع  ويشكل  التأهيل،  األطر عالية  ملزيد من  التنمية  بحاجة خطط  يختص  السعودي  العمل  سوق 

 (هـ1418الرشيد ، ) .  كلفة فيفضل العمالة الوافدة ويقوم على أساس الربح و يبني حساباته على أساس خفض الت

 ي :الصعوبات التي تواجه  سوق العمل السعود .3

 . املناهج التعليمية القائمة ليست مرنة بالشكل الكافي ملتابعة التغيرات في سوق العمل •

 . أرباب العمل يطلبون املزيد من املهارة و اإلنتاجية من املواطن •

 . ة بين القطاعين الحكومي واألهليق في التخطيط للقوى العاملهناك حاجة ملزيد من التنسي •

 لسوق العمل،   دخولهم  •
ً
عند القطاعات و   فيعمل على تضخم حجم العمالة فتخرج أفواج كبيرة من املواطنين دون تأهيل مناسب مما يعكس سلبا

 .األجهزة التابعة الحكومية

  . املجتمعضعف مشاركة املرأة في مجال العمل و التي تمثل نصف   •

 )338،صم1997والهادي،  (التي ال يحتاجها سوق العمل.-لنظريةا - توفر التخصصات   •
 

 املنهجية للدراسة جراءات ال ا:  الثالث لفصلا

املتع العلمية  الحقائق  الشامل لجمع  العلمي  املنهج  الدراسة على  الدراسة وهي "اعتمدت  بأهداف وفروض  التحليلي في دراسة  لقة  الوصفي  املنهج 

 «.  SPSS»  "الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية لحالة برنامجا 

 حصائية املستخدمة: ب اإل سالياأل  .1

 .معامل االرتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي لالستبانة •

 داة الدراسة. أ ملعرفة ثبات   إختبار ألفاكرونباخ •

 إ تنظيمها التكرارات والنسب املئوية، وتحليل اجاباتهم ثم عرض النتائج والبيانات و  •
ً
 .حصائيا

 و انخفاض استجابات مفردات الدراسة على كل فقرات املحاور.أ الوسط الحسابي ملعرفة مدى ارتفاع  •
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جانب املحاور الرئيسية،  ىلإ ات عن وسطها الحسابي، االنحراف املعياري: للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقر  •

 . الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها كلما اقتربت قيمته من

 أدوات الدراسة: .2

العمل  تم إعداد استبانة موجهة ملوظفي بنك الراجحي وخريجي كليات املجتمع حول أثر تطوير املهارات املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق  

 . ململكة )منطقة عسير(با

 الجنس( –املهنة -املؤهل العلمي -الخصائص الديموغرافية )مكان العمل •

 . ( فقرة 24عدد ) •

 : (االستبانة ) وثبات أداة الدراسة صدق .3

عيد تطبيقه على  يقصد بالثبات )استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن املقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة املعامل إذا  
ُ
ا

 ( 2008)عبد الفتاح ،. نفس العينة

 الصدق الظاهري:

جراء التعديالت الالزمة  إ تم    من  ذوي االختصاص وقد    محكمين(   3)لظاهري ألداة االستبانة من خالل عرضها على عدد  من الصدق ا تم التحقق  

 في ضوء مالحظات وآراء املحكمين. 

 الصدق البنائي )االتساق الداخلي( ألداة الدراسة: 

. حيث تم حساب  من أفراد العينة(  15ا على عينة استطالعية مكونة من )تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل تطبيقه

 كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة ككل. ل معامل االرتباط 

 ثبات األداة:  .4

ل  كرونباخ لحساب معامل الثبات حيث بلغت قيمة معامل الثبات على اداة الدراسة كك الدراسة ثم استخدام معادلة ألفا  أداة   التحقق من ثبات

 وهي قيمة مرتفعة تصلح لألغراض البحث العلمي.  (81.5%)

 معامل ارتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي  (:1جدول)

معامل ارتباط  املجال  م 

 بيرسون 

الداللة  

 املعنوية 

**0.740 مدى تطوير املهارات املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق العمل. 1  0.002 

في وتطويره ومواكبة التغيير في سوق املهن السعودي.ريب العامل املنهي والحرمدى االهتمام بتشجيع وتد 2  0.825**  0.000 

. األكاديميةمدى الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي وتطويرها وتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات  3  0.872**  0.000 

بالنوعية املطلوبة يزيد معدل النمو االقتصادي. مدى إلتزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة  4  0.922**  0.000 

. التدريب املنهي في متابعة وتقييم األداء للوفاء بحاجة السوق مدى فعالية مؤسسات  5  0.858**  0.000 

 2020حصائي داد الباحثة من نتائج التحليل اإل ع إ         

يدل على وجود درجة مرتفعة   ( هذا 0.05وجميعها دال عند مستوى الداللة )ككل ممتاز      من الجدول أعاله أن معامل ارتباط بيرسون لالستبانة

من   عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  في  الثبات  والحرفية  أ من  املهنية  املهارات  تطوير  أثر  حول  باالستبانة  يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  تلبية فراد  على 

 . متطلبات سوق العمل السعودي 

 نات: يارونباخ  لقياس الثبات في البألفاك معامل (:2جدول)

معامل   عدد العبارات  املجال  م 

كرونباخ ألفا  

 0.707 5 مدى تطوير املهارات املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق العمل. 1

. كبة التغيير في سوق املهن وا مدى االهتمام بتشجيع  العامل املنهي والحرفي مل 2  4 0.704 

. األكاديميةتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات بالتعليم املنهي والحرفي وتطويره  لبول مدى الرضا والق 3  5 0.708 

يزيد معدل النمو االقتصادي. مما مدى إلتزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة 4  4 0.777 

. مؤسسات التدريب املنهي للمتدرب في سوق العمل لتقييم األداء مدى متابعة 5  6 0.703 

 0.815 24 املجموع الكلي  

 2020حصائي داد الباحثة من نتائج التحليل اإل عإ           

يث تراوحت معامالت يتضح من خالل الجدول أعاله أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مقبولة بشكل عام لجميع محاور االستبانة، ح

األول ) املحور  بين  ).   (0.707الثبات ما  الخامس  ) (0.703واملحور  بلغ  ألفاكرونباخ  الكلي لالستبانة بطريقة  الثبات  أن معامل  وعليه  (.  0.815، نالحظ 
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درجة   لوجود  السابقة  النتائج  تم مرتفعة  تشير جميع  التي  البيانات  في  الثبات  العينة  من  أفراد  قبل  وتحليلها   ،جمعها من  عليها  االعتماد  يمكن  وعليه 

 يمها على مجتمع الدراسة. وتفسير نتائجها وتعم

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة: الفصل الرابع: 

افية .1    :عرض البيانات الديمغر

 حسب مكان العمل  :(3جدول)

 النسبة املئوية  التكرار  مكان العمل: 

 16 8 عسير  محايل  الراجحي بنك

 10 5 أملع  رجال الراجحي بنك

 8 4 أبها  الراجحي بنك

 30 15 أملع  رجال املجتمع كلية

 36 18 عسير  محايل  املجتمع كلية

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                     

فراد العينة يليها بنك  أ ( من  %66نسبتهم )ة من كليات املجتمع بمنطقة عسير حيث بلغت  ( أن غالبية أفراد العين3يتضح من الجدول أعاله رقم )

بنسبة) عسير  محايل  أملع%16الراجحي  رجال  بنك   .)  (10%)،  ( أبها  الراجحي  بنك  الواحد  مع  (.%8بينما  الفرع  في  الكلي  املوظفين  عدد  قلة    مالحظة 

 . واعتمادهم على التقنية
 

 املؤهل العلمي  :(5جدول)

 املئوية النسبة  التكرار  املؤهل العلمي 

 74 37 دبلوم 

 24 12 بكالوريوس

 2 1 ماجستير 

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                       

( .  %24بكليات املجتمع، و بكالوريوس نسبة )( %74م حيث بلغت نسبتهم )( أن غالبية أفراد العينة من حملة الدبلو 5يتضح من الجدول أعاله رقم )

 . موظف بالبنك  (%2) بنسبة واملاجستير

 حسب املهنة  :(6جدول)       
 النسبة املئوية  التكرار  املهنة 

 6 3 مدير نائب

 4 2 قسم  مشرف

 12 6 محاسب 

 78 39 خريج 

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                       

نائب  (. و%12نسبة ) محاسب( بكليات املجتمع، و %78حيث بلغت نسبتهم ) الخريجين( أن غالبية أفراد العينة من 6يتضح من الجدول أعاله رقم )

 . (%4)ومشرف قسم (.%6)مدير

 حسب الجنس :(7دول)ج       
 النسبة املئوية  ر التكرا الجنس 

 38 19 ذكر

 62 31 أنثى 

Total 50 100 

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية                                     

 ( . %38) والذكور ليات املجتمع، ( بك%62حيث بلغت نسبتهم ) اإلناث( أن غالبية أفراد العينة من 7يتضح من الجدول أعاله رقم )

 



 فائقة األمين                                         باململكة العربية السعودية في منطقة عسير   والحرفية وتلبية متطلبات سوق العمل مدى تطوير املهارات املهنية  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 437-451 
446 

 

 :نتائج فرضيات الدراسة .2

أو مقاييس اليكرت   (Rating Scale) وهي املقاييس الخاصة بالتقييم (Ordinal Scale)   املقياس املستخدم في الدراسة، املقياس الرتبي أو الترتيبي

 .(2008)عز عبد الفتاح، . وافق،ال أوافق بشدة أ أوافق بشد، أوافق، محايد، ال  .(Liker Scale) الخماس ي

افات املعيارية إل التكرارات والنسب  :(8جدول )   ولىاأل فراد عينة الدراسة على كل فقرة من عبارات الفرضية أستجابات املئوية واملتوسطات الحسابية واإلنحر

 "أثر تطوير املهارات املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق العملالتي تنص على" 

املهنية والحرفية و تلبية متطلبات سوق  تطوير املهارات  : الفرضية األولى

 العمل. 

افق   أو

 بشدة

افق  افق  محايد أو ال  ال أو

افق   أو

 بشدة

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

 ا

ي  ر
عيا

امل
ف 

را
نح

اال
 

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام 
لع

ه ا
جا

الت
 ا

د العد   العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

( في سوق املهن  2020) يعد تدريب العمالة املهنية والتقنية من أولويات رؤية -1

 السعودي. 

29 6 2 0 0 4.73 

 

 دال عند 0.000 0.560

0.05 78.4 16.2 5.4 0 0 

تقدم الدولة الدعم الالزم للبرامج التدريبية لتطوير املهارات. -2  25 11 0 1 0 4.62 

 

 دال عند 0.000 0.639

0.05 67.6 29.7 0 2.7 0 

 مما يؤدي لتحسين  . مهاراته تطوير في  والحرفي ي املنه العامل  لدى   رغبة توجد  -3

 األداء.

25 10 2 0 0 4.62 

 

 دال عند 0.000 0.594

0.05 67.6 27 5.4 0 0 

 دال عند 0.000 0.723 4.24 0 1 3 19 14 عامليا.  التطور  ملواكبة  والحرفي  املنهي للعمل  تدريبية حاليا دورات  توجد  -4

0.05 37.8 51.4 8.1 2.7 0 

 دال عند 0.000 0.315 4.89 0 0 0 4 33 واإلبداع. املهارة يؤدي الي املناسب املكان في املناسب الشخص توظيف  -5

0.05 89.2 10.8 0 0 0 

افقة  4.62 مجموع متوسطات الفرضية األولى   مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

لفرضية األولى التي تنص على" نتائج ا باإلحصاءات الوصفية لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت الخاص  عاله أ يبين الجدول 

   ( 0.05وهي أصغر من )   Sig  (0.000)أن من خالل الجدول السابق نالحظ قيمة  أثر تطوير املهارات املهنية والحرفية على تلبية متطلبات سوق العمل"  

تقبل داللة    والتالي  توجد  بين درجات  إ الفرضية ألنه  املإ حصائية  تطوير  واقع  العينة حول  السوق.  جابات  وتلبية متطلبات  والحرفية  املهنية  مما هارات 

 صحة الفرضية.و ثبات  ىلإ يشير 

افات املعيارية الستجابات (: 9جدول ) تي  ال الفرضية  الثانيةة على كل فقرة من  فراد عينة الدراسأالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 " مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي ىل إاالهتمام بتشجيع وتدريب العامل املنهي والحرفي وتطويره يؤدي تنص على "

تدريب العامل املنهي والحرفي ويؤدي الي  االهتمام ب   :الفرضية  الثانية

. مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي  

افق   أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

افق   ال أو

 بشدة

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

 ا

ي  ر
عيا

امل
ف 

را
نح

اال
 

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام 
لع

ه ا
جا

الت
 ا

د العد   العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.731 4.49 0 0 5 9 23 والحرفية. املهنية املهارات  لتنمية مستقبلية توجهات  توجد-6

0.05 .262  24.3 13.5 0 0 

 سوق  في   لالنخراط   واملهنية الفنية العمالة  بتشجيع   املختصة الجهات  تقوم-7

 العمل 

 دال عند 0.000 0.800 4.16 0 1 6 16 14

0.05 37.8 43.2 16.2 2.7 0 

 عند دال  0.000 1.134 3.22 2 9 10 11 5 والحرفي  املنهي العمل   تشجع ال السعودي املجتمع ثقافة-8

0.05 13.5 29.7 27 24.3 5.4 

 دال عند 0.000 0.750 4.22 0 1 4 18 14 التنموية  األهداف لتحقيق  والحرفي املنهي بالتعليم الدولة  تهتم -9

0.05 37.8 48.6 10.8 2.7 0 

افقة  4 مجموع متوسطات الفرضية الثانية   مو
 

 2020مليدانية املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة ا

. أظهرت نتائج الفرضة الثانية التي تنص على  لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجالعاله الخاص باإلحصاءات الوصفية  أ يبين الجدول  

 Sigمة  لسابق نالحظ قيأن من خالل الجدول ا   مواكبة التغيير في سوق املهن السعودي".    ىل إ أن "االهتمام بتشجيع وتدريب العامل املنهي والحرفي يؤدي  

بينما الفقرة رقم   مما يدل على موافقة أفراد العينة على فقرات املحور وأن االهتمام والتشجيع يؤدي ملواكبة التطور،  ( 0.05وهي أصغر من )   (0.000)
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حصائية إ توجد داللة  حيثقبل الفرضية التالي تبو  والحرفي، املنهي العمل تشجع ال السعودي  املجتمع ( حصلت على درجة موافقة متوسطة بأن ثقافة8)

 صحة الفرضية.و ثبات  ىلإ جابات العينة. مما يشير إ بين درجات 

افات املعيارية الستجابات أالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية و (: 10جدول ) التي   الفرضية  الثالثةفراد عينة الدراسة على كل فقرة من االنحر

 األكاديمية ول بالتعليم املنهي والحرفي وتطويرها يؤدي الي  تكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات : الرضا والقبتنص على

لي  تكافؤ  إيؤدي   الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي : الفرضية  الثالثة

. األكاديميةفرص التشغيل مقارنة بالتخصصات   

افق   أو

 بشدة

افق  ال  محايد أو

افق   أو

ال 

افق   أو

 بشدة
لو 

ا
بي

سا
لح

ط ا
س

 

ي  ر
عيا

امل
ف 

را
نح

اال
 

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام 
لع

ه ا
جا

الت
 ا

د العد   العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.875 4.11 0 2 6 15 14 (2030) اململكة رؤية أهداف يحقق  مما والحرفي املنهي بالعمل  رضا يوجد-10

0.05 37.8 40.5 16.2 5.4 0 

 دال عند 0.000 0.647 4.57 0 0 3 10 24 للدخل  آخر كمصدر  والحرفي املنهي  بالتعليم االلتحاق  في  رغبة لديك  توجد-11

0.05 64.9 27 8.1 0 0 

 دال عند 0.000 0.692 4.51 0 1 1 13 22 .  الحالية  السعودي املجتمع طموحات   والحرفية املهنية  الوظيفية تحقق -12

0.05 59.5 35.1 2.7 2.7 0 

 بالوظائف   مقارنة مخاطر أكثر والحرفية  املهنية الوظيفة أن تعتقد-13

 األكاديمية 

 دال عند 0.000 1.002 3.68 0 4 14 9 10

0.05 27 24.3 37.8 10.8 0 

لسد    الوطنية املهنية العمالة بمهارات  السعودي العمل  سوق  يعترف -14

 الحاجة. 

14 11 8 4 0 3.95 1.026 000.0  دال عند 

0.05 37.8 29.7 21.6 10.8 0 

افقة  4.2 مجموع متوسطات الفرضية الثالثة   مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

التي تنص على    لفرضة الثالثةلحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا عاله الخاص باإلحصاءات الوصفية  أ يبين الجدول  

أن من خالل الجدول السابق نالحظ قيمة   األكاديميةتكافؤ فرص التشغيل مقارنة بالتخصصات    ىلإ أن " الرضا والقبول بالتعليم املنهي والحرفي يؤدي  

Sig  (0.000)   ( 0.05وهي أصغر من)   العينة على فقرات املحور وأن يزيد فرص تشغيل العمالة نهي  درجة الرضا بالتعليم املمما يدل على موافقة أفراد 

بالتخصصات   مقارنة  يشير  األكاديميةاملهنية  مما  العينة.  اجابات  درجات  بين  احصائية  داللة  توجد  حيث  الفرضية  تقبل  وبالتالي  ص  ىلإ ،  حة ثبات 

   اديمي.ك ( وأن املنهي يتعرض ملخاطر أكثر من األ3.68( حصلت على درجة موافقة متوسطة )13وفي الفقرة رقم ) الفرضية.

افات املعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة على كل فقرة من  (: 11جدول ) التي    الفرضية  الرابعةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 ادي. : التزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي لزيادة معدل النمو االقتص تنص على
:عة الفرضية  الراب  

التزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي   

. لزيادة معدل النمو االقتصادي  

افق بشدة أو افق  افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة
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سا

لح
ط ا

س
لو

 ا

ي  ر
يا

ملع
ف ا

را
ح

الن
 ا

لة 
دال

 ال
ى و

ست
 م

ام
لع

ه ا
جا

الت
 ا

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

% % % % % 

 دال عند 0.000 0.895 3.76 0 2 14 12 9 اململكة  مدن مستوى  على والتقني  املنهي للتدريب مؤسسات توجد-15

0.05 24.3 32.4 37.8 5.4 0 

 عنددال  0.000 0.750 4.22 0 1 4 18 14 األداء.  مستوي   لرفع  واملعارف. باملهارات وتزويدهم والحرفين املهنيين تطوير يتم-16

0.05 37.8 48.6 10.8 2.7 0 

 التنمية مما يؤدي الي تحقيق  .ماهرة وطنية عمالة بتوفير التدريبية املؤسسات تلتزم-17

 املستدام 

 دال عند 0.000 0.821 4.22 0 2 3 17 15

0.05 40.5 45.9 8.1 5.4 0 

 دال عند 0.000 0.796 4.24 0 2 2 18 15 املرجوة  األهداف مما يحقق . متطورة تدريب وسائل التدريب مؤسسات توفر-18

0.05 40.5 48.6 5.4 5.4 0 

افقة 4 مجموع متوسطات الفرضية الرابعة  مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

لفرضة الرابعة التي تنص على  بية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا الحساالوصفية لحساب املتوسطات عاله الخاص باإلحصاءات أ يبين الجدول 

أن من خالل الجدول السابق نالحظ  أن " التزام مؤسسات التدريب بإعداد عمالة وطنية ماهرة بالنوعية املطلوبة يؤدي لزيادة معدل النمو االقتصادي". 

) Sig  (0.000)قيمة   أصغر من  أفر مما يدل على   (0.05وهي  املحور موافقة  العينة على فقرات  الوطنية من وأن  ،  اد  العمالة  بتأهيل  املؤسسات  التزام 

يزيد والحرفيين  وبالتالي  املهنين  الفرد  دخل  االقتصادي   ارتفاع  مستوى  النمو  داللة  معدل  توجد  الفرضية حيث  تقبل  وبالتالي  درجات  إ ،  بين  حصائية 

 رضية.ثبات صحة الف ىل إ جابات العينة. مما يشير إ 



 فائقة األمين                                         باململكة العربية السعودية في منطقة عسير   والحرفية وتلبية متطلبات سوق العمل مدى تطوير املهارات املهنية  

Global Journal of Economics and Business, 9(2) (2020), 437-451 
448 

 

افات املعيارية الستجاباتالتكرارات والنسب املئو (: 12) جدول  فراد عينة الدراسة على كل فقرة من الفرضية  الخامسة أ ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 باحتياجات سوق العمل ي بمتابعة وتقييم األداء يؤدي الي الوفاء فعالية مراكز التدريب املنه التي تنص على :
: الفرضية  الخامسة   

سوق العمل. في داء تقييم األ املتابعة لفعالية مؤسسات التدريب املنهي في    
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د العد  العدد  العدد  العدد  العدد  

% % % % % 

 دال عند 0.000 1.104 3.95 1 4 5 13 14 األداء.  كفاءة  ملعرفة العمل. سوق  في للمهنين دورية متابعة توجد-19

0.05 37.8 35.1 13.5 10.8 2.7 

 دال عند 0.000 0.976 4.14 1 3 0 19 14 .  القصور أوجه ملعرفة  املتدرب أداء تقييم يتم-20 

0.05 37.8 51.4 0 8.1 2.7 

 التشغيل فرص لتكافؤ العمل وسوق   دريبالت مؤسسات بين تنسيق يوجد-21

 واألكاديمية.  املهنية للتخصصات

 دال عند 0.000 1.002 3.68 0 5 11 12 9

0.05 24.3 32.4 29.7 13.5 0 

 دال عند 0.000 1.170 3.73 0 9 4 12 12 العمل.  سوق  احتياجات لتالئم فعالة غير واملنهي التقني التدريب برامج -22

0.05 32.4 32.4 10.8 24.3 0 

 دال عند 0.000 0.799 4.03 0 2 5 20 10 عالي.  أداء بمستوى   عمله يؤدي  أن والحرفي املنهي التعليم خريج يستطيع-23

0.05 27 54.1 13.5 5.4 0 

 ل عنددا 0.000 0.928 3.97 0 4 4 18 11 .  الحالية العمل سوق  احتياجات مع تتوافق تدريبة دورات تقديم يتم-24

0.05 29.7 48.6 10.8 10.8 0 

افقة 3.9 مجموع متوسطات الفرضية الخامسة   مو

 2020املصدر: من إعداد الباحثة من بينات الدراسة امليدانية 

تنص   التي  لفرضة الخامسةالوصفية لحساب املتوسطات الحسابية لكل بند لكل مجال. أظهرت نتائج ا عاله الخاص باإلحصاءات  أ يبين الجدول  

أن "م األداء والعلى  متابعة وتقييم  في  املنهي  التدريب  فعالية مراكز  العمل".  دى  باحتياجات سوق  السابق نالحظ قيمة  وفاء  الجدول    Sigأن من خالل 

املحور، وأن   (0.05وهي أصغر من ) (0.000) العينة على فقرات  أفراد  ا مما يدل على موافقة  املتدرب ومعرفة مستوى  الداء يساعد في متابعة وتقييم 

السوق  الوفاء بمتطلبات  الفرضية حيث توجد داللة  التعرف على مدى  بين درجات  إ ، وبالتالي تقبل  العينة. مما يشير  إ حصائية  ت صحة  ثبا  ىل إ جابات 

 الفرضية. 

 : النتائج والتوصيات

 أ
ا
   :: النتائـج وال

قبل    من 
ً
إجماعا أن هنالك  الدراسة  نتائج  العينة من موظفيأ أوضحت  املجتمع  فراد  كليات  الراجحي وخريجي  بنك  املهارات  مدى    حول ن  تطوير 

 وإن اختلفوا في درجة موافقتهم على تلك املعايير، وفيما يلي استعراض ألهم النتائج:  ،املهنية والحرفية وتلبية متطلبات السوق السعودي 

)إ توجد داللة    • املعنوية  املنهي والحرفي   االهتمام بتطويرأن    "الدراسة،جابات عينة  إ بين متوسطات    (0.05حصائية عند مستوى  العامل  وتدريب 

 .يتفقون على أن ثقافة املجتمع السعودي ال تشجع العمل املنهي مواكبة التغيير املستمر في سوق املهن السعودي، و  ىلإ يؤدي 

)إ توجد داللة   • املعنوية  بين متوسطات د 0.05حصائية عند مستوى  أ إ رجة  (  الدراسة،  املن هناك رضا وقبول بجابات عينة  ورغبة في   نهي  التعليم 

 أكثر مخاطر من النظرية.  ن الوظيفة املهنيةأ  بعضعتقد البينما ي ،يد من فرص تشغيل العمالة املهنيةيز التطوير مما 

بتأهيل   التدريب  ات مؤسسمن  التزام  هناك  ، وأن  جابات عينة الدراسةإ ( بين متوسطات درجة  0.05حصائية عند مستوى املعنوية )إ توجد داللة   •

 مستوى دخل الفرد وبالتالي يساهم في زيادة معدل النمو االقتصادي .من يزيد مما العمالة الوطنية من املهنين والحرفيين 

)إ توجد داللة   • املعنوية  بين متوسطات درجة  0.05حصائية عند مستوى  التدريب  الدراسة عن مدى  جابات عينة  إ (  متابعة    فيفعالية مؤسسات 

  وغير فعالة للوفاء بحاجة السوق. وهي محدودة ملتدرب م ا وتقيي

 
ا
 التوصيات:  :ثانيا

 املستوى الالئق خرجت الورقة بعدد من التوصيات أبرزها:   املنهي والحرفي علىوعلى ضوء النتائج السابقة والنهوض بالتعليم 

 سوق العمل.  في زيادة وعي وثقافة املجتمع السعودي بتشجع العمل املنهي •

 املعرفي بمفاهيم العمل املنهي.  ملام باملجالواإلأهمية العمل املنهي والحرفي ملجتمع با حث   •

 ستثمار رأس مال بشري يزيد معدل النمو االقتصادي. إ عتباره إب (2030) اململكة رؤية  لتحقيق أهداف العمالة الوطنيةتطوير وتأهيل ضرورة  •

 لسد حاجة السوق الضرورية.وتطويره  لي للعمالة املهنية داء الفعت التدريب متابعة وتقيم مستوى األ على مؤسسا •
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املهن • للعمالة  املادي  بالتحفيز  الباحثة  العالوات  توص ي  الوطني و في  تؤثر    باعتبارهاية والحرفية من خالل  التنمية  مما  رات  يالتغيالتحول  يساهم في 

 نسبة البطالة.  تقليلو 

 : عاملراج

 :
ا
 :العربية راجعاملأوال

 فلسطين. . رابطــة الجامعیين .الخلیـل ". تطــویر التعلــیم املهنــي والتقنــي فــي فلسطين واقــع وطموحــات"  .( 1994) .حمـد یوسـفأبـو جـراد، م .1

 . (124) :مجلة النور  ".نظام التعليم عن يعد يسهم في حل أزمات البطالة والفقر والهجرة " .(2001) .حولي،علي .2

راض ي،  ،سعيد .3 أحمد  الحياتية  "(.  2017)  وائل  واملهارات  العملية  املهارات  لتنمية  الصناعية  الثانوية  باملدرسة  الفني  العامل  إعداد  برنامج  تطوير 

 (.29) :املجلة التربوية ".املرتبطة بسوق العمل

أحمد علي خلف للا  ،العتيبي .4 الدعجاني،  نايف  )عبد للا غازي  للدرجة مالئمة  "   (.2018.  العامة  املؤسسة  باململكة برامج وخريجي  املنهي  تدريب 

 (.41) ".العربية السعودية

 . 560. ص SPSS“مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام " (.2008. )عبد الفتاح ،عز .5

  .ض املرحلة ويفي بمتطلبات التنمية، مجلة الرياندوة حول "التدريب التقني واملنهي«: نحتاج صناعة جيل مؤهل يقود (. "2017. )محمد ،الغنيم  .6

الشرقية"  .(1419)  .أسامة  الكردي، .7 املنطقة  بالتطبيق على  السعودية  العربية  باململكة  الوطنية  املصانع  إحتياجات  وتلبية  التقنية  ورقة "الكليات   .

العربي لدول الخليج اللقاء الثالث ملمثلي الجامعات وقطاع التعليم ورؤساء الغرف التجارية الصناعية في دول الخليج. مكتب التربية   ىلإ عمل مقدمة ا

 العربي بالرياض. 

.طرابلس:   1ط  .العربي  منظمة العمل العربية، مكتب العمل -املركز العربي للتدريب املنهي وإعداد املـدربين  .املعلم املنهي"(. "1990املصري، منذر. ) .8

       .ليبيا

املنه"   (.2010. )منذر واصف  ،املصري  .9 والتدريب  للتعليم  العربية  التقني واملنهي واحتياجات   -ي والتقنياالستراتيجية  التدريب  العربي حول  املنتدى 

 ". سوق العمل

العمل، .10 التدريب التقني واملنهي واحتياجات سوق  العربي حول  الرحمن العمرو نائب 2010، يناير)18  –  16الرياض،    املنتدى  (. تقديم صالح عبد 

 .التطويرمحافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي للتخطيط، و 

العمل في مصر وبعض الدول املتقدمة"  .(2002)    .عادل مصطفى  ،مهران .11 الصناعي وسوق  الفني والتدريب  ".التعليم   . بحث مقدم ملؤتمر التعليم 
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Abstract: The study aims to identify the reality of developing vocational and professional skills and meeting 
the requirements of the labor market, by application to (Al-Rajhi Bank - Community Colleges) - Aseer region 
in the Kingdom of Saudi Arabia. In order to achieve the goals of Vision 2030 calling for the creation and 
development of vocational education, the questionnaire was used to collect information on a random sample 
from Al-Rajhi Bank branches (Rijal Almaaheil Asir-Abha), and a random sample was selected that included a 
number of (20) employees and graduates of community colleges. In Tihama, who numbered (41) graduates, 
the questionnaire was distributed to them, and (50) were retrieved by 82% of the total number, and it was 
relied upon and (11) questionnaires were excluded from the statistical analysis. 81.5%). Likewise, the 
validity of the hypotheses, the development of professional and professional skills depends on the opinions 
and trends of the sample, as they are the target of training and rehabilitation, and it is evident through the 
findings of the study that there is a positive statistical relationship between developing professional skills 
and meeting market requirements in the Kingdom. Also, this study is a distinguished contribution by 
focusing on vocational and professional education, and encouraging national cadres on the importance of 
professional work to contribute to achieving sustainable development. And a solution to the problems of 
technical employment in light of the needs of the labor market in the Kingdom. 

Keywords: professional and craftsmanship; labor market; Asir area. 
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