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خواتيجبانبي إخواني وأ كانوا دوما  دعموني ومن  إىل  
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 شكر وتقاير
 

ُكر   َوَمن    تعالىقال  َما َيش  ُكرُ  َفإِنَّ ِسهِ  َيش   04: لقمان      لَِنف 
ه على أن ،اهنجا  إل، ويسر لي الجهد والوقت ى اتمام هذه الرسالةالقدير الذي قدرني عل أشكر اهلل العلي

ليه المصير كل شيء قدير، وما توفيقي ه نعم المولى ونعم النصير، كما أصلي نإ ،إال باهلل عليه توكلت وا 
 .وآله وصحبه الكرام وسلم لى سيدنا محمد صلى اهلل عليهوأسلم ع

نني ألخص بالشكر واالمتنان حضرة األ ، ، حفظه اهللالدكتور/ عالء الدين خليل السيدالفاضل  ستاذوا 
الكبير في إخراج هذه الدراسة  ثراألله على هذه الرسالة، والذي كان  شرا الذي تفضل مشكورًا فقبل اإل

والتقدير  حترام، فقد كان نعم المشر ، فله مني كل اإل لما بذله من جهد ورعاية وسداد رأي ،الواقع إلى
 وج اه اهلل خير الج اء.

، األيوبيمحمد علي  منلور والدكتورمحمد إبراهيم المدهون،  الدكتوركل من  إلىوأتقدم بالشكر 
 ه الرسالة.حفظهما اهلل لتفضلهما بقبول مناقشة هذ

أعضاء الهيئة والسياسة للدراسات العليا ممثلة بمجلس إدارتها و  دارةألكاديمية اإل كما أتقدم بالشكر الج يل
 .واإلخوة  مالء الدراسة جميعاً  فيها، العاملينالتدريسية المحترمين، وجميع 

نصائحهم هذه الرسالة، لما كان ل إستبانة يل لجميع األساتذة الذين ساهموا في تحكيم وأتقدم بالشكر الج
أبداه من حرص  على ما األستاذ عوض أبو السبحمن النفع في هذه الدراسة، كما أشكر المدقق اللغوي 
 في أن تخرج هذه الدراسة خالية من الهفوات اللغوية.

العامة للتدريب المهني  دارةاإلكما أتقدم بج يل الشكر ل مالئي في و ارة العمل وخاصة العاملين في 
 هذا العمل. إنجا  هم فيعاونمراك  التدريب المهني وذلك لتو 

والشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذا العمل األكاديمي، فالمقام ال يتسع لذكرهم جميعًا، وأسأل 
 الحمد هلل رب العالمين. أن ودهم في مي ان حسناتهم، وآخر دعواناتكون جه أن اهلل

 الباحـث                                                                                                      
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  ملخص الدراسة

سبل تطوير أداء مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل في هدفت الدراسة إلى التعر  على 
الجودة الشاملة، وذلك من خالل التعر  على مدى تطبيق مراك  التدريب المهني  إدارةضوء معايير 

)المتغير  دراسة العالقة بين تطبيق معايير الجودة الشاملة. كما هدفت إلى الجودة الشاملة إدارةلمعايير 
للتعر  على فروق بعض المتغيرات  ضافة)المتغير التابع(، باإلستقل( وأداء مراك  التدريب المهني الم

 الديموغرافية على تلك العالقة، وتم تصميم الفرضيات في ضوء ذلك.

 أسلوب تاستخدمو على المنهج الوصفي التحليلي،  -في تحقيق أهدافها  – الدراسةت اعتمدوقد 
ربين في مراك  ( مفردة من المدراء والمختصين والمد111ستهدفت )الدراسة حيث إلمسح الشامل لمجتمع ا

( 111اسة وقد صلح للتحليل )في جمع البيانات األولية كأداة للدر  ستبانةاإل تاستخدمو التدريب المهني، 
لتنفيذ  SPSS حصائيت الدراسة برنامج التحليل اإلاستخدم%، كما 98ستبانات المو عة بنسبة من اإل
 ة وعرض بيانات المبحوثين. حصائيات اإلاإلختبار 

 التدريب مراك  في الشاملة الجودة إدارة معايير توافرمن أهمها،  نتائجعدة  وتوصلت الدراسة إلى
 التدريب مراك  تطبيق بين قوية موجبة يةإرتباط عالقة هنالك أن وتبين، متوسطة بدرجة كان المهني
 وجود الدراسة نتائج أظهرت حين في، المهني التدريب مراك  وأداء الشاملة الجودة إدارة لمعايير المهني
، بينما لم يكن هنالك متغيرات؛ سنوات الخدمة، مكان العمل، الجنس إلى تع ى ةإحصائي داللة ذات فروق
 مثل؛ العمر والمؤهل العلمي. ًا لبقية المتغيراتإحصائي دالةفروق 

الجودة الشاملة في مراك  التدريب  إدارةبتطبيق معايير  هتماماإلضرورة بوأوصت الدراسة 
الجودة، كما أكدت على ضرورة أن يتسم الهيكل  دارةالمهني، من خالل تكوين وحدة أو فريق مختص إل

السياسات واإلجراءات المكتوبة  وضعالصالحيات والمسؤوليات، وكذلك  في تحديدالتنظيمي بالوضوح 
المحتوى التدريبي النظري والعملي للبرامج التدريبية،  بتع ي أوصت الدراسة ، . وأخيراً الخاصة بنظم العمل

هتمام بمسؤولية لال مة للتدريب، و يادة مستوى اإلمع التأكيد على توفير األجه ة والمعدات والمواد الخام ا
 .المراك  نحو المجتمع
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Abstract 

 

          The study aimed to identify the methods through which the performance 

of Vocational Training Centers (VTCs) of the Ministry of Labour can be 

developed according to Total Quality Management (TQM) standards. The study 

also attempts to identify the co-relational relationship between applying TQM 

standards as independent variable and the performance of VTCs as dependent 

variable. It also investigates the impact of demographic variables on this 

relationship that the hypotheses were designed accordingly. 

          Aiming to achieve these goals, the study depends on analytical 

descriptive approach and utilizing comprehensive survey method of the 

population targeting (110) individuals consisting of managers, specialists and 

trainers within vocational training. As a tool of data collection, questionnaires 

are used to gather primary data where (108) of returned questionnaires were 

available for data analysis forming 98% of distributed ones. SPSS is used for 

data analysis to present respondents' characteristics.  

          The study concluded various results mainly; the existence of the TQM 

standards within VTCs is average, and there is a strong positive relationship 

between applying TQM standards within VTCs and the performance of VTCs. 

Furthermore, there is significant differences denoted to variables of; experience, 

place of work, and gender, whereas, no significant differences was found for the 

rest of variables such as; age and qualification. 

         The study recommended to pay more attention toward applying TQM 

standards within VTCs, through forming a unit or specialized team for quality 

management. Moreover, the study emphasized on the clarity of the 

organizational structure determining power and responsibility, and  setting 

written work-related policies and procedures. Finally,  the study recommended 

to enhance both theoretical and practical training content, with assurance of 

providing required tools, equipment, and raw materials and increase the 

responsibility of the centers toward society. 
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 المقدمة  0.0
وبقدرتها على النمو  ،مواكبتها للتطورات التكنولوجية المتسارعةالدول بمدى  تقدميقاس 

 نصرام بالعهتمكان البد من اإل ،مواطنيها، ولكي يتحقق ذلكلمعيشة الوالنهوض بمستوى  ياإلقتصاد
 ة.ياإلقتصادفي عمليات التنمية  األهمالعامل الموارد البشرية عد ت  وتدريبه وتأهيله، حيث  البشري وتنشئته

 وتأهيله نساناإل إعداد في همتس التي العناصر أهم أحد المهني التدريب يعد أخرىمن جهة  
 بناء في مباشر بشكل المهني التدريب يؤثر ، حيثالوطن تنمية في والمساهمة العمل سوق إلى للدخول

 وبما ،المجتمع وحاجات مطالب مع يتفق فيما البشرية للموارد تنمية من يقّدمه بما ،وتطورها المجتمعات

 البلدان أدركت قد. وفي هذا الصدد فالمختلفة التنموية العمليات تقود عالية وكفاءات ماهرة أيد   من يوّفره

 يكون ال المجتمعات نهوض أن أيقنت عندما كبيراً  اماً إهتم لتهأو ف المهني التدريب دور المتقّدمة الصناعية
 لخدمة جديد كل ومواكبة واإلصالح البناء على المهنيين قدرات وتطوير فيها المهني القطاع بتنامي إال

 ،المهني التدريب أهمية إدراك في تتأخر  قد  – متعددة وألسباب - فإنها النامية المجتمعات أما .مجتمعاتهم
 قطاع في التشتت من حالة تعيش الخصوص وجه على فلسطين منهاو  العربية الدول بعض  الت وال

 حساب على ذلك كان ربما ،وعنايتها امهاإهتم جل األكاديمي التعليم تولي هاألن وذلك المهني التدريب
 هأن مجتمعياً  يفهم وقد المهني بالتدريب امهتماإل تراجع إلى يؤدي قد مما التقني والتعليم المهني التدريب
 .التحصيل بضعا  خاص تعليم مجال

 اماً إهتم لوحظ فقدسلو، أو  يةإتفاقم( وفق 4991عام ) الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيسبعد  أما
 الفنية المهارات على الطلب تلبية نحو تتجه المؤسسات بدأت حيث، التقني والتعليم المهني بالتدريب نسبياً 

 المهارات تحديد إلى تدعم حيث ،ونوعاً  كماً  الطلب مع تتوا ن العرض من حالة لخلق وتسعى ،المتنوعة
 مالءمتها مدى وتحديد ،جهة من والتقني المهني والتدريب التعليم خريجي في توافرها الال م والمواصفات

تلك  على جديدة تحديات من الواقع فرضه ما لتخطي وذلك أخرى جهة من العمل سوق حتياجاتإل
 (2142 ،الحداد). مؤسساتال

 خالل من الخارجي العالم على فتاحهنإل والسعي الفلسطيني العمل سوق إحتياجات تطور ومع
 أصبح ،رةاو المج والعربية المحلية العمل أسواق في المهني التدريب مراك  خريجي من المهنيين تشغيل
 كفاءة ذات مخرجات على للحصول وتجويدها المهني التدريب مراك  أداء على الوقو  الضروري من

 .والمستقبلية الحالية التحديات لمواجهة المتوقع بدورها القيام تستطيع عالية وفاعلية
دراكو    ،الفلسطيني العمل سوق في المباشر للعمل مؤهلة كوادر بناء في المهني التدريب ألهمية اً ا 

 الدؤوب والسعي المهني التدريب مؤسسات واقع بدراسة تهتم الجهات من الكثير جعل قد األمر هذا فإن
 من الكثير بدأت، الشاملة الجودة إدارة مفهوم إنتشاروب ،هاأداء وتحسين تطويرها سبل عن البحث إلى

 مواجهة في مساعدة وسيلة عتبرتهاا  و ، وخدماتها أدائها لتطوير المفهوم هذا تطبيق في المؤسسات
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 أثر على كبيرة نجاحات المؤسسات هذه أحر ت وقد، المجتمع رضا لكسب ووسيلة، الصعبة المشكالت
 (2112، السعود) تبنته التي المتقدمة الدول في المفهوم هذا تطبيق

 عددها البالغ المهني التدريب مراك  إدارة على العمل بو ارة المهني للتدريب العامة دارةاإل تشر  
 ناك حيث الماضي القرن ستينات في معظمها تأسيس بدأ غ ة قطاع محافظات على مو عة مراك  خمسة
 .ءنشااإل قيد ال ال الشمال مرك  بينما ،التأسيس في األول هو الشافعي اإلمام مرك 

 تخصص (41) من أكثر في ألفاً  نيوأربع واحد   عن ي يد ما نشأتها منذ المراك  تلك من تخرج
تلك ، وال  الت سنوياً  خريج (111) حوالي الماضية سنوات الثالث خالل الخريجين متوسط وبلغ ،مهني

 تعيشها التي الظرو  ظل وفي. قانون ينظم عملهاأو  ظمة مكتوبةأن أو تفتقر إلى معايير موحدةالمراك  
 العمل لو ارة التابعة المهني التدريب مراك  ال الت خاص بشكل غ ة وقطاع عام بشكل فلسطين

 العمل سوق في المنافسة لتستطيع مخرجاتها وتجويد هاأداء تطوير إلى ماسة بحاجة الفلسطينية
 (2142)و ارة العمل، .المنشودة ةياإلقتصاد التنمية في الفعالة والمشاركة

 وتساؤلتها مشكلة الدراسة 4.0 
 - 1111العامة للتدريب المهني للفترة من ) دارةاإلب ات الخاصةحصائيواإلالتقارير  بدراسة

)سكر دراسة ت التدريب المهني في فلسطين مثل ناولنتائج دراسات سابقة ت إلى ضافةباإل، (1111
مراك  التدريب المهني تعاني من ضع   أن إلى (، توصل الباحث1111، حلس 1111، عيسى 1111
فقد تبين من خالل تقرير تقييم األداء لو ارة العمل الذي أعدته و ارة التخطيط أن معايير تقييم ، داءفي األ

ن بدت هذه النسبة كبيرة إال أنها تبدو منخفضة % 11الوحدات اإلنتاجية لمراك  التدريب المهني كان  وا 
 نتها مع باقي الو اراتوكذلك عند مقار  %11والتي بلغت لو ارة العمل النسبة العامة إذا ما قورنت مع 
 يارات لمراك  التدريب المهني ذا الضع  أجرى الباحث عدة ولدراسة أسباب ه(، 1111)و ارة التخطيط، 

ن قد تسببت في بعض العوامل التي ربما تكو  إلى توصلو ، مدراء المراك  وبعض العاملين فيهامع  لتقىوا  
في عدة جوانب أهمها: تراجع أعداد الخريجين عن السنوات السابقة، وعدم تنفيذ الج ء  داءضع  األ

مع  عدد مراك  التدريب المهنياألكبر من الخطة السنوية لإلدارة العامة للتدريب المهني، وعدم مالءمة 
المراك  مع  ية لتلكستيعابوال تتناسب الطاقة اإل حتياج الفعليال تفي باإلمعدالت اإلقبال، حيث أنها 
البرامج التدريبية المهنية المقدمة ال تكفي لسد حاجة سوق العمل وال  أن ، كماأعداد الراغبين في اإللتحاق
كذلك بعض المتغيرات ، اً نوعو  لعج  في أعداد المدربين كماً ل ضافةباإل، تواكب التطور التكنولوجي

مراك  التدريب المهني تعمل في فإن  ،المعرفيةالمتعلقة بالبيئة التدريبية والمناهج ومحتوياتها  خرىاأل
 المراك .أو  فرادسواء على مستوى األ داءثر على األؤ ئية تإستثناظرو  

 فراداأل مستوى على داءاأل ضع  وراء الكامنة األسباب تحليل فكرة الباحث لدى تولد لذلك
 ،المهني التدريب مراك  في للتقييم كمؤشر هاستخدامال الجودة لمعايير مقترحاً  وتقديم ،المراك  وكذلك
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 في الدراسة مشكلة تلخيص يمكن وبالتالي ،شاملةال جودةال معاييرل وفقاً  المراك  تلك أداءب رتقاءلإل سعياً 
 :التالي الرئيس السؤال على اإلجابة

 الشاملة؟مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في ضوء معايير الجودة  أداء كيف يمكن تطوير
 :التاليةاألسئلة  تفرع منهوالذي ي

 الشاملة؟ الجودة لمعايير المهني التدريب مراك  تطبيق مدى ما .4

 غ ة؟ قطاع في الفلسطينية العمل لو ارة التابعة المهني التدريب مراك  أداء واقع ما .2

 المراك ؟ تلك أداء و الشاملة الجودة لمعايير المهني التدريب مراك  تطبيق بين العالقة ما .2

 ما أثر تطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير الجودة الشاملة على أداء تلك المراك ؟ .1

 الجودة لمعايير المهني التدريب مراك  تطبيق بين العالقة في ةإحصائي داللة ذات فروق هنالك هل .1
 ؟العينة فرادأل لبيانات الشخصيةتع ى ل المراك  تلك أداءو  الشاملة

 الدراسةمتغيرات  1.0
 .لو ارة العملمراك  التدريب المهني التابعة  أداء المتغير التابع:

 :وتشملصة بالتدريب المهني معايير الجودة الشاملة الخا المتغير المستقل:
طالرسالة والتخطي - العملية التدريبية -  دربينتالقبول وخدمات الم -   
دارةالقيادة واإل - المناهج -  ةاإلجتماعي لمسؤوليةا -    
الشئون المالية - التدريب هيئة -   عملية التقييم -   

 
 (: متغيرات الدراسة0.0شكل رقم )                                

 
 
 
 
 
 
 









عددمنأدلةومعاييرضبطالجودةالعربيةوالعالميةُجردبواسطةالباحثباإلستنادإلىالمصدر:الشكل

 المتغير التابع

أداء مراكز التدريب 

 المهني

 المتغير المستقل

القيادة واإلدارة-        والتخطيط الرسالة  - 

المناهج-            الشئون المالية -  

 -  هيئة التدريب-العملية التدريبية          

التقييم عملية-ة    اإلجتماعي المسؤولية - 

المتدربين وخدمات القبول - 

  

 

 المتغيرات الشخلية
الجنس,العمر,المؤهل

العلمي,المسمىالوظيفي,

 سنواتالخدمة,مكانالعمل
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 الدراسةفرضيات  2.0

 :التالية الفرضيات إختبار  خالل من هاأهداف لتحقيق الدراسة هذه تسعى
الجودة  تطبيق مراك  التدريب المهني لمعاييرة بين إحصائيهنالك عالقة ذات داللة  :األولد الفرضية
 :ويتفرع منها الفرضيات التالية تلك المراك ،  أداءو  الشاملة

 أداءو من جهة  الرسالة والتخطيط ين ب α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .4
 .أخرىمن جهة  مراك  التدريب المهني

مراك   أداءو واإلدارة دعم القيادة بين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .2
 .التدريب المهني

مراك   أداءو الشئون المالية  إدارةبين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .2
 .التدريب المهني

 .مراك  التدريب المهني أداءو مناهج بين ال α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .1

مراك  التدريب  أداءو العملية التدريبية بين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .1
 .المهني

مراك  التدريب  أداءو هيئة التدريب بين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .6
 .المهني

القبول وخدمات المتدربين من جهة بين  α ≤ 1011د مستوى عنة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .7
 .أخرىمن جهة  مراك  التدريب المهني أداءو 

مراك   أداءو  ةاإلجتماعيالمسؤولية بين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .8
 .التدريب المهني

مراك  التدريب  أداءو عملية التقييم بين  α ≤ 1011عند مستوى ة إحصائيعالقة ذات داللة  توجد .9
 .المهني

تطبيق مراك  التدريب المهني ل α ≤ 0.05ة عند مستوى إحصائيداللة  وذ تأثير يوجد: ثانيةال الفرضية
  .تلك المراك  أداءعلى لمعايير الجودة الشاملة 

 إجاباتمتوسطات بين  α ≤  1.11   مستوىعند ة إحصائيفروق ذات داللة  يوجد ة:الثالث الفرضية
الجودة الشاملة تع ى للبيانات  إدارةمراك  التدريب المهني في ضوء معايير  أداءالعينة حول تطوير  أفراد

) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان  العينة فرادالشخصية أل
 العمل(.
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  الدراسة أهداف 2.0

 :التالية هدا األ تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى
 .الشاملة الجودة إدارة معاييرل المهني التدريب مراك  تطبيق مدى على التعر  .4
 .محددة معايير وفق العمل لو ارة التابعة المهني التدريب مراك  أداء على الضوء تسليط .2

 .المراك  تلك أداءو  المهني التدريب مراك  في الشاملة الجودة معايير تطبيق بين العالقة دراسة .2

 دراسة أثر تطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير الجودة الشاملة على أدائها. .1

 وفق الشاملة الجودة لمعايير هاتطبيق في المهني التدريب مراك  بين تاو التف داللة على التعر  .1
 .المبحوثين وخصائص ،المرك  متغيرات

مراك  التدريب المهني  أداءبهد  تطوير  المهني التدريب مراك للمعايير الجودة الشاملة  مقترح تقديم .6
 .التابعة لو ارة العمل الفلسطينية في قطاع غ ة

 

 الدراسة أهمية 1.0
 تنقسم أهمية الدراسة إلى قسمين هما

 األهمية العلمية للدراسة:
 في اآلتي:لدراسة العلمية ل هميةاأل تكمن

من نوعها على مستوى فلسطين )على حد علم الباحث( التي تهتم بدراسة  األولى هذه الدراسة هي .4
 .في هذا المجال ممي  علمي هامفقد تقدم إسوعلى ذلك ، الجودة الشاملة في التدريب المهني إدارة

 مراك  في داءاأل لتحسين يأساس ومطلب كنظام وأهميتها الشاملة الجودة إدارة مفهوم على التعر  .2
 .المهني التدريب

 ية للدراسة:ية العملاألهم
 لدراسة في اآلتي:ل العملية هميةاأل تتجلى

 العمل وأرباب المتدربين أمور أولياء - المجتمع نظرة تحسينل تصور تقديم في الدراسة هذه تسهم قد .1
 التدريب بمراك  لتحاقاإل في الراغبين نوعية تصبح وبالتالي المهني التدريب تجاه - العمل سوق في

 .المخرجات جودة على إيجاباً  يؤثر مما جودة أكثر المهني
 واإلقليمي الفلسطيني العمل سوق رفد في المهني التدريب مراك  دور على الدراسة هذه تؤكد .1

 لتع ي  آفاق مخرجاتها تفتح فقد وبالتالي ،المنافسة على القدرة لديها عالية جودة ذات بمخرجات
 .ثانية جهة من خرىاأل المراك  وبين ،جهة من الحكومية المهني التدريب مراك  بين المنافسة

 التي المهني التدريب مراك  تطوير في الشاملة الجودة إدارة دور على التأكيد في الدراسة هذه تساعد .1
 .البطالة من الحدو  الفقر ومحاربة ةياإلقتصاد التنمية تحقيق في محورياً  دوراً  تلعب
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 واقوميل ،القرار متخذيل مقترحاتال بعضتقديم و  واقعية مشكلة تشخيص في الدراسة هذه تسهمقد  .1
 .المهني التدريب مراك  في شاملة جودة نظام إعتماد نحو مبمسئولياته

 حدود الدراسة 1.0
 ت الدراسة على بحث مدى إمكانية تطوير مراك  التدريب المهني التابعة إقتصر  الحد الموضوعي: -

 . الجودة الشاملة إدارةلو ارة العمل الفلسطينية في ضوء معايير 
، واإلدارة ت الدراسة على مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل الفلسطينيةإقتصر  الحد المؤسسي: -

 .العامة للتدريب المهني
 محافظات قطاع غ ة. الحد المكاني: -
 (م 1111 – 1111)العام الدراسي  الحد الزماني: -
، والمدربين والمدرسين العاملين في مراك  ين والمشرفين على التدريب المهنيدارياإل الحد البشري: -

 .التدريب المهني

 لعوبات الدراسة 1.0
واجه الباحث اثناء إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات والمعيقات، حيث تطلب منه بذل الم يد 

 الصعوبات ما يلي:من الجهد والوقت للتغلب عليها ومن أهم هذه 
 ندرة المراجع التي تهتم بالتدريب المهني وصعوبة الحصول عليها. .4

 ندرة الدراسات السابقة التي تربط بين الجودة الشاملة ومراك  التدريب المهني. .2

 خاصة بمراك  التدريب المهني سواء عالمية أو عربية. لمعايير الجودةعدم وجود نماذج  .2

 بيانات دقيقة تخص قطاع التدريب المهني.صعوبة الحصول على معلومات و  .1

 .م والذي كان أثره سلبي على سرعة إنجا  الدراسة2141عام غ ة العدوان الصهيوني على قطاع  .1

  تأخر بعض االساتذة المحكمين ألداة الدراسة في الرد على الباحث. .6

 ملطلحات الدراسة 1.0 
 التغييرللقوى الداخلية، والخارجية، لتحقيق  محدداً  اً استخدامتتضمن  إستراتيجية يقصد به":لتطويرا ،

)القاضي، . "والجماعات وترسيخ العمل الجماعي وتماسكه فرادكبيرة لتنمية األ إمكانياتويتيح 
ه( )طَور   و غيير والتحسين( بمعنى التوالتطوير في اللغة كلمة مشتقة من )طَور  ، (11ص ، 1111

)ابن  التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها. التطوير التغيرو ، ه من طورهبمعنى حول  
 (1111منظور، 
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 :تجاهو ، ومعلومات، عملية حصول الفرد على مهارات" التدريب المهني أو  ،ت ويده بهاأو  )قيم( اتا 
أو  تعديل سلوكه وأدائه ليصبح قادرًا على القيام بج ء من عمل إلى بشكل يؤدي، تطويرها لديه
ويشمل اإلعداد لتلك البرامج التي تعد . بمجموعة من األعمال بشكل مناسبأو  بعمل متكامل
، عطوان). "برامج رفع كفاءة العامل في مهنة يمارسها أيضاً  لة مهنة معينة كما يشملاو المتدرب لم  

 (.11ص ، 1111
 :مؤسسات تمارس فيها العملية التدريبية داخل ورش خاصة لكل هي " مراكز التدريب المهني

 التكنولوجيوالمعدات الال مة للتدريب ويتم تطويرها بحسب التقدم  جه ةتخصص م ودة بكافة األ
 (1، ص1111)عدوان، . "تقوم بتخريج أفواج من الطلبة في تخصصات مهنية مختلفةللمهنة، و 
مؤسسات دولية كوكالة الغوث أو  بواسطة الحكومة -كما هو الحال في فلسطين –ت دار  أن ويمكن

 يملكها مواطنين.أو  أهلية مؤسساتتتبع مراك  خاصة أو  (،نروااألو )
 :عبر  الفلسطيني المسؤولة عن تنظيم سوق العمل الحكومية المؤسسة هي وزارة العمل الفلسطينية

لتوفير التدريب المهني وخدمات التشغيل التي تمكن  ظمةألنوضع وتطوير التشريعات والقوانين وا
الفعالة للقوى العاملة في ولتحقيق المشاركة ، من التعامل مع التغيرات المستمرة في سوق العمل

 (1111و ارة العمل، ) .ةياإلقتصادجميع القطاعات 
 أن يرك  على رضا المستهلك ويتضمن منهجًا منظمًا لضمان إدارينظام الجودة الشاملة:  إدارة 

.)الشور، المنتجات والخدمات تطابق دائمًا المعايير المحددة وتخضع دائمًا للتحسين المستمر
1111) 

 :وهو عبارة عن ، نمعي هد  تحقيق أجل من المنظمة داخل الموظ  يبذله الذي الجهد هو األداء
 (1111)الكساسبة،   .والمنظمة الفرد مستوى على وذلك األنشطة جميع لمحصلة النهائي الناتج
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 الفلل الثاني

 لتعليم والتدريب المهني والتقنيا
 

  المهني  التدريبمدخل إلد المبحث األول:  0.4       
 

 المبحث الثاني: التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين 4.4       
 

 وزارة العمل الفلسطينيةمراكز التدريب المهني في المبحث الثالث:  1.4       
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 المقدمة: 
 ةثجاء ذلك في ثال ني حيثظمة التعليم والتدريب المهني والتقألن عرضًا موج اً  الفصلهذا  ناوليت

والتقني، عارضًا مفهومه وأهميته  يستعرض التعليم والتدريب المهني األولة، المبحث يفصول رئيس
المبحث الثاني فيعرض على وجه أما  ،اإلسالمإلى أصول العمل والتدريب المهني في  ضافةوأنماطه، باإل

نظومة التي يعمل نشأة التدريب المهني والمالخصوص واقع التعليم والتدريب المهني في فلسطين، واصفًا 
ية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وبرامج من خاللها، كما يعرض بإيجا  اإلستراتيج

المبحث الثالث فيعطي نبذة تعريفية عن أما  التعليم والتدريب المهني والتقني والجهات المشرفة عليها،
العامة للتدريب  دارةلجهة المستهدفة بالدراسة، كما تخصص عرضًا تعريفيًا باإلها اباعتبار و ارة العمل 

 المهني ومراك  التدريب التابعة لها.
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 المبحث األول 0.4
 المهني التدريبمدخل إلد 

 
 المقدمة 1.1.1

 
 سالماإل في المهني والتدريب العمل 1.1.1

 
 المهني التدريب مفهوم 2.1.1    
 

 المهني التدريب أهداف 2.1.1    
 

 المهني التدريب أهمية 2.1.1    
 

 المهني التدريب أنماط 2.1.1   
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 المـقـدمـة 5.5.2
 في ةالمساهم العناصر أهم حدأو  ،ةياإلقتصاد التنمية لعجلة الرئيس المحرك المهني التدريب عدي  

 بناء في مباشر بشكل يؤثر المهني التدريب أن كماف، العمل سوق في لدخولل وتأهيله نساناإل إعداد
 متطلبات مع يتفق فيما البشرية للموارد تنمية من يقدمه بما تطورها في يسهم أيضاً  فإنه ،المجتمعات
 المختلفة والمهن وال راعية الصناعية العملية تقود عالية وكفاءات ماهرة عاملة أيد من المجتمع وحاجات

 .كبيرة ةإقتصادي تنمية إلى
، موضحًا أهمية العمل والتدريب المهني في هذا المبحث التعليم والتدريب المهني والتقني ناوليت 
مستداًل على ذلك بآيات من القرآن الكريم، وما جاء في السنة النبوية من حث على العمل وتعلم  اإلسالم
همية التدريب التدريب ه العامة والخاصة، وأأهدافحث مفهوم التدريب المهني، و ، كما يوضح المبالمهن

 ماط التدريب المهني.أنإلى  تعرض في نهاية المبحثالمهني، وي

 اإلسالمالعمل والتدريب المهني في  2.1.2

واع التعليم حيث لم يبر  أن ثأحدوالتدريب المهني والتقني في شكله النظامي من  التعليمعد ي  
لكن كل الدالئل توحي . طالق الثورة الصناعيةأن بعدإال  نآلا بالشكل الذي يمكن مقارنته بما هو عليه
. نطلق عليه بالتدريب غير النظامي أن من التدريب الذي يمكن بأن جل الحضارات القديمة عرفت أشكاالً 

 (2009)المقرمي، 
 رفع فقد ،والجهاد العبادة درجة إلى مكانته ورفع العمل أهمية على مؤكداً  اإلسالم جاء ولقد

 الل ه   َفَسَيَرى اْعَمل وا َوق ل  ﴿: تعالىو  سبحانه اهلل قال حيث والسنة القرآن في العاملين قدر من اإلسالم
 (.411: اآلية ،التوبة سورة) ﴾َواْلم ْؤم ن ونَ  َوَرس ول ه   َعَمَلك مْ 

 المباشرة اإليحاءات خالل من واضح والمهن العمل من اإلسالم موق  يعد اآلية هذه خالل من
 من لها لما، اآلخرين على تكالاإل وعدم الر ق لكسب والحر  المهن تعلم على للتشجيع المباشرة وغير
  (4998، الع ي ). تكافالً  أكثرو  منتجا المسلم المجتمع جعل في أهمية

وكذلك مهن ، بياءألنلها ااو التي وردت في القرآن الكريم و  والمهن للصناعات  إستعراضوفيما يلي 
 عليه وسلم. صحابة رسول اهلل صلى اهلل

 : اللناعات في القرآن الكريمأولا  
ه اهلل على عباده لتعليمهم هذه وما لها من فضل من  الكريم عدة أشار إليها القرآن  صناعاتك لهنا

النعم التي كانت البدايات لما وصل إليه  أكبرالصناعات لتعينهم على أمورهم الحياتية وتعد هذه من 
 (5990ومن هذه الصناعات ما يلي: )الع ي ، ، من التطور في العصر الحديث نساناإل
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 :تعالىد عليه السالم حدادًا وكان يجيد صناعة الدروع الحربية قال اوو عمل د لناعة الحديد: 

}وَلَقَدْ :تعالىوقال ، (00: اآلية، بياءألناسورة )تُمْ شَاكِرُون{أن }وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ

ي بِمَا أن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا أن * لَهُ الْحَدِيد وَأَلَنَّابِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ أو ودَ مِنَّا فَضْالً يَاجِبَالُواآتَيْنَا دَ

 .(55-50: اآلية، سبأسورة )تَعْمَلُونَ بَصِري{

 :قد كان نبي اهلل إدريس عليه السالم خياطًا يتصدق من كسبه بما َفض ل من قوتهل،  لناعة المالبس ،
زَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ أن }يَابَنِي آدَمَ قَدْ: تعالىاهلل ل ، وقاونبي اهلل إلياس عليه السالم كان نساجاً 

 (26)سورة األعرا ، اآلية: التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون{وَرِيشًا وَلِبَاسُ 
 :هتمي بصمات واضحة في فن العمارة وال خرفة و اإلسالمكان للنظام  لناعة البناء بعلومها وشجع  ا 

}وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي األَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا  :تعالىذلك قوله  إلى يشير، عليها

 .(74 :اآلية ،األعرا سورة )قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آالء اللّهِ وَالَ تَعْثَوْا فِي األَرْضِ مُفْسِدِين{
  بصنعها : تعالىصناعة السفن وأمره اهلل  كان نبي اهلل نوح عليه السالم نجارًا تعلم السفن:لناعة

  (37: اآلية، هودسورة )م مْغغْرَقُون{أهنُ }وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا واَلَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ: تعالىلقوله 

  ر  َمْصف وَفة  م ت ك  " :تعالىقال  :ثاثلناعة األ }فِيهَا :تعالىوقوله ، (20الطور: اآلية سورة )"ئ يَن َعَلٰى س ر 

اآلية:  ،الصافاتسورة )}عَلَى سُرُرٍ مْغتَقَابِلِني{ :تعالىوقوله ، (53 :اآلية ،الغاشيةسورة )سُرُرٌ مَّرْفُوعَة{
في وص  الجنة ويمارسها الناس في  اهلل التي ذكرها ثاثاأل ( داللة واضحة على مهنة صنع44

 الحياة الدنيا.
 :يَاأَيْغهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ  :تعالىقال  اللطياد ولناعة الجلود{

}أُحِلَّ  :تعالىقال و ، (94 :اآلية ،المائدةسورة )اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم{لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ 

سورة )تُحْشَرُون{ ا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِلَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً

عَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ألنوَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ا } :تعالىقال وفي صناعة الجلود ، (96 :اآلية ،المائدة

 (.00: اآلية، النحلسورة )حنِي{ إىلا وَمَتَاعًا أثاثبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أو وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَ

 ثانياا: اللناعات في السنة النبوية المطهرة:
وقد ورد تسميته لعدد من المهن في ، صلى اهلل عليه وسلم راعيًا للغنم المصطفىلقد كان 

 (5990)الع ي ،  األحاديث الشريفة كما يلي:
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 ما من "لى اهلل عليه وسلم صرسول اهلل قال مالك قال:  إبن سأن عن :نغنامتربية ورعي األو  الزراعة
رواه  "كان له به صدقةإال  بهيمةأو  إنسان أو ي رع  رعًا فيأكل منه طيرأو  ،مسلم يغرس غرساً 

رعى الغنم وأجر فقد نبي اهلل موسى عليه السالم أما  .نا آدم عليه السالم م ارعاً أبو وكان ، البخاري
نفسه لرعاية غنم شعيب عليه السالم، ونبينا محمد عليه الصالة والسالم رعى الغنم وقد جاء في 

رضي اهلل أبي هريرة عن جده عمرو بن يحيى عن  عنأحمد بن محمد المكي  عنالحديث الشري  
ه وأنت فقال نعم أصحابإال رعى الغنم فقال  ما بعث اهلل نبياً " :عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

 (1986ي، نال)العسق.رواه البخاري "كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة
 الناس في كل نواحي الحياة وتعمل على تقارب الثقافات  إحتياجاتمن المهن التي تلبي  :التجارة

في كثير من  اإلسالموساعدت هذه المهنة في نشر ، من خالل تبادل التجارة فيما بينها والشعوب
ديجة طالب ومع  وجته خ يأبوعمل نبينا محمد عليه الصالة والسالم في التجارة مع عمه ، البلدان

(5990)الع ي ، . الشام للتجارة وأجاد بها وأحسن إلى رضي اهلل عنها وسافر مرتين

 : مهن اللحابة ثالثاا 
 إلى بمهن عديدة وانتسبت أسماء هذه المهن كثير من الصحابة رضي اهلل عنهم جميعاً  إشتغل

هم كانوا قدوة في رفع قدر هذه أن إال ،في تلك الفترة أسمائهم رغم النظرة السلبية لهذه المهن في المجتمع
وقاص أبي  بن ، سعداً كان حداد تر األإبن  لصديق تجارة القماش، خباببكر ا أبوالمهن، فكانت مهنة 

هريرة وسلمان  أبوأما  العاص كان يعمل ج ار، بن العوام كان خياط، عمرو بن كان صانع نبال، ال بير
 (2009الفارسي فكانا م ارعين.)المقرمي، 

 والتدريب التعليم على تحث تنموية ةإقتصادي بنية على يشتمل اإلسالم أن جلياً  لنا تأكد سبق مما
 الخلق بدء من هإحتياجات لتلبية التدريجي وتطوره البقاء على نساناإل مساعدة في اً أساس يعد الذي المهني
 .الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن بينه كما الحالي عصرنا إلى

 التدريب المهني مفهوم 2.1.3
عملية منظمة يتم من خاللها حصول الفرد على مهارات ومعلومات " بأنه   التدريب المهنيع ر  

تجاهو  تغيير مطلوب في سلوكه وأدائه  إحداثتطوير ما لديه من مهارات بهد  أو  محددة وجديدة اتا 
 ."محددة إتقانمجموعة من األعمال وبدرجة أو  عمل متكامل إطارمحددة ضمن  هاملتمكينه من القيام بم

 (25، ص2005)جابر، 
 الخامسة دورته في لليونسكو العام المؤتمر هااعتمد التي والمهني التقني التعليم يةإتفاق ونصت

 التي التعليمية العملية ومستويات أشكال جميع يعني والمهني التقني التعليم أن على 4989 عام والعشرين
كتسابو  ،بها المتصلة والعلوم التكنولوجيا دراسة( العامة المعار  إلى ضافةباإل) تتضمن  المهارات ا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15997
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 ةياإلقتصاد الحياة قطاعات في المهنية بالممارسات المتصلة والمدارك والمواق  والدرايات العلمية
 (.4989 ،والمهني التقني التعليم يةإتفاق) ةاإلجتماعيو 

 العام المفهوم ضمن فراداأل في ستثمارلإل وسيلة مهمة المهني التدريب يرى الباحث أن لذا
 إليه يسعى ما وهذا، وفعالة هادفة التدريبية العملية تكون أن ينبغي مجدياً  ستثماراإل يكون ولكي، للتدريب
 ضمن والمدربة المؤهلة العاملة القوى إعداد إلى يهد  الذي التدريب من النوع ذلك فهو، المهني التدريب

 .والحرفية المهنية المجاالت

  التدريب المهني أهداف 2.1.1
عامة  أهدا ، ويمكن تقسيمها إلى اإلقتصادمختلفة تسهم في مجملها بدعم عجلة  أهدا تدريب المهني لل
   خاصة كما يلي: أهدا و 

 العامة للتدريب المهني هدافاأل: أولا  
 ( 2005، ما يلي: )عطوان إلى أساسيهد  التدريب المهني بشكل 

 لعمالةا من الواسع ابمعناه المجتمع حاجة تلبية ت عدّ : المدربين العمال من المجتمع حاجة تلبية .4
 التدريب لبرامج ويمكن، العصور مدى وعلى المهني والتدريب التعليم لبرامج األول الهد  هو ،الماهرة

 .الحاجة تلك تلبية المهني والتعليم
ن م مهنتهم اختيار يمكنهم متعددة خيارات لديهم الذين فرادفاأل: الحياة مهن في الفرد خيارات  يادة .2

ي بأ القبول على يجبروا قد إذ ،الخيارات محدودي فراداأل بعكسهمو  ،المهن من كبير عدد ضمن
 وتنوع تعدد إلى المهني التدريب يهد  لذا، تذكر مهارات يملكون ال همألن ،صدفة تتوافر عمل فرصة

 .مهنية مهارات يملكون ال الذين فرادلأل التدريبية الخيارات

 الخالة للتدريب المهني هدافاألثانياا:  
 يةساسالعمل األ مستويات ضمن والمدربة المؤهلة العاملة القوى إعداد إلى المهني التدريب يسعى

لىو ، والحرفية المهنية المجاالت في  للدراسات المناسبة والقدرات، الرغبات لديهم تتوافر الذين الطلبة إعداد ا 

 (.2001، اآلتية: )جابر هدا األ لتحقيق وذلك، والجامعية التطبيقية
 ضوء في والعلمية المتخصصة بالمهارات وت ويدهم ،المهنية المجاالت كافة في المهنيين العمال إعداد .4

 .والمتوقعة القائمة المجتمع حاجات مع باً او وتج ،وميولهم قدراتهم

 والتطبيق النظرية بين التكامل لمبدأ تحقيقاً  العملية والمهارات النظرية والمعلومات المفاهيم الطلبة إكساب .2

 .والعمل العلم وبين

عدادهم الفنية والمعايير األصول حسب العملية والواجبات المهارات أداء على القدرة الطلبة إكساب .2  وا 
 .الحديثة التقنيات مع والتفاعل للتعامل
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 العمل في والسالمة اإلقتصاد أسس وتطبيق كالدقة الصحيحة السلوكية العادات الطلبة إكساب .1

 .البيئة على المحافظةو 

 .المسئولية وتحمل ،العمل إحترام حيث من ،الطلبة لدى السليمة والقيم اتتجاهاإل تنمية .1

 التدريب توفير خالل من المختلفة القطاعات في العاملين والحرفيين للمهنيين المهني المستوى رفع .6

 .ألعمالهم أدائهم مستوى وتحسين كفاءتهم لرفع لهم المستمر

 لتحاقاإل متطلبات ستكمالإل المناسبة والقدرات الرغبات لديهم تتوافر الذين للطلبة الفرصة إتاحة .7

 .العالي التعليم بمؤسسات

 التدريب المهني أهمية 2.1.3
 (2055، حلسمتمي ة للنهوض باألمم وتقدمها وهي تكمن فيما يلي: ) أهمية للتدريب المهني

 مع يتناسب بما العمل عن للعاطلين عمل فرص وتوفير التنمية عجلة دفع في المهني التدريب يساهم .4
 . العمل سوق حاجات

 .العمل قطاع في التنموية هدا األ لتحقيق للمتدربين إضافية قيمة إعطاء .2

 ومتكامل عملي برنامج إعطاء على المهني التدريب يساعد إذ، العمل نحو للتحول ةهام وسيلة يعد .2
 .ومدربة متكاملة عمالة خلق في يساهم

 .الوافدة العمالة محل الوطنية للعمالة التدريجي اإلحالل لسياسة والمناسبة األولى الخطوات تقديم .1

 سوق إلى الدخول في صعوبة تجد التي والفئات المهمشة الفئات من للعديد المالئم التأهيل تقديم .1
 .الخاصة حتياجاتاإل ذوي من واألشخاص كالنساء العمل

 ماط التدريب المهنيأن 2.1.3
من خالل  هيتم تنفيذالتدريب المهني من خالل مراجعة الباحث لعدد من المراجع توصل إلى أن 

 :ماط التاليةألنا أحد استخدامبنقل الخبرات العملية والمهارات الفنية 
 الطريقة التقليدية: أولا  

الكثيرون الحر  اليدوية بممارستها فترة طويلة في ورش يشر  عليها حرفيون ذو  يتعلمحيث 
مراك  التدريب ال يكفي أو  المدارس المهنية ألن ها، ذلكتقانهذا النمط سائدًا إل أصبحخبرة، حتى 

 إلى أدىمر الذي األ. المجتمع من العمال المهرة إحتياجاتاتها لتلبية إختصاصتنوع أو  هاإستيعاب
، الحداد) :اعلى الطريقة التقليدية في التدريب، على الرغم من سلبياتها والتي من أهمه عتمادار اإلإستمر 
2009) 

 المهارات. الكتسابطول الفترة ال منية الال مة  .4

 ه مهارات المدرب.إمتالكضع  دور صاحب العمل في التدريب، لعدم  .2
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 صاحب العمل لجميع المهارات المتعلقة بالمهنة. إتقانعدم  .2

 نسبة الفاقد. رتفاعا يادة كلفة التدريب المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن طول فترة التدريب و  .1

 . تعليم المهنة أثناءالعلمية والتقنية الصحيحة  سساأل إعتمادعدم  .1

 وسائل الوقاية من إصابات العمل. ستخداماالصحيحة للعمل، مثل  اتتجاهإهمال التركي  على اإل .6

 عرض المفاهيم والمهارات العملية.الطرق التدريبية والوسائل التعليمية المناسبة في  استخدام عدم .1

 الطريقة المنظمةثانياا: 
وفي هذه الطريقة يتم تنفيذ التدريب المهني بشكل رئيس من قبل المؤسسة المعنية بالتدريب المهني 

 (2005مختلفين هما: )جابر، ين بنمط
 العمل ومواقع المهني التدريب مراك  في التدريب بين جةاو الم   على النمط هذا يرتك : المركب النمط .1

، المهني المستوى إلى للوصول الملتحق تؤهل، إشرا  تحت الممارسة من فترة يعقبها محددة لمدة
 . المهنية بالتلمذة النظام هذا ويسمى

 وال، التدريب مدة طيلة المهني التدريب مراك  في التدريب على النظام هذا يرتك  :المؤسسي النمط .1
 الخطة وتتكون، إشرا  تحت العمل مواقع في الممارسة من فترة قضاء النمط هذا متطلبات تشمل

 :األتية ةالرئيسي المكونات من الدراسية
 مواد ثقافية عامة مشتركة مع مسار التعليم المهني.. أ
 المهنية وتتكون من الرسم المهني، وعلوم المهنة، والسالمة المهنية. مواد العلوم. ب
 تنمية المهارات العملية. إلى ضافةواآلالت الخاصة بالمهنة باإل دواتاأل التدريب العملي ويشمل. ت
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 المبحث الثاني 4.4

 التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين

 
 المقدمة 1.1.1

 

 فلسطين في المهني للتدريب التاريخية النشأة 1.1.1   
   
 فلسطين في والتقني المهني والتدريب التعليم منظومة 2.1.1   
 
 فلسطين في المهني والتدريب للتعليم الوطنية اإلستراتيجية 2.1.1   
 

عليها المشرفة والجهات والتقني المهني والتدريب التعليم برامج 2.1.1  
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  المـقـدمـة 1.3.3
هذا المبحث واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، مستعرضًا فيه النشأة  ناوليت

كما يعرض  عداد الدراسة،فترة إوحتى  (م5016)والتطور التاريخي للتدريب المهني في فلسطين منذ عام 
 ج التعليم والتدريب المهني وموضحاً منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين مصنفًا برام

الوطنية للتعليم  تيجيةاستر الجهات التي تشر  عليها، كذلك يتعرض في هذا المبحث شرح مختصر لإل
 والتدريب المهني والتقني.

  فلسطين في المهني للتدريب التاريخية النشأة 2.2.2
 الحكومة عندما سمحت، (م5016)عام  إلى فلسطين في المهني والتدريب التعليم نظام نشأة تعود

 يةاإلسالم العربية المدارس فانتشرت، مناسبة لرعاياها تراها التي المدارس ءإنشاب والطوائ  للسكان العثمانية

 مدرسة" األلمانية السورية األيتام دار مدرسة  م(5060) فأنشئ عام، األجنبية التبشيرية والمدارس الخاصة

 شئتأن البريطاني تدابنإلعهد ا وفي ،لحم بيت في السل يان شئت مدرسةأن ،م(1863) عام وفي ،"شنلر

، فلسطين في األعلى ياإلسالمالمجلس  إشرا  تحت م(5922) معا القدس في يةاإلسالم األيتام دار
  م(5933) عام وفي ،طولكرم في  م(5930) ال راعية عام خضوري مدرسة وأنشئت ،صناعية كمدرسة

 عن م(5940) عام القدس في مهني تدريب مرك  أول وأنشئ، حيفا في حكومية مهنية مدرسة أول شئتأن

 (1997، لغد أبو) .م(5964) عام في حنينا بيت إلى نقل وقد ،اللوثري تحادطريق اإل
 الجئينوتشغيل ال غوث وكالة به قامت فقد الفترة هذه في المهني التعليم تطوير في األهم الدور أما"

 سنة قلنديا في هماأحد ،الثانوي التعليم مرحلة مستوى في المهني للتدريب مرك ين أنشأت التي ،الفلسطينيين
 بحيث مهنياً  الالجئين اءبنأ لتأهيل المرك ان هذان شئأن وقد ،م(1954) سنة غ ة في واآلخر م(1953)

 5) ص ،1991 ،معياريال) ".بكرامة وأسرهم فسهمأن إعالة من يتمكنوا

 عام وحتى م(4918) عام بين ما المصري الحكم تحت كان الذي غ ة لقطاع بالنسبة الحال كذلك
 عدة أنشأتف المهني والتدريب التعليم بقطاع تهتم أن المصرية دارةاإل تولاح الفترة تلك وفي م(،4967)

 (م4918) عام تئشأن والتي غ ة بمدينة المهنية فلسطين مدرسة أهمها كان تدريب ومراك  مهنية مدارس
 جاء حتى (م4918) عام ةاإلجتماعي ونئالش ومدرسة (م4911) عام ال راعية حانون بيت ومدرسة

 قطاع هايف بما ة،ياإلقتصاد وقطاعاته مواردهقطاع غ ة و  على وسيطر (،م4967) عام اإلسرائيلي حتاللاإل
 من سوق العمل الصهيوني حاجات وتلبية ة،ياإلقتصادو  ةياسيالس هأهداف خدمة ذلك من غرضه وكان التعليم

 في (4)و الغربية الضفة في منها (9) المهني للتدريب مرك  (13) أنشأتف لها، الال مة والكوادر المهارات

 الدورات من عدداً  المراك  هذه ووفرت المراك  هذه من المستهدفة يةساساأل الفئة هم الذكور عتبريو  غ ة قطاع
  (1996 نحلة، أبو. )شهراً ( 44) إلى (5) ببن ما مددها حتاو تر  التي التدريبية
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 التعليم مرحلة والتقني المهني والتدريب التعليم نظام غطى ،ياألردن الحكم إبان ،م(1958) عام ومنذ

 ووكالة األردنية الحكومة أنشأت حيث ،يةاألردن والتعليم التربية و ارة مظلة تحت العالي التعليم ومرحلة الثانوية

 المدارس من عدداً  أنشأتف ،المجتمع وكليات المهني التدريب ومراك  المهنية المدارس من عدداً  الدولية الغوث

 اليتيم دار لحقتها ثم ،م(1962) سنة نابلس في الصناعية الثانوية المدرسة ضمنها من المملكة في الصناعية

 يةاألردن والتعليم التربية و ارة أنشأت كذلك. م(1965) عام القدس في الثانوية الصناعية المدرسةو  ،العربي

 (1991 ،معياريال) . اليدوية للحر  إعدادية مدرسة (23) في الصناعي للنشاط مراك 
 نظام مسؤولية الفلسطينية العمل و ارة تولت ،(م4991) سنة الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس بعد

 عن لةؤو مس لتكون المهني للتدريب العامة دارةاإل العمل و ارة أنشأت ثيح غ ة قطاع في المهني التدريب
 تم فقدوفقًا لذلك  ،الفلسطيني والمجتمع الفرد لتطوير الرئيسة هدا األمع  وافقتم مهني تدريب نظام تطوير

 العالي التعليم وو ارة والتعليم التربية و ارة عن ممثلين ضمي الذي المهني للتدريب ستشارياإل المجلس تأسيس

تحادو  العمل أصحاب ونقابة بيالتدر  ومؤسسات اإلقتصادو  والتخطيط ةاإلجتماعي والشؤون وال راعة  اتا 

 بسياسة تعلقي مايف العمل لو ارة والنصح ستشارةاإل تقديم هو المجلس هذا مهمة وكانت ،فلسطين في العمال

 (4997 ،المهني التدريب في الخبراء طاقم). المهني بيالتدر 

  منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين 2.3.3
، التعليم التقني، التعليم المهني منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين من: تتكون

 وكذا، الناس من كثير عند التسميات هذه بين الواضح الخلط إليه التنبيه يل م ما والتدريب المهني، ولعل

 وقت ومن بل، والمجتمعات العصور عبر والتقني المهني والتعليم التدريب هذا مسميات في والتناقض التباين

، (2002، )محمد والدولية اإلقليمية والمنظمات الباحثين إلى التباين هذا متدا  و ، ةواحدال الدولة داخل آلخر
 تعاري  بين التناقضات الحادة لتنتهي، وعربياً  دولياً  عليها أجمع التي المصطلحات إعتمادب المطا  ليستقر

 إلى والمستندة، تلك المصطلحات على كامل شبه اإلجماع أصبحو ، والتقني المهني والتدريب التعليم
 (1985، عبد الوهابالعاملة ) القوى وهرم، التعليمية المؤهالت

 :فرعية نستعرضها فيما يلي ظمةأن منفي فلسطين تتكون منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني  
 التعليم التقني : أولا  

 تقع بين تقنية أطر إعداد إلى يهد  الذي التعليم" بأنه التقني للتعليم العربي تحاداإلعرفه 

إتمام د بع سنتين عن فيه الدراسة مدة تقل وال، العاملة القوى هرم في المهرة والعمال )الجامعيين( األخصائيين
 (31ص، 1990، والقيق المسودي). "الثانوية المرحلة

 العالي التعليم واعأن من النوع ذلكم( في هذا التعري  مرك ًا على 4998 ،)أبو سلل قد فصّ و 

 الطلبة إعداد ويتضمن ،الثانوية الدراسة بعد أكثرأو  سنتين لمدة ،تعليمية مؤسسات تؤديه الذي النظامي

كسابهم ،سلوكياً  وتوجيههم ،تربوياً   القيام من تخرجهم بعد تمكنهم علمية ومعار  ،علمية وقدرات مهارات وا 
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 المخططين بين وصل حلقة مستواها في تمثل والتي ،والخدمات والصيانة نتاجاإلو  التشغيل بمسؤولية
 التعليمو  المهنية الثانويات خريجي - المهرة والعمال ،جهة من - الجامعات خريجي - يينختصاصواإل

 عاونبالت تنفيذها على والعمل والخدمية ،يةنتاجاإل الخطط ترجمة على القدرة ولهم ،أخرى جهة من - المهني

 . المهرة العمال مع

 المهني التعليمثانياا: 
 في مدتها راوحتت التي يساساأل التعليم مرحلة بنجاح هىأن من التعليم من النوع هذا في يلتحق

 في تنتهي سنوات وثالث سنتين بين العادة في الدراسة مدة راوحوتت. سنوات وعشر سنوات تسع بين الغالب
 مستوى بفئة العمل سوق فيما إ الخريج ويلتحق، القطري المستوى على تقييمية اتإختبار ب األحيان معظم
 (2005)عطوان، .محددة ومعايير لشروط وفقاً  العالي التعليم فيأو  الماهر العامل

 يجعل الذي التعليم من النوع ذلك الواسعة صورته في التعليمي، وهو ج ء من النظاموالتعليم المهني 

 عن يختل  بهذا ، وهوأخرى مجموعة في للعمل قابليته من أفضل المهن من في مجموعة للعمل قابالً  الفرد

 (4991 ،)الخطيب. للعمل األفراد يؤهل ال كونه رغم األهمية في يوا يه الذي العام التعليم

  التدريب المهنيثالثاا: 
 الموجه إلعداد المهني اإلعداد على للداللة المهني التدريب مصطلح الدولية العمل منظمة تستخدم

 من ة مستهدفةواحد بفئةأو  محددة تعليمية بمرحلة مرتبط غير وهو، يةساساأل العمل مستويات في العمالة

 على إتفاق تقريباً  وهناك بينهما المشاركةأو  العمل مواقع فيأو  تعليمية مؤسسات في يتم وقد، المجتمع

 (2001، المصطلح )مصطفى هذا مدلول
 تكون ما غالباً  تجهي ات ويتطلب ،خصوصياته هل أو التعليم شاكلة على اً منظم يكون أن يمكن

 كل تشخيص الصعب من يصبح بحيث التنظيمية التفريعات من عدد يوجد كما. مرتفعة مالية تكلفة ذات
 وتتعدد مختلفة تنظيمات وجود يمكن البلد نفس وفي. المختلفة ظمةألنا بين مالحظتها مكني التي الفوارق
 (2114)عطوان، .المهني التدريب هياكل على المشرفة الجهات

 الدراسة ومدة ،محددة مهنة في نيمتخصص نييمهن عمال إعداد إلى هد ي المهني بيالتدر  أن كما

 (1994 ،جراد أبو) المشترك يساساأل ميالتعل ةينها بعد تبدأ تانيدراس سنتان هايف

 الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني اإلستراتيجية 2.3.3
والتي  األولىالوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني محل الطبعة  اإلستراتيجية هذهتحل  

، ة خالل السنوات األخيرةهامالوطنية نقلة نوعية  اإلستراتيجية، تعكس هذه (م5999)ت في العام اعتمد
، الفلسطينية الوطنيةالسلطة ). وياتهاولأ نحيث تضع نوعية وأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني ضم

2050) 
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 ،والخريجين الطلبة وتوجهات ،العمل لسوق واضحة دراسة على بناءً  الوطنية اإلستراتيجية جاءت
حتياجاتو   إعتماد تم وقد، المهني والتعليم بالتدريب امهتماإل عن يعبر رئيس عنصر وهي ،العمل سوق ا 

 ،(م2141) عام جديدة صورة في صدارهاإ عيدأ   ثم ومن، (م4999) عام في األولى بصورتها اإلستراتيجية
 ، الغربية الضفة في والتقني المهني للتدريب الوطنية اإلستراتيجية ضوء في المشاريع من عدد تنفيذ تم وقد
الوطنية  اإلستراتيجيةفي ضوء  العمل بو ارة المرتبطة والتنموية التنفيذية الخطط وضعد تم فق غ ة، فيأما 

 عام غ ة قطاع في والتقني المهني للتدريب علىاأل المجلس تأسيس تمو  ،للتدريب المهني والتقني
 للتدريب الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ على ستعمل التي الجهة وهو ،الو راء مجلس من بقرارم( 2142)

عداد لتأسيس هيئة خاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني في اإل، وفي الضفة الغربية يتم والتقني المهني
ربية وقطاع فلسطين، وجاري التنسيق بين المختصين في التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغ

 بالخدمات المقدمة للمستفيدين. اءرتقغ ة لتوحيد الجهود لإل
 اً أساس تكون أن تدريب المهني والتقني من الممكنالوطنية للتعليم وال اإلستراتيجية أن الباحثيرى 

لتطبيق نظام الجودة الشاملة على جميع عناصر التدريب المهني، وذلك لضمان جودة المخرجات من 
والدولية، قليمية يب المهني تتوافق مع المعايير اإلللجودة الشاملة في التدر  ل بناء معايير وطنية موحدةخال

 لقياس الجودة وفق تلك المعايير. دلة ومؤشرات سهلةأكذلك العمل على تطوير 
 هذه خالل من ولايحو  والتقني، المهني للتدريب الوطنية اإلستراتيجية بدراسة الباحث قام لقد

 يضمن وبما اإلستراتيجية تلكمكونات  عتبارآخذًا بعين اإل الجودة ومؤشرات معايير يقدم أن الدراسة
يب الوطنية للتدر  اإلستراتيجيةوقد قام الباحث بتلخيص نبذة عن ، داءاأل مستويات أعلى وضمان تحقيقها

 (.5)رقم  حقلالم ظرأن ،المهني والتقني

 المشرفة عليها في فلسطينبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني والجهات 5.2.2 
واع أن من حيث ضوابط موحدة ومحددة،دون  ب المهني في فلسطينالتعليم والتدري منظومةتعمل 
من  أكثر حيث يوجد. التاريخي الذي تشكلت فيه طاروالمسؤولية واإل شرا ها وجهات اإلأهدافالمؤسسات و 

وتضم هذه . برامج تدريب قصيرة وطويلة األمد قدمفي الضفة الغربية وقطاع غ ة ت مؤسسة (230)
تقدم التي مجتمع ال اتكلي العديد من إلى ضافةباإل ،المؤسسات مدارس ثانوية مهنية ومراك  تدريب مهني

و ارة  ، منهاعلى هذه المؤسسات جهات متعددةوتشر   ،برامج تعليم مختلفة لخريجي الثانوية العامة
 ،جمعيات خيريةو  ،ووكالة الغوث ،ةاإلجتماعيون ئالشو ارة و  ،ة العملوو ار  ،العالي التربية والتعليم

 التعليم لبرامج وص  يلي وفيما ،ومؤسسات القطاع الخاص ،ومؤسسات دولية ،ومنظمات غير حكومية
 (2001 ،ماس: )غ ة وقطاع الغربية الضفة في بها والمعمول والتقني المهني والتدريب
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 (0.4.4شكل رقم )
 التعليم والتدريب المهني والتقني والجهات المشرفة عليها في فلسطينبرامج 

 ج رد بواسطة الباحث باإلستعانة بعدد من المراجع الخاصة بالتعليم والتدريب المهني والتقني المصدر: 

 البرامج الحكومية: أولا  
الرسمية من خالل وتقدم البرامج . غير رسمية أخرىبرامج رسمية و  إلى تقسم البرامج الحكومية

 وو ارة العمل و ارة مثل أخرى ر الرسمية فتقدم من خالل و اراتالبرامج غيأما  ،و ارة التربية والتعليم العالي
 ( 2001، وفيما يلي وص  لكل منها: )ماس، ةاإلجتماعي الشئون

 التقني الرسميةو  برامج التعليم المهني .0
 المدارس الثانوية المهنية:. أ

دارتها مباشراً  اً إشراف الفلسطينيةالعالي ارة التربية والتعليم و  عليها تشر   تهد   ،وتتولى تمويلها وا 
إعداد أشخاص مؤهلين لت ويد المجتمع الفلسطيني بالفنيين والقوى العاملة  إلى المدارس الثانوية المهنية

. المواءمة مع سوق العملالماهرة وتوفير برامج تدريب لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتحقيق 
 (5990)حشوة، 

إعداد القوى البشرية المدربة في  إلى الثانوية المهنية المدارستهد  برامج التعليم المهني في 
، ت لتلبية حاجات المجتمع والتنميةمستوى العمالة الماهرة في مجاالت الصناعة وال راعة والخدما

تشتمل برامج التعليم المهني في و  التعليم العالي. بمؤسسات لتحاقإعداد الطالب لإل إلى ضافةباإل
 –على فروع التعليم الثانوي الخمسة وهي: الصناعي  ةو عممج برنا (23)المدارس الثانوية المهنية على 

والتدريبالمهنيالتعليمبرامج

والتقنيفيفلسطين

البرامجالمقدمةمن
المؤسساتالخاصة

البرامجالمقدمةمن
الجمعياتالخيرية

البرامجالحكومية

برامجتدريب
مهنيحكوميةشبه

رسمية

برامجتابعة
لوزارةالشئون
االجتماعية

برامجتابعة
لوزارةالعمل

برامجتعليممهني
وتقنيحكومية

رسمية

كلياتالمجتمع
المدارسالثانوية

المهنية

البرامجالمقدمةمن
وكالةالغوث

(االنروا)

البرامجالمقدمةمن
المنظماتغير

الحكومية
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هوا أن قبل في المدارس الثانوية المهنية الطلبة الذيني  المن لي، و  اإلقتصاد –الفندقي  –التجاري  –ال راعي 
تو يع الطلبة في حقول التخصصات المختلفة فيتم حسب رغبة الطالب أما  ،العاشر بنجاحدراسة الص  

 (2001)ماس،  .درجاتهموعدد الطلبة المسموح به لكل برنامج وحسب تسلسل 

 :المجتمع كليات. ب
إعداد المستوى المتوسط من القوى  إلى التي تهد التعليم العالي التربية و و ارة عليها تشر  

يشترط لقبول الطلبة في هذه الكليات . الذي يشكل حلقة الوصل بين األخصائيين والعمال المهرةالبشرية 
مدة . ويخضع القبول لعملية التنافس (%10)معدل ي يد عن بو ، الثانوية العامة بنجاح متحانهم إلإجتيا  

ويحصل  المجتمعمتحان الشامل لكليات اإل إلى مالدراسة سنتان يتقدم الطلبة في نهاية مدة دراسته
 (%70)، وفي حال حصوله على معدل ال يقل عن على شهادة الدبلوم المتوسط متحانالناجحون في اإل

 (2055)عيسى، . وفق شروط خاصة التجسير يحق له

 برامج التعليم والتدريب المهني والتقني شبه الرسمية .4
من أبر  ي و والتعليم العالو ارات غير و ارة التربية أو  المقدمة عادة من مؤسسات هي البرامج

 (1111)ماس،  برامج التدريب المهني شبه الرسمية ما يلي:
 العمل لوزارة التابعة المهني التدريب برامج . أ

وتهد  هذه ، ي لصغار السن وبرامج إعادة التدريب لرفع الكفاءة لدى الكبارساسوهي برامج التدريب األ
 (2001البرامج لتحقيق التالي: )ماس، 

في إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة وشبه الماهرة في مجاالت الصناعة  هاماإلس -
 والخدمات لتلبية حاجات المجتمع والتنمية.

وتوفير برامج إعادة ، ة المختلفةياإلقتصادية القطاعات إنتاج رفع كفاءة العاملين بهد  تحسين -
 سوق عمل دائمة التغير.وتحسين فرص الحصول على وظائ  في ، التدريب

تقدمها  اً برنامج (37)من  أكثر تشتمل برامج التدريب في المؤسسات التابعة لو ارة العمل على
ويشترط للقبول في هذه المؤسسات  ،طاع غ ةتسع مؤسسات في الضفة الغربية وأربع مؤسسات في ق

. بها لتحاقاإل  المتدرب سن السادسة عشر وتحقيق المتطلبات الخاصة للدورة التي يرغب المتدرب او تج
 (2000)و ارة العمل، 

 ةاإلجتماعي الشئون لوزارة التابعة المهني التدريب برامج . ب
 ةاإلجتماعيالمتسربين من المدارس وبذوي القضايا  طالبام بالهتماإل إلى تهد  هذه البرامج

هذه البرامج كج ء من تعد و ، األسرى المحررين إلى ضافةوبذوي اإلعاقات المختلفة والفئات الفقيرة باإل
 العملية التربوية الهادفة إلي دمج هذه الفئات في المجتمع.
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 سبع تقدمها برنامجاً  (26) حوالي على ةاإلجتماعي المؤسسات في المهني التدريب برامج تشتمل
 بهذه لتحاقاإلب القبول شروط تختل  .غ ة قطاع في مرك اً  عشر ثنىا  و  الغربية الضفة في مؤسسات
 (2001، ماس.)المستهدفة الفئة إختال ب البرامج

 نروا( أو  التابعة لوكالة الغوث الدولية )برامج التدريب المهني ثانياا: 
الماهرة في مجاالت إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة  إلى تهد  هذه البرامج

نروا( ألبناء الالجئين أو  )وتوجه برامج وكالة الغوث ، الصناعة والخدمات لتلبية حاجات المجتمع والتنمية
وتشتمل برامج التدريب المهني في المؤسسات التابعة لوكالة الغوث الدولية والجمعيات ، حصراً 

 تقدمها سبع برنامجاً  (36)ما تشتمل على بين، برنامجاً  (22)المتخصصة في الضفة الغربية على حوالي 
 (2001)ماس، . بما فيها المراك  النسائية مؤسسات تابعة لوكالة الغوث في قطاع غ ة

 لتنموية والمنظمات نغير الحكومية برامج التدريب المهني المقدمة من المؤسسات اثالثاا: 
ونتيجة لغياب دور حكومي ، نتيجة للظرو  التاريخية التي عاشها ويعيشها المجتمع الفلسطيني

المجتمع األهلي في  مفقد قا، حتاللفلسطيني في التعليم والتدريب المهني والتقني لفترات طويلة بسبب اإل
ي في هذا المجال من خالل مؤسسات تنموية ومنظمات أساسدور مهم و  أداءالضفة الغربية وقطاع غ ة ب

 على التدريب برامج تشتملو  ،وبأشكال مختلفةغير حكومية متعددة وفرت العديد من فرص التدريب 
، ومنها على سبيل المثال جمعية ال راعيأو  الخدماتيأو  الصناعي المجال في سواء ،متعددة مجاالت
 (2001، ماس). الكنائس إتحاد

 برامج التدريب المقدمة من الجمعيات الخيريةرابعاا: 
 حيث وجهت برامج التدريب، بمفهوم العمل الخيرييرتبط مفهوم التدريب المقدم في هذه الجمعيات 

اء الفئات على بنأ مساعدة إلى وتهد  هذه البرامج، خاصة المرأة والمعاقين والفقراء جتماعيةإفئات ل اً أساس
 العديد الخيرية الجمعيات قبل من المقدمة التدريب برامج تغطي، و إيجاد فرص عمل وبالتالي كسب قوتهم

 (2001، ماس). للسيدات والسكرتارية والنسيج الخياطة مجاالت في تترك  هاأن إال ،المجاالت من

 برامج التدريب المقدمة من مؤسسات التدريب الخالةخامساا: 
يوجد في الضفة الغربية وقطاع غ ة العديد من المؤسسات الربحية التي تعمل في مجال التعليم 

المؤسسات الثقافية المرخصة من و ارة التربية والتعليم  إطارمعظمها تحت ، والتدريب المهني والتقني
 وهنالك، فاءة وذلك حسب حاجة السوق المحليتقوم هذه المؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع الك. العالي
 بترخيص المخولة الوحيدة الجهة وهي العمل و ارة من مرخصة المهني التدريب تمارس خاصة مراك 
 و ارة). العمل سوق في الطلب لحالة تنوعها يرجع مختلفة مهني تدريب برامج وتقدم، المهنية المراك 
  (2000، العمل



 

26 

 

 

 
 ثالثالمبحث ال 1.4

 وزارة العمل الفلسطينيةمراكز التدريب المهني في 
 

 المقدمة 1.2.1    

 

 الفلسطينية العمل وزارة 1.2.1    
    
 المهني للتدريب العامة اإلدارة 2.2.1    
 

 العمل وزارة في المهني التدريب مراكز 2.2.1    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 المقدمة 1.2.3 
توضيحيًا لو ارة العمل الفلسطينية، حيث يتطرق الى رسالة الو ارة المبحث عرضًا  هذا ناوليت

ختصاصها و أهدافو  العامة للتدريب  دارةاتها، والهيكل التنظيمي للو ارة، كذلك يستعرض واقع الحال في اإلا 
على مراك  التدريب المهني، موضحًا  شرا خدمات التدريب واإل إدارةالمختصة ب دارةالمهني بصفتها اإل

ختصاصورسالتها وتطلعاتها ومهامها و  دارةهيكلية اإل  دارةاإل أهدا اتها ومن ثم مشاريعها، ومرك ًا على ا 
دريب المهني التابعة لو ارة العمل، حيث يذكر مراك  التالمبحث  ناولالعامة للتدريب المهني، كما يت

 بها. لتحاقاإلها والبرامج التي تقدمها، ونظام أهداف

 وزارة العمل الفلسطينية 3.2.3
 وقد، 4991 العام في الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات ءإنشا إطار في العمل و ارة نشأت

 مع ينسجم بما، ومشاريعها، وبرامجها، هاأهدافو ، ورؤيتها، رسالتها تحديد على تأسيسها ومنذ الو ارة دأبت

 كاملة بصورة هيكليتها الو ارة ج تأن وقد. العام الوطني الصعيد على، والتطوير والتنمية اإلصالح خطط

وفي الفترة األخيرة قامت  ،المحافظات كافة وفي الو ارةقر م في موظفيها كافة تسكين وأعادت، وشاملة
 العمل، ومراك  الو ارة، ومديريات في المسؤولية مراك  من الساحقة شاملة للغالبية الو ارة بعمليات تدوير

العمل،  قطاع جديدة، لتغطية وحدات إلىوحولتها  العامة بعض اإلدارات المهني، وألغت التدريب
 (2118، و ارة العمل)تطويره. متطلبات إلى ستجابةاإلو 

 سواء ،العمل وفرص الوظائ  إيجاد على المساعدة هي العمل لو ارة الرئيسة هامالم ىحدإ نإ        
 مهن على الحصول من هؤالء يتمكن وحتى. العملية الحياة دخول على لمقبلينلأو  العمل عن لعاطلينل

 فسهمأن به ينفعون الذي المهني والتدريب اإلعداد من مناسب مستوى على يكونوا أن يجب مناسبة
 (.4996 ،الخبراء طاقم) .ومجتمعهم

 الوزارة رسالة: أولا  
 ةدالوالع ياإلقتصاد النمو تحقيق في الفعالة المساهمة إلى الفلسطينية العمل و ارة تسعى 
حترامو  ،نتاجاإل أطرا  بين بناءة عمل عالقات وترسيخ العمل، تشريعات تحديث خالل من ،ةاإلجتماعي  ا 
 رتقاءواإل ،اإلجتماعي الضمان من متطور نظام إلى المستند الكريم العمل توفر وضمان النقابية، الحرية
 في يساهم مما عاونيالت العمل مساحة و يادة وكفاءتها، يتهاإنتاج ل يادة العمالة وتدريب تأهيل بمستوى
 العمل سوق وتنظيم الخاصة، حتياجاتاإل وذوي والجرحى المحررين كاألسرى تضرراً  كثراأل الفئات إدماج
 ودولة متكافل مجتمع في مواطن لكل حقاً  العمل باعتبار وبيئته، شروطه وتحسين هإحتياجات وتلبية

 )1111،اإلستراتيجية)و ارة العمل، الخطة  .مستقلة ديمقراطية
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 الوزارة أهدافثانياا: 
)و ارة العمل، الخطة  وهي: أهدا مجموعة  إلىتهد  و ارة العمل الفلسطينية من خالل عملها 

 )1111 ،اإلستراتيجية

 الفني للعمالة الفلسطينية وتحسين مخرجات التدريب المهني. داءرفع مستوى األ .1
 تنظيم وترقية خدمات وبرامج التشغيل الوطنية بما يساهم في رفع مستويات التشغيل. .1
 .العمالي اإلجتماعي للتأمين عادلة منظومة بناء .1
 العادلة واآلمنة والخالية من المخاطر المهنية.تهيئة بيئة العمل  .1
 .النقابية العالقات وتنظيم العمالية، الحقوق وحماية ،نتاجاإل أطرا  بين العمل عالقات تطوير .1
 .المجتمع في عاونالت ثقافة وتع ي  عاونيالت العمل تنظيم .1

 الوزارة اتإختلالثالثاا: 
 (2118 ،الو راء مجلس) :التالية اتختصاصواإل هامالم تنفيذ العمل و ارة تتولى

 وتحسين العاملة القوى حول يةساساأل المعلومات توفير طريق عن العمل سوق تنظيم في المساهمة .1
 والفقر البطالة من للحد العمل سوق إحتياجات حسب المدربة العاملة القوى وتأهيل ،التشغيل خدمات

 حسب يهعل اإلقبال مستوى ورفع المهني والتدريب العاملة بالقوى المتعلقة المعلومات جودة تحسينب
 إرشادب المتعلقة التشغيل مكاتب من المقدمة الخدمات نوعية تحسين وكذلك. العمل سوق حاجة

 كثراأل للفئات عمل فرص وخلق. األخضر الخط داخل العاملين حقوق وتحصيل العمل عن الباحثين
 .الخاصة حتياجاتاإل وذوي المجتمع في تضرراً 

 راو بالتش نهوضاً  يناإلجتماعي الشركاء بين بناءة عمل عالقات وترسيخ العمل وشروط ظرو  تحسين .1
. يناإلجتماعي الشركاء بين والعالقة العمل وشروط ظرو  حول الوعي مستوى رفع ،الثالثي

 في التدخل آلليات واضح نظام وفق وذلك ،العمل لقانونوفقًا  العمالية الن اعات تسوية في والمساهمة
 .يناإلجتماعي الشركاء من والمكونة العمالية السياسات لجنة وتشكيل. الن اعات تسوية

 الحركة في دورها وتفعيل لعملها المنظم القانوني المناخ تهيئة خالل من ةعاونيالت بالحركة النهوض .1
 من والحد ةاإلجتماعيو  ةياإلقتصاد التنمية في ناشط دور في للمساهمة وذلك فلسطين في يةنتاجاإل

 غير ةعاونيالت الجمعيات وتصفيةأ دمجأو  وتنشيط. للمرأة يةنتاجاإل للطاقة سعأو  ومشاركة الفقر
 .الفلسطيني المجتمع أفراد بين الجماعي العمل وروح عاونيالت الفكر وتع ي . العاملة

 للتأمينات عصري نظام تأسيس خالل من العاملة للطبقة ةاإلجتماعي الحماية تحقيق في المساهمة .1
 يخص فيما والوعي الثقافة مستوى ورفع تع ي  على العملو . للعامل كريمة حياة لكفالة ةاإلجتماعي
نشاو  ،عام بشكل المجتمع أفراد وبين العمل أصحابو  المشمولين لدى ةاإلجتماعي التأمينات  قاعدة ءا 
 .ةاإلجتماعي التأمينات قطاع تخدم بيانات
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 اتجراءواإل والمالية ةدارياإل ظمةألنا تطوير خالل من للو ارة الداخلية القدرات وتحسين ورفع تطوير .1
 في البشري الكادر مستوى ورفع ،داءاأل وتطوير لتحسين الال مة والمعدات جه ةاأل وتوفير الداخلية
 .الو ارة عمل مجاالت

   العمل لوزارة العام التنظيمي الهيكلرابعاا: 
 العامة دارةاإل: وهي متخصصة إدارات ست منها عامة، إدارات عشر من العمل و ارة تتكون

 ،عاونللت العامة دارةاإل ،وحماية العمل للتفتيش العامة دارةاإل للتشغيل، العامة دارةاإل المهني، للتدريب
 دارةاإل: وهي إدارات ربعأ يساندها ،ةاإلجتماعي للتأمينات العامة دارةاإل العمل، لعالقات العامة دارةاإل

 وتقييم والتدريب للتطوير العامة دارةاإل والسياسات، للتخطيط العامة دارةاإل والمالية، ةدارياإل للشئون العامة
 الوحدات من مجموعة (2)ملحق رقم  التنظيمي الهيكل يضم كما الداخلية، للرقابة العامة دارةواإل ،داءاأل
 (2000، )مجلس الو راء .العمل مديريات الحاسوب، دائرة القانونية، الدائرة منها، ةدارياإل

 المهني للتدريب العامة دارةاإل 2.2.3
مراك  المباشر على  شرا تولى اإلوت، ة في و ارة العملتخصصمدارات العامة الاإل ىحدإهي 

 (2118)مجلس الو راء،  :دارةباإلوفيما يلي تعري  ، التدريب المهني في جميع المحافظات
 دارةاإل هيكلية: أولا  

 شرا واإل المراك  التخطيط، دائرة وهي، دائرة دوائر ثالث من العامة للتدريب المهني دارةاإل تتكون

 المحافظات. في المهني التدريب لمراك  ضافةالمهني، باإل رشادواإل التوجيه المهني، دائرة

 دارةاإل تطلعاتثانياا: 
ي نحو أساسملة تعتمد على التكنولوجية بشكل بالتدريب المهني ليصبح منظومة متكا رتقاءاإل

سات التدريب المهني الحكومية على مؤس شرا تطوير قطاع التدريب المهني من خالل التخطيط واإل
ساسية هلية والخاصة ضمن القانون لتقديم خدمات التدريب المهني التي تنسجم مع حاجات السوق األواأل

تقديم خدمات للسوق المحلي والمنافسة في السوق الخارجي نحو يدي عاملة مهنية ماهرة تستطيع أوتخريج 
 ة المستدامة والمساهمة في الحد من البطالة.ياإلقتصادتحقيق التنمية 

 دارةرسالة اإلثالثاا: 
المشاركة في إعداد الموارد البشرية وخاصة فئة العامل بمختل  المستويات وذلك عن طريق 

عادة التأ هيل ورفع كفاءة العمال الممارسين بإلحاقهم في دورات مهنية منظمة تدريب األيدي العاملة وا 
 .تصني  مواقع العملو ، تصني  الكوادر البشرية العاملةو ، والمساهمة في تنظيم العمل المهني بشقيه
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ختلالو  هاممرابعاا:   دارةات اإلا 
 (1111، الو راء)مجلس  :التالية اتختصاصاإلو  هامالم المهني للتدريب العامة دارةاإل تتولى

 فلسطين في البشرية الموارد تطوير لعملية العامة والسياسات اتاإلستراتيجي وضع في المشاركة .1
 .خاصة بصورة المهني التدريب ولعمليات ،عامة بصورة

 بالتدريب المتعلقة الال مة والسياسات اتاإلستراتيجي وضع في والمساعدة المنظمة اللجان تشكيل .1
 .وتنفيذها المهني

 .البرامج هذه مستوى ورفع المهني التدريب برامج على شرا اإل .1
 إدارة خالل من وذلك الفلسطيني العمل سوق إحتياجاتب ومرتبطة نوعية مهني تدريب برامج توفير .1

 الال مة التعليمية والمواد المناهج استخدامو  البشريةو  المادية الموارد ناحية من التدريب مراك  وتطوير
 .وتطويرها

 يةساساأل المدارس وطلبة للمواطنين منظم بشكل المهني رشادواإل التوجيه خدمات تقديم في المساهمة .1
 .المراك  ومتدربي

 .والخاصة األهلية المهني التدريب ومؤسسات برامج على شرا واإل التراخيص منح .1
حتياجاتو  العمل سوق عن والمؤشرات اتحصاءاإل توفير في المساهمة .1  الكفاءة ودراسة التدريبية ها 

 .العمل أصحابو  العمال مع عضوية عالقات بناء خالل من وذلك المهني التدريب لبرامج الخارجية

  المهني العامة للتدريب دارةاإل أهدافخامساا: 
الفلسطيني  اإلقتصادالمساهمة في تنمية العامة للتدريب المهني في  دارةيتمثل الهد  الرئيس لإل 

على وجه للتدريب المهني العامة  دارةتحقيق هذا الهد ، تسعى اإل أجل ، ومنةاإلجتماعيوتحقيق التنمية 
 وتوسيع وتطوير خدماتها لتشمل مناطق جديدة، ،تطوير البنية التحتية لمراك  التدريب المهني إلى التحديد

 :الفرعية التالية هدا تحقيق األ من خالل العامة للو ارة هدا مع األ سجاماً نإ
 .منظومة مستقلة للتدريب المهني ضمن المستويات المناطة بو ارة العمل حسب القانون ةأسسم .1
 .سواق الخارجيةها للسوق المحلي والمنافسة في األماهرة قادرة على تقديم خدماتيدي عاملة أتأهيل  .1
 . ربط الخريجين بسوق العمل من خالل مكتب توظي  خاص بوحدة التدريب المهني يالمساهمة ف .1
 .سنوات القادمة لعشر% على مدار ا11 إلى سبة اإلقبال على التدريب المهنيفع نر  .1
 الخاصة بمنظومة التدريب المهني. حتياجاتدمج الفئات المهمشة وذوي اإل .1
 المراك  غير الصالحةل داستبا  لتدريب المهني القائمة و إعادة تأهيل وتوسيع عدد من مراك  ا .1

 ناطق ال يتواجد بها مراك .بمراك  جديدة وبناء مراك  تدريب مهني جديدة في م ستخدامالل
 . الموجودة في مراك  التدريب المهني دواتوالمعدات واآلالت والعدد واأل جه ةتحديث األ .1
 . في مراك  التدريب المهني ثاثتحديث األ .1
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 . وتوفير الناقص منها، تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الموجودة في مراك  التدريب     .1
 . توفير المواد الخام الال مة لبرامج التدريب .11
ستحداثتحديث برامج التدريب المهني و  .11  . برامج جديدة ا 
 . المهني في المراك  رشادتطوير خدمات التوجيه واإل .11
 تطوير ظرو  السالمة والصحة المهنية في مراك  التدريب المهني. .11

 دريب المهنيالعامة للت دارةمشاريع اإلسادساا: 
تطوير البنية  إلىوضمن الخطة التنموية لو ارة العمل  العامة للتدريب المهني، دارةاإلسعى ت
بتأهيل الكوادر البشرية العاملة  بدايةً ، (م2056 -م 2054)لتدريب المهني خالل الفترة ا مراك التحتية ل

العامة للتدريب  دارةلرؤيتها بضرورة النهوض بالتدريب المهني فقد حددت الو ارة ممثلًة باإل وتحقيقاً ، بها
 (2054)و ارة العمل،  النحو التالي:على  ية التي تسعى لتطويرها وهيساسالمجاالت األأهم  المهني

 مراكز التدريب المهني  في ئية لتطوير البيئة التدريبيةإنشا مشاريع. 0
ستكمالتأهيل و  وذلك من خالل وتجهي ها  عالميةو  إقليمية اء مراك  التدريب المهني بمعاييربن ا 

مرك  تدريب مهني  ءإنشا إستكمال ،من خالل وذلك، المطلوبة حتياجاتبمعدات تتناسب مع اإل
عادةو ، الشمال ضافةو ، الشافعي اإلماممرك  تدريب مهني بديل عن مرك   ءإنشا ا  ة إداريوحدات  ا 
نشاو  ،خانيونسو دير البلح  يمرك  في  وتدريبية  .ني في منطقة دير البلحللتدريب المه ك امر مجمع  ءا 

 مشروع تأهيل المدربين المهنيين. 4
العامة للتدريب المهني سواء موظفين  دارةتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في اإليقوم على 

وحسب ، كل موظ  إحتياجاتالعقود من خالل دورات تدريبية مكثفة حسب على بند أو  مثبتين
 .في الخارجأو  تنفذ تلك الدورات محليًا، أن الوظيفية، على المهام

 مشروع الخريج المجاز فنياا ومهنياا . 1
مع وضع ، حتياج سوق العملإبرامج دبلوم مهني متخصص حسب  إفتتاحيتم تنفيذه من خالل 

قليمية ودولية عتمادمعايير ال  من خالل لجان مختصة.، مراك  التدريب المهني وفق معايير وطنية وا 
 مشروع تطوير المناهج وآليات التدريب والتقويم. 2

مناهج تقنية ثرية ومتكاملة، مع مراعاة  إعدادلجان فنية ومهنية للقيام ب على تكوينالمشروع  يقوم
، وكذلك وضع آليات عملية لكل من عمليتي التعليم والتقويم، وذلك داءالمعايير المهنية ومؤشرات األ

 المشروع.بمن خالل عمل لجان فنية وعملية للقيام 

  مجاز مهنيا  ال مشروع العامل. 2
ات المناسبة لتقييم اإلختبار ية وضع ساسه األهامتكون م، مرك  فحص مهني ءإنشايتم ذلك ب

خضاع كافة  قليميًا، وا  وتصني  مستويات المهن وفق المعايير المعتمدة المتوافق عليها محليًا وا 
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 ة العمل لكل شخصولاوبناًء عليها يتم إصدار شهادة م  ، اتاإلختبار العاملين في قطاع غ ة لتلك 
 الفحص المهني.جتا ه في إبالمستوى والمعيار الذي 

 فرص تشغيل الشباب في قطاع نغزة ينسحمشروع ت. 1
مع و ارة  عاونية بالتنسيق مع الوكالة السويسرية للتنمية بتنفيذ المشروع بالتاإلسالم اإلغاثةتقوم 

للتعليم والتدريب التقني والمهني  اإلستراتيجيةالخطة الوطنية  إطار، وذلك في أخرىالعمل وو ارات 
مع و ارة العمل وو ارات ومؤسسات  عاونوذلك بالت، م(2050)في فلسطين والتي تم إقرارها في سنة 

ية من هذه الخطة في قطاع غ ة، حيث يسعى ساستنفيذ العناصر األعلى  ، ويعمل المشروعأخرى
وبناء قدرات ، ه من خالل الدمج بين تطوير البنية التحتية للمراك  الحكوميةأهدافالمشروع إلي تحقيق 

 بما يتناسب مع تطورات سوق العمل.الموارد البشرية وتطوير المناهج 

 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بقطاع نغزة 2.1.4
العامة للتدريب المهني على خمس مراك  للتدريب المهني مو عة على محافظات  دارةشر  اإلت   

متدرب بشكل منتظم،  (600)قطاع غ ة الخمسة، حيث تقدم تلك المراك  خدمات التدريب لحوالي 
 للمتدربين في الدورات القصيرة الغير نظامية.  ضافةباإل

 التدريب المهني مراكز أهداف: أولا  
  (2144، عيسى: )يلي ما إلى العمل لو ارة التابعة المهني التدريب مراك  تهد 

 .والمواد النظريةالمهنة إكساب الطالب المهارات العملية المتخصصة والمعلومات النظرية المتعلقة ب -
 العمالة المدربة المتخصصة شبه الماهرة. منسوق العمل  إحتياجاتتغطية  -
يشارك بكفاءة وفاعلية في عملية البناء والتصنيع  أن إعداد الكادر المهني المدرب الذي يستطيع -

 ومتطلبات سوق العمل في ميادين العمل المختلفة.
من حياة  اإلنتقالالتي تساهم في تأمين مستقبلهم المهني و  يةاألولالمعار  والخبرات  إكساب المتدربين -

 المدرسة إلي حياة سوق العمل.
 للفرد والمجتمع. ياإلقتصادرفع مستوى الثقافة المهنية والمستوى  -
 والمعدات الحديثة. جه ةاألعلى  لمتدربينتدريب ا إلى ارإستمر السعي ب -
 .المهنيوالتدريب ألهمية التعليم  الوعيمن وذلك من خالل خلق حالة المهني  رشادتقديم التوجيه واإل -
عمل جوالت مهنية  أو مع المؤسسات والمصانع والورش المحلية إلتمام التدريب العملي عاونالت -

خالل الدورة وذلك إلكسابهم الخبرة العملية والتعامل مع  مالء المهنة عن قرب والتعر  على  للمتدربين
 ليه سوق العمل من تطور وتحديث.ث ما وصل إأحد
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 مراكز التدريب المهني برامج التي تقدمهالاثانياا: 

تقدم مراك  التدريب المهني بو ارة العمل الفلسطينية في قطاع غ ة مجموعة من الدورات التدريبية 
 (2053و ارة العمل، )نوعين رئيسين هما: إلى في تخصصات مهنية مختلفة وتنقسم هذه الدورات

 النظامية الدورات .1

شطة تدريبية تنفذ في مراك  التدريب المهني بشكل دوري في تخصصات مهنية مختلفة وعادة ما أن هي 
، تخريج عمال شبه مهرة إلى تنفذ في الفترة الصباحية وتكون مدتها سنة دراسية على األقل وتهد 

 ،تدريبية برامج( 0)بواقع  رفح مراك  التدريب المهني في مرك  تدريب مهني في الدورات التدريبيةوتنفذ 
مرك  تدريب  فيأما  ،اثنإلل منها ثنينإ تدريبية، برامج( 6) بواقع خانيونسمرك  تدريب مهني  وفي

( 56) الشافعي للتدريب المهني فينفذ اإلمامبمرك   غ ة وفي تدريبية، برامج( 7) فينفذ البلح ديرمهني 
 (2054.)و ارة العمل، يوضح ذلك (5.3.2) اث وجدولنإلل منها اثنين ًا مهنياً برنامج

 
 ي ومكان توافرها في قطاع نغزةساسدورات التدريب األ: (1.2.3) جدول

 2054، يناير، العامة للتدريب المهني دارةسجالت اإلالمصدر: 

 الدورة م
 مركز تدريب مهني

 نغزة دير البلح خان يونس رفح
     اتلكترونيصيانة الحاسوب واإل 1
     التبريد والتكيي  3
     الكهرباء العامة والتمديدات 2
     الخراطة والتسوية 2
     تجليس ودهان السيارات 2
     النجارة العامة 2
     اثألنقص الشعر والتجميل ل 7
     اثألنفن الخياطة والتفصيل ل 8
     البالط والقصارة 9

     المكتبية جه ةصيانة األ 11
     الحدادة واللحام 11
     ميكانيكا السيارات 13
     التمديدات الصحية 12
     أعمال األلمنيوم 12
     كهرباء سيارات 12
     دورات قصيرة في الحاسوب 12
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 الدورات المهنية القليرة:. 3
وتنظم بتسلسل ، التدريبية هدا لتحقيق مجموعة من األ شطة تدريبية وطرائق تؤديأن مجموعةهي   

تخريج عمال  إلى ستة أشهر وتهد  إلى من شهرين راوحمنطقي في غضون فترة  منية محددة تت
العامة للتدريب المهني بتنفيذ عدد من الدورات المهنية الخاصة  دارةوتقوم اإل ،محدودي المهارة

العامة  دارةمرك  السياقة التي تديره اإل إشرا بالسائقين والعاملين في قطاع السياقة والتي تعقد ب
السياقة العمومي، المركبات الثقيلة، التراكتور، مدير مهني ) للتدريب المهني ومن هذه الدورات:

 (2054و ارة العمل، )كراجات، مدير مهني مدارس سياقة، سيارات الدفاع المدني(. 

 بالمركز: لتحاقاإل نظام : ثالثاا 
في مراك  التدريب المهني قبل بداية الدورات  لتحاقاإلعن بدء التسجيل للراغبين ب عالناإليتم 

عمليات الفر  لهم، حيث يعتمد القبول  إجراءالمهنية بفترة محددة ومن ثم يتم قبول عدد من المتقدمين بعد 
 (2054، )أبو غاليستيفاء متطلبات القبول وهي: إبمراك  التدريب المهني على  لتحاقلإل

 ص  التاسع كحد أدني.الالطالب  إجتيا  -
 .عاماً  (11)وال ي يد عن  عاماً  (11)أال يقل عمر الطالب عن  -
 . دنى من القراءة والكتابةبالحد األ اإللمام -
 .صيةالمقابلة الشخ إجتيا  -
 فترة التدريب. أثناءغ تفر ال -
 ببنية جسمانية تساعده على ممارسة المهنة. تمتعلا -
 .بأنظمة المرك  واللوائح الداخلية لت اماإل -

 رابعاا: التحديات التي تواجهها مراكز التدريب المهني
تواجه مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل العديد من التحديات والمعيقات التي تعرقل 

 (2054ومن أبر  هذه التحديات ما يلي: )النجار،  األداء بهاالعمل بها وتؤثر سلبًا على جودة 
 .الشافعياإلمام البنية التحتية والبيئة الفي يائية خاصة في مرك  تقادم بعض المباني وقصور في  .4

 المتوفرة في مراك  التدريب المهني. جه ة والماكناتتهالك العديد من األ .2

 .لتدريبفي عمليات التوريد لمستل مات ا خرنقص في الخامات وتأ .2

 .لمراك  التدريب المهني مالية سنوية كافيةرصد موا نة  عدم .1

 المعتمدة. توحيد االنظمةنقسام السياسي خاصة في مجال اإلتعاني مراك  التدريب المهني من آثار  .1

 جات سوق العمل.المعتمدة في مراك  التدريب المهني تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة حامناهج ال .6

 في العديد من ورش التدريب المهني. دوات الوقاية والسالمة المهنيةتوفر وسائل وأقصور في هنالك  .7

 .عدم اهتمام المجتمع المحلي بدعم مراك  التدريب المهني .8
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 احجام العديد من المؤسسات الدولية عن دعم مراك  التدريب المهني بسبب المواق  السياسية  .9

 وحاجتهم إلى تدريب لرفع كفاءتهم. وقلة الخبرات العملية لديهم حداثة المدربين .41

 

 ةالخاتم
أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث استعرض الباحث التعليم  الفصلهذا  تناول

والتدريب المهني والتقني، عارضًا مفهومه وأهميته وأنماطه، باإلضافة إلى أصول العمل والتدريب المهني 
واقع التعليم والتدريب المهني في فلسطين، واصفًا نشأة التدريب المهني كما استعرض  في اإلسالم،

إلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني نظومة التي يعمل من خاللها، وتعرض بإيجا  لوالم
نبذة  الباحث عطيوأ في فلسطين، وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني والجهات المشرفة عليها،

إلدارة العامة للتدريب ور امستهدفة بالدراسة، ووضح الباحث دتعريفية عن و ارة العمل باعتبارها الجهة ال
 في تقديم خدمات التدريب المهني. المهني ومراك  التدريب التابعة لها
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 فلل الثالثال
 واألداء إدارة الجودة الشاملة

 
 الجودة الشاملةإدارة : ولالمبحث األ  0.1

 
 : األداء المؤسسيثانيالمبحث ال 4.1
 
 الجودة الشاملة باألداء المؤسسي: عالقة ثالثالمبحث ال 1.1  
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 المقدمة:
وذلك في ثالث مباحث  ،الجودة الشاملة واألداء المؤسسي والعالقة بينهما دارةإلهذا الفصل عرضًا  ناوليت

ها وأهميتها، شارحًا أهم أهدافالجودة الشاملة، من حيث مفاهيمها و  دارةيتعرض إل األولرئيسية، المبحث 
الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  إدارةمبادئها وخطوات تطبيقها، مستعرضًا بعض نماذج معايير 

المبحث الثاني أما  في التدريب المهني، الجودة الشاملة إدارةوالتدريبية وصواًل إلى نموذج وطني لمعايير 
ه ومكوناته وخصائصه، موضحًا عملية أبعاداألداء المؤسسي و فيتعرض لألداء المؤسسي، شارحًا مفاهيم 

تقييم األداء وسبل تطويره، وفي المبحث الثالث يستعرض عالقة الجودة الشاملة باألداء، وأثر الجودة 
الجودة الشاملة  إدارةلشاملة وأهميتها، كما يفسر عالقة االجودة  استخدامالشاملة على األداء، ودواعي 

 ي . باألداء المتم
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 ولالمبحث األ  0.1
   الشاملة الجودةإدارة 

 المقدمة 1.1.2

 الشاملة الجودة إدارة مفاهيم 1.0.2

 الشاملة الجودة إدارة أهداف 2.1.2

 الشاملة الجودة إدارة مبادئ 2.1.2

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق 2.1.2

 والتربوية التعليمية المؤسسات في الجودة أبعاد 2.1.2

 والتدريب التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معيقات 3.1.2

 المهني التدريب في الشاملة الجودة إدارة نظام 3.1.2

 المهني التدريب في الشاملة الجودة إدارة معايير 3.1.2

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب المهني لمعايير نماذج 1.2..1

 بناء معايير وطنية للجودة الشاملة في التدريب المهني 11.1.2
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 المـقـدمـة: 1.1.2
 إلىتقل نإ ، ثماإلقتصادقطاعي الصناعة و  إطارظهور لمفهوم الجودة الشاملة في  ولأ نكا
ذات لتفاعل بكفاءة مع متغيرات العصر لمطلبًا ملحًا  أصبحالخدمات والتعليم، حيث  مثل أخرىقطاعات 
 (2006، وآخرون)طعيمة، . المؤسسات بين ، حيث يت ايد الصراع والمنافسةالمعرفي والتكنولوجيالتسارع 

ة ياإلقتصادساط المنظمات الصناعية و أو  ام كبير فيإهتمالجودة الشاملة على  إدارةفكما حا ت 
إلكساب مؤسسات  ةكبير  أهمية يولي القائمين على مؤسسات التدريب المهني أن البدكان  ،والخدماتية
 يد بضوابط الجودة بكل مستل ماتها.والتق، القدرة الكافية على المنافسة نتاجاإلالعمل و 

الجودة الشاملة يمثل المتغير المستقل في هذه الدراسة ويتكون هذا المتغير  إدارةبمعايير  لت اماإل
 هيئة ،العملية التدريبية، المناهج، الماليةالشئون ، دارةالقيادة واإل، التخطيطو  الرسالة  من العناصر التالية:

 .مالتقيي عملية، ةاإلجتماعي المسؤولية، المتدربين وخدمات القبول، التدريب
، ومي ات ومعيقات تطبيقها، هاأبعادو  ، ومبادئهاالجودة الشاملة إدارةمفهوم  هذا المبحث ناوليت 

الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  إدارةمستعرضًا لبعض النماذج العالمية والعربية لمعايير 
، وصواًل إلى التدريب المهني ومعايير الجودة الشاملة في مؤسسات ظمةأن مسلطًا الضوء علىوالتدريبية، 

 .الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني دارةبناء معايير إل

 الجودة الشاملة إدارةمفاهيم  3.1.2
 والعلوم واللطالح اللغة في الجودة مفهوم: أولا  

، صل يدل على التسمح بالشيء وكثرة العطاءأد( و  اصل الكلمة االشتقاقي )جيعد  :اللغة في الجودة
 وأجودَ  عمله في نالف أجاد :ويقال. الفعلأو  القول من بالجيد أتى :وأجاد َجودة جاد، الَجي د: نقيض الرديءو 

ودة يكون أن ممكن الجودة فلفظ عمله وعليه وجادَ  والجودة . اإلجادة وهو المعنى نفس له وكالهما وَجودة ج 
وليس  بالكي  امهتماإل نتيجة فهي بالجيد أتى نالف أن على واإلبداع التفوق أيضاً  كما تعنى، تقاناإل تعنى
 ( 2003، األولالمجلد ، )ابن منظور. بالكم

 طبيعة تعنى والتي (Qualitas)الالتينية  الكلمة إلى (Quality)الجودة  مفهوم يرجع: الطالحاا  الجودة

من  التاريخية اآلثار بتصنيع قيامهم خالل من تقانواإل الدقة تعنى كانت وقديماً ، الشيء طبيعةأو  الشخص
 الجودة تغير مفهوم وحديثاً ، الحماية ألغراض هاستخدامال أو ،بها التفاخر ألغراض وقصور وقالع تماثيل

 إذ، المنافسة وا دياد الكبرى الشركات وظهور الصناعية والثورة الكبير نتاجاإل وظهور دارةاإل علم تطور بعد

 (2006، الدرادكة). ومتشعبة جديدة أبعاد الجودة لمفهوم أصبح
الجودة  من عال   بمستوى خدمة تقديمأو  لسلعة المنظمة إنتاج هاأن على الجودة عر  فقد عقيليأما 

، مع توقعاتهم يتفق الذي بالشكل، عمالئها ورغبات إحتياجاتب الوفاء على خاللها من قادرة تكون، المتمي ة
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، الخدمة تقديمأو  السلعة نتاجإل سلفاً  موضوعة مقاييس خالل من ذلك ويتم، لديهم والسعادة الرضا وتحقيق
يجاد  (2000، )عقيلي. فيها التمي  صفة وا 

، المعلومات وجودة، الخدمة وجودة، العمل جودة عن عبارة الجودة أن فيرى "Ishikawa" أما
( Ishikawa,1985).هدا األ وجودة، الشركة وجودة، الناس وجودة، القسم والنظام وجودة، التشغيل وجودة

 أم أكانت مادية سواء المؤسسة في الموجودة األشياء جميع يشمل او اايشيك عند الجودة مفهوم أن من الواضح

 .بشرية
، الخدمات جودة ليشمل نفسه المنتج جودة "William & Harriet"ي رأ في الجودة مفهوم ويتعدى

 المنظمة وجودة، شرا اإل وجودة، اتجراءاإل وجودة، فراداأل وجودة، المعلومات وجودة، اإلتصال وجودة

 (William & Harriet، 5903). ككل
 ، إذWilliam & Harrietو Ishikawa من كل تعري  بين كبيراً  تشابهاً  هناك أن يرى الباحث

 مجال في الجديدة واألفكار الكتابات تؤكده ما وهذا، المنظمة في الموجودة األشياء جميع تشمل الجودة أن

 أن نستطيع الجودة في ومختصون علماء إليها تطرق التعريفات من العديد وهناك .الجودة الشاملة إدارة

 إلى الحاجة إنخفاض العمالء، ىاو شك إنخفاض التال ، في إنخفاض العيوب، نسبة إنخفاض في نجملها
 . حتياجاتلإل المطابقة ،داءاأل تحسين التفتيش،

 أسلوب أن ذإإتقانه، ي الحني  ليؤكد على قيمة العمل وضرورة اإلسالمجاء الدين : اإلسالمفي  الجودة
 اإلسالمهي ما يسميها  دارةي بكل مفاهيمه، فجودة اإلاإلسالمالجودة الشاملة نجده في تعاليم الدين 

رضاء رؤساءه في العمل، ففي إ، ومن ثم أوالً  عمله إلرضاء اهلل ع  وجل إتقان، والمسلم مطالب بتقاناإل
حيث  تقانمراعاة العمل والجدية واإل إلى الجودة الشاملة تدعو دارةية مبادئ ومفاهيم إلاإلسالمالشريعة 
صنع اهلل البديع، الذي أحكم كل شئ خلقه، وأودع فيه حيث نجد ذلك في  تقانبصفة اإلفعله  اهلل وص 

هُ خَبرِيٌ أن }صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ :تعالى وذلك نجده في قوله ،(2009، المقرمي) من الحكمة ما أودع.

سورة التين، ) فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم{ نساناإل}لَقَدْ خَلَقْنَا  :تعالىوفي قوله ، (88:اآلية، النمل سورة)بِمَا تَفْعَلُون{
في ، و "يتقنه أن عمالً  كمأحد عمل إذا يحب اهلل أن"العمل فقال: إتقانوحث رسولنا الكريم على  (4 :اآلية

اهلل كتب  أن : س ، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأو   يعلى شداد بنأبي  عن الحديث الشري 
ذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد  كم شفرته ، أحداإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وا 

  (2009المقرمي، ( ، )2006)راضي،  .رواه مسلم  .وليرح ذبيحته 

)مجيد، يرى الباحث من خالل إطالعه على العديد من مراجع الجودة مثل  :التربوي المجال في الجودة
ة ترتك  إداري إستراتيجيةعملية  الجودة في المجال التربوي أن (1996الرحمن،  )عبدو  (2007ال يادات، 
ها من توظي  مواهب العاملين إطار من المعلومات التي تتمكن في  تهاموعة من القيم وتستمد طاقعلى مج
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ستثمارو   تغيير عن عبارة الجودة، فلتحقيق التحسن المستمر للمنظمة على نحو ابداعيلفكرية قدراتهم ا ا 

 إلى وتسعى، عالمياً  عليها متفق بمعايير التعامل في جديدة ثقافة فهي، التعليمية المؤسسة ثقافة في شامل
 . العمالء توقعات وتحقيق الشاملة التنمية إحتياجات إشباع بهد ، البشرية للموارد الفعال ستخدامالا

  : جرائي للجودةالتعريف اإل
 باحثالدراسة الحالية، يرى ال أهدا الجودة الشاملة وفي ضوء  دارةالمعاني السابقة إلفي ضوء 

شطة ألن: مجموعة ابأنهالجودة الشاملة في التدريب المهني  دارةاالجرائي إل تعري ه من الممكن تحديد الأن
والتي تشمل التخطيط للجودة العليا والعاملين في مراك  التدريب المهني،  دارةوالممارسات التي تقوم بها اإل

شطة والعمليات، في جميع مجاالت العملية التدريبية في مراك  ألنوتنفيذها وتقويمها والتحسين المستمر ل
 .التدريب المهني

 الجودة الشاملة إدارةنشأة وتطور ثانياا: 
 الجودة لتطبيق األولى تالاو المح العشرين القرن من الثاني النص  في اليابانية المنظمات شهدت

 والنماذج للمبادئ وتطبيقها طرحتها التي لألفكار رعايتها خالل من المدخل بهذا امهاإهتم فتجسد الشاملة

 التطبيقات أسفرت أن وبعد ،الشاملة لجودةل Deming ديمنج إدارة تقنيات بتطوير المختصين طرحها التي

 الدول امإهتم يسترعي الشاملة الجودة إدارة مدخل بات ،إيجابية ونتائج نجاحات عن المنظمات تلك في

 على آل) العالمية المنافسة أسواق وغ وها اليابانية الشركات تفوق سر عن تبحث وهي ومنظماتها، الغربية
 (2005 والموسوي،

 واعتراًفا منها ألهميتها اإدراك الشاملة الجودة إدارةب األمريكية الشركات امإهتم جاء الثمانينات وفي
 إدارة بمبادئ التبشير على امها مقتصًراإهتم يكن المجال، ولم هذا في اليابان حققتها التي يجابيةاإل بالنتائج
نما -ال بون  على التركي  فلسفتها ومحور - الشاملة الجودة  خطى في اإلسراع ت هذه الشركاتولاح وا 
 (2050،  يدان) العالمية األسواق في التنافسية مكانتها يع   بما التطبيق

إال في  دارةه لم يظهر كوظيفـة رسـمية لإلأن وبالرغـم من ظهـور مفهوم الجـودة منذ  من بعيد، إال
ها وظيفة تعـادل باقي أن الحديث على داريالجـودة في الفكر اإل إلىي نظـر  أصبحنة األخيرة، إذ و اآل

 (2002ي ، الـوظائ  مثل الوظيفة الهندسية، وبحوث التسويق وغيرها. )عبد اللط

 الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطور مراحل
، جودة)، (2141،  يدان)كما يراها كل  من  وهي رئيسة مراحل أربعب الشاملة الجودة إدارة مفهوم مر

2111) 
 العشرين القرن من الثالث العقد في المرحلة هذه ظهرت: المنتج علد والتفتيش الفحص: األولد المرحلة

 ثم العامل، بها ويقوم المنتج فحص على فقط ترك  الجودة تحليالت كانت حيث الصناعية الثورة بداية مع
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 العمال رئيس يترأسهم، العاملين من العديد يضم والذي النطاق واسع الحديث المصنع مفهوم ظهور بدأ
 يسمى بسيطاً  اً أسلوب تعتمد الفترة تلك في الجودة عمليات كانت. عملهم جودة عن المسؤولية يتحمل الذي

 أسلوب إلى الجودة أسلوب تحول ثم ومن، المصنع والمنتج يساساأل المنتج بين المقارنات أسلوب
 . الجودة لضمان الوحيد سلوباأل هو التفتيش نأب عتقاداإل ساد حيث، التفتيش

 مقابلة على المحافظة تضمن التي ةحصائياإل ساليبواأل النشاطات يشمل: الجودة ضبط: الثانية المرحلة
أو  السلعة جودة لتطوير المختلفة شطةألنبا والقيام دواتاأل استخدام خالل من الخدمةأو  السلعة مواصفات
 مطابق بعدها وما نتاجاإل وعمليات الخدمةأو  السلعة تصميم أن من التأكد يشمل الجودة فضبط الخدمة،

 وبذلك ،داءواأل التصميم لتشمل متدتإ الجودة ضبط عملية فإن ذلك؛ على وبناءً . المحددة للمواصفات
 فإن المفهوم لهذا ووفقاً . الجودة لمراقبة حديثة ةإحصائي أساليب استخدام على تاعتمد المرحلة هذه فإن

 ظمةألنا وتطور ساليباأل بتعقيد يتعلق فيما الفحص مرحلة عن متطورة مرحلة يعد الجودة ضبط
 (2111، جودة. )المستخدمة

 خطاءاأل حدوث من للوقاية الجهود كافة توجيه على المرحلة هذه تترك  : الجودة تأكيد: الثالثة المرحلة
 عدم لمشكلة حل فإيجاد. البداية منذ خطاءاأل وقوع منع هأساس نظام على هاعتماداب وصفت وبالتالي
 .مسبباته على والقضاء الخطأ وقوع منع المفضل من هأن حيث، فعالة طريقة ليست للمواصفات المطابقة

الخدمة بأنها تفي بمتطلبات أو  ات الال مة لتوفير الثقة في المنتججراءتتضمن عملية تأكيد الجودة كافة اإل
دراسة تكالي  الجودة ومقارنتها  إلى ضافةالجودة، وترك  هذه المرحلة على عملية التخطيط للجودة، باإل

 (2004)جودة، بالفوائد الممكن تحصيلها من تطبيق نظام تأكيد الجودة. 

 القرن من الثمانينات في بالظهور الشاملة الجودة إدارة مفهوم بدأ: الشاملة الجودة إدارة: الرابعة المرحلة
 العمل على ويرك ، المنتج جودة إلى ضافةباإل العمليات جودة المفهوم هذا يتضمن حيث، العشرين
 من والمستفيدين العمالء على التركي  إلى ضافةباإل، واندماجهم العاملين مشاركة وتشجيع الجماعي
 (2004، جودة. )الخدمةأو  السلعة

 الشاملة الجودة إدارة أهداف3.1.3 
  (4991 ،السلمي) :ما يلي في الشاملة الجودة إدارة أهدا  حصر يمكن
 للمنظمة. التنافسية القدرة  يادة -
 المنافسين. على والتمي  والتفوق العمالء إرضاء في المنظمة كفاءة  يادة -
 المنظمة. عناصر كل يةإنتاج  يادة -
 وتجنب، الفرص إستثمار على أعلى بقدرة المتغيرات مع تعاملها في المنظمة مرونةو  حركة  يادة -

 . والمعوقات المخاطر
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 المنظمة. وفعاليات ومستويات قطاعات لكل الشامل المتواصل التحسين ضمان -
 المتواصل. النمو على للمنظمة الكلية القدرة  يادة -
 .المنظمة اتإقتصادي وتحسين الربحية  يادة -

 الشاملة الجودة إدارة مبادئ 2.1.2
 ،الجودة تحسين على ترتك  والتي ةدارياإل والمبادئ العناصر من مجموعة على الشاملة الجودة تقوم

 من المطلوب المستوى تحقيق في ستنجح حتماً  فإنها وفاعلية بكفاءة المبادئ تلك نظمةالم طبقت ما واذا

 المبادئ أن على الشاملة الجودة إدارةب المهتمين ابوالكت   الباحثين تفقاو ، الشاملة الجودة مجال في التمي 
 (2111، حمود، 2111، ياو الع  : )يلي فيما تتمثل الشاملة للجودة يةساساأل

 أهم من فإن لذا، ستراتيجياً إ عمقاً  الفكرية المرتك ات أكثر من الجودة تعد: اإلستراتيجي التخطيط 
 ورسالة رؤية تعتمد شاملة خطة بوضع وذلك، اإلستراتيجي المنهج إعتماد للنجاح الهادفة المتطلبات

 الداخلية للبيئة معمق تحليل ضوء في والبرامج السياسات وضع تسهل ثم ومن ،واسعة أهدا و 
 الخارجية البيئة في والمخاطر والفرص الداخلية البيئة في والضع  القوة نقاط تحليل إعتمادب والخارجية
 .للمنظمة التنافسية للمي ة دعم قابلية يوفر الذي بالشكل الشاملة الخطط وضع لغرض

 العليا دارةاإل إسناد أهمية وتذهب ،العملية القيادة على ترك  أن العليا دارةاإل على :القيادة ودعم إسناد 
 دارةاإل كانت فإذا ،وياتأول مجموعة منظمة كل تضع إذ، الال مة الموارد تخصيص مجرد من ابعد إلى
 .الشاملة الجودة إدارة تنفيذ في تنجح فلن البرنامج بدعم الطويل هاإلت ام إظهار على قادرة غير العليا
 إمكانيات وتطوير وتع ي ، الجودة ثقافة بتع ي ، الشاملة الجودة بتحقيق العليا دارةاإل إلت ام ويتمثل

 .هاأهدافو  للمنظمة المعالم واضحة إستراتيجية رؤية توفير وكذلك، عملهم أداء في الموظفين
 ال بون على تقتصر ال وهنا، الشاملة الجودة إدارة في الموجه هو ال بون :الزبون علد التركيز 

 فراداأل جودة تحديد في يساعد الذي الداخلي ال بون إلى تمتد بل، جالمنت جودة يحدد الذي الخارجي
 العليا دارةاإل امإهتم ويشكل ،جالمنت إنتاجب يقومون الذين األطرا  لكونهم ،العميل وبيئة والعمليات
 في خرىاأل قساماأل في اآلخرين العاملين مخرجات على يعتمد الذي الفرد بوصفه الداخلي بال بون
غفال بال بون امهتماإل عدم ألن ،الشاملة الجودة عمل ضروريات من ضرورة المنظمة  العليا دارةاإل وا 

 كبيرة عوائق سيشكل بها يقوم التي األعمال ونتائج العمليات عن له العكسية التغذية وصول وعدم له
 .رضاه تحقيقأمام  تق 

 اإلبداعي المعرفي والتحسين اإلضافي التحسين من كل المستمر التحسين يشمل :المستمر التحسين 
 المستمر التحسين فإن ،المنظمة في العمل وحدات ولجميع اليومية العمليات من ج ء بوصفها الجديد
 ارإستمر ب يحقق إبداعي نظام وتطبيق تصميم على التنظيم قدرة في يتجلى الشاملة الجودة إدارة ظل في

 والتطوير التحسين من البدف .األمثل داءاأل إلى للوصول المتواصل السعي خالل من ،لل بون تام رضا
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 داءاأل في أعلى وسرعة التكالي  في وفر تحقيق يمكن حتى، المنظمة وأنشطة عمليات في المستمر
 من للتغيرات ستجابةاإل سرعة يتطلب داءلأل المستمر فالتحسين، للجودة المطلوبة بالمعايير لت اماإل مع

 وسرعة الجودة بين تكاملية عالقة هناك فإن لذا، أخرى ناحية من التشغيلية اتجراءاإل وتبسيط ناحية
 .يةنتاجاإلو  للتطوير ستجابةاإل

 إتقان عملية عليه تقوم الذي الرئيسي المحور هم المنظمة في العاملون فراداأل عدي   :والتطوير التدريب 
 المستوى لتحقيق مهاراتهم وصقل وتطويرهم وتدريبهم أدائهم بمستوى امهتماإل يجب وبالتالي، الجودة

 إمكانات لتنمية وسيلة هأن على المستمر والتطوير التدريب إلى ينظر حيث، الجودة من المطلوب
 من سلسلة هألن متمي ة أهمية يحتل والتدريب، األمثل نجا إلا يحقق بما وظيفته ضمن كل   فراداأل
 دارةواإل ،تحفي همو  ومهاراتهم بوظائفهم يتصل بما فراداأل معرفة لتع ي  المصممة المنظمة شطةألنا

 يتفوق لذلك ونتيجة ،ارإستمر ب التخصصية خبراتهم من وت يد التقنية مهاراتهم من وترفع هاأفراد تشجع
 .الوظائ  تلك أداء على قابليتهم مستوى من يرفع والتطوير فالتدريب، وظائفهم أداء في فراداأل

 بطريقة دورهم تفعيل للعاملين الصالحية وتفويض بالمشاركة يقصد :اللالحية وتفويض المشاركة 
 المشاركة هي هنا المقصودة والمشاركة، إمكاناتهم من الفعلية ستفادةاإل وتحقيق باألهمية تشعرهم
 ،أفضل خطة تصميم إمكانية من ت يد :هما أمرين المشاركة تحقق أن يفترض إذ ،الشكلية ال الجوهرية
 مشاكل من القريبة العقول تعد التي المفكرة العقول مشاركة خالل من القرارات صنع كفاءة من وتحسن
  :خالل من ذلك ويتحقق المنظمة في العاملين جميع وليس العمل

 العمل فرق بناء خالل من صورها أحسن في تظهر فراداأل جهود افرظت نإ :العمل فرق بناء -
 .للجودة كبيرة قيمة ويضي  ناو والتع الجماعي العمل يضمن والذي اإلدارات بين ناو تشجيع التعو 
 تمنحهم مشاركتهم بطريقة تكون أن يجب بل فراداأل مشاركة فقط تعني ال اللالحية: تفويض -

 العمل بتحسين تهتم القرارات التي بصنع للعاملين والسماح العمل هياكل طريق عن حقيقيا صوتا
 .الخاصة أقسامها داخل

 طالق اإلبتكارو  اإلبداع إلى الجودة مستويات تحقيق يحتاج :اإلبتكارو  اإلبداع  من ممكن عدد أكبر وا 
 .الجودة لتحسين والمفيدة األفكار الجديدة

 التي المكونات أحد الحقائق أساس على القرارات اتخاذ مبدأ يمثل :الحقائق أساس علد القرارات اتخاذ 
 الال مة القنوات تهيئة وموارد تقنيات على عتماداإل تطبيقه ويتطلب ،الشاملة الجودة إدارة عليها ترك 

يصال فراداأل لتمكين  هذه تصل أن يجب حيث إلى الحقائق عن تتحدث معلومات من يمتلكونه ما وا 
 .الجودة تحقيق في منها ستفادةلإل المعلومات
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  الشاملة الجودة إدارة تطبيق 2.1.2
 يتوفر لم فاذا وبالتالي للتطبيق المالئم المناخ توفر يتطلب الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق نإ
 التنظيمي هيكلها وتعديل وقيمها المنظمة ثقافة تغيير على العمل المنظمة إدارة على فإن المالئم المناخ
 (2111، جودة). الجديد المفهوم تطبيق مع يتناسب الذي بالشكل شرا اإل ماطأن وتوجيه

  الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات: لا أو  
 (2111، جودة) :الشاملة الجودة إدارة منهجية بتطبيق البدء عند توفرها ينبغي التي المتطلبات أهم من
 وذلك الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق بضرورة الً أو  دارةاإل إقناع الضروري من: العليا دارةاإل دعم - أ

 .المنظمة في ستحدث التي التغييرات لدعم ستعداداإل لديها يكون حتى
 وبالتالي العميل رضا هو الجودة إدارة منهجية تطبيق من يساساأل الهد  نإ :العميل علد التركيز - ب

 العمالء عن بيانات قاعدة لديها يكون أن دارةاإل وعلى، يأساس متطلب العميل نحو التوجه فإن
حتياجاتو   .هما 

 في العاملين بين الجماعي والعمل الفريق وروح ناو التع مناخ توفر ينبغي: الفريق وروح ناوالتع - ت
 .العمل فرق على اً أساس يعتمد الشاملة الجودة إدارة منهجية تطبيق ألن وذلك المنظمة

 هو الشاملة الجودة إدارة لتطبيق مناسبةً  القيادية ماطألنا أكثر نإ :المناسب القيادي النمط ممارسة - ث
 في والتوسع القرار اتخاذو  هدا األ وضع في العاملين بمشاركة يسمح والذي الديمقراطي النمط

 .خرىاأل ماطألنا من غيره عن دوناً ، الصالحيات تفويض
 ةحصائياإل ساليباأل على مبني للقياس نظام وجود يةساساأل المتطلبات من: للقياس نظام وجود - ج

 اتخاذو  المناسب الوقت في اتنحرافإلوا نتاجاإل في اتختالفاإل باكتشا  يسمح مما الجودة لضبط
 .المالئمة التصحيحية اتجراءاإل

 بين سواء ينإتجاهب تصاالتلإل فعاالً  نظاماً  هنالك يكون أن الضروري من: تاإلتلال نظام فعالية - ح
 يصالإ على قادر النظام ذلك يكون بحيث، وخارجها المنظمة داخل بينأو  والمرؤوس الرئيس

 .بمضمونها مرؤوسيهم بالغا  و  بالغهما  و  العاملين اتإنجا   عن الدقيقة المعلومات

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق خطوات: اا نيثا
 يمكن التي العامة الخطوات من مجموعة هنالك مؤسسة أي في الشاملة الجودة إدارة نظام لتطبيق

 (1111، وهي كالتالي: )عليمات اتباعها دارةلإل
 إدارةلين على مفاهيم ؤو وتدريب القادة والمس، العليا بتنفيذ البرنامج دارةوتعهد اإل إلت ام لد:و الخطوة األ 

 تحسين الجودة.فرق وتشكيل ، تطبيقها أساليبالجودة الشاملة و 
يجاد نص واضح لرسالة المؤسسة يحتوي على ، خلق تصور وفلسفة واضحة للمؤسسة الخطوة الثانية: وا 

يصالها لجميع  أهدا العامة للمؤسسة و  هدا األ  ها.أفرادالجودة التي تسعى لتحقيقها وا 
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تشكيل مجلس للجودة يضم في عضويته المديرين التنفيذيين في المؤسسة ورؤساء األقسام  الخطوة الثالثة:
 على عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج. شرا ويقوم هذا المجلس باإل، المختلفة فيها

، ودةالج دارةالجودة الشاملة بحيث يتم تحديد الهيكل التنظيمي إل دارةإل إستراتيجيةتكوين  الخطوة الرابعة:
الجودة الشاملة ضمن استراتيجيات وخطط المؤسسة وتكوين نظام داخل وحدات  إدارةودمج نشاطات 
العاملين في تنفيذ  إشراكوتحديد كيفية ، الجودة الشاملة داخلها دارةمحددة إل أهدا المؤسسة لوضع 

 البرنامج.ة الحالية في تنفيذ هذا دارياإل ظمةألنا استخدامبرنامج تحسين الجودة و 
أو  هل سيكون في كل مؤسسة، الجودة إدارةالقرار حول مجال تطبيق برنامج  اتخاذ الخطوة الخامسة:

 وتحديد مدى استعداد وجاه ية هذا القسم للتغيير.، قسم في البداية لتنفيذ البرنامجأو  وحدة اختيار
تدريب المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والموظفين على مفاهيم  إحتياجاتتحليل  الخطوة السادسة:

واع برامج التدريب الال مة لكل مجموعة والمواضيع التي سيتم التدريب أن وتحديد، الجودة الشاملة إدارة
 وكوادر التدريب المطلوبة.، والمواد الال مة للتدريب والبرنامج ال مني له، عليها

أقسام المؤسسة قد طورت معايير لقياس مدى مطابقة السلع والخدمات  أن التأكد من الخطوة السابعة:
 .حتياجاتة الحالية لتلبية هذه اإلدارياإل ظمةألنوتعديل المقاييس وا، المنتفعين حتياجاتالمنتجة إل

ووضع ، الجودة الشاملة في الهيكل التنظيمي في المؤسسة إدارةإدخال وتطبيق برنامج  الخطوة الثامنة:
وكيفية تفويض ، والهيكل التنظيمي الال م، التفاصيل الال مة لتطبيق البرنامج مثل: كيفية التنفيذ

 ات العملية والمصادر المطلوبة لتسهيل تطبيق البرنامج.جراءواإل، فرادالصالحيات والسلطات لأل
المؤسسة وتقييم  أهدا ن مع ار لتتبع توافق جهود التحسيإستمر مراقبة وتقييم النتائج ب الخطوة التاسعة:

 األمثل لهذه المصادر. ستخدامالالمصادر المستخدمة في جهود التحسين للحفاظ على الكفاءة وا
وتعديل ، النجاح ومكافأة وتقدير الموظفين المشاركين في جهود التحسين إعالن الخطوة العاشرة:

 .التحسين لتشمل كل أقسام ووحدات المؤسسةوتوسيع جهود ، الجودة الشاملة إدارةستراتيجيات برنامج إ

 الجودة في المؤسسات التعليمية والتربوية أبعاد 1.0.1
التدريبية يجري تقويمها من منظور المستفيد وهو و  في المؤسسات التعليمية والتربوية الجودةن إ
منظور المؤسسة المتدرب ومن منظور سوق العمل، ومنظور المؤسسة التي تقدم الخدمة، ومن أو  المتعلم

ها أن وا في عددها، فمنهم من يرىإختلفللجودة أبعاد متنوعة  أن إلى التي تعكسها الخدمة، وذهب الباحثون
 أربعةها أن والتجسيد المادي، ومنهم من يرى ستجابةاإلعتناق و ية واإلعتمادأبعاد هي الضمان واإلخمسة 
المواصفات، ومن هنا يتوجب على المؤسسة تحديد   التوقع والقيمة ومواءمة او هي التفوق وتج أبعاد
التي تخص  بعادالمتدرب، ومن األأو  ية ذات الصلة الوثيقة بعملها، وبحاجات الطالبساساأل بعاداأل

 (1111المؤسسات التعليمية ما يلي: ) يدان، 
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 بكفاية خدماتها له توفر التي المؤسسات إلى يتجه الطالب أن إلى يشير البعد هذا :(الجدارة) الكفاية 
 .خرىاأل المؤسسات من مثيالتها عن تمي ها وجدارة

 هذه على يةعتماداإل من عالية درجة تعكس بصورة خدماتها المؤسسة تقدم أن ينبغي: يةعتماداإل 
 .المؤسسة أداء جودة على ينعكس مما الثبات من عالية بصورة تتوفر أن ينبغي التي، الخدمات

 الذي الحسن والتعامل المتبادل حتراماإل من جو المؤسسة في يسود أن ينبغي(: التعامل) المجاملة 
 للطالب وتحفظ كما، وكرامتهم قدرهم العاملين لجميع تحفظ ومهنية وتنظيمية خالقيةأ أسس على يستند
حترامو  قدرهم  .هما 

 المؤسسات بيئة في للتغيرات والسريعة العالية ستجابةاإل تحقيق على البعد هذا يرك : ستجابةاإل 
 .الكافية المرونة إمتالك المؤسسة من يتطلب وهذا، والتدريبية التعليمية

 دراكو  المتدربأو  الطالب فهم المؤسسة على ينبغي البعد هذا لتحقيق: الزبائن فهم  وحاجاته رغباته ا 
 .العمل سوق منظور ومن منظوره من

 بقدر المخاطر من يخلو منآ جو في المتدرب/ للطالب الخدمة توفير البعد بهذا يقصد: ماناأل 
 .االمكان

 التدريب/ التعليم جودة تحقيق في مهم بعد هو التدريبية/ التعليمية المؤسسة مصداقية نإ :الملداقية ،
 .المتدرب/ الطالب تجاه وتعهداتها اتهاإلت امب الوفاء على المؤسسة قدرة بذلك ويقصد

 اختيار خالل من وذلك الخدمة لجودة ةهامال بعاداأل من البعد هذا نإ :الخدمة علد الحلول سهولة 
 .المواصالت توفر الضروري من هأن كما، ليهاإ الوصول يسهل بحيث، للمؤسسة المناسب الموقع

 التي بعاداأل من هو( الطالبو  المؤسسة) التبادل عملية طرفي بين اإلتصال تحقيق نإ :تاإلتلال 
 صوته توصيل الخدمة لمتلقي يتيح والتواصل اإلتصالف، المقدمة الخدمة جودة مصلحة في تصب
 .ورغباته حاجاته وتحليل إدراك أجل من الخدمة لمقدم

 ولكي، لمسها يمكن ال الخدمات من كغيرها والتدريبية التعليمية الخدمات نإ :للخدمة المادي التجسيد 
 الدراسية القاعات مثل المادية المظاهر من مجموعة إلى تحتاج فإنها هاأهداف الخدمات هذه تحقق

 .والحدائق والساحات المقص  مثل الخدمات مرافقو  والمكتبة التعليم ووسائل دواتواأل والمختبرات

 الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم والتدريب إدارةمعيقات تطبيق  1.0.1
 من المعيقاتعديد ال مؤسسات التعليم والتدريبالجودة الشاملة عند تطبيقها في  إدارة نظامواجه ي
  (1111السامرائي، )منها ما يلي: نذكر 

 .التدريبأو  التعليم مؤسسة لواقع الشاملة الجودة إدارة برنامج من ج اءأ مالئمة عدم -
 .القرارات اتخاذو  السياسات صنع في المرك ية -
 .الشاملة الجودة إدارة مجال في والمؤهلة المدربة الكوادر توفر قلة -
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 .التقليدية المصادر غير ضافيةإ تمويل مصادر وجود وصعوبة المالي النظام ضع  -
 .والخريجين الطلبة من الراجعة التغذية على الحصول بأهمية القناعة عدم -

  الجودة الشاملة في التدريب المهني إدارةنظام  1.0.1
 لديها الجودة إدارة ضع  هي والتدريبية التعليمية مؤسساتنا منها تعاني التي الرئيسية المشكلة إن

 على الكالم هذا وينسحب التدريبيةأو  التعليمية العملية ضبط على قادر فعال نظام وجود عدم بسبب
 ( 2111، الغضبان). والتدريبية التعليمية المؤسساتأو  بالو ارات حالياً  الممثلة العليا دارةاإل مستوى

 المستمر والتطوير التحسين عملية تسهيل إلىفي قطاع التدريب المهني  الجودة إدارة تهد 
 نظام من يتج أ ال ج ء الجودة إدارة تعد حيث، والتقني المهني والتدريب التعليم نظام ونتائج لعمليات
 مع والتقني المهني والتدريب التعليم نتائج إرتباط من يتأكد أن ينبغي الذي، والتقني المهني والتدريب التعليم

 الفعال ستخدامالا خالل من والتقني المهني والتدريب التعليم خريجي توظي  لضمان العمل سوق متطلبات
 الجودة والتقني المهني والتدريب التعليم نظام يقدمو  .الموحدة الجودة لمعايير وفقاً  المتاحة للموارد والك ء
 مشتركة لحلول التوصلو ، المستمر التحسينو ، العليا دارةاإل قيادات على التركي  مع إستراتيجية كقضية
 ناحية من. الممارسات فضلأل مؤشرات ولوضع الجودة لضمان اتإحصائي استخدامب وذلك، للمشاكل
 على التدريب يكون أن فالبد، الجودة تطبيق عن مسؤولون المهني بالتدريب العامين جميع أن وبما أخرى
 ( 2141، الفلسطينية الوطنيةسلطة لا). العاملين لجميع متاح الجودة

 الجودة الشاملة في التدريب المهني إدارةمعايير  1.0.1
   (Standards) ر:المعايي لا:أو  

أو  مؤسسةأو  شخص يبرهن أن ينبغي خاصيةأو  مهارةأو  قدرةأو  كفاية تص  صيغة هي
 بمثابة وتستخدم ،التربوية المنظومة في المنشودة الجودة مستويات تحدد وهي. هاإمتالك على برنامج
 تقديم عن المسؤول الطر  يؤديه الذي العمل جودة مستوى وتوجيه لضبط والتقويم مقارنةلل معا مقياس
عداد (،المتدرب) الخدمة من المستفيد الطر  وكذلك (التدريب برنامجأو  المرك ) الخدمة  المعايير وا 

عتمادو   المباشرين للمعنيين موسع إشراك مع ،اتهاختيار و  لوياتهأو  و مقوماته وفق قطر كل بها يقوم هاا 
 اً إطار  تشكل ومقاييس ضوابط تحدد المهني للتدريب الوطنية والمعايير، المعايير تخصه الذي بالقطاع
 ليتمكن ،ومخرجاته وعملياته المهني التدريب مدخالت جودة تحسين على المنظم الجماعي للعمل توجيهيا

 بكفاءة التربوية همهامم لةو الم   تؤهلهم التي والممارسات والقيم والمهارات والقدرات المعار  من الخريجون
  (1111)درادكة، .وفاعلية
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 بالجودة المعايير عالقةثانياا: 
 المستوىأو  الدراسة حجرة مستوى على، التعليمي النظام ستيفاءإ التربية في الجودة تقتضي

بمختل   وذلك، وفاعليته التعليمي النظام لكفاءة سلفاً  والمحددة عليها المتفق والمستويات للمعايير ،الوطني
 القيمة والكفاءة من ممكن مستوى أعلى لتحقيق( وبيئته، ومخرجاته، وعملياته، مدخالته) النظامية عناصره
 أولياءو  الطالب التعليمية وهم في هذه الحالة الخدمة طالبي وتوقعات النظام أهدا  وفق، والفاعلية
 (1111عامر،  أبو). األمور
 الجودة ضبط نظام في المعايير دورثالثاا: 

 حيث، له الموضوعة للمعايير التدريب المهني مخرجات مطابقة مدى لضبط آلية المعايير تشكل
 رسالتها تأدية في المؤسسات تلك نجاح مقوماتأهم  من التعليم مؤسسات في الجودة عملية ضمان تعد

 التعليم مؤسسات في الجودة بضمان يقصدو  .الجودة لضبط نظام وجود ذلك ويتطلب هاأهدافوتحقيق 

 تقويم ويتم. لها الموضوعة والمعايير هدا لأل المؤسسة مخرجات مطابقة لمدى والمنتظم المنظم الفحص

 الذي العمل وسوق ،المؤسسة تقدمها التي الخدمة من المستفيد الطالب تشمل متعددة جوانب من الجودة ضبط

 من بعاداأل من عددا التعليم في الجودة وتتضمن. الخدمة تقدم التي نفسها والمؤسسة ،منها المتخرج يستوعب

 وخدمة ،دواتواأل والمرافق والمباني ،والطالب ،العلمية والبحوث ،التعليمية والبرامج ،الدراسية المناهج :بينها
 مشهود رفيع تكوين تقديم إمكان التكوين لمؤسسات وتتيح ،الجودة ضبط نظام المعايير وتع  . المجتمع

 مهنة من واإلعالء التكوين مؤسسة مصداقية تع ي  تتيح كما ،اضحةو  ومؤشرات معايير على بناء بجودته
 (1111، والتعليم العالي والتكوين المغربية و ارة التربية). ومكانتها التكوين هيئة

 الجودة الشاملة في التعليم والتدريب المهني لمعاييرنماذج  01.0.1
المؤسسات  أداء الدول، والتي تنعكس على تواجه التي المختلفة العالمية التحديات ا دياد في ظل

خذت على عاتقها عملية تحفي  المؤسسات أقليمية وعربية رائدة ا  تلك الدول، ظهرت منظمات عالمية و في 
  ودفعها نحو التمي  المؤسسي من خالل وضع نماذج تكون بمثابة دليل للمؤسسات.

نماذج يختص بالجودة مثل نموذج مالكوم بالدريج، ومنها ما هذه ال بعض أن ويشير الباحث
المؤسسات  عتماداروبي للتمي  المؤسسي، ومنها ما يختص بو يختص بالتمي  المؤسسي مثل النموذج األ

جميع تلك النماذج  أن لها الباحث في هذه الدراسة، وحيثو اوضبط الجودة فيها كالنماذج العربية التي تن
تقييم ذاتي عند االستناد عليها،  إجراءتتكون من مجموعة من المعايير المحددة، والتي تسمح للمؤسسة ب

مراك  التدريب المهني في  أداء منها في بناء معيار وطني لتطوير ستفادةه باإلمكان اإلأن وجد الباحث
  ومن هذه النماذج ما يلي: فلسطين
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 معايير دوليةنماذج لا: أو  
المؤسسي، حيث تتوفر  داءتتمي  نماذج المعايير الدولية بالشمولية والدقة في عمليات تقييم األ

الباحث بالنماذج  هتماو  لكل نوع من المؤسسات معايير خاصة بها حسب طبيعة االعمال المنوطة بها
  معايير الدولية ما يلي:والمعايير الخاصة بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني، ومن ال

 معايير بالدريج 
 جائ ة االمريكية الحكومة خصصت وقد، االمريكية رواد الجودة الشاملة أحد مالكوم بالدريج هو

 (2141)جائ ة بالدريج للتمي ، .بالدريج نموذج معايير عليها تنطبق التي االمريكية للشركات تمنح باسمه
 لضبط به معتر  قوي كمعيار إقراره وتم ،التعليم في الجودة لضبط نظاماً  بالدريج مالكوم طور

 المنافسة مواجهة من المؤسسات تتمكن حتى وذلك ،التعليمية بالمؤسسات داءاأل في والتمي  الجودة
 لضبطويعتمد نظام بالدرج ، منه المستفيدين ومطالب التعليمي للنظام المحدودة الموارد ضوء في القاسية

( معيارًا ثانويًا 11ًا متكاماًل للتطوير التعليمي، وتتضمن )إطار ية توفر أساس( قيمة 11جودة التعليم على )
 ائياإلجر  التخطيطو ، والتحليل المعلوماتو ، القيادة( مجموعات هي: 1لجودة التعليم، وتندمج في )

دارةو ، اإلستراتيجيو  ، الطلبة ونتائج التعليمية المؤسسة أداءو ، التربوية دارةاإلو ، البشرية القوى وتطوير ا 
 (1111السامرائي، ) .التربوي النظام وممولي الطلبة رضاو 

 معايير التقويم الشامل 
وأربعين معيارًا  مسة  خ إلى هار يطو تتم ليم بعض المعايير التي تتضمن طريقة التقويم الشامل للتع

وهذه المعايير في المؤسسة التعليمية  داءتغطي تقويم مختل  جوانب كفاءة األمة على عشرة مجاالت مقس
 دارةاإل، ةداريالقيادة اإل، الدعم المؤسسي، التعليميةالبرامج ،التعليميةالهيئة ، الطالب تعلم، هدا األ هي:

 .التطوير الذاتي للمؤسسة التعليمية، العالقات الخارجية، المؤسسة التعليمية إدارةمجلس وتشمل، المالية: 
 (1111)الخطيب، 

  الجودة للتميز في التعليم العالي دارةروبية إلو نموذج المؤسسة األ 
 الجودة، جوائ  فيروبي للتمي  و النموذج األ يستخدمون المستخدمين من العديد أن من الرغم على

 المت ايد النمو من يلحقها وما إدارة ونظام أداةك هاستخدام عند بوضوح تظهر  نموذجال ة هذافعالي أن إال
 سسي المبني على مجموعة من المعايير التيالمؤ  الذاتي التقييم وهو دارةاإل تخصص في رئيسي لعنصر

 (1111، العايدي) .تحقق الجودة الشاملة ومن ثم التمي  المؤسسي
تطوير ية ساسشركة كانت مهمتها األ 11من قبل روبية و وتطوير نموذج المؤسسة األ وضعتم 
تشكيل المؤسسة  إلى أدىروبا مما أو  يشجع استدامة التمي  في أن شيء من شأنه إلى هذه المفاهيم

في تبني  دارةمساعدة اإل، ها، التحفي  عند الضرورةأهدافأهم  والتي من (EFQM)روبية للتمي  و األ
دارةوتطبيق مبادئ الجودة و   (1111)سهمود، الجودة الشاملة، وتحسين القدرة التنافسية. ا 
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 المسببات هي: تمثل منها خمسة معايير تسعة على والتمي  مبني الجودة دارةإل روبيو األ نموذجال
فهي  خرىاألالمعايير أما  .العمليات، الشراكات والموارد، العاملين، اتاإلستراتيجيالسياسات و ، القيادة
 داءنتائج األ، نتائج المجتمع، العاملين نتائج، العمالء نتائج معايير مبنية على النتائج وهي: أربعة

 (EFQM، 2013.للجودة روبيةو األ المؤسسة) .الرئيسية

  التعليم والتدريب المستمر المريكي  إعتمادنموذج مجلس)ACCET( 
صدرت وأ م(1111)ت في نوفمبر أسسمريكية تأتدريب المستمر مؤسسة التعليم وال إعتمادمجلس 
م، 1111تنقيح لتلك الوثيقة عام خر آالتعليم والتدريب المستمر وكان  مؤسسات عتمادوثيقة معايير ال
، المناهج، الماليةالجوانب ، دارةاإل، رسالة المؤسسةوثيقة على مجموعة من المعايير وهي: وتتضمن هذه ال

 (ACCET ،1111) .التقويم، المتدربين وخدمات القبول، التدريب هيئة، التدريبعمليات 

 عربية معايير نماذج: ثانياا 
معايير للجودة الشاملة في مؤسسات التدريب المهني مثل  عتماداالدول العربية ب بعضبدأت 

لى و الدول العربية في مراحلها األ أغلبرية مصر العربية، بينما ال ت ال المملكة العربية السعودية وجمهو 
وفي ظل قلة النماذج العربية لمعايير الجودة الشاملة في التدريب المهني  ،فلسطينمثل  في هذا المجال

 أن باعتبارستشهاد بمعايير الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية في الدول العربية الباحث لإللجأ 
 الباحث يدرك جيدا أن ، معاألمورالمؤسسات التعليمية تتقاطع مع مؤسسات التدريب المهني في كثير من 

 .المهني التدريب اتومؤسس التعليمية اتللمؤسس والجودة عتماداإل معايير بين واضح فرق هنالك أن
يستعرض الباحث بعض التجارب في الدول العربية لبناء معايير الجودة في التعليم العام والتعليم الفني و 
 .منها في بناء معايير وطنية للجودة ستفادةتدريب المهني والتي من الممكن اإلوال

 العربية ملر جمهورية في الفني للتعليم عتمادواإل الجودة ضمان معايير وثيقة نموذج 
في جمهورية مصر العربية لمؤسسات التعليم الفني  عتمادالقومية لضمان الجودة واإل الهيئةقامت 

بمستوى جودة التعليم  رتقاءاإل أجل من ،للتعليم الفني عتمادبإعداد وثيقة معايير ضمان الجودة واإل
وتتالءم مع المعايير ، تتسم بالشفافية لمعايير قوميةوفقًا  المؤسسات التعليمية عتماداو ، وتطويره المستمر

القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخالقيات العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية 
قليمياً  لتحقيق المي ة التنافسية محلياً  وكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها، والبيئية ودعم خطط ، ودولياً  وا 

 القومية الهيئة) .هذه المؤسساتت المعرفية والثقافية والبحثية لهاماوتع ي  اإلس ،التنمية القومية الشاملة
 (2144، عتمادواإل التعليم جودة لضمان
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 ةالسعودي العربية المملكة في مهنيوال التقني للتدريب العامة المؤسسة في المهني عتماداإل معايير 
خصص وحدة العامة للتدريب المهني والتقني بالجودة الشاملة في كل عملياتها، وت المؤسسةتهتم 

 تطبيق ، وتوفير كل ما يل م لتطبيق الجودة، والجودة ثقافة نشرحرصت على خاصة بالجودة الشاملة 
التحسين  أجل، ووضع التوصيات من للجودة الفعلي الواقع على الوقو  ، وسنوي بشكل الذاتي التقييم

العامة للبحوث والدراسات المهنية بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني  دارةكما قامت اإل المستمر
المهني بالمؤسسة وخلص  عتمادبالمملكة العربية السعودية بتشكيل فريق فني إلعداد برنامج الجودة واإل

، الجوانب المالية، المناهج، عملية دارةمجموعة من المعايير وهي: الرسالة، اإل إعتمادالفريق المكل  ب
، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني). التدريب، القبول وخدمات المتدربين، التقويم هيئةالتدريب، 
1111) 

 يةاألردن العالي التعليم مؤسسات عتمادالجودة إل معايير 
تم التوصل  معيارًا لضمان الجودةثنى عشر إية األردنمؤسسات التعليم العالي  إعتمادتعتمد هيئة 

تقاء المعايير التي نإ والجودة، حيث تم عتمادالمعايير العالمية الخاصة باإل إلى ها من خالل الرجوعيلإ
، وقد صيغت تلك المعايير بحيث تعطي األردنوغايات مؤسسات التعليم العالي في  أهدا تنسجم مع 

  والمنافسة واالبداع في عمليات التقييم الذاتي ألغراض ية فرصة للتمياألردنمؤسسات التعليم العالي 
 التعليمية البرامجو ، هاأهدافو  ورسالتها المؤسسة رؤيةالتخطيط و ر: تلك المعاييأهم  التحسين المستمر، ومن

 الحاكميةو ، المعلومات ومصادر المكتبةو ، العلمي والبحث يفاداإلو ، التدريس هيئة عضاءوأ، وفاعليتها
دارةو ، المجتمع مع التفاعلو ،المؤسسية الن اهةو  ،المادية المصادر، المالية المصادرو ، دارةواإل  ضمان ا 

 (2144مؤسسات التعليم،  إعتماد)هيئة  .الجودة

 ليبيا في العالي التعليم مؤسسات عتمادالجودة إل معايير 
عتمادو  جودة لضمان الوطني المرك  قام  جودة ضمان دليل بإعداد ليبيا في التعليمية المؤسسات ا 

 لضمان الوطني المرك ) :هما المعايير من مجموعتين وضع حيث، والتدريب التعليم مؤسسات عتماداو 
 (2141، عتماداإلو  جودةال

 والتخطيط هدا واأل والرسالة الرؤية :يلي ما تشمل وهي المؤسسي عتماداإل معايير: لدو األ  المجموعة
 الشئون، التعليمية الدعم خدمات، التدريس هيئة، التعليمي البرنامج، دارياإل التنظيم، اإلستراتيجي

 والتحسين الجودة ضمان، والبيئة المجتمع وخدمات العلمي البحث، المالية الشئون، المرافق، الطالبية
 .والن اهة الشفافية، المستمر

، التدريس هيئة، التعليمي البرنامج :يلي ما تشمل وهي البرامجي عتماداإل معايير: الثانية المجموعة
 . المستمر والتحسين الجودة ضمان، قالمراف، الطالبية الشئون، التعليمية الدعم خدمات
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 فلسطين في التعليمية المؤسسات عتمادإل والجودة عتمادلإل الوطنية الهيئة معايير 
المؤسسات التعليمية  عتمادوالجودة مجموعة من المعايير ال عتمادلإل الوطنيةت الهيئة اعتمدلقد 

 (2118، )العايدي، (2142والجودة،  عتمادوهي: )الهيئة الوطنية لإل
 رؤيتها تعكس ومعلنة واضحة رسالة تمتلك أن المؤسسة على ينبغي :هدافواأل والفلسفة الرسالة .1

 .والقياس للتحقيق قابلة واضحة أهدا  إلى الرسالة هذه ترجمة عليها ينبغي كما التعليمية،

 العالي التعليم متطلبات مع يتماشى اً إداري تنظيماً  تمتلك أن المؤسسة على ينبغي :دارةواإل الحكم .1
 وموضحا المختلفة للوظائ  الوظيفي الوص  ومتضمناً  هاأهداف لتحقيق مناسباً  يكون وبحيث
 األعمال تنفيذ على القائمين ومسؤوليات وصالحيات وواجبات لمهام إضافة المختلفة، لعملياتها
 .ةداريواإل االكاديمية المختلفة

   رسالتها، إطار في ممي ة تعليمية خدمات تقديم للمؤسسة الرئيس الهد  أن بما :التعليمية البرامج .2
 فيما المناسبب تهتم أن عليها لذا ،والبحثية العلمية والقدرات والمعار  بالمهارات الطالب وت ويد
 . المناسبة التعليمية البيئة لتوفير إضافة، الحديثة التدريس طرق وتطبيق مناهجها باتساق يتعلق

 هامة ومسؤولية واجب التعليمية للخدمات إضافة المؤسسةعلى  :المجتمع وخدمات العلمي البحث .2
 .المؤسسة أهدا و  رسالة إلى تستند مجتمعية وخدمات بحثية برامج وتنفيذ تطوير في

 ياتإتفاق تبرم أن مؤسسةلل يمكن المقدمة والخدمات البرامج تطوير إطار في :والشراكة التدويل .2
 .المرجوة النتائج جودة تضمن أن على المماثلة، العالميةأو  المحلية المؤسسات مع والشراكة نو اللتع

 البشرية مواردها به تلت م المؤسسة لدى وموحد مناسب إطار توفر لدرجة مقياس :البشرية الموارد .2
 بالتوظي ، المتعلقة اتجراءواإل السياسات، ،أخرى أمور بين من ذلك يتضمن أن يمكن. نطاقه في

نهاء والمظالم، العمل، ومعايير واألجور، الموظفين، مع التعاقد وشروط  . والتعويضات العمل وا 
 لهذه تضع نأو ، خاصاً  اماً إهتم المحور هذا تولي أن المؤسسة على يجب :التعليمية الموارد .3

 التي التعليمية الدعم خدمات وتشتمل، المؤسسة ورسالة أهدا  من تنبثق واضحة اً أهداف الخدمات
 التعلم ومصادر المكتبة على والطالب التدريس هيئة أعضاء لجميع المؤسسة توفرها أن يجب

 تقنيات ظمةأن وموارد التعليم تقنيات وموارد ةلكترونيواإل المطبوعة والدوريات الكتب من بها المتعلقة
 كالمختبرات، المتخصصة والمرافق التعليمية جه ةاأل مثل المساندة الفنية والخدمات المعلومات
 .والتصوير النسخ وخدمات البصريةو  السمعية والوسائل

 والخدمات التعليمية شطةألنبا للقيام والمخصصة المؤسسة مرافق تكون أن يجب :المادية الموارد .3
 السيارات ومواق  والمساجد والمتاح  والمسارح كالمالعب بها الموجودة والتجهي ات، لها المساندة
 وفاعلية بكفاءة شطةألنا بهذه للقيام مالئمة وغيرها النقل وخدمات

 استخدام على وقدرتها بعملها، للقيام الال م المالي الدعم على المؤسسة تحصل أن :المالية الموارد .3
 المؤسسة مصالح تحمي وبطريقة المطبقة ظمةألنا مع يتوافق وبما عالية وجدوى بكفاءة الدعم هذا
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 الخدمات وتقديم لتسيير المالية الموارد من يكفي ما مؤسسةال لدى يكون أن ويجب. وممتلكاتها
 .التامة بالشفافية الموارد مصادر تتمتع أن ويجب المختلفة والبحثية واألكاديمية ةدارياإل

 جميع وتطوير لتحسين الدائم السعي مستمر وبشكل المؤسسة على يجب :المؤسسي التطوير ..1
 السبل جميع وتوفير إعداد عليها يجب لذا، وبحثية وأكاديمية ةإداري من وعملياتها شطتهاأن

 برامج إلى الذاتي التقويم تقرير يؤدى أن يجب كما، الذاتي التقويم بعمليات للقيام مكانياتواإل
 .القوة لنقاط المستمر والتحسين وتحسينها الضع  مكامن معالجة أجل من محددة عملية وخطوات

 للجودة الشاملة في التدريب المهني وطنية معايير بناء 11.1.2
في عدد من مؤسسات التعليم والتدريب  عتمادمعايير ضمان الجودة واإل الباحث إستعرض أن بعد

والجودة، وعدد من المؤسسات في الدول العربية مثل مصر،  عتمادالمحلية مثل الهيئة الوطنية لإل
روبية، مثل نظام مالكوم بالدرج و ضبط الجودة والتمي  األ ظمةأن ، وليبيا، وبعضاألردنوالسعودية، و 
 إعتمادالجودة للتمي  في التعليم العالي، ومعايير مجلس  دارةروبية إلو نموذج المؤسسة األو  لضبط الجودة،

بعمل عدد من ال يارات لوحدات الجودة في بعض  قام الباحث والتدريب المستمر االمريكي،م التعلي
، حيث أجرى مقابلة مع د. حاتم العايدي رئيس وحدة ضمان الجامعات والكليات مثل الجامعة اإلسالمية

حدة ضمان وأجرى مقابلة مع م. سماح محيسن رئيس و  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةالجودة، كما  ار 
، ومن ثم قام الباحث بالتعاون مع خبير محلي في إدارة الجودة هو المهندس موسى األسطل مدير الجودة

تها المؤسسات سابقة الذكر في اعتمدوضبط الجودة التي  عتمادبجدولة معايير اإل شركة " أي و بلص"
المؤسسات المختلفة العالمية منها تقاء المعايير المشتركة بين نإ الدول المختلفة ليسهل مقارنتها، بهد 

 في التصني  الرئيسي للمعايير.أو  ات البسيطة في التسميةختالفها، مراعيًا في ذلك اإلعتمادوالعربية ال
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 والتدريبية التعليمية المؤسسات بعض في والجودة عتماداإل معايير: (1.1.2) جدول
 

 المعايير
معايير 
مالكوم 
 بالدرج

مجلس 
 عتماداإل

 المريكي

الهيئة الوطنية 
والجودة  عتمادلإل

 فلسطين

 إعتماددليل 
مؤسسات التعليم 

 األردن

 عتمادمعايير اإل
للمؤسسات المهنية 

 السعودية

وثيقة معايير ضمان 
الجودة للتعليم الفني 

 ملر

 إعتمادمعايير 
مؤسسات التعليم 

 ليبيا
               هدافالتخطيط، الرؤية، الرسالة، األ

               ةداريالحوكمة والقيادة اإل

               الموارد البشرية )هيئة التدريس(

          -  - الموارد المالية 

    -     - -  الموارد التعليمية وملادر المعلومات

    - - -    - المرافق والتجهيزات

        -    - والتحسين المستمرضمان الجودة 

             - البرامج والمناهج التعليمية

    - -    - - المشاركة المجتمعية

 -      - -    عمليات التعليم والتدريب

          -  - شئون وخدمات الطالب

    - -  - - - الشفافية والنزاهة

 - -      - -  المؤسسة أداءالطلبة و  أداء تقويم

جرد بواسطة الباحث باالستناد على عدد من معايير ضمان الجودة العالمية والعربية والمحلية: المصدر
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 أن إلى الباحث توصل (40402) جدول في وضحةالم المعايير بين المقارنة عمليات خالل من
 عليها لالرتكا  سبألنا هي (ACCET) االمريكي المستمر والتدريب التعليم إعتماد مجلس معايير
  :التالية لألسباب وذلك المهني التدريب مراك  أداء وتطوير لتقييم الشاملة للجودة كمعايير

 إعتمادهو مؤسسة مختصة في  (ACCET)التعليم والتدريب المستمر االمريكي  إعتماد مجلسان  .1
مؤسسات التعليم والتدريب المهني وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل مراك  التدريب المهني محل 

 الدراسة.
ومبادئ  (ACCET)التعليم والتدريب المستمر االمريكي  إعتمادهناك توافق كبير بين معايير مجلس  .1

 الجودة الشاملة.
بعض مؤسسات التدريب المهني في الوطن العربي مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني  إعتماد .1

التعليم والتدريب المستمر االمريكي  إعتمادوالمهني في المملكة العربية السعودية نفس معايير مجلس 
(ACCET). 

أما  ،ةالتعليمي بالمؤسسات تختص المعايير تلك أغلب أن الباحث وجد فقد سبق ما على وبناءً 
 الباحث قام لذا، التعليمية المؤسسات عن تمي ها التي خصوصيتها فلها المهني التدريب مؤسسات

 الجودة معايير تحاكي فلسطين في المهني التدريب لمؤسسات مالءمة أكثر معايير بناء في جةو ابالم  
 المستقبلية التطلعات مع وتتسق، الفلسطينية المهني التدريب مؤسسات أهدا  مع تنسجم بحيث، العالمية
، (ACCET) االمريكي المستمر والتدريب التعليم إعتماد مجلس معايير على معتمداً . المؤسسات لتلك

مختصين  على عرضها أن بعد وذلك، الفلسطينية والجودة عتماداإل هيئة ومعايير متطلبات مع ومواءمتها
. م و ،غ ة بمحافظات العمل و ارة في المهني التدريب عام مديركونه  حية أبو  كي محمد. ممنهم، 
 في وتطبيقاتها الجودة بموضوع مهتمة وطنية مؤسسة وهي"بلص اي و"مؤسسة مدير االسطل موسى

  .والخاصة هليةواأل الحكومية المؤسسات
إلى  ضافةتقدم ذكره ، باإل كماختصين نقاشات أولية مع الم إجراءفقد قام الباحث بوفقًا لما تقدم، 

ه في الدراسة الحالية، وهو بذلك استخدمفًا دقيقًا في نفس المجال، وقد قدم الباحث وص ال مالء العاملين
عليه وهو ه الحقًا والتطوير اختيار الجودةالشاملة في مؤسسات التدريب المهني، يمكن  دارةيقدم نموذجًا إل
 (20402جدول )موضح في 
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 فلسطين في المهني التدريب لمراكز الشاملة الجودة إدارة معايير بناء: (1.1.2) جدول
 

 المؤشرات المعيار المجال

الرسالة 
 والتخطيط

 دارةرؤية اإل
العامة للتدريب 

 المهني

 .العامة للتدريب المهني دارةتوجد وثيقة واضحة ومعلنة لرؤية اإل -
 .للتدريب المهني العامة دارةذات العالقة وتشارك في وضع وصياغة رؤية اإل األطرا تعي  -
 .العامة للتدريب المهني مع طبيعة عمل مراك  التدريب المهني التابعة لها دارةتتفق رؤية اإل -

 دارةرسالة اإل
العامة للتدريب 

 المهني

 .العامة للتدريب المهني دارةتوجد وثيقة واضحة ومعلنة لرسالة اإل -
 .العامة للتدريب المهني مع رؤيتها دارةتتسق رسالة اإل -
 .العامة للتدريب المهني دارةالمعنية في وضع وصياغة رسالة اإل األطرا تعي وتشارك  -

 هدا الخطط واأل

 واضحة ومحددة. أهدا مالئمة ذات  إستراتيجيةالعامة للتدريب المهني خطة  دارةلدى اإل -
 .العامة للتدريب المهني خطط تشغيلية يتم مراجعتها وتطويرها بشكل دوري دارةتعد اإل -
 العامة بما يسهم في تحقيقها. هدا الفرعية مع األ هدا تتناغم األ -
 العامة للتدريب المهني مع الرؤية والرسالة. دارةالعامة لإل هدا تتفق األ -
 الفرعية مصاغة بلغة دقيقة وواضحة قابلة للتحقق والقياس. هدا األ -
 والممي ة لها عن غيرها.العامة للتدريب المهني  دارةقادرة على إبرا  هوية اإل هدا األ -

الشئون 
 المالية

 المالي ستقراراإل

 تخصص موا نة مالية سنوية لمراك  التدريب المهني. -
 .عمالهاأيب المهني كافية وتتناسب مع حجم الموا نة المالية المعتمدة لمراك  التدر  -
 .يتوفر نظام مالي واضح وفق نظم ولوائح محددة -
 .التدريب المهني تقارير مالية بشكل مستمر المالية المسؤولة عن دارةتقدم اإل -
 .العامة للتدريب المهني لتدقيق مالي من قبل المختصين دارةتخضع الموارد المالية في اإل -

 ات الماليةجراءاإل

جراءو  يوجد سياسات -  .ات مكتوبة للضبط الماليا 
 .االموال بفاعلية إدارةالمالية مؤهلين ولديهم القدرة على  دارةموظفي اإل -
 .ات رسمية واضحة ومحددةإجراءتنفذ عمليات الشراء والتوريد وفق  -
 .ات واضحة ومحددةإجراءوالمواد وفق  جه ةستالم وتخ ين وصر  األإتنفذ عمليات  -

 المساعدات المالية

 .مصرو ، بدل مواصالت()العامة للتدريب المهني مساعدات مالية للمتدربين  دارةتقدم اإل -
 .للمتدربين تقدم وتدار بشكل عادل ومنص المساعدات المقدمة  -
 .المساعدات المالية المقدمة من جهات مانحة خارجية لمراك  التدريب المهني تدار وفق -

 .ات مالية سليمة وتخضع للرقابة والتدقيق من الجهات المختصةإجراء
مثل منها بالشكل األ ستفادةخارجية لإلتوجه المساعدات المالية المقدمة من جهات مانحة  -

 .العامة للتدريب المهني دارةبالتوافق مع اإل
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 المؤشرات المعيار المجال

القيادة 
والحوكمة 

 دارةواإل
 

الهيكل 
 التنظيمي

العامة  دارةلإل
 للتدريب المهني

  .العامة للتدريب المهني هيكل تنظيمي معتمد دارةيوجد لإل -
 .الصالحيات والمسؤولياتيتسم الهيكل التنظيمي بالوضوح لجميع العاملين من حيث  -
 دارةالعامة للتدريب المهني واإل دارةة العليا في اإلدارييمي  الهيكل التنظيمي بين القيادة اإل -

 .التنفيذية في مراك  التدريب المهني ويحدد مسؤوليات وصالحيات كل  منها

الجودة  إدارة
والتحسين 
 المستمر

 .الجودة دارةفريق إلأو  يوجد وحدة -
 .الجودة إدارةيوجد فريق فني مختص للعمل بوحدة  -
 .يتوفر نظم ومعايير للجودة ويتم متابعة تنفيذها -
 .نظام مساءلة ومحاسبة على جميع العاملين وفق لوائح واضحة ومحددة دارةتطبق اإل -
 .المؤسسة وفق معايير الجودة أداء لتقويم نظاماً  دارةتضع اإل -
 .ات العالجية والوقائية لتالفيهاجراءوتتخذ اإلاالخفاقات وتحللها  دارةتراقب اإل -
بناًء على نتائج التقويم وفق آليات  داءعلى التطوير والتحسين المستمر في األ دارةتعمل اإل -

 .وخطط محددة

الموارد  إدارة
 البشرية

 .العاملين في مراك  التدريب المهني بالن اهة والشفافية اختيارو  إستقطابتتسم عمليات  -
المراك   هامين ومدربين( بأعداد تكفي للقيام بمإداريمراك  التدريب المهني موظفين )يوجد في  -

 المختلفة.
هم الوظيفية بالمقارنة هاممرتبات العاملين في مراك  التدريب المهني تتناسب مع مؤهالتهم وم -

 .خرىاألقرانهم في المؤسسات أمع 
 .هم الوظيفيةهامتتناسب ومالعاملين بمراك  التدريب المهني يحملون مؤهالت  -
  .هم الوظيفيةهاموالتدريب الال م للقيام بمالكافية العاملين بمراك  التدريب المهني الخبرات  لدى -
 .تدريبية لرفع كفاءتهم المهنية وتنمية قدراتهم ن في مراك  التدريب المهني لبرامجو يخضع العامل -

السجالت 
 والوثائق

 واضح ومحدد. السجالت وفق نظام دارةتحفظ اإل -
 .تصن  السجالت حسب نوع الوثائق التي تحتويها -
 .الموظفين المعنيين فقطمن قبل  السجالت ستخدمت -
 .على سرية المعلومات التي بالسجالت دارةتحافظ اإل -
 .ة للوثائق والمعلوماتلكترونياإل رشفةنظام األ دارةتستخدم اإل -
 في سجالتهم الخاصة.على المعلومات المؤرشفة  طالعاإلبللموظفين والمتدربين  دارةاإل تسمح -
بالسجالت والوثائق لفترة من ال من ومن ثم تتخلص منها حسب ما تنص عليه  دارةتحتفظ اإل -

 اللوائح والنظم الخاصة بذلك.
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 المؤشرات المعيار المجال

القيادة 
والحوكمة 

 دارةواإل
 )يتبع(

 تاإلتصاال

والتواصل بين مختل  المستويات الوظيفية بما  اإلتصالة على تع ي  داريتحرص القيادة اإل -
 .يخدم عمليات التدريب

التنفيذية في  دارةدورية وغير دورية مع اإل إجتماعاتالعامة للتدريب المهني  دارةتعقد اإل -
 .مراك  التدريب المهني

المهني بشكل مستمر العامة للتدريب المهني ب يارات ميدانية لمراك  التدريب  دارةتنفذ اإل -
 .بهد  التواصل مع العاملين في المراك  وكذلك المتدربين

 .دورية وغير دورية مع العاملين في المراك  إجتماعاتالتنفيذية في المراك   دارةتعقد اإل -
التنفيذية في المراك  على توفير فرص  دارةالعامة للتدريب المهني واإل دارةتحرص اإل -

 .األمور أولياء التواصل مع

 العالقات المهنية

العامة للتدريب المهني ومراك  التدريب المهني على نسج عالقات مهنية مع  دارةتحرص اإل -
 .بغرض تبادل المعار  والخبرات خرىاألمؤسسات التدريب المهني 

العامة للتدريب المهني ومراك  التدريب المهني عالقات مهنية مع النقابات  دارةتبني اإل -
 .ات المهنية بغرض تع ي  الشراكة المهنيةتحادواإل

تبني مراك  التدريب المهني عالقات مهنية مع سوق العمل المحلي بما يخدم المتدربين  -
 .والعملية التدريبية

 المناهج

 التدريبية هدا األ
 .للبرامج والدورات التدريبية وفق منهج تربوي سليم تدريبيةال هدا تصاغ األ -
 .جميع المحتوى التدريبي في البرامج والدورات التدريبية دريبيةالت هدا تشمل األ -
 .بشكل متسلسل يشمل الشقين المعرفي والمهاري دريبيةالت هدا تصاغ األ -

البرنامج  مواد
 التدريبي

 .يتوفر محتوى تدريبي لجميع مواد البرامج التدريبية -
 .يتوفر خطط تدريبية فصلية ويومية لجميع البرامج التدريبية -
 .لجميع فصول المحتوى التدريبي هدا فيها األ الخطط التدريبية معدة بطريقة سليمة موضحاً  -
 يمتا  المحتوى التدريبي للبرامج التدريبية بالتكامل بين الشقين النظري والعملي للمهنة. -
 .لوسائل الوقاية والسالمة المهنية تعري  واضح وكا    محتوى التدريبي للبرامجيشتمل ال -
 .المحتوى التدريبي للبرامج التدريبية مع متطلبات ممارسة المهنةيتناسب  -
 .الال مة لتنفيذ البرامج التدريبية جه ةاألو  تتوفر المواد -

 داءقياس األ

 .وتحديثها بشكل دوري لضمان فعالية العملية التدريبية داءقياسات األ تحديديتم  -
ات، اإلختبار يحتوي نظام التقييم على مجموعة من العناصر مثل درجات المتدربين في  -

 .المشاركةو الحضور، و المشاريع، و التقارير واالبحاث، و المسابقات، و 
 .داءوالمجموعات عند تقييم األ فرادالمقارنات بين األ إجراءيتم  -
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 المؤشرات المعيار المجال

 المناهج
 )يتبع(

وتنقيح مراجعة 
 المناهج

 ات منهجية فعالة بهد  التحسين المستمر.إجراءيتم مراجعة المناهج وفق  -
العامة للتدريب المهني البرامج والمناهج التدريبية بشكل منتظم وفق نظام علمي  دارةتقّيم اإل -

 معتمد للقياس والتقويم.
 .مثل )المدربين والمتدربين والخريجين المعنيين العامة للتدريب المهني دارةتشرك اإل -

 . .الخ( في عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية. ستشاريينالعمل والخبراء واإل أصحابو 
على ربط المناهج بالنتائج  عتمادحذ  على المناهج باإلأو  إضافةالتعديالت من  إعتماديتم  -

 التدريبية المتوقعة.

 منح الشهادات

 ل منية المحددة للبرنامج.تمام المتطلبات التدريبية في المدة اإيمنح الخريج شهادة تخرج بعد  -
 .تعتمد شهادة التخرج من الجهات الرسمية في الداخل والخارج -
 .تجي  شهادة التخرج الخريج لممارسة المهنة في سوق العمل المحلي واالقليمي والدولي -
 .جتا ه المتدربإني الذي التدريبية والمستوى المهيوضح في شهادة التخرج المواد  -

العملية 
 التدريبية

 طرق التدريب

ستجابةطرق تدريب ت يد من فاعلية و  إعتماديتم  -  المتدربين. ا 
 يتم ت ويد المدربين بخطط ومناهج موحدة لضمان توحيد طرق التدريب وفق المخطط. -
 التدريبية. هدا تنسجم طرق التدريب مع متطلبات المهنة لتحقيق األ -
 طرق تدريب تراعي الفروق الفردية، والخلفيات المهنية السابقة لدى المتدربين. إعتماديتم  -
 ني والمشاركة الفعالة.و اطرق تدريب تحف  المتدربين وتشجيعهم على التدريب التع إعتماديتم  -

التدريب الداخلي 
 والخارجي

جراءيتوفر خطط و  -  .الداخلي والخارجيات مكتوبة لتنفيذ التدريب ا 
 .على عمليات التدريب الداخلي والخارجي بشكل منتظم وتوجيه المدربين شرا يتم اإل -
 .تقويم معتمدة أدواتيتم متابعة عمليات التدريب الداخلي والخارجي وتقييمها وفق  -
 .مناسبة للتدريب الخارجي لضمان نقل الخبرات الال مة للمتدربين أماكن اختياريتم  -

 واللوا م المعدات

 الال مة كمًا ونوعًا. دواتوالمعدات واأل جه ةيتوفر في مرك  التدريب المهني األ -
 في مرك  التدريب مع ما هو مستخدم في سوق العمل. دواتوالمعدات واأل جه ةتتناسب األ -
 في مرك  التدريب المهني. دواتوالمعدات واأل جه ةتجرى عمليات صيانة دورية وتحديث لأل -
 العامة للتدريب المهني المواد الخام الال مة للتدريب بشكل منتظم. دارةتوفر اإل -

 المرافق التدريبية

  .المرك  إدارةشطة وعدد موظفي أن معفي مرك  التدريب المهني  دارةمبنى اإليتناسب  -
 .غر  المدربين في مرك  التدريب المهني كافية ومجه ة بشكل مناسب -
شطة ألنالعلمية في مرك  التدريب المهني مجه ة وتتناسب مع امباني الورش والمختبرات  -

 التدريبية التي تمارس فيها.
 الغر  الصفية الخاصة بالمحاضرات النظرية في مرك  التدريب المهني مجه ة ومناسبة. -
 المرافق الصحية في مرك  التدريب المهني مجه ة وكافية. -
 ه ة بشكل يتناسب مع وضعهم الخاصجالمرافق الصحية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة م -
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 المؤشرات المعيار المجال

العملية 
التدريبية 
 )يتبع(

 المرافق التدريبية
 )يتبع(

 .المالعب والساحات والمناطق الخضراء في مرك  التدريب مجه ة ومناسبة للمتدربين -
 .مكتبة المرك  مجه ة بالكتب والوسائل التعليمية والتدريبية الال مة -
 .شطة في مرك  التدريب المهني مجه ة ومساحاتها مناسبةألنوا جتماعاتاإلقاعات  -
 .(ساللم، طفايات حريق،....أرضيات، )تتوفر في البيئة التدريبية مواصفات االمن والسالمة  -
 وقاعات التدريس متوفرة بشكل كافي.الطبيعية والصناعية في الورش  ضاءةاإل -
 .الورش وقاعات التدريس بشكل كافيالتهوية الطبيعية والصناعية تتوفر في  -

 هيئة التدريب
 )المدربين(

 مؤهالت المدربين
 .المدربين مؤهلين وحاصلين على شهادات تخصصية -
 .عمليات التدريب بكفاءة دارةن مهارات تربوية تؤهلهم إلو يمتلك المدرب -
 .لدى المدربين خبرات عملية في المهنة وخبرات في مجال التدريب -

على  شرا اإل
 عمليات التدريب

 وذوي خبرة عملية في مجال التدريب.يوجد مشرفين مهنيين مؤهلين  -
 .على عمليات التدريب وتوجيه المدربين شرا ن باإلو ن المهنيو يقوم المشرف -
 التدريبية والتجهي ات والمتدربين.ن البيئة و يتابع ويقيم المشرف -

 تدريب المدربين
 .ورفع كفائة المدربين مهنيًا وتربوياً عداد خطط تطويرية لتدريب يتم إ -
 .بدورات تدريبية متقدمة لتطوير قدراتهم المهنية ورفع كفاءتهم لتحاقاإلتشجيع المدربين بيتم  -
 ن مع مؤسسات متخصصة.او بالتع كفاءة للمدربين بشكل منتظمتنفيذ دورات رفع يتم  -

القبول 
وخدمات 
 المتدربين

 إستقطاب
 المتدربين

 .عن البرامج التدريبية في وسائل االعالم المختلفة عالناإليتم الترويج و  -
 .عن البرامج التدريبية للفئة المستهدفة عالناإليتم التحقق من وصول  -
 ومواعيد التسجيل أماكنتفاصيل عن البرامج التدريبية ومدة الدراسة والبرامج و  عالناإليشمل  -

 التسجيل

 بالبرنامج التدريبي. لتحاقاإلات التسجيل وشروط إجراءتعد الئحة مكتوبة موضح فيها  -
 عداد الئحة مكتوبة يوضح فيها حقوق وواجبات الطرفين المرك  والمتدرب.إيتم  -
رشاديتم توجيه و  -  بمراك  التدريب لتحديد ميولهم المهنية. لتحاقاإلالراغبين في  ا 
 بالبرامج التدريبية بمراك  التدريب المهني. لتحاقاإلللراغبين ب لكترونييتوافر التسجيل اإل -
 ة الخاصة بهم.داريلتسهيل العمليات اإل اً إلكترونيتحفظ وتؤرش  سجالت المتدربين  -

 خدمات المتدربين

 .المهني للمتدربين رشادتقدم خدمات التوجيه واإل -
 .المهني للخريجين بمتابعتهم في سوق العمل رشادتقدم خدمات التوجيه واإل -
 .شطة تثقي  صحي وسالمة مهنيةأن تقدم -
 .يتم تع ي  القيم الدينية واالخالقية لدى المتدربين -
 .شطة المنهجية للمتدربين رياضية وثقافية وغيرهاأن يتم تنفيذ -
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 المؤشرات المعيار المجال

المسؤولية 
 ةاإلجتماعي

المسؤولية 
 ةاإلجتماعي

لدى العاملين والمتدربين في مراك   ةاإلجتماعيالعامة للتدريب المهني القيم  دارةتع   اإل -
 .التدريب المهني

دارةالعامة و  دارةتحافظ اإل -  .المراك  على سمعة المراك  ا 
 .خرىاألمع المؤسسات المجتمعية  ريب المهني ومراك  التدريبالعامة للتد دارةتتفاعل اإل -
 .خدمة المجتمع أجلتهتم مراك  التدريب المهني بالبحوث العلمية من  -

 التقييمعملية 

 تقدم المتدرب

 .المتدربين داءيتوفر نظام قياس وتقويم معتمد وواضح أل -
 .تهم من التدريب بانتظاماستفادربين ومدى يتم تقييم وتسجيل مدى تقدم المتد -
 .ات النظرية والعملية والمشاريع وغيرهامتحانالمتدربين مثل اإل تقييم أساليبو  ظمةأن تتنوع -
لكترونينتائج تقييم المتدربين في سجالت ورقية و  توثق -  .ةا 
 .المتدربين على نتائج التقييم الخاصة بهم بشكل منتظم إطالعيتم  -

لت امحضور و   ا 
 المتدرب

يام الغياب المسموح بها أوالحضور وعدد  لت اميها شروط اإليوجد الئحة داخلية يوضح ف -
 .المتدربين عليها إطالعوالج اءات التي تتخذ بحق المخالفين ويتم 

 .فيما بعد اً إلكترونييوثق حضور وغياب المتدربين في سجالت يومية وترصد  -

 رضا المتدرب

 .قتراحاتواإل ىاو يتم توفير طرق التواصل مع المتدربين لتقديم الشك -
ات مكتوبة لتوثيق تقييم رضا المتدربين عن عمليات التدريب والخدمات إجراءيتم وضع  -

 .المقدمة
 .يم النهائي لتحقيق رضا المتدربينمن التقييم المرحلي والتقي ستفادةيتم توظي  واإل -

 رضا المدرب

تفتح قنوات للتواصل مع المدربين لتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يخدم جودة التدريب  -
 .والمتدربين

 .بيئة التدريبيةالمتدربين وال اختياريتم قياس رضا المدربين عن توفر اللوا م التدريبية وطرق  -
 .ات واضحةإجراءيتم قياس الرضا الوظيفي للمدربين من حيث الدرجة الوظيفية والراتب وفق  -

رضا صاحب 
 العمل

 .العمل لتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يخدم التدريب والمتدربين أصحابيتم التواصل مع  -
ات إجراءيتم توثيق تقييم رضا صاحب العمل عن جودة التدريب وكفاءة الخريجين وفق  -

 .محددة

اكمال مراحل 
 الدراسة والتوظي 

جراءتوضع خطط و  - توفير وسائل فعالة يمكن من  جلات مكتوبة ويتم متابعة تطبيقها ألا 
 خاللها تقويم وتوثيق جودة البرامج التدريبية.

 الخدمات المقدمة التي تتصل بإكمال مراحل التدريب والتوظي .تتوفر وثائق توضح  -
 .يتم توثيق بيانات الخريجين في سجالت معتمدة وت ويد المؤسسات المختصة بنسخ منها -
 .يتم حصر المؤسسات التعليمية التي تمنح الفرصة للخريجين بإكمال دراستهم فيها -
 .ص للعمل فيها للخريجينيتم ت ويد الخريجين ببيانات المؤسسات التي توفر فر  -

 جرد بواسطة الباحث باإلستناد على عدد من معايير الجودة الشاملة: المصدر
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 المقدمة: 0.4.1
 إطار في والعاملين دارةاإل قبل من المبذولة الجهود لجميع المشترك القاسم المؤسسي داءاأل يعد
 الظاهرة يكون يكاد بل ،عام بشكل للمؤسسات بالنسبة وجوهرياً  هاماً  مفهوماً  يعد فهو لذا ،المؤسسات
 مفهوم لتاو تن التي والدراسات البحوث كثرة من وبالرغم. ةدارياإل العمليات وحقول فروع لكافة الشمولية

 - ربما – ذلك ويعود العنوان لهذا محدد مفهوم حول إتفاقأو  إجماع إلى التوصل يتم لم هأن إال ،داءاأل
 بشكل ترتبط والتي ؛وقياسه داءاأل دراسة في المؤسسات عليها تعتمد التي والمعايير المقاييس ختال إل

 . تحقيقهال المؤسسة تسعى التي اتتجاهواإل هدا باأل وثيق
ه مؤشرًا تبنى عليه العديد من القرارات، ويتضح ذلك من باعتبار يتناول هذا المبحث مفهوم األداء  

يتناول هذا المبحث أبعاد  والتفريق بين األداء المؤسسي واألداء الوظيفي، كما خالل دراسة مفهوم األداء،
  لتقييم األداء. ضافةاألداء ومكوناته وخصائصه، باإل

  داءمفاهيم األ 4.4.1
 الذي النشاطأو  المبذول الفعل هو داءواأل ،إنجا  أو عمل أي" :بأنه لغةً  داءاأل ي عر : اللغة في داءاأل
 بأعباء القيام هو المهني داءواأل ،عينم عمل نجا إل فرد ببذله قام معين جهد نتاج هو: داءفاأل هإنجا   تم

 (.18: 4999 ،الوذناني) ".الك فؤ العامل من المطلوب للمعدل وفقاً  وواجبات مسئوليات من الوظيفة

ختال و  تعدد بسبب داءاأل مفهوم تحديد في الباحثون إختل ": الطالحاا  داءاأل  تبعاً  ،قياسه مؤشرات ا 
 لنشاط نهائية نتيجة داءاأل رأى من فمنهم ،تقيسه التي الجهاتو  هاأهدافو  المؤسسات عمل طبيعة ختال إل

 ".المؤسسات لنشاط النهائية النتيجة" بأنه داءاأل عر  عندما الباحثون بعض إليه ذهب ما وهو، المؤسسة
(Wright, 1996: 259) 

تنج "، حيث يرّك  على  أن األعمال كما يجب إنجا "هو داءاأل أن الباحثين على أغلبيجمع 
تمام مهام وظيفتهالمؤسسة من خال أهدا إسهامات الفرد في تحقيق   أيضاً كما يرّك   .ل درجة تحقيق وا 

 (2142، ياو بن عيش) .هدا كلية للمديرين تجاه تحقيق هذه األال المسؤوليةعلى 

 المؤسسي داءاأل 2.1.2
 داخل ضعتو  البعض بعضها مع المتفاعلة يةاتالخدمو  يةنتاجاإل العمليات من مجموعة هي :المؤسسة
 مع تفاعلها فيأو  العملية في خلل أي أن باعتبار - خلل دون – وتطويرها إدارتها لتسهيل ،اإلدارات
 (2118، عايش). للعمالء المقدمة الخدماتأو  المنتجات في خلل إلى يؤدي خرىاأل العمليات

 المؤسسي داءفاأل لذا ،وفعالية بكفاءة الموارد استخدامب التنظيمية هدا األ إنجا  هو :المؤسسي داءاأل

 تكون والتي ،خرىاأل المؤسسات من غيرها عن المؤسسة تمي  التي الفريدة العناصر على التركي  يقتضي
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 ،الملموسة وغير الملموسة الموجودات وقياس المالية وغير المالية المؤشرات تشمل وبالتالي للتقييم محوراً 
 .لنظموا البشرية والموارد والعمليات اتاإلستراتيجي على المرتك ة المؤسسي داءلأل العريضة الجوانب وتشمل

 (2116 ،العلواني)

 بعمله، الموظ  قيام عن المعبرة ةدارياإل السلوكيات مجموعة إلى الوظيفي داءاأل يشير :الوظيفي داءاأل
 بقية مع والتفاعل اإلتصال عن فضالً  الوظيفة، في المطلوبة الفنية الخبرة التنفيذ، حسن ،داءاأل جودة وتتضمن
 تسعى ولذا حرص بكل لها ستجابةاإل نحو والسعي عمله، تنظم التي ةدارياإل باللوائح لت امواإل المنظمة أعضاء

 فرد كل يمتلكها التي مكانياتواإل دراتالق وتحديد فيها العاملين فراداأل أداء وكمية نوعية تحديد إلى المنظمات
 (2118، عامرأبو ). التطوير إلى فراداأل احتياج ومدى

 المؤسسي داءاأل أبعاد 2.4.1
 في األخذ إلى اآلخر البعض يعمد بينما ،داءاأل في ياإلقتصاد الجانب على البعض يرك  
 فيما بعاداأل هذه وتتمثل ،شامل مفهوم داءاأل أن منطلق من وهذا ،اإلجتماعيو  التنظيمي الجانب الحسبان

 (2141 ،يو االد):يلي
 داءاأل في المؤسسة تعتمدها التي والكيفيات الطرق التنظيمي داءباأل يقصد :داءلأل التنظيمي البعد 

 فعالية قياس هاأساس على يتم معايير المؤسسة إدارة لدى يكون ثم ومن ،هاأهداف تحقيق بغية التنظيمي

 بالهيكلية مباشرة يتعلق القياس هذا أن إلى اإلشارة مع، داءاأل على هاأثر و  المعتمدة التنظيمية اتجراءاإل

 بإمكان هأن يعني وهذا ،ةياإلقتصادأو  ةاإلجتماعي الطبيعة ذات المتوقعة بالنتائج وليس التنظيمية

 ذاك عن يختل  ةياإلقتصادو  ةاإلجتماعي المعايير عن ناتج آخر فعالية مستوى إلى تصل أن المؤسسة

 تلعب التنظيمية الفعالية قياس في المعتمدة المعايير هذه أن سبق مما نستنتج .التنظيمية بالفعالية المتعلق

 خالل من المالئم الوقت في التنظيمية الصعوبات إدراك للمؤسسة تتيح حيث ،داءاأل تقويم في هاماً  دورا

 .ةياإلقتصاد اتهاتأثير  خالل من هاإدراك يتم أن قبل ،لىو األ مظاهرها
 على المؤسسة أفراد عند الرضا تحقيق مدى إلى داءلأل اإلجتماعي البعد يشير :داءلأل اإلجتماعي البعد 

 أهمية وتتجلى. لمؤسستهم فراداأل وفاء على مؤشراً  يعد العاملين رضا مستوى ألن ،مستوياتهم إختال 

 تإقتصر  إذا البعيد المدى على سلبا أثريت قد للمؤسسة الكلي داءاأل أن كون في الجانب هذا ودور
 هو فكما ،البشرية لمواردها اإلجتماعي الجانب وأهملت ،ياإلقتصاد الجانب تحقيق على المؤسسة

 لذا، ةاإلجتماعي الفعالية مع ةياإلقتصاد الفعالية تال م بمدى ترتبط المؤسسة في دارةاإل جودة أن معرو 
 .المؤسسة داخل السائد اإلجتماعي للمناخ معتبرة أهمية بإعطاء ينصح
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 المؤسسي داءاأل مكونات 2.4.1
 تتمي  التي المؤسسة أن أي، الفعالية و  الكفاءة هما رئيسين مكونين من داءاأل مصطلح يتكون

 المصطلحين الفعالية والكفاءة، وبناًء على ذلك سنتطرق لهذين عاملي بين تجمع التي هي داءباأل
 (1111)الكساسبة،  :ينهامال
  :وهي بالتالي "ة من المنتجاتواحدوحدة  نتاجإلقيمة الموارد المستخدمة "تعر  الكفاءة بانهاالكفاءة

الموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات المتاحة، ويعتمد قياس الكفاءة على  استخداممفهوم لترشيد 
يين هما: مدى توفر الطاقات البشرية والمادية والمالية والمعلومات المتاحة، وسبل أساسمؤشرين 
 . هدا تلك الموارد لتحقيق األ استخدام

  :التي تحددها المنظمة ومدى  هدا ، ولذلك فهي تهتم باألهدا وهي مؤشر لمدى تحقيق األالفاعلية
على الموارد التي توص  بالندرة من البيئة تحسين عملياتها الداخلية والحصول  إلى ضافةتحقيقها، باإل

 . التي تعمل فيها

 المؤسسي داءاأل خلائص 1.4.1
 ، ويمتا  بعدةالمؤسسة أعمال لنتائج المتكاملة المنظومةبأنه  داءعر  عدد من الباحثين األ

 (2144، الدجني)  خصائص أهمها:
ستمر و  العمل ثبات على المحافظة -  التي تثري السابقة والتجارب التراكمية الخبرات خالل من ارها 

 .القيادات تغييرأو  بغياب المؤسسة أثرتت ال بحيث جيل إلى جيل من الخبرات هذه وتورث المؤسسة،
 المؤسسة، دارةإل والخبراء المختصين قبل من القرار اتخاذ في والمشاركة داءاأل جماعية على عتماداإل -

 .والقرار دارةباإل المؤسسة رئيس تفرد عدم المؤسسي العمل ويضمن
 .المعتمدة والقوانينالنظم  تباعإ خالل من وذلك للمؤسسة، والمالي دارياإل ستقراراإل على المحافظة -
 من الواجبات واضح إطار في المؤسسة تطوير نحو المؤسسة في العاملين فراداأل كافة جهود إستثمار -

 .هدا األ تحقيق في جماعية ومشاركة والمسؤوليات،
 .الخدمات المقدمة مستوى على للمؤسسة تفوقاً  تحقق التي ةدارياإل والنظريات ساليباأل أفضل اختيار -
 سياسة من خالل الكفاءات أفضل ستقطاباو  ارإستمر ب وتأهيله وتنميته البشري العنصر على التركي  -

 .التوظي  في المؤسسة تعتمدها متطورة
 العمل الدؤوب تتطلب للجميع مؤسسة هاباعتبار  وأنظمتها، للمؤسسة العاملين وانتماء والء تع ي  -

 .تقدمها أجل من والعمل عليها للمحافظة
 .العليا في الوظائ  تقدمهمل للمتمي ين المجال ويتيح بديلة قيادات خلق المؤسسي العمل يضمن -
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 جانب في واضحة، فضعفه صاحبه بصمات فيه تظهر الفردي العمل أن ذلك فراد باألعمال،نإلا عدم -
 الجماعي العمل في القصور من نفسه المستوى يقبل ال لكن على العمل، ينعكس أن الجوانب البد من

 .داءلأل المستمر يسعى للتقويم الذي المؤسسي

 المؤسسي داءتقييم األ 1.4.1
 مسبقاً  المحددة المعايير مع الفعلي داءاأل لمقارنة تهد  عملية هو المؤسسي داءاأل تقييم مفهوم

 اتخاذب تسمح فترة في اتختالفواإل اتنحرافإلا كش  على يساعد بما، المؤسسة إستراتيجيةأو  خطة في
 (2144، الكساسبة). التصحيحية اتجراءاإل

 المؤسسي داءاأل تقييم أهدافلا: أو  
 لعملية تطبيقها خالل من تحقيقها إلى والشركات المؤسسات تسعي التي هدا األ من العديد هناك

 (2142م غيش، ) :أهمها ومن ،المؤسسي داءاأل تقويم
 توفر خالل ها فمنأهداف تحقيق في المؤسسة لدى المحلية الوحدات قدرة مدى من التحقق في المساعدة -

 هو ما بين الفارق تحديد يتم أن يمكن داءاأل لتقييم، المستخدمة والمقاييس المعايير من مجموعة
 .المؤسسة لدى والضع  القوة نقاط تحديد وبالتالي، فعلياً  هإنجا   تم وما له مخطط

 خالل من ذلك ويتم لها الموارد المتاحة لكافة دارةاإل استغالل في الكفاءة مدى على الضوء طيتسل -
 التكالي  تقليل خالل من المالية الموارد إهدار من ، والحدأفضل بصورة البشرية الموارد إستثمار
 .المقدمة جودة الخدمة على يؤثر ال بما والنفقات

 فنماذج التقييم، الموضوعة هأهدافو  يتناسب عالي أداء لتحقيق يحتاجه ما معرفة في المدير تساعد -
 إتباعها تم نإ والتي داءاأل كفاءة لرفع الصحيح الطريق تحديد في تساهم أسس مجموعة على تشتمل
 .المؤسسة لدى داءاأل مستوى تحسين في تساهم

 قسم ومعيقات كل مشاكل تشخيص خالل من وذلك للمؤسسة، المحلية األقسام تطوير في المساهمة -
 .محددة ومعايير أسس خالل من تقويمها بعد معالجتها لةو اومح المؤسسة داخل

 .والعقاب لمبدأ الثواب تع ي ها خالل من المؤسسة داخل األقسام كافة بين التنافس من جو خلق -
 أجل التطور من مواكبة من فالبد سواء، حد على والعاملين العمالء رضا من أفضل مستوى تحقيق -

 مدى لقياس من المعايير مجموعة توفير خالل من والعاملين للعمالء فضلاأل تقديم في ارستمر اإل
 .المقدمة الخدمات تلك عن رضاهم

 وفق معايير الجودة الشاملة  داءاأل تقييم أهمية ثانياا:
 المنظمة، والمدراء، من كل   على بالفائدة يعود بها والعمل جًدا، مهمة عملية داءاأل تقييم عملية

 (2118 )عكاشة،: كالتالي فيها والعاملين
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 .المنظمة تجاه العاملين ىاو شك تعدد يبعد الذي األخالقي، والتعامل الثقة من مالئم مناخ إيجاد -
ستثمارو  العاملين أداء مستوى رفع -  . والتطور التقدم على يساعدهم بما قدراتهم، ا 
  هذه العملية ستسهم في تطوير المؤسسة ككل. نتائج كون البشرية، الموارد إدارة وسياسات برامج تقييم -
مكانياتو  مهاراتهم تنمية إلى والمشرفين المدراء دفع -  إلى للوصول اإلبداعية، قدراتهم وتع ي  الفكرية، هما 

 .المرؤوسين داءأل ما يمكن أفضل
 .مشاكلهم على للتعر  إليهم والتقرب المرؤوسين، مع الجيدة العالقات تطوير إلى المدراء دفع -
 بأن هنالك من يهتم بتطوير قدراته. شعوره ل يادة وذلك ، بالمسؤولية شعور أكثر العامل تجعل -
خال وجدية باجتهاد للعمل العامل دفع -  معنويًا. رؤساءه وتقدير إحترامب فو ه ليترقب ،صوا 

 داءاأل تقييم عليها يؤثر التي المستوياتاا: لثثا
 (2118، عايش) :هي مستويات ةثالث على داءاأل تقييم يؤثر
 .الفريق به يقوم الذي الفعلي العمل -
 .الفريق في كعضو شخص كل يؤديه الذي العمل -
 .المنظمة أداء في مساهمته ومدى ككل الفريق أداء -
 يحقق كي الفريق أداء لتقييم البد ،ذلك يتحقق لكيو  ،شامالً  يكون كي ةالثالث للمستويات التطرق يجب لذا

 (2112 ،عايدة) :التالية التقييم طرق ىحدإ يتبع أن من المطلوب الشمول
 .الفريق أعضاء بقية أداء بتقييم األعضاء يقوم الزمالء: تقييم. 0
 .الخارجيينو  الداخليين العمالء رضا مستوى قياس يتم العمالء: رضا. 4
 .ككل الفريق أداء بتقييم الفريق أعضاء يقوم الذاتي: التقييم. 1
 .ككل الفريق أداء بتقييم الفريق أعضاء يقوم الفريق: قائد تقييم. 2
 .نتائج من تحقق ما على مرك اً  الفريق أعضاء أداء بتقييم دارةاإل مدير يقوم :دارةاإل تقييم. 2

 خر األ داءاأل بمستويات المؤسسي داءاأل تقييم عالقة: رابعاا 
  (4998، يونس) :يلي بما توضيحها يمكن داءلأل متدرجة مستويات ثالثة هناك أن المعرو  من

 القطاعات من قطاع أيأو  للدولة العام داءاأل تقييم إلى ويهد ، العام داءاأل تقييم :لواأل  المستو 

 منها المطلوب لمعرفة للدولة ةياإلقتصادو  ةاإلجتماعي التنمية خطط فتقييم ،خرىاأل الخدماتيةأو  يةنتاجاإل

 الدولة في الخدماتي القطاع أداء تقييم أن كما ،العام داءاأل لمستوى مثاالً  يعد بها والضع  القوة نقاط وتحديد

 .خرآ مثاالً  يعد
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 والمؤسسات والبلديات والدوائر الو ارات أداء تقييم يتضمن والذي ،المؤسسي داءاأل تقييم :الثاني المستو 

 ضوء في الفعلي نجا إلا مستوى وقياس داءاأل معايير من مجموعة إستحداث خالل من ذلك ويتم ،والشركات

 .المطلوب داءلأل المعدة المعايير تلك

 وذلك مؤسسةأو  دائرة أي في العاملين من فرد كل ذلك يتضمن حيث، الفردي داءاأل تقييم :الثالث المستو 

 بها يقوم التي الوظائ  تحليل من والمنبثقة الفردي داءاأل لتقييم والمعايير سساأل بعض وضع خالل من

 .ككل داءاأل لتقييم ساساأل حجر التقييم هذا يعدو  ،العاملون
 تشترك فهي بينها فيما وتؤثر أثرتت بأنها السابقة الثالثة المستويات تعري  خالل من المالحظ من

 والقطاع والمؤسسة للفرد داءاأل في والضع  القوة نقاط كمعرفة داءاأل تقييم لعملية العامة هدا األ في
 يحتاج والذي مؤسساتها أداء تقييم يتطلب الدولة أداء تقييم أن ذلك ،متكاملة عمليات تعد هاأن كما ،العام
 يتم التي سساأل في بينها فيما تختل  الثالثة المستويات هذه أن إال ،داخلها فراداأل أداء لتقييم بدوره

 التي"الوصل حلقة"المؤسسي داءاأل تقييم مستوى ويشكل. خاللها من داءاأل لتقييم مستوى كل في تحديدها
 على يةأساس بصورة يعتمد المؤسسي داءفاأل ،الدولة وهى وأعالها الفرد وهو مستوى أدني بين تربط

 يتوافر أن دون هاأهداف تحقيق في المؤسسة تنجح أن يعقل ال إذ ،للمؤسسة المكونين فراداأل أداء مستوى
 محددة إستراتيجية توافر على رئيسية بصورة تعتمد المؤسسات نجاحفإن  المنطق وبنفس، أكفاء أفراد لها

 (4998، يونس). العامة هدا األ لتحقيق الحكومة مستوى على صياغتها يتم المعالم
 عالقة هناك أن حيث ،والفردي المؤسسي داءاأل مستوى بين العالقة أهمية تتضح سبق ومما

 أدائهم فإن فرادلأل الفعال المناخ توفر حالة في: هأن بمعنى الفردي داءواأل المؤسسي داءاأل بين سببية
 بصورة تشخيصها من فالبد داءاأل في فجوة وجود حالة في وأنه ،المؤسسي داءاأل على ينعكس العالي
 (2119، بدر) .علمية

  المؤسسي داءتطوير األ 1.4.1
 منظمة شاملة طريقة بأنها تعريفها ويمكن ي،نساناإل داءاأل بتكنولوجيا داءاأل تطوير عملية تسمى 

 الحالي والوضع الوضع بمقارنة تبدأ منظمة عملية وهي ما، منظمة منها تعاني التي المشاكل لعالج
 لمعرفة المسببات يأتي تحليل وهنا. داءاأل في الفجوة تحديد لةاو ومح والمؤسسي، الفردي داءلأل المرغوب

 اتخاذ ويتم ومسبباتها داءاأل الحاصلة في الفجوة وتحديد معرفة، يتم عندما داءاأل على العمل بيئة تأثير
دخال للنظام مراجعة يتضمن أن يمكن وهذا ،داءاأل لتطوير المناسبة والخطوات اتجراءاإل  وسائل وا 

 يتم أكثرأو  الخطوات، هذه أحد على تفاقوعند اإل وتدريبهم، الموظفين مواقع تغيير، و جديدة ومعدات
           (2144)الدجني،  فعلًيا. تطبيقها
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 داءالفعلي عن األ داءاأل إنحرا  وهي تحديد داءتحليل فجوة األالبد من  داءتطوير األ أجلمن 
 إلى داءتحديد وسائل عالجها للعودة باأل أجلوأسبابه من  نحرا إلالمستهد ، ثم البحث في مصادر ا

المستهد  يمّثل الجودة المتوقعة  داء، فإن األتدريب المهنيالمستوى المطلوب، فبالنسبة لمؤسسات ال
 المستفيد الفعلي فيمّثل الجودة التي يدركها داءاألأما  التدريبية،( حول خدمات المؤسسة المتدرب) للمستفيد

الجودة الشاملة يتم تقليص تلك الفجوة  إدارةعلى  عتمادتلك الخدمات، فباإل لقيه( فعال من خالل تالمتدرب)
 ها فيما او لة القضاء عليها، ثم العمل على تجاو ، ومحداءبين المستويين المستهد  والفعلي لأل الفاصلة ما

 ادا يتم تطوير األملة، والجودة الشا إدارةبعد من خالل عمليات التحسين المستمر والذي هو جوهر فلسفة 

 (2142، ياو عيش)بن : من خالل الخطوات التالية

 في جميع قطاعات المؤسسة. داءمن األ تحديد المستوى المستهد  .4
 في جميع مجاالت النشاط بالمؤسسة. داءقياس المستوى الفعلي لأل .2
  ، وتحليل تطورها ورصد مصادر هذا التطور.داءبين المستويين المستهد  والفعلي لأل تحديد مدى .2
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 لمبحث الثالثا 2.2

 المؤسسي األداءعالقة الجودة الشاملة ب

   
 المقدمة 0.1.1

 
 عالقة إدارة الجودة الشاملة باألداء 4.1.1

 
 أثر إدارة الجودة الشاملة علد األداء 1.1.1

 
 دواعي استخدام الجودة الشاملة وأهميتها 2.1.1
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 المقدمة 1.2.2
 سبب ويع ى الدراسات، وأعقد أهم أحد داءباأل الشاملة الجودة إدارة تربط التي العالقة دراسة تعتبر

 الجودة إدارة تأثير أن القول ويمكن التي تجمع بينهما، المتبادل أثرالت ذات الروابط وطبيعة لمفهومينل ذلك

 لمبادئها السليم التطبيق طريق عن المطلق التمي  إلى داءاأل تحمل التي الرافعة يؤدي دور داءاأل على الشاملة

 والذي المفهومين بين العالقة إيجابية مؤيدو به يقر ما غالب هو العالقة هذه تحليل في سلوباأل هذا ولعل، 

  (2142)م غيش، الفلسفة. هذه واقعية مدى في يشككون ممن عند اآلخرين قبوالً  يجد ال قد
الشاملة على لذا فإن هذا المبحث يتناول عالقة الجودة الشاملة باألداء، كما يوضح أثر الجودة 

الجودة الشاملة  إدارةالسابقة، مسلطًا الضوء على أهمية  دراساتاألداء، مستندًا في ذلك إلى األبحاث وال
 بالنسبة للمؤسسة عمومًا وأداء العاملين على وجه الخصوص.

 دا األب الجودة الشاملة إدارةعالقة  3.2.2

 فال يمكن لها عفوي،بشكل  حدثي ال الشاملة الجوادة إادارة مفهوم في الجيد داءاألأو  ادا األ إن جوادة
 جهأو  كل إلى وتنفذ تخترق فإنها لذا ذاته، الفعلي المؤسسة عمل وصميم واقع من لها خطط إال إذا تتحقق  أن

ها، أبعادبمبادئها و  لت اماإل هو الشاملة الجودة إدارة جوهر أن على التأكيد وينبغي المؤسسة، في العمل
 داءاأل في وراسخة  عالية كفاءة تحقيق على يؤكد الذي سلوبباأل عمله يؤدي المؤسسة في فرد كل أن لضمان

 (2112 أحمد،).المستمر التطوير عملية وضمان
 خالل من المدى الطويل على داءاأل في المستمر التحسينبالشاملة  الجودة إدارة تعري ويرتبط 

 المصالح أصحاب وجميع المساهمين متطلبات إغفال عدم مع ال بائن وتوقعات متطلبات على التركي 

 (2001ي، او . )الع  خرىاأل
 حدوث وتجنب منع على يساعد الذي األمثل سلوباأل هاأن عن عبارة الشاملة الجودة إدارة أن  كما

 استخدامو  داءاأل في األمثل والتنظيمي دارياإل السلوك تحفي  وتشجيع على العمل خالل من المشكالت

 (2005بكفاءة وفاعلية. )حمود،  المادية والبشرية الموارد

  دا األ علىالجودة الشاملة  أثر 2.2.2

 القوة ، حيث تؤدي دورداءاأل واضح على أثريكون له   الشاملة الجودة إدارةبتطبيق  لت اماإل إن

 داءيظهر على األ ثر، وهذا األ لمبادئها السليم التطبيق، وذلك ب المطلق التمي  نحو داءاأل تدفع التي
 الوظيفي على النحو التالي: داءالمؤسسي واأل

 المؤسسي داءالجودة الشاملة علد األ أثر: لا أو  
 للعملية التحسين المستمر إلى اً أساس يهد  شامل، أسلوب الشاملة الجودة إدارة نظام يعتبر

 العمليات، على والتركي  حدوثها، قبل األخطاء وتالفيها معالجة لةاو ومح المستفيد، بإرضاء وذلك ةدارياإل
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 الجاد العمل على وحثهم بالمؤسسة العاملين تحفي  وهذا يتطلب بالنتائج، امهتماإل إلى ضافةباإل هذا
 البيانات أيضاً  المؤسسة لدى تتوافر وأن ،ومعنوياً  مادياً  عليهم وتحفي هم الثناء خالل من والمخلص
 هذا وكل المناسب، الصحيح الوقت وفي الصحيحة القرارات اذاتخ يتم حتى الصحيحة والدقيقة والمعلومات
 المطلوبة من النتائج تحقق إلى يؤدي وهذا المؤسسة عناصر بين اإلتصال عملية جودة إلى يؤدي بدوره

 (2112 وحافظ، أحمد) المرتدة التغذية عبر يجابيةاإل النتائج تع ي  عملية خالل
المؤسسة،  في دارياإل العمل تطوير إلىيهد   الجودة الشاملة إدارة نظام تطبيق ألنونظرًا 

 وذلك الجودة توكيد كخطوة نحو العملية التدريبية على يجابيإ بشكل سينعكس دارياإل العمل وتطوير
 (2111 الجلبي،)ما يلي: إلى سيؤدي الجودة نظام تطبيق أن إذ العمليات ضبط على اً إعتماد

 اا إداري  -1
 .واضح بشكل المؤسسة ورسالة أهدا  تحديد -
 .وتثبيتها ةدارياإل العمليات توثيق -
 .ةدارياإل العمليات وتطوير تحليل -
 .المختلفة األدوار وتوضيح ةدارياإل اتجراءاإل توضيح -
 .اإلتصال عملية تحسين -
 .وتحسينها القرار اتخاذ عملية وتسهيل المعلومات توفير -
 فنياا  -1
 .والتدريب للتعليم المناسبة البيئة توفير -
 .المقدمة التعليمية والتدريبية الخدمات وكفاءة نوعية تحسين -
 .التعليمية والتدريبية للعمليات المحكمة المراقبة -
 .المستمر التدريب بعملية القيام طريق و المدربين عن المدرسين خبرة  يادة -

 الوظيفي داءاأل علدالجودة الشاملة  إدارة أثرثانياا: 

 تدريب حيث من البشري العنصر على كبيرة بدرجة في المؤسسة الشاملة الجودة إدارة نجاح يعتمد 

 التنظيمي المناخ إيجاد على يساعد بشكل لهم المقدمة الحواف  و يادة وقدراتهم تهمامهار  و يادة العاملين فراداأل

 الجودة إدارة بتطبيق هملت امإل نتيجة التالية الفوائد العاملون فراداأل يجني أن مكنمن المو  م،المالئ

 (2000عامر،  أبو):الشاملة

 .وقدراتهم خبراتهم ستخدامال والفرصة الوقت العاملين إعطاء .4

جراءو  أساليب تطوير في المشاركة خالل من تهمامهار  تنمية .2  .العمل اتا 

 .تهمامهار  ل يادة الال م التدريب على الحصول .2

  .بأعمالهم القيام عند يبذلونها التي للجهود المالئمة الحواف  على حصولهم .1
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 ةدارياإل العمليات في الجودة لنظام تطبيقها والتدريب نتيجة  التعليم مؤسسات حققتها التي الفوائد بعض كلهنا
 )  2116، وجويحان الترتوري):يلي ماوهي ك

 .العمل فرق ألعضاء والمهنية ةدارياإل المهارات لتطوير طريقة .4

 .وتقويتها إمكاناتهم لتطوير الفرص من م يد الموظفين إعطاء .2

 .ةالجيد ةدارياإل ساليباأل وممارسة مؤسسةال داخل التحسينات عمل لتشجيع وسيلة .2
 .مؤسسةلل التنافسية المي ة من ت يد تسويقية أداة .1

 .مؤسسةال موظفي بين الثقافة لنشر وسيلة .1

 داخل دارياإل المجال في الشاملة الجودة إدارة مدخل تطبيق فائدة أن الباحث رىي سبق ما ضوء في

بشكل  ينعكس مما داءاأل مستوى ورفع ةدارياإل العمليات بجودة رتقاءلإل يؤدي و التدريب التعليم مؤسسات
المؤسسات المشابهة  تشهدها التي دارةلإل الشاملة النهضة لتواكب المؤسسة أهدا و  مخرجات على إيجابي
 .العالم دول في 

 وأهميتها بالنسبة لألداء الجودة الشاملة استخدامدواعي  2.2.2
 داءاأل جودة إنخفاض مثل داءاأل في السلبية الشواهد لبعض يرجع الشاملة الجودة تطبيق إن

 الجودة تطبيق ضرورة إلى يؤدي مما الرقابة، أشكال وتعدد والمستفيدين، الموظفين من اوىالشك وكثرة
 الفريق بروح للعمل فراداأل بين الحواج  وا  الة الحديث، دارياإل سلوبباأل قتناعالمؤسسة لإل في الشاملة
 خالل من داءاأل مستويات أعلى إلى للوصول ساليباأل من وغيرها والتحسين التطوير أسلوبب واألخذ

 (2000، عامر أبو) .بالكم وليس بالكي  امهتمواإل والتركي  العمل أداء في واإلخالص تقاناإل
 المؤسسات حيث بين للمفاضلة يأساس ومقياس فضلاأل إلىللتغيير  نهج مهم الشاملة الجودة إدارةف

 على قدرتها ومن فاعليتها من  اد مما الفائقة اإلستراتيجية ألهميتها المنظمات من الكثير في تاعتمد
 (2117.)بومدين، السوق التنافسية في البقاء

 بدوره اوهذ الموارد إستثمار وحسن التكالي  خفضل المؤسسة في الشاملة الجودة يؤدي تبني نظام

 ايجابي، بشكل للمؤسسة التنافسي المرك  على يؤثر مما يةنتاجاإل في و يادة العمل في كفاءة إلى يؤدي

الجودة الشاملة  إدارة، وتبني نظام والنوعية بالجودة تتمي  خدمات تقديم خالل من بها المستفيدين ثقة وتع ي 
لل بائن  ضافةالخدماتية مهم للمؤسسة، وللعاملين في المؤسسة، باإلأو  يةنتاجاإلفي المؤسسات 

 (2142)م غيش،  والمستفيدين وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

  للمؤسسة بالنسبة الشاملة الجودة إدارة أهمية لا:أو 
 المنافسة، ومواجهة البقاء من لتتمكن الجودة تحقيق على ترك  إستراتيجية خططاً  تتبنى التي المنظمات إن

 حثيثة  داً جهو  تبذل ما فإنها غالباً  المنتجة، للمؤسسة بالنسبة والخدمات السلع في الشاملة الجودة ألهمية ونظراً 

 (2142)بن عيشاوي، : يلي فيما حصرها يمكن والتي عليها المترتبة النتائج من تستفيد حتى
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مستوى الجودة المطلوب  وعند توفر، المؤسسة أداءمستوى  على المؤثرات أهم من الجودة مستوى يعد -
 سيقرر التعامل مع المؤسسة ويقنع االخرين بها. فان المنتفع

 يةساساأل الجوانب أبر  أحد هي الجودة أن حيث السوق، في التنافسية القدرة و يادة الربحية تحقيق -
 .المعروضة للمنتجات العالية الجودة ظل في للسلعة خاصة مي ة إلعطاء

 المواد خسارة قيمة ،التكالي  هذه ومن عليها، والقضاء النوعية تكالي  تقليص على الجودة تعمل -
 والتكالي  باإلصالح المرتبطة والتكالي  للوحدة الكاملة التشغيل بإعادة المرتبطة والتكالي  خام،ال

 والتكالي  معينة،  منية لفترة تكالي  الصيانة التي تلت م بها المؤسسةو  نتاجاإل بوق  المرتبطة
 سمعة المؤسسة في السوق واضعا  قدرتها التنافسية. إلى باإلساءة المرتبطة
 وبناء ال بائن رضا  يادة خالل طلب الخدمة من  يادة إلى الشاملة الجودة إدارة تؤدي لذلك
 الصحيح بالشكل العمل و العيوب من التخلصو  ،داءاأل الخدمة وتحسينأو  المنتج في المناسبة الخصائص

 .والتطلعات حتياجاتاإل مع الئمتي الذي

  العاملين داءأل بالنسبة الشاملة الجودة إدارة أهمية ثانياا:
 نهافإ وعليه كافة المنظمة في العاملين ومسؤولية عاتق على الشاملة الجودة إدارة مبادئ تقع

 مساهمة وبناء ت،اإلتصاالب المستمر التحسين وتحقيق وتشجيعه الجماعي، بالعمل امهتماإل لتجنيد تسعى
 التنظيمية الوظيفية العالقات وتحسين يةنتاجاإلو  التشغيلية المشكالت وحل معالجة في للمستخدمين أكبر
)م غيش،  :يلي فيما العاملين داءبالنسبة أل الشاملة الجودة إدارة أهمية وتكمن .العاملين مختل  بين

2142) 
 األفكار طرح على التشجيع كذلك و ،نتاجاإل معدالت  يادة و اإلبتكار على تشجع عمل بيئة توفر -

 .العمل اتإجراء تطوير و لتحسين التطويرية والرؤى
 .العاملين بين الوظيفي الرضا معدالت إرتفاع -
 .األعمال إنجا  في الوقت إختصار -
 .العمل اتإجراء تبسيط و تطوير -
 .واضحة معايير وفق العاملين أداء قياس سهولة -
 .اإلدارات بين التكامل و ناو التع مستوى رفع -
 .واحدال الفريق بروح العمل على العاملين تدريب -
 .المتكررةأو  الفائدة عديمة واألعمال المهام إستبعاد -
 .والعمالء العاملين بين العملية الكفاءة  يادة و الثقة مستوى رفع -
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 : للزبائن بالنسبة الشاملة الجودة إدارة أهمية ثالثاا:
 أمر على يدل ال قد الوعي هذا ولعل السابقة، باألجيال قورن ما إذا وعياً  أكثر اليوم  بون أصبح لقد

 أصبح، و طلب الخدمةأول السوق من الصحيح المنتج تقاءنإل ضرورية فعل ردة هأن علمنا ما إذا إيجابي البتة،

 ضمن تكن لم التي المعلومات من الكثير و مستوى الخدمة ومعرفة المؤسسة سياسات تفحص لوياتو األ من

الشركات  امنه تعاني مشكلة تأصبح التي الحديثة والتعقيدات الواقع هذا ظل لين، وفيو األ اماتإهتم
 هذه رمو  ووضع  الشاملة الجودة إدارة ظمةأن تبني في مخرجا المؤسسات هذه وجدتوالمؤسسات الخدماتية، 

 المؤسسات طلب الخدمات منأو  منتجاتال تقاءنإ إلى ال بون ينظر أصبحولهذا التحول  الشهادات، 

 (2142ش، )م غي .غيرها من أكثر الجودة شهادات على الحاصلة
 أمراً  ال بائن من الخدمات الخاصة بالتدريب المهني كما في هذه الدراسة، إحتياجاتوبالتالي فإن تلبية 
تحقيق رغبات ال بائن توفير ما يحقق رضا و عليها حينها المختصة والتي يتوجب  دارةيخلق تحديًا أمام اإل

جهة، يتطلب جهود متظافرة تعكس أداء مرتفع ومتقدم من  حتياجات)المتدربين(، وبالتالي فإن تلبية تلك اإل
 .أخرىى معايير جودة موحدة من جهة إلوتحتكم 

 
 الخاتمة
حيث تعرض  ،بينهماإلدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي والعالقة عرضًا  الفصلهذا  ناولت

بعض نماذج معايير إدارة الجودة  واستعرضإلدارة الجودة الشاملة، من حيث مفاهيمها وأهدافها وأهميتها، 
نموذج وطني لمعايير إدارة الجودة الشاملة بناء إلى  وخلص الشاملة في المؤسسات التعليمية والتدريبية،

حًا مفاهيم األداء المؤسسي وأبعاده ومكوناته في التدريب المهني، كما تعرض لألداء المؤسسي، شار 
توصل  األداء، و و الجودة الشاملة  وتوصل الى الربط بينوخصائصه، وعملية تقييم األداء وسبل تطويره، 

 فسر عالقة إدارة الجودة الشاملة باألداء المتمي . جودة الشاملة على األد، كما أثر الإليجاد 
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 :المقدمة 0.2 
مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل  أداء تطوير" بحث سبل إلى الحالية الدراسة تهد 

 عدد من الدراسات على الباحث إطالع خالل ومن، "الجودة الشاملة إدارةالفلسطينية في ضوء معايير 
 والتي واألجنبية المحلية والعربية الدراسات من مجموعة الباحث لاو يتنس، الدراسة الصلة بموضع ذات
 هاأدوات وتحديد الدراسات هذه استقصاء خالل من وذلك، العلمية بالجوانب دعم البحث في تسهم

الدراسات ) إلى الدراســـــات مجموعة تقســــيم تم وقد، بها خرجت التي والتوصيات ومنهجيتها والنتائج
األقدم على النحو  إلى ثحدوفق ترتيب  مني من األ (الدراسات األجنبية –الدراسات العربية  –الفلسطينية 

 :التالي

 الفلسطينية الدراسات 2.2
ضوء  في تطويرها وسبل األقلد جامعة في التميز إدارة واقع" ( بعنوان2013)سهمود،  دراسة .0

 "EFQMتميزلل روبيو األ  النموذج
 تطويرها وسبلبقطاع غ ة  األقصى جامعة في التمي  إدارة واقع عن الكش  إلى الدراسة هدفت

 يةشرافاإل الوظائ  أصحاب نظر وجهاتخالل  من ذلك تم حيث ،EFQM للتمي  روبيو األ النموذج وفق
داريو  أكاديمية األقسام رؤساء والوحدات، الدوائر مدراء الجامعة، مجلس أعضاء)  الدراسة تاعتمدو  ،(ةا 

( 116) بلغ الذي الدراسة لمجتمع الشامل الحصر أسلوب استخدام تم و التحليلي، الوصفي المنهج على
 . للدراسة أداةك ليةو األ البيانات جمع في ستبانةاإل تاستخدمو  مفردة،

 في، المتمثلة التمي  إدارة لعناصر األقصى جامعة تطبيق مستوى أن إلىوقد توصلت الدراسة 
 نظر وجهات في إختال  وجود عدمو (، %60) عن يقل EFQM للتمي  روبيو األ النموذج ضوء

المستوى ) ع ي للمتغيراتت النموذجهذا  عناصر تطبيق مستوى حول يةشرافاإل الوظائ  أصحاب
 .الخدمة لسنوات يرجع إختال ، بينما هنالك (الوظيفي، التخصص، المؤهل العلمي

 من للتأكد وتوضيحها المستهدفة الفئة رضا مدى من التحقق مؤشرات تع ي بصت الدراسة أو و  
 والتمكين الوظيفي التطوير من كل   عن العاملين رضا قياس مؤشرات تع ي ، و عليها المؤثرة العوامل

 على العاملين تشجيع مستوى رفع على الجامعية القيادة تعمل أن ، وضرورةالعمل وعالقات والمشاركة
 .شطتهاأن وتطوير الجامعة وغايات أهدا  تحقيق

مدخالت النظام التدريبي علد مخرجات العملية التدريبية في  أثر" ( بعنوان4100)حلس،  دراسة .4
 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل".

مدخالت النظام التدريبي على مخرجات العملية التدريبية في  أثرعلى  التعر  إلى الدراسة هدفت
الخروج بتوصيات تعمل على تحسين مدخالت لو ارة العمل في قطاع غ ة، و مراك  التدريب المهني التابعة 
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ر الدراسة ومعرفة او من خالل دراسة مح مخرجات العملية التدريبية النظام التدريبي بما يسهم في رفع جودة
 استخدام، وتم الوصفي التحليليالباحث المنهج  استخدم ها على مخرجات العملية التدريبية.تأثير مدى 
 ( موظ .11جتمع الدراسة البالغ عدده )بطريقة المسح الشامل لم إستبانة

سلبي مباشر لمدخالت النظام التدريبي المتمثلة في  تأثيرد و وج إلىوقد توصلت الدراسة 
)المدرب، المتدرب، المحتوى التدريبي، البيئة التدريبية( على جودة مخرجات العملية التدريبية في مراك  

 التدريب المهني التابعة لو ارة العمل بغ ة. 
بجودة مخرجات العملية التدريبية عن طريق معالجة نواحي  رتقاءضرورة اإلب صت الدراسةأو و 

القصور في مدخالت النظام التدريبي، والعمل الجاد على تحسين نظام الرواتب والحواف  الخاص 
رشادبالعاملين، وتقديم خدمات توجيهية و  بضرورة صت أو  وبعد التدريب، كما أثناءية للمتدربين قبل و ا 

 في إعداد وتطوير المناهج.  تشكيل لجنة متخصصة

 مدارس محافظة في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة" ( بعنوان4100، عبده) دراسة .1
 "فيها المديرين نظر وجهة من نابلس

 المدارس الفلسطينية في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة على التعر  إلى الدراسة هدفت

 التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة تاستخدمذلك   ولتحقيق ،فيها المديرين وجهة من نابلس محافظة في

 الوطنية السلطة لكل  من التابعة نابلس مدارس محافظة ومديرات مديري جميع يضم مجتمع في أجريتو 

 .مفردة (132) مكونة من عينة اختيار تم، و ومديرة اً مدير  (227) عددهم والبالغ الغوث، ووكالة الفلسطينية،
، المجاالت جميع في  الجودة إدارة لمعايير متوسطة تطبيق درجة وجود إلىوقد توصلت الدراسة 

 محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معاييرو  الداللة مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروق وجود دموع

 العلمي، التخصص، السلطة المؤهل ،الجنس اتلمتغير  تع ى فيها، والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس

 معاييرفي تطبيق  الداللة مستوى عند ةإحصائي داللة ت ذا فروق وجود إلى، كما توصلت الدراسة المشرفة

 .سنوات 5 من قلاأل الخبرة فئة ولصالح الخبرة، سنوات لمتغير تع ى الشاملة الجودة إدارة
 المجتمع مستوى على بالتماي  واالعترا  للمكافآت، وسياسات نظام وضع ضرورةبصت الدراسة أو و 

 لترقيات التنظيمية اللوائح وضع أهمية إلى ضافةباإل ي،ساساأل التعليم بين مؤسسات والوطني المحلي

 .المهنة في والعطاء والخبرة واإلبداع نجا إلا أساسعلى  المعلمين

مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مد  مواءمة مخرجات " ( بعنوان4100، )عيسد دراسة .2
 ".ة لمتطلبات سوق العمل المحليفي قطاع نغز 
لتعر  على مدى مواءمة مخرجات مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل إلى ا لدراسةا هدفت

كفاءة ، الدراسة )أعداد الخريجين اورمن خالل دراسة مح ،بقطاع غ ة لمتطلبات سوق العمل المحلي
 التدريب الميداني( ومتطلبات سوق العمل المحلي.، التخصصات المطروحة، البرامج التدريبية، الخريجين
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من  عينة عشوائية طبقيةالتي إستهدفت  ستبانةاإل ماً ستخدم ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي اعتمدو 
( طالب وطالبة من خريجي مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل بقطاع غ ة من عام 308)
 طالب وطالبة. (5397)البالغ عددهم  م(2050)حتى عام  م(2000)

كفاءة ، من: أعداد الخريجين ة بين كل  إحصائيوجود عالقة ذات داللة  إلى وقد توصلت الدراسة
المحلي في  التدريب الميداني ومتطلبات سوق العمل، خصصات المطروحةالت، البرامج التدريبية، الخريجين

ت عليها الدراسة كانت اعتمدر التدريب المهني التي او أن محكما توصلت إلى  ،مراك  التدريب المهني
إيجابي على متطلبات سوق العمل بنسبة جيدة فيما عدا أعداد الخريجين التي أثبتت  أثر جميعها لها

 سلبي. تأثيرلها  أن الدراسة

برامج تدريب دورية تخصيص و, نشر الوعي بأهمية دور التدريب المهنيب الدراسة صتأو و 
 سوق إحتياجاتوبما يتناسب مع ، نتاجاإلتناسب مع التطورات التكنولوجية في تقنيات يللمدربين بما 

المهني في الو ارة والدول يات شراكة بين التدريب إتفاقعقد و , المنهاج بتطويره، ورفع مستوى العمل
 ه الدول في مجال التدريب المهني.من تجارب هذ ستفادةالمتقدمة لإل

 دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين"" بعنوان( 4111، )الحداد دراسة .2
 للمتدربينعمل  فرص خلق في والمهني التقني التدريبر التعليم و دو  على التعر  إلى لدراسةا هدفت

 . التقني التدريب تحسين وتطوير على تعمل بتوصيات الخروج لةو اومح، نرواو األ – غ ة تدريب كلية في
مفردة من مجتمع العينة البالغ عددهم  (355) وبلغ عدد العينة ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة تاعتمدو 
 خريج. (5626)

، المنهاج، كل  من: التخصصات بين ةإحصائي داللة ذات عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد
 عمل للمتدربين فرص خلقو  التدريب بعد ما خدمات، الميداني التدريب، والمستل مات التقنيات، المدربين

 .م(1111) حتىم( 1111) العام من نرواو األ – غ ة تدريب كلية في
 خلق من أعلى مستوى إلى التقني والمهني للوصول التدريب وتطوير تحسينبصت الدراسة أو و 

 ودراسة، المطروحة التخصصات دراسة وذلك من خالل نرواو األ – غ ة تدريب كلية في العمل فرص
 مهنية تخصصات صت بضرورة تطويرأو  كما، من التخصصات لألعداد حاجته حيث منجيدًا  السوق

تاحةو ، اثنإلمناسبة ل السوق لدراساتتبعاً   في للمساهمة ذلك كل، للذكور متاحة هي كما اثنإلل الفرصة ا 

 .بنوعيهما عمل للمتدربين فرص خلق

 نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في ةدارياإل الجودة واقع"بعنوان ( 2008عامر،  أبو) دراسة .1
 ".تطويره وسبل يندارياإل

في محافظات غ ة  الفلسطينية الجامعات في ةدارياإل الجودة واقع على التعر  إلى لدراسةا هدفت
 مجتمع تكون وقد التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة تاستخدمو  تطويره، وسبل يندارياإل نظر وجهة من
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 األ هر،) جامعات في( إداري ،إداري أكاديمي) وظيفي مسمى يحملون ذينال الموظفين جميع من الدراسة
 .للدراسة أداةك ستبانةاإل تاستخدمو  ،مفردة( 280) عددهم والبالغ ،(المفتوحة القدس األقصى، ية،اإلسالم

 في غ ة محافظات في الفلسطينية الجامعات في ةدارياإل الجودة توافر إلىوقد توصلت الدراسة 
بين تقديرات  ةإحصائي داللة ذات فروق دبدرجة متوسطة، ووجو  العينة أفراد لدى الدراسة أداة مجاالت

 ال، ولكن  الجامعة لمتغير تع ى الفلسطينية الجامعات في ةدارياإل الجودة توافر حول يندارياإل عينة أفراد
 الجامعات في ةدارياإل الجودة توافر في يندارياإل عينة أفراد تقديراتبين   ةإحصائي داللة ذات فروق توجد

 (.الخدمة سنوات العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى) لمتغيرات تع ى الفلسطينية
 في والعاملين ةدارياإل القيادات لدى ةدارياإل الجودة بمفهوم الوعي  يادةبصت الدراسة أو و  
 الجودة حلقات خالل من القرارات اتخاذ في المشاركة دائرة توسيعو ، الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات

 تدريبية برامج وتوفير البشرية الموارد إستثمار على العملو ، الموظفين وتمكين الصالحيات ومنح
 .الجامعة في والعاملين ينداريلإل المهنية للتنمية متخصصة

 إدارةواقع التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير " ( بعنوان4111، نةو عال ) دراسة .7
 ".الجودة الشاملة

 إدارةت الفلسطينية في ضوء معايير التعر  على واقع التعليم في الجامعا إلىلدراسة ا هدفت
 ستبانةاإلمعتمدًا ، لوصفيالمنهج ا استخدامالجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حيث تم 

في جامعات محافظات الضفة تفرغين وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس الم، للدراسة أداةك
 .اً عضو  (111)عددها عينة  اختيار، تم اً عضو  (1111)البالغ عددهم الغربية النظامية و 

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية متوسطة،  إدارةن درجة تحقيق أ إلى وقد توصلت الدراسة
وجود فروق في واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير  إلى كما توصلت الدراسة

 . كما توصلت إلىالمؤهل العلميمتغير  إلى الجودة الشاملة كما يراها أعضاء هيئة التدريس تع ى إدارة
الجودة الشاملة كما  إدارةعدم وجود فروق في واقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير 

 .والجامعة، والخبرة، ونوع الكلية، اإلجتماعييراها أعضاء هيئة التدريس تع ى لمتغيرات النوع 
ه تحرص أن كما، القرارات اتخاذعاملين بمشاركة إتاحة الفرصة لكافة البضرورة صت الدراسة أو و 

الم يد من الدراسات في مجال  إجراء، ضرورة الخدمة دورياً  أثناءالجامعات على تقويم برامج التدريب 
 .التعليمية في فلسطين الجودة الشاملة على المؤسسات

الجودة الشاملة علد السياسات التنافسية  إدارةتطبيق نظام  أثر" ( بعنوان2008)قنديل،  دراسة .1
 "دراسة تطبيقية علد منشآت القطاع اللناعي في قطاع نغزة –في المنشاة اللناعية

الجودة الشاملة كمتغيرات مستقلة على  إدارةمتغيرات نظام  أثرالتعر  على  إلىلدراسة ا هدفت
الباحث المنهج الوصفي  استخدموقد  في المنشآت الصناعية الفلسطينية،السياسات التنافسية المتبعة 
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 العليا دارةاإل في العاملين من الدراسة مجتمع تكون، و لجمع البيانات أداةك ستبانةاإل اعتمد، كما التحليلي
 على الحاصلة ، والمنشآت(ISO9000)الدولية  المواصفات شهادة الحاصلة على الصناعية المنشآت في

 تم ترشيح الفلسطينية، حيث والمقاييس المواصفات مؤسسة من شرا اإل الفلسطينية وعالمة الجودة عالمة
الفلسطينية،  للصناعات العام تحادواإل الفلسطينية والمقاييس المواصفات مؤسسة قبل من منشأة (41) 

  العليا. دارةاإل أفرادمفردة من  (111)على  اشتملت ،عمدية قصدية عينة بأنها الدراسة عينة تتمي و 
الجودة  إدارةام من قبل المنشآت الصناعية بمتغيرات نظام إهتمأن هناك  إلىوقد توصلت الدراسة 

ت الدراسة وجود أظهر تة، كما او متف إيجابيةهذه المتغيرات بدرجات ومستويات  أغلبالشاملة وتطبيق 
ها الباحث في عتمدإالجودة الشاملة التي  إدارةة بين جميع متغيرات نظام إحصائيعالقة ذات داللة 

 الدراسة والسياسة التنافسية المتبعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية.
الجودة الشاملة،  أبعادام والوعي بضرورة تطبيق كافة هتم يادة اإلبضرورة صت الدراسة أو و  
 .لميالعا ياإلقتصادل يادة قدرتها التنافسية بشكل يتفق مع متطلبات النظام  تسعي المنشآت أن وضرورة

 الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية إدارةمعوقات تطبيق " بعنوان (3118 ،مدوخ) دراسة .9
  ."بمحافظات نغزة وسبل التغلب عليها

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية  إدارةالتعر  على معوقات تطبيق  إلى لدراسةا هدفت
والهيئة ، ةداريالهيئة اإلوهي  الدراسة ، وحدد الباحث متغيراتبمحافظات غ ة وسبل التغلب عليها

 الباحث المنهج الوصفي استخدم، و والخدمة المجتمعية، والبحث العلمي، والمنشأة الجامعية، التدريسية
تكون مجتمع الدراسة من جميع عمداء ورؤساء األقسام ورؤساء لجان الجودة في الجامعات و  ،التحليلي
، فرداً  (111)والبالغ عددهم  (م1111 –م 1111)األقصى( للعام الدراسي ، األ هر، يةاإلسالمالثالث )

 .للدراسة أداةك ستبانةاإلالباحث  استخدمالمسح الشامل، كما  أسلوبالباحث  استخدمو 
وافتقار أعضاء ، القرارات اتخاذهناك درجة عالية من المرك ية في  أن إلى وقد توصلت الدراسة

ضع  سعي و ، وا دحام القاعات الدراسية بالطالب، الجودة الشاملة إدارةالكافية بالهيئة التدريسية للمعرفة 
 .إليجاد فرص عمل لخريجيها اتالجامع

العمل الجاد على نشر ثقافة ، القرارات الجامعية اتخاذالحد من المرك ية في باسة صت الدر أو و 
وتع ي  البحث ، القاعات الدراسية الجودة الشاملة للمؤسسات التعليمية والعمل على تهيئة إدارةمفهوم 
 ر وحدة ضمان الجودة في الجامعات.تفعيل دو ، ام بالخريجينهتموكذلك اإل، العلمي

السلطة الوطنية الفلسطينية  الجودة الشاملـة في وزارات إدارةواقـع " بعنوان (4111، الدقي) دراسة .11
 ."في قطاع نغزة

الجودة الشاملة وتقصي مراحل تطورها في  إدارةإلقاء الضوء على مفهوم  إلىلدراسة ا هدفت
لىو ، القطاع الحكومي الجودة الشاملة ومستوى وعي الموظفين في و ارات  إدارةالتعر  على واقــع تطبيق  ا 
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 أداةك ستبانةاإل استخدمكما ، المنهج الوصفي التحليليالباحث  استخدامو  ،السلطة الوطنية الفلسطينية
 رئيس ةجدر  من حكومية، و ارة (11) في موظ ( 1111) على الدراسة مجتمع اشتملو  ،لجمع البيانات

 ممثلة لمجتمع الدراسة. موظ ( 111) شملت طبقية عشوائية عينة اختيار وتم فأعلى، قسم
الجودة  إدارةطويلة المدى تهد  لتطبيق  إستراتيجيةعدم وجود خطة  إلى وقد توصلت الدراسة

الجودة  إدارةالعليا بتطبيق مفهوم  دارةورغبة لدى اإل إقتناعوجود و  ،الشاملة في و ارات السلطة الفلسطينية
العليا بعمليات التحسين والتطوير لتطبيق  دارةودعم اإل إلت امتدني درجة ت الدراسة أظهر كما ، الشاملة
ي وع ضع و ، على بناء فرق العمل في حل المشكالتالعليا  دارةاإللم تعتمد  ،الجودة الشاملة إدارةمفهوم 

 الجودة الشاملة. إدارةالموظفين بمفهوم 
، ضرورة توفير وتخصيص الموارد المالية لنشر وتطوير الجودة في الو اراتبصت الدراسة أو و 

دراسة  كما أوصت بوجوب ،ة المعمول بها في الو اراتداريمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات اإلو 
يجاد الحلول لتجنبها، في الو ارات الجودة الشاملة إدارةمعيقات تطبيق  ضرورة  يادة التنسيق مع و ، وا 

 .لرسم سياسة واضحة المعالم الجهات األكاديمية والمراك  التدريبية المتوفرة

 ضوء ية فياإلسالم الجامعة في اإلستراتيجي التخطيط واقع" (، بعنوان4111)الدجني،  دراسة .00
 الجودة". معايير

 من ، بغ ة يةاإلسالم الجامعة في اإلستراتيجي التخطيط واقع على التعر  إلى لدراسةا هدفت
 والجودة عتمادلإل لوطنية الهيئة أقرتها التي الجودة معايير ضوء في اإلستراتيجية الخطة تحليل خالل

 التخطيط مفهوم وضوح لمدى الدراسة تعرضت وقد ، فلسطين في العالي التعليم لمؤسسات والنوعية
 الوطنية الهيئة نموذج تضمنها التي المعتمدة الجودة معايير توافر ومدى ممارسته ومدى اإلستراتيجي

 ومنهج ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدمو  .العالي التعليم لمؤسسات والنوعية والجودة عتمادلإل
 البالغ والجودة، التخطيط وفريق ، الجامعة إدارةعبارة عن  الدراسة مجتمعحيث كان  المحتوى، تحليل
 مكونة بؤرية لمجموعة ورشة وعقدبحث،  أداةك ستبانةاإل استخدامبالباحث  قامو   ( عضوًا،111) عددهم

 . الخطة محتوى لتحليل ، مختلفة ودوائر كليات من الجامعة أساتذة من عشرة من
 بدرجة الجامعة إدارة لدى اإلستراتيجي للتخطيط العام المفهوم وضوح إلى الدراسة توصلت وقد

 للجامعة اإلستراتيجية الخطة مكونات في والنوعية والجودة عتمادلإل الوطنية الهيئة معايير توافرو  ،مرتفعة
 رضا عدمو  ،هدا واأل والرسالة الرؤية جوانب بعض صياغة في ضع  بصورة مرتفعة، بينما كان هنالك

 للمنهاج داعمةال شطةألنا ومرافق ، والمختبرات القاعات جودة عن الجامعة إدارة
 ، للجامعة اإلستراتيجية الخطة إعداد عند ومبادئها الجودة إستراتيجية تبنيبصت الدراسة أو و 
 معايير تطوير، و اإلستراتيجي التخطيط وأهمية بمفهوم العاملين لدى تنظيمية ثقافة بناء إلى والسعي

 وتنسجم مراحلها كافة في اإلستراتيجي التخطيط عملية لقياس تصلح ومعتمدة واضحة أداء ومؤشرات
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 المدرسين، وأعداد يتناسب بما وأعدادهم الطلبة قبول نسب مراعاةهمية صت بأأو  ، كماالجودة ومعايير

 ضرورة و ، المجال هذا في العالي التعليم وو ارة الوطنية الهيئة بمعايير لت امواإل ،قوالمراف المادية واإلمكانات

 .الدراسة لتهااو تني الت المعايير وتطبيق المرافق تحسين على والعمل ةدارياإل والخدمات الجودة دعم

ي معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني ف" ( بعنوان4111، راضي) دراسة  .11
 ."محافظات نغزة وسبل التغلب عليها

التعر  على المعوقات التي تواجه مؤسسات التعليم التقني في محافظات غ ة  لىإلدراسة ا هدفت
 تمكما  ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي تاستخدمو تغلب عليها، سبل الالجودة الشاملة و  إدارةفي تطبيق 
ميع العمداء ونوابهم ورؤساء األقسام وأعضاء لجان المكون من ج الدراسة لمجتمع شامل مسح استخدام

 المقابالت بعض إلى ضافةباإل موظ ، (111) البالغو  ،الجودة في الكليات التقنية في محافظات غ ة
 .الشخصية

 إدارةالعينة بتحديد معوقات تطبيق  أفراد استجاباتعدم وجود فروق في  إلى وقد توصلت الدراسة
، الجنسو ، سنوات الخبرةو  ،ي تع ى لمتغيرات المسمى الوظيفيالجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقن

الجودة الشاملة في مؤسسات  إدارةالعينة بتحديد معوقات تطبيق  أفراد استجاباتتوجد فروق بين بينما 
 والمؤهل العلمي. شرا جهة اإل التعليم التقني تع ى لمتغير اسم الكلية ومتغير

توفير و  ،كوادرهاضرورة تفعيل وحدة الجودة في الكليات التقنية وقيادتها و صت الدراسة بأو و 
ام بنشر ثقافة الجودة الشاملة وتع ي  مفاهيمها لدى العاملين بالكليات هتمواإل، متطلبات بيئة الجودة

 العاملين في كافة المجاالت من خالل التدريب والتأهيل المناسبين. رفع كفاءة وخبرة أهمية،التقنية

 الدراسات العربية: 1.2
 الشاملة الجودة إدارة معايير ضوء في الجامعي داءاأل تقييم" بعنوان (4100الحراحشة، ) دراسة .0

 . البيت" آل جامعة في ينداريالعاملين اإل نظر وجهة من
 العاملين نظر وجهة من الشاملة الجودة إدارة ضوء في الجامعي داءاأل تقييم إلى لدراسةا هدفت

 والمسمى ،الخبرة وسنوات ،العلمي والمؤهل ،اإلجتماعي النوع من كل أثرو  ،البيت آل جامعة في يندارياإل
 التحليلي المسحي الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث اتبعو  .الجامعي داءاأل تقييم على ،الوظيفي

 للعام البيت آل جامعة في يندارياإل العاملين جميع من الدراسة مجتمع وتكون، ستبانةاإل استخدامب
 .موظ  (111) الدراسة عينة بلغت حيث، موظ  (111) عددهم والبالغ م(1111 - 1111)  الدراسي

 كما. متوسطة تقدير بدرجةقد جاء  الجامعي داءاأل تقييم مستوىأن  إلى الدراسة توصلت وقد
 إدارة ضوء في الجامعي داءاأل تقييم مستوى في ةإحصائي داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة تأظهر 
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 ،العلمي والمؤهل ،اإلجتماعي النوع متغير إلى تع ى يندارياإل العاملين نظر وجهة من الشاملة الجودة
 .الوظيفي والمسمى ،الخبرة وسنوات
 وفوائد بأهمية الوعي لنشر الجامعة في يندارياإل العاملين جميع تدريب بضرورة  الدراسة صتأو و 
 إدارة معايير تطبيق تساند التي والبشرية المادية اإلمكانات توفير على العمل، و الشاملة الجودة إدارة تطبيق
 مع يتفق بما الجامعة مخرجات تقييمو  الجامعة تقدمها التي للبرامج مستمر تقييم، وأهمية الشاملة الجودة

، والترقيات التعين معايير في خاصة العاملين تقييم في موضوعية معايير تباعوا   ،العمل سوق إحتياجات
 .نياو التع العمل وتشجيع دارياإل العمل في الالمرك ية تطبيق إلى ضافةباإل

 دراسة المالي داءاأل تحسين في هاأثر و  الشاملة الجودة إدارة" (، بعنوان4101)الدعاس،  دراسة .4
 ية التجارية"األردنلارف الم من عينة في تطبيقية

 أهدا  ولتحقيق .المالي داءاأل تحسين في الشاملة الجودة إدارة أثر تحديد إلى لدراسةا هدفت 
، يةاألردن التجارية المصار  في العاملين من عينة على وتو يعها إستبانة بتطوير الباحث قام الدراسة

 التجارية البنوك في العاملين جميعمن  الدراسة مجتمع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون استخدمو 
 خمسة اختيار تم وقد، اً بنك 13 عددها والبالغ م(،1111) لعام يةاألردن المالية راقو األ سوق في المسجلة

عينة عشوائية  اختياروقد تم  ،الدراسة مجتمع من %(11ل)يمث وهذا الدراسة، عينة لتكون البنوك هذه من
 مفردة. (111)جمالية مفردة ، وبذلك كانت العينة اإل (11)من كل بنك عددها 

 الجودة إدارة أبعاد  أهمية يةاألردن التجارية المصار  في العاملين إدراك إلىالدراسة  توصلت وقد
 وتحسين الشاملة الجودة إدارة أبعاد من كل بين  يةإرتباط عالقات جود، و المالي داءاأل تحسين في الشاملة

 أبعادتدريب العاملين في المصار  على تطبيق  أهميةو  ،يةاألردن التجارية المصار  في المالي داءاأل
 الجودة إدارة أبعاد تطبيق مستويات متوسطات بين عالقة ه ال يوجدأن إلى ضافةباإلالجودة الشاملة،  إدارة

 والمستوى التعليمي. والعمر، الجنس، الشخصية مثل،  ى للمتغيراتتع الشاملة
 دورات بعقد خاص بشكل المصرفية والمؤسسات عام بشكل المؤسسات تقوم بأن الدراسة صتأو و 
 .الشاملة الجودة إدارة تطبيق في العاملين إشراك ضرورة، و لديها للعاملين تدريبية

ها علد تأثير و الجودة الشاملة  إدارةتطبيق معايير ب لتزاممد  اإل " ( بعنوان2010، عتيبي)ال دراسة .1
 .الموارد البشرية في الحرس الوطني الكويتي" أداءمستو  
 العاملين أداء مستوى على الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق أثر عن الكش  إلى لدراسةا هدفت

 عينة تصور في ختال إلا على التعر  إلى ضافةباإل الكويتي، الوطني بالحرس البشرية الموارد إدارة في
 إستبانة بتصميم الباحث قام. وقد والرتبة العمر إختال ب الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق الدراسة
 العاملين من فرًدا (11من ) الدراسة، المكونة عينة من ليةو األ لجمع المعلومات وذلك فقرة (35) تشمل
 .الكويتي الوطني بالحرس البشرية الموارد إدارة في
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دارةو ، القيادة معيار تطبيق مستوى أن إلىالدراسة  توصلت وقد  كفاءة  يادة ومعيار العمليات ا 
 المستفيدين رضا تحقيق معيار تطبيق مستوى وكان ،اً مرتفع كان البشرية الموارد إدارة في العاملين
 أداء مستوى أن النتائج تأظهر و ، متوسًطا البشرية الموارد إدارة في المقدمة الخدمات جودة وتحسين
 ذو أثر وجودت النتائج أظهر ، كما متوسًطا كان الكويتي الوطني بالحرس البشرية الموارد إدارة في العاملين
 إختال  وجود عدم ، وكذلكالعاملين أداء على ومنفردة مجتمعة الشاملة الجودة إدارة لمعايير معنوية داللة
 ختال إل تبًعا الشاملة الجودة إدارة معايير لتطبيق الدراسة عينة نظر وجهات في ةإحصائي لةالد ذو

 . والرتبة العمر
 البشرية الموارد إدارةب العاملين بين الشاملة الجودة تطبيق على العملضرورة ب الدراسة صتأو و 
 الموارد إدارة خدمات من دونالمستفي يقدمها التي المعلومات من ستفادةاإلو  ،الكويتي الوطني بالحرس
 .الخدمات وتطوير تحسين في البشرية

الجودة الشاملة علد قطاع التعليم الفني  إدارةإمكانية تطبيق " بعنوان (2009، المقرمي) دراسة .2
 ."والتدريب المهني في اليمن

 ،المهني والتدريب الفني التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية بحث إلى لدراسةا هدفت
 المطلوبة الحداثة مع يتواكب وبما المجتمع في المهمة الفئة بهذه للنهوض النظام هذا مساعدة ومدى
 ،التحليلي الوصفي الدراسة منهج الباحث اعتمدو  .واإلقليمي المحلي العمل سوق في المنافسة على والقدرة

الشامل لعمداء المعاهد ووكالئهم ومديري  المسح أسلوب مستخداو  ،للدراسة أداةك ستبانةاإل مستخدماً 
تتكون من  عشوائية ةعين اختيارو  ،عدن في المهني والتدريب الفني التعليم في اإلدارات ورؤساء األقسام

 .(111لغ )البا من مجتمع الدراسة ( مفردة بما111) بلغت مدربين في المعاهد المهنيةالمن  (11%)
 ،عام بشكل الشاملة الجودة إدارة بنظام دارةاإل وعى في ضع  وجود إلى الدراسة توصلت وقد

 الدراسة توصلتكما ، الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية يخص بما العاملين آراء ب تأخذ ال دارةاإلوأن 
كما يوجد ضع  في التأهيل ، لتطور العلمي والتكنولوجي الحديثلالمناهج الحالية   عدم مواكبة إلى

لال مة في الورش ا دواتاألو  المعدات قلةة و لكترونيافر وسائل الشرح اإلقلة تو و  ،العملي للمدربين
، وعدم خضوع المعاهد لشروط السالمة المهنية، وسائل اإليضاح غير مناسبة لقدمها أن كما، والمعامل

 .الجودة الشاملة إدارةوجود صعوبات لتطبيق نظام و 
 أن كما، الجودة الشاملة من خالل الدورات التعريفية بمفاهيمها إدارةنشر ثقافة ب الدراسة صتأو و 

 وتحديث المناهج الحالية بصورة مستمرة لتواكب التطور العلمي، الجودة الشاملة إدارةهناك ضرورة لتطبيق 
 ضرورة الحد من المرك ية، متطورةالمعدات الحديثة و ال جه ةاألر وتوفي، المدربينالتكنولوجي وتأهيل و 

شروط السالمة والصحة طبيق بت لت امبأهمية العمل على اإل الدراسةصت أو  كما، وتفويض الصالحيات
عادة و المهنية،   .يةمعنو الو  ةماديالصر  المكافآت التشجيعية و  ،لعاملين فيهااالنظر في نظام مرتبات ا 
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 إدارةالكلية التقنية العليا في مسقط في ضوء  إدارةتطوير " نوان( بع4111، الساليمة) دراسة .2
 ".الجودة الشاملة

 تتطلبها التي الفنّية الكوادر إعداد في بمسقط العليا التقنّية الكلّية ردو  إبرا  إلى لدراسةا هدفت
 الشاملة الجودة إدارة مفهوم وتوظي ، مانع   بسلطنة التقني التعليم وتطّور نشأة ضوء في التنمية خطط
 مجتمع تكونالوصفي،  المنهج الباحثة تاستخدمو ، العليا التقنّية الكلّية إدارة لتطوير أساس كمدخل
العينة فكانت عشوائية حيث أما  أكاديمي، (111)و  إداري (111)العاملين بالكلية وعددهم  من الّدراسة
 أداةك ستبانةاإل الباحثة تاعتمدو  ،المجتمع هذا من (%11) بنسبة اً أكاديمي (111)و اً إداري (11)شملت 
 .البيانات لجمع

الجودة الشاملة  إدارةونقص من قبل العاملين في فهم  امإهتمقلة إلى وقد توصلت الدراسة 
في الخدمات  هنالك تدني أن كما، ومتطلبات العمل الفعلّية بالكلّية إحتياجاتوالتعامل معها بما يخدم 

وضع  ام والتركي  المحدودين تجاههتماإل إلى ضافةباإل ،األكاديمّية التي تخدم عملّية التعليم والتعلم
 الوضوح عدم وربما ،التنظيمي الهيكل في العاملين دوارأ غموض، و بالكلية للبحث العلميّ  إستراتيجية

 .البشرية الموارد وتطوير ستقطاباإل ومعايير الموضوعة الخطط وشمل امتد قد أيضاً 
لجميع  ّيةساسها المستقبلية األإحتياجاتفي ضوء  اإلستراتيجيةالخطط  إعدادسة بصت الدراأو  وقد
تطوير و  ،ها الفعلّية والعملّيةإحتياجاتاألكاديمّية في ضوء  دارةوالتركي  على تطوير اإل، عليممكونات الت

المعلومات والتقنيات الحديثة التي تخدم  ظمةأن على تطويروالتركي  ، الكلّية دارةالهيكل التنظيمّي إل
، والعمل على تطوير الموارد البشرّية نشر ثقافة الجودة الشاملةب امهتماإل إلى ضافة، باإلات العمليةجراءاإل

ير دائرة ضمان وضبط تطو و ، تدريب والتعليم المناسب والمستمربجميع مستوياتها من خالل توفير ال
 الجودة الشاملة. إدارةالجودة الشاملة الذي يرك  على تطبيق فلسفة وثقافة  إدارةمرك   تصبحالجودة ل

المملكة العربية  إنضمام مستقبل التدريب التقني في ضوء" ( بعنوان4111، )أحمد دراسة .2
 السعودية لمنظمة التجارة العالمية".

 نضمامإلالتقنية بالمملكة في ضوء امناقشة مستقبل التدريب التقني في الكليات  إلىلدراسة اهدفت 
لمنظمة التجارة العالمية وذلك بتقديم خطة مقترحة للتدريب الثنائي بين الكليات التقنية وشركات القطاع 

الباحث في  استخدمو  الذي ينتهي بتوظي  الخريجين في شركات القطاع الخاص. ،الخاص الصناعي
 .( مفردة111والبالغ عددهم )بين على عينة من المتدر  إستبياندراسته المنهج الوصفي التحليلي وأجرى 

بهذا النوع من  لتحاقاإلمن المتدربين موافقون على  (%11)أن  إلى الدراسة توصلتقد و  
ات في تكون المرتب أن سو  يكونوا ملت مين وجادين في العمل في هذا النظام بحيث (%11)و، التدريب
جلي ية لمواجهة نإلمن المتدربين يفضلون الدراسة باللغة ا (%11)، دوالر (1111 -1111)حدود 

حتياجاتمتطلبات و   سوق العمل. ا 
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، لجنة لمناقشة ومتابعة مستقبل التدريب والعمل التقني في المملكة ءإنشا ضرورةصت الدراسة بأو و 
مة بين ءالمواو ، ولين ب يادة رواتب الفنيين خريجي الكليات التقنية في القطاع الخاصؤ التوصية لدى المسو 

حتياجاتالتخصصات في الكليات التقنية و  وجعل الدراسة بالكليات التقنية باللغة ، سوق العمل الفعلي ا 
 .جلي يةنإلا

مخرجات نظام التعليم الفني والتدريب المهني في اللناعة،  أثر" ( بعنوان4111، القرشي) دراسة .1
 .دراسة تطبيقية علد القطاع اللناعي في محافظتي عدن وتعز بالجمهورية اليمنية"

مخرجات نظام التعليم الفني والتدريب المهني على القطاع  أثردراسة  إلى لدراسةا هدفت 
ًا، لجمهورية اليمنية كمًا ونوعمن خالل تقييم تطور نظام التعليم الفني والتدريب المهني في ا الصناعي،

 ( من111مستهدفًا عينة من المدراء بلغت )الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الحالة،  استخدمو 
 أداةك ستبانةإلا الباحث استخدم، و ( مصنعًا في محافظتي عدن وتع 11)من  مجتمع الدراسة المكون

 .دراسةلل
عداد الوحدات  أهدا األعمال في وضع  أصحابمشاركة  إلىوقد توصلت هذه الدراسة  وا 

ممثلي القطاع  اختيار ألنالتدريبية للمنهج الدراسي لنظام التعليم الفني والتدريب المهني غير فعالة 
عدم مالئمة مخرجات نظام التعليم الفني والتدريب المهني مع متطلبات ، و غير موفق غالباً الخاص 
المبحوثة( )العالقة بين إدارات المصانع في ضع  هنالك  ،األعمال في القطاع الصناعي أصحاب

 ا يؤثر سلبًا على تشغيل الخريجين.ممومكاتب التشغيل 
األعمال  أصحابمع  التعليم الفني والتدريب المهني و ارةحث صت الدراسة بضرورة أو و 

ام الجاد من قبل و ارة التعليم الفني هتماإلو عمليات التخطيط، تفعيل مشاركتهم في  أجلالصناعيين من 
المدربين المؤهلين للتدريب مع ربط  لكوكذ ،والتدريب المهني بتوفير المعدات والتجهي ات الحديثة الال مة

مطلوبة وفقًا للتخصصات ال نتاجاإللتدريب المهني بالتطبيق العملي في مواقع العمل و التعليم الفني وا
بمعلومات كافية عن  األعمال الصناعيين أصحابضرورة ت ويد و ، القطاع الصناعي حتياجاتإل

 المهني. التعليم الفني والتدريب مخرجات

ية األردنالجودة الشاملة في الشركات  إدارةتطبيقات " ( بعنوان4111، نةو العال السالم و دراسة ) .8
 ."البرمجيات للناعة

ها على مستوى جودة أثر التعر  على مدى تطبيق عناصر الجودة الشاملة و  إلىلدراسة ا هدفت
 إدارةية لصناعة البرمجيات وكذلك التعر  على طبيعة العالقة بين عناصر األردنالبرمجيات في الشركات 

فيها  استخدموقد ، ت الدراسة المنهج الوصفي التحليلياعتمدو ، البرامجالجودة الشاملة ومستوى جودة 
البالغ عددها  األردنوشملت العينة جميع شركات صناعة البرمجيات في ، المسح الشامل أسلوبالباحث 

 . مفردة (111)مستهدفًا عينة من لجمع البيانات  أداةك ستبانةاإلالباحث  استخدمو ، شركة (11)
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الجودة الشاملة يتم بدرجة عالية  إدارةتطبيق وممارسة عناصر  أن إلى وقد توصلت هذه الدراسة 
، وبدرجة متوسطة بالنسبة لتطبيق بقية العناصر، ومشاركة العمالء، العليا بالجودة دارةاإل إلت اممن  لكل  

كما ، ومستوى جودة البرامجودة الشاملة الج إدارةة بين جميع عناصر إحصائيوجود عالقة ذات داللة 
ة بين الخصائص التنظيمية للشركات ومستوى إحصائيهناك فروقات ذات داللة  أن بينت نتائج الدراسة
 الجودة الشاملة. إدارةتطبيق عناصر 

العليا والعاملين في كافة المستويات التنظيمية  دارةضرورة ترسيخ القناعة لدى اإلصت الدراسة بأو و 
 الجودة الشاملة إدارةبأهمية  دارةاإل إقتناعالجودة الشاملة والفوائد الناجمة عن تطبيقها ودون  إدارةبأهمية 
 أي مستوى كان لن يكتب له النجاح. أي جهد يبذل وفيفإن 

الحكومية في  جهزةالجودة الشاملة في األ إدارةمد  تطبيق " ( بعنوان4112، الناظر) دراسة .1
 . "األردن

 جه ةالجودة الشاملة للعاملين في األ إدارةالوقو  على مستوى الوعي لمفهوم  إلىلدراسة اهدفت 
ك فـروق لهناما إذا كان و ، ن تطبيقهاو الحكومية ومدى ممارستهم وتطبيقهم لها والمعوقات التي تحول د

والمؤهل لشخصية المتمثلة بالجنس االحكومية تع ى للمتغيرات  جه ةة للعاملين في األإحصائيذات داللة 
 جه ةمن الموظفين العاملين في األ عينة الدراسةتكونت و  ،العلمي والمستوى الوظيفي وسـنوات الخبرة

 .( موظفاً 1111) ، من مجتمع الدراسة البالغ عدده( موظفاً 111) همعدد البالغ األردنالحكومية في 
أما  ،الجودة الشاملة إدارةمفهوم تطبيق لدى العاملين ب وعي كبير وجود إلى وقد توصلت الدراسة

حترامفيما يتعلق بتقدير و  ت أظهر و ، أيضاً ت نتائج الدراسة وجود توجه متوسط أظهر العاملين للتطبيق فقد  ا 
الجودة الشاملة  إدارةالعليا من تطبيق مفهوم  دارةوالمبني على قناعة اإل غير المحدودالنتائج وجود الدعم 

 تجاهاإلأما  ،متغير العمر إلى تطبيق مفهوم ي ع ى ذلك أثناءمتوسط لتدريب وتنمية العاملين  إتجاهوتوفر 
 .نحو التركي  على الجمهور يع ى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة

الجودة  إدارةمفهوم بتعري  بذل جهد للالحكومية  جه ةاأليتوجب على أنه صت الدراسة بأو  وقد
هم بالقرارات إشراكلة و االحكومية ومح جه ةتبني مفهوم مشاركة العاملين في األ ضرورةو ، االشاملة وأهميته

الحد  إلى ضافةباإل، الحكومية جه ةفي األ اإلتصالو يادة فعالية التخطيط ونظم ، التي تتخذها المنظمة
 .الحكومية جه ةالجودة الشاملة باأل إدارةتحول دون تطبيق  لتيمن العقبات ا

المنظمات اللناعية  أداء الجودة الشاملة علد إدارةتطبيق  أثر" ( بعنوان4114، علي) دراسة .01
 العاملة في المناطق المؤهلة لناعياا".

 أداء ها علىأثر الجودة الشاملة و  إدارةالتعر  على مستوى تطبيق ركائ  إلى  لدراسةا هدفت
الباحث المنهج الوصفي  اعتمدو ، األردنالمنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صناعيًا في 

 مدينتي في العاملة الصناعية المنظمات في العليا اإلدارات مديري من الدراسة مجتمع تكونالتحليلي، و 
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من  (%11)دة والتي تمثل مفر ( 111)استهدفت الدراسة عينة من  ،الثاني اهلل عبد بن والحسين الحسن
 ( مفردة.111مجتمع الدراسة البالغ عدده )

الجودة الشاملة  إدارةتطبيق ركائ  الصناعية  المنظماتتتبنى أن  إلى وقد توصلت هذه الدراسة 
 .تطبيق تلك الركائ  ت المنظمات الصناعية في مستويات او بينما تتف، بدرجة عالية
ضرورة و ، تطوير مهارات كافة العاملين أجل العملية التدريبية من تطويرضرورة صت الدراسة بأو و 

والعمل على  يادة المخصصات ، الجودة إدارةقسم خاص بأو  وحدة ءإنشاالمنظمات الصناعية بقيام 
صت بضرورة العمل على تبني جوائ  داخل المنظمة تقدم بشكل دوري لألقسام أو  كما، المالية لهذه الوحدة

جراءو  ،ياسات المتعلقة بالجودةالتي تلت م بشكل كامل بتنفيذ جميع الخطط والس مراجعات مستمرة لهذا  ا 
بمقارنته مع ما حققه اآلخرون في نفس أو  ما تم تحقيقه مقارنة بما هو مستهد  النظام بهد  معرفة

 الصناعة.

الجودة الشاملة في منظمات الخدمة الدولية في  إدارةتطبيقات " بعنوان ،(4111، )النيادي دراسة .00
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة"

الجودة الشاملة ومتغيراتها التي تراها  دارةية إلساسالتعر  على الركائ  األ إلىلدراسة اهدفت 
( منظمة منها 111)تتكون عينة الدراسة من ، و منظمات الخدمة العامة في بيئة األعمال اإلماراتية

 . ( منظمة1111من أصل مجتمع الدراسة البالغ )، ( خاصة111و)، ( عامة111)
مارات قد حددت ممارسات لثالث منظمات الخدمة في دولة اإلأن  إلى و قد توصلت الدراسة

المتعلقة بإبرا  بالترتيب تلك تلك الركائ  ممارسة هي  أكثرو  ،الجودة الشاملة إدارةركي ة من ركائ   عشر
وبدور المنظمة  ،بتوكيد الجودةو ، بالتركي  على ال بونو  ،المظاهر الملموسة لجودة الخدمة في المنظمة

 القوى البشرية. إدارةبو  ،بالمورد المتعلقةأن أقل الركائ  ممارسة هي تلك  وقد تبين .تجاه المجتمع
 أجل من خرىاألأن تدرس الجهات المختصة النموذج الياباني والنماذج الناجحة بصت الدراسة أو و 

ام عند هتموضرورة أخذه في اإل، البعد الثقافي أهميةو  ،منها ووضع الخطط لمراحل التطبيق ستفادةاإل
تحسين الممارسات والوعي  أجل من المدير القيادي وجودضرورة و ، تطبيق أي برنامج للجودة الشاملة

 الجودة الشاملة. إدارة أساليبمفاهيم و على تحتوي  إستراتيجيةوجود خطة  أهميةو  ،دارياإل

 :الدراسات األجنبية 2.2

 -العمل إلد اإلنتقالالتعليم والتدريب المهني التهرب و " بعنوان. (Masdonati ،2010) دراسة .0
 "لوزان سويسرا

التدريب المهني وأسباب  إلى من التعليم اإلنتقالالتعر  على صعوبات  إلى لدراسةا هدفت
 الدراسة أداة وكانت التحليلي الوصفي المنهج دراستهم في الباحثون استخدم, والمهنيالتهرب من التدريب 
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 ،لىو األ السنة في المهني التدريب من تهربوا باً طال (16) عددها البالغ الدراسة لعينة شبه المركبة المقابالت
 .المهني التدريب في مختصين مستشارين المقابالت على أشر  حيث

التدريب  إلى من التعليم اإلنتقالصعوبات في التأقلم نتيجة  وجود إلى توصلت الدراسة وقد
 بيئة العمل.أو  لوجود مشاكل في التعلم ضافةباإل، المهني

ضرورة نشر الوعي بين الطلبة عن طبيعة التدريب المهني من خالل الحصص بصت الدارسة أو و 
حالة الطلبة نفسيًا وتهيئتهم  إستقرارالتدريب المهني في حالة التأكد من  إلى نقل الطلبة، المدرسية

 .تقاليةنإ خراط في مرحلةنإلبا

 الخلوي الهاتف لشركات الشاملة الجودة إدارة ممارسات" بعنوان (Asif Khan  ،2009دراسة ) .4
 ". باكستان في

 الجودة الشاملة من قبل شركة  إدارةو ممارسات  أسستقييم مدى  إلىهدفت الدراسة 
COMTOS من خالل تبني  في باكستان وتحديد المعيقات واقتراح التدابير لتحسين قدرتها التنافسية

الجودة  إدارةالدراسة نموذج ديمنج لتقييم ممارسات  تاستخدمو  الجودة الشاملة، دارةالممارسات إل أفضل
 ،للدراسة أداةك ستبانةاإل استخدمالباحث المنهج الوصفي التحليلي، و  استخدمالشاملة في تلك الشركة، و 

 (111)العليا والبالغ عددهم  دارةالمسح الشامل لمجتمع الدراسة المكون من اإل أسلوبالباحث  استخدمو 
  مفردة.

تتابع الشركة و ديمنج،  دارةالنموذجي إل سلوبالدعم القوي لأل يمدتق إلىوقد توصلت الدراسة 
دارةو التدريب، و  ن الداخلي والخارجي،او التعو الجودة من خالل القيادة الحكيمة،  إدارةممارسات  العمليات،  ا 

 تحسين، يجب إلىه توجد مناطق بحاجة أن ورضى العمالء، إالرضى الموظفين ، و التحسين المستمر، و 
 بشكل متكامل لتحقق النتائج المرجوة منها.الجودة الشاملة  إدارةتنفذ ممارسات  أن

الجودة  إدارةأن تكون القيادة العليا هي الدافعة لتخطيط وتنفيذ ممارسات بصت الدارسة أو و 
 أن دافعية للتعلم وان تشجع الموظفين على ذلك، ضرورة كثرأتكون  أن الشركة إدارةالشاملة، ينبغي على 

يكون هنالك حرص  أن ضرورةو الجودة الشاملة،  إدارةيكون رضى العمالء هو الهد  النهائي لبرامج 
العمليات من حيث التنفيذ والتقييم والقياس،  إدارةام بمحور هتمضرورة اإلو ، داءعلى التحسين المستمر لأل

 الجودة الشاملة. إدارةنجاح ممارسات  أجلمن  البشرية المواردضرورة فاعلية و 

 "تنزانيا -تحديات دمج التعليم الحر مع نظام التدريب المهني" بعنوان. (Nkirna ،2009) دراسة .1
التركي  على التحديات التي تواجه دمج التعليم الحر مع برامج التدريب المهني  إلى الدراسة هدفت

 جماعية أخرىو  فردية مقابالت الدراسة أداة وكانت التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدمو . في تن انيا
 ،مدربين( من ال11) ،مراك ال مدراء( من 11) :التالية للمجموعات الباحث قسمها والتي الدراسة لعينة

 .المختلفة المراك  طالب( من 11)
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وال تكفي لتعلم المهارات  ،محدودةفترة التدريب في البرامج الحرة ن أ إلى وقد توصلت الدراسة 
التدريب  أساليب، و ون في القدرات الفردية بشكل كبيرتو ان في البرامج الحرة متفيالمتدرب أن كما، الضرورية

 المتبعة ال تراعي الفروقات الفردية.
 كما، خرىاألضرورة  يادة التنسيق بين التدريب المهني الحكومي والمؤسسات صت الدارسة بأو و  

، و يادة ببرامج التدريب المختلفة لتحاقاإلام بتطوير بيئة التدريب المهني ومعايير هتمالدراسة باإلصت أو 
 .البرامج الحرة، ومراعاة الفروق في القدرات الفردية لدى المتدربين فترة التدريب في

 الجودة الشاملة".  إدارةعنالر نجاح " (، بعنوانTari , Juan Jose) ، 3112 دراسة  .2
الدراسة لتحديد عناصر الجودة الشاملة، حتى تكون معروفة لدى المدراء، وبذلك تسهل هدفت 
ضاع الشركات الحاصلة على شهادة األي و أو  عرض إلى تهدفالجودة بنجاح. كما  إدارةعملية تطبيق 

 على مجموعة من طالعاإلما قام به الباحث من من خالل ، وذلك تطبيق تلك العناصر أثروفحص 
وضع عدد من تلك الشركات تحت  إلىكما لجأ الباحث  ،والدراسات السابقة ذات العالقةاألدبيات 

 تلك الشركات. داءالمالحظة، وقام بعمل دراسة تقويم شامل أل
الجودة  أن يوجد نموذج موحد لتطبيق برنامج الجودة الشاملة، عدم إلىوقد توصلت الدراسة 

حديد ناصر المتداخلة والمعتمدة على بعضها البعض، ويمكن للمدراء تالشاملة تعتمد على مجموعة من الع
أهم عناصر تطبيق  التي حللتك العديد من الدراسات المختلفة لأن هنا، و تلك العناصر وكيفية تطبيقها

 ها على النتائج. تأثير الجودة الشاملة بنجاح و  إدارة
ضرورة تطوير العاملين في الجودة الشاملة، و  إدارةتطبيق نموذج موحد لبرنامج صت الدراسة بأو و 

العليا في  دارةالتركي  على دعم اإلو ، جودة الشاملة في كل المجاالتحو تطبيق الالشركة وتوجيههم ن
 .طويل المدى اإلستراتيجيام بالتخطيط هتمضرورة اإلو الشركات لتطبيق نظام الجودة الشاملة، 

 ".العام القطاع في الجودة إدارة تعمل هل" بعنوان( Stringham, Shand  ،2004) دراسة .2

بحث تطور الجودة في الواليات المتحدة األمريكية خالل العقدين السابقين في  إلىالدراسة دفت ه
الجودة في الوقت الحاضر على  إدارةعلى معرفة المنفعة من مشاريع  العامة. حيث رك ت دارةمجال اإل
تجربة قسم  تأثيرعلى وجه الخصوص الدراسة  تبحثو  .التغيير ت العامة ذات بيئة سريعةالمنظما

الجودة الشاملة على  دارةإل اً تطبيق برنامج لمدة عشرين عامب بن سلفينيا االميركية المواصالت في والية
الباحث المنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، معتمدًا  استخدم، و ية في المؤسسةنتاجاإلالتنظيمي و  داءاأل

 لدراسته. أدواتعلى المالحظة، والمقابالت ك
كما أنه  ،تغيير تنظيمي جراءإل خالقة أفكارتولد شاملة الجودة ال إدارةن أ إلىوقد توصلت الدراسة 

 ،بشكل ج ئي فقطكان  تطبيقهتم ما و الجودة على مؤسسات القطاع العام،  إدارةمن الصعب تطبيق 
الجودة الشاملة الحقيقية ال تقتصر فقط على مجموعة من التقنيات والعمليات، ولكن تتضمن تغيير شامل و 



 

93 

 

طويلة تستمر  الجودة الشاملة لمدة إدارةتطبيق  أن ،عبر فترة  منية طويلةو لمؤسسة لتنظيمية لفي الثقافة ا
 إلى ضافةباإلثقافة تنظيمية بشكل تراكمي،  إكتسابتم يحيث  ،نتائج جيدة إلى لعدة سنوات قد تؤدي

 .داءرضا العميل وتحسين األ كما تحققتنظيمي شامل. تغيير  إحداث
الجودة الشاملة، وضرورة التخلص من كل  إدارةالتركي  على الجمهور في ب الدراسة صتأو و 

طويل  اإلستراتيجيام بالتخطيط هتمقيمة للمنتجات والخدمات، ضرورة اإل إضافةفي  األخطاء التي تفشل
 أهميةو  واقعي، والتحسين المستمر، أساسالقرار على  اتخاذالمدى، ومشاركة العاملين وفرق العمل، و 

 والتنسيق مع الشركاء الخارجيين. ،هيكل تنظيمي أفقي ءإنشا

 ".عامة نظرة: الشاملة الجودة إدارة" بعنوان( Talha, Mohammad، 3112) دراسة .2

فقد وجدت . الجودة على الصناعات في األسواق العالمية إدارة أثر دراسة إلى الدراسةهدفت 
لعدد من الشركات في  يحر  معايير عالية في جودة المنتج أن تطبيق طرق متطورة يمكن أن الدراسة

المقابالت  أداةالباحث  استخدمالباحث نظام التقويم الشامل لعدد من الشركات، و  استخدمباكستان، و 
 تلك الشركات.   داءوالمتابعة الدقيقة أل

ها على تحسين جودة المنتج ضمن وضع إعتمادمن  ادت الشركات أن  إلى و قد توصلت الدراسة
، ام بالجودةهتمتبنيها سياسة اإل إلى الشركات اليابانية أكبرويعود نجاح العديد من ، اإلستراتيجيةخططها 

  .ال بائن الجودة يضمن تلبية الشركات لمتطلبات إدارةتطبيق  أن إلى كما توصلت الدراسة
، ارية عمل تلك الشركاتإستمر الجودة الشاملة في  إدارةبدور  امهتمضرورة اإلصت الدراسة بأو و 

التغيير  أن وكما تفيد النتائج، بما يتوافق مع تغير واتساع العالم، تتغير وتتسع أن كما يجب على الشركات
  .ها في ظل تلك المتغيراتءتواصل بقا أن الشركات ويجب علىه ال محال عن

الجودة الشاملة في المنطقة التعليمية  إدارةتطبيق مدخل " ( بعنوانHernandez ،3112)دراسة  .7
 .في تكساس"
الجودة الشاملة في المنطقة  أرق والوسائل المناسبة لتطبيق مبدإيجاد الط إلى الدراسةهدفت 
الباحث منهج البحث الوصفي والمنهج التطبيقي حيث  اعتمدوقد ، االمريكية تكساسوالية التعليمية في 

لمين الذين ال ي الون في ين الجدد والمعداري( تدريب اإلTQMشملت العمليات المستخدمة لتطبيق مدخل )
 وكانت عينةمفردة،  (1111)الدراسة بلغ مجتمع حيث  ،قيادة المنطقة التعليميةو كاديمية األالخدمة 
 .ستبانةاإل استخدامبرائهم تقصاء آمفردة، حيث قام الباحث باس (111الدراسة )

يساعد  الجودة الشاملة تجاه المنطقة التعليمية  إدارةمدخل  استخدام نأ إلى و قد توصلت الدراسة
 الجودة الشاملة تجاه المنطقة التعليمية قد حا  رضى إدارة استخدام أن كما، ثقافة الجودة فيها إنتشار في

 .تجاه تلك المنطقة التعليميةاآلباء والمجتمع 
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ونشر ثقافة الجودة الشاملة  ،ضرورة وأهمية التقويم والمتابعة والتدريب المستمرب الدراسة صتأو و 
 حفاظ على مستوى رضىال إلى ضافة، باإلالواليات المتحدة األمريكية في كافة المناطق التعليمية في

 مستمر. والمجتمع بشكل األمور أولياء

دارةو  اإلبتكار" ( بعنوانWiklund، Hakan ،4111) دراسة .8  الجودة الشاملة في مؤسسات ا 
 .اإلمكانية والمخاطر" –التعليم العالي السويدية 

الجودة  إدارةالمتوفرة لدى الجامعات السويدية لتطبيق  مكانياتاإل إستعراض إلى الدراسةهدفت 
 عتماداإل خالل من الوصفي المنهج الدراسة تاعتمدو  ،الشاملة وكذلك المعوقات التي تعترض تطبيقها

 .المكتبي البحث أسلوب اً مستخدم التربوي األدب على
الصفات أهم  أحد أصبحالجودة الشاملة  إدارةتوكيد وتحسين ن أ إلى وقد توصلت الدراسة

الجامعات السويدية  أنو  ،خرىاألروبية و العالي في الدول اإلسكندنافية والدول األالمستقبلية لسياسة التعليم 
نظام شامل لتقييم الجودة  إستحداثعليه تم  ة الشاملة يتم تقييمها لعدة أعوام وبناءً الجود إدارةالتي تنتهج 
 .من قبل الوكالة الوطنية للتعليم العالي في السويد 1111فيها عام 
ستحدثتها الوكالة الوطنية للتعليم العالي إالعمل بنظام تقييم الجودة التي  ضرورةب الدراسة صتأو و  
والتحسين المستمر لكافة الخدمات  اإلبتكارالجامعات السويدية على  إدارةوالتركي  من قبل ، في السويد

 .السويدية التعليمية للجامعات

 ه"وتطوير  اللين في المهني التعليم تشكيل إعادة" ( بعنوانLiu، 2001) دراسة .9

عادة تطوير كيفية إلى الدراسة هدفت  العشرين سنة مدى على الصين في المهني التعليم تشكيل وا 
 ترتبط األعلى والتي المستوى إلى األدنى المستوى منتبدأ  مستويات عدة في هيكله ويتدرج الماضية

 تم حيث، ثالث مراحل خالل تم التطور هذا، المنتظم الثانوي بالتعليم وترتبط الصناعية بالقطاعات
 ام بتسهيلهتماإلبدأ  م(1111) عام وفي.  م(1111م )عا منذ (م1980م )عا منذ التعليم إصالح
 أسلوب مستخدماً  الوصفي المنهج الدراسة تاعتمدو . العالي والتعليم المهني التعليم بين اإلتصالو  التواصل
العليا  دارةمقابالت مع اإل إجراءلل يارات الميدانية وتسجيل المالحظات، كذلك  ضافة، باإلالمكتبي البحث

 .في معاهد ومراك  التدريب المهني
 ، في حينالمهني التعليم نظام مع ناو التع في الخاص القطاع رغبة عدم إلى وقد توصلت الدراسة

 محكمة غير المهني التعليم نظام وهيكلية، العمل سوق إحتياجات تلبي ال المهني التعليم مخرجات
 .التشكيل

، الصين في المهني التعليم تطوير شأنها من أخرى دراسات إجراء ضرورةب الدراسة صتأو و 
صت الدراسة بضرورة تشكيل أو  كما، القطاع الخاص في دعم وتطوير التعليم المهني إشراكوضرورة 

 لنظام التعليم المهني في الصين.هيكلية محكمة 
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 علد الدراسات السابقةالتعقيب  2.2

التي درست العالقة بين تطبيق لوحظ قلة الدراسات  الباحث للدراسات السابقة إستعراضمن خالل 
 أن وعلى الرغم من ذلك وجد الباحثتحديدًا في مؤسسات التدريب المهني،  داءالجودة الشاملة واأل إدارة

التدريب المهني وضرورة تطوير مؤسسات التدريب المهني  أهمية غالبية الدراسات السابقة قد أكدت على
 إدارةتحقيق جودة المنتج من خالل تطبيق معايير  أجل لتواكب التطورات التكنولوجية في سوق العمل من

 لتاو تنالتي  السابقة الدراسات معظم أن الباحث الحظ، كما الشاملة في مراك  التدريب المهنيالجودة 

 قد ,الخدماتيةأو  الصناعيةأو  منها التعليمية الخاصةأو  العامة المؤسسات في الشاملة الجودة معايير تطبيق
 .اوتطبيقاته الشاملة الجودة إدارة لمفهوم اإليجابي ثراأل تأظهر 

 مدعمةً  السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين ختال واإل التشابه جهو أل إستعراض يلي وفيما
 .تغطيتها إلى الحالية الدراسة تسعى التي البحثية الفجوة على الضوء بتسليط

 جه التشابهأو :لا أو  

 المهني التدريب لتو اتن التي السابقة وبعض الدراسات الحالية الدراسة بين إتفاق كلهنا أن الباحث وجد 

 دراسة مثل عمل فرص وخلق ةياإلقتصاد للتنمية المهني التدريب أهمية على جميعها أكدت حيث

 وضرورة المهني التدريب مخرجات جودة جميعها بحثت حيث (,2009 ,الحداد)و (,2055 ,عيسى)

 .للخريجين مناسبة عمل فرص وخلق المدربة بالعمالة العمل سوق لرفد بها امهتماإل

  تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في دراسة واقع مراك  التدريب المهني كمؤسسات
على ضرورة  حيث أكدت ،(1111، حلس)ليات التدريب المهني مثل دراسة عم رسمية تمارس فيها

 ام بأدائها.هتمتطوير مراك  التدريب المهني واإل
  مكانية  إدارةتتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في التركي  على الجودة الشاملة وا 

 (1111، قنديل)والمؤسسات الصناعية مثل دراسة (، 1111، الدقي)تطبيقها في الو ارات مثل دراسة 
 (،1111، عبد اللطي )مثل دراسة  والمؤسسات الخدماتية (،1111، علي(، و)1111، نةو العال)و
المؤسسات  الجودة الشاملة في إدارةكما بحثت العديد من الدراسات تطبيق  (،1111، النياديو)

  (1111، نةو عال)التعليمية مثل دراسة 
  لت مفهوم او الدراسات السابقة تشابهًا مع الدراسة الحالية هي الدراسات التي تن أكثر أن الباحثوجد

مكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني كانت د إدارة راسة الجودة الشاملة وا 
حيث أكدت هذه الدراسات على  (،1111راضي، (، و)1111الساليمة، (، و)1111المقرمي، )

إيجابي  أثر الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني والتقني لما لها من إدارةضرورة تطبيق 
 .على جودة مخرجات التدريب المهني والتقني
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  ها للمنهج الوصفي التحليلي كمنهج استخدامتشابهت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في
 أداةك ستبانةاإلالدراسات السابقة  تاستخدمو للمنهج التاريخي في بعض الدراسات،  ضافةللدراسة باإل
 للمقابلة في بعض الدراسات. ضافةللدراسة باإل

 ختالفجه اإلأو  ثانياا:

 لت التدريب او الدراسات السابقة خاصة المحلية منها التي تنعدد من ع ت الدراسة الحالية مإختلف
الجودة الشاملة في مؤسسات التدريب المهني،  إدارةمعايير  تطبيق إلى ها لم تتطرقأن المهني حيث

 ها لم تتطرقأن إال جودة المخرج ومواءمته مع سوق العمل المحلي أهمية ها رك ت علىأن ففي حين
مكانية تطبيقها في مراك  التدريب المهني إدارة إلى  . الجودة الشاملة وا 

 ها بحثت أغلب أن الجودة الشاملة حيث إدارةلت او مع الدراسات السابقة التي تن ت الدراسة الحاليةإختلف
الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية والخدماتية والتعليمية والو ارات وهنا يكمن  إدارةتطبيق 

عن الدراسة الحالية التي تدرس تطبيق الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني وذلك  ختال اإل
 في طبيعة عمل المؤسسات عن بعضها. ختال بسبب اإل

 (على حد علم الباحث)لى من نوعها في فلسطين و تتمي  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بانها األ 
بحيث تربط الدراسة ، ر الجودة الشاملة في التدريب المهنيها تضع مقترح لمعاييأن وأهم ما يمي ها

يستفيد من  أن ويأمل الباحث، الجودة الشاملة إدارةالحالية تطوير مراك  التدريب المهني بمعايير 
وكذلك من التوصيات والنتائج التي ، الدراسة أداةالنظري وتصميم  طاراإل إثراءالدراسات السابقة في 
بمستوى التدريب  رتقاءهم في اإلتس أن نهاأنتائج من ش إلى ن يصلأو ، الدراساتتوصلت إليها تلك 

 المهني.

 ثالثاا: الفجوة البحثية
 وخاصة جانب التدريب المهني على نسبياً لت التعليم والتدريب المهني والتقني قليلة او الدراسات التي تن ،

ل التدريب في مجا اً معرفيسهامًا إ هذه الدراسة ستحققخصوص وبالذات في فلسطين، لذلك فإن وجه ال
 بتطبيق معايير الجودة الشاملة التي تكفل داءمن خالل معالجة ضع  األ المهني وتطوير مؤسساته

 المهام بطريقة تحقق الجودة والتحسين المستمر. إنجا 
 من  أي   أن موضوع الجودة الشاملة وتحديد معايير لها في جميع المؤسسات، إال أهمية على الرغم من

هنالك بعض المؤسسات  أن ل معايير الجودة الشاملة في التدريب المهني، وربماو اتلك الدراسات لم تتن
التدريب  أن ي، والتعليم المهني، إالساسوالجهات التي حددت معايير للتعليم االكاديمي، والتعليم األ

 لم توضع له معايير محددة.المهني 
  ربطت العالقة بين حيث ، كثيرة التدريب المهني ومخرجاتهالدراسات التي تحدثت عن مدخالت

بمعايير الجودة الشاملة وبين  لت امالعالقة بين اإل يين بالتدريب المهني، ولكن لم تغطمتغيرين مرتبط
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لجودة الشاملة في التدريب ، وهذا يقود الدراسة الحالية للحديث عن جدوى تطبيق معايير اداءاأل
 .نيالمه

  معايير للجودة الشاملة خاصة بمؤسسات التدريب المهني يشكل فجوة معرفية تسعى هذه عدم وجود
 الدراسة إلى جسرها.
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 التعقيب علد الدراسات السابقة :(0.2جدول )
 الفجوة البحثية أوجه االختال  مع الدراسات السابقة أوجه التشابه مع الدراسات السابقة

  أهمية التدريب أكدت العديد من الدراسات السابقة على
 المهني للتنمية اإلقتصادية وخلق فرص عمل

  واقع مراك  التدريب رك ت عدد من الدراسات على
المهني كمؤسسات رسمية تمارس فيها عمليات التدريب 

حيث أكدت على ضرورة تطوير مراك  التدريب  ،المهني
 تمام بأدائهاالمهني واإله

  على إدارة الجودة رك ت عدد من الدراسات السابقة
مكانية تطبيقها في الو ارات الحكومية،  الشاملة وا 

 ، والمؤسسات الخدماتية ،والمؤسسات الصناعية
 المؤسسات التعليمية و 

 مفهوم إدارة الجودة بعض الدراسات السابقة لت او تن
مكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم الفني  الشاملة وا 

أكدت على ضرورة تطبيق و والتدريب المهني والتقني 
 والتدريب المهني  مإدارة الجودة الشاملة في التعلي

 معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في  تشابهت
راسة، استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي كمنهج للد

واستخدمت الدراسات السابقة اإلستبانة كأداة للدراسة 
 باإلضافة للمقابلة في بعض الدراسات.

 

  الدراسات السابقة عدد من إختلفت الدراسة الحالية مع
لت التدريب المهني حيث او خاصة المحلية منها التي تن

أنها لم تتطرق إلى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة 
 .دريب المهنيي مؤسسات التف
 لت او إختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تن

ها بحثت تطبيق إدارة أغلبإدارة الجودة الشاملة حيث أن 
الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية والخدماتية 
والتعليمية والو ارات وهنا يكمن اإلختال  عن الدراسة 

راك  في م الحالية التي تدرس تطبيق الجودة الشاملة
 .التدريب المهني

 أنها تضع لية عن الدراسات السابقة بتتمي  الدراسة الحا
مقترح لمعايير الجودة الشاملة في التدريب المهني، 
بحيث تربط الدراسة الحالية تطوير مراك  التدريب 

 .المهني بمعايير إدارة الجودة الشاملة
 

  والتقني الدراسات التي تناولت التعليم والتدريب المهني
قليلة نسبيًا، وخاصة جانب التدريب المهني على وجه 
الخصوص وبالذات في فلسطين، لذلك فإن هذه الدراسة 
ستحقق إسهامًا معرفيًا في مجال التدريب المهني وتطوير 
مؤسساته من خالل معالجة ضع  األداء بتطبيق 
معايير الجودة الشاملة التي تكفل إنجا  المهام بطريقة 

 ودة والتحسين المستمر.تحقق الج
 أهمية موضوع الجودة الشاملة وتحديد  على الرغم من

من تلك  معايير لها في جميع المؤسسات، إال أن أي  
ول معايير الجودة الشاملة في التدريب االدراسات لم تتن

المهني، وربما أن هنالك بعض المؤسسات والجهات التي 
األساسي،  حددت معايير للتعليم االكاديمي، والتعليم

لم توضع له المهني والتعليم المهني، إال أن التدريب 
 معايير محددة.

  الدراسات التي تحدثت عن مدخالت التدريب المهني
ربطت العالقة بين متغيرين حيث ، كثيرة ومخرجاته

العالقة بين  يمرتبطين بالتدريب المهني، ولكن لم تغط
 ء.دااإللت ام بمعايير الجودة الشاملة وبين األ

المصدر: جرد بواسطة الباحث باالستناد الى الدراسات السابقة 
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 مقدمةال 1.2
صول الدراسة وفق األأهدا  الطريقة التي من خاللها سيتم تحقيق  هيالدراسة  منهجية دعت  

يتم الحصول على البيانات  بواسطتهاالجانب التطبيقي من الدراسة، و  إنجا  العلمية. فهي تبين كيفية
 .لدراسةالنتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات ا إلىللتوصل  حصائيالتحليل اإل جراءالمطلوبة إل
وعينة  ومجتمع متبع، وطرق جمع البيانات،الالدراسة نهج لم ل الباحث في هذا الفصل وصفاً او يتن

ات المتبعة للتحقق من صدق جراء، واإلستبانةاإلالدراسة المستخدمة وطريقة بناء  أداة الدراسة، وكذلك
الدراسة وتقنينها،  أداةات التي قام بها الباحث في تصميم جراءكما يتضمن وصفًا لإل ،داةوثبات األ

ت في خدمست  إة التي حصائيوينتهي الفصل بالمعالجات اإلها لجمع بيانات الدراسة، استخدمالتي  دواتواأل
ستخالصو لبيانات تحليل ا  ات.جراءيلي وص  لهذه اإل االنتائج، وفيم ا 

 منهج الدارسة 3.2
 موضوع الظاهرة ص يالذي  التحليلي الوصفي المنهج الباحث إتبع الدراسة أهدا  تحقيق أجل من

 التي والعمليات حولها تطرح التي راءمكوناتها واآل بين العالقة بياناتها، ويدرس تحليليعرض و  الدراسة،

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها
 حداثاألأو  المنهج الذي يسعى لوص  الظواهر" بأنه التحليلي الوصفي المنهج وي عر 

مشكلة، ويقدم بيانات أو  أشكال التحليل والتفسير المنظم لوص  ظاهرة أحدالراهنة فهو أو  المعاصرة،
 قاتو واألندرسها  معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التيوتتطلب  عن خصائص معينة في الواقع،

 (111، ص1111 الحمداني،) .التي نستعملها لجمع البيانات"

 طرق جمع البيانات 2.2
 :هما ين للمعلوماتأساسالباحث مصدرين  استخدم

 مصادر البيانات  إلىالنظري للدراسة  طارتجه الباحث في معالجة اإلحيث إ الثانوية: الملادر
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 

لت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع او والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تن
 ترنت المختلفة.نإلا

 لية و جمع البيانات األ إلى: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث وليةاأل  الملادر
 مع عدد من اللقاءات إجراءلهذا الغرض. وكذلك  ً ، صممت خصيصارئيسة أداةك ستبانةاإلمن خالل 

 .العمل وو ارة في المسئولين من عدد
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 مجتمع الدراسة  2.2

، (2116 الحمداني،). مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث جميعالدراسة بأنه  مجتمععر  ي  
 العامة دارةاإل في العاملينجميع  من يتكونن مجتمع الدراسة ها فإأهدافتحقيق مشكلة الدراسة و  لمعالجة
 التدريب مراك  في ينداريواإل والمدرسين المهنيين المدربين بما في ذلك العمل، بو ارة المهني للتدريب
 .(401) جدول في الموضح النحو على تصنيفهم وتم، وموظفة موظ  (441) عددهم والبالغ، المهني

 4102-4101العامة للتدريب المهني ومراكز التدريب المهني للعام التدريبي  دارةالعاملين في اإل: (1.2) جدول    

 عدد الموظفين              
 المشرفين عدد والمدرسين المدربين عدد يندارياإل عدد          العمل مكان   

 المجموع المهنيين
 العقود المثبتين

 28 - 51 59 4 الشافعي اإلمام مركز

 31 - 9 0 3 البلح دير مركز

 17  6 0 3 خانيونس مركز

 18 - 0 7 3 رفح مركز

 17 1 - - 52 المهني للتدريب العامة دارةاإل

 111 2 28 23 32 المجموع

    م 2054 ، منشورة غير بيانات الموظفين، شئون دائرة العمل، و ارة:  المصدر  

، فإن عينة الدراسة تمثل نسبياً والممثلين لمجتمع الدراسة قليل  المستهدفينعدد الموظفين  ألن نظراً 
المسح الشامل لمجتمع  أسلوبالعينة على  اختيارالدراسة في  تعتمدا مجتمع الدراسة بالكامل، وبالتالي

( 418) إسترداد تم وقد الدراسة مجتمع على إستبانة( 441) تو يع تم ( مفردة، حيث550)الدراسة والبالغ 
 جميعها كانت صالحة للتحليل. (% 98048) بنسبة إستبانة

الدراسة، ويستخدم عندما تكون عدد  مجتمعدراسة كافة مفردات  المسح الشامل أسلوبويتناول 
دقة : م اياه، ومن التعداد السكانيمثل ، وفي بعض الدراسات الخاصة نسبياً مفردات مجتمع الدراسة قليل 

 (1111 الحمداني،) .عدم وجود أخطاء عشوائية، و النتائج

 الدراسة أداة 2.2
مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الفلسطينية في  أداءتطوير " حول إستبانةتم إعداد 

 :هما الدارسة من قسمين رئيسين إستبانةتتكون و ، "الجودة الشاملة إدارةضوء معايير 
الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسمى وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )ل: والقسم األ 

 (.العملالوظيفي، سنوات الخدمة، مكان 
 مجاالت : (50)على  ةفقرة، مو ع (00)، ويتكون من مجالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:

  ( فقرات.1الرسالة والتخطيط، ويتكون من ) ل:والمجال األ 
 :( فقرة.11، ويتكون من )دارةالقيادة واإل المجال الثاني 
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 :( فقرات.1الشئون المالية، ويتكون من ) المجال الثالث 
 :( فقرات.1المناهج، ويتكون من ) المجال الرابع 
 مجاالت فرعية هي 3 إلى( فقرة، مقسم 53، ويتكون من )العملية التدريبية الخامس: المجال: 

 ( فقرات.3ويتكون من ) طرق التدريب: .5
 ( فقرات.3ويتكون من ) والمعدات: جه ةاأل .2
 ( فقرات.7ويتكون من ) :المباني والمرافق .3
 :( فقرات.1هيئة التدريب، ويتكون من ) المجال السادس 
 :( فقرات.1القبول وخدمات المتدربين، ويتكون من ) المجال السابع 
 :( فقرات.1، ويتكون من )ةاإلجتماعيالمسؤولية  المجال الثامن 
 :( فقرات.1عملية التقييم، ويتكون من ) المجال التاسع 
 ( فقرة.52مراك  التدريب المهني، ويتكون من ) أداءالعاشر:  المجال 

 ستبانةاإلخطوات بناء  2.2
مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل  أداءتطوير " لمعرفةالدراسة  أداة بإعدادقام الباحث 

 -: ستبانةاإل، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء "الجودة الشاملة إدارةالفلسطينية في ضوء معايير 
 المجاالت في ومعاييرها الشاملة الجودة إدارةب المتعلقة السابقة دبياتواأل الجهودعلى  طالعاإل .1

 ستبانةاإلمنها في بناء  ستفادةالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واإل وكذلك، المختلفة
 وصياغة فقراتها.

 الجودة، مجال في محلي وخبير كاديمياأل المشر  من لكل والمستفيضة المتكررة ستشاراتاإل .1
 .وفقراتها ستبانةاإل مجاالتفي تحديد  المختصين الفلسطينية الجامعات ساتذةأ من عدد إلى ضافةباإل

 .ستبانةاإلتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  .1
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .1
 ( فقرة.11مجاالت و )( 11لية وقد تكونت من )و في صورتها األ ستبانةاإلتم تصميم  .1
( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة األقصى، 11على ) ستبانةاإلتم عرض  .1

والملحق  العام، الموظفين ديوان ومن، المفتوحة القدس وجامعة األ هر، وجامعة ية،اإلسالم الجامعةو 
 ( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.1)

 ستبانةاإلعديل بعض فقرات تم توبعد النقاش مع المشر  األكاديمي المحكمين  آراء في ضوء  .1
 (.1 قملح)( فقرة، 11في صورتها النهائية على ) ستبانةاإل رالتعديل، لتستقأو  ضافةاإلأو  بالحذ 
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 ستبيانلدق اإل 7.2
شمول " ، كما يقصد بالصدق"ما وضع لقياسه ستبيانيقيس اإل أن" ستبانةاإلصدق  يعني 

، بحيث تكون فقراتها ومفرداتها، ووضوح حليلتدخل في الت أن ستقصاء لكل العناصر التي يجباإل
 (2050ي، او بطريقتين: )الجرج ستبانةاإل. وقد تم التأكد من صدق يستخدمها" مفهومة لكل من

 :"اللدق الظاهري" ستبانةلدق تحكيم اإل -5

أو  الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن هو" يقصد بصدق المحكمين
لى مجموعة من ع ستبانةاإل( حيث تم عرض 507: 2050ي،او )الجرج "الدراسة موضوع المشكلة

 .(1ظر الملحق أن) ومناهج البحث العلمي دارةثنى عشر متخصص في علوم اإلالمحكمين تألفت من إ
 لدق المقياس: -3

الداخلي، والثاني يفحص الصدق  اإلتساقويتم تحديد صدق المقياس من خالل معيارين، األول يفحص 
  البنائي، وفيما يلي نتائج هذين المعيارين:

  الداخلي  اإلتساقلا: أو 
مع المجال الذي تنتمي  ستبانةاإلتساق كل فقرة من فقرات اإلتساق الداخلي مدى إيقصد بصدق 

وذلك من خالل حساب معامالت  ستبانةالداخلي لإل اإلتساقهذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب  إليه
 والدرجة الكلية للمجال نفسه. ستبانةاإلبين كل فقرة من فقرات مجاالت  رتباطاإل

والدرجة  "الرسالة والتخطيط" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل2.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن للمجال، والذي يبينالكلية 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجال "الرسالة والتخطيط" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (3.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.777 العامة للتدريب المهني. دارةالموظفين في صياغة رسالة اإل إشراكيتم   .5

 0.000* 0.810 العامة للتدريب المهني. دارةالموظفين على رسالة اإل إطالعيتم   .2

 0.000* 0.739 العامة للتدريب المهني مع طبيعة عمل مراك  التدريب المهني.  دارةتتفق رسالة اإل  .3

 0.000* 0.810 العامة  دارةلإل اإلستراتيجيةالموظفين في ورش العمل الممهدة إلعداد الخطة  إشراكيتم   .4

 0.000* 0.807 العامة للتدريب المهني للموظفين. دارةلإل اإلستراتيجيةيتم شرح الخطة   .1

 0.000* 0.755 العامة للتدريب المهني دارةيتم اعداد خطط تشغيلية للمرك  / اإل  .6

 0.000* 0.728 يتم تدريب الموظفين على اعداد الخطط التشغيلية.  .7

 0.000* 0.770 يشارك الموظفين في مراجعة وتطوير الخطط التشغيلية.  .0

 0.000* 0.831 العامة للتدريب المهني. دارةلخطط اإل هدا يشارك الموظفين في صياغة األ  .9

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل *
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والدرجة الكلية للمجال،  "دارةالقيادة واإل" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل3.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادق  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن والذي يبين

 لما وضع لقياسه.
 

 والدرجة الكلية للمجال "دارةالقيادة واإل" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (2.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.628 الهيكل التنظيمي واضح لجميع العاملين من حيث تحديد الصالحيات والمسؤوليات.   .5

 0.000* 0.647 بالن اهة والشفافية. العاملين في مراك  التدريبوتوظي   اختيارو  إستقطابتتسم عمليات    .2

 0.000* 0.474 ويتناسب مع عدد الوظائ  في المراك .  فين في مراك  التدريب المهني كا   عدد الموظ  .3

 0.000* 0.602 تتناسب رواتب وأجور العاملين في مراك  التدريب المهني مع مؤهالتهم ومهامهم الوظيفية.   .4

يمتلك جميع العاملين بمراك  التدريب المهني المؤهالت والخبرات والتدريب الال م الذي يؤهلهم    .1
 0.000* 0.728 للقيام بمهامهم الوظيفية. 

 0.000* 0.700 للتدريب الدوري لرفع كفاءتهم المهنية وتنمية قدراتهم. في مراك  التدريب  ونالعامليخضع   .6

 0.000* 0.668 ة للوثائق والمعلومات.لكترونياإل رشفةنظام األ استخداميتم   .7

والتواصل بين مختل  المستويات الوظيفية بما يخدم  اإلتصالعلى تع ي   ونيحرص المسئول  .0
 0.000* 0.770 عمليات التدريب.

 0.000* 0.686 دورية وغير دورية بين المسئولين والموظفين          إجتماعاتيتم عقد   .9

والنقابات  خرىاألن على تع ي  التواصل بين مؤسسات التدريب المهني و يحرص المسئول  .50
 0.000* 0.660 ات المهنية.تحادواإل

 0.000* 0.642 أمور المتدربين. أولياء ن على تع ي  التواصل معو يحرص المسئول  .55

 .α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباط*اإل
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والدرجة الكلية  "الشئون المالية" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل4.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤ 0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 

 والدرجة الكلية للمجال "الشئون المالية" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (2.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.709 سنوية لمراك  التدريب المهني. "موا نة"يتم تخصيص مبالغ مالية  .5

 0.000* 0.576 ات محددة.إجراءتنفذ عمليات الشراء والتوريد واالستالم والصر  وفق   .2

 0.000* 0.686 جميع المعامالت المالية في المرك  للتدقيق من قبل المختصينتخضع   .3

 0.000* 0.742 المراك  في الوقت المناسب.   إحتياجاتتوفر الدائرة المالية جميع   .4

 0.000* 0.710 ات مالية سليمة.إجراءتدار المنح والمساعدات المالية الخارجية وفق   .1

 0.000* 0.714 للمتدربين مثل )مصرو  شخصي، بدل مواصالت،.....الخ(.يتم تقديم مساعدات مالية   .6

 .α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل*

والدرجة الكلية للمجال، والذي  "المناهج" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل1.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادق لما  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن يبين

 وضع لقياسه.
 

 والدرجة الكلية للمجال "المناهج" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل  :(2.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.775 .بين الشقين النظري والعملي يحقق التكامليتوفر محتوى تدريبي لجميع  البرامج التدريبية   .5

 0.000* 0.844 التدريبية. هدا يغطي المحتوى التدريبي بشقيه النظري والعملي جميع األ  .2

 0.000* 0.858 تربوية.  أسسالتدريبية للبرامج التدريبية وفق  هدا تصاغ األ  .3

 0.000* 0.831 تربوية سليمة.يتوفر خطط تدريبية فصلية ويومية معدة بطريقة   .4

 0.000* 0.741 يشتمل المنهاج التدريبي تعري  واضح لوسائل الوقاية والسالمة المهنية  .1

 0.000* 0.744 يتم تقّيم المناهج التدريبية بشكل منتظم.  .6

العمل والخبراء ..الخ( في  أصحابالمعنيين من )المدربين والمتدربين والخريجين و  إشراكيتم   .7
 0.000* 0.555 عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية.

 .α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل*
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والدرجة الكلية  "العملية التدريبية" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل6.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 

 والدرجة الكلية للمجال "العملية التدريبية" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (2.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

التدريبطرق : أولا   0.813 *0.000 

 0.000* 0.776 يتم ت ويد المدربين بمناهج موحدة وخطط فصلية لتوحيد التدريب   .5

 0.000* 0.852 طرق التدريب المعتمدة تراعي الفروق الفردية، والخلفيات المهنية للمتدربين.  .2

 0.000* 0.859 والمشاركة الفعالة.ني او طرق تدريب تحف  المتدربين وتشجعهم على التدريب التع إعتماديتم   .3

األجهزة والمعدات: ثانيا  0.872 *0.000 

 0.000* 0.887 يتوفر في مراك  التدريب المهني األجه ة والمعدات واألدوات الكافية لممارسة التدريب.  .5

 0.000* 0.905 ومتطلبات سوق العمل. إحتياجاتتتناسب األجه ة والمعدات واألدوات مع   .2

 0.000* 0.833 و ارة العمل المواد الخام الال مة للتدريب بشكل منتظم.توفر   .3

والمرافق المباني: ثالثا  0.947 *0.000 

 0.000* 0.807 المرك .  دارةمرك  التدريب المهني مجه  بشكل مناسب إل إدارةمبنى   .5

 0.000* 0.756 يتوفر بمرك  التدريب المهني غر  مناسبة خاصة بالمدربين.  .2

 0.000* 0.832 تتوفر بمرك  التدريب المهني ورش التدريب العملي المناسبة للتدريب.  .3

 0.000* 0.721 تتوفر بمرك  التدريب المهني غر  صفية مناسبة للدروس النظرية .  .4

 0.000* 0.752 المرافق الصحية بمرك  التدريب المهني كافية ومناسبة.    .1

6.  
التدريب المهني مع متطلبات األمن والسالمة )أرضيات، تتناسب البيئة التدريبية في مرك  

 ساللم للطوارئ، طفايات حريق،.............(.
0.807 *0.000 

 0.000* 0.650 الخاصة حتياجاتذوي اإل الستخداممرافق مرك  التدريب المهني مهيأة   .7

  α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل *
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والدرجة الكلية للمجال،  "هيئة التدريب" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل( 7.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادق  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن والذي يبين

 لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال "هيئة التدريب" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (7.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.698 ن مؤهالت وشهادات تخصصية تتناسب مع طبيعة عملهمو يمتلك المدرب  .5

 0.000* 0.789 عمليات التدريب بكفاءة. دارةن مهارات تربوية تؤهلهم إلو يمتلك المدرب  .2

 0.000* 0.669 للمدربين خبرات عملية في المهنة.   .3

 0.000* 0.793 ن المؤهالت والخبرة العملية في مجال التدريب المهني. و ن المهنيو يمتلك المشرف  .4

1.  
على عمليات التدريب وتوجيه المدربين ومتابعة البيئة  شرا ن باإلو ن المهنيو يقوم المشرف

 التدريبية والتجهي ات.
0.752 *0.000 

 0.000* 0.681 ورفع كفاءتهم المهنية والتربوية. ية متقدمة لتطوير قدراتهمن بدورات تدريبو مدربيلتحق ال  .6

 0.000* 0.787 هم وفق معايير واضحة.أداءيتوفر نظام معتمد لتقييم المدربين يقيس   .7

 0.000* 0.640 نظام واضح ومكتوب للحواف  والمكافآت لتشجيع المدربين. دارةتعتمد اإل  .0

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل*

والدرجة  "القبول وخدمات المتدربين" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل0.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن الكلية للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال"القبول وخدمات المتدربين"بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (8.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.688 عبر وسائل اإلعالم المتنوعة عن البرامج التدريبية.  عالناإليتم الترويج بالطرق المختلفة و   .5

 0.000* 0.737 بالبرنامج  لتحاقاإلات التسجيل وشروط إجراءتتوفر الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا فيها    .2

 0.000* 0.698 ات الخاصة بهم.جراءًا لتسهيل اإلإلكترونييتم حفظ سجالت المتدربين   .3

 0.000* 0.731 فترة التدريب. أثناءالمهني للمتدربين  رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل  .4

 0.000* 0.700 للخريجين من خالل متابعتهم في سوق العمل. رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل  .1

 0.000* 0.729 شطة تثقي  صحي وسالمة مهنية للمتدربين مع بدء كل عام مهني جديد.أن يتم تقديم  .6

 0.000* 0.641  (رياضية، وثقافية، ...... الخ)منهجية للمتدربين  شطة الأن يتم تنفيذ  .7

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل*
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والدرجة الكلية  "ةاإلجتماعيالمسؤولية " بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل9.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال "ةاإلجتماعيالمسؤولية " بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (9.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

ن، العمل بروح الفريق، او التع)لدى العاملين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم   .5
 0.000* 0.821 . (التطوع،......... الخ

ن، الصدق، األمانة، او التع)لدى المتدربين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم   .2
 0.000* 0.811 .  (التطوع، تغليب المصلحة العامة، ....... الخ

 0.000* 0.853 .خرىاألتتفاعل مؤسسات التدريب المهني مع المؤسسات المجتمعية   .3

وتحسين الصورة  ةاإلجتماعيالعامة للتدريب المهني سياسة تع ي  القيم  دارةتتبنى اإل  .4
 0.000* 0.817 المجتمعية للتدريب المهني.

 0.000* 0.669 يسهم مرك  التدريب المهني بموارده المادية والبشرية في خدمة المجتمع   .1

 0.000* 0.772 يهتم مرك  التدريب المهني بالمشاركة في النشاطات المجتمعية في المجتمع المحلي.  .6

 0.000* 0.649 الخاصة حتياجاتن مرك  التدريب المهني مع المؤسسات الراعية لذوي اإلاو يتع  .7

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل *

والدرجة الكلية  "عملية التقييم" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل50.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال "عملية التقييم" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (11.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.656 يتم تقييم العاملين في مراك  التدريب المهني وفق نظام معتمد.  .5

 0.000* 0.713 يتم تقييم المتدربين وتحديد مستوى تقدمهم وفق نظام قياس وتقويم محدد  .2

 0.000* 0.787 ات واضحة.إجراءيتم قياس الرضا الوظيفي للعاملين في المراك  وفق   .3

 0.000* 0.636 نظرية والعملية والمشاريع ات المتحانمتنوعة لتقييم المتدربين مثل اإل أساليبو  ظمةأن تستخدم  .4

 0.000* 0.636 ة. إلكترونيتوثق نتائج تقييم المتدربين في سجالت   .1

 0.000* 0.725 المتدربين على نتائج تقييمهم بشكل منتظم. إطالعيتم   .6

والحضور والج اءات التي تتخذ بحق  لت اميوجد الئحة داخلية يوضح فيها شروط اإل  .7
 0.000* 0.785 المتدربين المخالفين.

 0.000* 0.721 ى واالقتراحات.او توفير طرق للتواصل مع المتدربين لتقديم الشك يتم  .0

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل *
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والدرجة  "مراك  التدريب المهني أداء" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباط( معامل اإل55.1جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤0.05 عند مستوى معنوية  دالةالمبينة  رتباطمعامالت اإل أن الكلية للمجال، والذي يبين

 المجال صادق لما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجال "مراكز التدريب المهني أداء" بين كل فقرة من فقرات مجال رتباطمعامل اإل : (11.2جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
لإل 

باط
رت

 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
S

ig
). 

 0.000* 0.757 تخضع مراك  التدريب المهني لعمليات تطوير وتحسين مستمر بناًء على نتائج تقييم دورية.  .5

2.  
عن المستوى  داءاأل إنخفاض يتم مسائلة ومحاسبة مراك  التدريب المهني في حاالت

 المطلوب
0.738 *0.000 

 0.000* 0.761 تطوير وتحسين أدائها.توجد معايير واضحة ومحددة لتقييم مراك  التدريب المهني بهد    .3

 0.000* 0.737 .خرىاألمراك  التدريب المهني  أداءمرك  التدريب المهني ب أداءتتم مقارنة   .4

 0.000* 0.726 تهتم مراك  التدريب المهني بمستوى جودة وكفاءة الخريجين.  .1

 0.000* 0.759 تهتم مراك  التدريب المهني برفع كفاءة العاملين في المراك   .6

 0.000* 0.651 تسعى مراك  التدريب المهني لتحقيق رضى المستفيدين من متدربين وأرباب عمل  .7

 0.000* 0.766 ه.هدافتشتمل عملية تقييم مرك  التدريب المهني على مدى تحقيق المرك   أل  .0

9.  
في الوقت المحدد، وباقل تكلفة وجهد  هأهدافتحقيق  إلىيسعى مرك  التدريب المهني 

 ممكنين
0.660 *0.000 

 0.000* 0.561 يقوم المرك  بأدوار ابداعية متمي ة خالفا لألدوار الرئيسية التي تقوم بها باقي المراك    .50

 0.000* 0.714 وتسيير أموره في الحاالت الطارئة األ مات إدارةيتمتع مرك  التدريب المهني بقدرة على    .55

 0.000* 0.721 الطرق أفضليستثمر المرك  الموارد المتاحة )المادية والبشرية( ب  .52

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطاإل *

( والتي توضح معامل االرتباط بين كل 55.1( إلى جدول )2.1بعد مراجعة الجداول من جدول )
( في الجدول 0.474رتباط كانت )أدنى قيمة لمعامل االفقرة في المجال والدرجة الكلية للمجال تبين أن 

(، ويرى الباحث أن هذه النتائج التي كانت دالة 6.1( في الجدول )0.901قيمة فكانت ) ( أما أعلى3.1)
االستبانة يمكن تعبر عن صدق االستبانة بمعنى ان هذه  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
 المراد قياسها.استخدامها للتعبير عن الظاهرة 
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 Structure Validity البنائيثانيا: اللدق 
وهو المعيار الثاني المستخدم في هذه الدراسة  داةمقاييس صدق األ أحديعتبر الصدق البنائي 
الوصول إليها، ويبين مدى  داةالتي تريد األ هدا يقيس مدى تحقق األ لتحديد صدق المقياس، حيث

 .ستبانةاإلكل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  إرتباط

ًا عند مستوى إحصائي دالة ستبانةاإلفي جميع مجاالت  رتباطجميع معامالت اإل أن (52.1يبين جدول )
 صادقه لما وضعت لقياسه. ستبانةاإلوبذلك تعتبر جميع مجاالت  α ≤0.05 معنوية 

 ستبانةوالدرجة الكلية لإل ستبانةاإلبين درجة كل مجال من مجالت  رتباطمعامل اإل : (13.2جدول )

 معامل بيرسون المجال
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

 0.000* 0.779 الرسالة والتخطيط

 0.000* 0.884 دارةالقيادة واإل

 0.000* 0.790 الشئون المالية

 0.000* 0.859 المناهج

 0.000* 0.878 العملية التدريبية

 0.000* 0.862 هيئة التدريب

 0.000* 0.805 القبول وخدمات المتدربين

 0.000* 0.829 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.000* 0.900 عملية التقييم

 0.000* 0.992 الجودة الشاملة إدارةمعايير 

 0.000* 0.923 مراك  التدريب المهني أداء

 . α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  رتباطإل*ا                      

  ستبانةاإلثبات  8.2
 "متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس ستبياناإل يعطي أن"هو  ستبانةاإليقصد بثبات 

أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة  إلى" (، ويقصد به أيضا97: 2050 ،)الجرجاوي
ستمر نسجامه و درجة إتساقه وا  ما هي أو  يستخدم فيها،  "قات مختلفةأو  ه فياستخداماريته عند تكرار ا 
 (.2002)القحطاني، 

 الدراسة من خالل: إستبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
 :Cronbach's Alpha Coefficient   ألفا معامل كرونباخ

 (.53.1في جدول ) كما هي، وكانت النتائج ستبانةاإلألفا كرونباخ لقياس ثبات  طريقةالباحث  استخدم
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 ستبانةاإلمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  : (12.2جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

اللدق 
 *الذاتي

 0.959 0.919 9 الرسالة والتخطيط

 0.930 0.866 11 دارةالقيادة واإل

 0.883 0.780 6 الشئون المالية

 0.926 0.857 7 المناهج

 0.959 0.920 13 التدريبيةالعملية 

 0.932 0.869 8 هيئة التدريب

 0.911 0.830 7 القبول وخدمات المتدربين

 0.943 0.890 7 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.950 0.902 8 عملية التقييم

 0.988 0.976 76 الجودة الشاملة إدارةمعايير 

 0.963 0.928 12 مراك  التدريب المهني أداء

 0.990 0.980 88 المجاالت معاجميع 

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*               

مرتفعة لكل مجال ألفا قيمة معامل كرونباخ  أن (53.1في جدول ) الموضحة النتائجت أظهر 
وكذلك قيمة (. 0.980) ستبانةاإل( بينما بلغت لجميع فقرات  0.976- 0.780بين ) اوححيث تتر 

بينما بلغت لجميع فقرات  ( 0.988- 0.883ح بين )االصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتر 
 معامل الصدق الذاتي مرتفع. أن ( وهذا يعنى0.990) ستبانةاإل

(. ويكون الباحث قد تأكد من 3صورتها النهائية كما هي في الملحق ) في ستبانةاإل تكونوبذلك 
 يتها لتحليل النتائج.وصالح ستبانةاإلبصحة  الدراسة مما يجعله على ثقة إستبانةصدق وثبات 

 ة المستخدمةحلائياإل ساليباأل 9.2
دخال البيانات إلى الحاسب اآلليحسب مقياس ليكرت الخماسي  ، Likert – Scaleتم ترمي  وا 

ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( والمستخدم في محاور الدراسة، تم 
 احتساب المدى: 
   4 = 5 - 1المدى = 

 : تم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفترة أي أن
 0.0=  1 ÷ 4طول الفترة = 

أقل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى 
 يوضح أطوال الفترات كما يلي: (54.1األعلى للفترة األولى وهكذا جدول رقم )

 
 



 

112 

 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي: (12.2جدول )
 1.0 – 4.25 4.20 – 3.45 3.40 – 2.65 2.60 – 5.05 5.00 – 5 الفترة

 موافق بشدة موافق حد ما إلدموافق  نغير موافق نغير موافق بشدة اإلستجابة
 1 4 3 2 5 الدرجة

 

 Statistical Package for حصائيمن خالل برنامج التحليل اإل ستبانةاإلوتحليل  تفريغتم 

the Social Sciences  (SPSS). 
 ة التالية:حلائياإل دواتاأل استخدامتم 
 .ستبانةاإل(، لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaألفا ) كرونباخ إختبار  .1
ما إذا كانت البيانات تتبع  لمعرفة I – Sample K-S ): )سمرنو    - كولمجورو  إختبار  .1

 .التو يع الطبيعي من عدمه
 لوص  عينة الدراسة. (:Frequencies & Percentages)المئوية والتكرارات  النسب .3

 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. .1
: يقوم هذا رتباطلقياس درجة اإل (Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) إرتباطمعامل  .1

الداخلي والصدق البنائي  اإلتساقه لحساب استخدامعلى دراسة العالقة بين متغيرين. وقد تم  اإلختبار
 ، والعالقة بين المتغيرات.ستبانةلإل

قد وصلت  ستجابةاإلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة ل( T-Testة )واحدفي حالة عينة  T إختبار  .1
ه للتأكد من داللة استخدامقلت عن ذلك. ولقد تم أو  أم  ادت 3درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلى

 .ستبانةاإلالمتوسط لكل فقرة من فقرات 
 ت( لمعرفة ما إذا كان هناك فروقاIndependent Samples T-Testفي حالة عينتين ) T إختبار  .1

 ة بين مجموعتين من البيانات المستقلة. إحصائيذات داللة 
( لمعرفة ما إذا One Way Analysis of Variance) ANOVAتحليل التباين األحادي  إختبار  .1

 من البيانات. أكثرأو  ة بين ثالث مجموعاتإحصائيك فروقات ذات داللة لكان هنا
 :Normality Distribution Test التوزيع الطبيعي   إختبار 

ما إذا كانت البيانات تتبع  ختبارإل  (I – Sample K-S) سمرنو  - كولمجورو  إختبار  استخدامتم 
 (.51.1في جدول )، وكانت النتائج كما هي مبينة التو يع الطبيعي من عدمه
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 التوزيع الطبيعي إختبار نتائج : (12.2جدول )
 (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  المجال

 0.596 الرسالة والتخطيط

 0.596 دارةالقيادة واإل

 0.341 الشئون المالية

 0.593 المناهج

 0.890 العملية التدريبية

 0.393 هيئة التدريب

 0.490 القبول وخدمات المتدربين

 0.305 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.999 عملية التقييم

 0.662 الجودة الشاملة إدارةمعايير 

 0.800 مراك  التدريب المهني أداء

 0.899 معاً  ستبانةاإلجميع مجاالت 

 
من  أكبرت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن (51.1في جدول ) الموضحة النتائج تشير

 يجب حيثهذه المجاالت يتبع التو يع الطبيعي، وبذلك فإن تو يع البيانات ل α ≤0.05مستوى الداللة 
 ات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. اإلختبار  استخدام
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 الفلل السادس

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 مقدمةال 1.2
 

 البيانات الشخليةوفق  لعينة الدراسةالولف اإلحلائي  3.2
 

 تحليل فقرات الستبانة 2.2
 

 فرضيات الدراسة اختبار 2.2

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

115 

 

 المقدمة 1.2
، وذلك من خالل اإلجابة فرضيات الدراسة ختبارا تحليل البيانات وهذا الفصل عرضًا ل يتضمن

ستعراضعن أسئلة الدراسة و  والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها،  ستبانةاإلأبر  نتائج  ا 
المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، شتملت على )الجنس، العمر، إوالوقو  على البيانات الشخصية التي 

الدراسة،  إستبانةة للبيانات المتجمعة من حصائيالمعالجات اإل إجراءلذا تم (، سنوات الخدمة، مكان العمل
حصول على نتائج الدراسة التي لل (SPSS) ةاإلجتماعية للدراسات حصائي م اإلبرنامج الح استخدامإذ تم 

 هذا الفصل. سيعرضها 
 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخلية  حلائيالولف اإل 4.1

 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس .0

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: (0.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 92.6 100 ذكر
 7.4 8 أنثى

 100.0 108 المجموع
 

نسبة الذكور بين العاملين في قطاع التدريب المهني في و ارة العمل أن ( 1.1من جدول ) يتضح
 أن إلى، ويع و الباحث ذلك (% 7.4) اإلناث%( من اجمالي الموظفين، بينما بلغت نسبة 11.1بلغت )

لة لن يقدم نتائج ذات دال اإلناثضآلة عدد  أن معظم برامج التدريب المهني موجهة للذكور، وربما
 كان هنالك فروق وفقًا لمتغير الجنس.  نإ تأثيرفلن تكون ذات  –حال وجودها  –ة إحصائي

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر .4
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: (4.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 31.5 34 عام 11أقل من  
 40.7 44 عام 11أقل من  إلى 11 
 27.8 30 عام فأكثر 11 

 100.0 108 المجموع
 

 (11)أقل من  إلى (11)من  أعمارهمح او تتر  (%40.7)ما نسبته  أن (1.1من جدول ) يتضح
عام  (11) أعمارهم (%11.1  )، بينما عام (11)أقل من  أعمارهممن عينة الدراسة  (%31.5)عام، 

عامًا حيث  (11)غالبية العاملين في قطاع التدريب المهني هم من  دون  أن ، ومن ذلك يتضحأكثرف
 .%(11ابة )بلغت نسبتهم قر 
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العاملين هم من فئة الشباب، وذلك يعود لطبيعة العمل في  أغلب أن إلىالباحث ذلك  ويع و
بب بسالتدريب المهني، التي تتطلب موظفين يمتا ون بالنشاط والحيوية الضرورية للعمل، وكذلك 

 اإلنقسامقطعوا عن عملهم بسبب أن الموظفين بدل الموظفين القدامى الذين غلبالتعيينات الجديدة أل
 . بين الضفة الغربية وقطاع غ ة (م1111م )اسي عاالسي
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي .1

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: (1.1جدول )
المئوية % النسبة العدد المؤهل العلمي  

 28.7 31 فأقلدبلوم مهني  
 15.7 17 دبلوم متوسط بعد الثانوية العامة 
 45.4 49 بكالوريوس 
 10.2 11 دراسات عليا 

 100.0 108 المجموع
 

قد بلغت ة البكالوريوس والدراسات العليا معظم العاملين من حمل أن (1.1من جدول ) يتضح
مهني فهم من حملة الدبلوم ال خرىاألالفئة أما  ،(%11.1)على ابة من حصل على تأهيل بكالوريوس فنس

 فبلغت نسبتهم عامةالثانوية ال دبلوم متوسط بعد علميمؤهل  أما من ييحملون ، (%11.1) ونسبتهمفأقل 
(15.7%). 

كون يكون العاملين في قطاع التدريب المهني ممن يمتل أن أهمية إلىالباحث ذلك  ويع و 
وذلك لما تتطلبه مهنة التدريب من مهارات نظرية وعملية لنقلها مؤهالت تتناسب مع تخصصاتهم، 

من يستطيعون تطوير قدراتهم المهنية من هم ن العاملين المؤهلين إتدربين بشكل تربوي سليم، وكذلك فللم
في التطوير الذاتي المدربين والعاملين في مراك  التدريب المهني مهتمين  أن كما خالل التدريب.
  دياد في حصول المدربين على مؤهالت جامعية.إؤهالت عليا، فهنالك والحصول على م

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمد الوظيفي .2
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمد الوظيفي: (2.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الوظيفي المسمد
 9.3 10 مدير عام/ مدير دائرة  
 5.6 6 مدير مرك / رئيس قسم  
 - - رئيس شعبة  
 4.6 5 مشر  مهني  
 49.1 53 مدرب  
 17.6 19 مدرس  
 13.0 14 داري إ 
 0.9 1 أخرى 

 100.0 108 المجموع
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يعملون  (%13.0 )  ،ومدرس مدربما بين  (%11.1) ما نسبته أن (1.1يتضح من جدول )
مدير  (%5.6)من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي مدير عام/ مدير دائرة،  (%9.3) ،إداريبوظيفة 

 مسماهم الوظيفي غير ذلك.  (%0.9)مشر  مهني، بينما  (%4.6)مرك / رئيس قسم، 
العاملين في قطاع التدريب المهني هم من المدربين والمدرسين  أغلب أن إلىويع و الباحث ذلك 

، (%11.1)  نسبتهم او ية لم تتجشرافالعاملين في الوظائ  اإل، بينما (%11.1)حيث بلغت نسبتهم 
مدربين  (11)كل مشر  يقابله أن أي  (%1.1)ونسبة المشرفين المهنيين على وجه الخصوص بلغت 

وذلك ألهمية دور المدربين والمدرسين في عملية حد ما في نظام التدريب المهني،  إلىوهذه نسبة مقبولة 
   ام بتلك الشريحة.هتمجب اإلالتدريب المهني مما يو 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة .2
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة: (2.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 43.5 47 سنوات 1أقل من  
 38.9 42 سنوات 11أقل من  -1من  
 17.6 18 أكثرف واتسن 11 

 100.0 108 المجموع
 

 (1)نة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من من عي (%(43.5ما نسبته  أن (1.1من جدول )يتضح 
سنوات  (%(17.6سنوات، بينما  (11)أقل من إلى  (1)ح سنوات خدمتهم من او تتر  (%(38.9سنوات، 
الموظفين في قطاع التدريب المهني هم من  أغلب أن ، وبذلك يتضحأكثرف واتسن (11)خدمتهم 

 (%11.1) أن الموظفين الذين ليس لديهم سنوات طويلة في الخدمة في قطاع التدريب المهني، حيث
 أقل.أو  سنوات (11)منهم ممن خدم 

الذي حدث  اإلنقسامموظفي التدريب المهني ممن توظفوا بعد  أغلب أن إلىويع و الباحث ذلك 
 كومةضطر الحأعمالهم مما أدد كبير من الموظفين القدامى عن ع إنقطاع إلى أدىالذي و  (م1111)عام 
 .ستعاضة عنهم بموظفين جددلإل بغ ة
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل .1

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل: (1.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد مكان العمل

 15.7 17 العامة للتدريب المهني دارةاإل 
 35.2 38 الشافعي اإلماممرك  تدريب  
 17.6 19 مرك  تدريب دير البلح 
 14.8 16 مرك  تدريب خان يونس 
 11.1 18 مرك  تدريب رفح 

 100.0 108 المجموع
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الشافعي،  اإلماميعملون في مرك  تدريب  (%(35.2 نسبتهما  أن (1.1يتضح من جدول )

 (%11.1)، يعملون في مرك  تدريب رفح (%11.1)يعملون في مرك  تدريب دير البلح،  (11.1%)
 يعملون في مرك  تدريب خان يونس. (%11.1)العامة للتدريب المهني،  دارةيعملون في اإل

والبالغة نسبتهم العاملين في التدريب المهني  ية العظمى منغلباأل أن إلىويع و الباحث ذلك 
والتي أهمها ، المو عة على محافظات قطاع غ ة ربعةفي مراك  التدريب المهني األ يعملون%( 11.1)
 عدد من طالبي الخدمة. كبرالشافعي بمدينة غ ة، حيث يقدم خدمات التدريب أل اإلمامها مرك  أكبر و 

 ستبانةاإلتحليل فقرات  1.1
ة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة واحدلعينة  Tإختبار  استخدامتم  ستبانةاإل فقراتلتحليل 

  أم ال. (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلىقد وصلت  ستجابةاإل
وهي تقابل درجة الموافقة المتوسطة حسب مقياس  (1)ي او متوسط درجة اإلجابة يس :الفرضية اللفرية
 ليكرت المستخدم.
 . (1)ي او متوسط درجة اإلجابة ال يس :الفرضية البديلة

الفرضية الصفرية ويكون في هذه ( فإنه ال يمكن رفض 0.05من  أكبر Sig) ((Sig > 0.05إذا كانت 
عن درجة الموافقة المتوسطة  حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختل  جوهرياً  فراداأل آراء الحالة متوسط 

( فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول 0.05أقل من  Sig) (Sig < 0.05)إذا كانت أما  ،(1) وهي
، (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي عن يختل  جوهريًا  فراداأل آراء الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط 

درجة الموافقة عن ينقص بصورة جوهرية أو  وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة ي يد
المتوسط  أن موجبة فمعناه اإلختبارفإذا كانت قيمة  اإلختباروذلك من خالل قيمة  .(1)المتوسطة وهي 

 والعكس صحيح.الحسابي لإلجابة ي يد عن درجة الموافقة المتوسطة 
 وفيما يلي تمثيل لفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة.

 الرسالة والتخطيط" تحليل فقرات مجال" 
درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإلما إذا كانت متوسط درجة  لمعرفة T إختبار  استخدامتم 

 (.1.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (1)المتوسطة وهي 
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 "الرسالة والتخطيط" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (1.1جدول )

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 
بي
نس
ال

 

مة 
قي

بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
 ية

(
Si

g
يب .(
لترت
ا

 

العامة للتدريب  دارةالموظفين في صياغة رسالة اإل إشراكيتم   .1
 9 0.003* 2.79- 53.52 2.68 المهني.

 3 0.338 0.42 60.93 3.05 العامة للتدريب المهني. دارةالموظفين على رسالة اإل إطالعيتم   .1
العامة للتدريب المهني مع طبيعة عمل مراك   دارةتتفق رسالة اإل  .1

 1 0.000* 3.76 67.78 3.39 التدريب المهني. 

الموظفين في ورش العمل الممهدة إلعداد الخطة  إشراكيتم   .1
 5 0.232 0.74- 58.33 2.92 العامة للتدريب المهني دارةلإل اإلستراتيجية

العامة للتدريب المهني  دارةلإل اإلستراتيجيةيتم شرح الخطة   .1
 4 0.432 0.17- 59.63 2.98 للموظفين.

 2 0.000* 3.44 66.85 3.34 العامة للتدريب المهني. دارةعداد خطط تشغيلية للمرك  / اإلإيتم   .1
 7 0.131 1.13- 57.57 2.88 عداد الخطط التشغيلية.إيتم تدريب الموظفين على   .1
 6 0.186 0.90- 58.15 2.91 الخطط التشغيلية.ن في مراجعة وتطوير و يشارك الموظف  .1
العامة للتدريب  دارةلخطط اإل هدا يشارك الموظفين في صياغة األ  .1

 8 0.003* 2.77- 53.70 2.69 المهني.
  0.404 0.24- 59.59 2.98 ميع فقرات المجال معاا ج

 .α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  الحسابي المتوسط* 
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 1.1من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من وهي أعلى قيمة  (3.39) اوي( يس1رقم )للفقرة المتوسط الحسابي 
 (0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  ( (3.76اإلختبار، قيمة (%67.78)الحسابي النسبي 

الدقة  إلىويع و الباحث ذلك  العينة على هذه الفقرة. أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
العامة للتدريب المهني، والتي بدورها ترتبط بشكل مباشر بطبيعة  دارةوالموضوعية في صياغة رسالة اإل

العامة  دارةالعامة لإل هدا عمل مراك  التدريب المهني وتعكس رؤيتها التدريبية، كما تتفق الرسالة مع األ
 للتدريب المهني التي تمتا  بالوضوح و قابلة للتحقيق والقياس.

 أن أيوهي أقل قيمة في فقرات المجال  (2.68)ي او ( يس1رقم ) المتوسط الحسابي للفقرة
ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (2.79-) اإلختبار، قيمة (%53.52)المتوسط الحسابي النسبي 

 العينة على هذه الفقرة. أفرادمن قبل  متوسطةهناك موافقة بدرجة  أن وهذا يعني( 0.003)
العامة للتدريب  دارةالعاملين في صياغة رسالة اإل إشراكمحدودية   إلىربما ويع و الباحث ذلك 

ير منهم غير مؤهل الجدد، والكثالعاملين في التدريب المهني هم من الموظفين  أغلب ألنالمهني، وذلك 
وخبرات  عال   تأهيل   إلىتحتاج ربما يؤهلهم لممارسة مثل تلك المهام التي الذي قد ال  ،التأهيل الكافي
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العاملين الذين يمتلكون القدرة والمهارة في صياغة الرسالة،  إشراكه من المهم أن واسعة، ويرى الباحث
 وتأهيل وتدريب العاملين الذين ال يمتلكون المهارات المطلوبة لذلك.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي (2.98)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس
لذلك  ((0.404ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن ((0.24- اإلختبار، قيمة (%59.59)    ياو يس

 أن مما يدل على،  α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً غير  "الرسالة والتخطيط" يعتبر مجال
 وهذا يعني 1درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال ال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلمتوسط درجة 

 العينة على فقرات هذا المجال. أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن
، ولكنها غير معلنة بالشكل تينرسالة ورؤية واضحتمتلك العامة للتدريب المهني  دارةاإل ويرى الباحث أن

العامة للتدريب  دارةلإل اإلستراتيجيةعلى الخطة أو  عليها طالعاإلالذي يسهل من خالله لجميع العاملين 
إعداد أو  العاملين في صياغة الرسالة قد ال تشرك بعض العامة للتدريب المهني  دارةاإل أن المهني، حيث

ك  على العاملين في تر هذا ي ألنتلك الخطط، وربما  أهدا وضع أو  وتطويرهاالخطط التشغيلية 
 ية العليا والمتوسطة.ر داالمناصب اإل

 إلىوذلك يرجع  ةالعاملين في قضايا التخطيط محدود إشراكعمليات  أن إلىويع و الباحث ذلك 
نظرًا لقلة  شتراك في عمليات التخطيطعلى اإل قادرين غيرريب المهني هم العاملين في التد أغلب أن

عداد ا  و  هدا م يد من التدريب على صياغة األ إلى، بحيث يحتاجون خبراتهم العملية في هذا المجال
وغيرها من مهارات التخطيط، ولكن وجود هذا المجال بهذه الدرجة المتوسطة من وجهة  الخطط التشغيلية

قتصاديمستقرة سياسيًا و الغير يد بحد ذاته في مثل هذه الظرو  رأي عينة الدراسة هو ج  ًا.ا 
المبحوثين  أن ت نتائج الدراسة أظهر ( حيث 1111نتيجة الدراسة مع دراسة )سهمود،  اتفقتو 
ية شرافالوظائ  اإل أصحابمن وجهة نظر ات اإلستراتيجير السياسات و عنصالك توفر لهن أن يعتقدون

ت الدراسة موافقة بدرجة متوسطة أظهر ( حيث 1111نة، و محايد"، ودراسة )السالم والعال" بدرجة متوسطة
ت موافقة بدرجة أظهر ( حيث 1111وسياسات المنظمة، وكذلك مع دراسة )الدجني،  أهدا على توافر 

 الجودة. معايير ضوء ية فياإلسالم ات في الجامعةاإلستراتيجيمتوسطة على توافر مجال السياسات و 
 الباحث هذا التوافق بين نتائج دراسته وهذه الدراسات يدلل على تشابه مجتمع الدراسة   ويع و
هنالك رؤية ورسالة، ولكن  أن ت الدراسةأظهر ث ( حي1111ت مع دراسة )الساليمة، ختلفابينما 

للكلية التقنية العليا  اإلستراتيجيةضع  في الخطط هنالك  أن الموظفين لهما، كما إدراكهنالك ضع  في 
ت ضع  شديد في الموافقة في مجال أظهر ( والتي 1111كذلك مع دراسة )الناظر،  واختلفتبمسقط، 
ت موافقة أظهر ( حيث 1111دراسة )راضي، . و األردنالحكومية في  جه ةفي األ اإلستراتيجيةالخطط 

بمعيقات الجودة الشاملة في الكليات التقنية في قطاع غ ة.  اإلستراتيجيبدرجة كبيرة على عالقة التخطيط 
 الجودة توافر درجة حول الدراسة عينة أفراد آراء ( حيث كانت 1111عامر، أبو )وهذا ما اكدته دراسة 

 . كبيرة بدرجة كانت للجودة التي اإلستراتيجيالتخطيط  مجال في ةدارياإل
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االختال  في النتائج بين دراسته وهذه الدراسات ناتج عن اختال  في بيئة  هذاالباحث  ويع و
 العمل وكذلك أختال  الدولة التي تمت بها الدراسة.

  دارةالقيادة واإل" مجال فقراتتحليل" 
قد وصلت درجة الموافقة المتوسطة  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 

 (.1.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1وهي 
 "دارةالقيادة واإل" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (1.1جدول )
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الهيكل التنظيمي واضح لجميع العاملين من حيث تحديد الصالحيات   .1
 2 0.000* 4.54 69.44 3.47 والمسؤوليات.

وتوظي  العاملين في مراك  التدريب  اختيارو  إستقطابتتسم عمليات   .1
 1 0.000* 6.97 74.63 3.73 المهني بالن اهة والشفافية.

عدد الموظفين في مراك  التدريب المهني كافي ويتناسب مع عدد   .1
 6 0.437 0.16 60.37 3.02 الوظائ  في المراك . 

تتناسب رواتب وأجور العاملين في مراك  التدريب المهني مع مؤهالتهم   .1
 11 0.000* 6.82- 44.26 2.21 ومهامهم الوظيفية.

يمتلك جميع العاملين بمراك  التدريب المهني المؤهالت والخبرات   .1
 3 0.004* 2.69 65.56 3.28 والتدريب الال م الذي يؤهلهم للقيام بمهامهم الوظيفية. 

ن في مراك  التدريب المهني للتدريب الدوري لرفع و يخضع العامل  .1
 10 0.000* 3.56- 52.59 2.63 كفاءتهم المهنية وتنمية قدراتهم.

 6 0.438 0.16 60.37 3.02 ة للوثائق والمعلومات.لكترونياإل رشفةنظام األ استخداميتم   .1
والتواصل بين مختل   اإلتصالن على تع ي  و يحرص المسئول  .1

 5 0.311 0.49 61.11 3.06 المستويات الوظيفية بما يخدم عمليات التدريب.
 4 0.226 0.76 61.67 3.08 دورية وغير دورية بين المسئولين والموظفين          إجتماعاتيتم عقد   .1

ن على تع ي  التواصل بين مؤسسات التدريب المهني و يحرص المسئول  .11
 9 0.046* 1.70- 56.11 2.81 ات المهنية.تحادوالنقابات واإل خرىاأل

 8 0.466 0.09 60.19 3.01 أمور المتدربين. أولياء ن على تع ي  التواصل معو يحرص المسئول  .11
  0.346 0.40 60.57 3.03 فقرات المجال معاا  جميع

 .α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً المتوسط الحسابي * 
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 1.1من جدول )
المتوسط  أن أي ، وهي أعلى قيمة في هذا المجال،(3.73)ي او يس (1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 
( 0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (6.97) اإلختبار، قيمة (%74.63)الحسابي النسبي 
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وتوظي   اختيارعمليات إستقطاب و  أن العينة على أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
 بالن اهة والشفافية.تتسم في مراك  التدريب المهني  العاملين

وتوظي   اختيارو  إستقطابوالشفافية التي تتم بها عمليات  الن اهة إلىربما ذلك  الباحثويع و 
يتبعه ديوان الموظفين تتم حسب النظام الواضح  الذي غالبًا ما العاملين في مراك  التدريب المهني، والتي 

 .ختياروالتوظي  واال ستقطابالعام في عمليات اإل
المتوسط الحسابي  أن أي ، وهي أقل قيمة،(2.21)ي او يس( 1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 

وهذا  (0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (6.82-) اإلختبارقيمة ، (%(44.26النسبي
رواتب وأجور العاملين في مراك  التدريب  أن العينة على أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل  أن يعني

  .مع مؤهالتهم ومهامهم الوظيفيةتتناسب المهني 
عدم إعتماد قانون الخدمة المدنية مسمى وظيفي ثابت وموحد  إلىربما ويع و الباحث ذلك 

األمر الذي يحدث  مهني، ومنهم مدرس، ومنهم مدرب،، فمنهم مسماه للمدربين يرتبط بالمؤهل العلمي
فربما يدل ذلك هم يقومون بمهام تدريب موحدة، أن في حين تباين واضح في قيمة الراتب الذي يتقاضوه،

عدم وجود مسميات وظيفية واضحة، حيث يجد العاملون في التدريب المهني بو ارة العمل رواتبهم  إلى
كوكالة الغوث مثاًل،  خرىاألمتدنية جدًا مقارنة برواتب أقرانهم  العاملين في مؤسسات التدريب المهني 

 مهامهم الوظيفية. أداءمما ينتج عنه حالة عدم رضا وظيفي قد تؤثر سلبًا على 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.03)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس 

لذلك  (0.346)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (0.40) اإلختبارقيمة و ، (%60.57) ياو يس
 أن مما يدل على،  α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً غير  "دارةالقيادة واإل" يعتبر مجال

 وهذا يعني (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال ال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلمتوسط درجة 
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن

مراك  التدريب المهني  أداءبمستوى التدريب المهني وتطوير  رتقاءة على اإلداريتحرص القيادة اإل
لديها هيكل تنظيمي معتمد ومحدد فيه صالحيات ومسؤوليات العاملين، وتعمل  أن التابعة لها، حيث

العامة للتدريب المهني على توفير األعداد الكافية من الموظفين المؤهلين من خالل ديوان  دارةاإل
 دارةل اإلاو الذي تح سلوبعقد المؤقت وهو األمن خالل التعاقد مع الموظفين بنظام الأو  الموظفين العام،

 رشفةاأل استخدامالعامة على تعميم  دارةتعمل اإلو عداد الموظفين، أعن طريقه تعويض العج  في 
 العامة والمراك .  دارةة في اإللكترونياإل

الظرو   إلى العينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال أفرادويع و الباحث موافقة 
ة والسياسية التي تعيشها الحكومة في هذه الفترة مما يجعلها تعج  عن تنفيذ ما تصبو اليه، ياإلقتصاد

جراءهم و اختيار وطرق  الموظفين أعداد لتعديل فيها مثلكذلك جمود بعض القوانين وصعوبة ا ات تعيينهم ا 
من يتحكم بذلك هو ديوان الموظفين العام، كذلك محدودية التواصل بين القيادة  أن وقيمة رواتبهم، حيث
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ة والعاملين في مراك  التدريب المهني، وبالرغم من وجود هيكل تنظيمي واضح محدد فيه دارياإل
قد ال يستطيعوا أو  ه قد يكون واضح لبعض العاملينأن الإليات والصالحيات لجميع العاملين المسؤو 

رفع كفاءاتهم وقدراتهم المهنية والتي كانت درجة  أجلبالنسبة لتدريب العاملين من أما  اليه،الوصول 
المدربين يحتاجون للتدريب في الخارج وهذا  أن إلىالعينة عليها قليلة، فيع و الباحث ذلك  أفرادموافقة 

يود المفروضة على حرية بالقوالثاني يتعلق  التكلفة دون وجود مخصص، إرتفاع لهماأو  غير متوفر لسببين
 السفر. الحركة وصعوبة

القيادة  أن ت الدراسةأظهر ( حيث 1111، سهمودهذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) اتفقتو 
وهو  ، وبالتالي فهي محدد من محددات الجودةروبيو األ النموذج ضوء في التمي  إدارةصر اعن أحدهي 
 الجودة إدارة معايير تطبيق درجة أن تأظهر ( حيث 1111متوسطة، ودراسة )عبده،  بدرجة متوفر
 جودة معايير مجال في فيها، والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة
العينة  أفرادموافقة  تأظهر ( حيث 1111مدوخ، )ودراسة  كانت متوسطة، والتنظيمية ةدارياإل السياسة

ة وعالقتها بمعيقات تطبيق الجودة الشاملة، داريبدرجة متوسطة على الفقرات المتعلقة بمجال الهيئة اإل
العليا كان محايد أي  دارةالعينة حول دور اإل أفراد آراء  أن تأظهر ( حيث 1111الدقي، )ودراسة 

 قادرين على تكوين رؤية واضحة.هم غير أن يكون مؤشر على أن الموافقة بدرجة متوسطة، وذلك يمكن
ويع و الباحث هذا التوافق بيين نتائج دراسته وهذه الدراسات يدلل على تجانس القيادة االدارية في 

 تلك المؤسسات مع القيادة االدارية في مراك  التدريب المهني.
 في ادةالقي معيار بتطبيق لت اماإل أن تأظهر ( حيث 1111ت مع دراسة )العتيبي، إختلفبينما 

ت أظهر ( حيث 1111عامر،  أبومرتفعًا، ودراسة ) كان الوطني الكويتي بالحرس البشرية الموارد إدارة
(  والتي خلصت 1111الدراسة موافقة المبحوثين على هذا المجال بدرجة موافقة كبيرة، ودراسة )قنديل، 

دراسة )الناظر، أما  ، الصناعية المنشآت امًا كبيرًا بموضوع الجودة فيإهتمتولي  العليا دارةاإل أن إلى
 إدارةالعليا بتطبيق  دارةوجود الدعم غير المحدود من القيادة والمبني على قناعة اإل إلى( فأشارت 1111

الدراسة الحالية مع  إختال ويع و الباحث سبب  .األردنالجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية ب
ة التي تمر بها المؤسسات الحكومية عن ياإلقتصادالظرو  السياسية و  إختال  إلىالدراسات السابقة 

مع الدراسة الحالية هي دراسات  اتفقتفمعظم الدراسات التي  الظرو  التي جرت فيها الدراسات السابقة.
 ًا.إستقرار  أكثرت معها كانت قد طبقت في بيئات عربية ختلفا، بينما الدراسات التي محلية

 الشئون المالية" تحليل فقرات مجال" 
درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 

 (.1.1النتائج موضحة في جدول ) 1المتوسطة وهي 
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 "الشئون المالية" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (1.1جدول )
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 3 0.044* 1.72 63.89 3.19 سنوية لمراك  التدريب المهني.  "موا نة" يتم تخصيص مبالغ مالية  .1
ات إجراءتنفذ عمليات الشراء والتوريد واالستالم والصر  وفق   .1

 2 0.001* 3.31 67.04 3.35 محددة.

تخضع جميع المعامالت المالية في المرك  للتدقيق من قبل   .1
 1 0.000* 5.07 70.37 3.52 المختصين

 5 0.000* 8.19- 41.30 2.06 المراك  في الوقت المناسب.   إحتياجاتتوفر الدائرة المالية جميع   .1
 4 0.024* 2.01- 55.74 2.79 ات مالية سليمة.إجراءتدار المنح والمساعدات المالية الخارجية وفق   .1
يتم تقديم مساعدات مالية للمتدربين مثل )مصرو  شخصي، بدل   .1

 6 0.000* 8.76- 39.44 1.97 مواصالت،.....الخ(.
  0.008* 2.44- 56.30 2.81 جميع فقرات المجال معاا 

 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي * 
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 1.1من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.52)ي او يسكان أعلى قيمة و ( 1رقم )للفقرة الحسابي المتوسط 

 (0.000) ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (5.07) ختبارقيمة اإلو ، (%70.37)الحسابي النسبي 
جميع المعامالت المالية في المرك   على أن العينة أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
  .للتدقيق من قبل المختصينتخضع 

بناًء ات المالية التي تقوم بها الدائرة المالية بالو ارة والتي تتم جراءدقة اإل إلىويع و الباحث ذلك 
محددة وواضحة تفرضها و ارة المالية على جميع المؤسسات الحكومية، حيث تجري  أنظمةعلى لوائح و 

 من و ارة المالية. ات المالية من خالل المراقب المالي المفرو  جراءمراقبة اإل
المتوسط الحسابي  أن أي( 1.11) ياو يسكان أقل قيمة و ( 1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 

وهذا  (0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (8.76-) ختبارقيمة اإلو ، (%(39.44النسبي 
 .  يتم تقديم مساعدات مالية للمتدربينأنه  العينة على أفرادمن قبل  هناك موافقة بدرجة قليلة أن يعني

أو  المساعدات المالية التي تقدم للمتدربين كبدل مواصالت ندرةأو  ويع و الباحث ذلك لشح
 أغلبة الصعبة التي يعيشها ياإلقتصادمصرو  شخصي والتي هم بحاجة ماسة لها نظرًا للظرو  
 حتى الصهيوني وكذلك حتاللي  من اإلالشعب الفلسطيني في حين كانت هذه المساعدات تصر  ف

 ة.  السلطة الوطنية الفلسطيني تأسيسبداية 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي  (2.81)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس
لذلك  (،(0.008ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (2.44-) اإلختبارقيمة و ، (%(56.30ي او يس

متوسط  أن علىمما يدل ،  α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "الشئون المالية" يعتبر مجال
هناك  أن وهذا يعني (1)عن درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا  ستجابةاإلدرجة 

 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادمن  قبل  متوسطةموافقة بدرجة 
تسلمها العامة للتدريب المهني على اعداد موا نتها السنوية قبل بداية العام المالي و  دارةتحرص اإل

العامة للتدريب  دارةالعامة، كما تقوم اإلموا نة الللجهات المختصة في و ارة العمل كي يتم تضمينها في 
الال مة  جه ةمراك  التدريب المهني من الخامات والعدد واأل إحتياجاتالمهني بإعداد الطلبيات الخاصة ب

ة إداريات إجراءتتم عمليات الشراء والتوريد وفق حيث للتدريب ومتابعة توفيرها من خالل دائرة اللوا م، 
 .   إلى حد  ما التدريب إحتياجاتتوريد  تأخرمما يتسبب في  أحياناً  بيروقراطيةال إلىومالية دقيقة قد تصل 

على فقرات هذا المجال للظرو  السياسية  متوسطةبدرجة العينة  أفرادويع و الباحث موافقة 
الضفة الغربية السياسي بين  اإلنقسامر بها قطاع غ ة بسبب الحصار و ة الصعبة التي يمياإلقتصادو 

صرفها في  نوية المخصصة للتدريب المهني، وتأخرعكس على تقليص الموا نات السأن مما ،وقطاع غ ة
ملحوظ في توريد المتطلبات  ينتج عن ذلك كله تأخر الذاتية، مماالمالية الغالب، وكذلك شح الموارد 

عدم مساهمة القطاع الخاص الال مة للتدريب، وتقليص في األعداد والكميات الموردة، كذلك  حتياجاتواإل
في تمويل برامج التدريب المهني، وضع  الجهود المبذولة من و ارة العمل في توفير تمويل خارجي من 

ني، وعدم خالل التشبيك ونسج العالقات مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بقطاع التدريب المه
تنفذها مراك  التدريب  أن ية التي يمكننتاجاإلام الو ارة بتوفير التمويل الذاتي من خالل المشاريع إهتم

 المهني.
 أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111الدقي، )هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  اتفقتو 

صعوبات في  إلىهناك قصور في الجانب المالي في و ارات السلطة الوطنية الفلسطينية مما يؤدي 
( والتي خلصت إلى وجود مصادر 1111)علي،  كذلك مع دراسة اتفقتتطبيق مبادئ الجودة الشاملة، و 

  تمويل ثابتة ولكنها غير كافية بدرجة متوسطة
ت نتائج أظهر ( حيث 1111)سهمود، كدراسة ت، ت هذه النتائج مع بعض الدراساإختلفبينما 

نة، و عال)ت نتائج الدراسة مع دراسة إختلفكما  العينة بدرجة قليلة، الدراسة على مجال الموارد بموافقة أفراد
الجودة الشاملة في الجامعات  دارةبالنسبة إل أهمية الموارد المالية دارة( التي لم تعطي إل1111

العينة تشير إلى أن العمليات   آراء ت نتائج الدراسة أن أظهر ( حيث 1111)راضي، ودراسة  الفلسطينية.
 الية ومصادر التمويل ضعيفة جدًا.الم

المالية بين  دارةاإل إختال  إلىبين الدراسة الحالية والدراسة السابقة  ختال ويع و الباحث اإل
مراك  التدريب المهني أما  مالية مستقلة، ةإدار كل جامعة لها  أن مراك  التدريب المهني والجامعات، حيث
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 ضافةفترتبط موا نتها مع الموا نة الحكومية العامة التي تعاني من عج  واضح خاصة في هذه الفترة، باإل
سياسة التقش  وتقليص الموا نات الخاصة  أنفمن الواضح . أحياناً ة المعقدة داريات اإلجراءاإل إلى

 واضح. بالتدريب المهني قد أثرت بشكل

 المناهج" فقرات مجال تحليل" 
درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 

 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 
 "المناهج" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (01.1جدول )
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يتوفر محتوى تدريبي لجميع  البرامج التدريبية يحقق التكامل بين   .1
 4 0.004* 2.69 66.04 3.30 الشقين النظري والعملي للمهنة.

 هدا والعملي جميع األيغطي المحتوى التدريبي بشقيه النظري   .1
 3 0.000* 3.42 66.92 3.35 التدريبية.

 5 0.003* 2.85 65.61 3.28 تربوية.  أسسالتدريبية للبرامج التدريبية وفق  هدا تصاغ األ  .1
 2 0.000* 4.81 68.89 3.44 يتوفر خطط تدريبية فصلية ويومية معدة بطريقة تربوية سليمة.  .1
 1 0.000* 6.94 72.22 3.61 واضح لوسائل الوقاية والسالمة المهنية يشتمل المنهاج التدريبي تعري   .1
 6 0.131 1.13 62.22 3.11 يتم تقّيم المناهج التدريبية بشكل منتظم.  .1
 أصحابالمعنيين من )المدربين والمتدربين والخريجين و  إشراكيتم   .1

 7 0.002* 2.97- 52.96 2.65 العمل والخبراء ..الخ( في عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية.
  0.001* 3.19 64.93 3.25 جميع فقرات المجال معاا 

 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 10.6من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.61)ي او يسكان أعلى قيمة و  (1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 
 ي وهذا يعنياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (6.94) اإلختبارقيمة و ، (%72.22)الحسابي النسبي 

تعري  واضح على المنهاج التدريبي يشتمل أن العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن
 .لوسائل الوقاية والسالمة المهنية

عداد المناهج ألهمية الوقاية والسالمة المهنية إالقائمين على  إدراك إلىذلك  الباحثويع و 
م والمواد التي يتعامل معها المتدربون، ولذلك يت جه ةواأل دواتللمتدربين والمهنيين وذلك نظرًا لخطورة األ

 بيئة العمل.أو  تعليم وتوعية المتدربين لتفادي المخاطر المهنية في بيئة التدريبالتركي  على 
المتوسط الحسابي النسبي  أن أي (2.65)ي او يسكان أقل قيمة و ( 1للفقرة ) الحسابيالمتوسط 

 أن يعنيوهذا 0.002) ) ياو ( تسSigية ).اإلحتمالوأن القيمة  (2.97-) اإلختبارقيمة و ، (%(52.96



 

127 

 

المعنيين من )المدربين والمتدربين  إشراكانه يتم على العينة  أفرادمن قبل  متوسطةهناك موافقة بدرجة 
 .العمل والخبراء ..الخ( في عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية أصحابوالخريجين و 

ات مراجعة وتدقيق المناهج بشكل عام، واقتصار إجراءضع  في  إلىربما ويع و الباحث ذلك 
، وتجنب االستعانة أحياناً ن مع المدربين او على المشرفين المهنيين بالتع والتدقيقعمليات المراجعة 

التكلفة  إلى ضافةترتيبات دقيقة، باإل إلىذلك يحتاج  ألنالعمل والخبراء  أصحاببالمتدربين والخريجين و 
 المالية لعمليات المراجعة والتدقيق.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.25)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس
لذلك يعتبر  (0.001)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (3.19) اإلختبار، قيمة (%(64.93ي او يس

 ستجابةاإلمتوسط درجة  أن ، مما يدل على α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "المناهج" مجال
هناك موافقة من قبل  أن وهذا يعني (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا عن 

 العينة على فقرات هذا المجال.  أفراد
لمراك  التدريب المهني ولكن  عداد منهاج موحدإ عدةمرات عامة للتدريب المهني لال دارةاإللت او ح

مراك  التدريب المهني، حيث كان  أداءالت النجاح، وبقي المنهاج نقطة ضع  في او لم يكتب لتلك المح
كل مدرب يجتهد في توفير وتجميع المنهاج الخاص به بمعرفته، ولم تكن المناهج موحدة وبقي الحال 

يب المهني بجهود ذاتية بإعداد نسخة مبدئية من العامة للتدر  دارةهكذا حتى  من قريب، حيث قامت اإل
 المناهج وتعميمها على جميع المراك ، ويقوم المشرفون المهنيون بعمليات تقييم مستمرة لتلك المناهج.   

ام ال إهتمهنالك  أن إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادموافقة  الباحثويع و 
العامة للتدريب المهني ممثلة في قسم البرامج  دارةبالمناهج من قبل اإلالمستوى المطلوب  إلىيرقى 

 أن ( حيث1والمناهج والمشرفين المهنيين، وظهر ذلك في جميع فقرات هذا المجال، ما عدا الفقرة رقم )
 دارةاإل أن العمل والخبراء، ومع أصحابالمتدربين والخريجين و  إشراكقصور في عمليات بعض الك لهنا

توفير المناهج المناسبة  أجلالعامة للتدريب المهني بها قسم خاص بالبرامج والمناهج يعمل جاهدًا من 
عداد الخطط إن مع المشرفين المهنيين على او ن في هذا القسم بالتعو ها العملي والنظري، ويقوم العاملبشقي

البشري،  همها قلة الكادرأت من بعض المعيقا أن الإبالعملية التدريبية،  رتقاءلإلالسنوية والفصلية 
تطوير لالمبذولة الجهود  إلى تشتت أدى، وربما غياب اإلشرا  الخبرات  ضعو ضع  التجهي ات، و 

الجهد والخبرة  إلىإعداد المناهج وتطويرها يحتاج  أن ضع  التمويل حيثإلى  ضافة، باإلالمناهج
 والمال.  
  أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111مع بعض الدراسات كدراسة )حلس،  النتائجهذه  اتفقتو 

( حيث 1111محايدة في مجال المنهاج والمحتوى التدريبي، ودراسة )الحداد،  الدراسة عينة أفراد آراء
المنهاج المتوفر للمتدربين في مراك   على العينة أفراد قبل من موافقة هنالك أن ت نتائج الدراسةأظهر 

 أصحاب إشراك( في عملية 1111مع دراسة )القرشي،  اتفقتلوكالة الغوث، كما التدريب المهني التابعة 
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لمنهج الدراسي ا مال في إعداداألع أصحابمشاركة  أن إلىاألعمال في إعداد المناهج حيث توصلت 
 ممثلي القطاع الخاص غالبًا غير موفق. اختيار نأللنظام التعليم والتدريب المهني غير فعالة 

 ويع و الباحث ذلك إلى التجانس في مجتمع الدراسة بين الدراسات المذكورة وهذه الدراسة.
 ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عيسى،  واختلفت

 لدى المعرفي المستوى مع تتناسب ال الموجودة والمناهج مسبقًا، معدة مناهج المتدربين لدى يوجد ه الأن
 في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة أن ت الدراسةأظهر ( حيث 1111ودراسة )عبده،  المتدربين،
كانت  المناهج معايير مجال في فيها، والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس

 للجامعة اإلستراتيجية الخطة أنت أظهر ( حيث 1111ت الدراسة مع دراسة )الدجني، إختلفمتوسطة، كما 
 أن ( حيث1111ت مع دراسة )المقرمي، ختلفاوالمناهج، كما  األكاديمية البرامج لتطوير اً أهداف تضمنت
المبحوثين كانت بدرجة أقل من المتوسط في مواكبة المناهج الحالية مع التطور العلمي  إستجابة

 . لتكنولوجي الحديث ومتطلبات سوق العملوا
ويع و الباحث ذلك الختال  طبيعة عمل مراك  التدريب المهني عن المؤسسات التعليمية 

 االخرى مثل المدارس والجامعات.

  العملية التدريبية" مجال فقراتتحليل" 
يتكون هذا المجال من ثالثة فروع هي، طرق التدريب، واألجه ة والمعدات، والمباني والمرافق، وفيما يلي 

 لنتائج كل  منها. إستعراض
 إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم  :طرق التدريب: لا أو  

 (.11.6النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 "طرق التدريب" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (11.6جدول )
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 1 0.000* 4.79 70.28 3.51 يتم ت ويد المدربين بمناهج موحدة وخطط فصلية لتوحيد التدريب   .1

طرق التدريب المعتمدة تراعي الفروق الفردية، والخلفيات المهنية   .1
 2 0.051 1.65 63.52 3.18 للمتدربين.

طرق تدريب تحف  المتدربين وتشجعهم على التدريب  إعتماديتم   .1
 3 0.153 1.03 62.22 3.11 والمشاركة الفعالة.ني او التع

  0.002* 2.89 65.19 3.26 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
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 ما يلي: إستخالص( يمكن 11.6من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.51)ي او يسكان أعلى قيمة و ( 1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 
 (0.000) ياو تس (Sig).ية اإلحتمال ، وأن القيمة(4.79) اإلختبارقيمة و ، (%70.28)الحسابي النسبي 

يتم ت ويد المدربين بمناهج موحدة أن العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
 .وخطط فصلية لتوحيد التدريب
ع مراك  التدريب لجمي المهني بتوحيد التدريبالعامة للتدريب  دارةقيام اإل إلىويع و الباحث ذلك 

لمواد المساعدة مثل ا إلى ضافةي لكل تخصص، باإلالشقين النظري والعمل عتباربعين اإل خذةً آالمهني 
جلي ية والسالمة المهنية والثقافة المهنية، وبالتالي تم توحيد الخطط الفصلية وتعميمها على جميع نإلاللغة ا

 المدربين من خالل المشرفين المهنيين وذلك بهد  توحيد التدريب. 
المتوسط الحسابي  أن أي3.11) ) ياو يسكان أقل قيمة و ( 1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 

 وهذا يعني (0.153)ي او تس (Sig). يةاإلحتمالالقيمة ، وأن (1.03) اإلختبار، قيمة (%(62.22النسبي 
طرق تدريب تحف  المتدربين  إعتماديتم أنه العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل  أن

 .وتشجعهم على التدريب التعاوني والمشاركة الفعالة
بتحفي  المتدربين على التدريب التفاعلي  امهتماإلمحاوالت اإلدارة ب إلىويع و الباحث ذلك 

عداد المناهج والذي يعتبر المتدرب محور إفي  المهام المركبة أسلوب إعتمادركة الفعالة، وذلك بوالمشا
وبدأ بعض المدربين  سلوبالمدربين تدريبًا مكثفًا على تطبيق هذا األ أغلبالعملية التدريبية، حيث تلقى 

بالرغم من حداثة استخدام ذلك يث لقي نجاحًا في االقسام التي طبق فيها ه لفترة تجريبية، حإعتمادب
 . األسلوب

، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.26)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس
لذلك يعتبر  (0.002)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (2.89) اإلختبار، قيمة (%(65.19ي او يس

متوسطة هناك موافقة  أن وهذا يعني ، α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "طرق التدريب" مجال
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادمن قبل 

السنوية لجميع مراك  التدريب ى توحيد المناهج والخطط العامة للتدريب المهني عل دارةحرصت اإل
 ني والمشاركة الفعالة.او للمتدربين، وتشجع التدريب التعالمهني، وراعت المناهج الفروق الفردية 

عمليات التدريب  أن إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 
التدريب العملي والدروس النظرية وهما  إلىحيث تنقسم  ةفي مراك  التدريب المهني تنفذ بطرق مختلف

عمليات التدريب بشكل تكاملي، ويشر   إدارةبعضهما البعض، كما ويهتم المدربين والمدرسين ب ناليكم
خطط الدروس ه، وذلك من خالل توحيد إختصاصعلى تنفيذ التدريب المشرفين المهنيين كل  حسب 

ن النظرية وخطط التدريب العملية وت ويد المدربين في جميع المراك  بها، ويحرص المشرفون المهنيو 
والمدربون من خالل المناهج والخطط الفصلية واليومية على مراعاة الفروق الفردية، ويقوم المشرفون 
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جاء هذا التحسين  ني من خالل التدريب في مجموعاتاو المهنيون بتهيئة المدربين والمتدربين بالتدريب التع
إلى  ضافةالعامين السابقين، باإلام القيادة اإلدارية باإلشرا  المهني ربما خالل إهتم محاولة إطارفي 

 . تلقي المدربين تدريب مكث 
ت نتائجها موافقة أظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الحداد،  اتفقتو 

( حيث 1111ودراسة )عبده،  ،الموحدة ومراعاة الفروق الفرديةالعينة على توفر الخطط التدريبية  أفراد
 نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة أن ت الدراسةأظهر 

 التدريس كانت متوسطة. أساليبق و طر   جودة معايير مجال في فيها، والمديرات المديرين
ويع و الباحث ذلك الدراك المبحوثين في تلك الدراسات الهمية توفر الخطط التدريبية وتنوع طرق 

 الفروق الفردية.التدريب ومراعاة 
 التدريب لم يتضمن أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111الدراسة مع دراسة )عيسى،  واختلفت

العينة بالموافقة على مجال التدريب الميداني الذي هو  أفراد إجاباتشطة مناسبة للمهارات، بينما كانت أن
تون او ن في البرامج الحرة متفيالمتدرب أن ستنتجتاالتي  (Nkirna، 1111ى طرق التدريب، ودراسة )حدإ

 التدريب المتبعة ال تراعي الفروقات الفردية. أساليبفي القدرات الفردية بشكل كبير، و 
 ويع و الباحث ذلك الختال  طبيعة المبحوثين في تلك الدراسات عن المبحوثين في هذه الدراسة.

قد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم : والمعدات جهزةاأل: ثانيا
 (.12.6أم ال. النتائج موضحة في جدول ) (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلى

 "والمعدات جهزةاأل" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (12.6جدول )
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الكافية  دواتوالمعدات واأل جه ةيتوفر في مراك  التدريب المهني األ  .1
 1 0.000* 3.73- 51.85 2.59 لممارسة التدريب.

ومتطلبات سوق  إحتياجاتمع  دواتوالمعدات واأل جه ةتتناسب األ  .1
 2 0.000* 4.19- 50.56 2.53 العمل.

 3 0.000* 6.33- 46.30 2.31 توفر و ارة العمل المواد الخام الال مة للتدريب بشكل منتظم.  .1
  0.000* 5.41- 49.57 2.48 جميع فقرات المجال معاا 

 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 12.6من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (2.59)ي او يسكان أعلى قيمة و ( 1المتوسط الحسابي للفقرة رقم )

 ي او تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة 3.73-) ) اإلختبارقيمة و ، (%51.85)الحسابي النسبي 
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مراك  التدريب المهني أن العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل  أن وهذا يعني ((0.000
 األجه ة والمعدات واألدوات الكافية لممارسة التدريب.يتوفر فيها 

سوق العمل  ، وعدم مالءمتها لمتطلباتدواتوالمعدات واأل جه ةتقادم األ إلىويع و الباحث ذلك 
يؤثر على قدرات ومهارات المتدربين  طور التكنولوجي العالمي، مماالمحلي، وكذلك عدم مواكبتها للت

 خراط في سوق العمل. نإلوبالتالي ينعكس على مهاراتهم بعد التخرج وا
المتوسط الحسابي  أن أي (2.31)ي او يسكان أقل قيمة و  (1رقم )للفقرة المتوسط الحسابي 

وهذا (  (0.000ياو تس (Sig).ية اإلحتمال وأن القيمة (6.33-) اإلختبارقيمة و ، (%(46.30النسبي 
المواد الخام الال مة توفر و ارة العمل  أنالعينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل  أن يعني

 للتدريب بشكل منتظم.
 اإلنقسام العج  المالي التي تعاني منه المؤسسات الحكومية بسبب إلىويع و الباحث ذلك 

 إلىلى قطاع غ ة، مما يؤدي ، وكذلك الحصار المفروض عالسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غ ة
د توفيرها يتم تقليص في توفير مستل مات التدريب من المواد الخام في الوقت المناسب، وعن تأخرال

إلى ع و  العديد من المانحين عن  ضافةباإل ل يؤثر على كفاءة وفاعلية التدريبداد بشكعالكميات واأل
 . تقديم مساعدات لعدم تعاملهم مع الحكومة بغ ة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي (2.48)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس 
لذلك  (0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (5.41-) اإلختبارقيمة و ، (%(49.57ي او يس

متوسط  أن ، مما يدل على α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "والمعدات جهزةاأل" يعتبر مجال
هناك  أن وهذا يعني (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلدرجة 

 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادموافقة بدرجة قليلة من قبل 
قديمة ال تواكب التطور  أدواتومعدات و  أجه ةيتوفر في مراك  التدريب المهني  أخرىمن جهة 

 والمعدات لم يجر   جه ةهذه األ أن التكنولوجي العالمي وال تلبي متطلبات سوق العمل المحلي، حيث
، ومنها ما (م1111)قبل عام  الصهيوني حتاللتحديثها بشكل مستمر فمنها ما هو موجود من  من اإل

العامة للتدريب المهني  دارة، وتواجه اإل(م1111)عام  السلطة الوطنية الفلسطينية تأسيسهو موجود منذ 
في توريدها  تأخروكذلك المواد الخام، وغالبًا ما يتم ال دواتوالمعدات واأل جه ةصعوبات في توفير األ

 و مطلوب. قل مما هأعداد أوبكميات و 
ياسي، الس اإلنقسام إلىعلى فقرات هذا المجال  قليلةالعينة بدرجة  أفرادويع و الباحث موافقة 

ها من مستل مات إحتياجاتت ويد مراك  التدريب المهني ب م تجميد أرصدة و ارة المالية وبالتالي لم يتمحيث ت
 جه ةكثير من األ أن التدريب، حيثًا كبيرًا على توفير مستل مات أثر التدريب، وكذلك كان للحصار 

ن توفرت يكون ثمنها مرتفعًا مقارنة ا  ت غير متوفرة في السوق المحلي، و والخاما دواتوالمعدات واأل
 بأسعارها في الظرو  العادية.
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المؤسسات الدولية والتي تهتم بقطاع التدريب  أغلبمن إحجام عطفًا على ما سبق فإن هنالك 
العامة للتدريب المهني، والتي كانت في فترات سابقة تهتم بمؤسسات  دارةإلالمهني عن التعامل مع ا

والمعدات  جه ةحرص على تمويل الكثير من برامج التدريب في المراك  بتوفير األتدريب المهني و الت
 غير ذلك.  أو  المواد الخامأو  دواتواأل

 أن ت نتائجهاأظهر ( التي 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حلس،  اتفقتو 
( التي 1111)المقرمي،  التجهي ات والمعدات تؤثر سلبًا على كفاءة مخرجات التدريب المهني، ودراسة

مة المعدات المستخدمة في المعامل والورش في مراك  التدريب المهني في اليمن قدي أن إلىتوصلت 
 مقارنة بعدد المتدربين.وقليلة 

أقسام  أن نتائجالت أظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )عيسى،  واختلفت
والمعدات  جه ةوالخامات الال مة للتدريب، ولكن تلك األ جه ةالتدريب المهني يتوفر فيها المعدات واأل

ت مع دراسة )الحداد، ختلفال، كما المستخدمة في التدريب ال تواكب التطور الحاصل في سوق العم
 تع وقرات مجال مستل مات التدريب و العينة الموافقة على ف أفراد إجاباتت نتائج أظهر ( حيث 1111

 ومعدات.  أجه ةكل ما يل م للتدريب من  رام الكلية بتوفيإهتم إلىالباحثة ذلك 
توفير التجهي ات الال مة خاصة في ويع و الباحث ذلك لتباين االمكانات المادية والتي تساهم في 

  .(1111)الحداد،  المراك  التابعة لوكالة الغوث كما ظهر في دراسة
قد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم : المباني والمرافق: ثالثا
 (.13.6أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 1درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلى

 "المباني والمرافق" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(13.6جدول )
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 3 0.125 1.16- 57.22 2.86 المرك .  دارةمرك  التدريب المهني مجه  بشكل مناسب إل إدارةمبنى   .1
 6 0.000* 4.44- 50.19 2.51 يتوفر بمرك  التدريب المهني غر  مناسبة خاصة بالمدربين.  .1
 2 0.432 0.17- 59.63 2.98 تتوفر بمرك  التدريب المهني ورش التدريب العملي المناسبة للتدريب.  .1
 1 0.079 1.42 62.96 3.15 النظرية .تتوفر بمرك  التدريب المهني غر  صفية مناسبة للدروس   .1
 5 0.000* 3.57- 51.48 2.57 المرافق الصحية بمرك  التدريب المهني كافية ومناسبة.    .1
تتناسب البيئة التدريبية في مرك  التدريب المهني مع متطلبات األمن   .1

 4 0.009* 2.41- 54.44 2.72 والسالمة )أرضيات، ساللم للطوارئ، طفايات حريق،.............(.

 حتياجاتذوي اإل ستخدامالمرافق مرك  التدريب المهني مهيأة   .1
 7 0.000* 11.46- 37.78 1.89 الخاصة

  0.000* 3.91- 53.39 2.67 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
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 ما يلي: إستخالص( يمكن 13.6من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.15)ي او يسكان أعلى قيمة و ( 1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 
 ((0.079 ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن 1.42) ) اإلختبارقيمة و ، (%62.96)الحسابي النسبي 

غر  يتوافر فيها ك  التدريب المهني امر أن العينة على  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن وهذا يعني
 .صفية مناسبة للدروس النظرية
تلك الغر  متوفرة  أن توفر الغر  الصفية في جميع المراك ، ولكن نجد إلىويع و الباحث ذلك 

من ناحية أما  بأعداد كافية في بعض المراك  كمرك  رفح، بينما نجدها غير كافية في مرك  دير البلح،
ها أن وغير ذلك فنجد ثاثوالتهوية واأل ضاءةمثل من حيث المساحة واإلاأل ستخدامإلمالءمة تلك الغر  ل

الشافعي،  اإلمامهي غير مالئمة في مرك   بينما ،مالءمة في مراك  رفح وخانيونس ودير البلح أكثر
الشافعي فهي قديمة  اإلمامويرجع ذلك لحداثة المباني في مرك ي دير البلح ورفح بينما مباني مرك  

 ومتهالكة. 
المتوسط الحسابي  أن أي (1.89)ي او يسكان أقل قيمة و  (1رقم )للفقرة المتوسط الحسابي 

وهذا  (0.000) ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (11.46-) اإلختبار، قيمة (%(37.78النسبي 
مرافق مرك  التدريب المهني مهيأة أن العينة على  أفرادمن قبل  هناك موافقة بدرجة قليلة جداً  أن يعني
 .الخاصة حتياجاتذوي اإل ستخدامال

الخاصة، ويرجع  حتياجاتذوي اإل ستخدامالعدم تهيئة مرافق المراك   إلىويع و الباحث ذلك 
هذه البرامج ال  أن قتصر على تنفيذ برامج التدريب المهني، حيثتطبيعة عمل المراك  التي  إلىذلك 

الخاصة، بينما  حتياجاتالخاصة وبالتالي فهي غير مهيأة الستقبال ذوي اإل حتياجاتتتناسب مع ذوي اإل
مراك  خاصة بهم وتنفذ بها برامج  إلىالخاصة  حتياجاتن في التدريب المهني من ذوي اإلو يتوجه الراغب

 تدريب تتناسب مع ظروفهم ووضعهم الصحي.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي (2.67)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس

لذلك  (0.000)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (3.91-) اإلختبار، قيمة (%(53.39ي او يس
متوسط  أن ، مما يدل علىα ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً "المباني والمرافق"يعتبر مجال

هناك  أن وهذا يعني (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلدرجة 
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادمن قبل  متوسطةموافقة بدرجة 
 الباحث من خالل  ياراته لمراك  التدريب المهني واجراء عدة لقاءات مع مدراء المراك  أنيرى 

الشافعي فهو يفتقر للورش والغر   اإلماممن تقادم المباني خاصة في مرك  تعاني مراك  التدريب المهني 
وقديمة وال تتناسب ها لو توفرت تكون متهالكة أن والمدربين، حيث دارةالصفية والمرافق الصحية وغر  اإل

عداد أمن نقص في  انعانيي ماح وخانيونس فهمرك ي دير البلأما  الدولية،أو  مع المواصفات المحلية
مباني مرك   ءإنشا بالرغم منو المدربين، أو  دارةورش التدريب العملي والغر  الصفية وغر  خاصة باإل
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فهو المرك  الوحيد الذي ال يعاني من نقص في ها غير كافية، بينما مرك  رفح أن الإدير البلح حديثًا 
والمدربين، كما تعاني المراك  من عدم تهيئة مرافقها  دارةالغر  الصفية وغر  خاصة باإلأو  الورش

 الخاصة.     حتياجاتذوي اإل ستخدامال
وجود ن اع حول  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 

 همها، والتي تمانع بلدية غ ةأمراك  التدريب المهني و  أكبرالشافعي الذي يعتبر  اإلمامأرض مرك  كية مل
المباني وتهيئة  ءإنشاالتمويل الحكومي الخاص بإلى عدم توفر  ضافةباإلأي مباني جديدة فيه،  ءإنشا

مرافق المراك  ومواءمتها للتدريب، وتوق  المؤسسات الدولية المانحة عن تمويل مشاريع البناء في مراك  
تقادم العديد من مباني ومنشآت  إلى أدى، مما سبعة أعواممن  أكثرت إستمر المهني لفترة طويلة  التدريب

تناسب مع مستوى تطلعات ا مؤخرًا والذي لم يؤه منهإنشا مراك  التدريب المهني، وعدم كفاية ما تم
 .   المبحوثين
المباني  أن ت نتائجهاأظهر ( التي 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )حلس،  اتفقتو 

، على كفاءة مخرجات التدريب والمرافق في مراك  التدريب غير مجه ة وال تكفي المتدربين مما يؤثر سلباً 
ت نتائج الدراسة موافقة متوسطة ألفراد العينة على توفر المباني أظهر ( حيث 1111دراسة )المقرمي، و 

سائل السالمة والورش بمساحات كافية، بينما نفت الدراسة جاه ية البيئة التدريبية من حيث توفر و 
مجال المرافق  ىعل العينة ت نتائج الدراسة موافقة أفرادأظهر ( حيث 1111دراسة )مدوخ، ، و المهنية

 التعليمية بدرجة متوسطة وهذا يدل على عدم وضوح الرؤية لديهم.
 أن ت نتائج الدراسةأظهر ( التي 1111دراسة)عيسى، كهذه النتائج مع بعض الدراسات  واختلفت

أقسام التدريب  أن إلىشارت النتائج أهذا المجال حيث كانت بالموافقة على ما يتعلق ب العينة أفراد  إجابات
 .جاه ة وتتوفر فيها شروط السالمة المهنية

 العملية التدريبية"" جميع فقرات مجال تحليل

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإلما إذا كانت متوسط درجة  لمعرفة T إختبار  استخدامتم 
 (.14.6النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 
 العملية التدريبية"" لجميع فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(14.6جدول )
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 0.002* 3.01- 55.23 2.76 جميع فقرات مجال العملية التدريبية
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
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ي او المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال العملية التدريبية يس أن تبين( 14.6من جدول )
 ( (3.01-اإلختبار، قيمة (%55.23)المتوسط الحسابي النسبي  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (2.76)

          ًا عند مستوى داللةإحصائي دالة لذلك تعتبر الفقرات (0.002)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن 
(0.05 ( ،1خفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي أن قد ستجابةاإلمتوسط درجة  أن مما يدل على 

 العينة على الفقرات بشكل عام.  أفرادمن قبل  متوسطةهناك موافقة بدرجة  أن وهذا يعني
 ستمراو  الصهيوني، حتاللفترة اإل أثناءعانت العملية التدريبية بجميع عناصرها من اهمال متعمد 

 ،اإلنقسام السياسي بعد ثر، وتفاقم ذلك األفلسطينيةالسلطة الوطنية ال همال طوال فترة تواجدهذا اإل أثر
والمعدات  جه ةالنقص الظاهر في األ إلى أدىالذي و الحصار على قطاع غ ة،  نتيجةوتضاع  

التدريب المهني في  إدارةعلى حالة المباني والمرافق، بينما اجتهدت  أيضاً ًا، وانعكس والخامات كمًا ونوع
لمناهج والخطط السلبي بتع ي  طرق التدريب من حيث تنوع طرق التدريب وتوحيد ا ثرذلك األ مواجهة

 ني.او المتدربين نحو التدريب التعالتدريبية وتحفي  
السلطات  إختال  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 

التي لم الصهيوني ثم السلطة الفلسطينية  حتاللالمصرية ثم اإل دارةع غ ة مثل اإلاقط إدارةالمسؤولة عن 
عكس سلبًا على مباني ومرافق وتجهي ات مراك  التدريب أن ، مماكبيرة أهمية التدريب المهنيتعطي 

التكلفة الباهظة و الحكومة لالرض التي تقوم عليها مراك  التدريب المهني،  إمتالكالمهني، كذلك عدم 
والمعدات الخاصة بقطاع التدريب المهني والتي يقابلها عج  في الموا نات  جه ةلماكنات واألاات و ءنشاإلل

ذلك  إلىض  أالدولي للمشاريع لسنوات طويلة،  العامة وشح في الموارد الحكومية وتوق  التمويل
والمواد الخام خاصة الال مة  جه ةالعديد من األ إنقطاع إلى أدىالحصار المفروض على قطاع غ ة الذي 

 ات.ءنشاإلل
ت نتائج الدراسة أن أظهر ( التي 1111)عيسى، هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  اتفقتو 
( التي 1111)حلس، ، ودراسةالعملية التدريبية ككلعلى  المتوسطةأفراد العينة كانت بالموافقة   إجابات

، ودراسة جه ةأكدت على وجود ضع  ملحوظ في العملية التدريبية خاصة في المرافق واأل
وعدم مواكبتها للتطور و المعدات  جه ةت نتائج الدراسة محدودية توفر األأظهر ( حيث 1111)المقرمي،
 العينة بدرجة متوسطة. ت نتائج الدراسة موافقة أفرادأظهر ( حيث 1111دراسة )مدوخ،  ، والتكنولوجي

ج ئية المستل مات  ( خاصة في1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الحداد،  واختلفت
 .ومعدات أجه ةالعينة على توفر كل ما يل م التدريب من  أفرادت نتائجها موافقة أظهر التي 

  هيئة التدريب" مجال فقراتتحليل" 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 
 (.15.6النتائج موضحة في جدول ) أم ال. (1)المتوسطة وهي 
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 "هيئة التدريب" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(15.6جدول )
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تتناسب مع طبيعة ن مؤهالت وشهادات تخصصية و يمتلك المدرب  .1
 2 0.000* 5.34 70.74 3.54 عملهم

عمليات التدريب  دارةن مهارات تربوية تؤهلهم إلو يمتلك المدرب  .1
 5 0.060 1.57 63.15 3.16 بكفاءة.

 1 0.000* 7.58 74.26 3.71 للمدربين خبرات عملية في المهنة.   .1
ن المهنيين المؤهالت والخبرة العملية في مجال و يمتلك المشرف  .1

 6 0.255 0.66 61.48 3.07 التدريب المهني. 

على عمليات التدريب وتوجيه  شرا ن المهنيين باإلو يقوم المشرف  .1
 3 0.050* 1.66 63.52 3.18 المدربين ومتابعة البيئة التدريبية والتجهي ات.

لتطوير قدراتهم المهنية ن بدورات تدريبية متقدمة و يلتحق المدرب  .1
 7 0.000* 3.87- 50.84 2.54 ورفع كفاءتهم المهنية والتربوية.

هم وفق معايير أداءيتوفر نظام معتمد لتقييم المدربين يقيس   .1
 4 0.063 1.54 63.33 3.17 واضحة.

نظام واضح ومكتوب للحواف  والمكافآت لتشجيع  دارةتعتمد اإل  .1
 8 0.000* 7.99- 41.67 2.08 المدربين.

  0.237 0.72 61.11 3.06 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
 ما يلي: إستخالص( يمكن 15.6من جدول )

المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.71)ي او يسكان أعلى قيمة و  (1)للفقرة رقم المتوسط الحسابي 
 (0.000) ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (7.58) اإلختبارقيمة و ، (%74.26)الحسابي النسبي 

 .للمدربين خبرات عمليةأن  العينة على أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
مراك  وكليات تدريب مهني ومنهم من هو  ون خريجو المدرب أغلب أن إلىويع و الباحث ذلك 

يتم  أن داخل االراضي المحتلة قبلأو  هم في سوق العمل المحلي،أغلبخريج كليات الهندسة، وعمل 
 . عمل في مراك  التدريب المهنيتوظيفه لل

 المتوسط الحسابي النسبي أن أي (2.08)ي او يسكان أقل قيمة و ( 1للفقرة )المتوسط الحسابي 
 أن وهذا يعني (0.000) ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (7.99-) اإلختبار، قيمة (41.67%)

نظام واضح ومكتوب للحواف  تعتمد  دارةاإل أنالعينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل 
 والمكافآت لتشجيع المدربين.

العامة  دارةاإل ألنويع و الباحث ذلك لعدم وجود نظام للحواف  والمكافآت لتشجيع المدربين، وذلك 
للتدريب المهني تتبع لو ارة العمل التي هي ج ء من القطاع الحكومي، حيث يطبق عليها قانون الخدمة 
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 دارةكبيرًا، وتبقى هنالك جهود متواضعة تقوم بها اإل اماً إهتمالمدنية الذي ال يولي الحواف  والمكافآت 
 العامة للتدريب المهني ولكنها ال تحظى برضا العاملين في التدريب المهني. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.06)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس
لذلك يعتبر  (0.237)ي او تس (Sig).ية مالاإلحتالقيمة وأن  (0.72) اإلختبار، قيمة (%(61.11ي او يس

متوسط درجة  أن ، مما يدل علىα ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً غير  "هيئة التدريب" مجال
هناك موافقة  أن وهذا يعني 1درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال ال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإل

 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادمتوسطة من قبل 
قطعوا عن أن العامة للتدريب المهني بتوظي  مدربين عوضًا عن المدربين الذين دارةقامت اإل

المدربين  أن ، ومعئيةإستثنا، وقد تمت عمليات التوظي  في ظرو  ياسيالس اإلنقسام ثرإ عملهم
 أساليبالكثير منهم يحتاج لدورات تدريبية في طرق و  أن الإ والمدرسين مؤهلين ولديهم الخبرات العملية،

رفع كفاءتهم المهنية بشكل مستمر لمتابعة كل ما  إلى، كذلك يحتاجون وكيفية نقل المهارة والخبرة التدريب
عملية التدريبية، على ال اً سلبي أثر ن هنالك مشرفون مهنيونلم يك اإلنقسامهو جديد في سوق العمل، بعد 

ينقصهم  ال ال هم بعناية ولكناختيار مر بتوظي  عدد من المشرفين المهنيين الذين تم ألوتم استدراك ا
 الممارسة العملية للمهن التي يشرفون عليها.

حداثة عهد  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 
الم يد من الممارسة المهنية، وكذلك  إلى، كذلك المشرفون المهنيون يحتاجون المهنة مدربين بممارسةال

التي يعدها ديوان الموظفين العام والتي ال تتناسب  داءيع و الباحث هذه النتيجة لجمود معايير تقييم األ
 ثرأ اعدم تطبيق نظام الحواف  والمكافآت الذي قد يكون له إلى ضافةمع طبيعة عمل المدربين، باإل

 العاملين في التدريب المهني. أداءواضح على 
 أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )راضي،  اتفقتو 
العينة كانت محايدة أي موافقة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال، ودراسة)حلس،  أفراد إجابات
الهيئة التدريبية ضعيفة وهو ما يؤثر سلبًا على  أن نةالعي أفراد إجاباتت نتائج أظهر ( التي 1111

 إدارة معايير تطبيق درجة أن ت الدراسةأظهر ( حيث 1111ودراسة )عبده، مخرجات العملية التدريبية، 
 معايير مجال فيو  فيها، والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة
ت نتائج الدراسة أظهر ( حيث 1111عامر،  أبومع دراسة ) اتفقتكانت متوسطة، كما  المعلمين أداء

 ر هي )تخطيطاو العينة بدرجة متوسطة على مجال الموارد البشرية الذي يضم خمسة مح أفرادموافقة 
 والتقييم( القرارات، اتخاذ في المشاركة  والمكافآت، الحواف  نظام التدريب،  البشرية، الموارد

 إجاباتت النتائج أظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )مدوخ،  واختلفت
العينة  أفراد إجاباتت نتائج أظهر ( حيث 1111سهمود، ) عينة الدراسة بالموافقة المنخفضة، ودراسة أفراد

الساليمة، ) ت مع دراسةإختلفموافقة ضعيفة على مجال الموارد البشرية المتمثلة في العاملين، كما 
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هنالك غموض أدوار العاملين في الهيكل التنظيمي، وربما عدم الوضوح  أن إلى( التي توصلت 1111
( التي 1111ت الدراسة مع دراسة )الحداد، إختلفبينما  الموارد البشرية، وتطوير ستقطابفي معايير اإل

 .التابعة لوكالة الغوثت نتائجها كفاءة الهيئة التدريبية في مراك  التدريب المهني أظهر 
في الدراسات المذكورة عن  بيئة العمل ومجتمع الدراسة ختال ويع و الباحث هذه النتيجة إل 

 الدراسة الحالية.
  القبول وخدمات المتدربين" مجال فقراتتحليل" 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإلما إذا كانت متوسط درجة  لمعرفة T إختبار  استخدامتم 
 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 

 "القبول وخدمات المتدربين" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(01.1جدول )
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عبر وسائل اإلعالم  عالناإليتم الترويج بالطرق المختلفة و   .1
 5 0.299 0.53 61.11 3.06 المتنوعة عن البرامج التدريبية. 

ات التسجيل إجراءتتوفر الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا فيها    .1
 1 0.000* 7.52 74.63 3.73 بالبرنامج التدريبي. لتحاقاإلوشروط 

ات الخاصة جراءًا لتسهيل اإلإلكترونييتم حفظ سجالت المتدربين   .1
 2 0.000* 6.38 73.70 3.69 بهم.

فترة  أثناءالمهني للمتدربين  رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل  .1
 3 0.012* 2.29 65.00 3.25 التدريب.

للخريجين من خالل متابعتهم  رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل  .1
 7 0.000* 6.05- 47.41 2.37 في سوق العمل.

شطة تثقي  صحي وسالمة مهنية للمتدربين مع بدء كل أن يتم تقديم  .1
 4 0.171 0.95 62.04 3.10 عام مهني جديد.

  (الخ رياضية، وثقافية، .....)شطة ال منهجية للمتدربين أن يتم تنفيذ  .1
 2.97 59.44 -0.28 0.391 6 

  0.013* 2.27 63.33 3.17 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 .(1.111( تساوي )1.11توى معنوية )( ومس111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 11.1من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.73)ي او يسكان أعلى قيمة و  (1رقم ) المتوسط الحسابي للفقرة

(  (0.000ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (7.52) اإلختبارقيمة و ، (%74.63)الحسابي النسبي 
تتوفر الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا أنه العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني

 .ج التدريبيبالبرنام لتحاقالتسجيل وشروط اإلفيها إجراءات 
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الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا  العامة للتدريب المهني بإعداد دارةقيام اإل إلىاحث ذلك ويع و الب
ات التسجيل والقبول في إجراءتنظيم  أجل، من بالبرنامج التدريبي لتحاقاإلات التسجيل وشروط إجراءفيها 

مراك  التدريب المهني، وسهولة حصول الراغبين في التسجيل على تلك الالئحة مما يسهل عليهم 
 .رك  وشروط القبول في كل تخصصالوصول للمعلومات الخاصة بالتخصصات المهنية الموجودة في الم

توسط الحسابي النسبي الم أن أي (2.37)ي او يسكان اقل قيمة و ( 1المتوسط الحسابي للفقرة )
 أن وهذا يعني (0.000) ياو تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة  (6.05-) اإلختبار، قيمة (%(47.41

خدمات التوجيه واإلرشاد للخريجين من تقدم  دارةاإل أنالعينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل 
 خالل متابعتهم في سوق العمل.
العامة للتدريب  دارةباإل رشادتوفر الكادر البشري في دائرة التوجيه واإل ويع و الباحث ذلك لعدم

اضية، وقد يكون ذلك نتيجة المهني، وكانت تعاني من هذا النقص الحاد في الموظفين طوال السنين الم
من مهامها توعية  رشاددائرة التوجيه واإل أن ، مع العلمالتوجيه واإلرشاد دائرةب العليا دارةاإل لقلة إهتمام

رشادو      .الخريجين ومتابعتهم في سوق العملتوجيه  إلى ضافةالمتدربين، ومتابعة شئون المتدربين، باإل ا 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.17)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس

لذلك  (0.013)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (2.27) اإلختبارقيمة و ، (%(63.33ي او يس
 أن ، مما يدل على α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "القبول وخدمات المتدربين" يعتبر مجال

 أن وهذا يعني (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلمتوسط درجة 
    العينة على فقرات هذا المجال. أفرادهناك موافقة من قبل 

ضع  إهتمام  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة  
بالرغم من ، إلى حد ما تطوير العمل في مجال القبول وخدمات المتدربينبالعامة للتدريب المهني  دارةاإل

مدراء وموظفي مراك  محدود من قبل ن او تع أن هنالكحيث بأهمية كسب رضا المستفيدين،  دارةوعي اإل
وتوجيههم نحو التخصص المناسب لهم،  لتحاقاإلالتدريب المهني في عمليات استقبال وتسجيل الراغبين ب

لمتدربين المقدمة ل رشادالعامة وادارات المراك  صعوبات في عمليات التوجيه واإل دارةومع ذلك تواجه اإل
ام بهذه المهام، مما عدم توفر الكادر البشري المؤهل للقي إلىع و الباحث ذلك ومتابعة الخريجين، وي

. ويع و الباحث مهام التوجيه واإلرشادهم غير مؤهلين للقيام بأن ن للقيام بتلك المهام علماً و يضطر المدرب
ساحات مراك  التدريب المهني ال تمتلك  أن إلىشطة المنهجية للمتدربين أن قصور المراك  في تقديم
ها تعاني من شح في الموارد المالية مما يؤثر على تنفيذ أن جانب إلىشطة ألنومرافق كافية للقيام بتلك ا

 شطة. ألنمثل هذه ا
( حيث اشارت نتائج الدراسة إلى 1111)حلس، اسات كدراسة هذه النتائج مع بعض الدر  اتفقتو 

 من ذلك أن المتدربين والخدمات التي تقدم لهم ويتضح اختيارأفراد العينة محايدة بخصوص  آراء أن
عينة  أفرادبدى أ( حيث 1111)الحداد، ، ودراسة المستهدفة الفئة بخصوص الرؤية في وضوح عدم هناك
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( حيث 1111الدراسة موافقتهم على جودة الخدمات المقدمة للمتدربين بعد التخرج، ودراسة )الدجني، 
 الموافقة على توفر معيار نظام الدراسة وقبول الطلبة.ت نتائج الدراسة أظهر 

ويع و الباحث ذلك إلى توافق مجتمع الدراسة في تلك الدراسات مع مجتمع الدراسة في الدراسة 
   الحالية حيث جاءت استجابات المبحوثين لهذا المجال متوافقة.

 أن ت النتائجأظهر ( حيث 1111)سهمود،  هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واختلفت
 درجة الموافقة كانت ضعيفة على المجال الخاص بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. 

 ةاإلجتماعيالمسؤولية " فقرات مجال تحليل" 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 
 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 

 "ةاإلجتماعيالمسؤولية " لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(01.1جدول )
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لدى العاملين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم   .1
 2 0.000* 3.40 67.41 3.37 . (ن، العمل بروح الفريق، التطوع،......... الخاو التع)

1.  
لدى المتدربين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم 

ن، الصدق، األمانة، التطوع، تغليب المصلحة العامة، او التع)
 .  (....... الخ

3.47 69.44 4.40 *0.000 1 

تتفاعل مؤسسات التدريب المهني مع المؤسسات المجتمعية   .1
 5 0.461 0.10 60.19 3.01 .خرىاأل

 ةاإلجتماعيالعامة للتدريب المهني سياسة تع ي  القيم  دارةتتبنى اإل  .1
 4 0.193 0.87 61.85 3.09 وتحسين الصورة المجتمعية للتدريب المهني.

يسهم مرك  التدريب المهني بموارده المادية والبشرية في خدمة   .1
 3 0.013* 2.27 64.44 3.22 المجتمع 

يهتم مرك  التدريب المهني بالمشاركة في النشاطات المجتمعية   .1
 6 0.036* 1.82- 55.93 2.80 في المجتمع المحلي.

ن مرك  التدريب المهني مع المؤسسات الراعية لذوي او يتع  .1
 7 0.000* 6.96- 46.11 2.31 الخاصة حتياجاتاإل

  0.317 0.48 60.77 3.04 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 ما يلي: إستخالص( يمكن 11.1من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.47)ي او يسكان أعلى قيمة و  (1للفقرة رقم )المتوسط الحسابي 
 ((0.000 ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (4.40) اإلختبارقيمة و ، (%69.44)الحسابي النسبي 
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لدى  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم أنه  العينة على أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني
 .المتدربين في المراك 

نا نعيش في مجتمع مسلم محافظ يهتم بمثل تلك القيم االخالقية التي يتربى أن إلىويع و الباحث 
ن او ومن اهم هذه القيم التعفي البيت والمدرسة والمسجد، ويعيشها في كل مراحل حياته،  نساناإلعليها 

في تع ي   خرىاألومرك  التدريب المهني له دور مكمل للمؤسسات المجتمعية والتكات  والصدق واالمانة، 
عند جميع المواطنين بشكل عام وعند المهني  أهمية القيم االخالقية والدينية لدى المتدربين، لما لهذه القيم

 بتلك القيم.  لت امي باألخالق واإلًا وثيقًا بالتحلإرتباطنجاحه في عمله مرتبط  أن بشكل خاص، حيث
المتوسط الحسابي النسبي  أن أي (2.31)ي او يسكان أقل قيمة و ( 1المتوسط الحسابي للفقرة )

 أن وهذا يعني0.000) )ياو تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة  (6.96-) اإلختبار، قيمة (%(46.11
التدريب المهني يتعاون مع المؤسسات الراعية  مرك العينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة قليلة من قبل 

 .الخاصة حتياجاتلذوي اإل
طبيعة عمل مراك  التدريب المهني، وطبيعة المهن التي يتم التدرب على  إلىويع و الباحث ذلك 

 أن الخاصة، حيث حتياجاتها ال تتناسب مع الوضع الصحي الخاص بذوي اإلأغلبممارستها، وهي في 
و ارة ل أو تابعة لمؤسسات خيرية، الخاصة لهم مؤسسات خاصة تهتم بهم حتياجاتمن ذوي اإل فراداأل

 .يتمتعون فيها برعاية خاصة ،ةاإلجتماعيالشئون 
، وأن المتوسط الحسابي النسبي ((3.04ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس

لذلك يعتبر  ((0.317ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  ((0.48 اإلختبار، قيمة (%(60.77 ساويي
 أن ، مما يدل على α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً غير  "ةاإلجتماعيالمسؤولية " لمجا

 وهذا يعني 1درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال ال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلمتوسط درجة 
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن

المؤسسات الخاصة والخيرية  أن ، ونجدةاإلجتماعيتهتم المؤسسات الخدماتية بمجال المسؤولية 
ام هتممن المؤسسات الحكومية بهذا المجال، ولكن المؤسسات الحكومية بدأت مؤخرًا باإل اماً إهتم أكثر

 ها ال تستطيع بالوفاء بجميع المتطلبات الخاصة بهذا المجال. أن الإة، اإلجتماعيبالمسؤولية 
ام إهتمحداثة  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 

حد ما، كذلك  إلىالمؤسسات الحكومية بهذا المجال، لذلك تبدو جهود مراك  التدريب المهني متواضعة 
عند العاملين  ةاإلجتماعيبالمرك  مباشرة وينفذ داخله مثل تع ي  القيم  كل ما هو مرتبط أن نالحظ

مثل  خرىاألمن الفقرات التي تربط المرك  بالمؤسسات المجتمعية  أكبروالمتدربين حا  على درجة موافقة 
مراك  التدريب المهني، حيث ، ويع و الباحث ذلك لطبيعة عمل ةاإلجتماعيام المرك  بالنشاطات إهتم
 لوياتها هي تقديم التدريب للمتدربين. أو  همأن تكو 
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ت النتائج الخاصة أظهر ( فقد 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )راضي،  اتفقتو 
 حد ما. إلىعينة الدراسة  أفرادوخدمة المجتمع موافقة  ةاإلجتماعيبمحور المسؤولية 

 السابقة والدراسة الحالية.ويع و الباحث ذلك لتجانس طبيعة عمل المؤسسة في الدراسة 
ت نتائج الدراسة أظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )سهمود،  واختلفت

ت مع إختلفوكذلك  العينة، فرادوخدمة المجتمع موافقة ضعيفة أل ةاإلجتماعيالخاصة بمجال المسؤولية 
 ةاإلجتماعيكبيرة تتعلق بالمسؤولية  هناك معيقات أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111دراسة )مدوخ، 

مع دراسة  إختل وخدمة المجتمع تؤثر سلبًا على تطبيق الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية، كما 
هنالك موافقة بدرجة كبيرة على التواصل الخارجي للجامعة مع  أن ت النتائجأظهر ( حيث 1111)الدجني، 

 المجتمع المحلي.
تال  طبيعة عمل المؤسسات واختال  مستوى اهتمامها بمجال المسؤولية ويع و الباحث ذلك الخ

  .االجتماعية
 عملية التقييم" فقرات مجال تحليل" 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 
 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 
 "عملية التقييم" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة  :(01.1جدول )
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 4 0.000* 4.28 68.52 3.43 يتم تقييم العاملين في مراك  التدريب المهني وفق نظام معتمد.  .1
يتم تقييم المتدربين وتحديد مستوى تقدمهم وفق نظام قياس وتقويم   .1

 6 0.003* 2.85 65.93 3.30 محدد

ات إجراءيتم قياس الرضا الوظيفي للعاملين في المراك  وفق   .1
 8 0.005* 2.64- 54.26 2.71 واضحة.

ات متحانمتنوعة لتقييم المتدربين مثل اإل أساليبو  ظمةأن تستخدم  .1
 1 0.000* 4.01 69.81 3.49 النظرية والعملية والمشاريع وغيرها.

 3 0.000* 3.67 68.79 3.44 ة. إلكترونيتوثق نتائج تقييم المتدربين في سجالت   .1
 2 0.000* 4.37 69.07 3.45 المتدربين على نتائج تقييمهم بشكل منتظم. إطالعيتم   .1
والحضور  لت اميوجد الئحة داخلية يوضح فيها شروط اإل  .1

 4 0.000* 3.89 68.52 3.43 والج اءات التي تتخذ بحق المتدربين المخالفين.

ى او يتم توفير طرق للتواصل مع المتدربين لتقديم الشك  .1
 7 0.013* 2.25- 55.56 2.78 واالقتراحات.

  0.002* 3.04 65.06 3.25 جميع فقرات المجال معاا 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11توى معنوية )( ومس111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
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 ما يلي: إستخالص( يمكن 11.1من جدول )
المتوسط  أن ( أي1)الدرجة الكلية من  (3.49)ي او يسكان أعلى قيمة و ( 4المتوسط الحسابي للفقرة رقم )

 ((0.000ي او تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة  ((4.01 اإلختبارقيمة و ، (%(69.81الحسابي النسبي 
تستخدم أنظمة وأساليب المراك   أنالعينة على  أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني

 ات النظرية والعملية والمشاريع وغيرها.متحانمتنوعة لتقييم المتدربين مثل اإل
العامة للتدريب المهني  دارةوجود نظام معتمد لتقييم المتدربين اعدته اإل إلىويع و الباحث ذلك 

متنوعة  أساليب استخدامينفذه المدربون ويشر  على تنفيذه مدراء المراك  والمشرفين المهنيين، حيث يتم 
 ار.إستمر ويتم تقييمها وتطويرها بات النظرية والعملية والمشاريع وغيرها، متحانلتقييم المتدربين مثل اإل

المتوسط الحسابي النسبي  أن أي (2.71)ي او يسكان أقل قيمة و ( 1المتوسط الحسابي للفقرة )
 أن وهذا يعني (0.005) ياو تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة  (2.64-) اإلختبارقيمة و ، (%(54.26

يتم قياس الرضا الوظيفي للعاملين في المراك  أنه العينة على  أفرادمن قبل  متوسطةهناك موافقة بدرجة 
 وفق إجراءات واضحة.

ات واضحة لقياس الرضا الوظيفي للعاملين في مراك  إجراءعدم وجود  إلىويع و الباحث ذلك 
 أحدقياس الرضا الوظيفي للعاملين الذي هو  أهمية العليا ال تدرك مدى دارةاإل أن التدريب المهني، حيث

 على كفاءة سير العملية التدريبية.   دالةالمؤشرات ال
، وأن المتوسط الحسابي النسبي (3.25)ي او بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يس

لذلك  (0.002)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (3.04) اإلختبارقيمة و ، (%(65.06ي او يس
متوسط  أن ، مما يدل على α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً  "عملية التقييم" يعتبر مجال

هناك  أن وهذا يعني 1درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلدرجة 
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادموافقة من قبل 

وجود نظام موحد لتقييم العاملين،  إلىالعينة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 
هم موظفين حكوميون يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وتتم عملية تقيمهم بشكل سنوي، بالرغم أن حيث
عتمادنموذج التقييم الخاص بالمدربين ال يتالءم مع المهام الوظيفية التي يمارسونها، و  أن من نظام موحد  ا 

ات النظرية والعملية متحانمتنوعة مثل اإل أساليبحيث يستخدم لتقييم المتدربين في جميع المراك ، 
الداخلية  ظمةألنهم باللوائح واإلت امومشاريع التخرج والتقييم اليومي، ويدخل في تقييم المتدربين مدى 

ة إلكترونيلمراك  التدريب المهني مثل الحضور والغياب، كما يتم توثيق نتائج تقييم المتدربين في سجالت 
ال توفر طرق  دارةاإل أن المتدربين على نتائج تقييمهم، في حين إطالعاية الفصل التدريبي، ويتم في نه

في  دارةى والمقترحات بالشكل المطلوب، وهناك قصور من اإلاو للتواصل مع المتدربين لتقديم الشك
 ات قياس الرضا الوظيفي للعاملين في مراك  التدريب المهني.إجراء
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 درجة أن ت الدراسةأظهر ( حيث 1111)عبده، هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة  اتفقتو 
 فيها، والمديرات المديرين نظر وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق

النتائج ت أظهر ( حيث 1111)راضي، ، ودراسة ات كانت عاليةمتحانالتقويم واإل جودة معايير مجال فيو 
متوسطة وتع ي الباحثة  بدرجة كانت التقييم محور في ةدارياإل الجودة توافر درجة موافقة أفراد العينة حول

 إدارة استخدامت أن أظهر ( التي Hernandez ،1111)، ودراسةجمود في أنظمة التقييم المتبعةى لإذلك 
لمجتمع تجاه تلك المنطقة التعليمية، مما الجودة الشاملة تجاه المنطقة التعليمية قد حا  رضى اآلباء وا

 .مورهم والمجتمعأ يدلل على أن هنالك عمليات تقييم يتم من خاللها قياس رضا المستفيدين وأولياء
ت نتائجها ضع  أظهر ( التي 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )سهمود، واختلفت

 المستهدفة الفئة رضا على المؤثرة لتتأكد من العوامل مؤشرات واضحة في عمليات التقييم حيث ال تتوفر
 ظمةأن هنالك ضع  في أن إلى( التي توصلت 1111فيها، كذلك دراسة )علي،  تقع قد التي األخطاءأو 

 .في العمل داءتقييم األ
 ويع و الباحث ذلك الختال  مستويات العاملين في تلك المؤسسات واختال  نوعية المستفييدين.

  الشاملة الجودة إدارةتحليل جميع فقرات معايير 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 
 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 
 الشاملة الجودة إدارةلجميع فقرات معايير  (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (01.1جدول )
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 0.378 0.31 60.41 3.02 الجودة إدارةمعايير 
 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  

 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 
ي او يس الشاملة الجودة إدارةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات معايير  أن ( تبين11.1من جدول )

 ( (0.31اإلختبار، قيمة (% (60.41المتوسط الحسابي النسبي أن ( أي1)الدرجة الكلية من  3.02))
ًا عند مستوى داللة إحصائي دالةلذلك تعتبر الفقرات غير  (0.378)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن 

0.05  ،عن درجة الموافقة المتوسطة  ال يختل  جوهرياً  ستجابةاإلمتوسط درجة  أن مما يدل على
الجودة بشكل  إدارةالعينة على فقرات معايير  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن وهذا يعني (1)وهي 
 عام.  
الدراسة التي يمثل  أداةر او جوهريًا في درجة موافقتها على محًا إختالفالعينة ال تختل   أفراد آراء  أن نجد

هم إجابات أغلب راك  التدريب المهني، حيث كانتكل محور منها معيار من معايير الجودة الشاملة في م
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الجودة الشاملة، وقد ال يدرك إدارة لعاملين بمفهوم اوعي  قلةعلى ربما بالموافقة بدرجة متوسطة، وهذا يدل 
 الجودة الشاملة بالنسبة لمراك  التدريب المهني.إدارة  أهمية الكثير منهم

لسياسي الوضع ا إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 
والحصار، وشح الموارد وضع  الموا نات المرصودة للتدريب  اإلنقسامثار التي يمر به قطاع غ ة من آ

تناسب مع بشكل ي اإلستراتيجيةعداد الخطط إ إلىالعامة  دارةحاجة اإلو  ،الموظفين اختيارالمهني، وطرق 
المراك   أن كما الجودة الشاملة، رةإداة لمعايير داريكافي من القيادة اإلالغير ، والدعم واقع التدريب المهني

عدادها بشكل ا  توفر المناهج و و والمعدات،  جه ةالمادية مثل المباني واأل مكانياتتعاني من ضع  في اإل
عداد المناهج، وحاجة إرباب العمل في أ إشراكام بهتمسوق العمل مع ضرورة اإل إحتياجاتيتناسب مع 

التقييم و ام بقياس الرضا الوظيفي لدى العاملين، هتممستمر واإلالعاملين للتدريب ورفع الكفاءة بشكل 
 .ةاإلجتماعيبالمسؤولية  دارةام اإلإهتم ضع و المستمر للعاملين والمتدربين، 

 أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )راضي،  اتفقتو 
الجامعات ال يتوفر فيها  أن العينة كانت الموافقة بدرجة متوسطة واستدلت الباحثة بذلك على أفراد إجابات

 أن ت نتائج الدراسة بشكل عام،أظهر ( حيث 1111معايير الجودة بالمستوى المطلوب، ودراسة )الدقي، 
عامة وليس ة إداريعمليات إصالح  إلىالجودة الشاملة تهد   إدارةهناك تطبيقات ج ئية لبعض ركائ  

 ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111نة، و الجودة الشاملة، ودراسة )السالم والعال إدارةبهد  تطبيق مفهوم 
الجودة  إدارةالجودة الشاملة يتم بدرجة متوسطة بالنسبة لتطبيق عناصر  إدارةتطبيق وممارسة عناصر  أن

 Stringham, Shand، ودراسة ) شاركة العمالءالعليا بالجودة، وم دارةاإل إلت امكل من ء ستثنااالشاملة ب
الجودة على مؤسسات القطاع العام، وما تم  إدارةه من الصعب تطبيق أن إلى ( حيث توصلت2004، 

تتضمن تغيير شامل في الثقافة التنظيمية   أن الجودة الشاملة ال بد وأن تطبيقه كان بشكل ج ئي فقط،
ت نتائج أظهر ( حيث 1111الدراسة مع دراسة )عبده،  اتفقتوعبر فترة  منية طويلة، كذلك للمؤسسة 
 نابلس. محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير في تطبيق متوسطة تطبيق درجة الدراسة

ويع و الباحث ذلك إلى التوافق بين مجتمع الدراسة في تلك الدراسات في مستوى ادراكهم الهمية 
 لة.تطبيق معايير ادارة الجودة الشام

 أبعاد أن الدراسة ( حيث بينت1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الدعاس،  واختلفت
 أبوالمالي، ودراسة ) داءاأل بتحسين ةإحصائي داللة قوية ذات عالقة لها مجتمعة الشاملة الجودة إدارة

 ةدارياإل الجودة توافر درجة حول الدراسة عينة أفراد آراء  أن ت نتائج الدراسةأظهر ( حيث 1111عامر، 
ت أظهر ( حيث 1111نة، و ت مع دراسة )العالإختلفرة، بينما كبي بدرجة متوفرة الجامعات الفلسطينية في

العليا  دارةاإل إلت امالجودة الشاملة يتم بدرجة عالية لكل من  إدارةتطبيق وممارسة عناصر  أن النتائج
المنظمات الصناعية تتبنى  أن ت الدراسةأظهر حيث ( 1111)علي،  ودراسة بالجودة، ومشاركة العمالء،

 .تطبيقهات المنظمات الصناعية في مستويات او بينما تتفالجودة الشاملة بدرجة عالية،  إدارةتطبيق ركائ  
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ويع و الباحث ذلك الختال  طبيعة عمل المؤسسات المستهدفة في تلك الدراسات عن طبيعة 
 في الدراسة الحالية.عمل مراك  التدريب المهني المستهدفة 

 مراكز التدريب المهني أداء" فقرات مجال تحليل" 

درجة الموافقة  إلىقد وصلت  ستجابةاإللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  T إختبار  استخدامتم 
 (.11.1النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 1المتوسطة وهي 

 "مراكز التدريب المهني أداء" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) اإلحتمالالمتوسط الحسابي وقيمة : (41.1جدول )
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تخضع مراك  التدريب المهني لعمليات تطوير وتحسين مستمر   .1
 12 0.005* 2.59- 53.89 2.69 بناًء على نتائج تقييم دورية.

 إنخفاض يتم مسائلة ومحاسبة مراك  التدريب المهني في حاالت  .1
 11 0.003* 2.85- 54.07 2.70 عن المستوى المطلوب داءاأل

توجد معايير واضحة ومحددة لتقييم مراك  التدريب المهني   .1
 10 0.017* 2.16- 55.56 2.78 ها.أداءبهد  تطوير وتحسين 

مراك  التدريب  أداءمرك  التدريب المهني ب أداءتتم مقارنة   .1
 9 0.099 1.29- 57.01 2.85 .خرىاألالمهني 

 6 0.427 0.18 60.37 3.02 تهتم مراك  التدريب المهني بمستوى جودة وكفاءة الخريجين.  .1
 7 0.301 0.52- 58.88 2.94 تهتم مراك  التدريب المهني برفع كفاءة العاملين في المراك   .1
مراك  التدريب المهني لتحقيق رضى المستفيدين من تسعى   .1

 4 0.018* 2.13 64.07 3.20 متدربين وأرباب عمل

تشتمل عملية تقييم مرك  التدريب المهني على مدى تحقيق   .1
 3 0.011* 2.31 64.26 3.21 ه.هدافالمرك   أل

ه في الوقت أهدافتحقيق  إلىيسعى مرك  التدريب المهني   .1
 5 0.015* 2.19 63.93 3.20 تكلفة وجهد ممكنينالمحدد، وباقل 

يقوم المرك  بأدوار ابداعية متمي ة خالفا لألدوار الرئيسية التي   .11
 8 0.202 0.84- 58.15 2.91 تقوم بها باقي المراك  

وتسيير  األ مات إدارةيتمتع مرك  التدريب المهني بقدرة على    .11
 2 0.000* 3.53 67.59 3.38 أموره في الحاالت الطارئة

 1 0.000* 4.19 68.33 3.42 الطرق أفضليستثمر المرك  الموارد المتاحة )المادية والبشرية( ب  .11
  0.366 0.34 60.53 3.03 جميع فقرات المجال معاا 

 .α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة  داالً المتوسط الحسابي *  
 (.1.111( تساوي )1.11( ومستوى معنوية )111الجدولية عند درجة حرية ) T* قيمة 

 
 ما يلي: إستخالص( يمكن 11.1من جدول )

 أن ( أي1)الدرجة الكلية من  ((3.42ي او يسكان أعلى قيمة و  (11للفقرة رقم )الحسابي  المتوسط
 ياو تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  (4.19) اإلختبارقيمة و ، (%(68.33المتوسط الحسابي النسبي 
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الموارد يستثمر المرك  أن  العينة على أفرادهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  أن وهذا يعني (0.000)
 .الطرق أفضلالمتاحة )المادية والبشرية( ب

 إختال الدور المهم الذي يقوم به مدير المرك  والموظفين على  إلىالباحث ذلك ويع و 
حساسهم بما تعانيه ا  عة على عاتقهم تجاه المتدربين، و مسمياتهم الوظيفية، وشعورهم بالمسؤولية الواق

 إستثمار، مما يستدعيهم جميعًا للحرص على حتياجاتالمراك  من شح في الموارد ونقص في توفير اإل
مكانياتطاقاتهم و   ممكن. إستثمار أفضلالمرك   ا 

المتوسط الحسابي النسبي  أن أي ((2.69ي او يسكان أقل قيمة و ( 1المتوسط الحسابي للفقرة )
 أن وهذا يعني  (0.005)ياو تس (Sigية ).اإلحتمالوأن القيمة  (2.59-) اإلختبارقيمة و ، (%(53.89
لعمليات تطوير  تخضع مراك  التدريب المهني أنالعينة على  أفرادمن قبل  متوسطةقة بدرجة هناك مواف

 وتحسين مستمر بناًء على نتائج تقييم دورية.
 المراك  بشكل منتظم، وبذلك أي تطوير داءعمليات تقييم أل إجراءعدم  إلىويع و الباحث ذلك 

 داء، وانما يرتبط تطوير وتحسين األداءالمراك  لم يكن مرتبط بنتيجة تقييم األ أداءتحسين يطرأ على أو 
ن مع او تتع أخرىالعامة للتدريب المهني وبمشاركة مؤسسات  دارةمسبقًا من قبل اإل ببرامج تطوير معدة

 المهني ضمن مشاريع ممولة من جهات خارجية.     العامة للتدريب دارةاإل
، وأن المتوسط الحسابي النسبي ((3.03ي او القول بأن المتوسط الحسابي يس يمكنبشكل عام 

لذلك  (0.366)ي او تس (Sig).ية اإلحتمالالقيمة وأن  ((0.34 اإلختبارقيمة و ، (%(60.53ي او يس
، مما يدل  α ≤0.05 ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً غير  "مراكز التدريب المهني أداء" يعتبر مجال

 (1)درجة الموافقة المتوسطة وهي لهذا المجال ال يختل  جوهريًا عن  ستجابةاإلمتوسط درجة  أن على
 العينة على فقرات هذا المجال.  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أن وهذا يعني

عدم وجود نظام  إلىالعينة بدرجة متوسطة على فقرات هذا المجال  أفرادويع و الباحث موافقة 
ه المحاسبة والمساءلة، بحيث أساسمعايير واضحة ومحددة تتم على  ومراك  التدريب المهني ذ داءتقييم أل

المراك  تعيش حالة عدم  أن مراك  التدريب المهني، داءبعمليات التحسين والتطوير أل ترتبط  نتائجه
على مستوى جودة مما يؤثر  األمورمالي كما تعاني من حالة عدم وضوح الرؤية في كثير من  إستقرار
الموارد المتاحة والقدرة على  إستثمارالمراك  في بعض الجوانب ك أداءالتطور في  أن العاملين، وكفاءة
يعود  وذلك الرئيسية وتحقيق رضا المستفيدين، هدا حد ما على تحقيق األ إلىوالحرص  األ مات إدارة
تماء لمؤسسة التدريب المهني واحساسهم باألمانة الملقاة على عاتقهم تجاه نإلشعور العاملين با إلى

 ا مراك  التدريب المهني. المتدربين رغم التحديات والمعيقات التي تواجهه
 أفراد إجابات( حيث كانت نتائج 1111مع بعض الدراسات كدراسة )سهمود،  النتائجهذه  اتفقتو 

ولكنها  داءبالموافقة بدرجة متوسطة ويع ي الباحث ذلك لوجود مؤشرات األ داءالعينة على مؤشرات األ
مؤسسة الحرس  أداء أن إلى( حيث خلصت الدراسة 1111مع دراسة )العتيبي،  اتفقت، و بشكل غير كا   
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الوطني الكويتي كان متوسط في محورين هما تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المستفيدين، كما 
 داءالنتيجة المتعلقة بمحور األ أن إلى( حيث توصلت الدراسة 1111مع دراسة )الحراحشة،  اتفقت

 سطة،الجامعي كانت متو 
 أن إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )العتيبي،  واختلفت

( 1111في محور  يادة كفاءة العاملين، ودراسة )قنديل،  اً مؤسسة الحرس الوطني الكويتي كان مرتفع أداء
قطاع الصناعي في منشآت ال أداءعينة البحث على  فرادت نتائج الدراسة موافقة مرتفعة ألأظهر حيث 

 ت مع دراسةختلفاقطاع غ ة، وبالذات في محور التحسين المستمر ومحور رضا المستفيدين، كما 
 أداءر او ت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من الموافقة على بعض محأظهر ( حيث 1111)راضي، 

محايدة فيما  جاباتاإلام برفع جودة وكفاءة العاملين، بينما كانت هتمالجامعات كالتحسين المستمر، واإل
 يخص تحقيق رضا المستفيدين.

 فرضيات الدراسة إختبار  2.1
 لد(و األ  متغيرات الدراسة )الفرضيةالفرضيات حول العالقة بين متغيرين من  إختبار 

 ة بين متغيرين من متغيرات الدراسة. إحصائيال توجد عالقة ذات داللة  :الفرضية اللفرية
 .ة بين متغيرين من متغيرات الدراسةإحصائيتوجد عالقة ذات داللة  :الفرضية البديلة

0.05من مستوى الداللة  أكبر Sig.(P-value) كانتإذا    الفرضية الصفرية فإنه ال يمكن رفض
 .بين متغيرين من متغيرات الدراسة ةإحصائيوبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة 

0.05أقل من مستوى الداللة Sig.(P-value)  كانتإذا أما    فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول
 .ة بين متغيرين من متغيرات الدراسةإحصائيتوجد عالقة ذات داللة الفرضية البديلة القائلة بأنه 

بين تطبيق مراكز التدريب  α ≤ 0.05 ة عند مستو إحلائيلد: هنالك عالقة ذات دللة و األ  الفرضية
 تلك المراكز.  أداءالمهني لمعايير الجودة الشاملة و 

ي او .( تسSigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (8361.)ي او يس رتباطمعامل اإل أن (11.1) يبين جدول
بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة ( 0001.)

 . تلك المراك  أداءالجودة الشاملة و  إدارةتطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير 
الجودة  إدارةتطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير  قوية بين موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود

 .مراك  التدريب المهني أداءالشاملة و 
الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني  إدارةتطبيق معايير  أهمية إلىويع و الباحث ذلك 

وهذا يشمل مراك  التدريب المهني بكل مكوناته،  أداءتطبيقها يسهم بشكل فعال في تطوير  أن باعتبار
لت امالجودة الشاملة، و إدارة الجيد لتطبيق  التخطيطها وهي: إختبار  جميع مكونات الجودة التي تم   دارةاإل ا 

ات المالية الدقيقة جراءتباع اإلواالجودة الشاملة، إدارة وتبنيهم لتطبيق العليا والعاملين في المراك  ودعمهم 
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عتمادو  ،ام بإعداد المناهج وتطويرهاهتموالسليمة، واإل طرق تدريب متنوعة تناسب جميع المتدربين،  ا 
ربين والمدرسين ورفع كفاءاتهم وتطوير قدراتهم ام بالمدهتم، واإلوالمعدات جه ةواأل بنيةوتوفير المرافق واأل

مورهم من خالل تقديم تدريب يتناسب مع أ أولياءام برضى المتدربين و هتمإلمن خالل التدريب، وا
سوق العمل، والتركي  على بناء العالقات والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي وخدمة  إحتياجات

 . داءبمستوى األ رتقاءالمجتمع، وممارسة عمليات التقييم التي من شأنها اإل
 ( حيث خلصت الدراسة1111نة، و )السالم والعال ات كدراسةهذه النتائج مع بعض الدراس اتفقتو 

ى ومستو  الجودة الشاملة إدارة عناصر جميع بين ةإحصائي داللة وذات إيجابية إرتباط عالقة وجود إلى
 بين ةإحصائي داللة ذات عالقة هنالك أن إلى( حيث خلصت 1111ودراسة )قنديل،  البرامج، جودة
المتبعة، ودراسة )المقرمي،  التنافسية السياسات وبين الباحث هااعتمد الشاملة التي الجودة إدارة مبادئ
الجودة  إدارةة بين تطبيق مبادئ إحصائيهنالك عالقة ذات داللة  أن إلى( حيث خلصت الدراسة 1111

( حيث خلصت 1111)الدعاس،  الشاملة وبين عمل مراك  التعليم الفني والتدريب المهني، ودراسة
 المالي، ودراسة داءاأل وتحسين الشاملة الجودة إدارة أبعاد بين موجبه يةإرتباط عالقة وجود إلىالدراسة 

ة الشامل الجودة إدارة لمعايير معنوية داللة عالقة ذات وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111العتيبي، )
 الكويتي. الوطني بالحرس البشرية الموارد إدارة في الموارد البشرية أداء على ومنفردة مجتمعة

المبحوثين في الدراسات السابقة ألهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ويع و الباحث ذلك الدراك 
 في المؤسسات المستهدفة وما لها من عالقة بأداء تلك المؤسسات.

 
 تلك المراكز أداءبين تطبيق مراكز التدريب المهني لمعايير الجودة الشاملة و  رتباطمعامل اإل : (40.1جدول )

 الفرضية
 معامل بيرسون

 رتباطلإل 
القيمة 

 (.Sig)يةاإلحتمال
ة بين تطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير إحصائيهنالك عالقة ذات داللة 

 0.000* 0.836 تلك المراك . أداءالجودة الشاملة و 

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطإل*

 ويتفرع منها الفرضيات التالية:
مراكز  أداءبين الرسالة والتخطيط من جهة و  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .0

 .أخر التدريب المهني من جهة 
ي او .( تسSigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (1(590.ي او يس رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 

بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  ((0.000
 . أخرىمراك  التدريب المهني من جهة  أداءالرسالة والتخطيط من جهة و 
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مراك   أداءالرسالة والتخطيط من جهة و  متوسطة بين موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود
 .أخرىالتدريب المهني من جهة 

مراك  التدريب المهني  أداءالعالقة بين الرسالة والتخطيط  من جهة و  أن إلىذلك  الباحثويع و 
علمية والمستوفي جميع الشروط  أسسعالقة تكاملية، فالتخطيط السليم المبني على  أخرىمن جهة 

مراك  التدريب المهني، ومن عوامل نجاح التخطيط  أداءوالمتطلبات يسهم بشكل كبير في رفع مستوى 
التدريب المهني وكيفية استغالل مواردها ة ألهمية التخطيط في رسم مستقبل مراك  داريالقيادة اإل إدراك

مراك  التدريب  أداءضع  في عمليات التخطيط سيؤثر سلبًا على نتائج أو  المادية والبشرية، وأي خلل
 المهني.
حيث  (Talha, Mohammad، 2004مع بعض الدراسات كدراسة ) النتائجهذه  اتفقتو 

، للجودة وتحسين جودة المنتج اإلستراتيجي هنالك عالقة قوية بين التخطيط أن إلىخلصت الدراسة 
 اإلستراتيجية بين التخطيط إحصائيوجود عالقة ذات داللة  إلى( التي خلصت 1111ودراسة )الدجني، 

وجود عالقة  إلى( التي خلصت 1111ية ومعايير الجودة الشاملة، دراسة)راضي، اإلسالمفي الجامعة 
بين معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني في قطاع غ ة والتخطيط  إيجابيةقوية 

 .اإلستراتيجي
لتجانس طبيعة عمل المؤسسات المستهدفة في الدراسات السابقة مع طبيعة ويع و الباحث ذلك 

 عمل مراك  التدريب المهني خاصة فيما يتعلق بمجال الرسالة والتخطيط.
 أخر مراكز التدريب المهني من جهة  أداءالرسالة والتخطيط من جهة و بين  رتباطمعامل اإل  ( :44.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

بين الرسالة والتخطيط  α ≤  1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.590 .أخرىمراك  التدريب المهني من جهة  أداءمن جهة و 

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطإلا*

مراكز التدريب  أداءبين دعم القيادة و  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .4
 المهني.
 ساوي.( تSigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (6711.) ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 

بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  (0.000)
 . مراك  التدريب المهني أداءدعم القيادة و 

مراك   أداءة و داريمتوسطة بين دعم القيادة اإل موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود
 التدريب المهني.
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مراك  التدريب المهني عالقة  أداءة و داريالعالقة بين دعم القيادة اإل أن إلىويع و الباحث ذلك 
دراكتكاملية، فأهمية وعي و  قتناعالشاملة، و  دارةالقيادة لمفهوم اإل ا  ها بدعم تطبيق الجودة الشاملة في ا 

 مراك  التدريب المهني.  أداءمراك  التدريب المهني بقطاع غ ة، له دور ايجابي وهام في رفع مستوى 
 إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الناظر،  اتفقتو 

 جه ةالجودة الشاملة في األ إدارةالعليا وبين تطبيق  دارةمتوسطة بين دعم اإل إيجابيةوجود عالقة 
وجود  إلىحيث خلصت الدراسة  (Stringham, Shand H., 2004)، ودراسة األردنالحكومية في 
الجودة الشاملة، ودراسة  إدارةمؤسسات القطاع الحكومي في حال تطبيق  أداء وبين دارةعالقة بين اإل

العليا وبين  دارةودعم اإل إقتناعوجود عالقة إيجابية بين  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111)الدقي، 
 اع غ ة.الجودة الشاملة في و ارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قط إدارةتطبيق 

ويع و الباحث ذلك لما للقيادة االدارية من أهمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 
 الحكومية والخاصة سواء كانت تقدم خدمة أو منتج.

 مراكز التدريب المهني أداءبين دعم القيادة و  رتباطمعامل اإل  (:41.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

 أداءبين دعم القيادة و  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.671 .مراك  التدريب المهني

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل      *

مراكز  أداءالشئون المالية و  إدارةبين  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .1
 التدريب المهني.

 ساوي( تSig.ية )اإلحتمالالقيمة ، وأن ((0.525 ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 
بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  (0.000)

 . التدريب المهني مراك  أداءالشئون المالية و  إدارة
مراك   أداءالشئون المالية و  إدارةمتوسطة بين  موجبة يةإرتباط عالقة سبق يتضح وجودمما 

 التدريب المهني.
مراك  التدريب عالقة تكاملية،  أداءالشئون المالية و  إدارةالعالقة بين  أن إلىويع و الباحث ذلك 

دارتها بشكل سليم يتسم بالن اهة والشفافية، فمقدرة  أن بمعنى توفر الموارد المالية لمراك  التدريب المهني وا 
المطبقة  ظمةألنالموارد المالية بكفاءة وجدوى عالية وبما يتوافق مع ا استخدامالشئون المالية على  إدارة

 مراك  التدريب المهني.  أداءيسهم في تطوير 
وجود  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111ع بعض الدراسات كدراسة )راضي، هذه النتائج م اتفقتو 
قوية بين معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني وبين التمويل والموارد  إيجابيةعالقة 
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 ومستوى بين التمويل عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111، عالونةالمالية، ودراسة )السالم وال
مشاركة  والتعليم، التدريب بالجودة، العليا دارةاإل إلت اممثل الجودة الشاملة  إدارة عناصر بعض تطبيق

 للعاملين. وتفويض الصالحيات ومشاركة الموردين،
أداء ويع و الباحث ذلك إلدراك المبحوثين في تلك الدراسات للعالقة التكاملية بين الشئون المالية و 

 المؤسسات المستهدفة في الدراسات السابقة. 
 

 مراكز التدريب المهني أداءالشئون المالية و  إدارةبين  رتباطمعامل اإل  (:42.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

الشئون المالية  إدارةبين  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.525 مراك  التدريب المهني. أداءو 

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطإلا*

 مراكز التدريب المهني. أداءو  المناهجبين  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .2
 ساوي( ت.Sigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (1(741. ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 

بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة ( 0.000)
 . مراك  التدريب المهني أداءالمناهج و 

 مراك  التدريب المهني. أداءقوية بين المناهج و  موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود
مراك  التدريب المهني هي عالقة تكاملية،  أداءالعالقة بين المناهج و  أن إلىويع و الباحث ذلك 

 إعداد المناهج بشكل جيد يجعلها تواكب التطور التكنولوجي وتلبي متطلبات سوق العمل، على  أن بمعنى
 ذات من الجهات وغيرهم العمل أصحابو  والمدربين المتدربين إشراكعدادها وتدقيقها وتطويرها بإيتم  أن

 الصلة.
 وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الحداد،  اتفقتو 

نروا، و األ – غ ة تدريب كلية في للمتدربين عمل فرص وخلق المنهاج بين ةإحصائي داللة ذات عالقة
 التدريبي ىالمحتو  بين طردية داللة ذات عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111ودراسة )حلس، 

 بينعالقة  وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111التدريبة، ودراسة )عبده،  العملية ومخرجات
 المديرين نظر وجهة من الدراسة عينة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة متوسطات

 في المناهج. معايير الجودة مجاالت في فيها
العمل وطبيعة العمل في المؤسسات المستهدفة في الدراسات ويع و الباحث ذلك لتشابه بيئة 

 السابقة ومراك  التدريب المهني التي هي موضع البحث في الدراسة الحالية.
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 مراكز التدريب المهني أداءبين المناهج و  رتباطمعامل اإل  (:42.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

 أداءبين المناهج و  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.741 مراك  التدريب المهني.

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل*

)طرق  بين العملية التدريبية α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .2
 مراكز التدريب المهني. أداءو  التدريب،األجهزة والمعدات، المباني والمرافق(

 ساوي.( تSigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (1(712. ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 
بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  0.000))

 . مراك  التدريب المهني أداءو  العملية التدريبية
مراك  التدريب  أداءقوية بين العملية التدريبية و  موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود

 المهني.
مراك  التدريب  أداءالعالقة بين العملية التدريبية بجميع مكوناتها و  أن إلىويع و الباحث ذلك 

يسهم بشكل ملحوظ في رفع  عناصر العملية التدريبية الثالث توافر أن المهني هي عالقة تكاملية، بمعنى
 أحياناً  طرق التدريب المختلفة كالتدريب الفردي استخداممراك  التدريب المهني، فالتنويع في  أداءمستوى 

اك  التدريب لفترات والتدريب في مواقع العمل في التدريب داخل مر أو  أخرى أحياناً  عاونيوالتدريب الت
ومواد خام، وكذلك  أدواتومعدات و  أجه ة، وتوفير كل ما يل م التدريب النظري والعملي من أخرىفترات 

في  إيجابيةتهيئة مرافق ومباني مراك  التدريب المهني بما يتالءم مع عمليات التدريب، كل ذلك له عالقة 
 مراك  التدريب المهني. أداء

 وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الحداد،  اتفقتو 
 – غ ة تدريب كلية في للمتدربين عمل فرص وخلق التقنيات والمستل مات بين ةإحصائي داللة ذات عالقة
وجود عالقة بين التنويع في طرق  إلى( حيث خلصت الدراسة Nkirna، 2009نروا، ودراسة )و األ

التدريب من خالل دمج التعليم الحر مع نظام التدريب المهني وكفاءة المخرجات في التدريب المهني، 
 التدريبية البيئة بين طردية داللة ذات عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111ودراسة )حلس، 

 .التدريبية العملية ومخرجات
جانس مجتمع الدراسة وطبيعة عمل المؤسسة في الدراسات السابقة مع ذلك لتويع و الباحث 

 مجتمع الدراسة في الدراسة الحالية.
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 مراكز التدريب المهني أداءو  العملية التدريبيةبين  رتباطمعامل اإل  (:41.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

 طرق التدريببين  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.650 مراك  التدريب المهني. أداءو 

 جه ةاألبين  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.602 مراك  التدريب المهني. أداءو  والمعدات

 والمرافقالمباني بين  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.651 مراك  التدريب المهني. أداءو 

العملية بين  α ≤  1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة 
 0.000* 0.712 مراكز التدريب المهني. أداءو  التدريبية

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل*

مراكز التدريب  أداءبين هيئة التدريب و  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .1
 المهني.
 ساوي.( تSigية )اإلحتمال، وأن القيمة (1(745. ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 

ة بين إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  ((0.000
 مراك  التدريب المهني. أداءهيئة التدريب و 

مراك  التدريب  أداءقوية بين هيئة التدريب و  موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود 
 المهني.

مراك  التدريب المهني هي عالقة  أداءالعالقة بين هيئة التدريب و  أن إلىويع و الباحث ذلك 
واضحة  أنظمةوتعيين المدربين في مراك  التدريب المهني وفق معايير و  إستقطاب أن تكاملية، بمعنى

 مراك  التدريب المهني. أداءومحددة، وبأعداد كافية، وبخبرات ومهارات ممي ة، يسهم في رفع مستوى 
وجود  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )راضي،  اتفقتو 

بين معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني وبين تطوير الكادر قوية  إيجابية عالقة
 المدرب بين ةإحصائي داللة ذات عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111البشري، ودراسة)الحداد، 

( حيث خلصت 1111نروا، ودراسة )حلس، و األ – غ ة تدريب كلية في للمتدربين عمل فرص وخلق
العملية التدريبية، ودراسة  ومخرجات المدرب بين ةإحصائيطردية  داللة ذات عالقة وجود إلىالدراسة 
 تطبيق درجة متوسطات بين ةإحصائي داللة ذات عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111)عبده، 
معايير  مجاالت في فيها المديرين نظر وجهة من الدراسة عينة مدارس في الشاملة لجودةا إدارة معايير
 . المعلم أداءجودة 

ويع و الباحث ذلك للتجانس بين مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة ومجتمع الدراسة في 
 الدراسة الحالية بالرغم من االختال  في المؤهالت العلمية بينهم.
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 مراكز التدريب المهني أداءو هيئة التدريب بين  رتباطمعامل اإل  (:41.1جدول )

 بيرسونمعامل  الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

 أداءو  هيئة التدريببين  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.745 مراك  التدريب المهني.

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل*

بين القبول وخدمات المتدربين من جهة  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .1
 .أخر مراكز التدريب المهني من جهة  أداءو 

 ساوي( ت.Sigية )اإلحتمال، وأن القيمة (1(715. ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول ) يبين
بين ة إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  ((0.000
 . أخرىمراك  التدريب المهني من جهة  أداءوخدمات المتدربين من جهة و القبول 

مراك   أداءقوية بين القبول وخدمات المتدربين و  موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود 
 التدريب المهني.

مراك  التدريب المهني  أداءالعالقة بين القبول وخدمات المتدربين و  أن إلىويع و الباحث ذلك 
بالتدريب  لتحاقاإلالخدمات التي تقدمها مراك  التدريب المهني للراغبين في  أن هي عالقة تكاملية، بمعنى

فترة التدريب  أثناءوط التسجيل، ومن ثم للمتدربين ر عن التسجيل والتخصصات المتوفرة وش عالناإلمثل 
مواقع العمل  إلىهم إرشادلخريجين بعد فترة التخرج كأول ة،شطة الالمنهجيألنالمهني وا رشادكالتوجيه واإل

مراك   أداءالمناسبة لتخصصاتهم والمتابعة في مواقع العمل، كل ذلك يسهم بشكل فعال في رفع مستوى 
 التدريب المهني.

 وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الحداد،  اتفقتو 
 – غ ة تدريب كلية في للمتدربين عمل فرص وخلق خدمات التدريب بين ةإحصائي داللة ذات عالقة
بين   ةإحصائي داللة ذات عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111نروا، ودراسة )عيسى، و األ

 قطاع في العمل لو ارة التابعة المهني التدريب مراك  مخرجات الخدمات المقدمة للمتدربين وبين مواءمة
 المحلي. العمل سوق لمتطلبات غ ة

 إلى تجانس متلقي الخدمة في الدراسات السابقة والدراسة الحالية.  ويع و الباحث ذلك

 أخر مراكز التدريب المهني من جهة  أداءالقبول وخدمات المتدربين من جهة و  بين رتباطمعامل اإل  (:41.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

بين القبول وخدمات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.715 .أخرىمراك  التدريب المهني من جهة  أداءالمتدربين من جهة و 

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطإل*ا
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مراكز  أداءو  ةاإلجتماعيبين المسؤولية  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .1
 التدريب المهني.

 ساوي( ت.Sigية )اإلحتمالالقيمة ، وأن (1(850. ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 
ة بين إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  ((0.000
 . مراك  التدريب المهني أداءو  ةاإلجتماعيالمسؤولية 
مراك   أداءو  ةاإلجتماعيبين المسؤولية  قوية موجبة يةإرتباط عالقة مما سبق يتضح وجود 

 التدريب المهني.
 أن ، بمعنىدريب المهنيمراك  الت أداءو  ةاإلجتماعيالمسؤولية  أهمية إلىويع و الباحث ذلك 

لدى المتدربين  ةاإلجتماعي، مثل تع ي  القيم ةاإلجتماعيام مراك  التدريب المهني بمجال المسؤولية إهتم
، واالسهام في خدمة المجتمع بما تمتلك من موارد خرىاألوالعاملين، والتفاعل مع المؤسسات المجتمعية 

 حتياجاتن مع المؤسسات الراعية لذوي اإلاو مادية وبشرية، والمشاركة في النشاطات المجتمعية، والتع
مراك  التدريب  إتجاهمعة مراك  التدريب المهني ويغير من نظرة المجتمع السلبية بالخاصة، يحسن من س

 مراك  التدريب المهني.  أداءالمهني، مما يسهم بدوره في تحسين وتطوير 
 إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )النيادي،  اتفقتو 

الجودة الشاملة في منظمات الخدمة الدولية في دولة اإلمارات  إدارةبين تطبيقات  إيجابيةوجود عالقة 
وجود عالقة  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111العربية المتحدة وبين خدمة المجتمع، ودراسة )راضي، 

قوية بين معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني وبين التواصل وخدمة  إيجابية
 لمجتمع.ا

باحث ذلك إلى إدراك المبحوثين في الدراسات السابقة لدور وأهمية مجال المسؤولية ويع و ال
 االجتماعية وعالقته بأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.

 
 مراكز التدريب المهني أداءو  ةاإلجتماعيبين المسؤولية  رتباطمعامل اإل  (:41.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

بين المسؤولية  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.850 مراك  التدريب المهني. أداءو  ةاإلجتماعي

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل*
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مراكز التدريب  أداءبين عملية التقييم و  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد عالقة ذات دللة  .1
 المهني.
 ساويي (.sig)ية اإلحتمالالقيمة ، وأن (7621.) ساويي رتباطمعامل اإل أن (11.1جدول )يبين 

ة بين إحصائيوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≤0.05 وهي أقل من مستوى الداللة  0.000))
 مراك  التدريب المهني. أداءعملية التقييم و 

 مراك  التدريب المهني. أداءو  عملية التقييمقوية بين  موجبة يةإرتباط عالقة وجودمما سبق يتضح 
مخرجات التقييم تقدم بشكل  أن سالمة وموضوعية عملية التقييم، حيث إلىويع و الباحث ذلك 

في مراك   التقييمعمليات  أن ، كماوفق مخرجات التقييم داءمباشر للمعنين، ويقوموا بدورهم بتحسين األ
أمورهم  أولياءيتم قياس مستوى رضا المتدربين و ، كما واضح ومعتمد نظاموفق تتم التدريب المهني 

يتم توفير طرق للتواصل مع المتدربين لتقديم  ، وكذلكات واضحةإجراءالعمل وفق  أصحابوالعاملين و 
 ستفادةالمعنيين عليها، واإل إطالعويتم  إلكترونيتوثق جميع عمليات التقويم بشكل ، و ى واالقتراحاتاو الشك

 مراك  التدريب المهني. أداءمن نتائجها في رفع مستوى 
وجود  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111مع بعض الدراسات كدراسة )علي، هذه النتائج  اتفقتو 
عية المنظمات الصنا أداءالجودة الشاملة وبين  إدارةللعمل الجماعي وفق  داءاألتقييم  ظمةأن عالقة بين

 عالقة وجود إلى( حيث خلصت الدراسة 1111)عبده، ودراسة  العاملة في المناطق المؤهلة صناعيًا،
 من الدراسة عينة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة متوسطات بين ةإحصائي داللة ذات
 وبين عملية تقييم ومراقبة العملية التعليمية.  معايير الجودة مجاالت في فيها المديرين نظر وجهة

ويع و الباحث ذلك للتوافق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في مجتمع الدراسة وطبيعة 
 عمل المبحوثين.

 مراكز التدريب المهني أداءبين عملية التقييم و  رتباطمعامل اإل  (:11.1جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 رتباطلإل 

القيمة 
 (.Sig)يةاإلحتمال

بين عملية التقييم  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد عالقة ذات داللة 
 0.000* 0.762 مراك  التدريب المهني. أداءو 

 .α ≤ 0.05 داللة ىًا عند مستو إحصائي داالً  رتباطاإل*       

 
 
 
 



 

158 

 

لتطبيق مراكز التدريب المهني  α ≤ 0.05 ة عند مستو إحلائيذو دللة  تأثيرالثانية: يوجد  الفرضية
 تلك المراكز.  أداءلمعايير الجودة الشاملة علد 

 Linear Stepwiseالمتدرج الخطي ) اإلنحدارنموذج تحليل  استخدامإلجابة على هذه الفرضية تم ل

Regression- Model.) 
 يمكن استنتاج ما يلي: Stepwise طريقة استخدامبالمتعدد  اإلنحدارمن نتائج 

هي: المسؤولية  "مراك  التدريب المهني أداء" المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع أن تبين -
 ها ضعي .تأثير  أن . وأن باقي المتغيرات تبينالعملية التدريبيةو هيئة التدريب، و ، ةاإلجتماعي

من  (%11.1) أن ، وهذا يعني(1.111)، ومعامل التحديد الم عد ل= (1.111)معامل التحديد =  -
مراك  التدريب المهني )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية  أداءالتغير في 

 مراك  التدريب المهني.  أداءتؤثر على  أخرىعوامل  إلى% قد ترجع 11.1والنسبة المتبقية 
 

 اإلنحدارالمتعدد لمعامالت  اإلنحدارتحليل : (10.1جدول)
 .Sigية اإلحتمالالقيمة  T إختبار قيمة  اإلنحدارمعامالت  المتغيرات المستقلة

 0.142 1.480 0.231 المقدار الثابت
 0.562 8.166 0.000 (a) ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.207 2.838 0.005 (b)         هيئة التدريب
 0.165 2.449 0.016       (c)العملية التدريبية

 1.111معامل التحديد الم عد ل=  1.111 معامل التحديد =
 

+ x (a)  +0.207  (b) x 0.562+  0.231 المقدار الثابت = (Y)مراكز التدريب المهني أداء
0.165   (c) x 

مراك  التدريب  أداء"المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير أن ( تبين11.1من خالل جدول )
 كما يلي: T إختبار حسب قيمة "المهني

 العملية التدريبية..1           هيئة التدريب. . 1     . ةاإلجتماعيالمسؤولية . 1

مراك  التدريب المهني  أداءعلى  تأثيربعض المتغيرات المستقلة لها  أن يتضح من النتائج السابقة
التدريبية، والتي ، هيئة التدريب، العملية ةاإلجتماعيدون غيرها، وهذه المتغيرات هي بالترتيب المسؤولية 

ام المؤسسات المت ايد بمجال المسؤولية إهتم إلى، ويع و الباحث ذلك الجودة الشاملة دارةهي متطلبات إل
فيما يخص الهيئة أما  واضح على سمعة المؤسسة ومكانتها في المجتمع، أثرلما له من  ةاإلجتماعي

مراك  التدريب المهني، ويع و الباحث ذلك ألهمية الكادر البشري  أداءواضح على  تأثيرالتدريبية فلها 
: ية التدريبية بفروعها الثالثالمؤسسة ككل، كذلك العمل أداءه على أداءوتدريبه وتطوير قدراته، وانعكاس 
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ب مراك  التدري أداءالكبير على  ثرالتجهي ات والعدد، فجميعها لها األو المباني والمرافق، و طرق التدريب، 
، أما باقي المتغيرات المستقلة مثل الرسالة المراك  أداءالمهني فأي ضع  فيها يؤثر سلبًا على 

والتخطيط، والقيادة واإلدارة، والشئئون المالية، والمناهج، والقبول وخدمات المتدربين، وعملية التقييم، 
 .فتأثيرها ضعي  على أداء مراك  التدريب المهني

 أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  الثالثة: الفرضية
الجودة الشاملة تعز  للبيانات  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءالعينة حول تطوير 

 الشخلية.
 إختبار ة وهو إحصائيلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  "لعينتين مستقلتينT "إختبار  استخدامتم 

لمعرفة ما  "التباين األحادي"إختبار  استخدامتم و بيانات. معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من ال
 .أكثرأو  متوسطات 1يصلح لمقارنة معلمي  اإلختبارة وهذا إحصائيإذا كان هناك فروق ذات داللة 

العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  .1
 الجنس.متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 

 Tإلختبارالمقابلة  (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن ( تبين11.1الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة  "لعينتين مستقلتين"

ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه إحصائيه توجد فروق ذات داللة أن يمكن استنتاج
 . اإلناثالجنس وذلك لصالح  إلىالمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تع ى 

المهني قليل مقارنة بأعداد العامالت في مراك  التدريب  اإلناثعدد  أن إلىويع و الباحث ذلك 
اث نإ في مراك  التدريب المهني تقتصر على التدريب فقط فال يوجد اإلناثطبيعة عمل  أن الذكور، كما
 اإلناثالتخصصات المهنية التي تعمل بها  أن إلى ضافةغير ذلك، باإلأو  الخدماتأو  دارةيعملن في اإل

 اإلمامدان فقط في مرك  و محدودة فهما تخصصان فقط التجميل والخياطة وهذان التخصصان موج
الشافعي حديثا البناء  اإلمامقسمي الفتيات بمرك   أن الشافعي ومرك  خانيونس، فهما مجه ان حيث

 إلىج قسام ال تحتاأيضًا مجه ان، فتلك األوالتجهي ، وكذلك قسمي الفتيات في مرك  خانيونس فهما 
من البيئة التدريبية  أفضلربما تكون  اإلناث، لذلك فالبيئة التدريبية التي تعمل بها تجهي تكالي  عالية لل

 إجاباتب حذا مما من أقسام الذكور، أفضلومجه ة بشكل  نسبياً التي يعمل بها الذكور فالمباني حديثة 
 لإليجاب. للميل اإلناث
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 الجنس – "لعينتين مستقلتينT " إختبار نتائج  :(14.1جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
إلخت

ا
مة  

القي مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
 أنثد ذكر .(

 0.000* 3.926- 4.08 2.89 الرسالة والتخطيط
 0.004* 2.981- 3.76 2.97 دارةالقيادة واإل

 0.000* 3.593- 3.73 2.74 الشئون المالية
 0.002* 3.223- 4.09 3.18 المناهج

 0.000* 4.542- 3.93 2.67 العملية التدريبية
 0.000* 3.712- 4.02 2.98 هيئة التدريب

 0.014* 2.512- 3.80 3.12 القبول وخدمات المتدربين
 0.016* 2.438- 3.71 2.98 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.002* 3.138- 4.14 3.18 عملية التقييم
 0.000* 4.181- 3.92 2.95 الجودة الشاملة إدارةمعايير 
 0.000* 3.702- 3.98 2.95 مراكز التدريب المهني أداء

 0.000* 4.212- 3.93 2.95 جميع المجالت معاا 
 .α ≤ 0.05ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً * الفرق بين المتوسطين                      

العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  .4
 العمر.متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 

التباين "ختبارالمقابلة إل (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن ( تبين11.1من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  أكبر "األحادي
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت إحصائيه ال توجد فروق ذات داللة أن استنتاج

 العمر. متغير  إلىتع ى  والمجاالت مجتمعة معاً 
 لديهم الوعي المهني مراك  التدريب في للعاملين العمرية الفئات ويع و الباحث ذلك إلى أن كافة

 إدارةالكافي لمفهوم الجودة الشاملة، فعمر الموظ  ال يؤثر على وجهة نظره نحو أهمية معايير  واإلدراك
 .كبير حد إلى هم متقاربةإجابات جاءت الجودة الشاملة في تطوير أداء مراك  التدريب المهني، ولذلك

دم وجود ( حيث خلصت الدراسة إلى ع1111، هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الدقي اتفقتو 
الجودة الشاملة تع ى  إدارةأفراد عينة الدراسة في تطبيق  استجاباتحول فروق ذات داللة إحصائية 
 بين اً إحصائي دالة فروق وجود ( حيث خلصت الدراسة إلى عدم1111للعمر، ودراسة )الدعاس، 

تع ى لمتغير  الشاملة الجودة إدارة أبعاد تطبيق ياتلمستو  التجارية البنوك في نظرة العاملين متوسطات
 ة حولإحصائي داللة ذات فروق وجود ( حيث خلصت الدراسة إلى عدم1111العمر، ودراسة )حلس، 

 تع ى لمتغير العمر. التدريب مراك  في التدريبية العملية مخرجات على التدريبي النظام مدخالت أثر
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الدراسات في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تع ى تلك ويع و الباحث ذلك إلى توافق 
 لمتغير العمر.

 العمر – "التباين األحادي" إختبار نتائج : (11.1جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
). 

 11أقل من 
 عام

 من
أقل  إلد 11

 21من 

عام  21
 أكثرف

 0.869 0.141 3.05 2.94 2.97 الرسالة والتخطيط
 0.584 0.541 3.02 2.95 3.13 دارةالقيادة واإل

 0.883 0.124 2.79 2.86 2.77 الشئون المالية
 0.656 0.423 3.25 3.17 3.34 المناهج

 0.671 0.401 2.78 2.68 2.85 العملية التدريبية
 0.676 0.394 2.98 3.04 3.15 هيئة التدريب

 0.931 0.072 3.13 3.17 3.20 القبول وخدمات المتدربين
 0.899 0.107 2.98 3.05 3.08 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.588 0.533 3.13 3.25 3.36 عملية التقييم
 0.818 0.202 3.00 2.99 3.08 الجودة الشاملة إدارةمعايير 
 0.881 0.127 3.06 2.98 3.06 مراكز التدريب المهني أداء

 0.832 0.184 3.01 2.98 3.08 جميع المجالت معاا 

العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  .1
المؤهل متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 
 العلمي.
التباين "ختبارالمقابلة إل (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن ( تبين11.1الموضحة في جدول )من النتائج 

المجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن لجميع المجاالت و  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  أكبر "األحادي
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت إحصائيه ال توجد فروق ذات داللة أن ستنتاجإ

 المؤهل العلمي. إلىوالمجاالت مجتمعة معا تع ى 
العاملين  يدركهاربما في مراك  التدريب المهني  معايير الجودة الشاملة أن إلىويع و الباحث ذلك 

الجودة الشاملة ال يرتبط بشكل مباشر  إدارةوأن توافر معايير  بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية،
 ها العاملون. بالمؤهالت العلمية، بقدر ما يرتبط بالكفاءة والخبرة التي يمتلك

(، 1111ة )الدعاس، ، ودراس(1111)المقرمي،  هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اتفقتو 
هذه حيث خلصت  ،(1111، ودراسة )الحراحشة، (1111(، ودراسة )حلس، 1111ودراسة )عبده، 

ؤهل متغير الم إلىتع ى أفراد عينة الدراسة  ءآر أبين ة إحصائيعدم وجود فروق ذات داللة  إلى الدراسات
 العلمي.
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ويع و الباحث ذلك إلى توافق تلك الدراسات في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تع ى 
 لمتغير المؤهل العلمي.

 المؤهل العلمي – "التباين األحادي" إختبار نتائج : (12.1جدول )

 المجال

 المتوسطات
مة 

قي
بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
). 

 دبلوم مهني
 فأقل

دبلوم 
متوسط بعد 
 الثانوية

 دراسات عليا بكالوريوس

 0.538 0.728 3.25 2.90 3.14 2.92 الرسالة والتخطيط
 0.064 2.490 3.39 2.85 3.27 3.05 دارةالقيادة واإل

 0.185 1.636 3.26 2.69 2.85 2.84 الشئون المالية
 0.942 0.131 3.34 3.21 3.32 3.24 المناهج
 0.568 0.677 2.83 2.64 2.87 2.87 التدريبيةالعملية 

 0.801 0.334 3.22 3.03 3.16 2.99 هيئة التدريب
 0.554 0.700 3.38 3.14 3.31 3.06 القبول وخدمات المتدربين

 0.976 0.070 3.01 3.01 3.12 3.05 ةاإلجتماعيالمسؤولية 
 0.893 0.204 3.38 3.27 3.30 3.16 عملية التقييم

 0.581 0.656 3.21 2.94 3.14 3.01 الجودة الشاملة إدارةمعايير 
 0.336 1.141 2.96 2.89 3.23 3.15 مراكز التدريب المهني أداء

 0.588 0.644 3.17 2.94 3.15 3.03 جميع المجالت معاا 

العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  .2
المسمد متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 

 الوظيفي.
التباين "إلختبارالمقابلة  (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن ( تبين11.1الموضحة في جدول )من النتائج 

لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  أكبر "األحادي
ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت إحصائيه ال توجد فروق ذات داللة أن استنتاج

 المسمى الوظيفي.  متغير إلىتع ى  والمجاالت مجتمعة معاً 
الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني يطبقها جميع  إدارةمعايير  أن إلىويع و الباحث ذلك 

 إدارة بفلسفة له عالقة المسمى الوظيفي ال أن . حيثمهامه الوظيفيةسب مسماه الوظيفي و العاملين كل  ح
 . المهني تطبيقها في مراك  التدريب العليا ودعمت دارةطالما اقتنعت بها القيادة واإل  الشاملة الجودة

، (1111(، ودراسة )الدقي، 1111)راضي،  هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اتفقتو 
(، 1111لمقرمي، ، ودراسة )ا(1111عامر،  أبو(، ودراسة )1111(، )مدوخ، 1111ودراسة )قنديل، 

ذات   فروق وجود عدم إلى( حيث خلصت الدراسة 1111ودراسة )سهمود، ، (1111ودراسة )الحراحشة، 
 . المسمى الوظيفي لمتغير تع ىأفراد العينة  آراء بين  ةإحصائيداللة 
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ويع و الباحث ذلك إلى توافق تلك الدراسات في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تع ى 
 لمتغير المسمى الوظيفي.

 المسمد الوظيفي – "التباين األحادي" إختبار نتائج : (12.1جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
). 

مدير 
عام/مدير 
 دائرة

مدير 
مركز/رئيس 

 قسم

مشرف 
 أخر  إداري مدرس مدرب مهني

 0.858 0.429 2.44 3.02 3.18 2.87 3.22 2.96 3.08 الرسالة والتخطيط
دارةالقيادة واإل  3.23 2.91 2.85 2.98 3.10 3.12 2.55 0.349 0.909 

 0.862 0.424 2.67 2.92 2.85 2.75 2.50 2.86 3.08 الشئون المالية
 0.923 0.323 2.71 3.13 3.44 3.22 3.14 3.24 3.31 المناهج

 0.995 0.108 2.54 2.81 2.76 2.79 2.65 2.55 2.75 العملية التدريبية
 0.983 0.177 3.00 3.06 3.11 3.01 3.33 2.90 3.14 هيئة التدريب

 0.744 0.582 2.86 3.37 3.23 3.05 3.09 3.38 3.34 القبول وخدمات المتدربين
ةاإلجتماعيالمسؤولية   3.17 3.40 3.00 2.94 3.00 3.21 3.29 0.476 0.825 

 0.385 1.071 2.63 3.51 3.33 3.08 3.70 3.27 3.51 عملية التقييم
الجودة الشاملة إدارةمعايير   3.15 3.01 3.03 2.95 3.09 3.11 2.71 0.235 0.964 

 0.990 0.142 2.58 3.15 2.96 3.03 3.13 3.01 2.99 مراكز التدريب المهني أداء
 0.979 0.190 2.69 3.11 3.07 2.96 3.05 3.01 3.13 جميع المجالت معاا 

العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو  إحلائيتوجد فروق ذات دللة  .2
سنوات متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 
 الخدمة.
 ( يمكن استنتاج ما يلي:11.1الموضحة في جدول )من النتائج 

  α ≤ 0.05من مستوى الداللة  أكبر "التباين األحادي"إلختبارالمقابلة  (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن تبين
، ةاإلجتماعي، المناهج، العملية التدريبية، القبول وخدمات المتدربين، المسؤولية دارةالقيادة واإل" للمجاالت

ة بين متوسطات إحصائيه ال توجد فروق ذات داللة أن ستنتاجإوبذلك يمكن  "مراك  التدريب المهني أداء
 سنوات الخدمة. إلىتقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تع ى 

 العينة بالنسبة لمجاالت أفراد استجاباتعلى  تأثيرلم  يكن لها  الخدمة سنوات  أن الواضح من
مراك   أداء، ةاإلجتماعي، المناهج، العملية التدريبية، القبول وخدمات المتدربين، المسؤولية دارةالقيادة واإل"

، لمبحوثينتلك المجاالت ال عالقة لها بسنوات الخدمة ل أن ويستدل الباحث من ذلك على "التدريب المهني
يدركوا تلك  أن العامة للتدريب ومراك  التدريب المهني يستطيعون دارةجميع العاملين في اإل أن حيث

 المجاالت من خالل مهامهم الوظيفية اليومية بغض النظر عن سنوات خدمتهم.
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أقل من  (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن فقد تبين أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة،
ة بين متوسطات إحصائيه توجد فروق ذات داللة أن وبذلك يمكن استنتاج α ≤ 0.05مستوى الداللة 

سنوات الخدمة وذلك لصالح  إلىتع ى  تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 
   سنوات . (1)سنوات خدمتهم أقل من كانت الذين 

من  (%11.1)العاملين الذين لديهم سنوات خدمة قليلة بلغت نسبتهم  أن ويع و الباحث ذلك
، ستجابةاإلفي درجة  كبراأل تأثيرجمالي عينة البحث، وهي نسبة كبيرة وال يستهان بها، لذلك كان لها الإ

 لديهم مؤهالت عالية وتتوفرهم يحملون أغلب أن هم من موظفي العقود السنوية، كماأغلب أن مع العلم
 القرارات. اتخاذ من تمكنهم التي والمهارات الكافية المعرفة

  إلى( حيث خلصت الدراسة 1111هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )قنديل،  اتفقتو 
الخبرة ولكن لصالح العاملين  سنوات إلى تع ى العينة أفراد آراء  بين ةإحصائي داللة ذات وجود فروقات

 داللة ذات فروق توجد هأن إلى( حيث خلصت الدراسة 1111سنوات خبرة، ودراسة )عبده،  كثراأل
 نظر  وجهة من نابلس محافظة مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة في ةإحصائي
 سنوات الخدمة. لمتغير تع ى فيها، والمديرات المديرين

الدراسات في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تع ى لمتغير ويع و الباحث ذلك إلى توافق تلك 
 سنوات الخدمة.

 سنوات الخدمة – "التباين األحادي" إختبار نتائج : (11.1جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
). 

 2أقل من 
 سنوات

 من
 01 إلد 2

 سنوات

سنوات  01
 أكثرف

 0.049* 3.109 3.06 2.72 3.17 الرسالة والتخطيط
 0.062 2.862 3.01 2.84 3.21 دارةالقيادة واإل

 0.042* 3.278 2.90 2.58 2.99 الشئون المالية
 0.060 2.886 3.14 3.07 3.45 المناهج

 0.118 2.178 2.64 2.61 2.95 العملية التدريبية
 0.002* 6.532 2.82 2.82 3.36 هيئة التدريب

 0.202 1.623 3.15 3.02 3.31 المتدربينالقبول وخدمات 
 0.264 1.349 2.86 2.96 3.18 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.028* 3.699 3.14 3.08 3.45 عملية التقييم
 0.029* 3.661 2.95 2.84 3.21 الشاملةالجودة  إدارةعايير م

 0.252 1.397 2.90 2.92 3.17 مراكز التدريب المهني أداء
 0.039* 3.357 2.94 2.85 3.21 معاا جميع المجالت 

 .α ≤ 0.05ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً * الفرق بين المتوسطات                
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العينة حول  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.12ة عند مستو إحلائيهنالك فروق ذات دللة  .1
مكان متغير  إلد الجودة الشاملة تعز  إدارةمراكز التدريب المهني في ضوء معايير  أداءتطوير 
 العمل.
 ( يمكن استنتاج ما يلي:11.1الموضحة في جدول )من النتائج 

  α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة  "التباين األحادي"إلختبارالمقابلة  (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن تبين
ة بين متوسطات تقديرات إحصائيه توجد فروق ذات داللة أن وبذلك يمكن استنتاج "العملية التدريبية" لمجال

مرك  تدريب مكان العمل وذلك لصالح الذين يعملون في  إلىعينة الدراسة حول هذا المجال تع ى 
 .يونسخان

مرك  تدريب مهني خانيونس يتمي  عن باقي المراك  في المباني والمرافق  أن ويع و الباحث
التخصصات  أن من مرة، كما أكثرصيانة وخضعت للشئت حديثًا أن مباني المرك  ألنوالتجهي ات، وذلك 

المهنية الموجودة في المرك  هي تخصصات ممي ة مثل الكهرباء العامة، التبريد والتكيي ، التمديدات 
التدريب من الصحية، التجميل، والخياطة، وجميعها اقسام عليها اقبال وقد تم تجهي ها بكل ما يل م 

 سات دولية مانحة.مؤس
من  أكبر (.Sig)ية اإلحتمالالقيمة  أن أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبين

ة بين متوسطات إحصائيه ال توجد فروق ذات داللة أن وبذلك يمكن استنتاج    α ≤ 0.05مستوى الداللة 
 مكان العمل.  إلىتع ى  معاً تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة 

عامة  إدارةهناك  أن بعينه بل واحدجميع المجاالت ال تختص بمرك   أن ويع و الباحث ذلك
ة، فالرسالة والتخطيط موحد لجميع واحدة إدارية لجميع المراك  تدير هذه المراك  وفق منهجية واحد

يب المهني بما فيها ادارات المراك ، والمناهج العامة للتدر  دارةهي اإلو ة واحد دارةالمراك ، والقيادة واإل
الهيئة  أن ات المالية وعمليات القبول والتسجيل وعمليات التقييم موحدة في جميع المراك ، كماجراءواإل

، أحياناً آخر  إلىالتدريبية تضم موظفين يحملون مؤهالت وخبرات متقاربة ويتنقلون في عملهم من مرك  
هي التي قد تختل  من مرك  آلخر وذلك حسب حالة المرافق والمباني والتجهي ات، بينما البيئة التدريبية 

ة حول معايير الجودة في مراك  التدريب المهني تع ى إحصائيلذلك لم يكن هنالك فروق ذات داللة 
 لمتغير مكان العمل.

، (1111)الحراحشة، ، ودراسة (1111، عالونة)ال هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة اتفقتو 
متغير  إلىتع ى  أفراد العينة آراء بين ة إحصائيعدم وجود فروق ذات داللة  إلى حيث خلصت الدراستان

 .مكان العمل
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 مكان العمل – "التباين األحادي" إختبار نتائج :(11.1جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
إلخت

ا
 

مة 
القي

مال
إلحت

ا
ية 

(
Si

g
). 

 دارةاإل
العامة 
للتدريب 
 المهني

مركز تدريب 
 اإلمام
 الشافعي

مركز 
تدريب 
 دير البلح

مركز 
تدريب 
خان 
 يونس

مركز 
تدريب 
 رفح
 

 0.113 1.832 3.08 3.47 2.59 2.99 2.83 الرسالة والتخطيط
 0.664 0.647 3.16 3.10 2.79 3.10 2.91 دارةالقيادة واإل

 0.777 0.499 2.76 3.00 2.59 2.83 2.87 الشئون المالية
 0.309 1.212 3.31 3.70 3.18 3.12 3.15 المناهج

 0.038* 2.461 2.96 3.36 2.74 2.54 2.61 العملية التدريبية
 0.198 1.496 3.27 3.41 2.72 2.98 3.04 هيئة التدريب

 0.848 0.400 3.18 3.39 3.05 3.12 3.14 القبول وخدمات المتدربين
 0.087 1.985 3.35 3.41 2.96 2.77 3.03 ةاإلجتماعيالمسؤولية 

 0.451 0.953 3.39 3.45 3.08 3.10 3.35 عملية التقييم
 0.270 1.299 3.16 3.36 2.84 2.93 2.96 الجودة الشاملة إدارةمعايير 
 0.119 1.804 3.38 3.40 2.91 2.87 2.85 مراكز التدريب المهني أداء

 0.233 1.393 3.19 3.37 2.85 2.92 2.95 جميع المجالت معا
 .α ≤ 0.05ًا عند مستوى داللة إحصائي داالً * الفرق بين المتوسطات 

 
 يوضح ملخص نتائج فرضيات الدراسة: (11.1جدول )

نتيجة  الفرضية
 الفرضية

بين تطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير الجودة الشاملة  α ≤ 0.05ة عند مستوى إحصائيهنالك عالقة ذات داللة 
 قبول تلك المراك . أداءو 

لتطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير الجودة الشاملة على  α ≤ 0.05ة عند مستوى إحصائيذو داللة  تأثيريوجد 
 قبول تلك المراك  أداء

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 قبول الجنسمتغير  إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 رفض العمرمتغير  إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 رفض المؤهل العلمي. متغير إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 رفض المسمى الوظيفي متغير إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوى إحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 قبول سنوات الخدمة متغير إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 

مراك   أداءالعينة حول تطوير  أفراد إجاباتبين متوسطات  α ≤ 1.11ة عند مستوىإحصائيتوجد فروق ذات داللة 
 رفض مكان العملمتغير  إلى الجودة الشاملة تع ى إدارةالتدريب المهني في ضوء معايير 
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 المقدمة 1.7

 المقترحة التوصيات وكذلك الدراسة، توصلت إليها التي النتائج ألهم ملخصاً  الفصل هذا يتضمن

تطوير أداء مراك  التدريب  أجل من الضع  نقاط ومعالجة القوة نقاط تع ي  في تساهم أن يمكن والتي
الجودة الشاملة، كما وقدم الباحث مقترحات  إدارةالمهني التابعة لو ارة العمل الفلسطينية في ضوء معايير 

 .يكون لها أثر إيجابي على قطاع التدريب المهني بحثية لدراسات مستقبلية يتوقع أن

 نتائج الدراسة 3.7

 السابقة بالدراسات وربطها النتائج وتفسير عرض تم وقد النتائج، من مجموعة إلى الدراسة خلصت

 :أهمها كان والسادس، الخامس الفصلين في مفصل بشكل العالقة ذات

 أولا: النتائج الرئيسية

 إدارةقوية بين تطبيق مراك  التدريب المهني لمعايير  موجبة يةإرتباط عالقة هنالك أن الدراسة بينت .5
 .وأداء مراك  التدريب المهني الجودة الشاملة بشكل عام

قوية بين المناهج، والعملية التدريبية، وهيئة التدريب،  موجبة يةإرتباط عالقة هنالك أن الدراسة أظهرت .2
ة، والتقييم من جهة وأداء مراك  التدريب المهني من اإلجتماعيوالقبول وخدمات المتدربين، والمسؤولية 

 .أخرىجهة 

، دارةالرسالة والتخطيط، والقيادة واإل متوسطة بين موجبة يةإرتباط عالقةتوصلت الدراسة إلى أن هنالك  .3
 .أخرىوالشئون المالية من جهة وأداء مراك  التدريب المهني من جهة 

, التدريب وهيئة, ةاإلجتماعي المسؤولية, وهي المستقلة المتغيرات لبعض واضح تأثير هنالك أن تضحإ .4

 .ضعي  تأثيرها فكان المتغيرات باقي بينما, التدريب المهني مراك  أداء على التدريبية والعملية

ة بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة مجتمعة إحصائيتوجد فروق ذات داللة  .1
الذين العاملين لصالح  وكذلك لمتغير سنوات الخدمة, اإلناثمعًا تع ى لمتغير الجنس وذلك لصالح 

 .  سنوات 1تقل سنوات خدمتهم عن 

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجاالت ة بين إحصائيتبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة  .6
 . مكان العمل، و والمسمى الوظيفي, المؤهل العلميالدراسة مجتمعة تع ى لمتغيرات: العمر، و 

عملية و القبول وخدمات المتدربين، و جيدًا في مجاالت، المناهج،  كان أداء مراك  التدريب المهني .7
هيئة التدريب، و ، دارةالقيادة واإلو لة والتخطيط، التقييم، بينما كان متوسطًا في مجاالت، الرسا

 .العملية التدريبية فكان ضعيفاً و ة، أما في مجاالت، الشئون المالية، اإلجتماعيالمسؤولية و 
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 ثانياا: نتائج متعلقة بمحاور الدراسة

  :محور الرسالة والتخطيط .5

 :أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور الرسالة والتخطيط أهمها  . أ

 لخطط ا أهدا المهني، و  للتدريب العامة دارةاإل رسالة صياغة في الموظفين عدم إشراك
 .التشغيلية الخطط وتطوير ، كما ال يتم إشراكهم في مراجعةاإلستراتيجية

 المهني للتدريب العامة دارةالتشغيلية لإل الخطط عدادإ على الموظفين تدريب يتم ال.  
 

 :أهمها كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور الرسالة والتخطيط . ب

 إطالع ويتم المهني التدريب مراك  عمل طبيعة مع المهني للتدريب العامة دارةاإل رسالة تتفق 

 . عليها الموظفين

 المهني للتدريب العامة دارةللمراك  واإل تشغيلية خطط عدادإ يتم.  

 للموظفين المهني للتدريب العامة دارةلإل اإلستراتيجية الخطة شرح ويتم. 

 

 : دارةمحور القيادة واإل .3

 :أهمها دارةأبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور القيادة واإل . أ

 المهنية اتتحادواإل والنقابات خرىاأل المهني التدريب مؤسسات بين التواصل تع ي  ضع  في. 

 المراك  في الوظائ  عدد مع المهني التدريب مراك  في الموظفين عدم تناسب عدد. 

 قدراتهم وتنمية كفاءتهم لرفع الدوري للتدريب المهني التدريب مراك  في العاملين خضاعإ ندرة. 

 الوظيفية ومهامهم مؤهالتهم مع المهني التدريب مراك  في العاملين وأجور رواتب عدم تناسب. 

 

 أهمها: دارةكما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور القيادة واإل . ب

 تتم وفق معايير محددة  المهني التدريب مراك  في العاملين وتوظي  اختيارو  ستقطابإ أن عمليات
 والشفافية بدرجة كبيرة. وواضحة تمتا  بالن اهة

 والمسؤوليات الصالحيات محدد فيه العاملين لجميع واضح تنظيمي يتوفر هيكل.  

 الوظيفية بمهامهم للقيام تؤهلهم التي والخبرات المؤهالت من العاملين الكثير يمتلك       . 

   عقد من خالل الوظيفية المستويات مختل  بين بدرجة متوسطة والتواصل اإلتصال نو المسئول يع 

  .التدريب عمليات يخدم بما, األمور أولياء مع التواصل يتم تع ي  ، وكذلكجتماعاتاإل

 

  محور الشئون المالية: .2

 أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور الشئون المالية أهمها: . أ

   سليمة مالية إجراءات وفق الخارجية المالية والمساعدات المنح إدارةضع.  

 المناسب الوقت في المراك  إحتياجات جميع توفير قصور في  .  
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 في محور الشئون المالية أهمها: القوة كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات . ب

 وفق نظام معتمد وتخضع للتدقيق بدرجة كبيرة المراك  في المالية المعامالت جميع تتم 

 محددة إجراءات وفق والصر  ستالمواإل والتوريد الشراء عمليات تنفذ. 

 

 :محور المناهج .2

 نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور المناهج أهمها: أبرزت . أ

 إشراك المعنيين من )المدربين والمتدربين والخريجين وأصحاب العمل والخبراء ..الخ( في  محدودية
  عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية.

 

 كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور المناهج أهمها:  . ب

 حيث , والعملي النظري الشقين بين التكامل يحقق التدريبية البرامج  لجميع تدريبي محتوى يتوفر
 وسائل التدريبية المصاغة وفق أسس تربوية، متضمنة األهدا  جميع التدريبي المحتوى يغطي

 .سليمة تربوية بطريقة معدة ويومية فصلية تدريبية خطط المهنية، كما يتوفر والسالمة الوقاية

  منتظم بشكل للتقييم في الغالب التدريبية المناهجتخضع. 

 

 محور العملية التدريبية:  .2

 أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور العملية التدريبية أهمها: . أ

  طرق تدريب تحف  المتدربين وتشجعهم على التدريب التعاوني والمشاركة.  إعتمادقصور في 

 سوق العمل. إحتياجاتالتي تتناسب مع والمواد الخام األجه ة واألدوات  محدودية 

 المرافق الصحية.و لمدربين، ا، وغر  دارةاإل غر ورش التدريب العملي، و  نقص ملحوظ في  

 تطلبات األمن والسالمة.لم لعدم مراعاتهاالبيئة التدريبية في مراك  التدريب المهني  قصور في 

  الخاصة حتياجاتاإل ذوي ستخدامال المهني التدريب مراك  تهيئة مرافقضع  في. 

 

 كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور العملية التدريبية أهمها: . ب

 .يتم ت ويد المدربين بمناهج موحدة وخطط فصلية لتوحيد التدريب 

 طرق التدريب المختلفة إعتمادللمتدربين عند  المهنية والخلفيات, الفردية الفروق يتم مراعاة.   

 

 : محور هيئة التدريب .2

 نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور هيئة التدريب أهمها: أبرزت . أ

 تطوير قدراتهم المهنية ورفع كفاءتهم المهنية والتربوية.بهد  المدربين  ضع  في تدريب 

  المدربين لتشجيع والمكافآت للحواف  ومكتوب واضح نظام دارةاإل إعتماادقصور في. 
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 كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور هيئة التدريب أهمها:  . ب

  ؤهالت وخبرات عملية ومهارات تربوية تتناسب مع طبيعة عملهم.عمومًا من و المدربيمتلك 

 التدريبية ن باإلشرا  على عمليات التدريب وتوجيه المدربين ومتابعة البيئة و ن المهنيو يقوم المشرف
 العملية في مجال التدريب المهني. اتن المؤهالت والخبر و ن المهنيو مشرفيمتلك الو والتجهي ات، 

 إلى حد ما. واضحة معايير وفق أداءهم يقيس المدربين لتقييم معتمد نظام يتوفر 

 

 : محور القبول وخدمات المتدربين .7

 نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور القبول وخدمات المتدربين أهمها: أبرزت . أ

 للمتدربين )رياضية، وثقافية، ...... الخ(.المقدمة المنهجية النشطة محدودية األ   

 للخريجين بمتابعتهم في سوق العمل. دارةضع  في خدمات التوجيه واإلرشاد التي تقدمها اإل 

  جديد مهني عام كل بدء مع للمتدربين مهنية وسالمة صحي تثقي  تقديمقصور في. 

 

 كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور القبول وخدمات المتدربين أهمها:  . ب

 بالبرنامج التدريبي. لتحاقتتوفر الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا فيها إجراءات التسجيل وشروط اإل 

 ًا لتسهيل اإلجراءات الخاصة بهم.إلكترونيحفظ سجالت المتدربين ت  

 خدمات التوجيه واإلرشاد المهني للمتدربين أثناء فترة التدريب بدرجة كافية إلى حد ما. دارةتقدم اإل 

 التدريبية البرامج عن المتنوعة اإلعالم وسائل عبر واإلعالن المختلفة بالطرق يتم الترويج.  

 

 :ةاإلجتماعيمحور المسؤولية  .8
 ة أهمها:اإلجتماعيأبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور المسؤولية  . أ

 مراك  التدريب المهني بالمشاركة في النشاطات المجتمعية. هتمامضع  في ا 

 الخاصة حتياجاتاإل لذوي الراعية المؤسسات معفي التعاون  المهني التدريب مراك  قصور. 

 ة أهمها:اإلجتماعيكما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور المسؤولية   . ب

   ة لدى العاملين والمتدربين في المراك  بدرجة كبيرة.اإلجتماعييتم تع ي  القيم 

 .يسهم مرك  التدريب المهني بموارده المادية والبشرية في خدمة المجتمع 

 ة وتحسين الصورة المجتمعية للتدريب المهني.اإلجتماعيالعامة تع ي  القيم  دارةتتبنى اإل 

 حد  ماإلى  خرىاأل المجتمعية المؤسسات مع المهني التدريب مؤسسات تتفاعل. 

 :محور عملية التقييم .9

 أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات الضعف في محور عملية التقييم أهمها: . أ

  عمليات قياس الرضا الوظيفي للعاملين في المراك  وفق إجراءات واضحة. ضع 

 قتراحات.مع المتدربين لتقديم الشكاوى واإللتواصل اطرق  محدودية 
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 كما أبرزت نتائج الدراسة عدد من مؤشرات القوة في محور عملية التقييم أهمها:  . ب

  يتم تقييم المتدربين وفق نظام قياس وتقويم محدد، حيث تستخدم أنظمة وأساليب متنوعة لتقييم
 .اً إلكترونيبشكل منتظم بعد أن توثق  المتدربين على نتائج تقييمهم إطالعالمتدربين، ويتم 

 المخالفين المتدربين بحق تتخذ التي والج اءات والحضور لت اماإل شروط توضح داخلية الئحة يوجد. 

 

 توليات الدراسة 2.7

 :بعد أن توصل الباحث إلى نتائج الدراسة قام بوضع عدة توصيات من أجل تحقيق أهدا  الدراسة وهي
 :كما يلي 

 أولا: التوليات الرئيسة

واضح بأداء  إرتباطالجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني لما لها من  إدارةتطبيق معايير  ضرورة .5
 .مراك  التدريب المهني

 مثل, المهني التدريب مراك  أداء تطوير على واضح تأثير لها التي الجودة عناصر على التركي  .2

 .التدريبية والعملية, التدريب وهيئة, ةاإلجتماعي المسؤولية

تع ي  العالقة ة في إحصائيفروق ذات داللة  بمتغيرات الجنس، وسنوات الخدمة، ألنها تحدث االهتمام .3
   بين مجاالت الدراسة وأداء مراك  التدريب المهني.

النتائج أظهرت ضع   العملية التدريبية، حيث أنو الشئون المالية،  هتمام بمجاالتاإل الحث على .4
 .نين المجاليراك  التدريب المهني فيما يخص هذأداء م واضح في

المسؤولية و هيئة التدريب، و ، دارةالقيادة واإلو في مجاالت، الرسالة والتخطيط،  هتمام يادة اإل .1
 .ةاإلجتماعي

 

 ثانياا: توليات تتعلق بمحاور الدراسة

  والتخطيط توليات تتعلق بمحور الرسالة .1

 يشترك في , المهني للتدريب العامة دارةورسالة اإل لرؤية ومعلنة واضحة إعداد وثيقة التأكيد على
 .المهني التدريب مراك  عمل طبيعة تتفق مع المعنية، على أن األطرا صياغتها جميع 

 واضحة،  أهدا  ذاتو مالئمة المهني للتدريب العامة دارةلإل تيجيةاإستر  خطة إعداد الحرص على
 .دوري بشكل وتطويرها مراجعتها يتم تشغيلية خطط والعمل على إعداد

 

 دارةواإل توليات تتعلق بمحور القيادة .3

 حيث من العاملين لجميع بالوضوح المهني للتدريب العامة دارةلإل ضرورة أن يتسم الهيكل التنظيمي 

 .والمسؤوليات الصالحيات
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 الجودة  دارةإل ومعايير الجودة، تهتم بوضع وتطوير نظم دارةإل وحدة أو فريق مختص تكوين
 الشاملة في مراك  التدريب المهني.

 يتم تطوير على أن, الجودة معايير وفق مراك  التدريب المهني ألداء تقويم إعداد نظام أهمية 

 .نتائج ذلك التقويم على بناءً  األداء وتحسين

  حتفاظ بها لفترة من ال من والمعلومات واإل للوثائق ةلكترونياإل رشفةاأل نظام استخدامالحرص على
 حسب ما تنص عليه اللوائح والنظم المعمول بها.

 التدريب عمليات يخدم بما الوظيفية المستويات مختل  بين والتواصل اإلتصال تع ي  التأكيد على. 

 خرىاأل المهني التدريب مؤسساتو  المهني التدريب بين مراك  مهنية العمل على نسج عالقات 

 .والخبرات المعار  تبادل بغرض

 تع ي  وأصحاب األعمال بغرض المهنية اتتحادواإل النقابات مع مهنية بناء عالقاتب هتماماإل 

 . المهنية الشراكة

 وفق نظام  المهني التدريب مراك  في العاملين اختيارو  ستقطابإ التأكيد على أن تكون عمليات
 معتمد ومعايير محددة وواضحة للجميع.

  ضرورة تصحيح الوضع الوظيفي للمدرب، وذلك بتحديد المسمى الوظيفي المناسب له في قانون
بما يتناسب مع مؤهالته وخبراته الخدمة المدنية، وتحسين وضعه المالي على سلم الرواتب 

 ومهامه الوظيفية.

  وتنمية المهنية كفاءتهم لرفع تدريبية لبرامج المهني التدريب مراك  في خضاع العاملينإالتأكيد على 

 .قدراتهم

 

    المالية توليات تتعلق بمحور الشئون .2

 أعمالها حجم مع المهني تتناسب التدريب لمراك  سنوية مالية موا نة تخصيص التأكيد على. 

  جراءات سياسات عتماداالعمل على  جميعلوالتدقيق المالي يكون مل مًا   للضبط مكتوبة وا 
 .العاملين

 لجميع مستل مات التدريب وفق والصر  والتخ ين ستالموالتوريد واإل الشراء عمليات ضرورة تنفيذ 

 .ومحددة واضحة رسمية إجراءات

 

  توليات تتعلق بمحور المناهج .2

  والعملي النظري الشقين بين التكامل يحقق التدريبية البرامج  لجميع تدريبي محتوى على توفيرالعمل 

 وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. ,التدريبية األهدا  جميع يغطي للمهنة، على أن

 سليمة تربوية بطريقة معدة ويومية فصلية تدريبية خطط ضرورة توفير. 
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 والتقويم للقياس معتمد علمي نظام منتظم وفق بشكل التدريبية المناهج يمتقي الحرص على. 

 في( الخ.. والخبراء العمل وأصحاب والخريجين والمتدربين المدربين) من المعنيين إشراكهتمام باإل 

  .التدريبية المناهج وتدقيق مراجعة عمليات

 المهنية في المحتوى التدريبي. والسالمة الوقاية التركي  على وسائل 

 

 التدريبية توليات تتعلق بمحور العملية .2

  ستجابةو  فاعلية من ت يد تدريب طرق إعتمادضرورة  لتحقيق, المتدربين وتراعي الفروق الفردية ا 

 .الفعالة والمشاركة التعاوني التدريب على وتشجعهم المتدربين تحف  التدريبية، بحيث األهدا 

 معتمدة تقويم أدوات وفق وتقييمها والخارجي الداخلي التدريب عمليات العمل على متابعة. 

 والتي تتناسب مع التدريب لممارسة الكافية والمعدات المواد الخام واألجه ة على توفير تأكيدال 

 .العمل سوق ومتطلبات إحتياجات

 وورش التدريب العملي المجه ة وفق متطلبات   الصفية من الغر  عدد كا    توفيرهتمام باإل
 .مجه ة إجتماعاتوغر  خاصة بالمدربين، وقاعات  إدارة مبنى وكذلك ,األمن والسالمة المهنية

 التدريب المهني مراك  في وساحات ومالعب, صحية مجه ة على توفير مرافق حرصال. 

 الخاصة حتياجاتاإل ذوي ستخدامال المهني التدريب مراك  تهيئة مرافق الحث على. 

 

   التدريب توليات تتعلق بمحور هيئة .2

 .العمل على تأهيل المدربين ورفع كفاءاتهم المهنية والتربوية، وتنمية قدراتهم العملية بشكل مستمر 

 اإلشرا  والتي تساعدهم في المهنيين على تنمية المهارات العملية والتربوية للمشرفين حرصال 

 والتجهي ات. التدريبية البيئة ومتابعة المدربين وتوجيه التدريب على عمليات

  وكذلك نظام واضح للحواف , واضحة معايير وفق أداءهم يقيس المدربين لتقييم نظام إعتمادضرورة 

 .المدربين لتشجيع والمكافآت

  

  المتدربين وخدمات توليات تتعلق بمحور القبول .7

 المختلفة عالماإل وسائل في التدريبية للبرامج والترويج اإلعالن أهمية. 

 التدريبي بالبرنامج لتحاقاإل وشروط التسجيل إجراءات فيها موضح مكتوبة الئحة إعداد وجوب. 

 المهني التدريب في مراك  لتحاقباإل للراغبين لكترونياإل التسجيل العمل على توفير خدمة. 

 العمل سوق في متابعتهمو  للمتدربين والخريجين المهني واإلرشاد التوجيه خدمات ضرورة تقديم. 

 جديد مهني عام كل بدء مع للمتدربين مهنية وسالمة صحي تثقي  تقديم أنشطة الحرص على. 
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   ةاإلجتماعي توليات تتعلق بمحور المسؤولية .8

 المهني للتدريب المجتمعية الصورة وتحسين ةاإلجتماعي القيم بتع ي  العامة دارةهتمام اإلإ. 

 في ، والمشاركةخرىاأل المجتمعية المؤسسات مع المهني التدريب مؤسسات ضرورة تفاعل 

 .المحلي المجتمع في المجتمعية النشاطات

 الخاصة حتياجاتاإل لذوي الراعية المؤسسات مع المهني التدريب مراك  تعاون التأكيد على. 

 

  توليات تتعلق بمحور التقييم .9

 محدد وتقويم قياس نظام هتمام بعمليات تقييم المتدربين وفقاإل. 

 التنويع في أساليب تقييم المتدربينلتأكيد على ا. 

  للعاملين، وكذلك لقياس رضا المتدربين. الوظيفي الرضا واضحة لقياس إجراءات إعتمادضرورة 

 قتراحاتواإل الشكاوى لتقديم المتدربين مع للتواصل طرق توفير الحرص على. 

 

 الدراسات المقترحة 2.7

عدادها سيسهم في تطور العمل في إلدراسات المستقبلية التي يرى أن عدد من ا الباحثيقترح 
 مراك  التدريب المهني وسيؤدي إلى تحسين األداء ورفع كفاءة العاملين فيها والدراسات المقترحة هي:

 الجودة الشاملة في مؤسسات التدريب المهني في فلسطين. إدارةتطبيق مدى إمكانية  .5

 الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني على جودة الخريجين. إدارةتأثير تطبيق  .2

 تطبيق نموذج التمي  األوروبي في مؤسسات التدريب المهني في فلسطين. .3

 .بتمي  األداء  وعالقتها المهنية لدى العاملين بمراك  التدريب المهني في قطاع غ ة األخالق والقيم .4

 .العاملين في مراك  التدريب المهني في قطاع غ ةستراتيجي في تحسين أداء دور التخطيط اإل .1

 الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. إدارةدور القيادة اإلدارية في تطبيق  .6

 الوظيفي في مؤسسات التدريب المهني. األداء على وأثرهما الشاملة والجودة الوقت إدارة .7

.شاملة وأثرها على األداء الوظيفيوعي العاملين في مؤسسات التدريب المهني بمبادئ الجودة المدى  .0
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 الخطة التنفيذية للنتائج والتوليات: (1.3) جدول
 

 الجهة المسؤولة التوليات النتائج الرقم
 التدريب مراك  تطبيق بين قوية موجبة إرتباطية عالقة هنالك  -1

 مراك  وأداء عام بشكل الشاملة الجودة إدارة لمعايير المهني
 .المهني التدريب

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مراك  التدريب  ضرورة
 .المهني لما لها من إرتباط واضح بأداء مراك  التدريب المهني

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

 اإلدارة العامة للرقابة اإلدارية -

، وهي المستقلة المتغيرات لبعض واضح تأثير هنالك -3
 التدريبية والعملية، التدريب وهيئة، اإلجتماعية المسؤولية

 فكان المتغيرات باقي بينما، المهني التدريب مراك  أداء على
 .ضعي  تأثيرها

 أداء تطوير على واضح تأثير لها التي الجودة عناصر على التركي 

, التدريب وهيئة, اإلجتماعية المسؤولية مثل, المهني التدريب مراك 

 .التدريبية والعملية

 

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

 اإلدارة العامة للعالقات العامة -

الشئون   في مجاالت ضعيفاً  كان أداء مراك  التدريب المهني -2
 .العملية التدريبية فكان ضعيفاً و المالية، 

 

 والعملية، المالية الشئون بمجاالت إلهتماممضاعفة الجهود ل
 نظرًا ألهمية هذان المجاالن في مراك  التدريب المهني التدريبية

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية  والمالية -

عدم إشراك الموظفين في صياغة رسالة اإلدارة العامة  -2
يتم  لخطط اإلستراتيجية، كما الاللتدريب المهني، وأهدا  

 إشراكهم في مراجعة وتطوير الخطط التشغيلية.

 

 اإلدارة ورسالة لرؤية ومعلنة واضحة وثيقة إعداد على التأكيد
 األطرا  جميع صياغتها في يشترك، المهني للتدريب العامة
 .المهني التدريب مراك  عمل طبيعة مع تتفق أن على، المعنية

 
 اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 

عدم وجود وحدة مختصة تهتم بوضع وتطوير ونظم معايير  -6  -2
 إلدارة الجودة الشاملة في مراك  التدريب المهني

إنشاء وحدة أو فريق يختص بإدارة الجودة الشاملة في مراك  
 التدريب المهني

 اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات -
 للتدريب المهنياإلدارة العامة  -
 اإلدارة العامة للرقابة اإلدارية -
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عدم تناسب عدد الموظفين في مراك  التدريب المهني مع  -7 -2
عدم تناسب رواتب  العاملين مع ، و عدد الوظائ  في المراك 

 مؤهالتهم ومهامهم الوظيفية.

 

استقطاب وتوظي  أعداد كافية من الموظفين في مراك  التدريب  -8
والعمل على تصحيح الوضع الوظيفي للمدربين في قانون المهني، 

 الخدمة المدنية بما يتناسب مع مؤهالتهم ومهامهم الوظيفية

 ديوان الموظفين العام -

 و ارة المالية -

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -

توفير جميع إحتياجات المراك  في الوقت  قصور في -7
 المناسب.  

تخصيص موا نة مالية سنوية لمراك  التدريب المهني  التأكيد على
، يتم من خاللها توفير احتياجات المراك  تتناسب مع حجم أعمالها

 في الوقت المناسب.

 و ارة المالية -

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

إشراك المعنيين من )المدربين والمتدربين والخريجين  محدودية -8
مراجعة وضع و وأصحاب العمل والخبراء ..الخ( في عمليات 

  وتدقيق المناهج التدريبية.

 

 

 دائرة المراك  -اإلدارة العامة للتدريب المهني - اإلهتمام بإشراك المعنيين في عمليات وضع وتدقيق المناهج
 العامة اإلدارة العامة للعالقات -

التي تتناسب مع والمواد الخام األجه ة واألدوات  محدودية   -9
 إحتياجات سوق العمل.

 

على توفير المواد الخام واألجه ة والمعدات الكافية لممارسة  تأكيدال
 الال مة.التدريب 

  

 

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

دارة، اإل غر ورش التدريب العملي، و  ملحوظ في نقص -11
البيئة  قصور في، و المرافق الصحيةو لمدربين، اوغر  

 تطلبات األمن والسالمة.لم لعدم مراعاتها تدريبيةال

 

 

من الغر  الصفية  وورش التدريب  توفير عدد كا   هتمام باإل
المجه ة وفق متطلبات وغر  اإلدارة وقاعات االجتماعات العملي 

 . األمن والسالمة المهنية
 

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -
 دائرة التخطيط -اإلدارة العامة للتدريب المهني -

تهيئة مرافق مراك  التدريب المهني الستخدام ضع  في  -11
 ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 

تهيئة مرافق مراك  التدريب المهني الستخدام ذوي  الحث على
 اإلحتياجات الخاصة.

 

 اإلدارة العامة للعالقات العامة -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -

تطوير قدراتهم المهنية بهد  المدربين  ضع  في تدريب  -13
 ورفع كفاءتهم المهنية والتربوية.

 

كفاءاتهم المهنية والتربوية، وتنمية العمل على تأهيل المدربين ورفع 
 قدراتهم العملية بشكل مستمر.

  

 

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 اإلدارة العامة للتدريب والتطوير -
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اإلدارة نظام واضح ومكتوب للحواف   قصور في إعتماد -12
 والمكافآت لتشجيع المدربين.

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية - ضرورة إعتماد نظام واضح للحواف  والمكافآت لتشجيع المدربين.
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 ديوان الموظفين -

ضع  في خدمات التوجيه واإلرشاد التي تقدمها اإلدارة  -12
 للخريجين بمتابعتهم في سوق العمل.

 

ضرورة تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد المهني للمتدربين 
 متابعتهم في سوق العمل.و والخريجين 

 

دائرة التوجيه  -اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 واإلرشاد

مراك  التدريب المهني بالمشاركة في  ضع  في اهتمام -12
 النشاطات المجتمعية.

 

المؤسسات ضرورة تفاعل مؤسسات التدريب المهني مع  
المجتمعية األخرى، والمشاركة في النشاطات المجتمعية في 

 المجتمع المحلي.

 

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 اإلدارة العامة للعالقات العامة -
 

مع المؤسسات في التعاون مراك  التدريب المهني  قصور -12
 الراعية لذوي اإلحتياجات الخاصة.

 

تعاون مراك  التدريب المهني مع المؤسسات الراعية  التأكيد على
 لذوي اإلحتياجات الخاصة.

 

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 اإلدارة العامة للعالقات العامة -
 

عمليات قياس الرضا الوظيفي للعاملين في المراك   ضع  -17
 وفق إجراءات واضحة.

 

الوظيفي للعاملين، ضرورة إعتماد إجراءات واضحة لقياس الرضا  
 وكذلك لقياس رضا المتدربين.

 

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية -
 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 ديوان الموظفين -

لتواصل مع المتدربين لتقديم الشكاوى اطرق  محدودية -18
 قتراحات.واإل

 

توفير طرق للتواصل مع المتدربين لتقديم الشكاوى  الحرص على
 قتراحات.واإل

 

 اإلدارة العامة للتدريب المهني -
 اإلدارة العامة للعالقات العامة -
 جرد بواسطة الباحث باالستناد على نتائج وتوصيات الدراسة: المصدر 
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 المراجع
 لا: المراجع العربيةأو  
 :الكتب. أ

 القرآن الكريم

 يروتب ،دار صادر للنشر "،لسان العرب" ،(1111) الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبوبن منظور، إ
 .لبنان: 

التعليم المهني والتقني في فلسطين: واقع وطموح"، رابطة الجامعيين: " (،1111جراد، محمد ) أبو 
 فلسطين.

 والنشر للطباعة الفكر دار لى،و األ الطبعة ،"المهنية التربية إلى مدخل" (،1111محمد ) سل، أبو
   .األردنوالتو يع، عمان: 

: القاهرة، ، عالم الكتباألولى الطبعة، "التربوية تالمؤسساالجودة الشاملة في " ،(1111)أحمد، حافظ 
 جمهورية مصر العربية.

 فلسطين.، غ ة: مكتبة اليا جي، "البحث التربوي" ،(1111)ن األغا، إحسا

 الطبعة ،"عامة بانورامية نظرة – ةالمعاصر  المنظمة وظائ " (،1111) سنان الموسوي،و   رضا علي، آل
 .األردن: عمان والتو يع، للنشر الوراق مؤسسة ،األولى

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي  إدارة" ،(1111وجويحان، أغادير ) ،الترتوري، محمد
 .األردن: دار المسيرة، عّمان "،والمكتبات ومراك  المعلومات

عداد مدربي التدريب المهني" ،(1111) جابر، سميح المرك  العربي للتدريب  ،األولى الطبعة "،تدريب وا 
 .ليبيا: المهني و إعداد المدربين

اء الجراح، أبن ، مطبعةثانيةال الطبعة، "ستبيانالمنهجية لبناء اإلالقواعد " (،1111ي،  ياد )او الجرج
 فلسطين.

وائل، عمان:  دار ،األولى الطبعة ،"وتطبيقات مفاهيم - الشاملة الجودة إدارة" (،1111محفوظ ) جودة،
 .األردن

 .األردن: عمان، مؤسسة الوراق للنشر ،"مناهج البحث العلمي" ،(1111الحمداني، موفق )
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، دار المسيرة للنشر والتو يع الطبعة الثانية، "الجودة الشاملة إدارة" ،(1111خضير كاظم ) حمود،
 .األردنة، عمان: والطباع

 الخليج، لدول العربي التربية مكتب ،"والمهني الفني للتعليم العامة األصول" (،1111د )محم ،الخطيب
 .السعودية ض:الريا

 الصفاء ، داراألولى ، الطبعة"الحديثة المنظمات في الجودة" (،1111)طارق  والشبلي،  مأمون الدرادكة،
 .األردن والتو يع، عمان: للنشر

دار جرير للطباعة، ، "ي والخدمينتاجاإلالجودة الشاملة في القطاعين  إدارة" (،1111)السامرائي، مهدي 
 .األردنعمان: 

: القاهرة، غريب دار ،"1111 لإلي و التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة" ،(1111) علي السلمي،
 .جمهورية مصر العربية

، دار اليا وري العلمية للنشر والتو يع، "الجودة الشاملة إدارة" (،1111الطائي، رعد، وقدادة، عيسى )
 .األردنعمان: 

 عتماداإل ومعايير التمي  مؤشرات بين التعليم في الشاملة الجودة" (،1111رشدي وآخرون ) طعيمة،
 .األردنالمسيرة، عمان:  دار ،األولى الطبعة ،"والتطبيقات سسواأل

ه أدواتمفهومه و  -البحث العلمي" (،1111عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )
 .األردن، دار الفكر للنشر والتو يع، عمان: "هأساليبو 

 .األردن، عمان: ، دار اليا وري"الجودة الشاملة إدارة" (،1111ي، محمد عبد الوهاب )او الع  

 ، دار الريان للتراث."فتح الباري شرح صحيح البخاري" (،1111)أحمد بن علي بن حجر،  ينالالعسق 

 :معهد تدريب المدربين، األولى الطبعة "،التدريب المهني والتقني إلىمدخل " ،(1111) أحمدعطوان، 
 .فلسطين

الطبعة األولى، دار وائل للنشر  "الجودة الشاملة دارةالمنهجية المتكاملة إل"(، 1111عقيلي، عمر وصفي )
 والتو يع، عمان: األردن.

دار  "،وجهة نظر -الجودة الشاملة  دارةالمنهجية المتكاملة إل إلىمدخل " ،(1111) عقيلي، عمر وصفي
 .األردن، عمان: وائل للنشر والتو يع

 التطوير"، ومقترحات التطبيق  -التربوية المؤسسات في -الشاملة الجودة إدارة" (،1111صالح ) عليمات،
 .األردنعمان:  الشروق، دار ،األولى الطبعة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
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دار ، "المعلومات تكنولوجيا خالل من المؤسسي داءاأل فاعلية تحسين" (،1111الكساسبة، وصفي )
 .األردناليا وري العلمية، عمان، 

العام  التعليم لمؤسسات األكاديمي عتمادواإل الجودة" (،1111ال يادات، محمد ) و سوسن مجيد،
 .األردنصفاء، عمان:  دار ،األولى الطبعة ،"والجامعي

دار المناهج  ،األولى الطبعة "،التعليم والتدريب المهني والتقني في اليمنمسيرة " ،(1111) حمدأمحمد، 
 .األردن :للنشر والتو يع عمان

لمرك  العربي "، امخرجات التدريب المهني وسوق العمل في األقطار العربية" ،(1111) حمدمصطفى، أ
عداد المدربين  .ليبيا :للتدريب المهني وا 

 :الدوريات. ب

المتمي "،  المنظمــي داءاأل تحقيق إلى السبيل( TQM) الشاملة الجودة إدارة" (،1111)حمد ي، أاو بن عيش
  مرباح، ورقلة: الج ائر. قاصدي ، جامعة(1العدد ) ،المؤسسات الج ائرية أداءمجلة 

 ، جامعة(1الباحث، عدد ) مجلة المتمي "، داءاأل و الشاملة الجودة إدارة"(، 1111يوس  ) بومدين،
 الج ائر.بومرداس: 

 جامعة،  (1) عددث، الباح مجلة"، داءاأل لمفهوم النظرية سساأل تحليل" (،1111الشيخ ) ي،او الد
 : الج ائر.الج ائر

 عينة في تطبيقية دراسة المالي األداء تحسين في وأثرها الشاملة الجودة إدارة"(، 1111 )اهلل عبد، الدعاس
 .( (37المّجلد اإلدارية، العلوم دراسات، األردنية" التجارية المصار  من

 لصناعة األردنية الشركات في الشاملة الجودة إدارة تطبيقات"(، 1111مؤيد، والعالونة، عمار ) ،السالم
 ، عمان: األردن.(1)، العدد (1)االعمال، المجلد  إدارة، المجلة األردنية في "البرمجيات

مجلة  "،األردنالمدرسية في  دارةنموذج مقترح لتطوير اإل –الجودة الشاملة  إدارة" ،(1111) ، راتبالسعود
 سوريا.: (1(، العدد)11مجلد) ،جامعة دمشق

، مجلة "المستقبلية ريب المهني: الوضع الحالي والرؤيةالتد"(، 1111طاقم الخبراء في التدريب المهني )
 و ارة العمل، رام اهلل: فلسطين.

، مجلة العمل والعمال، و ارة العمل، "التدريب المهني واقع وآفاق"(، 1111طاقم الخبراء في و ارة العمل )
 رام اهلل: فلسطين.

عادة الشاملة الجودة" (،1111مصطفى ) الرحمن، عبد  .(1، العدد ) النهضة مجلة "البشرية التنمية بناء وا 
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الجودة  إدارةواقع نظام التعليم في الجامعات الفلسطينية في ضوء معايير " ،(1111) ، مع و عالونة
 .(11) العدد .الجامعات العربية إتحادمجلة  "،الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 مجلد ،دارةمجلة اإل "،التغيير المخطط حداثإل إستراتيجيةالتطوير والتنظيمي ك" ،(1111) ، فؤادالقاضي
 .(11) العدد  ،(1)

، "واقع التعليم المهني والتقني في األراضي المحتلة"(، 1111المسودي، تيسير والقيق، عبد الرحمن )
 (، مرك  أبحاث رابطة الجامعيين، الخليل: فلسطين.1سلسلة دراسات تربوية، رقم )

 مؤتمرات ج.

 ،"المستقبل وضرورات واقعاً  تاريخياً  - الفلسطيني التعليم"(، 1997)حسين  وحماد، إبراهيم، لغد، أبو
 .فلسطين بير يت: بير يت، جامعة الفلسطينية، للدراسات الدولي المؤتمر

 التربوي الخامس، المؤتمر ،"العربية الجامعات في الشاملة الجودة معايير"(، 1111) سوسن الجلبي،
 .البحرين مملكة الجامعي، التعليم جودة، 111:  ص ،1 المجلد

 نظر وجهة من الشاملة الجودة إدارة معايير ضوء في األداء الجامعي "تقييم، (1111محمد )، الحراحشة
العالي،  التعليم جودة لضمان الدولي العربي المؤتمرالبيت".  آل جامعة في العاملين اإلداريين

 الخاصة: األردن. ال رقاء جامعة

األردنية"،  الجامعات في التربية كليات في عتمادواإل الجودة ضمان معايير"(، 1111درادكة، أمجد )
  األهلية: األردن. ال رقاء جامعة العالي، التعليم جودة لضمان الدولي العربي المؤتمر

 :ودراسات تقارير. د

التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين: من منظور تخطيط ودمج  "(، 1111أبو نحلة، لميس )
 فلسطين."، جامعة بير يت: اإلجتماعيالنوع 

المملكة العربية السعودية لمنظمة  إنضمام مستقبل التدريب التقني في ضوء" ،(1111) ، كاملأحمد
 المملكة العربية السعودية. :الكلية التقنية بمحافظة جدة ،راسة مقترحة"، دالتجارة العالمية

والتقني"، الحكومة مسرد مصطلحات مناهج التعليم والتدريب المهني " (،1111التميمي، صالح وآخرون )
 (GIZن الفني االلماني )او لمانية ومؤسسة التعاأل

، طاقم "في مالقاة التحدي )التدريب المهني الوضع الحالي والرؤى المستقبلية(" (،1111)، ما ن حشوة
 الخبراء في التدريب المهني، و ارة العمل، رام اهلل: فلسطين.

لجمعية السعودية للعلوم ل راللقاء السنوي الرابع عش ،"العامالجودة في التعليم " (،1111الخطيب، محمد )
 : المملكة العربية السعودية.القصيم ،التربوية والنفسية )جستن(
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بدعم من ، "التعليم والتدريب المهني والتقني المحدثة إستراتيجية" (،1111السلطة الوطنية الفلسطينية )
GIZ  :فلسطين.رام اهلل 

 العرب. لوناو المق ،"يةشرافاإل و ةدارياإل المهارات في المدير ليلد" (،1111) سلطان عايدة،

عادة تقييم مشروع" (،1111العايدي، حاتم )  الجامعة"، يةاإلسالم بالجامعة ةدارياإل العمليات هندسة وا 
 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم

 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم، الجامعة "يةاإلسالمالتقييم المؤسسي في الجامعة " (،1111، حاتم )العايدي

، تونس، المنظمة "اتتجاهالتعليم التقني في الوطن العربي: الواقع واإل" (،1111الوهاب، هاشم ) عبد
 العربية للتربية والثقافة والفنون.

لمانية ، المؤسسة األ"اإلسالمالتعليم والتدريب المهني والعمل في " (،1111الع ير، مصلح محسن )
 صنعاء: اليمن.ن الفني، او للتع

: عمان، الثاني العربي المؤتمر  ،"والنظرية والمداخل المفهوم المعرفة إدارة" ،(2009)حسن العلواني،
 .األردن

ة السورية، دمشق: ياإلقتصاد، جمعية العلوم "التعليم والتدريب المهني" (،1111، جرجس )الغضبان
 سوريا.

، قـرار مجلــــس الو راء رقــم "لو ارة العمــل الهيـكل التنظيــمي" (،1111الو راء ) مجلـــــس
 .(11)/م.و/س. (، رام اهلل، ص11/11/11)

في التعليم والتدريب المهني  اإلناث" (،1111ة الفسلطيني )ماس( )ياإلقتصادأبحاث السياسات  معهد
 ، رام اهلل: فلسطين."والتقني في الضفة الغربية وقطاع غ ة واقع وطموحات وفرص

، مرك  دراسة وتوثيق المجتمع "التعليم المهني في األراضي الفلسطينية" (،1111محمود ) المعياري،
 الفلسطيني، جامعة بير يت، بير يت: فلسطين.

، المؤتمر العام "التعليم التقني والمهني يةإتفاق" (،1111االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) منظمة
 باريس.للمنظمة، الدورة الخامسة والعشرين، 

 "، تقرير غير منشور.1111(، "تقرير تقييم نوعية الوحدات االنتاجية عن العام 1111و ارة التخطيط )

 العامة للتخطيط، غ ة: فلسطين. دارة، اإل"1111لعام  الخطة التنموية لو ارة العمل" (،1111العمل ) و ارة

 .: فلسطينغ ة للتخطيط، العامة دارةاإل ،"1111لعام  العمل لو ارة السنوي التقرير" ،(1111) العمل و ارة
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   دائرة  –العامة للتدريب المهني  دارة، اإل"دليل الدورات المهنية القصيرة" (،1111العمل ) و ارة
 التخطيط، غ ة: فلسطين.

، "1111حتى عام  1111لو ارة العمل من عام  اإلستراتيجيةالخطة "(، 2012العمل الفلسطينية ) و ارة
 العامة للتخطيط والسياسات، غ ة: فلسطين. دارةاإل

 .: فلسطينغ ة للتخطيط، العامة دارةاإل ،"العمل لو ارة السنوي التقرير" ،(1111) العمل و ارة

 :وماجستير  دكتوراه رسائل. ه

 وسبل يندارياإل نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في ةدارياإل الجودة واقع" (،1111) آمال، عامر أبو
 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم، الجامعة غير منشورة "، رسالة ماجستيرتطويره

 من نابلس مدارس محافظة في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق درجة" (،1111)  عبده، فاطمة أبو
 ، جامعة النجاح، نابلس: فلسطين.غير منشورة ، رسالة ماجستير"فيها المديرين نظر وجهة

جنبية العاملة في المؤسسات األهلية األ أداءتطبيق مبادئ الجودة الشاملة على  أثر" (،1111بدر، رشاد )
 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم، الجامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير"قطاع غ ة

التعليم والتدريب المهني  إستراتيجيةالكليات التقنية في ضوء  أداءتحسين " ،(1111) الحداد، منال
 ، جامعة الخليل: فلسطين.غير منشورة رسالة ماجستير "،والتقني

مدخالت النظام التدريبي على مخرجات العملية التدريبية في مراك  التدريب  أثر" ،(1111) ، شاديحلس
 ية: غ ة.اإلسالم، الجامعة  غير منشورة رسالة ماجستير "المهني التابعة لو ارة العمل

 في تحليلية وصفية المؤسسي دراسة داءاأل جودة في اإلستراتيجي التخطيط دور"(، 1111الدجني، إياد )
 ، جامعة دمشق.غير منشورة الفلسطينية"، رسالة دكتوراة النظامية الجامعات

 ،"الجودة معايير ضوء ية فياإلسالم الجامعة في اإلستراتيجي التخطيط واقع" (،1111الدجني، إياد )
 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير

، "غ ة الجودة الشاملـة في و ارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع إدارةواقـع " ،(1111أيمن )الدقي، 
 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير

والتقني في معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم المهني " ،(1111) راضي، ميرفت
ية، اإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير "،محافظات قطاع غ ة وسبل التغلب عليها

 فلسطين. :غ ة
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 والمعاهد الكليات على تطبيقية دراسة، داءاأل تمي  على هاأثر و  المعرفة إدارة" (،1111) ال طمة، نضال
ية، اإلسالمالجامعة رسالة ماجستير غير منشورة، "، غ ة قطاع في العاملة المتوسطة التقنية

 غ ة: فلسطين.

حالة دراسية: -دور التدريب المهني والتقني في خلق فرص عمل للمتدربين" ،(1111) الحداد، عالال ير/
 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة  غير منشورة رسالة ماجستير ،"نرواو األ -كلية غ ة

رسالة ماجستير،  ،"الجودة الشاملة إدارةمبادئ  أسسدور القيادة في تطبيق " (،1111السامرائي، برهان )
 االكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.

سوق  حتياجاتواقع التدريب المهني المقدم من و ارة العمل ومدى مالءمته إل" ،(1111) سكر، أحمد
 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير"، العمل الفلسطيني

 ة"،الجودة الشامل إدارةمسقط في ضوء الكلية التقنية العليا في  إدارةتطوير " ،(1111) الساليمة، ليلى
 س، مسقط: ع مان.أبو ، جامعة السلطان قغير منشورة رسالة ماجستير

 النموذجضوء  في تطويرها وسبل األقصى جامعة في التمي  إدارة واقع" (،1111سهمود، إيهاب )
والسياسة، غ ة:  دارة، أكاديمية اإلغير منشورة ، رسالة ماجستير"EFQM تمي لل روبيو األ

 فلسطين.

غير  رسالة ماجستير "،الجودة الشاملة ودورها في تفعيل التجارة الدولية إدارة" ،(1111) لجينالشور، 
 سورية. :، جامعة دمشقمنشورة

 على تطبيقية دراسة المؤسسي داءاأل على الشاملة الجودة إدارة تطبيق أثر" (،1111عايش، شادي )
ية ، اإلسالم، الجامعة غير منشورة ، رسالة ماجستير"غ ة قطاع في العاملة يةاإلسالم المصار 

 غ ة: فلسطين.

الجودة الشاملة في المؤسسات الخدماتية غير الحكومية  إدارةتقييم تطبيق " (،1111عبد اللطي ، أفنان )
 ، جامعة القدس، فلسطين.غير منشورة  ، رسالة ماجستير"في الضفة الغربية

 أداءها على مستوى تأثير الجودة الشاملة و  إدارةبتطبيق معايير  لت اممدى اإل" ،(2010) فالح ،عتيبيال
، جامعة الشرق غير منشورة رسالة ماجستيرالموارد البشرية في الحرس الوطني الكويتي"، 

 سط.و األ

 وجهة من غ ة محافظات في المهني التدريب مراك  في العاملين أداء تقييم واقع" ،(2006) عماد عدوان،
 فلسطين. :غ ة ية،اإلسالم الجامعة ،ر غير منشورةماجستي رسالة ن"،العاملي نظر

 شركة على تطبيقية دراسة ،الوظيفي داءالثقافة التنظيمية على مستوى األ أثر" (،1111عكاشة، أسعد )
 ية، غ ة: فلسطين.اإلسالم، الجامعة غير منشورة ت الفلسطينية"، رسالة ماجستيراإلتصاال
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المنظمات الصناعية  أداءالجودة الشاملة على  إدارةتطبيق  أثر" ،(1111) علي، ناصر أمين أحمد
 .األردن، جامعة اليرموك:  غير منشورة رسالة ماجستير "، العاملة في المناطق المؤهلة صناعياً 

اع غ ة مدى مواءمة مخرجات مراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل في قط" ،(1111) عيسى، وائل
 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير "،لمتطلبات سوق العمل

 ، رسالة ماجستير"بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي أثر" (،1111القحطاني، محمد علي مانع )
 ، جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، الرياض: المملكة العربية السعودية.غير منشورة 

مخرجات نظام التعليم الفني والتدريب المهني في الصناعة، دراسة تطبيقية  أثر" ،(1111ياسر ) ،القرشي
غير  ، رسالة ماجستير"على القطاع الصناعي في محافظتي عدن وتع  بالجمهورية اليمنية

 ، جامعة عدن: الجمهورية اليمنية.منشورة

ة أالتنافسية في المنشعلى السياسات الجودة الشاملة  إدارةتطبيق نظام  أثر" ،(1111) قنديل، باسل
 رسالة ماجستير "،دراسة تطبيقية على منشآت القطاع الصناعي في قطاع غ ة – الصناعية

 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة غير منشورة

الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غ ة  إدارةمعوقات تطبيق " ،(1111) ، نصرمدوخ
 فلسطين. :ية، غ ةاإلسالم، الجامعة غير منشورة رسالة ماجستير "،وسبل التغلب عليها

غير  ماجستير"، رسالة الشاملة الجودة إدارة ظل في المؤسسة أداء تحسين" (،1111م غيش، عبد الحليم )
 : الج ائر.الج ائر جامعة،  منشورة

الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني  إدارةإمكانية تطبيق نظام " ،(1111) المقرمي، عصام
 رسالة ماجستير، "دراسة ميدانية لعينة من العاملين في المعاهد التقنية والمهنية بمحافظة عدن

 .يةاليمنالجمهورية ، جامعة عدن: غير منشورة

الحكومية في  ةجه  الجودة الشاملة في األ إدارةمدى تطبيق " ،(1111) الناظر، روال محمد شفيق راتب
 .األردنية، عمان: األردن، الجامعة  غير منشورة رسالة ماجستير "،األردن

الجودة الشاملة في منظمات الخدمة في دولة  إدارةتطبيقات " ،(1111) النيادي، حمد علي حليس
 .األردن، جامعة اليرموك، عمان:  غير منشورة رسالة ماجستير ،"اإلمارات العربية المتحدة

 جه ةاأل في الوظيفي والرضا داءاأل فاعلية على الحواف  أثر" ه(،1111) محمد عوض الوذناني،
، الرياض: المملكة األمنية للعلوم العربية ناي  جامعة ، غير منشورة ماجستير رسالة ،"األمنية

 العربية السعودية.

، غير منشورة ماجستير رسالة "،األردن في العامة السياحية المؤسسات أداء تقييم" (،1111، أحمد )يونس
 .األردن  جامعة اليرموك، أربد:
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 ة:لكترونياإل والملادر ثانياا: المراجع 

 لمؤسسات عتمادواإل الجودة ضمان معايير وثيقة" ،(1111) عتمادواإل التعليم جودة القومية لضمان الهيئة
 جمهوريــــة مصــــر العربيــــة. ،الفنــــي التعلــــيم وثيقــــة -الجــــامعي  قبــــل التعلــــيم

https://ta3lemmo3aser.wordpress.com/2013/01/16/ (20/2/2054) 

الجــــودة للتميــــ  فــــي التعلــــيم  دارةروبيــــة إلو نمــــوذج المؤسســــة األ" ،(1111روبيــــة للجــــودة، )و األ المؤسســــة 
 http://www.efqm.org/ (11/1/1111) ،"العالي

مؤسســات  إعتمــادوثيقــة معــايير " ACCET (1111،)التعلــيم والتــدريب المســتمر االمريكــي  إعتمــاد مجلــس
 http://accet.org /   (11/1/1111)، "التعليم والتدريب المستمر

مؤسسات التكوين  إعتمادمعايير مسودة " (،1111) التربية الوطنية والتكوين المهني المملكة المغربية و ارة
 http://www.men.gov.ma/ (1/1/1111) "،المهني

والتعلـــيم ربيـــة الت و ارة المؤسســـات التعليميـــة، إعتمـــادمعـــايير " (،1111والجـــودة ) عتمـــادالوطنيـــة لإل الهيئـــة
mohe.ps/quality/viewerhttp://www. ، الســـــــلطة الوطنيـــــــة الفلســـــــطينية، "العـــــــالي

(1/3/1111) 

، "يةاألردن العالي التعليم مؤسسات عتمادالجودة إل معايير" (،1111مؤسسات التعليم العالي ) إعتماد هيئة
 http://www.heac.org.jo  (11/1/1111) ،يةاألردنالمملكة 

عتمــادو  جــودة ضــمان دليــل" (،2141) عتمــاداإلو  جــودةال لضــمان الــوطني المركــ    التعلــيم مؤسســات ا 
 http://www.qaa.ly/index.php/home/category/reports/21 ،ليبيـــــــــــــــا، "والتـــــــــــــــدريب

(1/1/1111) 

 ،المملكـة العربيـة السـعودية ،"المهنـي عتمـادايير اإلمعـ" (،2144) والمهنـي التقنـي للتـدريب العامة المؤسسة
http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx (11/1/1111) 

، المملكـة "ديمياألكـا عتمـادنظام ضمان الجودة واإل" (،1111األكاديمي ) عتمادالوطنية للتقويم واإل الهيئة
 http://mu.edu.sa/sites/default/files/NCAAA (11/1/1111)العربية السعودية 

 www.iugaza.edu.ps  (11/1/1111)   ،(4201) غ ة – يةاإلسالم الجامعة

  http://www.baldrige.nist.gov (،1111) للتميـــــــــ  بالـــــــــدريج لجـــــــــائ ة ةلكترونيـــــــــاإل الصـــــــــفحة
(11/1/1111) 

 www.mol.ps (11/1/1111) (،1111) غ ة- العمل الفلسطينية و ارة

https://ta3lemmo3aser.wordpress.com/2013/01/16/
http://www.efqm.org/
http://accet.org/
http://accet.org/
http://www.men.gov.ma/
http://www.heac.org.jo/
http://www.qaa.ly/index.php/home/category/reports/21
http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx
http://mu.edu.sa/sites/default/files/NCAAA_AR_6.doc
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.baldrige.nist.gov/
http://www.mol.ps/
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 ثالثاا: المقابالت:

ة اتوجيه واإلرشاد المهني مدير دائر  "، نظام االلتحاق بمراك  التدريب المهني "مجدي، ، أبو غالي 
 ، تم إجراء المقابلة بتاريخ:المكل  _ اإلدارة العامة لتدريب المهني، و ارة العمل، غ ة

 م.1/11/1111

أي و بلص، األسطل، موسى، " بناء معايير وطنية للجودة الشاملة بمراك  التدريب المهني "، مدير شركة 
 م.1/11/1111غ ة: فلسطين، تم إجراء المقابلة بتاريخ: 

العايدي، حاتم، " معايير الجودة في الجامعة االسالمية بغ ة "، رئيس وحدة ضمان الجودة بالجامعة 
 م.1/1/1111االسالمية، غ ة: فلسطين، تم إجراء المقابلة بتاريخ: 

للعلوم التطبيقية "، وحدة ضبط الجودة بالكلية الجامعية محيسن، سماح، " ضبط الجودة بالكلية الجامعية 
 م.11/1/1111للعلوم التطبيقية، غ ة: فلسطين، تم إجراء المقابلة بتاريخ: 

ة المراك  واإلشرا  المهني _ مدير دائر  "، التحديات التي تواجهها مراك  التدريب المهني "أحمد، ، نجارال
 م.11/1/1111، تم إجراء المقابلة بتاريخ:العمل، غ ة اإلدارة العامة لتدريب المهني، و ارة
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 المالحق
 (1ملحق رقم )

 الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني اإلستراتيجيةملخص 
 اإلستراتيجي طارلا: اإلأو  

توسيع أدوار ومسئوليات نظام التعليم والتدريب المهني والتقني للتمكن من توفير الموارد البشرية 
، وكذلك في عملية ةاإلجتماعية و ياإلقتصادالقادرة على مواجهة التحديات، والمشاركة بفعالية في التنمية 

   التنمية الشاملة الهادفة لبناء الدولة الفلسطينية. 
 عام ثانياا: الهدف ال

القدرة على و الريادة، و الدافعية العالية، و الكفاءة، و في فلسطين تمتا  بقوة المعرفة،  خلق قوى عاملة
 ةاإلجتماعياإلبداع والتمي  للمساهمة في عملية الحد من الفقر وفي دفع عجلة التنمية التكي ، و 

ة من خالل تسهيل وتوفير تعليم وتدريب مهني وتقني عالي الجودة، مرتك  على الطلب، ياإلقتصادو 
   ، على المستويات ولجميع الناس.اإلقتصادومرتبط بجميع قطاعات 

 ثالثاا: الخلائص الرئيسية 
يكون لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني هيكل واضح منصوص عليه ممثاًل بجملة  أن ال بد

   حيث يتمي  هذا النظام بالخصائص التالية: -يم والتدريب المهني والتقني التعل قانون -
ات، المستويات اإلختبار الشهادات، المناهج، البرامج التدريبية،  ،عتمادمن حيث اإل نظام موحد: -

 المهنية.
ني على مبدأ المشاركة مع جميع يقوم نظام التعليم والتدريب المه ذات العالقة: المشاركة مع األطراف -

 .سوق العمل حتياجاتإل ستجابةاإلاألطرا  في سوق العمل من حيث 
الهامة في التعليم والتدريب المهني، فتعتمد الكفاءة  األمورحيث تعتبران من  الكفاءة والفاعلية:  -

 والفاعلية على التنمية المستمرة للموارد المادية والبشرية.
يمتا  نظام التعليم والتدريب المهني بالمرونة في جميع مكوناته، مثل  :األزماتمة او المرونة ومق -

 والتكي  مع التغيرات التي قد تطرأ. األ مات، ليتمكن من مواجهة داريالبرامج والمناهج والهيكل اإل
 عات المعمول بها، مما يؤمن لهيمتلك النظام القدرة على المضي قدمًا من خالل التشري ستدامة:اإل -

 .اإلجتماعيالمالي، والقبول  ستقراراإل
 لتحاقة لجميع الفئات لإلساويتوفير الفرص المت إلىيسعى النظام  اة:او ضمان الولول للنظام والمس -

 ام بالفئات المهمشة في المجتمع. هتمالدين، مع اإلأو  به دون تميي  من حيث الجنس
 المسؤولية في عملية التخطيط ووضعذات العالقة بتحمل  األطرا تلت م جميع  النهج التشاركي: -

 السياسات وتنفيذها. 



 

II 
 

 إلى السعيتمع حيث يعمل النظام على تشجيع جميع المواطنين في المج نهج التعلم مد  الحياة: -
 .ياإلقتصادمر الذي يدعم المي ة التنافسية والنجاح األ ،م المستمريالتعل

التعليم والتدريب  ظمةأن سيعمل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني على تع ي  الترابط بين النفاذية: -
 بين مختل  المهن والوظائ . اإلنتقالالمختلفة، وكذلك سهولة 

 يكفل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الشفافية في جميع مستوياته ومكوناته. الشفافية: -
على  عتمادقادر على اإل إنسان على تع ي  القيم التي ستجعل من المتدرب سيعمل النظام الشمولية: -

 عت ا  بذاته ومهاراته المهنية التي حصل عليها.ه، والتفكير النقدي المستقل، واإلذات
ذبة للمتدربين ومنافس للتعليم يكون بيئة جا أن يحرص نظام التعليم والتدريب المهني على الجاذبية: -

 المتدربين ذوي القدرات الذهنية العالية. إستقطابحيث  كاديمي مناأل

 بسوق العمل  رتباطرابعاا: اإل 
، الً أو  الوطنية على التعليم والتدريب المهني المتمحور حول طلب سوق العمل اإلستراتيجيةترك  

المدربين والمؤهلين من خالل  فراديكون سوق العمل بمثابة القوة الدافعة لتوفير مجموعة من األ أن وتسعى
  ها: ستعانة بـمجموعة من العوامل أهماإل

 التركي  على أسواق العمل المحلية والوطنية وتوفير الخطط والخدمات لضمان سياسة سوق العمل: -
 تقال القوى العاملة بسوق العمل العربي.نإ
البيانات الال مة لنظام ( على توفير LMISسيعمل نظام معلومات سوق العمل ) الرلد والمتابعة: -

مبرر لتطوير التدريب التعليم والتدريب المهني والتقني ولصناع القرار على وجه التحديد، وسيكون ك
 قتراح مناهج وبرامج جديدة.والتعليم وإل

المهني مع مؤسسات التعليم  رشادسيعمل النظام على دمج نظام التوجيه واإل والتوجيه المهني: رشاداإل  -
رشادالمهني في مؤسسات التدريب المهني، و  رشادسيهتم النظام بالتوجيه واإلالعام، كما  ومتابعة  ا 

ن مع الجهات ذات او المهني بالتع رشادالخريجين، وسيعمل النظام على تطوير خدمات التوجيه واإل
 العالقة في القطاع العام والخاص.

الخاصة بسوق العمل  دواتشطة واألألنسيعمل النظام على تطوير ا سوق العمل: أدواتأنشطة و  -
المعنية مثل النقابات  األطرا ها بشكل فعال للمواءمة بين العرض والطلب بمشاركة جميع استخدامو 
 ات أرباب العمل.تحاداو 
 تتماشى مع نظام التعليم والتدريب وتعمل على تشجيع تشغيل الخريجين وخصوصاً  سياسة التشغيل: -

 الفئات المهمشة
سيقوم النظام على تطوير مهن جديدة ومراجعة المهن القائمة حاليا وفقًا لنظام  تطوير مهن جديدة: -

 معلومات سوق العمل وبما يتماشى مع التصني  الوطني للمهن.
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 ات الوطنية.حصائيإدماج بيانات نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في نظام اإل -

 ذات العالقة األطرافخامساا: 
المعنية  األطرا جميع  شراكالوطنية إل اإلستراتيجيةالمرجوة، تسعى  هدا تحقيق األ أجلمن  

في تطوير المناهج الموحدة  أيضاً وفي مشاركة المهام والمشاركة  ،في وضع السياسات والقوانين وتنفيذها
المجتمعات و ومن هذه المؤسسات الحكومة،  ،التي توفر مؤهالت معتر  بها على الصعيد الوطني

مؤسسات سوق العمل الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني و ات، تحاداإلو القطاع الخاص، و المحلية، 
 . خرىاأل

 سادساا: األطر المنهجية للوظائف والمؤهالت
الوطنية  اإلستراتيجيةعمل  إطارالوطني للمؤهالت والتصني  الوطني للمهن هو  طاريعد اإل

يتطلبها سوق العمل والكفايات التي يقدمها نظام الذي يعمل على تحسين التطابق بين المؤهالت التي 
منهجي للوظائ   إطارنتقال القوى العاملة، ولقد تم إعداد ا  كما يعمل على سهولة حركة و  ،التعليم والتدريب

  والمؤهالت في الضفة الغربية.
 قنيسابعاا: نظام التعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية ونظام التعليم والتدريب المهني والت

ينبغي تشجيع نظام التعليم والتدريب المهني والتقني لبناء عالقة قوية مع بقية أج اء النظام 
مقارنة  أساسالطالب من النظام التعليمي برمته على  ستفادةمي وتقديم الخيارات الال مة إلالتعلي

عتمادالمستويات و   ل:، ويتم ذلك من خالشهادات التخرج ا 
ستكماليضمن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني خيارات التجسير و  أن ينبغي التجسير والنفاذية: -  ا 

بين المستويات  اإلنتقالالدراسة من خالل الربط بين مستويات التعليم المختلفة مما يسمح للطالب 
 فق معايير محددة.و المختلفة 

بحيث يتم توجيه الكليات والجامعات لتوجيه  التداخل بين بعض البرامج خالة في الكليات المجتمعية: -
برامجها التقليدية نحو التدريب المهني والتقني، بحيث ال يكون نهاية مسار التعليم والتدريب المهني 

 التقني طريق مسدود أمام من سلكوه.و 

 التشريعية للتعليم والتدريب المهني والتقني سسثامناا: األ
يحكم نظام التعليم  أن على المشاركة والذي من المفترضضمان إتباع النهج القائم  أجلمن 

ستحداثو  أنظمةوالتدريب المهني والتقني، ال بد من وضع قوانين و  تشريعية تتعلق بالتعليم  أدوات ا 
  والتدريب المهني حيث:

نموذج تنظيمي جديد لضمان التناغم بين جميع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني  إعتمادسيتم  -
 .األطرا جميع  بمشاركةون هذا الهيكل موحد ومستقل و وتدخالته، بحيث يك
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مستويات تتناسب  خمسعلى توفير التدريب على  سيكون نظام التعليم والتدريب المهني والتقني قادراً  -
 العمال) والتجسير بين هذه المستويات وهي: اإلنتقاللمهن مما يسهل عملية مع التصني  الوطني ل

 (المتخصصين الفنيين، التقنيين، المهنيين، المهرة العمال، المهرة شبه
ذات العالقة من خالل تع ي  موقفها للعب دورها التطويري حسب الرؤية  األطرا جميع  إشراك -

بالمناهج المهنية المتوافقة مع النظام الموحد ووحداته التدريبية والعمل على وضع  لت امواإل هدا واأل
 الشهادات والترخيص.هذه الوحدات و  عتمادامعايير خاصة ب

لتطوير وتنظيم وتنسيق وقيادة نظام التعليم والتدريب المهني  إداريبنية نظام  ءإنشا سيتم العمل على -
 العامل. اإلستراتيجيه الجسم السياسي و باعتبار والتقني بأكمله، لذا يجب إعادة إحياء المجلس األعلى 

يتركه النظام  أن الذي يمكن ثرتصميم نظام الرصد والتقييم لقياس الكفاءة الداخلية والخارجية وتقييم لأل -
 .داءتطوير وتع ي  األ أجلمن 

 تاسعاا: التطوير التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني
  ويتم التطوير التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين من خالل:

تعمل على تقديم برامج مرتبطة  أن : ينبغي لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقنيالتخلص -
ستكماللسوق المحلية في محافظاتهم، و با وتجنب  خرىاأل األطرا البرامج المقدمة من قبل  ا 
 . ختصاص دواجية، ومن ثم التفوق في تخصص معين لتصبح مراك  إقليمية لإلاإل

 تقاسم الموارد والتسهيالت ونقل الخبرات. أجلذات الصلة من  األطرا : مع جميع ناوروح التع -
المناسبة للمنهاج والقادرة على التكي   جه ةث المعدات واألأحدت ويد المراك  ب التجهيزات والمعدات: -

 مع التقنيات الجديدة.
والجودة من حيث المساحة والتصميم  عتماد: تلبي المعايير التي تطبقها الهيئة الوطنية لإلالمرافق -

 والسالمة والصحة.
دارة، المعلومات و من التكنولوجيا ستفادةاإل - المعلوماتية( الخاصة بمؤسسات التعليم  إدارةالمعرفة ) ا 

 والتدريب المهني والتقني.
بتفويض واضح يقوم على  تتمتع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني أن : ينبغيدارةنظام اإل -

ًا على أساسيعتمد  عاونيديمقراطي، تشاركي وت إدارة، بحيث تقوم على نهج إتباع نهج المرك ي
 موحدة.ة إداريات إجراء

سيتم ضمان جودة المهام في كل المؤسسات من خالل وحدات الجودة في المؤسسات  الجودة: إدارة -
الجودة  إدارةج نظام ت الصغيرة والعمل على تصميم ودملي الجودة في المؤسساؤو مس أحدأو  الكبيرة

 الجودة. إدارةوتطوير نظام توثيق ورفع تقارير كج ء من نظام 
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 عمليات التعليم والتعلمعاشراا: تطوير 
دماجها في مناهج  - تطوير المناهج الدراسية بحيث تعمل على تطوير وتع ي  مهارات التشغيل الحياتية وا 

التعليم والتدريب المهني والتقني، بما في ذلك التفكير النقدي، حل المشكالت، العمل الجماعي، روح 
 ذلك. إلىوالحياتية وما  ةاإلجتماعيالمبادرة، والمهارات 

والسياسية تطبيق نظام  ةاإلجتماعية و ياإلقتصادنهج الوحدات النمطية: ينبغي نظرًا لتقلب الظرو   -
الوحدات المنهجية المتكاملة الموجهة على مهام معقدة بهد  تع ي  المعار  والمهارات خطوة بخطوة، 

ال الواجب المنوط بهم يتمكنوا من إكم أن بحيث يمكن للطالب الذين تم تدريبهم بالطريقة المذكورة
تهاء من الدورة التدريبية بنجاح نإلبعد ا إنجا  . ومن ثم يتلقى الطالب شهاداتبصورة مستقلة تماماً 

 حيث يمكنهم التخرج كعمال مهرة بعد حضور جميع الوحدات التدريبية الخاصة بمهنة معينة.
 والتدريب المهني والتقني.المناهج الدراسية الموحدة لجميع المؤسسات التي تقدم التعليم  -
من خالل عقود للتدريب المهني وتحديد مستويات  يتم تحسين وضعه أن يجب برنامج التلمذة المهنية -

 لألجور ووضع وتطوير برنامج جديد يجمع بين الج ء النظري والعملي.
 فقط على التلقين. عتمادية وعدم اإلإدراكأو  تطوير طرق التدريس لنقل مهارات عليا -
م طالب ومتدربي نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتناسب مع متطلبات نظام الفحص تقيي -

 الوطني.

 حادي عشر: تعزيز الموارد البشرية
بغرض العمل على تطوير وتع ي  وتأهيل واإلبقاء على جميع الموارد البشرية الخاصة بنظام 

ين، وموظفي الدعم، داريلي التدريس، والمعلمين واإلؤو المهني والتقني، بما في ذلك مس التعليم والتدريب
هذا النظام، سيتم  إدارةومدربي المعلمين، ومطوري النظام، فضاًل عن موظفي تطوير بنية النظام وبنية 

بناء قدرات الموارد  إحتياجاتلة عن البحث في ؤو وطنية للموارد البشرية لتكون مس إدارة ءإنشا العمل على
سوق العمل  إحتياجاتب حتياجاتبالتعليم والتدريب المهني والتقني، بحيث تربط تلك اإلالبشرية المتعلقة 

الوطنية للموارد البشرية المؤهلين. وال بد من توفير حواف  داخلية  دارةوتطابقها مع م ودي خدمات اإل
 . وخارجية ووضع سلم جديد للرواتب حسب مستوى المهارة والمؤهالت وسنوات الخبرة

 توفير إلى النظام يهد و  ،والتقني المهني والتدريب التعليم نظام منهم كل من يستفيد  :ينالمستفيد
  :وهي المستهدفة الفئات لمختل  والتعليم التدريب فرص من الم يد
 .ن من المدارسو المتسرب -
 .بنظام التعليم الرسمي، بما في ذلك األميين لم يلتحق كل من -
 .المهن والموظفين الراغبين في رفع مستوى مهاراتهم والحصول على مؤهالت معتر  بها أصحاب -
 .العاطلون عن العمل -
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 الخاصة والفئات المهمشة والنساء. حتياجاتذوي اإل -

 ثاني عشر: التمويل
نظام التعليم والتدريب المهني والتقني المستدام، ومن  ءنشاإليعد التمويل أمرًا في غاية األهمية 

ية ستيعابالقدرة اإل أن التمويل ست داد بشكل كبير خالل السنوات المقبلة، حيث إلىالحاجة  أن مسلم بهال
النظام بحاجة ماسة للتطوير في هذا المجال، فإن هنالك مجموعة من  أن بماو للنظام ست داد بشكل كبير، 

  ثل: الوسائل المختلفة والمقترحة لتمويله م
 .مساهمة الحكومة -
  .المستفيدينمساهمة  -
 .النشاطات المدرة للدخل في مؤسسات التدريب -
  .الصندوق الوطني للتدريب -
 .المنح الوطنية والدولية والهبات والتبرعات -

 ثالث عشر: تطوير وضمان الجودة
نظام الجودة لجميع عناصر نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بما في ذلك التقييمات  استخدام

التحسين والتطوير المستمر لعمليات ونتائج  أجلالداخلية والخارجية لضمان جودة المخرجات، وذلك من 
 الي: خالل التركي  على الت النظام، بحيث ترتبط النتائج مع متطلبات سوق العمل، ويتم ذلك من

العليا والتحسين المستمر والتوصل لحلول  دارةمع التركي  على قيادة اإل إستراتيجيةالجودة قضية  -
 مشتركة.

 .من جميع الموظفين قبوالً  أكثرجودة سهل التطبيق  إدارةنظام  -
سهلة لقياس  أدواتقليمية والدولية، وتطوير المعايير اإل أساسوضع معايير للجودة الوطنية على  -

 الجودة.
والجودة والنوعية وربطها بالمجلس األعلى بحيث تدار من  عتمادتحديد أدوار ومهام الهيئة الوطنية لإل -

 قبل لجنة توجيهية تضم ممثلين من الجهات ذات العالقة ولها وحدات فرعية لتنفيذ المهام.
 تع ي  ثقافة الجودة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. -
السلطة الوطنية ) برامج فحص طالب ومتدربي نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بحيث: -

 (1111، الفلسطينية
  ات بين التقييم النظري والعملي وتقيم التوجهات المهارية والمعرفية.اإلختبار تجمع 

 والمهارات. داءات قياس األختبار اات المهنية ومنح التراخيص و إلختبار تبني نظام شامل ل 

 التقييم المهني للحصول على الشهادات والتراخيص المهنية، وبذلك يكون التقييم المهني  إعتماد
 الرئيسية لدمج مختل  وسائط التعليم والتدريب. داةاأل
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الوزير

الوكيل

اإلدارةالعامة
للتدريبالمهني

اإلدارةالعامة
للتأمينات
اإلجتماعية

اإلدارةالعامة
للتعاون

اإلدارةالعامةللشئون
اإلداريةوالمالية

اإلدارةالعامةللتعاون
العربيوالدولي
وعالقاتالعمل

اإلدارةالعامة
للتطويروالتدريب

اإلدارةالعامة
للتفتيش

اإلدارةالعامة
للتخطيطوالسياسات

اإلدارةالعامة
لعالقاتالعمل

اإلدارةالعامة
للتشغيل

منسقمديرياتعملالمحافظة-

الدائرةالقانونية-

التنسيقالحكومي-

دائرةالحاسوبونظمالمعلومات-

مكتبوكيلالوزارة-
الوكيلالمساعد

مستشاري
الوزير

ديوانالوزير

العالقاتالعامة
واإلعالم

الشئون
اإلستراتيجية

لجنةالسياسات
العمالية

اإلدارةالعامة
للرقابةالداخلية

اللجان
المتخصصة

العالقاتالدولية

(          4ملحق رقم )
التنظيمي لوزارة العملالهيكل   
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(1) رقم ملحق  

 
 

 
 ستبانةاإل

 

 

 األخ الموظف المحترم، األخت الموظفة المحترمة

 تحية طيبة وبعد ،،،

 

 الموضوع: جمع بيانات ألغراض البحث العلمي

 

 معايري ضوء يف الفلسطينية العمل لوزارة التابعة املهين التدريب مراكز أداء تطوير"دراسة بعنوان إجراءيع م الباحث 

 .دارة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلإستكماالً وذلك  "الشاملة اجلودة إدارة

 ستبانةاإلن باإلجابة على فقرات هذه او نأمل منكم التع جمع البيانات الال مة لدراسته، إطارلذا وفي 
علمًا بأن هذه البيانات  العلمي ودعم مسيرة العلم.في خدمة البحث  بصدق وموضوعية، شاكرين جهودكم

 ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 

 نكماو شاكرين لكم حسن تع

 


 
 
 
 
 

 معيلق أبوطلعت سليمان  لباحث/ا
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 ( أمام اإلجابة المناسبةXيرجى وضع إشارة ) 

 

 لا: البيانات الشخليةأو  
 

 

 :الجنس .1

 ثىأن                                 ذكر       



 العمر: .3

   11اقل من  إلى 30 من                                                    عام 11أقل من        

   أكثرعام ف  11     

 

 المؤهل العلمي: .2

 فأقل دبلوم مهني     

 سبكالوريو      
 توسط بعد الثانوية العامةدبلوم م   

 ادراسات علي   

 لمسمد الوظيفي .2

                                                                رئيس شعبة        رئيس قسم/ مدير مرك                 مدير دائرة /   مدير عام     

 مدرس                              مدرب                          مشر  مهني     

 .................( الرجاء التحديد) أخرى                                      إداري     



 :سنوات الخدمة .2

 سنوات 1اقل من 

   سنوات فأكثر 50

 

 سنوات  11أقل من  – 1من        

         

 مكان العمل : .2

 العامة للتدريب المهني دارةاإل

                        مرك  تدريب دير البلح

                                                                                       مرك  تدريب رفح 

 

 

          

 

 

 

 

ي لشافعا اإلمامك  تدريب ر م
 مرك  تدريب خان يونس                       
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 ستاانةاإلفقرات  انياا:ث

  ك مع البنود التالية بحيث إتفاقأمام اإلجابة المناسبة من وجهة نظرك معبرًا/ًة عن مدى ( Xيرجى وضع إشارة ) 
 

 
 

 البيان م
موافق 
 بشدة

 موافق

موافق 
حد  إلد
 ما

نغير 
 موافق

نغير 
موافق 
 بشدة

  الرسالة والتخطيط -1

      .العامة للتدريب المهني دارةفي صياغة رسالة اإل الموظفين إشراك يتم  (5

      .العامة للتدريب المهني ادارةالموظفين على رسالة اإل إطالعيتم   (2

3)  
العامة للتدريب المهني مع طبيعة عمل مراك  التدريب  دارةرسالة اإل تتفق

 . المهني
     

4)  
 اإلستراتيجيةالموظفين في ورش العمل الممهدة إلعداد الخطة  إشراكيتم 
 .العامة للتدريب المهني دارةلإل

     

      .العامة للتدريب المهني للموظفين دارةلإل اإلستراتيجيةيتم شرح الخطة   (1

      .العامة للتدريب المهني ادارةاإل/ للمركز  عداد خطط تشغيليةإيتم   (6

      .عدااد الخطط التشغيليةإوظفين على يتم تدريب الم  (7

      وتطوير الخطط التشغيلية.ن في مراجعة و يشارك الموظف  (0

      .العامة للتدريب المهني دارةلخطط اإل هدا ن في صياغة األو يشارك الموظف  (9

  دارةالقيادة واإل -3

50)  
الهيكل التنظيمي واضح لجميع العاملين من حيث تحديد الصالحيات  

 .والمسؤوليات
     

55)  
وتوظي  العاملين في مراك  التدريب  اختيارو  إستقطابتتسم عمليات  

 .المهني بالن اهة والشفافية
     

52)  
ويتناسب مع عدد الوظائ   عدد الموظفين في مراك  التدريب المهني كافي

 في المراك . 
     

53)  
مع مؤهالتهم  تتناسب رواتب وأجور العاملين في مراك  التدريب المهني 

 .ومهامهم الوظيفية
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يمتلك جميع العاملين بمراك  التدريب المهني المؤهالت والخبرات والتدريب  

 . الال م الذي يؤهلهم للقيام بمهامهم الوظيفية
     

51)  
يخضع العاملين في مراك  التدريب المهني للتدريب الدوري لرفع كفاءتهم 

 .المهنية وتنمية قدراتهم
     

56)  
المستويات  والتواصل بين مختل  اإلتصاللين على تع ي  ؤو سيحرص الم

 .الوظيفية بما يخدم عمليات التدريب
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ن على تع ي  التواصل بين مؤسسات التدريب المهني و لئو يحرص المس

 .ات المهنيةتحادوالنقابات واإل خرىاأل
     

      أمور المتدربين. أولياء على تع ي  التواصل مع نو لئو يحرص المس  (20

 المالية الشئون -2
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      .  المراك  في الوقت المناسب إحتياجاتتوفر الدائرة المالية جميع   (24

      .ات مالية سليمةإجراءتدار المنح والمساعدات المالية الخارجية وفق   (21

26)  
شخصي، بدل  يتم تقديم مساعدات مالية للمتدربين مثل )مصرو 

 (.مواصالت،.....الخ
     

  المناهج -2

27)  
يتوفر محتوى تدريبي لجميع  البرامج التدريبية يحقق التكامل بين الشقين 

 .النظري والعملي للمهنة
     

      .التدريبية هدا يغطي المحتوى التدريبي بشقيه النظري والعملي جميع األ  (20

      . تربوية أسسالتدريبية للبرامج التدريبية وفق  هدا تصاغ األ  (29

      .يتوفر خطط تدريبية فصلية ويومية معدة بطريقة تربوية سليمة  (30

      .والسالمة المهنيةيشتمل المنهاج التدريبي تعري  واضح لوسائل الوقاية   (35

      .م المناهج التدريبية بشكل منتظمييتم تقي  (32

33)  
العمل  أصحابالمعنيين من )المدربين والمتدربين والخريجين و  إشراكيتم 

 والخبراء ..الخ( في عمليات مراجعة وتدقيق المناهج التدريبية.
     

 طرق التدريب -العملية التدريبية        أ -2

       .المدربين بمناهج موحدة وخطط فصلية لتوحيد التدريبيتم ت ويد   (34

      .المعتمدة تراعي الفروق الفردية، والخلفيات المهنية للمتدربين طرق التدريب  (31

36)  
 عاونيطرق تدريب تحف  المتدربين وتشجعهم على التدريب الت إعتماديتم 

 والمشاركة الفعالة.
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الكافية لممارسة  دواتوالمعدات واأل جه ةيتوفر في مراك  التدريب المهني األ

.التدريب
     

      .ومتطلبات سوق العمل إحتياجاتمع  دواتوالمعدات واأل جه ةتتناسب األ  (30

      .و ارة العمل المواد الخام الال مة للتدريب بشكل منتظم توفر  (39

 المباني والمرافق -ج                             

      . المرك  دارةمرك  التدريب المهني مجه  بشكل مناسب إل إدارةمبنى   (40

      .يتوفر بمرك  التدريب المهني غر  مناسبة خاصة بالمدربين  (45

      .للتدريب المناسبة العملي التدريب ورش المهني التدريب بمرك  تتوفر  (42

      .غر  صفية مناسبة للدروس النظرية تتوفر بمرك  التدريب المهني  (43

      .  المرافق الصحية بمرك  التدريب المهني كافية ومناسبة  (44

41)  
مع متطلبات األمن  مرك  التدريب المهني تتناسب البيئة التدريبية في

 .والسالمة )أرضيات، ساللم للطوارئ، طفايات حريق،.............(
     

      .الخاصة حتياجاتذوي اإل ستخدامالمرافق مرك  التدريب المهني مهيأة   (46

  هيئة التدريب -2

      .وشهادات تخصصية تتناسب مع طبيعة عملهم ن مؤهالتو يمتلك المدرب  (47

      .عمليات التدريب بكفاءة دارةإل يمتلك المدربين مهارات تربوية تؤهلهم  (40

      . للمدربين خبرات عملية في المهنة  (49

      . التدريب المهني والخبرة العملية في ن المؤهالتو ن المهنيو يمتلك المشرف  (10

15)  
على عمليات التدريب وتوجيه المدربين  شرا ن باإلو ن المهنيو يقوم المشرف

 .ومتابعة البيئة التدريبية والتجهي ات
     

12)  
ن بدورات تدريبية متقدمة لتطوير قدراتهم المهنية ورفع كفاءتهم و يلتحق المدرب

 .المهنية والتربوية
     

      .واضحة معايير وفق همأداء يقيس المدربين لتقييم معتمد نظام يتوفر  (13

      .المدربين لتشجيع والمكافآت للحواف  ومكتوب واضح نظام دارةاإل تعتمد  (14

 المتدربين وخدمات القبول -7

11)  
 عن المتنوعة اإلعالم وسائل عبر عالناإلو  المختلفة بالطرق الترويج يتم

 .التدريبية البرامج
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16)  
ات التسجيل وشروط إجراءتتوفر الئحة تعريفية مكتوبة موضحًا فيها  
 .بالبرنامج التدريبي لتحاقاإل

     

      .ات الخاصة بهمجراءًا لتسهيل اإلإلكترونيسجالت المتدربين  يتم حفظ  (17

      .التدريب أثناءالمهني للمتدربين  رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل  (10

19)  
للخريجين من خالل متابعتهم في سوق  رشادخدمات التوجيه واإل دارةتقدم اإل
 .العمل

     

60)  
نية للمتدربين مع بدء كل عام شطة تثقي  صحي وسالمة مهأن يتم تقديم
 .جديد تدريبي

     

      .(وثقافية، ...... الخ ,رياضية)شطة المنهجية للمتدربين أن يتم تنفيذ  (65

 ةاإلجتماعيالمسؤولية  -8

62)  
، العمل عاونالت)لدى العاملين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم 

  .(الفريق، التطوع،......... الخبروح 
     

63)  
، الصدق، عاونالت)لدى المتدربين في المراك  مثل  ةاإلجتماعييتم تع ي  القيم 

  . (األمانة، التطوع، تغليب المصلحة العامة، ....... الخ
     

      .خرىاألتتفاعل مؤسسات التدريب المهني مع المؤسسات المجتمعية   (64

61)  
 وتحسين ةاإلجتماعي القيم تع ي  سياسة المهني للتدريب العامة دارةاإل تتبنى

 .المهني للتدريب المجتمعية الصورة
     

       .يسهم مرك  التدريب المهني بموارده المادية والبشرية في خدمة المجتمع  (66

67)  
يهتم مرك  التدريب المهني بالمشاركة في النشاطات المجتمعية في المجتمع 

 .المحلي
     

60)  
 حتياجاتمرك  التدريب المهني مع المؤسسات الراعية لذوي اإل عاونيت

 .الخاصة
     

 عملية التقييم -9

      .يتم تقييم العاملين في مراك  التدريب المهني وفق نظام معتمد  (69

      .يتم تقييم المتدربين وتحديد مستوى تقدمهم وفق نظام قياس وتقويم محدد  (70

      .واضحة اتإجراء وفق المراك  في للعاملين الوظيفي الرضا قياس يتم  (75

72)  
 النظرية اتمتحاناإل مثل المتدربين لتقييم متنوعة أساليبو  ظمةأن تستخدم
 .وغيرها والمشاريع والعملية

     

      .ةإلكتروني سجالت في المتدربين تقييم نتائج توثق  (73
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      .المتدربين على نتائج تقييمهم بشكل منتظم إطالعيتم   (74

71)  
والحضور والج اءات التي  لت اميوجد الئحة داخلية يوضح فيها شروط اإل

 .تتخذ بحق المتدربين المخالفين
     

      .قتراحاتواإل اوىيتم توفير طرق للتواصل مع المتدربين لتقديم الشك  (76

 مراكز التدريب المهني  أداء     

77)  
تخضع مراك  التدريب المهني لعمليات تطوير وتحسين مستمر بناًء على 

 .نتائج تقييم دورية
     

70)  
عن  داءاأل إنخفاض لة ومحاسبة مراك  التدريب المهني في حاالتءيتم مسا

 .المستوى المطلوب
     

79)  
بهد  تطوير  توجد معايير واضحة ومحددة لتقييم مراك  التدريب المهني

 .وتحسين أدائها
     

      .خرىاألمراك  التدريب المهني  أداءمرك  التدريب المهني ب أداءتتم مقارنة   (00

      .بمستوى جودة وكفاءة الخريجين تهتم مراك  التدريب المهني  (05

      .تهتم مراك  التدريب المهني برفع كفاءة العاملين في المراك   (02

03)  
التدريب المهني لتحقيق رضى المستفيدين من متدربين وأرباب تسعى مراك  

 .عمل
     

      ه.هدافأل تشتمل عملية تقييم مرك  التدريب المهني على مدى تحقيق المرك    (04

01)  
قل أه في الوقت المحدد، وبأهدافتحقيق  إلىيسعى مرك  التدريب المهني 

 .تكلفة وجهد ممكنين
     

06)  
لألدوار الرئيسية التي تقوم بها باقي  بداعية متمي ة خالفاً إيقوم المرك  بأدوار 

  .المراك 
     

07)  
وتسيير أموره في  األ مات إدارةيتمتع مرك  التدريب المهني بقدرة على  

 .الحاالت الطارئة
     

      .الطرق أفضليستثمر المرك  الموارد المتاحة )المادية والبشرية( ب  (00
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(2ملحق رقم )  

 ستبانةاإلكتاب تحكيم 

 
 

 المحترم ...............................سعادة الدكتور/ 
 ،،، تحية طيبة وبعد 

 
 الموضوع: تحكيم استبانه

 
يف ضوء معايري ة مراكز التدريب املهين التابعة لوزارة العمل الفلسطيني أداءتطوير " دراسة بعنوان إجراءيع م الباحث 

 .دارةتخصص القيادة واإل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إستكماالً وذلك  "اجلودة الشاملة إدارة
دراسته، والتي ب المتعلقة البياناتجمع ل المرفقة ستبانةاإلالدراسة، قام الباحث بإعداد  أهدا ولتحقيق 
 إدارةمراك  التدريب المهني التابعة لو ارة العمل الفلسطينية في ضوء معايير  أداءتطوير  إلىتهد  

 الجودة الشاملة.
. علمًا بأن ثراءالمرفقة، وت ويدنا بمالحظاتكم للفائدة واإل ستبانةاإلالتكرم بتحكيم  من سيادتكملذا نأمل 

 ام كبير للباحث.إهتممالحظاتكم ومقترحاتكم ستكون محل 
 

 تستااةةاإلشاكرا لكم ختصيص جزء من وقتكم الثمني لتحكيم هذه 
                                                  

 

 

 

 معيلق أبوطلعت سليمان  لباحث/ا                                                                                              
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