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 ملخص

جيه وإعداد الخريجين في تو فاعلية التدريب الميدانيالتعرف على هدفت هذه الدراسة الى 

لمناسبته لطبيعتها، وقام بتصميم استبانة تكونت من  الكمياتبع فيها الباحث المنهج لسوق العمل، 

تعاون المؤسسة التدريبية  درجةمحاور رئيسية وهي، المحور األول:  ة، غطت ثالثل  ا( سؤ43)

بشروط المؤسسة  متدربالتزام ال درجةخالل فترة تدريبه العملي فيها، المحور الثاني:  متدربمع ال

بعد  حصل عليها المتدربيالفائدة التي  درجةالتدريبية اثناء تدريبه العملي فيها، والمحور الثالث: 

بعد عرض الستبانة على عدد من المحكمين  درب فيها.تلقيه التدريب العملي في المؤسسة التي ت

من خالل برنامج بالستبانة  صمن صدقها وثباتها، قام الباحث بتصميم نموذج الكتروني خا والتأكد

ون من كافة يف، وارساله عبر رسائل الهاتف القصيرة لمجتمع الدراسة والذي تك  ارجوجل د

 2018-2014األعوام الخمسة من جامعة النجاح الوطنية في  عالم فيواإل القتصادخريجي كليتي 

خريجا، ( 464استجاب منهم ) :( يوما13لمدة )وانتظار استجاباتهم ( 3791والذين بلغ عددهم )

، حيث شكلوا فرص تدريب عملي في عدد من المؤسسات على( خريجا حصلوا 222من بينهم )

مصدرا لوصول الدراسة الى و غير احتمالية بالطريقة القصديةعينة وهي  عينة الدراسةفيما بعد 

 تحليل التباين الحادي( وT-testالتكرارات والنسب المئوية، واختبار )الباحث  استخدم، وهدافهاأ

(ANOVA) . أظهرت النتائج تعاون المؤسسات التدريبية مع المتدربين في تهيئتهم لسوق العمل

mailto:rafidr@najah.edu
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شروط المؤسسة ب نت كذلك التزام المتدربوفق نظام تدريبي واضح وبيئة عمل مناسبة، وبي  

على  ول المتدربصلت الدراسة كذلك الى حصوتو نظامها وقوانين العمل فيها.التدريبية واحترام 

مالءمتها مع مهن  قدراته ودرجةب يف المتدربا: تعر%( من بينه94عديدة بلغت نسبتها )فوائد 

، واشارت النتائج نفسه في سوق العملعلى تسويق  المتدربقدرة ، وزيادة المستقبل ومتطلباتها

 اوتدربعلى فرص عمل في المؤسسة التي %( من المتدربين 22.5حصول ما نسبته )كذلك الى 

هميته بين أوساط الطلبة، وتعزيز دور ضرورة نشر ثقافة التدريب وأ إلىة وصت الدراسوأفيها. 

نشاء قاعدة بيانات خاصة لتنسيق مع المؤسسات التدريبية، وإوحدات التوظيف في الجامعات ل

وتكريم عطائهم األولوية لفرص عمل محتملة، لذين تلقوا تدريبا لدى المؤسسات وإا بالمتدربين

 لفاعلة في مجالت تدريب الخريجين لتعاونهم في مجالت التدريب.المؤسسات ا

 الخريج، شخصية بناء الخريج، تهيئة العملي، التدريب الميداني، التدريب الكلمات المفتاحية: 

 الخريجين تدريب والعالم، القتصاد خريجو العمل، سوق

 

Abstract 

As the title indicates, the aim of this study was to identify the 

effectiveness of field training in preparing for the labor market as 

perceived by An-Najah National University economics and journalism 

graduates. To that end, the researcher has used the analytical descriptive 

approach. He developed a 43- item questionnaire, covering three main 

domains:  the extent of the training institution’s cooperation with the 

graduates during the practical training period, the extent of commitment of 

the graduates to the work environment conditions of the training 

institution, and the extent of the benefits obtained by the graduates after 

completion of the training in the institution. After presenting the 

questionnaire to a number of referees to test its validity, the researcher 

produced an electronic form, using the Google Drive program. He then 

sent it via SMS to all the study population: all graduates of the Faculty of 

Economics and Journalism (3,791) who graduated between 2014-2018.  Of 

the total number of graduates, who responded (464), 222 graduates 

received practical training opportunities in a number of institutions, where 

they formed a source of access to the study goals.  For data analysis, the 

researcher used the frequencies, percentages, T-test and One-way 

ANOVA. After data analysis, it was found that the training institutions 

were cooperative with the trainees in preparing them for the labor market 

in accordance with a clear training program and an appropriate work 
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environment. The results also showed the graduates' commitment to the 

conditions of the training institution and respect of its culture and labor 

laws. It was also found that the fresh graduates got a number of benefits. 

About 94% of them said that practical training allowed them to discover 

their potentials and know the extent of their suitability   for future careers 

as well as the expectations of these careers. They also said that the training 

allowed them to learn how to market their skills and competencies.  The 

results also showed that more than 20% of these trainees were employed 

in the same institutions they had received training in. In the light of these 

findings, the researcher recommends dissemination of a culture of training 

among students, enhancement of the role of university recruitment/ career 

units to coordinate with training institutions, creation of a database for 

graduates who have received training in institutions. This is in addition to 

giving priority to potential jobs and honoring institutions active in the field 

of training of university fresh graduates. 

Keywords: Field Training, Practical Training, Graduates' 

Qualification, Job Market, Economic and Journalism Graduates, 

Graduates' Training. 

 مقدمة

مناسبة  درجةالحديث عن  افيه يدورالتي معظم لقاءاتهم رباب العمل في كثيرا ما يتذمر أ

 ينهلية الخريجبعدم أ صواتهمألتعلوا مؤسسات، لهم الخريجي الجامعات للوظائف التي توفرها 

 ويلقون تهم.تهم وقوة شخصياتهم العملية وكفاءالقصور في خبر ، وذلكللحصول على فرص عمل

لون الجامعات م  حأخرى. فتجدهم ي  تارة أنفسهم  على الجامعات تارة وعلى الطلبةبالتقصير باللوم 

سهاالتخصصات  مع مواءمة حاجتهوالعمل سوق مسؤولية عدم دراستهم   ،الجامعاتهذه  التي تدر 

ق للخريجين في تنسي عدم مساعدتهم وكذلك عالية،بهدف تزويده بخريجين مؤهلين للعمل بكفاءة 

الخريج الذي ل يبحث عن فرص كذلك يلومون و .التدريب العملي لهم مع مؤسسات المجتمعبرامج 

في محاولة لتطبيق ما تعلمه  دراسته الجامعية وبعد التخرجثناء في المؤسسات ذات العالقة أتدريب 

  شخصيته.صقل مهاراته و من علوم نظرية وتنمية

( من خالل مركز العالم 2015ادعاء ارباب العمل نتائج تقرير أعده )فقهاء وآخرون،  ويدعم

والتنمية )اوارد( بعنوان: "فجوة المهارات والتنمية في األراضي الفلسطينية العربي للبحوث 

% من أصحاب العمال يواجهون صعوبات في ملء الوظائف 80المحتلة"، والتي جاء فيها أن 

% من الشركات تجد نفسها مجبرة على تعيين موظفين ل يمتلكون الحد األدنى 58الشاغرة، وان 

نتقد التقرير الفجوة في العالقة بين ارباب العمل والمؤسسات التعليمية، من متطلبات الوظيفة. وا
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% من الخريجين قالوا بأنهم لم يتلقوا أي توجيه اثناء تعليمهم متعلق بالعمل او 60وبين كذلك ان 

محور ولن الخريج هو  من الخريجين فقط لديهم الهتمام بالتدريب.% 30وان  ،بسوق العمل ككل

التعليمية ومخرجها الذي تسعى الجامعات من خالله لالرتقاء الى مستوى عال من المنافسة العملية 

تطبيق الى هدف والذي يلتدريب العملي لكبرى ال األهميةالجامعات  في سوق العمل، استشعرت هذه

ا أعدتهسية التي المعلومات والمفاهيم النظرية التي يتعلمها الطالب الجامعي من خالل الخطط الدرا

في  مؤهلتخريج طالب جامعي  ىوالتي تؤول في نهاية المطاف ال ،لكل تخصص الجامعات

الخارجي، ى المستويين المحلي او مؤسسات العاملة علالالحصول على فرصة عمل في احدى 

ويؤدي كذلك الى مساهمة المؤسسات التدريبية في صقل شخصية الخريج وإعداده لالنخراط في 

 سوق العمل.

 العملي التدريب فاعلية لقياس أداة ( في دراسته بعنوان: "تطوير2015)قدادة،  أيدهوهذا ما 

همية بان الجامعات تنبهت ألوالذي قال سعود"،  بجامعة الملك والفندقية السياحية الدارة لطالب

في جسر الهوة بين الجانب النظري والجانب العملي ليكتسب المتدرب مهارات  العمليالتدريب 

لتطبيق النظريات والمفاهيم، لدرجة ان بعض الجامعات اقرت مادة التدريب العملي وقدرات 

كمتطلب من متطلبات التخرج ألهميته في تأهيل الخريجين لالنتقال من الحياة الكاديمية الى الحياة 

 العملية، ليصبحوا كوادر بشرية مؤهلة ومنافسة في سوق العمل. 

(  حول الجامعة والستعداد الوظيفي، Oliver & Kleinman, 2015وفي دراسة اجراها )  

يقول فيها بان الشهادة الجامعية لم تعد تكفي لدخول الفرد لعالم العمال والحصول على أجور 

عالية، ومن هنا يأتي دور المرشدين في توجيه الفراد نحو األدوات والستراتيجيات التي تساعد 

الستعداد الوظيفي بعد الجامعة يعد من المواضيع الساخنة في نقلهم للحياة العملية، ويقول بان 

في جامعة هارفرد  2014والمهمة لدرجة ان البيت األبيض في أمريكيا عقد لقاء في بداية العام 

لمناقشة موضوع ارشاد الطلبة والوصول الى قرار شجاع وقيادي لخدمة الطلبة جنبا الى جنب مع 

 حقيقية في سوق العمل. قدراتهم ومهاراتهم وربطها مع فرص

، دراسته الجامعية او بعد تخرجهثناء سواء كان ذلك أللطالب ية التدريب العملي ونظرا ألهم

من حيث تنسيق العالقة برمتها أنشأت بعض الجامعات مراكز ودوائر فيها تتابع العملية التدريبية 

فاعلة تستطيع من خاللها تزويد بناء قاعدة بيانات تنظم عملية تدريب المؤسسات، ووما بين الطلبة 

بالتنسيق مع المؤسسات وكليات المؤسسات بطلبة مناسبين لها وفق مواصفات يتم اعدادها مسبقا 

العملي  دريبفي موضوع الت ولت جامعة النجاح الوطنية في فلسطين اهتماما واضحا  وقد أ الجامعة.

لتسهيل عملية التدريب والتنسيق مع المؤسسات  أسست الجامعة مركزين األخير، حيثفي العقد 

مركز  ،والثاني .وحدة التوظيف وشؤون الخريجين لمتابعة خريجي الجامعة ،ولاأل: ذات العالقة

 .لبة المسجلين في الجامعةالتدريب العملي للط

 وحدة التوظيف وشؤون الخريجين

 تماشيا   2005أسست جامعة النجاح الوطنية وحدة التوظيف وشؤون الخريجين في نهاية العام 

من حيث ة التعليمية فيها ومتابعة لخريجي الجامعة مع رؤيتها في الهتمام بمخرجات العملي
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ومساعدتهم كذلك في الحصول على فرص  ،وتأهيلهم على مهارات يطلبها سوق العمل ،تدريبهم

والتواصل معهم أينما كانوا، ومساعدة الباحثين  ،بهدف تهيئتهم لسوق العمل مناسبعمل وتدريب 

 .بسهولة إليهمعن موظفين في الوصول 

 مركز التدريب العملي

لينسجم مع رؤيتها في رفد الوطن والمنطقة بالقوى  2011قامت الجامعة بتأسيسه في العام 

منافسة على للن الطالب من تطبيق ما تعلمه من علوم نظرية تؤهله البشرية المؤهلة التي تمك  

وفي مقابلة مع الدكتور عامر الهموز، مدير مركز التدريب الوظائف التي يوفرها سوق العمل. 

جلها تم تأسيس المركز اف التي من أهد، وضح ال2018كانون اول 10بتاريخ  العملي في الجامعة

على الخطط  جتمع األعمال بما ينعكس إيجابا  ت بين الجامعة ومتوثيق العالقا والمتمثلة في 

وتمكنهم من  ،كساب الطلبة المهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العملإ، والدراسية

إعطاء الطلبة الفرصة الكـاملة ، وتمع األعمال بصورة بنَّـاءة مجديةمباشرة في مج النخراط

ئة عمل حقيقية تحكمها ضوابط احتياجات السوق أثناء المرحلة لتطبيق المعارف النظرية في بي

عارف النظرية في بيئة من خالل تطبيقهم للمبناء الثقة لدى الطلبة ، وكذلك األخيرة من الدراسة

  .عمل حقيقية

 مشكلة الدراسة

المجتمع من طلبة الخريجين الذين يتدربون في المؤسسات العاملة في يشكوا الكثير من ال

سواء كان ذلك ، التي تقدمها لهم بعض المؤسسات الميدانيالتدريب  استفادتهم من فرص ضعف

ي و فالمطلوبة لسوق العمل، أكسابهم المهارات والقدرات و في إوبنائها أ تهمشخصي في صقل

التدريب سواء كان  تلقيهمبعد عمل  انخراطهم في بيئة عمل حقيقية، أو في الحصول على فرص

 ،هم وقدراتهماتو في أي مؤسسة ذات عالقة بمجالت تخصصبوا فيها أرذلك في المؤسسة التي تد

بها اثناء  م التي يكل فونوقيامهم بالمها ،من التزامهم وانضباطهم اثناء عملية التدريب على الرغم

  .ى حد تعبيرهمعل ،والقوانين التي تخضع لها المؤسسةواحترامهم لألنظمة تدريبهم، 

 الدراسة لإلجابة عن التساؤلت التالية: وتسعى

  ه فيها؟تدريباثناء فترة  التدريبية مع المتدربتعاون المؤسسة  درجة ما .1

 فيها؟بشروط ونظام المؤسسة التي يتدرب المتدرب  التزام درجةما  .2

 العملي؟التدريب بعد تلقيه  ي الفوائد التي يحصل عليها المتدربما ه .3

 في الحصول على فرصة عمل مناسبة؟  التدريب الميداني للمتدرب مساهمة درجة ما .4

 فرضيات البحث

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرضية األولى:

 لمتغير الجنس. تعزى لسوق العمل  متدربدور التدريب العملي وتهيئة ال
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( بين α≤0.05ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )ل توجد عالقة  الفرضية الثانية:

 . الحالة الجتماعيةتعزى لمتغير لسوق العمل  تهيئة المتدربدور التدريب العملي و

بين  (α≤0.05) معنويةذات دللة إحصائية عند مستوى  عالقةل توجد  الفرضية الثالثة:

 . القطاعتعزى لمتغير  لسوق العمل تهيئة المتدربدور التدريب العملي و

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرضية الرابعة:

 . لتخصصتعزى لمتغير السوق العمل  تهيئة المتدربدور التدريب العملي و

 هداف الدراسةأ

 اثناء فترة تدريبه عاون المؤسسة التدريبية مع المتدربت درجة الى تحديدتهدف هذه الدراسة 

  ، والفائدة التي يحصل عليها بعد تلقيه التدريب العملي.فيها

 هداف:ويمكن تلخيص هذه األ

 ثناء فترة تدريبه فيها.ية مع المتدرب أتعاون المؤسسة التدريب درجةالتعرف على  –

 .يب في المؤسسة التدريبيةام التدرالتزام المتدرب بشروط ونظ درجةالتعرف على  –

 التدريب العملي. تلقيهبعد  المتدربالفائدة التي يحصل عليها  درجة –

وظيفة بعد تلقيه ذلك  في حصول المتدرب على اهمة التدريب العمليمس درجةالتعرف على  –

 .التدريب

 أهمية الدراسة

 :من نتائج هذه الدراسة كل من اآلتي ن يستفيدأتوقع ي

المسجلين في الجامعات تعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة للطلبة  :الطالب الجامعي

 في بناء الشخصية وصقلها فاعلية التدريب الميداني للوقوف عن كثب حولالخريجين والطلبة 

طلبة ئجها ن يستفيد من نتاأ، ويتوقع كذلك وتهيئة الخريج لسوق العمل في ظل وجود منافسة عالية

 محتملة.مستقبلية تدريب لبحث عن مؤسسات لفرص وتهيئتها ل أنفسهمالجامعات في إعداد 

تلقي هذه الدراسة بنتائجها على القائمين على المؤسسات والجهات التدريبية فيها  المؤسسات:

العملية فيها، وتحث  من اكتساب الخبرة تمكنهم تح أبوابها للخريجين لمنحهم فرص تدريبالتي تف

الذين حصلوا على فرص  سة إمكانية الستفادة من المتدربيندرا علىالمؤسسات نتائج هذه الدراسة 

من خاللها المساهمة في تطوير المؤسسة ن يستطيعوأعمال من خالل توظيفهم في تدريب فيها 

 .أدائها من تحسينالو

 درجةومواصفاتهم و مؤسسات للتعرف على قدرات المتدربينفرصة للوتعد هذه الدراسة 

ليات في مجالت إضافة الى تعزيز التعاون مع الجامعات والك ا،لوظائف المتوفرة لديهمالءمتهم ل
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 االتي تسعى هذه المؤسسات من خاللهية جانب من المسؤولية المجتمعية التدريب والتوظيف، وتغط

 كسب رضا المجتمع ومؤسساته بما فيهم الجامعات وطلبتها الخريجين.ل

التدريب  فاعليةلالطالع على للجامعات  تعد نتائج هذه الدراسة مصدرا ملهما   الجامعات:

ضرورة التنسيق مع ط الضوء على تسل  الى جنب التعليم النظري، و والذي يدعم جنبا   ميدانيال

أهمية وكذلك  ،المؤسسات العاملة في المجتمع التي بدورها تستوعب مخرجات العملية التعليمية

حفاظ على التواصل سات ومجالت عملها وبالمتدربين، إضافة للنات خاصة بالمؤسانشاء قاعدة بيا

مع الخريجين ومؤسسات المجتمع، في محاولة من الجامعات العمل على تخريج طالب ذو 

 .وتحقق رؤية الجامعات ورسالتها مواصفات تنسجم مع متطلبات سوق العمل

ي البحث في المهمة للباحثين المهتمين ف تعد هذه الدراسة من األبحاث والمراجع الباحثون:

جراء ، حيث يمكن على أساس نتائجها إلسوق العمل وتهيئة المتدربين مجالت التدريب الميداني

والدراسات ذات العالقة بالموضوع، والتي حسب وجهة نظر الباحث قليلة في  ن األبحاثالمزيد م

 هذا المجال.

 حدود الدراسة

الدارسين في عالم ة كافة خريجي كليتي القتصاد واإللدراسة الحاليشملت االحدود المكانية: 

 .2018-2014جامعة النجاح الوطنية في نابلس خالل األعوام 

عالم تخصصات )إدارة اعمال، محاسبة، كافة خريجي كليتي القتصاد واإلالحدود البشرية: 

، تسويق، اقتصاد، علوم سياسية، عالقات عامة واتصال، صحافة، إذاعة ومصرفية علوم مالية

فراد المجتمع حيث بلغ عدد أ ،2018-2014 سنوات للفترة الواقعة ما بينوتلفزيون( خالل خمسة 

 وخريجة.  ( خريجا  3791)

سنوات عالم خالل خمسة ت الدراسة كافة خريجي كليتي القتصاد واإلغط  الحدود الزمانية: 

الفصل الدراسي  ، نهاية2018كانون اول  16-3بين  ، وأجريت2018-2014رة الواقعة ما بين للفت

 .2018/2019ول من العام األكاديمي األ

لمستخدمة تتحدد نتائج الدراسة بأدواتها اأدوات الدراسة وخصائصها السيكو مترية: 

 ومؤشرات صدقها وثباتها.

 الدراسة مفاهيم

وهو نشاط مخطط : عملية صقل وتنمية للمهارات في سياق معرفي ومنهجي علمي. التدريب

أدائهم. يهدف الى تزويد الفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي الى زيادة معدلت 

يحصل عليها خريجي كليتي بأنه الفرصة التي  ويعرف الباحث التدريب إجرائيا، (1620، جميل)

م في جامعة النجاح الوطنية للتدريب في احدى المؤسسات ذات العالقة القتصاد والعال

 تهم وتهيئتهم لالنخراط في سوق العمل.ص او البعيدة عنه بهدف بناء شخصيبالتخص
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المرتبطة بالتحقق من كفاءة برامج التدريب في تحقيق كافة العمليات  فاعلية التدريب:

الفوائد التي تعود األهداف المرجوة من البرامج وفي إمكانية إعادة تنفيذ هذه البرامج بنجاح. وهي 

جديدة، وعلى الشركة بزيادة مبيعاتها ورضى المستهلكين مهارات وسلوك ل همعلى المتدربين بتعلم

 (.2016فيها )سلطة جي، 

ع المتدرب في محك ة هادفة مبنية على خطوات عملية تضخبره ميداني ب الميداني:التدري

شراف عملي وعلمي من ذوي الممارسات الفعلية الواقعية بالعمليات التعليمية والدارية تحت ا

 .(2018،)العون الختصاص

جميع اإلجراءات وعمليات المسح الميداني التي يقوم بتنفيذها الباحث بوسائل  العمل الميداني:

 هرة الجغرافية التي ينوي دراستهامختلفة للحصول على البيانات المكانية التي تخص الظا

 .(2015،)الجميلي

 أسس فيها وتستخدم الميدانية الممارسة خاللها من تتم التي العملية التدريب العملي الميداني:

 وإكسابه الميدانية بالخبرات وتزويده المعارف استيعاب على مساعدة الطالب مستهدفة متعددة

 النظرية ربط طريق عن المهني نموه إلى يؤدي بما شخصيته وتعديل سمات الفنية المهارات

 (.2000)نيازي،  .مهني وبإشراف مؤسسات في يطبق تدريبي بمنهج خالل اللتزام من بالتطبيق

فذ ويقوم متخصص في مجال تنمية الموارد البشرية يحلل مشاكل األداء ويصمم وين: المدرب

 (.1997)برود،  ويدير التدريب بطرق عدة

 والباحثين عن عمل فرص عن الباحثين كل فيه يلتقي الذي المجال أو المكان: سوق العمل

 والطلب يشكل العرضبين  اللتقاء وهذا العمالة وحجم األجر تحديد خالل من ذلك ويتم العمال

 .(2014األجور )زرزور،  في تتمثل التي القيمة

 النظري اإلطار

( في كتابه "التربية العملية والتدريب الميداني" أن التدريب الميداني 2018يرى )العون، 

يربط الدراسة النظرية للمفاهيم والمبادئ والنظريات من جهة والتطبيق العملي من جهة أخرى، 

ب المعلم بانتهاء الموقف التعليمي ويبدأ واجب المؤسسات المجتمعية والذي يبني حيث ينتهي واج

فلسفة تقوم على تطبيق ما تعلمه الطالب وترجمته الى ممارسات، ويشير بان التدريب الميداني هو 

جزء أساسي من مكونات تأهيل الطالب للعمل. ويلخص )العون( واجبات ومهام المتدرب اثناء 

، منها: تطبيق فلسفة المؤسسة التدريبية واللتزام بآداب المهنة واخالقها والحفاظ عملية التدريب

على المظهر وحسن السلوك والتصرف، واللتزام بالدوام، واحترام الزمالء والجدية وعدم التعالي، 

والتصرف المرن بهدف التأقلم مع البيئة التي يعمل فيها، وضبط النفس، والتنسيق مع المشرفين 

 ستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم وعدم التردد في طلب النصيحة.وال

( في كتابه بعنوان "تدريب وتنمية الموارد 2016وعن أهمية التدريب، يقول )جميل، 

البشرية" بان الفراد الذين يلتحقون بالعمل ألول مرة يحتاجون الى التهيئة المبدئية للقيام بأعباء 
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الوظيفة التي سيشغلونها، كما ان التدريب يعد وسيلة حوارية يحس ن التصالت بين اإلطارات في 

مختلف الوظائف، ويساعد في تعديل سلوك المتدرب وتحسين مهاراته وكفاءته المهنية لنقل 

المتدرب من عالم البطالة الى سوق العمل. ويرى )جميل( بان البرنامج التدريبي يجب ان يعد 

يؤدي الي تحقيق الحتياجات التدريبية، وقدرة المدرب وكفاءته ضرورية كذلك. ول بد  بشكل

أيضا، وحسب رأيه، من قياس فاعلية التدريب وكفاءة خطته للتعرف على الفائدة التي توصل اليها 

نجاحه في تحقيق أهدافه. والتدريب يحرك روح اإلبداع والبتكار لدى  درجةوالوقوف على 

نه يساعد المتدربين في الوصول الى أفكار جديدة واكتشاف قدراتهم وميولهم، كما المتدرب أل

يساهم التدريب في تغيير سلوك المتدرب ويعلمه الكثير من المهارات منها احترام وجهات النظر 

والعمل ضمن فريق واحترام النظام، وكذلك مساعدة المتدرب في الوصول الى حلول للمشاكل 

اء العمل، إضافة الى احترام المرؤوسين وزمالء العمل، ويرفع من كفاءة المتدرب التي يواجهها أثن

سواء كان قبل الحصول على وظيفة او اثنائها. ويبين )جميل( في كتابه ان من أسباب انشاء مراكز 

التدريب عدم قدرة المؤسسات التعليمية على تخريج موظف قادر على العمل. ويظهر أسباب ضعف 

غياب استراتيجيات وطنية ورؤيا واضحة لمنظومة التدريب، وكذلك تعدد الجهات  التدريب في:

التي تتولى مهمة التدريب، وضعف مشاركة القطاع الخاص في التدريب، وضعف العالقة بين 

منظومة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك عدم توفر قاعدة بيانات واضحة وشاملة 

درب ل عدم ثقة المؤسسات بمخرجات التدريب والتي تؤدي الى مت لحاجات سوق العمل، وكذلك

 يلبي حاجة العمل.

( في كتابه "التدريب العملي في الرشاد المهني" أهمية الرشاد 2010ويبين )الخواجة، 

المهني في مساعدة الفراد في اختيار المهنة المناسبة لهم من خالل تزويدهم بالمعلومات المهمة 

تطلبات سوق العمل وكيفية الحصول على وظائف مناسبة، وما تطلبه هذه الوظائف والضرورية بم

من قدرات واستعدادات وخبرات ومهارات. ويرى بان الرشاد المهني بدأ بسبب الحاجة للمزاوجة 

وهو صاحب  1909( في العام Parsonsبين الفرد والمهنة في الوليات المتحدة المريكية على يد )

ر "اختيار المهنة". واإلرشاد يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ما يوجب الكتاب الشهي

التعرف على قدرات الفرد وميوله وامكانياته وطموحه. ويضيف بأن الرشاد والتوجيه المهني 

يساعد الفرد على اكتشاف ذاته واكتشاف عالم المهن والموائمة بينهما، ومساعدته في اتخاذ القرار 

ليم في اختيار المهنة المناسبة لقدراته وميوله. ويعتبر )الخواجة( التدريب شيء أساسي المهني الس

في تدريب المتدربين ليصبحوا مؤهلين وفق ضوابط ومظلة معايير أخالقية. ويصف الرشاد 

 المهني بانه عملية توافقية مكونة من شخصية الفرد ومتطلبات المهنة المتوفرة في سوق العمل.

( عن Training Process( في كتابه بعنوان )العملية التدريبية 2007فيق، ويتحدث )تو

مدى تأثر النشاط التدريبي بالعوامل الثقافية والتنظيمية المحيطة بطبيعة العمل، فالتدريب أحيانا 

وهو منصهر فيها واحيانا يكون التدريب مستقال  استقالل  تاما حيث يكون تابع تبعية مطلقة لإلدارة، 

و وكأنه شركة مستقلة او مركز قائم بذاته، ويفسر )توفيق( ذلك بعدد من العوامل التي تؤثر على يبد

تنظيم إدارة التدريب منها: طبيعة النشاط التدريبي وعمل المؤسسة، إيمان وقناعة اإلدارة العليا 

يب المتمثلة للمؤسسة بأهمية التدريب واثره في بناء وتطوير القدرات البشرية، وكفاءة هيئة التدر
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في اساليبهم وقدراتهم على التخطيط والتدريب والتنظيم، والمكانيات المادية والتسهيالت المساعدة 

للعملية التدريبية، والثقافة التنظيمية والتدريبية السائدة، وعدد العاملين وعالقة المؤسسة المجتمعية. 

بحل جميع مشكالت ومستلزمات  ويقول )توفيق( في كتابه بان التدريب ليس عصا سحرية كفيلة

العمل، فالتدريب يمثل فقط جزء من العالج الذي يصفه خبراء التدريب والمستشارين، ول يعد 

المهارية للمتدربين او اكسابهم مهارات خاصة، وتبط بمدى تحقيق الفائدة العملية نجاح التدريب مر

يبية التي تسعى المنشاة الى الوفاء بها.  وانما يكمن نجاح البرنامج في مدى تلبيته لالحتياجات التدر

ويبين في كتابه أهمية تقييم عملية التدريب واألدوات الالزمة لقياس العائد منه على مستوى ردود 

الفعل والتعلم والسوك والنتائج، ويقول بان أضعف أساليب التقييم هو معرفة ردود فعل المشاركين 

( التي توزع في اللحظات األخيرة من النشاط التدريبي حيث او ما نطلق عليه أحيانا )نماذج السعادة

 الجميع متأهبون لالنصراف ومبتهجين باختتام العمل.

ارد البشرية: األسس ( في كتابه بعنوان "التدريب وتنمية المو2000 ،عساف)يبين 

أيضا بالتدريب العدادي  اما يطلق عليه اوالتدريب ما قبل الخدمة او التعيين  عمليةن والعمليات" بأ

يحضرها الخريج قبل استالمه الفعلي للعمل الذي يقوم  التيكل أنواع التدريب  تشملاو التأهيلي، 

ل ظروف العمل والموائمة بينه وبين بيئة العمل الجديدة، عداده وتهيئته لتقب  إ، والذي يهدف الى به

ب المستخدمة، ويتم اطالعه كذلك على قيم واألسالي واآللتحيث يتم تعريفه واطالعه على المواد 

ن هذا النوع من التدريب قد يكون لفترات أفي كتابه  (عساف)ويضيف  نظمته.أالعمل وقوانينه و

ويذكر هنا نظام التلمذة  أكثر.تتجاوز بضعة شهور وقد تمتد لفترة سنة او سنتين او ل قصيرة 

يل المدى يتم اجراؤه في مراكز طو( وهو نوع من التدريب Apprenticeshipالصناعية )

يتأهل فيه المصانع المالئمة،  أحدالتدريب المهني يتبعه تدريب عملي طويل على العمل في 

يادي مدربين مهرة وعلى مستوى عال من المهارات، وعادة ما يكون على حساب المتدرب على أ

الشركات التي تتعهد بتوظيف المتدربين، حيث تكون هناك فرصه عالية لخريج هذا النوع من  أحد

بين المؤسسة التدريبية ما وعن العالقة  التدريب للعمل وتغطية حاجات السوق من العمالة الماهرة.

ن يوضح ان الهدف تكميلي ساف( بان البرنامج التدريبي يجب أ، يقول )عالتعليميةوالمؤسسة 

يقية آنية ومستقبلية، وطد العالقات بين الطرفين وان الفائدة منه متبادلة وتالمس احتياجات حقوي

ن يتم تصميم البرامج التدريبية استنادا الى تلبية حاجات السوق وحل مشكالته مع مراعات أ

 وقضاياه.

لتي دهشته من الحصائيات ا( في كتابه بعنوان "تحويل التدريب" عن 1997 ،ر )بروديعب  و

ن الوليات المتحدة المريكية تنفق ما يزيد عن مئة وعشرون بليون دولر سنويا على تشير بأ

ويضيف الى ان بعض الدراسات %. 10التدريب، وان الستفادة الفعلية من التدريب ل تزيد عن 

% فقط من 10ن ربوه ويحولونه الى بيئة عملهم، وأ% من المتدربين يطبقون ما تد40اشارت ان 

النفاق على التدريب هي التي نتج عنها تغير ملحوظ في السلوك اثناء العمل. ويرى )برود( بان 

التطبيق يستوجب ان يكون محتوى التدريب قابال للتطبيق على العمل، وان يتعلم المتدرب المحتوى 

يطبق ما تعلمه اثناء  التدريبي المالئم له، وان يحفز على تغيير سلوكه في العمل حتى يستطيع ان

التدريب. وأضاف، حتى يتمكن المتدرب من تطبيق ما تدربه يجب ان يتوفر لديه قدرات وكفاءات 
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وكما يدعي، بان معظم المتدربين يتم اختيارهم من قبل مؤسساتهم غير مهتمين  ألنهتمكنه من ذلك، 

التعلم.  علىفيزها للمتدرب ن كذلك أهمية مناسبة بيئة العمل ومدى تحيويب بكفاءاتهم وقدراتهم.

ويؤكد على ضرورة إعداد وتفعيل المحاور األربعة المتعلقة بنجاح العملية التدريبية والتنسيق بينها 

وهي: المدرب خبراته وقدراته، وإدارة المؤسسة وايمانها بالتدريب ودعمها للبرامج التدريبية، 

 أنفسهمبين وقدراتهم ورغبتهم بتطوير نظامها وبيئة التدريب فيها، والمتدرووالمؤسسة نفسها 

 وتنمية قدراتهم.

حول  في وجهات النظر ك تعددلن هناأب، السابقة من خالل قراءاته للمراجعالباحث  يالحظ

ففي الوقت الذي يرى فيه )عساف،  ،عداد الخريجين لسوق العملوفاعلية التدريب في إأهمية 

وتوفر له بيئة مناسبة  يمهاالعمل فيها وقوانينها وق  لع المتدرب على نظام (، بان المؤسسة تط  2000

في دور المؤسسة في اطالع المتدربين على  ا  ك قصورلن هناأ( ب1997، يرى )برود، للتدريب

( ان واجب المعلم ينتهي بانتهاء 2018 العون،ويرى ) نظامها وتهيئة بيئة مناسبة للتدريب فيها.

حيث انه ( 2010، التدريبية، وهذا ما ايده أيضا )الخواجاالتعليم ويبدأ واجب المؤسسة المجتمعية 

اعتبر التدريب شيء أساسي في اعداد الخريجين ليصبحوا مؤهلين لسوق العمل وفق ضوابط 

كفيلة بحل جميع مشكالت  سحرية   ( ان التدريب ليس عصا  2007توفيق،ويوضح ). ومعايير معينة

ويل حت"( في كتابه 1977 هذا ما بينه )برود،ومستلزمات العمل، فهو يمثل جزء من العالج، و

وقد وجد  %(.10) ما نسبته فادة الفعلية من التدريب ل تتعدىن الستأب فيه والذي قال "التدريب

للعمل، وذلك ناشئ موظف مستعد ن المؤسسات التعليمية غير قادرة على تخريج أ( 2016 )جميل،

  .التدريب عن عدم وجود خطة استراتيجية ورؤية واضحة لنظم

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية

دراسة بعنوان: "اتجاهات طلبة كلية مجتمع جامعة النجاح  (1999أجرت )السيد وآخرون، 

الوطنية نحو التدريب العملي"، هدفت للتعرف على اتجاهات طلبة كلية مجتمع جامعة النجاح 

الوطنية نحو برامج التدريب العملي والوقوف على اهميتها وضرورتها وجدواها واستهدفت طلبة 

الدراسية. استخدمت الباحثات الستبانة كأداة قياس.  الكلية ذكورا واناثا من مختلف التخصصات

دارت الستبانة حول ثالثة محاور: قياس اتجاهات الطلبة نحو التدريب، قياس مدى تحقق الرضا 

 عن التدريب في كلية المجتمع في كافة التخصصات، قياس مستوى الفائدة المتحققة من التدريب. 

تبدي اهتماما  ودعما  لطالب التدريب العملي، وتوكل أظهرت النتائج بأن إدارة المؤسسة ل 

لهم مهمات بعيدة عن مجالت تخصصهم، تفتقر معظم المؤسسات الى الخبراء والمتخصصين 

لمتابعة المتدربين واكسابهم خبرات عملية، كذلك بينت الدراسة ان الطالب الذي يقوم بالمهام 

العملية التدريبة تؤثر ايجابيا على مستوى  المطلوبة ل يتلقى تحفيز مناسب. وبينت كذلك ان

المهارات وتنمية فعالية العمل مستقبال وتزيد من مهارات التصال والتفاعل مع بيئة العمل وابدى 

الطلبة رغبتهم في المشاركة في التخطيط للعملية التدريبة وأظهروا اتجاها سلبيا في توقعاتهم للعمل 

 يها.مستقبال في المؤسسة التي تدربوا ف
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أوصت الباحثات الى ضرورة الهتمام بالعملية التدريبية والتخطيط لها بالشكل السليم وتوفير 

الكوادر المتخصصة، واوصت كذلك بضرورة تشجيع المؤسسات باستقبال الطلبة المتدربين 

والهتمام بهم واتباع سياسة تحفيزية تعزز شعور الطالب بأهمية التدريب، ودعت ايضا الى نشر 

 افة التدريب السليم بين اوساط الطلبة لرفع كفاءاتهم وصقل شخصياتهم.ثق

( دراسة بعنوان: "تقويم فاعلية التدريب كمدخل عملي لتحسين مستوى 1999أجرى )أيوب، و

كفاءة الخريجين"، هدفت الدراسة التعرف على مدى الهتمام بنشاط التدريب ومدى اقتناع 

ومات المادية والبشرية والمعنوية الالزمة للتدريب ومدى تحقيق المدربين بالتدريب ومدى توفر المق

التدريب العملي لألهداف المنشودة منه. ويقس م )أيوب( التدريب الى ثالثة أنواع: تدريب يسبق 

التعيين )تدريب العاملين الجدد(، وتدريب اثناء العمل، وتدريب اثناء الدراسة )التدريب المبكر(. 

وب الوصفي المرتكز على الجداول التكرارية والنسب المئوية، وصمم استخدم الباحث األسل

استمارتين: األولى موجهة للطلبة الذين ل زالوا على مقاعد الدراسة والثانية موجهة للطلبة اللذين 

تخرجوا والتحقوا بوظائف في منشآت جديدة، واعتمد الباحث كذلك على المقابلة الشخصية. ويبين 

ب يرتكز على ثالثة محاور هي: اإلدارة، المدرب، والمتدرب. ويضيف بأن )أيوب( ان التدري

قناعة اإلدارة بأهمية التدريب والتخطيط الجيد له وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية مهم جدا، أما 

المتدرب فعليه ان يقبل على التدريب برغبة وباهتمام بهدف تنمية قدراته ومهاراته والعيش في 

تجريبي يؤهله للتأقلم والتكيف في المهنة الجديدة، ويعتبر المدرب مركز الدائرة في مناخ عملي 

فعالية التدريب حيث يلعب دور كبير في التنسيق والتفاعل بالشكل الذي يدفع باتجاه تحقيق األهداف 

 المنشودة. 

خاصة %  من الخريجين الذين التحقوا بالعمل قالوا أن قضاء فترات 83أظهرت النتائج بأن 

% من الخريجين ضرورة 33بالتدريب في جهة عمل واحدة افضل من جهات متعددة، ورأى 

مراعات تخصص مشرف التدريب قبل البدء بعملية التدريب، ويتابع مشرفو التدريب في الجامعة 

مع الجهات التي تدربوا بها، وهناك درجة عالية من التنسيق بين المعهد والمؤسسات التي تدرب 

لبة، وتقوم المؤسسات التدريبية بتزويد المعهد بتقارير عن مجريات تدريب الطلبة فيها الط

الخريجين، ومجالت استفادة الخريج تدور حول اكتساب مهارات وخبرات ومعارف لم تكتسب 

اثناء الدراسة منها: الثقة بالنفس، زيادة القدرة على المبادرة والبتكار، السعي نحو تطوير العمل. 

لخريج مشاكل اثناء ممارسته للتدريب العملي منها: محدودية العمل الذي توفره المؤسسة ويواجه ا

المسؤولة عن التدريب، صعوبة التأقلم والندماج مع الموظفين في العمل، غياب التحفيز والدافعية 

ة للطالب والشعور بعدم اقتناع الجهات التدريبية بإمكانياتهم. واوصت الدراسة على تدريب الطلب

في مؤسسات ذات خبرة عالية في التدريب، وتدريب الطلبة على مهمات متعددة اثناء فترة التدريب، 

وضرورة تحفيز المتدرب ومدحه والثناء عليه، ونشر الوعي بين الطلبة بأهمية التدريب، واجراء 

 تقييم لعملية التدريب للتعرف على مدى تحقيها لألهداف المرجوة.

في دليل "التدريب الميداني للخدمة الجتماعية" النتائج المنشودة من ( 2000ويبين )نيازي، 

برامج التدريب الميداني، والتي يقسمها الى: السلوك المهني الشخصي والمتمثل في تحمل 

المسؤوليات والتزان وضبط النفس واليجابية والتفاعل مع الخرين، والمظهر الشخصي. والقسم 
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مهنية العامة والمتمثل في القدرة على التخطيط الجيد، والستقاللية وتعليم الثاني متعلق بالمهارات ال

الذات، والقدرة على العمل في حدود اهداف المؤسسة ونظامها، والتعاون مع الزمالء والعاملين، 

ووعي الطالب بهويته المهنية. والقسم الثالث متعلق بالمهارات المهنية المتخصصة والمتمثلة بتعلم 

المقابلة والتسجيل، والقدرة على اجراء الدراسة العلمية، وتكوين العالقات المهنية، وتبن ي مهارات 

قيم ومبادئ واخالقيات المهن، وممارسة العمل مع الفراد بفعالية، وتقديم الخدمات للجماهير، 

 واجراء البحوث، وتحليل المشاكل وطرق الخروج من الزمات.

تقويم مناهج التعليم المحاسبي الجامعي ودورها في بناء ( دراسة ل2005وأجرى )الحجاوي، 

المهارات المهنية للخريجين في العراق، هدفت في التعرف على أثر المناهج في بناء المهارات 

المهنية وتطويرها وأثرها في سوق العمل. توصلت الدراسة الى تدني امتالك الطلبة للمهارات 

تطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي، وعدم اهلية المهنية والعائد الى الفجوة ما بين م

المناهج إلعداد الخريجين، وقلة الهتمام بالتدريب العملي. واوصت بإعادة النظر في أساليب 

 التدريس المتبعة وفي برامج التعليم الجامعي وربطها بمتطلبات سوق العمل.

 المهني التدريب مراكز خريجي مواءمة ( دراسة بعنوان: "مدى2009وأجرى )الزرو، 

"، بهدف التعرف على مدى 2006-2004خالل الفترة  الغربية الضفة في العمل سوق لحتياجات

موائمة برامج التدريب المهني المقدمة من مراكز التدريب المهني لحتياجات سوق العمل 

الدراسة أن غالبية  ( من خريجي المراكز. توصلت3208الفلسطيني، حيث تابع الحالة الوظيفية ل )

خريجي مراكز التدريب المهني متعطلون عن العمل او يعملون في غير تخصصاتهم، حيث بلغت 

%، وبينت النتائج ضعفا  في الرتباط ما بين 21نسبة الذين يعملون في تخصصاتهم حوالي 

فين مخرجات مراكز التدريب المهني وحاجة سوق العمل. واظهرت كذلك ضعف العالقة بين الطر

في مجالت تبادل المعلومات والزيارات والخبرات، واشارت أيضا الى ضعف في توفير فرص 

التدريب للطلبة اثناء دراستهم وقلة الرشاد للطلبة حول أهمية التدريب. وأوصى الباحث الى 

ضرورة دراسة البرامج المقدمة من قبل المراكز لتكون موائمة لحاجة سوق العمل، والى ضرورة 

 ف وارشاد الطلبة الخريجين قبل انخراطهم في التدريب في مؤسسات سوق العمل.تثقي

ل تزال برامج التدريب العملي وأهميتها مثار للجدال والنقاش بين الكثير من المهتمين في 

( في دراسته حول إنجازات الطلبة في التدريب Yousef, 2013مواضيع التدريب كما أشار )

اديميين. والتي توصلت الى رضا األكاديميين عن الجهود التي يبذلها العملي من وجهة نظر األك

الطلبة في البرامج التدريبية، إل انهم يرون بضرورة ان يحسن الطالب من أدائه العملي ومهارات 

 التواصل لديه.

( بإجراء دراسة بعنوان: "تقييم مساهمة الجامعة الجزائرية في تحضير 2014وقام )زرزور، 

ى عالم الشغل: دراسة ميدانية"، تحدث فيها عن ظاهرة البطالة المرتبطة ارتباطا وثيقا الطلبة ال

بنوعية التعليم العالي ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع. سلطت الدراسة 

الضوء على مدى مساهمة الجامعة في تحضير الطلبة الى عالم العمل بهدف تسهيل دمجهم في 

فقرة موزعة على أربعة محاور، تم توزيعها على  27مم الباحث استبانة مكونة من سوق العمل. ص
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ر الطالب  120عينة عشوائية مكونة من  أستاذا جامعيا. توصل الباحث الى ان الجامعة ل تحض 

الى عالم العمل ول تساهم في ادماجهم في سوق العمل، وغياب الموائمة بين مخرجات التعليم 

ت سوق العمل، حيث يقول بان الخريجين يجدوا المهارات التي يكتسبونها اثناء العالي واحتياجا

الدراسة ل تنسجم مع متطلبات سوق العمل. واوصت الدراسة الى ضرورة الموائمة بين برامج 

التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل وربطها كذلك بمتطلبات الجتماعية والقتصادية، وإبرام 

الجامعات ومؤسسات سوق العمل بهدف اتاحة فرص تشغيل وتدريب الطلبة،  اتفاقيات تعاون بين

 وتعزيز ارشاد وتوجيه الطلبة بما يطلبه سوق العمل من مهارات وكفاءات.

( تقريرا من خالل مركز العالم العربي للبحوث والتنمية )اوارد( 2015أعد )فقهاء وآخرون، 

الفلسطينية المحتلة"، بهدف تقييم شامل للفجوات بعنوان: "فجوة المهارات والتنمية في األراضي 

المتعلقة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. شملت أهدافه: تحديد الفجوات في المهارات والكفاءات 

في سوق العمل الفلسطيني، وتقديم مؤشرات حول نظام تطوير المهارات، والطالع عن كثب على 

قام الباحثون من خالله بإعداد استبانات وتشكيل المعيقات التي تحول دون تنمية المهارات. 

مجموعات مركزة ومعمقة وكذلك استخدام البيانات والمراجع األدبية والمقابالت المتخصصة.  

% من أصحاب العمال يواجهون صعوبات في ملء الوظائف 80وكشفت نتائج التقرير ان 

موظفين ل يمتلكون الحد األدنى % من الشركات تجد نفسها مجبرة على تعيين 58الشاغرة، وان 

% من الخريجين لديهم شك بان ما يمتلكونه من مهارات حاليا 40من متطلبات الوظيفة، وان 

ستؤهلهم للحصول على عمل، وان ارباب العمل يشككون بدرجة كبيرة بتوفير المهارات 

ت التعليمية % من المؤسسا33الضرورية لدى الخريجين والتي تسعد في حصولهم على عمل، وان 

تثق بأهلية تعليمهم من حيث القدرة على توفير المهارات الضرورية. وانتقد التقرير الفجوة في 

% من الخريجين قالوا بأنهم لم 60العالقة بين ارباب العمل والمؤسسات التعليمية، وبين كذلك ان 

يبين التقرير ان حوالي  يتلقوا أي توجيه اثناء تعليمهم متعلق بالعمل او بسوق العمل ككل، في حين

% من 38% من المؤسسات التعليمية تقدم التوجيهات الالزمة للطلبة للدخول في سوق العمل. 55

الخريجين ل يسعون للحصول على أي نوع من التدريب من اجل تعزيز فرصهم للعمل، وان 

تدريب ونقص % فقط لديهم الهتمام بالتدريب، ويعزوا قلة القبال الى الشك في نوعية ال30

 المعرفة فيه والتمييز والمحسوبية في عملية التوظيف والتدريب واليأس من إيجاد عمل.  

 فرص توفير في ودوره ( دراسة بعنوان: "التعليم التقني والتقاني2015اجرت )القاضي، 

للمتدربين"، هدفت الى التعرف على دور التعليم التقني في توفير فرص عمل للمتدربين،  عمل

مدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الستبانة لستطالع عينة الدراسة والمكونة اعت

( طالبا من طالب التدريس التقني. أظهرت النتائج بان مناهج التعليم التقني 102( معلما  و )80من )

ف عما تلبي حاجات سوق العمل، ال ان المعدات واألدوات المستخدمة في الورش والمعامل تختل

هو مستخدم في سوق العمل، وان التدريب الميداني ل يساهم في توفير فرص عمل للمتدربين. 

واوصت الدراسة بضرورة تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ورفع مستوى 

مهارات العمل من خالل تطوير التدريب الميداني، والبحث عن آليات تعاون بين الجامعة 

 مجتمع المحلي في مجالت التدريب الميداني إلتاحة فرص عمل للمتدربين.ومؤسسات ال
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 لطالب العملي التدريب فاعلية لقياس أداة ( في دراسته بعنوان: "تطوير2015يرى )قدادة، 

سعود"، بان الجامعات تنبهت الى أهمية التدريب الميداني  بجامعة الملك والفندقية السياحية الدارة

بين الجانب النظري والجانب العملي ليكتسب المتدرب مهارات وقدرات لتطبيق في جسر الهوة 

النظريات والمفاهيم، لدرجة ان بعض الجامعات اقرت مادة التدريب العملي كمتطلب من متطلبات 

التخرج ألهميته في تأهيل الخريجين لالنتقال من الحياة الكاديمية الى الحياة العملية، ليصبحوا 

مؤهلة ومنافسة في سوق العمل. ويضيف ان التدريب الميداني مهم للطالب في تزويده  كوادر بشرية

بالخبرات العملية التي تساعده وتعده لوظيفة المستقبل ورفع درجة تأهله إلشغالها، والتدريب أيضا 

مهم للمؤسسة التي يتدرب فيها الطالب حيث توفر لهم موظف بالمجان يقوم بمساعدتها في كثير 

عمال ويمكن لمن يثبت كفاءته ان يجد فرصة عمل مستقبلية في المؤسسة نفسها. واظهرت من ال

الدراسة ان المتدربون راضون عن برامج التدريب العملي بدرجات متفاوتة، وان اقل رضا كان 

للدعم الفني واإلداري المقدم من قبل المؤسسة التدريبية. واوصت على ضرورة التعاون والتنسيق 

لجامعة والمؤسسة التدريبية واعداد برامج تدريبية مناسبة تقوم بتطبيق العلوم النظرية لرفع ما بين ا

 كفاءات الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل.

 الدراسات األجنبية

حول تجسير الفجوة بين التعليم وعالم العمال في  Mensah, 2007)في دراسة قام بها )

المركزة كأدوات للدراسة للتعرف على اراء الطلبة غانا، استخدم فيها الستبانة والمجموعات 

واألساتذة والهل حول أهمية التعليم في اعداد وتهيئة الطلبة لسوق العمل، بينت ان الهل يأملون 

ان يوفر التعليم ألبنائهم حياة مهنية كريمة براتب مناسب، وأشار الجميع الى أهمية الرشاد الوظيفي 

نلوجية والمهنية وحل المشكالت والتعامل مع الزمات التي تسبق والستشاري والمهارات التك

النخراط في سوق العمل، ويرى الباحثون بأهمية اشراك خبراء التخصصات مع ارباب العمال 

 لتطوير المناهج وموائمتها مع متطلبات سوق العمل.

الجمود ( دراسة حول "إعداد الخريجين لسوق العمل: من Greenbank, 2014وأجرى )

الى العمل"، يقول فيها بان المنافسة المتزايدة في سوق العمل تتطلب إعدادا جيدا للخريج حتى 

يستطيع ان يحظى باهتمام المشغلين. وعلى الرغم من هدف الطالب من التحاقه بالجامعة هو 

تي الحصول على وظيفة في نهاية المطاف ال انه في الغلب يفشل في النخراط في األنشطة ال

تعزز من قدرته لمواجهة المنافسة في سوق العمل، ودعا الى ان يتغلب الطالب على المعيقات التي 

تمنعه من ذلك. وهذا الدراسة شجعت الطلبة حول كيفية الخروج من حالة الجمود الى حالة العمل 

 لتغيير سلوكهم لمواجهة المنافسة في سوق العمل.

( اشار الى ضعف في تنسيق 2009 الباحث ان )الزرو، وتعقيبا  على الدراسات السابقة، يرى

( 2005الجامعات لطلبتها في توفير فرص للتدريب وقلة الرشاد حول أهميته، ويؤيده )الحجاوي، 

الذي رأى بتدني امتالك الطلبة للمهارات المهنية والعائد الى الفجوة بين متطلبات سوق العمل وقلة 

( عدم اهتمام المؤسسة 1999ت نتائج دراسة )السيد واخرون، الهتمام بالتدريب العملي، واظهر

التدريبية بدعم طالب التدريب العملي، وعدم تلقيهم تحفيزا مناسبا يشعرهم بأهمية التدريب. وهذا 
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% من الخريجين أكدوا بأنهم لم يتلقوا أي توجيه اثناء 60( بان 2015ما أكده )فقهاء واخرون، 

نا، يرى الباحث بأهمية أن تولي الجامعات اهتماما بالتدريب العملي عمل. من هتعليمهم متعلق بال

ن تقوم هذه المؤسسات بوضع نظام املة في المجتمع، وأن تقوم بالتنسيق مع المؤسسات العوأ

د المتدرب لسوق العمل ويسعى الى بناء شخصية الطالب وتحفيزه ع  تدريبي واضح من شأنه ان ي  

 نحو تطويرها وصقلها.

 الدراسةمنهجية 

 عشوائيةراء عينة مسح ا   تم حيث ،لمالئمته ألغراض الدراسة الكميالمنهج  استخدم الباحث

من خالل أداة الدراسة وهي من فئة الخريجين بهدف جمع المعلومات من مصادرها المختلفة 

 وتبويبها وتحليلها وصول للنتائج. الستبانة وتصنيف المعلومات

 مجتمع الدراسة وعينتها

ة في جامعطبقت هذه الدراسة على كافة خريجي كليتي القتصاد والعالم مجتمع الدراسة: 

إدارة اعمال، محاسبة، علوم مالية، تسويق، اقتصاد، علوم تخصصات ) النجاح الوطنية من

-2014 سنوات للفترة منخالل خمسة  وتلفزيون(سياسية، عالقات عامة واتصال، صحافة، إذاعة 

( خريجا وخريجة. قام الباحث بتصميم استبانة 3791حيث بلغ عدد افراد المجتمع ) ،2018

لكافة افراد  الهاتف المحمول والبريد اللكترونيقصيرة عبر  رسالة وتوجيهها من خاللالكترونية 

 المجتمع تدعوهم للمساعدة في اإلجابة على الستبانة عبر الرابط المرفق بالرسالة.

 ،القصديةوهي عينة غير احتمالية بالطريقة افراد عينة الدراسة بلغ عدد عينة الدراسة: 

أصحابها  تلق( إجابة لم ي242) ( خريجا وخريجة. من بينهم464يان )جابوا على الستبالذين أو

استبعاد استجاباتهم لعدم مطابقتها وتم في أي من مؤسسات المجتمع بعد التخرج،  ا  عملي ا  تدريب

تلقوا تدريبا عمليا في احدى  بأنهموخريجة  ( خريجا222حين أجاب ) في ألهداف الدراسة،

يرتكز عليها البحث الذي محور الدراسة التي  تعتبر هذه الستجاباتالمؤسسات بعد التخرج، و

 لسوق العمل. التدريب العملي في تهيئة الخريج أثر يدور حول

 خصائص مجتمع الدراسة

 الجنس

 .توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجنس :(1جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد الجنس

 2 40.5 90 ذكر

 1 59.5 132 انثى
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 السن

 .عينة الدراسة حسب الفئة العمرية توزيع افراد :(2جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد الفئة العمرية

20-25 162 73 1 

26-30 56 25.2 2 

 3 1.8 4 فما فوق 30

( شكلت اعلى نسبة مشاركة في 25-20( ان الفئة العمرية )2يتضح من خالل الجدول رقم )

%(، وهذا عائد الى مناسبة سمات هذه الفئة العمرية مع الرغبة في التدريب والمتمثلة 73الدراسة )

 في كونهم خريجون جدد ويبحثون عن فرص تدريب تساعدهم للعمل فيما بعد.

 سنة التخرج

 .راد عينة الدراسة حسب سنة التخرجتوزيع اف :(3جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد سنة التخرج

2014 56 25.2 1 

2015 37 16.7 4 

2016 45 20.3 3 

2017 54 24.3 2 

2018 30 13.5 5 

 التخصص

 .ع افراد عينة الدراسة حسب التخصصتوزي (:4جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد التخصص

 3 9 20 إدارة اعمال

 1 31.5 70 محاسبة

 2 23.9 53 علوم مالية ومصرفية

 7 5 11 تسويق

 7 5 11 اقتصاد

 9 1.4 3 علوم سياسية

 6 7.7 17 عالقات عامة واتصال

 4 8.6 19 صحافة مكتوبة والكترونية –صحافة 

 5 8.1 18 إذاعة وتلفزيون
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 مكان اإلقامة

 .مكان اإلقامةد عينة الدراسة حسب توزيع افرا :(5جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد المكان

 1 59.9 133 مدينة

 2 39.2 87 قرية

 3 0.09 2 مخيم

 الحالة االجتماعية للمتدربين

 .ة الدراسة حسب الحالة الجتماعيةتوزيع افراد عين(: 6جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد الحالة االجتماعية

 1 73 162 أعزب

 2 27 60 متزوج

 لمهني والخلفية التدريبية للطلبةعداد ااإل

 ؟هل تلقيت تدريب عملي في احدى المؤسسات بعد التخرج

 .تلقي التدريب العملي بعد التخرج توزيع افراد عينة الدراسة حسب(: 7جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد تلقى تدريب

 2 48 222 نعم

 1 52 242 ل

%( وهي نسبة عالية 52نسبة من لم يلتحقوا بالتدريب كانت )( ان 7تشير نتائج الجدول رقم )

في الحصول على فرصة تدريب في بدرجة كبيرة قبال الخريجين عدم إ يدل علىالى حد ما، وهذا 

 ،تهم وتهيئتهم لالنخراط في سوق العمل. من هناعاملة في المجتمع بهدف بناء شخصيالمؤسسات ال

همية التدريب العملي في بناء شخصية الخريج ى دور وأالدراسة للوقوف عن كثب علهدفت هذه 

)السيد ( و2009كل من )الزرو،  أكدوإعداده لسوق العمل، بهدف تشجيعه على التدريب كما 

بين بأهمية التدريب وضرورة نشر ثقافته  أشادوا فيهان والذي في دراساتهم( 1999وآخرون، 

عدم تحقيق فوائد منه كما ربما كثيرة تعود بالنفع على الخريجين، او  أوساط الطلبة لما له من فوائد

 %(.10تتجاوز ) ( بان نسبة الفائدة من التدريب لم1997)برود،  أشار

( حول 2015تنسجم استجابة هذا السؤال الى حد ما مع ما توصل اليه )فقهاء وآخرون، و

بلغت  ز فرص عملهم والتيجل تعزينسبة سعي الخريجين للحصول على أي نوع من التدريب من ا

%( ويعزون قلة القبال على التدريب الى الشك في نوعية التدريب ونقص المعرفة فيه 30)

والتمييز والمحسوبية في عملية التوظيف والتدريب واليأس من إيجاد عمل، في حين إشارة نتائج 
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طلبة توجهوا الى مؤسسات %( من ال48الى ان ما نسبته )( 7وفق جدول رقم )الدراسة الحالية 

 م بهدف تأهيلهم لفرص عمل محتملة.للحصول على فرص تدريب له

 عدد المؤسسات التي تدربت فيها

 .سب عدد المؤسسات التي تدربت فيهاتوزيع افراد عينة الدراسة ح (:8جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد عدد المؤسسات

1 72 32.4 2 

2 82 36.9 1 

 3 30.6 68 فأكثر 3

نسبة الذين تبدروا في مؤسستين بلغت اعلى نسبة وهي ( ان 8تشير نتائج الجدول رقم )

%(، ومن ثم نسبة من تدربوا 32.4%(، تلتها نسبة الذين تدربوا في مؤسسة واحدة وهي )36.9)

 %(. والمالحظ ان النسب متقاربة في الخيارات الثالث الى حد ما.30.6في مؤسسة واحدة وهي )

( فيما يتعلق بتعدد جهات 1999ابات هذا السؤال مع ما توصل اليه )أيوب، تعارض إج

%( قالوا بان قضاء فترة التدريب في جهة عمل واحدة 83ن ما نسبته )بأالتدريب، حيث رأي 

%( تدربوا في أكثر 67.5أفضل من جهات متعددة، بينما بينت نتائج هذه الدراسة ان ما نسبته )

 ج أفضل من التدريب في مؤسسة واحدة. من مؤسستين وكانت النتائ

 مكان اخر مؤسسة تدربت فيها

 .الخريج خر مؤسسة تدرب فيهانة حسب مكان آتوزيع افراد العي :(9جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد المكان

 1 92.8 206 مدينة

 2 6.8 15 قرية

 3 0.5 1 مخيم

 ربت فيهامجال عمل اخر مؤسسة تد

 .خر مؤسسة تدربت فيهاب مجال عمل آتوزيع افراد العينة حس :(10جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد مجال العمل

 1 66.2 147   مجال تخصصي

 2 28.8 64 مجال قريب من تخصصي

 3 5 11 مجال بعيد عن تخصصي
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 قطاع اخر مؤسسة تدربت فيها

 .فيهاخر مؤسسة تدربت ة حسب قطاع آتوزيع افراد العين :(11جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد نوع القطاع

 2 14 31 عام

 1 80.6 179   خاص

 3 5.4 12 مؤسسات اهلية

( ان نسبة افراد العينة الذين تدربوا في مؤسسات القطاع 11تشير النتائج في الجدول رقم )

العام %(، تلتها نسبة الذين تدربوا في مؤسسات القطاع 80.6الخاص بلغت اعلى نسبة وهي )

  %(.5.4%(، واقلها نسبة الذين تدربوا في قطاع المؤسسات الهلية والتي بلغت )14والتي بلغت )

( والذي توصل فيها الى ضعف 2016تختلف استجابات هذا السؤال مع ما جاء به )جميل 

مشاركة القطاع الخاص في التدريب، في حين بينت نتائج هذه الدراسة مشاركة واسعة للقطاع 

 الحكومي وقطاع المؤسسات الهلية.( أكثر من القطاع 80.6في العملية التدريبية ) الخاص

 لتدريب في اخر مؤسسة تدربت فيهاامدة 

 .خر مؤسسةفراد العينة حسب مدة التدريب في آتوزيع ا (:12جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد المدة

 3 16.7 37 شهر

 2 17.1 38 شهرين

 1 66.2 147 ثالثة فأكثر

 لوضع الوظيفي الحاليا

 .العينة حسب الوضع الوظيفي الحاليتوزيع افراد  (:13جدول )

 الترتيب النسبة )%( العدد الوضع الوظيفي الحالي

 2 27.5 61 اعمل في مجال تخصصي

 3 15.8 35 اعمل في مجال قريب من تخصصي

 4 13.1 29 اعمل في غير مجال تخصصي

 1 42.8 95 ل اعمل وابحث عن عمل

 5 0.09 2 ل اعمل ول ابحث عن عمل
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ان مجموع نسبة من يعملون من خريجي كليتي القتصاد والعالم  (13رقم )يشير الجدول 

العاطلين عن من نسبة  ، وان هذه النسبة اقل%(56.4بلغت حوالي ) في جامعة النجاح الوطنية

 %(. 67العمل في أوساط خريجي الجامعات بشكل عام والتي تبلغ نحو )

 أداة الدراسة

هداف الدراسة وتساؤلتها، قام الباحث بتصميم استبانة الكترونية عبر تقنية على ضوء أ

(Google Drive)  كون  ،2018-2014 لألعوامموجهة لكافة خريجي كليتي القتصاد والعالم

جل الحصول على التي تستعمل على نطاق واسع من ا حدى وسائل البحث العلميالستبانة تعد إ

 م واتجاهاتهم ودوافعهم ومعتقداتهم.الخريجين وميوله بأحوالو معلومات تتصل بيانات أ

 ، تم توزيعها كالتي:(1 رقم( سؤال )انظر ملحق 43لت الستبانة على )شم

، وسنة والعمر ،وهي: الجنس ( متغيرا  13يرات مستقلة شملت )متغ متغيرات ديمغرافية: –

عدد والحالة التدريبية، والتخرج، والتخصص، ومكان اإلقامة، والحالة الجتماعية، 

خر مؤسسة تدرب مجال عمل آوخر مؤسسة تدرب فيها، مكان آوالمؤسسات التي تدرب فيها، 

خر مؤسسة تدرب فيها، والوضع آ مدة التدريب فيوخر مؤسسة تدرب فيها، قطاع آوفيها، 

 الوظيفي الحالي.

 سؤال وزعت على ثالثة محاور هي: (30)شملت متغيرات الدراسة األساسية:  –

ريبه دتعاون المؤسسة التدريبية مع الخريج خالل فترة ت درجةيقيس المحور األول:  -

 الدراسة.( أسئلة غطت المعلومات الالزمة لمحور 7)واشتمل على العملي فيها، 

التزام الخريج بشروط المؤسسة التدريبية اثناء تدريبه العملي  درجةيقيس المحور الثاني:  -

 ( أسئلة غطت المعلومات الالزمة لمحور الدراسة.5)واشتمل على فيها، 

التي حصل عليها الخريج بعد تلقيه التدريب العملي  درجة الفائدةيقيس المحور الثالث:  -

غطت المعلومات الالزمة  ( سؤال  18) واشتمل علىفي المؤسسة التي تدرب فيها، 

 لمحور الدراسة.

 ثبات األداة وصدقها

( محكما من ذوي 12ولية على )األالدراسة )الستبانة( في صورتها قام الباحث بعرض أداة 

التي  التعديالت بإجراءالخبرة والختصاص في موضوع الدراسة، وبعد تلقي ردودهم، قام الباحث 

اللتباس مواضع و بحذف بعض العبارات بعد تحديد اليها المحكمون سواء كان بتعديل أأشار 

أكد من صدق األداة من خالل الت تموالضعف فيها، او إضافة عبارات وفقرات أخرى. وبعد التحكيم 

، وخارج عينة الدراسة ( من افراد المجتمع41إعادة الختبار على عينة من جمهور الدراسة بلغت )

( والتي تؤكد ان 0.883) Cronbach Alpha)من خالل قيمة "الفا" )كما جرى قياس ثباتها 

 األداة ثابته وصالحة للقياس.
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 طريقة جمع البيانات

 برنامجباحث بتصميم نموذج الكتروني عبر ثبات أداة الدراسة وصدقها قام البعد التأكد من 

(Google Drive) سهولة عالة والتي يستخدمها الباحثون لوالذي يعد أحد الليات الحديثة الف

وتم فيما بعد ارسالها عبر رسائل الجوال القصيرة لمجتمع  .بشكل منظم ومهنيالحصول على نتائج 

( خريجا وخريجة. وقد انتظر الباحث الستجابات خالل الفترة 3791تكون من )الدراسة والذي 

( استجابة شكلت مصدرا 222( استجابة، من بينها )464تلقى بعدها ) (.16/12/2018-3ما بين )

 .لتحقيق اهدافهاالحالية للدراسة 

 أساليب المعالجة اإلحصائية

المئوية( لتقدير الوزن النسبي لفقرات  استخدم الباحث اإلحصاء الوصفي )التكرارات والنسب

( ANOVA) تحليل التباين األحادي( وT-Test) مجالتها، كما تم استخدام اختبارأداة الدراسة و

 (.SPSSاإلحصائية للعلوم الجتماعية ) الرزمةمن خالل برنامج  الدراسةلفحص فرضيات 

 وهو:اعتمد الباحث مقياس ليكرت الخماسي ميزانا لتصنيف اإلجابات 

 %(100-%80)      (5)درجة كبيرة جدا  –

 %(79.9-%60)           (4) درجة كبيرة –

 %(59.9-%40)       (3) درجة متوسطة –

 %(39.9-%20)            (2) درجة قليلة –

 %(20)أقل من        (1) درجة قليلة جدا –

 مناقشتهاعرض النتائج و

 بعدل على نتائجها، من خالل هذا الجزء من الدراسة قام الباحث بتسليط الضوء بشكل مفصَّ 

تحليل الستبانة لتوضيح دور التدريب العملي في تهيئة الخريج لسوق العمل، وتضمنت محاورا 

: المحور األول يقيس درجة تعاون المؤسسة التدريبة مع الخريج خالل فترة تدريبه العملي ةثالث

فيها، المحور الثاني يقيس درجة التزام الخريج بشروط المؤسسة التدريبية اثناء تدريبه العملي 

ي فيها، المحور الثالث يقيس درجة الفائدة التي حصل عليها الخريج بعد تلقيه التدريب العملي ف

 ، وفيما يأتي نتائج الدراسة وفقا  لتسلسل أسئلتها:التي تدرب فيهاالمؤسسة 
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 اثناء فترة تدريبه فيها؟  عاون المؤسسة التدريبية مع المتدربتدرجة ما السؤال األول: 

عاون المؤسسة التدريبية مع درجة ت حول إلى نتائج اإلجابة عن السؤال األوليشير  :(14)جدول 

 خالل فترة تدريبه العملي فيها. المتدرب

 

ترحب في استيعاب المتدربين للتدريب على التدريبية ان المؤسسات  الى تشير نتائج الدراسة

ما بين درجة كبيرة جدا  (%77)بمجموع  الولبرامج متنوعة فيها كما تشير النتائج في السؤال 

ي في المؤسسة كانت متوسطة، حيث ودرجة كبيرة، وتبين النتائج ان درجة وضوح النظام التدريب

بدرجة قبول التدريب من قبل المتدربين كان ان %(، وأشارت كذلك الى 35.6نسبة ) اعلىبلغت 

على  %(، وتم اطالع المتدربين44.6نسبة وهي ) علىمعها حيث بلغت أ فق اتفاق واضحو

انت درجة تعريف %(، وك41نسبة ) ون بها بدرجة كبيرة حيث بلغت اعلىالمجالت التي سيتدرب

%(، 38.7نسبة ) ر في المؤسسة كبيرة حيث بلغت أعلىالمتدربين على مسؤول التدريب المباش

نت بدرجة كبيرة التدريب المباشر وطاقم العمل  كا ن مع مسؤولاما عن درجة التعاون مع المتدربي

%(، واظهرت النتائج ان بيئة التدريب كانت مريحة ومناسبة 40.1نسبة) جدا حيث بلغت اعلى

شارت نتائج الدراسة إلى تعاون المؤسسة وأ %(.39.6ة كبيرة حيث بلغت )جللمتدربين بدر

التدريبية مع المتدربين وتوفير بيئة مناسبة لهم والى تلقي المتدرب للمدح والطراء أثناء فترة 

( والتي اشارت الى ضرورة تحفيز المتدرب 1999ئج دراسة )أيوب، تدريبه، وايدها بذلك نتا
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( والتي توصلت إلى أن المؤسسات 2015ومدحه والثناء عليه، ونتائج دراسة )فقهاء وآخرون 

%(. في 55سوق العمل بنسبة ) طلبة المتدربين للدخول الىالتدريبية تقدم التوجيهات الالزمة لل

( والتي توصلت الى أن المتدرب ل يتلقى 1999آخرون، حين عارضت نتائج دراسة )السيد و

ن المؤسسات التدريبية متعاونة مع المتدربين ولديها يرى الباحث بأ تحفيزا مناسبا أثناء فترة تدريبه.

نظام تدريبي واضح واتفاق مشترك مع المتدرب وتقوم كذلك باطالع المتدربين على المجالت 

مسؤولهم المباشر وتشجيع المسؤول وطاقم العمل على التعاون  التي سيتدربون بها وتعريفهم على

لحسابي معهم في بيئة عمل مريحة ومناسبة، ويجد الباحث ذلك واضحا من الدرجة الكلية للمتوسط ا

عكس ما يقال حول عدم تعاون المؤسسات التدريبية  وهذه النتائج(، 3.93للمحور والتي بلغت )

 مناسبة لهم.مع المتدربين وعدم توفير بيئة 

 بشروط ونظام المؤسسة التي يتدرب فيها؟ ال الثاني: ما درجة التزام المتدربالسؤ

بشروط درجة التزام المتدرب  حول الثانييشير إلى نتائج اإلجابة عن السؤال  :(15جدول )

 .المؤسسة التدريبة اثناء تدريبه العملي فيها
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كبيرة جدا من النضباط واحترام النظام في تمتعوا بدرجة  ن المتدربينتشير النتائج الى أ

الى قيام المتدربين بالمهام التدريبية الموكلة كذلك شارت %(، وأ69.8سة حيث بلغت النسبة )المؤس

كانت %(، و45.9دا حيث بلغت نسبتها )اثناء فترة التدريب بالشكل المطلوب بدرجة كبيرة ج  اليهم

حيث بلغت المتدربين وموظفي المؤسسة كبيرة جدا  درجة الرتباط بالعالقات الجتماعية بين

%(، وتلقى المتدربون ثناء واطراء على جهودهم وانضباطهم اثناء عملية التدريب 52.3)نسبتها 

نهى المتدربون فترة تدريبهم وفق ما تم التفاق عليه بدرجة %(، وأ45.5كبيرة جدا بلغت )بدرجة 

سجمت نتائج هذه الدراسة في التزام الخريج بأنظمة وان %(.51.4) حيث بلغت نسبتهاكبيرة جدا 

( والذي دعا فيه المتدرب الى تطبيق فلسفة 2018وقوانين المؤسسات مع ما جاء في كتاب )العون 

المؤسسة التدريبية والنضباط واحترام الزمالء في العمل والتأقلم مع بيئة العمل، وهذا ما أكدته 

ارس مهام الموظف الحقيقي اثناء فترة تدريبه، واحترم النظام على ان المتدرب مالحالية الدراسة 

ن الخريج التزم بشروط المؤسسة ويرى الباحث بأ %(.69.8وقوانين المؤسسة حيث بلغت النسبة )

بدرجة كبيرة جدا، سواء كان ذلك من حيث احترام النظام او القيام بالمهام الموكلة اليه، ما أدى الى 

اجتماعية جيدة وتلقيه ثناء واطراء على جهوده اثناء فترة تدريبه التي التزم بها، اقامته لعالقات 

 (.4.36حسابي للمحور والتي بلغت )وهذا واضحا في الدرجة الكلية للمتوسط ال

بعد تلقيه التدريب العملي  جة الفائدة التي حصل عليها المتدربدرما هي  :السؤال الثالث

 ؟رب فيهاالميداني في المؤسسة التي تد

ة الفائدة التي حصل عليها درج يشير إلى نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث حول :(16جدول )

 .بعد تلقيه التدريب العملي الميداني في المؤسسة التي تدرب فيهاالمتدرب 
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ثناء موا الكثير من المهارات العملية أتشير النتائج في المحور الثالث الى ان المتدربين تعل

وساعدهم التدريب في بناء شخصياتهم وصقلها  ،(41.9) حيث بلغت نسبتهاتدريبهم بدرجة كبيرة 

، وتعلموا النضباط واحترام النظام بدرجة كبيرة جدا بلغت (41.9رجة كبيرة جدا بلغت نسبتها)بد

%(، 42.8%(، وقد مارسوا دور الموظف الحقيقي في العمل بدرجة كبيرة جدا بلغت )47.7)

واسس المتدربون قاعدة بيانات خاصة باألشخاص الذين تعرفوا عليهم اثناء فترة التدريب بدرجة 

%(، وأشارت النتائج الى ان استمرار تواصل المتدربين مع العاملين في 40.5كبيرة جدا بلغت )

%(، وقد كانت درجة مساعدة 41.5) حيث بلغت نسبتها بدرجة كبيرةالمؤسسة كان ارتباطا 

بدرجة بلغت للمتدرب في الحصول على فرصة عمل تتراوح ما بين الكبيرة جدا  التدريب

%( بما 24.3) حيث بلغت نسبتها%( والمتوسطة بدرجة 22.5%( والكبيرة بدرجة بلغت )24.3)

وقد ساهم التدريب في توسيع مدارك المتدرب في التعرف على فرص عمل  ،%(47.4) مجموعه

%(، وساعد كذلك في معرفة المتدرب 40.5) يث بلغت نسبتهاحيمكن القيام بها بدرجة كبيرة 

حيث ا بدرجة كبيرة لقدراته وامكاناته المهنية، وتعرفه على المهن المتاحة في السوق ومتطلباته

%(، وكانت نسبة مساهمة التدريب في تسويق قدرات المتدرب ومهاراته في 44.6) بلغت نسبتها

%(، وأشارت النتائج الى ان درجة تعرف 41.9) تهاحيث بلغت نسبسوق العمل بدرجة كبيرة 

حيث بلغت نسبتها المتدرب على قدراته المهنية ومالءمتها للعديد من المهن المتاحة كانت كبيرة 

حيث بلغت %(، وان التدريب ساعده في التعرف على متطلبات مهنة المستقبل بدرجة كبيرة 49.5)

حيث بلغت بدرجة كبيرة  داته حول بعض المهنديل بعض معتق%(، وساهم في تع47.3) نسبتها

( والذي قال بان 1997وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما جاء به )برود،  %(.43.7) نسبتها

( في نتائج دراسته 2015%(، وايده بذلك )القاضي، 10الفائدة من التدريب ل تتعدى ما نسبته )

لمتدربين، في حين توصلت الدراسة الحالية الى والذي قال بان التدريب ل يساهم في توفير فرص ل

 %(. 94حصل عليها المتدرب بعد تلقيه للتدريب وصلت الى )أن نسبة الفائدة التي 

يرى الباحث ان التدريب قد حقق فوائد للمتدربين تمثلت في تعلمه للمهارات والنضباط 

قاعدة بيانات فاعلة للتواصل المستمر مع من  وتأسيسوصقل وبناء شخصيته  النظام،واحترام 

تعريفه بقدراته ومهاراته والتي ساعدت ربطته بهم عالقات اثناء فترة التدريب، وساهم التدريب في 

قداته حول عدل التدريب معتوتعرفه على متطلبات المهن،  العمل بعدعلى تسويقه في سوق 

لكلية للمتوسط الحسابي للمحور والتي بلغت متطلبات مهنة المستقبل، وهذا واضحا في الدرجة ا

(3.9). 

  .حصلت على كتاب من المؤسسة يغطي فترة تدريبي ومجاالته(: 41رقم ) فقرة

توزيع عينة الدراسة حسب حصول المتدرب على كتاب من المؤسسة يغطي فترة  :(17جدول )

 .تدريبه

 النسبة % العدد حصلت على كتاب من المؤسسة يغطي فترة تدريبي ومجاالته

 72.1 160 نعم

 27.9 62 ل
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على شهادة تدريب من  حصلوا( من المتدربين %72.1) ما نسبتهن أالى  ،تشير النتيجة هنا

المؤسسة التي تدربوا فيها بهدف إضافة المهارة الى سيرتهم الذاتية. ويرى الباحث ان هذه النتيجة 

في توثيق التدريب للمتدرب وتدحض بعض جيدة تؤكد من خاللها المؤسسات على القيام بدورها 

كتب تغطي ة معهم والمتمثل في عدم إعطائهم ادعاءات المتدربين في عدم تعاون المؤسسة التدريبي

     تدريبهم. اتفتر

في الحصول على فرصة عمل  رجة مساهمة التدريب العملي للمتدربما د السؤال الرابع:

 مناسبة؟

 اإلجابة عن السؤال الرابع.( إلى نتائج 18) يشير الجدول رقم

 حالتي الوظيفية بعد التدريب:(: 42رقم )فقرة 

 .توزيع افراد عينة الدراسة حسب الحالة الوظيفية بعد التدريب(: 18جدول )

 النسبة % العدد حالتي الوظيفية بعد التدريب

 22.5 50 افادني التدريب وتوظفت في المؤسسة التي تدربت فيها.

وتوظفت في مؤسسة أخرى بناء على توصية من افادني التدريب 

 المؤسسة التي تدربت فيها.

10 4.5 

 34.7 77 افادني التدريب وتوظفت في مؤسسة أخرى بجهد شخصي.

 4.1 9 افادني التدريب واعمل في عمل خاص بي.

 28.4 63 افادني التدريب ولكني ل اعمل.

 3.2 7 دراستي.لم يفدني التدريب واعمل في عمل بعيد كليا عن 

 2.7 6 لم يفدني التدريب ول اعمل.

%( من المتدربين قد استفادوا من التدريب في 94.1ن ما نسبته )أالى تشير نتائج هذا السؤال 

العمل وفيها،  وا: العمل في المؤسسة التي تدربةالمؤسسات التي تدربوا فيها على مستويات خمس

العمل في مؤسسة أخرى وفيها،  واالمؤسسة التي تدربفي مؤسسة أخرى بناء على توصية من 

%( 5.9. وان نسبة )وقد استفاد حتى من ل يعمل منهم، مالعمل في عمل خاص بهوبجهد شخصي، 

%( من المتدربين 22.5لم يستفيدوا من التدريب وهي نسبة متدنية جدا. وبينت النتائج ان نسبة )

( نحو 18نسبة الذين يعملون حسب الجدول رقم )بلغ  عملوا في المؤسسات التي تدربوا فيها.

( 20%( وهذه النتيجة تنسجم الى حد ما مع إجابات عينة الدراسة في فقرة الستبيان رقم )66)

  %(.70حيث وصلت نسبة من يعملوا نحو )

بلغت نسبة من حصلوا على وظائف في المؤسسة التي تدربوا فيها وفق نتائج هذه الدراسة 

( بان المتدرب الذي يثبت كفاءته يستطيع 2015ينسجم مع ما توصل اليه )قدادة، %( وهذا 22.5)

( 1999ان يجد فرصة عمل مستقبلية في المؤسسة، وخالفت النتيجة ما جاءت به )السيد، وآخرون، 

 بأن المتدربون أظهروا اتجاها سلبيا في توقعاتهم للعمل مستقبال في المؤسسة التي تدربوا فيها.



 ريجي جامعة النجاح الوطنية لـ ......"ــــــــــــــــــــــــــــ "فاعلية التدريب الميداني في تهيئة خــــــــــــــــــ 2110

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

يرى الباحث بان للتدريب العملي األثر الكبير والسحري في تحقيق فوائد كثيرة وباختصار، 

مع ما تساهم وتساعد في بناء شخصية الخريج وإعداده لمتطلبات سوق العمل، وهو بذلك يختلف 

ن التدريب ليس عصا سحريا نستطيع من خالله حل كل المشكالت ( بأ2007توصل اليه )توفيق، 

 استعداده لسوق العمل.  الخريج فيالتي تواجه 

 .أشجع زمالئي الخريجين للتدريب في المؤسسات بعد تخرجهم(: 43رقم ) فقرة

توزيع عينة الدراسة حسب تشجيع المبحوثين لزمالئهم الخريجين للتدريب في (: 19جدول )

 المؤسسات بعد تخرجهم.

 النسبة% العدد أشجع زمالئي الخريجين للتدريب في المؤسسات بعد تخرجهم

 82.4 183 نعم

 .9 2 ل

 16.7 37 الى حد ما

%( يشجعون زمالئهم الخريجين للتدريب 99.1)تشير نتائج السؤال أعاله ان جميع من تدرب 

 بعد تلقيهم التدريب العملي.عليها  واالتي حصل لفوائد الكثيرةبسبب ابعد التخرج 

( 242الباحث كذلك الذين اجابوا على هذا الستبيان ولم يتدربوا وعددهم ) يدعوامن هنا، 

ب يللتدر يتدربوا الى ضرورة البحث عن مؤسساتجين الذين لم يوغيرهم من الخرخريجا  وخريجة 

من تدرب من فيها والستفادة من نتائج هذه الدراسة في تحقيق الفائدة التي حصل عليها العملي 

 .زمالئهم الخريجين

 الفرضيات

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية األولى: 

 لسوق العمل تعزى لمتغير الجنس.  تهيئة المتدربو التدريب الميداني فاعلية

 (20رقم )ولفحص الفرضية األولى، فقد تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، والجدول 

 .يشير إلى نتائج اختبار الفرضية

نتائج استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لفحص دللة الفروق بين متوسطات (: 20جدول )

لسوق العمل تعزى لمتغير  ر التدريب العملي في تهيئة المتدرباستجابات أفراد العينة في دو

 .الجنس

 الجنس محاور الدراسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت
 الداللة

تعاون المؤسسة  درجة .1

خالل  لمتدربالتدريبية مع ا

 فترة تدريبه العملي فيها

 0.727 3.87 90 ذكر
1.015 0.311 

 0.661 3.96 132 انثى
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 (20... تابع جدول )

 الجنس محاور الدراسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت
 الداللة

المتدرب التزام  درجة .2

بشروط المؤسسة التدريبة 

 اثناء تدريبه العملي فيها

 0.51 4.30 90 ذكر
1.449 0.149 

 0.43 4.39 132 انثى

الفائدة التي حصل  درجة .3

بعد تلقيه  لمتدربعليها ا

التدريب العملي في المؤسسة 

 التي تدرب فيها

 0.711 3.29 90 ذكر

0.368 0.713 
 0.708 3.89 132 انثى

 الدرجة الكلية
 0.591 3.98 90 ذكور

0.279 0.220 
 0.563 4.00 132 اناث

 عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية( أنه ل توجد 20) رقم يشير الجدول

(0.05≥α ) لسوق العمل تعزى لمتغير الجنس، حيث  تهيئة المتدربو التدريب الميداني ليةعافبين

 وهنا نرفض هذه الفرضية. (.0.05أن  مستوى الدللة أعلى من )

أعاله انه ل يوجد فرق بين درجة تعاون المؤسسة التدريبية  النتائجيرى الباحث من خالل 

فس ، ما يشير هنا الى ان المؤسسة ترحب وتتعاون مع المتدرب بنتعزى لمتغير الجنسمع الخريج 

الدرجة بغض النظر عن كونه ذكرا او انثى، وهذه النتيجة خالفت التوقعات وما هو شائع بين 

 باإلناث أكثر من اهتمامها بالذكور.المتدربين بان المؤسسات التدريبية تتعاون وتهتم 

وعن درجة التزام الخريج بشروط المؤسسة التدريبية تشير النتائج أعاله بعدم وجود فروق 

بين الناث والذكور في درجة اللتزام وهذا ما يخالف الذي يشاع الى حد ما إحصائية  ذات دللة

 من الذكور في النضباط اثناء التدريب والتقيد بشروط المؤسسة. أكثرحول التزام الناث 

ويشير الجدول أعاله أيضا الى وجود توافق في درجة الفائدة التي حصل عليها الناث 

التدريب وهذا دليل على أهمية الدور الذي يلعبه التدريب في التأثير على كال  والذكور بعد تلقيهم

 الطرفين.

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الثانية: 

 لسوق العمل تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.  تهيئة المتدربو التدريب الميداني ليةفاع

( 21)رقم ولفحص الفرضية الثانية، فقد تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، والجدول 

 يشير إلى نتائج اختبار الفرضية
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نتائج استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لفحص دللة الفروق بين متوسطات : (21جدول )

الحالة لسوق العمل تعزى لمتغير  المتدربر التدريب العملي في تهيئة استجابات أفراد العينة في دو

 الجتماعية.

 محاور الدراسة
الحالة 

 االجتماعية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة ت

تعاون المؤسسة درجة  .1

 متدربالتدريبية مع ال

خالل فترة تدريبه العملي 

 فيها

 *0.037 1.938 719. 3.87 162 أعزب

 2.141 578. 4.07 60 متزوج

 لمتدربالتزام ا درجة .2

بشروط المؤسسة 

التدريبة اثناء تدريبه 

 العملي فيها

 .243 .495 479. 4.35 162 أعزب

 .522 426. 4.38 60 متزوج

الفائدة التي  درجة .3

 المتدربحصل عليها 

بعد تلقيه التدريب العملي 

في المؤسسة التي تدرب 

 فيها

 .889 2.402 702. 3.83 162 أعزب

 2.410 697. 4.09 60 متزوج

 الدرجة الكلية
 .572 2.326 576. 3.94 162 أعزب

 2.383 546. 4.14 60 متزوج

 معنويةذات دللة إحصائية عند مستوى عالقة ( أنه ل توجد 21)رقميشير الجدول 

(0.05≥α بين )الحالة تهيئة الخريج لسوق العمل تعزى لمتغير لية التدريب الميداني وفاع

(، وهناك فروق 0.05في المحورين الثاني والثالث، حيث أن  مستوى الدللة أعلى من ) الجتماعية

، وهذا يشير إلى (0.05ذات دللة إحصائية في المحور األول حيث ان مستوى الدللة اقل من )

  قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة.

تزام المتدرب العزب والمتزوج بالتدريب، حسب الجدول أعاله ل يوجد فرق بين درجة ال

وهذا يخالف الشائع والذي يرى ان التزام العزب أكبر من المتزوج كونه ليس لديه مسؤوليات 

  عائلية.

ويشير الجدول أعاله أيضا الى وجود توافق في درجة الفائدة التي حصل عليها العزب 

الدور الذي يلعبه التدريب في التأثير على  والمتزوج بعد تلقيهم التدريب وهذا دليل على أهمية

 الحالة الجتماعية.
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في حين يشير الجدول أعاله الى وجود فرق في درجة تعاون المؤسسة التدريبية مع الخريج 

يعزى لصالح المتزوج كون المؤسسة تثق بجديته في التدريب بهدف الحصول على فرص عمل 

 ألهميتها بالنسبة له.

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الثالثة: 

ولفحص الفرضية  لسوق العمل تعزى لمتغير القطاع.  المتدربوتهيئة  ميدانيالتدريب اللية فاع

 ، والجدوللثالث عينات مستقالت( ANOVA)التباين األحادي الثالثة، فقد تم استخدام اختبار 

 اختبار الفرضية( يشير إلى نتائج 22) رقم

لفحص  ( لثالثة عينات مستقلةANOVA)التباين األحادي نتائج استخدام اختبار (: 22جدول )

 المتدربدللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة في دور التدريب العملي في تهيئة 

 القطاع.لسوق العمل تعزى لمتغير 

 محاور الدراسة
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

تعاون  درجة .1
المؤسسة 

التدريبية مع 
خالل  لمتدربا

فترة تدريبه 
 العملي فيها

بين 
 198. 2 396. المجموعات

.415 .661 
داخل 

 477. 219 104.532 المجموعات

  221 104.928 المجموع

التزام  درجة .2
 المتدرب
بشروط 
المؤسسة 

التدريبة اثناء 
تدريبه العملي 

 فيها

بين 
 .357 2 .714 المجموعات

1.663 192. 

داخل 
 .215 219 46.993 المجموعات

  221 47.707 المجموع

الفائدة  درجة .3
التي حصل 

 المتدربعليها 
بعد تلقيه 

التدريب العملي 
في المؤسسة 

 التي تدرب فيها

بين 
 3.505 2 7.011 المجموعات

7.385 001. 

داخل 
 .475 219 103.958 المجموعات

  221 110.969 المجموع

 الدرجة الكلية

بين 
 1.504 2 3.008 المجموعات

داخل  .010 4.717
 .319 219 69.829 المجموعات

  221 72.838 المجموع
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ذات دللة إحصائية عند مستوى  عالقة( أنه ل توجد 22)رقم يشير الجدول 

لسوق العمل تعزى لمتغير القطاع،  لمتدربتهيئة او لية التدريب الميدانيفاعبين ( α≤0.05معنوية)

هناك فرق ذو دللة (، بينما 0.05مستوى الدللة أعلى من ) ن  حيث أفي المحورين األول والثاني 

وهذا يعني رفض الفرضية ، (0.05من )إحصائية في المحور الثالث حيث ان مستوى الدللة اقل 

ولمعرفة دللة الفروق بين متوسطات المحور الثالث، فقد تم الصفرية وقبول الفرضية البديلة، 

 .( يوضح نتائج المقارنة البعدية23استخدام اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، والجدول )

 .متوسطات المحور الثالث وفق متغير القطاعنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين : (23)جدول 

 مؤسسات اهلية خاص عام القطاع

 0.1138- 0.4778-*  عام

 0.3640   خاص

    مؤسسات اهلية

 .(α=0.05*دال احصائيا عند مستوى الدللة )

تشير نتائج اختبار شيفيه إلى أن الفروق بين متوسطات المحور الثالث هي لصالح القطاع 

 العام.الخاص على 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات الدرجة الكلية للمحاور الثالث  (:24جدول )

 .وفق متغير القطاع

 مؤسسات اهلية خاص عام القطاع

 0.02200- 0.30049-*  عام

 0.2784   خاص

    مؤسسات اهلية

 .(α=0.05*دال احصائيا عند مستوى الدللة )

شيفيه إلى أن الفروق بين متوسطات الدرجة الكلية للمحاور الثالث هي  تشير نتائج اختبار

 لصالح القطاع الخاص على العام.

( بين α≤0.05ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرضية الرابعة: 

 لسوق العمل تعزى لمتغير التخصص.  تهيئة المتدربو التدريب الميداني يةفاعل

لثمان عينات ( ANOVA)التباين األحادي  تحليلولفحص الفرضية الثالثة، فقد تم استخدام 

 ( يشير إلى نتائج اختبار الفرضية25)رقم ، والجدول مستقلة
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( لثالثة عينات مستقالت لفحص ANOVA) التباين الحادي نتائج استخدام اختبار(: 25جدول )

 المتدربدللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة في دور التدريب العملي في تهيئة 

 لسوق العمل تعزى لمتغير التخصص.

مصدر  محاور الدراسة

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

تعاون  درجة .1

المؤسسة 

التدريبية مع 

خالل  المتدرب

فترة تدريبه 

 العملي فيها

بين 

 المجموعات
2.661 8 0.333 

693. 698. 
داخل 

 المجموعات
102.267 213 0.480 

   104.928 المجموع

التزام  درجة .2

 لمتدربا

بشروط 

المؤسسة 

التدريبة اثناء 

تدريبه العملي 

 .فيها

بين 

 المجموعات
3.184 8 0.398 

1.904 508. 
داخل 

 المجموعات
44.523 213 0.209 

  221 47.707 المجموع

الفائدة  درجة .3

التي حصل 

عليها المتدرب 

بعد تلقيه 

التدريب العملي 

في المؤسسة 

 .التي تدرب فيها

بين 

 المجموعات
3.673 8 0.459 

911. 508. 
داخل 

 المجموعات
107.296 213 0.504 

  221 110.969 المجموع

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
2.503 8313. 0.313 

داخل  .478 .948

 المجموعات
70.334 213 0.330 

  221 72.838 المجموع

 معنويةذات دللة إحصائية عند مستوى  عالقة( أنه ل توجد 25)رقم يشير الجدول 

(0.05≥αبين ) التخصصلسوق العمل تعزى لمتغير  المتدربتهيئة ية التدريب الميداني وفاعل ،
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، وهذا يشير إلى قبول (0.05في المحورين األول والثاني حيث أن  مستوى الدللة أعلى من )

 الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة.

الى عدم وجود فروق في درجة تعاون المؤسسة التدريبية مع المتدربين حسب النتائج شير ت

المؤسسة ما ي شاع أن ن يع التخصصات على حد سواء، علما بأتتعامل مع جمتخصصاتهم، فهي 

 لتخصص الذي ينسجم مع طبيعة عملها وأكثر من غيره من التخصصات.عادة ما تركز على ا

اظهروا نفس الدرجة في  هم قدنتائج ان جميع المتدربين على اختالف تخصصاتالتبين و

ء تلقيهم للتدريب، علما بان هذا غير متوقع، اذ يعتقد التزامهم بشروط المؤسسة التدريبية اثنا

 حسب السائد بان درجة اللتزام تختلف باختالف التخصص ومتطلباته.و ،الباحث

فقد تحققت الفائدة منه على جميع المتدربين بغض النظر لخريجين، لنظرا ألهمية التدريب و

ممة وفق شروط ومعايير واضحة عن تخصصاتهم وهذا دليل على ان أنظمة التدريب المتبعة مص

 وهادفة.

يأمل الباحث بان تكون نتائج هذه الدراسة والداعمة ألهمية التدريب العملي للخريج في بناء 

شخصيته وتأهيله لالنخراط في سوق العمل، مصدرا ملهما ومهما للباحثين والمهتمين في مجالت 

وافكارهم، وتحسم الجدل المستمر حول مدى التدريب العلمي وان تعمل على تغيير معتقداتهم 

 جدوى التدريب العملي للخريج.

 الدراسة استنتاجات

ف إلى الدراسة هدفت لسوق  فاعلية التدريب الميداني في تهيئة وإعداد المتدربينعلى  التعر 

 هذا جراء دراسة مسحية لخريجي كلية القتصاد والعالم في الجامعة.  يعرضإالعمل من خالل 

 تلك ضوء على أن تقترح يمكن التي والتوصيات لها توصلت التي النتائج أهم الدراسة من الجزء

 والمؤسسات والجامعات هلواأل تساعد الطلبة الخريجون والمتوقع تخرجهم ان يمكن التي النتائج

حول أهمية التدريب ودوره في تهيئة الخريج لسوق  الثقافة في نشر والباحثين القرار اعوصن  

 بما يأتي: الثالث محاورها وفق النتائج الباحث صلخ   وقد لعمل،ا

 .همتدريبثناء فترة أن في مجالت مختلفة تتعاون المؤسسات التدريبية مع المتدربي –

 .ع المتدرب عليهطل  ام تدريبي واضح وت  لدى المؤسسات نظ –

 فيها.ثناء تلقيه التدريب أيلتزم الخريج بشروط المؤسسة التدريبية ونظامها  –

%( بعد تلقيه للتدريب في المؤسسة تؤهله 94) بلغت نسبتهايحصل الخريج على فوائد كثيرة  –

 لالنخراط في سوق العمل.

 ثناء فترة تدريبه دور الموظف الحقيقي.أيمارس المتدرب  –

 يساعد التدريب العملي في تقييم شخصية الطالب وبنائها وصقلها. –
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 المهن ومتطلباتها وكيفية الحصول عليها.طلع التدريب العملي المتدرب على ي   –

 .عمل محتملة لمتدربين فيها فرصتقدم المؤسسات التدريبية ل –

 اع الخاص للحصول على فرص التدريب.يتجه معظم الخريجون لمؤسسات القط –

 %(.57فراد العينة بلغت نحو )ة العاملين في قطاعات مختلفة من أنسب –

حصلوا على  ن( وشكلوا نسبة عالية مم%66.2من ثالثة شهور ) أكثرنسبة الذين تدربوا  –

 وظائف في المؤسسة التي تدربوا فيها.

 %.71نسبة الذين ساعدهم التدريب في الحصول على فرص عمل بلغت  –

 تخصصه. العالقة بمجاليفضل الخريج التدريب في المؤسسة ذات  –

 .مؤسستين وأكثرعينة الدراسة تقريبا تدربوا في  يثلث –

المهتمين في التدريب العملي حسب عينة  أكثرخريجو تخصصي المحاسبة والعلوم المالية من  –

 الدراسة.

يشجع كافة المتدربون الذين حصلوا على فرص تدريب زمالئهم للتدريب ألهميته في بناء  –

 شخصياتهم وتهيئتهم لسوق العمل.

 التوصيات

هميته بين أوساط الطلبة من خالل وأعات بنشر ثقافة التدريب العملي ضرورة ان تقوم الجام –

 .بعد تخرجهم تربطهم مع مؤسسات عاملة في المجتمع ةخطة استراتيجية وبرامج واضح

مساعدة الخريجين في الوصول الى  تعزيز دور وحدات ودوائر التوظيف في الجامعات في –

 مجتمع بهدف اتاحة المجال لهم لتدريبهم فيها.المؤسسات 

تهم اوتحفزيهم بأهمية التدريب في بناء شخصيمن كافة التخصصات تشجيع الخريجين  –

 لالنخراط في سوق العمل.وتأهيلهم 

يب الخريجين واكسباهم حث مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الهلية لفتح أبوابها لتدر –

لالزمة لسوق العمل على غرار الدور المتميز الذي تقوم به مؤسسات القطاع المهارات ا

 الخاص.

شاء قاعدة بيانات خاصة بالخريجين الذين حصلوا على فرص تدريب لدى المؤسسات ان –

 ية في فرص عمل مستقبلية محتملة.وواعطائهم األول

لفاعلة في مجالت تدريب الخريجين بهدف تشجيعهم لالستمرار في تقديم تكريم المؤسسات ا –

 راط في سوق العمل.فرص التدريب للخريجين ضمن برامج فاعلة تساهم في تهيئتهم لالنخ
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ضرورة إجراء دراسة للتعرف على رأي ممثلي التدريب في المؤسسات في مدى التزام  –

المتدربين بالبرامج التدريبية التي تضعها المؤسسات ودوافع توظيفهم في المؤسسات التي 

 تدربوا فيها.
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