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المرحلة الثانوية نحو العمل  طلبةدور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية اتجاهات 
 التقني والمهني

 
 فهد بن عايد بن مناور الردادي

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة
 عمر بن عبد اهلل بن سلمان السميري
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة

  هـ23/9/1439 وقبل -هـ 14/7/1439 قدم للنشر

هذه تنمية ودور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف  ،املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين طلبةالتعرف على اجتاهات : هدفت الدراسة إىل المستخلص
شاركوا يف مبادرة  ممنا وطالبة من الصف الثالث الثانوي باملدينة املنورة ( طالب  302من ) الدراسة ن أفرادوتكو  ، العمل التقين واملهين االجتاهات حنو

أداة الدراسة كانت   إذ، التحليليوقد وظفت الدراسة املنهج الوصفي (، وهم ميثلون مجيع جمتمع الدراسة. 1438/1439التأهيل التقين واملهين للعام )
عدد توصلت الدراسة إىل و  عينة حنو العمل التقين واملهين يف ضوء مبادرة التأهيل التقين واملهين.لا( فقرة تقيس اجتاهات 16استبانة مكونة من )عبارة عن 

ن وجهة نظرهم  املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين م طلبةأن دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  :من النتائج، أبرزها
 (.االجتماعي النوع، و عينة، تُعزى ملتغري: )التخصصالعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  كما أظهرت النتائج  .)عالية( كانت بدرجة

 هيلهمتأ بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة: ، هيأن أبرز الصعوبات اليت حد ت من دور مبادرة التأهيل التقين واملهينكما توصلت الدراسة إىل 
بضرورة ويف ضوء النتائج، أوصت الدراسة . األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين التعليم حنو السلبية اجملتمع اجتاهات، و واملهين التقين

تتوافق مع حاجة  للطلبةفرتة املسائية عقد برامج تدريبية يف الوضرورة  ،املرحلة الثانويةصفوف التوسع يف تطبيق مبادرة التأهيل التقين واملهين لتشمل بقية 
 (.2030)العربية السعودية سوق العمل، كما تتوافق مع أهداف رؤية اململكة 

 
 (.2030)العربية السعودية رؤية اململكة التأهيل التقين واملهين، التنمية، االجتاهات، : الكلمات المفتاحية
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  مقدمة:

 العصر احلايل، يشهدها اليت والتكنولوجية العلمية الثورة إن
 احلياة شّتى جماالت يف عميقة حتوالت من تبعها وما

 العربية، البلدان يف ذلك مبا العامل، بلدان وضعت اإلنسانية،
 واالستعداد التطورات املطردة واملتسارعة، مواكبة ضرورة أمام

 على الصراع أن بوضوح تـُْعل ن بوادره مستقبل   حتديات   ملواجهة
 والريادة الزعامة وأن َأُشدِّه، سيكون على رفةاملع حيازة

 على بشريٍّ، مال   رأس   بناء على لأُلمم األقدر ستكونان
 التنمية.  حماور خمتلف يف من الفاعلية عالية درجة
 املؤسسات املنوط رأس على تأيت التعليمية النُّظم نوأل    

 إىل نفسها مدعوة وجدت فقد الغد، أجيال إعداد بعهدهتا

 االرتقاء أجل من الرتبوية،وسياساهتا  فلسفاهتا يف دة النظرإعا

 وسواعدَ  عقول بناء على قادرة التعليمية لتكون اخلدمات جبودة

واملسامهة  العربية املنطقة يف املعرفة جمتمعات بناء على قادرة  
 احلضارة اإلنسانية.  وصنع العاملية املعرفة منظومة يف بفاعلية

 التعليم فإن تنموية، سرتاتيجيةا أي مفتاح هو التعليم كان وإذا"

 تغيري شأنه من الذي األساس املفتاح هو والتأهيل التقين واملهين

 البيئة، على واحلفاظ الفقر، من واحلد العمل واالقتصاد، عامل

التنمية إن (. 3، ص 1432)الزامل،  "نوعية احلياة وحتسني
 وصناعة ةاملكتسب اخلربة مدى تعتمد على الشامل بإطارها

 من البشري املال رأس ميتلكها اليت واملهارات التقنية املعرفة

 البشرية توظيف املوارد يف والعقالنية احلكمة مدى وعلى جهة،

 حتسني يف املتمثلة للتنمية النهائية الغاية لتحقيق أخرى؛ جهة من

 يشكل وبذلك ،(21، ص 2001احلياة )مصطفى،  جودة

 للنمو األساسية الركائز إحدى املهينو  التقين التأهيل والتدريب

(، Stevenson, 2003, p37) ألي بلد واالجتماعي االقتصادي
 العلمي والتكنولوجي من والتقدم التطور ملواكبة وضرورة ملحة

( 3، ص 2009)احلداد،  شاملة ومستدامة تنمية حتقيق أجل
ومُيَكِّن من االستثمار األمثل للقوى البشرية ويؤدي إىل رفع "
لكفاءة اإلنتاجية للعامل واملؤسسة مع ا، وتتجلى أمهيته يف ا

مساعدة الفرد على استغالل طاقاته وتسخريها للعمل النافع 
اجتماعيًّا مع االهتمام حباجة اجملتمع االقتصادية دون احلط 

، ص 2004)بريك،  "من قيمة األهداف التعليمية األخرى
3.) 

م ا ترتكز مهملهين أساس ا كما يـَُعد التأهيل والتعليم التقين وا
جهود التنمية يف أي جمتمع من اجملتمعات، وقد  لإليه ك

أشارت الدراسات والتجارب الدولية املختلفة إىل أمهية الدور 
الذي ميكن أن يلعبه هذا النوع من التعليم يف دفع عجلة 

إن خطط التنمية مهما  إذالتنمية وحتقيق أعلى معدالهتا؛ 
نها أن حتقق أهدافها ومعدالهتا املطلوبة بلغت جودهتا ال ميك

لميًّا وتقنيًّا ومهنيًّا إال إذا توفرت هلا الكوادر البشرية املؤهلة ع
جماالت العمل واإلنتاج، ويف هذا السياق يـَُعد التأهيل  يف كل

ا من  ميعوالتدريب التقين واملهين جب أنواعه ومستوياته واحد 
لك الكوادر البشرية الالزمة أهم الروافد اليت تزود اجملتمعات بت

 (.  167، ص 2008)زيان، 
هذا ويُبدي املسؤولون يف وزارة التعليم ووزارة العمل       

واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف اململكة العربية 
السعودية اهتمام ا كبري ا بالتأهيل والتدريب التقين واملهين، 

لربامج التقنية واملهنية لتكون وتبين احلكومة آماال  كبرية على ا
وجه عام وللمواطن لبنة فاعلة يف تطوير االقتصاد الوطين ب

 خاص.  بوجه
 التقنية املهارات العام التعليم طالب إكساب إىل سعي او       
 الوطنية النهضة مع يتوافق مبا العمل لسوق هتيئهم اليت واملهنية
 القطاعات، كل يف الرشيدة القيادة تقودها اليت الشاملة
 وعمل، تعليم برنامج العمل ووزارة التعليم وزارة أطلقت

 مع والتدريب التعليم خمرجات ملواءمة عملي تطبيقي كربنامج
 الربنامج يشمل إذ ،اخلاص القطاع واحتياجات متطلبات

 االتفاق مت اليت املشرتكة واملشاريع املبادرات من اكبري   اعدد  
  .اسريع   وتنفيذها تفعيلها على

 املرحلة طلبةل املهينو  التقين التأهيل" مبادرة وتـَُعد       
 برنامج حتت تندرج اليت الرئيسة املبادرات إحدى" الثانوية
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 العامة املؤسسة مع بالتعاون تقدميها ويتم وعمل، تعليم
 تقدمي املبادرة هذه خالل من يتم إذ واملهين، التقين للتدريب

 املهارات العام التعليم طلبة إلكساب ؛ومهنية تقنية مواد
 على واحلرص العملية للحياة لتأهيلهم ساسيةاأل والقدرات

 املرحلة يف املبادرة تطبيق ومت م،لديه احملببة املواهب صقل
 املرحلة طلبة على 1437-1436 الدراسي لعامخالل ا األوىل

 التابعة املهنية واملعاهد التقنية الكليات مقر يف وتنفذ الثانوية
 إدارات مجيع يفالعامة للتدريب التقين واملهين  ةللمؤسس

 منظمة وآليات ضوابط وفقباململكة العربية السعودية  التعليم
تلك  يف املشكلة التنفيذية اللجان خالل من عليها االتفاق مت

 مدارس مجيع على تطبيقها يف التوسع وسيتم ،اإلدارات
كة العربية باململ مالتعلي إدارات مجيع يف الثانوية املرحلة

 على املهنية بالربامج امللتحقون الطلبة وسيحصل ،السعودية
 جيتازها اليت املقررات احتساب سيتم إذ احلوافز؛ من عدد

 كمواد واحتساهبا املقررات نظام يف اختيارية كمواد الطلبة
 إىل باإلضافة التقنية، والكليات اجلامعات يف اختيارية

 كربنامج( واحد ختصص يف فأكثر مقررين سلسلة) احتساب
 .(3-2، ص ص 1437)وزارة التعليم،  العمل لسوق تأهيلي

من هنا جاء موضوع الدراسة احلالية والذي يسعى إىل      
مبادرة التأهيل  املرحلة الثانوية حول دور طلبةمعرفة آراء 

 التقين واملهين يف تنمية اجتاهاهتم حنو العمل التقين واملهين.  
 مشكلة الدراسة:

ا مة هتـَُعد عملية التوجيه التقين واملهين من األمور امل      جد 
وهذا يف املراحل الدراسية بعامة واملرحلة الثانوية خباصة، 
قبل  يتطلب وجود توجيه وإرشاد مهين للطلبة يف هذه املرحلة

وبعد خترجهم؛ حّت ال يؤدي ذلك مستقبال  إىل التحاق 
تحاق بسوق العمل االل اخلرجيني باملعاهد واجلامعات أو

يف جهات دون أخرى،  يكون هناك تكدس  س مباشرة، إذ
وهذا ال حيقق حبد ذاته التوازن بني مؤسسات اجملتمع يف قبول 

 أعداد اخلرجيني املتزايدة عام ا بعد آخر.

على وجه  التعليم التقين واملهينيعاين إضافة إىل ذلك       
من املعيقات  د  بية السعودية من عديف اململكة العر  العموم

حنو أثرت على االجتاهات واليت بدورها الثقافية واالجتماعية 
 :ومن أهم هذه املعيقات، العمل التقين واملهين

 التعليم حنو التوجه عن أمورهم أولياءو  الطلبة عزوف 
 .واملهين التقين والتدريب

 التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 
 .األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين

  االعتقاد السائد أن معظم من يلتحق بالتعليم التقين
 واملهين هم الطلبة ذوي التحصيل الدراسي املنخفض.

  يف متطلبات عدم مرونة املقررات الدراسية للتغريات
 املهن يف سوق العمل احمللي.

 يف ودوره ومفهومه، والتقين املهين التعليم مباهية جهل هناك 
 أفراد قبل من أم أنفسهم الطلبة قبل منأ سواء اجملتمع بناء

 .اجملتمع
هلذا اهتمت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية و       

 بقضية التأهيل والتدريب التقين واملهينيف اآلونة األخرية 
حملاولة التغيري من النظرة السلبية حنو هذا النوع من التعليم؛ 

املرحلة الثانوية من اخلرجيني  لطلبة فرصةال أتاحتولذلك 
 واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية ساعات على حلصولا

 والقدرات املهارات إلكساهبم ؛خمتلفة ختصصات يف املهنية
 ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة لتأهيلهم األساسية

، وتزويدهم بقدر من املعلومات لديهم حمببة جماالت يف
ربات واملهارات التقنية واملهنية، لتهيئتهم لسوق العمل واخل

 .  (1)وحتقيق التنمية املستدامة

                                      
يقصد بالتنمية املستدامة: "الرتشيد والقصد يف توظيف املوارد املتجددة ( 1)

بصورة ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها أو تنقص من فائدة جتنيها أجيال 
ستقبل، كما أاها تتضمن احلكمة يف استخدام املوارد احملدودة اليت تتالشى امل

بالتدريج دون أن تتجدد بل واملعرضة إىل الفناء؛ حبيث ال حترم األجيال 
 (. 3، ص1427القادمة من االستفادة منها"" )جامعة امللك عبد العزيز، 
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العربية السعودية رؤية اململكة عليه  وهذا ما أكدت      
ضمن حمور حتقيق اقتصاد الرؤية ـ رمست  فقد (1)(2030)

املواءمة بني خمرجات  اليت تضمنا من األهداف عدد  ـ مزدهر 
اجات سوق العمل، وهتيئة الشباب لدخول التعليم واحتي

سوق العمل، وتطوير مهاراهتم، وتعزيز ودعم ثقافة االبتكار 
وريادة األعمال، وزيادة املنشآت الصغرية واملتوسطة، وزيادة 

 .مسامهة األسر املنتجة يف االقتصاد
وتأيت الدراسة احلالية من بني اهتمامات اإلدارة العامة للتعليم 

ة املنورة من خالل قيامها بربامج ومشاريع مبنطقة املدين
طموحة؛ لدراسة أثر مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية 

 املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين.  طلبةاجتاهات 
وبناء  على ما سبق فقد ظهر للباحثني أن مشكلة        

لتأهيل مبادرة االدراسة احلالية ترتكز يف حماولة التعرف على 
 طلبةاجتاهات التقين واملهين، ومدى ما قد حتدثه من تغري يف 

، ملنورة حنو العمل التقين واملهيناملرحلة الثانوية يف املدينة ا
 وهلذا جاءت الدراسة احلالية.

ة الحالية في السؤال ويمكن تحديد مشكلة الدراس
 ي:الرئيس اآلت

تنمية اجتاهات  ما دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف     
املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين  طلبة

 من وجهة نظرهم؟.
 ية: ؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتويتفرع من الس

ما دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  -1
تقين واملهين املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل ال طلبة

 من وجهة نظرهم؟

                                      
السعودية: ، بأن تكون اململكة العربية 2030( تتلخص رؤية اململكة 2)

العمق العريب واإلسالمي، قوة استثمارية رائدة، وحمور ربط القارات الثالث 
على ثالثة  (. وتعتمد هذه الرؤية9، ص2016، 2030)رؤية اململكة 

  حماور، هي: جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

 التقين التأهيل مبادرة دور من حتد اليت الصعوبات ما -2
 العمل حنو الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين
 ؟من وجهة نظرهم واملهين التقين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
ة حول دور الستجابات أفراد عينة الدراس( α=0,05)الداللة 

املرحلة  طلبةمبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات 
الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة 

 (؟النوع االجتماعي، نظرهم، تُعزى ملتغري: )التخصص

 أهداف الدراسة:

 ية: الحالية إلى تحقيق األهداف اآلت الدراسة سعت
املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةجتاهات ا التعرف على -1

 التقين واملهين.

دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  حتديد -2
املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين  طلبة

 من وجهة نظرهم. 

 التأهيل مبادرة دور من حتد اليت الصعوبات الكشف عن -3
 حنو الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين
 .من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني  الكشف عن -4
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مبادرة التأهيل التقين 

املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  طلبةواملهين يف تنمية اجتاهات 
حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري: 

 (. النوع االجتماعي، )التخصص

 أهمية الدراسة:

 : األهمية النظرية
 العمل التقين  مفهوم أمهية من تنبع أمهية الدراسة احلالية

ساسية إلعداد الكوادر ذاته الذي يُعد القاعدة األ واملهين حبد
 إىل االنطالق بوابة تـَُعد اليت لثانويةا يف املرحلة وخصوص ا ،الفنية
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وتنمية  غرس يتم املرحلة هذه يف إنه إذ الواسع، الوطن رحاب
 الوطن على إجياب ا ينعكس مما نفوسهم، حب العمل يف

 املستقبل. يف ومكتسباته

  قد تسهم الدراسة احلالية يف توفري مرجعية علمية حول
حنو العمل التقين املرحلة الثانوية  طلبةقضية تنمية اجتاهات 

واملهين، وسبل العناية به مما يسهم يف تطوير وبناء وتنمية 
 اجملتمع وتقدمه.

 مهم ا موضوع ا كما تأيت أمهية الدراسة يف أاها تتناول 

املرحلة  طلبةاجتاهات  تنمية خالل من االقتصادية للتنمية
 حنو اآلن العاملي التوجه إذ إنالثانوية حنو العمل التقين واملهين؛ 

 وحتقيق الدخل إلنتاج العمل بسوق واملهين وربطه التأهيل التقين

 التنمية املستدامة. 

  البحث العلمي والباحثون: من املؤمل أن تسهم الدراسة
التقين  التعليميف إثراء البحوث والدراسات املرتبطة مبجال 

واملهين، كما يؤمل أن تفتح نوافذ حبثية تستهدف التوسع يف 
حنو العمل التقين  الطلبةامج اليت تنمي اجتاهات استخدام الرب 

 واملهين.

  األهمية التطبيقية:

  القائمون على مبادرة التأهيل التقين واملهين يف وزارة
التعليم واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين: إذ تتيح هلم 

هم يف تساعد علمية معرفة تقدمي يف الدراسة احلاليةنتائج 
املرحلة الثانوية  طلبةاملبادرة يف تنمية اجتاهات معرفة دور هذه 

حنو العمل التقين واملهين، ومدى ما حتقق من أهداف، 
حنو العمل التقين  الطلبةوإعطاء صورة حقيقية لواقع اجتاهات 

واملهين، والعمل على إعداد املزيد من املبادرات والربامج 
ن تساعد كما ميكن أ،  حنو العمل وتعميقهالتنمية اجتاهاهتم 

نتائج هذه الدراسة يف حتديد الصعوبات اليت تواجه مبادرة 
التأهيل التقين واملهين، والعمل على التغلب عليها، واالرتقاء 

 بأدائها. 

 التوجهات تعزيز ومقرتحاهتا يف الدراسة نتائج استثمار ميكن 

جمال التأهيل  يف يف املرحلة الثانوية الطلبةالتحاق  حنو اإلجيابية
 ريب التقين واملهين.والتد

  حدود الدراسة:

 ية:الدراسة احلالية على احلدود اآلت اقتصرت
اقتصرت الدراسة على مبادرة التأهيل  الحدود الموضوعية:

 املرحلة الثانوية طلبةالتقين واملهين ودورها يف تنمية اجتاهات 
 حنو العمل التقين واملهين.  باملدينة املنورة

رس الثانوية التابعة لإلدارة العامة املداالحدود المكانية: 
 للتعليم مبنطقة املدينة املنورة.

نفذت الدراسة يف الفصل الدراسي األول الحدود الزمانية: 
 .2018/ 2017، 1438/1439من العام الدراسي 
الصف الثالث الثانوي باملدارس  طلبة الحدود البشرية:

املدينة املنورة  الثانوية التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة
 وامللتحقني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين.

 مصطلحات الدراسة: 

الدراسة احلالية على النحو  ميكن حتديد مصطلحات     
 :اآليت

 (:    Roleالدور )
إجرائيًّا بأنه: مدى ما الدور تعرف الدراسة احلالية       

ملرحلة الثانوية يف ا طلبةتسهم به مبادرة التأهيل التقين واملهين ل
تنمية اجتاهاهتم حنو العمل التقين واملهين يف ضوء ما تقدمه 

 الضوئي، كالتصوير هذه املبادرة من برامج تقنية ومهنية
 والتصميم املتعددة، والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة
 وصيانة والسيارات، املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم
 ،األساسية والقدرات املهارات اهبمإلكس ؛اجلوال أجهزة

 يف ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة لتأهيلهمو 
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؛ من أجل تسهيل التحاقهم بسوق لديهم حمببة جماالت
 العمل بعد التخرج. 

 Technical and)مبادرة التأهيل التقني والمهني 

Vocational Rehabilitation Initiative :) 
الية مبادرة التأهيل التقين واملهين تعرف الدراسة احل     

اليت تقدمها  واملهنية التقنية الربامجإجرائيًّا بأاها: جمموعة من 
سسة بالتعاون مع املؤ  وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية

 كالتصوير لطلبة املرحلة الثانوية، العامة للتدريب التقين واملهين
 املتعددة، الوسائطو  والشبكات احلاسب وصيانة الضوئي،
 املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم والتصميم

 على حلصولمن أجل ااجلوال  أجهزة وصيانة والسيارات،
 يف املهنية واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية ساعات

 األساسية والقدرات املهارات إلكساهبم خمتلفة، ختصصات
 يف ومواهبهم هتمقدرا وصقل العملية، للحياة لتأهيلهمو 

تحاقهم بسوق العمل تسهيل ال من مث؛ و لديهم حمببة جماالت
 .بعد التخرج

  :Development)التنمية )
"جهد تعليمي  :( بأاها2003اللقاين واجلمل ) هايعرف      

تعلمني جبانب ا إىل زيادة إملام املمقصود يؤديه الباحث سعي  
الغرض  هلذادت من خالل مادة جتريبية أعحمدد سبق تعيينه، 

 (.19 ص) تستهدف حتقيق ما سبق إبرازه للبحث"
املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةويقصد بتنمية اجتاهات        

التقين واملهين إجرائي ا يف الدراسة احلالية بأاها: زيادة اكتساب 
املرحلة الثانوية امللتحقني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين  طلبة

 بية مرغوب فيها حنو العمل التقين واملهين.اجتاهات إجيا
 (:Directionsاالتجاهات )

 واملعتقدات األفكارمن  لعدد   ُعرِّف االجتاه بأنه: تنظيم     

ذلك  تفضيل حنو ينزع الفرد مما جيعل ما، موضوع جتاه قضية أو
 (.Edward, 1998, p45رفضه ) املوضوع أو

رائيًّا بأنه: االستعداد وتعرف الدراسة احلالية االجتاه إج     
يف  امللتحقوناملرحلة الثانوية  طلبةالنفسي الذي يعرب عنه 

مبادرة التأهيل التقين واملهين حنو العمل التقين واملهين، ويقاس 
بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب أو الطالبة من خالل أداة 

 مت إعدادها هلذا الغرض.

 اإلطار النظري

 التأهيل التقني والمهني
 مقدمة:
 الستيعاب رئيس التأهيل والتدريب كمحرك موضوع يربز      

 خطط خدمة يف واستخدامه التقدم العلمي والتكنولوجي

 وخباصة يف املختلفة، الدول يف واالجتماعية التنمية االقتصادية

 وترية زادت كلما أنه فيه الشك ، وممااملتقدمة الصناعية الدول

 والتدريبالتأهيل أمهية  زدادتالتكنولوجي االعلمي و  التطور

 جلعله ومنفذيه خمططيه تواجه اليت التقين واملهين والتحديات

املتسارعة )جابر،  التدريبية االحتياجات تلبية يف أسرع وأكفأ
 أهم بني من التأهيل والتدريب يـَُعد (؛ لذلك15، ص 2001

 حتقيق املزايا يف ملسامهته البشرية باملوارد اخلاصة النشاطات

 واخلدمات اإلنتاج املعاصرة، فتكنولوجيا للمنظمات لتنافسيةا

 واالستعداد والقابليات املهارات متنوعة من مستويات تتطلب

، ص 2003اإلنتاجية )عباس،  الكفاءة ورفع معها للتوافق
202.) 

 مفهوم التأهيل التقني والمهني:
عرفت األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل       

( التأهيل التقين واملهين بأنه: "أحد أمناط التدريب، 2017)
وهو اجلهود املنظمة واملخططة اليت هتدف إىل منح املتدربني 
فرصة الكتساب مهارات ومعارف تطبيقية متخصصة بغرض 
إعدادهم لالخنراط يف سوق العمل من خالل أفضل الفرص 

هنية وإتاحة اجملال للفنيني؛ لتحديث مهاراهتم التقنية وامل
وتوسيع قاعدهتا وأيض ا االرتقاء هبا ملستوى أعلى؛ نظر ا لتزايد 
احلاجة لتأهيل عدد أكرب من العاملني يف اجملاالت التقنية 
والصناعية والفنية واحلاجة امللحة لتلبية متطلبات سوق العمل 

 .ملهنية املتميزة يف ختصصاهتا"من هذه الكوادر ا
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 ي الملكة العربية السعودية: ف والمهني التأهيل التقني أهمية
يف اململكة  واملهين التقين والتأهيل بالتعليم االهتمام يزداد      

 االجتماعي التطور بسبب وذلك العربية السعودية باستمرار؛

 هذه من العمل، ويزيد أوجه كل يف ودخول التقنية واالقتصادي

 : (32-31، ص ص 2016)الشايف،  يةاآلت العوامل األمهية
 "واحتياجات التعليم خمرجات بني القائمة الفجوة ستمرارا 

 املهارات. من العمل سوق

 الوطنية البشرية املوارد من عمل عن الباحثني عدد تزايد 

 على القادرة الفئات من غريها أو التعليم خمرجات من سواء

 على األشخاص حصول فرص من التأهيل ويزيد العمل،

 الوظائف املناسبة. 

 العمالة حمل الوطنية العمالة حاللإو  التوطني حنو التوجه 
 مع السكانية الرتكيبة على احملافظة أجل من ؛الوافدة
 والذي التشغيل مستوى على هذات الوقت يف احلفاظ
 .الوافدة العمالة به اتسمت ملا مقاربة تامهار  يتطلب

 وحتسني نتاجاإل تكنولوجيا يف تاالتطور  ملواكبة احلاجة 
 .جديدة اطبأمن اخلدمات أداء

 الوظيفة ممارسة عند اإلدارة يف تااملتغري  ملواكبة احلاجة 
 .اخلدمة فرتة العمل سأر  وعلى

 جهود دعم يف املهينو  التقين والتأهيل التعليم أمهية ومع     
 البشرية الكوادر تكوين يف احملوري ودوره املستدامة التنمية
 يف كبريوأثره ال البطالة، من للحد املتبعة اآلليات وأهم
 املعيشة ومستوى الفرد ودخل والبطالة التشغيل تامتغري 

 بني يفصل اخلليجية البلدان يف العملي الواقع فإن للمواطن،
 بينهما الفرق لاز  وما ،التطبيقي والتدريب األكادميي التعليم

والتأهيل  التعليم إىل األكادميي التعليم ةنسب نإ إذكبري ا؛ 
 نسبة تزيد ال إذ ،العربية البلدان يف اجدًّ  متدنية واملهين التقين

 دول كل يف األكادميي إىل واملهين التقين بالتعليم امللتحقني
 إذ يًّاصناع املتقدمة الدول عكس على%( 10) عن اخلليج
 من أكثر إىل واملهين التقينوالتأهيل  التعليم نسبة تصل

 ."اأملاني يف احلال هو كما الدول بعض يف %(70)

 :والمهني للتأهيل التقني فعالة منظومة اءبن متطلبات
التأهيل  منظومة تطوير إىل العامل دول خمتلف تسعى       

 البشرية الكوادر أجل تأهيل من واملهين والتدريب التقين

 العيش الكرمي وتوفري املستدامة؛ التنمية لتحقيق الالزمة؛

 أي يف التقين واملهين التأهيل والتدريب حيقق ولكي ملواطنيها،

-50، ص ص 2016)الشايف،  يأيت يتطلب ما أهدافه دولة
53) : 
 للتأهيل والتدريب التقين  وموحدة شاملة سرتاتيجيةا وجود

 املستوى الوطين. على املهينو 
 التأهيل والتدريب التقين  منظومة وفاعلية كفاءة رفع

 واملهين.
 واملهين. التأهيل والتدريب التقين منظومة مرونة رفع 
 خطط باحتياجات التقين واملهين هيل والتدريبالتأ ربط 

 العمل. وسوق التنمية
 التقين  التأهيل والتدريب منظومة تطوير عملية استمرارية

 واملهين.
 للجميع. التقين واملهين التأهيل والتدريب توفري 
 بالتكامل التقين واملهين التأهيل والتدريب نظام يتسم أن 

 األخرى. التعليمية األنظمة مع

 التقني والتدريب التأهيل تواجه التي التحديات أهم
 : والمهني

ب التقين واملهين ميكن إجياز أهم التحديات اليت تواجه التدري
 ية: يف النقاط اآلت

 التأهيل حنو التوجه عن أمورهم أولياء وأ الطلبة عزوف 
 .واملهين التقين والتدريب

  .نظرة اجملتمع الدونية هلذا النوع من التعليم 

 هذا النوع من التعليم، ودوره يف  وعي اجملتمع بأمهية عدم
 إعداد القوى البشرية املدربة اليت حتقق متطلبات التنمية.

  عادات اجملتمع وتقاليده اليت متيل إىل التعليم األكادميي
 الذي حيقق املكانة املرموقة للملتحقني به.
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  للخرجيني، وندرة استكمال الطلبة فرص العمل ندرة
 .اجلامعي حملدودية الكليات التقنية واملهنيةللتعليم 

 توسيع على التعليمية األنظمة تركز أن من بد ال ولذا    
 باملضامني واالهتمام واملهين، التقين والتدريب التأهيل قاعدة
 أهداف تنحصر وأال   الدراسية، املناهج يف واملهنية التقنية
 تلك بل يفةلوظا إىل املؤدي والتأهيل التدريب يف التعليم
 فرص وإجياد االبتكار من الطالب متكن اليت التعليمية الربامج
 ص ،2016 الطويسي،؛ و 411، ص 2012حليب، ) العمل

73.) 
 مبادرات يف السعودية العربية اململكة جتربة تكون وقد    

 يف واملهين التقين والتدريب والتأهيل العام التعليم بني التكامل
 االجتاهات غرس يف وأجنحها السبل فضلأ من الثانوية املرحلة

من و  واملهين، التقين والتدريب التأهيل حنو وتنميتها اإلجيابية
 .عام بوجه واملهين التقين العمل حنو السلبية النظرة تغيري مث

 التقني التأهيل في السعودية العربية المملكة تجربة
 : والمهني

 اململكةيف  امًّ مه اقطاع   واملهين التقين التدريب ميثل      
 التقين للتدريب العامة املؤسسة تـَُعد إذ السعودية العربية
 مؤسسات أكرب من ـ القطاع هذا عن املسؤولة اجلهة ـ واملهين

 جودة يف ام  متقدِّ  مركز ا اململكة حققت كما بالعامل التدريب
 ملؤشر طبق ا العامل مستوى على واملهين التقين التدريب أداء

 جمموعة عن الصادر واملهين التقين والتدريب مللتعلي األداء
 دول على ذلك يف متفوق ا ،2013 للعام االستشارية بوسطن

 املؤسسة) والتدريبية التعليمية جتربتها يف وعمق تاريخ ذات
 (. 1433 واملهين، التقين للتدريب العامة
 بتنفيذ واملهين التقين للتدريب العامة املؤسسة وتقوم هذا     
 املختلفة جماالته يف واملهين التقين بالتدريب املتصلة جالربام

 العمل رأس على والتدريب والتجارة والزراعة كالصناعة
 والكفاية األداء لتطوير ؛املهنية والدراسات البحوث وإجراء

 إدارة: هي عامة إدارات عدة وتضم ،العاملة للقوى اإلنتاجية
 وبرامج ارجي،اخل لالبتعاث الشريفني احلرمني خادم برنامج

 وتقنية املناهج، وتطوير وتصميم املشرتك، التدريب
 وخدمات املتدربني، وخدمات والتدريب، والتقومي املعلومات،

 (.10 ص ،1432 الزامل،) التدريب هيئة

 التقنيوالتأهيل  العام التعليم بين التكامل تامبادر 
 في المملكة العربية السعودية: والمهني

والتأهيل  العام التعليم قطاعي بني كاملالت مشروع إن      
 واملهين يف اململكة العربية السعودية يتناول التقين والتدريب

 يني:اآلت احملورين
 العام التعليم بين المسارات وتكامل األول: مرونة المحور

 التقني والمهني. والتأهيل والتدريب

 :يأيت ما منها مبادرات، عدة احملور هذا ويتضمن     
 مسارات بني التكامل حتقق مرنة دراسية مسارات ميتقد 

 التعليم تقومي هيئة مع بالتنسيق الصناعية واملعاهد العامة الثانوية

 للمهارات. واملقاييس السعودية
 اخلطة مهنية( ضمن اختيارية )شهادة مهنية مقررات إضافة 

 العامة.  الثانوية مبسارات التعليمية
 الشركات مع بالتعاون عملال رأس على تدريب برامج تقدمي 

 العمل. لسوق املؤهلة املهنية باملهارات الطلبة لتزويد الرائدة

 حول العام التعليم طلبة وتثقيف تهيئةالثاني:  المحور
 ل. العم وسوق العملية الحياة

 :أيتي ما منها ،تامبادر  عدة احملور هذا ويتضمن
 للعمل الطلبة هتيئة يف تساعد مفاهيم جا ر إدو  تصميم 

 مرحلة يف بالعمل للنجاح الالزمة احلياتية تاباملهار  وتزويدهم
 .الثانوية التعليم

 رشادواإل والتوجيه للتثقيف مشرتكة منصة وتنفيذ تصميم 
 . املهين

 الذهنية الصورة لتحسني متكاملة عالميةإ تيجيةاسرت ا بناء 
 العالقة فاأطر  مجيع مع والتواصل املهينالتقين و  العمل عن

ر، األس ت،قياداال ،علمنيامل، طالبال) ملدرسيا باجملتمع
 ع(اجملتم
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 ؛الثانوية املرحلة واملعلمني يف املرشدين تامهار  تطوير 
 ة. املهني تااالستشار  لتقدمي

 دورهم يعزز مبا الرتبوية والقيادات املعلمني تامهار  تطوير 
 لسوق لتهيئتهم ؛الالزمة والقيم تااملهار  الطلبة كسابإ يف

 ل. العم
 للطلبة ومجاعية فردية توجيه مجابر  وتنفيذ متصمي 

 ميوهلم مع تتناسب اليت التخصصات اختيار على تساعدهم
 ل. العم وسوق التنمية احتياجات مع يتوافق ومبا هتماوقدر 

 أمهية تعزز واجتاهات تاومهار  مفاهيم جا در إو  تصميم 
 (. 109-107، ص ص 2016 )الشايف، املهينالتقين و  العمل

 :الثانوية المرحلة طلبةل المهنيالتقني و  هيلالتأ مبادرة
 الفرصة يف اململكة العربية السعودية التعليم وزارة أتاحت     

 ساعات على حلصولا املرحلة الثانوية من اخلرجيني طلبةل
 ختصصات يف املهنية واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية
 هيلهملتأ األساسية والقدرات املهارات إلكساهبم ؛خمتلفة
 حمببة جماالت يف ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة
 .من أجل تسهيل التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج لديهم

 ؛للطلبة واملهنية التقنية الربامج من عدد على املبادرة وحتتوي
 والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة الضوئي، كالتصوير
 املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم والتصميم املتعددة،

 أخرى خيارات إضافة مع اجلوال، أجهزة وصيانة والسيارات،
كل فصل دراسي جديد )املؤسسة العامة للتدريب التقين  يف

 .(2، ص 1436واملهين، 
 املرحلة طلبةل املهينالتقين و  التأهيل مبادرة أهدافومن      

 : الثانوية
 التقنية جملاالتا يف األساسية باملهارات طلبةال تزويد 

 .واملهنية
 التخرج بعد العمل بسوق التعليم طلبة التحاق تسهيل . 
 املهنية بالتخصصات االلتحاق على الوطن أبناء تشجيع 

 .العمل سوق حيتاجها اليت والتقنية

 اإلجيابية الصورة وتعزيز املهين والعمل التقنية ثقافة نشر 
 .املهين العمل عن
 وبناء موقدراهت مميوهل اكتشاف على الطلبة مساعدة 

 .يلاألو   املهين مإعداده
 بيئة يف هلم احملببة املهن ملمارسة للطلبة الفرصة إتاحة 

 .عملية تدريب
 واجملتمع العام التعليم طلبة لدى جيابيةاإل االجتاهات غرس 

 مهارات من والتمكن املهينالتقين و  العمل حنو املدرسي
 .تنوع ا أكثر حياتية

 التقين التدريب وبرامج التعليم هجمنا بني التكامل 
العربية السعودية  للمملكة التنموية األهداف لتحقيق ؛واملهين

 .(2، ص 1437)وزارة التعليم، 

 ثانًيا: الدراسات السابقة

( إىل Scharfenberg, 2002هدفت دراسة شارفنربج )    
التدريب  حنو الثانوية املدرسة خرجيي الكشف عن اجتاهات

أويل، ولتحقيق ذلك استخدمت  مهين هين كاختيارالتقين وامل
الدراسة املنهج املسحي التحليلي، ومتثلت أداة الدراسة يف 

 من خترجوا ممن عشوائيًّااختريوا  ( طالب ا70) استبانة طبقت على

وبعد  ،يف دولة كندا ألربتا شرق يف مشال ثانوية مدارس مخس
 أظهروا اجتاهًّا( طالب ا 28مجع البيانات أظهرت النتائج أن )

( طالب ا 19أظهر ) يف حنيالتقين واملهين،  التدريب إجيابيًّا حنو
 الطالب اجتاهات وقد تأثرت حمايدون، والبقية سلبيًّا، اجتاه ا

التقنية  أماكن التدريب وعدد واملال، واالهتمام، بالرغبة
 الدراسة أوصت املهنية، ولذلك التدريب مبراكز واملهنية، والوعي

 بني الطالب بأمهية التدريب التقين واملهين الوعي نشر ةبضرور 

 املدارس الثانوية.  يف واخلطابات خالل الندوات من
 ,Palmer & Daveكما هدفت دراسة باْلَمْر وديف )      

اجتاهات  على تؤثر اليت العوامل عن ( إىل الكشف2007
 يةوال يف واملهين التقين التعليم حنو الثانوية املرحلة طالب

ميتشغان يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن أجل حتقيق 
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ذلك اتبعت الدارسة املنهج الوصفي املسحي، ومتثلت أداة 
الدارسة يف استبانة طبقت على عينة عشوائية من طالب 

( طالب ا، وقد كشفت 341املرحلة الثانوية بلغ عددهم )
 حنو البالط اجتاهات على  الدراسة أن أهم العوامل اليت تؤثر

 يلتحق من الطالب أن هي: اعتقاد واملهين التقين التعليم

 حتصيل العلوم عييستط ال من هو التقين واملهين بالتعليم

 الطالب وغريها، كما أظهرت الدراسة أن التحاق والرياضيات

إجيابية لديهم قد أسهم يف تكوين اجتاهات باملعاهد املهنية 
 املهين. حنو العمل 

 دور ( فقد هدفت إىل قياس2009ة احلداد )أما دراس     

للمتدربني من  عمل فرص إجياد يف واملهين التقين التدريب
خرجيي املرحلة الثانوية يف مدينة غزة بدولة فلسطني، وتكونت 

بطريقة عشوائية من كلية  اختريوا( طالب ا 300العينة من )
تدريب غزة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ولإلجابة عن 

( فقرة، 70استبانة تكونت من ) أُعد تسئلة الدراسة أ
 املهين التخصص عن للرضا  وأظهرت النتائج مستوى عاليا  

كما أظهرت  املكتسبة من التدريب، الفنية واملهارات والتقين،
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 
التخصص، ويف ضوء تلك النتيجة أوصت الدراسة بضرورة 

 باإلرشاد اخلاصة األمور وال سي ما بتطويره املنهاج مستوى عرف

 .التدريب يف تدرجهم مراحل حسب املهين للطالب والتوجيه
 على التعرف( إىل 1430وكذلك هدفت دراسة فالتة )      

 طالب نظر وجهة من الثانوية املدارس يف املهين التوجيه واقع

واستخدمت ، مبدينة مكة املكرمة ثانويال الثالث الصف
، ومتثلت أدوات الدراسة يف مقياس ة املنهج الوصفيالدراس

عن التوجه املهين والتقين يف املرحلة الثانوية، ومقياس عن 
اق بالكلية التقنية، طبق أسباب عزوف الطالب عن االلتح

ن على عينة عشوائية من طالب املرحلة الثانوية بلغ املقياسا
البيانات أظهرت النتائج أن ( طالب ا، وبعد مجع 356عددهم )

مرتفعة، كما أظهرت عدم وجود  التوجه املهين كان بدرجة
فروق ذات داللة تعزى ملتغري التخصص، ويف ضوء تلك 

 يف اإلعالم وسائل مشاركةالنتيجة أوصت الدراسة بضرورة 

 االجتماعية النظرة تصحيح يف للمساعدة املهن أمهية إبراز

 ية.   احلرف للمهن
( إىل التعرف على 1432دفت دراسة الزامل )وه      

 واملهين التقين التدريب حنو الثانوية املرحلة طالب اجتاهات
، ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الدراسة مبدينة الرياض

املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة طبقت على 
عينة عنقودية من طالب الصف الثالث الثانوي بلغ عددهم 

%( من 70أن ) إىلالدراسة  وتوصلتطالب ا،  (390)
الطالب أظهروا اجتاهات إجيابية حنو التدريب التقين واملهين 

االجتماعية واالقتصادية وقدرته على تلبية االحتياجات 
، كما أظهرت عدم وجود فروق بني أفراد العينة والشخصية

بأمهية تعزى ملتغريات احلي السكين، وقد أوصت الدراسة 
 فيه الفرص واملهين وتوسيع التقين التدريب برامج يف التنوع

 لديهم. جيابيةاإل االجتاهات للطالب الستثمار
( إىل التعرف على 2014دراسة بريك ) هدفت يف حني      

حتقيق  يف التطبيقية البلقاء جامعة يف والتقين املهين التعليم دور
جهة نظر من و  األردنيف  للتطوير ومقرتحات املستدامة التنمية
، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الطلبة

الدراسة يف استبانة طبقت على عينة عشوائية طبقية من 
( طالب ا 477خرجيي املرحلة الثانوية بلغ عددهم ) الطلبة

وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل أن دور التعليم املهين والتقين  
املستدامة، كما  كان بدرجة متوسطة يف حتقيق التنمية

زى ملتغري ج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعأظهرت النتائ
 .النوع

( إىل 2014وأخري ا هدفت دراسة هزامية وإمساعيل )      
 التعليم مرحلة يف املهنية الرتبية مسامهة مدى على التعرف

 الثانوي املهين التعليم الطلبة حنو اجتاهات تنمية يف األساسية
وظفت الدراسة املنهج الوصفي،  ذلك لتحقيقو  ،يف األردن
كامل  على ( فقرة، وزعت49) من مكونة استبانة وصممت

( معلم ا ومعلمة، وبعد مجع 91من ) املكون الدارسة جمتمع
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 الرتبية مسامهة على املوافقة البيانات أظهرت النتائج أن درجة

 كانت بدرجة املهين التعليم حنو االجتاهات تنمية يف املهنية

 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما إجيابية،

العلمي، ويف ضوء  التخصصو  اجلنس ملتغري تعزى إحصائية
 بكل املدارس تلك النتيجة أوصت الدراسة بضرورة تزويد

 والتعليم التقين واملهين. املهنية الرتبية عن جديد

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

أهم  تركزتللدراسات السابقة  يف ضوء العرض السابق     
النقاط اليت تربط بني هذه الدراسات والدراسة احلالية يف 

 اآليت:
 أواًل: أوجه االتفاق: 

لدراسات السابقة يف ا غالبية الدراسة احلالية مع اتفقت     
 ية:اجلوانب اآلت

  املرحلة الثانوية  طلبةاملتغري املستقل؛ برامج تنمية اجتاهات
قين واملهين، ويف الدراسة احلالية مبادرة التأهيل حنو العمل الت
 التقين واملهين.

   املرحلة الثانوية حنو  طلبةاملتغري التابع؛ تنمية اجتاهات
 العمل التقين واملهين.

 وقائمة الصعوباتأدوات الدراسة، وهي: االستبانة ، . 

 يف الدراسة. التحليلي استخدام املنهج الوصفي 

 :ثانًيا: أوجه االختالف
لدراسات السابقة ا غالبية الدراسة احلالية عن اختلفت     

 ية:يف اجلوانب اآلت

املتغري املستقل الذي تسعى الدراسة احلالية إلثبات درجة      
ال توجد دراسة ـ  إذفعاليته وهو: مبادرة التأهيل التقين واملهين 

على حد علم الباحثني ـ تناولت هذه املبادرة بالدراسة 
 والبحث.

املتغري التابع الذي تسعى الدراسة إىل حتقيقه وهو: تنمية      
املرحلة الثانوية باملدينة املنورة حنو العمل التقين  طلبةاجتاهات 

واملهين، فال توجد دراسة ـ على حد علم الباحثني ـ تناولت 
 املرحلة الثانوية باملدينة املنورة. طلبةذلك لدى 

 ثالثًا: أوجه اإلفادة:
ت السابقة يف اجلوانب ادت الدراسة من الدراساأف     

 ية:اآلت
 وتزايد اإلحساس التأكيد على أهمية الدراسة الحالية ،

أمجعت الدراسات اليت متت  فقدبضرورة قيامها: 
املرحلة الثانوية  طلبةمراجعتها على أمهية تنمية اجتاهات 

حنو العمل التقين واملهين يف حتقيق التنمية املستدامة، 
عمق ذلك من إحساس الباحثني بأمهية التوجه حنو وقد 

قيام دراسة تعمل على حتقيق ذلك، خصوص ا يف ظل 
 عدم قيام دراسة حملية.

 :تعد الدراسات  إذ دعم الدراسة في جوانبها النظرية
السابقة أحد األبعاد املهمة اليت أثـَْرت الدراسة احلالية يف 

ة اخلصبة ة األرضيتأصيل إطارها النظري، وكانت مبنزل
 وقدأدوات الدراسة وموادها،  الباحثاناليت بىن عليها 

عملت على تضييق الفجوة بني التنظري والتطبيق، 
واستمدى منها الباحثان منهجية ربط اجلانب النظري 

 باجلانب التطبيقي.

 ويتجلى دعم الدراسة الحالية في جوانبها اإلجرائية ،
 ذلك من خالل مساعدهتا للباحثني يف:

 الدراسة وهي: استبانة قياس دور  د وتصميم أدايتإعدا
 طلبةمبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات 

وقائمة املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين، 
الصعوبات اليت حتد من دور مبادرة التأهيل التقين 

طلبة املرحلة الثانوية حنو العمل  واملهين يف تنمية اجتاهات
وضبطها )التحقق من  واملهين من وجهة نظرهم، التقين

 صدقها وثباهتا(. 
  صياغة تساؤالت الدراسة مبا يتسق مع االجتاه العام

 للنتائج اليت توصلت هلا الدراسات السابقة.
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   االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة
الدراسة احلالية، ملعاجلة نتائج الدراسة وتفسريها 

ا يف ضوء أهداف الدراسة احلالية وما توصلت ومناقشته
 إليه الدراسات السابقة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:
بناء  على مشكلة الدراسة وتساؤالهتا فإن املنهج املالئم      

يعتمد على  إذ، التحليلي للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي
يعي دون أي "وصف الظاهرة وصف ا دقيق ا يف وضعها الطب

، ص 2008تدخل من قبل الباحث" )إبراهيم وردادي، 
(، وبناء على ذلك اختارت الدراسة احلالية هذا املنهج 96

املدروسة وحتليل استجابات عينة الدراسة من  ةلوصف الظاهر 
املرحلة الثانوية، مث حتليل البيانات وتفسري النتائج اليت مت  طلبة

 التوصل إليها. 
 مجتمع الدراسة:

املسجلني  الطلبةتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع      
يف مبادرة التأهيل التقين واملهين من الصف الثالث الثانوي 
يف مدارس التعليم العام مبنطقة املدينة املنورة التعليمية للعام 

والبالغ عددهم حسب إحصائيات ،1438/1439الدراسي 
ة املنورة واملؤسسة العامة اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدين

 ( طالب ا وطالبة.420للتدريب التقين واملهين )
 عينة الدراسة: 

اختار الباحثان كامل نظر ا لصغر جمتمع الدراسة فقد     
 ليمثلوا عينة الدراسة. أفراده
أداتا الدراسة )االستبانة، وقائمة وقد وزعت       

 الطلبةع على جمتمع الدراسة املكون من مجيالصعوبات( 
املسجلني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين من الصف الثالث 

 وزع لعام مبنطقة املدينة املنورة، إذالثانوي يف مدارس التعليم ا
بلغ العدد  األداتني، مث بعد مجع الطلبة( على 400عدد )

املستكمل واليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي 
 :اآليت، كما هو مبني يف اجلدول (302)

 1جدول 
 الموزعة والمستكمل منها والمفقود والمستبعد  وقائمة الصعوبات عدد االستبانات

 العدد المستكمل العدد المستبعد العدد المفقود العدد العائد العدد الموزع

400 335 65 33 302 

الدراسة على مجيع  أدايتتوزيع  اتضح (1)من اجلدول      
بعد استبعاد أفراد العينة ( 400دها )الدراسة وعد جمتمعأفراد 

 األداتني؛ وعند مجع ( طالب ا وطالبة20االستطالعية وعددهم )
لعدم حضور ( 65كان العدد املفقود )  ، إذ(335مت إرجاع )

 بسبب وجود اختبارات حتصيلية ؛الطلبة يف يوم التوزيعبعض 

من  طلبة آخريننسحاب ال، و يوم تطبيق األداةلديهم يف 
( لعدم اكتمال البيانات أو  33، كذلك مت استبعاد )املبادرة

كانت االستجابات غري منطقية. وبذلك يصبح العدد 
 لَ ث  مَ ، وهذا العدد (302النهائي الصاحل للتحليل اإلحصائي )

 %( من جمتمع الدراسة.72نسبة )
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 لعينة الدراسة حسب المتغيرات: وصف  ي وفيما يأت
 متغير )التخصص(:

  2جدول 
 زيع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير: التخصصتو 

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير
 %11.26 34 أديب

 %88.74 368 علمي
 %100 302 اجملموع

ذوي من أن عدد أفراد العينة  تبني (2)من اجلدول      
%(، 23.47( طالب ا وطالبة بنسبة )34بلغ ) التخصص األديب

( 268بلغ ) ذوي التخصص العلمي وأن عدد أفراد العينة
 %(.76.53طالب ا وطالبة بنسبة )

 (: االجتماعي متغير )النوع
  3جدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير: النوع )ذكر ـ أنثى(
 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 % 90.06 272 ذكر
 % 9.94 30 أنثى

 % 100 302 اجملموع
أن عدد أفراد العينة من الذكور بلغ  بنيت (3)من اجلدول 

%(، وأن عدد أفراد العينة من  90.06( طالب ا بنسبة )272)
 %(.9.94( طالبة بنسبة )30اإلناث بلغ )

 أدوات الدراسة:

أواًل: إعداد استبانة لقياس دور مبادرة التأهيل التقني 
انوية نحو المرحلة الث طلبةوالمهني في تنمية اتجاهات 

 تقني والمهني.العمل ال
 خطوات تصميم االستبانة:

بناء  على مشكلة الدراسة احلالية وأهدافها وتساؤالهتا،      
وبعد مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات الرتبوية ذات 
الصلة بالدراسة احلالية واليت مت االستفادة منها يف اإلطار 
النظري من الدراسة، قام الباحثان بصياغة االستبانة يف 

( 25صورهتا األولية، وقد احتوت على جمموعة من الفقرات )
فقرة؛ اليت تقيس دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية 

، ثانوية حنو العمل التقين واملهيناملرحلة ال طلبةاجتاهات 
ويقابل كل فقرة من الفقرات مقياس مخاسي متدرج، وهو: 

ا ـ عالية ـ متوسطة ـ منخفضة   ـ منخفضة جد ا(، )عالية جد 
 صدق االستبانة:

 مت التحقق من صدق االستبانة من خالل:      
 بعرض الباحثان قام )آراء احملكمني(، إذ المحكمينالصدق 
 جمال يف اخلربة ذوي من منياحملك من عدد   على االستبانة

 واملراكز واملعاهد الكليات يف واملهين التقين والتدريب التعليم
 ومن التدريس، وطرق املناهج جمال ويف ة،واملهني التقنية

 املشرفني بعضالرتبوي، و  والتقومي القياس جمال  يف املختصني
 يف رأيهم إلبداء وذلك واملهين؛ التقين التأهيل مبادرة على

 ودقة صياغتها وسالمة عباراهتا، أمهية تلك الفقرات، ووضوح
 طلبةومناسبتها لطبيعة  مالءمتها وحمتواها، ومدى مفرداهتا

املرحلة الثانوية، كما طُل ب منهم إضافة أو حذف أو تعديل 
  ما يرونه مناسب ا.  
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وبناء على آراء احملكمني حول مناسبة االستبانة      
ألهداف الدراسة مت تعديل وإضافة وضم بعض الفقرات إىل 

( فقرة، وعليه أصبحت 16أن أصبح عدد فقرات االستبانة )
االستبانة تتمتع بالصدق الظاهري وهو ما يطلق عليه )صدق 

 احملكمني(. 

للتأكد من صدق االتساق الداخلي  الداخلي: االتساق
معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني  اسُتخد ملالستبانة 

وبيان  كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية هلا
ا، وذلك بعد تطبيق االستبانة على العينة مستوى الداللة هل

 :كانت النتائج على النحو اآليتالتجريبية، و 
 4جدول 

 الداخلي االتساق بيرسون لحساب ارتباطمعامل  

 معامل االرتباط الفقرة م

 0.672 ميويل واجتاهايت التقنية واملهنية عن يف الكشف املبادرة سامهت 1

 0.779 التقنية واملهنية. راعت املبادرة ميويل ورغبايت 2

 0.885 أصحابه. وحب العمل وتقدير صقيم العمل لدي  كاألمانة واإلخال من ْت املبادرة 3

 0.913 مما عزز مهاريت يف مهنيت التطبيقية باملهارات النظرية املعلومات ربطت املبادرة 4

 0.685 يناسب قدرايت وميويل. الذي ملاملؤهل لسوق العاملهين الربنامج  اختيار على ساعدتين املبادرة 5

 0.738 أشعرتين املبادرة باحتياج اجملتمع إىل العمل التقين واملهين. 6

 0.851 من ْت املبادرة لدي  روح االنتماء للوطن وخدمته. 7

 0.872 اجملتمع. املوجودة يف املهن بعض حنو السلبية يف تعديل اجتاهايت سامهت املبادرة 8

 0.827 بادرة لدي  االجتاهات اإلجيابية حنو العمل التقين واملهين من خالل األداء العملي.عززت امل 9

 0.791 اجتماعية واقتصادية. أبعاد ذات عملية أكسبتين املبادرة مهارات 10

 0.901 ودورها يف تعزيز السلوك اإلجيايب. املهينالتقين و  العمل قيم ساعدتين املبادرة على إدراك  11

 0.841 شجعتين املبادرة لالستثمار يف سوق العمل. 12

 0.652 عرفتين املبادرة ببعض الصعوبات اليت تواجه العمل التقين واملهين. 13

 0.793 أشعرتين املبادرة بأمهية العمل التقين واملهين. 14

 0.846 يد ملستقبلي.تضمنت املبادرة جوانب تتعلق بالتوجيه واإلرشاد املهين مما ساعدين يف التخطيط اجل 15

 0.643 سامهت املبادرة يف تزويدي ببعض اخلربات واملهارات الالزمة إلتقان العمل. 16

 0.812 مجيع الفقرات 

أن قيم معامالت االرتباط للفقرات  تبني (4)من اجلدول 
( إىل 0.643حسب معامل ارتباط بريسون تراوحت من )

اط ودالة إحصائي ا ( وهي قيم موجبة ومرتفعة االرتب0.913)
(، تشري إىل االتساق α= 0.05عند مستوى الداللة )

بعض، وبني الفقرات والدرجة بني الفقرات بعضها ب الداخلي
 الكلية، وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق.

  :)االستبانة( ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات االستبانة مت تطبيقها على عينة جتريبية       
تمع الدراسة وخارج عينته، بلغ عدد العينة التجريبية من جم

ثبات بطريقة ال( طالب ا وطالبة، وقد مت استخراج معامل 20)
( وهي 0.91بلغت قيمة معمل الثبات ) ألفا كرونباخ؛ إذ

  .تشري إىل صالحية األداة للتطبيق
 تحديد درجة القطع:

 بناء يـَُعد حتديد هذه الدرجة من األمور األساسية يف      
(، وقد قامت 81، ص 2017املقاييس الرتبوية )الردادي، 

الدراسة احلالية بتحديد درجة القطع استناد ا إىل الدراسات 
السابقة اليت مت االطالع عليها. وقد استخدمت الدراسة 
ا ـ عالية ـ  مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج: )عالية جد 
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ا(، أمام كل ف قرة من متوسطة ـ منخفضة ـ منخفضة جد 
اخلماسي مت استخدام فقرات االستبانة، ووفقا  للمقياس 

  للحكم على درجة االستجابة: املعيار اآليت

 4=1-5أقل درجة =  –درجة االستجابة = أعلى درجة 
عدد فئات االستجابة  ÷طول الفئة = درجة االستجابة 

=4÷5 =0.8 

 5جدول 
 يالقيم المعيارية للحكم على قيم المتوسط الحساب 

 الفئة االستجابة
 1.80 إىل 1من  منخفضة جًدا

 2.60 إىل 1.80من أعلى  منخفضة
 3.40 إىل 2.60من أعلى  متوسطة
 4.20إىل  3.40من أعلى  عالية

 5إىل  4.20من أعلى  عالية جًدا

الباحثان املتوسطات يف اجلدول السابق، هي احلد وعد       
اة الدراسة، وذلك الفاصل بني مستوى االستجابات يف أد

 ملتوسط االستجابة للفقرة.
 دور من تحد التي الصعوباتثانًيا: إعداد قائمة بأهم 

 نحو الثانوية المرحلة طلبة اتجاهات تنمية في المبادرة
 .من وجهة نظرهم والمهني التقني العمل

 :القائمةخطوات تصميم 
 قام الباحثان بتحديد قائمة بأهم الصعوبات اليت تواجه     

مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التقين واملهين، وذلك مبراجعة األدبيات والكتابات 

 التأهيل والتدريب والتعليم التقين واقعوالدراسات اليت تناولت 

بعامة، واململكة العربية  العريب الوطن يف ومشكالته املهينو 
من  الرابعالسؤال  عنجابة إلالسعودية خباصة؛ حّت تتم ا

، وقد احتوت على جمموعة من الفقرات الدراسة احلاليةأسئلة 
 ثالثي؛ ويقابل كل فقرة من الفقرات مقياس فقرات( 9)

 (، قليلةمتدرج، وهو: )عالية ـ متوسطة ـ 
 :قائمة الصعوباتصدق 
 من خالل: القائمةمت التحقق من صدق       

 بعرضها الباحثان قام إذ(، )آراء احملكمني صدق المحكمين
التعليم  جمال يف اخلربة ذوي من منياحملك من عدد   على

والتدريب التقين واملهين يف الكليات واملعاهد واملراكز التقنية 
  يف املختصني ومن التدريس، وطرق املناهج جمال ويف واملهنية،

على مبادرة  املشرفني الرتبوي، وبعض والتقومي القياس جمال
يل التقين واملهين، باإلضافة إىل بعض الطلبة املتميزين التأه

 وأولياء أمورهم ممن شاركوا يف مبادرة التأهيل التقين واملهين؛
 أمهية تلك الصعوبات ووضوح حول رأيهم إلبداء وذلك

 وحمتواها، ومدى مفرداهتا صياغتها ودقة وسالمة عباراهتا،
قين واملهين، كما مطابقتها لواقع مبادرة التأهيل والتدريب الت

طُل ب منهم إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسب ا من 
 تلك الصعوبات.

 قائمة الصعوباتوبناء على آراء احملكمني حول مناسبة       
بعض الفقرات  وحذفألهداف الدراسة مت تعديل وإضافة 

، وعليه فقرات( 9) القائمةإىل أن أصبح عدد فقرات 
تتمتع بالصدق الظاهري وهو ما  قائمة الصعوباتأصبحت 

 يطلق عليه )صدق احملكمني(. 
للتأكد من صدق االتساق الداخلي  الداخلي: االتساق

مت استخدام معامل ارتباط بريسون لقياس  لقائمة الصعوبات
 والدرجة الكلية هلا القائمةالعالقة بني كل فقرة من فقرات 

 عوباتقائمة الص، وذلك بعد تطبيق وبيان مستوى الداللة
 :على النحو اآليتعلى العينة التجريبية، وكانت النتائج 
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 6جدول 
 التساق الداخليامعامل ارتباط بيرسون لحساب  

 معامل االرتباط الفقرة م

 0.564 عدم وعي أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين، وخوفهم على مستقبل أبنائهم بعد خترجهم 1

 0.801 األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 2

 0.642 العام التعليم مراحل يف املهين واإلرشاد التوجيه ضعف 3

 0.792 واملهين التقين تأهيلهم بعد الطلبة من املتدربني متابعة ضعف 4

 0.623 واملهين التقين التأهيل مبادرة مع املهنية اخلاص القطاع مؤسسات مسامهة ضعف 5

 0.574 وبرامج خدمات من تقدمه وما واملهين التقين التأهيل مببادرة املختلفة اإلعالم وسائل اهتمام قلة 6

 0.756 .للطلبة مواصالت وسائل توفر صعوبة 7

 0.843 .واملهين التقين تأهيلهم بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة 8

 0.754 الطلبة لتدريب املناسبة واملهنية التقنية واملعامل بالورش جمهزة غري دارسامل 9

 0.706 مجيع الفقرات 

تبني أن قيم معامالت االرتباط للفقرات  (6من اجلدول )
( إىل 0.564حسب معامل ارتباط بريسون تراوحت من )

( وهي قيم موجبة ومرتفعة االرتباط ودالة إحصائي ا 0.843)
(، تشري إىل االتساق α= 0.05ستوى الداللة )عند م

بعض، وبني الفقرات والدرجة بني الفقرات بعضها ب الداخلي
 الكلية، وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق.

 ثبات أداة الدراسة )قائمة الصعوبات(: 
على عينة  طُبِّقت قائمة الصعوباتللتأكد من ثبات      

ج عينته، بلغ عدد العينة جتريبية من جمتمع الدراسة وخار 
( طالب ا وطالبة، وقد مت استخراج معامل الثبات 20التجريبية )

( 0.74بلغت قيمة معمل الثبات ) إذ بطريقة ألفا كرونباخ؛
 وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق. 

 :لقائمة الصعوبات تحديد درجة القطع
لية ـ املتدرج: )عا الثالثيقياس املاستخدمت الدراسة       

، ووفقا  القائمة(، أمام كل فقرة من فقرات قليلةمتوسطة ـ 
 للحكم على درجة مت استخدام املعيار اآليت الثالثيللمقياس 

 االستجابة: 
 2=1-3أقل درجة =  –درجة االستجابة = أعلى درجة 

عدد فئات االستجابة  ÷طول الفئة = درجة االستجابة 
=2÷3 =0.67 

 7جدول 
 ية للحكم على قيم المتوسط الحسابي لقائمة الصعوباتالقيم المعيار  

 الفئة االستجابة
 1.66 إىل 1من  قليلة

 2.33إىل  1.66أعلى من  متوسطة
 3 إىل 2.33أعلى من  عالية

الباحثان املتوسطات يف اجلدول السابق، هي احلد وعد  
الفاصل بني مستوى االستجابات يف أداة الدراسة، وذلك 

 تجابة للفقرة.ملتوسط االس
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

استخدمت الدراسة احلالية عدد ا من األساليب       
اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن أسئلتها واختبار صحة 
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فروضها، وهي: النسب املئوية، والتكرارات، واملتوسطات 
للعينات  (T-test)احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار ت 

املستقلة للمقارنة بني املتوسطات، ومعامل ألفا كرونباخ 
، ومعامل ارتباط بريسون حلساب حلساب معامل الثبات

 .   الصدق الداخلي
 
 
 
 

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة، ومناقشتها وتفسيرها

 نتائج إجابة السؤال األول:
ملهين نص السؤال األول على: ما دور مبادرة التأهيل التقين وا

املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو  طلبةيف تنمية اجتاهات 
 العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم؟

املتوسطات  اسُتخد متولإلجابة عن هذا السؤال     
احلسابية واالحنرافات املعيارية، وكذلك حساب املتوسط 
احلسايب العام لفقرات االستبانة، ويظهر ذلك يف اجلدول 

(8 :) 
 8جدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق االستبانة على مجتمع الدراسة

في 
رة 

لفق
م ا

رق
بانة

الست
ا

قرة 
 الف

يب
ترت

 

 الفقرة

دور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية 
 االتجاهات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 عالية جد ا 0.91 4.79 ميويل واجتاهايت التقنية واملهنية عن يف الكشف رةاملباد سامهت 1 1
 عالية جد ا 0.82 4.72 راعت املبادرة ميويل ورغبايت التقنية واملهنية 2 2

 عالية جد ا 1.05 4.68 أشعرتين املبادرة بأمهية العمل التقين واملهين 3 14

9 4 
حنو العمل التقين واملهين من  عززت املبادرة لدي  االجتاهات اإلجيابية

 عالية جد ا 0.96 4.57 خالل األداء العملي

8 5 
املوجودة  املهن بعض حنو السلبية يف تعديل اجتاهايت سامهت املبادرة

 عالية جد ا 0.93 4.49 اجملتمع يف

 عالية جد ا 1.09 4.38 أشعرتين املبادرة باحتياج اجملتمع إىل العمل التقين واملهين 6 6

11 7 
ودورها يف تعزيز  املهينالتقين و  العمل قيم ساعدتين املبادرة على إدراك 

 عالية جد ا 1.03 4.24 السلوك اإلجيايب

16 8 
سامهت املبادرة يف تزويدي ببعض اخلربات واملهارات الالزمة إلتقان 

 عالية 0.99 4.13 العمل

 عالية 0.97 4.03 واقتصاديةاجتماعية  أبعاد ذات عملية أكسبتين املبادرة مهارات 9 10

4 10 
مما عزز مهاريت يف  التطبيقية باملهارات النظرية املعلومات ربطت املبادرة

 عالية 1.02 3.93 مهنيت

3 11 
وحب العمل  صبعض قيم العمل كاألمانة واإلخال من ْت املبادرة لدي  

 عالية 0.96 3.71 أصحابه وتقدير

5 12 
 الذي املؤهل لسوق العملاملهين الربنامج  راختيا على ساعدتين املبادرة

 عالية 0.89 3.59 يناسب قدرايت وميويل

 متوسطة 1.13 3.36تضمنت املبادرة جوانب تتعلق بالتوجيه واإلرشاد املهين مما ساعدين يف  13 15
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في 
رة 

لفق
م ا

رق
بانة

الست
ا

قرة 
 الف

يب
ترت

 

 الفقرة

دور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية 
 االتجاهات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 التخطيط اجليد ملستقبلي
 وسطةمت 1.12 3.21 من ْت املبادرة لدي  روح االنتماء للوطن وخدمته 14 7

 متوسطة 0.98 3.16 عرفتين املبادرة ببعض الصعوبات اليت تواجه العمل التقين واملهين 15 13

 متوسطة 1.02 3.01 شجعتين املبادرة لالستثمار يف سوق العمل 16 12

 عالية 0.98 4.01 المتوسط العام
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 8من اجلدول ) تبني     

ات االستبانة اليت تقيس دور مبادرة التأهيل املعيارية لفقر 
املرحلة الثانوية يف املدينة  طلبةالتقين واملهين يف تنمية اجتاهات 

املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم وعددها 
( يف 16( إىل )1األرقام من ) أخذت( فقرة، واليت 16)

 بنياالستبانة، وقد تراوحت متوسطاهتا احلسابية فيما 
أن املتوسط العام الستجابات عينة  تبني(، كما 3.01ـ  4.79) 

( بدرجة 0.98( واحنراف معياري )4.01الدراسة يساوي )
)عالية(، وكانت استجابات عينة الدراسة على فقرات 
ا(  االستبانة وفق ا للمقياس املتدرج اخلماسي بدرجة )عالية جد 

ات، ودرجة ( فقر 5( فقرات، ودرجة )عالية( على )7على )
 ( فقرات.4)متوسطة( على )

 الستجابات عينة الدراسة: وصف  ي وفيما يأت
( فقرات أسهمت 7) وجود تبني( 8من اجلدول )      

املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةاملبادرة يف تنمية اجتاهات 
)عالية هة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة التقين واملهين من وج

ا( جاءت يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من األول  جد 
-4.79إىل السابع، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )

4.24.) 
( فقرات 5) وجود تبني( 8كما أنه بالنظر إىل اجلدول )      

املرحلة الثانوية حنو  طلبةأسهمت املبادرة يف تنمية اجتاهات 
بدرجة  العمل التقين واملهين من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

)عالية( جاءت يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من الثامن 

إىل الثاين عشر، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني 
(4.13-3.59.) 

( فقرات 4)وجود  تبني( 8كما أنه بالنظر إىل اجلدول )     
أسهمت املبادرة يف تنمية اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة العمل التقين واملهين
)متوسطة( جاء يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من 
الثالث عشر إىل السادس عشر، تراوحت املتوسطات 

 (.3.01-3.36)احلسابية هلا بني 
 ية:سة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتوتعزو الدرا

  التخطيط اجليد والسليم للمبادرة؛ والدعم القوي الذي
تلقته املبادرة من قبل وزارة التعليم ممثلة يف اإلدارة العامة 
للتعليم مبنطقة املدينة املنورة، وكذلك الدعم من اإلدارة العامة 

 .ملهينتقين واللتدريب ال

  الضوئي، التصويرومنها )للطلبة املقدمة  الربامج تنوعأن 
 والتصميم املتعددة، والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة

صيانة و  والسيارات، املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، موالرس
 زيادة على وشجع الطلبة مشاركة يف ساعد (اجلوال أجهزة
 إكساهبم يف أسهم مما لديهم، التدرب يف والدافعية الرغبة
 .املرغوبة واالجتاهات القيم من الكثري

  كفاءة املدربني واملدربات املعتمدين من قبل اإلدارة العامة
دريب التقين واملهين يف املدينة املنورة الذين أشرفوا على للت

 تدريب الطلبة يف املبادرة.



 ....ت طلبة املرحلة الثانوية دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهافهد بن عايد الردادي وعمر بن عبداهلل السمريي: 

 

47 

  الذينمن الطلبة هم أن غالب من يلتحق هبذه الربامج 
 هلم رغبة حقيقية يف اكتساب مهارات العمل املهين. 

 على شهادة  مزايا االلتحاق بالربنامج كحصول املتدرب
قررات كأحد املقررات االختيارية اجتياز للمقررات، ومعادلة امل

باجلامعات والكليات التقنية، وكذلك حصوله على شهادة 
مهنية معتمدة تؤهله لسوق العمل مباشرة، كل ذلك شجع 

 وزاد من محاس الطلبة لاللتحاق هبذه املبادرة.

  الورش واملعامل يف الكلية التقنية ومراكز التدريب املهنية
على مستوى عال  من الكفاءة  اليت تدرب فيها الطلبة كانت

 واجلاهزية وتوفر مجيع املستلزمات التقنية واملهنية الالزمة.

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة  واتفقت     
؛ وفالتة، Palmer & Dave, 2007)  ومنها دراسة كل من

؛ وهزامية وإمساعيل(، اليت توصلت إىل 2009؛ واحلداد، 1430

واملهين، يؤثر على اجتاهات طلبة املرحلة  أن التأهيل التقين
 واختلفتالثانوية حنو العمل التقين واملهين بدرجة )عالية(، 

اليت بينت نتائجها  (،2014هذه النتيجة مع دراسة )بريك، 
أن التأهيل التقين واملهين، يؤثر على اجتاهات طلبة املرحلة 

 الثانوية حنو العمل التقين واملهين بدرجة )متوسطة(.
 نتائج إجابة السؤال الثاني: 

 دور من حتد اليت الصعوبات مانص السؤال الثاين على:      
 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 ؟من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل حنو الثانوية

املتوسطات  استخدمتولإلجابة عن هذا السؤال      
رافات املعيارية، وكذلك حساب املتوسط احلسابية واالحن

 (:9، ويظهر ذلك يف اجلدول )القائمةاحلسايب العام لفقرات 

 9جدول 
 على مجتمع الدراسة  قائمة الصعوباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق  

رقم الفقرة في 
 القائمة

ترتيب 
 الفقرة

 في والمهني التقني لالتأهي مبادرة دور من تحد التي الصعوبات
 الطلبة اتجاهات تنمية

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 عالية 0.77 2.54 واملهين التقين تأهيلهم بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة 1 8
 مقارنة واملهين التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 2 2

 األكادميية صصاتالتخ بدراسة
 عالية 0.86 2.36

 لتدريب املناسبة واملهنية التقنية واملعامل بالورش جمهزة غري املدارس 3 9
 الطلبة 

 متوسطة 0.92 2.21

عدم وعي أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين، وخوفهم  4 1
 على مستقبل أبنائهم بعد خترجهم

 متوسطة 0.79 2.08

 متوسطة 1.03 1.94 واملهين التقين تأهيلهم بعد الطلبة من املتدربني تابعةم ضعف 5 4

 متوسطة 0.77 1.89 للطلبة مواصالت وسائل توفر صعوبة 6 7

 متوسطة 0.80 1.81 العام التعليم مراحل يف املهين واإلرشاد التوجيه ضعف 7 3

 يلالتأه مبادرة مع املهنية اخلاص القطاع مؤسسات مسامهة ضعف 8 5
 واملهين التقين

 متوسطة 0.93 1.74

 وما واملهين التقين التأهيل مببادرة املختلفة اإلعالم وسائل اهتمام قلة 9 6
 وبرامج خدمات من تقدمه

 متوسطة 1.13 1.68

 متوسطة 0.89 2.08 المتوسط العام

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 9تبني من اجلدول )
 مبادرة دور من حتداليت  لصعوباتقائمة ااملعيارية لفقرات 

املرحلة الثانوية  طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل
يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم 
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( 9( إىل )1، واليت أخذت األرقام من )ات( فقر 9وعددها )
 2.54، وقد تراوحت متوسطاهتا احلسابية فيما بني )القائمةيف 
(، كما تبني أن املتوسط العام الستجابات عينة 1.68ـ 

( بدرجة 0.89( واحنراف معياري )2.08الدراسة يساوي )
(، وكانت استجابات عينة الدراسة على فقرات متوسطة)

بدرجة )عالية( على  الثالثيوفق ا للمقياس املتدرج  القائمة
 .( فقرات7( على )متوسطة، ودرجة )فقرتني

 الستجابات عينة الدراسة: وصف  ي وفيما يأت
الصعوبات من  فقرتني( تبني وجود 9من اجلدول )      

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة )عالية(   جاءت
يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من األول إىل  كانت
 (.2.36-2.54، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )الثاين
( فقرات 7( تبني وجود )9جلدول )كما أنه بالنظر إىل ا    
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  الصعوبات جاءتمن 

يف ترتيب استجابات عينة الدراسة  كانت( متوسطةبدرجة )
، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني التاسعإىل  الثالثمن 

(2.21-1.68.) 
 التدريب والتأهيلأن  وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى      

، التعليم العام مل يبدأ به إال متأخر انظام تقين واملهين يف ال

عدم وإىل ، التقين واملهين العليمعدم الوعي بأمهية كذلك و 
  توفر اخلربات املهنية املؤهلة يف مدارس التعليم العام.

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة  واتفقت     
 .(2014؛ وبريك، 2008محاد والنخالة، ) ومنها دراسة كل من

 نتائج إجابة السؤال الثالث: 
 داللة ذات فروق توجد هلنص السؤال الثالث على:      

 أفراد الستجابات( α=0,05) الداللة مستوى عند إحصائية
 تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور حول الدراسة عينة

 العمل حنو ةاملنور  املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات
، التخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين التقين

 ؟(النوع االجتماعي
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ملعرفة وجود      
 دور حول الدراسة عينة أفراد الستجابات( α=0,05) الداللة
 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 وجهة من واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية

، (، النوع االجتماعيالتخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم،
كانت املتغريات   إذاختبار )ت( للعينات املستقلة،  اسُتخد م

على النحو ( 10ثنائية التصنيف، وعرض النتائج يف اجلدول )
 :اآليت

 10جدول 
 ، النوع االجتماعيالتخصصلداللة الفروق تبعًا لمتغير:  (T test)المستقلة  يوضح نتائج اختبار )ت( للعينات

 مالحظات مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 1.02 3.95 268 علمي
 غري دالة 0.971 300 0.27

 0.95 4.06 34 أديب
 0.88 4.09 272 ذكر

 غري دالة 0.394 300 1.73
 1.12 3.93 30 أنثى

 وهي( 0.27) تساوي( ت) قيمة أن اتضح( 10) اجلدول من
 إىل وتشري( α=0,05) الداللة مستوى عند اإحصائيًّ  دالةغري 
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

(α=0,05 )تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور حول 

 العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات
 .(التخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين التقين
هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة   واتفقت 

؛ وهزامية وإمساعيل، 2009؛ واحلداد، 1430كدراسة )فالتة، 
2014.)  
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 تساوي( ت) قيمة أن حاتض( 7) اجلدول منكما أنه     
 الداللة مستوى عند اإحصائيًّ  دالةغري  وهي( 1.73)
(α=0,05 )إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل وتشري 

 التأهيل مبادرة دور حول( α=0,05) الداللة مستوى عند
 املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين
 تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين ينالتق العمل حنو املنورة
 . (النوع االجتماعي: )ملتغري

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة   واتفقت      
؛ 1432؛ والزامل، Scharfenberg, 2002) كل من  كدراسة

هذه النتيجة مع دراسة  واختلفت(، 2014وهزامية وإمساعيل، 
صلت إىل (، اليت تو 2009؛ واحلداد، 2014كل من )بريك، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع وذلك 
 لصاح الذكور.

 ية:سة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتوتعزو الدرا
  أن مجيع الطلبة )علمي، أديب( قد تدربوا وشاركوا يف

مشروعات وحقائب وبرامج املبادرة نفسها، ويسريون على 
 خطة تشغيلية موحدة.

 تعليم مبنطقة املدينة املنورة واملؤسسة أن اإلدارة العامة لل
العامة للتدريب التقين واملهين تويل مجيع الطلبة القدر نفسه 

 من العناية واالهتمام يف مجيع أنشطة وبرامج املبادرة.

  واألنشطة  للفعاليات املنظمة واألنظمة واخلطط اللوائحأن
 جند أن الطبيعي من لذلك ؛واحد مصدرهااملصاحبة للمبادرة 

 والتقييم والنتائج. والتنفيذ التطبيق يف تشاهب ا

  تنوع برامج وأنشطة املبادرة ساهم بدرجة كبرية يف تلبية
 رغبات الطلبة، وإجياد التخصصات املناسبة هلم. 

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:

 ملخص نتائج الدراسة:
ئج يف ضوء ما عرضته الدراسة احلالية من حتليل لنتا     

اختبار تساؤالت الدراسة، وتفسريها، ومناقشتها، تورد هنا 
 : توصلت إليها وهي على النحو اآليت أبرز النتائج اليت

 اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور أن 
 واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة
 من قياسها مت إذ ،(اليةع) بدرجة كانت نظرهم وجهة من

 عالية) بدرجة منها فقرات (7) جاءت ،فقرة( 16) خالل
ا فقرات بدرجة )عالية(، كما ( 5) جاءت يف حني ،(جد 

 ( فقرات منها بدرجة )متوسطة(.4جاءت )

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 دور( بني استجابات عينة الدراسة حول α=0,05الداللة )

 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 وجهة من واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية

 .(التخصص، النوع االجتماعي: )ملتغري تُعزى نظرهم،

 من حتد اليت الصعوباتمن  إىل عددالدراسة  توصلت 
 طلبة اتاجتاه تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور

، من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل حنو الثانوية املرحلة
 بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلةمن أبرزها: 

 التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات، و واملهين التقين تأهيلهم
 .األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين والتعليم

   من املقرتحات لتطوير وحتسني  توصلت الدراسة إىل عدد
مبادرة التأهيل التقين واملهين، من أبرزها: إجياد فرص العمل 
املناسبة للطلبة بعد تلقي التدريب والتأهيل التقين املناسب، 
وضرورة تغيري النظرة االجتماعية السلبية جتاه العمل التقين 

 واملهين.

 توصيات الدراسة: 

ائج، توصي الدراسة يه من نتيف ضوء ما مت التوصل إل    
 :احلالية مبا يأيت

  توعية أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين من
خالل تنظيم محالت إعالمية، وتنظيم زيارات للكليات 
التقنية واملعاهد املهنية والصناعية هبدف التعريف بأمهية العمل 

سعودية التقين واملهين يف ضوء رؤية اململكة العربية ال
(2030.) 
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 منهجي بشكل عملية التأهيل والتدريب بعد الطلبة متابعة 

 .هلم إرشادية برامج وتقدمي واضح

  التوسع يف تطبيق مبادرة التأهيل التقين واملهين لتشمل
 مجيع املراحل الدراسية.

 فيه الفرص وتوسيع التقين واملهين، التأهيل برامج يف التنوع 

 لديهم. جيابيةاإل االجتاهات للطلبة الستثمار

 لطالب يف الفرتة املسائية عقد برامج تدريبية تقنية ومهنية 
 سوق مع حاجة هذه الربامج تتوافق الثانويةاملتوسطة و  املرحلة
، كما تتوافق مع أهداف وتطلعات رؤية اململكة العمل

(2030). 

  إجياد فرص العمل املناسبة للطلبة بعد تلقي التدريب
 هين املناسبني. والتأهيل التقين وامل

  عقد املزيد من الربامج واملبادرات والدورات التدريبية
والتأهيلية التقنية واملهنية تليب احتياجاهتم ورغباهتم وميوهلم يف 
ذلك، وتليب يف الوقت نفسه االحتياجات الفعلية لسوق 

 العمل.
  ضرورة توثيق العالقة بني الكليات واملعاهد التقنية وبني

 ، ومؤسسات القطاع اخلاص. مؤسسات اجملتمع
  فتح ختصصات يف اجلامعات والكليات تتالءم مع

 احتياجات اجملتمع وسوق العمل.
 سلبية جتاه العمل التقين واملهينتغيري النظرة االجتماعية ال. 
  العمل على جذب الطلبة للعمل التقين واملهين عن طريق

 زيادة احلوافز املادية واملعنوية املناسبة.
  عي بأمهية التأهيل والتدريب التقين واملهين يف بناء زيادة الو

اجملتمع وحتقيق التنمية املستدامة، وذلك عن طريق االستثمار 
 اجليد لوسائل اإلعالم املختلفة. 

  حتقيق التكامل بني منظومة التعليم العام ومنظومة التعليم
التقين واملهين، وذلك بتطعيم مناهج التعليم العام 

 دروس التقنية واملهنية ذات الطابع العملي.باملوضوعات وال

  توفري ورش ومعامل يف مدارس التعليم العام وجتهيزها
باملواد اخلام، وذلك ملزاولة األعمال املهنية واحلرفية والتدرب 

 عليها.
  تفعيل دور القطاع اخلاص يف جماالت التأهيل والتدريب

وتنفيذ  التقين واملهين من حيث املشاركة يف إعداد املناهج،
التدريب، وتقدمي الدعم املادي لتجهيز املعامل واملشاغل 
والورش واملختربات، وإجياد فرص عمل املتدربني بعد التخرج 

 ويف اإلجازات املدرسية الصيفية.

  مقترحات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، وتوصياهتا تقرتح الدراسة      
 ية:لية اآلتلدراسات والبحوث املستقبالقيام با

  اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو التأهيل التقين واملهين
 ودورها يف تعزيز اجتاهات طالهبم حنو العمل التقين واملهين.

  دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف حتقيق التنمية
 املستدامة.

  دور برامج ومبادرات التأهيل التقين واملهين املختلفة يف
ات رؤية اململكة العربية السعودية حتقيق أهداف وتطلع

(2030 .) 

 عالم، األسرة، املسجد، املدرسة،دور )وسائل اإل 
املقررات الدراسية، القنوات الفضائية( يف تعزيز اجتاهات 

 طلبة حنو العمل التقين واملهين.ال

  الصعوبات والتحديات اليت تواجه املرحلة الثانوية يف
لتقين واملهين وكيفية التغلب تنمية اجتاهات طالهبا حنو العمل ا

 ومعلميهم. الطلبةعليها من وجهة نظر 
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Abstract: The study aimed to identify the attitudes of secondary students towards technical and vocational work, and the role 

of the technical and vocational rehabilitation initiative in developing these trends towards technical and vocational work. In 

order to answer the questions of the study, the descriptive method was used. The study consisted of 302 students from the 

third grade of Madinah who participated in the Technical and Vocational Rehabilitation Initiative (1438/1439). The study 

used the analytical descriptive method. The study tool consisted of a questionnaire consisting of (16) paragraphs measuring 

the sample's attitudes toward technical and vocational work in the light of the technical and vocational rehabilitation 

initiative. The study reached a number of results, the most prominent of which are: The role of the technical and vocational 

rehabilitation initiative in developing the attitudes of high school students in Medina towards technical and vocational work 

from their point of view was (high). The results showed no statistically significant differences between the sample responses 

due to the variable (specialization, gender). The main difficulties that have hindered the role of the technical and vocational 

rehabilitation initiative are: the reluctance to move towards technical and vocational rehabilitation, and negative attitudes 

towards technical and vocational education compared with the study of academic disciplines. In the light of the results, the 

study recommended that the technical and vocational rehabilitation initiative should be expanded to include the rest of the 

secondary school, and that evening training programs should be held for students in line with the needs of the labor market. 

 

Keyword: Technical and Vocational Rehabilitation, Development, Trends, Vision of Saudi Arabia (2030). 
 
  

 

 


