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 اإلهداء
 إىل سوريّة وطناً غالياً وأمّاً حنوناً ال أستثين ذرّة منها تعبرياً عن بعض حبّي ووفائي      

 كيف ينسى غرامَه اجملنونُ؟!      شامُ يا شامُ يا أمريةَ حبّي   

 ومها يشكاّلن من اإلنسانيّة عاملاً  اخلطّاب؛ مّونإىل والديّ الكرميني عبد اهلل وأ

رّاً هبما وامتداداً ألعماهلما بِ ؛هامثرَ وكم دعوا يل بالتوفيق وكم انتظرا من هذه الغرسةِ ،مملوءاً باإلنسانيّة

 .عليهما الرمحة والرضوان

 ربت واحتسبت صوكم  وكم، إىل زوجيت براءة احملمّد رفيقة الدرب وشريكة احلياة وزميلة املعاناة

الفتنة  هذه  من ملّ هبمهمّ الناس على اختالف مشارهبم وما أ ، وكم تشاركناوبكت وابتسمت

 .العمياء

 وهذه  ،وهذه األحلان اليت يطربين نشيدها ،عبريها إىل هذه األوراد اليت يبهجين

 ؛ إنّهم أوالدي:األصوات اليت تسمعين أنّ املستقبل هبم وبأقراهنم مشرق

 اهلل. طريق العلم والتفوّق بإذن مها يشرعان يف حياة اجلدّ ويسريان يفوة وعباد أمامة

سعد ولينة ومها يتحدّيان إعاقتهما اجلسديّة وينشران البهجة والسرور يف البيت بكالمهما 

 .فاهتما الذكيّةاجلميل وتصرّ

 صاحب حقٍّ وكلّ  ،إىل كلّ صاحب فضلٍ عليّ ،وإىل كلّ أخٍ مل تلده ،إىل كلّ أخٍ ولدته أمّي

وإىل من اهتمّ بأمري وسأل  ،وإىل طالبٍ علّمته ،وإىل معلّمٍ علّمين، عليّ

أنّ احلياة ال يعمرها إال بإيذاناً  ؛وإىل كلّ حمسنٍ ومسيء ،عنّي ودعا يل بظهر الغيب

 احلبّ وال يبقيها إال التسامح.
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 شكر وعرفان
هلم  ،به وساعدني فيهمن ساهم يف هذا العمل واهتمّ  العرفان واالمتنان لكلّ كلّ

  :بالذكر وأخصّ مين الشكر اجلزيل والدعاء

 وصربه هذه الرسالةإلشرافه على  الدكتور جربائيل بشارة ذاألستا السيد

 .فكان معيناً ومرشداً وزارع أملاحتى إجنازه

 ملا قدّم رئيس قسم املناهج وطرائق التدريسبراهيم إالدكتور هاشم  ذاألستاالسيد و

 ومتابعة أمورها. رسالةال هيف تيسري هذ   من إرشادات

إىل الدكتورين سالفي الذكر  وهم باإلضافة أعضاء جلنة احلكم احملرتمني والسادة

 جربائيل وهاشم:

از العبد اهللالدكتور األستاذ و أمسا الياساألستاذة الدكتورة  
ّ
الدكتور األستاذ املساعد و فو

د عماد سعدا
ّ
هذه الرسالة اليت ال تأخذ شكلها  على ما هلم من أيادٍ بيضاءلِ حمم

    خري اجلزاء. اجلميع  اهلل عنّي ىفجز ؛األفضل إال جبهودهم وتوجيهاهتم الكرمية












 ث 
 

قائمةالمحتويات

أآيةقرآنية
باإلهداء

تكلمةشكر
ح-ثقائمةالمحتويات

ص-خقائمةالجداول
9-1الفصلاألول:التعريفبالبحث

2مقدمة
3مشكلةالبحث
4أهمّيةالبحث

5أهدافالبحث
5أسئلةالبحث

6البحثمتغيرات
6فرضياتالبحث

6البحثمنهج

7البحثأدوات
7وعينتهالبحثمجتمع

7مصطلحاتالبحثوالتعريفاتاإلجرائّية
30-01السابقةالدراسات:الثانيالفصل

00العربّيةالدراساتأواًل:
22األجنبّيةالدراسات:ياًثان

31السابقةالدراساتبينالحاليةالدراسةمكانة
010-32األدبالنظري:الثالثالفصل

33-33(المزدوجالتعليم)الصناعّيةالتلمذةأواًل:
33تعريفالتلمذةالصناعّية

33نبذةتاريخّيةعنالتلمذةالصناعّية
37دولّيةالتلمذةالصناعّيةفيتجارب
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37التلمذةالصناعّية)التعليمالمزدوج(فيألمانيا
39التلمذةالصناعّية)التعليمالمزدوج(فيمصر

التلمذةالصناعّية)التعليمالمزدوج(فيسورّية:
 أهدافالتلمذةالصناعّية)التعليمالمزدوج(فيسورّية -0

 عليمالمزدوج(فيسوريةالنتائجالمتوخاةمننظامالتلمذةالصناعية)الت -2

الصناعيةالتلمذةنظامفيهاينفذالتيوالمحافظاتصاتوالتخصّالمهن -3
توصيفالمهنواالختصاصاتفيمناهجالتلمذةالصناعّيةفيسورّية -3

31



70-33(المزدوجالتعليم)الصناعّيةالتلمذةمناهجتقويم:ثانياً
أواًل:تقويمالمدخالت

تقويماألهداف -0
تقويمالمحتوى -2

36

العملّياتتقويم:ثانياً
 والتدريبالتدريسطرائقتقويم-0

 التعلمّيةالتعليمّيةالوسائلتقويم-2

 المدرسيالكتابتقويم -3

 والتدريبّيةالدراسّيةالبيئةتقويم -3

التقويمعملياتتقويم -3

60

71(نيالمتعّلم)المخرجاتتقويم:ثالثاً
010-72(المزدوجالتعليم)الصناعّيةالتلمذةهجمناتطوير:ثالثاً

األساليبوالطرقالمتّبعةفيتطويرمناهجالتعليمالمهنيوالتقنيومناهج
التلمذةالصناعّية:

 طريقةديكوم -0

 الكفايةأساسعلىالمهنّيةالمعاييربناء -2

 "2112للمهنالمعياريالعربيالتصنيف"علىباالعتماد التطوير -3

 الفعالياتتحليلاستمارةذجنمو -3

العملسوقفيالخريجينمتابعةطريقة -3

76

92هجفينظامالتلمذةالصناعّيةفيسوريةاعقباتتطويرالمن
016-012:إجراءاتالبحثرابعالفصلال

013منهجالبحث
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013حدودالبحث
013مجتمعالبحثوعينته

013أدواتالبحث
016المعالجةاإلحصائّية

027-017البحثوتفسيراتها:نتائجالخامسالفصل
077-012وتطويرهاالميكانيكيالتصنيعمهنةمناهجتقويمنتائج:أوالً

012االستباناتبنودعناإلجابةنتائج
030المفتوحةسئلةاألعناإلجابةنتائج

مهنةفيالصناعيةالتلمذةمناهجبواقعالمتعلقةالفرضياتنتائجاختبار
الميكانيكيالتصنيع

063

233-072وتطويرهااأللبسةصناعةمهنةمناهجتقويمنتائج:ثانياً
072االستباناتبنودعناإلجابةنتائج
220المفتوحةسئلةاألعناإلجابةنتائج

مهنةفيالصناعيةالتلمذةمناهجبواقعالمتعلقةالفرضياتنتائجاختبار
األلبسةصناعة

232

233وتطويرهااآلليالتحكماختصاصمناهجتقويمنتائج:ثالثاً
233االستباناتبنودعناإلجابةنتائج
292المفتوحةسئلةاألعناإلجابةنتائج
337-293وتطويرهاصناعةالقوالباختصاصمناهجتقويمنتائج:رابعاً

293االستباناتبنودعناإلجابةنتائج
333المفتوحةسئلةاألعناإلجابةنتائج

330-332مقترحاتالبحث
333-332ملّخصالبحث

333-336المراجع
323-336المالحق

329-326الملخصباللغةاإلنكليزية
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قائمةالجداول
الصفحةاسمالجدول

70تقويممخرجاتالتعليمالمهنيوالتقني(:0-3الجدول)
2-3الجدول) من(: فنيتشغيللمجدولالتحليلالوظيفيقسم "مساعد هنة

آالتاإلنتاج"
21

( 3-3الجدول واالهتمامات(: العمل وسلوكيات والمهارات العاّمة المعارف
والتجهيزاتوالُعددلمساعدفّنيتشغيلآالتاإلنتاج

20

22فّنيتشغيلآالتاإلنتاجدخطواتتحليلالمهاملمهنةمساع(:3-3الجدول)
( 3-3الجدول الميكانيكيقسم (: التصنيع لمهنة الكفايات مخطط من

)الخراطة،التفريز،الجلخ(
26

وقائيةصيانةتنفيذالمعاييرالمهنّيةعلىأساسالكفايةلوحدة(:6-3الجدول)
CNCآلالت

22

نموذجاستمارةتحليلالفعالّياتللتقنيينفيتخّصصالهندسة(:7-3الجدول)
انيكّيةالميك

96

013توزعأفرادمجتمعالبحثوعينته(:0-3الجدول)

توزعأفرادعّينةمهنتيالتصنيعالميكانيكيوصناعةاأللبسة(:2-3الجدول)
حسبالمحافظات

013

013قيممعاملاالرتباطوفقمجاالتاألداة(:3-3الجدول)
( 3-3الجدول :) وفقًا بند لكل التقدير درجات والنسبةقيم المتوسط لدرجة

المئوية
016

نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمأهدافمناهجمهنةالتصنيع0-3الجدول) :)
الميكانيكي

012

( مهنة2-3الجدول مناهج أهداف تقويم في المدّرسين إجابات نتائج :)
التصنيعالميكانيكي

000

( في3-3الجدول التعليم قطاع مدّربي إجابات نتائج مناهج(: أهداف تقويم
مهنةالتصنيعالميكانيكي

003

( مناهج(:3-3الجدول أهداف تقويم في العمل قطاع مدّربي إجابات نتائج
مهنةالتصنيعالميكانيكي

003
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(:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويممحتوىمناهجمهنةالتصنيع3-3الجدول)
الميكانيكي

002

( ال(:6-3الجدول إجابات مهنةنتائج مناهج محتوى تقويم في مدّرسين
التصنيعالميكانيكي

021

(:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتدريسوطرائقهلمناهجمهنة7-3الجدول)
التصنيعالميكانيكي

022

( لمناهج2-3الجدول وطرائقه التدريس تقويم في المدّرسين إجابات نتائج :)
مهنةالتصنيعالميكانيكي

023

لمناهج(:9-3دول)الج التدريبفيالمدرسة فيتقويم نتائجإجاباتالطلبة
مهنةالتصنيعالميكانيكي

026

(:نتائجإجاباتمدربيقطاعالتعليمفيتقويمالتدريبلمناهج01-3الجدول)
التصنيعالميكانيكي

029

نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتدريبفيالشركةلمنا00-3الجدول) هج(:
مهنةالتصنيعالميكانيكي

032

(:نتائجإجاباتالمدّربينفيتقويمالتدريبفيالشركةلمهنة02-3الجدول)
التصنيعالميكانيكي

036

(:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتقويمفيالدروسالنظرّية03-3الجدول)
لمناهجالتصنيعالميكانيكي

039

( إجابات03-3الجدول نتائج الدروس(: في التقويم تقويم في المدّرسين
النظرّيةللتصنيعالميكانيكي

030

(:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتقويمللتدريباتالعمليةفي03-3الجدول)
المدرسةللتصنيعالميكانيكي

032

( العملية(06-3الجدول للتدريبات التقويم تقويم في المدّربين إجابات نتائج :
رسةفيالمد

033

:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتقويمللتدريباتالعمليةفي(07-3)الجدول
الشركةللتصنيعالميكانيكي

036

:نتائجإجاباتمدّربيقطاعالعملفيتقويمالتقويمللتدريبات(02-3)الجدول
العمليةفيالشركة

032

063(0)بالفرضيةالمتعّلقةّيةالمعيارواالنحرافاتالمتوّسطات(:09-3)الجدول
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063(0للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(21-3الجدول)
063(0للفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(20-3الجدول)
063(0:نتائجاختبارتوكيالبعديللفرضية)(22-3الجدول)
063(2)بالفرضيةالمتعّلقةرّيةالمعياواالنحرافاتالمتوّسطات:(23-3الجدول)
066(2للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(23-3الجدول)
066(2المتعّلقةبالفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(23-3الجدول)
067(2:نتائجاختبارتوكيالبعديالمتعّلقةبالفرضية)(26-3الجدول)
062(3)بالفرضيةالمتعّلقةالمعيارّيةواالنحرافاتطاتالمتوسّ:(27-3الجدول)
062(3للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(22-3الجدول)
062(3المتعّلقةبالفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(29-3الجدول)
069(3:نتائجاختبارتوكيالبعديالمتعّلقةبالفرضية)(31-3الجدول)
071(3)بالفرضيةالمتعّلقةالمعيارّيةواالنحرافاتالمتوّسطات:(30-3الجدول)
071(3للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(32-3الجدول)
071 (3المتعّلقةبالفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(33-3الجدول)
070 (3)بالفرضيةالمتعّلقةارّيةالمعيواالنحرافاتالمتوّسطات:(33-3الجدول)
070(3للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(33-3الجدول)
072(3المتعّلقةبالفرضية)3:نتائجاختباردونتت(36-3الجدول)
073(0-6)بالفرضيةالمتعّلقةالمعيارّيةواالنحرافاتالمتوّسطات:(37-3الجدول)
073(0-6للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفينختبار:ا(32-3الجدول)
073(0-6المتعّلقةبالفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(39-3الجدول)
073(2-6)بالفرضيةالمتعّلقةالمعيارّيةواالنحرافاتالمتوّسطات:(31-3الجدول)
073(2-6للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(30-3الجدول)
073(2-6المتعّلقةبالفرضية)األحادي:نتائجتحليلالتباين(32-3الجدول)
073(3-6)بالفرضيةالمتعّلقةالمعيارّيةواالنحرافاتالمتوّسطات:(33-3الجدول)
073(3-6للتجانسالمتعّلقبالفرضية)ليفين:اختبار(33-3الجدول)
076(3-6المتعّلقةبالفرضية)3ونتت:نتائجاختبارد(33-3الجدول)
نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمأهدافمناهجمهنةصناعة(:36-3الجدول)

األلبسة
072



 ر 
 

( مهنة37-3الجدول مناهج أهداف تقويم في المدّرسين إجابات نتائج :)
صناعةاأللبسة

020

أهدافمناهج(:نتائجإجاباتمدّربيقطاعالتعليمفيتقويم32-3الجدول)
مهنةصناعةاأللبسة

023

(:نتائجإجاباتمدّربيقطاعالعملفيتقويمأهدافمناهج39-3الجدول)
مهنةصناعةاأللبسة

023

نتائجإجاباتالطلبةفيتقويممحتوىمناهجمهنةصناعة(:31-3الجدول)
األلبسة

027

( م30-3الجدول تقويم في المدّرسين إجابات نتائج مهنة(: مناهج حتوى
صناعةاأللبسة

029

(:نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتدريسوطرائقهلمناهجمهنة32-3الجدول)
صناعةاأللبسة

092

نتائجإجاباتالمدّرسينفيتقويمالتدريسوطرائقهلمناهج(:33-3الجدول)
مهنةصناعةاأللبسة

093

فيتقويمالتدريبفيالمدرسةلمناهج(:نتائجإجاباتالطلبة33-3الجدول)
مهنةصناعةاأللبسة

096

(:نتائجإجاباتمدربيقطاعالتعليمفيتقويمالتدريبلمناهج33-3الجدول)
صناعةاأللبسة

099

نتائجإجاباتالطلبةفيتقويمالتدريبفيالشركةلمناهج36-3الجدول) :)
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 التعريف بالبحث
 مقدمة: -1
وذلت  ؛ ثروة حقيقي ة يجب استتثمارها والتططتيط لهتا وافستتفادة متن عوائتدهاُيعتبر اإلنسان   

صتتلحه فتتب الجوانتتب المعرفي تتة والوجداني تتة والمهاري تتة  عتتن طريتتت التربيتتة التتتب ُتعنتتل بتنميتتة الفتترد وان
"يمث تل العنصتر البشترع  عنصتراي رئيستاي متن عناصتر اإلنتتال، وفتب التدول  وكما يقول فل ي تة ،الحركي ة

الناميتتتة ُيعتبتتتر العنصتتتر البشتتترع  حالي تتتاي متتتن أهتتت   متتتا تملكتتته الدولتتتة متتتن عناصتتتر اإلنتتتتال المتاحتتتة، 
ته   اي، وُيعتبر ما يوج  لتل القتوا البشتري ة متن وبالتالب يصبح افهتما  بهذا العنصر واجباي وطني اي ملح 

 مكانتات وطااتتات وتتدعي  هتتذا افستتتثمار عمتلي منتجتتاي، ومتتن ثت   فهتتو كغيتترر متن نتتواحب افستتتثمار 
تة   لتل التتدعي  والتططتيط والت نوتي  والتوجيته والمتابعتة بعستلوب  علمتب) ستلي  "  فلي ته،  فب حاجة ملح 

تتة  -حيتتاة نفستتهاستتواأ أكانتتت  عتتداداي للحيتتاة أ  ال - (، والتربيتتة52، 2113 هتتب التتتب تضتتطلع بمهم 
بعتد اكتستاب المتاله لت الل  متة والتتب كانتت متن جملتة متا يهتدف  ،بناأ اإلنسان الناجح فب حياتته

  ليه المنهال 
التطتتو رات الحياتي تتة فتب مناهجهتتا، هتتذر الحيتاة التتتب تتتعتب كتتل   بتر لتذل  عمتتدت التتدول أن ت

مدرستتتتتة الشتتتتتاملة فتتتتتب التتتتتدول الرأستتتتتمالي ة والمدرستتتتتة يتتتتتو   بجديتتتتتد  متتتتتن عتتتتتال  التكنولوجيتتتتتا، فكانتتتتتت ال
الل تتتان تبن تتتا تتتدريا مقتتررات  ،افشتتتراكي ة متعتتددة افطتصاصتتات المهنيتتة( فتتب التتدول  البوليتكنيكي تتة

هتتتات مهني تتتة يشتتتبع بهتتتا الفتتترد  تتتة لطلتتتت ميتتتول وتوج  رات الدراستتتي ة العام  دراستتتي ة مهني تتتة  ضتتتافةي للمقتتتر 
 ومنها حاجته للعمل والعيش  ،حاجاته

 لتل أن  كتل  التربيتة تربيتة مهني تة  Sidney Maryland  وأكثر متن ذلت  فقتد" أشتار ستيدنب مارلنتد 
 أو يجب أن تكون، وأن  جميع الجهود التربوي ة يجب أن ُتكر ا إلعداد التلميذ لوويفة مفيدة "

 ( 95، 2118 عايش،  
والتقنتب  فتب هتذا افستتثمار، فهتو التذع يرفتد المجتمتع  ومن هنا تعتب أهم ي ة التعلي  المهنتب  

: الكهربائي تتتتة والميكانيكي تتتتة وال راعي تتتتة المطتلفتتتتة باأليتتتتدع الفن ي تتتتة العاملتتتتة فتتتتب المجتتتتافت التكنولوجي تتتتة
 والصحي ة والتجاري ة والبيطري ة وغير ذل        

ي تتة العملي تتات التقويو  ي تتة هتتذا النتتوع متتن التعلتتي  تتتعتب أهم   دعتتا األمتتر التتذعمي تتة فيتته، متتن أهم 
تتتة بتتته بغيتتتة  صتتتلحه ومواكبتتتته لعصتتتر العولمتتتة والمعلومتتتات  ؛ لتتتل مراجعتتتة أنومتتتته التتتدول المهتم 

 ،والتغيتترات التكنولوجي تتة المتستتارعة، وبغيتتة  يجتتاد حلتتول لمجتمتتع  يعتتانب متتن ارتفتتاع نستتبة البطالتتة
تتل كثيتتر  منهتتا  لتتل طلتتت أن ومتتة  فرعي تتة  داطتتل نوتتا  وبغيتتة تطفتتيف كلفتتته وتحستتين جودتتته، فتوص 

 ؛وطفتف التكلفتة وتحستين النوعي تة ،التعلي  المهنب والتقنب كتجتارب تستاعد فتب طلتت فترم العمتل
ومن هذر األنومة ذات الشراكة مع سوت   وهب تعتمد علل الشراكة ما بين اطاعب التعلي  والعمل
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التعاونب والتعلي  المهنب الثنائب والتلمذة الصتناعي ة، بحيتث يتتول ل  المهنب العمل: التعلي  والتدريب
وهتتذا األطيتتر يستتمح للمتتتدر ب أن يجتترع تدريباتتته  ؛ عتتداد المتتتدر ب كتتل  متتن اطتتاعب التربيتتة والعمتتل

والتتب اتد تلتت   بتشتغيله  ،عندر بإشراف الشركة أو المالس سة التب تُقد   مستل مات التدريب للمتتدر ب
 تطر جه  عندها بعد 

 مشكلة البحث: -2
فنجحت فب  ؛اهتم ت بالتعلي  المهنب والتقنبالتب  ن  سوري ة شعنها شعن غيرها من الدول  

هذا التعلي  فب سوري ة، سواأ ما اامت به  حولتجارب وأطفقت فب أطرا، وهنا  دراسات متنو عة 
و ارة التربية أو اليونسكو أو افت حاد العربب للتعلي  الت قنب، أو ما اد مته رسائل الماجستير 

مديرية المناهج والبحوث فب و ارة  :مثل دراسة والدكتورار من كل ي ات التربية وافاتصاد وغيرها،
( "العلاة بين 1995  طراف :علل التعلي  المهنب" ودراسة ( "تع ي   ابال الطلبة1993  التربية

( "الكفاية الداطلية للتعلي  1997 كريا   :التعلي  والعمل فب الجمهورية العربية السورية" ودراسة
الفنب فب الجمهورية العربية السورية دمشت وريف دمشت أنموذجاي" ودراسة المنومة العربية للتربية 

( "مناهج التعلي  التقنب 1997  لمنومة اإلسلمية للتربية والعلو  والثقافةوالثقافة والعلو  وا
( "التعلي  الفنب والمهنب وأثرر 2113  طضور :والمهنب فب الوطن العربب وسبل تطويرها" ودراسة

نتاجية العمل فب الجمهورية العربية السورية، دراسة تحليلية ميدانية، حالة  علل بنية العمالة وان
ه الباحثون حسب عل  الباحث يل ن  هنا  مجافي ل  يتطر ت أ  ف   شت" وغير ذل ،مدينة دم
هو تجربة التلمذة الصناعي ة فب الجمهوري ة العربية السوري ة والتب ُطب قت منذ عا   ؛واط لعه
من  وبدأ تنفيذر فب حلب ابتداأي  ،دمشتفب   ETFبالتعاون مع مالسسة التدريب األوربية ، 2111

مم ا حدا بالباحث  ميكانيكب ال علتصنيوا األلبسةبمهنتب صناعة   2114- 2113العا  الدراسب 
هذر  ومحاولة تطويرها، فسيما أن   ،ر التجربة للواوف علل  يجابياتها وسلبياتهاهذدراسة ب أن يفك ر

قيا   لل ال عتب فب مقدمتها ألمانيا، األمر الذع دفعهتالتجربة يجرع تطبيقها فب دول عديدة 
( طالباي 41  علل عي نة عشوائي ة ادرها  2119فب أوائل شهر شباط  ةبدراسة استطلعية تمهيدي  

واد  ،من طلبة التلمذة الصناعي ة فب مهنتب التصنيع الميكانيكب وصناعة األلبسة فب مدينة حماة
وهذر  ،فب الرسالة( فب اائمة الملحت 1 را   وهب الملحت، استبانة معد ة لهذا الغرفاستطد  

هل ترا من طلل انتساب   لل نوا   :بعد طرح السالال بعف نتائجها وفت الترتيب التنا لب  
 ؟التلمذة الصناعي ة تحق ت األمور اآلتية

  موافت7996ايا  المدرسة باستكمال التدريب الناام فب الشركة بنسبة %   

  ت% مواف7392تهيئة الطلبة للندمال فب سوت العمل بنسبة  
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   5895وافت المعلومات المقد مة فب المنهال مع ما هو موجود فب سوت العمل بنسبة ت %
  موافت

  موافت2894امتل  الطلبة القدرة علل استثمار الحاسوب لطدمة المهنة بنسبة %  

  موافت2293 جراأ التدريب وفت طط ة تدريبي ة معتمدة فب الشركات بنسبة %  

  التمارين المطلوب تنفيذها فب المدرسة مشابهة لما هو موجود فب سوت العمل بنسبة
  % موافت2196

  مكانية استفادة الطلبة من الكتب الدليلي ة األجنبي ة المصاحبة لآلفت بسبب تعل   اللغة 
    % موافت. 11األجنبي ة فب المدرسة بنسبة 

بوصفه مدير التلمذة الصناعي ة للذكور  ثويكمل هذر النتائج ويعضدها ما اا  به الباح
وأرباب العمل  ،من  جراأ مقابلت مع المدر سين والمدر بين فب المدرسة من جهة فب حماة

ل  لل الملحوات اآلتية: ؛والمدر بين فب اطاع العمل من جهة أطرا  فتوص 
سواأ  الموجودة فب المنهالف تمتل  اآلفت المدر بة لطلبة التصنيع الميكانيكب بعف الشركات  

عبئاي علل المدرسة فستكمال النقم فب التدريب  يشك ل األمر الذع ؛المبرمجة منها أو التقليدي ة
 ؛فب محتوا المنهال فب تمثيل ما هو موجود فب سوت العمل ، وبالمقابل هنا  اصور  عندها

ة و  رات الرياضيات والفي ياأ المعلومات الواردة فب مق، كما أن  فب مهنة صناعة األلبسةطاص  ر 
وجود  ضافةي  لل ، والكيمياأ غير متناسبة مع مهنتب التصنيع الميكانيكب وصناعة األلبسة

ة وكذل  ، فب استثمار الحاسوب لصالح المهنتين ضعف   تدريب الطلبة لعد  وجود آفت طاص 
هو غير مفر غ  ة  والمدر ب المسالول عن تدريب الطلبة فب الشركة فب أحيان كثير  ،فب الشركات

 وفت معايير محد دة       موضوعب)  كما ف يت   تقوي  التدريب فب الشركات علل نحو   ،لتدريبه 
وعلل ما ُذكر من  جراأ الدراسة والمقابلت تعر ف الباحث علل بعف  يجابيات التلمذة 

التدريب كاألهداف والمحتوا و  الصناعية وسلبياتها، والتب تعود فب أغلبها  لل عناصر المنهال
عن  شاملة   ة  فكانت حاف اي لدراسة تقويمي   ؛فب المدرسة والتدريب فب سوت العمل ووسائل التقوي 
ات هذر المناهج بغية الواوف علل  يجابي   ؛مناهج التلمذة الصناعي ة فب الجمهورية العربية السورية

علل وجهات نور الطلبة واطاعب التعلي  ف والعمل علل تطويرها من طلل التعر   ،اتهاوسلبي  
التلمذة الصناعية  مناهج ما واقع: اآلتبالسالال فب وبهذا تتلط م مشكلة هذا البحث  والعمل 

 من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل؟     اوما سبل تطويره

 ترجع أهمي ة البحث  لل:أهمية البحث:  -3
نتتتاهج التلمتتتذة الصتتتناعية فتتتب الجمهوريتتتة العربيتتتة الستتتورية أن تتته أول دراستتتة تقويميتتتة شتتتاملة لم -1

 حسب اطلع الباحث 
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 أهمية مشاركة الطلبة واطاعب التعلي  والعمل فب تقوي  المناهج وتطويرها  -2  
المحافوتتات حاجتتة اطتتاعب التعلتتي  والعمتتل لمثتتل هتتذر الدراستتة وافستتتفادة متتن نتائجهتتا فتتب  -3

 فيها نوا  التلمذة الصناعية  المطب ت
 مكانية افستفادة متن نتائجهتا عنتد محاولتة التوس تع فتب التلمتذة الصتناعية ستواأ فتب  حتداث  -4

 مهن واطتصاصات جديدة أو بتطبيت نوا  التلمذة الصناعية فب محافوات أطرا       

 يهدف البحث  لل: أهداف البحث: -4
متن  من وجهة نور الطلبتة واطتاعب التعلتي  والعمتل الصناعي ةمناهج التلمذة  وااعأوفي: تعرف     

 حيث:
 أهدافها  -1
 المحتوا الدراسب  -2
 التدريا وطرائقه  -3
 التدريب فب المدرسة  -4
 التدريب فب سوت العمل  -5
 التقوي   - 6

هنتة ثانياي: محاولة الكشف عن الفروت بين آراأ الطلبتة فتب مهنتة التصتنيع الميكتانيكب وكتذل  فتب م
 المحافوات المطب ت فيها نوا  التلمذة الصناعي ة   باأللبسة فصناعة 

  من وجهة نور الطلبة واطاعب التعلي  والعمل : معرفة سبل تطوير مناهج التلمذة الصناعي ةثالثاي 

 أسئلة البحث: -5
الصناعية وما  التلمذةمناهج  ما وااعالرئيا لمشكلة البحث:  عن السالال البحث سيجيب 

 من وجهة نور الطلبة واطاعب التعلي  والعمل؟ اسبل تطويره
 :اآلتيةويتفر ع عنه األسئلة 

 أوفي: ما وااع مناهج التلمذة الصناعي ة فب الجمهوري ة العربية السوري ة من حيث:
 أهدافها؟ -1
 المحتوا الدراسب؟ -2
 التدريا وطرائقه؟ -3
 التدريب فب المدرسة؟ -4
 التدريب فب سوت العمل؟ -5
 التقوي ؟ -6

 ثانياي: ما سبل تطويرها؟
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 البحث علل المتغيرات اآلتية: ت فرضياتشتملا :متغيرات البحث -6

 أوفي: المتغي رات المستقل ة وتشتمل علل:
 صناعة األلبسة(  متغي ر المهنة  التصنيع الميكانيكب، -1

 متغي ر المحافوة  دمشت، حلب، حمم، حماة(  -2

التدريب فب  التدريب فب المدرسة، المحتوا الدراسب،  األهداف، متغي ر عنصر المنهال -3
 التقوي (  سوت العمل،

 وتشتمل علل: تابعةاي: المتغي رات الثاني
  مناهج التلمذة الصناعي ة وفت المتغيرات المستقل ة آنفة الذكر   فب وااع آراأ الطلبةدرجات 

 فرضيات البحث: -7
 :1915عند مستوا دفلة  اآلتيةاطتبار الفرضي ات بالباحث  قو سي 

دفلتتتتتة  حصتتتتتائي ة بتتتتتين متوستتتتتطات درجتتتتتات آراأ طلبتتتتتة مهنتتتتتة التصتتتتتنيع  اتذ ت  و وجتتتتتد فتتتتتر تف  -1
من مناهج التلمذة الصناعي ة  الميكانيكب فب محافوات: دمشت، وحلب، وحمم، وحماة، فب وااع

 حيث:
 األهداف                                -1     
 المحتوا الدراسب  -2     
 التدريب فب المدرسة  -4     
 التدريب فب سوت العمل  -5     
 التقوي   -6     

األلبستة دفلتة  حصتائي ة بتين متوستطات درجتات آراأ طلبتة مهنتة صتناعة توجد فتروت  ذات ف  -2
 من حيث:مناهج التلمذة الصناعي ة  مم، وحماة، فب وااعفب محافوات: دمشت، وحلب، وح

 األهداف                                -1     
 المحتوا الدراسب  -2     
 التدريا وطرائقه  -3     
 التدريب فب المدرسة  -4     
 التدريب فب سوت العمل  -5     
 التقوي   -6     

ات بتتع الباحتتث المتتنهج الوصتتفب التحليلتتب فتتب الحصتتول علتتل النتتتائج ودراستتتها  :حننثبمنننهج ال -8
 وتفسيرها  
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هة  لل اطاع التعلي  الممث ل بكتل) متن  أدوات البحث: -9 اا  الباحث ببناأ مجموعة استبانات موج 
لل اطاع العمل الممث ل بالمدر بين فب الشركات المتعااتدة متع نوتا   الطلبة والمدر سين والمدر بين، وان

 التلمذة الصناعي ة  

( فترداي متن الفئتات الممث لتة لته 591فراد مجتمع البحث  بلغ مجموع أ: مجتمع البحث وعينته -11
( 341متدر بو اطتاع العمتل(، وبلغتت العي نتة الكلي تة   وهب:  طلبة، مدر ستون، متدر بو اطتاع التعلتي ،

 % من مجتمع البحث 58فرداي أع بنسبة 

 التعريفات اإلجرائية:مصطلحات البحث و  -11
 :المنهاج Curriculum   

ليتتاا بعن تته: "مشتتروع تربتتوع يتضتتمن  يعتتر ف المنهتتال وفتتت المفهتتو  الحتتديث عنتتد بشتتارة وان
 مجموعة من العناصر هب:

 الغايات واألهداف واألغراف -أ       
وافتجاهتات التتب المحتوا: أع كافة المعارف والمعلومات والطبترات والمهتارات والقتي   -ب       

 تترج  األغراف التربوية 
 الفعاليات واألنشطة والطرائت والوسائل المستطدمة من أجل بلوغ األغراف التربوية  -ل      
 أساليب وأدوات التقوي ، لمعرفة درجة تحقت األغراف التربوية "  -د      

لياا،  تتب ع عناصر المنهال فب (  واد اعتمد الباحث هذا التعريف ل23، 2112-2111 بشارة وان
 التلمذة الصناعي ة وتقويمها ومحاولة التعر ف علل سبل تطويرها  

 التلمذة الصناعية :Apprenticeship   

ومتابعتة  ،نوا  يعكا فلسفة تتمث تل فتب ربتط التعلتي  المهنتب والتقنتب بحاجتات ستوت العمتل
عتتتن طريتتتت شتتتراكة ومستتتالولي ة  التطتتتو رات الستتتريعة الحاصتتتلة فتتتب تقنيتتتات اإلنتتتتال والطتتتدمات، ويتتتت 

وُيطلتتت  (3 ،2113، آطتترون و ارة التربيتتة و  مشتتتركة بتتين اطتتاع التربيتتة والتعلتتي  واطتتاع األعمتتال 
أو نوتا  التوأمتة،  Duel System أيضاي علل نوا  التلمذة الصتناعي ة است  التعلتي  المهنتب الثنتائب:

   Co-Operative Training & Education التعلي  والتدريب التعاونب: أو التعلي  الم دول، أو
 لمناهج التلمذة الصناعّية دراسة تقويمّية:  

An Evaluative Study to Apprenticeship Curriculums 
"عملي ة منهجي تة تحتد د متدا تحقيتت األهتداف التربويتة  Gronlund ونلندر غ التقوي  بحسب

، 2115من ابل التلميذ  وأن ه يتضمن وصفاي كمي اي وكيفي اي باإلضافة  لل حك  علل القيمة"  ملحت ، 
لياا "هو الوسيلة التب يمكن بواسطتها تحديد متدا نجتاح 37، 3ط (  وتقوي  المنهال عند بشارة وان

لتب ُوضع من أجلها، وهو عبارة عتن عمليتة تشتطيم للوااتع تكشتف المنهال فب تحقيت األهداف ا
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نتتتتواحب القتتتتو ة أو الضتتتتعف فتتتتب المنهتتتتال، ومحاولتتتتة تعتتتتر ف أستتتتبابها، وات طتتتتاذ القتتتترار المناستتتتب متتتتن 
لياا،  الدراسة  وعلل هذا فإن     (316، 2112-2111اإلصلح أو التعديل أو التطوير"  بشارة وان

منهجي تتتتة يتتتتت  الحكتتتت  فتتتتب ضتتتتوأ نتائجهتتتتا علتتتتل منتتتتاهج التلمتتتتذة  التقويمي تتتتة فتتتتب هتتتتذا البحتتتتث: عملي تتتتة
أستتباب  علتتل فعتتر  محاولتتة التو  نتتة،اتتوة وضتتعفاي، وفتتت درجتتات تقتتدير معي  بكتتل  عناصتترها الصتتناعي ة 

  البحث فب ضوأ نتائج ذر المناهجه لتطويروتقدي  المقترحات المناسبة  ذل ،
 المهنّي: الثانوي الّتعليم Vocational Secondary Education 

ت المنومات التربوية العربية والدولي ة مصطلح "التعلي  الثانوع المهنب" للدفلة علل اعتمد  
اإلعداد المهنب النوامب الذع يت  فب المدارا الثانوية المهنية، وتتضمن طط ته الدراسي ة مجموعة 

ومجموعتتتة ثالثتتتة تتضتتتم ن  ،فتتتب التعلتتتي  العتتتا  ومجموعتتتة مواضتتتيع مهنيتتتة نوري تتتة مواضتتتيع مطتتتتارة
 (29، 2111   مصطفل، العا  وتساوع مد ته مد ة التعلي  الثانوع ،التدريب والتطبيقات العملي ة

أحتتد أنتتواع التعلتتي  بعتتد نهايتتة  ، والتتذع يعتتد  متترادف لمفهتتو  التعلتتي  المهنتتب وهتتو فتتب ستتوري ة  
 ارة التربيتة  لتل ثتلث فئتات يقست  فتب و و ، متدة الدراستة فيته ثتلث ستنواتو مرحلة التعلي  األساسب، 

 .(2117،3اهلل،   عبد  رئيسة: صناعب وتجارع ونسوع
 :التعليم التقني Technical Education  

أحتد أنتواع التعلتي  التذع يلتب مرحلتة الدراستة الثانويتة  كمتا هتو معمتول بته فتب ستوري ة: هوو   
               كليتتتتتتتتتة تقنيتتتتتتتتتة(  طمتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتنوات المهنيتتتتتتتتتة أو العلميتتتتتتتتتة( ويستتتتتتتتتتمر لمتتتتتتتتتدة ستتتتتتتتتنتين  معهتتتتتتتتتد( أو 

حلقتتتات الوصتتتل بتتتين النوتتتا  التعليمتتتب وستتتوت العمتتتل،  يعتبتتتر أحتتتد أهتتت   و ، (2117،1 نتتتور التتتد ين، 
كسابه  مهارات عمليتة تتناستب ومتطلبتات ستوت  بمعارف علمية نورية ةويهدف  لل ت ويد الطلب وان

ويستتتته  فتتتتب دفتتتتع عجلتتتتة التنميتتتتة العمتتتتل، ممتتتتا يحقتتتتت افرتقتتتتاأ بتتتتعداأ العمليتتتتة التعليميتتتتة التدريبيتتتتة 
عتتن أنتتواع التعلتتي  األطتترا بارتباطتته المباشتتر بتتالوااع افاتصتتادع وافجتمتتاعب   ويتمي تت المستتتدامة 

للمجتمع من ناحية، وبالتطور التكنولوجب من ناحية أطرا  مما يحمِّل هذا النوا  مسالوليات كبيرة 
 نتور التد ين،  ع جتودة التعلتي  ونوعيتته ف متع المستتجدات التقنيتة ورفتالتكي ت متدا ادرته علل شفتك

2117،1) 
 :المهنة Vocation  

عتتن  -كمتتا هتتو الحتتال فتتب ستتوري ة-مفهتتو  متتن مفتتاهي  التعلتتي  المهنتتب والتقنتتب، يعب تتر فيتته 
 والستتتلوكي ات الطالتتتب فتتتب التعلتتتي  الثتتتانوع المهنتتتب فكتستتتاب المهتتتارات انتستتتب  ليتتتهالمجتتتال التتتذع 

  والمعارف الضروري ة لذل  الل مة فيه
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 :االختصاص Specialization  

عتتن  -كمتتا هتتو الحتتال فتتب ستتوري ة-مفهتتو  متتن مفتتاهي  التعلتتي  المهنتتب والتقنتتب، يعب تتر فيتته 
 ،أع مرحلتتة متتا بعتتد التعلتتي  الثتتانوع المهنتتب ،الطالتتب فتتب التعلتتي  التقنتتب انتستتب  ليتتهالمجتتال التتذع 

 والمعارف الضروري ة لذل   الل مة فيه والسلوكي ات فكتساب المهارات
 :قطاع التعليم Instruction Sector  

 ،والذع يتبع  لل و ارة التربية يعر فه الباحث بعنه الشري  األول فب نوا  التلمذة الصناعي ة
آت التعليمي تة والقتائمين تتبتع  ليته المنشت هو التذعو  ،المسالول عن تنفيذ التعلي  المهنب النوامبهو و 

  ها من  داريين ومدر سين ومدر بين وغير ذل  علي
 :قطاع العمل Job Sector  

لمفهتو  اطتاع  ذا البحتث مترادففب هوهو  ،الشري  الثانب فب نوا  التلمذة الصناعي ة وهو
لمنشآت المساهمة فب اوالذع يتضمن وفقها  ،األعمال فب اللئحة الداطلية لنوا  التلمذة الصناعية

الصتتناعي ة بشتتكل رئتتيا، ممث لتتة بتتالغرف الصتتناعي ة والتجاري تتة وال راعي تتة، كمتتا يشتتمل نوتتا  التلمتتذة 
 و ارة التربية  جميع المنشآت فب القطاعات األطرا التب لديها فعالي ات تستطد  اليد العاملة الفني ة 

  (8، 2113 وآطرون،
  :المنشأة التعليمّيةInstructional Institute  

تلق ب المعارف والعلتو  النوري تة متن ابتل اطتاع التربيتة والتعلتي  بمستتوياتها المطتلفتة  مكان"  
 (5 ،2113  و ارة التربية وآطرون، .معهد("  مدرسة/

 االقتصادّية المنشأة:  Economic Firm 

 و ارة التربيتتتة وآطتتترون،  متتتن ابتتتل اطتتتاع األعمتتتال"مكتتتان تلق تتتب الطالتتتب التتتتدريب العملتتتب "
بتتتة فتتتب اطتتتاع العمتتتل ؛(5، 2113 والمستتتالولة عتتتن  ، ذاي هتتتب المكتتتان التتتذع يعتتتود  لتتتل الشتتتركة المدر 

 تدريب الطلبة بحك  اشتراكها فب نوا  التلمذة الصناعي ة 
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 الثانيالفصل 
 الدراسات السابقة

 الدراسات العربّية أواًل:
"دراسة ميدانّيةة ( "آراء الطالب حول صعوبات دراسة المهارات الحركّية" 0221دراسة صيام ) -1

  في الثانوّيات الصناعّية في مدينة دمشق"
اتّبةةة  . مواجهتهةةةاتحديةةةد هةةةعو الصةةةعوبات وتقةةةديا المقترحةةةات ال  مةةةة ل إلةةة  الدراسةةةة تهةةةدف

مةةن النتةةالو التةةي توصةةوت م و ودراسةةةل أداةً  االسةةتبانةالباحةةا المةةنهو الوصةةّي الّتحويوةةيم واسةةت دا 
إليهةةا الدراسةةة أّن مةةن الصةةعوبات الرليسةةة فةةي دراسةةة المهةةارات الحركيةةة لوّةةة جةةدو  المةةادة العوميةةة 
الم ّصصةم كعلك عدا توافر التقنيةات التعويميةة والوسةالل المعينةة بالشةكل األمثةل لهةام كمةا بينةت 

وف واإلمكانات المناسةبة لتنّيةع التمةارين العمويةة النتالو أّن الط ب أكدوا عو  ضرورة تهيلة الظر 
اإلجابةة نتةالو بصورة عاتيةم وطالبوا بمشاركتها فةي تقةويا التمةارين العمويةة المنّةعة مةن لةبوها. أّمةا 

فقةد  ما المقترحات التي تسها في تحسين دراسة المهارات الحركّيةة وتدريسةها  :المّتوحعن السؤال 
 كانت كما يوي:  

 سوب في التعويا الثانوي الصناعي بوصّه مادة وأداة تعويمّية.إد ال الحا -0
 تجهي  الثانويات الصناعّية باألجه ة التقنّية الحديثة. -2
 توفير األدّلة العومّية المناسبة لتسهيل تعّوا المهارات الحركّية. -3
  يادة عدد ساعات التدريب العومي. -4
 مشاركة الط ب في تقويا تمارينها العموّية. -5
 ين الجانب النظري والجانب العموي في المنهاج الدراسّي.الربط ب -6
 تحسين أداء األطر العاموة في الّتدريس والّتدريب. -7
 استمرار تحديا مضامين المهن واال تصاصات.  -8

ضةةةوء المهةةةارات العمليةةة بةةي كتةةب التبريةةةد والتكييةة  بةةي  ل"تحليةة (0222دراسةةة أحمةةد ) -0 
 .منشورة رماجستير غي ةرسال "احتياجات سوق العمل البحريني

 :إل الدراسة  تهدف
ص تحديةةد المهةةارات العمويةةة األساسةةية لمجةةال التكييةةف التةةي يجةةب أن يكتسةةبها  ةةريو ت ّصةة -  

 التكييف بما يتوافق م  متطوبات سوق العمل البحريني. و  التبريد
ة بمناهو التبريد والتكييف لومهارات ة ال اصّ ف عو  مد  احتواء كتب التطبيقات العمويّ التعرّ  -  

 ال  مة التي يحتاجها سوق العمل المحوي. 
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ا أداتةينم في اإلجابة عن أسلوة الدراسةةم وصةمّ  التحويويّ  است دا الباحا المنهو الوصّيّ 
اسةةتبانة  اصةةةة بالمهةةةارات العمويةةةة فةةةي مجةةةال تكييةةف الهةةةواءم ولالمةةةة لتحويةةةل المحتةةةو  فةةةي كتةةةب 

فةي التكييةف مةن معومةين  صةاً مت صّ  ( ش صةاً 40نة الدراسةة مةن  نت عيّ ةم وتكوّ التطبيقات العمويّ 
ومشةرفين ومهندسةةي صةةيانةم ومةةن الكتةةب األربعةةة ال اصةةة بالتطبيقةةات العمويةةة لت صةةص  التبريةةد 

 والتكييف( في المدارس الثانوية الصناعية بمموكة البحرين. 
المطوةوب مةن األداء المهةاري  وتوصل الباحا إل  أن مستو  ال ريجين لا يةرق لومسةتو 

الةةعي يطوبةةه أصةةحاب العمةةلم إضةةافة إلةة  أن ا تيةةار المحتةةو  الدراسةةي لهةةعو الكتةةب لةةا يةةتا وفةةق 
ة ة ولةةا تؤ ةةع وجهةةة نظةةر المعومةةين الم تصةةين فةةي هةةعا المجةةالم والمهةةارات العموّيةةالطريقةةة العومّيةة

 ريد والتطورات الحالية.ة ال تتوافق ومتطوبات سوق العمل في مجال التكييف والتبالمتضمنّ 

نتاجّية العمل بي 0222) دراسة خّضور -2 ( "الّتعليم الفّني والمهني وأثره على بنية العمالة وا 
، رسالة ماجستير "تحليلّية، حالة مدينة دمشق -دراسة ميدانّية ،الجمهورّية العربية السورّية

 .غير منشورة
 هدفت الدراسة إل :

الّتعّرف عو  أهمّية النظاا الّتعويمي و اّصة الّتعويا الّنّي والمهنّي ودورو في التّنمية  -
 االلتصادّية واالجتماعّية.

 التعّرف عو  أهّا النماعج العالمّية والّسياسات المتّبعة في أنظمة الّتعويا الّني والمهني. -

عو  سياسة الّتعويا الّّني والمهني ولياس ة م  الّتركي  الّتعّرف عو  وال  الّتعويا في سوريّ  -
 الكّاءة الدا وّية له.

في تصحيح العمالة السورّية وفي  يادة إنتاجّية           أثر الّتعويا الّّني والمهنيّ  دراسة -   
 العمل أو ما ُيعرف بالكّاءة ال ارجّية.  

 0887العي تّا الّتوّس  فيه في عاا  والمهنيّ  أظهرت نتالو الدراسة أّن الّتعويا الّنيّ 
إل   يادة حجا  جا أّن الّتعويا الّني والمهني يحتاهمن مةيعاني من مشك ت في الكّاءة الدا ويّ 

اإلنّاق الّتربوي ألّن تكوّة الطالب في التعويا الّّني مرتّعة عن بقّية مجاالت الّتعويا بسبب الحاجة 
الّتعويا الّني والمهني غير كافية  تكوّة الط ب في ل ت اإل  تدريب عموي وم ابر وتجهي اتم وال

 لتوبية متطّوبات الّتدريب المطووب.

عدا إشراك القطاعات  في الكّاءة ال ارجّية ألسباب منها: كما يعاني من مشك ت  
االلتصادّية الم توّة في الت طيط لوّتعويا الّني والمقصود هنا القّطاع ال اص بّروعه الم توّةم 

 مّما يؤّدي لت ريو أعداد كبيرة  من الّط ب بت ّصصات لد تكون غير مطووبة في سوق العمل. 
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المنزلي بي التعليم الثانوي "بناء أنموذج لتطوير مناهج االقتصاد  (0222) دراسة الكسواني -4
 على المعربة وسوق العمل األردنية" مالشامل المهني بما يتواءم مع متطلبات االقتصاد القائ

 غير منشورة.رسالة دكتوراه 
 هدفت الدراسة إل : 

تحديد متطوبات سوق العمل األردنية من الكّايات التي يجدر امت كها من لبل  ريو االلتصةاد  -
 وجهة نظر أرباب العمل واألدب النظري. نصص إنتاج الم بسم مم ت المن ليّ 

تحديةةد المعةةايير المطووبةةة لتطةةوير منةةاهو االلتصةةاد المن لةةيم ت صةةص إنتةةاج الم بةةسم القالمةةة  -
 عو  توجهات االلتصاد المعرفي وكّايات ال ريو.

منةةاهو االلتصةةاد يو فةةي محتةةو  وكّايةةات ال ةةرّ  معةةايير االلتصةةاد المعرفةةي تحديةةد درجةةة مراعةةاة -
وجهةةة نظةةر معومةةي الت صةةص ووثةةالق المنهةةاج  نص إنتةةاج الم بةةسم الحاليةةة مةةالمن لةةيم ت ّصةة

 الرسمي.
تقةةةديا نمةةةوعج مقتةةةرح لتطةةةوير منةةةاهو االلتصةةةاد المن لةةةيم ت صةةةص إنتةةةاج الم بةةةس فةةةي التعوةةةيا  -

المطووبةةة لسةةوق الثةةانوي الشةةامل المهنةةيم وفقةةا لمعةةايير االلتصةةاد المعرفةةي لتحقيةةق كّايةةات ال ةةريو 
 العمل األردنية.

المنةةاهو الحاليةةة ال تسةةاير التوجهةةات المعاصةةرة فةةي  ولقةةد أظهةةرت نتةةالو هةةعو الدراسةةة أنّ  
وال ترتكةة  إلةة  الكّايةةات المؤمةةل اكتسةةابها لو ةةريو فةةي ت صصةةات  متطةةوير منةةاهو الةةتعوا المهنةةي

  علةك فةان الباحثةة وت صصةات االلتصةاد المن لةي بشةكل  ةاصم وعوة ما المهني بشكل عةاايالتعو
 تصاد المن لي ت صص إنتاج الم بس.توصي بةاالستّادة من هعا األنموعج في تطوير مناهو االل

 المهنيةةة الثانويةةة المةةدار  بةةي المهنةةي التعلةةيم مشةةكالت"( 0222عصةةبة ) دراسةةة أبةةو -2

  رسالة ماجستير غير منشورة. ،"والطلبة المهنيين المعلمين نظر وجهة الفلسطينية من

 المهنية الثانوية المدارس في المهني التعويا مشك ت عو  فالتعرّ  إل  الدراسة هعو هدفت
 نةعيّ  عو  الدراسة أجريت علك ولتحقيق. والطوبة المهنيين المعومين نظر وجهة من الّوسطينية

 من طبقية عشوالية عينة وعو  ممعّومًا ومعّومةً  032 لوامها المهنيين المعومين من طبقية عشوالية
 باست داا البيانات جم  تاّ  ولد وطالبةم طالًبا 478 لوامها المهنية الثانوية المدارس في الطوبة

 لقياس مجاالت ستة عو  مو عة فقرة 62 من مكونة المهنيين بالمعومين تتعوق األول  استبانتينم

 المناهو ومجال لومعومينم المهني النمو ومجال والتنظيام االدارة مجال: وهي المتوافرة المشك ت

 نظرة ومجال والتجهي اتم اإلمكانات ومجال المهنيم التعويا لطاع تمويل ومجال الدراسيةم وال طط

 فقرة 45 من مكونة المهنية المدارس في بالطوبة فتتعوق الثانية االستبانة أما المهنيم لوتعويا المجتم 
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 ومجال لومعومينم المهني النمو مجال موالتنظيا اإلدارة مجال هي مجاالت  مسة عو  مو عة

 .المهني لوتعويا المجتم  نظرة ومجال الدراسية وال طط المناهو ومجال والتجهي اتم اإلمكانات

 :اآلتية النتالو إل  الدراسة توصوت

 نظر وجهة من المهنية المدارس في المهني التعويا تواجه التي لومشك ت الكوية الدرجة إنّ  -
 لطاع تمويل مجال وكان م%(72إل    الملوية النسبة وصوت حيا كبيرة كانت المهنيين المعومين
 لها ل ستجابة الملوية النسبة وصوت حيا المتوافرةم لومشك ت األول  المرتبة في المهني التعويا
 النسبة وصوت حيا األ يرة المرتبة في لومعومين المهني النمو مجال كان بينما %(م 80  إل 

 %(.60  إل  ل ستجابة الملوية

 الطوبة نظر وجهة من المهنية المدارس في المهني التعويا تواجه التي لومشك ت الكوية إّن الدرجة -

 المرتبة في والتجهي ات اإلمكانات مجال وكان م%(58  الملوية النسبة وصوت حيا متوسطة كانت

 مجال كان حين في %(66  لها ل ستجابة الملوية النسبة وصوت حيا المتوافرةم لومشك ت األول 

 .%(48إل    ل ستجابة الملوية النسبة وصوت حيا األ يرة المرتبة في لومعومين المهني النمو

( "المسح اإلحصائي لمخرجات التعليم المهني 0222) بي سورية وزارة التربية دراسة -6
 والتقني ومتطلبات سوق العمل".

 هدفت الدراسة إل :
معرفة مد  كّاية التعويا المهني والتقني وتحديد المهارات والكّايات ال  مة لو ّريو في سوق  -

 العمل.

الحصول عو  بيانات تساعد في تطوير مناهو التعويا المهني والتقني بما يوبي احتياجات  -
 ومتطوبات سوق العمل.

ثهام أو تطوير الحصول عو  بيانات تساعد في تحديد مهن وت ّصصات جديدة يمكن إحدا -
  القالا منها أو إلغاء بعضها.

(  ريجًا من كّل المهن واال تصاصات في التعويا المهني 0426تكونت العينة من  
 ( منشأًة في سوق العمل من م توف األنشطة والّعاليات االلتصادّية.2074والتقنيم و 

أو ال يعمل أو وتا تصميا االستبانات الموّجهة لو ّريجين حسب حالة ال ريو: يعمل 
 يعمل بغير ا تصاصهم كما تا تصميا أحد النماعج من االستبانات ألرباب العمل في المنشآت.

 ة:اآلتيومن نتالو اإلجابة عن أحد األسلوة المّتوحة لّدا أرباب العمل المقترحات 
  (.831التركي  عو  البرامو المت ّصصة  الهندسّيةم المحاسبةم اإلدارّيةم ...( بتكرار:   -

تدريب الط ب فترة كافية في المنشآت المت ّصصة بإشراف مدربيها في المدرسة أو المعهد  -
 (.831بتكرار:  
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 (.811بتكرار:   مواكبة المناهو لتطورات سوق العمل ومتطوباته -

 (841  ال بالنم...( بتكرار:  اإلدارةم االهتماا ب يادة لدرة الطالب عو  التعامل م  اآل رين -

 (.811جعل المدارس ورش عمل إنتاجّية بتكرار:   -

ومن نتالو اإلجابة عن أحد األسلوة المّتوحة لّدا الط ب من  ّريجي التعويا المهني 
 ة:اآلتيوالتقني المقترحات 

 (.811االهتماا بالجانب العموي و يادة عدد ساعات التدريب العموي بتكرار   -

 (.811تأمين مستو مات التدريب بتكرار   -

األجه ة واآلالت الحديثة والمبرمجة وصيانتها في  التركي  عو  لدرة الطالب في است داا -
 (.0001مجال المهنة التي تعّومها بتكرار  

االهتماا بتأهيل الكوادر التدريبية بما يتناسب م  التجهي ات الحديثة وتطورات سوق العمل  -
 (.841بتكرار  

مة المهنّيةةة بةةي الثانوّيةةات المهنّيةةة الصةةناعّية، "مشةةكالت السةةال (0222اب )الخّطةة دراسةةة -2
 دراسة ميدانّية على مهنة الّلحام والتشكيل بي محابظة حماة"، رسالة ماجستير غير منشورة.

إلةة  تقّصةةي مشةةك ت الّسةة مة المهنّيةةة فةةي مهنةةة الّوحةةاا والّتشةةكيل والتةةي  دراسةةةال تهةةدف
الّش صّيةم  ةتعود إل  كلٍّ من: الطالبم معّومي الحرفم مكان العملم اآللة والعددم معّدات الولاي

 اإلدارة المدرسّيةم المنهاج. والّتحّقق من فرضّيات البحا. 
ت دا االسةةةةتبانة أداة لوبحةةةةام تأّلّةةةةت عينةةةةة البحةةةةا اتّبةةةة  الباحةةةةا المةةةةنهو الوصةةةةّي التحويوةةةةي واسةةةة

( 68( طالب من طة ب الصةف الثالةا الثةانوي فةي مهنةة الّوحةاا والّتشةكيل و 011  العشوالّية من
 :ومن نتالو الدراسة معوا حرفة في المهنة نّسها.

الشةةعور بعةةدا فهةةا الّسةة مة المهنّيةةة % موافةةق عوةة  بنةةد "88.23أجةةاب معومةةو الحةةرف بنسةةبة   -
" وأجةاب الطوبةةة بشةكل كةةاف  لغيةاب الوسةةالل التعويميةة الموضةةحة مثةل فيةةديو أو حاسةب وغيةةرو.

 % موافق عو  هعا البند.65بنسبة 
% موافق عو  بند "مكان العمل مووا باألب رة والغا ات." 88.23أجاب معومو الحرف بنسبة  -

 % موافق عو  هعا البند.64وأجاب الطوبة بنسبة 
% موافةةق عوةة  بنةةد "عةةةدا وجةةود إجةةراءات لوت ّيةةف مةةةن 80.07أجةةاب معومةةو الحةةرف بنسةةةبة  -

 % موافق عو  هعا البند.82الضجيو في مكان العمل." وأجاب الطوبة بنسبة 
المعوومةةات الةةواردة فةةي منهةةاج التةةدريبات "% موافةةق عوةة  بنةةد 61.28أجةاب معومةةو الحةةرف بنسةةبة  -

% 47وأجةاب الطوبةة بنسةبة  "كافيةة . ة غيةرفي سةنوات الدراسةة الثانوّية المهنّية الس مة العموّية حول
 موافق عو  هعا البند.
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م ف حةةظ الباحةةا 1.15كمةةا تةةّا الّتحقّةةق مةةن صةةّحة فرضةةّيات البحةةا عنةةد مسةةتو  داللةةة 
وجود فرق عي داللة إحصالية بين متوسط درجات آراء الط ب وبين متوسط درجات آراء معومي 

ت الّسةة مة المهنّيةةة التةةي تعةةود إلةة  كةةلٍّ مةةن: الطالةةبم مكةةان العمةةلم معةةّدات الحةةرف حةةول مشةةك 
الولايةةة الش صةةّيةم المنهةةاج. كمةةا الحةةظ الباحةةا عةةدا وجةةود فةةرق عي داللةةة إحصةةالية فيمةةا يتعوّةةق 

 بمشك ت الّس مة المهنّية التي تعود إل  كلٍّ من: معّومي الحرفم اآللة والعددم اإلدارة. 

دراسةة  -( "مخرجةات التعلةيم المهنةي التجةاري ومتطّلبةات سةوق العمةل0222) السةّقا دراسة -2
-0221ميدانّية على خّريجي التعليم المهنّي التجةاري بةي محابظةة مدينةة دمشةق خةالل الفتةرة 

 ."، رسالة ماجستير غير منشورة0222

ي ومتطّوبةةةات هةةدفت الدراسةةةة إلةةة  معرفةةة مةةةد  الّتوافةةةق بةةين منةةةاهو التعوةةةيا الثةةانوي التجةةةار 
التعوةةيا الثةةانوي التجةةاري  التةةي تمنةة  التوافةةق بةةين مةةؤّه ت  ةةّريو المعّولةةاتومعرفةةة  مسةةوق العمةةل

المهةارات  ومعرفةةم ومن وجهة نظر أرباب العمل ومتطّوبات سوق العمل من وجهة نظر ال ّريجين
 المطووبة في سوق العمل من وجهة نظر ال ريجين و أرباب العمل.

أّن  المتصةوة بسةوق العمةل المعّولةاتتي توّصوت إليهةا الباحثةة فيمةا يتعوّةق بومن النتالو ال
 من ال ّريجين يرون السبب عدا متابعة ال ّريجين في سوق العمل.  55%

المّتصةةةوة بمنةةةةاهو التعوةةةيا المهنةةةي التجةةةاري مةةةن وجهةةةة نظةةةةر  المعّولةةةاتأّمةةةا بمةةةا يتعوّةةةق ب
غيةةةاب  %41و مضةةةعف مهةةةارة العمةةةل عوةةة  الحاسةةةوب %74 ال ةةةّريجين فكانةةةت النسةةةب كمةةةا يوةةةي:

المتصةةوة بسةةوق العمةةل مةةن وجهةةة نظةةر  المعّولةةاتأ ةةعت  موضةةوع التعوةةيا فةةي مكةةان العمةةل. كمةةا
 %61و متركية  الطوةب عوة  اال تصاصةات التّقنّيةة الحاسةوبّية %88 ة:اآلتيةأرباب العمةل النسةب 

عةدا دراسةة السةوق  %55و معويمّيةةضعف التنسيق بين أصحاب العمل وال ّريجين والمؤّسسات الت
 بشكل فعوّي.

أربةاب  المّتصةوة بمنةاهو التعوةيا المهنةي التجةاري مةن وجهةة نظةر المعّولاتأّما بما يتعّوق ب
عةةدا ا تبةةار الطالةةب فةةي سةةوق العمةةل مّمةةا يجعةةل الطالةةب  %71 ة:اآلتيةةالعمةةل فقةةد أ ةةعت النسةةب 

 العموّي. بعد المنهاج عن الوال  %45و مغير مهتّا بما يتعّومه

دراسةة  ،إدارة المعربة ودورها بي تطةوير التعلةيم التقنةي( 0222) العيساويو زغينين دراسة  -9
 ليبيا. ،ميدانية

هةةدف البحةةا إلةة  تقيةةيا الوضةة  الةةراهن لمةةد  ت التعوةةيا التقنةةي وم رجاتةةهم فضةةً  عةةن 
دراسةةة وتحويةةل أهةةّا ال صةةالص المسةةتجّدة فةةي التعوةةيا التقنةةي بّعةةل الثةةورة المعرفّيةةة الحديثةةة والتةةي 
فرضت مد  الحاجة إل  ضرورة تطوير مد  ت وم رجات التعويا التقني الحالي. ولتحقيق هةعا 
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اسةتقراء نظةري لمّهةوا إدارة المعرفةة والمعوومةات وتقنياتهةا ودورهةا فةي العموّيةة التعويمّيةة  الهدف تاّ 
باإلضافة إل  عةر  أهةّا العناصةر التةي تتكةّون منهةا المؤّسسةة التعويمّيةة النظرّيةة والتقنّيةة الطةاب  

األسةةاتعة وتقييمهةا. كمةا تةّا تصةةميا اسةتبانتين ال تبةار فرضةةيات البحةا وّ عةت األولةة  عوة  عينةة 
( وكةان عةةدد االسةتبانات الصةةالحة  81بةبع  الكويةات والمعاهةةد العويةا بالجماهيرّيةة وعةةدد أفرادهةا  

( استبانةم ووّ عت الثانية عو  عّينةة طوبةة نّةس الكوّيةات والمعاهةد الستقصةاء آرالهةا فةي هةعا 58 
 ( استبانة. 84( وكان عدد االستبانات الصالحة   011وعدد أفرادها   الصدد

نةةةت نتةةةالو البحةةةا عةةةن وجةةةود ع لةةةة طردّيةةةة بةةةين كةةةّل مةةةن الكّةةةاءات العومّيةةةة التعويمّيةةةة بيّ 
والمنةةةةاهو التقنّيةةةةة والبنيةةةةة التحتّيةةةةة لوعموّيةةةةة التعويمّيةةةةة المصةةةةاحبة لومسةةةةتجّدات المعرفّيةةةةة كمتغّيةةةةرات 
 مسةةةتقّوةم وبةةةين جةةةودة التعوةةةيا كمتغّيةةةر تةةةاب م كمةةةا تبةةةّين أّن هنةةةاك ضةةةعف فةةةي مسةةةايرة الكّةةةاءات
والمنةةاهو والبنيةةة التحتّيةةة لومسةةتجّدات المعرفّيةةة بعّينةةة الدراسةةةم هةةعا باإلضةةافة إلةة  ضةةعف نوعّيةةة 

 مد  ت وعمويات وم رجات العموّية التعويمّية بالكّويات والمعاهد العويا محّل عينة الدراسة.  

 حالة للمتدربين عمل برص خلق بي والمهني التقني التدريب دور( "0229)الحّداد دراسة  -12

  .غير منشورة، رسالة ماجستير "األونروا – غزة مجتمع كلية :دراسية

 عمل فرص  وق في والمهني التقني التدريب دور عو  فالتعرّ  ال  الدراسة هعو هدفت
 تحسين عو  تعمل بتوصيات ال روج ومحاولة األونروام – غ ة تدريب كوية في لومتدربين
 وربط والمهنيم التقني التدريب محاور دراسة   ل من وعلك والمهني التقني التدريب وتطوير
 المدربونم المنهاجم المطروحةم الت صصات: "مثل المحاور هعو تحديد في المؤثرة العوامل
 بال صالص المرتبطة أو التدريبم بعد ما  دمات الميدانيم التدريب والمستو ماتم التقنيات

 الدراسيم المجال الت رجم سنة االجتماعيةم الحالة العمرم الجنسم: مثل لومتدرب الش صية
 ".الت صص ال برةم سنوات العملم طبيعة العملم مكان

 عينةآراء  الستط ع االستبانة تواست دم التحويويم الوصّي المنهو الباحثة اعتمدت
 م2116 عاا حت  2113 عاا من األونروا – غ ة تدريب كوية  ريجي من والمكونة الدراسةم

فقط. استبانة  311استرداد وتا 0626 البالغ الدراسة مجتم  من اً  ريج( 300  عددها بوغ والتي
 المدربينم المنهاجم الت صصاتم: من كل بين احصالية داللة عات ع لة وجود نتالوال أظهرت
 لومتدربين عمل فرص و وق التدريب بعد ما  دمات الميدانيم التدريب والمستو ماتم التقنيات

 التدريب محاور أن تبين ولد. ا2116 حت  ا2113 العاا من األونروا – غ ة تدريب كوية في
 بعد ما  دمات عدا فيما مرتّعة مستويات عات كانت الدراسة في اعتمدت التي والمهني التقني

 .المبحوثين من استجابات ألل عو  حصوت التي التدريب
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بةةرامج التةةدريب المهنةةي بةةي إعةةداد المةةوارد البشةةرّية  ( "تقيةةيم واقةةع0229) دراسةةة النسةةور -11
 محابظة البلقاء" -الالزمة لسوق العمل األردني دراسة ميدانية

هةةةدفت الدراسةةةة إلةةة  تقيةةةيا والةةة  بةةةرامو التةةةدريب المهنةةةي وأثةةةرو فةةةي إعةةةداد المةةةوارد البشةةةرّية 
ريب المهنةةي كّمةةًا ال  مةةة لسةةوق العمةةل األردنةةيم وعلةةك مةةن  ةة ل التعةةّرف عوةة  طبيعةةة بةةرامو التةةد

ونوعًا في المكان المحّدد لودراسةم اعتمدت الدراسة المنهو الوصّي التحويوي واسةت دمت االسةتبانة 
( إدارّيةةًا مةةن المسةةؤولين عةةن تنّيةةع بةةرامو التةةدريب 48أداًة لوبحةةام أّمةةا عينةةة الدراسةةة فقةةد شةةموت  

بالشةةمولّية بمتوسةةط حسةةابي لةةدرو  المهنةةيم وكةةان مةةن النتةةالو: أّن محتةةو  البةةرامو التدريبّيةةة يتصةةف
تتصةةف البةرامو التدريبّيةةة بالدلّةةةم  نّسةهما القيمتينبةةم وبأّنةةه و 1.736وبةانحراف معيةةاري لةدرو  3.70

وبانحراف  3.27وأّن البرامو التدريبّية تساها في تحّي  الموهوبين والمبدعين بمتوسط حسابي لدرو 
توصةةوت الدراسةةة إلةة  رفةة  الّرضةةية الصةةّرّية ولبةةول الّرضةةّية البديوةةة  م كمةةا1.818معيةةاري لةةدرو 

التةةةي تةةةنص عوةةة  أّنةةةه توجةةةد ع لةةةة إيجابّيةةةة عات داللةةةة إحصةةةالّيةم بةةةين بةةةرامو التةةةدريب المعتمةةةدةم 
عداد الموارد البشرّية ال  مة لسوق العمل األردني عند مستو  داللة   .1.15وا 

 ريب الميداني وآليات التعاون مع سوق العمل"( "آليات التد0229دراسة حسونة ) -10
إلةةة  تقيةةةيا فعاليةةةة إدارة التةةةدريب الميةةةداني العموةةةي فةةةي مؤسسةةةات التعوةةةيا  الدراسةةةة تهةةةدف

 توالتةةدريب المهنةةي والتقنةةي فةةي األراضةةي الّوسةةطينية وآليةةات التعةةاون مةة  السةةوق المحوةةيم اعتمةةد
عو  مراجعة أها األدبيات في هعا الموضوعم باإلضافة إل  استمارة تةا تصةميمها لتغطةي  الدراسة
م و عت عو  مجموعة من الكويات المهنية التقنية في الضّة الغربيةة لوتعةرف عوة  الدراسةأهداف 

آليةةةات إدارة التةةةدريب العموةةةي الميةةةداني لهةةةا. وكةةةان مةةةن نتةةةالو المحةةةور األول ل سةةةتبانة الةةةعي هةةةو 
  اإلعداد والت طيط لوتدريب الميداني: مرحوة

% 86.7توجةةةد آليةةةة موثقةةةة توضةةةح كيّيةةةة تو يةةة  الطوبةةةة عوةةة  أمةةةاكن التةةةدريب الم توّةةةة بنسةةةبة  -
 موافق وموافق بشدة.

توجةد تعويمةةات مكتوبةةة تةةو ع عوة  الطوبةةة لبةةل بةةدء عمويةةة التةدريب توضةةح لهةةا أهةةداف التةةدريب  -
 % موافق وموافق بشدة.81بنسبة  ء العموية التدريبيةوتعطيها تعويمات عامة حول أدالها أثنا

% أيضةًا 81بنسةبة  ُيطوب من الطوبةة تعبلةة دفةاتر يوميةة يوضةح فيهةا اإلنجةا  اليةومي لوتةدريب -
 موافق وموافق بشدة.

 % من الت صصات ال تجتم  م  الطوبة بعد التدريب وتكتّي بتقاريرها.21 -
 التدريب وبعضها يعتمد ع مة ناجح/راسب. تعتمد بع  الكويات الع مات لمسالات -
 % من الت صصات ال تنّع امتحانًا لوطوبة بعد االنتهاء من عموية التدريب. 61 -
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التربيةةة  كتةةب بةةي التطةةوير مالمةةح وجةةود تقةةدير (: "درجةةة0229البركةةات )و جوارنةةة  دراسةةة -12
 نظةةر وجهةةة مةةن األردنيةةة بةةي المةةدار  األولةةى الثالثةةة األساسةةية للصةةفو  المهنيةةة المقةةررة

 المعلمين."
 ةالتربيةة المهنّية كتةب فةي التطةوير م مةح وجةود تقةدير درجة استقصاء إل الدراسة  هدفت

 توةةةك نظةةةر معومةةةي وجهةةةة مةةةن األردنيةةةة المةةةدارس فةةةي األولةةة  الث ثةةةة األساسةةةية لوصةةةّوف رةالمقةةةرّ 
 شةةةموت  مسةةة مجةةاالتفةةي  و عةةت فقةةرة( 68  مةةةن مكونةةة اسةةتبانة الباحثةةان واسةةت دا. الصةةّوف
 بعةةد وعلةةك مالّنةةيّ  ةم واإل ةةراجالتقويمّيةة واألسةةلوة المحتةةو م عةةر  وأسةةووب والمحتةةو م األهةةدافم

 .وثباتها صدلها من التأكد
 إربةد تربيةة مديريةة األول  في الث ثة األساسية الصّوف من معومي الدراسة مجتم  نتكوّ   

 (087  مةن مكونةة عشةوالية عينةة منةه وا تيةرت ومعومةةم معوًمةا( 547  بوةغ عةددها العين األول 
 .معوًما ومعومة

التربيةةة  كتةةب فةةي التطةةوير لم مةةح الصةةف معومةةي تقةةديرات أن إلةة  الدراسةةة نتةةالو أشةةارت
 عات داللةةةة فةةةروق وجةةةود عةةةدا وتبةةةين. البحةةةا مجةةةاالت جميةةة  عوةةة  كبيةةةرة بدرجةةةة جةةةاءت المهنيةةةة

 الجةنس لمتغيةر إحصةالية تعة   داللةة عات فةروق ووجود التدريسيةم ال برة لمتغير تع   إحصالية
 .التربية ودبووا البكالوريوس يحموون درجة العين لصالح العومي المؤهل ولمتغير العكور لصالح

(: المشةةكالت التةةي يواجههةةا مدرسةةو التربيةةة الفنّيةةة 0212السةةعايدة والقحطةةاني ) دراسةةة -14
 العربية السعودّية والحلول المقترحة لها. والمهنية للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة بي المملكة

مدرسةةو التربيةةة الّنّيةةة والمهنيةةة  المشةةك ت التةةي يواجههةةاعةةن  الكشةةف الدراسةةة إلةة  هةةدفت
لومرحوة المتوسطة من وجهة نظرهام وتحويل هعو المشك ت والتراح الحوول المناسبة لهةا. تكونةت 

( مةةةن معومةةةي التربيةةةة الّنّيةةةة والمهنّيةةةةم ولةةةد جمعةةةت البيانةةةات باسةةةت داا 318عينةةةة الدراسةةةة مةةةن  
 استبانة تأّكد الباحثان من صدلها وثباتها.

النتالو أّن معومي التربية الّنية والمهنية لومرحوة المتوسطة يعانون مشك ت تعةود أظهرت   
 ةإل : المنهاجم والتأهيل العومي والمسوكيم وت طيط التعويا والتعّوام وتنظيا التعوةيا والةتعّوام والبيلة

دارة الصةةةةةف و المدرسةةةةةية واإلدارةم واال تبةةةةةارات والتقةةةةةويام والطوبةةةةةة واإلشةةةةةراف التربةةةةةوي اإلرشةةةةةاد م وا 
بةةةين  1015المهنةةةيم ودلّةةةت النتةةةالو عوةةة  فةةةروق عات داللةةةة إحصةةةالّية فةةةي تقةةةدير المشةةةك ت عنةةةد 

 المعومين والمعوماتم إع كان المعومون أكثر مواجهة لتوك المشك ت. 
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 دراسةة العربةي الةوطن بةي ومشةكالت  والتقنةي المهنةي التعلةيم واقةع"( 0210راسة حلبي )د -12

 ."(السورية العربية الجمهورية حالة)
فةي  والتقنةي المهنةي التعوةيا يواجههةا التةي والتحةدياتهدفت الدراسة إلة : معرفةة المشةك ت 

ولةد  مالعمةل وسةوق والتقنةي المهنةي التعوةيا م رجةات بةين التبادليةة الع لةةومعرفةة  مالةوطن العربةي
( 025مةنها  من طوبةة التعوةيا المهنةي فةي محافظةة إدلةب كّوهةام ( طالبًا 211بوغت عينة البحا  

  بّينت النتالو:  من طوبة التعويا المهني النسوي. (75طوبة التعويا المهني الصناعيم و  من
 عدا رغبة الكثير من الطوبة في االنتساب إل  هعا النوع من التعويا. -

فةةي  ي والتقنةةي مةةن حيةةا مّهومةةه ودوروجهةةل الطوبةةة والكثيةةر مةةن أبنةةاء المجتمةة  بةةالتعويا المهنةة -
 التوجيه واإلرشاد المهني. ببناء المجتم م بسبب غيا

 م ءمةةةة عةةةدا إلةة  باإلضةةةافة لومهنةةةةم العموةةي بةةةالوال  ةالدراسةةةيّ  لومنةةاهو وثيةةةق ارتبةةةاط يوجةةد ال -
 عوةةة  المهنةةةي التعوةةةيا  ةةةريو لةةةدرة عةةةدا وبالتةةةالي العمةةةلم سةةةوق الحتياجةةةات التعويميةةةة البةةةرامو
 .الحر العامل م  المنافسة

 بةي العمةل سةوق ومتطلبةات الصةناعي الثةانوي التعلةيم مخرجةات( "0214) دراسة البنةدي -16 

  رسالة ماجستير غير منشورة. "،جاً ذأنمو  الكبرى المحلة بمدينة المستفيدة المؤسسات مصر،

   هدفت الدراسة إل :

 المعرفةة مجةال فةي العمةل سةوق ومتطوبةات الصةناعي التعوةيا م رجات م ءمة مد  فتعرّ  -

 .العموية المهارات مجالو  العهنية المهارات مجالو  والّها

 لو ةريو النةوعي المسةتو  جةودة حيةا مةن الصةناعي التعوةيا م رجةات م ءمةة مةد  تعةّرف -

 .العمل سوق ومتطوبات

 .العمل سوق ومتطوبات يوال رّ  مهتعوّ  ما تطابق مد  رصد -

 سةوق ومؤسسةات الصةناعي الثةانوي التعوةيا مؤسسةات بةين الشةراكة دور عوة  الضةوء إلقةاء -
 .العمل بسوق الصناعي الثانوي التعويا م رجات ربط في العمل

 ومشرفي المصان  ومديري األعمالم أصحاب إل  موجهة األول تّا بناء استبانتين: 
 الثانوي التعويا  ريجي توظيف عن ولينؤ المس والمهندسين الّنية األلساا ورؤساء اإلنتاج

 ت دا محاور لعدة باإلضافة ال ريجون عويها حصل التي المهارات في لمعرفة آرالها الصناعيم
لمعرفة  أنّسهام الصناعي الثانوي التعويا  ريجي إل  موجهة الثانية االستبانةو  .نّسه الموضوع
 .عويها حصووا التي المهارات فيآرالها 

   ل سنوات الث ا نظاا الصناعي الّني التعويا  ريجي عو  الدراسة هعو التصرت

 من (87  من الدراسة عينة تكونتا. 2103ا إل  عاا 2113 عاا من األ يرة العشر السنوات
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 الثانوي التعويا  ريجي من( 222 و الكبر م المحوة بمدينة المصان  يؤولومس األعمال رجال

 ومن النتالو التي توّصوت إليها الدراسة: .الكبر  المحوة بمدينة الصناعي
 تبين كما مسنوات الث ا نظاا الصناعي الثانوي التعويا  ريجي مهارات بع  في ضعف وجود

 م  االتساق ضعف أهمها المشك تم من كثير من يعاني الصناعي الثانوي التعويا أنّ  الدراسة نتالو

 العمل سوق متطوبات عن العاموة القو  و ارة من إحصالية بيانات توافر وعدا العملم سوق متطوبات

 .المصري المجتم  في التصني  لحركة ال  مة الصناعية الّنية الت صصات في

 اآللي والحاسب االنجوي ية الوغة مهارات في لو ريجين النوعي المستو  ضعف الدراسة نتبيّ كما 
   .بالمهن المرتبطة

 مة  التبةادلي التعوةيا ومشةروع المة دوجم والتةدريب التعويا بمشروع االهتماا عو  الدراسة دتأكّ 
 لتحقيةق وعلةك المشةروعاتم هةعو مثةل فةي  والتوّسة ةمدورّية بصةّة   وم رجاتهمةا لبرامجهمةا تقةويا   عمةل

 مةن جة ء جعل أهمية عن الدراسة كشّتكما  .العمل سوق ومؤسسات التعويمية المؤسسات بين الربط

 .واإلنتاج العمل موال  في لوط ب العمويّ  التدريب



 22 : الدراسات السابقةالفصل الثاني

 

 األجنبّية الدراسات ثانيًا:

( " التلمذات الصناعّية المسجلة: يمكةن لليةد العاملةة 1001) سيكيورد آر نيلسون دراسة: -1
 أن تعمل أكثر للّتوّسع بي مهن جديدة".

Sigurd R.Nilsen (2001) "Registered Apprenticeships: Labor Could Do 
More to Expand to Other Occupations"                                                 

دفت الدراسة إل  تحديد جهود لسا العمل في الواليات المتحدة لتوسي  التومعة ه 
يضاح عوالق بناء برامو التومعة الصناعّية في مجاالت تومعة  مالصناعية بإحداا مهن جديدة وا 

 غير تقويدّية مثل التكنولوجيا العالية والتكنولوجيا الحيوية.
  من النتالو التي توّصوت إليها الدراسة:

لا يحدد العمال المهن الجديدة بشكل منهجي لبرامو التومعة الصةناعية والتةي تسةتطي   -
ولةةا ينجحةةوا فةةي تقويةةل اهتمامةةات أربةةاب  متجيب لحاجةةات العمةةال مةةن المهةةاراتأن تسةة

 العمل حول متطوبات التومعة الصناعّية نتيجة التوّس  البطيء في مهن جديدة.
كانةةت اهتمامةةات أربةةاب العمةةل متةةرّددة حةةول االلتةة اا ب يةةادات األجةةور والرواتةةب التةةي  -

 تتطّوبها أنظمة التومعة الصناعّية.

ولةا  مانات العمل لوتومعة الصةناعّية غيةر منسةجمة مة  أنظمةة بعة  الواليةاتلاعدة بي -
تكن لادرة عو  لياس تطّورها في توسي  التومعة الصناعّيةم وليست لةادرة عوة  تحديةد 

 ومشاركة نجاحاتها م  إمكانّيات الممّولين بسهولة.

عّمةال بمهةارات التدريب فيها عوة  تطةوير ال تّا تحديد ستة برامو تومعة صناعّية ساعد -
  اّصة مطووبة من لبل الصناعة.

( "برص وموانةع التلمةذة المهنّيةة أمةام 0221) دراسة جون يي، كارولين جونز، ساندرا توم -0
 الشباب المهاجرين بي منطقة تورونتو الشهيرة"

Jun Yee, Carolyn Johns, Sandra Tam (2001) "Apprenticeship 
Opportunities and Barriers for Immigrant Youth in the Greater Toronto 
Area"     

  :اآلتية هدفت الدراسة إل  اإلجابة عن األسلوة
 ما الّرص والتحّديات أماا الشباب المهاجرين لووصول إل  التومعة المهنّية  -0
عا كانت كعلك فوماعا  بهل التومعة المهنّية هي ال يار األلّل إغراء لوشبا -2  المهاجرين  وا 

 يمكن أن ُتحسَّن فرص التومعة المهنّية أماا الشباب المهاجرين    كيف -3
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أجريةةت هةةعو الدراسةةة فةةي كنةةدا واسةةت دمت الطةةرق الكمّيةةة والنوعّيةةة فةةي البحةةا وتضةةّمنت 
 أدوات البحا المقابوة واالستبيان.

  أشارت النتالو إل :
ُتظهةر كة  الّةرص التدريب في التومعة المهنّيةة هةو اسةتراتيجية سةوق العمةل لوشةباب التةي  -0

 والموان  أماا الشباب المهاجرين.
 وجود معاناة التقّبل الثقافي وهي عامل هاا يجب أن يواجهه الشباب المهاجرون. -2

ع وة عو  الموان  التي تحةّد مةن  مهناك مستويات من الموان  تظهر وي داد االهتماا بها -3
امن فةةةي التةةةدريب فةةةي التومةةةعة الةةةد ول والتةةةدّرب فةةةي التومةةةعة المهنّيةةةة رغةةةا كةةةّل النجةةةاح الكةةة

 المهنّية.

تتضّمن بع  الموان : تجربة العمل الكندّية والتقييا االعتمادي والمعرفة بالتومةعة المهنّيةة  -4
 ولضايا الّوغة والتميي .

األهةةدا  المدركةةة لبةةرامج التلمةةذة " (0224) دراسةةة ريمونةةد أمةةايي وجةةودون أ. أموبونمةةوان -2
  ".جانب الطريق وسط غرب نيجيرياالميكانيكية المقامة على 

Raymond Uwameiye and Godwin O. Omofonmwan (2004) "The 
perceived objectives of roadside mechanic apprenticeship programs in 
mid-western Nigeria"  

يةق هدفت الدراسة إل  تحّري أهداف برامو التومعة عات المهن الميكانيكية عو  جانب الطر   
وسةةط غةةرب نيجيريةةا مةةن  ةة ل اإلجابةةة عوةة  سةةؤال البحةةا: مةةا األهةةداف المدركةةة لبةةرامو تةةدريب 

ة: ال توجةد ع لةة اآلتيةالتومعة الميكانيكّية عوة  جانةب الطريةقم ومةن  ة ل التحقةق مةن الّرضةّية 
عات داللةةةةة إحصةةةةالّية بةةةةين وجهةةةةات نظةةةةر المةةةةدّربين وبةةةةين وجهةةةةات نظةةةةر المتةةةةدّربين فةةةةي التومةةةةعة 

 .1.15انيكّية عند مستو  داللة الميك
تمت الدراسة في نيجيريا وتألف المجتم  األصوي من كةّل المةدربين والمتةدّربين فةي بةرامو 

  Delta دلتاو Edo التومعة الميكانيكّية عو  جانب الطريق وسط غرب نيجيريا من واليتي إيدو
متةةةدّرب مةةةن  (21 مةةةدرب و (05  تةةةّا اعتمةةةاد االسةةةتبانة أداًة لوبحةةةا وتةةةّا تجريبهةةةا عوةةة  عّينةةةة مةةةن

 الت ميع من غير العّينة الم تارة مّرتين بّاصل أسبوعين وتّا الحصول عوة  معامةل ارتبةاط بقيمةة
 1.78). 

ولةةةد أظهةةةرت النتةةةالو أّن أهةةةّا أربعةةةة أهةةةداف مدركةةةة مةةةن لبةةةل المسةةةتجيبين لبةةةرامو التومةةةعة 
 الميكانيكّية.أن يكتسب المهارات  -0الميكانيكّية عو  جانب الطريق كانت: 

 أن يقّدا فرصة تدريب لبل التوظيف. -2                                      
 أن يغرس االنضباط بين الشباب. -3                                      
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 أن يقّدا فرصة لوع لات الش صية. -4                                      
 :                   اآلتية فقد تّا ترتيبها تنا لّيًا كأّما األهداف األلّل أهميّ 

 أن يكتسب االّتجاو المهنّي. -0
 أن يقّدا فرصة لترلية المعوومات والمهارات. -2

 أن يكسب المعرفة األساسّية لتقدا أبعد من علك. -3

توجةةةةد ع لةةةةة عات داللةةةةة ولةةةةد تةةةةّا التحقّةةةةق مةةةةن الّرضةةةةّية ولةةةةا تثبةةةةت صةةةةحتها فوجةةةةد أّنةةةةه: 
وجهةةات نظةةر المةةدّربين وبةةين وجهةةات نظةةر المتةةدّربين فةةي التومةةعة الميكانيكّيةةة عنةةد  إحصةةالّية بةةين
 .1.15مستو  داللة 

  "التمّهن واالنحدار بي التعليم المهني بي إنكلترا"( 1004) دراسة جيو  هيورد -4 

Geoff Hayward (2004) "Vocationalism and the decline of vocational 
learning in England" 
هدفت هعو الدراسة التي أجريت في انكوترا إل  معرفة مد  نجاح اإلص حات عو  

دعا المهارات المهنّية والتقنّية المتوّسطة  ةالتعويا المهني في اجتماع أهداف السياسة التوأمّية ل ياد
   و يادة احتواء الطوب االجتماعّي.

أظهرت النتالو من   ل التحويل الوصّي أّنه عو  مد  السنوات العشرين األ يرة أّن 
وأّن معّدالت المشاركة  مسنة 61-61إنكوترا شهدت إعادة بناء أساسّية لومهن التربوّية ألعمار 

وعند هعا الحّد استقّرتم  عيناتا دادت بشكل  كبير في منتصف الثمانينات وحت  أوالل التس
ا السياق كان هناك  يادة كبيرة في نسبة الشباب العين التحقوا بالتعويا عي التّّرغ وضمن هع

بسبب التراج  المستمر باالشتراك في طرق األنظمة الثنالّية بين  ؛الكامل بدون لطاع العمل
 القطاع التعويمي ولطاع العمل والممّولة من الحكومة وأرباب العمل.

في النظاا الثنالي بين القّطاع التعويمي وسوق العمل أظهر أّن لّوة من  ةإّن تراج  المشارك
 ا.6191مقارنة م  عاا  2002المتعّومين ارتبطت وظيّّيًا بالتعويا المهني في عاا 

أسا  الكفاية: تصّورات مختلفة بةي على  ( "التدريب المبني0226) دراسة: سيلكي هيلوك -2
 أستراليا وألمانيا"

Silke Hellwig Department of Economics University of Konstanz, 
Germany (2006) "Competency-based training: different perceptions in 
Australia and Germany"  

هةةدف البحةةةا إلةةة  اكتشةةةاف اال ت فةةةات والتشةةابهات فةةةي أنظمةةةة التعوةةةيا المهنةةةي أال وهةةةو 
المبنةةي عوة  أسةاس المهةنم عةةن طريةق مقارنةة متعةةّددة النظةاا المبنةي عوة  أسةةاس الكّايةة والنظةاا 

  المستويات بين أنظمة التعويا المهني في ألمانيا وأستراليا. 
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 ومن النتالو النهالّية لومقارنة:
صةةورة متباينةةة تمامةةًا فةةي ال ةةواص ال تةة ال تتطةةور فةةي أنظمةةة التعوةةيا المهنةةي لكةة   هنةةاك -

البوةةةةةدين مةةةةةن  ةةةةة ل تحويةةةةةل التصةةةةةورات الم توّةةةةةة لنظةةةةةاا التةةةةةدريب المبنةةةةةي عوةةةةة  أسةةةةةاس 
  (CBT)الكّاية

باعتبةةةار المسةةةتو  السياسةةةي والتنظيمةةةي: هنةةةاك انتقةةةاد كبيةةةر لومةةةد ل المبنةةةي عوةةة  أسةةةاس  -
 يات التعوا والتربية والقضايا الهيكوية واإلدارية أيضٌا.الكّاية فيما يتعوق بنظر 

طّبق المد ل المبني عو  أساس الكّاية بشكل واس  واالنطباعات عنه  باعتبار التطبيق: -
 كانت إيجابية تمامٌا.

 (CBT)التدريب المبني عوة  أسةاس الكّايةة طالب أغوبّية أصحاب المهن بأن ينج  نظاا -

 ة التي يموكونها.وها يقّدرون المرون ألجوها

ونةادرٌا  ميكتسب العمال المهنيون في ألمانيا مؤّه تها األول  مةن  ة ل التومةعة الصةناعية -
ما ينتقوون إل  مهن أ ر  م توّة تمامًا عن األول م وبالتالي فةإّن هيكوّيةات نظةاا التعوةيا 
األلمةةاني يمكةةن أن تقةةّدا مةةؤّه ت رفيعةةة ومعتةةرف بهةةا عوةة  الصةةعيد الةةوطنيم لكةةن تقةةديا 

    .التعوا مد  الحياة ما ال مت ّوّاً 

و، مةةةةةةةةةاري هيةةةةةةةةةوز                   أوجةةةةةةةةةيال، هيلةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةونتير  -ديةةةةةةةةةل-دراسةةةةةةةةةة: روزانةةةةةةةةةا بيريةةةةةةةةةز -6
  ( "معربة المهنة من تالمذة التلمذة المهنية السابقين"0226)

Rossana Perez-del-Aguila, Helen Monteiro, Maria Hughes(2006) 
"career paths of former apprentices"   

في إنكوترا إل   (LSDA  هدفت هعو الدراسة التي لامت بها وكالة تطوير التعّوا والمهارات
التحري عن كّل ما يتعّوق بالمهنة التي تعّومها ت ميع التومعة المهنّية بعد أن أتّمةوا تةدريبها والمةد  

  العي وصووو بّضل طريقة التدريس المؤّثرة في نجاحها المستقبوي.
 أظهرت النتالو أّن:و  تّا است داا االستبانة والمقابوة كأداتين لوبحا.

 السابقين في التومعة ظّووا م  أرباب عموها األصوّيين.معظا الت معة  -
( لمسةةةح القةةةو  العاموةةةة أّن الت ميةةةع LSDA  وكالةةةة تطةةةوير الةةةتعّوا والمهةةةارات أشةةةار تحويةةةل -

السةةابقين يمكةةن أن يكونةةوا عوةة  األرجةةح أصةةحاب مهةةن حةةّرة أكثةةر مةةن نظةةرالها فةةي غيةةر 
 التومعة المهنّية.

المهنّية استمّروا في العمةل ضةمن لطةاعها الش صةي  عو  الرغا أّن معظا ت ميع التومعة -
 فإّنها ليست حالة عاّمة فقد ينتقوون إل  عمل آ ر.

قد أّن االتصال يجب أن يكون المهارة األساسّية األكثر أهّمّية ألنه يعطي الثقة والقدرة اعتُ  -
مهارات وُنظر إل  المست دمين القدام  العين يّتقرون إل  ال ملوحصول عو  تعّوا إضافيّ 
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عوةة  فرصةةة تةةدريب  االرليسةةّية عوةة  أّنهةةا يجةةب أن يكونةةوا فةةي حرفةةة أدنةة  أو أن يحصةةوو 
 إضافي.

هناك حاجة لبناء الع لة بين الت ميع ورّب العمل أثناء التدريب لومواءمة بين الطموحات  -
 والّرص. 

دراسة برنامج الخريجين والمؤسسات:  (0226) عبد الباري درّة ونادر مريان دراسة -2
  تقويمّية

Abdel Bari Durra & Nader Maryyan (2006) the Graduate Enterprise 
Program (GEP): An Evaluation Study   

 إل  تقويا برنامو ال ّريجين والمؤسسات العي ترعاو إجادة  هدفت الدراسة
      Euro Jordanian Action for the Development of Enterprise (EGADA)    

أي العمل األوربي األردني المشتركم من حيا معرفة إمكانية تشغيل هؤالء ال ّريجين وتقييا مد  
رضا األطراف المتعاموة م  البرنامو وبحا إمكانية  يادة عدد الت صصات التي يمكن ل ريجيها 

 ل في المؤسسات األردنية.أن يوتحقوا لوعم
ا 2112 هعا البرنامو نتيجة عمل أوربي أردني مشترك بدأ من تشرين الثاني عاا إنّ 

 ّريجًا ممن انتسبوا لهعا  328ام بوغ عدد ال ريجين 2116عاا  وانته  في كانون الثاني
 اركت فيهوعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ش م بيراً  081وعدد ال براء فيه  مالبرنامو
 .    مؤّسسة 006

نت المؤسساتم وبيّ من  51من ال براء و 08من ال ريجين و 011عت استبانة عو  و ّ 
النتالو أن البرنامو يعّد ناجحًا اعتمادًا عو  نتالو التحويل النوعي والكمي لكل المسوحات التي 

ا األكاديمي وسوق و عت فيها االستباناتم وأّن البرنامو عمل عو  تقويص الّجوة بين التعوي
العملم وأّن النجاح باالنتقال من التعويا األكاديمي إل  سوق العمل يتحّقق بتقوية التعاون بين ك  

 الجانبين.   

التلمةةةذة الصةةةناعّية وآراء  "(0222دراسةةةة: جةةةوز مسةةةكو ونهةةةي نجةةةين وجةةةون سةةةاوندر  ) -2
 ."الشباب

Jose Misko, Nhi Nguyen and John Saunders(2007)  
"Doing an apprenticeship: What young people think" 

  NCVERالتعويا المهني  األبحا يهدفت الدراسة التي لاا بها المرك  الوطن
National Centre for Vocational Education Research  

التومةةةةعة إلةةة  تحديةةةد العوامةةةةل التةةةي تةةةةؤّثر عوةةة  األفةةةةراد لكةةةي يقةةةةّرروا أو ال يقةةةّرروا العمةةةةل بأسةةةووب 
 الصناعية عات الحرف التقويدّية في أستراليا.
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/ طالبةًا مةن 0611/ توميةعًا مةن ت مةعة التومةعة الصةناعّيةم و/811تأّلّت عّينة البحا من/
  ط ب الثانوّية في السنوات الث ثة: العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.

السةةتبانة أداًة لوحصةةول عوةة  اعتمةةد البحةةا عوةة  المةةنهو الوصةةّي التحويوةةيم واسةةت دمت ا
مةةن عّينةةة الطةة ب أجةةابوا عوةة  عبةةارة "أردت أن  %22.8المعوومةةاتم وكةةان مةةن نتةةالو البحةةا أّن 

مةةةن عّينةةةة ت مةةةعة التومةةةعة الصةةةناعّية ضةةةمن لالمةةةة  %24.0أعمةةةل هةةةعا النةةةوع مةةةن العمةةةل" مقابةةةل 
 ت معة التومعة الصناعّية.األسباب الرليسّية ال تيار التومعة الصناعّية من لبل الط ب ومن لبل 

مةةن عينةةة الت ميةةع عوةة  عبةةارة "بمهنةةة أنةةا  %21.4مةةن عّينةةة الطةة ب مقابةةل  %00.2كمةةا أجةةاب 
أسةةتطي  دالمةةًا الحصةةول عوةة  عمةةل"م أّمةةا عبةةارة "التومةةعة الصةةناعية متاحةةة لةةي تمامةةًا" فقةةد أجةةاب 

س جّيةد لحةرف أ ةر " فقةد وعبارة "المهنة أسا %6.6والت ميع بنسبة  %1.8عويها الط ب بنسبة 
 .%6.6والت ميع بنسبة  %02.6ها الط ب بنسبة نأجاب ع

 كما كشّت الدراسة األسباب التي ال تدعو ل شتراك في التومعة الصناعّية ومنها:
 الدف  غير الكافي لوت ميع ولمدّربيها. -
 لّوة المعوومات ولّوة الترويو والدعاية لوحرف ولوّوالد المستقبوّية. -

 التدريب المطووب.طول  -

 ظروف العمل الضعيّة وغير المناسبة.      -

( "اكتشا  اإلبداعّية بي التلمذة المهنّية من 0222بيليب كرولمان وبيلك  رونر ) دراسة: -9
 خالل النوعّية والتكالي " 

Philipp Grollmann, Felix Rauner (2007) "Exploring Innovative 
Apprenticeship Quality and Costs"  

إلة  إظهةةار أّن نوعّيةةة الةتعّوا فةةي التومةعة المهنّيةةة فةةي ألمانيةا يمكةةن أن ت يةةد  ةهةدفت الدراسةة
  بدون رف  الكوف تحت ظروف معّينة.

/ 24الدراسةةةة منهجّيةةةة دراسةةةة الحالةةةةم إع تةةةّا دراسةةةة حالةةةة واحةةةدة مةةةن أكثةةةر مةةةن / اعتمةةةدت
  حالةم عو  اعتبار أّن هعو الحالة تتعّوق نتالجها بالحاالت األ ر .

تّا است داا أداتين لوبحام األول  عبارة عن أداة تقييا عاتي لوطالبم والثانية عبارة عةن أداة تقيةيا 
 الكوّة. -منّعةتساعد الشركات في حساب: ال

تةةّا صةةياغة كافّةةة المؤّشةةرات التةةي تةةدّل عوةة  النوعّيةةة فةةي التومةةعة المهنّيةةة وفةةق أّن الةةتعوا فةةي أثنةةاء 
 :اآلتيإجراء عمويات العمل المنتو هو  اّصة رليسّية في التومعة المهنّية. ولعلك تّا اإلجراء 

تّكيةةر جّيةةد مةةن  ةة ل  جعةل الت ميةةع ينهمكةةون فةةي تأديةة الحاجةةات المطووبةةة مةةنها إلتّبةاع -
يرض  عنها ال بون  ؛والمبني عو  درجة عالية من االستق لّية مالتعّوا المنطقي المتسوسل

 في عموّية الشغل.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Grollmann+Philipp%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Rauner+Felix%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=apprenticeship&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80201ab5&accno=EJ776691&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=apprenticeship&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80201ab5&accno=EJ776691&_nfls=false
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ت ويد الت ميع بمقياس نوعّية يتعهدون باست دامهم وهو هاا لومهنة والشركة وُيعةّد أساسةًا   -
 ة أي الهدف النهالي لوتعّوا. في لياس درجة المسؤولّية والنوعّية والكّايات المهنيّ 

أظهةةرت النتةةالو أّن النوعّيةةة فةةي التومةةعة المهنّيةةة يمكةةن أن تتحّسةةن بةةدون ال يةةادة فةةي الكوّةةة متحّديةةًة 
 االلتصادّيات الك سيكّية لوتومعة المهنّية.

 الترحت الدراسة:
ولكةي  مّيةةالدمو المكّثف لوتةدريب فةي أثنةاء إجةراء عمويةات العمةل المنةتو فةي التومةعة المهن -

يتحّول علك إل  نوعّية ينبغي اعتبار المهّمات المعّقدة أنها شيٌء  الٌد عوة  منهةاج التومةعة 
 المهنّية.

اعتمةةةاد نظةةةرة جديةةةدة لكوةةةف التومةةةعات المهنّيةةةة تكةةةون مثةةةار اهتمةةةاا البةةةاحثين والمةةةدراء مةةة   -
 االهتماا بالتدريب في التومعة المهنّية.

المنفعة للتلمذات المهنية والمؤّهالت  -تحليل الكلفة"  (0222دراسة: ستيفن مكلنتوش ) -12
 "المهنّية األخرى

Steven Mclntosh (2007) "A Cost-Benefit Analysis of Apprenticeships 
and Other Vocational Qualification"  

ة هةةعو الدراسةةة إلةة  تقيةةيا فاعويةةة كوّةةة التةةدريب فةةي التومةةعة المهنّيةةة ومقارنتةةه بّاعويةة هةةدفت
  الكوّة ألشكال أ ر  تقّدا مؤه ت مهنية في المموكة المتحدة.

 وكان من نتالو الدراسة:
إلةة  التومةةعات المهنّيةةة الحديثةةة مةةن  2114/ 5تكشةةف التقةةديرات بةةأّن أجةةرًا كبيةةرًا يعةةود فةةي  -

م مقارنةة مة  األفةراد الةعين مةؤهوها 2عند المسةتو   %06و 3عند المستو   %08حوالي 
هةةعا أّن الطوةةب  عوةة  التةةوالي.  يعنةةي 2أو  0أو عنةةد المسةةتو   2األعوةة  عنةةد المسةةتو  

عوةة  التومةةعات المهنّيةةة الحديثةةة ي يةةد عةةن العةةر م لةةعلك يمكةةن أن ي تةةار أربةةاب العمةةةل 
أّن نسةةبة مةةن عالةةدات  األكثةةر لةةدرة ومهةةارة مةةن طةةابور المتقةةّدمين لوتوظيةةفم ويعنةةي هةةعا

األجةةر هةةعو ربمةةةا تكةةون بسةةةبب اال ت فةةات فةةةي المقةةدرة بةةداًل مةةةن أثةةر التةةةدريب نّسةةه فةةةي 
 التومعة المهنّية.

عنةةدما يّةةّرق التحويةةل مةةا بةةين الرجةةال والنسةةاءم فةةإّن هنةةاك عوالةةد أجةةر عات داللةةة ت حةةظ  -
 %04بشةكل محةّدد مةن لومّرة األول  عند النساء في دراسة التومعة في المموكةة المتحةدةم و 

 في التومعة المهنّية الحديثة.  3لومستو 

فةةةةإّن عالةةةةدات األجةةةةر المقةةةةّدرة  2115و 0886باعتبةةةةار التغيةةةةرات بمةةةةرور الولةةةةت مةةةةا بةةةةين  -
 لوتومعات المهنّية ترتّ  وبشكل  اص لوتومعات المهنّية الحديثة.
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أعوة  بشةكل  كبيةر مةن عالدات األجر لوتومعات المهنّية و اّصة التومعات المهنّيةة الحديثةة  -
 المؤّه ت المهنّية األ ر .

( "بحث جديد يكش  التحّسةن الهةام ألداء الشة ل 0222) دراسة: مجل  الّتعّلم والمهارات -11
 بي التلمذات الصناعّية"

Learning and Skills Council (2008) "New research reveals      
Apprenticeships significantly improve business performance"  

الدراسةةة إلةة  الكشةةف عةةن األثةةر العظةةيا الّالةةدة عوةة  كةةل عمويةةات أداء الشةةغل فةةي  هةةدفت
  حالة است داا ت معة التومعة الصناعية.

/ مسةتجيبًا مةةن إنكوتةرام مةةن الةعين كةةانوا مسةؤولين عةةن اسةت داا التومةةعة 214طّبقةت الدراسةة عوةة  /
شةةباط  6كةةانون الثةةاني و 7الصةةناعّية فةةي شةةركاتهام بةةإجراء المقةةاب ت عةةن طريةةق الهةةاتف مةةابين 

ون / توميةعًا مةن ت مةعة التومةعة الصةناعّية يعموة241111/ في هعا العةاام  العوا أّنه يوجد  2118
 / لّطاعًا م توًّا من الصناعة.81/ منظمة في إنكوترا لوحدها عبر /031111في أكثر من /

 من النتالو التي توّصوت إليها الدراسة:و 
 من أرباب العمل أّن التومعة الصناعّية تجعوها أكثر منافسًة. %77اعتقد  -0

 ا.أّن التومعات الصناعّية تقّدا لها إنتاجّية أعو  مّما عداه %76أجاب  -2

 أّن التومعات الصناعّية تقّول من معّدل استبدال العمال. %81شعر  -3

أّن نسبًة عاليًة من ت ميعها في التومعة الصناعّية يستمّرون في إدارة الموالة   %57لّرر  -4
 ضمن الشركة.

  أكثةةةر مةةةن ث ثةةةة أربةةةاع المسةةةتجيبين أّن التومةةةعات الصةةةناعّية توعةةةب دورًا أكبةةةر فةةةي تولّةةة -5
 ندها في المستقبل.سياسة التوظيف ع
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 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة:

 أواًل: بما يتعّلق بالدراسات العربية:

اسةةتّاد الباحةةا مةةن هةةعو الدراسةةات ألّن كةةّ ً منهةةةا يمةةّس جانبةةًا مةةن الجوانةةب التةةي تتعوّةةةق 
ن لةا ُتجةر هةعو الدراسةات عوةة  نظةاا التومةعة الصةناعّية بةل كانةت فةي النظةةاا  بالتومةعة الصةناعّية وا 

تشةترك دراسةة الباحةا فةي جانةب أو أكثةر مة  كةّل دراسةة فعوة  هةعا  ؛العاا لوتعويا المهنةي والتقنةي
 من هعو الدراسات. 

فبما يتعّوق بالتدريبات العموّية وهي ج ء مةن منهةاج التومةعة الصةناعّية فقةد اسةتّاد الباحةا 
 ال طّةةاب دراسةةة م ومةةن"الحركّيةةة هةةاراتالم دراسةةة صةةعوبات حةةول الطةة ب آراء" صةةياا دراسةةة مةةن
 ."الصناعّية المهنّية الثانوّيات في المهنّية الس مة مشك ت"

 وبما يتعّوق بتقويا المناهو وتطويرها في مجال التعويا المهني والتقنةي فقةد اسةتّاد الباحةا
 سةةوق احتياجةةات ضةةوء فةةي والتكييةةف التبريةةد كتةةب فةةي العمويةةة المهةةارات تحويةةل" أحمةةد دراسةةةمةةن 

 التعوةةيا فةةي المن لةةي االلتصةةاد منةةاهو لتطةةوير أنمةةوعج بنةةاء" الكسةةواني م ودراسةةة"البحرينةةي العمةةل
 العمةةةل وسةةةوق المعرفةةةة عوةةة  القةةةالا االلتصةةةاد متطوبةةةات مةةة  يتةةةواءا بمةةةا المهنةةةي الشةةةامل الثةةةانوي
 ال  مةةة البشةةرّية المةةوارد إعةةداد فةةي المهنةةي التةةدريب بةةرامو والةة  تقيةةيا" النسةةور م ودراسةةة"األردنيةةة
 كتةةب فةةي التطةةوير م مةةح وجةةود تقةةدير درجةةة" والبركةةات جوارنةةة دراسةةةو م "األردنةةي العمةةل لسةةوق
 نظةةر وجهةةة مةةن األردنيةةة المةةدارس فةةي األولةة  الث ثةةة األساسةةية لوصةةّوف المقةةررة المهنيةةة التربيةةة

 "المعومين
وبمةةا أّن نظةةاا التومةةعة الصةةناعّية  التعوةةيا المةة دوج( هةةو نظةةاا شةةراكة بةةين لطةةاعينم همةةا 
لطةةةةاعي التعوةةةةيا والعمةةةةلم فقةةةةد اسةةةةتّاد الباحةةةةا مةةةةن الدراسةةةةات التةةةةي تطّرلةةةةت لوع لةةةةة بةةةةين هةةةةعين 

 والتقنةةي المهنةةي التعوةةيا لم رجةةات اإلحصةةالي المسةةح" سةةورية فةةي التربيةةة و ارة دراسةةةكالقطةةاعين 
 سةةةةوق ومتطّوبةةةات التجةةةاري المهنةةةي التعوةةةيا م رجةةةةات" السةةةّقا دراسةةةة م و"العمةةةل سةةةوق ومتطوبةةةات

  ةة ل دمشةةق مدينةةة محافظةةة فةةي التجةةاري المهنةةيّ  التعوةةيا  ّريجةةي عوةة  ميدانّيةةة دراسةةة -العمةةل
 عمةةةةل فةةةةرص  وةةةةق فةةةةي والمهنةةةةي التقنةةةةي التةةةةدريب دور" الحةةةةّداد دراسةةةةة م و"2115-2110 الّتةةةةرة

 الميةةداني التةةدريب آليةةات" حسةةونة م ودراسةةة"األونةةروا – غةة ة مجتمةة  كويةةة: دراسةةية حالةةة لومتةةدربين
 ومتطوبةات الصةناعي الثةانوي التعوةيا م رجةات" البنةدي دراسةة م و"العمل سوق م  التعاون وآليات
  "أنموعجاً  الكبر  المحوة بمدينة المستّيدة المؤسسات مصرم في العمل سوق

 

    



 30 : الدراسات السابقةالفصل الثاني

 

 :جنبيةبما يتعّلق بالدراسات األ ثانيًا:
هنةةةةاك جوانةةةةب مشةةةةتركة بةةةةين هةةةةعو الدراسةةةةات والدراسةةةةة الحاليةةةةة مثةةةةل دراسةةةةة رو انةةةةا بيريةةةة  
و م لها "معرفة المهنة من ت معة التومةعة السةابقين" ودراسةة جةو  مسةكو "التومةعة الصةناعية وآراء 

ومةعة فةي والة  الت الشباب" تتقارب هعو الدراسات م  دراسة الباحا فةي تعّرفةه وجهةات نظةر الطوبةة
 لبةرامو المدركةة األهةداف" أموفونمةوان. أ وجةودون أمةايي ريمونةد دراسة كما تشترك م  مالصناعّية

 منةةاهو مةةن ناحيةةة أهةةداف "نيجيريةةا غةةرب وسةةط الطريةةق جانةةب عوةة  المقامةةة الميكانيكيةةة التومةةعة
  .التومعة الصناعّية

 ثالثًا: تتمّيز دراسة الباحث عن الدراسات السابقة:
 . التعويا الم دوج( عناصر المنهاج في التومعة الصناعية بكونها دراسة تقويمية تشمل كلّ  -0
 التعوةةةةيا  الصةةةةناعّية ق فيهةةةةا نظةةةةاا التومةةةةعةالمطّبةةةة السةةةةورّية بكونهةةةةا دراسةةةةة تشةةةةمل المحافظةةةةات -2

 الم دوج(.
 الطوبة ولطاعي التعويا والعمل في تقويا المنهاج وتطويرو. شركُ بكونها تُ  -3
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 الفصل الثالث: األدب النظري

 

 

 أواًل: التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(

 ثانيًا: تقويم مناهج التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(
 (المزدوج التعليم) الصناعّية التلمذة مناهج تطويرثالثًا: 
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 التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(أواًل: 

 الصناعّية تعريف التلمذة -1
 نبذة تاريخّية عن التلمذة الصناعّية   -3
 :التلمذة الصناعّية في تجارب دولّية -2

 التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في ألمانيا 

 التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في مصر 
 التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية: 

 المزدوج( في سورّيةأهداف التلمذة الصناعّية )التعليم  -1

 النتائج المتوخاة من نظام التلمذة الصناعية )التعليم المزدوج( في سورية  -3

 الصناعية التلمذة نظام فيها ذينفّ  التي المحافظاتفي  صاتوالتخصّ  المهن -2
 التلمذة الصناعّية في سورّية مناهج المهن واالختصاصات فيتوصيف  -4
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 الفصل الثالث
 األدب النظري 

 التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(أواًل: 
 تعريف التلمذة الصناعّية:  -1

يجري بإشراك سوق العمل في التدريب والتمويل  وتقنيّ  مهني   تعليم   التلمذة الصناعّية نظام 
ووضع الخّطط الدراسّية والمناهج، لهذا يسمى نظام التعليم الثنائي أو المزدوج، أو نظام التعليم 

ي، وقد وجد الباحث أنه في البلد الواحد ٌيطلق عليه أكثر من تسمية، مّرًة التلمذة والتدريب التعاون
الصناعّية ومّرًة التعليم الثنائي كما في ألمانيا على سبيل المثال، وكما هو الحال في سورّية حيث 

لعام ومع ذلك كان ُيطلق عليه التعليم المزدوج لغاية ا ،كان االسم الرسمي هو التلمذة الصناعّية
التعليم المزدوج واالسم الشائع  ، وفي هذا العام صار االسم الرسميّ 3211 /3212الدراسي 

 للتلمذة الصناعّية ةالداخليّ  الالئحةالتلمذة الصناعّية، ولم يجِر وفق هذه التسمية أّي تعديل في 
  ومازال العنوان نفسه على الغالف بعدما تحّقق الباحث نفسه من األمر.

وفيما يلي يذكر الباحث مصطلحات التعليم المهني والتقني الذي يعتمد على شراكة مع         
 سوق العمل وفق تعريفات أدبيات التعليم المهني والتقني:

نظام يعكس فلسفة تتمّثل في ربط التعليم المهني والتقني  Apprenticeship :التلمذة الصناعية
عة الحاصلة في تقنيات اإلنتاج والخدمات،      بحاجات سوق العمل ومتابعة التطّورات السري

ويتم عن طريق شراكة ومسؤولّية مشتركة بين قطاع التربية والتعليم وقطاع األعمال.                 
 ( 2، 3222)وزارة التربية وآخرون، 

بّنمى وُيسمّمى أيضمًا نظمام التوأممة، والتعلميم الممزدوج  يت  Duel System :الثنياي  المهني  التعلييم 
هذا النظام البرامج التعاونّية المشتركة بين مؤّسسات التعلميم المهنمي التقنمي ومواقمع العممل، ويهمدف 
إلمى تمموفير قممول عاملممة مرتبطمة بواقممع وحاجممات سمموق العمممل، وذلمك بإتاحممة فممر  التعلمميم والتممدريب 

نظمام فمي أّن المشترك بين مؤّسسات التعليم والتدريب ومؤّسسمات وشمركات العممل، ويمتلّخ  همذا ال
المناهج الدراسّية تنّفذ مناصفة في المؤّسسة التعليمية وموقع العمل، أي أّن الطالمب يقضمي نصمف 

 الفترة في المؤسسة التعليمية والنصف اآلخر في موقع العمل. 
 ( 162، 3222) الزوبعي والجنابي، 

نمٌط من أنماط التعليم   Co-Operative Training & Education:التعليم والتدريب التعاون 
دارته من قبل المدرسة المهنية أو المركز التدريبي  كجزء من برامج  والتدريب، يتّم تنظيمه وا 
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التعليم أو التدريب المهني فيها بالتعاون مع مواقع العمل  وتتضمن خطة التدريب عادًة "ماذا 
فيره؟" وتوّفر برامج هذا التعليم فر  ُيتوّقع من المتدّرب تعّلمه؟ وماذا ُيتوّقع من أرباب العمل تو 

عمل جزئي للتالميذ أو المتدّربين في مؤّسسات سوق العمل، خالل مّدة الدراسة أو التدريب في 
مهن تّتصل بحقل االختصا  المهني لقاء أجور تشجيعّية. وينظم عملهم في المؤسسات 

 ام في األسبوع.اإلنتاجية والخدمية لعدد من الساعات في اليوم أو لعدد من األي
 (22-23، 3222)العاني وآخرون، 

التعريفات نجد أّنها لعّدة تسميات، ولكّنها في الحقيقة لمسّمى واحد هو نظام من خالل استعراض 
 من أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يعتمد على شراكة مع سوق العمل  بحيث يتلقى

ليم المعارف المهنّية النظرّية، والمعارف العاّمة الطالب عند أحد الشركاء وهو قطاع التع
كالرياضيات واللغات وغيرها، إضافًة إلى التدّرب على بعض المهارات الضرورّية في المهنة أو 
االختصا ، ويكتسب عند الشريك الثاني وهو قطاع العمل المهارات الالزمة ليكون عاماًل مهنّيًا 

أو تقنّيًا بعد اجتياز مرحلة المعهد أو الجامعة، بغّض النظر عن  ماهرًا بعد اجتياز مرحلة الثانوّية،
 المّدة التي يقضيها في سوق العمل ألّن ذلك قد يختلف من دولة إلى دولة.      

 نبذة تاريخّية عن التلمذة الصناعّية   -2
ق.م( التعلمميم المهنممي  إذ تمّيممزت التربيممة  4222عممرف المجتمممع المصممري الفرعمموني منممذ )  

بأّنهمما ثقافممة مهنّيممة هممدفها حاجممات المجتمممع ومتطلباتممه، فوجممدت لهممذا الغممرض الفنممون والحممرف فيممه 
المختلفة والورش والنقابات المهنّية والحرفّية. وحسبما أورد الخطيمب فمإّن التعلميم الفّنمّي والمهنمّي فمي 

تمّيممممز بارتباطممممه بالجوانممممب العسممممكرّية التممممي كانممممت تمثّممممل قطاعممممًا كبيممممرًا فممممي الحضممممارة  هممممذا العصممممر
الفرعونيمة، ومممع ذلمك فقممد كمان هنمماك نممموذج واضمال للتعلمميم الالنظمامّي الممذي اسمتخدم لتأكيممد التعلمميم 
الحرفّي والمهنّي فمي المجتممع الفرعموني، مشمابهًا لمما ُعمرف بعمد ذلمك باسمم نظمام التلممذة الصمناعّية 

 (41، 3،ج1223)الخطيب،  عتمد على التقليد والممارسة التعليمّية.ي
ق.م( رغمم اسمتفادتهم ممن المصمريين  2222ويضيف الخطيب أّن اليونانّيين القدماء منذ )

في بناء حضارتهم لم يتأّثروا بصورة واضحة فيمما يتعلّمق بنظمام التعلميم الحرفمي والمهنمي المذي كمان 
غمم سائدًا عند المصريين آنمذاك، واعتبمروا أّن ممن يقموم باألعممال الحرفّيمة يعتبمر ممن طبقمة دنيما، ور 

ذلمممك فمممإّن ممممن أبنممماء الطبقمممات المممدنيا ممممن كمممان يسمممعى للحصمممول علمممى فمممر  التعلممميم المقصمممود فمممي 
مجمماالت حرفّيممة عديممدة، وكانممت هممذه الفممر  التعليمّيممة البدايممة التاريخّيممة لممما يعممرف اليمموم بالتلمممذة 

فمي إطمار الصناعّية. أّما فيما يتعّلق بأوربا في العصور الوسمطى فقمد تطمّور مفهموم التعلميم المهنمي 
نظمممام التلممممذة الصمممناعّية ولكّنهممما كانمممت تمممتّم فمممي بدايمممة األممممر داخمممل المنمممزل، وتمّيمممز نظمممام التلممممذة 
الصناعّية همذا بكونمه طبقمّي النزعمة واالتجماه، إذ كمان وقفمًا علمى الطبقمات البسميطة والوسمطى فقمط، 
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ر الميالديممين ولكممن ظهممور نخبممة مممن المفّكممرين والفالسممفة فممي القممرنين السممادس عشممر والسممابع عشمم
سمممممماهم فمممممممي تغييمممممممر النزعمممممممة الطبقّيمممممممة نحمممممممو الحممممممرف واألعممممممممال المهنّيمممممممة فمممممممي الوسمممممممط األوربمممممممّي،             

م(.                       1662 -1323م( وجمممممممممممممممون كومينممممممممممممممموس ) 1636-1361وممممممممممممممممنهم فرنسممممممممممممممميس بيكمممممممممممممممون )
 (    44 -46، 3،ج1223)الخطيب، 

م شهدت التلممذة الصمناعّية تمأّخرًا بسمبب 1422الثورة الصناعّية في مطلع عام  ةومع بداي
أّن المصانع كانت ال تفّضل أشخاصًا مدربين ضمن النظام التقليدّي للتدّرب واالحتراف. وفمي فتمرة 
الحقمممة أدرك أصمممحاب المصمممانع أّن العممممال المهمممرة همممم ثمممروة لمصمممانعهم، وكمممان أّول مركمممز تمممدريب 

متدربون فيها تمارين متدّرجمة فمي الصمعوبة م، يضّم مشاغل ينهي ال1466أنشئ في موسكو سنة  
 لمهن  يتخّصصون فيها كالنجارة والحدادة والخراطة. 

 أّما في ألمانية االّتحادّية فيعمود تماريا التلممذة الصمناعّية إلمى العصمور الوسمطى، حيمث تمم  
عن طريمق التلممذة المهنيمة  ((Master Craftsmanفي أواخر هذه العصور إيجاد طريقة تدريب 

كانمممت تمممتحّكم فمممي نظمممام التمممدريب بالتشمممريعات وبتنظممميم التحممماق  التمممي ((Guilds واسمممطة النقابممماتب
عصور الوسطى وحّتى منتصف القرن العشرين كان نظمام الشباب في نظام التلمذة المهنّية، ومن ال

حمممّل  تممممّ  ولكمممن بتمممأثير االقتصممماد الحمممر وازديممماد التصمممنيع فقمممد ،التلممممذة يقتصمممر علمممى المهمممن اليدويمممة
م تممت إجمراءات لتفمادي سملبيات نظمام التلممذة المهنّيمة، أّمما 1443وحتى في عام  النقابات التقليدّية

كمتطلّمممب ضمممروري ألّي مهنمممة  ((Master Craftsmanم فقمممد اعتممممدت شمممهادة 1223فمممي عمممام 
م، ونظّمممم قمممانون 1263م وضمممع قمممانون جديمممد للتلممممذة المهنّيمممة عمممّدل عمممام 1232يدوّيمممة، وفمممي عمممام 

 م التدريب المهني ومازال معمواًل به حتى فترة ثمانينات القرن الماضي.1262
 (.14، 3221)عطوان، 

ّنمممما  وفممي التممراث العربممي واإلسمممالمي لممم يكممن التعلمميم المهنمممي معروفممًا بمفهومممه الحممالي، وا 
مجال كانت المهنة أو الصنعة عماًل يتعّلمه األفراد ويتناقلونه بأسلوب التلمذة الصناعّية، سواء في 

األسمممرة التمممي تخمممت  بعممممل متممموارث، أو فمممي مجمممال الرابطمممة الحرفّيمممة التمممي اهتّممممت بتنظممميم العممممل 
مراتممب سممتة  وتقنينممه. وعممرف العممرب سممّلم العمممل المهنممي الممذي يتممدّرج غالبممًا، وفممق كتممب التممراث، فممي

 إلى األعلى: هي من األدنى
ة، فيممتعّلم بعممد فتممرة مممن مرتبممة المبتممدف: وفيهمما يلتحممق الصممبّي بصممنف مممن األصممناف المهنّيمم -

  الزمن شيئًا من أسرار المهنة، ينتقل بعدها إلى مرتبة الصانع.

مرتبممة الصممانع: ولهمما عممّدة تسممميات منهمما: مرتبممة التلمممذة ومرتبممة الغلمممان، يكممون فيهمما مسممتول  -
العمل أو الصنف أعلى من مرتبة المبتدف، ويستطيع الصانع بعد فترة مناسبة أن يتدّرج إلى 

 أعلى بعد أن يجتاز امتحانًا خاّصًا في إتقان صنعته.مرتبة 
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مرتبة الخلفة: وهي مرتبة كانت ومازالت شائعة في العراق خاّصمة بالنسمبة لمعممال الخاّصمة  -
بالبّنائين، وهي تعنمي مسماعدة األسمتاذ فمي مهنتمه، ويمرل المبعض أن همذه المرتبمة همي مرحلمة 

 انتقال من مرتبة الصانع إلى مرتبة األستاذ.

مرتبة األستاذ: وتسمى كما هو الحال في مصمر بمالمعّلم، غالبمًا مما يلتحمق باألسمتاذ عمدد ممن  -
الصمبيان لكممي يتعّلممموا أسممرار المهنمة وبعممد أن يقتنممع األسممتاذ مممن أّن صمانعًا ممما قممد وصممل فممي 
مهممارة معّينممة إلممى درجممة مممن اإلتقممان المطلمموب سمميمنحه )العهممد(  وهممو أحممد األمممور األساسممّية 

 غي أن يحصل عليها الصانع قبل انخراطه في سلك المهنة.التي ينب

مرتبة النقيب: ويستلزم على من يصل هذه المرتبة أن يكون ملّمًا بالصنف ومتقنًا لصمناعته،  -
 وأن يكون عاداًل وأن يجتهد في طلب العلم.

مرتبة الشيا أو الرئيس: وهي أعلى مراتب صمنف المهنمة، يختمار أهمل الصمنف لهمذه المرتبمة  -
حدًا منهم يتمّيز عليهم بفضله وعمله وكثرة تجاربمه وحسمن إتقانمه للمهنمة، يكمون ممن مهاّممه وا

القيام بتمثيل الصنف فمي كافّمة القضمايا العاّممة إضمافة إلمى تقمديم المشمورة فمي أممور صمنعته. 
ولقد ُوجد لكل صنف من األصناف شيٌا أو رئيس، فللبّزازين شيا وللّنحاسين شيا ولمطّباء 

 شيٌا.

كمممان لمصمممناف المهنّيمممة اهتمممماٌم كبيمممٌر فمممي التمممراث العربمممّي اإلسمممالمّي، فلكمممّل صمممنف  ممممن 
األصناف ولكّل حرفة  من الحرف أسواٌق أو دروٌب متخّصصٌة بهما، كمما فعمل الحّجماج عنمدما بنمى 

مدينمممممممة واسمممممممط، والمنصمممممممور عنمممممممدما بنمممممممى مدينمممممممة بغمممممممداد، ومّمممممممما يجمممممممدر ذكمممممممره اهتممممممممام العمممممممرب         
هنمممي، وممممن أمثلمممة ذلمممك التصمممنيف المهنمممي عنمممد إخممموان الصمممفا وعنمممد ابمممن خلمممدون.            بالتصمممنيف الم

 (    16-13، 1246، العاني وحّساوي)

 التلمذة الصناعّية ف  تجارب دولّية -3
 :التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( ف  ألمانيا 

أو  يلتعليم الثنمممائأشمممهر ممممن تبّنمممى نظمممام التلممممذة الصمممناعّية أو مممما يعمممرف بممما كانمممت ألمانيممما
فممي مجممال التعلمميم المهنممي والتقنممي، ومممن مؤّشممرات نجاحهمما فممي هممذا النظممام أّن كثيممرًا مممن  المممزدوج

الدول حذت حذوها في تبّنيه، مستفيدًة من تجربتها في إشراك سوق العمل في تأهيل المتدّربين فمي 
 التعليم المهني والتقني للحياة المهنّية.  

لنظمام التمدريب األلمماني الممزدوج أّنمه يهمدف بمالمعنى الواسمع إلمى  من العناصر الضمرورّية
تحقيمممق أهمممداف اقتصمممادّية واجتماعّيمممة وفردّيمممة، إضمممافًة إلمممى الهمممدف المممرئيس فمممي إنتممماج عّممممال مهمممرة 
وبمؤّهالت مرنة، بحيث يكونون قادرين على التحّرك والعمل ضمن مجاالت عملهم المختارة، ومن 

لهمممذا النظمممام أّن حممماالت المممتعّلم المتناوبمممة تكمممون وفقمممًا للمبمممدأ الثنمممائي،  العناصمممر الضمممرورّية األخمممرل
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بحيممث يجممري تنفيممذ التممدريب وفممق شممراكة بممين القطمماع الحكممومي وقطمماع األعمممال، ويتحّمممل كالهممما 
مسؤولّيًة مشتركًة عن تمويل التدريب، وتقموم الممدارس بمالبرامج المكّملمة، وممن العناصمر الضمرورّية 

ق بتصممنيف المعممايير النوعّيممة، والموازنممة بممين توحيممد المعممايير والمرونممة، إضممافة إلممى أيضممًا ممما يتعلّمم
خلق قاعدة صلبة للقرارات والتصميم، وكذلك ما يتعّلق بالقبول االجتماعي للتدريب المهني، وأيضًا 

 (Euler, 2013, 8-9)ما يخّ  مؤّهالت المعّلمين وتدريب الموّظفين. 

 الشركات في التدريب مراكز في وقتهم من% 62 المزدوج النظام في الطلبة يقضي
 أسبوع كلّ  يوماً  2.3 عام بشكل الطلبة يقضيأي . الثانوي المهني التعليم مدارس في فقط% 22و
 :المدرسة داخل التعليم ويتضمن ،الصف داخل ونصف ويوماً  والتمهن، التدريب مكان في

 .األجنبية واللغات والتاريا، وآدابها، األلمانية واللغة والعلوم، الرياضيات،
 المهنية المدارس في إجباريّ  الحضور أن حيث التدريب، عملية الفدرالية القوانين وتنظم

السادسة  سن في وهم المدارس، بهذه الملتحقون عيوقّ و . الجزئي الوقت أساس على تعمل التي
 وتصادق  الجدد العاملين أجور دون بأجور الوقت من جزءاً  للعمل يةمحلّ  شركة مع عقداً  ،عشرة
 مسؤولية الفدرالية الحكومة لوتتحمّ  ،هذه التدريب عقود على مناسبة هيئة أو التجارة غرف

 .الشركات في التدريب على اإلشراف
 غرف وتشرف، العقد احترام عن الً مسؤو  يكون معتمدٌ  مدربٌ  الشركة في التدريب مينظّ  

 الجهد هذا ويهدف ،القانونية جوانبه وتراقب الواليات في التدريب على اإلقليمية والصناعة التجارة
من  المزدوج التدريب نظام ويستمر ا،ألماني كلّ  في المهنية المؤهالت معايير تساوي ضمان إلى

 .المهني التأهيل شهادة لالنهائي لني نالطلبة لالمتحا بعدها يتقدمسنتين إلى ثالث سنوات 
 (4-6، 3212)عليمات، 

 العناصر الهيكلّية لهذا النظام:ومن 
 المسؤولّية مشتركة بين القطاعين العام والخا . -

 يحدث التعليم المهني في الشركات وجزئّيًا في المدارس المهنّية. -

 ( مهنة معترف بها للتدريب في كاّفة أرجاء ألمانيا. 262هناك تقريبًا ) -

 % منهم. 41ء نسبة ( مليون وستمائة ألف متدّرب، تشّكل النسا1622222هناك ) -

( شمممركة تقممموم بالتمممدريب فمممي همممذا النممموع ممممن التعلممميم، أي مممما يعمممادل 444222هنممماك حممموالي ) -
   (Dybowski, 2005, 24)%( من مجموع عدد الشركات في ألمانيا.3232)
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 :التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( ف  مصر 
 في توقيعه تم الذي كول،-مبارك مشروع" الفني" الثانوي التعليم لتطوير مصر جهود من

 ألمانيا بقيام المشروع ويقضي. م1223 الدراسي العام بداية مع فعليا تنفيذه وبدأ ،م1223 عام
 "المزدوج" المهني التعليم نظام بإدخال المهني والتدريب الفني التعليم تطوير في مصر بمساعدة

(Dual System) بين واضحة عالقة بوجود يقضي الذي ألمانيا، في المطبق النظام غرار على 
 فقط يومين لمدة الطالب يدرس حيث المقاوالت، وشركات المصانع وبين الفني التعليم مدارس
 يقومون ثم طالبا، 34 طالبها عدد يتعدل ال فصول في المدرسة داخل وعملية نظرية مقررات
 شهراً  11 ولمدة األسبوع، من الباقية أيام األربعة لمدة المدرسة تتبعها التي المصانع في بالتدريب

 باستخدام الكفاءة، عالية العمالة توفير بهدف الخريجين وفاعلية مهارة من يزيد مما السنة، في
 في الطلبة بتقويم مهندسوها أو المصانع إدارات وتشارك. والتكنولوجيا التعليم أساليب أحدث

 مسؤولية من يكون يتبقى وما ،%22 بواقع النظرية الجوانب وفي ،%62 بواقع العملية الجوانب
 بعض في دراستهم من االنتهاء بعد المدارس هذه خريجي بتعيين المصانع تلك وتتعهد. المدارس
 من خبراء استقدام عن اً نسبي االستغناء ويتم للخريجين، جيدة عمل فر  يوفر وهذا. األحيان
 بين الوثيق والتعاون المجتمعية المشاركة مبدأ وتأكيد ،تهاوصيان المعدات إلصالح الخارج

 . التعليمية العملية ودعم تطوير في والخا  العام والقطاعين الحكومة
 األعمال ورجال المصانع وأصحاب والتعليم التربية وزارة كلٌّ من المشروع في شارك وقد

 وجمعيات المعنية الوزارات من عدد مع بالتعاون (GTZ) الفني للتعاون األلمانية والوكالة
 مدرسة (14) بالمشروع المشاركة المدارس عدد وصل ،م3223 عام وفي. المختلفة المستثمرين

 تجاري،ال تعليمفي ال مدارس (4)و زراعي،ال تعليمفي ال مدارس( 4)و صناعي،ال تعليمفي ال
  ًا.مصنع (1622) بمشاركة مهنة،( 34) على تدربوا وطالبةًا طالب (14222) بإجمالي
 (31-32، 3212)حّمود، 

( شركة 1222( مدرسة تقنّية و)66( مهنة في )23م تّم التدريب على )3222وفي عام 
( طالبًا، وبقي 34222م تخّرج )3222أغلبها في القطاع الرسمي والصناعي، وفي العام 

ي ( طالبًا ضمن التدريب لم يتخّرجوا، ومع ذلك يغدو هذا العدد ضئياًل مقارنة بالتحدّ 12222)
الكبير الذي تواجهه مصر في دمج مليون شاب سنوّيًا في سوق العمل، ولهذا يسأل المراقبون عن 

 (Eichhorst and et al, 2012, 25)مدل استمرارّية هذا البرنامج  دون دعم  خارجّي.  
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 :التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( ف  سورّية 
االسمتقالل عنمدما أنشمئت أول مدرسمة صمناعية فمي بدأ التعليم المهني خطواته األولى قبل 

 م1246تالهمما بعممد سممتة أعمموام إنشمماء مدرسممة صممناعية فممي دمشممق. وفممي عممام  م1231حلممب عممام 
ودير الزور، ُقبَل فيها حملة الشهادة االبتدائية. وفي  ةأنشئت مدرستان صناعيتان في مدينتي حما

حيمث   شهادة اإلعدادية والثانوية الصناعيةُطّبق في جميع المدارس المذكورة نظام ال م1244عام 
كممان حرفيممو المهممن هممم المسممؤولون عممن عمليمممة التممدريب. وتلبيممة لمتطلبممات التنميممة وسمموق العممممل 

واسمممتجابة لتوصمممية منظممممة العممممل الدوليمممة، تمممم إلغممماء  ،قمممانون التعلممميم المهنمممي م1233صمممدر عمممام 
 (13بال تاريا، ، وزارة التربية) .م1263القبول في المدارس اإلعدادية الصناعية في عام 

بعمد  -ن بعمد المرحلمة اإلعداديمةاكان التعليم المهني ُيطلق علمى مرحلمة دراسمّية ممدتها سمنت
 في فترة الّتسعينات وقد ُألغي في نهايتها لعدم جدواه. -مرحلة التعليم األساسي حالّياً 

التعلمممميم يعمممماني  هممممذا ظمممملو  ،أّممممما الّتعلمممميم المهنممممي الحممممالي فقممممد كممممان ُيسممممّمى بممممالتعليم الفنمممميّ 
هممت بتعممديل ووجّ  ،حممين قامممت القيممادة القطريممة بدراسممة وضممعه م3222دة حتممى عممام مشممكالت معقّمم

% 32للتعلميم العمام و% 32أسس القبول فيه بالتساوي مع التعلميم العمام، أي يموزع الطمالب بنسمبة 
وضمعت لمه تسممية واحمدة كمما %، 62بعد أن كانت النسمبة لهمذا الفمرع ممن التعلميم  ،للتعليم المهني

وتممرل وزارة التربيممة أن للتعلمميم المهنممي أهميممة فممي النجمماح االقتصممادي للمموطن  هممي التعلمميم المهنممي.
وذلممممك بهممممدف الحصممممول علممممى طاقممممات بشممممرية تملممممك المعرفممممة والمعلومممممات والمهممممارات   والمممممواطن

كبممممة هنمممماك تحممممديث مسممممتمر لهممممذا التعلمممميم بهممممدف موا، و ممممملالمتخصصممممة لتلبممممي حاجممممات سمممموق الع
تشممرف علممى تطمموير  التطممورات السممريعة فممي الصممناعة واالقتصمماد بشممكل عممام، وهنمماك لجممان وزاريممة

 (.2002)السّيد،  لمتطلبات خطط التنمية وحاجات سوق العمل. مناهج التعليم المهني وفقاً 
هناك مجموعمة ممن المشماريع التطويرّيمة للتعلميم المهنمي والتقنمي فمي سمورّية، ولكمن مما يهمّم 

حيممث  )التعلمميم المممزدوج( مشممروع تطبيممق نظممام التلمممذة الصممناعية منهمما فممي هممذا البحممث همموالباحممث 
 والعمل.التعليم  يالشراكة بين قطاع

م خالل ورشة عمل نّظمت في دمشمق ممن قبمل 3222ُولدت فكرة المشروع في شباط عام 
، حيث رأل ممثّمل وزيمر   European Training Foundation (ETF)مؤسّسة التدريب األوربّية

التربيمممة السممموري أّن نظمممام التعلممميم المهنمممّي والتقنمممّي الحمممالي ال ُينمممتج خمممّريجين ممممن النممموع المطلممموب، 
وطلممب مممن مؤّسسممة التممدريب األوربّيممة المسمماعدة علممى تبممديل هممذه الحالممة، كممما أقنممع مجموعممة مممن 

ّية يأخمذ شمكله التجريبمّي معهمم، الصناعّيين السورّيين باالشتراك معه، وبمدأ مشمروع التلممذة الصمناع
م شرعت مؤسّسة التدريب األوربّية في عملّية تطوير التعليم المهنمّي 3221وفي كانون الثاني عام 

فمممي سمممورّية ممممن خمممالل برنمممامج مّدتمممه ثمممالث سمممنوات، وقمممد وضمممعت مؤسّسمممة التمممدريب األوربّيمممة لهممما 
جممات سمموق العمممل بإشممراك أربمماب هممدفين، أوالهممما: جعممل نظممام التعلمميم المهنممي أكثممر اسممتجابة لحا
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دارته، وثانيهما: إعالم النماس بالشمروع بتطبيمق تجربمة التلممذة  العمل في تصميم التدريب المهني وا 
عممّدة مئممات مممن الطلبممة ضمممن ثممالث سممنوات. ولقممد نممما مشممروع التلمممذة  الصممناعّية  ألّنهمما تسممتلزم

سميكون العممل  وسماعدت مؤسّسمة الصناعّية ممن بمدايات  هّشمة، إذ لمم يكمن واضمحًا بالضمبط كيمف 
التممدريب األوربممّي السممورّيين فممي تصممميم برنممامج تجريبممّي فممي المدرسممة والشممركة مبنّيممًا علممى التممدريب 
المتوافممق مممع البيئممة السممورّية. كممان التركيممز مبممدئّيًا علممى دمشممق، وليكممون العمممل بممأربع حممرف هممي 

م اآللممي وصممناعة القوالممب والتصممنيع صممناعة األلبسممة الجمماهزة والحممرف الهندسممّية التممي هممي: الممتحكّ 
 (Warden, 2006, 104)الميكانيكي. 

( اثنممين وثمممانين طالبممًا ممموّزعين علممى مدرسممة 43م ب)3221انطلممق المشممروع فممي أيلممول 
عدنان مردم بك في مهنة صناعة األلبسة، ومدرسمة دّممر للتصمنيع الميكمانيكي، والمعهمد الصمناعي 

( تسممع عشممرة شممركًة مممن 12وصممناعة القوالممب، وبمشمماركة )الثالممث فممي اختصاصممي الممتحّكم اآللممي 
فمممي المدرسمممة أو المعهمممد  مالقطممماعين العمممام والخممما ، حيمممث يقضمممي الطلبمممة أربعمممة أّيمممام ممممن دوامهممم

)المنشممأة التعليمّيممة( ويممومين فممي الشممركات )المنشممأة االقتصممادّية(  وارتفممع عممدد الشممركات فممي العممام 
ثمين شمركة تبنمت همذا النظمام، بينمما ظمّل عمدد الطمالب ( أربمع وثال24إلمى ) 3222/3224الدراسي 

م تمّم التوّسمع فمي نظمام التلممذة 3222وثمانين طالبًا في السمنة، وفمي عمام  ة( ثالث42ثابتًا وبمعّدل )
( بمائمة وعشمرة طمالب فمي 112ليشمل حلب فمي مهنتمي صمناعة األلبسمة والتصمنيع الميكمانيكي ب)

   (Warden, 2006, 105)( أربع عشرة شركة.14مدرسة خير الدين األسدّي وبمشاركة )
للمشمممروع ثالثممممة مكّونممممات هممممي مكممممّون تطممموير المنهمممماج، ومكممممّون تممممدريب المعلّممممم، ومكممممّون 

أو البنية الهيكلّية  والصبغة العاّمة المشتركة لهذه المكّونمات الثالثمة تكممن فمي أهّميمة بنماء  ةالسياس
 لتلمذة الصناعّية.الجسور بين مختلف الممّثلين الفاعلين في نظام ا

م، وبدأت 3221مكّون تطوير المنهاج فقد ُأنشئت أربع لجان للمنهاج في أيار  بما يخّ  
مهمتهممما فمممي إنتممماج منهممماج جديمممد لكمممّل مهنمممة واختصممما ، واسمممتخدمت فمممي التصمممميم نظمممام الوحمممدة 

modular  design   ّتمدريب  مكمّون مع تضمين خطط التدريب في قطاع العممل  أّمما مما يخم
م وكممانون األّول 3221المعلّممم فقممد ُنّظمممت خمسممة بممرامج للمممدّربين فممي دمشممق وحلممب بممين حزيممران 

مسمممماحات عممممّدة  جمعّلمممممًا ومممممدّربًا مممممن الصممممناعّيين، وقممممد غطّممممى البرنممممام 132م، حضممممر لممممه 3222
 كتصميم المقّرر والتحليل الصناعّي وتعّلم الراشد وعمل المشروع وتقنيات االختبار ومهارات التقديم
والعمممرض، كمممما ٌأدخمممل الممممدّربون فمممي طمممرق وممممواد جديمممدة كاسمممتعمال المعينمممات البصمممرّية وتخطممميط 

   modular  (Warden, 2006, 106-107)الدرس والوحدات 
وما ينبغي أن يشير إليه الباحث أّن الدراسمة فمي نظمام التلممذة الصمناعّية فمي سمورّية تُقسمم 

قّل عن ثمالث سمنوات، ومسمتول مرحلمة المعاهمد المتوسمطة إلى مستول المرحلة الثانوّية ومّدتها ال ت
ومدتها سنتان على األقّل، وُتجرل التمدريبات العمليمة للطالمب فمي المنشمأة االقتصمادية وفمي المنشمأة 



 43 األدب النظريالفصل الثالث: 
 

التعليمّيممة، حسممب المهنممة أو االختصمما  علممى مممدار العممام الدراسممي، وبعممد تلقممي الطالممب المهممارات 
  (12، 3222) وزارة التربية وآخرون،  األساسية في المنشأة التعليمّية.

 أهداف التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( ف  سورّية: -1
 :األهداف التربوّية 

إعممممداد مممممواطن مممممؤمن بحّريتممممه، ملتممممزم بقضممممايا أّمتممممه، يممممدافع عنهمممما، ويقمممموم بواجباتممممه بممممروح  -1
 المسؤولّية.

أداء رسممالتها فممي إغنمماء الحضممارة ربممط المممواطن بتممراث أّمتممه، ليممزداد ثقممًة بهمما وبمقممدرتها علممى  -3
 اإلنسانّية وتنمية شعوره بأّنه فرد من المجتمع.

ترسممميا قممميم المجتممممع الواحمممد المممذي تنصمممهر فيمممه جميمممع أشمممكال الممموالءات، لتنصمممّب فمممي بوتقمممة  -2
 الوحدة الوطنّية.

إعداد مواطن ذي تفكير موضوعّي ونظرة علمّية واضمحة، يمؤمن بمالعلم ويحمتكم إليمه، يمتمّكن  -4
الجممممة المشممممكالت الفردّيممممة واالجتماعّيممممة بأسمممملوب علمممممّي بعيممممد عممممن األحكممممام المسممممبقة مممممن مع

 ومنطلق من المبادف السامية.

إعمممممممممممداد ممممممممممممواطن ذي شخصممممممممممممّية ناضمممممممممممجة متكاملمممممممممممة النمممممممممممممو فمممممممممممي مختلمممممممممممف األبعمممممممممممماد.                  -3
 ( 6، 3222)وزارة التربية وآخرون، 

 :األهداف المهنّية 
التّنميمة االقتصمادّية لمواجهمة الحاجمات المتجمّددة لالقتصماد  ربط خطط الّتعلميم المهنمّي بخطمط -1

 .الوطني

 .العمل على تأهيل الطالب وفق قدراتهم وميولهم وتبعًا لحاجات القّطاعات االقتصادّية -3

كسممماب الطمممالب طريقمممة  ،العملّيمممة الّتطبيقّيمممةالدراسمممة الّنظرّيمممة و  ةتمممدعيم الّتكاممممل بمممين الّدراسممم -2 وا 
االسممممتمرار فممممي الّتجديممممد و هم علممممى تنميممممة قممممدراتهم تسمممماعدلم  ّلم الممممّذاتيّ التّفكيممممر العلمممممي والممممّتع

ومواجهممة مواقممف الحيمماة المجممّددة، ومتابعممة إغنمماء خبممراتهم باسممتمرار )الممتعّلم مممدل  واالبتكممار
 .الحياة( للوصول إلى مستويات مهنية تفي بحاجات سوق العمل في كافة الميادين

 ة.تصاديّ القة واجتماعيّ الحاجات التّنمية ا ةتلبيلمناهج التوجيه  -4

إكساب الطالب المهارات والخبمرات النظرّيمة والعملّيمة  بمما يسمهل أداء العمليمات المهنيمة وفمق  -3
األصممول الصمممحيحة، وينممممي حممب العممممل فمممي نفوسممهم، ويشمممعرهم بأهّميتمممه فممي مجمممال الحيممماة 

 العصرّية.

اإلنتمماج ضمممن معممايير الجممودة بأقممّل كلفممة  تمدريب الطممالب علممى اقتصممادّيات العمممل بممما يحقّممق  -6
 ممكنة  وأقصر وقت.
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ل واإلسهام فيه من خمالل فهمم صمحيال لمدور الفمرد فمي تهيئة الطالب لالندماج في سوق العم -6
 المجتمع.

إعممداد جيممل مممن العمماملين فممي مجمماالت النشمماطات المختلفممة مممزّود بقسممط  واف  مممن الثقممافتين  -4
                       ام أحممممممممممممممممداث األسمممممممممممممممماليب والتجهيممممممممممممممممزات.العاّمممممممممممممممممة والمهنّيممممممممممممممممة قممممممممممممممممادر علممممممممممممممممى اسممممممممممممممممتخد

 ( 6، 3222)وزارة التربية وآخرون، 
 النتايج المتوخاة من نظام التلمذة الصناعية )التعليم المزدوج( ف  سورية:  -2

، وهمممو ممممدير سمممابق للتعلممميم المهنمممي والتقنمممي فمممي سمممورية، أّن الشمممراكة بمممين قطممماعي المممدين يمممرل نمممور
 وتنفيذه يمكن أن تقود إلى النتائج اآلتية: في إدارة نظام التعليم والتدريب المهنيالتعليم والعمل 

 التأّثر المباشر باحتياجات سوق العمل من خالل وجود نظام مرن يلبي احتياجات السوق. -1

 وجود فر  عمل حقيقّية لخّريجي التعليم والتدريب المهني. -3

 المساهمة الفّعالة في تنفيذ خطط التنمية. -2

 ض نسبة العاطلين عن العمل.تخفي -4

 االستفادة القصول المصروفة على التعليم والتدريب المهني. -3

 زيادة القدرة التنافسية في سوق العمل المحّلي واإلقليمي. -6

جممذب االسممتثمارات الجّيممدة التممي تخلممق المزيممد مممن فممر  العمممل، وتممؤّدي إلممى زيممادة مسممتول  -6
 ذات الكفاءة.الدخل من خالل وجود اليد العاملة الماهرة 

 االستثمار األمثل للمنشآت التعليمّية والتدريبّية والتجهيزات الموجودة فيها. -4

 تحسين النظرة االجتماعّية لهذا التعليم والتدريب. -2

 ( 22، 3224تخفيض نسبتي التسّرب والعزوف بشكل كبير. )نور الّدين،  -12

 :الصناعية التلمذة نظام فيها ذينفّ  الت  المحافظاتف   والتخصصات المهن -3
 صممناعة مهنتممي( ب3221 -3222) الدراسممي العممام بدايممة النظممام بهممذا اإلقممالع تممم: دمشممق محافظممة
في المرحلة الثانوية، وبلم  عمدد الطلبمة فمي هماتين المهنتمين فمي العمام  الميكانيكي والتصنيع األلبسة

 63 التممممدريب فممممي المسمممماهمة اتكالشممممر  وعممممدد( طالبممممًا وطالبممممًة، 344( )3212 -3222الدراسممممي )
 .ةً كشر 
وبلمم  عممدد الطلبممة فممي  أّممما فممي مرحلممة المعهممد فهنمماك اختصاصمما الممتحّكم اآللممي وصممناعة القوالممب، 

 المسمماهمة اتكالشممر  وعممدد( طالبممًا 62( )3212 -3222هممذين االختصاصممين فممي العممام الدراسممي )
 .ةً كشر  43 التدريب في

 صممناعة مهنتممي( ب3222 -3223)  سمميالدرا العممام بدايممة النظممام بهممذا اإلقممالع تممم حلممب: محافظممة
، وبلممممم  عمممممدد الطلبممممممة فمممممي هممممماتين المهنتمممممين فمممممي العمممممام الدراسممممممي     الميكمممممانيكي والتصمممممنيع األلبسمممممة

 .ةً كشر  (22) التدريب في المساهمة اتكالشر  وعدد( طالبًا وطالبًة، 344( )3212 -3222)
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 صمناعة مهنتميم( ب3226 -3223)  الدراسمي العام بداية النظام بهذا اإلقالع تم: حم  محافظة
، وبلممممم  عمممممدد الطلبممممممة فمممممي هممممماتين المهنتمممممين فمممممي العمممممام الدراسممممممي     الميكمممممانيكي والتصمممممنيع األلبسمممممة

 .ةً كشر  (12) التدريب في المساهمة اتكالشر  وعدد( طالبًا وطالبًة، 111م( )3212 -3222)
 صممناعة مهنتمميب م(3226 -3226)  الدراسممي العمام بدايممة النظممام بهممذا اإلقمالع تممم: حممماة محافظمة
وبلممممم  عمممممدد الطلبممممممة فمممممي هممممماتين المهنتمممممين فمممممي العمممممام الدراسممممممي      ،الميكمممممانيكي والتصمممممنيع األلبسمممممة

 كات.شر  (12) التدريب في المساهمة اتكالشر  وعدد( طالبًا وطالبًة 22م( )3212 -3222)
م( فمي 3224 -3226: تّم تنفيذ نظام التلمذة الصناعّية بداية العمام الدراسمّي )دمشق ريف محافظة

، وبلم  عمدد الطلبمة فمي الميكمانيكي والتصمنيع األلبسمة صمناعة مهنتميب الثانوية المهنّية فمي صمحنايا
 اتكالشمممممر  وعمممممدد( طالبمممممًا وطالبممممًة، 62م( )3212 -3222همممماتين المهنتمممممين فمممممي العممممام الدراسمممممي )

كًة. وتممممّم تنفيممممذ نظممممام التلمممممذة الصممممناعّية بدايممممة العممممام الدراسممممّي شممممر  (14) تممممدريبال فممممي المسمممماهمة
، وبل  عدد الميكانيكي التصنيع ةمهنب م( في الثانوية المهنّية الصناعّية في يبرود3212 -3222)

 فمي المساهمة اتكالشر  وعدد( طالبًا، 32م( )3212 -3222طلبة هذه المهنة في العام الدراسي )
 (4، 3212كًة. )البابا، شر  (13) التدريب

 التلمذة الصناعّية ف  سورّية مناهج المهن واالختصاصات ف توصيف  -4
  التحّكم اآلل :اختصاص 

 .آلي تحكم تقني االختصا : اسم 3223 اآللي التحكم لتقني السوري التوصيف
 واإللكترونية الكهربائية االختصاصات: المهن عائلة
 والصمممناعات والخاصمممة، العاممممة والخمممدمات التصمممنيع: اآلتيمممة الصمممناعات يخمممدم االختصممما  همممذا

 .والكهربائية الميكانيكية الهندسية
 توصيف تقني التحّكم اآللي:

 اآللي التحكم في مجاز مساعد: الواجبات
 فواكتشا ومعايرة وفح  وتوليف وتجهيز يبكتر  بعمليات اآللي التحكم ّيواختصاص يقومالمهام: 

 واإللكترونيمممممممة الكهربائيمممممممة) المممممممتحكم وأنظممممممممة المتكاملمممممممة واألنظممممممممة المعمممممممدات وصممممممميانة األعطمممممممال
واإللكتروبنيوماتيمممك واإللكتروهيمممدروليك( والخمممدمات، وكمممذلك اآلالت وأجهمممزة المممتحّكم فمممي المصمممانع، 

وتفسير البيانات الفّنّية  وتحليلها المعلومات وتحصيل. المختلفة التحكم أنظمة في العملياتومراقبة 
 وتنفيممذ. والوظيفممة اتبالمعممدّ  الخاصممة البيانممات وتحممديث القيمماس، وأدواتد لمعممّدات واالسممتخدام الجّيمم

 .والبيئة والمصنع ولآلخرين له المهنية والصحة السالمة تعليمات
 .إلكترون أو هرباءك اختصا  صناعية ثانوية خريج: التدريب بداية عند المؤهالت

 :اآلتية المهام أداء ىعل قادراً  يكون سوف الخريج فان التدريب فترة نهاية في
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 :الشخصية المهارات
 .لكالمشا على والتغلب العمل في المبادرة روح -1
 .ورسماً  تابةكو  محادثة الفعال االتصال -3
 .الفردي العمل على والمقدرة، العمل فريق ضمن بكفاءة العمل -2
 . التعامل في والمهارة ومتطلباته العمل طبيعة حسب التكيف -4
 .بناءة بطريقة والمشاكل األعطال وعالج وحل تشخي  -3
 .منتظمة بطريقة العمل وتنظيم وتخطيط البيانات وتحليل واستعادة تجميع -6
 .واإلنكليزية العربية الفنية باللغة واالتصال والتفسير القراءة -6
 .الحاسب أجهزة من والكتابة الفنية البيانات وتحميل إدخال -4
 صممحة علمى المذاتي والتمدقيق، الصمناعي العممل فمي والوثوقيمة الجمودة مفهموم إدراك أهميمة -2

 .والخسائر للمخاطر تجنباً  وجودته، العمل تنفيذ
 فمممي المممنق  تمممدارك أو بسمممرعة المطلوبمممة األعممممال إلنجممماز) الوقمممت عاممممل إدراك أهميمممة -12

 (.المهارات من المزيد تسابكال أو المعلومات
 .واألدوات والعدد األجهزة على المحافظة -11

 :العامة المهارات
 ولآلخممرين، لممه الحمموادث وتجنممب المخمماطر تمييممز هندسممية، ورشممة فممي العمممل فممي األمممان -1

 المختلفممة لمغممراض الحريممق طفايممات واسممتخدام تمييممز .األوليممة اإلسممعافات مبممادف تطبيممق
 (الا...  قمامة – هربيك حريق)

 .والهيدروليكية والبنيوماتيكية واإللكترونية الكهربائية النظم أعطال تحليل مهارات -3
 .والهيدروليكية والبنيوماتيكية واإللكترونية الكهربائية المخططات وفهم قراءة -2
 الشخصممممية الطاقممممة علممممى بالحفمممماظ وذلممممك واقتصممممادية ومنظمممممة مخططممممة بطريقممممة العمممممل -4

 (.الا …العمل مواد الوقود، )الكهرباء، والصناعية
 .اإللكترونية للعناصر اللحام وفك اللحام مهارات -3
 .المطبوعة الدارات على ةاإللكترونيّ  ناتالمكوّ  وتبديل وفح  اختبار -6

  ةاالختصاصيّ  المهارات
 .وتخزينها والمعدات والخامات لآلالت اآلمن واالستخدام والتجهيز االختيار -1
 .عمل لّ ك مع يتناسب بما والتثبيت يبكوالتر  الفك وأدوات معدات واستخدام اختيار -3
 والفحمممم  بالتركيممممب الخاصممممة للتعليمممممات طبقمممماً  المطلوبممممة األعمممممال وتنفيممممذ وتفسممممير فهممممم -2

 .واالختبار
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 .واإللكترونية الكهربائية والقياس االختبار أجهزة استخدام -4
 وحمممممامالت والبالسممممتيكية المعدنيممممة المجمممماري داخمممممل والكممممابالت األسممممالك يممممبكوتر  تمديممممد -3

 بنقممممل الخاصممممة ذلككممممو  الخطممممورة، مممممن قممممدر بهمممما بيئممممة وفممممي العاديممممة البيئممممة فممممي الكممممابالت
 (.لمسالك واألرقام النهايات يبكتر ) المعلومات

 (.وتثبيتها العناصر توزيع) الكهربائية التوزيع لوحات وتوصيل تجميع -6
 .والمتوفرة المتداولة واإللكترونية الكهربائية العناصر على الواسع االطالع -6
 .والطارئة الدورية الصيانة أعمال تنفيذ على الفعالة لقدرةا -4

 :األساسية المهارات
 . واإللكترونية الكهربائية التحكم أنظمة وصيانة تركيب -1
 .اإللكتروبنيوماتيك أنظمة وصيانة تركيب -3
 . اإللكتروهيدروليك أنظمة وصيانة تركيب -2
 .المختلفة بأنواعها القيادة ودارات اتكالمحر  وتوصيل تركيب -4
 (.التعليمات وقائمة والسلمي الصندوقي) باللغات PLC أنظمة ال وبرمجة وتشغيل تركيب -3
 (.وتطبيقاتها أنواعها) الحساسات ومعايرة اختبارو  تركيب -6
 .المعالجات وعمل بنية على االطالع -6
 . الحاسب باستخدام المطبوعة الدارات رسم -4
 .الميكانيكية ةكالحر  نقل ألنظمة األولية الصيانة أعمال وبعض الدورية الصيانة تنفيذ -2

 (3)لجنة مناهج التلمذة الصناعّية، أ، بال تاريا، 

 قوالبصناعة ال اختصاص. 
 .قوالب صناعة تقني: االختصا  اسم 3223 القوالب لصناعة السوري التوصيف

 األلمواح مصمنع المعمادن، مصمنع ،(التجميمع ميكانيكي) التسوية مثل الهندسية المهن: المهن عائلة
 .المصانع يباتكتر  تقني المعدنية،

 الدوائية، الصناعات والتصنيع، الهندسية الصناعات: اآلتية الصناعات يخدم االختصا  هذا
 .المسلحة والقوات يماوية،كالبترو  الصناعات الغذائية، الصناعات

 :القوالب صناعة تقني توصيف
 ماك المسئولية تحمل وعلي مستقلة بصورة العمل علي قادر القوالب صناعة تقني :الواجبات

صالح تصنيع مجال في ينبغي  القوالب والثقب، القطع أدوات خاصة وبصورة ينات،كالما أدوات وا 
 .الدليلية التثبيت ومعدات القوالب، صناعة واألجهزة،
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 الفنية، الوثائق وتفسير قراءة مع الوظيفة، لتعليمات طبقاً  اآلتية المهام بتنفيذ يقوم :المهام
 باألمان الخاصة والتعليمات البيئة على بالحفاظ االلتزام مع واألدوات للمعدات األمثل االستخدام
 .المهنية والصحة

 .إلكترون أو هرباءك اختصا  صناعية ثانوية خريج: التدريب بداية عند المؤهالت

 :اآلتية المهام أداء علي قادراً  يكون سوف الخريج فان التدريب فترة نهاية في

 :الشخصية المهارات
 .لكالمشا على والتغلب العمل في المبادرة روح -1
 .ورسماً  تابةكو  محادثة الفعال االتصال -3
 .العمل فريق ضمن بكفاءة العمل -2
 . التعامل في اتومهار  ةفتكيّ العمل بصورة م -4
 .بناءة بطريقة والمشاكل األعطال وعالج وحل تشخي  -3
 .منتظمة بطريقة العمل وتنظيم وتخطيط البيانات وتحليل واستعادة تجميع -6
 .واإلنكليزية العربية الفنية باللغة واالتصال والتفسير القراءة -6
 .الحاسب أجهزة من والكتابة الفنية البيانات وتحميل إدخال -4

 النظافة والترتيب في العمل. -2

 :العامة المهارات
 ولآلخممرين، لممه الحمموادث وتجنممب المخمماطر تمييممز هندسممية، ورشممة فممي العمممل فممي األمممان -1

 المختلفممة لمغممراض الحريممق طفايممات واسممتخدام تمييممز .األوليممة اإلسممعافات مبممادف تطبيممق
 (الا...  قمامة – هربيك حريق)

 والقلوظممة ةواللولبمم والثقممب والبممرادة العممالم عمليممات فممي وصمميانتها لممآلالت الجيممد االسممتخدام -3
 .الهندسية المكونات وربط وتجميع

 ييزومتر واإل الزاوية ومساقط األول والثالث المسقط فيها بما الهندسية الرسومات تفسير -2
 والمخططات األساسية الرسومات الهندسية رسم .والرموز باليد والرسم المائلة والمساقط

 .الورق على باليد الحرة
 الشخصممممية الطاقممممة علممممى بالحفمممماظ وذلممممك واقتصممممادية ومنظمممممة مخططممممة بطريقممممة العمممممل -4

 (.الا … الوقود، ، الكهرباء) والصناعية
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 :االختصاصية المهارات
  .CNC يناتكما وتشغيل وتجهيز برمجة -1
 .C.A.D./C.A.M. CAD/CAM تصنيع وحدة في يناتكالما وتجهيز إعداد -3

 .E.D.W بالسلك بالشرارة والق  الحفر E.D.M يناتكما وتشغيل إعداد -2
                  .األسطال تشطيب لمواصفات طبقاً  المشغوالت صقل -4
 .القوالب وتجريب تجميع -3

 وهي ،غيرهو " التصميم" مثل التخرج بعد الخريج يكتسبها المهارات من مجموعة توجد: مالحظة
 مباشرة. التلمذة فترة نهاية بعد القوالب صانع مهام من بالضرورة ليست

 األساسية المهارات
 .الفنية والوثائق الرسومات تفسير -1
 . والطرق واألدوات العمل مراحل تخطيط -3
 .القياس أجهزة باستخدام المشغوالت عالم -2
صالح تجهيز -4  .الدليلية التثبيت ومعدات والثقب القطع أدوات وا 
 .وملحقاتها والتجهيزات القوالب، تصنيع -3
 .المالئمة األدوات باستخدام أعاله 4البند في ورةكالمذ العناصر يبكوتر  فك -6
 .والساعة الرقمية القياس عدادات باستخدام الدقة من عالية بدرجة األجزاء قياس -6
 والثقب والجلا والتفريز والخراطة الدقيقة التجهيزات بعمل وذلك المكونات وصيانة تصنيع -4

 .التصنيع وعمليات والحفر،
 .والنتائج العمل بخطوات الخاصة الفنية البيانات واسترجاع تجميع -2

 (3، بال تاريا، ب )لجنة مناهج التلمذة الصناعّية،

 ميكانيك ال تصنيعمهنة ال: 
  .ميكانيكي تصنيع تقني: االختصا  سما 3223 الميكانيكي للتصنيع السوري التوصيف

 عمصنّ  ،(الصيانة ميكانيكي) التسوية – القوالب صناعة مثل الهندسية المهن :المهنة عائلة
 .المعدنية اإلنشاءات – انعصالم يباتكتر  تقني المعدنية، األلواح عمصنّ  المعادن،

 ائية،ذالغ الصناعات الدوائية، الصناعات والتصنيع، الهندسية الصناعات :يخدم االختصا  هذا
 .المسلحة والقوات يماويةكالبترو  الصناعات – البناء صناعة

 :الميكانيكية الصناعة في تقني توصيف
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صالح وصيانة وتجهيز يبكتر  على قادر ماهر عامل هو الميكانيكي التصنيع عامل الواجبات  وا 
 األنابيب وتمديدات التحكمو  البخار ومراجل والمعدات والمصانع يناتكالما وضبط وتجهيز
 .والخدمات التصنيع عمليات في آمنة واقتصادية فعالة بطريقة الالزمة

 الفنية، الوثائق وتفسير قراءة مع الوظيفة لتعليمات طبقاً  اآلتية المهام بتنفيذ يقوم :المهام
 باألمان الخاصة والتعليمات البيئة ىعل بالحفاظ االلتزام مع واألدوات للمعدات األمثل االستخدام
 .المهنية والصحة

 إعدادية التدريب بداية عند المؤهالت
 :اآلتية المهام أداء على قادراً  يكون سوف الخريج فإن التدريب فترة نهاية في

 الشخصية المهارات
 .لكالمشا على والتغلب العمل في المبادرة روح -1
 .ورسماً  تابةكو  محادثة الفعال االتصال -3
 .العمل فريق ضمن بكفاءة العمل -2
 . التعامل في اتومهار  ةفتكيّ العمل بصورة م -4
 .بناءة بطريقة والمشاكل األعطال وعالج وحل تشخي  -3
 .منتظمة بطريقة العمل وتنظيم وتخطيط البيانات وتحليل واستعادة تجميع -6
 .واإلنكليزية العربية الفنية باللغة واالتصال والتفسير القراءة -6
 .الحاسب أجهزة من والكتابة الفنية البيانات وتحميل إدخال -4

 :العامة المهارات 
 ولآلخممرين، لممه الحمموادث وتجنممب المخمماطر تمييممز هندسممية، ورشممة فممي العمممل فممي األمممان -1

 المختلفممة لمغممراض الحريممق طفايممات واسممتخدام تمييممز .األوليممة اإلسممعافات مبممادف تطبيممق
 (الا...  قمامة – هربيك حريق)

 ةواللولبممم والثقمممب والبمممرادة تخطممميطال عمليمممات فمممي وصممميانتها لمممآلالت الجيمممد االسمممتخدام -أ  -3
 .الهندسية المكونات وربط وتجميع والقلوظة

             وأساسيات وبنيوماتيكية هيدروليكية أجزاء على تحتوي لمعدات الصيانة عمليات -ب        
 .القصدير /سجينكاأل  /الكهرباءب اللحام /الكهرباء

 يزومترلإلوا الزاوية ومساقط األول والثالث المسقط فيها بما الهندسية الرسومات تفسير -2
 والمخططات األساسية الرسومات الهندسية رسم .والرموز باليد والرسم المائلة والمساقط

 .الورق على باليد الحرة
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 الشخصممممية الطاقممممة علممممى بالحفمممماظ وذلممممك واقتصممممادية ومنظمممممة مخططممممة بطريقممممة العمممممل -4
 (.الا … الوقود، ، الكهرباء) والصناعية

  االختصاصية المهارات
 .سجينيكواأل الكهربائي اللحام -1
 .الفنية للمواصفات طبقاً  المشغوالت صقل -3
دارة وبناء تخطيط -2  .ةالمخطط الصيانة برامج وتشغيل وا 
 الحاوية المصنع/ العمليات في األخطاء وتصحيال وتشخي  وضبط وصيانة يبكتر  -4

 . اإللكتروني والتحكم الكهرباء وأسس والهوائية الهيدروليك على
 .المحاذاة ضبط -3
 .االهتزازات قياس -6

 وهي ،غيرهو " التصميم" مثال التخرج بعد الخريج يكتسبها المهارات من مجموعة توجد: مالحظة
 .مباشرة التلمذة فترة نهاية بعد الميكانيكي التصنيع عامل مهام من ليست بالضرورة

 :األساسية المهارات
 .الفنية والوثائق الرسومات تفسير -1
 .القياس أجهزة باستخدام المشغوالت تخطيط والطرق واألدوات العمل مراحل تخطيط -3
 والثقب والجلا والتفريز والخراطة الدقيقة التجهيزات بعمل وذلك المكونات وصيانة تصنيع -2

 .التصنيع وعمليات والحفر،
 .للمصنع الفنية للمواصفات طبقاً  وفعالة واقتصادية آمنة بطريقة للعمل اآلالت إعداد -4
صالح تصنيع -3  المعادن تشغيل من الدقيقة العمليات طريق عن المختلفة المكونات وا 

 .واللحام والقلوظة والجلا والتفريز والخراطة
 .للمصنع الصيانة خدمات الءكوو  اإلنتاج عن المسؤولين األشخا  مع التعاون -6
 .وصيانتها األنابيب أنظمة تصنيع -6
 .والنتائج العمل بخطوات الخاصة الفنية البيانات واسترجاع تجميع -4

 (3)لجنة مناهج التلمذة الصناعّية، ج، بال تاريا، 
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  األلبسةمهنة صناعة: 
 عائلة المهنة: تحضير لعمليات التصنيع، تصنيع، إنهاء.

هذه المهنة تخدم الصناعات اآلتية: جميع أنواع األلبسة الخارجية والداخلية )رجالي، نسائي، 
 أطفال(.

 وصيانة آالت الخياطة المختلفة.المواصفات عامل خياطة قادر على تشغيل 

الواجبات: عامل الخياطة هو عامل قادر على العمل بصورة مستقلة وعلى تحّمل المسؤولّية كما 
 ينبغي في مجال )تصميم األزياء، سحب القوالب، تصنيع المالبس المختلفة، صيانة اآلالت(

تفسير بطاقات العمل، االستخدام المهام: يقوم بتنفيذ المهام طبقًا لتعليمات الوظيفة مع قراءة و 
 األمثل للمعّدات واألدوات مع االلتزام بالحفاظ على البيئة والتعليمات الخاّصة باألمان والصّحة.

 في نهاية التدريب فإّن الخّريج سيكون قادرًا على أداء المهام والمهارات اآلتية:

 المهارات الشخصّية:
 .لكاالمش على والتغلب العمل في المبادرة روح -1
 .ورسماً  تابةكو  محادثة الفعال االتصال -3
 .العمل فريق ضمن بكفاءة العمل -2
 . التعامل في ةومهار  ةفتكيّ العمل بصورة م -4
 .بناءة بطريقة والمشاكل األعطال وعالج وحل تشخي  -3
 .منتظمة بطريقة العمل وتنظيم وتخطيط البيانات وتحليل واستعادة تجميع -6
 .واإلنكليزية العربية الفنية باللغة واالتصال والتفسير القراءة -6
 .الحاسب أجهزة إلى والكتابة الفنية البيانات وتحميل إدخال -4

 المهارات العاّمة:
 ولآلخممرين، لممه الحمموادث وتجنممب المخمماطر تمييممزمعامممل األلبسممة و  فممي العمممل فممي األمممان -1

 لمغمممراض الحريمممق معمممّدات إطفممماء واسمممتخدام تمييمممز .األوليمممة اإلسمممعافات مبمممادف تطبيمممق
 .(الا...  قمامة – هربيك حريق) المختلفة

 االستخدام الجّيد لآلالت وصيانتها في عملّيات الق  والخياطة واإلنهاء. -3

 تفسير رسومات القوالب )الكم، الياقة، الصدر، الظهر...إلا(. -2
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العمل بطريقة مخّططة ومنّظمة واقتصادّية وذلك بالحفاظ على الطاقة الشخصمّية والطاقمة  -4
 )كهرباء، وقود، مواد عمل...إلا(.الصناعّية 

 المهارات االختصاصّية:
 .فالعمل كمشر  -1

 معرفة القالب وتصغيره وتكبيره. -3

 الكّي النهائي. -2

 معرفة أنواع الخيط واأللوان بالنسبة لدرجات الحرارة المناسبة لها. -4

 القّ  اليدوي. -3

المنتج )ألبسة  أّن بعض األشخا  يختّصون بنوع معّين من مالحظة من المعروف في الشركات
 نسائّية، ألبسة رجالّية، ألبسة أطفال، ألبسة رياضّية، ألبسة داخلّية...إلا(

 المهارات األساسّية:
المممدرزة العادّيمممة، الحبكمممة، العنقبمممة، العمممراوي، : اآلتيمممةالقمممدرة علمممى التشمممغيل األولمممي لمممآلالت  -1

 األزرار.

  .المهارات األساسّية لعملّية الق : المّد، وضع الرسمة، الق -3

 كوي التحضير. -2

 معرفة أنواع األقمشة. -4

 العمل على خط تصنيع لوردّية كاملة. -3

 األدوار والمسؤولّيات المشتركة بين قطاعي التعليم والعمل:
 وضع اإلطار للسياسات العاّمة لنظام التلمذة الصناعّية وخطوات تنفيذ النظام والتوّسع فيه. -

 النظام.إقرار المهن واالختصاصات الجديدة التي ستدخل  -

وضممممممع المنمممممماهج والخطممممممط الدرسممممممّية للتممممممدريبات العملّيممممممة والعلمممممموم المهنّيممممممة والتقنّيممممممة للمهممممممن  -
 واالختصاصات الجديدة.

 تحديد الطاقة االستيعابّية في كّل عام للمهن واالختصاصات المختلفة. -

 دراسة االنتشار الجغرافي وتحديد المواقع الجديدة للتطبيق. -

 ّية كّلما دعت الحاجة لذلك.تعديل المناهج والخطط الدرس -

 وضع األسس العاّمة لتقويم المتدّربين. -

 تحديد المعايير ألهلّية المنشآت المساهمة في هذا النظام. -

 متابعة عملّية التدريب وتقويم نتائجه. -

 إجراء االمتحانات العملّية واإلشراف عليها ومنال الشهادات والوثائق للخّريجين. -
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 اياه وفوائده على المدل البعيد.تسويق النظام والتعريف بمز  -

اعتممماد نممموذج عقممد يممنّظم العالقممة بممين المنشممأة والمتممدّرب وممما بعممدها مممع إدراج الشممروط بممين  -
 (3الطرفين. )لجنة مناهج التلمذة الصناعّية، د، بال تاريا، 

حممممماة للعممممام الدراسممممي  ةوينممممّوه الباحممممث إلممممى إحممممداث مهنممممة الميكمممماترونيكس فممممي محافظمممم 
وقبلهمما بثالثممة سممنوات فممي دمشممق للمهنممة نفسممها، وهممذه المهنممة يجممري فيهمما تطبيممق ، 3213/ 3214

 علوم الميكانيك والكهرباء واإللكترون.
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 تقويم مناهج التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(ثانيًا: 

 أواًل: تقويم المدخالت
 تقويم األهداف  -1
 تقويم المحتول  -3

 العملّيات تقويم: ثانياً 
 والتدريب التدريس طرائق تقويم  -1

 التعلمّية التعليمّية الوسائلتقويم   -3

 المدرسي الكتابتقويم   -2

 والتدريبّية الدراسّية البيئةتقويم   -4

 تقويم المعّلم والمدّرب 

  تقويم المنشأة االقتصادّية 

 التقويم عملياتتقويم   -3

 التقويم في الدروس النظرية عمليات  تقويم 
 التدريب في تقويمال عمليات تقويم 

 (نيالمتعّلم) المخرجات تقويم: ثالثاً 
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 تقويم مناهج التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(ثانيًا: 

قبمممل التطمممّرق إلمممى كيفّيمممة تقمممويم المنممماهج وتطويرهممما يجمممب التعمممّرف علمممى المنهممماج بمفهوممممه 
 الحديث، والتعّرف عليه كنظام له ُمدخالت وعمليات وُمخرجات.

ات ن كاًل من األهداف والمحتول والفعاليّ يتضمّ  تربويٌّ  المنهاج بأّنه مشروعٌ  ُيعّرف
 هالتقويم وأدوات كما يتضمن أساليب ،لتحقيق األهداف ةالمستخدم لواألنشطة والطرائق والوسائ

لياس،  لمعرفة درجة تحّقق هذه األهداف.  (32، 3213-3211)بشارة وا 
ج فإّن كّل عنصر من عناصره يشكل مجااًل من مجاالت لذا عندما يجري تقويم المنها 

 رها في كّل عنصر. وذلك لمعرفة مدل تحّقق المعايير الواجب توفّ   تقويم المنهاج
في  ، ومنها مناهج التلمذة الصناعّية،مواصفات مناهج التعليم المهني والتقني تتمثل أهمّ 

 النقاط اآلتية:
المهني والتقني المتمثلة بإعداد الطالب وتأهيله لمرحلة قدرتها على ترجمة أهداف التعليم  -

 العطاء واألداء المطلوب في حقل العمل واإلنتاج.

 ارتباطها بواقع العمل ومتطلباته وفق احتياجات المشاريع والبرامج التنموية. -

مرونتها وقابليتها للتطوير كلما دعت الحاجة المرتبطة بالتقدم السريع الحاصل في ميدان  -
 كنولوجيا ووسائل اإلنتاج.الت

لغلبة الجانب التطبيقي والعملي على الجانب النظري بحكم الحاجة إلى اكتساب  امراعاته -
 المهارات الحركية المطلوبة.

مراعاتها للتكامل الفكري والتربوي المطلوب في إعداد المواطن بالشكل الذي يمكنه من  -
ينجال فيه في اكتساب المهارات  يخدم أمته بالقدر الذي ،أن يكون مواطنًا صالحاً 

والكفايات المهنية. )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة اإلسالمية للتربية 
 ( 24، 1226والعلوم والثقافة، 

يرل الزوبعي والجنابي أّن أهداف عملية تقويم مناهج التعليم المهني والتقني تشمل و 
 جوانب عديدة منها:

 أهداف المنهاج. تحديد مدل تحقق -

 تقييم مواءمة المنهاج لحاجات أرباب العمل والمجتمع. -

 تحديد الحاجة إلى الموارد لتنفيذ المنهاج. -

 تشخي  معوقات التنفيذ واإلدارة. -

 توفير المعلومات لتحسين وثائق المنهاج. -

 تقييم مدل مواءمة المنهاج للطلبة والمدربين. -
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 ليم والتعّلم.تقييم أثر المنهاج في استراتيجيات التع -

 تحديد الحاجة لتطوير األطر التعليمّية. -

 (163، 3222تحديد مدل فاعلّية عملّية التعّلم. )الزوبعي، والجنابي،  -

الممذي  Hammond Modelعلممى الممرغم مممن وجممود نممماذج للتقممويم منهمما نممموذج هامونممد 
يؤّكمممد علمممى أّن التقمممويم همممو معرفمممة ممممدل فاعلّيمممة البرنمممامج التربممموي وبخاّصمممة فمممي تحقيمممق األهمممداف 

المممذي يؤّكمممد علمممى أّن التقمممويم التربممموي يقممموم علمممى  Stake Modelالموضممموعة، ونمممموذج سمممتيك 
ونممممممممموذج سممممممممتفلبيم  Judgmentوالحكممممممممم  Descriptionعملّيتممممممممين رئيسممممممممّيتين هممممممممما الوصممممممممف 

Stufflebeam Model  الذي يؤّكد علمى أّن الهمدف ممن إجمراء التقمويم همو خدممة متخمذي القمرار
 Delineatingمممممن خممممالل القيممممام بممممثالث خطمممموات أساسممممّية فممممي عملّيممممة التقممممويم هممممي: التخطمممميط 

(، فممممممإّن الباحممممممث 122-22، 3222. )بشممممممارة، Providingوالتجهيممممممز  Obtainingوالحصممممممول 
"هو الكّل المرّكب من عدد من العناصمر، ولكمل ام: سيعتبر المنهاج نظامًا، حيث من تعريف النظ

عنصر وظيفة وعالقات تبادلّية، وأّي تأثير في أحد العناصر ينتقل إلى بقية العناصمر األخمرل... 
يمكمن  (26، 3226ولمه ممدخالت ومخرجمات وعمليمات تعممل ضممن قموانين..." ) مرعمي والحيلمة، 

التمأثير  -األهمداف والمحتمول واألنشمطة والتقمويمالتي همي  -اعتبار المنهاج كنظام تتبادل عناصره
ّن أي تأثير في أحد العناصر ينتقل إلى بقية العناصر األخرل.  فيما بينها وا 

ليمماس وفممق نممموذج  مقتممرح  لهممما للمنهمماج الدراسممّي كنظممام  فرعممّي أّن مممدخالت  يممذكر بشممارة وا 
تشممممل األنشمممطة والفعالّيمممات المنهممماج تضمممّم األهمممداف ومممما يمممرتبط بهممما ممممن محتمممول، وأّن العمليمممات 

التعليمّيممة التعّلمّيممة )طرائممق وأسمماليب وتقنيممات وكتمماب مدرسممي وأنشممطة مدرسممّية ودليممل معلّممم وبيئممة 
ليممماس، مدرسمممّية وتقمممويم وغيمممر ذلمممك(، وأّن المخرجمممات همممي المتعّلممممون.  ، 3213-3211)بشمممارة وا 

 التلمذة الصناعّية.  وعلى هدي هذا النموذج ستأتي خطوات تقويم المنهاج في نظام. (232

 أواًل: تقويم المدخالت
 تقويم األهداف: -1

تمثّمممل األهمممداف أهمممّم مكونمممات المنهممماج المدرسمممّي  ألّن جميمممع العناصمممر المتبقيمممة األخمممرل 
تعتمممد عليهمما. حيممث يممتّم اختيممار المحتممول مممن الحقممائق والمفمماهيم والتعميمممات والنظريممات، وكممذلك 
انتقاء الخبرات التعلمّية من حيث مستوياتها وأنواعهما وتنظيمهما، فمي ضموء أهمداف المنهماج نفسمه، 

يعمل عنصر التقويم على التأّكد من تحقيق تلك األهمداف أو عمدم تحقيقهما  ويحكمم كثيمر ممن كما 
المممرّبين علممى نجمماح المنهمماج المدرسممّي أو عممدم نجاحممه أحيانممًا مممن تممدقيق األهممداف الموضمموعة لممه 
أصاًل  لذا يضع كّل هذا على مخططي المنهاج المدرسي مسؤولّية صمياغة األهمداف المناسمبة أو 

 ( 24، 3221ها بشكل دقيق" )سعادة،اختيار 
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الموّجه األول للعملّية التربوّية التعليمّية ككّل، وتمّثل الخطموة  إذًا كما سبق ُتعتبر األهداف
 األولى في بناء المنهاج  والتي تُبنى وفقها الخطوات الالحقة من محتول وأساليب وأنشطة وتقويم،

 ى معمايير تحمّدد لمهمداف شمروطها وخصائصمها،ولكن هذه األهداف يجب أن تستند فمي بنائهما إلم
فممي   -(3222قسممم البحمموث والتممدريب ) -ولقممد وضممعت المنظمممة العربيممة للتربيممة والثقافممة والعلمموم

 وثيقة قدمتها حول تقويم المناهج في البالد العربية معايير لمهداف التربوّية هي:
وتعمل على الربط أن تناسب األهداف التربوية حاجات المجتمع المحلي وظروفه  -

 بين المعرفة ومشكالت البيئة المحّلّية وتّتصل بالتنمية االجتماعّية واالقتصادّية.

 أن تنسجم األهداف التربوّية مع أهداف المرحلة التعليمّية وأهداف المباحث األخرل. -

أن تتسم باألهمّية في حياة الطلبة وتراعي حاجاتهم وميولهم ورغباتهم والفروق الفردّية  -
 يما بينهم وتؤّكد على ضرورة بناء الشخصّية المتكاملة للطالب.ف

أن تؤّكد األهداف على تنمية االتجاهات والقيم المرغوبة وضرورة االنفتاح الواعي  -
 على التقّدم العلمي والتكنولوجي العالمي.

 أن تؤّكد على أهّمّية تنمية األنواع المختلفة للتفكير. -

 ّية إلى أهداف تدريسّية.أن يسهل تحويل األهداف التربو  -

أن تؤّكد األهداف التربوّية على ضرورة تنمية القدرة على العمل الجماعي والربط بين  -
 الماضي والحاضر والتطّلع للمستقبل.

 أن تتصف األهداف التربوية بالقابلّية للمالحظة والقياس. -

 (3، ج342-343، 3212-3213)سليمان وسّلوم،              

بغممض النظممر عممن الترجمممات المختلفممة مممن حيممث هممي غايممات وأهممداف  -فتصمّنف األهممدا
 إلى ثالثة مستويات هي: المستول العام والمستول المتوسط والمستول المحّدد. -وأغراض

تكون األهداف في المسمتول العمام بدرجمة مرتفعمة ممن التعمميم ومنخفضمة ممن حيمث التحديمد، وهمي 
لية التربوية، كإعداد المواطن الصالال، أّمما فمي المسمتول ُتعنى بوصف النتائج النهائية لمجمل العم

المتوسط فإّن األهداف ُتعنى بوصف األداء النهائي المتوقع صمدوره عمن الممتعلم بعمد االنتهماء ممن 
تدريس مادة دراسّية معّينة أو منهاج دراسي معّين، وفي المستول المحّدد فإّن األهداف تأخذ درجة 

( وفيممما 31-32، 1222عليهمما عبممارة األهممداف السمملوكية. ) نشممواتي،  مرتفعممة مممن التحديممد وُيطلممق
المتوقّممع قيممام المممتعلم بممه بعممد  "إّن الهممدف السمملوكي عبممارة تصممف األداءيلمي توضممياٌل لهممذه األخيممرة: 

االنتهمماء مممن تممدريس وحممدة تعليمّيممة معّينممة، أي أّنممه يصممف الحاصممل التعليمممي أو السمملوك النهممائي 
 (33، 1222) نشواتي،  المستخدمة في الوصول إلى هذا السلوك." أكثر مما يصف الوسائل

وعلمى هممذا يجممب اسمتخدام أفعممال تشممير إلمى األداء مثممل يقممرأ، يكتمب، يفممك، يرّكممب، يقمميس. 
 أّما األفعال التي ال يمكن قياسها مثل يفهم، يفّكر، يقّدر ال يمكن اعتبارها أهدافًا سلوكية.
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أّن الهدف السلوكي الناجال يجب أن يجيمب عمن األسمئلة اآلتيمة: "مما  Magerيرل ميجر 
هو السلوك أو األداء المتوقع قيام المتعّلم به بعد عملية التعليم؟ ما هي الشروط أو الظروف التي 
يظهممر هممذا السمملوك مممن خاللهمما؟ ممما هممو مسممتول األداء الممذي يحقّممق مممدل تحقّممق الهممدف المرغمموب 

(  إّن هممذه األسممئلة تشممير إلممى المكونممات األساسممية للهممدف السمملوكي، 34، 1222فيممه؟" )نشممواتي، 
 وهي السلوك أو األداء الظاهر للمتعلم، وشروط األداء، ومستول األداء المقبول.

 أن يّتصف به الهدف السلوكي الجّيد: كما يرل الحيلة أّنه مّما يجب
 يسهل تحقيقه وتطبيقه.الوضوح: أي أن يكون مكتوبًا بلغة واضحة خالية من األخطاء، ل -
المحتمممول التعّلممممّي: إّن األهمممداف السممملوكية ال توضمممع ممممن ضمممرب الخيمممال بمممل ممممن الممممادة  -

والمراجع العلمية المختلفة التي تساعد على تحقيقها، وال يطالب المتعّلم بتحقيمق همدف لمم 
 يتعّلمه، أو لم يرشد إلى مراجع ألخذ المعلومات منه.

ن الهمممدف السممملوكي الجيمممد سممملوكًا مالحظمممًا يقممموم بمممه السممملوك المالحمممظ: يجمممب أن يتضمممم -
الممممتعّلم ولممميس المعلّمممم، وُيعّبمممر عمممن السمممملوك بأفعمممال قابلمممة للمالحظمممة والقيممماس مثممممل: أن 
يعممممّرف، أن يحلّممممل، أن يرّكممممب، أن يصممممّمم. أّممممما األهممممداف مثممممل أن يفهممممم، أن يممممدرك، أن 

تعمماد عنهمما، أو أن يضممع يستحسممن، أن يثممق، فهممي غيممر قابلممة للقيمماس لممذا علممى المعلّممم االب
قائمة بالسلوكّيات الدالة على الفهم والمعرفة من وجهة نظر كاتمب الهمدف لتصمبال عمليمة 

 المالحظة والقياس ممكنة.

المستول األكاديمي: إّن الهدف الذي يكون أعلمى ممن قمدرة الممتعّلم ومسمتواه األكماديمي ال  -
يجمب  اشميئًا همو عماجز عمن تحقيقمه  لمذ ُيعّد هدفًا جيدًا  ألّنه يطلب من الممتعّلم أن يحقّمق

أن يعرف المطالب بتحقيق الهدف هل هو في مرحلمة التعلميم األساسمي أم فمي الثانويمة أم 
 في الجامعة.

الشروط: على الهدف أن يصف الظروف التعّلمّية التي ال يتم تحقيقمه إاّل بوجودهما، مثمل  -
 أن يرسم المتعّلم باستخدام األدوات الهندسّية اآلتية.

المعيمممار: يجمممب أن يوّضمممال الهمممدف السممملوكي الشمممرط المممذي يحكمممم جمممودة السممملوك الممممتعّلم  -
 ومدل كفايته  مثل: أن يرسم الزاوية بدّقه، أن يحّل حالًّ صحيحًا، أن يكتب بلغة سليمة.

الدرجممة: علممى الهممدف السمملوكي أن يوّضممال درجممة المعيممار، وُيقصممد بهمما نسممبة الجممودة فممي  -
 وح أو الّدقة أو السرعة أو الّصحة.سلوك المتعّلم، كنسبة الوض

عممدم االزدواجّيمممة: إّن الهممدف السممملوكي الجّيممد يتضمممّمن فعمماًل واحمممدًا ولمميس فعلمممين  لتجّنمممب  -
 (.      113-112، 3223الخلط والفوضى في األداء. ) الحيلة، 
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استخل  الباحث، بعد أن قام بمراجعة أهداف كل مهنة واختصا  في التلمذة 
سورّية، أّن مقّوم مناهج التلمذة الصناعّية يجب أن يالحظ أّنها تتضمن األهداف الصناعية في 

 اآلتية:
 .تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي يواجهها -
 .امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة وكتابة ورسمًا( -
 .عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل -
 .تشّخي  األعطال التي يواجهها امتالك المتعّلم القدرة على -

 .معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة -

 .تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية -

 .إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصا  -

 .في المهنة أو االختصا  إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( -

 .تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته أو اختصاصه -

 .تعّرف المتعّلم على قواعد السالمة المهنّية -
 .تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية -

 .تطبيق المتعّلم مبادف اإلسعافات األولّية -

 .ثلإتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األم -

 .تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -
 .تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات األساسّية في المهنة أو االختصا  -

 .لمتعّلم على األجهزة والُعدد واألدواتمحافظة ا -

 .إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل -

 .مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة -

 .إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز -

 .مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة -

 . تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصا -
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 تقويم المحتوى: -2
يعّرف المحتول بأّنه: "جملة المعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادف والقواعد والقوانين 
والمصطلحات والنظرّيات والتعميمات والمهارات األدائّية العملّية والعقلّية والفكرّية، واالتجاهات 

المنبثقة من مصادر المعرفة، والمواد التعليمّية والقيم االجتماعّية والثقافّية واإلنسانّية والدينّية 
المقّررة وغير المقّررة التي يمكن أن يتفاعل معها المعّلمون والمتعّلمون باّتجاه تحقيق األهداف 

 (64، 3223المتوخاة." )سليمان وآخرون، 
 يرل عبد الحليم وزمالؤه أّن المحتول ينبغي أن يعمل على:

 صال.زمة لسوق العمل في مجتمع تكنولوجيا المعلومات واالتّ تزويد الطلبة بالمهارات الال -
تنمية قدرة الطالب على أن يستقي المعرفة من المصادر المختلفة دون االعتماد على  -

 محّدد. م معّين أو كتاب دراسيّ معلّ 
 للمعلومات ذاتها.  والتقنيّ  تزويد الطلبة بالقدرة على الفهم العلميّ  -
ة وتنمية مهاراتهم التكنولوجّية وتنمية استعدادهم لالستزادة من دعم الميول العلمّية للطلب -

 المعلومات والمفاهيم العلمّية الحديثة.
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو اإلتقان في العمل ومراعاة معايير الجودة والحر  على  -

 التمّيز في األداء وليس مجرد أدائه.
فة واإلنتاج وتنمية القدرة على تحويل توعية الطلبة بمتطلبات كسر الفجوة بين المعر  -

 المعلومات إلى معرفة ذات تطبيقات عملّية في الحياة.
تنمية قدرة الطلبة على اقتراح التطبيقات العملّية للمناهج والحقائق العلمّية المتجّددة  -

 وتعّرف أثرها في تطّور الحياة اإلنسانّية.
 اصل العالمي وترقية قدراتهم.حّث الطلبة على تعّلم لغات أجنبّية لتحقيق التو  -
دراك الكلّيات والمفاهيم ورصد  تنمية القدرة عند الطلبة على استخدام األسلوب العلميّ  - وا 

 الظواهر التي تحيط بهم.
تنمية قدرة الطلبة على الخلق واإلبداع ومساعدتهم على ابتكار طرق ومفاهيم وقيم جديدة  -

 .صالحة لظروف حياتهم المتغّيرة
الطلبة على التفكير المنظومي وتعزيز مدخل النظم فيما يتصل بتحليل  تنمية قدرات -

 األوضاع والمواقف التعليمّية والحياتّية.
 تنمية قدرة الطلبة على تعّرف الجوانب األخالقية للتطبيقات العلمّية. -
تنمية االتجاه اإليجابي نحو تقدير جهود العلماء العرب والمسلمين. )عبد الحليم وآخرون،  -

3222 ،166- 164) 
 ويرل الباحث أّن محتول مناهج التلمذة الصناعّية يجب أن تتوافر فيه المعايير اآلتية:
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 .سابقاً  ها الباحثة التي ذكر ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعيّ  -

 .يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية واختصاصاتها -

 .العمليؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق  -

 .يتدّرج من السهل إلى الصعب -

 .يّتسم بحداثة المعلومات -

 .يّتسم بدّقة المعلومات -

 .يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه -

 .يساعد على اإلبداع -

 .يساعد على الّتعلم الذاتي -
 .يتناسب مع قدرات المتعّلمين -

 .ُيعّلم أخالقيات المهنة -

 .يتمّيز بسهولة عرض األفكار -

 .األشكال الواضحةيتوافر فيه  -

 .يؤّكد على قواعد السالمة المهنية -

 .ةيكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئيّ  -

 .ُيشّجع على العمل ضمن فريق -

 .يخلو من الحشو في المعلومات النظرية -

 .يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال المهنة واالختصا  -

 .ة للمتعلمينيتناسب مع المرحلة العمريّ  -

 .تظم موضوعاته بشكل منطقي مترابطتن -

 .العملّية تتتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارا -

 ثانيًا: تقويم العملّيات
 :والتدريب تقويم طرايق التدريس -1

ُتعتبر طريقة التدريس، بمفهومها الحديث، تنظيٌم مبنّي على أساس  منطقّي يهدف إلى 
في نمو جوانب شخصّيته المختلفة، وتصميم البيئة التعليمّية  إحداث التعّلم لدل المتعّلم، والتأثير
 (26، 3224-3222بشكل  يالئم تعّلمه. )القال ومزهر، 

يعّد التدريب حالة خاّصة من التدريس ألّنه يرّكز على اكتساب المهارات العملّية األدائّية 
لياس من  لدل المتعّلمين أكثر من غيرها، ولذا فإّن ما ذكره معايير لتقويم طرائق التدريس بشارة وا 

 وهي: قويم طرائق التدريس والتدريبتل يصلال أيضًا برأي الباحث
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 ُتساعد المعّلم على القيام بدوره كمسّير لعمليتي التعليم والتعّلم. -
 تُناسب الموقف التدريسّي المعّين. -
 ع حسب ظروف الدرس.تّتصف بالتنوّ  -
 ُتراعي استعدادات الطلبة ومستويات نضجهم. -
 راعي الفروق الفردّية بين المتعّلمين.تُ  -
 تعمل على استثمار اإلمكانات المحّلّية واالستفادة منها. -
 تتيال للطالب المشاركة في الحّصة الصّفّية. -
 ُتساعد في ترسيا مبدأ الّتعّلم الذاتي عند المتعّلمين. -
 ُتشّجع على تنويع مصادر المعرفة وتوجيه المتعّلمين إليها. -
 اء تطبيقات إيضاحّية داخل الصف.ُتساعد على إجر  -
 تعمل على االستفادة من الوسائل التعليمّية المتاحة. -
 ُتكثر من استخدام االختبارات التكوينّية بشكل منّظم وهادف. -
 تّتصف بالمرونة والقابلّية للتطوير. -
 تستفيد من مبدأ التغذية الراجعة. -
 مستوياتهم. تمّكن المعّلم من اكتشاف قدرات تالميذه والّتعّرف على -
 تشّجع الطلبة على التفكير واالبتكار. -
لياس، تكثر من االعتماد على أسلوب تعزيز الّتعّلم.  -  (232، 3213-3211)بشارة وا 

 ويضيف مرعي والحيلة لما سبق:
َتظهر على شكل خطوات، وتتضّمن الخطوة الواحدة: األنشطة التعليمّية التعلمّية،  -

 الالزم. ومصادر التعليم والتعّلم، والوقت

 ُتحّقق األهداف المرجّوة بأقصى سرعة، وبأقّل جهد  ووقت، وبأكبر فاعلّية. -

 ُتراعي المبادف التربوّية والنفسّية بعاّمة والتعّلم بخاّصة. -

 ُتوّفر للمتعّلم األمن والدافعّية والثقة بالنفس والنجاح. -

 ُتكسب المتعّلمين المهارات والكفايات األدائّية. -

 (26، 4، ط3222عّلمين االّتجاهات والقيم. )مرعي والحيلة، تُنّمي لدل المت -

 التعليمّية التعلمّية: لتقويم الوساي -2
التعليمّية التعلمّية بأّنها "مجموعة المواقف والمواد واألجهزة التعليمّية  لالوسائ ُتعّرف

التعليم واألشخا  الذين يتّم توظيفهم ضمن إجراءات استراتيجّية التدريس، بغية تسهيل عملية 
 والتعّلم، مّما يسهم في تحقيق األهداف التدريسّية في نهاية المطاف." 

 (164، 2، ط3223)الحيلة،  
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التعليمّية التعلمّية تعّد جزءًا ال ينفصل من استراتيجّية التدريس، واختيارها ال  لالوسائ إنّ 
التدريسّية، فاختيار المعّلم إلجراء تدريسّي معّين،    تيتّم بصورة منفصلة عن اختيار اإلجراءا

 رهٌن بوجود الوسيلة، أو الوسائل التي تجعل هذا اإلجراء ممكن التنفيذ علمّيًا.                 
 (.163، 2، ط3223)الحيلة، 
التعليمّية في التلمذة الصناعّية من حيث الحاجة الماّسة إليها،  لالوسائ تتأّكد أهّمية 

دم االستغناء عنها في تدريس المقّررات الدراسّية والتدريبّية، فالطالب تُقّدم إليه الوسيلة بشكل وع
مجّسم  آللة أو جزء منها، كما ُتعرض له الرسوم والمخّططات والرموز للدارات الكهربائّية أو 

سطة الحاسوب، الهيدروليكّية أو الهوائّية، كما يتّم العرض الحّي لآلالت وعملها، أو العرض بوا
 وهذه الوسائل ال يتحّقق التعليم والتدريب من دونها.

هناك أموٌر يجب أن تّتصف بها الوسائل التعليمّية، مثل تحقيق أهداف الدرس وارتباطها 
ثارتها للدافعّية والتشويق، ومراعاتها للفروق الفردّية عند  بموضوعه، واختصارها للوقت، وا 

الجمالي واالقتصادي فيها، وقد حّدد القاّل وصيام األسس التي يجب المتعّلمين، إضافة إلى البعد 
 مراعاتها عند تقويم الوسائل التعليمّية باآلتي:

 مدل مساهمتها في تشجيع التفكير الناقد. -
 مدل صحة الحقائق والمعلومات التي تعرضها الوسيلة. -
 مدل مطابقة الوسيلة للواقع. -
 مدل جّدة المعلومات والوسيلة. -
 مساهمتها في توضيال األفكار.مدل  -
 مدل مناسبتها من حيث المعلومات لمستول المتعّلمين. -
 مدل مناسبتها من حيث اللغة لمستول لغة المتعّلمين. -
مدل جودة الوسيلة من الناحية الفّنّية، كوضوح القراءة ووضوح الصورة أو الصوت أو  -

 والمتانة. ماللون أو اإلضاءة والتناسق والتنظي
 ة التكاليف.مدل مناسب -
 مدل قابلّيتها للتعديل والتطوير. -
 التعليمّية. ةمدل مناسبتها لالستخدام في البيئ -
 (416-416، 3211-3212)القال وصيام،  مدل توافر عنصر األمان. -

 :تقويم الكتاب المدرس  -3

يعتبر الكتاب المدرسّي أحد مصادر التعليم والتعّلم، ووسيلة يتّم من خاللها تحقيق  
 التربوّية المتوّخاة.األهداف 
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ويعّرفه المرعي والحيلة بأّنه "نظام كّلي يتناول عنصر المحتول في المنهاج ويشتمل على 
عّدة عناصر: األهداف والمحتول واألنشطة والتقويم، ويهدف إلى مساعدة المعّلمين للمتعّلمين في 

ّددها المنهاج."         صف  ما وفي ماّدة  دراسّية  ما على تحقيق األهداف المتوّخاة كما ح
 ( 331، 3، ط3226)مرعي والحيلة، 

خبراء اليونسكو والمنظمات المشاركة معها في الدليل  هّن ما اقترحيرل الباحث أ
اإلرشادي إلدخال التربية التكنولوجّية في التعليم العام حتى نهاية المرحلة الثانوّية، من مواصفات 

ولوجّية  والتي تّتصل بمحتواه من حيث الماّدة التعليمّية وطريقة للكتاب المدرسّي في التربّية التكن
تأليفه، وبلغته وأسلوبه والوسائل التعليمّية التي ينبغي األخذ بها، إضافة إلى شكل الكتاب وطريقة 
إخراجه، ينطبق على مواصفات الكتاب المدرسّي للتعليم المهنّي والتقنّي، وخاّصة بالمقّررات 

 أو االختصا ، ومن هذه المواصفات: الخاّصة بالمهنة
 استهالل كّل محور أو وحدة في الكتاب ببيان األهداف المنوي تحقيقها. -

اختيار العناصر األساسية لكّل وحدة اختيارًا سليمًا على نحو  يتّم التركيز فيه على  -
 المفاهيم األساسّية والتعميمات والمعلومات األساسّية ذات الصلة بأهداف التعّلم.

لتأكيد على تسلسل الماّدة التعليمّية وفقًا لسياقها المنطقّي، وترابطها على مستول ا -
موضوعات المحور أو الوحدة من جهة، ومستول المحاور أو الوحدات األخرل من جهة 

 أخرل.

تضمين الكتاب نصوصًا وقراءات تستثير اهتمامات الطلبة، وتدفعهم إلى البحث  -
 المعرفة على اختالف تنّوعها وأماكن وجودها. واالستقصاء واالستعانة بمصادر

تضمين الكتاب أنشطة عملّية مهنّية تأتي في صور مشروعات عمل، يطلب إلى الطلبة  -
 -أداؤها فرادل أو على شكل مجموعات عمل تعاونّية، بحيث تكون ذات أهداف محّددة 

والتوّجه الرامي إلى بحيث تنسجم  -إثبات مبدأ من المبادف العلمّية أو حل مشكلة ما مثالً 
 تنمية مهارات التفكير لدل الطلبة.

 أن تكون لغة الكتاب وأسلوبه مناسبين لمستول الطلبة الّلغوّي والعقلي. -

–توضيال كيفّية أداء المهارات العملّية المتضّمنة وفقًا لنسق وتسلسل خطوات كّل منها  -
 مشفوعة بالصور والرسومات التوضيحّية. -خطوة بخطوة

 بعض الجوانب ذات الصلة بمجال التوجيه واإلرشاد المهني.تضمين  -

التأكيد على الجانب الوجداني، والحر  على غرس اّتجاهات وعادات إيجابّية لدل  -
الطلبة، ومساعدتهم على إدراك قيم العمل المهني وأهّميتها في تكوين السلوك السوّي لدل 

 المتعّلمين.
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صورة يتّم اختيارها من المحور أو الوحدة استهالل كل محور أو وحدة بورقة عليها  -
 نفسها.

 التأكيد على إبراز وتوصيف منظومة الخطوات األدائّية المتعّلقة بالتطبيق والمهارات. -

 حفز المتعّلم على اكتساب المهارات المتعّلمة وتوظيفها في مواقف حياتّية جديدة.  -

       (63، 3223)سليمان وآخرون، 
كتاب التدريبات العملّية في مهن واختصاصات التعليم المهني ومّما يجدر ذكره أّن 

 والتقني وفق ما أورده الناظر ينبغي أن يشمل في مواصفاته على:
 قائمة المحتويات. -

 مقّدمة. -

 قائمة بأسماء التمارين )التدريبات العملّية( لكّل وحدة من وحدات الكتاب. -

 هيكلّية التمرين: -

 :رقم التمرين، اسم التمرين، مكان تنفيذ التمرين،  المعلومات العاّمة عن التمرين
 طريقة تنفيذ التمرين.

 .أهداف التمرين 

 .المواد واألدوات والتجهيزات الالزمة للتمرين 

 .خطوات تنفيذ التمرين مع التركيز على النقاط الحاكمة ومعايير أداء الخطوة 

 .الرسوم واألشكال التوضيحّية للخطوة 

 .إرشادات لتنفيذ التمرين 

 مسرد المصطلحات. -

 (23، 3223المراجع. )الناظر،  -
 تقويم البيية الدراسّية والتدريبّية  -4

المنشأَة التعليمّيَة )المدرسة والمعهد(  في التلمذة الصناعّية الدراسّية والتدريبّية تشمل البيئة
والمدّربون( والماّدي الطالب ويتدّرب فيها بجانبيها: البشري )اإلدارّيون والمعّلمون  التي يتعّلم

)مشاغل التدريب، المخابر، المكتبة، التقنيات التربوّية وغير ذلك(، والمنشأة االقتصادّية حيث 
في قطاع العمل بجانبيها: البشري )اإلدارّيون والمدّربون والمشرفون( والماّدي  بمكان تدريب الطال

 ك(.)أمكنة العمل، اآلالت، الُعدد ومستلزمات التدريب وغير ذل
، وهو تقويم المعّلم   وسيعرض الباحث نموذجين من تقويم البيئة المدرسّية أولهما بشريٌّ

، وهو تقويم المنشأة االقتصادّية مكان تدريب الطلبة في  والمدّرب المهني والتقني، وثانيهما ماّديٌّ
 سوق العمل. 
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  تقويم المعّلم والمدّرب 

 اوي من الجوانب التي يقّوم بها معّلم اقتصاديرل الباحث أّن ما ذكره الهاشمي والعزّ 
المعرفة، تنطبق على معّلم التعليم المهني والتقني  ألّن من أولوّيات هذا التعليم إنتاج اقتصاد 

المعرفة من حيث التطبيق العملي لها  بما يتوافق مع حاجات سوق  رالمعرفة، لما فيه من استثما
 وهي تتمّثل في اآلتي: افعة للفرد والمجتمع،العمل  مّما ينتج عوائد اقتصادّية ن

 لدل الطلبة. ةربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابق -
 مه بحياة الطلبة داخل المدرسة وخارجها.توظيف ما يتم تعلّ  -
واالبتعاد ما أمكن عن  ،تقديم التعزيز اإليجابي بعد ظهور السلوك المرغوب فيها مباشرة -

 ن سلبيات كثيرة تؤثر في الطلبة.لما له م  العقاب والتوبيا
من األلفة والعدل بين الطلبة، والمحبة المتبادلة بين المعّلم وطلبته، مما  جو   توفير -

 ينعكس إيجابًا على ثقة الطلبة بأنفسهم أواًل وثقتهم بمعّلمهم ثانيًا.
اللوائال ة ال محاسبتهم بحجّ   ة وضرورة المحافظة عليهاإعالم الطلبة بالقوانين المدرسيّ  -

 والقوانين وهم ال يعرفون عنها شيئًا.
 إعطاء المتعّلم دورًا إيجابيًا. -
 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. -
 توظيف السبورة بشكل جيد، والكتابة عليها بطريقة واضحة ومقروءة من قبل الطلبة كافة. -
 تشخي  صعوبات التعّلم والعمل على حّلها أواًل بأول. -
 اإليجابية لدل الطلبة كالتعاون والتفاهم وتقدير العمل الجماعي.غرس القيم  -
 غرس الثقة واالحترام المتبادل بين الطلبة والمعلمين. -
ات الطلبة غير السوّية حال ظهورها بتعّرف الدوافع لها ووضع الحلول يّ معالجة سلوك -

 وطرائق العالج المناسبة.
 حيال اإلجابات غير الصحيحة.التعزيز الفوري لإلجابات الصحيحة للطلبة، وتص -
 (  141 -162، 3226)الهاشمي والعزاوي،  تشجيع الطلبة على المشاركة في المناقشة. -

برأي عطوان أن تتوافر في المعّلم والمدرب المهني والتقني إضافًة إلى  كما يجب
 الصفات الشخصّية المواصفات اآلتية: 

 تصا .المهارات العملّية والخبرة الجّيدة في حقل االخ -

 الخبرة العملّية الميدانّية والتطبيقّية في مجال تخّصصه. -

 المعلومات النظرّية والخلفّية العلمّية المناسبة. -

 الرغبة والقابلّية على التدريب ونقل المعلومات والمهارات واالّتجاهات لآلخرين. -
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                     اإللمام باألسس التربوّية والنفسّية للتعامل مع الطلبة والمتدّربين. -
 (66-63، 3221)عطوان، 

أّما المصري فيرل أّن خصائ  المعّلم والمدّرب في مؤّسسات التعليم والتدريب المهني 
 والتقني هي:

انتقال مركز الثقل في مهام المعّلم، من نقل المعلومات والتعليم والتلقين والفح ، إلى  -
 التعّلم والحفز والتيسير والمتابعة والتقييم.

 استثمار خدمات وتسهيالت التعليم المستمر والتدريب المتواصل. -

التركيز على األبعاد المفاهيمّية والقيمّية، في إعداد المعّلم قبل الخدمة وتدريبه في  -
 أثنائها.

انتقال مركز الثقل في مهنة التعليم من كونها رسالة تتضّمن مهنة، إلى أن تصبال مهنة  -
 تتضّمن رسالة.

العريضة في إعداد المعّلم قبل الخدمة، وبناء التخّص  على هذه القاعدة  اعتماد القاعدة -
العريضة التي تشتمل على األبعاد الفلسفّية والنظرّية واالستراتيجّية والتطبيقّية المتعّلقة 

 بنظريات التعّلم.

ت القدرة على استخدام أساليب التقييم المتعّددة والمتنّوعة لقياس الجوانب المختلفة لقدرا -
 الدارس، واالبتعاد ما أمكن عن تقييم القدرة على التحصيل.

القدرة على استخدام التقنّيات الحديثة للمعلومات واالّتصاالت، بأنماطها المقروءة والمرئّية  -
والمسموعة، عن طريق استخدام شبكة المعلومات )اإلنترنت( واألنواع المختلفة لمقرا  

 الحاسوبّية.

حصول معّلم التعليم المهني والتقني على خبرات مهنّية مناسبة عن طريق ممارسة العمل  -
 ( 22، 3222في مؤّسسات العمل واإلنتاج. )المصري، 

كما ال يغفل الباحث أن ينّوه أن المعّلم والمدّرب المهني والتقني يجب أن يمتلكا الكفايات 
 أداء المعّلم والمدّرب بشكل  مثالّي وهي:في عّدة مجاالت تتفاعل فيما بينها لتتجّسد في 

 مجال إدارة الصفوف وقضايا إدارّية تنظيمّية. -

 مجال التخطيط للتعليم. -

 مجال طرق التعليم. -

 مجال نظريات التعّلم ونماذجه. -

 مجال األدوار المهنّية والتطّور المهني. -

 مجال اإلرشاد والتوجيه. -

 ة.مجال العالقات مع المجتمع والصناعات المحليّ  -
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 مجال الموارد التعليمّية وتكنولوجيا التعليم. -

 مجال القياس والتقويم. -

 مجال استخدام الحاسوب. -

دارتها.  -  (Aweis, et al, 2001, 5) مجال تخطيط المشاغل وا 
 :تقويم المنشأة االقتصادّية 
مكان تدريب الطلبة في قطاع العمل، وقد حّددت الالئحة الداخلية  ةاالقتصاديّ  المنشأة تعدّ  

(، تُقّرر غرفُة الصناعة أو الغرُف المعنّية التابعة لها 34لنظام التلمذة الصناعّية في المادة )
المنشأة االقتصادّية أهلّيَة منشأة  ما لتدريب الطلبة  استنادًا إلى مقترح اللجنة الفنّية للمهنة أو 

 ا  المرغوب التدريب به من قبل صاحب المنشأة  وفق النقاط اآلتية:االختص
توّفر الجدّية في التدريب وقناعة صاحب القرار في المنشأة بالفائدة المرجوة منه على  -

 المدل البعيد.

 قدرة المنشأة على التدريب العملّي وفق الخطة التدريبية المعتمدة. -

 مهّمة التدريب.تالؤم طبيعة اإلنتاج في المنشأة مع  -

 توّفر مبادف الصحة والسالمة المهنّية والبيئّية. -

قدرة المنشأة على توفير شخ  يتوّلى اإلشراف على المتدّربين ومتابعتهم، وله صالحّية  -
 التصّرف داخل المنشأة لمصلحة التدريب دون اإلخالل بالمصلحة العاّمة لها.

 بما في ذلك مكافأة المتدّربين.الموافقة على تحّمل األعباء المادّية للتدريب  -

% 62(: ُتعتبر المنشأُة مقبولًة للتدريب إذا كانت تستطيع تغطية 33كما حدّدت المادة )
فأكثر من المهارات المطلوبة في المنهاج، كما ُيمكن أن ُتعتبر مؤّهلة حسب أحد التصنيفات 

 اآلتية:
 لفترة محّددة. -

 بعد القيام بإجراءات معّينة. -

 لطالب بتدريب  تكميلي  إضافّي في المنشأة التعليمّية.بشرط قيام ا -

( تقوم لجنة التلمذة الصناعّية بالنظر في االعتراضات التي تُقّدم حول 36وفي المادة )
 (14، 3222منشأة  ما أو عدم أهلّيتها. )وزارة التربية وآخرون،  أهلّية

سات سوق العمل اإلنتاجّية أّما العاني وزمالؤه فيرون أّن مّما يجب توافره لدل مؤسّ   
والخدمّية  لتكون مؤّهلة للمشاركة مع مدارس ومراكز التعليم والتدريب المهنّي في العملّية التعليمّية 

 والتدريبّية المهنّية، هو المعايير اآلتية:
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توافر الحد األدنى من التسهيالت التدريبّية كالتجهيزات والمعّدات والُعَدد واألدوات ومكان  -
 ل من حيث الّسعة والحّيز.العم

 توافر األعمال اإلنتاجّية أو الخدمّية المناسبة لدل المؤّسسة أو صاحب العمل. -

 توافر الحّد األدنى من معّدات وشروط السالمة والصّحة المهنّية. -

 وجود وحدة تدريب متخّصصة أو فنّيين متخّصصين. -

 توافر المواصالت العاّمة أو تأمين وسائط النقل. -

قناعة صاحب العمل بالعملّية التدريبّية وبأهّمّية مشاركته الفعلّية مع مؤّسسات التعليم  -
 والتدريب المهني في تخطيطها وتنفيذها. 

 تقديم الحوافز والمكافآت للمتدّربين. -

 االحتفاظ بالسجاّلت ودوام المتدّربين. -

 المشاركة الفعلّية في إعداد وتصميم البرامج التدريبّية وتقويمها.                 -

 (31-32، 3222، 1)العاني وآخرون، ط

ومن مالحظة المعايير التي أوردها العاني وزمالؤه نجدها متقاربة مع المعايير الموجودة 
ن كانت أكثر  في الالئحة الداخلّية لنظام التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية، وا 

   من قّوة المعايير في الالئحة الداخلّية وصدقها.     -من وجهة نظر الباحث -تفصياًل، مّما يزيد

 تقويم عمليات التقويم: -5
  التقويم ف  الدروس النظرية:تقويم عمليات 

أن  ينبغي عّيةيرل الباحث أّن تقويم عمليات التقويم في الدروس النظرّية في نظام التلمذة الصنا
 يستند إلى النقاط اآلتية: 

 .أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات المختلفة للمتعّلمين -

 .أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج -

 .لكشف مواهب المتعّلمين جّيدةً  وسيلةً  التي ُتجرل ُتعدّ االختبارات  -

 .استيعاب المتعّلم للدرس السابقالمدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من  -

 .المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي -

المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات الكتابية مثل اختيار من متعّدد، صال أو خطأ،  -
 ،...تتعريفا

 .أسئلة االختبارات واضحة الصياغة -

 .مع الزمن المخّص  لهاأسئلة االختبارات تتناسب  -

 .أسئلة االختبارات خالية من األخطاء -
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 .اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار -

 .أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية -

 .أسئلة االختبار تكشف مدل تقّدم المتعّلمين في الدراسة -
  التدريب: ف  تقويمعمليات ال تقويم 

يضع الباحث استنادًا إلى خبرته العملّية في التعليم المهني والتقني والتلمذة الصناعّية، 
مجموعة من المعايير لالسترشاد بها في تقويم عمليات التقويم في التدريب  وقد قام بتحكيمها 

 هي:   -(6كما في الملحق رقم )–مجموعة من المحّكمين في الجانب العملي 
 .التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود في سوق العمل -

 .التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية -

 .الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل خطوة من خطوات تنفيذه -

 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .ات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العملهناك درج -

 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -

عادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إ -
 .الصحيال

 .الزمن المخّص  لتنفيذ التمرين كاف   -

 .المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية -

 .المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة -

 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

 .تنفيذ التمريناالختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في  -

 .االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .لدل المتعّلم تنفيذه واضالٌ  ما هو مطلوبٌ  -

 ثالثًا: تقويم المخرجات )المتعّلمين(
ضع الزوبعي والجنابي األسئلة اآلتية كمعايير ُيستند إليها في تقويم مخرجات مناهج و 

 والتقني: التعليم المهني
 كيف هي معّدالت نسب النجاح المتحّققة؟ -



 61 األدب النظريالفصل الثالث: 
 

هل يحصل الخّريجون على عمل في الصناعة؟ وهل هناك فترة انتظار؟ وهل يحصلون  -
 على وظائف مالئمة؟

 ما هي آراء الخّريجين بمدل مالءمة مواد المنهاج ومواضيعه ومفرداته؟ -

 ؟هل نتج عن تنفيذ المنهاج تطوير في قدرات األطر التعليمّية -

ما هي االحتياجات التدريبّية التي برزت لدل األطر التعليمّية؟ وما مدل تلبية تلك  -
 االحتياجات؟

 ما هو رأي قطاع الصناعة في المنهاج؟ وهل يساعد ذلك في تطوير وثيقة المنهاج؟ -

 ما هي الموارد المطلوب توّفرها من أجل تعزيز فاعلّية البرنامج التعليمّي؟ -

 (144، 3222لموارد؟ )الزوبعي والجنابي، كيف يمكن توفير تلك ا -

 (:1-2كما وّضحا رؤيتهما في تقويم مخرجات المنهاج المهني والتقني كما في الجدول )
 (1-2الجدول )

 أنواع القرارات أدوات جمع المعلومات مصادر المعلومات مجاالت التقويم
معّدالت تشغيل  -1

 الخّريجين.

الوضع االجتماعّي  -2
 للخّريجين.

نظام األجور مواءمة  -3
 والرواتب.

كفاءة الخّريج في  -4
 أداء مهام الوظيفة.

توافق المخرجات  -5
التعليمّية مع اهداف 

 المنهاج.

 الصناعة. -1

 المجتمع. -2

 الخّريجون العاملون. -3

 لجان االمتحانات. -4

 االستبيان. -1

 قوائم الفح . -2

 المقابالت المنّظمة. -3

 مسوحات التوظيف. -4

تحليل نتائج  -5
 االمتحانات.

 تعديل وتحديث: -1

 األهداف -
 المدخالت -
 العملّيات -
اّتخاذ قرار بشأن  -2

االستمرار، تعديل أو 
 إيقاف العمل بالمنهاج.

 تصميم منهاج جديد. -3
  

لياس من أّن التقويم البعيد المدل للمخرجات وتجدر اإل شارة إلى أهّمّية ما ذكره بشارة وا 
"يكون عن طريق المتابعة وتحليل العمل وأساليب مختلفة تبعًا لنوعّية تلك المخرجات، ويفيد هذا 
 التقويم في تطوير المنهاج تطويرًا نوعّيًا، يسهم فيه خّريجوه ألّنهم تعّرفوا الواقع الجديد الذي
يعيشونه، ويتعاملون معه، ورّبما اكتشفوا فيه أمورًا أخرل يجب أن يتضّمنها المنهاج، وتؤّكدها 

لياس،  أهدافه اإلجرائّية."    (244، 3213-3211)بشارة وا 
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 (المزدوج التعليم) الصناعّية التلمذة مناهج تطويرثالثًا: 

 
  التعليم المهني والتقني ومناهج ق المّتبعة في تطوير مناهج ائاألساليب والطر

  :التلمذة الصناعّية

 طريقة ديكوم  -1

 الكفاية أساس على المهنّية المعاييربناء   -3

 "3224 للمهن المعياريّ  العربيّ  التصنيف" على باالعتماد التطوير  -2

 اتالفعاليّ  تحليل استمارةنموذج   -4

 العمل سوق في يجينالخرّ  متابعةطريقة   -3
  ةالتلمذة الصناعّية في سوريّ في نظام هج امنالعقبات تطوير  
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 )التعليم المزدوج( تطوير مناهج التلمذة الصناعّيةثالثًا: 
إّن العلم بتطّوره من خالل المكتشفات العلمّية وتطبيقاتها في الحياة والتكنولوجيا يفرض 

واجهة مشكالتها على واضعي المناهج تطويرها إلعداد المتعّلم للحياة المتطّورة من جهة، ولم
المستجّدة ووضع الحلول المالئمة لها من جهة أخرل، "لتطوير المناهج أهمّية كبرل ومكانة 
بالغة، ولن نكون مبالغين إذا قلنا: إّن له أهمّية تفوق أهمّية التطوير في أّي جانب من جوانب 

عداد  إنسان المستقبل ورجل الحياة، وذلك ألّن تطوير المناهج معناه في الواقع تطوير في بناء وا 
الغد، ومتى طّورنا هذا اإلنسان فإّنه يصبال بدوره قادرًا على اإلمساك بدّفة التطوير في مجاالت 

لى مستقبل  مضيء كاّفة الحياة   ليشّق بها طريقه إلى غد  مشرق  يضّم في جنباته السعادة وا 
سًا لكّل تطوير ونواة لكّل تقّدم يحمل في طّياته الرفاهية والهناء، وبهذا يكون تطوير المناهج أسا

 (2، 3222وتغيير." )الوكيل، 
مّتصل بالحاضر  يرل الوكيل والمفتي أّن هناك أسبابًا لتطوير المناهج منها ما هو

 والماضي، ومنها ما هو مّتصل بالمستقبل من أهّمها:
 سوء المناهج الحالّية وقصورها. -

والمجتمع واالّتجاهات العالمّية والمعرفة التغّيرات التي طرأت على المتعّلم والبيئة  -
والعلوم التربوّية، حيث من سمات هذا العصر التغيير السريع في جميع جوانب 

 الحياة.

الفرد واّتجاهاته، وكذلك المجتمع نتيجة التقّدم العلمي والتخطيط  التنبؤ بحاجات -
 بالمستقبل.والبحوث واالستفتاءات واإلحصاءات، وهذا السبب في التطوير مّتصل 

المقارنة بأنظمة أكثر تقّدمًا: إّن االّطالع على الّنظم المختلفة في الدول المتقّدمة قد  -
يكون دافعًا للدول الّنامية لتطوير نفسها، ومن ثّم فإّن ذلك يؤّدي إلى تطوير مناهجها 

   ( 246-243، 2، ط3224كوسيلة لتحقيق أهدافها. )الوكيل والمفتي، 
 ضرورة ىإل المناهج في صينالمتخصّ  اهتمام هتوجّ  التي راتبرّ والم األسباب ومن

عادة، تطويرها  :يلي ما فيها النظر وا 
 وأنفلونزا األوزون، طبقة وتآكل البيئة، تلوثك :العالمية والتطورات والمشكالت األحداث -1

 من يتطلب وهذا .واإلنترنت الحاسب: مثل الحديثة والتقنيات والعنف، والحروب الطيور،
  وتطويرها المناهج بناء عندالحسبان  في يضعوها أن المناهج في صينوالمتخصّ  ولينؤ المس

يمان وتفكير بوعي والتطورات والمشكالت واألمراض األحداث هذه مع للتعامل األفراد إلعداد  وا 
 واالهتمام للطالب والتكنولوجية والبيئية والصحية العلمية والتربية التربية الخلقّية بتأكيد وذلك ،قويّ 

 مفهوم وتنمية والبيئة، والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعلية العالقة وتأكيد ة،الوقائيّ  بالتربية
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ظهار ،والعنف والصراعات الحروب ونبذ ،الدولي والسالم الحضارات وحوار التعايش  آثارها وا 
 الذي لبالمستو  والموضوعات والمشكالت األحداث هذه معالجة وأهمية ،التنمية في السلبية
 .تعليمية مرحلة كل مع يتناسب

 واالقتصادي الثقافي لالمستو  ريتطوّ  قد :ةوالمحليّ  ةالداخليّ  والتطورات والمشكالت األحداث -3
 مناهجه وتطوير التعليم في عبالتوسّ  وتعليمًيا تربوًيا تغييًرا يتطلب وهذا ،للمجتمع والتكنولوجي

 فيها وتظهر الصناعة أو الزراعة مجال في الدولة تتقدم وقد ،التطور هذا لمسايرة األفراد إلعداد
 الزراعيّ  يالفنّ  التعليم في بالتوسع وتعليمًيا تربوًيا تغييًرا يتطلب وهذا ،جديدة طبيعية ثروات

 بتزويدهم التطور هذا مع للتعامل األفراد إلعداد مناهجه وتطوير ،والتجاريّ  والصناعيّ 
 وتنمية ،والتجاريّ  والصناعيّ  الزراعيّ  بالمجال المتعلقة والمهارات والمعارف بالمعلومات
  .المختلفة بالمهن وااللتحاق العمل نحو اتجاهاتهم

 التغيرات المتخصصون فصنّ  وقد :ةوالتكنولوجيّ  ةوالتربويّ  ةالعلميّ  المعرفة في التطورات -2
 المعرفة، ثورة: عديدة عالمية ثوراتى إل العشرين القرن نهاية في العالم في حدثت التي والتطورات

 تستمدّ  التعليم مناهج أنّ  بماو ، ةالصناعيّ  والثورة ةاالجتماعيّ  والثورة والعولمة االتصاالت، وثورة
 االجتماعية الحياة واقع عن تعبير وهي اإلنساني، النشاط وأوجه الثقافي التراث من محتواها

عادة التعليم مناهج تطوير يستلزم هذا نّ فإ ،لها األفراد إلعداد تسعى التي واالقتصادية  النظر وا 
 العلمية المستجدات من واالستفادة وتقويمها، تدريسها وأساليب محتواها وتنظيم، أهدافها في

 عن واالبتعاد للمجتمع، ةالثقافيّ  الهوية ىعل والمحافظة العلم بأخالقيات االلتزام مع ةوالتكنولوجيّ 
 والمبادف والكبرل األساسية المفاهيم علي والتركيز والمجزأة المنفصلة والحقائق المعلومات
 ثقافة من واإلقالل ،لالمحتو  تنظيم في التكامل مدخل وتأكيد ،العلوم من علم   كلّ  في والتعميمات

 التفكير ومهارات ،العليا العقلية العمليات وتنمية واإلبداع التفكير ثقافة ىإل واالنتقال ،الحفظ
 فيها، االمتحان بعد نسيانها ثم حفظها من بدالً  وفهمها واكتسابها ،المعلومات مع للتعامل الالزمة
 .التعليمية العملية في وتوظيفه الحاسب مع للتعامل الالزمة المهارات وتنمية

 المناهج متمّ صُ  لقد :ةوالدوليّ  ةالقوميّ  والمشروعات ةالتعليميّ  ةوالعمليّ  المناهج تقويم نتائج -4
 من وقت في للمجتمع ةواالقتصاديّ  ةواالجتماعيّ  ةالعلميّ  الحاجات ضوء في ةالحاليّ  ةالدراسيّ 
 تنفيذها مّدة امتداد ىعل ةمستمرّ  تكون أن ويجب ،ةضروريّ  ةٌ عمليّ  المناهج وتقويم ،األوقات
 ،المجتمع في التنمية لمتطلبات ومواءمتها ،منه المنشودة لمهداف تحقيقها لمد علي للوقوف
 - المناهج تقويم نتائج أظهرت ولقد. عالجها لمحاولة وسلبياتها منها لالستفادة إيجابياتها فوتعرّ 
 نتائج ومن المدارس ومديري التربويين والمشرفين مينالمعلّ  ومالحظات آراء خالل من

 في وأخفقت السابقة المّدة في أجلها من وضعت التي األهداف بعض قتحقّ  قد هاأنّ  -االختبارات
 ( 321 -344، 3226)عبد الّسالم،  .اآلخر بعضها تحقيق
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 العلوم مناهج ريومطوّ  طيمخطّ  من والمعلومات المعرفة مجتمع يقتضي :العولمة ياتتحدّ  -3
 تحقيقها على العلمية التربية تعمل كبرل رئيسة   وأهداف   بغايات   االهتمام الدراسية الكتب ومؤلفي
 : وهي

 .المرغوبة ةاالجتماعيّ  والقيم ةالعلميّ  والمهارات المعارف الطالب اكتساب -1
 .والبيئة والحياة المجتمع مع فالتكيّ  على الطالب مساعدة -3
 .الشخصية والقدرات الذات تنمية -2
 .العولمة عصر في والحياة العمل متطلبات لمواجهة الطالب إعداد -4

 القرن في للتربية اليونسكو تقرير مبادف مع تتفق العلوم لتدريس األربع الغايات وهذه
 كيف) لتعرف متعلّ : اآلتية األربعة المبادف على يقوم أن يجب التعليم أنّ  وهو ،والعشرين الحادي
 .لتكون متعلّ  اآلخرين، مع وتشارك لتعيش متعلّ  لتعمل، متعلّ  ،(تعرف ماذا وليس ،تعرف

 العلوم مناهج رومطوّ  طمخطّ  بها يهتمّ  أن ينبغي التي المجاالت بعض وهناك
 :مثل العولمة عصر في والتكنولوجيا
 .واالتصاالت المعلومات صناعة مجال -1
 .به المرتبطة والصناعات الكمبيوتر مجال -3
 .الدقيقة لكترونياتإلا مجال -2
 .الحيوية التكنولوجيا مجال -4
 .األداء والفائقة الجديدة المواد مجال -3
 .والطيران الفضاء صناعة مجال -6
 .والروبوت اآلليّ  اإلنسان مجال -6

 من كثير بدأت لذا العولمة، عصر في الجديدة الحضارة تقدم في متتحكّ  المجاالت هذه
 . والجودة والتنمية اإلنتاج من لمزيد   بعضها مع التعاون مةالمتقدّ  الدول

 ( 322 -324، 3226)عبد الّسالم،  
في الوطن العربي ُتعاني من إشكاليات  أّما السنبل فيرل أّن مناهج التربية والتعليم 

 جوهرّية  تتجّلى في النواحي اآلتية:
إّن التخطيط للمناهج يسير في اّتجاه واحد من القّمة إلى القاعدة دون مشاركة  واسعة   -

من أصحاب الشأن التربوّي المباشرين، كمديري المدارس والمعّلمين والطلبة واآلباء، 
بل المستفيدين من المناهج لما لهذه المشاركة من بدون مشاركة جماهيرّية من ق

 أهّمّية في تطوير المناهج.

 عجزها عن مواكبة العصر في تطّوره العلمّي والتقني. -

 ضعف استجابتها لحاجات المجتمع المستقبلّية. -
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افتقارها إلى حلقة الوصل األساسّية التي تربط بين المناهج وحاجات التنمية التي  -
ات سوق العمل والقول العاملة حاضرًا ومستقباًل، ودمجها دمجًا تتمّثل بمعرفة حاج

 عضويًا بالمناهج أهدافًا ومحتول وطرائق.

إهمال تربية الفرد، وفقدان المناهج والوسائل التي تؤّدي إلى تنمية شخصّيته تنمية  -
 متوازنة مبدعة.

األهداف العاّمة  هّم منمرغم أّن هذه التربية هي هدف   إهمال التربية القومّية غالباً  -
وغالبًا ما يرافق إهمالها  ،للتربية وفق ما نّصت عليه قوانين معظم الدول العربّية

 (314-312، 3224)السنبل،  إهمال نظيرتها: التربية اإلنسانّية.

  المّتبعة ف  تطوير مناهج التعليم المهن  والتقن  ومناهج التلمذة  ايقاألساليب والطر
 الصناعّية 

عّدٌة لتطوير المناهج  منها التطوير بحذف مادة  كاملة أو أجزاء منها  هناك أساليبٌ 
والتطوير بإضافة مادة  كاملة  أو إضافة بعض أجزاء  من المادة، كما أّن هناك التعديل باالستبدال 
الذي يتضّمن حذفًا كاماًل لمادة  أو جزء  من أجزائها، وتعدياًل جوهرّيًا للشيء المحذوف ينصبُّ 

لمفاهيم والعالقات واألساليب التي يقّدم بها، إضافة لبديل  جديد  في ثوب  جديد  وبطريقة على ا
جديدة، "وأسلوب الحذف واإلضافة واالستبدال تنطبق عليه خصائ  التطوير في الماضي، ولو 
ّنما يصلال فقط للتعديل أو التغيير ف ي حكمنا عليه بمعايير اليوم لوجدنا أّنه ال يصلال للتطوير، وا 

 (26، 3222أحد جوانب المنهج." )الوكيل، 
ومن أساليب التطوير األخرل التي ذكرها الوكيل: تطوير الكتب وطرائق التدريس 
والوسائل التعليمّية، تطوير االمتحانات، األخذ بأحدث التنظيمات المنهجّية، إدخال بعض 

ظام الساعات المعتمدة، األخذ التجديدات على النظم التربوّية، تعديل السّلم التعليمي، األخذ بن
 (  22، 3222)الوكيل،  بنظام المدرسة الشاملة.

ومن األساليب والطرائق المتّبعة في تطوير مناهج التعليم المهني والتقني ومناهج التلمذة 
 الصناعّية الطرائق اآلتية: 

 طريقة ديكوم -1
أي  (Development a Curriculum)هي اختصار ل DACUMإّن كلمة ديكوم 

ز على تطوير المنهاج، وطريقة الديكوم هي إحدل الطرائق الحديثة في تطوير المناهج  إذ تركّ 
الربط بين التعليم المهني والتقني واحتياجات سوق العمل من خالل تحليل تفصيلي للمهنة أو 
الوظيفة، يتّم به تحديد المهارات المطلوبة ألداء عمل معّين، حيث تتحّدد وفقها الوحدات 

 والمواضيع الدراسّية للمنهاج.
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ُطّبقت هذه الطريقة في كثير من البلدان المتقدمة منذ زمن بعيد، إذ قامت كّل من وزارة 
م بتطبيق هذه الطريقة، 1266القول العاملة بكندا والمؤسسة العاّمة للتعليم في نيويورك في العام 

الطلب عليها  دالزديا ةً ت  ممكن  نتيجلتطوير برامَج تقنّية  مطلوٌب تصميمها حينذاك في أسرع وق
في سوق العمل. ولقد تبّنت هذه الطريقة كثيٌر من الكلّيات والمعاهد التقنّية المعروفة في كندا، 
ومنها كلّية هوالند وكلّية هامبر للعلوم اإلنسانّية التطبيقّية، ونتيجًة للطلب المتزايد من قبل كثير 

نّية للتدّرب على هذه الطريقة  فقد شرعت بعض الجامعات في من الكليات التقنّية والمعاهد الف
الواليات المتحدة بتدريسها لجميع القطاعات التعليمّية والتقنّية التجارّية  ومن الدول التي تبّنت هذه 
الطريقة في تطوير مناهج وبرامج التدريب التقني والفّني: استراليا، فنزويال، سنغافورة، ماليزيا، 

 (     142، 3212ازدياد الطلب على هذه الطريقة من بلدان  كثيرة. )الشايب، إضافًة إلى 
 ويتّم التحليل وفق طريقة ديكم على ما يلي:

يتّم تحليل السلوك القابل للمالحظة فقط أي الفعاليات األدائّية، وُتستبعد المعارف  -
 المطلوبة في هذه المرحلة.

ن دون مشاركة التربويين من قطاع التحليُل من قبل المختصين من قطاع العمل م -
 التعليم.

ُتعتمد نتائج هذا التحليل كأساس  إلجراء تحليل  آخر بهدف تحديد المهارات  -
 (21-42، 3222)الزوبعي والجنابي،  واالّتجاهات بشكل تفصيلّي.

 طريقة ديكوم تستند إلى ثالثة مرتكزات: وعلى هذا فإنّ 
عملّية التحليل، وهنا ترّكز الطريقة على األداء الفعلي المرتكز األول: إّن األداء هو محور 

 للواجبات من دون تجاهل الجوانب المعرفّية والوجدانّية الضرورّية ألداء هذه الواجبات.
المرتكز الثاني: إّن الممارسين للعمل هم األكثر قدرًة على تحليله، وهنا يتّم حصر المهام 

ا العمل  لكونهم أفضَل من يملك القدرة على تحديد حاجة والواجبات التي يؤّديها الممارسون لهذ
 المهنة.

المرتكز الثالث: إّن التربويين هم األقدر على تحليل الواجبات، وهنا يتّم تحديد الجوانب المعرفّية 
 والوجدانّية الضرورّية لكل واجب على حدة، ومن ثّم للبرنامج والمادة التعليمّية.

 ( 23، 3226)علي،  
وقد شاع استخدام هذه الطريقة في دول  متعّددة  في العالم كالواليات المتحدة وكندا نظرًا 
لموضوعّيتها ومصداقيتها، وللعمل فيها يتّم تشكيل لجنة  من المختصين أعدادها من ثمانية إلى 

 عشرة أشخا  يتّم اختيارها وفق األسس اآلتية:
 يات بناء المناهج وتطويرها.أن يقود اللجنة شخ  له خلفيٌة واسعة في عمل -
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أن ُتمثَّل مختلُف القطاعات المرتبطة بالمهنة أو الوظيفة المراد تحليلها من بين  -
 )المؤسسة التعليمّية، سوق العمل، خبراء  استشاريين(.

أن يكون أعضاؤها ممن يعملون بالمهنة أو يشرفون عليها ولهم خبرٌة ودراية جيدة  -
 فيها.

عملها كاماًل. )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  أن تتفرغ اللجنة ألداء -
 ( 121، 1226والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 

 وتشمل خطوات عمل اللجنة على:    
 توضيال هذه الطريقة وخطوات التنفيذ من قبل منّسق اللجنة. -

 جيون(.تحديد مستول المهنة المطلوب تحليلها )عمال، تقنيون، تكنولو  -

 تحديد الوظائف الرئيسة في المهنة. -

 تحديد الفعالّيات والمهام والمهارات لكل وظيفة. -

تنظيم المهارات الرئيسة عموديًا والفرعّية أفقيًا بمقابلة كل مهارة رئيسة بشكل يوّضال  -
 ( 21، 3222)الزوبعي والجنابي،  واقع تنفيذ تلك المهام.

 يتصف بأّنه:  وبناء على ما سبق فإّن أسلوب الديكوم
الالزمة  والمعلومات البيانات وتحليل جمع في ةالموضوعيّ  اتباآلليّ  يأخذ علميّ  أسلوبٌ  -1

 .البحث قيد الموضوع وتحليل لدراسة

 والتفاصيل الدقة بالغة خريطة   رسم خاللها من يتمّ  ةفنيّ  ة  بحثيّ  بيئة   إيجاد على يعتمد  -3
 .الدراسة قيد للموضوع

 بورش يسمىما  خالل من ين،المعنيّ  األطراف من والتجارب البيانات تجميع هخالل من يتم  -2

 في الخبراء أنهم على فيه ينكالمشار  إلى ينظر ،Dacum Workshops مو الديك

 .الدراسة قيد الموضوع

 الجماعية المناقشة على التجارب لهذه والتمحي  والتبادل التجميع عمليات فيه تبنى  -4

 .العالقة أصحاب لمطراف (Brain Storming)ي لذهنا والعصف

 ةالمعلومات كاالستبانات العلميّ  جمع يف المستخدمة األخرل األساليب يلغي ال  -3

 Personal Interviews الشخصية  ، والمقابالتQuestionnairesة الموضوعيّ 
 عة.المجمّ  البيانات لدعم يوظفها بل Observationوالمالحظة 

 الدقيق التحليل خالل من الدراسة قيد للموضوع ؤهاوبنا المتكاملة الصورة تصميم فيه يتمّ   -6

 (3222،32. )بو زبر، جمعها تم التي والمعلومات للبيانات

 ويضيف الشايب إضافًة لما سبق:
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األفكار  أّن العمل ُيؤّدل من خالل التفاعل الجماعي بين المشاركين إذ يتّم طرح  -6
 المشاركين في الورشة. ءبين جميع األعضاومناقشتها بحرّية واستقاللّية وتساو  

تُفّجر الطاقات الذهنّية للمشاركين من خالل العصف الذهني حيث يطرح المشاركون ما  -4
في أذهانهم من أفكار من دون االهتمام بالصياغة، أو اكتمال الفكرة، حيث تتّم صياغة 

 العبارات، واكتمال األفكار بعد الطرح والمناقشة.

ي من جميع أعضاء الورشة على أّن األعمال التي ُوصفت هي من اإلجماع في الرأ -2
 مهاّم ومتطلبات المهنة.

 التوّصل إلى نتائج شاملة، وذلك من خالل العمل الدؤوب في ورش العمل. -12

تلبية متطّلبات العمل من المتدّربين لكون أعضاء الورشة هم من ممّثلي سوق العمل،  -11
 ات واحتياجات سوق العمل.ولديهم الخبرة الكافية لتحديد متطّلب

تلبية احتياجات سوق العمل مستقباًل، بتحديد االهتمامات والتوّجهات المستقبلّية للمهنة  -13
 ضمن ورشة العمل.

 سرعة النتائج، لكون المّدة الزمنّية الالزمة لعقد ورشة العمل ال تتجاوز ثالثة أّيام.     -12
      .(122-142، 3212)الشايب، 

 يصف الذي في أسلوب ديكوم الوظيفيّ  التحليل ( مثاٌل عن3-2رقم )وفي الجدول اآلتي 
"مساعد فّني تشغيل آالت اإلنتاج"  نةهلم واجب لكلّ  ةاألساسيّ  امهوالم نةهللم الرئيسة الواجبات

من خالل قسم  من جدول التحليل الوظيفي، كما قّدمه مطّورو مناهج التعليم المهني والتقني في 
في معايير المهارات المهنّية الوطنّية لمهنة مساعد فّني تشغيل آالت  المملكة العربّية السعودّية

 لواجب في المعايير السعودّية، بخالف ما هو متّبعاإلنتاج. والجدير بالذكر أّن المهّمة جزء من ا
 الواجب جزء من المهّمة  بحسب اّطالع الباحث.     في طريقة ديكوم من أنّ 
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 "   هنة "مساعد فني تشغيل آالت اإلنتاجلم : قسٌم من جدول التحليل الوظيفي(3-2الجدول )

 المهام الواجبات 
A  يّتبع

إجراءات 
 السالمة

A1 A2 A3 A4 A5 A6   
يرتدي 
مالبس 
 العمل

يهّيئ مكان 
 العمل

يستخدم 
تجهيزات 

اآللة بشكل 
 صحيال

يستخدم 
الحواجز 

 الواقية

يتقن استخدام 
طفايات 
 الحريق

يحضر 
دورات 
 السالمة

  

B  يجّهز اآللة
 للعمل

B1 B2 B3 B4 B5 B6   
يغّير لقم 
التثبيت 
داخل 
 الظرف

يرّكب أدوات 
التثبيت 
 المساعدة

يثبت أداة 
القطع 
 المختارة

يجهز 
الماكينات 

لتثبيت 
 الكبيرة القطع

يغّير لقم 
 القطع

يختار 
وسيط 
التبريد 
 المناسب

  

C  ّز الُعَدد يجه
وأدوات 
 القياس

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

يجّهز أدوات 
القياس 

حسب العمل 
 المطلوب

يفح  أجهزة 
 القياس

يستخدم 
أدوات 
القياس 

بالطريقة 
 الصحيحة

ينّفذ عملية 
القياس 

في بتكرارها 
أثناء عملية 

 التنفيذ 

يحفظ أدوات 
القياس في 

المكان 
 المخّص 

يحافظ 
على العدد 
الخاّصة 

 باآللة

يسّن 
أداة 
 القطع

يحافظ 
على 
أدوات 
 القطع

D  يشّغل
 اآلالت

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

يشّغل 
المنشار 

 اآللي

يشّغل 
المكبس 
 يالهيدروليك
 واليدوي

يشّغل آلة 
 الخراطة

يشّغل آلة 
 الجلا

يشّغل آلة 
 التفريز

يشغل آلة 
 القشط

يشغل 
آلة 

 الثقب

يشغل 
 آلة

سن 
 العّدة

E  ينتج القطع
 المطلوبة

E1 E2 E3 E4 E5    
يقرأ 

 الرسومات
يجّهز المواد 

 الخام
يحّدد 

خطوات 
 تنفيذ العمل

ينّفذ العمل 
 المطلوب

يجري 
عمليات 
 القياس

   

 (11ه، 1432،  اإلدارة العاّمة لتصميم وتطوير المناهج) المصدر:
يقوم مطّورو المنهاج بعد قيامهم بالتحليل الوظيفّي كما ورد سابقًا بتحديد ما ينطوي تحت 

 العناوين األربعة اآلتية: 
 المعارف العاّمة والمهارات. -

 سلوكّيات العمل. -

 االهتمامات والتوّجهات المستقبلّية. -

 ت والمواد.التجهيزات واألدوا -

من معايير المهارات المهنّية  ( وهو تتّمٌة للمثال السابق2-2كما هو موّضاٌل في الجدول رقم )
 الوطنّية لمهنة مساعد فّني تشغيل آالت اإلنتاج.
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 (2-2الجدول )

 سلوكّيات العمل المعارف العاّمة والمهارات
 معرفة بعض المصطلحات الفّنية. -1

 القدرة على قراءة الرسومات. -2

 معرفة استخدام أدوات القياس. -3

 معرفة أساسّيات التشغيل. -4

القدرة على حل بعض المشكالت  -5
 الفّنية.

 القدرة على إجراء الحسابات الفّنّية. -6

القدرة على إجراء أعمال الصيانة  -7
 الدورّية.

 القدرة على سن أدوات القطع.  -8

 احترام اآلخرين. -1

 المحافظة على اآلالت. -2

 سعة الصدر. -3

 األمانة والثقة. -4

 المثابرة على العمل. -5

 المحافظة على أسرار العمل. -6

 االنضباط واحترام المواعيد. -7

 تقّبل النقد البّناء. -8

 تنفيذ األوامر. -9

 التجهيزات واألدوات والمواد االهتمامات والتوّجهات المستقبلّية
 رفع مستول الخبرة. -1

 رفع مستول الجودة. -2

 تطوير نظم التشغيل. -3

 االهتمام بالتدّرج الوظيفي. -4

 متابعة المستجّدات. -5

 أجهزة القياس. -1

 الخامات المستخدمة في العمل. -2

 أدوات القطع والُعدد. -3

 تجهيزات السالمة. -4

 أدوات نظافة. -5

 مساعدات التشغيل. -6

 اآلالت بأنواعها. -7

 مواد تبريد. -8

 ( 12ه، 1432)اإلدارة العاّمة لتصميم وتطوير المناهج ، المصدر: 

بعد ذلك مرحلة تحليل المهاّم وفق خمسة عناوين وما ينطوي تحتها، وهذه العناوين  وتأتي
 .، المعارف والعلوم المطلوبة، السالمة، المواد والتجهيزات واألدواتءمعيار األداهي: الخطوات، 

من معايير  ( توضيال لذلك وفيه تتّمة للمثال السابق أيضاً 4-2وفي الجدول اآلتي رقم )
 هنّية الوطنّية لمهنة مساعد فّني تشغيل آالت اإلنتاج.المهارات الم
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 :تحليل المهام للمهنة 

 (: يبّين خطوات تحليل المهام للمهنة4-2الجدول )

 83310 رقم المهنة فّني تشغيل آالت اإلنتاج دمساع المهنة
 A رقم الواجب يتّبع إجراءات السالمة الواجب

 A1 رقم المهّمة يرتدي مالبس العمل المهّمة

الهدف اإلجراي  
 للمهّمة

بمهنة تشغيل اآلالت حسب تعليمات السالمة  يرتدي مالبس السالمة الخاّصة
 وذلك للوقاية وحفظ السالمة الشخصّية.

 
 ءامعيار األد الخطوات

  يحّدد األضرار التي تحدث في أثناء
 العمل على آالت اإلنتاج.

 .يختار المالبس المالئمة لنوع العمل 

  المالبس الخاّصة بالمهنة على يلبس
 الوضع الصحيال.

  يخاطب المسؤولين في حال عدم توافر
 المالبس المناسبة.

  ارتداء المالبس المالئمة وذات المقاسات
 المناسبة.

  إشعار المسؤولين في حال عدم توافر
 المالبس السالمة.

 
 المواد والتجهيزات واألدوات السالمة المعارف والعلوم المطلوبة

 .معرفة أنواع المالبس 

  معرفة األضرار التي
 يمكن أن تحدث.

  يتخّل  من المالبس
 التالفة.

  يخزن المالبس بصورة
 منتظمة.

  مالبس السالمة
 الصناعّية.

 (13ه، 1432،  اإلدارة العاّمة لتصميم وتطوير المناهج)المصدر: 
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 بناء المعايير المهنّية على أساس الكفاية -2
  (CBE) على أساس الكفايات المهنية والتعليمالتدريب يعدُّ نظام 

(Competency Based Education System)  ،وقد أحد األنظمة التعليمية الحديثة
ُوضعت فلسفته وأسسه النظرية في كندا والواليات المتحدة األمريكية على يمد عالممي التربية 

في ( W.E .Blank) وويليام بالنمك ،م1264في عام  (R.E. Norton) روبرت نورتن: واالجتماع
كإنجلترا، واستراليا، ونيوزيلندا  ،متطور  في دول  عّدة   بعًا كنظام  تعليميّ م، وأصبال متّ 1243عام 

في مجال التعليم  السّيما، و ةكندا والواليات المتحدة األمريكيإلى من الدول، إضافة  اوالهند وغيره
يأتي هذا النظام ضمن أنماط التعليم ة، مختلفال تخصصاته ومستوياتهفي والتدريب المهني 

والتي تصل إلى مستول  ،والتدريب التي تعتمد الزمن المتّغير، ومستول المخرجات الثابتة
 (6)الطويل، بال تاريا،  .االحتراف

ُتعّرف الكفاية بأّنها: "مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تجعل من 
أداء المهّمات التي تعتمد عليها بمستول جّيد من اإلتقان واإلنتاجّية."   يمتلكها قادرًا على 

 (463، 3226-3226)رحمة، 
 واالتجاهات واألداء المعارف تصف ةأدلّ ": بأّنها ةالوطنيّ  ةالمهنيّ  المعاييركما تعّرف 

 األجواء وكذلك ،الوطنيّ  المستول وعلى نةمعيّ  مهنة في العاملين من المطلوبة والمواقف
 مع والتعامل العامل، قبل من الواجبات أولويات تحديد وكيفية العمل، فيها يتم التي والظروف
 والمهارات، المعارف تقييم ةوآليّ  واسع، نطاق على والمجتمع العمل مكان في تطرأ التي المشاكل
"              .ذاتها بحدّ  ةالتعليميّ  العملية على تركيزها من أكثر بالعمل، المرتبطة الفعلية النتائج على وتركز

 (4، 3224، سوريا في المهني والتدريب التعليم تحديث برنامج)
 :في ةالوطنيّ  المهنية المعايير إعداد أهمية تكمن
  .العمالة بإنتاجية ارتباطها خالل من األسواق في المنافسة على القدرة -
 .الجودة ضبط خالل من والعالمية اإلقليمية األسواق اختراق إمكانية -
  .االستثمارات جذب -
 .الدولية بالمعايير وربطها الوطنية المعايير خالل من الدول بين العمالة انتقال -
 .الجنسيات متعددة الشركات في العمالة ضبط -

 (3، 3224، سوريا في المهني والتدريب التعليم تحديث برنامج)
الكفاية تعتمد على المشاركة الفّعالة إّن طريقة بناء المعايير المهنّية الوطنّية على أساس 

لسوق العمل في النظام التعليمي، إذ إّن بناء المعايير يتطّلب معرفة بالكفايات التي يجب أن 
يمتلكها الخّريج والتي يقوم بتوصيفها قطاع العمل، بعد إجراء تحليل وظيفي مهنّي للعمل 

 المطلوب.
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 المناهج وضع عمليتي في السيما التعليمي، النظام في العمل لسوق الةالفعّ  المشاركة إنّ "
 التنافسية قدرتهم وزيادة الخريجين، الفنيين كفاءة تحسين في الكبير األثر له المتدربين، وتقييم

 لها سيكون المشاركة هذه فإنّ   العمل سوق صعيد على اأمّ  عمل، على الحصول في وفرصهم
 إلى المنتج ةبنوعيّ  واالرتقاء ،التنافسية قدرته وزيادة ،السوق هذا ةإنتاجيّ  تحسين في األكبر الدور

 ( 6، 3224)الطويل،  ".أعلى مستويات
 :CBE الكفاية أساس على المبني التعليم نظام مزايامن 
 .والمخرجات المدخالت حيث من المرونة  -
 .السابقة بالخبرات االعتراف -
 .التعليمية والمباحث المواد على وليس العمل سوق في الموجودة المهن على التركيز -
 .والتدريب التعليم بين الدمج -
 (.فقط األمد طويل الحالي التعليم نظام) األمد وطويل قصير مزدوج نظام -

 .العمل لسوق التوجيه ثقافة على يعتمد -
 .العمل سوق في وهو جديدة مستويات على والحصول العامل مستول رفع إمكانية -
 (224، 3222)الهور والكسواني،  .والمال والجهد الوقت في االقتصاد -

   مثال من تجربة الجمهورّية العربية السورية في وضع المعايير المهنّية للتلمذة الصناعّية على
 في المهني والتدريب التعليم تحديث برنامجوفق  أساس الكفاية، بالتعاون مع االّتحاد األوربي،

 ة.   سوري
مع الحكومة السورّية بتحديث التعليم المهنّي والتقني  يسهم االّتحاد األوربي ضمن شراكته

 الصناعة غرف مع بالتعاون برنامجال ، اضطلع هذاالمهني والتدريب التعليم تحديث برنامج ضمن
 عمل ورشة تنظيم تم إذ بها، الخاصة الوطنية المهنية المعايير تطوير سيتم التي المهن بتحديد
 عن نو لوممثّ  الصناعة، غرف عن نو لوممثّ  العمل سوق من شركات عن نو لممثّ  إليها دعي

 مجالي في المهن من مجموعة اختيار الورشة هذه خالل تمّ  .المهني والتدريب التعليم مزودي
 هذه وأهمية ،السورية السوق احتياجات على بناء  الجاهزة األلبسة وصناعة الهندسية الصيانة
 مالءمة ومدل المتوفرة، العمالة ومستول العمالة، من المستقبلية واالحتياجات للسوق المهن
 في مهنة (16) اعتماد الورشة هذه بنتيجة تمّ  .العمل سوق الحتياجات المهن هذه خريجي مستول
 كهيئة التربية وزارة اعتماد تمّ  .الجاهزة األلبسة صناعة مهنة إلى إضافة الهندسية الصيانة قطاع
 الخبرة بتوطين تقوم أن على واعتمادها، الرائدة للمهن المهنية المعايير تطوير عن مسؤولة وطنية

 تطوير في الخبرة هذه من واالستفادة ،المهني والتدريب التعليم تحديث برنامج من المكتسبة
 (6، 3224)الطويل،  .العمل سوق احتياجات حسب أخرل لمهن المهنية المعايير



 43 األدب النظريالفصل الثالث: 
 

 على بناء يتم المهني التدريب عاتمجمّ  في تطبيقها يمكن التي المهن اختيار إنّ 
 على وبناء ،(المهن هذه لخريجي المستمرة الشركات احتياجات) المحيطة العمل سوق احتياجات
 عدد حيث من األعمال قطاع احتياجات يلبي مناسب تدريب لتقديم عاتالمجمّ  هذه إمكانية

 المهني التدريب معاتمجّ  واقع بدراسة البرنامج قام فقد عليه وبناء. المهاريّ  ومستواهم المتدربين
 تقدم أن الثالثة عاتللمجمّ  يمكن التي المهن دوحدّ  وحم ، وحلب دمشق محافظات من كل في

 من العديد بزيارة البرنامج من خبير قام ذاته طارإلا وفي العمل، سوق احتياجات يلبي تدريب
 للوقوف المجمع يقدمها أن يمكن التي االختصاصات في ماهرة عمالة فتوظّ  التي الشركات

 بتطبيق يبدأ أن يمكن دمشق في المهني التدريب معمجّ  أن وجد وقد وضرورته، االحتياج مدل
 من العديد زيارة خالل من وذلك والتسوية، الخراطة لمهنة الكفاية أساس على تدريب برنامج

 المعنية الشركات فيها دتأكّ  الشركات، هذه عن لممثلين عمل ورشة وعقد العالقة ذات الشركات
 من خريجين على الحصول في ورغبتها المقترح، للبرنامج التدريب بعملية المشاركة في رغبتها

 الجاهزة األلبسة صناعة مهنة اختيار تم فقد  حم  محافظة في اأمّ  التدريبي، البرنامج هذا
 الملحة الحاجة من التأكد تمّ  أن بعد الكفاية، أساس على التدريب برنامج لتطبيق رائدة كمهنة

مكانية ،االختصا  هذا لخريجي  فقد حلب معمجّ  في أما المناسب، التدريب تقديم في المجمع وا 
        .الذاتي التوظيف على الخريج تساعد وهي، الكهربائية التمديدات مهنة اختيار تم

 (6، 3224)الطويل، 
لبناء المعايير المهنّية على أساس الكفاية يجب وضع مخّطط للكفايات المطلوب 
  يامتالكها من قبل المتعّلم، وهو شبيه بالتحليل الوظيفي في أسلوب ديكوم  وفي الجدول اآلت

( نموذج وضعته إحدل لجان تطوير المناهج في وزارة التربية السورّية لمهنة التصنيع 2-3)
 اون مع االّتحاد األوربي وفق برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني في سوريا:الميكانيكي بالتع
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 من مخطط الكفايات لمهنة التصنيع الميكانيكي )الخراطة ، التفريز، الجلا(قسٌم (: 3-2الجدول )

 الكفايات مجال الكفاية

A  اختيار المواد 

 المستخدمة   

ف  التصنيع 
  الميكانيك

A1 A2 A3     

اختيار 
المواد 
 ةالحديدي

 اختيار المواد 
غير 

 الحديدية

اختيار المواد 
 غير المعدنية

    

B  إعداد
الرسومات 

 الفنية البسيطة

 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

رسم 
األشكال 
الهندسية 
 البسيطة

رسم مساقط 
لمجسمات 

 ةبسيط

 مناظير رسم
مجسمات ل

 بسيطة

كتابة األبعاد 
وعالمات 

التشغيل ورموز 
الدقة 

 والتسامحات

رسم 
 القطاعات

تنفيذ الرسم 
التجميعي 
 و التفكيكي

إعداد 
رسومات 
العناصر 
 النظامية

C  إجراء
القياسات 
الخطية 
 والزاوية

C1 C2 C3 C4 C5   

إجراء 
العمليات 
الرياضية 
 األساسية

قياس األبعاد 
باستخدام 

أدوات 
القياس 
 الخطية
 المباشرة

قياس األبعاد 
باستخدام 

أدوات القياس 
غير المباشرة 

 )الناقلة(

قياس األبعاد 
باستخدام 

 الورنية

 )البياكوليس(

 قياس األبعاد

باستخدام 
 الميكروميتر

  

 (6، 3226اللجنة الفنّية لمهنة التصنيع الميكانيكي، المصدر: )

وصف  عنوان الوحدة، العناوين اآلتية:ولبناء المعايير يجب ذكر األمور التي تنطوي تحت 
)شروط وظروف األداء(،  األداء نطاق بيان ،ومعياره األداء ،الكفاية عناصر ،الوحدة رمز الوحدة،

 .الداعمة العملية المهارات ،الداعمة النظرية المعلومات ،التقييم دليل
وفيما يلي شرٌح موجٌز لكّل عنوان استنادًا إلى الهور والكسواني في وصف المعايير 

 المهنّية: 
يتّم التعبير به عن اسم مجال عاّم من المهارات كنتيجة  عنوان وحدة المعايير: -

 أو وظيفة.

يساعد على توضيال عنوان الوحدة وتحديد عالقاتها مع  شرح )وصف( المعيار: -
 الوحدات األخرل.

 ُيقّدم باالعتماد على نظام معلومات سوق العمل. الرمز: -

ويجب أن تقّدم بصيغة  ،الوحدة تشّكل التي النتائج تصف عناصر الكفاية: وهي -
 المصدر، وال يوجد حّد أدنى أو أقصى لعددها. 
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وتُقّدم  تحّدد مستول األداء المطلوب في مكان العمل، معايير األداء: وهي  -
 د حّد أدنى أو أقصى لعدد معايير األداء.بصيغة المصدر، وال يوج

شروط وظروف األداء: وتتضّمن قائمة األدوات والتجهيزات والمواد والمكان الذي  -
سيتّم فيه العمل، إضافًة إلى قوانين العمل وأنظمته، والمواصفات المعيارّية 

 للمنتج سواء كانت وطنّية أم دولّية.

وأين سيتّم، وهل سيكون لوحدة منفصلة أم مع دليل التقييم: ويحّدد أشكال التقييم  -
وحدات أخرل، وما هي شروطه، وما هي األدوات والمواد والتجهيزات والوثائق 

 التي سيستخدمها الطالب، إضافًة إلى زمن التنفيذ.

المهارة والمعرفة الداعمة: وهي المعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق النتائج  -
 عمل كدليل إرشادي للتدريب والتقييم.المذكورة كاّفة في الوحدة، وت

 (214-216، 3222) الهور والكسواني، 
 (،6-2، كما في الجدول اآلتي )وتتجّلى هذه الصفات في النموذج الذي يورده الباحث

  CNC Computer Numerical Controlالرقمّية المبرمجة  آلالتل وقائية صيانة تنفيذلوحدة 
من مخّطط الكفايات، قامت بها اللجنة المكّلفة بوضع المعايير آلالت A1 وهي تمّثل الكفاية 

CNC.ضمن برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني في سورّية ،   
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 CNC آلالت وقائية صيانة تنفيذ المعايير المهنّية على أساس الكفاية لوحدة :(6-2جدول )ال

 CNCتنفيذ صيانة وقايية آلالت  عنوان الوحدة
  CNCتغطي هذه الوحدة الكفايات الالزمة لتنفيذ صيانة وقائية آلالت  الوصف: 

 CNC A1  :الرمز
  :يجب أن يكون المرشح قادرًا على :معايير األداء عناصر الكفاية 

 تنظيف اآللة وملحقاتها بأسلوب آمن باستخدام أداة واقية.  3- د تنظيف اآللة:  -1
 اآللة وملحقاتها فيًا يّ استخدام مادة تنظيف ال تؤثر سلب  1-2
 حماية اآللة من العوامل الجوية المؤذية   1-3

 التأكد من أن زيت التشحيم مطابق لمواصفات الجهة المصّنعة  1-2 تشحيم اآللة:  -2
 نتاجإلالتوقف الطويلة عن ا أزمنةحماية اآللة من التآكل خالل  2-2

فح  وملء  -3
زيت التشحيم و 

 سائل القطع 

 فح  وملء نظام التشحيم المركزي بالزيت المناسب  3-1
 فح  حالة سائل القطع 3-2
 نتاج بالطريقة المناسبة إلالتخل  من البقايا الصادرة عن عملية ا 3-3

ضبط الدورات  -4
الجراء الصيانة 

 الدورية 

صول على خدمات أو اصالحات معينة عند ضبط دورات الصيانة الدورية وطلب الح 4-1
 الحاجة

 االحتفاظ بسجالت خاصة بالصيانة الدورية وعمليات االصالح   4-2
 بيان النطاق: 

من الممكن أن يتم العمل المرتبط بهذه الوحدة في ورشة العمل أو في مراكز التدريب. سيتضمن هذا العمل اجراء 
 وملحقاتها.  CNCصيانة وقائية آلالت 

 : اآلتيةوسيتم استخدام األدوات والمعدات 
  آلة تفريزCNC  
 مادة وأداة للتنظيف 
 دليل استخدام اآللة 
  زيت تشحيم 
 معدات يدوية ضرورية ومناسبة 

 القوانين المتعلقة بالعمل:
 قوانين الحماية الخاصة بورشات المعادن

 دليل التقييم: 
أشكال التقييم: إن االختبار التحصيلي )الخا  بالوحدة التي تمت دراستها( مناسب لتقييم الكفاية التي يتمتع بها 

 فيما يتعلق بهذه الوحدة.    CNCمشّغل الم 
 : سياق التقييم

 جراء التقييم في مكان العمل أو خارجه. وسيتم هذا التقييم بشكل فردي. إمن الممكن  
 ة(: همّ مجوانب حرجة )

 شرح مبدأ تشغيل اآللة ونظام التحكم 
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 االستخدام المناسب ألدوات التنظيف وأدوات الوقاية 
 تحديد النوع المناسب من الزيت وفقُا لمواصفات الجهة المصّنعة 
  التخل  من البقايا بشكل مناسب 
  األعطال. إلصالحاالجراءات الالزمة للصيانة الدورية أو 
  ال بد من شرح االعتبارات المتعلقة بالحفاظ على السالمة في العمل بشكل مفصل 

 شروط التقييم:
 يسمال للمرشال باستخدام ما يلي:

  المواد والوثائق الالزمة.و المعدات و األدوات 
 يسمال للمرشال بالعودة للوثائق التالية:

 الدليل الخا  باآللة 
 سيطلب من المرشال ما يلي:

 من يقوم بالتقييم بشكل شفهي، خطي أو من خالل اتباع وسائل أخرل. أسئلة ناالجابة ع 
  تسمية أشخا  ذوي مستويات أعلى منه من الممكن الرجوع إليهم لجمع معلومات ودالئل عما يتمتع

 به من كفايات عند االمكان.
 تقديم ما يثبت خضوعه ألي تدريب تم خارج مكان العمل فيما يتعلق بهذه الوحدة. 
  .العمل بناء على معايير الجودة والسالمة والقوانين البيئية ذات الصلة 

 مالحظات خاصة:
 خالل عملية التقييم سيقوم المرشال بما يلي: 

 جراءات التي تضمن السالمة في العمل بشكل دائمإلإظهار ا. 
 عالة.شرح معلومات عن العمليات، المهام واألعمال التي تتم لضمان تحقيق بيئة عمل آمنة وف 
  ّل المسؤولية عن جودة العمل الذي يقوم بهتحم. 
  جراء هذه المهام عند الحاجةإالتخطيط للمهام في األوضاع كافة ومراجعة متطلبات. 
 تنفيذ المهام كافة بناء على المواصفات.  
  جراءات خاصة بمكان العملا  استخدام تقنيات وتطبيقات ومراحل هندسية مقبولة و. 

 لالزمة ضمن أطر زمنية معقولة الجراء تطبيق نموذجي في مكان العمل. سيتم إتمام المهام ا
 المهارات العملية الداعمة  المعلومات النظرية الداعمة

  قراءة واستيعاب مواصفات وتعليمات الجهة
 المصّنعة 

  أنواع مختلفة من زيوت التشحيم 

 االستخدام الصحيال للمعدات اليدوية 
  

 (3-4التعليم والتدريب المهني، بال تاريا، المصدر:)برنامج تحديث 
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   مثال من تجربة ألبرتاAlberta  الكندّية في وضع المعايير المهنّية للتلمذة الصناعّية على
  .أساس الكفاية

في الكفايات المطلوبة في مهن التلمذة الصناعّية قّدمتها ألبرتا للتلمذة  هناك مجموعة كتب
الصناعّية في كندا، اختار منها الباحث ما يتعّلق بالصناعات الفوالذّية، وأخذ قسمًا من مخّطط 

 الكفايات كما هو مبين في المخّطط اآلتي: 
 A B C القسم األول

 

 D 

 
 A B C لثانيالقسم ا

 
 D 

 

(Alberta learning apprenticeship and industry training, 2003, 9) 

يمثل هذا المخّطط قسمين من مخّطط  مؤّلف من خمسة أقسام يشمل الكفايات 
الموضوعة للصناعات الفوالذية، كما أّن هذا المخطط موضوع ضمن المستول الثاني، 

 ( ساعة تدريس، يمّثل القسم األول كفاية163ومخص  لمجموع كفاياته ذات األقسام الخمسة )

وتمثل عناصرها أو الكفايات الفرعّية  ساعة (32)  ومخّص  لتدريسها السكون المدخل إلى علم
كما هو مبين في المخّطط: الوحدات، وتحليل المتجهات، والتوازن، وخصائ  األجسام، أّما 

تدريس،  ( ساعة42)  ومخّص  لتدريسها مقاومة المواد المدخل إلىالقسم الثاني فيمّثل كفاية 
في المخّطط من: اإلجهاد البسيط، والمخّططات البيانّية للق  والعزم، وتتأّلف كما هو مبين 

 وتصميم الجائز، وتصميم العمود.
ومن خالل مخّطط الكفايات يتم أخذ كل كفاية عاّمة والكفايات الفرعّية التابعة لها وتحديد 

ي المخّطط المعايير لكيفّية ما ينبغي تعّلمه، وفي ما يلي تفصيل ذلك للمثال الموضوع نفسه ف
 المذكور آنفاً 

  Introduction to Staticsالقسم األول: المدخل إلى علم السكون 

A. الوحدات 

المدخل إلى علم 

 السكون

 ساعة (20)

 الوحدات المّتجهاتتحليل  التوازن

 خصائص األجسام

مقاومة  المدخل إلى

 ( ساعة80المواد  )
المخططات البيانية  تصميم الجائز

 للقص والعزم

 اإلجهاد البسيط

 تصميم العمود
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 الكفاية: التحويل بين جملة القياس المترية والبريطانية
 اختر واستخدم واحدات القياس المترية والبريطانية. -1

 قم بإنجاز تحويالت بين واحدات القياس المترية والبريطانية. -3

 التحويل إلى الرسومات والمواصفات.أضف  -2

استخدم الجداول والمراجع الصناعّية لتحويل قياسات فوالذ اإلنشاءات المدلفن من النظام  -4
 المتري إلى البريطاني وبالعكس.

B. )تحليل المّتجهات )األشّعة 

 الكفاية: إجراء الحسابات باستخدام األشعة
 عّرف الشعاع والقيمة العددّية. -1

 الشعاع: الواقعة في مستو  واحد والمتالقية في نقطة.صف أنظمة  -3

 أجِر حسابات باستخدام جمع األشعة وطرحها: المحّصلة والتوازن والمركبات. -2

 اشرح العزوم واالزدواجات. -4

C. التوازن 

 الكفاية: طّبق مفهوم التوازن

 ضع قائمة بمعادالت التوازن. -1

 صف األنواع البنيوّية: المنتهية وغير المنتهية. -3

 الدعامات.صف  -2

 صف األحمال. -4

 أنشئ مخّططات الجسم الحر. -3

 صف البنى البسيطة: حلول تخطيطّية ورياضّية. -6

 صف الهياكل. -6

D. خصائ  األجسام 

 . لالكفاية: صف مراكز الثق
 صف األشكال المستوية للفوالذ. -1

 صف األشكال المجّسمة. -3

 صف نقاط العمل )غير المتمركزة(. -2

 ذاتي(.حّدد عزم العطالة البسيط )القصور ال -4

 (Alberta learning apprenticeship and industry training, 2003, 23) 
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 " 2002التطوير باالعتماد على "التصنيف العرب  المعياري للمهن  -3
" النسخة المعّدلة للتصنيف المهني العربي الذي 3224يمثل "التصنيف العربي المعياري 
م، إذ كان من ضمن مشاريع التعاون اإلقليمي 1242صدر عن منظمة العمل العربية عام 

م في مجاالت التعليم والتدريب المهني والتقني بين دول 3222العربي األلماني الذي بدأ عام 
األردن وفلسطين ومصر وسورية ولبنان بتمويل من الوكالة األلمانية للتعاون  عربية مختارة هي:

تّم تطوير هذا التصنيف ليأخذ مسّمى جديدًا هو: "التصنيف العربي المعياري للمهن GTZ الفني 
م في عّمان عاصمة 3222"، وقد تّم اعتماده في مؤتمر العمل العربي الذي عقد في عام 3224

 (133-134، 3212الهاشمّية. )مصطفى، المملكة األردنية 
ل مفهوم العمل الوحدة اإلحصائية األساسية في التصنيف العربي المعياري للمهن، يمثّ 

د له ها أجرًا، أو تولّ ليه مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها الشخ ، ويتقاضى عف بأنّ ويعرّ 
تتضمن المهن مجموعة من األعمال  من المهنة، إذ اً العمل جزء )التشغيل الذاتي(. ويعدّ  دخالً 

 مستول المهارة. يالمتجانسة في طبيعتها والمتفاوتة ف
د وواجبات عمل محدّ  القدرة على أداء مهامّ  :ف في هذا السياق بأنهافتعرّ  أما المهارة

 ولها بعدان: بدرجة إتقان بحسب متطلبات سوق العمل،
يتحدد مستول المهارة بداللة مدل سعة المهام والواجبات، ودرجة عمقها،  مستيوى المهيارة: -

وتعقيدها من حيث مجاالت: المعرفي، واألدائي، والوجداني، والعالقات البينية، ودرجة المسؤولية 
 المصاحبة ألدائها.

  المهاري بداللة مجال المعلومات الالزمة، واألدوات : يتحدد التخصّ ص المهاريالتخصّ  -
اعتماد مفهوم المهارة كما  العمل، ونوع المنتجات والخدمات. وقد تمّ  الت المستخدمة، وموادواآل

 أساسية في ترتيب المصفوفات )المجموعات المهنية(، وتبويبها. عرف هنا وبعديها كمرجعية
 (  3، 3224، منظمة العمل العربية)

 مستويات المهيارة 
للمهن خمس فئات لمستول المهارة، وليس أربعة  ى التصنيف العربي المعياريتبنّ 

التصنيف العربي  ظهر(، وذلك ليISCO 88) مستويات كما في التصنيف الدولي المعياري للمهن
المعياري للمهن واقع سوق العمل العربية من جهة، ومن جهة أخرل ليكون متناغمًا مع النظام 

. وفيما يأتي تعريف خصوصاً يب المهني والتقني ، ومع نظام التعليم والتدر عموماً التعليمي العربي 
 بفئات مستول المهارة:
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 Professional Level Categoryفية مستوى االختصاص   - أ
تشمل فئة مستول االختصاصي األعمال التي يتطلب إنجازها توافر قدر عال من 

لتمكينهم من تحسين وتطوير المبادف والمفاهيم   المهارات المعرفية والتقنية واإلدارية لدل شاغليها
والطرائق واألساليب اإلجرائية، وتطبيق حصيلة المعرفة العلمية والمعرفية في مجال الشغل، 

، وتقييم اإلنجاز، وحل مشكالت العمل ذولتمكينهم أيضا من متابعة العاملين في أثناء التنفي
    ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتأهيل جامعي. أعماالً والعاملين. ويحتاج األفراد الذين يشغلون 
ختصاصي االطبيب، و المدني، و المهندس ال، و يمحامالومن األعمال التي تصنف في هذه الفئة: 

 جتماعي، وطبيب اختصاصي عيون، ومدرس فيزياء، وأستاذ قانون.اال

 Technician Level Category فية مستوى الفن  )التقن (  - ب
ستول الفني )التقني( األعمال التي يتطلب إنجازها تطبيق المبادف تشمل فئة م    

الصلة بالشغل. ويتطلب هذا توافر مهارات علمية  والمفاهيم والطرائق واألساليب اإلجرائية ذات
شرافية لدل شاغلي األعمال ضمن هذه الفئة فهم طبيعة األداء  لتمكينهم من  وفنية وأدائية وا 

إلنجاز ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ويمثل العاملون في هذه الفئة حلقة وتحليله، وتحديد خطوات ا
ضمن هذه الفئة إلى  االختصاصيين والعاملين. يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً  الوصل بين

الثانوي ودون التعليم الجامعي(، أو في مستول كليات  إعداد وتأهيمل متوسطين )ما بعد التعليم
ومن األعمال التي تصنف في هذه الفئة: فني مختبر مواد، ورسام  زيها.المجتمع أو ما يوا

 معماري، وفني كهرباء.

 Craftsman Level Category فية مستوى العامل المهن  -ج 
تشمل فئة المستول المهني األعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية     

لدل شاغليها، لتمكينهم من ممارسة مهام متكامل  ومعلومات مهنية تغطي إطار المهنة بشكل
وواجبات المهنة وبدرجة إتقان بحسب متطلبات سوق العمل. ولتمكينهم من توزيع العمل على 

ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو  المرؤوسين وتنمية مهاراتهم. يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً 
         لمدة قد تصل إلى عام تدريبي.تأهيل مهني بعد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي كأساس 

اط عام، وممرض عملي، وطابع عام، وكهربائي ومن األعمال التي تصنف في هذه الفئة: خرّ 
 تمديدات كهربائية.

 Skilled Worker Level Category فية مستوى العامل الماهر -د 
رات عمليمة تشمل فئة مستول العامل الماهر األعمال التي يتطلب إنجازها توافر مها

المهنة، وال تغطي إطار المهنة كلها لدل شاغليها، لتمكينهم  ومعلومات مهنيمة تتصل بجزء من
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سوق العمل. يحتاج األفراد الذين  من أداء مهمام العمل وواجباته وبدرجة إتقان بحسب متطلبمات
       الثانوي.ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهني يوازي مرحلة التعليم  يشغلون أعماالً 

ومن األعمال التي تصنف في هذه الفئة: لحّيم كهرباء، وكهربائي تمديدات منزلية، وطابع/ لغة 
 إنجليزية، ومربي دواجن.

 Limited Skills Level Category د( المهاراتفية مستوى العامل محدود )محدّ  -هي
توافر مهارات عملية  تشمل فئة محدود )محّدد( المهارات األعمال التي يتطلب إنجازها

وواجبات روتينية  اً ومعلومات مهنية تغطي جزءًا ضيقًا من المهنة، أو األعمال التي تشمل مهام
ب إنجازها استخدام أدوات يدوية محدودة ومجهود عضلي، وال تحتاج إلى معلومات مهنية يتطلّ 

 ن طريق التدريب القصيرا عتتعلق باألدوات والمواد والمنتجات. ويمكن اكتساب هذه المهارات إمّ 
            أو التعلم الذاتي، أو التدريب في موقع العمل. )أقل من تسعة شهور( أو من الخبرة،

ل آلة، وبائع صحف، ومساعد كهربائي تمديدات ومن األعمال التي تصنف في هذه الفئة: مشغّ 
     ارس.منزلية، ومساعد لحّيم كهرباء، ومصلال إطارات مركبات، وبواب عمارة، وح

 (  2-3، 3224، منظمة العمل العربية)
إذًا وفقًا لمستويات المهارة اآلنفة الذكر يمكن لمطّوري المناهج وضع معايير مهنية 
للمنهاج وفقًا لكّل مستول من المستويات، وهذه المعايير تقوم عليها المناهج المطّورة التي تؤّهل 

افق لكّل الطالب ليكون اختصاصّيًا أو تقنّيًا أو مهنّيًا أو غير ذلك  ووفقًا للسّلم التعليمي المو 
مستول من مستويات المهارة. "ويمكن اشتقاق المعايير المهنية من الوصف المهني لمعمال 
والمهن الذي يوّفره التصنيف العربي المعياري للمهن من قبل فرق عمل قطاعية بشراكة فاعلة من 

تطويرها عملية قبل ممّثلي قطاعات العمل واإلنتاج، مع مراعاة أّن عملية إعداد المعايير المهنّية و 
متواصلة بسبب التطّور التقني والتغّيرات الناجمة عنه في بيئات العمل )الشغل(."      

 ( 31، 3212)المصري، 
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  Activity Analysis Sheetات:نموذج استمارة تحليل الفعاليّ  -4

وهي طريقة تستخدم بشكل واسع في تحليل المهنة وطريقة العمل، وتعتمد على الخطوات 
 اآلتية:

بها في استمارة  أو التقنيّ  ع قيام طالب التعليم المهنيّ وضع كّل الفعاليات المتوقّ  -
من قبل مجموعة من المدرسين من ذوي االختصا   تخّص  لهذا الغرض

 والخبرة العملّية.
ين من ذوي الكفاءة المهنيّ  أو ينات من قبل بعض التقنيّ مراجعة هذه الفعاليّ  -

داراتهم  ،والخبرة والذين يعملون في مواقع العمل، وعرضها على مشرفيهم وا 
 إلجراء التعديالت الالزمة فيها.

إرسال االستمارة بعد تنقيحها إلى التقنّيين أو المهنّيين في أمكنة العمل ومن  -
التخّص  نفسه الذي تتعّرض له االستمارة، والطلب منهم ترتيب الفعاليات 

األكثر أهمّية نزواًل إلى الفعاليات غير المهّمة أو التي المثبتة في االستمارة من 
 والتقني في ذلك المكان. ال تتعّلق بعمل المهني

 تحليل المعلومات لغرض الوصول إلى: -

  ّفي ذلك التخّص . أو المهنيّ  توصيف عمل التقني 
 .تحديد الفعاليات 
 بالبرنامج  كّل فعالّية تعطي مؤّشرًا عن الموضوع أو المهارة المطلوب شمولها

 الدراسي.
 الفعاليات التي ليست لها عالقة بالعمل التقني والمهني. داستبعا 
  إضافة مواضيع أخرل وذلك لتأمين الترابط المنطقي والعملي بين المواضيع

واألخذ بالحسبان التطورات المستقبلّية التي يمكن أن تحصل في ذلك التخّص  
 والحاجات الفردّية.

  المواد الدراسّية المرتبطة بها.توزيع المواضيع على 

، 1226)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
126-126 ) 

ستمارة تحليل الفعالّيات للتقنيين في تخّص  الهندسة النموذج  (6-2وفي الجدول اآلتي )
  الميكانيكّية.
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 استمارة تحليل الفعالّيات للتقنيين في تخّص  الهندسة الميكانيكّية.(: نموذج 6-2الجدول )
 ليست لها عالقة مهّمة مهّمة جّداً  الفعاليات ت
    اختيار المواد. 1
    تقدير الكلفة وتحليل الكلفة. 2
الرسم بمهارة متوسطة وكفاءة في قراءة وتفسير  3

 الرسومات.
   

    كتابة تقارير فنّية. 4
    استخدام أدّلة التشغيل والمصادر األخرل. 5
    تحديد وتصليال األعطال. 6
    إدارة العمال. 7
    إصدار التعليمات. 8
    كتابة الرسائل. 9
    تهيئة جداول اإلنتاج. 11
    أثناء اإلنتاج. في تفتيش العملّيات 11
    تطبيق قواعد السالمة. 12
    تصميم األدوات. 13
مهارة التعامل مع أدوات الماكنة واألدوات  14

 اليدوية.
   

    تنظيم السجالت المكتبّية. 15
    صيانة وتصليال المعّدات. 16
    اإلشراف على اإلنتاج. 17
    نصب وصيانة أجهزة التكييف. 18
    إجراء االختبارات على المواد. 19
    جمع المعلومات وتقديمها إلى اإلدارة. 21
    استخدام األجهزة الكهربائّية. 21
    اإلشراف على اإلنشاءات. 22
    تصميم تركيبة بسيطة. 23
    تعديل التصاميم. 24
    تحليل وتفسير النتائج. 25
    معرفة بتفاصيل المناقصات. 26
    البيع والخدمات. 27
    اختبار واستخدام وصيانة المعّدات الكهربائّية. 28
    اإلشراف على عمليات الخزن والجرودات. 29

 (26 -26، 3222المصدر:)الزوبعي والجنابي، 
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 طريقة متابعة الخريجين ف  سوق العمل: -5
يرل الباحث أّن الخطوة األولى في تطوير المناهج يجب أن تنطلق من سوق العمل الذي 

والتقنّية، إذ يمكن أن يرشد ألوجه يعمل فيه الخّريج، فسوق العمل مقّوٌم أساسيٌّ للمناهج المهنّية 
القصور فيها من حيث المهارات التي ال يمتلكها الخّريج أو ال يتقنها، أو من حيث المعلومات 
التي غدت قديمًة وال يحتاجها الخّريج لقّلة جدواها، وعدم مواكبتها للتطّور التقني، كما يمكن أن 

مطّورو المناهج بحاجة إلى معرفة آراء أرباب يعّزز سوق العمل نقاط القّوة في هذه المناهج. و 
العمل وآراء الخريجين الذين يقومون بتشغيلهم  والتي تمّثل لهم تغذية راجعة تكشف حقيقة 
المناهج السابقة، وتفيد المطورين بمعلومات يتجنبون بها المساوف ويتحّرون بها المزايا لبناء 

 مناهج تحّقق الشراكة بين التعليم وسوق العمل.
ومن  –"وقد اعُتمد نظام متابعة الخّريجين في الدول المتقّدمة والعديد من الدول النامّية 

كوسيلة أساسّية من وسائل النهوض بالتعليم والتدريب المهني وربطه  -بينها بعض الدول العربّية
 (62، 3222، 1باحتياجات سوق العمل." )العاني وآخرون، ط

المسؤولة عن هذا التعليم بإعداد استبانات خاّصة بالخّريجين وتقوم بالمتابعة الجهات 
وأخرل ألرباب العمل لتعّرف مقترحاتهم في تطوير المناهج والبرامج والتدريب، وتوزيعها على 

 عينة ممثّلة لهم، كما يمكن إجراء المقابالت مع أفراد العينة والوقوف على آرائهم ومالحظاتهم.
 هداف المتوخاة من تطبيق عملّية المتابعة هي اآلتّية:يرل العاني وزمالؤه أّن األ

تعّرف مستول الكفاءة التعليمّية والتدريبّية في تلبية احتياجات مؤسسات سوق العمل  -
 اإلنتاجّية والخدمّية ذات العالقة. 

صاتهم في مواقع العمل واألسباب الكامنة وراء عدم مدل ممارسة الخّريجين لتخصّ  -
 صاتهم.ممارسة البعض لتخصّ 

تخّصصات أو إلغائها أو دمجها أو تعديلها بما يتناسب  الكشف عن الحاجة إلحداث -
 مع االحتياجات المرحلّية والمستقبلّية لسوق العمل.

 الصعوبات التي يواجهها الخّريجون في الحياة العملّية وأسبابها وكيفّية تذليلها. تعّرف -

ة ومالءمتها لمتطلبات العمل الذي مدل كفاية المواد الدراسّية النظرّية والعمليّ  -
 يمارسه، مع بيانات عن المواد الدراسّية ذات الفائدة الكبيرة والقليلة أو عديمة الفائدة.

 مدل مالءمة التدريب في المؤسسة التعليمّية لمتطلبات العمل الذي يمارسه الخّريج. -

ناهج الحصول على مقترحات الخّريجين ومؤسساتهم التي من شأنها تطوير الم -
والبرامج وأساليب التدريس والتدريب المتّبعة في المؤسسة التعليمّية بما يتناسب 

 ومتطلبات العمل ومواصفاته.
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اّطالع العاملين في التعليم والتدريب المهني على واقع العمل وظروفه بشكل أفضل،  -
سة المؤس وزيادة تفهم المسؤولين في سوق العمل لبرامج وأساليب إعداد المتعّلم في

التعليمّية، وما ينجم عن ذلك من تبادل للخبرات والتجارب وتوثيق العالقة بين التعليم 
 المهني والمجتمع.

استمرار الصلة بين الخّريج ومدرسته أو مركزه، ولهذا الجانب أهمية كبيرة في نفس  -
الخّريج لشعوره باستمرار اهتمام مدرسته ومركزه بأوضاعه وظروفه بعد التخّرج. 

 (62، 3222، 1ي وآخرون، ط)العان

   التلمذة الصناعّية ف  سورية: ف  نظام هجامنالعقبات تطوير 
التلمذة الصناعّية والشركاء فيها، ومدخالتها البشرية والمادّية  يمكن تتّبع  تعّرفبعد 

 العوامل التي يمكن أن تعوق عملّية تطوير المنهاج فيها كما يلي:
التلمذة الصناعّية لكونه تعليمًا مزدوجًا عن النظام المهنّي العام، أواًل: من حيث اختالف نظام 

حيث ينبغي في المنهاج أن تنعكس فلسفة هذا النوع من التعليم في ربط التعليم بسوق العمل  مّما 
يشّكل تحديًا كبيرًا لمطّوري المناهج  ألّن هذا النظام يخضع لشراكة قطاعين، وعلى المنهاج أن 

قطاعين ومتطلباتهما، وأن يأخذ المتعّلم من هذا المنهاج أفضل ما يتمّتع به هذين يراعي هذين ال
 القطاعين ليثبت كفاءته في سوق العمل.

 ثانيًا: المعّوقات التي تعود إلى قطاع التعليم ومنها:
   ّن:قات البشرية وتتضمّ المعو 

، مّمن لهم عالقة بهذا النظام بدءًا اإلداريين في قطاع التعليم من أعلى مستول إلى أدناه -
من الجهة المسؤولة عن التلمذة الصناعّية والتابعة لمديرّية التعليم المهني والتقني في وزارة 
التربية، مرورًا بمكتب التلمذة التابع لدائرة التعليم المهني والتقني والموجهين االختصاصّيين، 

 لدروس الفنية ورؤساء األقسام.  وانتهاء بمديري المدارس ومعاونيهم ورؤساء ا

الجهاز التدريسّي ومدل تأهيله علمّيًا وتربوّيًا في تدريس مقررات التلمذة الصناعّية سواء  -
أكانت المقّررات المهنّية التي تتصل بالمهنة وعلومها مباشرة، أم المقّررات العاّمة التي 

كيمياء، واللغات، والتربية الدينية، تضاف إلى المقّررات المهنّية كالرياضيات، والفيزياء، وال
 وغيرها.

ومدل قدرته على التدريب واإلشراف عليه، ومدل قدرته على مواكبة  الجهاز التدريبيّ  -
التكنولوجيا الحديثة في مجال المهنة أو االختصا  واالستفادة منها في مجال عمله، 

ذ المنهاج من الناحية ولتنفي  وكذلك مدل اّطالعه على األساليب التربوّية في التدريب
التدريبّية  فإّنه يجب على المدّرب امتالك الكفايات الالزمة للتدريب من حسن إدارة التدريب 
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وتخطيطه، وطرائق القيام به، واستخدام تكنولوجيا التعليم والقدرة على اإلرشاد والتوجيه 
قواعد السالمة ويجب أن يراعي في تدريبه  المهني والتمّكن في مجال القياس والتقويم.

المهنّية وتنظيم مكان العمل ووضع الخطط لتنفيذ عمليات الصيانة الدورّية والوقائّية، 
وتحديد االحتياجات من المعّدات واألجهزة، وأن يشارك في وضع المواصفات، وأن يطّور 
نظام طلب اللوازم ويستخدمه بالتعاون مع اإلدارة وفق األنظمة والتعليمات المتّبعة، وأن 
      يستخدم المواد الخام المتوّفرة للتدريب بأنجع الطرق وأقل ما يمكن من الهدر.

(Aweis, et al, 2001, 16-17) 
يشكل الطلبة أحد عوائق تطوير المنهاج حينما تتفاوت قدراتهم العلمّية بين كّل : إذ الطلبة -

ففي   سنة وأخرليتفاوت الطلب على االنتساب بين حيث انتساب لهذا النظام وأخرل،  سنةِ 
منها عدم التزام قطاع العمل  وذلك ألمور   ،وفي سنوات يقلّ  ،سنوات يتزايد الطلب عليها

مّما يضطر القائمون على هذا النظام لقبول الطلبة  ،يج عنده بعد التخّرجبتوظيف الخرّ 
 والذين لم يجدوا مدرسة تستقبلهم. ،األضعف من حملة شهادة التعليم األساسي

  المادية ويمكن أن تشمل كاًل من: المعّوقات 
معّوقات تتصل ببناء المدارس المتطورة المناسبة لهذا النوع من التعليم لمراعاة كّل ما من  -

شأنه إنجاح العملّية التعليمّية التعّلمّية في نظام التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(، "لقد 
علمّية من حيث اختيار الموقع  أصبال المبنى المدرسّي الحديث يخضع لشروط ومواصفات

والتنظيم العام للمبنى وتوزيع اإلضاءة والفصول الدراسّية والكراسي المريحة ووجود حجرات 
متعّددة األغراض والمالعب والورش والمعامل والمخازن والمكتبة والمتحف وغيرها من 

ير بالذكر (، ومن الجد423، 2، ط3223العناصر الهاّمة في تشكيل المدرسة". )ملحم، 
أّن موقع المدرسة غير المناسب، سواء ألبناء المدينة أو أبناء الريف، من حيث البعد 
وصعوبة المواصالت أو من الناحية البيئّية كاالزدحام والضجيج واألدخنة، قد يشّكل أحد 

 العوامل المهّمة في عزوف الطلبة عن هذا النوع من التعليم.   

حيث سعته، وتحقيق شروط السالمة المهنية للعمل المريال مكان التدريب في المدرسة من  -
طيلة وقت التدريب فيه، كالتهوية واإلنارة وتنظيم اآلالت والعدد من حيث كفاية المساحات 

 والممّرات بينها، وغير ذلك من األمور التي تحّقق العمل المريال بدون إصابات محتملة.

إّن كّل طالب في ورشة آالت التشغيل يحتاج فمثاًل وفق مواصفات منظمة العمل الدولّية  ف
 13-2مترًا مرّبعًا وفي ورشة البرادة من  16-14إلى مساحة عمل في التدريب تقّدر بين 

 (112، 3222)اشتيوي،  مترًا مرّبعًا. 12-4مترًا مرّبعًا وفي ورشة الّلحام من 
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تطورها ومواءمتها لما  التجهيزات واآلالت والُعدد والحواسيب، ومدل توافرها من جهة، ومدل -
ّن الباحث يتفق مع ما رآه مصطفى في  هو موجود في سوق العمل من جهة أخرل. وا 

الدول العربية من حيث مالحظته عدم توافر التجهيزات الالزمة في التعليم المهنّي والتقنّي  
الحاجة  مّما يعني تأّثر تنفيذ بعض عناصر المنهاج التدريبي، أو توّفرها بالشكل الزائد عن

ويضيف  (Use Factor)وال يستخدم، ومنها الوفير مما يؤدي إلى تدني معامل االستخدام 
عبئًا ال مبّرر له على كلفة التدريب، ويشير مصطفى إلى أّن "هناك قضية رئيسة تعاني 
منها مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، تتمّثل في عدم وجود آلّية واضحة لتحديث 

ت أو صيانتها أو تجديدها، وبذلك تبقى التجهيزات بعاّمة متخّلفة تقنّيًا عن التجهيزا
التجهيزات المستخدمة في سوق العمل، كما أّن معّدات الوقاية والسالمة الشخصّية غير 
ن وجدت فال تتم إجراءات  متوافرة بكفاية بحيث تلبي متطلبات السالمة والصحة المهنّية، وا 

أكان ذلك من قبل المدّربين أم المتدّربين  مما يؤّثر سلبيًا في متابعة استخدامها سواء 
 (     3221، 41سلوكيات العمل." )مصطفى، 

المكتبة المدرسّية ومدل توافر الكتب العلمّية الحديثة في مجال المهنة، والتي ُتطلع المتعّلم  -
ي تسهم في على التطورات التكنولوجية في مجال مهنته، إضافًة إلى الكتب األخرل الت

حسن تأهيله ككتب اللغات، والحاسوب وعلم النفس المهني والصناعي واإلرشاد المهني 
دارتها، وطرائق  وعلم السالمة المهنّية، وكتب تطوير الذات، وبناء المشاريع الخاصة، وا 

 التسويق، وغير ذلك.

 المعّوقات التي تعود إلى قطاع العمل ومنها: ثالثًا:
   وتتضمن:المعوقات البشرية 

مّمن لهم عالقة بهذا النظام بدءًا من غرف الصناعة، مرورًا  لاإلداريين في قطاع العم -
بالشركات المدّربة الملتزمة بهذا النوع من التعليم، وانتهاء بالمشرفين من قبل قطاع العمل 

 على التدريب في هذه الشركات.

بوّية في التدريب، وتدريبهم للجوانب التر  -غالباً –المدربين في الشركات، وهم يفتقرون  -
للطلبة ال يعتمد على أسس تربوية، وال يضعون أهدافًا واضحة يعملون على تحقيقها، وال 
يلتزمون بالخطة التدريبية المتفق عليها بين قطاعي التعليم والعمل، إذ قد يكون هؤالء عمااًل 

 يكون مفّرغًا للتدريب، عادّيين، وقد ال يكون أحدهم حاصاًل على الشهادة الثانوية، وقد ال
 والطالب المتدرب يعامل كأّنه أحد العمال الجدد، أو يكّلف بمهام ليس لها عالقة بالمنهاج. 
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  :المعوقات المادية ويمكن أن تشمل كاًل من 
  فهناك تفاوت بين الشركات من حيث إمكاناتها في هذا األمر  دد والتجهيزاتاألجهزة والعُ  -

موجود  هو والتي تفوق في حداثتها ما ،رةفهناك الشركات التي تمتلك اآلالت الحديثة المتطوّ 
دد والتجهيزات فر فيها اآلالت والعُ افي المدرسة والعكس صحيال، وهناك شركات ال تتو 

أو  ،ومن حسن حظ الطالب ،المنصو  التدريب عليها كما هو مبين في الخطة التدريبية
بة مسؤولة عن تدريبه من بداية المرحلة الدراسية حتى نهايتها أن الشركة المدرّ  ،سوء حظه

فهو يستفيد منها بحسب   بين الشركة والطالبالتدريب  في عقدعليه ع كما هو موقّ 
 استفادة كبيرة أو صغيرة. فرةاإمكاناتها التدريبّية المتو 

نّما يتوزع الطلبة على الطلبة في الشركة، إ مخص  لتدريب ليس هناك مكان مستقلّ  -
 أقسامها حسب حاجتها ومصلحتها.  

وهناك معّوقات أخرل تقع على عاتق قطاعي التعليم والعمل، مثل: عدم متابعة 
الخريجين، أو ضعف هذه المتابعة إن ُوجدت، إذ إّن أعداد طلبة التلمذة الصناعّية قليلة مقارنة 

ومن ثّم يسهل القيام بدراسات عن حالة خّريجي مع أعداد طلبة التعليم المهني والتقني العام، 
والضعف فيها   التلمذة الصناعّية، ومدل توافق مهاراتهم مع سوق العمل، وتحديد نقاط القّوة

لينعكس ذلك في منهاج مطّور يتالفى نقائ  المنهاج السابق، "تمارس بعض أنظمة التعليم 
وتنفيذ الدراسات  مّمة متابعة الخّريجين، وتنظيوالتدريب المهني والتقني في بعض الدول العربّية مه

التتبعّية الدورّية ومن بينها تونس واألردن لتعّرف حال الخّريجين سواء أكان العاملون منهم أو 
العاطلون، وفي معظمها تستهدف الحالة العملّية للخّريجين والتدّرج الوظيفي، وال تتناول الجوانب 

التدريبّية، وبذلك ال يمكن استثمار المعلومات المتحّصلة كتغذية الّنوعّية في البرامج والمناهج 
راجعة في تطوير المناهج، لتكون أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل النوعّية )المهارّية("                    

 (112، 3224)عبد اهلل، 
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 الرابعالفصل 
 إجراءات البحث

عينة البحث  أفرادبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة آراء اتّ  منهج البحث: -1
وتفسيرها، بعد الوصول إلى النتائج بالمعالجة اإلحصائية، فالبحث الوصفي يصّمم "لتحديد 
ووصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن، ولتوضيح جوانب األمر الواقع بمسحها ووصفها 

 (221، 2991لمتوافرة".)عودة وملكاوي، وصفًا تفسيريًا بداللة الحقائق ا
 حدود البحث: -2
  الحدود المكانية: -2

ثانويااااات التلمااااعة الصااااناعّية )التعلاااايم الماااايدول( التااااي تضااااّم مهنتااااي التصاااانيع الميكااااانيكي  -
 وصناعة األلبسة في محافظات دمشق وحلب وحمص وحماة. 

الاتحكم اللاي وصاناعة القوالاب فاي نظاام  معهد الصناعي الثالث الاعي يضاّم اصتصاصاي -
  التلمعة الصناعّية.

أفااراد  وقااد تااّم توييااع االسااتبانات علااى ،1022الفصاال الدراسااي الثاااني عااام الحاادود اليمانيااة:  -1
من قبال  ومدّربين في قطاع العمل ،ومدّرسين ومدّربين في القطاع التعليمي طلبةعينة البحث من 

تادري  علاى مشاارفة االنتهااء مان  م1022نيساان نهاياة شاهر م فاي واساتممها مانه ،الباحث نفساه
  . والعملية المقّررات النظرّية

 فردًا من الفئات الممّثلة له( 590فراد مجتمع البحث )بلغ مجموع أ نته:مجتمع البحث وعي   -3
( 342نة الكلّية )وبلغت العيّ  ،مدّربو قطاع العمل( )طلبة، مدّرسون، مدّربو قطاع التعليم، وهي:
؛ بعد استبعاد (2-4كما هو موّضح في الجدول )% من مجتمع البحث 55أي بنسبة فردًا 

قام  لقد .صصوصاً  االستبانات غير الصالحة واالستبانات التي تعّعر وصولها من قطاع العمل
في مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة األلبسة  المرحلة الثانوية طلبة الباحث بسحب عينات

يكتمل تدريسه للمهنتين في هعا الصف؛ المنهال  ألنّ  الثالث الثانوي من الصفّ  عشوائي   بشكل  
أعداد فقد ُأصعت  ماعدا محافظة حماة ،فهم أقدر على تقويمه من يممئهم في الصفين السابقين

ما  حاول الباحث أن تكون عينات الطلبة متقاربةً و  ،في الصف الثالث الثانوي كاملة نالمهنتي
ألّن التفاوت الكبير بين أعدادها  أمكن في كل مهنة حسب المحافظات للتحّقق من الفرضّيات؛

يينة ويممؤه عند الحديث عن تحليل أبو المتوسطات، يقول  بيننتيجة المقارنات  دّقة يؤثر على
 يصتلف سواء كانت حجوم العينات في مستويات التباين األحادي "ومع أّن أسلوب التحليل ال

التجربة متساوية أم غير متساوية، إاّل أّننا ننصح الباحث أن يبعل ما في وسعه ألن تكون 
العينات من نف  الحجم ألّن التحليل يكون أكثر دّقة. أّما إعا تعّعر على الباحث توفير أعداد 
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لفة، فننصح الباحث أن يييد من حجوم العينات متساوية من األفراد في مستويات التجربة المصت
 في المستويات المصتلفة وأن ال تكون الفروق كبيرة بين حجوم العينات." 

 (.361، 1، ط1002يينة وآصرون، أبو )
منهم طلبة السنة اصتصاصي التحكم وصناعة القوالب فقد أصع الباحث  المعهد في أّما طلبة

ومنهاجهم ينتهي تدريسه في هعه السنة فهم أجدر بتقويمه من يممئهم في السنة  الثانية جميعهم
بين في قطاع التعليم سين ومدرّ ، واألمر نفسه مع باقي فئات مجتمع البحث من مدرّ األولى

أصع الباحث األعداد كاملة، ولكن لم يصل إاّل ما هو مبين في  حيثومدّربين في قطاع العمل؛ 
 استبعاد االستبانات غير الصالحة.( بعد 2-4الجدول )

 تويع أفراد مجتمع البحث وعينته  :(2-4الجدول )

 فئات المجتمع والعينة
التصنيع 
 الميكانيكي
 )ثانوي( 

صناعة 
 الممب 
 )ثانوي(

التحكم 
 اللي

 )معهد(

صناعة 
 القوالب
 )معهد(

 مجتمع البحث
وعّينته وفق 

 الفئات الممّثلة

النسبة 
 المئوية لعينة

وفق  البحث
الفئات التي 

 تمثلها

 الطلبة
 275 27 72 771 721 العدد

11% 
 152 71 71 52 51 العينة

 المدّرسون
 98 72 3 83 83 العدد

31% 
 78 71 5 88 23 العينة

المدّربون في 
 قطاع التعليم

 84 78 1 83 81 العدد
58% 

 53 3 1 28 75 العينة
المدّربون في 
 قطاع العمل

 133 72 1 33 11 العدد
33% 

 58 3 1 72 88 العينة
مجتمع البحث وفق المهنة 

 590 58 35 232 265 واالصتصاص

عينة البحث وفق المهنة  13%
 341 42 26 130 143 واالصتصاص

النسبة المئوية لعينة البحث 
 58% 72% 74% 56% 54% وفق المهنة واالصتصاص

 مجتمع البحث مأصوعة من األماكن التي طبق فيها البحث  المصدر: أعداد

 حسب المحافظات   من الصف الثالث الثانوي صناعة األلبسةو  التصنيع الميكانيكي مهنتي عّينة تويع أفراد :(1-4الجدول )
 المجموع حماة حمص حلب دمشق تويع الطلبة 

 51 71 71 71 75 عّينة التصنيع الميكانيكي
 52 77 73 73 73 األلبسةعّينة صناعة 
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  أدوات البحث: -4
 أداة البحث وبناؤها: قام الباحث ببناء االستبانة بعد مراجعة مجموعة من كتب المناهج -2

معايير  هعه الكتب أفردتقد و ؛ مناهج التعليم المهني والتقنيالتي تتناول كتب المنها و التربوية 
أورده الباحث في القسم النظري ما ومن هعه الكتب ، لتقويم كل عنصر من عناصر المنهال

كل مهنة واصتصاص في نظام التلمعة  المتعّلق بتقويم المناهج، كما قام باالّطمع على أهداف
الصناعّية في سورّية من المرجع الشامل لكّل منها، والنظام الداصلي للتلمعة الصناعّية في سورّية 

اعّية التي ينبغي تقويمها، كما استفاد الباحث من صبرته الستصمص أهداف مناهج التلمعة الصن
مراكيها االمتحانّية  رؤساءالعملّية في نظام التلمعة الصناعّية بوصفه أحد مدراء ثانوياتها، وأحد 

في التلمعة  المدّرسين والمدّربينيممئه صبرة كما استفاد من في التدريبات العملّية ألكثر من مّرة، 
 .الصناعّية

 صدق األداة وثباتها: -1
ماان اصتصاااص المناااهج وماان  علااى محكيمااين للتأّكااد ماان صاادقها االسااتبانة قااام الباحااث بعاار  -

فااي ضااوء آراء  ةإجراء التعااديمت الميمااكمااا قااام باا، صبااراء فااي مناااهج التعلاايم المهنااي والتقنااي
 (6)ملحق رقم  المحكمين.

صتباااار الاااعي يّتصاااف بالصااادق يّتصاااف إع "اال ؛رغااام التأّكاااد مااان صااادق األداة مّماااا يعناااي ثباتهاااا -
بالثبات، لكّنه لي  بالضرورة إعا كان االصتبار على درجة عالية من الثبات فهو على درجاة عالياة 

قااام الباحااث بالتأكااد ماان ثباااات األداة فقااد  (91، 1002-1006" )مصائياال وجااامو ، ماان الصاادق
فاي الصاف الثاااني  األلبسااةاعة لثمثاين اساتبانة وّيعات علااى طلباة مهناة التصاانيع الميكاانيكي وصان

مستثنيًا مجاالي التادريب وتقويماه  ،في مدينة حماة نظام التلمعة الصناعّية )التعليم الميدول( الثانوي
إعاااادة توييعهاااا ماااّرة ثانياااة بعاااد ثاااّم قاااام ب فاااي قطااااع العمااال ألّن بنودهماااا نفساااها فاااي قطااااع التعلااايم،

كااارل بيرسااون؛ وحساااب معاماال االرتباااط بطريقااة م، 1022ماان الفصاال الدراسااي الثاااني  أساابوعين
 :(3-4هو موّضح في الجدول )فكانت النتائج كما 

 (: قيم معامل االرتباط وفق مجاالت األداة 3-4الجدول )

 االرتباطمعامل  المجاالت رقم المجال

 87.0 األهداف 1

 8702 المحتوى 2

 8700 التدري  وطرائقه 3

 8701 التدريب في قطاع التعليم 4

 87.1 التقويم في الدرو  النظرّية 0
 8.08 تقويم التدريب في قطاع التعليم 6

 .870 لألداة الكلية االرتباطمعامل 
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  .لألداة مقبولةمّما يدل على درجة ثبات 
أربع  (:غالباً ) صم  درجات، (:دائماً ) الباحث قيمًا للبدائل في األداة كما يلي: أعطى -3

ليتمكن من حساب وعلك  ،درجة واحدة :(أبداً ) ،درجتين (:نادراً ) ،ثمث درجات (:أحياناً )درجات، 
المتوسط الحسابي وتحويله إلى نسبة مئوية من صمل قسمة درجة المتوسط لكل بند على رقم 

 .العي يمثل أعلى قيمة للدرجة التي قد يحصل عليها البند صمسة
 :(4-4)رقم  م الجدولاعتمد الباحث درجات تقدير لكل بند وفقًا لقي -4

 ( قيم درجات التقدير لكل بند وفقًا لدرجة المتوسط والنسبة المئوية4-4الجدول رقم )

 

 :المعالجة اإلحصائي ة -5
 SPSSثم قاام بالمعالجاة اإلحصاائّية باساتصدام البرناامج اإلحصاائي  ،فريغ االستباناتبت قام الباحث

عطاااء درجاات التقادير لكال متوسا ،والرتاب لحسااب المتوساطات والنساب المئوياة  ،ونسابة مئويااة طوا 
جاااااااراء اصتباااااااار تاااااااوكي باااااااإجراء والتحقّاااااااق مااااااان الفرضااااااايات  اصتباااااااار التجاااااااان  وتحليااااااال التبااااااااين وا 

دراسااة النتااائج كمااا قااام ب المبااارامتري. Dunnett T3 3ت واصتبااار دونياات Tukey HSDالبعاادي
  .الحقاً كما سيأتي  المقترحات وفقًا لهعه النتائجوتفسيرها ووضع 

 
 
   
 

درجة تقدير 
 المتوسط

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً 

 2550أقل من  المتوسط الحسابي
 2550من  

 1550وأقل من 
وأقل  1550من 

 3550من 
وأقل  3550من 

 4550من 
 4550من 

 5حتى 

المتوسط الحسابي 
 كنسبة مئوية

 %30أقل من 
% وأقل 30من 

 %50من 
% وأقل 50من 

 %20من 
% وأقل 20من 

 %90من 
 %90من 
 %200حتى 
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الخامس الفصل  

 نتائج البحث وتفسيراتها

 

 وتطويرها الميكانيكي التصنيع مهنة مناهج تقويم نتائجأواًل: 

 وتطويرها صناعة األلبسة مهنة مناهج تقويم نتائجثانيًا: 

 وتطويرها التحّكم اآللياختصاص  مناهج تقويم نتائجثالثًا: 

 وتطويرها اختصاص صناعة القوالب مناهج تقويم نتائجرابعًا: 
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 وتطويرها  تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي: نتائج أولا 

   الستبانات بنوداإلجابة عن نتائج  
 تقويم األهداف -7
التلمذة الصناعية من وجهة نظر تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام  -7-7

 الطلبة:
  ي تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكنتائج إجابات الطلبة في  :(7-5الجدول )

رقم 
 البند

من خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعّية 
هل اّتضح لك أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية في 

 مهنتك أو اختصاصك تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
الحسابي 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جداً  93.8 4.7 1 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 01
 كبيرة جداً  91.1 4.6 2 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 10
 كبيرة 87.4 4.4 3 األمثل؟إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل  01

01 
تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 كبيرة 85.8 4.3 4 يتناسب مع العمل المطلوب؟

 كبيرة 84.3 4.2 5 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 00

7 
واّتصااًل(  إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيراً 

 في المهنة؟
 كبيرة 83.1 4.2 5

 كبيرة 82.5 4.1 7 تكّيف المتعّلم مع المهنة؟ 11

1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال) محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 82.5 4.1 7

07 
تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في المهنة؟
 كبيرة 78.5 3.9 10

 كبيرة 78.5 3.9 10 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

 كبيرة 78.5 3.9 10 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

0 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 78.5 3.9 10

 كبيرة 76.9 3.8 14 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 01

إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات  01
 والرموز؟

 كبيرة 76.9 3.8 14



 701 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 كبيرة 76.9 3.8 14 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 كبيرة 70.2 3.5 16

 كبيرة 70.2 3.5 16 المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ مراعاة 11

 متوسطة 68.9 3.4 19 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 68.9 3.4 19

 متوسطة 68.9 3.4 19 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 01

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في المهنة؟
 متوسطة 64.6 3.2 21

 متوسطة 60.0 3.0 22 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 06

 متوسطة 56.3 2.8 23 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 05

 3.82 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.49 

مهنة  مناهجلمدى تحّقق األهداف في  (،7-5، كما في الجدول )أخذت الدرجة الكلّية
وبانحراف  ،2813درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره  ، من وجهة نظر الطلبة،التصنيع الميكانيكي

 .08.1معياري قدره 
حصلتا على  3و 7الرتب  نالحظ من خالل الترتيب التنازلي أنّ ف ؛بالنسبة لدراسة البنود أّما

مهنة  مناهججدًا في  ةكبير  اآلتيينالهدفين  درجة تحقق أي أنّ  ،درجتي تقدير كبيرتين جداً 
 التصنيع الميكانيكي:

 .المهنّية السالمة قواعد المتعّلم تعّرف -

 .واألدوات والُعدد األجهزة على المتعّلم محافظة -

                 يتعامل التي واألدوات والعدد واألجهزة األفراد بسالمة الكبير االهتمامبّين ي اممّ 
 االهتماممن حيث  المتعلم لدى المسؤولية حّس  بتنمية الكبير االهتمام بّيني كما ،المتعلم معها
 كبيرة تقدير درجة على حصلتمكّرر  71 إلى 2 من الرتب أنّ  كما .حوله من المادية بالبيئة
 :  مثل السابقين للبندين استكماالً  بعضها يتضمن والتي
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 .المطلوب العمل مع يتناسب بما والمعّدات األدوات اختيار من المتعّلم تمكين -

  .  المهنّية السالمة قواعد تطبيق من المتعّلم تمكين -

  . المهنة مع المتعّلم تكّيف -

 .البيئة على المحافظة في المتعّلم مساهمة -

 .علمّية أسس وفق العمل المتعّلم تنظيم -

 : مثل بكفاءة المتعلم عمل ألداء الالزمة والمهارات المعلومات الباقية الرتب تتضمن كما

 . المهنة في األساسّية والرسومات المخّططات رسم من المتعّلم تمكين -

 .األمثل بالشكل اآلالت استخدام المتعّلم إتقان -

 .العمل مراحل تخطيط مهارات المتعّلم إكساب -

 .والرموز والمخّططات الرسومات تفسير المتعّلم إتقان -

 ةهمّ م أهداف ستة هناك لكن كبيرة، تقدير درجة على حصلت األهداف بنود أغلب إذاً 
 منها أربعة ،32 حتى 71 رتبة من وهي ،متوسطة تقدير درجة سوى تحقق لم العملية الحياة في

 بأعمال القيام من المتعّلم تمكين عدم إلى تشيران رتبتين أقل نّ إ إذ ،واألعطال بالصيانة يتعلق
 قطاع في عمل يومي يقضي مالمتعلّ  أن العلم مع ،متوسطة بدرجة إال والطارئة ،الدورّية الصيانة
 يدرسها التي المقررات إلى إضافة أعطال، وتشخيص صيانة أعمال فيها برنامجه يتضمن ،العمل
 .الخصوص بهذا المدرسة في

، (واّتصاالً  وتفسيراً  قراءةً ) األجنبّية الّلغة المتعّلم إتقان وهو مهم   بند   إلى نشير أن ويبقى
تعين المتعلم على معرفة  ،إتقان لغة أجنبية مهنيةيتطلب  األمور التقنّيةمع  الجيد التعامل إنّ  إذ

ا ممّ  ؛وصيانتها والمحافظة عليها ،والعمل عليها ،وكيفية تركيبها ،اآلالت والعدد التي يتعامل معها
 أيضًا استكمااًل لخبرة الطالب في الصيانة وتشخيص األعطال. يعدّ 

أّن يهتم به المسؤولون في نظام التلمذة الصناعية من قطاعي  ينبغي هدفاً كما أّن هناك       
الذي حصل على درجة تقدير  ،تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية هو ،التعليم والعمل

 متوسطة.
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تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  -7-3
 المدرسين:

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي :(3-5الجدول )

رقم 
 البند

هل ترى من وجهة نظرك بعد أن قمت بالتدريس 
في نظام التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة 

 الصناعّية تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 88.3 4.4 1 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 10

01 
تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 85.5 4.3 2

 كبيرة 84.1 4.2 4 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 00

 كبيرة 84.1 4.2 4 المتعّلم مع المهنة؟تكّيف  11

 كبيرة 84.1 4.2 4 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 01

 كبيرة 82.1 4.1 6 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

 كبيرة 80.7 4 7 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 01

07 
المخّططات والرسومات تمكين المتعّلم من رسم 
 األساسّية في المهنة؟

 كبيرة 78.6 3.9 8

01 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 78.6 3.9 8

 كبيرة 76.6 3.8 10 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

 كبيرة 73.8 3.7 13 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 01

0 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 73.8 3.7 13

 كبيرة 73.8 3.7 13 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( 

 في المهنة؟
 كبيرة 73.8 3.7 13

 كبيرة 73.8 3.7 13 المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ مراعاة 11

 كبيرة 72.4 3.6 16 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 06

 كبيرة 72.4 3.6 16 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 01
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1 
 امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 69 3.4 18

 متوسطة 66.9 3.3 19 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 05

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 66.9 3.3 19

 متوسطة 64.8 3.2 21 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة 

 مهنته؟ 
 متوسطة 64.8 3.2 21

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في المهنة؟
 متوسطة 50.3 2.5 23

 3.72 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.44 

مهنة  مناهجلمدى تحّقق األهداف في  (، 3-5، كما في الجدول )أخذت الدرجة الكلّية
 ،2.13، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره المدّرسينالتصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 ...08قدره  وبانحراف معياريّ 
أغلب بنود األهداف كانت  أنّ  (3-5من الجدول )أّما بالنسبة لدراسة البنود فنالحظ 

وهناك تشابه بين وجهات  ، 71 المكّررة إلى الرتبة 7تبة وهي من الر  ،ضمن درجة تقدير كبيرة
 ،حصلت على درجة تقدير متوسطة 32إلى  71البنود من رتبة  أنكما  ،نظر الطلبة والمدرسين

إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية  أقل األهداف تحققًا هو في وفيها يلفت المدرسون النظر إلى أنّ 
 ،ضمن درجة تقدير متوسطة ،جاءت في الدرجة الدنيا إذ ،المهنة )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في

 ألنّ  بالحسبان؛أخذها  ينبغيوهذه مالحظة  ،2082ونسبة مئوية  ،تقريباً  382بقيمة متوسط 
ها ال تبتعد عن كما أنّ  ،وكشف خبرة المتعلمين فيهان هم المعنيون بتدريس اللغة األجنبية يسالمدرّ 

وهي  ،%1.81غة األجنبية كانت بنسبة درجة إتقانهم للّ  إذ أجابوا أنّ  ،تقويم المتعلمين أنفسهم
 ضمن درجة تقدير متوسطة.

هو ، ما قبل األخيرةمكّرر  37د عليه المدرسون وجاء ضمن رتبة اآلخر الذي أكّ  األمرو 
 ،وبنسبة كان ضمن درجة تقدير متوسطة إذ ،تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته

ية الحاسوب في الحياة ألهمّ هذه المالحظة  عن ينبغي عدم التغاضيلذا  ،1.81مئوية قدرها 
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الموجودة ضمن  CNCلوجود آالت مبرمجة مثل آالت  ؛وحتى في العمل على اآلالت ،العملية
 الع الباحث.حسب اطّ  ةالدراسيّ خطتهم 

الصيانة وتشخيص  سون مالحظة طالبهم في عدم امتالكهم القدرة علىالمدرّ  أكدّ  لقد
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة  أنّ  وادكما أكّ  األعطال إال في درجة متوسطة،

  .هو في درجة متوسطة وكتابة ورسمًا(

تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  -7-2
 المدربين في المنشأة التعليمية:

 نتائج إجابات مدّربي قطاع التعليم في تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي: (2-5الجدول )

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
 كنسبة
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 82.5 4.1 2 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 01

01 
تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 82.5 4.1 2

 كبيرة 82.5 4.1 2 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 01

 كبيرة 75 3.8 5 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

 كبيرة 75 3.8 5 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 00

 كبيرة 75 3.8 5 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 10

 كبيرة 73.8 3.7 8 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

07 
المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات تمكين 

 األساسّية في المهنة؟
 كبيرة 73.8 3.7 8

 كبيرة 73.8 3.7 8 تكّيف المتعّلم مع المهنة؟ 11

01 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 70 3.5 10

1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال) محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 66.3 3.3 11

 متوسطة 63.8 3.2 12 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 01
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 متوسطة 62.5 3.1 14 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 11

 متوسطة 62.5 3.1 14 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

0 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 62.5 3.1 14

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في المهنة؟
 متوسطة 62.5 3.1 14

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 60 3 17

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 متوسطة 60 3 17

 متوسطة 58.8 2.9 20 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

 متوسطة 58.8 2.9 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 01

 متوسطة 58.8 2.9 20 ؟تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية 06

 متوسطة 55 2.8 22 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 05

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في المهنة؟
 قليلة 45 2.3 23

 3.35 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 متوّسطة المعياري
0.49 

كما في  مهنة التصنيع الميكانيكي، مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في  أخذت
من وجهة نظر المدّربين في المنشأة التعليمّية، درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط  ،(2-5الجدول )

 .08.1وبانحراف معياري قدره  ،2822قدره 
منها ضمن  بند   يقع كلّ  70إلى  3البنود ذات الرتب من  نجد أنّ  (2-5)من الجدول
وجهات  إال أنّ  ،وهي في أغلبها متشابهة مع وجهات نظر الطلبة والمدرسين ،درجة تقدير كبيرة

ضمن  فأكثر من نصف عدد البنود يقع  ،دة أكثر كما تفيد بيانات الجدولنظر المدربين متشدّ 
  ،32 ذو الرتبة البند اأمّ  ،33إلى  77وهي البنود ذات الرتب من  ،درجة تقدير متوسطة

المدرسون  عنها أجاب وأقل ممّ  ،ضمن درجة تقدير قليلةفهو ؛ والمتعّلق بإتقان اللغة األجنبّية
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مما يزيد التأكيد على اتخاذ  ،ولكن ضمن درجة تقدير متوسطة ،الذين وضعوه بالرتبة نفسها
 .التدابير المفيدة لتحقيق هذا الهدف
واتفاق  ،لبة والمدرسين بما يتعلق بالصيانة وتشخيص األعطالكما نجد اتفاق المدربين مع الط

هي درجة تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته  درجة  نّ المدربين مع المدرسين في أ
  متوسطة.

أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  تقويم -.-7
 المدربين في قطاع العمل:

 نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم أهداف مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي: (.-5الجدول )

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 75.8 3.8 1 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 المهنة؟في 
 كبيرة 75.8 3.8 1

 كبيرة 74.5 3.7 4 المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ تمكين 00

 كبيرة 74.5 3.7 4 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 01

01 
والمعّدات بما المتعّلم من اختيار األدوات  تمكين

 كبيرة 74.5 3.7 4 يتناسب مع العمل المطلوب؟

 كبيرة 72.1 3.6 6 المهنة؟تكّيف المتعّلم مع  11

0 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 70.3 3.5 8

1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 70.3 3.5 8

 كبيرة 70.3 3.5 8 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 66.7 3.3 10

 متوسطة 64.8 3.2 11 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 10
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01 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 متوسطة 64.8 3.2 11

 متوسطة 61.8 3.1 14 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

 متوسطة 61.8 3.1 14 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 01

 متوسطة 61.8 3.1 14 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 11

 متوسطة 61.8 3.1 14 المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ تمكين 06

 متوسطة 60.6 3 17 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 01

 متوسطة 58.8 2.9 19 المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ تمكين 05

 متوسطة 58.8 2.9 19 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 متوسطة 58.2 2.9 19

07 
المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات  تمكين

 المهنة؟األساسّية في 
 متوسطة 57 2.8 21

 متوسطة 53.9 2.7 22 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 01

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 المهنة؟واّتصااًل( في 
 متوسطة 50.3 2.5 23

 3.24 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 متوّسطة المعياري
0.38 

مهنة التصنيع الميكانيكي، من  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
، وبمتوسط متوّسطةدرجة تقدير  (،.-5كما في الجدول ) ،المدّربين في قطاع العملوجهة نظر 

، أي أّن هناك اتّفاق بين المدّربين في قطاعي التعليم 0.21وبانحراف معياري قدره  ،.2.3قدره 
التلمذة الصناعّية في مهنة التصنيع الميكانيكي هو ضمن  مناهجوالعمل على أّن تحّقق أهداف 

في قطاعي  لطلبتهم لها داللتها من حيث مالزمة المدّربين وهذه النتيجةدرجة تقدير متوّسطة، 
واالشراف المباشر عليهم أكثر من زمالئهم المدّرسين في الدروس النظرّية، ولذا قد  ،التعليم والعمل

تكون معرفتهم أدّق وخاّصة من الناحية العملية في مدى تحّقق أهداف المنهاج، ما يبّرر مراجعة 
 ّققها من قبل اللجان المختّصة في هذا النظام.   األهداف وأسباب عدم تح

يقع في المرتبة و  بنود تقع ضمن درجة تقدير كبيرة تسعةنالحظ أن  (.-5الجدول ) منو   
طبيعة التدريب  يوّضحولعل ذلك  "،عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل"األولى هذه المرة بند: 
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 ،الطالب يتدرب ضمن مجموعة من العمال األصليين في الشركة حيث أنّ  ،في الشركة المدربة
كما تدل النسبة المئوية التي حصل عليها هذا ، ويحاول أن يأخذ دوره بنجاح ضمن هذه المجموعة

 ؛على رضا المدربين عن طالبهم ه يدلّ وأن يحتل هذا البند المرتبة األولى فإنّ  ،1281البند وهي 
الصناعية نجاحًا مهمًا لنظام التلمذة  وهذا يعدّ  ،ألنهم أثبتوا كفاءة في عملهم ضمن فريق العمل

 المدرسة وسوق العمل. ما بينالذي يسعى للربط 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في  ويأتي في المرتبة الثانية بند:  

ماعدا زمالئهم  ،فقون مع وجهات نظر الطلبة والمدرسينيتّ  ع العملوالمدّربون هنا في قطا ،المهنة
بينما  ،%1287هذا البند حصل عند الطلبة على نسبة  نّ إ إذ ،بين في المنشأة التعليميةالمدرّ 

أما عند  ،وكلتا النسبتين ضمن درجة تقدير كبيرة ،%1287حصل عند المدرسين على نسبة 
 .وهي ضمن درجة تقدير متوسطة ،%1782المدربين في المنشأة التعليمية فقد أخذ هذا البند نسبة 

، ضمن درجات تقدير متوسطةتقع  32إلى  70البنود ذات الرتب من  كما يالحظ أنّ   
الترتيب األخير يقع في  ،"واّتصااًل( في المهنة إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيراً "بند   وأنّ 
ة أقرب إلى درجة التقدير قليلة، وعلى هذا يكون هناك اتفاق ضمن درجة متوسطة حديّ  32رقم 

وحتى  ،والمدربين في الشركة ،بين في المدرسةسين والمدرّ في وضعه في المرتبة األخيرة بين المدرّ 
ما يتعلق بهذا البند في  كلّ  مراجعة ينبغي لذا. 37مع الطلبة تقريبًا الذين وضعوه ضمن الترتيب

مية  لمهنة التصنيع الميكانيكي من قبل المسؤولين عن نظام التلمذة العملية التعليمية التعلّ 
 .هذا الخلل الذي اتفق عليه الطلبة والمدرسون والمدربون لمحاولة سدّ  ،الصناعية

محافظة المتعّلم على  :وهو 77ذو الرتبة المكّررة  37ومما ينبغي اإلشارة إليه أن البند   
وفي هذا  ،1.81ضمن درجة تقدير متوسطة وبنسبة مئوية قدرها ، صار األجهزة والُعدد واألدوات

ما يناقض إجابات الطلبة الذين وضعوه في المرتبة الثانية ضمن درجة كبيرة جدًا، وأيضًا إجابات 
 المدربون في المدرسة الذينالمدرسين الذين وضعوه في المرتبة األولى ضمن درجة تقدير كبيرة، و 

، ربما يعود ذلك الختالف المعايير التقويمية وضعوه في المرتبة السادسة ضمن درجة تقدير كبيرة
لهذا البند بين األطراف األربعة هذه من جهة، واختالف البيئات التدريسية والتدريبية في المدرسة 

 قابة في المدرسة وقلتها في الشركة.والتدريبية في سوق العمل، أو قد يعود لشدة الضبط والر 
إجابات الطلبة والمدّرسين والمدّربين في كال قطاعي التعليم  تتّفق ،من خالل ما سبق  

، إضافة إلى إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في المهنةوالعمل على ضعف 
بالشكل المطلوب، وهذه النتيجة تلتقي مع هنته المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة م نتمكّ عدم 

 الصناعي ومتطلبات الثانوي التعليم "مخرجات م .307عام  ما توّصل إليه البندي في دراسته

 ضعف بّينت التي ،أنموذجًا" الكبرى المحلة بمدينة المستفيدة مصر، المؤسسات في العمل سوق

  .بالمهن اآللي المرتبطة والحاسب االنجليزية اللغة مهارات في للخريجين النوعي المستوى
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 تقويم المحتوى: -3 
تقويم محتوى مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  -7- 3

 الطلبة:
 مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي   محتوىنتائج إجابات الطلبة في تقويم : (2-2الجدول )

رقم 
 البند

خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعية  من
 هل اّتضح لك أّن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 87.1 4.4 1 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 01

 كبيرة 81.5 4.1 2 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 00

 كبيرة 78.5 3.9 6 على الّتعلم الذاتي؟يساعد  1

 كبيرة 78.5 3.9 6 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 01

 كبيرة 78.5 3.9 6 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 01

10 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟ 
 كبيرة 78.5 3.9 6

 كبيرة 78.5 3.9 6 يساعد على اإلبداع؟ 1

1 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية 

 أو اختصاصاتها؟
 كبيرة 78.5 3.9 6

 كبيرة 78.5 3.9 6 المهنة؟يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال  01

 كبيرة 76.6 3.8 10 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 1

 كبيرة 76.6 3.8 10 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6

 كبيرة 74.2 3.7 13 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1

 كبيرة 74.2 3.7 13 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

 كبيرة 74.2 3.7 13 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 0

 كبيرة 72.9 3.6 15 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 01

 كبيرة 70.2 3.5 17 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 01

 كبيرة 70.2 3.5 17 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 06

 كبيرة 70.2 3.5 17 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 11
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05 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 64.6 3.2 19

 متوسطة 60.0 3.0 20 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟  7

 متوسطة 59.4 3.0 20 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 07

النحراف  3.70 الدرجة الكّلّية
 المعياري

 كبيرة

0.34 

مهنة التصنيع الميكانيكي،  مناهجفي  معايير المحتوىأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق 
 ،.2.7وبمتوسط قدره  ،(2-2الجدول ) في اكم من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة،

   ..0.2وبانحراف معياري قدره 
أغلب البنود التي تتعلق بالمحتوى تقع ضمن درجة تقدير  أنّ نجد  (2-2) من الجدولو          

 من وجهة نظر المتعلمين، المحتوى يحقق إنّ أي  ؛71وانتهاء بالرتبة  7بدءًا من الرتبة  ؛كبيرة
أغلب المعايير التي يجب أن يتصف بها المحتوى المتعلق بمناهج مهنة التصنيع الميكانيكي، 

الذي و  ،يؤّكد على قواعد السالمة المهنيةالذي يصف المحتوى بأنه  البند أنّ ر بالذكر لجدياومن 
ز وجهات نظر كل من الطلبة والمدرسين والمدربين في المنشأة يعزّ  ،حصل على الرتبة األولى
كما ورد  ،ةق األهداف المتعلقة بالسالمة المهنية بدرجة كبير في تحقّ  ،التعليمية وفي قطاع العمل

 في تقويم األهداف.
تقع ضمن درجة  ؛ فإّنهااألخيرةوهي  30 المكّررة وحتى الرتبة 71أما البنود من الرتبة 

يتضمن معلومات نظرية غير مفيدة للمتعلم في  مناهجمحتوى ال د الرتبة األخيرة أنّ متوسطة، تؤكّ 
يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة ال  مناهجمحتوى ال أنّ وفي الرتبة نفسها  حياته المهنية، 

  مما يلفت النظر إلى تعديل توزيع ساعات الخطة الدرسية في هذه المهنة. ،لتدريسه
األمر غير  ، وهذايكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية أن على المحتوى كما أنّ 
 .71% وبرتبة 1.81إال بنسبة متوفر 
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تقويم محتوى مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية من وجهة  -3-3 
 نظر المدرسين:

 في تقويم محتوى مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي   المدّرسيننتائج إجابات : (1-2الجدول )

رقم 
 البند

تدريسك في نظام التلمذة الصناعية  خالل من
 هل اّتضح لك أن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 84.1 4.2 1 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 01

 كبيرة 82.8 4.1 2 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1

 كبيرة 80.7 4 3 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 06

 كبيرة 78.6 3.9 5 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 1

 كبيرة 78.6 3.9 5 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6

 كبيرة 78.6 3.9 5 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 01

 كبيرة 78.6 3.9 5 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 00

10 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟
 كبيرة 75.9 3.8 9

 كبيرة 75.2 3.8 9 المهنة؟يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال  01

 كبيرة 75.2 3.8 9 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 11

 كبيرة 73.1 3.7 11 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 01

 كبيرة 73.1 3.7 11 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 01

 كبيرة 72.4 3.6 15 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 0

 كبيرة 72.4 3.6 15 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 7

 كبيرة 72.4 3.6 15 الذاتي؟يساعد على الّتعلم  1

 كبيرة 72.4 3.6 15 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 01

 كبيرة 72.4 3.6 15 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

05 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 كبيرة 72.4 3.6 15

 كبيرة 70.3 3.5 19 يساعد على اإلبداع؟ 1
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1 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة 

 الصناعّية أو اختصاصاتها؟
 متوسطة 68.3 3.4 20

 متوسطة 66.9 3.3 21 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 07

 3.74 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.22 

مهنة التصنيع الميكانيكي،  مناهجفي  معايير المحتوىلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 ،.2.1وبمتوسط قدره  (1-2)كما في الجدول  ، درجة تقدير كبيرة،المدّرسينمن وجهة نظر 

 .0.33وبانحراف معياري قدره 

نجد كل البنود المتعلقة بالمحتوى تقع ضمن درجة تقدير كبيرة ما  (1-2) من الجدولو 
 فهما ضمن درجة تقدير متوسطة من وجهة نظر المدرسين. ،37و 30عدا البندين في الرتبة 

يؤّكد  المحتوى وهو أنّ  ،في الرتبة األولى .7 البند وضع يتفق المدرسون مع طلبتهم في
بأنه يتدرج الذي يصف المنهاج  ،.، كما أنهم يختلفون في رتبة البند على قواعد السالمة المهنية

شعر عند المدرسين، مما يُ  عند الطلبة والرتبة الثانية 72حيث أخذ الرتبة  ،من السهل إلى الصعب
يشعرون بهذا التدرج من السهل إلى  إذ ال ،ما يجده المدرسون سهاًل هو ليس كذلك عند الطلبة أنّ 

 .الصعب كما تفيد وجهة نظرهم
يواكب التقدم  ىالمحتو  في أنّ  كما يبرز االختالف بين وجهتي نظر الطلبة ومدرسيهم

وضمن  ،1حيث وضعة الطلبة في الرتبة  3كما في البند  ،في مهن التلمذة الصناعّيةالتكنولوجي 
وبدرجة تقدير  وهي ما قبل األخيرة، ،30درجة تقدير كبيرة، بينما وضعه مدرسوهم في الرتبة 

وذلك اختالف طبيعي ألن رؤية المدرسين وخبرتهم واطالعهم أوسع من طلبتهم في هذا  متوسطة،
  عتراف بعدم التقليل من شأن وجهات نظر الطلبة.المجال، مع اال
 مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من أّن محتوى ،نتيجة إجابات المدّرسين تقريباً  تتوافق

 للتربية العربية المنظمة دراسة ، معإاّل بدرجة متوّسطة ةمهنهذه اليواكب التقدم التكنولوجي في ال 
 مناهج حول مقارنة دراسة" (7111) والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية والمنظمة والعلوم والثقافة
 المناهج واقع تحليل ضوء في تطويرها وسبل العربية البالد في والفني المهني الثانوي التعليم
تقادم المعارف والمهارات المتضمنة  :وقد كان من نتائجها ".العالمية االتجاهات ودراسة الحالية

 وضعف مواكبتها لمتطلبات العصر والتقدم التكنولوجي فيه.في المناهج الدراسية 
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 تقويم التدريس وطرائقه -2
تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  -2-7

 الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

 مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي  ل التدريس وطرائقه في تقويم الطلبةنتائج إجابات  :(1-2) الجدول

رقم 
 البند

من خالل حضورك الدروس النظرّية هل وجدت 
 أّن المدّرس:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

06 
يقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون 

 على أسئلته فورًا؟
 كبيرة 77.2 3.9 1

7 
تتصف طريقة تدريسه بإتاحة الفرصة للمتعلمين 

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة 76.9 3.8 3

 كبيرة 75.7 3.8 3 يستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 07

 كبيرة 75.1 3.8 3 يتدّرج في شرحه من السهل إلى الصعب؟ 6

 كبيرة 74.5 3.7 5 يستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

1 
تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 كبيرة 72.3 3.6 8

 كبيرة 72.0 3.6 8 لديه أهداف مسبقة يسعى إلى تحقيقها؟ 1

 كبيرة 72.0 3.6 8 يتمّيز بتخطيط جيد للدرس؟ 0

 كبيرة 72.0 3.6 8 يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ 01

 كبيرة 72.0 3.6 8 يوّجه المتعلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 00

 كبيرة 70.5 3.5 11 تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند المتعلمين؟ 01

 متوسطة 68.9 3.4 12 يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 1

05 
لمعرفة مدى استيعاب  يطرح أسئلة متنوعة
 المتعلمين للدرس؟

 متوسطة 68.9 3.4 12

1 
تناسب طريقة تدريسه المستويات المختلفة 

 متوسطة 66.8 3.3 15 للمتعلمين؟

01 
يستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 متوسطة 66.1 3.3 15
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 متوسطة 65.5 3.3 15 يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 01

01 
تتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 متوسطة 58.8 2.9 17

5 
يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم كالحاسوب 

 وجهاز اإلسقاط وغيره؟
 متوسطة 58.8 2.9 17

 3.50 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.28 

مهنة التصنيع  مناهجفي  معايير التدريس وطرائقهلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط قدره  (1-2) الجدولكما في  ، درجة تقدير كبيرة،المدّرسينالميكانيكي، من وجهة نظر 

  .0.31وبانحراف معياري قدره  2.20
أكثر من نصف البنود يقع ضمن درجة تقدير كبيرة وهي  أنّ  (1-2) الجدول منن يتبيّ و 

مما يجعلنا نستدل  أما باقي البنود فهي ضمن درجة تقدير متوسطة. 77 وحتى 7ذات الرتب من 
 أنهم إالّ  ،ومراعاتهم للكثير من معايير طريقة التدريس الناجحة ،على كفاءة المدرسين في تدريسهم

ضعفًا في تأهيلهم  شفا يكممّ  ،ا لجهلهم بهاقدر المطلوب، إمّ ة بالهمّ مال يراعون بعض الجوانب ال
همالهم لهذه  دّل علىا يممّ  ،التربوي في هذه الجوانب على األقل، أو معرفتهم بها تقصيرهم وا 

 المكّررة والرتبة 2البند والتي منها: عدم تنويعهم في طرائق التدريس كما في  ،ةهمّ مالجوانب ال
يصال المعلومات، كذلك يتجلى التقصير في التقويم وهذا خلل واضح في ال ،73 عملية التدريسية وا 

يطرح المدرس أسئلة متنوعة بالشكل الكافي لمعرفة مدى استيعاب حيث ال  ،أثناء الدرس
 ،المطلوب للمتعلمين بالشكبين ا الفروق الفرديةالمتعلمين للدرس، وال يراعي في طريقة تدريسه 

شراك الطلبة في نشاطات  وال يهتمّ  االهتمام الكافي بإتاحة حرية الرأي في المناقشة الصفية وا 
على  مفي تدريسه ة اعتماد المدرسينهو قلّ  مهمّ ه الطلبة في إجاباتهم إلى شيء مختلفة، كما نبّ 
 ،ا يعني ضعفًا في إيصال المعلوماتممّ  ،كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره ،تقنيات التعليم

مما يستوجب  ،وخصوصًا أن مناهج التلمذة يكثر فيها رسومات لآلالت وأجزائها وطريقة عملها
  استخدام تقنيات التعليم للمساعدة في فهمها. 
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تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  -2-3    
 :مدرسينلصناعية من وجهة نظر الا

 في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج مهنة التصنيع الميكانيكي   المدّرسيننتائج إجابات  :(1-2) الجدول

رقم 
 البند

بكّل صراحة وموضوعيةّ من خالل تجربتك في 
 التدريس هل:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جداً  91.7 4.6 2 بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ تّتسم 01
 كبيرة جداً  91.7 4.6 2 تتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 01

 كبيرة جداً  91.7 4.6 2 تتدّرج في شرحك من السهل إلى الصعب؟ 6

06 
تقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون 

 على أسئلتك فورا؟
 كبيرة جداً  91.7 4.6 2

7 
تتصف طريقة تدريسك بإتاحة الفرصة للمتعّلمين 

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة جداً  90.3 4.5 5

 كبيرة جداً  90.3 4.5 5 تخّطط مسبقًا للدرس بشكل  جيد؟ 0

 كبيرة 89.0 4.4 7 تستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 07

05 
لمعرفة مدى استيعاب  تطرح أسئلة متنوعة
 المتعلمين للدرس؟

 كبيرة 89.0 4.4 7

1 
تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين ؟
 كبيرة 85.5 4.3 9

 كبيرة 84.8 4.2 11 لديك أهداف مسبقة تسعى إلى تحقيقها؟ 1

 كبيرة 84.8 4.2 11 تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين؟ 01

 كبيرة 84.1 4.2 11 توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 00

01 
تستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 كبيرة 81.4 4.1 13

01 
تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 كبيرة 81.4 4.1 13
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 كبيرة 80.0 4.0 15 تعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 1

 كبيرة 78.6 3.9 16 تستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

1 
تسهم طريقة تدريسك بتعويد المتعّلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 كبيرة 75.2 3.8 17

5 
تعتمد على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 قليلة 46.9 2.3 18 اإلسقاط وغيره في تدريسك؟

 4.18 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.53 

مهنة التصنيع  مناهجفي  معايير التدريس وطرائقهلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط قدره ، (1-2) الجدولكما في  ، درجة تقدير كبيرة،المدّرسينالميكانيكي، من وجهة نظر 

إجابات المدرسين ضمن درجات تقدير كبيرة جدًا جاءت ؛ و 0.22وبانحراف معياري قدره  871.
عدا البند الذي جاء في الرتبة  ،وضمن درجات تقدير كبيرة لباقي البنود ،2 المكّررة حتى الرتبة

فق المدرسون مع الطلبة في ترتيب هذا البند في ويتّ  ،وقد كان ضمن درجة تقدير قليلة ،األخيرة
على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط  المدرسين داعتما ةقلّ مما يعني  ،المرتبة األخيرة

متوفرة والبيئة الصفية غير مناسبة  هي أو ،عدم توفرها األمر الذي يدل على ،تدريسالوغيره في 
والمدرس ال يقوم  ،أو هي متوفرة والبيئة الصفية مناسبة ،وهذه مسؤولية اإلدارة ،الستخدامها
وتتّفق هذه النتيجة مع  .وعدم إلزامه بها إما لجهله بالتعامل معها أو لتجاهله لها ،باستخدامها

 ، التي توّصلت إلى"الحركّية المهارات دراسة صعوبات حول الطالب آراء( "3007) صيام دراسة
 عدم توافر التقنيات التعليمية والوسائل المعينة بالشكل األمثل لها.

 

 

 

 

 

 



 731 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 تقويم التدريب: -.

 تقويم التدريب في المدرسة )المنشأة التعليمية(: -7-.

 تقويم التدريب في المدرسة من وجهة نظر الطلبة: -7-7-.

 لمناهج مهنة التصنيع الميكانيكي ب في المدرسةنتائج إجابات الطلبة في تقويم التدري: (1-2) الجدول

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في المدرسة هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 84.6 4.2 2 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 01

1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 84.6 4.2 2

 كبيرة 84.6 4.2 2 للعمل فيها؟إنارة الورشة مناسبة  1

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 84.6 4.2 2

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 81.8 4.1 5

1 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 80.0 4.0 7

11 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 80.0 4.0 7

07 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة 80.0 4.0 7

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 78.5 3.9 9

 كبيرة 78.5 3.9 9 كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟المدّرب ذو  01

01 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 76.6 3.8 11

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 76.0 3.8 11

1 
من قبل المتعلمين تتم مراقبة  التمارين المطلوبة
 طريقة تنفيذها؟

 كبيرة 74.8 3.7 14



 731 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 كبيرة 73.5 3.7 14 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 0

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 73.5 3.7 14

01 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 72.9 3.6 18

01 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 72.9 3.6 18

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 72.9 3.6 18

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 72.9 3.6 18

 كبيرة 72.9 3.6 18 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

 كبيرة 72.9 3.6 18 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 00

10 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 70.8 3.5 24

11 
ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية  كلّ 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 70.8 3.5 24

11 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 70.8 3.5 24

01 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 في سوق العمل؟الموجودة 
 كبيرة 70.8 3.5 24

05 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 70.8 3.5 24

17 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 70.8 3.5 24

06 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 متوسطة 67.4 3.4 28

 متوسطة 64.6 3.2 29 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 متوسطة 60.0 3.0 30
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 3.72 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.30 

مهنة التصنيع  مناهجفي معايير التدريب الصحيح لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط قدره  ،(1-2) الجدول كما في ، درجة تقدير كبيرة،الطلبةالميكانيكي، من وجهة نظر 

 .0.20وبانحراف معياري قدره  2813
فيه  تقتحقّ  ى وجود واقع تدريبيّ عل ،(1-2) الجدول كما في ،إجابات الطلبة تدلّ و 

 ،تأتي أعلى الرتب فيها لصالح السالمة المهنية ،التدريب بدرجة كبيرةالواجب توافرها في  معاييرال
والبند الذي أخذ  ،3 المكّررة والرتبة 83.وهي البنود األربعة التي تساوت متوسطاتها وأخذت القيمة 

والذي  ،.وقيمة متوسط درجاته  1الذي أخذ الرتبة  والبند ،87.وقيمة متوسط درجاته  2الرتبة 
 .د على وجود لوحات تحذر من األخطار في مكان العمليؤكّ 
ر بنود السالمة المهنية في الرتب األولى من حيث التزام الطلبة بإرشادات تصدّ  إنّ   

للتدريب، من توفر وتأمين البيئة المناسبة  ،واالهتمام باللوحات التحذيرية لمخاطر العمل ،المدربين
وتنظيم اآلالت بطريقة تؤمن حرية الحركة للعمل من آلة إلى أخرى، ليؤكد  ،اإلضاءة المناسبة

 على نقطة االنطالق الصحيحة للبدء في التدريب الصحيح.
د على كفاءة المدرب التدريبية من حيث طريقة شرحه وتأتي البنود التي تليها لتؤكّ 

مله مع طلبته، ولتؤكد على ومراعاته للفروق الفردية في تعا ،وتنويعه في طرق إيصال المعلومة
ومواد تدريبية للعمل عليها وفق ما  ،توفر المستلزمات التدريبية من آالت متوافقة مع سوق العمل

  .يطلبه المدربون من طلبتهم

هو  ،الذي يجب الوقوف عنده والذي ُيعّد بمثابة شكوى من قبل الطلبة همّ مإاّل أّن األمر ال
د، وكما آالت التدريب غير كافية للتدريب، كذلك ال يتوفر في مكان التدريب نظام التهوية الجيّ  أنّ 

وجهاز اإلسقاط  ،عليم كالحاسوبيستخدم تقنيات التّ  ال بالمدرّ  هي الحال في الدروس النظرية فإنّ 
 المتدرب أنّ ، وهذه لها أهميتها في هذا المجال، بإمكان وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب

عرض لعامل يقوم بتشغيل آلة ويعمل من خالل مشاهدة فيلم يُ  ،يرى كيفية القيام بتنفيذ التمرين
التصنيع  مناهجفي  عليها، أو يقوم بتفكيكها لصيانتها وحصر األعطال فيها، وكل ذلك داخل  

، 31، 31الطلبة في الرتب الثالثة األخيرة:  دههذا الذي أكّ  الميكانيكي في نظام التلمذة الصناعية.
 ، وبدرجات تقدير متوسطة.20

من  ،أن يراعي المعنيون في نظام التلمذة الصناعية هذه األمور الثالثة ينبغيوعلى هذا 
ا يؤمن سالمة المتدربين من د ممّ مالءمة عدد الطلبة مع آالت التدريب، ومن توفر نظام تهوية جيّ 
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نجاح التدري ب من جهة أخرى، وكذلك االهتمام الكافي بتقنيات التعليم لضرورتها ب والتدرّ جهة، وا 
 ة. الملحّ 

 تقويم التدريب في المدرسة من وجهة نظر المدربين: -7-3-.
 لمناهج التصنيع الميكانيكيب في تقويم التدري مدربي قطاع التعليمنتائج إجابات  :(70-2الجدول )

رقم 
 البند

 خالل خبرتك التدريبية هل ترى أّن: من

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 كبيرة جداً  91.3 4.6 1 العمل على اآلالت؟

1 
مراقبة التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة جداً  90.0 4.5 2

 كبيرة جداً  90.0 4.5 2 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

 كبيرة 86.3 4.3 5 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 0

1 
في  تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 86.3 4.3 5

 كبيرة 86.3 4.3 5 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 01

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 86.3 4.3 5

1 
تنفيذه المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب 

 تمامًا؟
 كبيرة 83.8 4.2 8

 كبيرة 82.5 4.1 9 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 80.0 4.0 10

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 المتعّلمين؟
 كبيرة 80.0 4.0 10

 كبيرة 78.8 3.9 13 عالية في مجال تخّصصه؟المدّرب ذو كفاءة  01

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 78.8 3.9 13
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11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 78.8 3.9 13

10 
العمل ضمن  طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن

 فريق؟
 كبيرة 76.3 3.8 15

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 76.3 3.8 15

 كبيرة 73.8 3.7 17 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

11 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 73.8 3.7 17

11 
يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو  المتعّلم

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 72.5 3.6 20

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 72.5 3.6 20

07 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة 72.5 3.6 20

01 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 70.0 3.5 22

05 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 70.0 3.5 22

17 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 68.8 3.4 24

01 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 متوسطة 68.8 3.4 24

01 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 متوسطة 66.3 3.3 26

06 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 متوسطة 66.3 3.3 26

01 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 62.5 3.1 28

 متوسطة 62.5 3.1 28 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 00
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11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 قليلة 48.8 2.4 30

الكّلّيةالدرجة   3.79 

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.49 

مهنة  مناهجالمدرسة لفي معايير التدريب الصحيح لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
الجدول كما في  ، درجة تقدير كبيرة،المدّربين في المدرسةالتصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 . 1..0وبانحراف معياري قدره  2811وبمتوسط قدره  ،(2-70)
د في مجملها إجابات بل تؤكّ  ،لم تختلف إجابات المدربين كثيرًا عن إجابات طلبتهم

جاء  قدوجود واقع تدريبي تتوافر فيه معظم معايير التدريب الصحيح بدرجة كبيرة، و  على طلبتهم
في الرتبة األولى منها التنبيه إلى تعليمات السالمة المهنية أثناء العمل على اآلالت بدرجة تقدير 

ر معايير السالمة المهنية أواًل في التدريب، وفي هذا توافق مع إجابات الطلبة من تصدّ  ،كبيرة جداً 
تبدأ  ومن هنا ،التدريب من قبل القائمين على على سالمة المتدربين ا يدل على الحرص الكبيرممّ 

بدرجة التقدير كبيرة  3 المكّررتان الخطوة الصحيحة األولى في التدريب الصحيح، وتأتي الرتبتان
التدريب من خالل مراقبة المتدرب أثناء  عملّية وحسن سير ،جدًا، للتأكيد على سالمة المتدرب

ل اآللة أو في مشكلة تؤدي إلى تعطّ كي ال يقع في مشكلة تتعلق في سالمته أواًل،  ؛تنفيذه للتمرين
، أثناء مراقبته للمتدربفي ب ثانيًا، وأخيرًا إلى تنفيذ تمرين صحيح من خالل توجيهات المدرّ 

وقد يكون ذلك لألخذ بأيسر  ،تاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريبتُ  أّن المتدرب وللتأكيد أيضاً 
مشكلة اعترضته أو قد  مطلوب منه، أو لحلّ  د من فهمه لما هوالسبل لتنفيذ تمرينه، وللتأكّ 

 تعترضه.
 ؛ضمن درجات تقدير كبيرة 33 المكّررة الرتبة وحتى 2 المكّررة ةالرتبمن وتأتي البنود 

والذي ال يختلف كثيرًا عن  ،بيند في المدرسة من وجهة نظر المدرّ لتشهد على واقع تدريبي جيّ 
للتدريب الصحيح  عدد اآلالت غير كاف   طلبتهم في أنّ بون مع إجابات طلبتهم، وقد اتفق المدرّ 

 امّ م بل بأقلّ  ،بين ال يستخدمون تقنيات التعليم إال بدرجة قليلةبالنسبة لعدد المتدربين، وأّن المدرّ 
  شهد به المتدربون. 

المدربين في البنود التي أخذت درجات  ى نقاط الضعف التدريبية من وجهة نظروتتجلّ 
 وهي تتضمن ،20وحتى  .3من الرتبة  والبند الذي أخذ درجة تقدير قليلة، ابتداءً  ،تقدير متوسطة

  بالشكل المطلوب: اآلتيةعدم مراعاة المعايير التدريبية 
 .المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه -

 .التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة العملّية -
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 .اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت الموجودة في سوق العمل -
 .اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب المتعلمين -
 .نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة -
 .المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب -
ذلك كوسائل إيضاح في  المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير -

 .التدريب

 (:االقتصادّيةتقويم التدريب في الشركة )المنشأة  -3-.

 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر الطلبة:  -3-7-.
 لمناهج مهنة التصنيع الميكانيكي ب في الشركةنتائج إجابات الطلبة في تقويم التدري: (77-2الجدول )

رقم 
 البند

 خالل تدّربك في الشركة هل اّتضح لك أّن: من
رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 75.1 3.8 1 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

11 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 74.8 3.7 3

 كبيرة 73.5 3.7 3 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 01

 كبيرة 73.2 3.7 3 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 01

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

01 
في الحياة  التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها

 العملّية؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

05 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

1 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

01 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 سوق العمل؟ الموجودة في
 كبيرة 70.8 3.5 10
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5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 70.8 3.5 10

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 70.8 3.5 10

 كبيرة 70.8 3.5 10 أثناء التدريب؟المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة  15

06 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 متوسطة 68.9 3.4 14

1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
14 3.4 

 متوسطة 68.9

 3.4 14 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 00
 متوسطة 68.9

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
14 3.4 

 متوسطة 68.9

10 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 متوسطة 66.8 3.3 18

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
18 3.3 

 متوسطة 66.8

 3.3 18 مجّهزة بنظام تهوية جيد؟الورشة  1
 متوسطة 66.8

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 متوسطة 64.6 3.2 21

17 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 64.6 3.2 21

11 
بين المعلومات النظرّية  المدّرب يحسن الربط

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 متوسطة 64.6 3.2 21

 متوسطة 61.5 3.1 23 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 0

01 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 متوسطة 61.5 3.1 23
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11 
تناسب المستويات المختلفة طريقة شرح المدّرب 

 للمتعّلمين؟
 متوسطة 60.6 3.0 26

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 متوسطة 60.6 3.0 26

11 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 متوسطة 59.7 3.0 26

01 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 59.4 3.0 26

07 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 58.5 2.9 29

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 قليلة 39.1 2.0 30

 3.32 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 متوّسطة المعياري
0.35 

 مناهجل في الشركة المدّربة معايير التدريب الصحيحلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
درجة تقدير  ،(77-2الجدول ) كما في ،الطلبةمهنة التصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 .0.22وبانحراف معياري قدره  2823، وبمتوسط قدره متوّسطة
 ةتأخذ البنود من الرتب (77-2) من الجدولأّما بالنسبة لدراسة نتائج البنود فكما يّتضح 

درجات تقدير كبيرة من وجهة نظر الطلبة، أي ما يعادل ثلث عدد البنود التي  مكّرر 70وحتى  7
البنود ضمن درجة تقدير متوسطة، ، وتأتي بقية تختص بمعرفة الواقع التدريبي في الشركة المدربة

فًا عن الواقع واقعًا تدريبيًا متخلّ  شفإال البند األخير فقد جاء ضمن درجة تقدير قليلة، وهذا يك
 ،والنقاط التي شهد لها الطلبة بدرجة كبيرة التدريبي الموجود في المدرسة من وجهة نظر الطلبة،

المدرب ذو كفاءة  نارة مناسبة للعمل وأنّ اإل هي أنّ  ،مكّرر 70وحتى  7كما يتبين من الرتب 
عالية، وتساهم طريقته في التدريب على تدرب الطلبة ذاتيًا، ويتيح للمتدربين حرية المناقشة، كما 

 يقومون بتشغيل اآلالت دون إذن مدربهم مراعاة لقواعد السالمة المهنية. أن المتدربين ال
وحتى  .7كما في البنود ذات الرتب من  ؛يشكو منه الطلبة من وجهة نظرهمما  إاّل أنّ 

فقد جاءت  ،20ماعدا الرتبة األخير ذات الرقم  ،والتي جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة ،20
 ل فيما يلي:يتمثّ  ،ضمن درجة تقدير قليلة
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  بالنسبة لمكان العمل:   -7
 كما هي الحال في المدرسة. كافية لتدريب المتعلمينغير  اآلالت الموجودة في الورشة -

 .مجّهز بنظام تهوية جيدغير   -

 بالقدر المطلوب. توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل ال -

 نسبة الضجيج مزعجة نوعًا ما أثناء العمل. -

 .لمتعّلمبالشكل الكافي لمتوّفرة  غير المواد الالزمة للتدّرب -

من وجهة  التدريبية التربوية بالقدر الكافي ع بالمؤهالتال يتمتّ  بالنسبة للمدرب في الشركة فهو -3
، بل ليكون لطلبة بالشركة ليكون مدرباً  لم يعدّ في األساس ع  ألّنه نظر الطلبة، وهذا متوقّ 

 اآلتيةعاماًل يدير اآلالت فيها، أو يقوم بصيانتها، أو لمهام أخرى، ولذلك لم تتحقق المعايير 
 : من وجهة نظرهمإال بدرجة متوسطة 

 .تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين  -
 .المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب -

 .كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية جميع المتعلمين -

 .طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن فريق -

 .علمين لتنفيذه بطرق متعّددةطريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المت -

 .المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح ما يريد -

 .المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه -

 .المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية والمهارات العملّية المرتبطة بها -

 .التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن الخّطة التدريبّية المقّررة األعمال -

 .طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة للمتعّلمين -

 .التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة طريقة تنفيذها -

مرحلة محّددة من  المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو مع زمالئه بعد اجتياز -
 .التدّرب

اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في  المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز -
 .التدريب

على قطاع العمل أن يفرز مدربين  الباحث يقترح لذلك بناء على إجابات الطلبة فإنّ 
ية، كما ينبغي على قطاع بين لطلبة التلمذة الصناعطرائق التدريب، ليكونوا مدرّ بمؤهلين تربويًا 

، أو على واضعي العمل إلحاق مدربيه بدورات تأهيل تربوية، تطلعهم على طرق التدريب المختلفة
التلمذة الصناعية أن يرشدوا من الناحية التدريبية على طرق التدريب المناسبة من خالل  مناهج
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الصحيحة عند تنفيذ التدريبات القيام بالعملية التدريبية في تأليف كتاب دليل المدرب، ليرشده 
  العملية.

 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر المدربين في الشركة: -3-3-.

 مهنة التصنيع الميكانيكيل ب في الشركةفي تقويم التدري المدّربيننتائج إجابات : (73-2الجدول )

رقم 
 البند

خالل خبرتك التدريبّية في نظام التلمذة  من
 الصناعية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 86.7 4.3 1 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

01 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 86.7 4.3 1

 كبيرة 84.8 4.2 4 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

 كبيرة 84.8 4.2 4 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 01

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 84.8 4.2 4

 كبيرة 81.2 4.1 6 للمتعّلم؟المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة  0

01 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة 81.2 4.1 6

 كبيرة 80.6 4.0 9 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 80.6 4.0 9

01 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 80.6 4.0 9

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 80.6 4.0 9

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 77.6 3.9 12

10 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 77.6 3.9 12
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05 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

1 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

 كبيرة 77.0 3.8 17 ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ المتعّلم 01

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

06 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 77.0 3.8 17

 كبيرة 77.0 3.8 17 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 00

11 
المستويات المختلفة  طريقة شرح المدّرب تناسب

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 73.9 3.7 22

11 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 72.7 3.6 23

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 72.7 3.6 23

6 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 69.7 3.5 25

11 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 69.7 3.5 25

01 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 65.5 3.3 27

17 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 63.6 3.2 28

07 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 63.6 3.2 28



 721 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 التدريب؟اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في 
 قليلة 44.8 2.2 30

 3.78 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.42 

 مناهجلمعايير التدريب الصحيح في الشركة المدّربة لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
كما في  ،كبيرة، درجة تقدير المدّربين في الشركةمهنة التصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 .3..0وبانحراف معياري قدره  ،2811وبمتوسط قدره  ،(73-2الجدول )
في الحكم على  ،وجهات نظر المدربين في الشركة عن وجهات نظر الطلبة تختلفلقد ا

فقد كانت الدرجة الكّلية لمدى تحّقق معايير التدريب  الواقع التدريبي الموجود في الشركة،
 من وجهة نظر الطلبة. ومتوّسطة ،الصحيحة كبيرة من وجهة نظر المدّربين

ا د بشكل كبير لثلث عدد البنود فقط، أمّ فر معايير التدريب الجيّ االطلبة على تو شهد  
بون في الشركة فقد اعتبروا أّن المعايير محققة بدرجة كبيرة إال في أربعة منها، ثالثة ضمن المدرّ 

األمر الذي  20، 31، 31وهي األخيرة ضمن درجة قليلة، كما في الرتب  ،درجة متوسطة وواحدة
 بالشكل الكافي: اآلتيةعلى عدم مراعاة المعايير التدريبية  يدلّ 
 .نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة -

 المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه. -

 . مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل -

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في  -
  التدريب.

الطلبة والمدربين في كل  من المدرسة والشركة على وضع  إجماع هو من الالفت للنظر  
، استخدام تقنيات التعليم في المرتبة النهائية، مما يعني مع أهمية هذه التقنيات قّلة االهتمام بها

ا يستدعي الطلب من القائمين على نظام التلمذة الصناعية تقصي أسباب هذا اإلهمال، وممّ 
 صيام من حيث عدم توافر ةمع ما توصلت إليه دراس تلتقينتيجة وهذه ال ومعالجة هذه المشكلة.

 بالشكل المطلوب.تقنّيات التعليم 
 ،كما أّن المدربين في الشركة يتفقون مع طلبتهم في المعايير التدريبية األربعة األخيرة  

أي أّن الضجيج مصدر إزعاج في العمل يجب  ؛والتي كانت ضمن درجة تقدير متوسطة وقليلة
ر توفّ  كما أنّ  ، كما أن المتعلم ال يمتلك القدرة الكافية للحكم على أعمال زمالئه،قليل من نسبتهالت
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ر من أخطار العمل ليس بالشكل المطلوب، إضافة لقلة استخدام تقنيات اللوحات التي تحذّ 
  التعليم.

في نظام  تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في الدروس النظرية -2 
  .لصناعيةا التلمذة

تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام  -2-7
 التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

 لمناهج التصنيع الميكانيكي الدروس النظرّيةفي  التقويمنتائج إجابات الطلبة في تقويم  :(72-2الجدول )

رقم 
 البند

من خالل الختبارات المتنوعة التي تقدمت لها 
في المقّررات الدراسّية النظرية هل اّتضح لك 

 أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 78.8 3.9 1 أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج؟ 1

01 
أسئلة االختبار تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في 

 الدراسة؟
 كبيرة 78.5 3.9 1

 كبيرة 76.9 3.8 4 أسئلة االختبارات واضحة الصياغة؟ 7

0 
أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 76.9 3.8 4

1 
مواهب  االختبارات الحالّية وسيلة جّيدة لكشف

 المتعّلمين؟
 كبيرة 76.9 3.8 4

 كبيرة 70.8 3.5 6 أسئلة االختبارات خالية من األخطاء؟ 1

6 
المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات الكتابية مثل 

 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات،...
 متوسطة 68.9 3.4 7

1 
أسئلة االختبارات تتناسب مع الزمن المخّصص 

 لها؟
 متوسطة 68.9 3.4 7

00 
أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو 

 اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 64 3.2 9

 متوسطة 61.8 3.1 10 اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار؟ 01

5 
يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد  المدرس

 من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي؟
 متوسطة 60.9 3.0 11

1 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس السابق؟
 متوسطة 53.5 2.7 12
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 3.46 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 متوسطة المعياري
0.40 

 مناهجل الدروس النظرّيةالصحيح في  قويممعايير التلمدى تحّقق الدرجة الكلّية  أخذت
 ،1..2وبمتوسط قدره  ،متوّسطة، درجة تقدير الطلبةمهنة التصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 .(72-2الجدول )كما في  ،0..0وبانحراف معياري قدره 
محقق   -فيما يخص تقويم المناهج من ناحية التقويم –يرى الطلبة أن نصف عدد البنود 

ق بدرجة متوسطة، مما يعّد صف اآلخر فهو محقّ ا النّ أمّ  ،(72-2الجدول )كما في  بدرجة كبيرة،
وعلى هذا  ؛مأخذًا على المدرسين من وجهة نظر طلبتهم من ناحية التقويم في الدروس النظرية

التي تجّلى  اآلتيةأن ينتبهوا إلى النقاط  ،اإلمكانقدر لتأمين تقويم صحيح  ،على المدرسين ينبغي
 تقصيرهم فيها:

 تنويع أساليب االختبارات لتشمل الموضوعية والمقالية والتمكن من تصميمها. -

  الموضوعة.سئلة مع األزمن المخّصص لالختبارات ال تناسب  -

 عدمأي  أسئلة االختبار إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية نيتضم -
 .في تدريس مناهج التلمذة الصناعية ل األهداف الوجدانيةاغفإ

 .اإلجابات الصحيحة مباشرة بعد كّل اختبارتقديم  -

 .إجراء اختبار في كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي -
 .للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس السابق في كّل درس اختبار إجراء -
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تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في الدروس النظرية في  -2-3
 نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 لتصنيع الميكانيكيلفي تقويم التقويم في الدروس النظرّية  المدّرسيننتائج إجابات : (.7-2الجدول )

رقم 
 البند

من خالل تجربتك التدريسّية في نظام التلمذة 
الختبارات بأنواعها  الصناعّية هل اّتضح لك أنّ 

 المختلفة تّتصف بأّنها:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جداً  92.4 4.6 1 تتناسب مع الزمن المخّصص لها؟ 1
 كبيرة 89 4.4 2 واضحة الصياغة؟ 7

 كبيرة 89 4.4 2 خالية من األخطاء؟ 1

 كبيرة 82.1 4.1 4 شاملة لمحتويات المنهاج؟ 1

6 
متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل 
 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات...

 كبيرة 82.1 4.1 4

 كبيرة 80.7 4 6 تتناسب أسئلتها مع المستويات المختلفة للمتعّلمين؟ 0

 كبيرة 80.7 4 6 تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في الدراسة؟ 01

5 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 الحالي؟
 كبيرة 78.6 3.9 9

01 
باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما  تدعم

 كان نوعها مباشرة؟
 كبيرة 78.6 3.9 9

1 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 السابق؟
 كبيرة 77.9 3.9 9

 كبيرة 75.9 3.8 11 وسيلة جّيدة الكتشاف مواهب المتعّلمين؟ 1

00 
أو اّتجاه مّما يتعّلق  تتضّمن إبداء رأي أو موقف

 بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 65.5 3.3 12

 4.03 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.34 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في الدروس النظرّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
درجة تقدير  ،(.7-2الجدول )كما في  ،المدّرسينمهنة التصنيع الميكانيكي، من وجهة نظر 

 ..0.2وبانحراف معياري قدره ، 802.، وبمتوسط قدره كبيرة
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فيما يتعلق ببنود االستبانة الخاصة بما ينبغي أن تتصف به      -تندرج إجابات المدرسين
ماعدا الرتبة األولى التي  ،(.7-2كما في الجدول ) ،ضمن درجات تقدير كبيرة -االختبارات

على تناسب االختبارات مع الزمن المخصص لها، وما  والتي تنّص  ،ير كبيرة جداً أخذت درجة تقد
 والتي تنص على تضمين االختبارات ،عدا الرتبة األخيرة التي جاءت ضمن درجة تقدير متوسطة
، أي أّن هناك تباينًا بين إجابات الطلبة إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية

إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه  على أّن تضمين االختباراتهو واالتفاق الوحيد بينهم  ،ومدرسيهم
تقصير على  ستدلّ يُ  هذا وعلى جاء ضمن درجة تقدير متوسطة، مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية

ن لتبرز في مواقف إيجابية م ؛تنمية الناحية الوجدانية عند الطلبة فيأو المناهج  ،المدرسة
من ناحية هيكلتها ؛ راء بكل ماله عالقة في التلمذة الصناعيةاآلقطاعي التعليم والعمل، أو إبداء 

وغير  ،واجتماعية وحضارية اقتصادية ةأهميّ لما له من  وتطويرها ومناهجها، وتنمية حب العمل و
ون في األساسيّ هم المعنيون ألنّ  ؛وهذا التباين في اإلجابات ال يدعو لتجاهل آراء الطلبة ؛ذلك

سين لمراجعة أنفسهم من حيث يعتبرون ونجاحها من نجاحهم، بل يدعو المدرّ  ،العملية التعليمية
إلى شيء من التقصير تم  -من وجهة نظرهم - االنتباه مرين، بينما لفت طلبتهأنفسهم غير مقصّ 

 التنويه إليه في مناقشة إجابات الطلبة.

انيكي من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام تقويم مناهج مهنة التصنيع الميك -1
 التلمذة الصناعية:

التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  تقويم مناهج مهنة -1-7
 في المدرسة )المنشأة التعليمية(: التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 لتصنيع الميكانيكيالمدرسة لفي  التقويم للتدريبات العملية في تقويم الطلبةنتائج إجابات  :(72-2الجدول )

رقم 
 البند

من خالل الختبارات العملّية في المدرسة هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

01 
تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ  االختبارات العملية

 التمرين؟
 كبيرة 80.6 4.0 1

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 78.5 3.9 3

 كبيرة 78.5 3.9 3 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 06

 كبيرة 78.5 3.9 3 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 01

05 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 76.6 3.8 5
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 كبيرة 76.5 3.8 5 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 00

؟ 01  كبيرة 72.0 3.6 7 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

 كبيرة 70.8 3.5 9 العملّية؟التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة  1

01 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 كبيرة 70.8 3.5 9

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 70.8 3.5 9

7 
ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 68.3 3.4 11

0 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 متوسطة 68.3 3.4 11

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 متوسطة 65.8 3.3 13

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 64.9 3.2 14

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 64.9 3.2 14

 متوسطة 60.3 3.0 16 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

 3.56 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.30 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
درجة  ،(72-3كما في الجدول ) ،الطلبة، من وجهة نظر في المدرسة مهنة التصنيع الميكانيكي

 .0.20وبانحراف معياري قدره  ،2821، وبمتوسط قدره كبيرةتقدير 
وذلك ابتداء من  ،يندرج أكثر من نصف إجابات الطلبة ضمن درجات تقدير كبيرة

يقع ضمن درجات  ،71أي الرتبة  ؛وحتى النهاية 1، وما يلي الرتبة 1وانتهاء بالرتبة  7الرتبة 
ات عملّية نحو ، أي أّن ما ينبغي االهتمام به من قبل المدربين لتأمين اختبار تقدير متوسطة

   :اآلتيةيتجلى في النقاط   -من وجهة نظر طلبتهم -األفضل 
 .درجات على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّيةوضع  -
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 .مشابهة لما هو موجود في سوق العمل تمارينتكليف المتعلمين بتنفيذ  -

 .مكانها الصحيح درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى وضع -

 .درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين وضع -

 .درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد وضع -

 .درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل وضع -

واختيار  ،فأغلبها يتعلق بالسالمة المهنية ،النقاط ليس باألمر الصعب األخذ بها هوهذ
عادتها إلى مكانها بالشكل الصحيح ،العدد والمحافظة عليها تكليف المتعلمين ا ما يتعلق بوأمّ ؛ وا 

المواد  التأكيد عليه، وخصوصًا أنّ  ينبغيف مشابهة لما هو موجود في سوق العمل تمارينبتنفيذ 
 والعدد واآلالت متوفرة لتنفيذ ذلك.

مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  تقويم -1-3
  التلمذة الصناعية من وجهة نظر المدربين في المدرسة )المنشأة التعليمية(:

 في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المدرسة  مدّربيننتائج إجابات ال :(61-5الجدول )

رقم 
 البند

خالل خبرتك التدريبية في قطاع التعليم هل  من
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 88.8 4.4 1

 كبيرة 87.5 4.4 1 كافية؟المواد الالزمة لتنفيذ التمرين  00

 كبيرة 85.0 4.3 3 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 01

 كبيرة 85.0 4.3 3 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 06

01 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 78.8 3.9 6

؟ الزمن المخّصص 01  كبيرة 77.5 3.9 6 لتنفيذ التمرين كاف 

05 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 77.5 3.9 6

 متوسطة 67.5 3.4 9 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

7 
ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 67.5 3.4 9
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1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 67.5 3.4 9

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 65.0 3.3 11

0 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 متوسطة 61.3 3.1 12

 متوسطة 60.0 3.0 13 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 متوسطة 60.0 3.0 13

01 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 متوسطة 58.8 2.9 15

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 56.3 2.8 16

 3.59 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.57 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 ،كبيرة، درجة تقدير المدّربين في المدرسة، من وجهة نظر في المدرسة مهنة التصنيع الميكانيكي

 .0.21وبانحراف معياري قدره  ،2821وبمتوسط قدره  ،(71-2كما في الجدول )
ما جاء ضمن  اتفقوا معهم في كلّ حيث  ،إلجابات الطلبة دةً جاءت إجابات المدربين مؤكّ 

 وهي:   ؛وزادوا عليهم بوضع ثالثة بنود ضمن درجة تقدير متوسطة ،درجة تقدير متوسطة
 .التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية -
 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -
 .بنفسه المتعّلم على تقويم نفسهوجود معايير تساعد  -

مهنة التصنيع الميكانيكي من حيث التقويم في  مناهجإذًا ما يؤخذ على واضعي 
أّن التمارين المنفذة في االختبارات العملية ال تشابه بالشكل الكافي ما هو  ،االختبارات العملية

قف التوّ  ينبغية همّ م موجود في سوق العمل، وليست ذات فائدة في الحياة العملية، وهذه مالحظة
العمل، و التعليم  يإذا ما علمنا أن نظام التلمذة هو نظام شراكة بين قطاع وخصوصاً  عندها،

 اندماج المتعلم في عالم العمل الحقيقي بالتعاون مع قطاع التعليم. ومهمته تسهيل



 7.1 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 مهنة التصنيع الميكانيكي مناهجواضعي  عدم االهتمام الكافي عندوالمالحظة األخرى هي في 
 ،وااللتزام بقواعد السالمة المهنية ،ألّن االهتمام بالنظافة ؛باألهداف الوجدانية ومدى تحققها

عادة العدد إلى مكانها المخصص ،توالمحافظة على اآلال مواد ، ومراعاة عدم الهدر في وا 
وهي تمثل  ؛من خالل وضع درجات معينة لمن يقوم بها ؛المحاسبة عليها ينبغي أمور التدريب،

 .د من مدى تحّققهوالذي يجب التأكّ  ،البعد الوجداني في العملية التدريبية
م المتعلم بنفسه ما قام يستطيع من خاللها أن يقوّ ه ينبغي مراعاة وجود معايير وأخيرًا فإنّ 

  بتنفيذه، ليعرف جوانب ضعفه وجوانب قوته. 
بين ن المدرّ على عدم تمكّ  ،من وضع أغلب البنود ضمن درجات تقدير متوسطة ستدلّ ويُ 

ومعرفة الجوانب التي ينبغي أن   ،في المدرسة من معرفة أساليب القياس والتقويم في التدريب
 القياس. يشملها 

التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  تقويم مناهج مهنة -1-2
 في الشركة المدربة )المنشأة االقتصادّية(: التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 للتصنيع الميكانيكي شركةنتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في ال: (71-2) الجدول

رقم 
 البند

من خالل الختبارات العملّية في الشركة المدّربة 
 هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 75.4 3.8 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 00

 كبيرة 74.5 3.7 2 التمرين متوّفرة؟المواد الالزمة لتنفيذ  01

 كبيرة 71.7 3.6 3 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

01 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 69.8 3.5 4

0 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 كبيرة 69.8 3.5 4 في سوق العمل؟

05 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 68.3 3.4 7

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 متوسطة 68.3 3.4 7

 متوسطة 68.3 3.4 7 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 06
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01 
معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه  وجود

 بنفسه؟
 متوسطة 66.5 3.3 9

؟ 01  متوسطة 66.5 3.3 9 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 64.9 3.2 11

1 
حسن اختيار المعّدات  هناك درجات ُتعطى على

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 64.9 3.2 11

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 61.5 3.1 13

7 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 60.0 3.0 14

 متوسطة 60.0 3.0 14 المواد أثناء العمل؟ هناك درجات ُتراعي نسبة هدر 5

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 متوسطة 57.8 2.9 16 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 3.33 الدرجة الكّلّية

النحراف 
 متوّسطة المعياري
0.26 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
، وبمتوسط متوّسطة، درجة تقدير الطلبة، من وجهة نظر في الشركة مهنة التصنيع الميكانيكي

أخذت البنود الخمسة من . و (71-2) الجدول في كما ،0.31وبانحراف معياري قدره  ،2822قدره 
ر كبيرة، أّما باقي البنود والتي تعادل أكثر من ثلثي درجات تقدي مكّرر .وحتى الرتبة  7الرتبة 

  وهي: فقد جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة ،عدد البنود
 .االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل خطوة من خطوات تنفيذه -

 .تنفيذه واضح لدى المتعّلمما هو مطلوب  -

 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

 .الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف   -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -

 .مرينهناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ الت -
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 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

 .هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 .هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح -

تنتمي إلى  ،ووضعوها ضمن درجات تقدير متوسطة ،ها الطلبةنالتي أجاب عهذه البنود 
والمجال  ،والمجال الوجداني ،ينبغي أن يشملها التقويم هي: المجال المعرفي ،ثالثة مجاالت

ن مدربي الشركة من معرفة أساليب القياس عدم تمكّ  وهذه النتيجة تكشفالمهاري الحركي، 
والجوانب التي ينبغي أن يشملها القياس، وهذا متوقع ألّن المدّرب قد يكون خّريج ثانوية  ،والتقويم

لها بمجهوده الشخصّي في أو ال يمتلك هاتين الشهادتين بل خبرًة حصّ  مهنّية، أو معهد تقنّي،
، وهو في وبالتالي هو غير مّطلع على طرائق التدريب وأساليب القياس والتقويم سوق العمل،

في يوم  من األيام، وبالتالي فإّن من مهّمة قطاع العمل  للطلبة ركة لم يتوّقع أّنه سيصبح مدّرباً الش
ما يتعّلق  تأهيل هؤالء لمثل هذه المهّمة، كأن تقوم غرف الصناعة بعمل دورات تشمل كلّ 

شركائها في بالتعاون مع  ؛ومن الناحية التدريبّية التربوية ،بالتدريب من الناحية العلمية المهنية
 قطاع التعليم، ويمكن أن تكون هذه الدورات مشتركة للمدربين من كال قطاعي التعليم والعمل. 

تقويم مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  -.-1  
 المدربين في الشركة )المنشأة االقتصادية(: التلمذة الصناعية من وجهة نظر

 في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركة  مدّربي قطاع العملنتائج إجابات : (71-2) الجدول

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في نظام التلمذة 
 الصناعّية هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازلياا 

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 86.7 4.3 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 00

 كبيرة 84.2 4.2 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 01

 كبيرة 84.2 4.2 2 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 06

؟ 01  كبيرة 81.8 4.1 4 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 كبيرة 81.8 4.1 4

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 78.8 3.9 7
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 كبيرة 78.2 3.9 7 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

7 
ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 78.2 3.9 7

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 77.0 3.8 11

05 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 77.0 3.8 11

0 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 75.8 3.8 11

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 كبيرة 75.8 3.8 11

01 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 75.8 3.8 11

 متوسطة 67.9 3.4 14 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 66.1 3.3 15

01 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 متوسطة 63.6 3.2 16

الكّلّيةالدرجة   3.84 

النحراف 
 كبيرة المعياري
0.32 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 ،كبيرة، درجة تقدير الشركةالمدّربين في ، من وجهة نظر الشركةفي  مهنة التصنيع الميكانيكي

 ..0.1وبانحراف معياري قدره  ،.2.1وبمتوسط قدره  ،(71-2) الجدول في كما
فيما يتعّلق بتقويم  ،تهمطلبإجابات بون في قطاع العمل في إجاباتهم مع فق المدرّ اتّ 

في ثالثة بنود، وقد رأوا أّن تحققها كان ضمن  المناهج من ناحية التقويم في التدريبات العملّية
 وهي: ،(71-2) الجدول في كما ،درجة تقدير متوسطة

 .هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -
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 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -
 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

بأقل  ،يمتلك الرؤية الكاملة في تقديم أفضل منتج قد الالمتعلم  أنّ  ن من ذلكيّ إذًا يتب
حينما ال يدخل في التقويم بشكل حقيقي المحاسبة على نسبة هدر المواد أثناء العمل،  ،كلفة

اختيار تمكن من ال يقد كما أّن المتعلم  جًا في المستقبل.عّد ليكون منت  المتعلم يُ  ة أنّ وخاصّ 
من ذلك بوضع ق التحقّ  إذا لم يتمّ  ،دات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين بالشكل األفضلالمعّ 

 .درجات على حسن اختياره للمعدات واألدوات
ليعرفوا بأنفسهم مدى  ؛مينمشكلة التقويم الذاتي من قبل المتعلّ  أنّ  ومن الجدير ذكره

وجود معايير تساعد المتعّلم على  لم تلق االهتمام الكافي من واضعي المناهج، من حيث ،تقدمهم
 في إجاباتهم على ذلك. والمدربين في قطاعي التعليم والعمل، التفاق الطلبة تقويم نفسه بنفسه
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   المفتوحة سئلةاأل عن اإلجابةنتائج  
ن والمعنيين بالدراسة من قطاعي التعليم والعمل ع ،قام الباحث بتفريغ إجابات الطلبة

مهنة التصنيع الميكانيكي في نظام  مناهج في تطوير بغّية تعّرف وجهات نظرهم ؛األسئلة المفتوحة
عدد أفراد عينة مهنة التصنيع الميكانيكي  علمًا أنّ  ؛التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية

( للمدّرسين، 31( للطلبة، و)12في فصل إجراءات البحث هي: ) (7-.في الجدول ) كما ورد
هم وفق المجاالت إجابات على وحصل العملفي قطاع  (22( للمدّربين في قطاع التعليم، و)71و)

 :ووفق الترتيب التنازلي للتكرارات والنسب المئوية اآلتية
 مجال األهداف:  -1
(: هؤؤل برأيؤؤك هنؤؤاك أهؤؤداف  يجؤؤب أن تحّققهؤؤا منؤؤاهج التلمؤؤذة الصؤؤناعية غيؤؤر التؤؤي ذكؤؤرت 7سؤؤؤال) 

 :سابقًا؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها
 إجابات الطلبة :أولا 

 %(21)( ونسبة 32) بتكرار: .فرص عملإيجاد  -6

 إجابات المدّرسين :ثانياا 
بتكؤرار:  تمكين المتعّلم مؤن اسؤتثمار اآلالت المبرمجؤة وكتابؤة البؤرامج عليهؤا والخاصؤة بهؤا. -6

 %(13( ونسبة )37)

دخؤؤؤال هؤؤؤذه التقنيؤؤؤات فؤؤؤي ميؤؤؤدان التؤؤؤدريب  مواكبؤؤؤة -2 العصؤؤؤر مؤؤؤن حيؤؤؤث التقنيؤؤؤات الحديثؤؤؤة وا 
 %(27( ونسبة )1بتكرار: ) العملي بما يتناسب مع حاجات سوق العمل.

( ونسؤؤبة 1بتكؤؤرار: )تأهيؤؤل الطلبؤؤة بمؤؤا يسؤؤد حاجؤؤة المجتمؤؤع مؤؤن مهنؤؤة التصؤؤنيع الميكؤؤانيكي.  -3
(31)% 

( ونسبة 1بتكرار: )بالمحافظة على العدد واألدوات ووضعها في أماكنها.  إلزام المتعّلم -4
(37)% 

 إجابات المدّربين في المدرسة :ثالثاا 
أن يتمّكن المتدّرب من العمل الؤذي يلبؤي احتياجؤات سؤوق العمؤل ويملؤك قؤدرة التكّيؤف مؤع  -7

 %(21( ونسبة )1بتكرار: ) هذه االحتياجات.
 قطاع العمل )الشركة(ن في يالمدربإجابات  :رابعاا 

بتكرار:  تأمين فرص عمل للطلبة المتدربين بعد تأهيلهم من قبل قطاعي التعليم والعمل. -6
 %( 17( ونسبة )30)

( 71بتكرار: ) عند بعض الدول المتقّدمة. هو الحالمواكبة التقّدم التكنولوجي الهائل كما  -2
 %(21ونسبة )

 %(21ونسبة )( 73بتكرار: ) تأقلم التلميذ مع جو العمل. -3
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  %(.3( ونسبة )1بتكرار: )تعليم أخالقيات المهنة.  -4

 %(71( ونسبة )1بتكرار: ) .تمكين المتعّلم من اإلبداع الذاتي واالبتكار -5

غيؤؤؤر محّققؤؤؤة فمؤؤؤا أسؤؤؤباب عؤؤؤدم  )المتضؤؤؤّمنة فؤؤؤي االسؤؤؤتبانة( (: إذا كانؤؤؤت األهؤؤؤداف السؤؤؤابقة3سؤؤؤؤال)
 ؟تحّققها

 إجابات الطلبة :أولا 
 :عدم تحّقق أهداف التلمذة الصناعّية في مهنة التصنيع الميكانيكي من وجهة نظر الطلبة أسباب
( ونسؤؤؤؤبة 7.بتكؤؤؤؤرار: ) .CNC الرقمّيؤؤؤؤة المبرمجؤؤؤؤة الضؤؤؤؤعف الكبيؤؤؤؤر فؤؤؤؤي التؤؤؤؤدرب علؤؤؤؤى آالت -6

(12)% 

طؤؤول الؤؤدوام فؤؤي المدرسؤؤة والشؤؤركة، وعؤؤدم مناسؤؤبته للقؤؤادمين مؤؤن خؤؤارج المدينؤؤة التؤؤي فيهؤؤا  -2
  %(21( ونسبة )21بتكرار: ) ة.هذه المهن مدارس

 %(21( ونسبة )21بتكرار: ) عدم التدريب على الصيانة بالشكل المطلوب. -3

( 22بتكرار: ) تقصير الشركات في تدريب الطلبة واستخدامهم في أغراض خاّصة بها. -4
 %(.2ونسبة )

 %(27( ونسبة )22بتكرار: )زيادة الحشو في المقّررات الدراسّية.  -5

 %(.2( ونسبة )33بتكرار: )بعض أساليب التدريب في التدريبات العملية.  -1

 عدم التعاون بين المدرسة والشركة وتأمين مستلزمات العملية التدريبّية في كّل منهما. -7
 %(.2( ونسبة )33بتكرار: )

 %(23( ونسبة )37بتكرار: ) ب على اإلسعافات األولية.عدم التدرّ  -8

 %(31( ونسبة )71بتكرار: ) مع الطلبة المفرزين إليها.سوء معاملة بعض الشركات  -9

 %(32( ونسبة )72بتكرار: ) عدم الجّدية في تطبيق هذا النظام. -.6

بتكؤرار:  التؤي تؤدرب فيهؤا. ةعدم االلتزام بتوظيف المتعلم بعد انتهائه من الدراسؤة بالشؤرك -66
 %(30( ونسبة )72)

 %(71( ونسبة )77بتكرار: ) ضعف كفاءة الطلبة. -62

  %(.7( ونسبة )1بتكرار: ) ضعف كفاءة المدرسين. -63

 %(.7( ونسبة )1بتكرار: ) ضخامة المنهاج بشكل عام. -64

كؤأن تكؤون  ؛عدم وجود مزايا خاصة بطؤالب التلمؤذة بعؤد االنتهؤاء مؤن المرحلؤة الدراسؤية -65
 %(73( ونسبة )1بتكرار: ) خدمة العلم في مجال مهنته أو في نفس محافظته.

 %(70( ونسبة )1بتكرار: ) ضعف رغبة المتعلم. -61

 %(1( ونسبة )2بتكرار: ) ضعف كفاءة بعض اإلداريين. -67

 



 722 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 إجابات المدّرسين: ثانياا 
أسؤؤؤباب عؤؤؤدم تحقّؤؤؤق أهؤؤؤداف التلمؤؤؤذة الصؤؤؤناعّية فؤؤؤي مهنؤؤؤة التصؤؤؤنيع الميكؤؤؤانيكي مؤؤؤن وجهؤؤؤة نظؤؤؤر 

 المدرسين:
   %(11( ونسبة )30بتكرار: ) المنهاج للطلبة. ضعف مالءمة -6
 %(13( ونسبة )71بتكرار: ) الطلبة المنتسبين لمهنة التصنيع الميكانيكي.تدّني مستوى  -2

اإلهمال من قبل الطلبؤة ألنهؤم يعتقؤدون أن المنهؤاج الؤذي يدرسؤونه أقؤل قيمؤة مؤن المنهؤاج  -3
 %(22( ونسبة )71بتكرار: ) العام ببقية المدارس العامة.

 %(23ونسبة )( 72بتكرار: ) عدم رغبة المتعلم في المهنة التي اختارها. -4

 %(2.( ونسبة )72بتكرار: ) عدم مراعاة حاجات الطلبة في التعليم. -5

 %(27( ونسبة )1بتكرار: ) ضعف التعاون بين المدّرسين واإلدارّيين. -1

غالبًا ما تعتمد المناهج على آالت قديمة، فتكون هذه المناهج محؤدودة مؤن حيؤث الصؤور  -7
( ونسبة 1بتكرار: ) كير وال تكفيه للتعّلم الذاتي.واألشكال والشرح، وتجعل المتعّلم محدود التف

(31 )% 

 %(.3( ونسبة )1بتكرار: ) عدم تحديث المناهج بشكل دوري ودائم. -8

 %(.3( ونسبة )1بتكرار: ) .عدم مواكبة الطلبة للتطورات العلمّية -9

 إجابات المدّربين في المدرسة :ثالثاا 
عؤؤؤدم تحقّؤؤؤق أهؤؤؤداف التلمؤؤؤذة الصؤؤؤناعّية فؤؤؤي مهنؤؤؤة التصؤؤؤنيع الميكؤؤؤانيكي مؤؤؤن وجهؤؤؤة نظؤؤؤر  أسؤؤؤباب

 المدربين في المنشأة التعليمّية:
ا يمنؤع مّمؤ ؛فؤي المؤواد العلميؤة وصؤاً وخص ،ضعف الطالب المنتسب إلى التلمذة الصناعية -7

الصؤؤؤؤناعة بحاجؤؤؤؤة إلؤؤؤؤى طالؤؤؤؤب متفؤؤؤؤوق و  ،تحقؤؤؤؤق أغلؤؤؤؤب األهؤؤؤؤداف المؤؤؤؤذكورة فؤؤؤؤي االسؤؤؤؤتبانة
 %(12( ونسبة )70بتكرار: ) يستطيع أن يفكر ويبتكر ويخترع.

 %(20( ونسبة )1بتكرار: ) ضعف اهتمام الطالب بالمهنة وقّلة رغبته فيها. -3

 :قطاع العمل )الشركة(ن في يالمدربإجابات  :رابعاا 
عدم تحّقق أهداف التلمذة الصناعّية في مهنة التصنيع الميكانيكي من وجهة نظر  أسباب

 المدربين في قطاع العمل:

ألّن معظم المتعّلمين دخلوا في هذا المجال لؤيس لحؤّبهم فيؤه، ولكؤن نتيجؤة لعؤدم حصؤولهم  -6
  %(23( ونسبة )71بتكرار: )على درجات عالية في شهادة التعليم األساسي. 

شؤؤؤرف مؤؤؤن المدرسؤؤؤة يرافؤؤؤق الطلبؤؤؤة خؤؤؤالل دوامهؤؤؤم فؤؤؤي الشؤؤؤركة بحيؤؤؤث يمكنؤؤؤه عؤؤؤدم وجؤؤؤود م -2
 %(3.( ونسبة ).7بتكرار: )معرفة االحتياجات التدريبية الالزم إضافتها إلى المنهاج. 

 %(21( ونسبة )72بتكرار: )قّلة اهتمام الطالب بدروسه.  -3
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بتكؤؤرار: معمؤؤل. ضؤؤعف التواصؤؤل والتنسؤؤيق بشؤؤأن التؤؤدريب العملؤؤي بؤؤين إدارتؤؤي المدرسؤؤة وال -4
 %(21( ونسبة )73)

عدم الدخول المباشر إلى السوق، كالتصنيع إلى الّسوق مباشرة والتعّلم من األخطاء بداًل  -5
 %(22( ونسبة )77بتكرار: )من بذل األموال على التمرين، ومن ثّم رميه في النفايات. 

الطلبؤؤؤة  ا يجعؤؤؤلمّمؤؤؤ ؛عؤؤؤدم وجؤؤؤود معهؤؤؤد فؤؤؤي المحافظؤؤؤة الختصؤؤؤاص التصؤؤؤنيع الميكؤؤؤانيكي -1
بتكؤرار:  رون اختصاصهم بعد الحصول على شهادة الثانوية المهنية للتلمؤذة الصؤناعية.يغيّ 
 %(31( ونسبة )1)

   %(31( ونسبة )1بتكرار: )قّلة الموارد الالزمة لإلنفاق على التدريب.  -7

          مجال المحتوى: -2

 مقترحات الطلبة في المحتوى :أولا 
تسؤاعد علؤى تطؤوير محتؤوى المقؤررات التؤي درسؤتها سؤواء باإلضؤافة  (: هل لديك مقترحؤات7سؤال)

 عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها.
 إذا كنت ترغب بإضافة مقّررات جديدة إضافة إلى ما درسته فاذكرها واذكر السبب:  -أ

مهنؤؤؤة التصؤؤؤنيع  وضؤؤؤع كتؤؤؤاب واحؤؤؤد للغؤؤؤة اإلنكليزيؤؤؤة بؤؤؤداًل مؤؤؤن الكتؤؤؤب الثالثؤؤؤة المقؤؤؤررة ألنّ  -6
 %(10( ونسبة )21بتكرار: ) يكانيكي ال تحتاج إلى كل هذا التوسع.الم

يتضؤؤؤؤمن الجانؤؤؤؤب النظؤؤؤؤري  CNCالت الرقمّيؤؤؤؤة المبرمجؤؤؤؤة وضؤؤؤؤع مقؤؤؤؤرر نظؤؤؤؤامي لمؤؤؤؤادة اآل -2
( 21بتكؤؤرار: ) ثؤؤانوي.اللعؤؤدم وجؤؤود كتؤؤاب مدرسؤؤي خؤؤاص بهؤؤا فؤؤي الصؤؤف الثالؤؤث والعملؤؤي 
 %(21ونسبة )

 %(.2( ونسبة )22بتكرار: ) .solidworks سوليدوركسإدخال مقرر الرسم ثالثي األبعاد  -3

 %(27( ونسبة )22بتكرار: ) .تدريبات عملية على الهيدروليك إدخال مقرر -4

إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤب بإضؤؤؤافة موضؤؤؤوعات محؤؤؤّددة أو أجؤؤؤزاء منهؤؤؤا فؤؤؤي أّي مقؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤا واذكؤؤؤر  -ب
 السبب: 
 %(21( ونسبة )21بتكرار: ) ألنه بسيط وغير كاف.  CNCال مقّررإضافة المزيد على  -6

التركيؤؤؤز واالهتمؤؤؤام بشؤؤؤكل أكبؤؤؤر علؤؤؤى بؤؤؤرامج التصؤؤؤميم الحاسؤؤؤوبّية؛ ألّن هؤؤؤذا أصؤؤؤبح مؤؤؤن  -2
 %(22( ونسبة )21بتكرار: )متطّلبات المهنة في عصر التطّور والتحديث. 

والتؤؤدريب النظؤؤري والعملؤؤي عليهؤؤا بشؤؤكل أكبؤؤر  CNCاإلكثؤؤار مؤؤن التمؤؤارين علؤؤى آالت ال -3
 %(23( ونسبة ).2بتكرار: )وأوسع عما مما هو مقرر. 

( 31بتكؤؤرار: ) .CNCإدخؤؤال بؤؤرامج وأسؤؤاليب جديؤؤدة للؤؤتعلم علؤؤى الحاسؤؤوب وعلؤؤى آالت ال -4
 %(2.ونسبة )

 %(.2( ونسبة )33بتكرار: )التعّمق في المواضيع االختصاصّية لمقّرر اللغة اإلنكليزّية.  -5
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( 71بتكؤؤرار: ) التؤؤدريب علؤؤى رسؤؤم وتحليؤؤل الميكانيزمؤؤات وعناصؤؤر نقؤؤل الحركؤؤة فؤؤي اآلالت. -1
 %(31ونسبة )

 %(33( ونسبة ).7بتكرار: ) التوّسع في مقّرر األوتوكاد بالشكل الكافي. -7

بتكؤؤرار:  إضؤؤافة مواضؤؤيع فؤؤي الهندسؤؤة الفراغّيؤؤة والجبؤؤر واإلحصؤؤاء فؤؤي مقؤؤّرر الرياضؤؤيات. -8
 %(33( ونسبة ).7)

 إذا كنت ترغب بإلغاء بعض المقّررات التي درستها فاذكرها واذكر السبب:  -ج
 إلغؤؤؤاء مؤؤؤادة األتوكؤؤؤاد أو توسؤؤؤيعها بشؤؤؤكل كؤؤؤاف ألنهؤؤؤا بالشؤؤؤكل الحؤؤؤالي ليسؤؤؤت ذات فائؤؤؤدة. -6

 %(21( ونسبة )21بتكرار: )

إلغاء مادة مصطلحات الحاسوب في اللغة اإلنكليزية ألّنه ليس لها عالقة بمهنة التصؤنيع  -2
 %(21( ونسبة )21بتكرار: )يكانيكي. الم

 %(.2( ونسبة )22بتكرار: ) النظرية. قّرراتتقليص عدد الساعات في الخطة الدرسية للم -3

وهؤؤو يجؤؤب أن يكؤؤون مقؤؤّررًا  ؛حؤؤذف مقؤؤّرر الصؤؤيانة واألعطؤؤال ألّنؤؤه يؤؤدّرس كمقؤؤّرر نظؤؤريّ  -4
 %(27( ونسبة )22بتكرار: ) عملّيًا.

كنت ترغب بحذف موضؤوعات محؤّددة أو أجؤزاء منهؤا فؤي أّي مقؤّرر درسؤته فاذكرهؤا واذكؤر  إذا -د
 : بالسب

( 32بتكؤرار: ) .حذف بحث المغناطيسية من كتاب الفيزياء ألنه مؤن األبحؤاث الصؤعبة جؤداً  -7
 %(22ونسبة )

كنت ترغب بتعديل موضوعات محّددة أو أجزاء منها في أّي مقّرر درسؤته فاذكرهؤا واذكؤر  إذا -ه
 : بالسب

؛  ليكونؤؤؤؤؤا CNCال تعؤؤؤؤؤديل مقؤؤؤؤؤّرر الصؤؤؤؤؤيانة واألعطؤؤؤؤؤال النظؤؤؤؤؤري، والمقؤؤؤؤؤّرر النظؤؤؤؤؤري آلالت -6
 %( 11( ونسبة )2.بتكرار: ) متطابقين ومتالئمين مع الواقع التدريبي.

 -بسبب صعوبته وغموضه بالنسبة للطلبؤة -بشكل جذري تعديل مقرر الفيزياء والكيمياء  -2
بتكؤؤرار:  علؤؤى نحؤؤو  سؤؤهل  ومبّسؤؤط، وتكؤؤون مواضؤؤيعه مالئمؤؤة لمهنؤؤة التصؤؤنيع الميكؤؤانيكي.

 %( 12( ونسبة )7.)

 %( 22( ونسبة )21بتكرار: ) واحد. مقّررة في ة والمهنيّ اللغة اإلنكليزية العامّ  مقّرريدمج  -3

نصؤوص بؤداًل مؤن  نصؤوص مؤن الشؤعر الحؤديث السؤهل بوضؤعتعديل كتاب اللغة العربية  -4
 %(71( ونسبة )73بتكرار: ) الشعر الجاهلي شرحه صعب. ألنّ  ؛الشعر الجاهلي

 
 
 



 721 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 مقترحات المدرسين في المحتوى :ثانياا 
فاذكرهؤؤؤا واذكؤؤؤر  اسؤؤؤهدرّ المقؤؤؤّررات التؤؤؤي ت إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤب بإضؤؤؤافة مقؤؤؤّررات جديؤؤؤدة إضؤؤؤافة إلؤؤؤى -أ

 السبب: 
 %(13( ونسبة )71بتكرار: ) solidworksإضافة مقرر الرسم ثالثي األبعاد  -6

 %(23( ونسبة )72بتكرار: ) povermillمثل:  إدخال برامج توليد الكود -2

إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤب بإضؤؤؤافة موضؤؤؤوعات محؤؤؤّددة أو أجؤؤؤزاء منهؤؤؤا فؤؤؤي أّي مقؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤا واذكؤؤؤر  -ب
 السبب: 
 %(7.( ونسبة )73بتكرار: ) أخالق العمل. -6

 %(.2( ونسبة )70بتكرار: ) حياته اليومية. يجب أن يتعلم المتعلم أشياء تخّص  -2

 %(37( ونسبة )1بتكرار: ) مهارات التطور والنمو الذاتي في المهن. -3

 إذا كنت ترغب بإلغاء بعض المقّررات فاذكرها واذكر السبب:  -ج
( ونسبة 2بتكرار: ) ها(إلغاء المقررات التي تخّص العلوم غير الصناعّية مثل )القومية وغير  -7

(71)% 
إذا كنؤؤؤؤت ترغؤؤؤؤب بتعؤؤؤؤديل موضؤؤؤؤوعات محؤؤؤؤّددة أو أجؤؤؤؤزاء منهؤؤؤؤا فؤؤؤؤي أّي مقؤؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤؤا واذكؤؤؤؤر  -ه

 : بالسب
اختصار مقرري الفيزياء والرياضيات لالستفادة في ترسيخ الموضوعات المهمة واالستفادة  -6

  %(23( ونسبة )72بتكرار: ) منها عمليًا.

 %(23( ونسبة )72بتكرار: ) ليكون بشكل أوسع.تعديل مقرر الحاسوب  -2

بتكؤرار:  تعديل مقّرر السالمة المهنّيؤة وذلؤك لعؤدم تلبيتؤه للحاجؤات المتعّلقؤة بؤاألمور الفّنيؤة. -3
 %(21( ونسبة )77)

مقؤّرر اللغؤؤة اإلنكليزّيؤؤة القؤؤديم للصؤؤّفين الثؤؤاني الثؤانوي والثالؤؤث الثؤؤانوي فيؤؤه معلومؤؤات مهّمؤؤة  -4
علمؤؤًا بؤؤأّن كتؤؤاب العاشؤؤر اإلنكليؤؤزي الجديؤؤد فيؤؤه فقؤؤط  ؛حيؤؤة المهنّيؤؤةوأفضؤؤل للطالؤؤب مؤؤن النا

( 1بتكؤرار: ) .المهؤن فؤي التعلؤيم المهنؤي ةحوالي درسين خاّصة بطالب التلمذة والبؤاقي لبقيؤ
 %(.3ونسبة )

 ؛فؤي حياتؤه اليوميؤةالمؤتعّلم  بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية يجب أن يؤدخل فيهؤا محادثؤة تفيؤد -5
 %(37( ونسبة )1بتكرار: ) بحيث يقول ما اسمه وعمره وأين يسكن وماذا يحب كهواية.
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  مجال التدريس وطرائقه: -3
تطؤوير التؤدريس وطرائقؤه غيؤر مؤا ذكؤر سؤابقًا؟ إذا كؤان  ى(:هل لؤديك مقترحؤات تسؤاعد علؤ7سؤال)

 الجواب نعم اذكرها
 :إجابات الطلبة

ليكؤون عؤدد سؤاعات تؤدريس الرسؤم المهنؤي الصؤناعي أربؤع سؤاعات  تعديل الخطة الدرسية -6
  %(13( ونسبة )0.بتكرار: ) ألنها ال تكفي. يوميًا بداًل من ثالث

( ونسؤؤؤؤبة 21بتكؤؤؤؤرار: )المقؤؤؤؤّررات مؤؤؤؤن اختصؤؤؤؤاص المؤؤؤؤدّرس الؤؤؤؤذي يقؤؤؤؤوم بتدريسؤؤؤؤها.  أن تكؤؤؤؤون -2
(10 )% 

 %(21ونسبة )( 21بتكرار: ) زيادة الحصص الدرسية لتدريس مقرر الحاسوب. -3

( 22بتكؤرار: ) إدخال تقنيؤات تعلؤيم حديثؤة فؤي التؤدريس، وخاّصؤة بمؤا يتعلّؤق بتعلؤيم اللغؤات. -4
 %(27ونسبة )

 %(32( ونسبة )71بتكرار: )تفعيل دور المخابر في المدرسة.  -5

الدراسؤؤة الؤؤثالث؛ مّمؤؤا  تأن يكؤؤون جؤؤزء مؤؤن درجؤؤات امتحؤؤان الشؤؤهادة الثانويؤؤة خؤؤالل سؤؤنوا -1
 %(30( ونسبة )72بتكرار: ) متعلم دراسيًا في كل مقرر وفي كل سنة.يزيد في اهتمام ال

بتكؤؤرار:  الفرصؤؤة للمؤؤتعّلم فؤؤي طؤرح أفكؤؤار جديؤؤدة، ومناقشؤؤتها حتؤى لؤؤو كانؤؤت خاطئؤؤة. إتاحؤة -7
 %(.7( ونسبة )1)

( 1بتكرار: ) إتاحة فرصة البحث للطلبة في مواضيع مسبقة اإلعداد ومناقشتها في الصف. -8
 %(77ونسبة )

 المدّرسين: إجابات
تزويؤؤد المدرسؤؤين بالوسؤؤائل المعينؤؤة لتوصؤؤيل الفكؤؤرة للطلبؤؤة بشؤؤكل أوضؤؤح كؤؤأجهزة حاسؤؤوب  -6

( ونسبة 71بتكرار: ) الخاصة بالكتاب وكتب األدّلة. CDوأجهزة إسقاط وقواميس وأقراص ال
(13)% 

 جؤؤالمفؤي وتطويرهؤا  التدريسؤي والتؤدريبي  إقامؤة دورات بشؤكل دائؤم لتنميؤة مهؤارات الكؤؤادر -2
 .فؤي هؤذا المجؤال ولمواكبؤة كؤل مؤا يسؤتجد ،في القسمين العملي والنظؤري ،التدريس طرائق

 %(22( ونسبة )71بتكرار: )

بتكؤرار:  تأمين آلة تسجيل في الدرس ليسمع الطالب الؤنص باللغؤة األجنبيؤة داخؤل الصؤف. -3
 %(.3( ونسبة )1)
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  )الشركة(:التعليم )المدرسة( والعمل  يمجال التدريب في قطاع -4
)فؤؤؤي  (: هؤؤؤل لؤؤؤديك مقترحؤؤؤات لتطؤؤؤوير واقؤؤؤع التؤؤؤدريب فؤؤؤي المدرسؤؤؤة غيؤؤؤر مؤؤؤا ذكؤؤؤر سؤؤؤابقاً 7سؤؤؤؤال)

 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها ؟االستبانة(
 الطلبة إجابات :أولا 

حيؤؤث ال يتؤؤدرب عليهؤؤا  ؛المبرجؤؤة CNCآالت ال تأهيؤؤل كؤؤادر تؤؤدريبي لتؤؤدريب الطلبؤؤة علؤؤى -6
( ونسؤؤؤبة 2.بتكؤؤؤرار: ) الطلبؤؤة لعؤؤؤدم تؤؤؤوفر هؤؤذا الكؤؤؤادر رغؤؤؤم وجؤؤود هؤؤؤذه اآلالت فؤؤؤي المدرسؤؤة.

(11)% 

 %(11( ونسبة )2.بتكرار: ) الموجودة في المدرسة والتدّرب عليها. CNCتشغيل آالت ال -2

 %(12( ونسبة )3.بتكرار: ) المبرجة. CNCالتدرب بشكل أفضل على آالت ال -3

  %(13( ونسبة )0.بتكرار: ) التدرب في مخبر الهواء المضغوط البيوماتيك. -4

( 0.بتكرار: ) تأمين اآلالت الناقصة في الشركات ووضعها في المدرسة والتدّرب عليها. -5
 %(13ونسبة )

 يجب أن تكون اآلالت المتوفرة في المدرسة مشابهة لما هو موجود في سوق العمل. -1
 %(21( ونسبة )21بتكرار: )

تأهيؤؤل كؤؤادر تؤؤدريبي لتؤؤدريب الطلبؤؤة فؤؤي مخؤؤابر الهيؤؤدروليك والؤؤتحكم المغلقؤؤة بسؤؤبب عؤؤدم  -7
 %(21( ونسبة )21بتكرار: ) توفر هذا الكادر.

تحؤؤديث اآلالت ألن اآلالت التدريبيؤؤؤة الموجؤؤؤودة فؤؤؤي المدرسؤؤؤة غيؤؤؤر جيؤؤؤدة بمؤؤؤا فيؤؤؤه الكفايؤؤؤة  -8
 %(27( ونسبة )22بتكرار: ) للتدريب.

 %(27( ونسبة )22بتكرار: ) .يس عاماًل فيهامعاملة الطالب في الشركة على أّنه طالب ول -9

( 32بتكرار: ) معاملة الطالب المتدرب معاملة جيدة والئقة من قبل العاملين في الشركة. -.6
 %(22ونسبة )

( 71بتكؤؤرار: ) إقامؤؤة مراكؤؤز تدريبيؤؤة بؤؤداًل مؤؤن الشؤؤركات تكؤؤون ضؤؤمن المدرسؤؤة التعليميؤؤة. -66
 %(31ة )ونسب

 %(32( ونسبة )71بتكرار: ) إنتاج سلع معّدة للبيع يستفيد منها الطلبة. -62

  %(32( ونسبة )72بتكرار: ) اإلكثار من التمارين حتى يصبح المتعلم ذا خبرة. -63

( 72بتكؤؤرار: ) تبؤؤديل مشؤؤرفي الطؤؤالب فؤؤي الشؤؤركات بشؤؤكل دوري مؤؤن قبؤؤل قطؤؤاع التعلؤؤيم. -64
 %(30ونسبة )

 )المدرسة( في المنشأة التعليمّية المدربين إجابات :ثانياا 
زيؤؤؤادة عؤؤؤدد سؤؤؤاعات التؤؤؤدريبات العمليؤؤؤة وتخفؤؤؤيض المؤؤؤواد النظريؤؤؤة التؤؤؤي ال فائؤؤؤدة منهؤؤؤا فؤؤؤي  -6

 %( 12( ونسبة )70بتكرار: )المهنة. 
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  %(12( ونسبة )70بتكرار: )التدريب على تمارين تستفيد منها المدرسة أو السوق.  -2

 %(21( ونسبة )1بتكرار: )نة الطالب. تأمين النقص في اآلالت الالزمة وفق مه -3

وجؤؤؤود اآلالت الكافيؤؤؤة فؤؤؤي الشؤؤؤركات مؤؤؤع تؤؤؤأمين مشؤؤؤرفين علؤؤؤى الطؤؤؤالب مؤؤؤن ذوي الخبؤؤؤرة.  -4
 %(21( ونسبة )1بتكرار: )

ليصؤبح أكثؤؤر خبؤؤرة  ؛للطالؤؤب للتؤدرب فؤؤي المعامؤؤل والشؤركات الخاصؤؤة كؤاف إعطؤاء مجؤؤال -5
لمامًا بالتصنيع ومتطلبات الصناعة.  %(20ونسبة )( 1بتكرار: ) وا 

التعليمّية مع نؤوع االختصؤاص فؤي المنشؤأة  ةيجب أن تتناسب ساعات التدريب في المنشأ -1
التدريبيؤؤة. مثؤؤال: مؤسسؤؤة تعليمّيؤؤة تعمؤؤل باللحؤؤام والحؤؤدادة فيجؤؤب التركيؤؤز بالمؤّسسؤؤة علؤؤى 

 %(..( ونسبة )1بتكرار: )ساعات التدريب على اللحام والحدادة. 

( 1بتكؤؤرار: ) يكؤؤون المشؤؤرف ذا كفؤؤاءة فؤؤي مجؤؤال المهنؤؤة سؤؤواء مؤؤن المدرسؤؤة أو الشؤؤركة. أن -7
 %(21ونسبة )

تدريبّيؤة، مثؤال: شؤركة  ةالتعليمّيؤة حسؤب عمؤل  كؤل منشؤأ ةيجب تقسيم التدريب في المنشؤأ -8
تعتمد على ورشات تفريز ومخارط يفرز الطلبة إلتقان هذه المهن في وحدة التفريز ووحدة 

 %(21( ونسبة )1بتكرار: )هكذا. الخراطة و 

البحؤؤؤث عؤؤؤن أعمؤؤؤال فؤؤؤي سؤؤؤوق العمؤؤؤل تناسؤؤؤب المنهؤؤؤاج الؤؤؤذي يتؤؤؤدّرب عليؤؤؤه طالؤؤؤب األول  -9
الثانوي، وحتى طالب الثاني الثانوي؛ ليشعر الطالب المتدّرب أّن العمؤل الؤذي يقؤوم بؤه لؤه 

 %(21( ونسبة )1بتكرار: )قيمة. 

معلومؤؤؤة ومدعمؤؤؤة بصؤؤؤور حديثؤؤؤة يجؤؤؤب أن يحتؤؤؤوي المنهؤؤؤاج علؤؤؤى أمثلؤؤؤة كثيؤؤؤرة عؤؤؤن كؤؤؤل  -.6
مثؤؤال: الخراطؤؤة الالمركزيؤؤة يجؤؤب أن يشؤؤاهد المتؤؤدّرب قطعؤؤًا مشؤؤغولة بالخراطؤؤة الالمركزيؤؤة 

 %(27( ونسبة )2بتكرار: ))مثال: كرنك سيارة(. 

 %(32( ونسبة ).بتكرار: ) التواصل الجيد بين المدرسة والشركة. -66

التعلؤؤؤيم مثؤؤؤل أن يخؤؤؤتص يجؤؤؤب أن يكؤؤؤون هنؤؤؤاك اختصاصؤؤؤات فؤؤؤي مراحؤؤؤل متقّدمؤؤؤة فؤؤؤي  -62
( .بتكؤؤرار: ) ...إلؤؤخ. CNCالطالؤؤب فؤؤي مجؤؤال معؤؤين كالرسؤؤم علؤؤى الحاسؤؤب أو تشؤؤغيل ال

 %(32ونسبة )

)فؤؤؤؤي  (: هؤؤؤؤل لؤؤؤؤديك مقترحؤؤؤؤات لتطؤؤؤؤوير واقؤؤؤؤع التؤؤؤؤدريب فؤؤؤؤي الشؤؤؤؤركة غيؤؤؤؤر مؤؤؤؤا ذكؤؤؤؤر سؤؤؤؤابقاً 3سؤؤؤؤؤال)
 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها: ؟االستبانة(

 الطلبة إجابات :أولا 
بتكؤؤرار: عؤؤدم اسؤؤتخدام الطالؤؤب فؤؤي أعمؤؤال خاصؤؤة بالشؤؤركة ال تتعلّؤؤق بالتؤؤدريب والمنهؤؤاج.  -6

 %(17( ونسبة )1.)
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االلتؤزام بتنفيؤؤذ الخطؤة التدريبيؤؤة المتفؤؤق عليهؤا مؤؤن قبؤل قطؤؤاعي التعلؤؤيم والعمؤل فؤؤي الشؤؤركة  -2
   %(12( ونسبة )3.بتكرار: )وتخصيص آالت لتدريب المتعلمين في الشركة. 

ال يوجؤؤؤؤد فيهؤؤؤؤا اآلالت الكافيؤؤؤؤة لتؤؤؤؤدريب المتعلمؤؤؤؤين مثؤؤؤؤل آالت الخراطؤؤؤؤة  بعؤؤؤؤض الشؤؤؤؤركات -3
 %(12( ونسبة )7.بتكرار: )والتفريز؛ لذا يجب تالفي مثل هذه النواقص. 

الجّديؤؤؤة فؤؤؤي تؤؤؤدريب المتعلمؤؤؤين بؤؤؤداًل مؤؤؤن اسؤؤؤتخدامهم فؤؤؤي أعمؤؤؤال غيؤؤؤر تدريبيؤؤؤة كؤؤؤالتنظيف  -4
 %(10( ونسبة )21بتكرار: )ومسح اآلالت. 

( ونسؤؤؤبة 21بتكؤؤؤرار: )واآلالت المبرمجؤؤؤة فؤؤؤي الشؤؤؤركة.  CNCعلؤؤؤى أقسؤؤؤام الإدخؤؤؤال الطؤؤؤالب  -5
(21)% 

تؤؤوفير اآلالت الكافيؤؤة للتؤؤدرب مثؤؤل آالت التشؤؤغيل المبرمجؤؤة ألنهؤؤا غيؤؤر متؤؤوفرة فؤؤي بعؤؤض  -1
  %(.2( ونسبة )22بتكرار: )الشركات. 

ونسؤؤبة ( .2بتكؤؤرار: )إدخؤؤال آالت حديثؤؤة للتؤؤدرب عليهؤؤا ألن اآلالت الموجؤؤودة غيؤؤر حديثؤؤة.  -7
(23)% 

وجؤؤود مؤؤدرب منتؤؤدب مؤؤن قبؤؤل المدرسؤؤة إلؤؤى الشؤؤركة مخؤؤتص بالتؤؤدريب ألن الشؤؤركة غيؤؤر  -8
 %(1.( ونسبة )23بتكرار: )مهتمة بالتدريب. 

 %(21( ونسبة )32بتكرار: )االكتفاء بيوم واحد في األسبوع للتدرب في الشركة.  -9

بتكؤؤرار: عمؤؤل. تخصؤؤيص حؤؤافالت لنقؤؤل لتوصؤؤيل الطالؤؤب مؤؤن منزلؤؤه إلؤؤى المدرسؤؤة أو الم -.6
 %(21( ونسبة ).3)

( ونسبة 33بتكرار: )تخفيض عدد ساعات التدريب في الشركة ألن الدوام طويل ومتعب.  -66
(2. )% 

أن يكؤؤؤؤون فؤؤؤؤي الشؤؤؤؤركة أو المعمؤؤؤؤل تقنيؤؤؤؤات للتعلؤؤؤؤيم كالحاسؤؤؤؤوب وأجهؤؤؤؤزة اإلسؤؤؤؤقاط كؤؤؤؤي  -62
 %(31( ونسبة )71بتكرار: )يستوعب الطالب أكثر. 

الطالؤب بالعمؤل.  ءب من قبل المدرب في الشركة قبل بدشرح كيفية تنفيذ العمل المطلو  -63
 %(31( ونسبة )71بتكرار: )

( ونسؤبة 71بتكؤرار: )السماح للطالب المتدربين بالعمل على اآلالت المخصصة للشؤركة.  -64
(32)% 

القيام بجوالت إلى المعامل األخرى لزيادة معرفؤة المؤتعلم عؤن اآلالت غيؤر المتؤوفرة فؤي  -65
  %(71( ونسبة )73بتكرار: ) المعمل.

 المدربين في قطاع العمل إجاباتثانياا: 
 تطوير محتوى المنهاج من الناحية التدريبّية العملّية؟ ىهل لديك مقترحات تساعد عل(: 7سؤال)
 %(11( ونسبة )33بتكرار: ). CNCالت الرقمّية المبرمجة االهتمام أكثر باآل -6
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فؤؤي الشؤؤركة غيؤؤر مؤؤا ذكؤؤر سؤؤابقًا؟ إذا كؤؤان (: هؤؤل لؤؤديك مقترحؤؤات لتطؤؤوير واقؤؤع التؤؤدريب 3سؤؤؤال)
 الجواب: نعم، اذكرها:

بتكرار:  في الشركة المدّربة، وتكثيف التدريب عليها في حال وجودها. CNCتأمين آالت ال -6
 %(12( ونسبة ).3)

( ونسؤبة 71بتكؤرار: ) رفع مستوى ونوعية الطلبؤة المتقؤدمين وذلؤك عؤن طريؤق مديريؤة التربيؤة. -2
(21)% 

 المؤؤدّربين فؤؤي الشؤؤركة علؤؤى أسؤؤاليب التؤؤدريب الفعالؤؤة فؤؤي تؤؤدريب الطلبؤؤة المتؤؤدّربين.تؤؤدريب  -3
 %(23( ونسبة )71بتكرار: )

( ونسؤبة 72بتكؤرار: ) تفريغ مشرف التؤدريب مؤن قبؤل الشؤركة لالهتمؤام بالطلبؤة بشؤكل أفضؤل. -4
(.2)% 

 عنؤؤاوب بأسؤؤابيتطبيؤؤق نظؤؤام البلؤؤوك أي الؤؤدوام المسؤؤتمر لعؤؤّدة أسؤؤابيع فؤؤي الشؤؤركة فقؤؤط ثؤؤّم الت -5
  %(20( ونسبة )70بتكرار: ) مماثلة في المدرسة فقط.

إلغاء تدريب الطلبة علؤى مهؤارات المبؤرد اليؤدوي طؤوال الفصؤل األول كونؤه مضؤيعة للوقؤت  -1
 %(31( ونسبة )1بتكرار: )ومحبط للطلبة. 

 ،أثنؤؤاء التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركةفؤؤي  ،يجؤؤب أن يقؤؤوم مشؤؤرف التؤؤدريب المرسؤؤل مؤؤن قبؤؤل المدرسؤؤة -7
 ،ومشؤؤاركة الطلبؤؤة العمؤؤل وتقؤؤديم النصؤؤائح والمشؤؤورات لهؤؤم ،بزيؤؤارة ميدانّيؤؤة لصؤؤاالت العمؤؤل
وتقؤؤديم  ،وتحليؤؤل نقؤؤاط الضؤؤعف والقؤؤّوة لطبيعؤؤة عمؤؤل الطلبؤؤة ،ولمشؤؤرف التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة

 %(71( ونسبة )1بتكرار: )الحلول المناسبة. 

مؤن خؤالل مؤا تالحظؤه مؤن أوجؤه (: هل لك مالحظات لتطوير واقع التؤدريب فؤي المدرسؤة 2سؤال)
 القصور عند المتدّربين بسبب المدرسة؟ إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:

أكبر مجال  للطالبليتسّنى  ؛زيادة التمّرن في التدريب العملي في المدرسة على اآلالت -6
 %(21( ونسبة )73بتكرار: ) ممكن في التدّرب لقّلة خبرته على أدوات القياس واآلالت.

 مجال التقويم في الدروس النظرية: -5
 الطلبة إجابات :أولا 

سؤابقًا؟ هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في المقّررات الدراسؤّية غيؤر مؤا ذكؤر  (:7سؤال)
 كان الجواب: نعم، اذكرها إذا

 %(11( ونسبة )2.بتكرار: ) مدة امتحان الرسم المهني الصناعي ومذاكرته غير كافية. -7

 %(31( ونسبة )71بتكرار: ) استخدام نظام األتمتة في االمتحانات. -3

 %(32( ونسبة )71بتكرار: ) .عمل مراجعات دورية للطالب على المقررات -2
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 سين:المدرّ  ثانياا: إجابات
  %(31( ونسبة )1بتكرار: ) يفضل دائمًا االعتماد على النواحي العملّية وتطبيقاتها. -7
اللغة اإلنكليزّية أسوة بباقي الدول العربيؤة.  ةالسماعية بالنسبة لمادإتّباع نظام االمتحانات  -3

 %(.7( ونسبة ).بتكرار: )

 مجال التقويم في التدريبات العملّية:  -6
(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في التدريبات العملّية في المدرسؤة غيؤر مؤا 7سؤال)

 هاإذا كان الجواب: نعم، اذكر  ذكر سابقًا؟
 الطلبة إجابات :أولا 

( ونسؤؤبة 72بتكؤؤرار: ) أن يكؤؤون هنؤؤاك مراقبؤؤة علؤؤى وضؤؤع درجؤؤات كؤؤل تمؤؤرين ينفؤؤذه المؤؤتعلم. -6
(32)% 

 %(71( ونسبة )73بتكرار: ) زيادة عدد االختبارات العملية أثناء العام الدراسي. -2

 المدربين في المنشأة التعليمّية: ثانياا:
التدريبات العملّية إلى درجات االختبار النهائي للتدريبات  إضافة درجات أعمال السنة في -6

  %(12( ونسبة )70بتكرار: ) العملية في الصف الثالث الثانوي.

( ونسؤبة 1بتكؤرار: ) وجود أسئلة مناسبة الختبار المعلومات النظرية إضافة للتمرين العملؤي. -2
(20)% 

التؤدريبات العملّيؤة فؤي الشؤركة غيؤر مؤا (: هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبؤارات فؤي 3سؤال)
 ذكر سابقًا؟

 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها
 الطلبة إجابات :أولا 

 %(23( ونسبة ).2بتكرار: ) التعاون بين المدرسة والشركة بكل ما يتعّلق باالختبارات. -6

 %(73( ونسبة )1بتكرار: ) إجراء اختبار تحديد مستوى للطالب في الشركة. -2

 المدربين في الشركة: إجابات ثانياا:

يجب أن تتّم االختبارات العملّية في الشركات بحضؤور منؤدوب مؤن المدرسؤة تفاديؤًا لوجؤود  -7
  %(21( ونسبة )71بتكرار: ) .بين الشركة والمدرسة فروقات في نوعّية االمتحانات
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   الفرضيات المتعلقة بواقع مناهج التلمذة الصناعية في مهنة التصنيع  اختبارنتائج
 الميكانيكي

إحصؤائّية بؤين متوسؤؤطات درجؤات آراء طلبؤة مهنؤؤة التصؤنيع الميكؤؤانيكي  توجؤد فؤروق ذات داللؤؤةال 
مناهج التلمؤذة الصؤناعّية عنؤد مسؤتوى داللؤة  في محافظات: دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع

 من حيث: 0802
 األهداف.                               -7
 المحتوى الدراسي. -3
 التدريس وطرائقه. -2
 التدريب في المدرسة. -.
 التدريب في سوق العمل. -2
 التقويم. -1

 الفرضيات الفرعّية اآلتية: اختبارهذه الفرضّية سيتّم والختبار 
مهنددة التصددنيع  طلبددةآراء  متوسددطات درجددات دللددة إحصددائّية بددين توجددد فددروت ذاتل  -1 

من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات
                     . 0.5.عند مستوى دللة  حيث األهداف

 (7المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(71-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 64..6 .95.5 61 (6دمشق )
 9.76 92.71 67 (2حلب )

 65.25 77.33 65 (3حمص )
 64.59 84.46 67 (4حماة )

 64.26 87.19 15 المجموع الكلي

 (7المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس (:30-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
6.963 3 16 ..637 

؛ وهذا يدّل 08721نجد أن قيمة مستوى الداللة الحقيقي هي  (30-2) دول اختبار التجانسمن ج
المحددة من قبل  0802أّن شرط التجانس محقق؛ ألّن هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

  الباحث مسبقًا.
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 (7للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (37-2الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 6.... 1.7.8 6.18.445 3 32.5.331 بين المجموعات
   659.287 16 .9761.56 المجموعات داخل

    14 62926.841 اإلجمالي

 مستوى الداللةدالة عند  18101هي: F  نجد أن قيمة (37-2) األحادي من جدول تحليل التباين
، مّما يعني رفض الفرضية الصفرية 0802، وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة 08007

 المتعلقة باألهداف وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه:

مهنة التصنيع الميكانيكي  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين فروت ذات توجد
من حيث  ؛وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية دمشت :في محافظات

  .0.5.األهداف عند مستوى دللة 

وقد اختار الباحث  ،يجب القيام باختبار بعدي باستعمال أحد االختبارات البعدية ولمعرفة الفرق
( .( وحماة )2( وحمص )3( وحلب )7، حيث أعطى دمشق رمز)Tukey HSDاختبار توكي 

 تية:اآلوحصل على النتائج 

 (7نتائج اختبار توكي البعدي للفرضية ) :(33-2الجدول )
 (.حماة ) (2حمص ) (3حلب ) (7) دمشق المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 دمشق
(7) 

  3812231 08132 
 
 

71871111 08007 7780113. 08011 

حلب 
(3) 

 -3812231 08132   728.2721 08002 182231. 08331 

 حمص
(2) 

-71871111 08007 -728.2721 08002   -18011.2 08211 

حماة 
(.) 

-7780113. 08011 -182231. 08331 18011.2 08211   

ه ال يوجد فرق ذو أنّ  (33-2) ( يتبين من الجدول3( و)7بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
  .0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08132الداللة مستوى قيمة  داللة إحصائية بينهما ألنّ 
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هي  08007الداللة  مستوى ( ألن قيمة2( و)7يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص ) بينما
  .0802أصغر من قيمة مستوى الداللة 

فتبين أّنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (.( و)7أما نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
  .0802من قيمة مستوى الداللة  هي أكبر 08011الداللة  مستوى بينهما ألن قيمة

( يالحظ وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما ألّن 2( و)3وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .0802هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  08002الداللة مستوى قيمة 

لة ( يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو دال.( و)3وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
  .0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08331الداللة  مستوى إحصائية بينهما ألن قيمة

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما  (.( و)2أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
  .0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08211الداللة مستوى قيمة  ألنّ 

الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حمص من جهة، وبين طلبة إذًا مما سبق نجد أن 
حلب وبين طلبة حمص من جهة أخرى، إذًا يوجد واقع متشابه فيما يتعلق بتحقيق أهداف التلمذة 
الصناعية لمهنة التصنيع الميكانيكي لصالح محافظات دمشق وحلب وحماة أمام محافظة حمص 

 .لوحدها

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات ة إحصائّية بيندلل توجد فروت ذاتل  -2 
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

  .0.5.عند مستوى دللة المحتوى حيث 

 (3المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(32-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الطلبةعدد  المحافظة
 62.81 84.86 61 (6دمشق )
 66.76 53..8 67 (2حلب )

 61.66 73.63 65 (3حمص )
 66.99 72.94 67 (4حماة )

 63.84 77.89 15 المجموع الكلي
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 (3المتعّلق بالفرضية ) (: اختبار ليفين للتجانس.3-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
6.691 3 16 ..369 

؛ 08271 مستوى الداللةة عند قيمة االختبار دالّ  نجد أنّ  (.3-2) دول اختبار التجانسمن ج
  .0802أكبر من قيمة مستوى الداللة  هي هذه القيمة شرط التجانس محّقق؛ ألنّ  على هذاف

 (3للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (32-2الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 36... 3.644 541.911 3 899..614 بين المجموعات
   673.957 16 6.166.347 المجموعات داخل

    14 62252.241 اإلجمالي

، وهذه القيمة 08027مستوى الداللة دالة عند  F نجد أن قيمة (32-2) من جدول تحليل التباين
، مما يعني رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالمحتوى، 0802أصغر من قيمة مستوى الداللة 

  وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه:

مهنة التصنيع الميكانيكي  طلبةآراء  متوسطات درجات إحصائّية بيندللة  توجد فروت ذات
من حيث  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات

 .0.5.عند مستوى دللة المحتوى 

وقد اختار الباحث  ،باستعمال أحد االختبارات البعدية ،يجب القيام باختبار بعديّ  ولمعرفة الفرق
( .( وحماة )2( وحمص )3( وحلب )7؛ حيث أعطى دمشق رمز)Tukey HSDاختبار توكي 

 :اآلتيةوحصل على النتائج 
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 (3نتائج اختبار توكي البعدي للفرضية ): (31-2الجدول )

 (.حماة ) (2حمص ) (3حلب ) (7) دمشق المقارنة
الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 دمشق
(7) 

  .831201 08111 
 
 

77811171 08011 77811723 08021 

حلب 
(3) 

 -.831201 08111 
 

  1821101 08211 182113. 082.. 

حمص 
(2) 

-77811171 08011 -1821101 08211   0871371 78000 

حماة 
(.) 

-77811723 08021 -182113. 082.. -0871371 78000   

ذو  ه ال يوجد فرق  أنّ  (31-2) ( يتبين من الجدول3( و)7بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
  0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08111الداللة  مستوى داللة إحصائية بينهما؛ ألن قيمة

هي  08011الداللة مستوى (؛ ألن قيمة 2( و)7بين آراء طلبة دمشق وحمص ) ال يوجد فرق   كما
  0802أكبر من قيمة مستوى الداللة 

فتبين أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (.( و)7أما نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
  0802هي مساوية لقيمة مستوى الداللة  08021الداللة مستوى بينهما؛ ألن قيمة 

( يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ 2( و)3وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08211الداللة  مستوى قيمة ألنّ 

يوجد فرق ذو داللة ( يتبين من الجدول أنه ال .( و)3وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
  0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  ..082الداللة  مستوى إحصائية بينهما؛ ألن قيمة

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (.( و)2أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
  0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  78000الداللة  مستوى ألن قيمة

إذًا مما سبق نجد أن الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حماة فقط، علمًا أن حماة هي 
األحدث في تطبيق نظام التلمذة الصناعية من بين المحافظات الثالث األخرى، وعلى هذا تكاد 
تتطابق اآلراء بين طلبة المحافظات األربع فيما يتعلق بمحتوى منهاج مهنة التصنيع الميكانيكي، 
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لوال الفرق بين آراء طلبة دمشق وبين آراء طلبة حماة؛ لصالح طلبة دمشق، وقد تكون هذه 
النتيجة طبيعية؛ نظرًا ألن دمشق هي األقدم في تطبيق نظام التلمذة الصناعية وحماة هي 

 األحدث. 

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -3
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :ي في محافظاتالميكانيك

 .0.5.عند مستوى دللة التدريس وطرائقه حيث 

 (2المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(31-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 64.31 11.94 61 (6دمشق )
 9.45 19.62 67 (2حلب )

 .63.3 55.11 65 (3حمص )
 64.64 68..1 67 (4حماة )

 63.76 13.64 15 المجموع الكلي
 

 (2المتعّلق بالفرضية ) نتيجة اختبار ليفين للتجانس (:31-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
6.26. 3 16 ..364 

 ؛.0827 مستوى الداللةنجد أن قيمة االختبار دالة عند  (31-2) دول اختبار التجانسمن ج
 . 0802شرط التجانس محقق؛ ألن هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  فعلى هذا

 (2للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (31-2الجدول )

مجموع  التباين مصدر
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 68... 3.138 1.8.461 3 6825.248 بين المجموعات
   617.254 16 6.2.2.5.1 المجموعات داخل

    14 62.27.754 اإلجمالي

 مستوى الداللة دالة عند قيمة F قيمةنجد أن  (31-2) األحادي من جدول تحليل التباين
؛ مما يعني رفض الفرضية الصفرية 0802، وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة 08071

 ه:المتعلقة بالتدريس وطرائقه وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنّ 
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مهنة التصنيع الميكانيكي  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذات
من حيث  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات

   .0.5.عند مستوى دللة  التدريس وطرائقه

وقد اختار الباحث  ،باستعمال أحد االختبارات البعدية ؛يجب القيام باختبار بعدي ولمعرفة الفرق
( .( وحماة )2( وحمص )3( وحلب )7أعطى دمشق رمز)، حيث Tukey HSDاختبار توكي 

  :اآلتيةوحصل على النتائج 
 (2نتائج اختبار توكي البعدي للفرضية ): (20-2الجدول )

 (.حماة ) (2حمص ) (3حلب ) (7) دمشق المقارنة
الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 دمشق
(7) 

  -3871072 08113 
 
 

77831012 08012 1811702 08..2 

حلب 
(3) 

3871072 08113 
 

  728.2011 0803. 181.771 0871. 

حمص 
(2) 

-77831012 08012 -728.2011 0803.   -.820110 08121 

حماة 
(.) 

-1811702 0...2 -181.771 0871. .820110 08121   

أنه ال يوجد فرق ذو  (20-2)(: يتبين من الجدول 3( و)7بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08113 قيمة مستوى الداللة داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

0802 . 

هي  08012 الداللةقيمة مستوى  (؛ ألنّ 2( و)7كما ال يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 0802أكبر من قيمة مستوى الداللة 

ه ال يوجد فرق ذو داللة تبين أنّ  (.( و)7كما أّن نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
 . 0802قيمة مستوى الداللة أكبر من هي  2..08 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 

 يالحظ وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ ( 2( و)3وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .0802هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  .0803 قيمة مستوى الداللة

( يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة .( و)3وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 0802توى الداللة هي أكبر من قيمة مس .0871 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 
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فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (.( و)2أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08121 قيمة مستوى الداللةألن 

الفرق ينحصر بين طلبة حلب وبين طلبة حمص فقط، لصالح طلبة حلب،  إذًا مما سبق نجد أنّ 
مقارنة مع  واقع التدريس وطرائقه هو األضعف في محافظة حمص، ن أنّ ومن هنا يتبيّ 

 . المحافظات األخرى في مهنة التصنيع الميكانيكي

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -4
في واقع مناهج التلمذة الصناعّية  ،وحماة ،وحمص ،وحلب ،دمشت :الميكانيكي في محافظات

  .0.5.عند مستوى دللة التدريب في المدرسة من حيث 

 (.المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(27-2الجدول )
 المعياري االنحراف المتوسط  عدد الطلبة المحافظة
 .32.3 662.69 61 (6دمشق )
 26.71 662.15 67 (2حلب )

 26.13 6.4.33 65 (3حمص )
 67.73 665.23 67 (4حماة )

 23.11 666.29 15 المجموع الكلي

 (.المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس :(23-2)الجدول 
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
2.271 3 16 ...89 

؛ 08011 مستوى الداللةنجد أن قيمة االختبار دالة عند  (23-2) دول اختبار التجانسمن ج
  .0802هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  ق؛ ألنّ شرط التجانس محقّ  فعلى هذا

 (.للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (22-2الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 165.. 1.4.. 344.966 3 6.34.734 بين المجموعات
   135..57 16 348.8.762 المجموعات داخل

    14 35843.441 اإلجمالي
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، وهذه 08172 مستوى الداللة دالة عند قيمة F نجد أن قيمة (22-2) من جدول تحليل التباين
؛ مما يعني قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بالتدريب 0802القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

 في المدرسة أي:
مهنة التصنيع الميكانيكي  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل 

من حيث  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات
  .0.5.عند مستوى دللة التدريب في المدرسة 

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -5
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

 .0.5.عند مستوى دللة التدريب في سوت العمل حيث 
 (2المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(.2-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 65.57 668.25 61 (6دمشق )
 24.44 6.1.53 67 (2)حلب 

 83..3 93.11 65 (3حمص )
 35.36 86.68 67 (4حماة )

 39..3 99.86 15 المجموع الكلي

 (2المتعّلق بالفرضية ) نتيجة اختبار ليفين للتجانس (:22-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic 

 .sigاالحتمال  df2درجات الحّرّية  df1درجات الحّرّية 
(p.value) 

4..63 3 16 ...66 

 فعلى هذا؛ 08077نجد أن قيمة مستوى الداللة الحقيقي هي  (22-2)دول اختبار التجانسمن ج
دة من المحدّ  0802هذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس غير محقق؛ ألنّ 

  قبل الباحث مسبقًا.

إلجراء المقارنات  -أي عدم تساوي التباينات -نقوم بإجراء اختبار ال يشترط التجانس فعلى هذا
؛ Dunnett T3  2بين المتوسطات، وهناك عدة اختبارات اختار الباحث منها اختبار دونت ت

 :اآلتية( وحصل على النتائج .( وحماة )2( وحمص )3( وحلب )7حيث أعطى دمشق رمز)
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 (2المتعّلقة بالفرضية ) 2اختبار دونت ت : نتائج(21-2الجدول )

 (.حماة ) (2حمص ) (3حلب ) (7) دمشق المقارنة
الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 دمشق
(7) 

  77813021 08.17 
 
 

3.821222 0801. 21801222 0.00. 

حلب 
(3) 

-77813021 08.17 
 

  73811312 08131 3282231. 08771 

حمص 
(2) 

-3.821222 0801. -73811312 08131   738.1030 08113 

حماة 
(.) 

-21801222 0800. -3282231. 08771 -738.103 08113   

ه ال يوجد فرق ذو أنّ  (21-2) (: يتبين من الجدول3( و)7بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08.17 قيمة مستوى الداللة داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

0802 . 

هي  .0801 قيمة مستوى الداللة (؛ ألنّ 2( و)7كما ال يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 0802أكبر من قيمة مستوى الداللة 

ه يوجد فرق ذو داللة إحصائية ن أنّ تبيّ  (.( و)7نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة ) لكن
 . 0802هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  .0800 قيمة مستوى الداللة بينهما؛ ألنّ 

(: يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ 2( و)3وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08131 الداللةقيمة مستوى  ألنّ 

(، يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة .( و)3وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08771 قيمة مستوى الداللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (.( و)2ا المقارنة بين طلبة حمص وحماة )أمّ 
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08113 قيمة مستوى الداللة ألنّ 

إذًا مما سبق نجد أن الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حماة فقط، لصالح طلبة دمشق، 
وقد يعزى السبب إلى أن تجربة دمشق هي األقدم في التلمذة الصناعية، وتجربة حماة هي 
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األحدث، كما قد يعزى السبب الختالف سوق العمل بين المحافظتين؛ فإمكانيات قطاع العمل في 
 ق قد تتيح مجال تدريب أفضل للطلبة من حيث تطور شركاته وتنوعها.دمش ةمحافظ

ن أن واقع التدريب في سوق العمل هو األضعف في محافظة حماة مقارنة مع ومن هنا يتبيّ 
 المحافظات األخرى في مهنة التصنيع الميكانيكي.

صنيع مهنة الت طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -6
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

التقويم )التقويم المتعلت بالدروس النظرية، بالتدريب في المدرسة، بالتدريب في سوت حيث 
 . 0.5.عند مستوى دللة العمل( 

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -6-1
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

 .0.5.عند مستوى دللة التقويم المتعلت بالدروس النظرية حيث 

 (7-1المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(21-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 3..8 43.86 61 (6دمشق )
 7.82 43.35 67 (2حلب )

 9...6 .39.2 65 (3حمص )
 7.41 15..4 67 (4حماة )

 8.38 .46.8 15 المجموع الكلي
 

 (7-1المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس (:21-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
..164 3 16 ..1.8 

؛ 08101 مستوى الداللةة عند نجد أن قيمة االختبار دالّ  (21-2) دول اختبار التجانسمن ج
 . 0802هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس محقق؛ ألنّ  فعلى هذا

 

 



 .71 البحث وتفسيراتها: نتائج الخامسالفصل 
 

 (7-1للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (21-2الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 358.. 91..6 71.599 3 229.798 بين المجموعات
   19.962 16 4214.1.2 المجموعات داخل

    14 ..4494.4 اإلجمالي

 مستوى الداللة دالة عند قيمة F نجد أن قيمة (21-2) األحادي من جدول تحليل التباين
؛ مما يعني قبول الفرضية الصفرية 0802، وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 08221

متوسطات  دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  المتعلقة بالتقويم في الدروس النظرية، أي:
دمشت وحلب وحمص وحماة في  :مهنة التصنيع الميكانيكي في محافظات طلبةآراء  درجات

 عند مستوى دللةالتقويم في الدروس النظرية من حيث  ؛واقع مناهج التلمذة الصناعّية
.0.5.      

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -6-2
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

 .0.5.عند مستوى دللة التقويم المتعلت بالتدريب في المدرسة حيث 

 (3-1المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(0.-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 .65.3 53.44 61 (6دمشق )
 62.65 ...12 67 (2حلب )

 65.53 52.53 65 (3حمص )
 63.23 58.71 67 (4حماة )

 64.27 51.81 15 المجموع الكلي

 (3-1المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس (:7.-2الجدول رقم )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
..266 3 16 ..888 

؛ 08111 مستوى الداللةنجد أن قيمة االختبار دالة عند  (7.-2)دول اختبار التجانسمن ج
 . 0802هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس؛ محقق ألنّ  فعلى هذا
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 (3-1للفرضية ) ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (3.-2الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 687.. 6.152 321.346 3 24..979 بين المجموعات
   697.581 16 .62.52.73 المجموعات داخل

    14 63.36.754 اإلجمالي

، وهذه 08711 مستوى الداللة دالة عند قيمة F نجد أن قيمة (3.-2) من جدول تحليل التباين
؛ مما يعني قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بتقويم 0802القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

 طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  التدريب في المدرسة أي:
دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة  :مهنة التصنيع الميكانيكي في محافظات

 0.5.عند مستوى دللة التقويم المتعلت بالتدريب في المدرسة  من حيث ؛الصناعّية

مهنة التصنيع  طلبةآراء  متوسطات درجات دللة إحصائّية بين توجد فروت ذاتل  -6-3
من  ؛دمشت وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :الميكانيكي في محافظات

 .0.5.عند مستوى دللة التقويم المتعلت بالتدريب في سوت العمل حيث 

 (2-1المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(2.-2الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 7.41 ...14 61 (6دمشق )
 68.27 58.35 67 (2حلب )

 67.15 52.41 65 (3حمص )
 26.38 68..4 67 (4حماة )

 68.98 53.13 15 المجموع الكلي

 (2-1المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس (:..-2الجدول )
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
7.694 3 16 ..... 

؛ 08000 مستوى الداللةنجد أن قيمة االختبار دالة عند  (..-2)دول اختبار التجانسمن ج
؛ أي 0802هذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس غير محقق؛ ألنّ  فعلى هذا

 المقارنة. متساوية بين مجموعاتالتباينات غير  أنّ 
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إلجراء المقارنات بين  -أي عدم تساوي التباينات -نقوم بإجراء اختبار ال يشترط التجانس لهذا
 Dunnett T3  2المتوسطات، وهناك عدة اختبارات اختار الباحث منها اختبار دونت ت

 :اآلتية( وحصل على النتائج .( وحماة )2( وحمص )3( وحلب )7حيث أعطى دمشق رمز)

 (2-1المتعّلقة بالفرضية ) 2: نتائج اختبار دونت ت(2.-2الجدول )

 (.حماة ) (2حمص ) (3حلب ) (7) دمشق المقارنة
الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 دمشق
(7) 

  281.101 08102 
 
 

77822222 08721 32813222 08003 

حلب 
(3) 

-281.101 08102 
 

  2811131 08132 718711.1 08011 

حمص 
(2) 

-77822222 08721 -2811131 08132   73831030 08211 

حماة 
(.) 

-32813222 08003 -718711.1 08011 -7383103 08211   

ذو داللة  ن من الجدول أنه ال يوجد فرق  (: يتبيّ 3( و)7بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08102 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 

هي  08721 قيمة مستوى الداللة (؛ ألنّ 2( و)7كما ال يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 0802الداللة  أكبر من قيمة مستوى

ذو داللة إحصائية  تبين أنه يوجد فرق   (.( و)7لكن نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
 . 0802هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  08003 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

ذي داللة إحصائية بينهما؛  ( يالحظ عدم وجود فرق  2( و)3وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08132 قيمة مستوى الداللةألن 

( يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة .( و)3وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08011 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (.( و)2أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 0802هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  08211 قيمة مستوى الداللةألن 
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 ؛الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حماة فقط  لصالح طلبة دمشق ا سبق نجد أنّ إذًا ممّ 
تجربة دمشق هي األقدم في التلمذة الصناعية وتجربة حماة هي  إلى أنّ عزى السبب وقد يُ 

ات قطاع العمل في فإمكانيّ  ؛عزى السبب الختالف سوق العمل بين المحافظتينكما قد يُ  ،األحدث
إضافة إلى  ؛دمشق قد تتيح مجال تدريب أفضل للطلبة من حيث تطور شركاته وتنوعها ةمحافظ
واقع تقويم التدريب في  ومن هنا يتبين أنّ  .قويمه والتأّكد من جودتهمتابعة هذا التدريب وتحسن 

سوق العمل هو األضعف في محافظة حماة مقارنة مع المحافظات األخرى في مهنة التصنيع 
بّين أن واقع التدريب في سوق تالتي ( 2؛ وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة الفرضّية )الميكانيكي

حماة مقارنة مع المحافظات األخرى في مهنة التصنيع  العمل هو األضعف في محافظة
 ؛ إذ من المنطقّي أّن التدريب األضعف يالزمه التقويم األضعف. الميكانيكي
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 وتطويرها األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة : نتائج ثانيا  

   اتاإلجابة عن بنود االستباننتائج 
 تقويم األهداف -8
في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةتقويم أهداف مناهج مهنة صناعة  -8-8

 الطلبة:
 صناعة األلبسة(: نتائج إجابات الطلبة في تقويم أهداف مناهج مهنة 64-5الجدول )

رقم 
 البند

من خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعّية 
هل اّتضح لك أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية في 

 مهنتك أو اختصاصك تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
الحسابي 

كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جدا   89.1 4.5 1 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 12

 كبيرة 86.5 4.3 3 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 12

 كبيرة 85.1 4.3 3 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 22

21 
تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 المهنة؟األساسّية في 
 كبيرة 85.1 4.3 3

 كبيرة 84.7 4.2 5 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 21

 كبيرة 84.7 4.2 5 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

21 
والمعّدات بما تمكين المتعّلم من اختيار األدوات 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 81.5 4.1 7

 كبيرة 80.4 4 9 المهنة؟تكّيف المتعّلم مع  11

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 80 4 9

 كبيرة 80 4 9 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 21

 كبيرة 78.9 3.9 11 أسس علمّية؟تنظيم المتعّلم العمل وفق  6

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال  ( 

 المهنة؟في 
 كبيرة 76 3.8 12

 كبيرة 74.9 3.7 13 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1
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1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة 

 وكتابة ورسما (؟
 كبيرة 71.1 3.7 13

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 72 3.6 15

 كبيرة 72 3.6 15 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 70.5 3.5 17

 كبيرة 70.5 3.5 17 بّناءة؟معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق  5

 متوسطة 67.3 3.4 19 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

 متوسطة 63.6 3.2 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 21

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 قليلة 45.8 2.3 21

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءة  وتفسيرا  

 المهنة؟واّتصاال ( في 
 قليلة 45.8 2.3 21

 قليلة 41.5 2.1 23 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26

 3.67 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.66 

، من وجهة األلبسةمهنة صناعة  مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في  أخذت
 بانحراف  و  7647وبمتوسط قدره  ،(64-5)الجدول  كما في نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة،

 .6644قدره  معياريّ 
محافظة المتعّلم على تهدف مناهج التلمذة الصناعية في مهنة صناعة األلبسة إلى 

 ،ضح وجود هذا الهدف بدرجة كبيرة جدا  من وجهة نظر الطلبةويتّ  ،ُعدد واألدواتاألجهزة وال
اهتمام المناهج بهذا البعد  بّينا يممّ  ،(64-5)كما في الجدول  وجاء في الترتيب األول،

الوجداني واهتمامها الكبير بالسالمة المهنية، ألّن من أهداف السالمة المهنية باإلضافة إلى 
ومنه المحافظة على  ،وقاية اإلنسان من المخاطر، حماية الجانب المادي المتعلق بالعمل

 األجهزة والعدد واألدوات.
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جات تقدير كبيرة، مما يعني مراعاة ضمن در  مكّرر 87وحتى  7وتأتي الرتب من 
الذين  06و 81المناهج لألهداف المذكورة في بنود االستبانة بدرجة كبيرة، ماعدا الهدفين برتبتي 

تطبيق و  تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئةتحقق وجودهما بدرجة متوسطة وهما: 
الثالثة األخيرة التي جاءت ضمن درجات تقدير ، وماعدا البنود المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية

   قليلة وهي:
 .تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته -

 إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال  ( في المهنة.  -

 .تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -

األهداف الخمسة األخيرة، وهي في غاية في تحقيق وعلى هذا يتجلى تقصير المناهج 
تقان لغة أجنبية شرطان أساسيان للنجاح في  األهمية للنجاح في المهنة، فاستثمار الحاسوب وا 

 مناهجالحياة المعاصرة، وخاصة لمن يريد الدخول إلى عالم التكنولوجيا من أصحاب المهن، وال
 ةفي بحاجات المتعلم من ناحيتهج ال اا أّن المنكم سهل للمتعلم دخول هذا العالم.تأن  اعليه

ة تحصل للمتعلم أو ة للتعامل مع أي أذيّ ة، والتي تعّد ضروريّ تطبيق مبادئ اإلسعافات األوليّ 
كذلك يأخذ الطلبة  عامل موجود في ورشة العمل، سواء في المدرسة أو في الشركة المدربة. أليّ 

بالصيانة سواء الطارئة أو الدورية، مما يفقدهم الرؤية العلمية في  اة اهتمامههج قلّ اعلى المن
 اكتشاف األعطال وطرق معالجتها.  
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةتقويم أهداف مناهج مهنة صناعة  -8-0
  المدرسين:

 مهنة صناعة األلبسة: نتائج إجابات المدّرسين في تقويم أهداف مناهج (67-5)الجدول 
رقم 
 البند

هل ترى من وجهة نظرك بعد أن قمت بالتدريس 
في نظام التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة 

 الصناعّية تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية %

 
درجة 

 التقدير

21 
والمعّدات بما تمكين المتعّلم من اختيار األدوات 

 كبيرة 83.6 4.2 1 يتناسب مع العمل المطلوب؟

 كبيرة 81.8 4.1 2 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 12

 كبيرة 81.8 4.1 2 المهنة؟تكّيف المتعّلم مع  11

 كبيرة 80.0 4.0 4 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 22

21 
تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 المهنة؟األساسّية في 
 كبيرة 78.2 3.9 5

 كبيرة 78.2 3.9 5 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 21

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 77.0 3.8 7

 كبيرة 77.0 3.8 7 المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ مراعاة 12

 كبيرة 74.5 3.7 9 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 74.5 3.7 9 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 21

 كبيرة 72.1 3.6 11 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

 كبيرة 69.7 3.5 13 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

 كبيرة 69.7 3.5 13 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال ( 

 المهنة؟في 
 كبيرة 69.7 3.5 13

 متوسطة 66.7 3.3 15 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 21

1 
)محادثة  امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال

 وكتابة ورسما (؟
 متوسطة 66.7 3.3 15
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 متوسطة 64.8 3.2 18 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 64.2 3.2 18

 متوسطة 63.0 3.2 18 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 متوسطة 62.4 3.1 20

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 60.6 3.0 21

 متوسطة 58.8 2.9 22 والمشكالت بطرق بّناءة؟معالجة المتعّلم األعطال  5

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال ( 

 المهنة؟في 
 متوسطة 50.9 2.5 23

 3.52 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.43 

، من وجهة األلبسةمهنة صناعة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
 بانحراف  و  7650وبمتوسط قدره  (67-5)كما في الجدول  نظر المدّرسين، درجة تقدير كبيرة،

 . 6667قدره  معياريّ 
محّققة بدرجة كبيرة،  87وحتى  8البنود من الرتبة  أنّ  وفق هذا الجدول يرى المدرسون

ضمن درجات تقدير متوسطة ومن  07وحتى  85 المكّررة وتأتي البنود التسعة األخيرة من الرتبة
ضمنها البنود الخمسة التي جاءت في إجابات الطلبة ضمن درجتين متوسطتين وثالث درجات 
قليلة، إذا  باإلضافة إلى ما ذكره الطلبة وهو متوافق تقريبا  مع إجابات مدرسيهم فإن المدرسين 

 ول االهتمام الكافي لكلٍّ من:تهج لم ايرون أّن المن
 .تعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءةمعالجة الم -

 .تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي يواجهها -

 .امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها -

 .امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسما ( -
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةتقويم أهداف مناهج مهنة صناعة  -8-7
 المدربين في المنشأة التعليمية:

 : نتائج إجابات مدّربي قطاع التعليم في تقويم أهداف مناهج مهنة صناعة األلبسة(61-5)الجدول 

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
الحسابي 

كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

21 
تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 المهنة؟األساسّية في 
 كبيرة 77.4 3.9 1

 كبيرة 74.8 3.7 3 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 12

 كبيرة 73.9 3.7 3 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 73.0 3.7 3 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 21

 كبيرة 71.3 3.6 5 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 70.4 3.5 6 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1

 كبيرة 70.4 3.5 6 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 12

21 
تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 متوسطة 67.8 3.4 8

 متوسطة 66.1 3.3 10 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

 متوسطة 66.1 3.3 10 مراحل العمل؟إكساب المتعّلم مهارات تخطيط  21

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 متوسطة 66.1 3.3 10

 متوسطة 66.1 3.3 10 المهنة؟تكّيف المتعّلم مع  11

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 64.3 3.2 14

 متوسطة 64.3 3.2 14 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26

 متوسطة 64.3 3.2 14 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11
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2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 58.3 2.9 16

1 
واّتصاال (  إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءة  وتفسيرا  

 المهنة؟في 
 متوسطة 58.3 2.9 16

 متوسطة 56.5 2.8 18 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 21

1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة 

 وكتابة ورسما (؟
 متوسطة 53.0 2.7 19

 متوسطة 52.2 2.6 20 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

 متوسطة 52.2 2.6 20 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 قليلة 38.3 1.9 22 أو اختصاصه؟ 

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءة  وتفسيرا  

 المهنة؟واّتصاال ( في 
 قليلة 33.0 1.7 23

الكّلّيةالدرجة   3.13 

االنحراف 
معياريّ ال  متوّسطة 

0.56 

، من وجهة األلبسةمهنة صناعة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
وبمتوسط  ،(61-5)كما في الجدول  نظر المدّربين في المنشأة التعليمّية، درجة تقدير متوّسطة،

 . 6654قدره  معياريّ  بانحراف  و  7687قدره 
أغلب األهداف التي يجب أن  أنّ وفق هذا الجدول، يرى المدربون في المنشأة التعليمية 

إذ جاءت البنود من  ،تقوم عليها مناهج مهنة صناعة األلبسة غير متوفرة بالشكل المطلوب
والبندان األخيران جاءا ضمن  ،ضمن درجات تقدير متوسطة 06 المكّررة وحتى الرتبة 1الرتبة 

إال أنهم زادوا ، ليلة، واتفق المدربون مع ما أجاب عليه كلٌّ من الطلبة والمدرسيندرجة تقدير ق
 غير متوافرة بالشكل الكافي: اآلتيةعليهم أن البنود 

 .تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب -

 .تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية -

 .مهارات تخطيط مراحل العملإكساب المتعّلم  -

 .إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز -

 .تكّيف المتعّلم مع المهنة -
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 .مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة -

 .إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال ( في المهنة -

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةتقويم أهداف مناهج مهنة صناعة  -8-6
 المدربين في قطاع العمل:

 : نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم أهداف مناهج مهنة صناعة األلبسة(61-5)الجدول 

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 81.7 4.1 2 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 81.7 4.1 2 تمكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

21 
بما  تمكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 81.7 4.1 2

 كبيرة 81.7 4.1 2 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 12
 كبيرة 80.0 4.0 5 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 1
 كبيرة 78.3 3.9 6 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

 كبيرة 76.7 3.8 7 اآلالت بالشكل األمثل؟إتقان المتعّلم استخدام  21

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءة  وتفسيرا  واّتصاال ( 

 في المهنة؟
 كبيرة 73.3 3.7 8

 كبيرة 73.3 3.7 8 تكّيف المتعّلم مع المهنة؟ 11

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 70.0 3.5 11

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 70.0 3.5 11

 كبيرة 70.0 3.5 11 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 11

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 68.3 3.4 13

21 
تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في المهنة؟
 متوسطة 68.3 3.4 13
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 متوسطة 66.7 3.3 16 تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26
 متوسطة 66.7 3.3 16 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 21

 متوسطة 65.0 3.3 16 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 12

1 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة 

 وكتابة ورسما (؟
 متوسطة 63.3 3.2 18

 متوسطة 61.7 3.1 19 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5
 متوسطة 60.0 3.0 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 21
 متوسطة 58.3 2.9 21 الطارئة؟تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة  25

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءة  وتفسيرا  

 واّتصاال ( في المهنة؟
 قليلة 40.0 2.0 22

1 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 قليلة 36.7 1.8 23

 3.42 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  متوّسطة 

0.60 

، من وجهة األلبسةمهنة صناعة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
وبمتوسط قدره  ،(61-5)كما في الجدول  نظر المدّربين في قطاع العمل، درجة تقدير متوّسطة،

 . 6646قدره  معياريّ  بانحراف  و  7660

محّققة بدرجة  88وحتى  0 المكّررة البنود من الرتبة طاع العمل أنّ ق يرى المدربون في
جاء ضمن  08وحتى الرتبة  87 المكّررة بينما يرون أن تحّقق البنود من الرتبة ؛تقدير كبيرة

درجات تقدير متوسطة، أّما البندان األخيران فقد جاءا ضمن درجة تقدير قليلة. والشيء الذي لم 
على ما ذكره  زيادة   ،يةيتحقق بالشكل المطلوب من وجهة نظر المدربين في المنشأة االقتصاد

 :اآلتيالطلبة والمدرسون والمدربون في المنشأة التعليمية هو 
 .مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة -

 .تمكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات األساسّية في المهنة -

 إتقانوالعمل على ضعف  التعليم إجابات الطلبة والمدّرسين والمدّربين في قطاعي جمعتُ 
 من المتعّلم تمكين، وعلى ضعف المهنة في( واّتصاال   وتفسيرا   قراءة  ) األجنبّية الّلغة المتعّلم
وهذه النتيجة تتالقى مع النتيجة التي توّصلت إليها دراسة  ؛مهنته لخدمة الحاسوب استثمار
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 مصر، في العمل سوق ومتطلبات الصناعي الثانوي التعليم مخرجات( "0686)البندي 
 في للخريجين النوعي المستوى ضعف من "أنموذجا   الكبرى المحلة بمدينة المستفيدة المؤسسات

( 0661) السّقا دراسةمع  لتقيتو  .بالمهن المرتبطة اآللي والحاسب االنجليزية اللغة مهارات
 التعليم خّريجي على ميدانّية دراسة -العمل سوق ومتطّلبات التجاري المهني التعليم مخرجات"

في النتيجة التي توّصلت  "0665-0668 الفترة خالل دمشق مدينة محافظة في التجاري المهنيّ 
 ضعفمن أفراد عّينتها على % 76إليها من حيث ضعف الطلبة في استثمار الحاسوب؛ إذ أّكد 

   .الحاسوب على العمل مهارة

 تقويم المحتوى: -0
في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةصناعة تقويم محتوى مناهج مهنة   -8- 0

 الطلبة:
 : نتائج إجابات الطلبة في تقويم محتوى مناهج مهنة صناعة األلبسة(56-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعية 
 هل اّتضح لك أّن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 85.5 4.3 1 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 21
 كبيرة 85.5 4.3 1 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 22
 كبيرة 80.7 4.0 5 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 21
 كبيرة 80.7 4.0 5 المهنة؟يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال  21
 كبيرة 79.6 4.0 5 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 21

 كبيرة 79.6 4.0 5 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 26
 كبيرة 79.3 4.0 5 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 1
 كبيرة 78.9 3.9 9 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1
 كبيرة 78.5 3.9 9 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 1

12 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟
 كبيرة 77.5 3.9 9

 كبيرة 76.4 3.8 11 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 22

 كبيرة 76.4 3.8 11 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 12

1 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية 

 اختصاصاتها؟أو 
 كبيرة 72.0 3.6 13
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 كبيرة 70.9 3.5 14 يساعد على اإلبداع؟ 1

 كبيرة 70.9 3.5 14 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

 متوسطة 68.7 3.4 16 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقا ؟ 2

 متوسطة 68.7 3.4 16 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 21

 متوسطة 64.4 3.2 18 في المعلومات النظرية؟يخلو من الحشو  21

 متوسطة 62.2 3.1 19 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6

25 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 59.6 3.0 20

 متوسطة 53.5 2.7 21 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 1

 3.68 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.43 

، من األلبسةصناعة مهنة  مناهجفي  معايير المحتوىأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق 
 .7.6وبمتوسط قدره  ،(56-5)كما في الجدول  وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة،

   .6.67قدره  معياريّ  بانحراف  و 
المطلوبة في محتوى مناهج مهنة  أّن غالبية المعاييروفقا  لهذا الجدول  يرى الطلبة

وانتهاء بالبند ذي  8 المكّررة بدءا  من البند ذي الرتبة ؛صناعة األلبسة محققة بدرجة تقدير كبيرة
بينما كانت البنود الستة األخيرة ضمن درجات تقدير متوسطة، وأول معيارين  ،86المكّررة الرتبة 

 هج كان لهما أكبر درجة وبالتالي أول مرتبة هما:  المحتوى المن
 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين -

 يتناسب مع قدرات المتعّلمين -

 :اآلتيةبينما أدنى المعايير تحققاً كانت هي 

 .ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقا   -

 .يتوافر فيه األشكال الواضحة -

 .المعلومات النظريةيخلو من الحشو في  -

 .يّتسم بدّقة المعلومات -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

 .يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه -
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، إاّل أّن مالحظات الطلبة حول عدم وبالرغم أّن أغلب المعايير محّققة بدرجة كبيرة
النظر في المحتوى الذي رأى فيه  تحّقق بعض المعايير يتطلب من الجهات المسؤولة إعادة

الطلبة أّنه ال يحّقق أهداف التلمذة في مهنة صناعة األلبسة إاّل بدرجة متوسطة، وهذه مالحظة 
الّ  اإلمكانيات الكبيرة التي  م فما الجدوى من نظام التلمذة الصناعّية أمافي غاية األهمية، وا 

القدر الذي ذكره الطلبة؟ كما ذكر الطلبة أّن توضع ألجلها إذا كانت أهدافها ال تتحّقق إال بهذا 
المحتوى ال تتوافر فيه األشكال الواضحة كما يجب، وهذا المأخذ له داللته عند المهنيين إذا 

ة الرسم المهني عندهم، حيث يعتبرونه لغة يتواصلون بها، يتعرفون بها على أبعاد علمنا أهميّ 
 مونها.المنتج، وأجزائه، وعناصر اآلالت التي يستخد

يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة ال  كما لفت الطلبة النظر إلى أّن هذا المحتوى
المحتوى ليتالءم مع الساعات في بالشكل الذي يريحهم، مما يستدعي إّما إعادة النظر  لتدريسه
د مع ة لتتالءم بشكل جيّ لتدريسه، أو إعادة النظر في توزيع ساعات الخطة الدرسيّ  ةالمقرر 

فه. وتبقى ثالث مالحظات تتعّلق بالمحتوى، األولى هي وجود شيء يّمه وك  المحتوى الموجود بك  
يكسب من الحشو في المحتوى والثانية أّنه ال يّتسم بالدقة الكافية، بينما تفيد الثالثة أّنه ال 

 .على حل المشكالت البيئية الكافية المتعلمين القدرة

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  األلبسةناعة تقويم محتوى مناهج مهنة ص -0-0
 المدرسين:

 : نتائج إجابات المدّرسين في تقويم محتوى مناهج مهنة صناعة األلبسة(58-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل تدريسك في نظام التلمذة الصناعية 
 هل اّتضح لك أن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 81.2 4.1 1 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 21
 كبيرة 75.2 3.8 2 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1

 كبيرة 73.9 3.7 3 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 21
 كبيرة 73.9 3.7 3 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 22

12 
فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات  تتوافر

 العملّية؟
 كبيرة 72.1 3.6 6

 كبيرة 71.5 3.6 6 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6

 كبيرة 71.5 3.6 6 المهنة؟يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال  21

 كبيرة 69.1 3.5 8 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 21
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 كبيرة 69.1 3.5 8 مترابط؟تنتظم موضوعاته بشكل منطقي  12

 متوسطة 68.5 3.4 12 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

 متوسطة 68.5 3.4 12 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 1

 متوسطة 68.5 3.4 12 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 26

1 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة 

 الصناعّية أو اختصاصاتها؟
 متوسطة 68.5 3.4 12

 متوسطة 68.5 3.4 12 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 1
 متوسطة 66.1 3.3 15 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 21

 متوسطة 64.2 3.2 17 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقا ؟ 2

 متوسطة 64.2 3.2 17 يساعد على اإلبداع؟ 1
 متوسطة 64.2 3.2 17 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 22
 متوسطة 62.4 3.1 19 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 21

25 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 60.6 3.0 20

 متوسطة 60.6 3.0 20 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 1

الدرجة الكّلّية     3.43 

االنحراف 
معياريّ ال  متوّسطة 

0.27 

، من األلبسةصناعة مهنة  مناهجفي  معايير المحتوىأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق   
 .7.4وبمتوسط قدره  ،(58-5)كما في الجدول  ،متوّسطةوجهة نظر الطلبة، درجة تقدير 

   .6.07قدره  معياريّ  بانحراف  و 

نجد  ،حيث توافر المعايير المطلوبة لمحتوى المناهجبالنظر إلى إجابات المدرسين من و 
على أّن المحتوى  الذي ينّص  ،في المرتبة األولى 81أنهم اتفقوا مع طلبتهم في وضع البند رقم 

ألنهم أدرى بالمحتوى من طلبتهم  ؛دين أكثروكانوا متشدّ  ،يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين
أكثر من نصف البنود يقع ضمن درجات تقدير متوسطة، حينما اعتبروا من وجهة نظرهم أّن 

والتي سون مع طلبتهم وكانت ضمن درجات تقدير متوسطة ومن البنود التي اتفق فيها المدرّ 
 تصف المحتوى بأّنه: 

 يّتسم بحداثة المعلومات. -

 .يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه -
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 يتوافر فيه األشكال الواضحة. -

 .لمذة الصناعية التي ُذكرت سابقا  ُيحّقق أهداف الت -

 .يخلو من الحشو في المعلومات النظرية -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

 ،ّن المدرسين اتفقوا مع طلبتهم في كّل البنود التي وضعوها ضمن درجات تقدير متوسطةإأي 
 :نفسها درجات التقدير المتوسطة ضمن اآلتية، دوزادوا عليها البنو 

 .ُيشّجع على العمل ضمن فريق -

 .يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية -

 .يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل -

 .يساعد على اإلبداع -

 .يتناسب مع قدرات المتعّلمين -

 .يساعد على الّتعلم الذاتي -

على التعّلم الذاتي بالدرجة ساعد تال  اهج أّنهاأكبر نقطة ضعف في محتوى المنإّن 
المطلوبة لجميع المتعلمين، حيث وضعها المدرسون في آخر رتبة، وفي الرتبة نفسها عّد 

بالشكل المطلوب  يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية المدرسون أّن المحتوى ال
 أيضا .

مع  التلمذة الصناعّيةلتقدم التكنولوجي في مهن ل ة المحتوىواكبنتيجة عدم م وتلتقي
 المهني التعليم لمخرجات اإلحصائي المسح( "0667) سورية في التربية وزارة دراسةنتيجة 
، 166، حيث أجاب غالبية أفراد العينة من الخّريجين، وعددهم "العمل سوق ومتطلبات والتقني

 .لباتهعلى أحد األسئلة المفتوحة؛ بضرورة مواكبة المناهج لتطورات سوق العمل ومتط
 مناهج لتطوير أنموذج بناء( "0665)وتلتقي مع ما توّصلت إليه دراسة الكسواني 

 على القائم االقتصاد متطلبات مع يتواءم بما المهني الشامل الثانوي التعليم في المنزلي االقتصاد
تساير ال ومنها تخّصص إنتاج المالبس،  ،الحالية مناهج أنّ من  "األردنية العمل وسوق المعرفة

وال ترتكز إلى الكفايات المؤمل اكتسابها  ،التوجهات المعاصرة في تطوير مناهج التعلم المهني
 .م المهني بشكل عاميللخريج في تخصصات التعل

 والمنظمة والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة دراسة وتلتقي مع ما توّصلت إليه
 المهني الثانوي التعليم مناهج حول مقارنة دراسة( "8117) والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية

 االتجاهات ودراسة الحالية المناهج واقع تحليل ضوء في تطويرها وسبل العربية البالد في والفني
تقادم المعارف والمهارات المتضمنة في المناهج الدراسية وضعف مواكبتها من حيث  ،"العالمية

  نولوجي فيه.لمتطلبات العصر والتقدم التك
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 تقويم التدريس وطرائقه -7
من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -7-8

 الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

 : نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج مهنة صناعة األلبسة(50-5)الجدول

رقم 
 البند

خالل حضورك الدروس النظرّية هل  من
 وجدت أّن المدّرس:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 81.8 4.1 1 يستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 21

1 
تتصف طريقة تدريسه بإتاحة الفرصة للمتعلمين 

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة 81.8 4.1 1

26 
يقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب 

 المتعلمون على أسئلته فورا ؟
 كبيرة 78.2 3.9 3

 كبيرة 78.2 3.9 3 يوّجه المتعلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 22

1 
تناسب طريقة تدريسه المستويات المختلفة 

 للمتعلمين؟
 كبيرة 75.6 3.8 5

 كبيرة 74.2 3.7 8 يسعى إلى تحقيقها؟لديه أهداف مسبقة  1

 كبيرة 74.2 3.7 8 يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 21

22 
يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية 

 فاعلة؟
 كبيرة 74.2 3.7 8

25 
يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب 

 المتعلمين للدرس؟  
 كبيرة 74.2 3.7 8

 كبيرة 74.2 3.7 8 بتخطيط جيد للدرس؟يتمّيز  2

 كبيرة 74.2 3.7 8 يستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

 كبيرة 71.6 3.6 12 يتدّرج في شرحه من السهل إلى الصعب؟ 6

1 
تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 كبيرة 70.2 3.5 13

21 
تدّرب المتعلمين على أساليب  يستخدم طرقا  

 التفكير؟
 متوسطة 65.8 3.3 14
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21 
تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند 

 المتعلمين؟ 
 متوسطة 65.8 3.3 14

 متوسطة 64.7 3.2 16 يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 1

21 
تتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 متوسطة 64.7 3.2 16

5 
يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم 

 كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره؟
 قليلة 41.5 2.1 18

 3.57 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.46 

صناعة مهنة  مناهجفي  معايير التدريس وطرائقهلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط قدره  ،(50-5)كما في الجدول  درجة تقدير كبيرة،، الطلبة، من وجهة نظر األلبسة
  .6.64قدره  معياريّ  بانحراف  و  ،7.57

 في تدريسهم، ذلك أنّ  صفون باألداء الجيدن يتّ يسأّن المدرّ  وفق هذا الجدول يرى الطلبة
 ،87بالرتبة وانتهاء  8 المكّررة بدرجة كبيرة ابتداء بالرتبةتحّققت أغلب معايير التدريس الجيد 

 ولكن هناك أربعة معايير تحققت بدرجة متوسطة وهي حسب ترتيبها: 
 يستخدم طرقا  تدّرب المتعلمين على أساليب التفكير. -
 .تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند المتعلمين -
 .يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس -
 .مختلفةتتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في نشاطات  -

 أّما المعيار الذي لم يتحّقق إاّل بدرجة قليلة فهو:
 .يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره -

ة اعتمادهم في هي قلّ  ،ؤخذ على المدرسين من وجهة نظر الطلبةمالحظة تُ  ّن أهمّ إأي 
س من حيث عرضها ر الوقت على المدرّ علما  أّن هذه التقنيات توفّ  ؛التدريس على تقنيات التعليم

لعمليات  -من خالل أفالم-ة للرسومات، ولنماذج من الرسومات، بل تعرض مشاهد فعليّ 
الخياطة والتفصيل والتطريز وغيرها، عدا االستفادة منها في تدريس اللغة األجنبية، والرسم 

 والمقررات التي تتطلب هذه التقنيات.   
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ثارة  أساليب التفكيرعدم تدريبهم على هو على مدرسيهم كما أّن ما يأخذه الطلبة  وا 
وتكليف الطلبة بالمشاركة في  ،بالشكل المطلوب، وعدم تنويع طرائق التدريس دافعية التعّلم لديهم

 نشاطات مختلفة كما ينبغي. 

من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -7-0
 الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 : نتائج إجابات المدّرسين في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج مهنة صناعة األلبسة  (57-5)الجدول 

رقم 
 البند

بكّل صراحة وموضوعيةّ من خالل تجربتك في 
 التدريس هل:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
سابي الح

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

1 
تتصف طريقة تدريسك بإتاحة الفرصة للمتعّلمين 

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة 90.3 4.5 1

22 
تّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية 

 فاعلة؟
 كبيرة 88.5 4.4 3

 كبيرة 87.3 4.4 3 تتدّرج في شرحك من السهل إلى الصعب؟ 6

25 
تطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب 

 المتعلمين للدرس؟
3 4.4 87.3 

 كبيرة
 

26 
تقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون 

 ؟على أسئلتك فورا  
 كبيرة 86.7 4.3 7

 كبيرة 86.1 4.3 7 تخّطط مسبقا  للدرس بشكل  جيد؟ 2

1 
 تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 86.1 4.3 7

 كبيرة 86.1 4.3 7 تتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 21

 كبيرة 85.5 4.3 7 تستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 21

 كبيرة 83.6 4.2 10 تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين؟ 21

 كبيرة 83.6 4.2 10 لديك أهداف مسبقة تسعى إلى تحقيقها؟ 1

21 
تستخدم طرقا  تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 كبيرة 78.8 3.9 13
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21 
تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في 

 كبيرة 78.8 3.9 13 نشاطات مختلفة؟

1 
تسهم طريقة تدريسك بتعويد المتعّلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 كبيرة 77.6 3.9 13

 كبيرة 76.4 3.8 16 تعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 1

 كبيرة 76.4 3.8 16 توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 22

 كبيرة 75.8 3.8 16 تستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

5 
تعتمد على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغيره في تدريسك؟
 قليلة 38.2 1.9 18

 

 4.03 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.58 

صناعة مهنة  مناهجفي  معايير التدريس وطرائقهلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط قدره  ،(57-5)كما في الجدول  ، درجة تقدير كبيرة،المدّرسين، من وجهة نظر األلبسة
 .6.51قدره  معياريّ  بانحراف  و  ،6667

بدرجة كبيرة إال  ما ذكر من البنود فيما يتعّلق بالتدريس وطرائقه محّقق   عّد المدرسون أنّ 
بدرجة قليلة، وهو البند نفسه الذي وضعه الطلبة في الترتيب  محّقق   فهو البند ذو الرتبة األخيرة

المدرسين في اعتماد تقنيات سين وطلبتهم بتقصير من المدرّ  ا  األخير أيضا ، أي أّن هناك اعتراف
من  ة خبرة المدرس في استخدامها، أوالتعليم في التدريس، ومرّد هذا التقصير قد يكون من قلّ 

ة توفرها في المدرسة، ومعرفة أسباب هذا ية غير المجهزة بالشكل الكافي، أو من قلّ البيئة الصفّ 
 ة في مهنة صناعة األلبسة.التقصير من مهمة القائمين على العملية التعليمية التعّلميّ 

على وجود واقع تدريسي في مهنة صناعة  ،الطلبة ومدرسوهم نها أجاب عممّ  إذا  يستدلّ 
اّل ة االعتماد على تقنيات التعليم، و األلبسة تتحّقق فيه أغلب معايير التدريس الجيد إاّل قلّ  أربعة ا 

  على إجاباتهم.ضمن درجات متوسطة كما ذكر في التعليق  وضعها الطلبة معايير
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 تقويم التدريب: -6
 تقويم التدريب في المدرسة )المنشأة التعليمية(: -6-8
 تقويم التدريب في المدرسة من وجهة نظر الطلبة:  -6-8-8

 : نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في المدرسة لمناهج مهنة صناعة األلبسة(56-5)الجدول 

رقم 
 البند

 خالل تدّربك في المدرسة هل اّتضح لك أّن: من
رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جدا   95.6 4.8 1 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
جدا   كبيرة 90.5 4.5 2  

 كبيرة 86.5 4.3 5 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُين ّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 86.5 4.3 5

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
5 4.3 86.5 

 

 كبيرة
 

1 
منه المدرب تنفيذه المتعلم يتضح لديه ما يطلب 

 تماما ؟
 كبيرة 86.5 4.3 5

21 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 86.5 4.3 5

 كبيرة 86.5 4.3 5 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

21 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة 84.4 4.2 10

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 84.4 4.2 10

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 84.4 4.2 10

1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 84.4 4.1 15
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 كبيرة 84.4 4.1 15 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 84.4 4.1 15

25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 84.4 4.1 15

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 84.4 4.1 15

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 84.4 4.1 15

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 84.4 4.1 15

 كبيرة 80.7 4.0 20 عالية في مجال تخّصصه؟المدّرب ذو كفاءة  21

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 80.7 4.0 20

 كبيرة 80.7 4.0 20 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
23 3.9 78.5 

 

 كبيرة
 

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 78.5 3.9 23

12 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 78.5 3.9 23

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
23 3.9 78.5 

 كبيرة
 

 كبيرة 76.0 3.8 26 المتعلم يأخذ وقتا  كافيا  للتدّرب؟ 22

11 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 76.0 3.8 26
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22 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 74.9 3.7 28

21 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
28 3.7 74.9 

 كبيرة
 

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
30 2.3 46.2 

 
 قليلة

 4.04 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.40 

مهنة  مناهجالمدرسة لفي  معايير التدريب الصحيحلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
وبمتوسط  ،(56-5)كما في الجدول  ، درجة تقدير كبيرة،الطلبة، من وجهة نظر األلبسةصناعة 

 .6.66قدره  معياريّ  بانحراف  و  ،6666قدره 
على وجود واقع تدريبي تتحّقق فيه معايير  (56-5)الجدول  وفق تدل إجابات الطلبة

 :  آلتيينبدرجة كبيرة جدا  في المعيارين او  ،كبيرةالتدريب الصحيح بدرجة 
 .إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها -

 .التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة طريقة تنفيذها -

التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل المدّرب يستخدم تقنيات ": 07إاّل أّن البند 
تالفي هذا ب يتطلّ وضمن درجة تقدير قليلة، و  76، جاء في المرتبة األخيرة "إيضاح في التدريب

ة استخدام تقنيات قلّ  أسبابالقائمين على العملية التدريبية  استقصاءالنقص في الواقع التدريبي 
أم أّن  ؟ة توفرهاأم لقلّ  ؟ة كفاءتهم في استخدامهالقلّ  هين، هل التعليم في التدريب من قبل المدربي

 ؟زة بالشكل المناسب الستخدامهاالبيئة التدريبية غير مجهّ 
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 : فيها تقويم التدريب في المدرسة من وجهة نظر المدربين -6-8-0
 صناعة األلبسة: نتائج إجابات مدربي قطاع التعليم في تقويم التدريب لمناهج (55-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل خبرتك التدريبية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 
 مئوية%

درجة 
 التقدير

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُين ّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جدا   93.9 4.7 3

21 
التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن  األعمال

 كبيرة جدا   93.9 4.7 3 الخّطة التدريبّية المقّررة؟

21 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة جدا   93.9 4.7 3

1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
جدا   كبيرة 93.0 4.7 3  

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة جدا   93.0 4.7 3

 كبيرة جدا   92.2 4.6 7 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة جدا   92.2 4.6 7

 كبيرة جدا   92.2 4.6 7 فيها؟إنارة الورشة مناسبة للعمل  1

 كبيرة جدا   90.4 4.5 10 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

 كبيرة جدا   90.4 4.5 10 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة جدا   90.4 4.5 10

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
13 4.4 88.7 

 

 كبيرة
 

 كبيرة 88.7 4.4 13 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21
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11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 88.7 4.4 13

21 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 87.0 4.3 16

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 87.0 4.3 16

 كبيرة 87.0 4.3 16 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 21

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 84.3 4.2 19

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 84.3 4.2 19

21 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة 84.3 4.2 19

12 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 84.3 4.2 19

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 81.7 4.1 22

12 
نفسه في طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على 

 التدّرب؟
 كبيرة 80.9 4.0 23

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 80.9 4.0 23

1 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تماما ؟
 كبيرة 78.3 3.9 25

11 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 75.7 3.8 26

22 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 72.2 3.6 27
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25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 متوسطة 67.8 3.4 28

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 متوسطة 64.3 3.2 29

 متوسطة 60.0 3.0 30 المتعلم يأخذ وقتا  كافيا  للتدّرب؟ 22

 4.22 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.45 

مهنة  مناهجالمدرسة لفي  معايير التدريب الصحيحلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 6600، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره المدّربين في المدرسة، من وجهة نظر األلبسةصناعة 

 .(55-5)كما في الجدول ، 6.65قدره  معياريّ  بانحراف  و 
وجود الواقع التدريبي الذي  لتزيد تأكيد إجابات طلبتهم على، بينتأتي إجابات المدرّ 

فيما يزيد عن ثلث عدد المعايير  ؛تتوافر فيه معايير التدريب الصحيحة بدرجة كبيرة جدا  
المتعّلق بتقويم التدريب في المدرسة، وبدرجة كبيرة في نصف  (55-5) الموجودة في الجدول

، فقد 76، 01، 01معايير في الرتب عدد المعايير الموجودة في الجدول أيضا ، أّما آخر ثالثة 
 جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة وهي: 

 .بب التدريب مؤّهل للعمل في سوق العملالمتعّلم يتوّقع أّنه بس -
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح  -

 .في التدريب
 .المتعلم يأخذ وقتا  كافيا  للتدّرب -

 ،إّن اقتناع المدربين بأّن طلبتهم غير مّؤهلين بالشكل الكافي للعمل في سوق العمل
 ؛األلبسةصناعة يعّد أحد المؤشرات الكبيرة على ضعف كفاية نظام التلمذة الصناعّية في مهنة 

 ،إذا علمنا أّن الطالب يحظى بفرصتي تدريب صوصا  رغم تحّقق أغلب المعايير التدريبية، وخ
إحداها في المدرسة واألخرى في الشركة المسؤولة عن تدريبه والملتزمة بنظام التلمذة 
الصناعية، مقارنة مع زميله في التعليم المهني العام في المهنة نفسها، الذي ال يتاح له التدريب 

اّل أّي فضل لنظام التلمذة الصناعّية إذا كانت مخرجاته متقاربة ز  يادة إاّل في المدرسة فقط، وا 
أو نقصانا  مع نظام التعليم المهني العام، علما  أّن تكلفة تعليم الطالب في نظام التلمذة 

 التعليم المهني العام.نظام أكبر منها في  هي الصناعّية
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والمالحظة الثانية التي نّوه إليها المدّربون في المدرسة أّنهم ال يستخدمون تقنيات 
ما يؤّكد إجابات طلبتهم لهذا البند، وتدور احتماالت عدم وهذا  ،التعليم إاّل بدرجة متوسطة

أّما المالحظة الثالثة فتشير إلى أّن . استخدامها كما تّم مناقشته في إجابات الطلبة لهذا البند
الطلبة ال يأخذون وقتهم الكافي للتدّرب في المدرسة، وهذا البند جاء ترتيبه في إجابات الطلبة 

جة تقدير كبيرة، أّما عند المدربين في المدرسة فقد جاء في الرتبة ولكن بدر  ،04في الرتبة 
وضمن درجة تقدير متوسطة، مما يلفت النظر إلى أهمّية مراجعة الخطة التدريبية  ،76األخيرة 

 في المدرسة من قبل قطاعي التعليم والعمل، ليأخذ المتعّلم وقته الكافي في التدّرب.  

 (:االقتصادّيةة )المنشأة تقويم التدريب في الشرك -6-0
 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر الطلبة: -6-0-8

 : نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في الشركة لمناهج مهنة صناعة األلبسة(54-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في الشركة هل اّتضح لك أّن:
رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 83.6 4.2 1 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 21

 كبيرة 80.4 4.0 2 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

 كبيرة 76.4 3.8 4 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

1 
تنفيذه المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب 

 تماما ؟
4 3.8 76.4 

 

 كبيرة
 

21 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة 76.4 3.8 4

 كبيرة 76.4 3.8 4 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 15

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 74.2 3.7 8

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 73.8 3.7 8

21 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 73.8 3.7 8
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1 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 72.7 3.6 11

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 71.3 3.6 11

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 71.3 3.6 11

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 70.5 3.5 14

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 70.5 3.5 14

 كبيرة 69.8 3.5 14 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 69.8 3.5 14

5 
المتعّلم أثناء تعليمات السالمة المهنّية ُين ّبُه عليها 

 العمل على اآلالت؟
 متوسطة 68.7 3.4 19

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 متوسطة 68.7 3.4 19

 متوسطة 68.7 3.4 19 المتعلم يأخذ وقتا  كافيا  للتدّرب؟ 22

 متوسطة 68.7 3.4 19 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21

11 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 68.7 3.4 19

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 متوسطة 68.7 3.4 19 ما يريد؟

25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 متوسطة 66.2 3.3 23 سوق العمل؟

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 متوسطة 64.7 3.2 25

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 متوسطة 64.0 3.2 25
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12 

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  
اجتياز مرحلة محّددة من أو مع زمالئه بعد 

 التدّرب؟

 متوسطة 63.3 3.2 25

22 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 61.1 3.1 27

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 متوسطة 61.1 3.1 27

21 
من مخاطر  مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر

 العمل؟
 متوسطة 54.5 2.7 29

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 قليلة 37.5 1.9 30

 3.45 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  متوّسطة 

0.42 

مهنة  مناهجالشركة، لفي  معايير التدريب الصحيحلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 بانحراف  و  7665، وبمتوسط قدره متوّسطة، درجة تقدير الطلبة، من وجهة نظر األلبسةصناعة 
 .(54-5)الجدول ، كما في 6.60قدره  معياريّ 

وجود واقع تدريبي   -في تقويمهم للتدريب في سوق العمل –تكشف إجابات الطلبة 
المدرسة، مقارنة مع إجاباتهم في تقويم التدريب في  ف عن الواقع التدريبي الموجود فيمتخلّ 

ّن حوالي نصف عدد البنود جاء ضمن إبيهم في المدرسة، إذ المدرسة، ومقارنة مع إجابات مدرّ 
وهذه البنود كما جاءت   ،والرتبة األخيرة جاءت ضمن درجة تقدير قليلة ،درجات تقدير متوسطة
 :اآلتيةمرتبة في الجدول هي 

 .المة المهنّية ُين ّبُه عليها المتعّلم أثناء العمل على اآلالتتعليمات الس -

 .طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة للمتعّلمين -

 المتعلم يأخذ وقتا  كافيا  للتدّرب. -

 .المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب -

 بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه. المتعّلم -

 المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح ما يريد. -

 .المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في سوق العمل -
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 .طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين لتنفيذه بطرق متعّددة -

 .لومات النظرّية والمهارات العملّية المرتبطة بهاالمدّرب يحسن الربط بين المع -

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  أو مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة  -
 محّددة من التدّرب.

 نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة. -

 .عليها المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات التي سيتم الشرح -

 .مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل -

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح  -
 .في التدريب

لهذه البنود أّن المدربين غير مؤهلين لتدريب الطلبة وفق ضح من إجابات الطلبة يتّ 
بعون في الغالب إاّل المستويات المختلفة لطلبتهم، وال يتّ طرائق تدريب علمّية، فهم ال يراعون 

هم أسلوبا  واحدا  في شرحهم، وهذا يعكس ضعف قدرتهم في إيصال المعلومات المطلوبة، كما أنّ 
، مّما يعني أّن هذا الربط بين المعلومات النظرّية والمهارات العملّية المرتبطة بها ونيحسنال 

إّنما لديه خبرة بالعمل على اآللة التي  ،هنّية أو تقنية باألساسب قد ال يحمل شهادة مالمدرّ 
ه لديه مثل هذه الشهادة وبطريقة ما، أو أنّ  لها بمجهوده الشخصيّ ب طلبته عليها، وقد حصّ يدرّ 

، ولكن تنقصه الخبرة والمعلومات األلبسةولديه المعلومات التي تؤهله للعمل في مهنة صناعة 
يصال المعلومات بالشكل المطلوب، أو يقوم بالكافية لتدريب الطلبة  غير  بشكل   التدريبوا 

له، أو أّنه غير مّطلع لسبب ما على الخّطة التدريبية المتفق عليها من قطاعي التعليم  مخّطط  
ومن ناحية  ،في الشركة والعمل، أو هو متجاهلها بسبب ضغط العمل من ناحية عمله لإلنتاج

أّنه غير مفّرغ للتدريب، ومثل هذه األمور كان يالحظها الباحث ، بمعنى الطلبة عمله لتدريب
ال المدّرب ة التدريبية أّن ا يزيد تأكيد ضعف األهليّ بنفسه من خالل زياراته لقطاع العمل، وممّ 

إال  يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب
المدّرب ذو كفاءة عالية أّكدوا أّن  الطلبة مع العلم أنّ تيب األخير، بدرجة قليلة، جاءت في التر 

، حيث جاء هذا البند في الرتبة األولى، وضمن درجة تقدير كبيرة، وهذا في مجال تخّصصه
للعملّية التدريبية، إذا لم يعضده اإللمام  غير كاف   شيء مهّم للعملية اإلنتاجّية، وهو شرط الزم  

.بطرائق التدريب ال  مختلفة على نحو  علميٍّ
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 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر المدربين في الشركة:  -6-0-0
 : نتائج إجابات المدّربين في تقويم التدريب في الشركة لمهنة صناعة األلبسة(57-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبّية في نظام التلمذة 
 الصناعية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 88.3 4.4 1 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

21 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
2 4.3 85.0 

 

 كبيرة
 

 
 
 

 كبيرة 83.3 4.2 3 عالية في مجال تخّصصه؟المدّرب ذو كفاءة  21

1 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تماما ؟
5 4.1 81.7 

 

 كبيرة
 

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُين ّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 81.7 4.1 5

 كبيرة 81.7 4.1 5 التدريب؟المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء  15

 كبيرة 80.0 4.0 7 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

21 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 80.0 4.0 7

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 78.3 3.9 9

 كبيرة 78.3 3.9 9 وقتا  كافيا  للتدّرب؟المتعلم يأخذ  22

11 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 76.7 3.8 15

11 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 76.7 3.8 15

1 
عليها في تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

 كبيرة 75.0 3.8 15 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 1
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26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

11 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

11 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 75.0 3.8 15

25 
بسبب التدريب مؤّهل للعمل في  المتعّلم يتوّقع أّنه

 سوق العمل؟
 كبيرة 73.3 3.7 20

12 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
20 3.7 73.3 

 

 كبيرة
 

22 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 71.7 3.6 23

 كبيرة 71.7 3.6 23 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21

16 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 71.7 3.6 23

11 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 71.7 3.6 23

6 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 70.0 3.5 26

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 70.0 3.5 26

21 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 63.3 3.2 28

12 
يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  أو المتعّلم 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 متوسطة 63.3 3.2 28

11 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 قليلة 36.7 1.8 30
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 3.74 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.46 

مهنة  مناهجالشركة لفي  معايير التدريب الصحيحلمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 7676، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره المدّربين في الشركة، من وجهة نظر األلبسةصناعة 

 .(57-5)الجدول ، كما في 6.64قدره  معياريّ  بانحراف  و 
 اآلتية: النقاط الثالثةاتّفقت إجابات المدّربين في الشركة مع طلبتهم في 

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح " -
"، في الرتبة األخيرة وضمن درجة تقدير قليلة، من وجهة نظر المدّربين في في التدريب

 الشركة وطلبتهم.

تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردا  أو مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة  المتعّلم يتابع" -
عند الطلبة،  05عند المدّربين والرتبة  01 المكّررة "، في الرتبةمحّددة من التدّرب

 وضمن درجة تقدير متوّسطة عند كليهما.

عند  01 المكّررة في الرتبة "،مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل" -
 عند الطلبة، وضمن درجة تقدير متوّسطة عند كليهما. 01المدّربين والرتبة 

ستفاد من هذه النتائج ندرة استخدام تقنيات التعليم من قبل مدّربي الشركة، إّما ألّنها ويُ   
غير متوّفرة في الشركة بالشكل المطلوب، أو متوّفرة والمدّرب إّما جاهل  بها أو متجاهل  لها. 

ذلك من مسؤولّية لجان التلمذة الصناعّية المحّلّية في كّل محافظة، والتي تضّم أعضاء وعالج 
وينّوه الباحث إلى قّلة استخدام تقنّيات التعليم في التدريبات العملّية في  من قطاعي التعليم والعمل.

النتائج، وهي قطاعي التعليم والعمل، في التدريبات العملّية وفي الدروس النظرّية، كما أفادت 
  ّصلت إليه دراستا ديب وصيام المذكورتان في الدراسات السابقة.  و تلتقي مع ما ت

، أّن الطالب وبتوافق بين وجهتي نظر الطلبة والمدّربين في الشركة ،همّ مواألمر الثاني ال
 أكان ءسوا ،حتى بعد اجتيازه مرحلة من التدّرب ال يملك القدرة الكافية إلنجاز مشروعه الخاص به

، وهذا أحد المؤّشرات الخطيرة على عدم كفاية التدريب في الشركة، وهذه منفردا  أو مع زمالئه
النتيجة تضع الباحث أمام عّدة تساؤالت، هل الشركة مقّصرة في التدريب، وهل مدّربوها ال 

ساليبه، يقومون بواجبهم بالشكل المطلوب، أم أّن المدّربون تنقصهم الخبرة في طرق التدريب وأ
كما لو أّنه أحد عّمالها، أم تستخدمه  وهل الشركة تكّلف كّل طالب بإنجاز جزء من المنتج فقط

نعم عن كل الباحث أّن اإلجابة هي  وقد الحظألغراضها الخاّصة والتي ال عالقة لها بالمنهاج. 
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؛ بالتدريب في الشركةعن األسئلة المفتوحة والتي تتعّلق الطلبة إجابات  هذه األسئلة من خالل
  .والتي سيأتي ذكرها فيما بعد

ثالث هذه األمور فيتعّلق بالسالمة المهنّية حيث اتفق المدّربون وطلبتهم على وضع  أّما
" ضمن درجة تقدير متوسطة، ما مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العملالبند "
الموضوع، وأّما غيرها قد يكون مقّصرا ، حيث  أّن بعض الشركات قد تكون غير مقّصرة بهذايعني 

جاءت درجة المتوسط للجميع ضمن درجة تقدير متوّسطة، وربما قد تكون الشركات بنفس سوّية 
 .       التقصير، واألمر ميسور  تالفيه من قبل الشركة، لذا ينبغي معالجة هذا األمر من قبلها

التقويم في الدروس النظرية في نظام التلمذة  من ناحية األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -5
 الصناعية. 

من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -5-8
 التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

 األلبسة: نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم في الدروس النظرّية لمناهج صناعة (51-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات المتنوعة التي تقدمت لها 
في المقّررات الدراسّية النظرية هل اّتضح لك 

 أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

21 
أسئلة االختبار تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في 

 الدراسة؟
 كبيرة 83.6 4.2 1

1 
االختبارات الحالّية وسيلة جّيدة لكشف مواهب 

 المتعّلمين؟
2 4.1 82.5 

 كبيرة
 

 كبيرة 80.4 4.0 4 أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج؟ 1

1 
أسئلة االختبارات تتناسب مع الزمن المخّصص 

 لها؟
4 4.0 80.4 

 

 كبيرة
 

 كبيرة 80.4 4.0 4 أسئلة االختبارات خالية من األخطاء؟ 1
 كبيرة 78.2 3.9 6 أسئلة االختبارات واضحة الصياغة؟ 1

6 
المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات الكتابية مثل 

 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات،...
 كبيرة 76.4 3.8 7

2 
أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 76.4 3.8 7

5 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي؟
 متوسطة 66.5 3.3 9
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1 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس السابق؟
 متوسطة 62.2 3.1 10

 متوسطة 62.2 3.1 10 اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار؟ 22

22 
أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو 

 اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 54.9 2.7 12

 3.67 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.49 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في الدروس النظرّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 بانحراف  و  7647، وبمتوسط قدره كبيرة، درجة تقدير الطلبة، من وجهة نظر األلبسةصناعة مهنة 
 .(51-5)الجدول كما في  ،6.61قدره  معياريّ 

من ناحية التقويم في  األلبسةصناعة أخذ ثلثا عدد البنود المتعلقة بتقويم مناهج مهنة 
بيرة، أّما الثلث اآلخر فقد أخذ درجات الدروس النظرية من وجهة نظر الطلبة درجات تقدير ك

 تقدير متوسطة وهي حسب ترتيب متوسطات درجاتها الحسابية تنازليا  كما يلي:
 .المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي -
 .يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس السابق المدرس -
 .اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار -
 .أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية -

ال يقوم باالختبارات  سلمدرّ ا أنّ قد يكون سببها  ،التغذية الراجعةفي إذا  هناك مشكلة 
عطى يُ  م اللمتعلّ ا أنّ  وأ للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس السابق والدرس الحالي،الكافية 

 .ليعرف مدى تقدمه ومدى تراجعه ،اإلجابات الصحيحة مباشرة بعد كّل اختبار

د الوجداني ال يلقى ودرجة تقدير متوسطة، فيدل أّن البع 80أّما البند الذي أخذ الرتبة األخيرة 
إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما االهتمام الكافي في االختبارات من قبل المدرسين، من حيث 

  .يتعّلق بالتلمذة الصناعّية
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من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -5-0
 التلمذة الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 لصناعة األلبسة: نتائج إجابات المدّرسين في تقويم التقويم في الدروس النظرّية (51-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل تجربتك التدريسّية في نظام التلمذة 
االختبارات  الصناعّية هل اّتضح لك أنّ 

 بأنواعها المختلفة تّتصف بأّنها:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
درجة 

 التقدير

 كبيرة 88.5 4.4 1 تتناسب مع الزمن المخّصص لها؟ 1
 كبيرة 88.5 4.4 1 واضحة الصياغة؟ 1

 
 

 كبيرة 86.1 4.3 3 خالية من األخطاء؟ 1
 كبيرة 81.2 4.1 4 شاملة لمحتويات المنهاج؟ 1

 

6 
 متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل

 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات...
 كبيرة 81.2 4.1 4

2 
تتناسب أسئلتها مع المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 80.0 4.0 6

5 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين 

 للدرس الحالي؟
 كبيرة 78.2 3.9 7

22 
باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما  تدعم

 كان نوعها مباشرة؟
 كبيرة 78.2 3.9 7

 كبيرة 75.2 3.8 9 تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في الدراسة؟ 21

1 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين 

 للدرس السابق؟
 كبيرة 74.5 3.7 10

 كبيرة 72.7 3.6 11 وسيلة جّيدة الكتشاف مواهب المتعّلمين؟ 1

22 
تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق 

 بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 63.6 3.2 12

 3.95 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.35 
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 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في الدروس النظرّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
 7615، وبمتوسط قدره كبيرة، درجة تقدير المدّرسين، من وجهة نظر األلبسةصناعة مهنة 

 .(51-5)الجدول ، كما في 6.75قدره  معياريّ  بانحراف  و 
من ناحية  ،األلبسةسون أّن البنود التي تتعّلق بتقويم مناهج مهنة صناعة يرى المدرّ 

ماعدا البند الذي اتفقوا فيه بالرتبة ودرجة  ،كّلها محّققة بدرجة كبيرة ،التقويم في الدروس النظرية
، مما يؤّكد إجابات طلبتهم من هذه الناحية 80جاء في المرتبة األخيرة  إذ ،التقدير مع طلبتهم

 في عدم اهتمامهم الكافي بالجانب الوجداني في االختبارات.  

لية في نظام التلمذة من ناحية التقويم في التدريبات العم األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -4
 الصناعية:

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -4-8
 في المدرسة )المنشأة التعليمية(: التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة

  لصناعة األلبسة: نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المدرسة (46-5)الجدول 

رقم  
 البند

من خالل االختبارات العملّية في كّل من 
 المدرسة والشركة المدّربة هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 88.4 4.4 1

 كبيرة 85.8 4.3 2 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26
 
 

 كبيرة 84.0 4.2 3 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 من خطوات تنفيذه؟ خطوة
3 4.2 84.0 

 

 كبيرة
 

 كبيرة 81.8 4.1 6 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 21

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 81.5 4.1 6

 كبيرة 81.5 4.1 6 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22

25 
تقيس قدرات المتعّلم العلمّية  االختبارات العملية

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 80.4 4.0 8
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21 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 كبيرة 73.8 3.7 9

؟ 22  كبيرة 72.7 3.6 10 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 
 
 1 

ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات
 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟

 كبيرة 70.9 3.5 12

 كبيرة 70.9 3.5 12 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5
 

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 كبيرة 70.9 3.5 12

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 65.8 3.3 14

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 متوسطة 64.4 3.2 15

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 64.4 3.2 15

 3.81 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.40 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
، وبمتوسط قدره كبيرة، درجة تقدير الطلبة، من وجهة نظر في المدرسة األلبسةصناعة مهنة 
 .(46-5)الجدول ، كما في 6666قدره  معياريّ  بانحراف  و  7618

من ناحية التقويم في التدريبات  األلبسةيرى الطلبة أّن معايير تقويم مناهج مهنة صناعة 
فهي ضمن درجات تقدير  اآلتية؛ماعدا المعايير الثالثة  ،العملية محّققة بدرجات تقدير كبيرة

 متوسطة: 
 .بقواعد السالمة المهنّيةهناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم  -
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -

 .الصحيح
 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

التي قد ال يعيرها المدربون األهمّية نفسها التي  ،وليس من الصعوبة االلتزام بهذه المعايير
يعيرونها لبقية المعايير األخرى، إذ قد يكون اهتمام المدربين باألمور المهارية لتنفيذ التمرين، 
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على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية، وعلى إعادة الُعدد المستخدمة ولكن وضع درجات 
، وعلى حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين ،حأثناء العمل إلى مكانها الصحي

 يفيد المتعّلم في حياته المهنّية المستقبلّية، ألّنه لوال محاسبته على هذه األمور، ما زاد اهتمامه بها.

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -4-0
  عية من وجهة نظر المدربين في المدرسة )المنشأة التعليمية(:التلمذة الصنا

 نتائج إجابات المدّربين في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المدرسة :(48-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في قطاع التعليم هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 93.9 4.7 1

 كبيرة 92.2 4.6 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22
 
 

 كبيرة 92.2 4.6 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 21

21 
العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ االختبارات 

 90.4 4.5 4 التمرين؟

 

 كبيرة
 

 كبيرة 88.7 4.4 5 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26

 كبيرة 83.5 4.2 6 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

 كبيرة 82.6 4.1 8 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 82.6 4.1 8

25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 82.6 4.1 8

21 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
8 4.1 82.6 

 
 كبيرة

 
 

؟ 22  كبيرة 73.0 3.7 11 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
12 3.5 69.6 

 

 كبيرة
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1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 68.7 3.4 13

1 
ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد  هناك درجات

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 متوسطة 64.3 3.2 14

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 62.6 3.1 15

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

 3.96 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.55 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
، كبيرة، درجة تقدير المدّربين في المدرسة، من وجهة نظر في المدرسة األلبسةصناعة مهنة 

 .(48-5)الجدول  كما في ،6655قدره  معياريّ  بانحراف  و  7614وبمتوسط قدره 
 ،محققة بدرجة كبيرة -وبالتحديد ثالثة أرباع عددها –بون أّن أغلب البنود يرى المدرّ 

 : اآلتيةبينما الربع األخير متحّقق ضمن درجات تقدير متوسطة، وهذه البنود حسب ترتيبها هي 
 .ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية هناك درجات -
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -

 .الصحيح
 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -
 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

إذا  اتفق المدربون في المدرسة مع طلبتهم في وضع هذه البنود ضمن درجات تقدير 
، الذي وضعه الطلبة هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد :متوسطة، ما عدا البند

، بينما كانت في إجابات المدربين 80أقرب للمتوسطة وبرتبة  ،ضمن درجة تقدير كبيرة حّدّية
بعدا  وجدانيا   شفتك ،، وهذه البنود األربعة ومن ضمنها المحافظة على اآلالت والعدد85برتبة 

  يجب مراعاته والمحاسبة عليه في عملّية تقويم التدريب.

دريبات العملية في نظام التلمذة من ناحية التقويم في الت األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -4-7
 في الشركة المدربة )المنشأة االقتصادّية(: الصناعية من وجهة نظر الطلبة
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 : نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركة لصناعة األلبسة(40-5) الجدول

رقم 
 البند

خالل االختبارات العملّية في الشركة المدّربة  من
 هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 78.9 3.9 1

 كبيرة 74.5 3.7 4 الحياة العملّية؟التمارين المنّفذة ذات فائدة في  1
 
 

 كبيرة 74.2 3.7 4 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 21

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل خطوة 

 من خطوات تنفيذه؟
4 3.7 73.8 

 

 كبيرة
 

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 73.8 3.7 4

 كبيرة 73.8 3.7 4 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22

؟ 22  كبيرة 72.7 3.6 7 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 
 متوسطة 67.6 3.4 8 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26
 متوسطة 63.3 3.2 9 وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه؟ 21

25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 62.5 3.1 10

 متوسطة 62.5 3.1 10 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

 متوسطة 58.2 2.9 12 هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد؟ 6

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان  هناك درجات

 العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 53.1 2.7 13

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 52.0 2.6 14

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 52.0 2.6 14

1 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 قليلة 47.6 2.4 16

 3.25 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  ةمتوّسط 

0.49 
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 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق أخذت الدرجة الكلّية 
، وبمتوسط قدره متوّسطة، درجة تقدير الطلبة، من وجهة نظر في الشركة األلبسةصناعة مهنة 
 .(40-5)الجدول ، كما في 6661قدره  معياريّ  بانحراف  و  7605

 1درجات تقدير كبيرة، بينما أخذت الرتب من  7وحتى الرتبة  8أخذت البنود من الرتبة 
درجات تقدير متوسطة أي ما يعادل نصف عدد البنود وجاءت الرتبة األخيرة  مكّرر 86وحتى 

 ضمن درجة تقدير قليلة.
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما البند الذي جاء في الرتبة األولى على أّن  ينّص 

، وهذا متوّقع ألّن الطالب يتدرب في سوق العمل على النماذج التي هو موجود في سوق العمل
التمارين المنّفذة ذات فائدة في وجاء في الرتبة التي تليها أّن  تنتجها الشركة لبيعها للمستهلك.

، وهذه الرتبة تأتي مؤّكدة لما سبق تفسيره في البند السابق من أّن الطالب يتدّرب الحياة العملّية
 على تنفيذ المنتج الذي سيتّم طرحه في السوق من أجل المستهلك. 

 التي أخذت درجات تقدير متوسطة فهي:  أّما البنود
 .ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم -

 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

 .االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 .طى للمحافظة على اآلالت والُعددهناك درجات ُتع -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -

 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

هذه البنود التي أخذت درجات تقدير متوسطة تساوي نصف عدد البنود فيما أّن ما ب
ذلك يعني ضعف كفاية  فإنّ  ؛يخّص تقويم مناهج صناعة األلبسة من ناحية تقويم التدريب

ب من ناحية التقويم، من حيث اّطالعه على أساليب التقويم، ومعرفة الجوانب التي يجب المدرّ 
زيع الدرجات على هذه الجوانب بشكل مناسب، وهذا متوقع من مدّرب أن يتعّلق بها التقويم، وتو 

ويكّلف طلبته بأعمال تخدم الشركة المدربة  ،غير متفّرغ للتدريب بحيث يقوم باإلنتاج من جهة
من جهة ثانية، وتعطى الدرجات من دون التزام بمعايير محّددة، وعلى افتراض أّن المدّرب يحمل 

ّرب عليه فهي شهادة مهنّية أو تقنّية، فهو في هذه الحالة لم يتلق شهادة في المجال الذي يد
بين وعلى هذا فإن إخضاع المدرّ  ؛رق التدريب وال عن أساليب القياس والتقويمالمعلومات عن طُ 
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لتالفى هذا  ؛يبقى من مهّمة قطاعي التعليم والعمل للدورات التأهيلّية في نظام التلمذة الصناعّية
 أساليب التدريب وقياسه وتقويمه.        النقص في معرفة 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى : ويأتي البند

، في المرتبة األخيرة وضمن درجة تقدير قليلة، وأيضا  قد يكون سبب ذلك جهل مكانها الصحيح
 دخل في التقويم.المدّرب بأّن هذا مّما ينبغي أن يحاسب عليه الطالب وي

والوصول إلى هذه النتائج التي كشف عنها الطلبة من وجهة نظرهم يدّل على عدم 
وضع معايير تدريبّية وتقويمّية ُيحاسب عليها المتدّرب تخضع لموافقة قطاعي التعليم والعمل، أو 

 هي موجودة وال ُيعمل بها وال ُيحاسب أحد  عليها. 

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  األلبسةتقويم مناهج مهنة صناعة  -4-6
 المدربين في الشركة )المنشأة االقتصادية(:  التلمذة الصناعية من وجهة نظر

 : نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركة(47-5) الجدول

رقم 
 البند

خالل خبرتك التدريبية في نظام التلمذة  من
 الصناعّية هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 88.3 4.4 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 21

 كبيرة 85.0 4.3 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22
 
 كبيرة 85.0 4.3 2 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26 

1 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
4 4.2 83.3 

 

 كبيرة
 

 كبيرة 81.7 4.1 5 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 80.0 4.0 6

؟ 22  كبيرة 78.3 3.9 7 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

 كبيرة 75.0 3.8 8 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 1

25 
تقيس قدرات المتعّلم العلمّية  االختبارات العملية

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
9 3.7 73.3 

 كبيرة
 
 

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 71.7 3.6 10
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 70.0 3.5 11 هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد؟ 6
 

 كبيرة
 

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 70.0 3.5 11

 متوسطة 66.7 3.3 14 وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه؟ 21

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان 

 العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 66.7 3.3 14

1 
ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد  هناك درجات

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 متوسطة 66.7 3.3 14

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

 3.74 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
معياريّ ال  كبيرة 

0.41 

 مناهجلمعايير التقويم الصحيح في التدريبات العملّية لمدى تحّقق الدرجة الكلّية  أخذت
، كبيرة، درجة تقدير المدّربين في الشركة، من وجهة نظر في الشركة األلبسةصناعة مهنة 

 .(47-5)الجدول كما في ، 6668قدره  معياريّ  بانحراف  و  7676وبمتوسط قدره 
 مكّرر 88وحتى  8يؤخذ من إجابات المدربين في سوق العمل أّن البنود من الرتبة 

المواد الالزمة لتنفيذ التمرين وجاء في الترتيب األول أّن  ،جاءت ضمن درجات تقدير كبيرة
، وهما أمران ال غنى عنهما المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية ، وفي الترتيب الذي يليه أنّ متوّفرة

ر المواد بالشكل الكافي إلجراء اختبارات التدريبات العملية اختبارات التدريبات العملّية، وتوفّ  في
ة على توفير هذه ة على أهلّية الشركة المدّربة من حيث قدرتها الماديّ همّ ميعّد أحد المؤشرات ال

 المواد.
 تمثل ربع البنود ،ضمن درجات تقدير متوسطة 84وحتى الرتبة  86كما تأتي البنود من الرتبة 

 :اآلتيةوهي البنود األربعة 
 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -
 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -

 .الصحيح
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 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

هم زادوا ولكنّ  ؛وهذه البنود األربعة مدرجة في إجابات الطلبة ضمن درجات تقدير متوسطة وقليلة
 عليها بنودا  وضعوها ضمن درجات تقدير متوسطة هي:

 .ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم -

 .ت العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمريناالختبارا -

 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل. -

 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

 ومن الجدير بالذكر أن البندين التاليين:

 .االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ التمرين -

ن جاءا ضمن درجتي تقدير كبيرة ضمن إجابات المدربين في سوق العمل هما أخذا لكنّ  ،وا 
دان على أهمّيتهما تأخرا في الرتبة لصالح ما ، وهذا البن86، 1الرتبتين التاليتين على التوالي، 

سبقهما من البنود، مّما يزيد التأكيد على أهّمية إطالع المدربين على أساليب القياس والتقويم، 
 وزيادة أهلّيتهم فيها.
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  المفتوحة سئلةاأل عن اإلجابة جئاتن 
 عنقام الباحث بتفريغ إجابات الطلبة والمعنيين بالدراسة من قطاعي التعليم والعمل 

في نظام  صناعة األلبسةمهنة  مناهج في تطوير بغّية تعّرف وجهات نظرهم ؛األسئلة المفتوحة
 كما صناعة األلبسةعلما  أّن عدد أفراد عينة مهنة  ،التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية

( 07( للمدّرسين، و)77( للطلبة، و)40في فصل إجراءات البحث هي: ) (8-6في الجدول ) ورد
هم وفق المجاالت اآلتية إجابات على وحصل ؛في قطاع العمل (80للمدّربين في قطاع التعليم، و)

  :ووفق الترتيب التنازلي للتكرارات والنسب المئوية
  مجال األهداف:  -1

 األلبسةصناعة أوال : طلبة 
(: هؤؤل برأيؤؤك هنؤؤاك أهؤداف  يجؤؤب أن تحّققهؤؤا منؤؤاهج التلمؤذة الصؤؤناعية غيؤؤر التؤؤي ذكؤؤرت 8) سؤؤال

 سابقا ؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها:
  %(45( ونسبة )66) بتكرار: تمكين المتعّلم من القص على المقص الكهربائي. -1
 %(50( ونسبة )70) بتكرار: تأمين فرص عمل للخريج. -2

 (: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها:0) سؤال
 %(74( ونسبة )67) بتكرار: طول فترة الدوام في المدرسة. -1

واستثماره في مجال المهنة ال فؤي المدرسؤة وال فؤي الشؤركة؛ لعؤدم  عدم استخدام الحاسوب -2
  %(77( ونسبة )65) بتكرار: توفر برامج حاسوبّية تتعّلق بمهنة صناعة األلبسة.

( ونسؤبة 66) بتكؤرار: عدم التناسب بين ما هو موجود في سوق العمؤل والمنهؤاج الموضؤوع. -.
(78)% 

 عدم وجود معهد أو كلّية لمتابعة التحصيل في نفس المهنة بعؤد الحصؤول علؤى الثانوّيؤة. -4
 %(48( ونسبة )71) بتكرار:

 %(51( ونسبة )74) بتكرار: ضعف مقرر اللغة اإلنكليزّية. -5

 %(57( ونسبة )77) بتكرار: ة اهتمام المتعلمين.قلّ  -6

( ونسؤبة 08) بتكؤرار: عدم توفر الراحة النفسّية والجسدّية للعامل المتعّلم أحيانا  أثنؤاء العمؤل. -7
(76)% 

 األلبسة صناعةثانيا : مدرسو 
(: هؤؤل برأيؤؤك هنؤؤاك أهؤداف  يجؤؤب أن تحّققهؤؤا منؤؤاهج التلمؤذة الصؤؤناعية غيؤؤر التؤؤي ذكؤؤرت 8) سؤؤال

 سابقا ؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها:
 %(10( ونسبة )07) بتكرار: تمكين الطلبة من تعّلم التصميم باستخدام الحاسوب. -8

 %(48( ونسبة )06) بتكرار: تمكين الطلبة من ممارسة األعمال اليدوّية المتعّلقة بالمهنة. -0



 000 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

 (: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها:0) سؤال
المهنؤة ونؤوع العمؤل، باإلضؤافة  ةعدم تطوير المناهج من الناحية النظريؤة لتتوافؤق مؤع طبيعؤ -1

تقان المصطلحات األساسية.إلى الربط بين النّ   %(71( ونسبة )04) بتكرار: ظري والعملي، وا 

 %(74( ونسبة )05) بتكرار: ضعف المناهج النظرية وقصور معلوماتها وتطبيقها في العمل. -2

عدم وجود الوعي الكؤافي بنظؤام التلمؤذة الصؤناعّية )التعلؤيم المؤزدوج( وأهميتؤه حتؤى مؤن قبؤل  -.
 %(77( ونسبة )06) بتكرار: العاملين فيه ومن قبل الطلبة وذويهم.

لتدريسؤؤّية والتدريبّيؤؤة فؤؤي قطؤؤاعي التعلؤؤيم والعمؤؤل بهؤؤذه عؤؤدم معرفؤؤة القؤؤائمين علؤؤى األعمؤؤال ا -4
 %(76( ونسبة )07) بتكرار: األهداف بالشكل المقبول.

اإلهمؤؤال مؤؤن قبؤؤل الطلبؤؤة ألنهؤؤم يعتقؤؤدون أن المنهؤؤاج الؤؤذي يدرسؤؤونه أقؤؤل قيمؤؤة مؤؤن المنهؤؤاج  -5
 %(76( ونسبة )07) بتكرار: العام ببقية المدارس العامة.

( ونسؤؤؤبة 00) بتكؤؤؤرار: اإلنكليزيؤؤؤة وهؤؤؤذا عائؤؤؤد مؤؤؤن بدايؤؤؤة تأسيسؤؤؤهم بهؤؤؤا.ضؤؤؤعف الطلبؤؤؤة باللغؤؤؤة  -6
(47)% 

( 08) بتكؤؤرار: عؤؤدم وجؤؤود المنؤؤاهج المناسؤؤبة وعؤؤدم تشؤؤجيع الطلبؤؤة علؤؤى متابعؤؤة هؤؤذه المهنؤؤة. -7
 %(46ونسبة )

ضؤؤعف التؤؤزام القؤؤائمين علؤؤى األعمؤؤال التدريسؤؤّية والتدريبّيؤؤة فؤؤي قطؤؤاعي التعلؤؤيم والعمؤؤل فؤؤي  -.
 %(51( ونسبة )81) بتكرار:داف في حال معرفتهم بها. تحقيق هذه األه

 األلبسة في المدرسة: صناعة ثالثا : مدربو
(: هؤؤل برأيؤؤك هنؤؤاك أهؤداف  يجؤؤب أن تحّققهؤؤا منؤؤاهج التلمؤذة الصؤؤناعية غيؤؤر التؤؤي ذكؤؤرت 8) سؤؤال

 سابقا ؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها:
بالنسبة لأللبسة مثل /القطن/ غير موجود في المناهج، والمعامل الملتزمؤة بؤالتعليم  التنوع -1

المؤؤزدوج )التلمؤؤذة الصؤؤناعية( يغلؤؤب عليهؤؤا العمؤؤل بؤؤالقطن ولمواكبؤؤة السؤؤوق يجؤؤب إدخؤؤال 
   %(71( ونسبة )81) بتكرار:القطن في المناهج، من رسم قالب وخياطة نماذج. 

( ونسؤبة 87) بتكؤرار: حتياجؤات سؤوق العمؤل ومتطلباتؤه.ربط منهاج مهنة صناعة األلبسة با -2
(76)% 

 %(48( ونسبة )86) بتكرار: أن تكون المخّططات صحيحة وخالية من األخطاء. -.

( 87) بتكرار: إنتاج عدد من الموديالت من قبل الطالب اعتمادا  على نفسه دون مساعدة. -4
 %(57ونسبة )

   %(61( ونسبة )88) بتكرار: إنشاء مشاريع صغيرة من قبل الخريجين. -5

 (: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها:0) سؤال
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انتساب الطالب لهذا النؤوع مؤن التعلؤيم عؤن عؤدم رغبؤة، وفقؤط ألّنؤه المجؤال المتؤاح لتعّلمؤه  -1
 %(71( ونسبة )81) بتكرار: وفقا  لدرجاته في شهادة التعليم األساسي.

من خالل أربعة حصص باألسؤبوع ال يحقّؤق ففترة التدريب بالنسبة لحصص العملي قليلة  -2
  %(71( ونسبة )81) بتكرار: الطالب غايته بالشكل األمثل.

( 87) بتكؤؤؤرار: عؤؤؤدم وجؤؤؤود حصؤؤؤص صؤؤؤيانة آالت لتؤؤؤدريب الطالؤؤؤب علؤؤؤى أعمؤؤؤال الصؤؤؤيانة. -.
 %(76ونسبة )

( ونسؤبة 84) بتكؤرار: مواكبؤة لسؤوق العمؤل. عدم المرونة في منؤاهج التعلؤيم المؤزدوج لجعلهؤا -4
(76)% 

منهما  عدم التنسيق بين المنهاج المدرسي والخّطة الموضوعة في الشركة بحيث يتّمم كلّ  -5
  %(76( ونسبة )84) بتكرار: اآلخر.

اقتصؤؤار فتؤؤرة التؤؤدريب فؤؤي الثانويؤؤة علؤؤى أربعؤؤة سؤؤاعات أسؤؤبوعّيا  بؤؤين رسؤؤم قالؤؤب وتؤؤدريب  -6
( ونسؤؤؤبة 84) بتكؤؤؤرار: المؤؤؤدرب اإللمؤؤؤام بكؤؤؤل األهؤؤؤداف المؤؤؤذكورة.ا يصؤؤؤعب علؤؤؤى مّمؤؤؤ يعملؤؤؤ

(76)% 

 %(45( ونسبة )85) بتكرار: عدم التزام صاحب العمل بتدريب الطلبة بشكل جّيد. -7

الكتؤؤؤب التؤؤؤؤي يؤؤؤتم تدريسؤؤؤؤها فؤؤؤؤي المقؤؤؤّررات العملّيؤؤؤؤة ليسؤؤؤؤت مرجعؤؤؤا  ال للطالؤؤؤؤب وال للمؤؤؤؤدّرب  -.
 %(48( ونسبة )86) بتكرار: وبالتالي عدم االستفادة المطلوبة من المحتوى.

 %(48( ونسبة )86) بتكرار: عدم وجود خطة عمل تدريبية واضحة. -9

 %(57( ونسبة )87) بتكرار: والتعّلم. لضعف رغبة الطالب بالقيام بالعم -11

  %(57( ونسبة )87) بتكرار: عدم مشاركة سوق العمل بوضع المناهج بشكل فعال. -11

 %(50ونسبة )( 80) بتكرار: ضعف المادة العلمّية. -12

 %(67( ونسبة )86) بتكرار: أسلوب التدريس والتدريب. -.1

 بتكؤرار: عدم تجريب المخّططات بشكل فعال وعدم مشاركة سوق العمل أثناء التجريؤب. -14
 %(71( ونسبة )1)

عؤؤدم المرونؤؤة مؤؤن قبؤؤل القؤؤائمين علؤؤى مشؤؤروع التلمؤؤذة الصؤؤناعّية )التعلؤؤيم المؤؤزدوج( فؤؤي  -15
  %(75( ونسبة )1) بتكرار: ع.تنفيذ ما يحّقق تطوير المشرو 

غتؤؤين العربيؤؤة واإلنكليزّيؤؤة، وهؤؤذا الضؤؤعف عائؤؤد لتؤؤراجعهم الدراسؤؤي ضؤؤعف الطلبؤؤة فؤؤي اللّ  -16
( 1) بتكؤرار: (.التعليم المؤزدوج) التلمذة الصناعّية في السنوات السابقة قبل االنتساب لنظام

 %(75ونسبة )
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 :في سوق العمل األلبسةصناعة  بورابعا  مدرّ 
كؤؤرت (: هؤؤل برأيؤؤك هنؤؤاك أهؤداف  يجؤؤب أن تحّققهؤؤا منؤؤاهج التلمؤذة الصؤؤناعية غيؤؤر التؤؤي ذُ 8) سؤؤال

 إذا كان الجواب نعم اذكرها سابقا ؟ 
منشأة صناعّية تتعّلق بمهنته كأن يكؤون مؤدير  اإلدارة فيتأهيل المتعّلم ليكون قادرا  على  -8

 %(77( ونسبة )6) بتكرار:إنتاج أو مدير مصنع أو رئيس قسم. 

 (: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها؟0) سؤال
تكليؤف مؤدّربين غيؤؤر مفؤّرغين للتؤدريب فؤؤي الشؤركة مّمؤا يجعؤؤل الطلبؤة المتؤدّربين معّرضؤؤين  -1

 %(75( ونسبة )1) بتكرار: لإلهمال والتراجع.

( ونسؤؤؤبة 1) بتكؤؤؤرار: ضؤؤؤعف إمكانيؤؤؤات الشؤؤؤركة فؤؤؤي اسؤؤؤتيعاب عؤؤؤدد الطلبؤؤؤة المرسؤؤؤلين إليهؤؤؤا. -2
(47)% 

 %(47( ونسبة )1) بتكرار: ضعف التنسيق بين قطاعي التعليم والعمل. -.

 %(51( ونسبة )7) بتكرار: ضعف المنهاج. -4

(، حيؤث أّن التعلؤيم المؤزدوج)التلمؤذة الصؤناعّية األفكار المترّسؤخة فؤي المجتمؤع عؤن نظؤام  -5
الصناعّية، وانتساب الطلبة الطالب الضعيف ال يوجد سبيل لتعّلمه إال في مدرسة التلمذة 

 %(51( ونسبة )7) بتكرار: لهذا النوع من التعليم عن عدم قناعة.

 %(68( ونسبة )5) بتكرار: عدم التعريف عن هذا النوع من التعليم في وسائل اإلعالم. -6

 %(77( ونسبة )6) بتكرار: ضعف اإلدارة. -7

أشؤؤؤخاص متفؤؤؤّرغين لهؤؤؤذا النظؤؤؤام  الترّهؤؤؤل اإلداري فؤؤؤي نظؤؤؤام التعلؤؤؤيم المؤؤؤزدوج وعؤؤؤدم وضؤؤؤع -.
 %(77( ونسبة )6) بتكرار: والتغّير الدائم لهذا الطاقم.

  مجال المحتوى: -0
 األلبسة صناعةأوال : طلبة 

(: هل لديك مقترحات تساعد على تطوير محتوى المقؤررات التؤي درسؤتها سؤواء باإلضؤافة 8) سؤال
 عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها.

 إذا كنت ترغب بإضافة مقّررات جديدة إضافة إلى ما درسته فاذكرها واذكر السبب:  - أ
إضؤؤؤافة مقؤؤؤرر للحاسؤؤؤوب يخؤؤؤدم المهنؤؤؤة وخاصؤؤؤة فيمؤؤؤا يتعلّؤؤؤق بأعمؤؤؤال التصؤؤؤميم واألعمؤؤؤال  -1

 %(76( ونسبة )64) بتكرار: األخرى المتعّلقة بالمنهاج.

 واكبؤة آخؤر التطؤورات.الحديثؤة مؤن أجؤل م جتعّلم سحب القالؤب علؤى الحاسؤوب مؤع البؤرام -2
 %(78( ونسبة )66) بتكرار:
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إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤؤب بإضؤؤؤافة موضؤؤؤؤوعات محؤؤؤؤّددة أو أجؤؤؤزاء منهؤؤؤؤا فؤؤؤؤي أّي مقؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤؤا واذكؤؤؤؤر  - ب
 السبب: 
 %(76( ونسبة )64) بتكرار: إضافة موضوعات تتعّلق بالتصميم. -1

اطّؤؤالع الطلبؤؤة علؤؤى بعؤؤض أنؤؤواع  ةإضؤؤافة موضؤؤوعات فؤؤي مقؤؤرر تكنولوجيؤؤا النسؤؤيج لزيؤؤاد -2
 %(76( ونسبة )64) بتكرار: األقمشة واآلالت التي تتعّلق بها وخاّصة الحديثة منها.

 إذا كنت ترغب بإلغاء بعض المقّررات التي درستها فاذكرها واذكر السبب:  -ج
إلغؤؤاء مقؤؤرر مصؤؤطلحات الحاسؤؤوب باللغؤؤة اإلنكليزيؤؤة ألن طلبؤؤة المعلوماتيؤؤة أولؤؤى بؤؤه مؤؤن  -1

  %(71( ونسبة )61) بتكرار: طلبة مهنة صناعة األلبسة.

إلغؤؤؤاء اللغؤؤؤة العربيؤؤؤة والرياضؤؤؤيات والفيزيؤؤؤاء والكيميؤؤؤاء والقومّيؤؤؤة والديانؤؤؤة ألّن الدراسؤؤؤة هؤؤؤي  -2
 %(44( ونسبة )68) بتكرار: صناعة ألبسة وليس دراسة فرع علمي أو أدبي أو تجاري.

 س لهؤؤؤا عالقؤؤؤة بمهنؤؤؤة صؤؤؤناعة األلبسؤؤؤة.إلغؤؤؤاء مقؤؤؤرر الفيزيؤؤؤاء والكيميؤؤؤاء ألن مواضؤؤؤيعه لؤؤؤي -.
 %(47( ونسبة )71) بتكرار:

 %(47( ونسبة )71) بتكرار: لعدم الفائدة منها. ةإلغاء مقرر اللغة الفرنسي -4

  %(71( ونسبة )06) بتكرار: إلغاء مقرر الرياضيات لعدم تناسب مواضيعها مع المهنة. -5

كنؤت ترغؤب بحؤذف موضؤوعات محؤّددة أو أجؤزاء منهؤا فؤي أّي مقؤّرر درسؤته فاذكرهؤا واذكؤؤر  إذا -د
 السبب:
( ونسؤبة 01) بتكؤرار: حذف أبحاث القطع الزائد والناقص والمكافئ إذ ال عالقة لها بالمهنة. -8

(65)%   
اذكؤر إذا كنت ترغب بتعديل موضوعات محّددة أو أجزاء منهؤا فؤي أّي مقؤّرر درسؤته فاذكرهؤا و  -ه

 السبب: 
تعؤديل مقؤرر الفيزيؤؤاء والكيميؤاء ليتناسؤؤب مؤع متطلبؤات المهنؤؤة مؤن جهؤؤة وبسؤبب صؤؤعوبته  -1

 %(10( ونسبة )58) بتكرار: من جهة أخرى.

تعديل الرسم والتفصيل في مقرر التصميم تعديال  دقيقا  وخاّصة في إعطاء القواعد لرسم   -2
 %(41( ونسبة )67) بتكرار: التصميم من ناحية الخطوط والتلوين. بقوال

 %(44( ونسبة )68) بتكرار: .ءالتوّسع في بحث تصميم األزيا -.

( 71) بتكؤؤرار:اسؤؤتخدام الحاسؤؤوب بشؤؤكل أكبؤؤر وأفضؤؤل بمؤؤا يناسؤؤب مهنؤؤة صؤؤناعة األلبسؤؤة.  -4
 %(47ونسبة )

 %(46( ونسبة )77) بتكرار: ر الرياضّيات بما يخدم المهنة.تعديل مقرّ  -5
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 األلبسة صناعة سوثانيا : مدرّ 
 فؤي نظؤام التلمؤذة الصؤناعّية(: هل لديك مقترحات تساعد على تطوير محتوى المقؤررات 8) سؤال

 ؟سواء باإلضافة عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها
 واذكر السبب:  المقّررات التي تدّرسها إذا كنت ترغب بإضافة مقّررات جديدة إضافة إلى - أ

اسب ألّنه موضؤوع مهؤّم يجؤب أن يدركؤه مقرر تصميم األقمشة )األنسجة( عن طريق الح -1
 %(71( ونسبة )04) بتكرار: الطلبة.

مقؤؤؤرر رسؤؤؤم التفصؤؤؤيل علؤؤؤى الحاسؤؤؤوب ألّن ذلؤؤؤك يكسؤؤؤب المؤؤؤتعّلم مهؤؤؤارات وتقنيؤؤؤات حديثؤؤؤة  -2
 %(71( ونسبة )04) بتكرار: تتماشى مع الموضة.

هؤؤؤؤذا مقؤؤؤؤّرر تصؤؤؤؤميم قوالؤؤؤؤب األلبسؤؤؤؤة الجؤؤؤؤاهزة لتمكؤؤؤؤين الطلبؤؤؤؤة مؤؤؤؤن المهؤؤؤؤارات العملّيؤؤؤؤة فؤؤؤؤي  -.
 %(77( ونسبة )06) بتكرار: المجال.

 بتكؤرار: ف الطالب كيفّية اكتشاف األعطال وطؤرق إصؤالحها.صيانة آالت الخياطة ليتعرّ  -4
  %(77( ونسبة )06)

 %(46( ونسبة )08) بتكرار: السالمة المهنّية والتعامل مع اآلالت والتجهيزات. -5

تطؤؤؤورا  عؤؤؤن طريؤؤؤق االنترنؤؤؤت مقؤؤؤاالت فؤؤؤي مجؤؤؤال أنؤؤؤواع آالت وماكينؤؤؤات الخياطؤؤؤة األكثؤؤؤر  -6
 %(66( ونسبة )87) بتكرار: والسبب هو مواكبة كل ما هو جديد في العالم.

مقؤؤّررات نظرّيؤؤة خاصؤؤة باللغؤؤات األجنبيؤؤة تفيؤؤد فؤؤي المهنؤؤة، مثؤؤل اسؤؤتخدام اللغؤؤة فؤؤي سؤؤوق  -7
 %(77( ونسبة )88) بتكرار: العمل واإلنتاج بتعليم المصطلحات ذات الصلة.

إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤب بإضؤؤؤافة موضؤؤؤوعات محؤؤؤّددة أو أجؤؤؤزاء منهؤؤؤا فؤؤؤي أّي مقؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤا واذكؤؤؤر  -ب
 السبب: 
 %(71( ونسبة )04) بتكرار: برنامج تصميم القوالب عن طريق الحاسوب. -1

قسم أكثر تطورا  فؤي مجؤال حؤل مسؤائل إدارة اإلنتؤاج حتؤى يتطؤابق هؤذا مؤع واقؤع أنؤواع  -2
 %(51( ونسبة )81) بتكرار: ها.األلبسة والقياسات المتعارف علي

 %(61( ونسبة )84) بتكرار: حياته اليومية. يجب أن يتعلم المتعلم أشياء تخّص  -.

 %(60( ونسبة )86) بتكرار: أخالق العمل. -4

 %(60( ونسبة )86) بتكرار: مهارات التطور والنمو الذاتي في المهن. -5

ء سؤؤؤيّ  للغؤؤؤة اإلنكليزّيؤؤؤة الحؤؤؤاليقواعؤؤؤد وتركيؤؤؤب الجمؤؤؤل وبنؤؤؤاء اللغؤؤؤة والمحادثؤؤؤة فالكتؤؤؤاب  -6
 كما أّنؤه يعتبؤر بعيؤدا  كؤّل البعؤد عؤن مسؤتوى الطالؤب. ،وال يفي بالغرض المرجوّ  ،للغاية
 %(80( ونسبة )6) بتكرار:

موضؤؤؤوعات تتعلّؤؤؤق بمهنؤؤؤة صؤؤؤناعة األلبسؤؤؤة فؤؤؤي كتؤؤؤاب الصؤؤؤف العاشؤؤؤر الجديؤؤؤد )اللغؤؤؤة  -7
  %(80( ونسبة )6) بتكرار: اإلنكليزّية(.
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 ب بإلغاء بعض المقّررات فاذكرها واذكر السبب:إذا كنت ترغ -ج
ر الفيزيؤؤاء والكيميؤؤاء لؤؤيس لؤؤه عالقؤؤة بمهنؤؤة صؤؤناعة األلبسؤؤة وال يفيؤؤد شؤؤيئا  فؤؤي الحيؤؤاة مقؤؤرّ  -8

  %(10( ونسبة )07) بتكرار: العملّية.
إلغؤؤاء مقؤؤّرر اللغؤؤة األجنبّيؤؤة العامؤؤة واالكتفؤؤاء بلغؤؤة أجنبّيؤؤة واحؤؤده هؤؤي اإلنكليزّيؤؤة المتعّلقؤؤة  -0

 %(47( ونسبة )00) بتكرار: بالمهنة ومصطلحاتها.

إلغؤؤاء نظؤؤام تؤؤدريس المقؤؤررات علؤؤى فصؤؤلين دراسؤؤّيين، واسؤؤتبدالها بتؤؤدريس المقؤؤّرر ضؤؤمن  -7
 %(51( ونسبة )81) بتكرار: فصل دراسي واحد كما هو متّبع في الجامعات.

 كنت ترغب بحذف موضوعات محّددة أو أجزاء منها في أّي مقّرر فاذكرها واذكر السبب: إذا -د
 ال توجد إجابات

إذا كنؤؤؤت ترغؤؤؤب بتعؤؤؤديل موضؤؤؤوعات محؤؤؤّددة أو أجؤؤؤزاء منهؤؤؤا فؤؤؤي أّي مقؤؤؤّرر فاذكرهؤؤؤا واذكؤؤؤر  -ه
 السبب: 
 بتكؤرار:تعديل مقّررات الجودة والهندسة بما يخدم الطلبؤة فؤي النؤواحي العمليؤة فؤي المهنؤة.  -1

 %(71( ونسبة )04)
التكؤؤؤراري  محتؤؤؤواهتعؤؤؤديل كتؤؤؤاب هندسؤؤؤة األلبسؤؤؤة والجؤؤؤودة للصؤؤؤف الثؤؤؤاني الثؤؤؤانوي بسؤؤؤبب  -2

 %(71( ونسبة )04) بتكرار: والنظري والجاف.

تبديل خطط التدريبات العملّية ووضعها ضمن دروس وتمارين توّضح الهدف من المهارة  -.
( ونسؤبة 06) بتكرار: حاجة سوق العمل.المطلوبة وتكون متسلسلة حسب الصعوبة وحسب 

(77)% 

تعؤؤؤديل موضؤؤؤوعات الفيزيؤؤؤاء والكيميؤؤؤاء بشؤؤؤكل يؤؤؤدّعم المعلومؤؤؤات التؤؤؤي أخؤؤؤذت فؤؤؤي مرحلؤؤؤة  -4
( 07) بتكؤؤرار: التعلؤؤيم األساسؤؤي وبشؤؤكل مبّسؤؤط، وبحيؤؤث يؤؤتقن الطالؤؤب المبؤؤادئ األساسؤؤّية.

   %(76ونسبة )

رات النظرّيؤة والرياضؤّيات والفيزيؤاء والكيميؤاء بحيؤث تحتؤوي علؤى تعديل موضوعات المقؤرّ  -5
أمثلة من واقع المهنة، على سؤبيل المثؤال كيؤف يسؤتفيد الطالؤب مؤن المعلومؤات الرياضؤّية 

 %(47( ونسبة )00) بتكرار: مهنته.في في حل المشكالت التي تواجهه 

مشؤكلة الضؤعف الكبيؤر  ما يحؤلّ بما يخدم المهنة من جهة وب ةتعديل مقّرر اللغة اإلنكليزيّ  -6
 %(55( ونسبة )81) بتكرار: .من جهة أخرى في هذه اللغة

رات اللغؤؤة الفرنسؤؤية إلتاحؤؤة الفرصؤؤة للطالؤؤب أن يسؤؤتفيد مؤؤن المعلومؤؤات والقؤؤيم تعؤؤديل مقؤؤرّ  -7
( ونسؤبة 6) بتكؤرار: ألنها خالية مؤن القؤيم األخالقيؤة والتربويؤة وال تقؤوم علؤى أهؤداف تربويؤة.

(80)% 
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بة لمادة اللغة الفرنسؤية يجؤب أن يؤدخل فيهؤا محادثؤة تفيؤده فؤي حياتؤه اليوميؤة بحيؤث بالنس -.
 %(1( ونسبة )7) بتكرار: كهواية. يقول ما اسمه وعمره وأين يسكن وماذا يحبّ 

  مجال التدريس وطرائقه: -3
 األلبسة صناعةأوال : طلبة 

(:هل لديك مقترحات تساعد على تطوير التدريس وطرائقه غيؤر مؤا ذكؤر سؤابقا ؟ إذا كؤان 8) سؤال
 الجواب نعم اذكرها:

مؤؤدّرس  المخؤؤتص بكؤؤل مقؤؤّرر، فأحيانؤؤا  علؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال يكلّؤؤف تؤؤأمين الكؤؤادر التدريسؤؤيّ  -1
ونسؤبة ( 64) بتكرار: التكنولوجيا بتدريس الرياضيات، ومدّرس اللغة العربية بتدريس الديانة.

(76)%  

 %(78( ونسبة )66) بتكرار: تأمين الكادر التدريسي المؤهل تربويا  وعلمّيا  في كّل مقّرر. -2

( 68) بتكؤرار: أن يكون مقّرر تصميم األزياء من اختصؤاص المؤدّرس الؤذي يقؤوم بتدريسؤه. -.
 %(44ونسبة )

 األلبسة صناعةسو ثانيا : مدرّ 
(:هل لديك مقترحات تساعد على تطوير التدريس وطرائقه غيؤر مؤا ذكؤر سؤابقا ؟ إذا كؤان 8) سؤال

 الجواب نعم اذكرها
وتطويرهؤا فؤي مجؤال  ،إقامة دورات بشكل دائم لتنميؤة مهؤارات الكؤادر التدريسؤي والتؤدريبي -1

 ولمواكبؤة كؤل مؤا يسؤتجد فؤي هؤذا المجؤال. ،طرائق التدريس في القسؤمين العملؤي والنظؤري
 %(47( ونسبة )00) كرار:بت

ف أنؤواع األليؤؤاف النسؤؤيجية الطلبؤؤة، مثؤل تعؤؤرّ  هربؤط المواضؤؤيع النظريؤة بؤؤالواقع الؤذي يطبقؤؤ -2
جؤراء الفحوصؤات  من خالل الخيوط النسيجية ومقارنتها مع صفاتها من خالل المخؤابر وا 

    %(51( ونسبة )81) بتكرار: .ةالالزم

الفكؤرة للطلبؤؤة بشؤؤكل أوضؤؤح كؤؤأجهزة حاسؤؤوب تزويؤد المدرسؤؤين بالوسؤؤائل المعينؤؤة لتوصؤؤيل  -.
( 84) بتكؤؤؤرار: الخاصؤؤؤة بالكتؤؤؤاب وكتؤؤؤب األدلؤؤؤة. CDوأجهؤؤؤزة إسؤؤؤقاط وقؤؤؤواميس وأقؤؤؤراص ال

 %(61ونسبة )

 تإجراء تغذيؤة راجعؤة بعؤد الؤدرس ألّنهؤا مجؤال جّيؤد لإلعؤادة والتأّكؤد مؤن تحقيؤق كؤّل الفقؤرا -4
 %(60( ونسبة )86) بتكرار:السابقة فهما  واستيعابا  من خالل الحوار والمشاركة. 

وضؤؤع أسؤؤئلة لؤؤبعض المقؤؤّررات تالمؤؤس الواقؤؤع العملؤؤي فؤؤي الشؤؤركات مثؤؤل هندسؤؤة األلبسؤؤة  -5
   %(74( ونسبة )80) بتكرار:طريقة العمل المتّبعة. و  عن شكل خطوط اإلنتاج في الشركة

ا مّمؤؤ ؛الدراسؤؤة الؤؤثالث تان الشؤؤهادة الثانويؤؤة خؤؤالل سؤؤنواأن يكؤؤون جؤؤزء مؤؤن درجؤؤات امتحؤؤ -6
 %(74( ونسبة )80) بتكرار: سنة. ر وفي كلّ ا  في كل مقرّ يزيد في اهتمام المتعلم دراسيّ 
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 بتكؤرار: تأمين آلة تسجيل في الدرس ليسمع الطالب النص باللغة األجنبيؤة داخؤل الصؤف. -7
 %(06( ونسبة )1)

 األلبسؤؤؤة لؤؤؤبعض الشؤؤؤركات العالمّيؤؤؤة علؤؤؤى اإلنترنؤؤؤت.عؤؤؤرض واقؤؤؤع العمؤؤؤل وطؤؤؤرق تصؤؤؤنيع  -.
 %(07( ونسبة )1) بتكرار:

 %(07( ونسبة )1) بتكرار: إدخال وسائل االّتصال الحديثة )اإلنترنت(. -9

 ،والحرص على زيادة تجؤاوبهم ،زيادة مستوى االهتمام بالطلبة ذوي المستويات المتدنية -11
ورفؤؤؤع مسؤؤؤتوياتهم  ،رس فؤؤؤي الؤؤؤدرسودفؤؤؤع قؤؤؤدراتهم للمسؤؤؤاهمة فؤؤؤي تواصؤؤؤل أفضؤؤؤل مؤؤؤع المؤؤؤد

 %(08( ونسبة )7) بتكرار: لتحسين مستوى الدرس بشكل عام.

إجؤؤراء بعؤؤض دروس اللغؤؤة اإلنكليزيؤؤة فؤؤي القسؤؤم العملؤؤي ليؤؤتعّلم الطلبؤؤة اسؤؤتخدام المفؤؤردة  -11
( ونسؤبة 4) بتكؤرار: المناسبة في مجال صناعة األلبسة ومراحلهؤا أو سؤوى ذلؤك مؤن المهؤن.

(81)% 

الطلبؤؤؤة فؤؤؤي التلمؤؤؤذة الصؤؤؤناعية بشؤؤؤكل عؤؤؤام ال  ألنّ  ؛طلبؤؤؤة مؤؤؤن مسؤؤؤتوى المقبؤؤؤولين قبؤؤؤول -12
لذلك يكؤون الؤدرس عبؤارة عؤن ترجمؤة  ؛وسط وما دونه مومستواه ،ةيهتمون باللغة الفرنسي

والطلبؤؤة يشؤؤاركون بالحؤؤل بعؤؤد الترجمؤؤة.  ؛للؤؤنص وحؤؤل أسؤؤئلة وترجمتهؤؤا مؤؤن قبؤؤل المؤؤدرس
 %(80( ونسبة )6) بتكرار:

  التعليم )المدرسة( والعمل )الشركة(: يالتدريب في قطاعمجال  -4
 مجال التدريب في قطاع التعليم -4-1

 األلبسة صناعةأوال : طلبة 
إذا كؤؤان  (: هؤل لؤؤديك مقترحؤات لتطؤوير واقؤؤع التؤدريب فؤي المدرسؤؤة غيؤر مؤا ذكؤؤر سؤابقا ؟8) سؤؤال

 الجواب: نعم، اذكرها
 %(15( ونسبة )57) بتكرار: طويل بالنسبة للطلبة. ألّنهتعديل وقت الدوام المدرسي  -1

إضؤؤافة مقؤؤّرر التصؤؤميم باسؤؤتخدام الحاسؤؤوب والتؤؤدّرب العملؤؤي عليؤؤه فؤؤي كؤؤّل مؤؤن المدرسؤؤة  -2
  %(10( ونسبة )58) بتكرار: والشركة.

 %(71( ونسبة )61) بتكرار: تعليم الطلبة وتدريبهم القص على المقص الكهربائي. -.

 %(75( ونسبة )67) بتكرار: مجال مهنة صناعة األلبسة.التدّرب على الحاسوب في  -4

 %(76( ونسبة )64) بتكرار: االهتمام بشكل أكبر فيما يتعّلق بتصميم األزياء. -5

( ونسؤبة 66) بتكؤرار:تأمين برامج حاسوبّية في التصؤميم للؤتعّلم والتؤدّرب عليهؤا لعؤدم توفرهؤا.  -6
(78)% 
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حصص التدريبات العملّية فؤي المدرسؤة، أو تحديؤد يؤوم واحؤد مؤن األسؤبوع للتؤدريبات  زيادة -7
العملّيؤؤة؛ ليأخؤؤذ المؤؤتعّلم كفايتؤؤه فؤؤي تنفيؤؤذ عملؤؤه؛ دون وضؤؤع حصؤؤص نظرّيؤؤة مؤؤع التؤؤدريبات 

  %(76( ونسبة )67) بتكرار:العملّية. 

التؤي تتطلبهؤا زيادة سؤاعات العمؤل فؤي الخياطؤة وعلؤى آالت الؤدرزة والحبكؤة وعلؤى اآلالت  -.
 %(41( ونسبة )67) بتكرار:المهنة. 

أن ينحصر التدريب في المدرسة ألن الشركة تستغل الطالب في العمؤل لؤديها دون تؤدريب  -9
 %(65( ونسبة )01) بتكرار: مثل تنظيف القطعة واألمبالج.

 %(60( ونسبة )04) بتكرار: تأمين آالت جديدة للتدريب في المدرسة.  -11

 %(01( ونسبة )81) بتكرار: للطلبة. دفع رواتب مناسبة  -11

ل له قميص من مثل أن يفصّ  ؛أن يأخذ المتدّرب قياسا  لزميله وتفصيل اللباس المطلوب  -12
( ونسؤؤؤبة 4) بتكؤؤؤرار: جؤؤؤاهزا  للبيؤؤؤع.يكؤؤؤون  قمؤؤؤام يمكؤؤؤن أن يسؤؤؤتخدمه زميلؤؤؤه فؤؤؤي اللؤؤؤبس أو

(86)% 

 ما ذكر سابقا ؟(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في الشركة غير 0) سؤال
 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:

( 67) بتكؤؤؤرار: حسؤؤؤن معاملؤؤؤة الطلبؤؤؤة المتؤؤؤدربين فؤؤؤي الشؤؤؤركة وعؤؤؤدم معؤؤؤاملتهم كعّمؤؤؤال فيهؤؤؤا. -1
 %(74ونسبة )

 إن التدريب في الشركة ينحصر في األمبالج، لذا يجب تالفؤي هؤذا الؤنقص فؤي التؤدريب. -2
  %(74( ونسبة )67) بتكرار:

التؤؤدّرب فؤؤؤي الشؤؤؤركة علؤؤؤى الحاسؤؤؤوب فؤؤؤي تصؤؤميم األزيؤؤؤاء لعؤؤؤدم تؤؤؤوّفر ذلؤؤؤك فؤؤؤي المدرسؤؤؤة.  -.
  %(77( ونسبة )65) بتكرار:

تؤؤأمين كؤؤّل مسؤؤتلزمات التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة، وعؤؤدم اسؤؤتخدام الطلبؤؤة ألعمؤؤال غيؤؤر تدريبيؤؤة  -4
 %(41( ونسبة )67) بتكرار: األلبسة وحمل األشياء من قسم إلى قسم. ةكالتنظيف، وتعبئ

تخصيص أّيام من أّيام التدريب فؤي الشؤركة مؤن أجؤل تعلّؤم سؤحب القالؤب علؤى الحاسؤوب  -5
  %(41( ونسبة )67) بتكرار: والقص على المقّصات الكهربائّية.

 أن يكؤؤون المشؤؤرف الؤؤذي يقؤؤوم بتؤؤدريب الطلبؤؤة فؤؤي الشؤؤركة مؤؤؤّهال  ومفّرغؤؤا  لتؤؤدريب طلبتؤؤه. -6
 %(41( ونسبة )60) بتكرار:

 %(47( ونسبة )71) بتكرار: ة اآلالت الموجودة فيها.افّ تدريب الطلبة على ك -7

 بتكؤؤرار: تؤؤأمين مسؤؤؤول خؤؤاص للتؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة دون االعتمؤؤاد علؤؤى مشؤؤرفي الخطؤؤوط. -.
 %(47( ونسبة )71)

 %(48( ونسبة )71) بتكرار: دفع المكافآت المناسبة من قبل الشركة للطلبة المتدّربين. -9
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للمؤتعّلم أن يعمؤل بنفسؤه فؤي أشؤياء هؤو يجؤب أن يتعّلمهؤا دون إزعاجؤه أو عؤدم  السماح -11
السماح له أن يقوم بتنفيذ عمل ما يفيده مع وضع وقت دوام خاص للتعّلم ضؤمن الشؤركة 

 %(50( ونسبة )70) بتكرار: ال يزيد عن ست ساعات.

 %(67) ( ونسبة01) بتكرار: توفير ماكينات خاصة لطلبة التلمذة في الشركة. -11

( ونسؤؤؤبة 01) بتكؤؤؤرار: وضؤؤؤع آالت خاصؤؤؤة بالمتؤؤؤدّربين غيؤؤؤر اآلالت المخّصصؤؤؤة للعمؤؤؤال. -12
(67)% 

 %(77( ونسبة )07) بتكرار: تدريب الطلبة على آالت الشركة نفسها. -.1

 األلبسة في المدرسةصناعة ثانيا : مدربو 
 تطوير محتوى المنهاج من الناحية التدريبّية العملّية؟ ى(: هل لديك اقتراحات تساعد عل8) سؤال
يرجؤى وضؤع رسؤم قوالؤب صؤحيحة داخؤل المنهؤاج لكؤي تطؤابق التؤدريبات العملّيؤة وتعطؤؤي  -1

 %(71( ونسبة )81) بتكرار: المنتج الصحيح.

 بتكؤؤرار: تعؤؤديل مقؤؤررات التصؤؤميم والرسؤؤم بمؤؤا يتناسؤؤب مؤؤع احتياجؤؤات المنشؤؤأة الصؤؤناعّية. -2
 %(71( ونسبة )81)

جعؤؤل مقؤؤرر التؤؤدريبات العمليؤؤة علؤؤى الفصؤؤلين بزيؤؤادة موضؤؤوعاته بؤؤدال  مؤؤن اقتصؤؤاره علؤؤى  -.
 %(76( ونسبة )87) بتكرار: الفصل األول في الصف األول الثانوي.

 %(76( ونسبة )87) بتكرار: إلغاء تدريبات ورقّية في حّصة )تدريبات عملّية(. -4

 ينؤز وغيرهؤا( وكافؤةج)قطؤن،  ةاألنسؤج أن يحتوي المنهاج على تمارين تشمل كافؤة أنؤواع -5
أنؤؤؤواع األلبسؤؤؤة )الرسؤؤؤمي والسؤؤؤبور( الرجاليؤؤؤة، النسؤؤؤائية، األطفؤؤؤال، موّزعؤؤؤة علؤؤؤى الصؤؤؤفوف 

 %(76( ونسبة )84) بتكرار: الثالثة.

  %(76( ونسبة )84) بتكرار: زيادة عدد ساعات الحصص الدرسية لرسم القوالب. -6

دارة اإلنتاج. إلغاء -7  %(76( ونسبة )84) بتكرار: مقرر هندسة األلبسة والجودة وا 

إلغؤؤاء مقؤؤرر الرياضؤؤيات )المنطؤؤق( واالستعاضؤؤة عنؤؤه بمقؤؤرر الرسؤؤم الهندسؤؤي الؤؤذي يفيؤؤد  -.
 %(76( ونسبة )84) بتكرار: المتدّرب برسم القوالب بشكل أفضل.

 %(45( ونسبة )85) بتكرار: تعديل مقرر رسم وتفصيل في الصف الثاني الثانوي. -9

تعديل المنهاج بما يناسب سوق العمل التي يعمل بها الطالب، مثال يعمل الطالب فؤي  -11
  %(45( ونسبة )85) بتكرار: شركة قطن وال يذكر القطن في المنهاج.

( 87) بتكؤرار: الثؤانوي والثالؤث الثؤانوي. يإضافة مقرر تدريبات عملّية فؤي الصؤفين الثؤان -11
 %(57ونسبة )

اسؤؤتبدال المؤؤواد المسؤؤتخدمة فؤؤي تنفيؤؤذ المنؤؤتج باألقمشؤؤة المسؤؤتخدمة فعؤؤال  فؤؤي  تعؤؤديل أو -12
 %(50( ونسبة )80) بتكرار: تنفيذها، مثال: )جينز، بوبلين، كتان...( بدال  من الخام.
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تحضؤؤير وتوزيؤؤع طريقؤؤة تنفيؤؤذ المرحلؤؤة كتابؤؤة  ورسؤؤما  علؤؤى المتؤؤدربين واالقتؤؤداء بهؤؤا طيلؤؤة  -.1
 %(50( ونسبة )80) بتكرار: جب أن تتوّفر في المنهاج(فترة التدريب على المنتج )ي

فصؤؤؤؤل مؤؤؤؤواد التؤؤؤؤدريب عؤؤؤؤن بعضؤؤؤؤها )مؤؤؤؤادة رسؤؤؤؤم القوالؤؤؤؤب منفصؤؤؤؤلة عؤؤؤؤن مؤؤؤؤادة التؤؤؤؤدريب  -14
 %(61( ونسبة )88) بتكرار: ، ويخّصص لكل مادة عدد محّدد من الساعات.(العملي

الطلبؤؤة الؤؤذين يعؤؤانون مؤؤن صؤؤعوبات فؤؤي  ةإضؤؤافة مؤؤادة اإلرشؤؤاد النفسؤؤي المهنؤؤي لمسؤؤاعد -15
 %(71( ونسبة )1) بتكرار: التعلم.

إضافة بعض القّصات واإلضؤافات التؤي تزيؤد مؤن جمالّيؤة القطؤع وتتناسؤب مؤع خطؤوط  -16
 %(75( ونسبة )1) بتكرار: الموضة.

االحتفؤؤؤاظ بأرشؤؤؤيف لؤؤؤزمن تنفيؤؤؤذ كؤؤؤّل المنتجؤؤؤات ولكؤؤؤّل مسؤؤؤتويات الطلبؤؤؤة واتّباعهؤؤؤا أثنؤؤؤاء  -17
 %(76( ونسبة )7) بتكرار:الخّطة التدريبّية. 

 (: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في المدرسة غير ما ذكر سابقا ؟0سؤال)
( ونسؤؤؤبة 81) بتكؤؤؤرار: .زيؤؤؤادة سؤؤؤاعات التؤؤؤدريب فؤؤؤي الثانويؤؤؤة لتغطيؤؤؤة كافؤؤؤة التمؤؤؤارين العملّيؤؤؤة -1

(71)% 

إضافة القطن لمؤادة رسؤم القوالؤب؛ ألن الطالؤب الؤذي يتؤدّرب فؤي معمؤل قطؤن ال يجؤد فؤي  -2
( ونسؤبة 87) بتكؤرار: كتاب الرسم والتفصؤيل مؤا يسؤتند عليؤه مؤن قواعؤد رسؤم أللبسؤة القطؤن.

(76)% 

والتنؤؤورة والكنؤؤزة والبيجامؤؤا ألن المعامؤؤل تتؤؤداول هؤؤذه  إلغؤؤاء الفسؤؤتان والتركيؤؤز علؤؤى البنطؤؤال -.
 %(76( ونسبة )87) بتكرار:الموضوعات لعدم تشتيت الطالب. 

إيجاد دورات تدريبّية للمدّربين بشؤكل دوري لتطؤوير مهؤاراتهم وخبؤراتهم بأحؤدث مؤا توّصؤل  -4
 %(76( ونسبة )84) بتكرار: إليه العلم في مجال اختصاصهم.

اء يجب أن تكون مادة عملية وليس رسما  فقط من حيث رسم التصؤميم مادة تصميم األزي -5
وتنفيؤؤؤؤذه علؤؤؤؤى القمؤؤؤؤام، والوقؤؤؤؤت لهؤؤؤؤذه المؤؤؤؤادة قليؤؤؤؤل جؤؤؤؤّدا  بواقؤؤؤؤع حصؤؤؤؤتين أسؤؤؤؤبوعّيا  فقؤؤؤؤط؛ 

 %(76( ونسبة )84) بتكرار: وبحضور صف كامل ال يعطي نتائج جيدة.

( ونسؤبة 86) بتكؤرار: صؤل.إقامة معارض إنتاجّية )للبيع( من أعمال الطلبة في نهايؤة كؤّل ف -6
(48)%  

التعامل مع قمام الجينز وآالته والسبب أن المعامل التي يتدرب فيهؤا الطالؤب هؤي قطؤن  -7
 %(48( ونسبة )86) بتكرار: وجينز.

 %(57( ونسبة )87) بتكرار: تخّصص الطالب بأحد أنواع األلبسة: رجالي، نسائي، أطفال. -.

 %(50( ونسبة )80) بتكرار: التدريب على أساس الكفايات. -9
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 من قصؤور(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في الشركة من خالل ما تالحظه 7سؤال)
 في التدريب عند المتعّلمين في الشركات؟ إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:

تخصؤؤيص شؤؤخص متفؤؤرغ تمامؤؤا  لعمليؤؤة التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة ويمتلؤؤك الخبؤؤرة الالزمؤؤة لؤؤذلك  -1
 %(76( ونسبة )87) بتكرار: الغرض.

التشديد علؤى الشؤركات بحيؤث يكؤون عمؤل الطلبؤة لؤديها فقؤط محصؤورا  ضؤمن مجؤال عمؤل  -2
 %(45( ونسبة )85) بتكرار: الشركة ال أعمال إضافّية أخرى.

وتؤؤوزيعهم عليهؤؤا بشؤؤكل يسؤؤهل علؤؤى مؤؤدربي الشؤؤركة  ،كثؤؤر لتؤؤدريب الطلبؤؤةإيجؤؤاد شؤؤركات أ -.
ألّن زيؤؤؤادة عؤؤؤدد الطلبؤؤؤة فؤؤؤي بعؤؤؤض الشؤؤؤركات يضؤؤؤعف عمليؤؤؤة  ؛تؤؤؤدريب الطلبؤؤؤة كمؤؤؤا يجؤؤؤب

 %(67( ونسبة )88) بتكرار: ويصعب على الشركة تنفيذ التزاماتها اّتجاه الطلبة. ،التدريب

تخصيص قسؤم تنفيؤذ العينؤة لتؤدريب الطلبؤة فؤي الوقؤت الؤذي ال تسؤتخدم فيؤه اآلالت لتنفيؤذ  -4
 %(71( ونسبة )1) بتكرار: عينات اإلنتاج في المعمل.

 قطاع العملمجال التدريب في  -4-2

 األلبسةصناعة أوال : طلبة 
إذا كؤؤان  (: هؤؤل لؤؤديك مقترحؤؤات لتطؤؤوير واقؤؤع التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة غيؤؤر مؤؤا ذكؤؤر سؤؤابقا ؟0) سؤؤؤال

 الجواب: نعم، اذكرها:
أن تقوم الشؤركة بتؤدريب المؤتعّلم بشؤكل أوسؤع مؤن النطؤاق الؤذي يضؤعون فيؤه الطلبؤة  يجب -1

 %(74( ونسبة )67) بتكرار: مثال ( )قد يستخدمون الطلبة في حمل األثواب

 التزام الشركة المدّربة بتنفيذ خطّؤة التؤدريب المتفؤق عليهؤا مؤن قبؤل قطؤاعي التعلؤيم والعمؤل. -2
 %(77( ونسبة )65) بتكرار:

  %(41( ونسبة )67) بتكرار: مدّرب بشكل كامل خصيصا  لطلبة التلمذة في الشركة. تفريغ -.

  %(44( ونسبة )68) بتكرار: متابعة غرفة الصناعة للشركات. -4

المدّربين المتخّصصين لتدريب الطلبة فؤي الشؤركة للحصؤول علؤى نتؤائج جّيؤدة؛ ألّن  تأمين -5
هنؤاك تفاوتؤؤا  فؤي تؤؤدريب الطلبؤة مؤؤن شؤؤركة إلؤى أخؤؤرى، وهنؤاك إهمؤؤال مؤن بعؤؤض الشؤؤركات 

 %(45( ونسبة )66) بتكرار: للطلبة.

 %(57( ونسبة )77) بتكرار: .الشركاتاالكتفاء بيوم تدريب واحد في  -6
 األلبسة في الشركة صناعة مدربو: ثانيا  
 تطوير محتوى المنهاج من الناحية التدريبّية العملّية؟ ى(: هل لديك مقترحات تساعد عل8) سؤال
إذا كنؤؤت ترغؤؤب بإضؤؤافة موضؤؤوعات محؤؤّددة أو أجؤؤزاء منهؤؤا إلؤؤى الخطّؤؤة التدريبيؤؤة فاذكرهؤؤا  - أ

 : بواذكر السب
 %(47( ونسبة )1) بتكرار: إضافة موضوعات تتعّلق بتخطيط العمل ضمن الورشة. -1
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بإدخؤؤؤال تمؤؤؤارين متنّوعؤؤؤة لألقمشؤؤؤة والقطؤؤؤن  وذلؤؤؤك أن تكؤؤؤون موضؤؤؤوعات المنهؤؤؤاج شؤؤؤاملة -2
( 1) بتكؤؤؤرار: ينؤؤؤز والشؤؤؤيفون وغيرهؤؤؤا وتفعيؤؤؤل دور الحاسؤؤؤوب فؤؤؤي تمؤؤؤارين رسؤؤؤم القالؤؤؤب.جوال

 %(47ونسبة )

إضافة بعض الموضوعات للمنهؤاج عؤن طريؤق معالجؤة سؤحب قوالؤب الجينؤز خصوصؤا ،  -.
 %(51( ونسبة )7) بتكرار: وطريقة تنفيذها بشكل عملي بطريقة حديثة متطورة.

(: هؤؤل لؤؤديك مقترحؤؤات لتطؤؤوير واقؤؤع التؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة غيؤؤر مؤؤا ذكؤؤر سؤؤابقا ؟ إذا كؤؤان 0) سؤؤؤال
 الجواب: نعم، اذكرها

الوسائل واإلمكانّيات المتوّفرة  لمعرفةتأمين فرص لزيارة الثانوية من قبل مدربي الشركات  -1
 %(75( ونسبة )1) بتكرار: فيها.

تفريؤؤغ مشؤؤرف للتؤؤدريب فؤؤي الشؤؤركة؛ ألّن الخطؤؤة التدريبيؤؤة ال تنفّؤؤذ بالشؤؤكل المطلؤؤوب لعؤؤدم  -2
 %(47( ونسبة )1) بتكرار: وجود المشرف المفّرغ بالشكل الكامل للتدريب.

ى طريقؤؤؤؤة التؤؤؤؤدريب فؤؤؤؤي المدرسؤؤؤؤة قيؤؤؤؤام مؤؤؤؤدربي الشؤؤؤؤركات بزيؤؤؤؤارات للثانويؤؤؤؤة لالطّؤؤؤؤالع علؤؤؤؤ -.
( 1) بتكؤرار: ومشاركة المدربين في المعامل في الدورات التي يخضؤع لهؤا مؤدربو المدرسؤة.

 %(47ونسبة )

 تدريب الطلبة على الحاسؤوب فؤي مجؤال القوالؤب والبترونؤات وتمؤارين التكبيؤر والتصؤغير. -4
 %(51( ونسبة )7) بتكرار:

 بتكؤرار: صالة مخّصصة لتدريب الطلبؤة فؤي كؤّل شؤركة وتعيؤين مشؤرف خؤاص بهؤم. إيجاد -5
 %(56( ونسبة )4)

 بتكؤرار: تشجيع الطلبة على العمل الصيفي في الشركة لزيادة معلوماتهم وخبرتهم العملّيؤة. -6
 %(60( ونسبة )5)

  %(77( ونسبة )6) بتكرار: الطالب والقائمين على هذا المشروع. زتحفي -7

(: هل لك مالحظات لتطوير واقع التدريب في المدرسة من خؤالل مؤا تالحظؤه مؤن أوجؤه 7) سؤال
 القصور عند المتدّربين بسبب المدرسة؟ إذا كان الجواب: نعم، اذكرها

 بتكؤرار: بين فيها بكّل جديد في مجؤال رسؤم القوالؤب والخياطؤة.تزويد المدرسة بما في ذلك المدرّ  -1
 %(44( ونسبة )1)

التدريب في المعمل يقتصر علؤى  بحاجة لتدريب أكثر في الصفين الثاني والثالث؛ ألنّ  الطلبة -2
 %(56( ونسبة )4) بتكرار: اآلالت فقط وحسب اختصاص كل معمل.
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  مجال التقويم في الدروس النظرية: -5
 األلبسةصناعة أوال : طلبة 

 المقّررات الدراسّية غير ما ذكر سابقا ؟(:هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في 8) سؤال
 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها

، ألّن الوقت غير كاف  للشّف والرسم واحدة على األقلّ  زيادة وقت اختبار التصميم ساعة   -1
( ونسبة 66) بتكرار: ولتصميم المالبس والتلوين بشكل مناسب والئق ووضع المتّممات لها.

(78)% 
( 75) بتكؤرار:تنفيذ االختبارات الشفوّية كّل درس وتعريف الطلبة بالدرجات المستحّقة لهم.  -2

 %(54ونسبة )

 %(50( ونسبة )78) بتكرار: وجود نظام األتمتة في االمتحانات. -.

 أن يخّصؤؤص الوقؤؤت األخيؤؤر فؤؤي الحّصؤؤة الدرسؤؤّية لسؤؤؤال الطلبؤؤة عؤؤن مؤؤدى فهؤؤم للؤؤدرس. -4
 %(50( ونسبة )70) بتكرار:

 األلبسة صناعةثانيا : مدرسو 
بداعه. -1    %(51( ونسبة )81) بتكرار: وضع أسئلة تظهر تميز الطالب وا 

( ونسؤؤؤبة 87) بتكؤؤؤرار: وضؤؤؤع أسؤؤؤئلة تشؤؤؤمل مسؤؤؤتويات التفكيؤؤؤر العليؤؤؤا مؤؤؤن تحليؤؤؤل وتركيؤؤؤب وتقؤؤؤويم. -2
(50)% 

 مجال التقويم في التدريبات العملّية:  -6
 األلبسةصناعة أوال : طلبة 

لديك مقترحؤات لتطؤوير واقؤع االختبؤارات فؤي التؤدريبات العملّيؤة فؤي المدرسؤة غيؤر  (: هل8) سؤال
 ما ذكر سابقا ؟ إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:

 %(41( ونسبة )60) بتكرار: توفير اآلالت واألدوات الالزمة لتصنيع المنتج. -1

 %(45( ونسبة )66) بتكرار: أن تتّم االختبارات بوجود مسؤول مختص بالصيانة. -2

 %(48( ونسبة )71) بتكرار: اإلكثار من االختبارات العملّية في المدرسة. -.

(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في التدريبات العملّية في الشركة غير مؤا 0) سؤال
 ذكر سابقا ؟

أن يختبؤؤر الطالؤؤب بشؤؤيء مفيؤؤد فؤؤي حياتؤؤه المهنيؤؤة فؤؤي سؤؤوق العمؤؤل؛ ولؤؤيس تؤؤدريب  يجؤؤب -1
طالب الثالث الثانوي في مهنة صناعة األلبسة واختباره على جيب شق ويكون علؤى هؤذا 

   %(78( ونسبة )66) بتكرار:/ ستون درجة. 46الجيب /
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خطؤؤوط اإلنتؤؤاج، ، وتمؤؤارين خاّصؤؤة بهؤؤم، مؤؤع العمؤؤل علؤؤى ةوضؤؤع ماكينؤؤات خاّصؤؤة بالطلبؤؤ -2
 %(47( ونسبة )71) بتكرار: وتفصيل التمارين التي ُتعطى بالمدرسة.

( ونسؤؤبة 77) بتكؤؤرار: يجؤؤب أن يكؤؤون االختبؤؤار فؤؤي الشؤؤركة متناسؤؤبا  مؤؤع المنهؤؤاج المدرسؤؤي. -.
(46)% 

 ( ونسؤؤؤبة07) بتكؤؤؤرار: يجؤؤؤب علؤؤؤى المسؤؤؤؤول مراقبؤؤؤة الطالؤؤؤب أثنؤؤؤاء االختبؤؤؤارات فؤؤؤي الشؤؤؤركة. -4
(66)% 

 %(77( ونسبة )07) بتكرار: المستوى المطلوب في المهارة وتعريف الطلبة به.تحديد  -5

( 84) بتكرار: وجود مشرفين مختّصين للمراقبة في اختبارات التدريبات العملّية في الشركة. -6
 %(04ونسبة )

 األلبسة في المدرسةصناعة ثانيا : مدربو 
التؤدريبات العملّيؤة فؤي المدرسؤة غيؤر  (: هل لديك مقترحؤات لتطؤوير واقؤع االختبؤارات فؤي8) سؤال

 ما ذكر سابقا ؟ إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:
 %(76( ونسبة )87) بتكرار: زيادة الوقت المخّصص لتنفيذ التمارين. -1

فؤؤي الفصؤؤلين األول والثؤؤاني فؤؤي المجمؤؤوع النهؤؤائي مؤؤع  إدخؤؤال درجؤؤات التؤؤدريبات العملّيؤؤة -2
التعلؤيم  ةدرجات امتحان التدريبات العملّية في الشهادة المهنّية للتعلؤيم المؤزدوج أسؤوة بطلبؤ

  %(48( ونسبة )86) بتكرار: المهني في المهن األخرى.

ثؤاني مؤن متابعة غرفة الصناعة المتحان تدريبات عملّية في الشؤركات للفصؤلين األول وال -.
 %(61( ونسبة )88) بتكرار: قبل غرفة الصناعة.

تنفيذ اختبارات محّكّية المرجؤع بعيؤدة عؤن أّيؤة حسؤابات شخصؤّية أو حسؤاب نسؤبة النجؤاح  -4
فؤؤي المدرسؤؤة، باإلضؤؤافة إلؤؤى تنفيؤؤذ تقيؤؤيم صؤؤارم وحاسؤؤم يمكؤؤن مؤؤن خاللؤؤه معرفؤؤة المسؤؤتوى 

 %(71( ونسبة )1) بتكرار: الحقيقي للطالب.

بالزمن المحتفظ به في أرشيف أزمنة المراحل والمنتجات لكّل المسؤتويات ومحاسؤبة التّقّيد  -5
 %(77( ونسبة )1) بتكرار: الطلبة بناء عليها.

(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في التدريبات العملّية في الشركة غير مؤا 0) سؤال
 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها: ذكر سابقا ؟

أن يتّم االختبار بعد أن يأخؤذ الطالؤب كفايتؤه مؤن التؤدريب، وهؤذا يحتؤاج إلؤى وقؤت،  يجب -1
ألّن لكل طالب قدرته الخاّصة وال يتّم ذلك إاّل بإلغاء الشهادة وتحويل الثانويؤة مؤن دراسؤة 

 %(45( ونسبة )85) بتكرار: ثالث سنوات إلى دراسة مستويات.

أن يؤؤؤتّم اعتمؤؤؤاد التؤؤؤدريب فؤؤؤي الشؤؤؤركات وعمؤؤؤل امتحؤؤؤان للطلبؤؤؤة لتحديؤؤؤد المهؤؤؤارة )بالنسؤؤؤبة  -2
للثانويؤؤة حصؤؤص التؤؤدريب هؤؤي عبؤؤارة عؤؤن أربعؤؤة حصؤؤص رسؤؤم قالؤؤب، الوقؤؤت غيؤؤر كؤؤاف 
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لتنفيؤؤذ البتؤؤرون علؤؤى القمؤؤام؛ وتؤؤدريب الطالؤؤب مؤؤن قبؤؤل المؤؤدّرب يوجؤؤد فيؤؤه صؤؤعوبة؛ مّمؤؤا 
لعملّيؤؤؤة بشؤؤؤكل سؤؤلبي، ال يوجؤؤؤد تؤؤوازن بؤؤؤين الوقؤؤؤت يؤؤؤّثر علؤؤؤى االختبؤؤارات فؤؤؤي التؤؤدريبات ا

المتاح والمنهاج المطروح بين أيدي المدربين؛ وهذا ال يحّقق التدريب على أساس الكفايؤة 
 %(48( ونسبة )86) بتكرار: وبالتالي ال يحّقق نتائج جيدة(.

ة علؤى لتحديد الموهبة والقدر  ،أن يكون هناك امتحان من قبل مدّرب الشركة للطلبة الجدد -.
 ،إن لم تكن الرغبة والموهبة موجودتان فاألفضل أن ال يلتزم المعمل بهذا الطالب .العمل

وبؤذلك  ،تؤدريب جيؤدو ألّن اختيار الطالب للعمل يبدأ من المعمل وهو يعطينا نتؤائج جيؤدة 
 %(04( ونسبة )4) بتكرار: يكون مرغوبا  من قبل صاحب العمل.

 سوق العمل: األلبسة فيصناعة بو ثالثا  مدرّ 
(: هل لك مالحظات لتطوير واقع االختبارات فؤي التؤدريبات العملّيؤة فؤي الشؤركة المدّربؤة 8) سؤال

 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها غير ما ذكر سابقا ؟
لتطؤؤوير واقؤؤع االختبؤؤارات فؤؤي التؤؤدريبات العملّيؤؤة فؤؤي الشؤؤركة المدّربؤؤة غيؤؤر مؤؤا ال توجؤؤد مالحظؤؤات 

 هة إلى المدّربين في قطاع العمل.في االستبانة الموجّ ذكر 
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الفرضيات المتعلقة بواقع مناهج التلمذة الصناعية في مهنة صناعة  اختبارنتائج ثالثا : 
 :األلبسة

في  األلبسةداللة إحصائّية بين متوسطات درجات آراء طلبة مهنة صناعة  توجد فروق ذاتال 
محافظات: دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية عند مستوى داللة 

 من حيث: ؛6665
 األهداف.                               -8
 المحتوى الدراسي. -0
 التدريس وطرائقه. -7
 التدريب في المدرسة. -6
 التدريب في سوق العمل. -5
 التقويم. -4

 الفرضيات الفرعّية اآلتية: اختبارهذه الفرضّية سيتّم الختبار و 
مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات إحصائّية بين داللة توجد فروق ذاتال  -1

من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة
 . 0.5.عند مستوى داللة  حيث األهداف

 (8المتعّلقة بالفرضية ) واالنحرافات المعيارّية : المتوّسطات(46-5الجدول )
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 6..9 .76.2 .1 (1دمشق )
 11.42 6.79. 19 (2حلب )

 .2.. .91.9 14 (.حمص )
 11.24 .91.1 11 (4حماة )

 11.67 5.51. 62 المجموع الكلي

 (8المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس :(45-5)الجدول 
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
1.7.7 . 5. 1.5.4 

فعلى ؛ 66576أن قيمة مستوى الداللة الحقيقي هي  نجد (45-5) دول اختبار التجانسمن ج
دة من قبل المحدّ  6665هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس محقق؛ ألنّ  هذا

 الباحث مسبقا .
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 (8) المتعّلقة بالفرضية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  :(44-5)الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 1.11 7.765 794.155 . 2.166..2 المجموعات بين
   112.264 .5 4...59.1 المجموعات داخل

    61 511..1.. اإلجمالي

مستوى دالة عند  76745هي:  F نجد أن قيمة (66-5) األحادي من جدول تحليل التباين
الفرضية  ؛ مما يعني رفض6665، وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة 66666 الداللة

 الصفرية المتعلقة باألهداف وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه:

في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذات
من حيث  ،في واقع مناهج التلمذة الصناعّية ،وحماة ،وحمص ،وحلب ،دمشق :محافظات
 .0.5.، عند مستوى داللة األهداف

وقد اختار الباحث  ،باستعمال أحد االختبارات البعدية ،يجب القيام باختبار بعديّ  ولمعرفة الفرق
( 6( وحماة )7( وحمص )0( وحلب )8؛ حيث أعطى دمشق رمز)Tukey HSDاختبار توكي 

 :اآلتيةوحصل على النتائج 

 (8)المتعّلقة بالفرضية نتائج اختبار توكي البعدي : (47-5)الجدول 
 (6حماة ) (7حمص ) (0حلب ) (8دمشق ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

دمشق 
(8) 

  -86658876 66687 
 
 

-85645671 66666 -87616666 66666 

حلب 
(0) 

86658876 66687 
 

  -5687186 66617 -7671076 66180 

حمص 
(7) 

85645671 66666 5687186 66617   8676475 66177 

حماة 
(6) 

87616666 66666 7671076 66180 -8676475 66177   

أنه يوجد فرق ذو داللة  (67-5) (: يتبين من الجدول0( و)8بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66687 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما ألن 
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 66666 قيمة مستوى الداللة(؛ ألن 7( و)8كما أّنه يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة 

فتبين أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (6( و)8أّما نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66666 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

داللة إحصائية بينهما؛  و( يالحظ أّنه ال يوجد فرق ذ7( و)0وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .6.15هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66671 قيمة مستوى الداللةألن 

( يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة 6( و)0وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66180 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (6( و)7أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66177 قيمة مستوى الداللةألن 

، ومقارنة المتوسطات، نجد أّن (46-5) المعيارّية واالنحرافات جدول المتوّسطات بالرجوع إلى
ّم محافظة حلب، ثّم محافظة حمص جاءت أوال  في تحقيق األهداف، تليها محافظة حماة، ث

 محافظة دمشق.

علما  أّن محافظتي حلب ودمشق هما األسبق في تطبيق نظام التلمذة الصناعية )التعليم 
ويستدل من هذه النتائج على نجاح مهنة صناعة األلبسة في المحافظتين األحدث  المزدوج(،

 تجربة: حمص وحماة. 

مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -2
من  ؛وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية دمشق وحلب وحمص :في محافظات األلبسة

  .0.5.عند مستوى داللة المحتوى حيث 

 (0المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(41-5)الجدول 
 المعياري االنحراف المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 6.94 67.94 .1 (1دمشق )
 12.12 74..7 19 (2حلب )

 11.54 .2.4. 14 (.حمص )
 .2.. 6..9. 11 (4حماة )

 12.22 2...7 62 المجموع الكلي
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 (0المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس (:41-5)الجدول 

قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
2.15. . 5. 1.116 

 فعلى هذا، 66884 مستوى الداللةدول اختبار التجانس نجد أن قيمة االختبار دالة عند من ج
 .6665شرط التجانس محقق؛ ألن هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

 (0) المتعّلقة بالفرضية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  (:76-5)الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 1.111 12.165 1172.9.2 . 946..51. بين المجموعات
   96.424 .5 .5592.61 المجموعات داخل

    61 .9111.54 اإلجمالي

 مستوى الداللة دالة عند قيمة 806845هي: F نجد أن قيمة األحادي جدول تحليل التباين من
؛ مما يعني رفض الفرضية الصفرية 6665، وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة 66666

 ه:المتعلقة بالمحتوى، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنّ 

في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذات
المحتوى  من حيث ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :محافظات

 .0.5.عند مستوى داللة 

وقد اختار الباحث  ،يجب القيام باختبار بعدي باستعمال أحد االختبارات البعدية ولمعرفة الفرق
  (6( وحماة )7( وحمص )0( وحلب )8حيث أعطى دمشق رمز) ؛Tukey HSDاختبار توكي 

 :اآلتيةوحصل على النتائج 
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 (0)المتعّلقة بالفرضية نتائج اختبار توكي البعدي  (:78-5)الجدول 
 (6حماة ) (7حمص ) (0حلب ) (8دمشق ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

دمشق 
(8) 

  -86671066 66661 
 
 

-86661687 66668 -08668181 66666 

حلب 
(0) 

86671066 66661 
 

  -7641877 6.788 -86640471 66601 

حمص 
(7) 

86661687 66668 7641877 66788   -4617564 66764 

حماة 
(6) 

08668181 66666 86640471 66601 4617564 66764   

أنه يوجد فرق ذو  :(71-5) (: يتبين من الجدول0( و)8بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66661 قيمة مستوى الداللةداللة إحصائية بينهما ألن 

6665 . 

هي  66668 قيمة مستوى الداللة(؛ ألن 7( و)8كما يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 6665أصغر من قيمة مستوى الداللة 

فتبين أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (6( و)8أما نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66666 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

( يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ 7( و)0بين طلبة حلب وحمص ) وبالمقارنة
 .6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66788 قيمة مستوى الداللةألن 

( يتبين من الجدول أنه يوجد فرق ذو داللة 6( و)0وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66601 لةقيمة مستوى الدالإحصائية بينهما؛ ألن 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (6( و)7أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66764 قيمة مستوى الداللةألن 

 ؛ نجد أّن أعلى قيمة لمتوسطات(41-5) المعيارّية واالنحرافات جدول المتوّسطات وبالرجوع إلى
آراء الطلبة بما يتعّلق بتقويم المحتوى، كانت لصالح طلبة حماة، ثّم حمص، ثم حلب،  درجات

فاألقدم بالتتالي للتلمذة الصناعّية في  وهذا الترتيب يبدأ من التجربة األحدث وأخيرا  دمشق.
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على تفّوق طلبة دمشق وحلب على  إّما وقد يكون هذا الترتيب طبيعّيا  ومنطقّيا  ويدلّ  المحافظات؛
ّما  طلبة التجربتين األحدث حمص وحماة وعدم اقتناعهم بالمحتوى بدرجة طلبة حمص وحماة، وا 
اّطالعهم على سوق عمل في دمشق وحلب يتعّلق بصناعة األلبسة أغنى من سوق العمل في 

  لدرجة التي يرونها.با حمص وحماة والمحتوى غير متالئم مع ما هو موجود في هذا السوق

مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -3
 ،في واقع مناهج التلمذة الصناعّية ،وحماة ،وحمص ،وحلب ،دمشق :في محافظات األلبسة

 .0.5. عند مستوى داللةالتدريس وطرائقه، من حيث 

 (7المتعّلقة بالفرضية ) واالنحرافات المعيارّية : المتوّسطات(70-5) الجدول
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 .9.7 61.61 .1 (1دمشق )
 2..12 4..59 19 (2حلب )

 11.66 69.51 14 (.حمص )
 .11.1 71.54 11 (4حماة )

 11.66 64.14 62 المجموع الكلي

 (7المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس: (77-5) الجدول
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
1.7.7 . 5. 1.5.4 

 مستوى الداللة قيمة االختبار دالة عند قيمة نجد أنّ  (77-5)من جدول اختبار التجانس
 .6665ألن هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  ؛شرط التجانس محقق فعلى هذا ؛66576

 (7) المتعّلقة بالفرضية ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي : (76-5) الجدول

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 1.111 4.127 476.221 . 662..142 بين المجموعات
   259..11 .5 6.59.1.1 المجموعات داخل

    61 2.7.694. اإلجمالي

 مستوى الداللة دالة عند قيمة 66607 هي: Fنجد أن قيمة  (76-5) من جدول تحليل التباين
الفرضية الصفرية  ا يعني رفضممّ  ؛6665وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة  ،66688

 ه:وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنّ  ،المتعلقة بالتدريس وطرائقه
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في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذات
التدريس  من حيث ؛وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية دمشق وحلب :محافظات

 .0.5.وطرائقه عند مستوى داللة 
وقد اختار الباحث  ،باستعمال أحد االختبارات البعدية ،ولمعرفة الفرق يجب القيام باختبار بعدي

باختبار  من خالل النتائج، فاستعاض عنهق و تضح الفر تولكن لم  ؛Tukey HSDاختبار توكي 
الذي يتعامل مع إحدى المجموعات كمجموعة ضابطة  Dunnet t ت هو اختبار دونت آخر

( 0( وحلب )8حيث أعطى دمشق رمز) وتجري المقارنات بينها وبين المجموعات األخرى،
 :(75-5) كما هو مبين في الجدول اآلتية( وحصل على النتائج 6( وحماة )7وحمص )

 (7فرضية )المتعّلقة بالالبعدي  دونت ت نتائج اختبار (:75-5)الجدول 
  (6حماة ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

 66656 1617676- (8دمشق )

 66676 86676775- (0حلب )

 66111 8666565- (7حمص )

ماة؛ حيث أّن القيمة ح طلبةلصالح  ،فقط اةحم طلبةحلب وبين  طلبةبين  الفرق  صرتّم ح
ومن هنا ؛ 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  Dunnet t ت دونت في اختبار 66676

ن  األلبسةفي مهنة صناعة  يتبين أن واقع التدريس وطرائقه متقارب في المحافظات األربع، وا 
 الذي يبين قيم (70-5) الجدولتأخر هذا الواقع التدريسي قليال  في حلب، من خالل النظر في 

كما في  المقارنات البعدية من خالل، و (7) بالفرضية المتعّلقة المعيارّية واالنحرافات المتوّسطات
 . (75-5)الجدول 

مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -4
من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة

 .0.5.عند مستوى داللة التدريب في المدرسة حيث 
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 (6المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(74-5)الجدول 
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 59..1 111.55 .1 (1دمشق )
 19.97 .6..12 19 (2حلب )

 15.51 125.51 14 (.حمص )
 11.61 6...12 11 (4حماة )

 2..17 121.52 62 المجموع الكلي

 (6المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس: (77-5)الجدول 
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
2.511 . 5. 1.16. 

؛ 66641 مستوى الداللةقيمة االختبار دالة عند  نجد أنّ  (77-5) دول اختبار التجانسمن ج
 .6665هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  ق؛ ألنّ شرط التجانس محقّ  فعلى هذا

 (6) المتعّلقة بالفرضية ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (71-5)الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 1.1.5 16..2 .691.96 . 9...2172 بين المجموعات
   2.6..29 .5 17.11.595 المجموعات داخل

    61 4.4..19.7 اإلجمالي

 مستوى الداللة ة عند قيمةدالّ  F قيمة نجد أنّ  (78-5)األحادي  من جدول تحليل التباين
يعني قبول الفرضية الصفرية  ا؛ ممّ 6665، وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 66615

 المتعلقة بالتدريب في المدرسة أي:
في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال 

التدريب من حيث  ؛وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية دمشق :محافظات
 .0.5.عند مستوى داللة في المدرسة 

ا يعني تشابه الواقع التدريبي في المحافظات األربعة في المنشأة التعليمية من وجهة نظر ممّ 
 الطلبة. 
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مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -5
من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة

 . 0.5.عند مستوى داللة التدريب في سوق العمل  حيث
 (5المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(71-5)الجدول

 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 15.54 111.11 .1 (1دمشق )
 29.17 1.11. 19 (2حلب )

 25.11 .99.7 14 (.حمص )
 .11.1 1.4.19 11 (4حماة )

 49..2 .1..11 62 المجموع الكلي

 (5: اختبار ليفين للتجانس المتعّلق بالفرضية )(16-5)الجدول رقم 

قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
4.6.1 . 5. 1.115 

فعلى ، 66665نجد أن قيمة مستوى الداللة الحقيقي هي  (80-5) دول اختبار التجانسمن ج
المحددة  6665هذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس غير محقق؛ ألنّ  هذا

 من قبل الباحث مسبقا .

إلجراء المقارنات بين  -أي عدم تساوي التباينات -لهذا نقوم بإجراء اختبار ال يشترط التجانس
 Dunnett T3  7المتوسطات، وهناك عدة اختبارات، اختار الباحث منها اختبار دونت ت

 :اآلتية( وحصل على النتائج 6( وحماة )7( وحمص )0( وحلب )8حيث أعطى دمشق رمز )
 (5المتعّلقة بالفرضية ) 7نتائج اختبار دونت ت :(18-5)الجدول 

 (6حماة ) (7حمص ) (0حلب ) (8دمشق ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

دمشق 
(8) 

  01666666 66666 
 
 

86608601 66411 -06661618 66666 

حلب 
(0) 

-01666666 66666 
 

  -81671578 6.016 -57661618 66666 

حمص 
(7) 

-86608601 66411 81671578 66016   -76676581 6.668 

حماة 
(6) 

06661618 66666 57661618 66666 76676581 66668   
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يوجد فرق ذو داللة  هأنّ  (18-5) الجدول(: يتبين من 0( و)8بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66666 قيمة مستوى الداللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

يتبين أّنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (7( و)8بين آراء طلبة دمشق وحمص ) بالمقارنةو 
 . 6665من قيمة مستوى الداللة  هي أكبر 66411 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

ه يوجد فرق ذو داللة إحصائية تبين أنّ  (6( و)8لكن نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66666 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

إحصائية بينهما، ( يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة 7( و)0وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66016 قيمة مستوى الداللة ألنّ 

( يتبين من الجدول أنه يوجد فرق ذو داللة 6( و)0وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66666 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما، ألن 

 فتبين وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ  (6( و)7ارنة بين طلبة حمص وحماة )أما المق
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66668 قيمة مستوى الداللة

ا سبق نجد أن الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حلب، لصالح طلبة دمشق، إذا  ممّ 
طلبة حمص وبين  طلبة حماة، كما يوجد فرق بينطلبة دمشق وبين طلبة حماة، لصالح  وبين

طلبة حماة وبين طلبة حلب، لصالح طلبة  كذلك يوجد فرق بين طلبة حماة، لصالح طلبة حماة،
حماة، إذا  هناك تشابه في واقع التدريب في سوق العمل في محافظتي دمشق وحمص من جهة، 

 حمص من جهة أخرى.وتشابه في واقع التدريب في سوق العمل في محافظتي حلب و 
 المتعّلقة المعيارّية واالنحرافات المتوّسطات الذي يبين قيم (71-5)الجدول بالرجوع إلى 

 وقراءة نتائج المتوسطات، نجد أّن أفضل تدريب في سوق العمل هو لصالح حماة (5) بالفرضية
ولعّل تقّدم تدريب سوق العمل في حماة راجع إلى حماس  أوال ، ثّم دمشق، ثّم حمص، ثّم حلب.

مهنّيي صناعة األلبسة؛ إضافة إلى أّن  تقّبل تجربة التلمذة وحاجتهم الماّسة إلىلأرباب العمل 
    .تدريبا  أفضللهم تيح قد ت المهنة في حماة األعداد القليلة من طلبةهذه 
مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -6

من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة
التقويم )التقويم المتعلق بالدروس النظرية، بالتدريب في المدرسة، بالتدريب في سوق  حيث

 .0.5.عند مستوى داللة العمل( 
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مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات إحصائّية بينداللة  توجد فروق ذاتال  -6-1
 ،في واقع مناهج التلمذة الصناعّية ،وحماة ،وحمص ،وحلب ،دمشق :في محافظات األلبسة

 . 0.5.عند مستوى داللة التقويم المتعلق بالدروس النظرية،  من حيث

 (8-4) المتعّلقة بالفرضية : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(10-5) الجدول
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 5.51 44..4 .1 (1دمشق )
 7.14 42.42 19 (2حلب )

 11.12 42.57 14 (.حمص )
 7.16 49.54 11 (4حماة )

 7.71 44.11 62 المجموع الكلي

 (8-4المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس :(17-5)الجدول 
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
2.252 . 5. 1.192 

؛ 66610 مستوى الداللةقيمة االختبار دالة عند  نجد أنّ  (17-5) دول اختبار التجانسمن ج
 . 6665هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  ق؛ ألنّ شرط التجانس محقّ  فعلى هذا

 (8-4)المتعّلقة بالفرضية  ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (16-5)الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 1.166 2.527 1.9.917 . 419.752 بين المجموعات
   66..55 .5 211.2.2. المجموعات داخل

    61 6.1.9.4. اإلجمالي

، وهذه 66644 مستوى الداللة دالة عند قيمة F نجد أن قيمة األحادي من جدول تحليل التباين
؛ مما يعني قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بتقويم 6665القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 

 طلبةآراء  متوسطات درجات بينداللة إحصائّية  توجد فروق ذاتال  الدروس النظرية أي:
دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة  :في محافظات األلبسةمهنة صناعة 

 .0.5.عند مستوى داللة  تقويم الدروس النظريةمن حيث  ؛الصناعّية
يعني تشابه واقع تقويم الدروس النظرية في المحافظات األربعة في المنشأة التعليمية من  مما

 وجهة نظر الطلبة.
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مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -6-2
من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة

 .0.5.عند مستوى داللة التقويم المتعلق بالتدريب في المدرسة  حيث
 (0-4المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(15-5)الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 ...11 55.11 .1 (1دمشق )
 11.79 74..6 19 (2حلب )

 .1.. 66.11 14 (.حمص )
 12.14 61.45 11 (4) حماة

 11.12 1..61 62 المجموع الكلي

 (0-4المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس: (14-5)الجدول 

قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic 

 .sigاالحتمال  df2درجات الحّرّية  df1درجات الحّرّية 
(p.value) 

66167 7 51 66666 

 مستوى الداللةدالة عند  66167نجد أن قيمة االختبار (14-5)جانس دول اختبار التّ من ج
 .6665هذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس محقق؛ ألنّ  فعلى هذا؛ 66666

 (0-4)المتعّلقة بالفرضية  ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي (17-5)الجدول 

مجموع  مصدر التباين
 المرّبعات

قيمة )ف(  متوّسط المرّبعات درجات الحّرّية
 المحسوبة

 االحتمال
sig.(p.value)  

 .1.12 427.. 922..7. . 11.6.766 بين المجموعات
   111.559 .5 6412.411 المجموعات داخل

    61 7549.177 اإلجمالي

 مستوى الداللة دالة عند قيمة F نجد أن قيمة (17-5) األحادي من جدول تحليل التباين
؛ مّما يعني رفض الفرضية الصفرية 6665، وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة 66607

 المتعلقة بتقويم التدريب في المدرسة، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه:

في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذات
تقويم من حيث  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :محافظات

 .0.5.عند مستوى داللة التدريب في المدرسة 
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وقد اختار الباحث  ،باستعمال أحد االختبارات البعدية ،يجب القيام باختبار بعديّ  ولمعرفة الفرق
( 6( وحماة )7) ( وحمص0( وحلب )8؛ حيث أعطى دمشق رمز)Tukey HSDاختبار توكي 

 :اآلتيةوحصل على النتائج 
 (0-4المتعّلقة بالفرضية ) نتائج اختبار توكي البعدي :(11-5)الجدول 

 (6حماة ) (7حمص ) (0حلب ) (8دمشق ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

بين الفرق 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

دمشق 
(8) 

  -1677416 66644 
 
 

-88666666 66606 -4665655 66716 

حلب 
(0) 

1677416 66644 
 

  -0604784 66101 0601076 66166 

حمص 
(7) 

88666666 6.606 0604784 66101   6656565 6.767 

حماة 
(6) 

4665655 66716 -0601076 66166 - 6656565 66767   

يوجد فرق ذو  ه الأنّ  (11-5) الجدولن من (: يتبيّ 0( و)8بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66644 قيمة مستوى الداللة داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

6665 . 

هي  66606قيمة مستوى الداللة (؛ ألنّ 7( و)8بينما يوجد فرق بين آراء طلبة دمشق وحمص )
 . 6665أصغر من قيمة مستوى الداللة 

ه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ن أنّ فتبيّ  (6( و)8أّما نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة )
  .6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66716 قيمة مستوى الداللةبينهما؛ ألن 

( يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ 7( و)0وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66101 قيمة مستوى الداللةألن 

يتبين من الجدول أنه ال يوجد فرق ذو داللة  (6( و)0وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
  .6665 من قيمة مستوى الداللة هي أكبر 66166 قيمة مستوى الداللةإحصائية بينهما؛ ألن 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (6( و)7أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66767 قيمة مستوى الداللةألن 



 058 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

 إذا  مما سبق نجد أن الفرق ينحصر بين طلبة دمشق وبين طلبة حمص فقط، لصالح طلبة
فإّن  (15-5) الجدول في ، ومن خالل قيم المتوسطات6665حمص، عند مستوى داللة 

 ،فحماة ،تليها حلب محافظة حمص تتقدم المحافظات بما يتعلق بتقويم التدريب في المدرسة،
في مهنة  لتقويم التدريب بشكل صحيح وااللتزام بها وضع معاييرلذا ينبغي  وأخيرا  دمشق،

 .دمشق تحديدا   المحافظات األربعة وفي صناعة األلبسة في

مهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين توجد فروق ذاتال  -6-3
من  ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :في محافظات األلبسة

 .0.5.عند مستوى داللة التقويم المتعلق بالتدريب في سوق العمل  حيث

 (7-4المتعّلقة بالفرضية ) : المتوّسطات واالنحرافات المعيارّية(11-5)الجدول 
 االنحراف المعياري المتوسط عدد الطلبة المحافظة
 9.77 55.94 .1 (1دمشق )
 .6..1 42.42 19 (2حلب )

 16.19 .51.2 14 (.حمص )
 9.12 2..65 11 (4حماة )

 ...16 52.51 62 المجموع الكلي

 (7-4المتعّلق بالفرضية ) اختبار ليفين للتجانس: (16-5)الجدول 
قيمة اختبار ليفين 
Levene Statistic  درجات الحّرّيةdf1  درجات الحّرّيةdf2  االحتمالsig. 

(p.value) 
...12 . 5. 1.126 

فعلى ؛ 66604قيمة مستوى الداللة الحقيقي هي  نجد أنّ  (16-5) دول اختبار التجانسمن ج
دة المحدّ  6665هذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة  شرط التجانس غير محقق؛ ألنّ  هذا

 من قبل الباحث مسبقا .

إلجراء المقارنات بين  -أي عدم تساوي التباينات -نقوم بإجراء اختبار ال يشترط التجانس لذا
 Dunnett T3  7المتوسطات، وهناك عدة اختبارات، اختار الباحث منها اختبار دونت ت

 :اآلتية( وحصل على النتائج 6( وحماة )7( وحمص )0( وحلب )8حيث أعطى دمشق رمز )
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 (7-4المتعّلقة بالفرضية ) 7نتائج اختبار دونت ت :(18-5)الجدول 
 (6حماة ) (7حمص ) (0حلب ) (8دمشق ) المقارنة

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

الفرق بين 
 المتوّسطين

Sig 
p.value 

دمشق 
(8) 

  87650771 66655 
 
 

6645177 6.180 -1617776 6.646 

حلب 
(0) 

-87650771 66655 
 

  -1614644 6.487 -07671787 6.668 

حمص 
(7) 

-6645177 6.180 1614644 6.487   -86657067 6.655 

حماة 
(6) 

1617776 6.646 07671787 66668  86657067 66655   

ه ال يوجد فرق ذو أنّ  (64-7) ن من الجدول(: يتبيّ 0( و)8بين طلبة دمشق وحلب ) بالمقارنة
هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66655 قيمة مستوى الداللة داللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

6665.  
ن أّنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( يتبيّ 7( و)8بين آراء طلبة دمشق وحمص ) بالمقارنةو 

 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66180 قيمة مستوى الداللة بينهما؛ ألنّ 

أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  (6( و)8تبين نتيجة المقارنة بين طلبة دمشق وحماة ) كما
 . 6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66646 مستوى الداللةقيمة بينهما؛ ألن 

( يالحظ عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛ 7( و)0وبالمقارنة بين طلبة حلب وحمص )
 .6665هي أكبر من قيمة مستوى الداللة  66487 قيمة مستوى الداللة ألنّ 

من الجدول أنه يوجد فرق ذو داللة  ( يتبين6( و)0وبمتابعة المقارنة بين طلبة حلب وحماة )
 . 6665هي أصغر من قيمة مستوى الداللة  66668 قيمة مستوى الداللة إحصائية بينهما؛ ألنّ 

فتبين عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بينهما؛  (6( و)7أما المقارنة بين طلبة حمص وحماة )
 . 6665اللة هي أكبر من قيمة مستوى الد 66655 قيمة مستوى الداللة ألنّ 

إذا  مما سبق نجد أن الفرق الوحيد ينحصر بين طلبة حلب وبين طلبة حماة فقط، لصالح طلبة 
حماة، بما يتعّلق بتقويم التدريب في سوق العمل؛ ما يعني رفض الفرضية الصفرية المتعلقة 

 بتقويم التدريب في المدرسة، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أّنه:
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في  األلبسةمهنة صناعة  طلبةآراء  متوسطات درجات داللة إحصائّية بين ذاتتوجد فروق 
تقويم  من حيث ؛دمشق وحلب وحمص وحماة في واقع مناهج التلمذة الصناعّية :محافظات

 .0.5.عند مستوى داللة  سوق العملالتدريب في 
لمتوّسط درجات  نجد أّن أعلى قيمة كانت( 11-5) الجدولوبالرجوع إلى قيم المتوسطات في 

 حمص، ثم حلب. آراء طلبة حماة، ثم دمشق، ثمّ 
وتقّدم سوق العمل في حماة في تقويم التدريب مقارنة  مع المحافظات األخرى متوافق  مع تقّدمه 

 (. 5في التدريب؛ كما ورد سابقا  استنادا  إلى نتائج التحّقق من الفرضّية )
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 وتطويرها التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  نتائج: ثالثا  

  االستبانات دو نباإلجابة عن  جئاتن  
 تقويم األهداف -1

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآلليتقويم أهداف مناهج اختصاص  -1-1
 الطلبة:

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم أهداف مناهج اختصاص التحّكم اآللي :(29-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعّية 
هل اّتضح لك أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية في 

 اختصاصك تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

41 
تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 84.0 4.2 1

 كبيرة 84.0 4.2 1 تكّيف المتعّلم مع االختصاص؟ 32
 كبيرة 82.0 4.1 3 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 41
 كبيرة 80.0 4.0 4 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 44

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 78.0 3.9 6

 كبيرة 78.0 3.9 6 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

 كبيرة 78.0 3.9 6 الصيانة الطارئة؟تمّكين المتعّلم القيام بأعمال  45

 كبيرة 78.0 3.9 6 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 34

 كبيرة 76.0 3.8 9 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 41

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة  

 اختصاصه؟ 
 كبيرة 74.0 3.7 11

41 
المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات تمّكين 

 األساسّية في االختصاص؟
 كبيرة 74.0 3.7 11

 كبيرة 74.0 3.7 11 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 كبيرة 72.0 3.6 13 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 42
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41 
والمخّططات إتقان المتعّلم تفسير الرسومات 

 والرموز؟
 كبيرة 72.0 3.6 13

4 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 70.0 3.5 16

 كبيرة 70.0 3.5 16 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 1

 كبيرة 70.0 3.5 16 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 49

 كبيرة 70.0 3.5 16 المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ مساهمة 33

 متوسطة 68.0 3.4 19 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 2

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في االختصاص؟
 متوسطة 64.0 3.2 20

 متوسطة 64.0 3.2 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 43

1 
وتفسيرًا واّتصااًل(  إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءةً 

 في االختصاص؟
 متوسطة 62.0 3.1 22

3 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 60.0 3.0 23

 3.70 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.33 

اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة  مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في  أخذت
وبانحراف  ،07.3درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره  (24-5)الجدول  كما في نظر الطلبة،
 .3700معياري قدره 
 مناهجتفيد إجابات الطلبة أّن أهداف التلمذة الصناعّية محققة بدرجة كبيرة في و 

بينما لم  ،/11/ المكّررة وانتهاء بالرتبة ، /1/ المكّررة بدءًا من الرتبة ؛اختصاص التحّكم اآللي
مّما  ؛/40وحتى الرتبة / ،/12من الرتبة / ،تتحّقق األهداف الخمسة األخيرة إال بدرجة متوسطة

 وبالتالي ؛واّتصاالً  إتقان المتعّلم اللغتين العربية واألجنبية قراءة وتفسيراً في  المنهاج قصوريعني 
ا الهدفان أمّ  .كما جاء في الرتبة األخيرة ،صال الفّعال )محادثة وكتابة ورسمًا(ر قدرته على االتّ تأثّ 

 ،تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية، و عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل اآلخران:
  همّية سالمة األفراد.ألفريق و الحّققهما بشكل أفضل ألهمّية العمل ضمن تهج أن اعلى المنف
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآلليتقويم أهداف مناهج اختصاص  -1-4
  المدرسين:

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم أهداف مناهج اختصاص التحّكم اآللي :(29-5)الجدول 
 

رقم 
 البند

ترى من وجهة نظرك بعد أن قمت بالتدريس  هل
في نظام التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة 

 الصناعّية تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
درجة 

 التقدير

41 
بما  تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 86.7 4.3 1

 كبيرة 80.0 4.0 2 تكّيف المتعّلم مع االختصاص؟ 32

 كبيرة 73.3 3.7 4 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 45

 كبيرة 73.3 3.7 4 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 41

 كبيرة 73.3 3.7 4 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 34

 كبيرة 70.0 3.5 7 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 44

 كبيرة 70.0 3.5 7 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 42

41 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 70.0 3.5 7

41 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في االختصاص؟
 متوسطة 68.6 3.4 9

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في االختصاص؟
 متوسطة 66.7 3.3 11

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة  

 اختصاصه؟ 
 متوسطة 66.7 3.3 11

 متوسطة 66.7 3.3 11 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 41

4 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 63.3 3.2 13

 متوسطة 63.3 3.2 13 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 49
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3 
محادثة امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

 متوسطة 60.0 3.0 16 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 متوسطة 60.0 3.0 16 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33
 متوسطة 56.7 2.8 20 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 2

 متوسطة 56.7 2.8 20 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

 متوسطة 56.7 2.8 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 43
 متوسطة 50.0 2.5 22 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 1

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في االختصاص؟
 قليلة 40.0 2.0 23

 3.20 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوّسطة المعياري
0.48 

اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
 ،0743درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره  ،(20-5) الجدول كما في نظر المدّرسين،

 .3720وبانحراف معياري قدره 
اختصاص التحّكم اآللي محّققة  مناهجسون أّن أهداف التلمذة الصناعّية في يرى المدرّ 

تقريبًا ثلث  أي ما يعادل ؛/./ وانتهاء بالرتبة /1من الرتبة / ،في ثمانية بنود فقط بدرجة كبيرة
فهي محّققة  ،/44وحتى الرتبة / ،/2أّما األهداف من الرتبة / ؛األهدافبعدد البنود المتعّلقة 

إتقان  /:0/ دوهي للبن ،/ ضمن درجة تقدير قليلة40بدرجة متوسطة، وتبقى الرتبة األخيرة /
ناهج اختصاص التحّكم وفشل م ؛المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في االختصاص

ألّنه ال غنى لهم عن  ؛هذا االختصاصضعفًا كبيرًا لدى طلبة  شفاآللي في تحقيق هذا البند يك
االختصاص، سواء من ناحية قراءة  فيالتطّورات التقنّية  من خاللها لغة أجنبّية يفهمون

وكيفّية  ،حدوثها واألعطال المتوّقع ،مبادئ عملهاو  ،فهم عناصر اآلالتو المخّططات والدارات، 
زيارة مواقع الشبكة  وأمراسلة شركات أجنبّية ذات عالقة بهذا االختصاص،  وأ ؛معها لالتعام

، هذا بالنسبة للغة األجنبّية، لكن التحّكم اآللي تقنّيةفي  العنكبوتّية لالّطالع على كّل جديد



 450 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

)قراءًة وتفسيرًا يد قدرة تمّكنهم في اللغة العربية ال تز  المفارقة حسب إجابات المدرسين أّن الطلبة
  .عدا البنود التي جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة ،ةعن متوّسط واّتصااًل( في االختصاص

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآلليتقويم أهداف مناهج اختصاص  -1-0
  المدربين في المنشأة التعليمية:

 نتائج إجابات مدّربي قطاع التعليم في تقويم أهداف مناهج اختصاص التحّكم اآللي :(29-5) الجدول

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
 درجة

 التقدير

 كبيرة 80.0 4.0 1 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 34

 كبيرة 80.0 4.0 1 تكّيف المتعّلم مع االختصاص؟ 32

41 
تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 75.0 3.8 3

3 
)محادثة  الفّعالامتالك المتعّلم قدرة االتصال 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في االختصاص؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة  

 اختصاصه؟ 
 كبيرة 72.0 3.6 6

 كبيرة 72.0 3.6 6 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 41

 كبيرة 72.0 3.6 6 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 42

41 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 72.0 3.6 6

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 68.0 3.4 12

 متوسطة 68.0 3.4 12 تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟تمّكين المتعّلم من  44
 متوسطة 68.0 3.4 12 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 45

 متوسطة 68.0 3.4 12 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 41

 متوسطة 68.0 3.4 12 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 49
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4 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 64.0 3.2 16

 متوسطة 64.0 3.2 16 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 2

41 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في االختصاص؟
 متوسطة 64.0 3.2 16

 متوسطة 60.0 3.0 19 بطرق بّناءة؟معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت  5
 متوسطة 60.0 3.0 19 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 1

 متوسطة 60.0 3.0 19 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33

 متوسطة 56.0 2.8 21 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 متوسطة 52.0 2.6 22 اإلسعافات األولّية؟تطبيق المتعّلم مبادئ  43

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في االختصاص؟
 قليلة 48.0 2.4 23

 3.30 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوّسطة المعياري
0.40 

اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
 0703درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره  (22-5)الجدول  كما في نظر المدّربين في المعهد،

 .3723وبانحراف معياري قدره 
من الرتبتين بدءًا  ،أّن تسعة أهداف محّققة بدرجة كبيرة جابات المدربين في المعهدتفيد إ

ماعدا  ،بدرجة متوسطة مناهجوباقي األهداف محّققة في ال ،مكّرر /1وحتى الرتب / ،مكّرر /1/
 ،فهو محّقق بدرجة قليلة، إذًا هناك توافق في ترتيب هذا الهدف ؛/40الهدف ذو الرتبة األخيرة /
بين المدرسين والمدربين في المعهد، حتى في إجابات الطلبة جاء  ،ووضعه ضمن هذه الدرجة

والنجاح في  ؛في تحقيق إتقان اللغة األجنبّية للمتعلمين مناهجفشل المّما يعني  ،متأخرةفي رتبة 
 مناهجومن الضرورّي مراجعة ال ؛عالم التكنولوجيا ومنه التحّكم اآللي يستدعي إتقان لغة أجنبّية

من هذه الناحية، بعد االستقصاء الكامل لمعرفة أسباب عدم تحّقق هذا الهدف، فقد تكون المشكلة 
، أو في المدّرس، أو في طرائق التدريس، لدراسيّ م عند الطلبة، أو في المقّرر افي الضعف العا

   .  أو في أكثر من سبب ،غير ذلكأو في 
وهي  ؛فإّن عددها ثالثة عشر هدفاً األهداف التي جاءت ضمن درجات متوسطة أّما   

تزيد عن نصف العدد الكّلي لألهداف، منها أربعة أهداف تتعّلق بالصيانة وتشخيص األعطال 
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التحكم  مناهجعلى  في هذه الناحية /، وهذا مأخذ مهم  5/، /11/، /15/، /2/ :وهي ذات األرقام
والمنشاة  أي بين المنشأة التعليمّية ،في نظام يعتمد التعليم المزدوج بين المعهد والشركة ،اآللي

والمحافظة على  ،واإلسعافات األولّية ،، ومنها ثالثة أهداف تتعّلق بالسالمة المهنيةالتدريبّية
وهذا الجانب الذي يحمي اإلنسان وبيئته من  ؛/14/، /44/، /11البيئة، وهي ذات األرقام: /

  الضرورّي تحققه بشكل أفضل استنادًا إلى وجهات نظر المدربين في المعهد. 

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآلليتقويم أهداف مناهج اختصاص  -1-2
  المدربين في قطاع العمل:

 نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم أهداف مناهج اختصاص التحّكم اآللي :(25-5)الجدول 

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

1 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( 

 في االختصاص؟
 كبيرة 80.0 4.0 1

 كبيرة 74.5 3.7 3 ضمن فريق العمل؟  عمل المتعّلم بكفاءة 2
 كبيرة 74.5 3.7 3 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 41
 كبيرة 74.5 3.7 3 تكّيف المتعّلم مع االختصاص؟ 32

41 
تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 70.9 3.5 7

4 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 69.1 3.5 7

3 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 69.1 3.5 7

 كبيرة 69.1 3.5 7 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 44

41 
تفسير الرسومات والمخّططات إتقان المتعّلم 

 والرموز؟
 كبيرة 69.1 3.5 7

 متوسطة 65.5 3.3 10 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 34

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 63.6 3.2 11
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 متوسطة 63.6 3.2 11 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 متوسطة 60.0 3.0 13 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 49

41 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في االختصاص؟
 متوسطة 58.2 2.9 14

 متوسطة 56.4 2.8 15 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 1

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة  

 اختصاصه؟ 
 متوسطة 56.4 2.8 15

 متوسطة 54.5 2.7 17 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 42
 متوسطة 54.5 2.7 17 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 45
 متوسطة 50.9 2.5 20 الدورّية؟تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة  41
 متوسطة 50.9 2.5 20 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33
 متوسطة 5109 2.5 20 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في االختصاص؟
22 2.3 45.5 

 قليلة
 

 قليلة 45.5 2.3 22 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 43

 3.10 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.49 

 

اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
وبمتوسط قدره  ،(25-5)كما في الجدول  نظر المدّربين في قطاع العمل، درجة تقدير متوّسطة،

 .3722وبانحراف معياري قدره  ،0713
التحّكم  مناهجتسعة أهداف محّققة في  يّتضح من إجابات المدربين في سوق العمل أنّ 

/ بدرجة كبيرة، بينما تحّققت بقية األهداف بدرجة متوسطة، ./ وحتى الرتب /1من الرتبة / ،اآللي
     وهما: ،فقد تحّققا بدرجة قليلة  مكّرر /44ما عدا الهدفين األخيرين ذوي الترتيب /

 .إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في االختصاص -

 0ادئ اإلسعافات األولّيةتطبيق المتعّلم مب -

في وضع هذين الهدفين في الرتب األخيرة من قبل الطلبة وقطاعي التعليم هناك اتفاق 
، وعلى أّية حال فهما والعمل، واختالف في درجة تقديرهما ما بين درجة متوسطة وقليلة
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، وفق إجابات كّل األطراف التي اختصاص التحّكم اآللي مناهجفي أهداف  المشكلتان األبرز
تحقيق  ضعفها فيمن حيث  ؛جانب النقص في هذه المناهج شفانكيوّزعت إليها االستبانة، وهما 

، وضعفها في مساعدة إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في االختصاص
 .تطبيق مبادئ اإلسعافات األولّيةالمتعّلم على 

على وضع البنود التي  ،بون في قطاع العمل مع زمالئهم في قطاع التعليملمدرّ ويتفق ا
ذات األرقام:  هي وهذه البنود ،تتعّلق بالصيانة وتشخيص األعطال ضمن درجات تقدير متوسطة

قد يعود إلى الخّطة  ؛وتفسير عدم تحّقق هذه األهداف بالدرجة المرجّوة ؛/11/، /15/، /5/، /2/
الذي ال يرتبط مع هذه األهداف بالشكل المطلوب، أو إلى  مناهجالتدريبّية، أو إلى محتوى ال
وأساليب التقويم، أو اإلمكانات المادّية للتدريب في قطاعي التعليم  طرائق التدريس والتدريب

ركتهم فيها، أو ألكثر ، أو عدم تكليف الطلبة بأعمال صيانة اآلالت في الشركة أو مشاوالعمل
 من هذه األسباب المذكورة.من سبب 

ومن دراسة النتائج السابقة نجد االتفاق عند المدّرسين والمدّربين في قطاعي التعليم والعمل على 
وهي نتيجة  إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في االختصاصضعف تحّقق 

 الصناعي ومتطلبات الثانوي التعليم ( "مخرجات4312البندي ) ليه دراسةتلتقي مع ما توّصلت إ

 المستوى ضعفمن  أنموذجًا" الكبرى المحلة بمدينة المستفيدة مصر، المؤسسات في العمل سوق

   .بالمهن المرتبطة االنجليزية اللغة مهارات في للخريجين النوعي

 تقويم المحتوى: -4
في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآللياختصاص تقويم محتوى مناهج  -1- 4

  الطلبة:

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم محتوى مناهج اختصاص التحّكم اآللي: (21-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعية 
 هل اّتضح لك أّن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

جّداً  كبيرة 82.0 4.1 1 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 42  

34 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟ 
جّداً  كبيرة 82.0 4.1 1  

 كبيرة 80.0 4.0 4 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

 كبيرة 80.0 4.0 4 بدّقة المعلومات؟ يّتسم 1

 كبيرة 80.0 4.0 4 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 43
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 كبيرة 80.0 4.0 4 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 41

 كبيرة 78.0 3.9 7 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 41

 كبيرة 78.0 3.9 7 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 49

 كبيرة 76.0 3.8 10 السهل إلى الصعب؟يتدّرج من  1

 كبيرة 76.0 3.8 10 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟  1

 كبيرة 76.0 3.8 10 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 41

 كبيرة 74.0 3.7 12 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 4

41 
مجال يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في 

 االختصاص؟
 كبيرة 74.0 3.7 12

3 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية 

 أو اختصاصاتها؟
 كبيرة 72.0 3.6 15

 كبيرة 72.0 3.6 15 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 44
 كبيرة 72.0 3.6 15 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 31
 متوسطة 66.0 3.3 18 يساعد على اإلبداع؟ 1
 متوسطة 66.0 3.3 18 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 9

45 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 66.0 3.3 18

 متوسطة 64.0 3.2 20 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 2
 متوسطة 56.0 2.8 21 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 41

 3.70 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.33 

 مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في محتوى 
درجة  ،(21-5)الجدول  كما في اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد،

 .3700وبانحراف معياري قدره  ،07.3تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 
اختصاص التحكم اآللي من وجهة نظر الطلبة أغلب المعايير  مناهجحّقق محتوى 

/ 1فرها في محتوى المناهج، فالمعايير محّققة بدرجة كبيرة من البند ذي الرتبة /االمطلوب تو 
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/ وحتى 10تب // التي جاءت لثالثة بنود، أّما البنود الخمسة األخيرة من الر 15وحتى الرتب /
     وهذه البنود هي: ،فهي محّققة بدرجة متوسطة/ 41األخيرة /الرتبة 
 0يساعد على اإلبداع -

 0يساعد على الّتعلم الذاتي -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

 0يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل -

 0يخلو من الحشو في المعلومات النظرية -

وهذه النسبة تفيد  ،/41% كانت للبند ذي الرتبة األخيرة /51أقّل نسبة مئوّية وهي  الحظ أنّ يُ 
عدم كفايته  :ة في المحتوى، ويأتي المأخذ الثاني على المحتوىفي المعلومات النظريّ  بوجود حشو  

ة في وهذا المأخذ له أهّميته وخاصّ  ؛من حيث تأهيل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل
الذي يتبّنى نظام شراكة بين قطاعي التعليم والعمل  نظام التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج(

 .لتلبية حاجات سوق العمل من الكوادر الفنّية التي تعّلمت وتدّربت في هذين القطاعين

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  التحكم اآلليتقويم محتوى مناهج اختصاص  -4-4
 المدرسين: 

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم محتوى مناهج اختصاص التحّكم اآللي :(.2-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل تدريسك في نظام التلمذة الصناعية 
 هل اّتضح لك أن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 73.3 3.7 1 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 1

34 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟
 كبيرة 73.3 3.7 1

 كبيرة 70.0 3.5 6 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1

سم بدّقة المعلومات؟ 1 ّّ  كبيرة 70.0 3.5 6 يّت

 كبيرة 70.0 3.5 6 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 41

 كبيرة 70.0 3.5 6 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 43

 كبيرة 70.0 3.5 6 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 42

41 
يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال 

 االختصاص؟
 كبيرة 70.0 3.5 6
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 كبيرة 70.0 3.5 6 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 49

 كبيرة 70.0 3.5 6 موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟تنتظم  31

 متوسطة 66.7 3.3 12 يساعد على اإلبداع؟ 1

 متوسطة 66.7 3.3 12 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 44

 متوسطة 66.7 3.3 12 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 41

 متوسطة 63.3 3.2 14 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 2

 متوسطة 63.3 3.2 14 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 41

 متوسطة 60.0 3.0 16 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 4

3 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة 

 الصناعّية أو اختصاصاتها؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

 متوسطة 56.7 2.8 18 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 9

 متوسطة 53.3 2.7 19 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

45 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 53.3 2.7 19

 قليلة 43.3 2.2 21 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 41

 3.20 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.38 

 مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في محتوى  أخذت
درجة  ،(.2-5)الجدول  كما في اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر المدّرسين في المعهد،

 .3700وبانحراف معياري قدره  ،0743تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره 
سين هي وجود التحّكم اآللي من وجهة نظر المدرّ  مناهجفي محتوى  برزالمشكلة األ

 وضمن درجة ،جاء البند المعّبر عن ذلك في الرتبة األخيرة إذ ؛الحشو في المعلومات النظرّية
، ومن الالفت ولكن ضمن درجة متوّسطة ،وهي الرتبة نفسها في إجابات الطلبة ،قليلة تقدير

تتوافر فيه المعلومات النظرية ّن محتوى المنهاج الذي ينّص على أ ،/41للنظر أّن ترتيب البند /
 وهي الرتبة ،جاء في الرتبة نفسها في إجابات الطلبة والمدرسين ،الالزمة للمهارات العملّية

مّما ودرجة تقدير كبيرة عند المدرسين،  ،ضمن درجة تقدير كبيرة جّدًا عند الطلبة ،/1/ المكّررة
عاب على هذا أهّمّية المعلومات التي يقّدمها محتوى هذا المنهاج، ولكن ما يُ  بنظر الطرفين بّيني
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 ؛والمّدرسين من وجود الحشو في المعلومات النظرّية المحتوى ما اتّفقت عليه وجهات نظر الطلبة
واالستغناء عن المعلومات غير الضرورّية، من قبل  ،مراجعة المحتوى من هذه الناحّيةلذا ينبغي 
 .التعليم والعمل :المعنّية في نظام التلمذة الصناعّية )الّتعليم المزدوج( بقطاعيها األطراف

 ،مناهجأي ما يقارب نصف عدد البنود المعّدة لتقويم محتوى ال ،عشرة بنود وجاءت
اتفق فيها  ومن ضمنها أربعة بنود ،ضمن درجات تقدير متوسطة من وجهة نظر المدرسين

 وهي:  ،ها ضمن هذه الدرجاتو وضعو  ،الطلبة مع مدرسيهم
 0يساعد على اإلبداع -

 0يساعد على الّتعلم الذاتي -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

 0يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل -

يتبين ضرورة تطوير محتوى  ؛من هذه البنود المتفق عليها بين المدّرسين وطلبتهم
لتلبية وبما يفي في تأهيل الكوادر الفنّية  ،واإلبداع ،بما يساعد على التعلم الذاتي ؛مناهجال

  .وتقديم الحلول لها ،ومواجهة المشكالت البيئّية ،حاجات سوق العمل
 المهني التعليم واقع"( 4314) حلبي وهذه النتائج تتقارب مع ما توّصلت إليه دراسة

 ارتباط يوجد ال "؛(السورية العربية الجمهورية حالة) دراسة العربي الوطن في ومشكالته والتقني
 التعليمية البرامج مالءمة عدم إلى باإلضافة للمهنة، العملي بالواقع ةالدراسيّ  للمناهج وثيق

 .العمل سوق الحتياجات

 تقويم التدريس وطرائقه -0
من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -0-1

 الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

  نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج اختصاص التحّكم اآللي: (20-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل حضورك الدروس النظرّية هل 
 وجدت أّن المدّرس:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
 الحسابي
 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

41 
يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية 

 فاعلة؟
جّداً  كبيرة 82.0 4.1 1  

 كبيرة 80.0 4.0 3 يتمّيز بتخطيط جيد للدرس؟ 4

1 
تتصف طريقة تدريسه بإتاحة الفرصة 

 للمتعلمين بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة 80.0 4.0 3
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 كبيرة 80.0 4.0 3 يستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1
 كبيرة 80.0 4.0 3 يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 43
 كبيرة 78.0 3.9 8 يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 2
 كبيرة 78.0 3.9 8 يتدّرج في شرحه من السهل إلى الصعب؟ 1

9 
تناسب طريقة تدريسه المستويات المختلفة 

 للمتعلمين؟
 كبيرة 78.0 3.9 8

 كبيرة 78.0 3.9 8 يوّجه المتعلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 44

42 
تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند 

 المتعلمين؟ 
 كبيرة 78.0 3.9 8

 كبيرة 76.0 3.8 12 لديه أهداف مسبقة يسعى إلى تحقيقها؟ 3

41 
يستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 كبيرة 76.0 3.8 12

41 
يقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب 

 المتعلمون على أسئلته فورًا؟
 كبيرة 76.0 3.8 12

41 
تتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 كبيرة 74.0 3.7 14

1 
تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 متوسطة 68.0 3.4 15

45 
يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب 

 المتعلمين للدرس؟  
 متوسطة 68.0 3.4 15

5 
يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم 

 كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره؟
 متوسطة 66.0 3.3 17

 متوسطة 66.0 3.3 17 يستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 41

 3.78 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.25 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التدريس وطرائقه 
 ،(20-5)الجدول  فيكما  اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد، مناهجل

 .3745وبانحراف معياري قدره  ،07.0درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 
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تكشف إجابات الطلبة عن وجود واقع تدريسي تتحّقق فيه أغلب المعايير الموضوعة 
أّما الرتب األربعة  ؛/12/ وحتى الرتبة /1وذلك من الرتبة / ،لتقويم التدريس وطرائقه بدرجة كبيرة

 : اآلتيةقد جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة للبنود األخيرة ف
 0تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد على أنفسهم في التعلم -

 0يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس -

 0يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره -

 0للدرس بشكل فاعليستثمر الوقت المخّصص  -

من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -0-4
  الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج اختصاص التحّكم اآللي  : (22-5)الجدول 

رقم 
 البند

صراحة وموضوعيةّ من خالل تجربتك في  بكلّ 
 التدريس هل:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

  كبيرة جّداً  93.3 4.7 1 تخّطط مسبقًا للدرس بشكل  جيد؟ 4
 كبيرة جّداً  90.0 4.5 3 لديك أهداف مسبقة تسعى إلى تحقيقها؟ 3

1 
تدريسك بإتاحة الفرصة للمتعّلمين  تتصف طريقة

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 كبيرة جّداً  90.0 4.5 3

 كبيرة جّداً  90.0 4.5 3 تّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ 41

 كبيرة جّداً  90.0 4.5 3 تتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 43

 كبيرة 86.7 4.3 6 عند المتعلمين؟ تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم 42

 كبيرة 83.3 4.2 7 تستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

9 
تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين ؟
 كبيرة 80.0 4.0 9

41 
تستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 كبيرة 80.0 4.0 9

41 
اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون  تقّدم

 على أسئلتك فورا؟
 كبيرة 80.0 4.0 9

 كبيرة 76.7 3.8 11 تتدّرج في شرحك من السهل إلى الصعب؟ 1
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 كبيرة 73.3 3.7 12 توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 44

41 
تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 كبيرة 73.3 3.7 12

 كبيرة 70.0 3.5 14 تعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 2
 كبيرة 70.0 3.5 14 تستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 41

1 
تسهم طريقة تدريسك بتعويد المتعّلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 متوسطة 66.7 3.3 16

45 
لمعرفة مدى استيعاب  تطرح أسئلة متنوعة
 المتعلمين للدرس؟

 متوسطة 66.7 3.3 16

5 
تعتمد على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغيره في تدريسك؟
 قليلة 43.3 2.2 18

 3.90 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.60 

الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التدريس وطرائقه  أخذت
 ،(22-5)الجدول  كما في في المعهد، المدّرسيناختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر  مناهجل

 .3.13وبانحراف معياري قدره  ،0.23درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 
واقع تدريسي يتوافق تقريبًا مع وجهات نظر الطلبة شف إجابات المدرسين عن وجود تك

الموضوعة لتقويم التدريس وطرائقه بدرجة كبيرة  فهذا الواقع التدريسي تتحّقق فيه المعايير ؛فيه
/، بينما تحّققت 0/ المكّررة / وحتى الرتبة1/وبالتحديد من الرتبة  ،جّدًا في الرتب الخمسة األولى

بدرجة  اتحّققف اآلتيانالبندان  أّما، بدرجات كبيرة /12/ المكّررة الرتبة/ وحتى 1البنود من الرتبة /
 / لكليهما: 11وبالرتبة / ،متوسطة
 0تسهم طريقة تدريسك بتعويد المتعّلمين االعتماد على أنفسهم في التعلم -

 0تطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس -

 وهو: ،/ ضمن درجة قليلة10الرتبة األخيرة / ذو البندجاء و 
 تعتمد على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره في تدريسك. -

هذه البنود الثالثة األخيرة في الترتيب وضعها الطلبة ضمن درجات متوسطة، مّما يعني 
تحّقق هذه البنود الثالثة عدم هو اتّفاق الطلبة مع مدرسيهم أّن ما يؤخذ على هذا الواقع التدريسي 

  .فيما يتعّلق باستخدام تقنيات التعليم في التدريس السّيمابالشكل المطلوب، و 
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استخدام تقنيات التعليم في التدريس يلتقي مع النتيجة التي توّصلت إليها دراسة  وعدم
 ميدانّية سةدرا الصناعّية، المهنّية الثانوّيات في المهنّية السالمة مشكالت( "4330)الخّطاب 

% موافق 00740أجاب معلمو الحرف بنسبة "؛ إذ حماة محافظة في والتشكيل الّلحام مهنة على
على بند "الشعور بعدم فهم الّسالمة المهنّية بشكل كاف  لغياب الوسائل التعليمية الموضحة مثل 

 % موافق على هذا البند.15فيديو أو حاسب وغيره." وأجاب الطلبة بنسبة 

  م التدريب:تقوي -2
 تقويم التدريب في المعهد )المنشأة التعليمية(: -2-1
 تقويم التدريب في المعهد من وجهة نظر الطلبة: -2-1-1

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في المدرسة لمناهج اختصاص التحّكم اآللي: (133-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في المعهد هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

  كبيرة جّداً  90.0 4.5 1 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 41

 كبيرة جّداً  88.0 4.4 2 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 5 متوّفرة للمتعّلم؟المواد الالزمة للتدّرب  4

42 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 5

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 5

31 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
  كبيرة جّداً  84.0 4.2 5

31 
المدّرب يّتبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 5

 كبيرة جّداً  82.0 4.1 8 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 49

34 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة جّداً  82.0 4.1 8

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة  80.0 4.0 12
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1 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 80.0 4.0 12

 كبيرة 80.0 4.0 12 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

41 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 80.0 4.0 12

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 80.0 4.0 12

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 78.0 3.9 16

43 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة 78.0 3.9 16

33 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 78.0 3.9 16

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 76.0 3.8 18

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 76.0 3.8 18

 كبيرة 74.0 3.7 22 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

41 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 74.0 3.7 22

41 
الورشة كافية لتدريب اآلالت الموجودة في 

 المتعلمين؟
 كبيرة 74.0 3.7 22

32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 كبيرة 74.0 3.7 22

31 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 74.0 3.7 22

45 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 72.0 3.6 26

41 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة 72.0 3.6 26
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39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 72.0 3.6 26

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 72.0 3.6 26

 كبيرة 70.0 3.5 29 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 44

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 متوسطة 66.0 3.3 30

 3.90 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.27 

في  الطلبة أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في تدريب
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد، درجة تقدير كبيرة،  مناهجل المعهد

 .(133-5)الجدول  كما في ،.374وبانحراف معياري قدره  ،0723وبمتوسط قدره 
في المنشأة  م الواقع التدريبيّ يالحظ من إجابات الطلبة أّن البنود المعّدة لمعرفة مدى تقدّ 

من حيث الترتيب وبالتحديد من  ؛التعليمّية قد تحّققت بدرجات كبيرة جّدًا في البنود التسعة األولى
كبيرة، ماعدا الرتبة  /، وباقي الرتب جاءت ضمن درجة0/ المكّررة / وحّتى الرتبة1الرتبة /
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز  وهي: ،فقد جاءت ضمن درجة متوسطة ،/03األخيرة /

      .، وهي مالحظة ليس من الصعب تالفيهاعليها في أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين

 : فيهالعاملين  المدربين وجهة نظرتقويم التدريب في المعهد من  -2-1-4

 الختصاص التحّكم اآلليفي تقويم التدريب  المعهدنتائج إجابات مدربي : (131-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل خبرتك التدريبية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

  كبيرة جّداً  88.0 4.4 1 ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ المتعّلم 41

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 3

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 3
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1 
بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى  اآلالت مرتّبة

 أخرى؟
 كبيرة جّداً  84.0 4.2 3

33 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 80.0 4.0 6

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 80.0 4.0 6

31 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 80.0 4.0 6

 كبيرة 76.0 3.8 11 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 4

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 76.0 3.8 11

1 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 76.0 3.8 11

41 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 76.0 3.8 11

 كبيرة 76.0 3.8 11 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 49

31 
يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح  المدّرب
 ما يريد؟

 كبيرة 76.0 3.8 11

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 76.0 3.8 11

 كبيرة 72.0 3.6 18 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1
 كبيرة 72.0 3.6 18 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

43 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة 72.0 3.6 18

42 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 72.0 3.6 18

41 
التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن  األعمال

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 72.0 3.6 18

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 72.0 3.6 18
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34 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 72.0 3.6 18

 كبيرة 72.0 3.6 18 الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟المتعّلم تتاح له  35

 متوسطة 68.0 3.4 23 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 44

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 متوسطة 64.0 3.2 25

41 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 64.0 3.2 25

31 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 64.0 3.2 25

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 متوسطة 64.0 3.2 25

41 
مزعجة أثناء العمل في  نسبة الضجيج غير

 الورشة؟
 متوسطة 60.0 3.0 29

45 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 متوسطة 60.0 3.0 29

32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 متوسطة 60.0 3.0 29

الكّلّيةالدرجة   3.70 

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.37 

الطلبة في  أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في تدريب
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر المدّربين في المعهد، درجة تقدير كبيرة،  مناهجل المعهد

 .(131-5)الجدول  كما في، .370وبانحراف معياري قدره  ،07.3وبمتوسط قدره 
/ وحتى 1تحّقق البنود األربعة األولى من الرتبة / بين في المعهديالحظ من إجابات المدر 

بدرجة  /10/ المكّررة / وحتى الرتبة1بينما تحّققت البنود من الرتبة / ؛/ بدرجة كبيرة جّداً 0الرتبة /
/ ضمن درجات تقدير 42/ وحتى الرتبة /40الثمانية األخيرة من الرتبة /كبيرة، ثّم تأتي البنود 

 وهي:  ،ةمتوسط
 0المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب -
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 0تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين -

 مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل -

 يب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئهالمتعّلم بسبب التدر  -

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة  -
 من التدّرب

 نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة -

 المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في سوق العمل -

يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في المدّرب  -
 التدريب

منها البند الوحيد الذي  ،هناك ثالثة بنود من هذه البنود الثمانية تتعّلق بالسالمة المهنّية
الذي يتضمن التركيز على تعليمات السالمة المهنّية أثناء  ،وضعه الطلبة ضمن درجة متوسطة

ّية تنفيذ التمرين، ومنها ما يتضمن وجود اللوحات التحذيرية من مخاطر العمل، ومنها ما شرح كيف
  /.13/، /.1/، /0، وهذه البنود الثالثة هي ذات األرقام: /يختص بمشكلة الضجيج

 تقويم التدريب في الشركة )المنشأة التدريبية(: -2-4
  تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر الطلبة: -2-4-1

  نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في الشركة لمناهج اختصاص التحّكم اآللي: (134-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في الشركة هل اّتضح لك أّن:
رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

31 
يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح  المدّرب
 ما يريد؟

  كبيرة جّداً  94.0 4.7 1

 كبيرة جّداً  92.0 4.6 2 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 4

41 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة جّداً  92.0 4.6 2

34 
العمل ضمن  طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن

 فريق؟
 كبيرة جّداً  90.0 4.5 4

  كبيرة جّداً  88.0 4.4 8 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

45 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 8
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41 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
جّداً  كبيرة 88.0 4.4 8  

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 8

31 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
  كبيرة جّداً  88.0 4.4 8

31 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 8

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 8

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جّداً  86.0 4.3 14

  كبيرة جّداً  86.0 4.3 14 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

42 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة جّداً  86.0 4.3 14

 كبيرة جّداً  86.0 4.3 14 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 41

جّداً  كبيرة 86.0 4.3 14 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35  

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
  كبيرة جّداً  84.0 4.2 17

 كبيرة جّداً  84.0 4.2 17 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 49

43 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  82.0 4.1 20

33 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة جّداً  82.0 4.1 20

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة جّداً  82.0 4.1 20

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 محّددة من التدّرب؟مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة 
 كبيرة 80.0 4.0 22



 ..4 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 78.0 3.9 23

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 76.0 3.8 25

1 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 76.0 3.8 25

 كبيرة 76.0 3.8 25 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 44

41 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 74.0 3.7 27

1 
المتعلمين تتم مراقبة التمارين المطلوبة من قبل 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 72.0 3.6 28

32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 كبيرة 72.0 3.6 28

41 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 58.0 2.9 30

 4.15 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 جّداً  كبيرة المعياري
0.37 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في تدريب الطلبة في 
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد، درجة تقدير كبيرة،  مناهجالشركة ل

 .(134-5)الجدول  كما في، .370وبانحراف معياري قدره  2715وبمتوسط قدره 
يرى الطلبة أّن التدريب في الشركة المدربة يحقّق معايير التدريب الجيد، إذ يالحظ من 

من الرتبة  ،إجابات الطلبة تحّقق ما يزيد عن ثلثي عدد البنود المتعّلقة بتقويم التدريب في الشركة
 اذ دنعدا الب ما ،بدرجات كبيرة جّدًا، وباقي البنود بدرجات كبيرة ،/43/ وحتى الرتبة المكّررة /1/

والذي تدّل نتائجه على وجود مشكلة الضجيج  ،فقد تحّقق بدرجة متوسطة ،/03الرتبة األخيرة /
وقد  ،وعلى راحتهم ،في مكان العمل، والتي لها آثار سلبّية على صحة العاملين في مكان العمل

 .من الناحيتين الكّمية والنوعّية ينعكس ذلك على إنتاجهم

 

 



 4.0 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

 المدربين في الشركة:  تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر -2-4-4
 نتائج إجابات المدّربين في تقويم التدريب في الشركة الختصاص التحّكم اآللي :(130-5)الجدول 

رقم 
 البند

خالل خبرتك التدريبّية في نظام التلمذة  من
 الصناعية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  87.3 4.4 1 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

  كبيرة جّداً  87.3 4.4 1 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35

 كبيرة جّداً  85.5 4.3 4 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

43 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  85.5 4.3 4

41 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة جّداً  85.5 4.3 4

  كبيرة جّداً  83.6 4.2 8 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 4

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جّداً  83.6 4.2 8

42 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة جّداً  83.6 4.2 8

 كبيرة جّداً  83.6 4.2 8 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 49

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة جّداً  83.6 4.2 8

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 80.0 4.0 11

1 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 78.2 3.9 13

1 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 78.2 3.9 13

34 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 78.2 3.9 13

31 
يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح  المدّرب
 ما يريد؟

 كبيرة 78.2 3.9 13



 4.2 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

41 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 76.4 3.8 18

45 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 76.4 3.8 18

33 
ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية  كلّ 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 76.4 3.8 18

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 76.4 3.8 18

31 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 76.4 3.8 18

3 
يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه المتعلم 
 تمامًا؟

 كبيرة 74.5 3.7 21

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 74.5 3.7 21

 كبيرة 72.7 3.6 23 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 41

31 
المتعّلم يعتمد على نفسه في طريقة التدريب تجعل 

 التدّرب؟
 كبيرة 72.7 3.6 23

41 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 65.5 3.3 25

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 متوسطة 65.5 3.3 25

 متوسطة 63.6 3.2 27 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 44

31 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 61.8 3.1 28

32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 متوسطة 56.4 2.8 29

41 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 54.5 2.7 30

 3.80 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.44 



 403 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في تدريب الطلبة في 
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد، درجة تقدير كبيرة،  مناهجالشركة ل

 .(130-5)الجدول  كما في، 3722وبانحراف معياري قدره  ،0703وبمتوسط قدره 
ابتداء  ،بون في الشركة أّن معايير التدريب الصحيح محّققة بدرجة كبيرة جّداً ى المدرّ ير 

/، ومحّققة بدرجة كبيرة ابتداء من الرتبة المكّررة 0/ وانتهاء بالرتبة المكّررة /1من الرتبة المكّررة /
تحّققت بدرجات أّما البنود الستة األخيرة في الترتيب فقد  ؛/40/ وانتهاء بالرتبة المكّررة /11/

 متوسطة، وهي وفق ترتيبها:
 0في الورشة نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل -

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة  -
 0من التدّرب

 0المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب -

 0المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه -

اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز  -
 .التدريب

 0مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل -

ن لم تكن بالقدر  إذًا يشترك المدربون في الشركة مع طلبتهم بوجود مشكلة الضجيج وا 
ن ينّبهون إلى خمسة أمور لم تتحّقق في مجال التدريب بالشكل الكافي، يبالمدرّ  أنّ  الكبير، إال

 بعد اجتيازه مرحلة محّددة من التدّرب، أو مع زمالئه ،منها أّن المتعّلم ال يمتلك قدرة التدرب منفرداً 
ومنها أن وقت التدّرب غير كاف  بالشركة، وأّن المتعّلم ما يزال بعد كّل فترة التدريب تنقصه الّدقة 

مدّربون في الشركة هي في حكمه على أعمال زمالئه، ومن األمور المهّمة التي أشار إليها ال
، وكذلك عدم توفر اللوحات التحذيرّية من استخدام تقنيات التعليم بدرجة متوسطة في التدريب

 شف، وهذه المالحظات التي ذكرها المدربون قد تكمخاطر العمل في مكان العمل بالشكل الكافي
منها بشكل أفضل  اً قسمفمن الشركات ما تحّقق هذه المعايير أو  ؛بةالفروق بين الشركات المدرّ 

ولكن متوّسط درجات تحّقق هذه المعايير جاء ضمن درجة متوّسطة لكّل هذه  ؛من غيرها
 الشركات. 

 

 
  



 401 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام التلمذة  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -5
 الصناعية. 

لتقويم في الدروس النظرية في نظام من ناحية ا التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -5-1
 التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

  التحكم اآللي نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم في الدروس النظرّية لمناهج: (132-5)الجدول 

رقم 
 البند

خالل االختبارات المتنوعة التي تقدمت لها  من
في المقّررات الدراسّية النظرية هل اّتضح لك 

 أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  92 4.6 1 أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج؟ 3

4 
أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة جّداً  90 4.5 2

2 
االختبارات الحالّية وسيلة جّيدة لكشف مواهب 

 المتعّلمين؟
 كبيرة جّداً  86 4.3 3

1 
أسئلة االختبارات تتناسب مع الزمن المخّصص 

 لها؟
  كبيرة جّداً  86 4.3 3

 كبيرة جّداً  82 4.1 5 االختبارات واضحة الصياغة؟ أسئلة 1

1 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس السابق؟
 كبيرة 78 3.9 6

 كبيرة 76 3.8 7 أسئلة االختبارات خالية من األخطاء؟ 9

43 
أسئلة االختبار تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في 

 الدراسة؟
 كبيرة 76 3.8 7

1 
المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات الكتابية مثل 

 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات،...
 كبيرة 74 3.7 9

5 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي؟
 متوسطة 66 3.3 10

41 
بعد كّل اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة 

 اختبار؟
 متوسطة 58 2.9 11

44 
أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو 

 اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 54 2.7 12

 3.83 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.57 



 404 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل
 

ناحية  من الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم أخذت
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد، درجة تقدير  مناهجالدروس النظرّية ل

 .(132-5)الجدول  كما في، .3.5وبانحراف معياري قدره  0700كبيرة، وبمتوسط قدره 
فيما يتعّلق بالتقويم في الدروس النظرية في اختصاص التحّكم اآللي  تفيد إجابات الطلبة

/ محّققة بدرجة كبيرة جّدًا، أّما البنود 5/ وحتى الرتبة /1أّن البنود الخمسة األولى من الرتبة /
مّما يعني أّن /، 2/ وحتى الرتبة /1من الرتبة / ،األربعة التي تليها فهي محّققة بدرجة كبيرة

، بدرجة كبيرة جّدًا وكبيرة ،الدروس النظرية يقوم في أغلبه على أسس علمّية صحيحة في تقويمال
  وجاءت البنود الثالثة األخيرة في الترتيب ضمن درجات تقدير متوسطة وهي:  

 .المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي -

 .اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار -

 0أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية -

ونتيجة هذه البنود الثالثة تكشف شيئًا من الخلل في التقويم البنائي، والتغذية الراجعة بعد 
أّما المالحظة  .، ومعرفة اإلجابات الخاطئةمن حيث تعزيز اإلجابات الصحيحة ؛كّل اختبار

 أسئلة االختبار أنّ  إذ ؛األخيرة على تقويم الدروس النظرّية فهي تشمل تقويم الجانب الوجدانيّ 
بشكل أفضل مّما  مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية أو اّتجاه   أو موقف   تتضّمن إبداء رأي   يجب أن

 0هو موجود بالشكل الحالي

من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام  التحكم اآلليمناهج اختصاص  تقويم -5-4
  التلمذة الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 الختصاص التحّكم اآللينتائج إجابات المدّرسين في تقويم التقويم في الدروس النظرّية : (135-5) الجدول 

رقم 
 البند

التلمذة من خالل تجربتك التدريسّية في نظام 
االختبارات بأنواعها  الصناعّية هل اّتضح لك أنّ 

 المختلفة تّتصف بأّنها:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  93.3 4.7 1 واضحة الصياغة؟ 1

 كبيرة جّداً  93.3 4.7 1 خالية من األخطاء؟ 9

  كبيرة جّداً  90.0 4.5 3 الزمن المخّصص لها؟ تتناسب مع 1

 كبيرة جّداً  83.3 4.2 4 تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في الدراسة؟ 43

 كبيرة 76.7 3.8 5 تتناسب أسئلتها مع المستويات المختلفة للمتعّلمين؟ 4
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1 
 متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل
 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات...

 كبيرة 73.3 3.7 6

 كبيرة 70.0 3.5 7 شاملة لمحتويات المنهاج؟ 3

 كبيرة 70.0 3.5 7 وسيلة جّيدة الكتشاف مواهب المتعّلمين؟ 2

41 
تدعم باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما 

 كان نوعها مباشرة؟
 متوسطة 66.7 3.3 9

1 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 السابق؟
 متوسطة 63.3 3.2 10

44 
تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق 

 بالتلمذة الصناعّية؟
 متوسطة 63.3 3.2 10

5 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 الحالي؟
 متوسطة 56.7 2.8 12

الكّلّية الدرجة  3.80 

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.60 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم من ناحية 
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر المدّرسين في المعهد، درجة  مناهجالدروس النظرّية ل

 .(135-5) الجدول  كما في، 3713معياري قدره  وبانحراف 0703تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 
في إجابات المدرسين،  جاءت البنود األربعة األولى في الترتيب ضمن درجات كبيرة جّداً 

وتلتها البنود األربعة الثانية ضمن درجات كبيرة، أّما البنود األربعة األخيرة فقد جاءت ضمن 
 درجات متوسطة وهي: 

 0باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما كان نوعها مباشرة تدعم -

 0تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس السابق -

 .تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية -

 .تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس الحالي -

اإلجابات تتوافق مع إجابات الطلبة في البنود التي جاءت ضمن درجات متوسطة، وهذه 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين ن زادوا على طلبتهم بوضع البند: يإاّل أّن المدرس
هذه اإلجابات المالحظات نفسها التي  توّضحضمن درجة متوسطة، وبالتالي  ،للدرس السابق
، وتقويم الجانب الوجداني من ناحية التعزيز، و من ناحية التقويم البنائي ،ت الطلبةذكرت في إجابا
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عند الطلبة في هذا االختصاص. وفي المجمل فإّن التقويم في الدروس النظرّية يقوم على أسس 
وما ذكر من مالحظات في  ؛صحيحة في أغلبه، كما تشهد له إجابات كلٍّ من الطلبة والمدرسين

 .فمن السهل تالفيه هذا الموضوع

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -1
 التلمذة الصناعية:

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -1-1
  التعليمية(:في المعهد )المنشأة  التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 لتحّكم اآلليعهد لنتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الم: (131-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات العملّية في المعهد هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  94.0 4.7 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 44

4 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  92.0 4.6 2

  كبيرة جّداً  92.0 4.6 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 43
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 4 العملّية؟التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة  3

45 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة جّداً  88.0 4.4 4

؟ 41  كبيرة جّداً  84.0 4.2 6 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

42 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
  كبيرة جّداً  82.0 4.1 8

41 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة جّداً  82.0 4.1 8

 كبيرة جّداً  82.0 4.1 8 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 41

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 80.0 4.0 10

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 76.0 3.8 11
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9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 كبيرة 76.0 3.8 11

 كبيرة 72.0 3.6 13 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 70.0 3.5 14

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 70.0 3.5 14

1 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 68.0 3.4 16

 4.0 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.40 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم من ناحية 
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد،  مناهجالتدريبات العملّية في المعهد ل

 .(131-5)الجدول  كما في، 3723وبانحراف معياري قدره  273درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 
يرى الطلبة أن البنود المعّدة لتقويم مناهج اختصاص التحكم اآللي من ناحية التقويم في 

/، 0/ وحتى الرتبة المكّررة /1بدءًا من الرتبة / ؛ة جّداً محّققة بدرجة كبير  ،التدريبات العملية
/ 11األخيرة / أّما الرتبة ./12/ المكّررة / وحتى الرتبة13بدءًا من الرتبة / ؛ومحّققة بدرجة كبيرة

وتدّل هذه النتيجة على عدم االهتمام الكافي بجانب التعزيز من  ؛فهي محّققة بدرجة متوسطة
ر ذلك باالهتمام بتعليم فسّ وقد يُ  ؛ناحية المحافظة على اآلالت والعدد في المنشأة التعليمّية

، أّن المحافظة على وسائل تعليم المهارات هو أيضًا جزء من تعليمها إلى المهارات دون النظر
     ن هذه الناحية.ويأخذ األهمّية نفسها م

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -1-4
  التلمذة الصناعية من وجهة نظر المدربين في المعهد )المنشأة التعليمية(:

 للتحّكم اآللينتائج إجابات المدّربين في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المعهد : (.13-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في قطاع التعليم هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  84.0 4.2 1 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3
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41 
تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ  االختبارات العملية

 التمرين؟
 كبيرة 80.0 4.0 2

4 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 76.0 3.8 5

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 76.0 3.8 5

 كبيرة 76.0 3.8 5 كافية؟المواد الالزمة لتنفيذ التمرين  44

 كبيرة 76.0 3.8 5 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 43

45 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 76.0 3.8 5

؟ 41  كبيرة 72.0 3.6 8 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

 كبيرة 72.0 3.6 8 واضح لدى المتعّلم؟ما هو مطلوب تنفيذه  41

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 68.0 3.4 10

 متوسطة 64.0 3.2 11 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 56.0 2.8 12

42 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 متوسطة 56.0 2.8 12

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 52.0 2.6 15

1 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 52.0 2.6 15

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 متوسطة 52.0 2.6 15

 3.40 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.53 
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الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم من ناحية  أخذت
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر المدّربين في  مناهجالتدريبات العملّية في المعهد ل

وبانحراف  ،0723درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره  ،(.13-5)الجدول  كما في المعهد،
 .3750معياري قدره 

 في وجهات نظرهم أنهم أكثر تشّدداً  ،يالحظ من إجابات المدّربين في المنشأة التعليمّية
فقد جاءت الرتبة األولى ضمن درجة  ،واقع التقويم في التدريبات العملّيةببما يتعّلق  من طلبتهم

وجاءت الرتب  ،التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّيةوالتي تتضّمن أّن  ؛تقدير كبيرة جّداً 
/ ضمن درجات تقدير كبيرة، إاّل أّن البنود من 0/ وحتى الرتبة المكّررة /4األخرى من الرتبة /

وهذه البنود جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة،  /15/ وحتى الرتبة األخيرة المكّررة /13الرتبة /
  هي: 
 0هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

 0هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -

 .وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

 0هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -
 0الصحيح

مع  نيالحظ من هذه البنود السبعة األخيرة التي تحّققت بدرجات متوسطة اشتراك المدربي
، ضمن درجة تقدير على اآلالت والُعدد هناك درجات ُتعطى للمحافظة في وضع البند: طلبتهم

الشّك أّن إدارة المعهد لها إجراءاتها في المحافظة  .وفي رتبتين متقاربتين عند كليهما ،متوسطة
ؤخذ بحّقها اإلجراءات الالزمة، ولكن تُ  مخالفة   وأيّ  ؛على اآلالت والعدد بمساعدة المدربين

درجات من أجل المحافظة على اآلالت والعدد لم يتحّقق في التدريب  عاستخدام التعزيز بوض
 ، واستخدام التعزيز بالدرجات للمحافظة على اآلالت والعددالذي يقّدمه المعهد إاّل بدرجة متوسطة

هّمًا في تطوير تقويم التدريب من جهة، ووسيلة ضبط مريحة إلدارة المعهد من مسيكون أمرًا 
  جهة أخرى. 
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من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -1-0
  في الشركة المدربة )المنشأة االقتصادّية(: التلمذة الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 لتحّكم اآلليلنتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركة : (130-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات العملّية في الشركة المدّربة 
 هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

45 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة جّداً  92 4.6 1

 كبيرة جّداً  92 4.6 1 هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ما  41

  كبيرة جّداً  90 4.5 3 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3

41 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة جّداً  90 4.5 3

 كبيرة جّداً  88 4.4 5 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 43

4 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  86 4.3 6

 كبيرة جّداً  84 4.2 7 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 44

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة جّداً  82 4.1 8

1 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 كبيرة 76 3.8 10

؟ 41  كبيرة 76 3.8 10 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

42 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 كبيرة 76 3.8 10

1 
حسن اختيار المعّدات  هناك درجات ُتعطى على

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 74 3.7 12

 كبيرة 72 3.6 13 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 72 3.6 13
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1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 66 3.3 15

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 متوسطة 66 3.3 15

 4 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.43 

الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم من ناحية  أخذت
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر الطلبة في المعهد،  مناهجالتدريبات العملّية في الشركة ل

وبانحراف معياري قدره  ،273وبمتوسط قدره  ،(130-5)الجدول  كما في درجة تقدير كبيرة،
3720. 

 ،/ ضمن درجات تقدير كبيرة جّداً 0/ وحتى الرتبة /1البنود من الرتبة المكّررة /جاءت 
في تقويم مناهج اختصاص التحكم اآللي من ناحية التقويم في التدريبات  من وجهة نظر الطلبة

 ،/10/ وحتى الرتبة المكّررة /13، وجاءت البنود من الرتبة المكّررة /في الشركة المدّربة العملية
/ ضمن درجة تقدير 15ضمن درجات تقدير كبيرة، أّما البندان األخيران فقد أخذا الرتبة نفسها /

  وهما: متوسطة

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل -

هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -
 0الصحيح

في التدريب يقوم بتنظيف اآللة وما حولها بعد االنتهاء  ف  كما هو مألو  الشّك أن المتعّلم
أثناء العمل إلى مكانها الصحيح، ولكن تعزيز في بإعادة العدد المستخدمة من العمل، كما يقوم 

من حيث المحافظة على  ،هذا األمر بالدرجات سيبرز البعد القيمي الوجداني في تقويم التدريب
، وبما أّن هذا األمر محّقق بدرجة دد في مكانها الصحيحووضع العُ  ،نظافة مكان العمل

  فباإلمكان التأكيد عليه في التدريب ليغدو بشكل  أفضل. ؛متوسطة
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من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام  التحكم اآلليتقويم مناهج اختصاص  -1-2
 المدربين في الشركة )المنشأة االقتصادية(: الصناعية من وجهة نظر التلمذة

 نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركة: (132-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في نظام التلمذة 
 الصناعّية هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  87.3 4.4 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 44

 كبيرة جّداً  87.3 4.4 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 43

جّداً  كبيرة 83.6 4.2 3 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3   

؟ 41  كبيرة جّداً  83.6 4.2 3 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 
 كبيرة جّداً  81.8 4.1 5 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 41

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 78.2 3.9 6

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 78.2 3.9 6

1 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 كبيرة 76.4 3.8 8

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 كبيرة 74.5 3.7 9

4 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 72.7 3.6 11

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 72.7 3.6 11

45 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 72.7 3.6 11

41 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 70.9 3.5 13

5 
هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء 

 العمل؟
 متوسطة 67.3 3.4 14
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1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 63.6 3.2 15

42 
معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه وجود 
 بنفسه؟

 متوسطة 60.0 3.0 16

 3.80 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.39 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير التي ينبغي أن تتوافر في التقويم من ناحية 
اختصاص التحّكم اآللي، من وجهة نظر المدّربين في  مناهجل في الشركة التدريبات العملّية

وبانحراف معياري  0703وبمتوسط قدره  ،(132-5)الجدول  كما في الشركة، درجة تقدير كبيرة،
 .3702قدره 

 ،ضمن درجات تقدير كبيرة جّداً  ،/5/ وحتى الرتبة /1جاءت البنود من الرتبة المكّررة /
من ناحية التقويم  ،اختصاص التحكم اآللي مناهجفي تقويم  من وجهة نظر المدربين في الشركة

/ وحتى 1في التدريبات العملية التي تقوم بها الشركة المدّربة، وجاءت البنود من الرتبة المكّررة /
وحتى الرتبة / 12/ ضمن درجات تقدير كبيرة، أّما البنود الثالثة األخيرة من الرتبة /10الرتبة /

 جات تقدير متوسطة وهي: / فقد جاءت ضمن در 11/

 0هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 0هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

 0وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه -

بالشكل المطلوب، ومع ذلك  ؤخذ على الشركة المدّربة عدم تحّقق هذه البنود الثالثةمّما يُ 
قها بدرجة متوسطة تحقّ للتدريب، و  فإّن اعتراف الشركة المدّربة بهذه البنود في الجانب التقويمي

   كخطوة أولى في تطوير تقويم التدريب. -من وجهة نظر الباحث -أمرًا مقبواًل  يعدّ 
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 اإلجابة عن األسئلة المفتوحة جئاتنثانيا : 

ن والمعنيين بالدراسة من قطاعي التعليم والعمل ع ،إجابات الطلبةقام الباحث بتفريغ 
في نظام  اختصاص التحّكم اآللي في تطوير مناهج بغّية تعّرف وجهات نظرهم؛ األسئلة المفتوحة

علمًا أّن عدد أفراد عينة اختصاص التحّكم اآللي كما  ؛التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية
( 5( للمدّرسين، و)1( للطلبة، و)13في فصل إجراءات البحث هي: ) (1-2الجدول )في  ورد

هم وفق المجاالت اآلتية ووفق إجابات على وحصل في قطاع العمل (5للمدّربين في قطاع التعليم، و)
  :الترتيب التنازلي للتكرارات والنسب المئوية

 إجابات الطلبة أوال : 

 األسئلة اآلتية:جب الطلبة إاّل على لم يُ 
  مجال المحتوى: -

(: هل لديك مقترحاات تسااعد علاى تطاوير محتاوى المقاررات التاي درساتها ساواء باإلضاافة 1سؤال)
 عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها.

 إذا كنت ترغب بإضافة مقّررات جديدة إضافة إلى ما درسته فاذكرها واذكر السبب:  - أ
بشكل بوسع يمكان االعتمااد علياه دون بقياة الماواد  (المبرمج اآللي تحّكمال) PLCإضافة  -

 %(3.( ونسبة ).بتكرار: ) النظرية.

 %(13( ونسبة )1بتكرار: ) .NEROعلم التحكم في دارات  -

 إذا كنت ترغب بإلغاء بعض المقّررات التي درستها فاذكرها واذكر السبب:  -ج
 %(3.( ونسبة ).بتكرار: ) مقاومة المواد. -

 %(53( ونسبة )5بتكرار: ) .ةالعربي اللغة -

  :مجال التدريب -
 (: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في الشركة غير ما ذكر سابقًا؟2سؤال)

 إذا كان الجواب: نعم، اذكرها:
   %(3.( ونسبة ).بتكرار: ) جعل مدة التدريب في الشركة ثالثة أيام بداًل من يومين. -

  ال توجد إجابات المدّرسينإجابات ا : ثاني

 ال توجد إجاباتفي المعهد  ينبالمدرّ إجابات ا : ثالث
 قطاع العمل  المدّربين فيإجابات ا : رابع
  مجال األهداف:  -1

(: هاال برأيااك هناااك أهااداف  يجااب أن تحّققهااا مناااهج التلمااذة الصااناعية غياار التااي ذكاارت 1سااؤال)
 .سابقًا؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها
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 ف مصاااادر التجهيااازات والمعااادات فاااي األساااواق الساااورية وأساااماء الشاااركات العالمياااة.تعااارّ  -
 %(13( ونسبة )0بتكرار: )

 ؟(: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها4) سؤال
عااادم إمكانياااة تاااوفير جاااو ووقااات خااااص للتااادريب داخااال الشاااركات بسااابب ضاااغط العمااال  -

 %(13) ( ونسبة0بتكرار: ) المستمر.

عاادم إدراك أهميااة التلمااذة ماان قباال الطااالب؛ ويتجلااى سااعيهم فااي الحصااول علااى عالمااة  -
أنهاااا فرصاااة ذهبيااة يمكااان اغتنامهاااا لتطاااوير القاادرات فاااي مجاااال العمااال  نالنجاااح؛ متناساااي

 %(13( ونسبة )0بتكرار: ) مستقباًل.

 %(13( ونسبة )0بتكرار: ) عدم تأمين الراحة النفسية للمتدربين. -

 عادم كفاياة دعام المادارس الصاناعية بماا يتناساب ماع التقادم والتطاور الاذي تنشاده ساورية. -
 %(23( ونسبة )4بتكرار: )

( ونسابة 4بتكارار: ) عدم المباالة وهذه ظاهرة اجتماعية عامة مان حياث المعلماين والطاالب. -
(23)% 

 مجال التدريب في الشركة: -2
 (: هل لديك مقترحات تساعد على تطوير محتوى المنهاج من الناحية التدريبّية العملّية؟  1) سؤال
تااادريس بعاااض مقاااررات التلماااذة الصاااناعية باللغاااة اإلنكليزياااة مسااااهمًة فاااي سااارعة االنااادماج  -

 %(23( ونسبة )4بتكرار: ) بالواقع العملي.

إذا كان  شركة غير ما ذكر سابقًا؟(: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في ال4) سؤال
 الجواب: نعم، اذكرها:

 %(03( ونسبة )2بتكرار: ) لطلبة المعهد في الشركة. دوام يومين غير كاف   -
م عن طريق اإلنترنت في مجال التلمذة الصناعية لوجود الكثير مان الشاركات إدخال التعلّ  -

( ونسبة 0بتكرار: ) لهذا النظام. تالعالمية التي تعمل وفق هذا النظام والمواقع ذات المنتديا
(13)% 
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 وتطويرها  القوالب صناعة اختصاصتقويم مناهج : نتائج رابعا  

 نود االستباناتاإلجابة عن بج ئانت 
 تقويم األهداف -1
في نظام التلمذة الصناعية من وجهة  القوالب صناعة اختصاصتقويم أهداف مناهج  -1-1

 نظر الطلبة:
 نتائج إجابات الطلبة في تقويم أهداف مناهج اختصاص صناعة القوالب :(111-5)الجدول 

رقم 
 البند

خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعّية  من
هل اّتضح لك أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية في 

 اختصاصك تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 88.9 4.4 1 تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 32
 كبيرة 86.7 4.3 2 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 32
 كبيرة 86.7 4.3 2 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33

 كبيرة 80.0 4.0 4 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

21 
 بما  تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 80.0 4.0 4

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( 

 في االختصاص؟
 كبيرة 77.8 3.9 7

 كبيرة 77.8 3.9 7 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 21
 كبيرة 77.8 3.9 7 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 22

 كبيرة 77.8 3.9 7 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة  

 اختصاصه؟ 
 كبيرة 75.6 3.8 10

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 73.3 3.7 11

21 
والمخّططات إتقان المتعّلم تفسير الرسومات 

 والرموز؟
 كبيرة 73.3 3.7 11

 متوسطة 68.9 3.4 13 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22
 متوسطة 68.9 3.4 13 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 29
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 متوسطة 66.7 3.3 16 ضمن فريق العمل؟  عمل المتعّلم بكفاءة 2
 متوسطة 66.7 3.3 16 األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟معالجة المتعّلم  5

27 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في االختصاص؟
 متوسطة 66.7 3.3 16

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 متوسطة 64.4 3.2 18

3 
)محادثة  امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 62.2 3.1 19

 متوسطة 60.0 3.0 20 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 23
 متوسطة 60.0 3.0 20 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26
 متوسطة 55.6 2.8 22 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في االختصاص؟
 قليلة 48.9 2.4 23

 3.60 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.50 

اختصاص صناعة القوالب، من  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
، كما 0.20وبانحراف معياري قدره  3.60وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

  .(110-2)الجدول في 
القوالب بدرجة صناعة في اختصاص  قة  أهداف التلمذة الصناعية محقّ  الطلبة أنّ  يرى

وحتى  /13/ المكّررةالرتبة  /، أّما الرتب الباقية من11/ المكّررة / وحتى الرتبة1كبيرة من الرتبة /
فهي محققة بدرجة متوسطة، أّما الرتبة األخيرة فهي محققة بدرجة  /44الرتبة ما قبل األخيرة /

 ،كبيرة بدرجة تقدير   محّقق   (110-2)في الجدول األهداف المذكورة  حوالي نصف قليلة، أي أنّ 
إتقان المتعّلم : الذي جاء في الرتبة األخيرة ما عدا الهدف ،متوسطة بدرجة   وبقّية األهداف محّققة  

وعلى هذا فإّن  فهو محّقق بدرجة قليلة، ،الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في االختصاص
مرتبًا  في اختصاص القوالببالشكل المطلوب ما لم يتّم تحققه من أهداف التلمذة الصناعّية 

 :اآلتيازليٍّ هو تنالشكل الب
 .تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية -

 .إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل -
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 .عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل -

 .معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة -

 .االختصاص تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات األساسّية في -

 .امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها -

 .امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا( -

 .تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة -

 .قان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في االختصاصإت -

في مناهج اختصاص صناعة القوالب يكشف فشل التلمذة الصناعية وأقّل األهداف تحّققًا 
ناهيك  ،ستغنى عنها في أّي اختصاصالتي ال يُ  ،)التعليم المزدوج( في موضوع اللغة األجنبية

موضوع آخر هو بالدرجة الثانية جّية ومنها صناعة القوالب، ويأتي عن االختصاصات التكنولو 
إذ جاءت أربعة بنود تتعّلق بالصيانة واألعطال ضمن درجات تقدير متوسطة،  ؛موضوع الصيانة

بل  ،من جوانب الصيانة واحد مّما يعني أّن خّريج التلمذة الصناعّية لديه مشكلة ليس في جانب
معالجة القدرة الكافية على في جوانب متعددة، فهو حسب إجابات الطلبة أنفسهم، ال يمتلك 

، على تشّخيص األعطال التي يواجهها الكافية القدرة متلكيوال  ،األعطال والمشكالت بطرق بّناءة
مراجعة  بغيينوعلى هذا  إضافة إلى أّنه غير متمّكن من القيام بأعمال الصيانة الدورّية والطارئة.

مناهج صناعة القوالب من زاوية موضوع اللغة األجنبية والصيانة وتشخيص األعطال على 
 إن لم نقل كّل البنود التي جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة. ؛األقل
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  اختصاص القوالبتقويم أهداف مناهج  -1-4
 المدرسين:

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم أهداف مناهج اختصاص صناعة القوالب :(111-5)الجدول 
 

رقم 
 البند

هل ترى من وجهة نظرك بعد أن قمت بالتدريس 
في نظام التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة 

 الصناعّية تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
درجة 

 التقدير

3 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال )محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 82.0 4.1 2

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( 

 في المهنة أو االختصاص؟
 كبيرة 82.0 4.1 2

بيرةك 82.0 4.1 2 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 21  

 كبيرة 80.0 4.0 4 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 80.0 4.0 4 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 32

27 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في المهنة أو االختصاص؟
 كبيرة 78.0 3.9 6

مهارات تخطيط مراحل العمل؟إكساب المتعّلم  29  كبيرة 78.0 3.9 6 
 كبيرة 76.0 3.8 9 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

21 
تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 76.0 3.8 9

 كبيرة 76.0 3.8 9 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 كبيرة 74.0 3.7 11 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 22

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 74.0 3.7 11

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
14 3.6 72.0 

 كبيرة
 

فريق العمل؟ عمل المتعّلم بكفاءة ضمن 2  كبيرة 72.0 3.6 14 
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9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 كبيرة 72.0 3.6 14

 كبيرة 70.0 3.5 16 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33

 كبيرة 70.0 3.5 16 تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 32

1 
القدرة على تشّخيص األعطال التي امتالك المتعّلم 

 يواجهها؟
 متوسطة 64.0 3.2 18

 متوسطة 64.0 3.2 18 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 23

 متوسطة 60.0 3.0 20 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26

 متوسطة 58.0 2.9 21 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في االختصاص؟
 متوسطة 56.0 2.8 22

 متوسطة 52.0 2.6 23 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

 3.60 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.43 

اختصاص صناعة القوالب، من  مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في  أخذت
، كما 0623وبانحراف معياري قدره  3660وجهة نظر المدّرسين، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(111-2)الجدول في 
القوالب صناعة تحّققه من األهداف في مناهج اختصاص  يرى المدرسون أّن ما تمّ 

أّما األهداف الستة  ،/16/ المكّررة / وانتهاء بالرتبة4ما كان ابتداء من الرتبة /هو بدرجة كبيرة 
أي ما يعادل  ،/ فقد تحققت بدرجة متوسطة43/ وحتى الرتبة /12/ المكّررة الباقية من الرتبة

ق هذه األهداف الستة سون مع طلبتهم في درجة تحقّ فق المدرّ ، ويتّ حوالي ربع عدد األهداف الكّلّية
 ،فقد وضعه الطلبة في الرتبة األخيرة ،، ما عدا إتقان اللغة األجنبية في االختصاصاألخيرة

أّنه لم يتحّقق عليه من الجانبين  فق  هذا الهدف متّ  وفي الحالتين فإنّ  ،وضمن درجة تقدير قليلة
  .بالدرجة المطلوبة

معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق  سين أّن البند:من المالحظ في إجابات المدرّ 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا ، جاء في المرتبة األخيرة، وسبقه في الرتبة البند: بّناءة

تكاد ال تخرج  ذات درجات التقدير المتوسطة ، بل البنود الستة األخيرةواّتصااًل( في االختصاص
لطلبة في إجاباتهم هما: اللغة األجنبّية والصيانة وتشخيص األعطال. موضوعين نّبه إليهما اعن 
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هذا فإّن التلمذة الصناعّية في اختصاص القوالب لم تحّقق مناهجها األهداف المطلوبة  وعلى
 والصيانة وتشخيص األعطال بالتحديد.  ،في موضوعي اللغة األجنبية ،بالشكل الكافي

في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  القوالباختصاص تقويم أهداف مناهج  -1-3
  المدربين في المنشأة التعليمية:

 نتائج إجابات مدّربي قطاع التعليم في تقويم أهداف مناهج اختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
لصناعّية التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة ا

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
درجة 

 التقدير

 كبيرة جداً  95.6 4.8 1 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 32

 كبيرة جداً  93.3 4.7 2 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 21

من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟تمّكين المتعّلم  22  كبيرة جداً  93.3 4.7 2 

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( 

 في المهنة أو االختصاص؟
 كبيرة جداً  91.1 4.6 4

21 
تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 كبيرة 88.9 4.4 5

3 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 كبيرة 86.7 4.3 7

 كبيرة 86.7 4.3 7 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة 

 اختصاصه؟ 
 كبيرة 86.7 4.3 7

األمثل؟إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل  22  كبيرة 86.7 4.3 7 

27 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في المهنة أو االختصاص؟
 كبيرة 84.4 4.2 11

21 
إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات 

 والرموز؟
 كبيرة 84.4 4.2 11

 كبيرة 84.4 4.2 11 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

 كبيرة 82.2 4.1 13 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 29
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 كبيرة 82.2 4.1 13 تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 32

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 77.8 3.9 16

 كبيرة 77.8 3.9 16 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 2

 كبيرة 77.8 3.9 16 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33

1 
امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 73.3 3.7 18

 كبيرة 71.1 3.6 19 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 23

الدورّية؟تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة  26  متوسطة 66.7 3.3 20 
 متوسطة 62.2 3.1 21 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25

 متوسطة 60.0 3.0 22 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

1 
إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا 

 واّتصااًل( في المهنة أو االختصاص؟
 متوسطة 60.0 3.0 22

 4.0 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.51 

اختصاص صناعة القوالب، من  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
وبانحراف  260وجهة نظر المدّربين في المنشأة التعليمّية، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(114-2)الجدول كما في  ،0621معياري قدره 
 بون في المعهد أّن أربعة أهداف فقط تحّققت بدرجة متوسطة وهي مرتبة تنازليًا:المدرّ  يرى

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة -

 .معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة -

 .إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص -

/ حتى الرتبة 2بينما تحققت باقي البنود بدرجة كبيرة جّدًا في األربعة األولى والباقي من الرتبة /
في  بين، وبالنسبة لألهداف التي تحّققت بدرجة متوسطة في إجابات المدرّ / بدرجة كبيرة19/

جابات الطلبة ،المعهد، فقد كانت متوافقة في درجة تحققها مع إجابات المدرسين ، وبالتالي تظّل وا 
 المشكلة نفسها قائمة فيما يخّص اللغة األجنبّية والصيانة وتشخيص األعطال.
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  اختصاص القوالبتقويم أهداف مناهج  -1-2
  ع العمل:بين في قطاالمدرّ 

 نتائج إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم أهداف مناهج اختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

هل ترى من خالل خبرتك التدريبّية في نظام 
التلمذة الصناعّية أّن مناهج الّتلمذة الصناعّية 

 تهدف إلى:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

 
درجة 

 التقدير

 كبيرة 82.5 4.1 1 تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 21

7 
إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( 

 في االختصاص؟
 كبيرة 80.0 4.0 2

 كبيرة 77.5 3.9 3 تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 22

 كبيرة 77.5 3.9 3 تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 32

2 
تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي 

 يواجهها؟
 كبيرة 70.0 3.5 7

 كبيرة 70.0 3.5 7 عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 2

 70.0 3.5 7 تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6
 

 كبيرة

21 
المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات إتقان 

 والرموز؟
 كبيرة 70.0 3.5 7

 كبيرة 70.0 3.5 7 محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 32

3 
امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة 

 وكتابة ورسمًا(؟
 متوسطة 67.5 3.4 10

21 
والمعّدات بما تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات 

 يتناسب مع العمل المطلوب؟
 متوسطة 67.5 3.4 10

 متوسطة 65.0 3.3 12 إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 29

 متوسطة 65.0 3.3 12 مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 31

9 
تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته 

 أو اختصاصه؟ 
 متوسطة 62.5 3.1 14



 304 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل

 

27 
تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات 

 األساسّية في المهنة أو االختصاص؟
 متوسطة 62.5 3.1 14

 متوسطة 60.0 3.0 16 إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 22

1 
المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي امتالك 
 يواجهها؟

 متوسطة 57.5 2.9 18

 متوسطة 57.5 2.9 18 معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5
 متوسطة 57.5 2.9 18 مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 33

1 
 إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيراً 

 واّتصااًل( في االختصاص؟
 متوسطة 55.0 2.8 20

 متوسطة 52.5 2.6 21 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 25
 متوسطة 52.5 2.6 21 تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 26
 متوسطة 50.0 2.5 23 تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 23

الكّلّية الدرجة  3.3 

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.45 

اختصاص صناعة القوالب، من  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق األهداف في 
، وبانحراف 363وجهة نظر المدّربين في قطاع العمل، درجة تقدير متوسطة، وبمتوسط قدره 

 .(113-2)الجدول ، كما في 0622معياري قدره 
بينما بقية  ،في قطاع العمل أّن تسعة أهداف فقط تحّققت بدرجة كبيرة بونيرى المدرّ 

 ،فقد تحّققت بدرجة متوسطة ،/43/ وحتى الرتبة األخيرة /10/ المكّررة األهداف ابتداء بالرتبة
 وهي وفق الترتيب التنازلي كما يلي:

 .امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا( -

 .المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوبتمّكين  -

 .إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل -

 .مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة -

 .تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة اختصاصه -

 .األساسّية في االختصاصتمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات  -

 .إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل -

 .امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها -
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 .معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة -

 .مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة -

 .رًا واّتصااًل ( في االختصاصإتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسي -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -

 .تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية -

 :اآلتيةتسعة بنود هي بو قطاع العمل يتفقون في هذه اإلجابات مع طلبتهم في ومدرّ 

 .من تطبيق قواعد السالمة المهنّية تمّكين المتعّلم -

 .إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل -

 .عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل -

 .معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة -

 .االختصاص تمّكين المتعّلم من رسم المخّططات والرسومات األساسّية في -

 .ص األعطال التي يواجههاامتالك المتعّلم القدرة على تشّخي -

 .امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا( -

 .تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية -

 .تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة -

 .راءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في االختصاصإتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )ق -

فق المشكلة القائمة التي اتّ فإّنه  لما هو متفق عليه بين المدربين في الشركة وبين طلبتهم بالنسبةو 
 .في قطاعي التعليم والعملعليها الجميع 

عليها الجميع في  فقبين في قطاع العمل المشكلة القائمة التي اتّ تؤّكد إجابات المدرّ 
من ناحية اللغة األجنبية والصيانة  مناهجوالتي تكشف قصور ال ؛قطاعي التعليم والعمل

بيهم في قطاع العمل أّن المتعّلم ال يحسن ومن المتفق عليه بين الطلبة ومدرّ  .وتشخيص األعطال
وغير متمّكن من تطبيق قواعد السالمة  ،بالشكل المطلوب تطبيق مبادئ اإلسعافات األولّية

 .االختصاص من رسم المخّططات والرسومات األساسّية في ه غير متمّكن  ، كما أنّ ةالمهنيّ 

ن الطلبة من تطبيق قواعد السالمة المهنّية فإّن بما يتعّلق بقصور المنهاج من حيث تمكّ 
 المهنّية الثانوّيات في المهنّية السالمة مشكالت( "4002) النتيجة تتّفق مع دراسة الخّطاب

؛ إذ أجاب معلمو الحرف "حماة محافظة في والتشكيل الّلحام مهنة على ميدانّية دراسة الصناعّية،
 السالمة التدريبات العملّية حول المعلومات الواردة في منهاج% موافق على بند "60649بنسبة 
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موافق على هذا  %22وأجاب الطلبة بنسبة  "كافية . في سنوات الدراسة الثانوّية غير المهنّية
 .البند

 تقويم المحتوى: -4
في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  اختصاص القوالبتقويم محتوى مناهج  -1- 4

  الطلبة:

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم محتوى مناهج اختصاص صناعة القوالب :(111-5)الجدول 

رقم 
 البند

خالل دراستك في نظام التلمذة الصناعية  من
 هل اّتضح لك أّن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 82.2 4.1 1 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 22

 كبيرة 77.8 3.9 2 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 29

3 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية 

 أو اختصاصاتها؟
 كبيرة 75.6 3.8 3

 كبيرة 73.3 3.7 4 يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 1
 كبيرة 73.3 3.7 4 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 21
 كبيرة 71.1 3.6 8 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 2
 كبيرة 71.1 3.6 8 الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟يؤّهل  2
سم بحداثة المعلومات؟ 5 ّّ  كبيرة 71.1 3.6 8 يّت

 كبيرة 71.1 3.6 8 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6

 كبيرة 71.1 3.6 8 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 26
 متوسطة 68.9 3.4 11 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 21
 متوسطة 66.7 3.3 14 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 9

 متوسطة 66.7 3.3 14 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 23

 متوسطة 66.7 3.3 14 يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 22

25 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 66.7 3.3 14

32 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟ 
 متوسطة 66.7 3.3 14
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21 
يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال المهنة أو 

 االختصاص؟
 متوسطة 64.4 3.2 17

 متوسطة 64.4 3.2 17 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 31
 متوسطة 62.2 3.1 19 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟  7
 متوسطة 62.2 3.1 19 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 27
 متوسطة 60.0 3.0 21 يساعد على اإلبداع؟ 1

 3.50 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.27 

اختصاص  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في محتوى 
، وبانحراف 3620صناعة القوالب، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(112-2)الجدول كما في  ،0642معياري قدره 
اختصاص  مناهجفي محتوى  المطلوبةر المعايير عن مدى توفّ  تكشف إجابات الطلبة

ابتداء  ،بتقويم المحتوى تحّققت بدرجة كبيرةنوا أّن حوالي نصف عدد البنود المتعلقة بيّ  إذ ،القوالب
، والبقية / نفسها2مع العلم أّن خمسة بنود أخذت الرتبة / ؛/2/ وحتى الرتبة /1من الرتبة /

وهي  ؛/ تحّققت بدرجة متوسطة41/ وانتهاء بالرتبة /11األخرى من البنود ابتداء من الرتبة /
 بالترتيب التنازلي:

 .المهنيةيؤّكد على قواعد السالمة  -

 .يساعد على الّتعلم الذاتي -

 .يتمّيز بسهولة عرض األفكار -

 .يتوافر فيه األشكال الواضحة -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

 .تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات العملّية -

 .يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال االختصاص -

 .بشكل منطقي مترابطتنتظم موضوعاته  -

 .يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه -

 .يخلو من الحشو في المعلومات النظرية -

 .يساعد على اإلبداع -
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في نظام التلمذة الصناعية من وجهة نظر  اختصاص القوالبتقويم محتوى مناهج  -4-4
 المدرسين:

 مناهج اختصاص صناعة القوالبنتائج إجابات المدّرسين في تقويم محتوى : (115-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل تدريسك في نظام التلمذة الصناعية 
 هل اّتضح لك أن محتوى المناهج:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 86.0 4.3 1 يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 9
 كبيرة 84.0 4.2 2 الصعب؟يتدّرج من السهل إلى  1

21 
يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال المهنة أو 

 االختصاص؟
 كبيرة 84.0 4.2 2

 كبيرة 82.0 4.1 4 يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 2

 كبيرة 82.0 4.1 4 يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 21

 كبيرة 80.0 4 8 ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 2

 كبيرة 80.0 4 8 يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6
 كبيرة 80.0 4 8 ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 22

 كبيرة 80.0 4 8 ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 26

 كبيرة 80.0 4 8 يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 29

3 
يواكب التقدم التكنولوجي في مهن التلمذة الصناعّية 

 أو اختصاصاتها؟
 كبيرة 78.0 3.9 12

 كبيرة 78.0 3.9 12 يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5

 كبيرة 78.0 3.9 12 تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 31

 كبيرة 76.0 3.8 15 يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 23

 كبيرة 76.0 3.8 15 فيه األشكال الواضحة؟ يتوافر 22

 كبيرة 76.0 3.8 15 يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 21

 كبيرة 74.0 3.7 17 يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 7

 كبيرة 72.0 3.6 18 يساعد على اإلبداع؟ 1
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32 
تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات 

 العملّية؟
 متوسطة 68.0 3.4 19

 متوسطة 64.0 3.2 20 يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 27

25 
يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت 

 البيئية؟
 متوسطة 58.0 2.9 21

 3.84 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.33 

اختصاص  مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في محتوى  أخذت
، وبانحراف 3.22صناعة القوالب، من وجهة نظر المدّرسين، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(112-2)الجدول ، كما في 0.33معياري قدره 
هج امن محتوى المطلوب توفرها في معاييرالأّن  -بخالف طلبتهم -يرى المدرسون

ماعدا  ،/12وانتهاء بالرتبة / ،/1ابتداء من الرتبة / ،محّققة بدرجة كبيرة ،اختصاص القوالب
    وهي: فقد تحّققت بدرجة متوسطة ،/41/ حتى الرتبة /19الثالثة األخيرة من الرتبة /

 .تتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارات العملّية -

 .المعلومات النظريةيخلو من الحشو في  -

 .يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية -

فق عليها من حيث درجة التقدير بين الطلبة ومدّرسيهم، أي أّن وهذه البنود الثالثة متّ 
، بل إّن المحتوى المعلومات النظرّية ال تتوافر بالشكل المطلوب من أجل المهارات العملّية

لها لقّلة أهمّيتها، وكان األجدى استبدالها بما يلزم الطلبة في حياتهم يتضمن معلومات ال داعي 
المتعلمين القدرة  ، ومنها المعلومات التي يمكن بها إكسابالمهنّية مستقباًل في هذا االختصاص

 .على حل المشكالت البيئية
 كتررب فرري العمليررة المهررارات تحليررل( "4003) أحمرردوتقترررب هررذه النتررائج ممررا توّصررل إليرره 

وتوصرررل الباحرررث إلرررى أن مسرررتوى  "البحرينررري العمرررل سررروق احتياجرررات ضررروء فررري والتكييرررف التبريرررد
الخريجين لم يرق للمستوى المطلوب من األداء المهاري الذي يطلبره أصرحاب العمرل، إضرافة إلرى 
أن اختيرررار المحتررروى الدراسررري لهرررذه الكترررب لرررم يرررتم وفرررق الطريقرررة العلميرررة ولرررم تؤخرررذ وجهرررة نظرررر 

ن المختصررين فرري هررذا المجررال، والمهررارات العمليررة المتضررمنة ال تتوافررق ومتطلبررات سرروق المعلمرري
 العمل في مجال التكييف والتبريد والتطورات الحالية.

   



 302 وتفسيراتها البحث نتائج: الخامس الفصل

 

 تقويم التدريس وطرائقه -3
من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة الصناعية  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -3-1

 من وجهة نظر الطلبة:
 نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج اختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل حضورك الدروس النظرّية هل 
 وجدت أّن المدّرس:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

7 
الفرصة للمتعلمين تتصف طريقة تدريسه بإتاحة 

 بالمشاركة أثناء الدرس؟
 متوسطة 68.9 3.4 1

 متوسطة 66.7 3.3 2 يستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

1 
تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 متوسطة 64.4 3.2 3

 متوسطة 62.2 3.1 4 يتمّيز بتخطيط جيد للدرس؟ 2

 متوسطة 60.0 3.0 5 يتدّرج في شرحه من السهل إلى الصعب؟ 6

26 
يقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب 

 المتعلمون على أسئلته فورًا؟
 متوسطة 60.0 3.0 5

 متوسطة 57.8 2.9 8 لديه أهداف مسبقة يسعى إلى تحقيقها؟ 3

 متوسطة 57.8 2.9 8 يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 2

9 
تناسب طريقة تدريسه المستويات المختلفة 

 للمتعلمين؟
 متوسطة 57.8 2.9 8

 متوسطة 57.8 2.9 8 يوّجه المتعلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 22

5 
يعتمد في تدريسه على تقنيات التعليم 

 كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره؟
 متوسطة 55.6 2.8 11

21 
تدّرب المتعلمين على أساليب  يستخدم طرقاً 

 التفكير؟
 متوسطة 53.3 2.7 12

 متوسطة 51.1 2.6 13 يستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 27

21 
تتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في 

 نشاطات مختلفة؟
 متوسطة 51.1 2.6 13
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21 
يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية 

 فاعلة؟
 قليلة 48.9 2.4 15

22 
تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند 

 المتعلمين؟ 
 قليلة 48.9 2.4 15

 قليلة 46.7 2.3 17 يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 23

25 
يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب 

 المتعلمين للدرس؟  
 قليلة 44.4 2.2 18

 2.8 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.34 

 مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريس وطرائقه ل
، 462اختصاص صناعة القوالب، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره 

 .(116-2)الجدول ، كما في 0632وبانحراف معياري قدره 

لتقويم فيه المعايير المعّدة تحّقق تلم  تدريسيٍّ  إجابات الطلبة عن وجود واقع   تكشف
في المعايير  قليلة   وبدرجة   ،إاّل بدرجة متوسطة في أغلبها التدريس وطرائقه في اختصاص القوالب

  هي:وهذه المعايير األربعة /، 12/ وانتهاء بالرتبة /12/ المكّررة ابتداء بالرتبة ،األربعة األخيرة
 يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة. -

 تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند المتعلمين. -

 .يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية -

 .يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس -

في  وقليلة   ،في أغلبها طة  متوسّ  البنود بدرجات  وقد تفّسر هذه النتيجة من حيث تحّقق 
 إذ ؛س يعتبر نفسه محاضرًا فقط، كون المعهد مرحلة من مراحل التعليم العاليبأّن المدرّ  ؛أقّلها

وعلى الطلبة تعويض ما المهّم إعطاء المعلومة دون االهتمام الكافي بتنّوع وسائل إيصالها، 
لمطلوب منه ال يتعّدى أكثر من فقد يعتبر المدّرس أّن ا ،ينقصهم من استيعاب المحاضرة بجهدهم

، وقد يفتقر المدرس للتأهيل إلى االمتحان بةمجموعة محاضرات ينتهي بها المقّرر ويتقّدم بها الطل
والتقويم  ،وتقنيات التعليم ،إطالع المدرس على طرائق التدريس :الذي من ضمنه التربويّ 

في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في الغرف  هّمةً مُ والقياس، والتي قد يعتبرها المدّرس 
واألمر في الحقيقة على خالف ما  ؛في قاعات المحاضرات في المعهدهّمّية أوأقّل  الصّفية،
   . يعتبر
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من ناحية التدريس وطرائقه في نظام التلمذة الصناعية  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -3-4
 من وجهة نظر المدرسين:

 نتائج إجابات المدّرسين في تقويم التدريس وطرائقه لمناهج اختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

بكّل صراحة وموضوعيةّ من خالل تجربتك في 
 التدريس هل:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  90.0 4.5 1 فاعل؟تستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل  27

1 
تسهم طريقة تدريسك بتعويد المتعّلمين االعتماد 

 على أنفسهم في التعلم؟
 كبيرة 88.0 4.4 2

 كبيرة 86.0 4.3 4 لديك أهداف مسبقة تسعى إلى تحقيقها؟ 3
 كبيرة 86.0 4.3 4 تّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ 21

26 
اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون  تقّدم

 على أسئلتك فورا؟
 كبيرة 86.0 4.3 4

 كبيرة 84.0 4.2 6 تستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 1

 كبيرة 82.0 4.1 7 تتدّرج في شرحك من السهل إلى الصعب؟ 6

7 
تتصف طريقة تدريسك بإتاحة الفرصة للمتعّلمين 

 الدرس؟بالمشاركة أثناء 
 كبيرة 82.0 4.1 7

25 
تطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب 

 المتعلمين للدرس؟
 كبيرة 80.0 4.0 9

 كبيرة 78.0 3.9 10 تعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 2

21 
تستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب 

 التفكير؟
 كبيرة 78.0 3.9 10

5 
كالحاسوب وجهاز تعتمد على تقنيات التعليم 

 اإلسقاط وغيره في تدريسك؟
 متوسطة 68.0 3.4 13

9 
تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين ؟
 متوسطة 68.0 3.4 13

 متوسطة 68.0 3.4 13 تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين؟ 22

21 
تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في 

 مختلفة؟نشاطات 
 متوسطة 68.0 3.4 13
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 متوسطة 66.0 3.3 17 تخّطط مسبقًا للدرس بشكل  جيد؟ 2
 متوسطة 66.0 3.3 17 توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 22
 متوسطة 66.0 3.3 17 تتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 23

 3.90 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.43 

 مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريس وطرائقه ل
، 3690اختصاص صناعة القوالب، من وجهة نظر المدّرسين، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(112-2)الجدول ، كما في 0623وبانحراف معياري قدره 
ابتداء من الرتبة  ؛بوجود بنود تحّققت بدرجة كبيرةتتعارض إجابات المدرسين مع طلبتهم 

، ومع ذلك يقّر المدرسون بتحّقق / 10/ المكّررة وانتهاء بالرتبةًا التي تحّققت بدرجة كبيرة جدّ  /1/
ما عدا بندين وضعهما الطلبة عند  ،يشتركون في تقديرها مع طلبتهم متوسطة بدرجة   سبعة بنود  
 هما: قليلة   درجة تقدير  

 .تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين -

 .تتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية -
وفق الترتيب  اآلتيةفهي  سينالمدرّ  من وجهة نظر أّما البنود التي تحّققت بدرجة متوسطة

  التنازلي:
 .تعتمد على تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيره في تدريسك -

  .تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة للمتعّلمين -

 .تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين -

 .تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في نشاطات مختلفة -

 .تخّطط مسبقًا للدرس بشكل  جيد -

 .توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم -

 .ات الصفيةتتيح حرية الرأي في المناقش -

 وجود سبعة بنود  بسين اعتراف المدرّ  فإنّ  ؛سيهمعارض بين إجابات الطلبة ومدرّ رغم التّ 
أي ما يعادل ثلث عدد البنود المعّدة لتقويم التدريس وطرائقه في مناهج  ؛طةمتوسّ  بدرجة   محّققة  

الواقع التدريسي ر على أّن مؤشّ  -باإلضافة إلى إجابات الطلبة – اختصاص القوالب، وهذا العدد
، وال من قبل الكادر التدريسيّ  مخّططة   ة  تربويّ  علمّية   يقوم على أسس   في اختصاص القوالب ال

في  والمسؤولين عن العملّية التعليمّية التعّلمّية قبل الجهاز اإلداريّ ُيتابع بالشكل المطلوب من 
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فهو أيضًا شريك لقطاع التعليم،  ؛طاع التعليم، كما أّن المسؤولّية ال تنتفي عن قطاع العملق  
خضاع  الكادر التدريسي  وبإمكان القطاعين متابعة الخلل في الجوانب التدريسّية ومعالجتها، وا 

 بإشراف قطاعي التعليم والعمل لدورات تربوية تتعّلق بالتدريس وطرائقه. 

 تقويم التدريب: -2
 )المنشأة التعليمية(: المعهدتقويم التدريب في  -2-1
 من وجهة نظر الطلبة: المعهدتقويم التدريب في  -2-1-1

 لمناهج اختصاص صناعة القوالب المعهدنتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في  :(111-5) الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في المعهد هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 متوسطة 64.4 3.2 1 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

 متوسطة 64.4 3.2 1 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 29

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 متوسطة 62.2 3.1 4

27 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 62.2 3.1 4

 متوسطة 62.2 3.1 4 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21

21 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 60.0 3.0 6

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 متوسطة 60.0 3.0 6

7 
تسّهل االنتقال من آلة إلى اآلالت مرتّبة بطريقة 

 أخرى؟
 متوسطة 57.8 2.9 9

23 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 متوسطة 57.8 2.9 9

33 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 متوسطة 57.8 2.9 9

32 
يحسن العمل ضمن طريقة التدريب تجعل المتعّلم 

 فريق؟
 متوسطة 55.6 2.8 11
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21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 متوسطة 55.6 2.8 11

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 متوسطة 53.3 2.7 14

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 متوسطة 53.3 2.7 14

25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 متوسطة 53.3 2.7 14

 متوسطة 51.1 2.6 18 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 متوسطة 51.1 2.6 18

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 متوسطة 51.1 2.6 18

37 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 51.1 2.6 18

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 متوسطة 51.1 2.6 18

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 قليلة 48.9 2.4 22

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 قليلة 48.9 2.4 22

 قليلة 48.9 2.4 22 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35

 قليلة 46.7 2.3 25 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

 قليلة 46.7 2.3 25 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 22

36 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 قليلة 46.7 2.3 25

31 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 قليلة 46.7 2.3 25
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32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 قليلة 44.4 2.2 28

21 
التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن  األعمال

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 قليلة 42.2 2.1 29

22 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 قليلة 40.0 2.0 30

 2.70 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.33 

اختصاص  مناهجالدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريب ل أخذت
، 4620، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير متوّسطة، وبمتوسط قدره في المعهد صناعة القوالب

 .(112-2) الجدول ، كما في 0633وبانحراف معياري قدره 
 ،تتحّقق فيه معايير التدريب الصحيح أّن الواقع التدريبي ال يّتضح من إجابات الطلبة

 ضمن درجات تقدير إالّ  تلك التي تضمنتها االستبانة في مجال تقويم التدريب في المعهد
ابتداء  قليلة   /، وضمن درجات تقدير  12/ وانتهاء بالرتبة /1/ المكّررة متوسطة، ابتداء بالرتبة

 إلىإعادة النظر في الواقع التدريبي استنادًا  نبغيوعلى هذا ي ؛/30/ وانتهاء بالرتبة /44بالرتبة /
إجابات الطلبة، ومتابعة الخلل الحاصل في هذا الواقع، وتخطيطه وفق المعايير التدريبية 

عداد المدرب وتأهيله من الناحية التدريبيةالصحيحة بشكل علميّ  بإخضاعه لدورات تدريبية  ،، وا 
   تربوية بإشراف قطاعي التعليم والعمل.

 من وجهة نظر المدربين: المعهدتقويم التدريب في  -2-1-4
 نتائج إجابات مدربي المعهد في تقويم التدريب الختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم  
 البند

 من خالل خبرتك التدريبية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة جّداً  91.1 4.6 2

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جّداً  91.1 4.6 2

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة جّداً  91.1 4.6 2
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27 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 كبيرة 88.9 4.4 4

 كبيرة 88.9 4.4 4 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35

 كبيرة 86.7 4.3 8 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

31 
نفسه في طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على 

 التدّرب؟
 كبيرة 86.7 4.3 8

32 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 86.7 4.3 8

31 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 86.7 4.3 8

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 86.7 4.3 8

 كبيرة 84.4 4.2 12 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 84.4 4.2 12

25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 84.4 4.2 12

33 
ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية  كلّ 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 84.4 4.2 12

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 82.2 4.1 17

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 82.2 4.1 17

 كبيرة 82.2 4.1 17 ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ المتعّلم 21

36 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 82.2 4.1 17

37 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 82.2 4.1 17

 كبيرة 80.0 4.0 20 عالية في مجال تخّصصه؟المدّرب ذو كفاءة  29
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32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 
 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

 كبيرة 77.8 3.9 22

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 77.8 3.9 22

21 
بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو المتعّلم يتابع تدّربه 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 77.8 3.9 22

 كبيرة 75.6 3.8 25 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 22

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 75.6 3.8 25

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 75.6 3.8 25

22 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 73.3 3.7 27

 متوسطة 68.9 3.4 28 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

21 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 68.9 3.4 28

23 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 متوسطة 66.7 3.3 30

 4.0 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.33 

اختصاص  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريب ل
، 260صناعة القوالب في المعهد، من وجهة نظر المدّربين فيه، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(119-2) الجدولكما في  ،0633وبانحراف معياري قدره 

أّول ثالثة بنود والتي تساوت في الرتبة  أنّ  -بخالف وجهات نظر الطلبة-يرى المدربون 
/ لتكون ضمن 42/ نفسها جاءت ضمن درجة تقدير كبيرة جّدًا، ثّم تلتها البنود حتى الرتبة /4/

وهذه البنود  ،البنود الثالثة األخيرة ضمن درجات تقدير متوسطة وبقيتدرجات تقدير كبيرة، 
  الثالثة األخيرة هي:

 .الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد -

 .في الورشةنسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل  -
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 .اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت الموجودة في سوق العمل -

ّما أ فقد وضعه الطلبة ضمن درجة تقدير قليلة، ،الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيدبالنسبة للبند: و 
فقد البندان اآلخران المتعلقان بالضجيج وبتوافق اآلالت المستخدمة في التدريب مع سوق العمل، 

عندما رأوا أّنهما يندرجان ضمن درجة تقدير  اتّفق فيهما الطلبة ومدّربيهم في قطاع التعليم
مجّهزة بنظام  الورشة غيروعلى هذا فإّن المتفق عليه من إجابات الطلبة ومدّربيهم أّن  ؛متوسطة
لحّلها، أّما األمر اآلخر المهّم  إضافة إلى مشكلة الضجيج التي ال تتوافر إجراءات   ،دتهوية جيّ 
متوافقة مع  ليست اآلالت المستخدمة في التدريب إليه الطلبة والمدّربون فهو أنّ النظر  الذي لفت

 والعمل ، وهذه الفجوة من مهّمة قطاعي التعليمبالشكل المطلوب اآلالت الموجودة في سوق العمل
يسعى حيث  ؛قطاعينهذين ال( نظام شراكة بين ، ألّن التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوجسّدها

من خالل تدريبه في بيئة عمل مشابهة لما هو موجود  ،للحياة المهنّية المستقبلّيةإلعداد الطلبة 
في سوق العمل، فعندما ال تتوافر اآلالت الشبيهة بما هو موجود في سوق العمل في قطاع 

تناقضًا في العملّية التدريبّية بين طرفي الشراكة في نظام التلمذة  كشفذلك ي ، فإنّ التعليم
الصناعّية: قطاع التعليم وقطاع العمل، وبالتالي ضياعًا في الجهد وزيادة في الهدر، وتناقضًا مع 
ما يسعى له نظام التلمذة الصناعّية من تدريب طلبته في بيئة تدريب حقيقّية شبيهة بما هو موجود 

       مل. في سوق الع

باّطالع الطلبة  ؛بين في المعهد وطلبتهماختالف وجهات النظر بين المدرّ  وربما يفّسر
بون في شركات كبيرة متطّورة لم يّطلع يتدرّ حيث  ؛على قطاع عمل متطّور بالنسبة لقطاع التعليم

في تقويم الواقع مّما أّثر على وجهات نظرهم  ؛بون في المعهدعلى آالتها وتجهيزاتها التقنّية المدرّ 
 التدريبي في المعهد.

وبما يتعّلق بالتهوية والضجيج فإّن النتائج تلتقري مرع مرا توّصرل إليره الخطّراب فري دراسرته 
 مهنررة علررى ميدانّيررة دراسررة الصررناعّية، المهنّيررة الثانوّيررات فرري المهنّيررة السررالمة مشرركالت( "4002)

 بنررد علررى موافررق% 22643 بنسرربة الحرررف معلمررو ؛ إذ أجرراب"حمرراة محافظررة فرري والتشرركيل الّلحررام
أجراب ، و البنرد هرذا علرى موافرق% 62 بنسبة الطلبة وأجاب." والغازات باألبخرة ملوث العمل مكان"

% موافرق علرى بنرد "عردم وجرود إجرراءات للتخفيرف مرن الضرجيج فري 91612معلمرو الحررف بنسربة 
  % موافق على هذا البند.24مكان العمل." وأجاب الطلبة بنسبة 
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 تقويم التدريب في الشركة )المنشأة التدريبية(: -2-4
 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر الطلبة: -2-4-1

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم التدريب في الشركة لمناهج اختصاص صناعة القوالب: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

 من خالل تدّربك في الشركة هل اّتضح لك أّن:
رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  93.3 4.7 1 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

23 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 الموجودة في سوق العمل؟
 كبيرة جّداً  91.1 4.6 2

7 
تسّهل االنتقال من آلة إلى اآلالت مرتّبة بطريقة 

 أخرى؟
 كبيرة 88.9 4.4 3

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة 86.7 4.3 4

 كبيرة 84.4 4.2 6 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

 كبيرة 84.4 4.2 6 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 22

22 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 84.4 4.2 6

5 
تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة 82.2 4.1 8

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 80.0 4.0 11

1 
المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة التمارين 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 80.0 4.0 11

21 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 كبيرة 80.0 4.0 11

 كبيرة 80.0 4.0 11 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 29

32 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 80.0 4.0 11

6 
طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين 

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 77.8 3.9 17
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 كبيرة 77.8 3.9 17 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 77.8 3.9 17

36 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 77.8 3.9 17

37 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 كبيرة 77.8 3.9 17

31 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 77.8 3.9 17

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 77.8 3.9 17

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 75.6 3.8 22

25 
بسبب التدريب مؤّهل للعمل في  المتعّلم يتوّقع أّنه

 سوق العمل؟
 كبيرة 75.6 3.8 22

 كبيرة 75.6 3.8 22 المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 35

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 73.3 3.7 25

33 
ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية  كلّ 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 73.3 3.7 25

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 73.3 3.7 25

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة 73.3 3.7 25

27 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 68.9 3.4 28

 متوسطة 55.6 2.8 29 المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 21

32 
المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 متوسطة 55.6 2.8 29
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الكّلّيةالدرجة   3.90 

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.40 

اختصاص  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريب ل
، 3690صناعة القوالب في الشركة، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره 

 .(140-2)الجدول كما في  ،0620وبانحراف معياري قدره 

معظم  كبيرة   بدرجة   تتحّقق فيه في الشركة تدريبيٍّ  تّدل إجابات الطلبة على وجود واقع  
في الرتبة  من حيث مناسبتها للعمل إنارة الورشة وضعوا فقد ؛التدريب الواجب توافرها في معاييرال

في الرتبة الثانية ضعوا و كما وضمن درجة تقدير كبيرة جّدًا،  في إجاباتهم األولى من بين البنود
أّن الطلبة يتدّربون في الشركة على آالت متوافقة  يفيدالبند الذي  وضمن درجة تقدير كبيرة جّداً 

/ التي 42/ المكّررة / إلى الرتبة3، وتندرج الرتب من الرتبة /مع ما هو موجود في سوق العمل
البنود الثالثة األخيرة ضمن تحت درجات تقدير كبيرة، وتأتي  ،جاءت لصالح أربعة بنود بالتساوي

 هي:و  متوسطةدرجات تقدير 
 .مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل -

 .المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب -

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في  -
 .التدريب

عليها زيادة االهتمام أكثر بالّلوحات التحذيرية في ينبغي وعلى هذا فإّن الشركة المدّربة 
عليها أن تحرص على سالمة ينبغي ألجل سالمة كّل ما هو موجود فيها، كما  ؛بيئة العمل

من حيث عدم سماحها بتشغيل اآللة من قبل الطالب  ؛وسالمة آالتها ومعّداتها ،بينالطلبة المتدرّ 
شرافه تدّربالم فّسر تشغيل اآللة من قبل الطالب من دون إذن ، ومع ذلك قد يُ دون إذن المدّرب وا 

ب بنفسه بعدما قطعت شوطًا كبيرًا في المدّرب أّن الشركة أصبحت تثق بقدرة الطالب على التدرّ 
 تدريبه من دون مشاكل ُتذكر.

 ،على الشركة المدّربة أن تأخذ في اعتبارها أهمّية تقنيات التعليم في تدريب طلبتها ينبغيكما 
  أفضل. وتسعى لتأمينها للنهوض بتدريب  
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 تقويم التدريب في الشركة من وجهة نظر المدربين في الشركة:  -2-4-4

 اص صناعة القوالبنتائج إجابات المدّربين في تقويم التدريب في الشركة الختص: (111-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبّية في نظام التلمذة 
 الصناعية هل ترى أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  95.0 4.8 1 الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

5 
ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء تعليمات السالمة المهنّية 

 العمل على اآلالت؟
 كبيرة جّداً  92.5 4.6 3

 كبيرة جّداً  92.5 4.6 3 إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 1

26 
اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب 

 المتعلمين؟
 كبيرة جّداً  92.5 4.6 3

 كبيرة جّداً  90.0 4.5 5 التدريب؟المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء  35

39 
المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية 

 والمهارات العملّية المرتبطة بها؟
 كبيرة جّداً  90.0 4.5 5

 كبيرة  87.5 4.4 8 المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 2

23 
اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت 

 في سوق العمل؟الموجودة 
 كبيرة 87.5 4.4 8

22 
التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة 

 العملّية؟
 كبيرة 87.5 4.4 8

 كبيرة 87.5 4.4 8 المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 29

1 
التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة 

 طريقة تنفيذها؟
 كبيرة 85.0 4.3 12

7 
اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى 

 أخرى؟
 كبيرة 85.0 4.3 12

21 
األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن 

 الخّطة التدريبّية المقّررة؟
 كبيرة 85.0 4.3 12

25 
المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في 

 سوق العمل؟
 كبيرة 85.0 4.3 12
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32 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن 

 فريق؟
 كبيرة 82.5 4.1 15

31 
طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 كبيرة 82.5 4.1 15

2 
تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في 

 أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟
 كبيرة 80.0 4.0 18

6 
شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين  طريقة

 لتنفيذه بطرق متعّددة؟
 كبيرة 80.0 4.0 18

31 
المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح 

 ما يريد؟
 كبيرة 80.0 4.0 18

3 
المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذه 

 تمامًا؟
 كبيرة 77.5 3.9 21

 كبيرة 77.5 3.9 21 ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ المتعّلم 21

31 
طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في 

 التدّرب؟
 كبيرة 77.5 3.9 21

33 
كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية 

 جميع المتعلمين؟
 كبيرة 75.0 3.8 23

36 
المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات 

 التي سيتم الشرح عليها؟
 كبيرة 75.0 3.8 23

 كبيرة 72.5 3.6 25 المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 22

21 
المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو 

 مع زمالئه بعد اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟
 كبيرة 70.0 3.5 26

21 
نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في 

 الورشة؟
 متوسطة 67.5 3.4 27

37 
المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على 

 أعمال زمالئه؟
 متوسطة 65.0 3.3 28

27 
مكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر 

 العمل؟
 متوسطة 62.5 3.1 29
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32 
تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز المدّرب يستخدم 

 اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟
 متوسطة 55.0 2.8 30

 4.0 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.48 

اختصاص  مناهجأخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها في التدريب ل
، درجة تقدير كبيرة، وبمتوسط قدره اصناعة القوالب في الشركة، من وجهة نظر المدّربين فيه

 .(141-2) السابق الجدول، كما في 0.22، وبانحراف معياري قدره 260

 ،داً م لطلبتها تدريبًا جيّ الشركة المدربة تقدّ  بون في الشركة مع طلبتهم في أنّ يتّفق المدرّ 
 المكّررة / وحتى الرتبة1فقد جاءت الرتب من الرتبة / ؛م معايير التدريب الصحيحتتوافر فيه معظ

ضمن درجات تقدير كبيرة جّدًا، من وجهة نظر المدّربين، كما جاءت الرتب ابتداء من  ،/2/
أّما الرتب األربعة األخيرة من  ؛/ ضمن درجات تقدير كبيرة46/ وانتهاء بالرتبة /2/ المكّررة الرتبة

وهي بحسب الترتيب  ؛/ فقد جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة30/ وانتهاء بالرتبة /42الرتبة /
  لمتوسطات:لالتنازلي 
 .نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة -

 .المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه -

 .فيه لوحات تحّذر من مخاطر العمل مكان العمل توجد -

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل إيضاح في  -
 .التدريب

بون في الشركة مع طلبتهم بوضع كّل بند من البندين األخيرين ضمن درجة فق المدرّ اتّ 
لى مشكلة ، وزادوا على طلبتهم بالتنبيه إلى مشكلة الضجيج تقدير متوسطة في بيئة العمل، وا 

هي أّن المتعلم ال يمتلك القدرة  ،الذي أحرزته الشركة في مجال التدريب رغم كّل التقدم ،أخرى
 الكافية للحكم بدّقة على أعمال زمالئه.

نظام التلمذة  مناهج إجابات الطلبة ومدّربيهم في الشركة نجاح بّينوفي المحّصلة ت
أفضل مما  وحتى بشكل   ،بةمن الناحّية التدريبّية في الشركات المدرّ  )التعليم المزدوج(الصناعّية 
والسعي من  ،ليم، مما يعني اقتناع قطاع العمل بنظام التلمذة الصناعّيةعتفي قطاع الهو موجود 

بعد أن رضيت عن مستواهم  ،جبعد التخرّ وذلك فهم الشركة لصالحها توظّ ين قد خالله إلعداد تقنيّ 
  .ةتهم التقنيّ التدريبي وكفاءا
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من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -2
 الصناعية. 

من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -2-1
  الصناعية من وجهة نظر الطلبة:

 في تقويم التقويم في الدروس النظرّية لمناهج صناعة القوالبنتائج إجابات الطلبة  :(111-5)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات المتنوعة التي تقدمت لها 
في المقّررات الدراسّية النظرية هل اّتضح لك 

 أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

1 
أسئلة االختبارات تتناسب مع الزمن المخّصص 

 لها؟
 متوسطة 66.7 3.3 1

 متوسطة 66.7 3.3 1 أسئلة االختبارات خالية من األخطاء؟ 9

2 
أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات المختلفة 

 للمتعّلمين؟
 متوسطة 64.4 3.2 4

 متوسطة 64.4 3.2 4 أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج؟ 3
 متوسطة 64.4 3.2 4 أسئلة االختبارات واضحة الصياغة؟ 7

2 
االختبارات الحالّية وسيلة جّيدة لكشف مواهب 

 المتعّلمين؟
 متوسطة 55.6 2.8 6

23 
أسئلة االختبار تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في 

 الدراسة؟
 متوسطة 55.6 2.8 6

6 
الكتابية مثل المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات 

 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات،...
 قليلة 48.9 2.4 8

 قليلة 46.7 2.3 9 اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار؟ 21

5 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس الحالي؟
 قليلة 44.4 2.2 10

22 
أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو 

 اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّية؟
 قليلة 42.2 2.1 11

1 
المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد 

 من استيعاب المتعّلم للدرس السابق؟
 قليلة 40.0 2.0 12

 2.8 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 متوسطة المعياري
0.49 
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أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في الدروس 
، درجة تقدير الطلبةاختصاص صناعة القوالب في المعهد، من وجهة نظر  مناهجالنظرّية ل

 .(144-2)الجدول ، كما في 0.29، وبانحراف معياري قدره 462متوّسطة، وبمتوسط قدره 

بما يتعّلق بتقويم مناهج  طة  متوسّ  قة بدرجة  ف البنود تقريبًا محقّ صاعتبر الطلبة أّن ن
 بدرجة   محّققة   ة البنود األخرىمن ناحية التقويم في الدروس النظرية، وبقيّ  ،اختصاص القوالب

والبنود الخمسة التي تليها تحققت  ،قليلة، وبالتحديد البنود السبعة األولى تحققت بدرجة متوسطة
 والبنود الخمسة هذه هي: ؛بدرجة قليلة

المدّرس يّنوع في أساليب االختبارات الكتابية مثل اختيار من متعّدد، صح أو خطأ،  -
 تعريفات،...

 .اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار -

 .س يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس الحاليالمدرّ  -

 .ضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق بالتلمذة الصناعّيةأسئلة االختبار تت -

 .المدرس يقوم في كّل درس بإجراء اختبار للتأّكد من استيعاب المتعّلم للدرس السابق -

إّما عدم االهتمام بمعايير التقويم الصحيح من قبل المدّرسين، أو  :فّسر بأحد أمرينمّما يُ 
 ،األمر من قبل القائمين على نظام التلمذة الصناعية ةوفي الحالة الثانية يجب معالج ؛الجهل بها

والتقويم،  سين لدورات في القياسقطاعي التعليم والعمل، بإخضاع المدرّ  طرفي الشراكة المن ك
 إلقاءواستضافة المختصين في هذا المجال من أعضاء الهيئة التدريسّية من كّليات التربية للقيام ب

ترفد معلوماتهم في هذا الجانب  ،يهمسين، أو توزيع كتب أو كّراسات علللمدرّ  محاضرات  
 رها. طوّ وتُ 

من ناحية التقويم في الدروس النظرية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -2-4
  الصناعية من وجهة نظر المدرسين:

 التقويم في الدروس النظرّية الختصاص صناعة القوالبنتائج إجابات المدّرسين في تقويم  :(143-2)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل تجربتك التدريسّية في نظام التلمذة 
االختبارات بأنواعها  الصناعّية هل اّتضح لك أنّ 

 المختلفة تّتصف بأّنها:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 86 4.3 1 الصياغة؟ واضحة 7
 كبيرة 82 4.1 2 شاملة لمحتويات المنهاج؟ 3
 كبيرة 82 4.1 2 وسيلة جّيدة الكتشاف مواهب المتعّلمين؟ 2
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 كبيرة 80 4.0 4 تتناسب أسئلتها مع المستويات المختلفة للمتعّلمين؟ 2

 كبيرة 80 4.0 4 تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في الدراسة؟ 23

1 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 السابق؟
 كبيرة 78 3.9 6

 كبيرة 78 3.9 6 خالية من األخطاء؟ 9
 كبيرة 76 3.8 8 تتناسب مع الزمن المخّصص لها؟ 1

22 
تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجاه مّما يتعّلق 

 بالتلمذة الصناعّية؟
 كبيرة 74 3.7 9

6 
متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل 
 اختيار من متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات...

 متوسطة 68 3.4 10

5 
تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس 

 الحالي؟
 متوسطة 66 3.3 11

21 
تدعم باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما 

 كان نوعها مباشرة؟
 متوسطة 64 3.2 12

 3.80 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.33 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في الدروس 
اختصاص صناعة القوالب في المعهد، من وجهة نظر المدّرسين، درجة تقدير  مناهجالنظرّية ل

 .(143-2)الجدول كما في  ،0633، وبانحراف معياري قدره 3620كبيرة، وبمتوسط قدره 

أّن أغلب البنود المتعّلقة بتقويم مناهج اختصاص القوالب من ناحية  يرى المدّرسون
/ وانتهاء 1من وجهة نظرهم، ابتداء من الرتبة / كبيرة   درجة  ب ة محّققة  التقويم في الدروس النظريّ 

تصف االختبارات والتي  ،أّما البنود الثالثة األخيرة فهي محّققة بدرجة متوسطة ،/9بالرتبة /
   : بأّنها

متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل اختيار من متعّدد، صح أو خطأ،  -
 تعريفات...

 .للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس الحالي تُنّفذ كّل درس   -

 .م باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما كان نوعها مباشرةدعَ تُ  -
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 ؛من ذلك يتبّين عدم االهتمام الكافي بأنواع التقويم كما تدّل إجابات المدّرسين أنفسهم
أو قّلة  ،ذلك كما ورد في تحليل إجابات الطلبة في هذا الجانب إّما لقلة اهتمامهم قد يكونو 

وعلى هذا يؤّكد  ؛وفق أصول علم القياس والتقويم علميٍّ  خبرتهم بتصميم أسئلة االختبار بشكل  
بضرورة معالجة هذا األمر  ،الباحث على التوصية نفسها التي ذكرها سابقًا في إجابات الطلبة

 وتوزيع كتب   ،بالقياس والتقويم من كّليات التربية ونحاضر فيها المختصّ يُ  دورات   عمل   بمثل  
  في هذا المجال. وكّراسات  

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -6
 الصناعية:

لتدريبات العملية في نظام التلمذة من ناحية التقويم في ا اختصاص القوالبتقويم مناهج  -6-1
 )المنشأة التعليمية(: المعهدفي  الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المعهد صناعة القوالب: (142-2)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات العملّية في المعهد هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 متوسطة 62.2 3.1 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22

 متوسطة 62.2 3.1 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 23

؟ 21  متوسطة 60.0 3.0 3 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 
 متوسطة 53.3 2.7 4 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 متوسطة 53.3 2.7 4

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 52.0 2.6 6

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 قليلة 48.9 2.4 7

 قليلة 48.9 2.4 7 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 قليلة 44.4 2.2 10

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 قليلة 44.4 2.2 10
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25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 قليلة 44.4 2.2 10

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 قليلة 42.2 2.1 12

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 قليلة 42.2 2.1 12

22 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 قليلة 40.0 2.0 14

7 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 قليلة 37.8 1.9 15

 قليلة 35.6 1.8 16 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

 2.4 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 قليلة المعياري
0.41 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في التدريبات 
اختصاص صناعة القوالب في المعهد، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير قليلة،  مناهجالعملّية ل

 .(142-2)الجدول ، كما في 0621، وبانحراف معياري قدره 462وبمتوسط قدره 

وهذه المّرة من ناحية التقويم في  ،في المعهد الواقع التدريبيّ من زال الطلبة يشكون ما
بينما تحّققت  ،البنود الستة األولى تحّققت بدرجة متوسطة اعتبروا أنّ  حيث ؛التدريبات العملّية

 ؛/16/ وانتهاء بالرتبة األخيرة /2/ المكّررة ابتداء بالرتبة ،بقّية البنود من وجهة نظرهم بدرجة قليلة
 ابين في المعهد تنقصهم الخبرة من ناحية القياس والتقويم في التدريب، وهذّمما يعني أّن المدرّ 

بون في األمر يمكن تالفيه بالدورات المناسبة، وبتقويم أسئلة االختبارات العملّية التي يضعها المدرّ 
شراك الخبراء من  ،قطاعي التعليم والعمل من قبلالمعهد  على أسس علم القياس والتقويم، بل وا 

ساهم في تُ  ةً مشترك بي المعهد ليكّونوا لجنةً مدرّ و هين االختصاصّيين غرفة الصناعة مع الموجّ 
 . على األقلّ  دراسيٍّ  فصل  ة كل ة في نهايوضع أسئلة االختبارات العمليّ 
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من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -6-4
 )المنشأة التعليمية(: المعهدالصناعية من وجهة نظر المدربين في 

 نتائج إجابات المدّربين في تقويم التقويم للتدريبات العملية في المعهد صناعة القوالب :(142-2)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في قطاع التعليم هل 
 اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 82.2 4.1 2 فائدة في الحياة العملّية؟التمارين المنّفذة ذات  3
 كبيرة 82.2 4.1 2 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 23
 كبيرة 82.2 4.1 2 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 80.0 4.0 5

 كبيرة 80.0 4.0 5 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 80.0 4.0 5

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 77.8 3.9 7

22 
 وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه

 بنفسه؟
 كبيرة 77.8 3.9 7

25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 75.6 3.8 9

؟ 21  كبيرة 73.3 3.7 10 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 68.9 3.4 11

7 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 66.7 3.3 13

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

 متوسطة 66.7 3.3 13

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 66.0 3.3 13

 متوسطة 62.2 3.1 15 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5
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6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 60.0 3.0 16

 3.7 الدرجة الكّلّية

 االنحراف
 كبيرة المعياري
0.37 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في التدريبات 
، درجة تقدير المدّربين فيهاختصاص صناعة القوالب في المعهد، من وجهة نظر  مناهجالعملّية ل

 .(142-2)الجدول كما في  ،0.32، وبانحراف معياري قدره 362، وبمتوسط قدره كبيرة

بدرجة  ،/10/ وحتى الرتبة /4محّققة من الرتبة / بون في المعهد أّن البنوداعتبر المدرّ 
وهي  ؛/ بدرجة متوسطة16/ وحتى الرتبة األخيرة /11بينما تحققت بقية البنود من الرتبة / ،كبيرة

 وفق الترتيب التنازلي:
 .حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين هناك درجات ُتعطى على -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها  -
 .الصحيح

 .عد االنتهاء من العملهناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل ب -

 .هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

ن  من مالحظة هذه البنود نجد أن أغلبها يتضمن البعد الوجداني في التدريب، وهو وا 
ه يمكن وضع معايير يتبّين بها مدى اهتمام المتدرب فإنّ  ؛كان أصعب في القياس من غيره

 ؛دائماً  فيهبنظافة اآللة والمكان، وبمدى تطبيقه لقواعد السالمة المهنّية، وهذا األمر يجب التشديد 
 انتباه   لفتَ  المهمّ وسالمة مكان العمل بما فيه، كما أّن من  ،وسالمة اآلخرين ،لسالمة المتدرب

إذا لم  خاّصة   وتشجيعه على ذلك بتمييزه بدرجات   ،الهدر ما أمكن ب إلى اإلقالل منالمتدرّ 
األدوات العدد و ينطبق على من يحافظ على معّينة، واألمر نفسه  يتجاوز في عمله نسبة هدر  

على اآلالت التي  المحافظة إلى إضافة ؛ويضعها في مكانها الصحيح بعد االنتهاء من التدريب
ستغني عنه من يقوم بالعملّية التعليمّية ومنها ال يَ  القياس والتقويم علم   وبالنتيجة فإنّ  ،يعمل عليها

الذي لم  المهمّ وعلى طرفي الشراكة في نظام التلمذة الصناعّية االنتباه إلى هذا األمر  .التدريبّية
ا وتأهيل المدربين والمدرسين في هذ ؤخذ به بالشكل المطلوب في العملّية التدريسّية والتدريبّية،يُ 

  الموضوع بما يرونه مناسبًا.
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من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -6-3
  في الشركة المدربة )المنشأة االقتصادّية(: الصناعية من وجهة نظر الطلبة

 في الشركة صناعة القوالب نتائج إجابات الطلبة في تقويم التقويم للتدريبات العملية: (146-2)الجدول 

رقم 
 البند

من خالل االختبارات العملّية في الشركة المدّربة 
 هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة 88.9 4.4 1 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3
؟الزمن  21  كبيرة 86.7 4.3 3 المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 
 كبيرة 86.7 4.3 3 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 22

 كبيرة 86.7 4.3 3 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 23

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 84.4 4.2 5

 كبيرة 84.4 4.2 5 مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ما هو  26

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 80.0 4.0 7

2 
الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 77.8 3.9 8

22 
نفسه وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم 

 بنفسه؟
 كبيرة 75.6 3.8 9

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد 

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 كبيرة 73.3 3.7 10

25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 73.3 3.7 10

1 
ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة  هناك درجات

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 متوسطة 68.9 3.4 12

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 متوسطة 66.7 3.3 13

7 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 متوسطة 64.4 3.2 14

 متوسطة 57.8 2.9 15 هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5
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6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 متوسطة 57.8 2.9 15

 3.8 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.50 

الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في التدريبات  أخذت
اختصاص صناعة القوالب في الشركة، من وجهة نظر الطلبة، درجة تقدير كبيرة،  مناهجالعملّية ل

 .(146-2)الجدول كما في  ،0620، وبانحراف معياري قدره 362وبمتوسط قدره 

ضمن درجات تقدير كبيرة من وجهة  ،/10وحتى الرتبة // 1البنود من الرتبة / جاءت
ضمن ءت اج ،/12/ وحتى الرتبة /14نظر الطلبة، أّما البنود الخمسة األخيرة من الرتبة /

 درجات تقدير متوسطة وهي وفق الترتيب التنازلي:
 .النتهاء من العملهناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد ا -

 .هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين -

 .هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية -

 .هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل -

 .هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد -

يتبين من البنود التي جاءت ضمن درجات تقدير متوسطة أّن البعد الوجداني في التقويم 
أّن هذه البنود الخمسة األخيرة  حيث ؛البعدين المعرفي والمهاري الحركيب يلق االهتمام نفسهلم 

وااللتزام بقواعد السالمة  ،من حيث االهتمام بالنظافة ،داخلة في أغلبها ضمن البعد الوجداني
   .لمهنّية، ومراعاة نسبة الهدر في المواد أثناء العمل، والمحافظة على اآلالت والعددا

من ناحية التقويم في التدريبات العملية في نظام التلمذة  اختصاص القوالبتقويم مناهج  -6-2
 المدربين في الشركة )المنشأة االقتصادية(: الصناعية من وجهة نظر

 إجابات مدّربي قطاع العمل في تقويم التقويم للتدريبات العملية في الشركةنتائج  :(142-2)الجدول 

رقم  
 البند

من خالل خبرتك التدريبية في نظام التلمذة 
 الصناعّية هل اّتضح لك أّن:

رتبة 
البند 
 تنازليا  

المتوسط 
الحسابي 

 للدرجات

المتوسط 
كنسبة 

 مئوية%

درجة 
 التقدير

 كبيرة جّداً  90.0 4.5 1 التمرين كافية؟المواد الالزمة لتنفيذ  22
 كبيرة جّداً  90.0 4.5 1 المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 23
 كبيرة 86.7 4.3 5 ما هو مطلوب تنفيذه واضح لدى المتعّلم؟ 26
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 كبيرة 85.0 4.3 5 التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 3

6 
هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت 

 والُعدد؟
 كبيرة 85.0 4.3 5

7 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد 

 السالمة المهنّية؟
 كبيرة 85.0 4.3 5

1 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة 

 مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟
 كبيرة 85.0 4.3 5

2 
الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل الدّرجات 

 خطوة من خطوات تنفيذه؟
 كبيرة 82.5 4.1 8

؟ 21  كبيرة 82.5 4.1 8 الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاف 

25 
االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية 

 الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 77.5 3.9 10

9 
ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد  هناك درجات

 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟
 كبيرة 75.0 3.8 11

2 
التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود 

 في سوق العمل؟
 كبيرة 72.5 3.6 13

1 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات 

 واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟
 كبيرة 72.5 3.6 13

5 
هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء 

 العمل؟
 كبيرة 72.5 3.6 13

21 
االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ 

 التمرين؟
 كبيرة 72.5 3.6 13

22 
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه 

 بنفسه؟
 متوسطة 67.5 3.4 16

 4.0 الدرجة الكّلّية

االنحراف 
 كبيرة المعياري
0.35 

أخذت الدرجة الكلّية لمدى تحّقق المعايير الواجب توافرها من ناحية التقويم في التدريبات 
اختصاص صناعة القوالب في الشركة، من وجهة نظر المدّربين فيها، درجة تقدير  مناهجالعملّية ل

 .(142-2)الجدول ، كما في 0632، وبانحراف معياري قدره 260كبيرة، وبمتوسط قدره 
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تتعّلق بتقويم  هم يلتزمون بكل ما ورد من بنود  بون في قطاع العمل أنّ اعتبر المدرّ 
ل أّن أوّ  حيثكما يّتضح ذلك من إجاباتهم،  ؛التدريبات العملّية في الشركة المدّربة بشكل كبير

المواد الالزمة لتنفيذ التمرين ّن واللذان يفيدان أ ،وبالرتبة نفسها ،بندين تحّققا بدرجة كبيرة جّداً 
، وجاءت البنود ي العملّية التدريبّية تتعّلق بهذين البندينف خلل  أّي بحيث ال يحدث  ،رةومتوفّ  كافية

/ ضمن درجات تقدير كبيرة، ليبقى البند ذو 13/ المكّررة / وحتى الرتبة2التي تلتهما من الرتبة /
وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم وهو:  ،الرتبة األخيرة لوحده ضمن درجة تقدير متوسطة

وباالهتمام الكافي بالتقويم الذاتي من قبل المتدربين تكون الشركة المدّربة قد قطعت  ؛نفسه بنفسه
 شوطًا كبيرًا في التدريب وتقويمه وفق األسس العلمّية المتّبعة في ذلك. 

 اإلجابة عن األسئلة المفتوحةنتائج ثانيا : 
ن تعليم والعمل عين بالدراسة من قطاعي الوالمعنيّ  ،قام الباحث بتفريغ إجابات الطلبة

في  ،صناعة القوالباختصاص  في تطوير مناهج وجهات نظرهم بغّية تعّرف؛ األسئلة المفتوحة
نة اختصاص صناعة علمًا أّن عدد أفراد عيّ  ،نظام التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( في سورّية

( 10للطلبة، و)( 12( في فصل إجراءات البحث هي: )1-2القوالب كما ورد في الجدول )
هم وفق إجابات على وحصل ؛في قطاع العمل (2( للمدّربين في قطاع التعليم، و)9للمدّرسين، و)

 :المجاالت اآلتية ووفق الترتيب التنازلي للتكرارات والنسب المئوية
 إجابات الطلبة أوال : 

 مجال األهداف:   -1
(: هررل برأيررك هنرراك أهررداف  يجررب أن تحّققهررا منرراهج التلمررذة الصررناعية غيررر الترري ذكرررت 1) سررؤال

 .سابقًا؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها
 %(62( ونسبة )10بتكرار: ) ج.تأمين فرص عمل بعد التخرّ  -

 ؟(: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها4) سؤال
 %(23( ونسبة )11بتكرار: )لشركات من قبل إدارة المعهد. عدم متابعة الطالب في ا -

 %(62( ونسبة )10بتكرار: ) عدم االهتمام بمطالب المتعلمين. -

 %(22( ونسبة )2بتكرار: ) سوء اإلدارة في قطاعي العمل والتعليم. -

 %(20( ونسبة )6بتكرار: ) الطالب واإلدارة. -
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 مجال المحتوى:  -2
تساعد على تطروير محتروى المقرررات التري درسرتها سرواء باإلضرافة (: هل لديك مقترحات 1سؤال)

 ؟عليها أو الحذف منها أو التعديل عليها
  .إذا كنت ترغب بإضافة مقّررات جديدة إضافة إلى ما درسته فاذكرها واذكر السبب - أ
 %(60( ونسبة )9بتكرار: ) علم السالمة المهنية. -

الغالرررب معلومرررات الصرررف الثالرررث الثرررانوي ر فررري كررررّ تغييرررر المنهررراج ألن منهررراج المعهرررد يُ  -
 %(60( ونسبة )9بتكرار: ) وخاصة رياضيات سنة أولى.

إذا كنررت ترغررب بإضررافة موضرروعات محررّددة أو أجررزاء منهررا فرري أّي مقررّرر فاذكرهررا واذكررر  - ب
 السبب: 

( 11بتكرار: ) SOLIDWORKإدخال برامج حاسوبية حديثة تخدم العمل مثل برنامج:  -
 %(23ونسبة )

 %(20( ونسبة )6بتكرار: ) .مصطلحات إنكليزية في العلوم الصناعية -

  %(33( ونسبة )2بتكرار: ) إدخال اإلنترنت والتواصل مع اآلخرين. -

  .إذا كنت ترغب بإلغاء بعض المقّررات التي درستها فاذكرها واذكر السبب -ج
وليس لها عالقة  عطى مرتين مرة في النظري ومرة في العمليها تُ ألنّ  التحكم والتنظيم -

 %(23( ونسبة )2بتكرار: ) بالنتيجة النهائية.

إذا كنررت ترغررب بحررذف موضرروعات محررّددة أو أجررزاء منهررا فرري أّي مقررّرر درسررته فاذكرهررا  -د
 .ال توجد إجابات .بواذكر السب

إذا كنررت ترغررب بتعررديل موضرروعات محررّددة أو أجررزاء منهررا فرري أّي مقررّرر درسررته فاذكرهررا  -ه
  .بواذكر السب

 %(2363( ونسبة )11بتكرار: )  CNCع في التصميم الهندسي وبرامجالتوسّ  -

 %(60( ونسبة )9بتكرار: ) ع في رسم المخططات.التوسّ  -
( ونسبة 2بتكرار: ) تعديل مقرر اللغة اإلنكليزية وتوسيعه على شكل قواعد ومحادثة وكتابة. -

(22)% 

  مجال التدريس وطرائقه: -3
تطوير التردريس وطرائقره غيرر مرا ذكرر سرابقًا؟ إذا كران  ىتساعد عل (:هل لديك مقترحات1) سؤال

 .الجواب نعم اذكرها
 %(23( ونسبة )2بتكرار: ) سين.المدرّ  لتالفي ضعف تأهي -
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 %(20( ونسبة )6بتكرار: ) سمح للطالب بحرية إبداء الرأي في المحاضرة.أن يُ  -

بتكررار:  والررأي والررأي اآلخرر.إلغاء طريقة التلقين في التدريس والتوجه نحرو طررق التفكيرر  -
 %(20( ونسبة )6)

  %(33( ونسبة )2بتكرار: ) الكادر التدريسي. يتغيير ف -

  مجال التدريب في قطاع التعليم )المعهد( وقطاع العمل )الشركة(: -4
إذا كرران  (: هررل لررديك مقترحررات لتطرروير واقررع الترردريب فرري المعهررد غيررر مررا ذكررر سررابقًا؟1) سررؤال

 .اذكرهاالجواب نعم 
 %(62( ونسبة )10بتكرار: ) لتنفيذ العمل. السماح للمتعلم بإبداء رأيه بوجود أكثر من خطة   -

  %(60( ونسبة )9بتكرار: ) التخفيف من الرقابة الزائدة على المتعلم أثناء العمل. -

إفادة المتعلم من الخطأ الذي يقع فيه هو وزمالءه ومن األخطاء التي كانت تحردث سرابقًا  -
 %(60( ونسبة )9بتكرار: ) ب سابقين.من طال

 (: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في الشركة غير ما ذكر سابقًا؟4) سؤال
 إذا كان الجواب: نعم اذكرها:

 %(62( ونسبة )10بتكرار: ) أولية عند اإلصابة في المعمل. تن من تقديم إسعافاالتمكّ   -

  %(62( ونسبة )10)بتكرار:  إلزام الشركة بوجود طبيب فيها. -

 %(22( ونسبة )2بتكرار: ) اطالع المتعلم على الجديد في دورات الرسم واللغة األجنبية. -

  %(33( ونسبة )2بتكرار: ) م المتعلم.اعتماد أسلوب التحفيز لتقدّ  -

  مجال التقويم في الدروس النظرية: -5
سرابقًا؟ (:هل لديك مقترحات لتطوير واقع االختبارات في المقّررات الدراسرّية غيرر مرا ذكرر 1) سؤال
 .كان الجواب نعم اذكرها إذا

 %(23( ونسبة )11بتكرار: ) استخدام أسلوب األتمتة في االمتحانات. -

 ال توجد إجاباتمجال التقويم في التدريبات العملّية:  -6
  توجد إجاباتال  إجابات المدّرسينا : ثاني

 ال توجد إجاباتالمدّربين في المعهد إجابات ا : ثالث
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 قطاع العمل  المدّربين فيإجابات ا : رابع
  مجال األهداف:  -1

(: هررل برأيررك هنرراك أهررداف  يجررب أن تحّققهررا منرراهج التلمررذة الصررناعية غيررر الترري ذكرررت 1) سررؤال
 سابقًا؟ إذا كان الجواب نعم اذكرها

 %(63( ونسبة )2بتكرار: ) ف أهمية التطوير الذاتي للمعلومات وتنمية المهارات.تعرّ  -
 (: إذا كانت األهداف السابقة غير محّققة فما أسباب عدم تحّققها:4سؤال )
 %(22( ونسبة )6بتكرار: ) استخدام أساليب غير ناجحة في التعليم والتدريب. -

( ونسرربة 2بتكرررار: ) المسررؤولية مررن قبررل الطررالب.كاليررة وعرردم الثقررة بررالنفس وعرردم تحمررل االتّ  -
(63)% 

( ونسرربة 2بتكرررار: )ة زيررارات المترردربين للمعامررل الكبيرررة والمؤسسررات الصررناعية المتطررورة. قلّرر -
(20)% 

 %(42( ونسبة )4بتكرار: ) إهمال بعض العمال والمدرسين القيام بكامل واجباتهم. -

 %(13( ونسبة )1بتكرار: ) بين.عدم نظافة البيئة المحيطة بالمتدرّ  -

 مجال التدريب في الشركة: -2
 (: هل لديك مقترحات تساعد على تطوير محتوى المنهاج من الناحية التدريبّية العملّية؟  1سؤال )
المصاحبة رفع مستوى الطلبة من ناحية اللغة اإلنكليزّية للتمّكن من ترجمة الكتب الدليلّية  -

 %(22( ونسبة )6بتكرار: )لآلالت. 

إذا كان  (: هل لديك مقترحات لتطوير واقع التدريب في الشركة غير ما ذكر سابقًا؟4سؤال )
 .الجواب نعم اذكرها

األولويررة هرري للعمررل فرري الشررركة لررذلك  ال يوجررد وقررت كرراف مخصررص لترردريب الطلبررة ألنّ  -
 %(22( ونسبة )6بتكرار: )يتم التدريب تحت العمل. 

من خالل ما تالحظه من أوجه  المعهد(: هل لك مالحظات لتطوير واقع التدريب في 3) سؤال
 .إذا كان الجواب نعم اذكرها؟ عهدالقصور عند المتدّربين بسبب الم

( ونسررربة 2بتكررررار: ). ألهّميترررهعلرررى موضررروع إنهررراء القوالرررب )التنعررريم(  فررري المنهررراج التركيرررز -
(22)%    

 



 333 مقترحات البحث
 

  البحث مقترحات
بنود  نبناء على النتائج المستخلصة من إجابات الطلبة وقطاعي التعليم والعمل ع

       االستبانات واألسئلة المفتوحة يقّدم الباحث مقترحاته لتطوير مناهج التلمذة الصناعّية
 واختصاص كما يلي:   )التعليم المزدوج( لكّل مهنة  

 أواًل: مهنة التصنيع الميكانيكي

تحقيق األهداف ، مع مراعاة تحديث مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي بشكل دوري ودائم -1
عدم  بين في الشركةبين في المدرسة والمدرّ سين والمدرّ كلٌّ من الطلبة والمدرّ  التي رأى

امتالك  ،تمكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة مثل: ؛تحّققها بالشكل المطلوب
تمكين المتعّلم القيام بأعمال ، المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها

إتقان المتعّلم الّلغة  ،معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة، الصيانة الدورّية
 نبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل( في المهنة.األج

 على طرائق التدريس والمدّربين في قطاعي التعليم والعمل إجراء دورات تربوّية للمدّرسين -2
والقياس والتقويم واستخدام التكنولوجيا في التعليم بإشراف قطاعي التعليم  والتدريب
 باستضافة المختّصين في هذه المجاالت. ؛والعمل

التدابير  واتخاذ   في قطاعي التعليم والعمل، ألماكن التدريب د  جيّ  تهوية   نظام   تأمين -3
تحّذر من  لوحات   ووضع   ،العملفي الالزمة للتقليل من الضجيج إلى الحّد غير المزعج 

 والعمل. في قطاعي التعليم في أمكنة التدريب مخاطر العمل

على البعد الوجداني في التقويم ومالحظة مدى التعاون واالنضباط والحفاظ على  التأكيد -4
، واالهتمام بسالمة اآلخرين، واحترام العمل وتنظيفها وتنظيف مكان واآلالتدد الع  

 المدّربين وااللتزام بتعليماتهم.

ل التعريف بنظام التلمذة الصناعّية )التعليم المزدوج( ومهنه واختصاصاته في وسائ -5
اإلعالم المختلفة، ومن ذلك مهنة التصنيع الميكانيكي لينتسب إليها الطالب عن معرفة 

 ورغبة وقناعة. 

 همتادر قمع بحيث تتناسب  ؛النظر في معايير قبول الطلبة في مهنة التصنيع الميكانيكي -6
مكاناتهم  .وذلك بسبب الشكوى من ضعف الطلبة في هذه المهنة ؛وا 

الذي يجده الضعف  بإشراف قطاعي التعليم والعمل للتغّلب علىإجراء دورات تدريبية  -7
 .CNCرقمّية المبرمجة الالت اآلفي التدرب على  الطلبة

 تعديل الخّطة الدرسّية بما يتالءم بين محتوى المنهاج وساعات تدريسه. -8
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  ة على الهيدروليك.ومقرر تدريبات عمليّ  solidworksإضافة مقرر الرسم ثالثي األبعاد  -9

ن الجانعععب النظعععري يتضعععمّ  CNCالت الرقمّيعععة المبرمجعععة ر نظعععامي لمعععادة اآلمقعععرّ  وضعععع -11
 ثانوي.البها في الصف الثالث  خاص   مدرسي   لعدم وجود كتاب   والعمليّ 

مهنععة التصععنيع  ألنّ  ؛رةللغععة اإلنكليزيععة بععداًل مععن الكتععب الثالثععة المقععرّ  واحععد   وضععع كتععاب   -11
 ع.الميكانيكي ال تحتاج إلى كل هذا التوسّ 

بسبب صعوبته وغموضه بالنسبة  -ر الفيزياء والكيمياء بشكل جذري تعديل مقرّ  -12
 وتكون مواضيعه مالئمة لمهنة التصنيع الميكانيكي. ،ومبّسط   سهل   على نحو   -للطلبة

درجات أعمال السنة في التدريبات العملّية إلى درجات االختبار النهائي  إضافة -13
 .بزمالئهم في نظام التعليم المهني العام أسوةً  للتدريبات العملية في الصف الثالث الثانوي

أو غير ذلك،  أو فارزة   تأمين بعض اآلالت غير المتوّفرة في الشركة كمخرطة   -14
 ا لسّد النقص في تدريب الشركة.ووضعها في المدرسة والتدّرب عليه

 ثانيًا: مهنة صناعة األلبسة

 يتعّلق بالصيانة وتشخيص األعطال. األلبسةخاص بمهنة صناعة  وضع مقّرر دراسيّ  -1

) قراءة وتفسيرًا واّتصااًل( في المهنة من  واألجنبّية العربيةتين معالجة الضعف في اللغ -2
 نظام التلمذة الصناعّية. فيين قبل المعنيّ 

توجيه ، و ق التدريس والتدريب بما يحّقق أهداف التلمذة الصناعّيةائالتنويع في طر  -3
نظرًا لقّلة  دريبالمدرسين والمدّربين لالستفادة من تقنيات التعليم في التدريس والت

 استخدامهم إّياها.

واستخدام الحاسوب واستثماره في  ،برنامج تصميم القوالب عن طريق الحاسوب إدخال -4
 المهنة في المدرسة وفي الشركة.مجال 

 .في المدرسة ة لمادة الرسم والتفصيل والخياطةزيادة عدد الحصص العمليّ  -5

إعادة النظر في المقّررات النظرّية عاّمة وفي الرياضيات والفيزياء والكيمياء خاّصة بما  -6
 األلبسة منها.يتناسب مع حاجات طلبة مهنة صناعة 

من اختصاص المدّرس الذي يقوم  وأن يكون هذا المقّرر ءتصميم األزيا مقّررالتوّسع في  -7
 بتدريسه.

 ة في المهنة. تعديل مقّررات الجودة والهندسة بما يخدم الطلبة في النواحي العمليّ  -8

 جععالمفععي وتطويرهععا  والتععدريبيّ  التدريسععيّ  لتنميععة مهععارات الكععادر دائععم   بشععكل   إقامععة دورات   -9
 .في هذا المجال ما يستجد التدريس في القسمين العملي والنظري ولمواكبة كلّ  طرائق

 الطلبة وتدريبهم القص على المقص الكهربائي. تعليم   -11
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 للتدريب في الشركة دون االعتماد على مشرفي الخطوط. خاص   مسؤول   تأمين   -11

 لطلبة التلمذة في الشركة. ة  خاصّ  نات  ك  توفير م   -12

وععععععدم  ،بين فعععععي الشعععععركة وععععععدم مععععععاملتهم كعّمعععععال فيهعععععاالمتعععععدرّ معاملعععععة الطلبعععععة  حسعععععن   -13
األلبسعة وحمعل األشعياء معن قسعم إلعى  ةغير تدريبيعة كعالتنظيف، وتعبئع استخدامهم ألعمال  

 قسم.

أنعواع  ةينعز وغيرهعا( وكافّعج)قطعن،  ةة أنواع األنسعجتشمل كافّ  تمارين   المنهاج تضمين   -14
 النسائية، األطفال، موّزعة على الصفوف الثالثة.األلبسة )الرسمي والسبور( الرجالية، 

ة علعى الفصعلين بزيعادة موضعوعاته بعداًل معن اقتصعاره علعى ر التدريبات العمليّ جعل مقرّ  -15
 الفصل األول في الصف األول الثانوي.

سععم الهندسععي الععذي يفيععد ر الرّ مقععرّ ووضععع بععداًل عنععه مقععرر الرياضععيات )المنطععق(  إلغععاء -16
 بشكل أفضل. المتدّرب برسم القوالب

 ؛وضعععع المنهعععاج معععن قبعععل أشعععخاص يعملعععون فعععي هعععذا المجعععال ومتخّصصعععون وبعععاحثون -17
 وجود خبرة طويلة حتى يتسّنى لهم وضع أسس صحيحة وسليمة.إلى باإلضافة 

الطالععب الععذي يتععدّرب فععي معمععل قطععن ال  رسععم القوالععب ألنّ  لمقععّررالقطععن ألبسععة إضععافة  -18
 رسم أللبسة القطن.المن قواعد  إليهيجد في كتاب الرسم والتفصيل ما يستند 

التعععزام الشعععركة المدّربعععة بتنفيعععذ خطّعععة التعععدريب المتفعععق عليهعععا معععن قبعععل قطعععاعي التعلعععيم  -19
 والعمل.

ألّن الوقععت غيععر كععاف  للشععّف  ؛علععى األقععلّ  واحععدةً  زيععادة وقععت اختبععار التصععميم سععاعةً  -21
 ّممات لها.ووضع المت والئق   مناسب   والرسم ولتصميم المالبس والتلوين بشكل  

إدخعال درجععات التعدريبات العملّيععة فعي الفصععلين األول والثعاني فععي المجمعوع النهععائي مععع  -21
التعلعيم  ةبطلبع أسعوةً  ؛درجات امتحان التدريبات العملّية في الشهادة المهنّية للتعليم المزدوج

 في المهن األخرى. المهنيّ 
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 صناعة القوالبو التحكم اآللي ااختصاصثالثًا: 

قبل المعنيين  منمعالجة الضعف في اللغتين العربية واألجنبّية )قراءة وتفسيرًا واّتصااًل(  -3
 في نظام التلمذة الصناعّية.

جعراء التععديالت الالزمعةالمراجعة  -2  لعلعى نحعو يمّكعن المتعّلمعين معن القيعام بأعمعا منهعاج وا 
الصعععيانة الدورّيعععة والطارئعععة، ويكسعععبهم القعععدرة علعععى تشعععخيص األعطعععال، وكيفّيعععة معالجتهعععا 

 بأساليب علمّية صحيحة، ويزيد من مهاراتهم في تخطيط مراحل العمل. 

بالشعععكل  مبعععادإل اإلسععععافات األولّيعععةتضعععمين المقعععّررات الدراسعععّية قواععععد السعععالمة المهنّيعععة و  -3
 مناسبة  من اإلتقان.الكافي وتدريبهم عليها إلى درجة  

، لتلبيعععة حاجعععات سعععوق العمعععل يؤّهعععل الكعععوادر الفنّيعععةتععععديل المقعععّررات الدراسعععّية علعععى نحعععو  -4
زالة المعلومات التي ت عّد حشوًا غير ويكسبهم القدرة على كل  من التعّلم الذاتي واإلبداع ، وا 

 ضروري  فيها. 

بالتععععاون بعععين قطعععاعي  والتعععدريباسعععتخدام تقنيعععات التعلعععيم فعععي التعععدريس معالجعععة ضععععف  -5
 .التعليم والعمل

بعد االنتهاء من  تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه تقويمّية في التدريب معايير وضع -6
 تنفيذ التمرين.

 زيادة فترة التدريب في الشركات وجعلها ثالثة أيام بداًل من يومين. -7

 ن بإشراف قطاعي التعليم والعمل.إجراء دورات في القياس والتقويم للمدّرسين والمدّربي -3

 على موضوع إنهعاء القوالعب )التنععيم( ألهّميتعه صناعة القوالب التركيز في محتوى منهاج -3
 . ختصاصهذا اال في

  .مقابلة للمصطلحات العربية ةالعلوم الصناعيّ مقّررات في  ة  إنكليزيّ  مصطلحات  وضع  -33

متوافقعة معع اآلالت الموجعودة فعي  قطعاع التعلعيم المستخدمة فعي التدريب آالتأن تكون  -33
 .سوق العمل
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 ملّخص بحث:
دراسة تقويمّية لمناهج التلمذة الصناعّية في سورّية وسبل تطويرها من وجهة نظر 

 الطلبة وقطاعي التعليم والعمل 
 في التربية دكتوراهبحث لنيل درجة ال

 إعداد الطالب: أحمد عبد اهلل الخطاب
  جبرائيل بشارةالدكتور: األستاذ إشراف 

 مشكلة البحث: -1
ّن أإاّل  في سورّية تناولت التعليم المهني والتقني عديدة على الرغم من وجود دراسات

هو تجربة التلمذة الصناعّية  ،ه الباحثون حسب علم الباحث واّطالعهيلإهناك مجااًل لم يتطّرق 
دراسة تقويمية شاملة عن مناهج مّما جعل الباحث يفّكر بإجراء  ؛في الجمهورّية العربية السورّية

بغية الوقوف على إيجابيات هذه المناهج  ؛التلمذة الصناعّية في الجمهورية العربية السورية
 ف وجهات نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل.والعمل على تطويرها من خالل تعرّ  ،وسلبياتها

التلمذة الصناعية  مناهج ما واقع: اآلتيالسؤال في مشكلة هذا البحث  توبهذا تلّخص
 من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل؟     اوما سبل تطويره

 أهمية البحث:  -2
 ترجع أهمّية البحث إلى:

أّنهههه أول دراسهههة تقويميهههة شهههاملة لمنهههاهج التلمهههذة الصهههناعية فهههي الجمهوريهههة العربيهههة السهههورية  -1
 حسب اطالع الباحث.

 أهمية مشاركة الطلبة وقطاعي التعليم والعمل في تقويم المناهج وتطويرها.  -2
 حاجههة قطههاعي التعلهههيم والعمههل لمثهههل هههذه الدراسههة واالسهههتفادة مههن نتائجهههها فههي المحافظهههات -3

 المطّبق فيها نظام التلمذة الصناعية.
االسهتفادة مهن نتائجهها عنهد محاولهة التوّسهع فهي التلمهذة الصهناعية سهواء فهي إحهداث  إمكانية -4

 مهن واختصاصات جديدة أو بتطبيق نظام التلمذة الصناعية في محافظات أخرى.      

 أهداف البحث: -3

 هدف البحث إلى:
مهههن  والعمهههلمهههن وجههههة نظهههر الطلبهههة وقطهههاعي التعلهههيم  ف منهههاهج التلمهههذة الصهههناعّيةأواًل: تعهههرّ     

 التدريب في المدرسة. -4 التدريس وطرائقه. -3 المحتوى الدراسي. -2 أهدافها. -1حيث:
 التقويم. - 6 التدريب في سوق العمل. -5
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وكذلك في مهنة  ،ثانيًا: محاولة الكشف عن الفروق بين آراء الطلبة في مهنة التصنيع الميكانيكي
 . حول واقع المناهج نظام التلمذة الصناعّيةفي المحافظات المطّبق فيها  لبسةصناعة األ

 .من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل ثالثًا: معرفة سبل تطوير مناهج التلمذة الصناعّية
 ضوء النتائج. فيالمقترحات المناسبة  عضو رابعًا: 

 أسئلة البحث: -4

من  اتطويرهالتلمذة الصناعية وما سبل  جمناه ما واقعالرئيس لمشكلة البحث:  السؤالتفّرع عن 
 وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل؟

 :اآلتيةاألسئلة 
 أواًل: ما واقع مناهج التلمذة الصناعّية في الجمهورّية العربية السورّية من حيث:

 التدريب في المدرسة؟ -4 التدريس وطرائقه؟ -3 المحتوى الدراسي؟ -2 أهدافها؟ -1
 التقويم؟ -6 التدريب في سوق العمل؟ -5

 ثانيًا: ما سبل تطويرها؟

 فرضيات البحث: –5
 :0.5.عند مستوى داللة  اآلتيةاختبار الفرضّيات بالباحث  قام
داللهههههة إحصهههههائّية بهههههين متوسهههههطات درجهههههات آراء طلبهههههة مهنهههههة التصهههههنيع ال توجهههههد فهههههروق ذات  -1

 مناهج التلمذة الصناعّية من الميكانيكي في محافظات: دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، في واقع
 حيث:

 التدريب في المدرسة. -4التدريس وطرائقه.  -3المحتوى الدراسي.  -2األهداف.  -1
 التقويم. -6التدريب في سوق العمل.  -5
داللهة إحصهائّية بهين متوسهطات درجهات آراء طلبهة مهنهة صهناعة األلبسهة  ال توجد فهروق ذات -2

 ة الصناعّية من حيث:مناهج التلمذ في محافظات: دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، في واقع
 التدريب في المدرسة. -4 التدريس وطرائقه. -3 المحتوى الدراسي. -2األهداف.  -1
 التقويم. -6 التدريب في سوق العمل. -5

 منهج البحث: -6
 .دراسته التقويمّية لمناهج التلمذة الصناعّية في سورّية في التحليليّ  صفيّ و الباحث المنهج ال اتّبع
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 البحث: حدود -7 
ثانويهات التلمهذة الصهناعّية فهي محافظهات دمشهق وحلهب وحمهص وحمهاة فهي  د المكانيهة:و الحد -1

مهنتي التصنيع الميكانيكي وصناعة األلبسة ومعهد الصناعي الثالث فهي دمشهق فهي اختصاصهي 
 .التحكم اآللي وصناعة القوالب

 .2.11عام الثاني من الدراسي الفصل انية: د الزمو الحد -2

 :مجتمع البحث وعّينته -8

ف مجتمههع البحههث مههن طلبههة مهنتههي التصههنيع الميكههانيكي وصههناعة األلبسههة فههي الصههف الثالههث تهه لّ 
ومن طلبة السهنة الثانيهة فهي اختصاصهي  ،ومدرسيهم ومدربيهم في قطاعي التعليم والعمل ،الثانوي

 ،علهههيم والعمهههلومدرسهههيهم ومهههدربيهم فهههي قطهههاعي الت ،الهههتحكم اآللهههي وصهههناعة القوالهههب فهههي دمشهههق
 ( طالبّا ومدّرسًا ومدّربًا من قطاعي التعليم والعمل. 341فهي )نة البحث ( أما عيّ .59وعددهم )

 البحث: أدوات -9

لههى المههدّربين فههي قطههاع ، اسههتبانات موجهههة إلههى الطلبههة والمدّرسههين والمههدّربين فههي قطههاع التعلههيم وا 
    .  وقد تّم الت ّكد من صدقها وثباتها ؛العمل

 :المقترحاتالّنتائج و  -11
 ل إليها البحث:من النتائج التي توصّ 

أهههداف منهههان مهنههة التصههنيع الميكههانيكي بدرجههة متوسههطة مههن وجهههة نظههر بنههود تحقّههق أغلههب  -
 المدربين في قطاعي التعليم والعمل.

 التصنيع الميكانيكي بدرجة كبيرة من وجهة نظر الطلبة. ق حوالي نصف بنود محتوى منهانتحقّ  -

 لمنههان فهي سهوق العمهل بدرجهة كبيهرة مهن وجههة نظهر الطلبهة ق حوالي نصف بنهود التهدريبتحقّ  -
 .التصنيع الميكانيكي

بدرجة متوسطة من وجههة نظهر المهدربين صناعة األلبسة تحّقق أغلب بنود أهداف منهان مهنة  -
 في قطاع التعليم.

أغلهههب بنهههود أههههداف منههههان اختصهههاص الهههتحّكم اآللهههي بدرجهههة متوسهههطة مهههن وجههههة نظهههر  تحقّهههق -
 المدّرسين والمدربين في قطاعي التعليم والعمل.

تحقّهههق أغلهههب بنهههود محتهههوى منههههان اختصهههاص الهههتحّكم اآللهههي بدرجهههة متوسهههطة مهههن وجههههة نظهههر  -
  المدّرسين.
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المتعلّقة بالتدريس والتدريب في المعهد والتقهويم فهي الهدروس العملّيهة وتقهويم التقهويم فهي  دالبنو  كلّ  -
الدروس النظرية والتدريبات العملّية جاءت ضمن درجات تقدير متوسهطة وقليلهة مهن وجههة نظهر 

 الطلبة في اختصاص القوالب. 

كههانيكي فهههي محافظهههات داللههة إحصهههائّية بههين آراء طلبهههة مهنههة التصهههنيع المي اتذ ق  و وجههد فهههر ت ال -
دمشق وحلب وحمص وحماة في واقهع منهاهج التلمهذة الصهناعّية مهن حيهث التهدريب فهي المدرسهة 

 .0.5.عند مستوى داللة 

فهي محافظهات دمشهق صهناعة األلبسهة داللة إحصهائّية بهين آراء طلبهة مهنهة ال توجد فروق ذات  -
تههدريب فههي المدرسههة عنههد وحلههب وحمههص وحمههاة فههي واقههع منههاهج التلمههذة الصههناعّية مههن حيههث ال

 .0.5.مستوى داللة 

داللة إحصهائّية بهين آراء طلبهة مهنهة صهناعة األلبسهة فهي محافظهات دمشهق ال توجد فروق ذات  -
وحلب وحمص وحمهاة فهي واقهع منهاهج التلمهذة الصهناعّية مهن حيهث تقهويم الهدروس النظريهة عنهد 

 .0.5.مستوى داللة 
 ن المقترحات منها:مجموعة م قّدم الباحث في نهاية البحثكما 

 تحديث مناهج مهنة التصنيع الميكانيكي بشكل دوري ودائم. -

مهنة التصنيع في  تعديل الخّطة الدرسّية بما يتالءم بين محتوى المنهان وساعات تدريسه -
 .صناعة األلبسةمهنة و  الميكانيكي

في مهنة صناعة  التنويع في طرق التدريس والتدريب بما يحّقق أهداف التلمذة الصناعّية -
 .األلبسة

جراء التعديالت الالزمة. و  ي التحكم اآلليهج اختصاصامراجعة من -  القوالب وا 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية
مناهج البحث العلمي اإلحصاء في البحث (، 7002أبو زينة، فريد كامل وآخرون ) -1

 ان، جامعة عم ان العربية للدراسات العليا.األردن، عم  ، (7)طالعلمي، 
 الثانوية المدارس في المهني التعليم مشكالت ،(7002) حسين فتحي عصبة، مي أبو -7

رسالة ماجستير غير  ،والطلبة المهنيين المعلمين نظر وجهة الفلسطينية من المهنية
 .نابلسالوطنية في  النجاح العليا، جامعة الدراسات منشورة، كلية

تحليل المهارات العملية في كتب التبريد والتكييف في (، 7003أحمد، عبد الحسين ) -3
 ،جامعة البحرين ،منشورةضوء احتياجات سوق العمل البحريني، رسالة ماجستير غير 

 .البحرين
معايير المهارات المهنّية الوطنّية  ه(،1473) اإلدارة العام ة لتصميم وتطوير المناهج -4

المملكة العربية السعودي ة، المؤس سة العام ة  ،لمهنة مساعد فّني تشغيل آالت اإلنتاج
 .للتعليم الفن ي والتدريب المهني

دارة المشاغل تخطيط(، 7003اشتيوي، محمد صبح ) -2 ، فلسطين، رام اهلل، معهد تدريب وا 
 المدر بين.

 إلى مؤتمر مقد مة ، ورقةسورية في الصناعية التلمذة نظام واقع(، 7010البابا، بس ام ) -6
ه تعزيز  .17/2/7010-11العمل، مصر، القاهرة  سوق نحو والتقني المهني التعليم توج 

ليااااس، أساااما ) -2 منشاااورات  ،دمشاااق ،المنااااهج التربوياااة(، 7017-7011بشاااارة، جبرا يااال وا 
 جامعة دمشق.

، سورية، المعّلم في مدرسة المستقبل التكوين والممارسة(، 7002بشارة، جبرا يل ) -8
 دمشق، مؤس سة الرسالة والدار العامرة.

رشادات إلعداد (، 7008برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني في سوريا، ) -2 تعليمات وا 
 .وزارة التربية ،، دمشقالوطنيةالمعايير المهنية 

 CNC وتفريز خراطةبرنامج تحديث التعليم والتدريب المهني في سوري ة )بال تاريخ(،  -10
  .وزارة التربية ،دمشق، المهنية المهارات معايير CAD-CAM التصميم وبرامج

مخرجات التعليم الثانوي الصناعي ومتطلبات  ،(7014البندي، عاصم عبد النبي أحمد ) -11
، رسالة سوق العمل في مصر، المؤسسات المستفيدة بمدينة المحلة الكبرى أنموذجاً 

  .األكاديمية العربية في الدنمارك ة اإلدارة واالقتصاد،كلي   ماجستير غير منشورة،
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كمنهجّية متكاملة للتدريب  استخدام آلّية الديكام(، 7003بو زبر، أحمد محم د ) -17
، االستشاري من الوصف الوظيفي إلى تحديد االحتياجات التدريبّية حالة دولة الكويت

، المنظمة العربي ة للتنمية اإلداري ةو  جامعة الدول العربي ة برعاية المؤتمر العربي الثاني
 .7003نيسان  73-71الشارقة، دولة اإلمارات العربي ة المت حدة، 

درجة تقدير وجود مالمح التطوير "(، 7002، طارق يوسف والبركات، علي أحمد )جوارنة -13
في كتب التربية المهنية المقررة للصفوف األساسية الثالثة األولى في المدارس األردنية من 

 . 334-722(، 7-1)72 ،للعلوم التربوّية مجلة جامعة دمشق، "وجهة نظر المعلمين
دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل (، 7002الحداد، عال عمر الزير ) -14

كلية  ،، رسالة ماجستير غير منشورةاألونروا –للمتدربين حالة دراسية: كلية مجتمع غزة 
 الجامعة اإلسالمية، غز ة.  ،التجارة

عمل، (، آليات التدريب الميداني وآليات التعاون مع سوق ال7002حسونة، زهران ) -12
(، 1)71 ،االتحاد العربي للتعليم التقني ليبيا، طرابلس، ،المجلة العربية للتعليم التقني

32-61.  
 العربي دراسة الوطن في ومشكالته والتقني المهني التعليم واقع" (،7017حلبي، شادي ) -16

، والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة، "السورية( العربية حالة )الجمهورية
 434-322تشرين األول، (، 78)7
، دراسة هياكل التعليم )ما بعد األساسّي( الثانوّي عربّيًا وعالمّياً (، 7010حم ود، رفيقة ) -12

( الثانوي   مقد مة للمؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب حول التعليم )ما بعد األساسي 
المنظ مة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، سلطنة عمان تطويره وتنويع مساراته في مسقط،

  .ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان
، األردن، عم ان (3)ط، تصميم التعليم نظرّية وممارسة(، 7002الحيلة، محم د محمود ) -18

 دار المسيرة.
ور، المثنى علي ) -12 نتاجّية  (،7003خض  الّتعليم الفّني والمهني وأثره على بنية العمالة وا 

، تحليلّية، حالة مدينة دمشق -العمل في الجمهورّية العربية السورّية، دراسة ميدانّية
 ، كل ية االقتصاد، جامعة دمشق. غير منشورةرسالة ماجستير 

مشكالت السالمة المهنّية في الثانوّيات المهنّية (، 7008الخطاب، أحمد عبد اهلل ) -70
، رسالة ماجستير والتشكيل في محافظة حماةالصناعّية، دراسة ميدانّية على مهنة الّلحام 

 غير منشورة، كل ية التربية، جامعة دمشق.
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األصول العامة للتعليم الفني والمهني دراسة في (، 1222الخطيب، محمد بن شحات ) -71
، الجزء الثاني، األصول التاريخي ة والسياسي ة استراتيجيات التعليم الفني والمهني ومشكالته

 التربية العربي لدول الخليج.واإلداري ة، مكتب 
 ، دمشق، منشورات جامعة دمشق. التربوي التخطيط(، 7002-7006رحمة، أنطون ) -77
(، "إدارة المعرفة ودورها في 7008زغينين، منصور سالم و العيساوي، ستار جابر ) -73

، ليبيا، طرابلس ،المجلة العربية للتعليم التقني تطوير التعليم التقني، دراسة ميدانية"،
 . 48-38(، 1)70االت حاد العربي للتعليم التقني، 

الكفاية الداخلّية للتعليم الفّني في الجمهورّية العربية (، 1222زكريا، ريما عبد اهلل ) -74
 ،منشورة ر، رسالة ماجستير غيدراسة ميدانّية -السورّية، دمشق وريف دمشق أنموذجاً 

 جامعة دمشق.، كلي ة التربية
الكفاية الداخلّية للتعليم الفّني في الجمهورّية العربية (، 1222زكريا، ريما عبد اهلل ) -72

 ،منشورة ر، رسالة ماجستير غيدراسة ميدانّية -السورّية، دمشق وريف دمشق أنموذجاً 
 جامعة دمشق.، كلي ة التربية

التعليم تطوير مناهج (، 7003الزوبعي، عبيد محمود محسن والجنابي، عماد حازم ) -76
 المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ليبيا، طرابلس، ،(1)ط، والتدريب المهني والتقني

 منظمة العمل العربية.التابع ل
صياغة األهداف التربوّية والّتعليمّية في جميع المواد (، 7001سعادة، جودت أحمد ) -72

 ، األردن، عم ان، دار الشروق. الدراسّية
(، "المشكالت التي يواجهها 7010السعايدة، منعم عبد الكريم والقحطاني، أميرة ناصر ) -78

ة للمرحلة المتوسطة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودي ة سو التربية الفني ة والمهني  مدر  
   (،1)8، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسوالحلول المقترحة لها"، 

100-131.  
 -ومتطّلبات سوق العمل التجاريّ  مخرجات التعليم المهنيّ (، 7008السق ا، نبال رفيق ) -72

دراسة ميدانّية على خّريجي التعليم المهنّي التجاري في محافظة مدينة دمشق خالل 
 .جامعة دمشق ،كل ية التربية رسالة ماجستير غير منشورة، ،1002-1002الفترة 

الدليل اإلرشادي إلدخال وتطوير التربية (، 7007سليمان، سليمان عواد وآخرون ) -30
 مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية. ،بيروت ،التكنولوجية في التعليم العام

 دمشق، ،الجزء الثاني، تصميم التعليم(، 7013-7017سليمان، جمال وسلوم، طاهر ) -31
 منشورات جامعة دمشق.
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التربية والتعليم في الوطن العربي على (، 7004السنبل، عبد العزيز بن عبد اهلل ) -37
 ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة.مشارف القرن الحادي والعشرين

 ،وزارة التربية استكملت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد(، 7007السيد، محمود ) -33
 http://www.iqtissadiya.com .63العدد  ،، األرشيفةجريدة االقتصادية االلكتروني

تطّلعات لعمل عربي مشترك )معايير مهنّية، إطار (، 7010الشايب، سعد بن محم د ) -34
، ورقة عمل مطبوعة في كتاب التدريب وسوق العمل مؤّهالت، اختبارات لقياس المهارات(

 العربي ة.)التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل(، إصدارات منظمة العمل 
"، (، "آراء الطالب حول صعوبات دراسة المهارات الحركية7001صيام، محمد وحيد ) -32

 .111-82(، 7)12 ،للعلوم التربوّية مجلة جامعة دمشق
، العالقة بين التعليم والعمل في الجمهورّية العربية السورّية(، 1222طراف، جهينا ) -36

 جامعة دمشق.رسالة ماجستير غير منشورة ، كل ية التربية، 
دليل تقييم المتدربين في نظام التعليم المبني على أساس الطويل، منصور )بال تاريخ(،  -32

برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني في سوريا بالتعاون مع االتحاد  ،دمشق ،الكفايات
 األوربي.

دليل تطبيق برامج التدريب على أساس الكفاية في (، 7008الطويل، منصور ) -38
برنامج تحديث التعليم والتدريب  ،دمشق التدريب المهني في وزارة الصناعة، مجمعات

 المهني في سوريا بالتعاون مع االتحاد األوربي.
التعليم المهني في الوطن (، 1286العاني، طارق علي وحس اوي ،غانم سعد اهلل ) -32

دارة العربي التربية، االتحاد العربي للتعليم ، تونس ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وا 
 التقني.

الشراكة (، 7003العاني، طارق علي والس امر ا ي، نصير أحمد والتميمي ، علي خليل ) -40
، المركز العربي لتنمية الموارد (1)ط، بين مؤّسسات التعليم المهني وسوق العمل

 البشرية، منظمة العمل العربية.
، س التربية الفّنّية والمهنّية والّرياضّيةأساليب تدري(، 7008عايش، أحمد جميل ) -41

 ، األردن، عم ان، دار المسيرة. (1)ط
(، تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات 7006عبد الس الم، عبد الس الم مصطفى، ) -47

مؤتمر التعليم الّنوعي ودوره في التنمية البشرية في التنمية ومواجهة تحديات العولمة، 
 13 -17، جامعة المنصورة لعلمّي األّول لكلّية التربية النوعّيةعصر العولمة، المؤتمر ا

 310 -727  ،7006 نيسان
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تحرير رشدي ، المنهج المدرسي المعاصر(، 7002) عبد الحليم، أحمد المهدي وآخرون -43
    ، عم ان، دار المسيرة.(7ط)أحمد طعيمة، 

، سوق العمل في سورياالتعليم المهني وربطه مع احتياجات (، 7002عبد اهلل، جمال ) -44
ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الخبراء اإلقليمي لتطوير مناهج التعليم المهني والتقني الذي 

برعاية وزارة التربية في سورية وبالتعاون مع المنظمة  74/1/7002-77عقد في دمشق 
 .اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة

، كتاب التقرير تنمية الموارد البشرّية والتشغيل(، 7008عبد اهلل، أحمد مصطفى ) -42
العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربي ة نحو سياسات وآلي ات فاعلة، منظ مة 

 العمل العربي ة.
معهد  ،رام اهلل ،فلسطين ،مدخل إلى التدريب المهني والتقني(، 7001عطوان، أحمد ) -46

 تدريب المتدر بين.
في مملكة  تطوير مناهج التعليم الثانوي الصناعي (،7002علي، عادل حسن ) -42

ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الخبراء اإلقليمي لتطوير مناهج التعليم المهني  ،البحرين
برعاية وزارة التربية في سورية وبالتعاون  74/1/7002-77والتقني الذي عقد في دمشق 

 مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
 األساسي بعد ما التعليم جودة معايير(، 7010، )منيزل ناصر صالح ،عليمات -48

 (الثانوي) األساسي بعد ما التعليم ، المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب،(الثانوي)
آذار، المنظ مة العربية للتربية والثقافة  8-2تطويره وتنويع مساراته، سلطنة عمان، مسقط، 
 والعلوم، وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

 ،(1)ط، اقتصادّيات التعليم مبادئ راسخة واّتجاهات حديثة(، 7003فلي ه، عبده فاروق ) -42
 .دار المسيرة ، عم ان،األردن

طرائق تدريس الهندسة (، 7004-7003، فخر الدين ومزهر، جمال صالح )القال -20
 ، منشورات جامعة دمشق. دمشق، الميكانيكّية والكهربائّية

، دمشق، تقنّيات التعليم(، 7011-7010القال، فخر الدين وصيام، محمد وحيد ) -21
 منشورات جامعة دمشق. 

وير مناهج االقتصاد المنزلي بناء أنموذج لتط(، 7002الكسواني، عبير مصطفى خليل ) -27
في التعليم الثانوي الشامل المهني بما يتواءم مع متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة 

، ان العربية للدراسات العليارسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عم   ،و سوق العمل األردنية
 .األردن
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الخطوط العريضة لمناهج مهنة (، 7002اللجنة الفني ة لمهنة التصنيع الميكانيكي ) -23
، وزارة التربية بالتعاون مع االت حاد التصنيع الميكانيكي )الخراطة والتفريز والجلخ(

 األوربي، دمشق. 
، آلي الشامل اختصاص: تحّكم المرجعلجنة مناهج التلمذة الصناعي ة، أ، )بال تاريخ(،  -24

 ة، وزارة التربية.دمشق، الغرفة الصناعي ة بدمشق، مؤس سة التدريب األوربي  
، الشامل اختصاص: قوالب المرجعلجنة مناهج التلمذة الصناعي ة، ب، )بال تاريخ(،  -22

 دمشق، الغرفة الصناعي ة بدمشق، مؤس سة التدريب األوربي ة، وزارة التربية. 
الشامل اختصاص: التصنيع  المرجعلجنة مناهج التلمذة الصناعي ة، ج، )بال تاريخ(،  -26

 دمشق، الغرفة الصناعي ة بدمشق، مؤس سة التدريب األوربي ة، وزارة التربية.، الميكانيكي
الشامل اختصاص: صناعة  المرجعلجنة مناهج التلمذة الصناعي ة، د، )بال تاريخ(،  -22

 ، دمشق، الغرفة الصناعي ة بدمشق، مؤس سة التدريب األوربي ة، وزارة التربية.المالبس
القياس والتقويم في التربية (، 2002-2006) مخا يل، مطانيوس وجاموس، ياسر -28

 ، دمشق، منشورات جامعة دمشق.وعلم النفس
، دراسة على التعليم المهني ةتعزيز إقبال الطلب(، 1223مديري ة المناهج والبحوث ) -22

 ميداني ة، الجمهوري ة العربي ة السوري ة، وزارة التربية.
 ،(4)ط، طرائق التدريس العاّمة(، 7002مرعي، توفيق أحمد والحيلة، محم د محمود ) -60

 األردن، عم ان، دار المسيرة.
المناهج التربوّية الحديثة (، 7002مرعي، توفيق أحمد والحيلة، محم د محمود ) -61

  األردن، عم ان، دار المسيرة. ،(2)ط، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملّياتها
ورقة لمهني والتقني ، (، استرتيجي ة التدريب والتعليم ا7010المصري، منذر واصف ) -67

، عمل في كتاب التدريب وسوق العمل التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل
     76-2منظمة العمل العربية، 

المجّلة ، "مؤش رات الجودة والمواءمة في التعليم التقني"(، 7002المصري، منذر واصف ) -63
 .38-73(، 1)71 االت حاد العربي للتعليم التقني، ،ليبيا، طرابلس ،العربّية للتعليم التقني

ورقة عمل في ، 7008(، التصنيف العربي المعياري للمهن 7010مصطفى، أحمد ) -64
، منظمة كتاب التدريب وسوق العمل التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل

 143-173العمل العربية، ص 
 ،وسوق العمل في األقطار العربيةمخرجات التدريب المهني (، 7001مصطفى، أحمد ) -62

عداد المدر بين. ،ليبيا، طرابلس   المركز العربي للتدريب المهني وا 
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، األردن، (3)ط، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(، 7002ملحم، سامي محم د ) -66
  عم ان، دار المسيرة.

إصدارات منظمة ، 1002التصنيف العربي المعياري (، 7008منظمة العمل العربية ) -62
 العمل العربية.

العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  المنظ مة -68
( "دراسة مقارنة حول مناهج التعليم الثانوي المهني والفني في البالد العربية وسبل 1222)

الدراسة الثانية  تطويرها في ضوء تحليل واقع المناهج الحالية ودراسة االتجاهات العالمية".
     ،، تونسمناهج التعليم التقني والمهني في الوطن العربي وسبل تطويرهامن كتاب 

27-712. 
العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  مةالمنظ   -62

 .، تونسمناهج التعليم التقني والمهني في الوطن العربي وسبل تطويرها(، 1222)
، ورقة عمل مقدمة إلى التعليم التقني واقع وآفاق(، 7002الدين، صالح الدين ) نور -20

-77اجتماع الخبراء اإلقليمي لتطوير مناهج التعليم المهني والتقني الذي عقد في دمشق 
برعاية وزارة التربية في سورية وبالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية  74/1/7002

 ة العربية للتربية والعلوم والثقافة.والعلوم والثقافة والمنظم
 12/2/7002، من ورشة تطوير المناهج التعليمّية(، 7002الناظر، نور الدين ) -21

 وزارة التربية.  ،دمشق ،18/2/7002وحتى
تقييم واقع برامج التدريب المهني في إعداد الموارد "(، 7002سور، محمد مروان )الن   -27

كتاب أبحاث ندوة ، "محافظة البلقاء -دراسة ميدانية البشري ة الالزمة لسوق العمل األردني
-70األردن  -السلط  ،188-124، الشراكة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم التقني

 األمانة العامة لالتحاد العربي للتعليم التقني. وتنفيذ ، إشراف7002 نيسان 71
 دار الفرقان، ألردن،عم ان، ا ،(6)ط، علم النفس التربوي(، 1223نشواتي، عبد المجيد ) -23

 مؤسسة الرسالة. ،بيروت
الشراكة بين مؤس سات التعليم والتدريب المهني "(، 7008نور الد ين، صالح الد ين ) -24

المجّلة العربّية للتعليم ، "وسوق العمل ضرورة أساسي ة لنجاح التعليم والتدريب المهني
 .21-26(، 7)70 االت حاد العربي للتعليم التقني، ،ليبيا، طرابلس ،التقني

، المنهج واالقتصاد المعرفي(، 7002الهاشمي، عبدالرحمن والعز اوي، فا زة محم د ) -22
 األردن، عم ان، دار المسيرة.

اعتماد المعايير المهنية "(، 7002الهور، عبد اهلل محمود، والكسواني، عبير مصطفى، ) -26
كتاب أبحاث ندوة الشراكة بين سوق العمل ومؤّسسات ، "في برامج ومناهج التعليم التقني
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، إشراف وتنفيذ 7002 نيسان 71-70، السلط، األردن، 332 -306، التعليم التقني
 األمانة العام ة لالت حاد العربي للتعليم التقني.

المسح اإلحصائي لمخرجات التعليم المهني والتقني  ،(7002وزارة التربية في سوري ة ) -22
 ، المؤس سة العام ة للطباعة.سوق العمل، الجزء األول عينة المنشآتومتطلبات 

المسح اإلحصائي لمخرجات التعليم المهني والتقني  ،(7002وزارة التربية في سوري ة ) -28
 ، المؤس سة العام ة للطباعة. الخّريجينومتطلبات سوق العمل، الجزء الثاني عينة 

الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني )بال تاريخ(، وزارة التربية في سوري ة  -22
 ة.  غرفة صناعة حما، وسوق العمل ضرورة أساسية لنجاح التعليم والتدريب المهني

                                        http://www.hch4ind.com/manu.htm   
الالئحة الداخلية (، 7003) دمشقغرفة صناعة مؤس سة التدريب األوربي ة و وزارة التربية و  -80

 .وزارة التربية ،، سوريةلنظام التلمذة الصناعية
، تطوير المناهج أسبابه أسسه أساليبه خطواته معّوقاته(، 7000الوكيل، حلمي أحمد ) -81

 ، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي. 1ط
أسس بناء المناهج وتنظيماتها، (، 7008، أحمد حلمي والمفتي، محم د أمين، )الوكيل -87

 ، األردن، عم ان، دار المسيرة.(3)ط
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 التمهيدّية الدراسة االستطالعّية(: استبانة 1) رقم ملحق

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة:
 تحّيًة طّيبًة وبعد: 

يقوم الباحث بإجراء دراسة استطالعّية حول واقع التلمذة الصناعّية، واضعًا بين أيديكم استبانة  
واإلجابة عنها بصدق وموضوعّية، معّدة لهذا الغرض، يرجو منكم قراءة بنودها بتمّعٍن واهتمام، 

وذلك ألهمّية إجاباتكم في معرفة هذا الواقع؛ علمًا أّنها ستكون في سّرّية ولن يّطلع عليها أحد، 
 وستستخدم ألغراض البحث العلمّي فقط.

 شاكرًا تعاونكم                                                                                
 نة:المه

 الصف:
( في الخانة التي تعّبر عن وجهة نظرك باختيار إجابة واحدة فقط من اإلجابات √ضع إشارة )

 اآلتية: موافق، ال رأي لي، غير موافق.

 الرقم
هل ترى من خالل انتسابك إلى نظام التلمذة الصناعّية تحّقق 

 األمور اآلتية:
 غير موافق ال رأي لي موافق

ازدياد مستوى مهارة الطالب من خالل التدّرب في سوق  1
 العمل عّما هو في المدرسة. 

   

    تدريب الطلبة في الشركة على أحدث التقنّيات المستخدمة. 2
    تهيئة الطلبة لالندماج في سوق العمل.  3
    غلبة الجانب التطبيقي العملي في مناهج التلمذة الصناعّية. 4
المنهاج في تكوين المهارات الالزمة إلنجاز األعمال كفاية  5

 المطلوبة.
   

توافق المعلومات المقّدمة في المنهاج مع ما هو موجود في  6
 سوق العمل.

   

تأمين فرصة عمل حقيقّية بسبب إعداد الطالب في نظام  7
 التلمذة الصناعّية.

   

    الشركات.إجراء التدريب وفق خّطة تدريبّية معتمدة في  8
    وجود آالت خاّصة لتدريب الطلبة في الشركة.    9

    قيام المدرسة باستكمال التدريب الناقص في الشركة.  11
قيام المدرسة بتأمين المهارات الالزمة للعمل في سوق  11

 العمل.
   

    توّفر الجّدّية في التدريب في سوق العمل. 12
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    قيام الشركة بتأمين مستلزمات السالمة المهنّية للعاملين فيها.  13
    كفاءة المدّرب المهني في المدرسة لتنفيذ التدريبات العملّية. 14
    امتالك الطلبة القدرة على استثمار الحاسوب لخدمة المهنة. 15
إمكانية استفادة الطلبة من الكتب الدليلّية األجنبّية المصاحبة  16

 لآلالت بسبب تعّلم اللغة األجنبّية في المدرسة.  
   

    أخذ الوقت الكافي للتدّرب في المدرسة. 17
    القدرة على القيام بأعمال الصيانة. 18
    القدرة على تشخيص األعطال. 19
التمارين المطلوب تنفيذها في المدرسة مشابهة لما هو  21

 موجود في سوق العمل.
   

 

 

 ولكم جزيل الشكر
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 (: استبانة موّجهة إلى الطلبة2)رقم ملحق 

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة:
 تحّية طّيبة وبعد:

مجاالت محّددة، بهدف إعدداد بين أيديكم استبانة لجمع معلومات عن واقع التلمذة الصناعّية وفق 
رسدددالة دكتدددورال فدددي التربيدددة بعندددوان  دراسدددة تقويمّيدددة لمنددداهج التلمدددذة الصدددناعّية فدددي سدددورّية وسدددبل 
تطويرها من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل ، نرجدو اإلجابدة عدن أسدئلة االسدتبانة بكدّل 

ة الصناعّية، علمًا أّن إجاباتكم ستعامل دقة ووضوح نظرًا ألهمّية إجاباتكم في تطوير مناهج التلمذ
 بسرّية تاّمة وستستخدم ألغراض هذا البحث فقط.

 
  شاكرًا تعاونكم   

   الباحث     
  المهندس أحمد عبد اهلل الخطاب       

 
 
 

 أواًل: المعلومات الشخصّية:
 العمر:

 الجنس:
 المدرسة أو المعهد:

 المهنة أو االختصاص:
 الصف أو السنة:

 الشركة التي تتدرب فيها:اسم 
 المحافظة:
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فيمددا يلددي مجموعددة مجدداالت تتعلددق بمندداهج التلمددذة الصددناعية، يرجددى قددراءة كددل عبددارة بعنايددة فددي كددل ثانيددًا: 
 ط( في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك تجال تلك العبارة باختيار إجابة واحدة فق√مجال، ووضع إشارة )
 ( أبداً (، )نادراً (، )أحياناً (، )غالباً (، )دائماً من اإلجابات التالية: )

  مجال األهداف:  -1
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

مننخ خننالل درافننتظ مننل نمننام التلمنن ة الصننناعّية هننل اّتاننّ لننظ أّخ مننناه  الّتلمنن ة 
 الصناعّية مل مهنتظ أو اختصاصظ تهدف إلى:

      تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي يواجهها؟ 1
      امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا(؟ 2
      عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 3
      امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها؟ 4
      األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟معالجة المتعّلم  5
      تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6
      إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 7
      واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيراً  8
      تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته أو اختصاصه؟  9

      تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 11
      تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 11
      األولّية؟تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات  12
      إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 13
      تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب؟ 14
      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 15
      الدورّية؟تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة  16
تمّكددددددين المددددددتعّلم مددددددن رسددددددم المخّططددددددات والرسددددددومات األساسددددددّية فددددددي المهنددددددة أو  17

 االختصاص؟
     

      إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز؟ 18
      إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 19
      المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ مراعاة 21
      محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 21
      مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 22
      تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 23
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ّّّهنا منناه  التلمن ة الصنناعية غينر التنل  كنرت فنابًّا  إ ا كناخ  هل برأيظ هناظ أهداف   (:1فؤال) يجنب أخ تح
 ........................................................................................الجواب نعم ا كرها:

............................................................................................ 
ّّّها  (:2فؤال) ّّّة مما أفباب عدم تح  ...................................إ ا كانت األهداف الفابّة غير مح

.............................................................................................
............................................................................................. 

  مجال المحتوى: -2
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

مخ خالل درافتظ مل نمام التلم ة الصناعية هل اّتاّ لظ أّخ محتوى 
 المناه :

      ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 1

يواكددددددددددب التقدددددددددددم التكنولددددددددددوجي فددددددددددي مهددددددددددن التلمددددددددددذة الصددددددددددناعّية أو  2
 اختصاصاتها؟

   
 

 

      يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 3
      يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 4
      يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5
      يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6
      يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟  7
      يساعد على اإلبداع؟ 8
      يساعد على الّتعلم الذاتي؟ 9
      يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 11
      ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 11
      يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 12
      يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 13
      يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 14
      يكسب المتعلمين القدرة على حل المشكالت البيئية؟ 15
      ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 16
      يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 17
      يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال المهنة أو االختصاص؟ 18
      المرحلة العمرية للمتعلمين؟يتناسب مع  19
      تنتظم موضوعاته بشكل منطقي مترابط؟ 21
      العملّية؟  تتتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارا 21
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تفناعد علنى تطنوير محتنوى المّنررات التنل درفنتها فنواة بايانامة عليهنا أو الحن ف  مّترحناتهل لنديظ (: 1فؤال)
 منها أو التعديل عليها.

: إ ا كننننننننت ترغنننننننب بجانننننننامة مّنننننننّررات جديننننننندة إانننننننامة إلنننننننى منننننننا درفنننننننت  ما كرهنننننننا وا كنننننننر الفنننننننبب -أ
……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 

: ا كنننننت ترغننننب بجاننننامة مواننننوعات محننننّددة أو أجننننذاة منهننننا مننننل أّ  مّننننّرر ما كرهننننا وا كننننر الفننننببإ  -ب
……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 

 إ ا كنننننننننننت ترغننننننننننب بجلتنننننننننناة بعننننننننننس المّننننننننننّررات التننننننننننل درفننننننننننتها ما كرهننننننننننا وا كننننننننننر الفننننننننننبب: -ج
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
 :بإ ا كنننت ترغننب بحنن ف مواننوعات محننّددة أو أجننذاة منهننا مننل أّ  مّننّرر درفننت  ما كرهننا وا كننر الفننب -د

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

: بكنننت ترغننب بتعننديل مواننوعات محننّددة أو أجننذاة منهننا مننل أّ  مّننّرر درفننت  ما كرهننا وا كننر الفننب إ ا -ه
……………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………… 
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  مجال التدريس وطرائّ : -3

 دائماً  العبارة
 
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً 

 خالل حاورظ الدروس النمرّية هل وجدت أّخ المدّرس: مخ

      يتمّيز بتخطيط جيد للدرس؟ 1
      لديه أهداف مسبقة يسعى إلى تحقيقها؟ 2
      يعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 3
      تسهم طريقة تدريسه بتعويد المتعلمين االعتماد على أنفسهم في التعلم؟ 4
      تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغيرل؟ ىفي تدريسه عل يعتمد 5
      يتدّرج في شرحه من السهل إلى الصعب؟ 6
      تتصف طريقة تدريسه بإتاحة الفرصة للمتعلمين بالمشاركة أثناء الدرس؟ 7
      يستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 8
      تناسب طريقة تدريسه المستويات المختلفة للمتعلمين؟ 9

      يّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ 11
      يوّجه المتعلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 11
      يتيح حرية الرأي في المناقشات الصفية؟ 12
      تثير طريقة تدريسه دافعية التعلم عند المتعلمين؟  13
      يستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب التفكير؟ 14
      يطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس؟   15
      يقّدم اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون على أسئلته فورًا؟ 16
      يستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 17
      تتضمن طريقة تدريسه مشاركة المتعّلمين في نشاطات مختلفة؟ 18

إ ا كناخ الجنواب نعنم  تطنوير التندريس وطرائّن  غينر منا  كنر فنابًّا  ىتفناعد علن مّترحناتهل لنديظ (:1فؤال)
 .....................................................................................ا كرها:

............................................................................................ 
........................................................................................... 
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  :(الشركةقطاع العمل )و  أو المعهد( المدرفة) قطاع التعليم مجال التدريب مل -4

مشتركة بما يتعلق بالتدريب مل قطاع عبارات ال
 التعليم أو الشركة

إجابات مجال التدريب مل المدرفة 
 إجابات مجال التدريب مل الشركة أو المعهد

مخ خالل تدّربظ مل كلٍّ مخ المدرفة أو الشركة 
 هل اّتاّ لظ أّخ:

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

           المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 1

المددتعلم يتضددح لديدده مددا يطلددب مندده المدددرب  2
 تنفيذل تمامًا؟

          

تعليمددات السددالمة المهنيددة يددتم التركيددز عليهددا  3
 في أثناء شرح كيفية تنفيذ التمرين؟

      
    

التمددددارين المطلوبددددة مددددن قبددددل المتعلمددددين تددددتم  4
 مراقبة طريقة تنفيذها؟

          

ُيَنّبدُه عليهدا المدتعّلم  تعليمات السالمة المهنّيدة 5
 أثناء العمل على اآلالت؟

          

طريقدددددددددة شدددددددددرح التمدددددددددرين تثيدددددددددر اهتمامدددددددددات  6
 المتعلمين لتنفيذل بطرق متعّددة؟

      
    

اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقدال مدن آلدة  7
 إلى أخرى؟

      
    

           إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 8
           مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ الورشة 9

نسبة الضجيج غير مزعجدة أثنداء العمدل فدي  11
 الورشة؟

          

           المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 11

اآلالت المسددتخدمة فددي التدددريب متوافقددة مددع  12
 اآلالت الموجودة في سوق العمل؟

          

التمدددارين المطلدددوب تنفيدددذها لهدددا أهمّيتهدددا فدددي  13
 الحياة العملّية؟

          

األعمدددال التدددي ُيطالدددب بهدددا المدددتعّلم ال تخدددرج  14
 عن الخّطة التدريبّية المقّررة؟

          

المدددددتعّلم يتوقّدددددع أّنددددده بسدددددبب التددددددريب مؤّهدددددل  15
 للعمل في سوق العمل؟

          

الورشدددة كافيدددة لتددددريب اآلالت الموجدددودة فدددي  16
 المتعلمين؟
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 لممل قطاع الع مل قطاع التعليم العبارات المشتركة
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

مكدددان العمدددل توجددددد فيددده لوحددددات تحدددّذر مددددن  17
 ؟لمخاطر العم

      
    

ال يقددددددددوم بتشددددددددغيل اآللددددددددة دون إذن  المددددددددتعّلم 18
 المدّرب؟

      
    

المدددددددددددّرب ذو كفدددددددددداءة عاليددددددددددة فددددددددددي مجددددددددددال  19
 تخّصصه؟

      
    

طريقدددة التددددريب تجعدددل المدددتعّلم يعتمدددد علدددى  21
 نفسه في التدّرب؟

      
    

طريقددة التدددريب تجعددل المددتعّلم يحسددن العمددل  21
 ضمن فريق؟

      
    

مددا يتحددّدث المدددّرب عندده هددو فددي مجددال  كددلّ  22
 رؤية جميع المتعلمين؟

      
    

 

23 
المددددّرب يسدددتخدم تقنيدددات التعلددديم كالحاسدددوب 
وجهدداز اإلسددقاط وغيددر ذلددك كوسددائل إيضدداح 

 في التدريب؟
      

    

طريقددددددة شددددددرح المدددددددّرب تناسددددددب المسددددددتويات  24
 المختلفة للمتعّلمين؟

      
    

الفرصدددددة للمناقشدددددة أثنددددداء  المدددددتعّلم تتددددداح لددددده 25
 التدريب؟

      
    

المدددتعّلم يسددداعد المددددرب فدددي تحضدددير الُعددددد  26
 واألدوات التي سيتم الشرح عليها؟

      
    

المددددتعّلم بسددددبب التدددددريب يسددددتطيع أن يحكددددم  27
 بدّقة على أعمال زمالئه؟

      
    

المددددّرب يتّبدددع أكثدددر مدددن أسدددلوب فدددي شدددرحه  28
 لتوضيح ما يريد؟

      
    

المدددددددددّرب يحسددددددددن الددددددددربط بددددددددين المعلومددددددددات  29
 النظرّية والمهارات العملّية المرتبطة بها؟

      
    

31 
المدددتعّلم يتدددابع تدّربددده بطريقدددة تنفيدددذ المشددداريع 
منفددددردًا أو مددددع زمالئدددده بعددددد اجتيدددداز مرحلدددددة 

 محّددة من التدّرب؟
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إ ا كنناخ  لتطننوير واقننت التنندريب مننل المدرفننة أو المعهنند غيننر مننا  كننر فننابًّا  مّترحننات(: هننل لننديظ 1فننؤال)
 ......................................................................................الجواب: نعم، ا كرها:

.............................................................................................
............................................................................................. 

 ًّا لتطوير واقت التدريب مل الشركة غير ما  كر فاب مّترحات(: هل لديظ 2فؤال)
 :...................................................................إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها

............................................................................................. 
............................................................................................. 

  مجال التّويم مل الدروس النمرية: -5
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

مخ خالل االختبارات المتنوعة التل تّدمت لها مل المّّررات الدرافّية 
 النمرية هل اّتاّ لظ أّخ:

      المختلفة للمتعّلمين؟أسئلة االختبارات تتناسب مع المستويات  1
      أسئلة االختبارات شاملة لمحتويات المنهاج؟ 2
      االختبارات الحالّية وسيلة جّيدة لكشف مواهب المتعّلمين؟ 3

المدددرس يقددوم فددي كددّل درس بددإجراء اختبددار للتأّكددد مددن اسددتيعاب المددتعّلم  4
 للدرس السابق؟

   
  

يقددوم فددي كددّل درس بددإجراء اختبددار للتأّكددد مددن اسددتيعاب المددتعّلم  المدددرس 5
 للدرس الحالي؟

   
  

المدددّرس يّنددوع فددي أسدداليب االختبددارات الكتابيددة مثددل اختيددار مددن متعددّدد،  6
 ،...تصح أو خطأ، تعريفا

   
  

      أسئلة االختبارات واضحة الصياغة؟ 7
      الزمن المخّصص لها؟ أسئلة االختبارات تتناسب مع 8
      أسئلة االختبارات خالية من األخطاء؟ 9
      اإلجابات الصحيحة ُتعطى مباشرة بعد كّل اختبار؟ 11

أسئلة االختبار تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجال مّما يتعّلق بالتلمدذة  11
 الصناعّية؟

   
  

      المتعّلمين في الدراسة؟ أسئلة االختبار تكشف مدى تقّدم 12
إ ا كناخ الجنواب:  لتطوير واقت االختبارات مل المّّررات الدرافّية غير ما  كنر فنابًّا  مّترحاتظ دي(:هل ل1فؤال)

 ........................................................................................نعم، ا كرها:
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
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  ة:مجال التّويم مل التدريبات العمليّ  -6
العبارات مشتركة بما يتعلق باالختبارات العملّية مل 

 المدرفة أو الشركة
إجابات مجال االختبارات العملية مل 

 المدرفة أو المعهد
إجابات مجال االختبارات العملية مل 

 الشركة
مخ خالل االختبارات العملّية منل كنّل منخ المدرفنة 

 أو المعهد والشركة المدّربة هل اّتاّ لظ أّخ:
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

التمددددارين المطلددددوب تنفيددددذها مشددددابهة لمددددا هددددو  1
 موجود في سوق العمل؟

    
      

           التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 2

الددددّرجات الموّزعدددة علدددى التمدددرين متناسدددبة مدددع  3
 من خطوات تنفيذل؟كّل خطوة 

      
    

هندددددداك درجددددددات ُتعطددددددى علددددددى حسددددددن اختيددددددار  4
 المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ التمرين؟

      
    

هنددداك درجدددات ُتراعدددي نسدددبة هددددر المدددواد أثنددداء  5
 العمل؟

      
    

هنددداك درجدددات ُتعطدددى للمحافظدددة علدددى اآلالت  6
 والُعدد؟

      
    

ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد  هناك درجات 7
 السالمة المهنّية؟

      
    

هندددددداك درجددددددات ُتعطددددددى علددددددى التددددددزام المددددددتعّلم  8
 بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء من العمل؟

      
    

هناك درجات ُتعطى للمدتعّلم علدى إعدادة الُعددد  9
 المستخدمة أثناء العمل إلى مكانها الصحيح؟

      
    

           الزمن المخّصص لتنفيذ التمرين كاٍف؟ 11
           المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 11
           المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 12

وجددود معددايير تسدداعد المددتعّلم علددى تقددويم نفسدده  13
 بنفسه؟

      
    

تقدددديس مهددددارة المددددتعّلم فددددي  االختبدددارات العمليددددة 14
 تنفيذ التمرين؟

      
    

االختبدددددددارات العمليدددددددة تقددددددديس قددددددددرات المدددددددتعّلم  15
 العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين؟

      
    

           ما هو مطلوب تنفيذل واضح لدى المتعّلم؟ 16
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لتطنوير واقنت االختبنارات منل التندريبات العملّينة منل المدرفنة أو المعهند غينر منا  مّترحنات لنديظ(: هل 1فؤال)
  كر فابًّا 

 إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها:
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 

 لتطوير واقت االختبارات مل التدريبات العملّية مل الشركة غير ما  كر فابًّا  لديظ مّترحات(: هل 2فؤال)
 ، ا كرها:إ ا كاخ الجواب: نعم

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 

 
 
 

 مع جزيل الشكر لتعاونك معنا 
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 (: استبانة موّجهة إلى المدّرسين3) رقم ملحق

 أعذائل المدّرفيخ مل المنشأة التعليمّية:
 تحّية طّيبة وبعد:

بين أيديكم استبانة لجمع معلومات عن واقع التلمذة الصناعّية وفق مجاالت محّددة، بهدف إعدداد 
دكتدددورال فدددي التربيدددة بعندددوان  دراسدددة تقويمّيدددة لمنددداهج التلمدددذة الصدددناعّية فدددي سدددورّية وسدددبل رسدددالة 

تطويرها من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل ، نرجدو اإلجابدة عدن أسدئلة االسدتبانة بكدّل 
ستعامل دقة ووضوح نظرًا ألهمّية إجاباتكم في تطوير مناهج التلمذة الصناعّية، علمًا أّن إجاباتكم 

 بسرّية تاّمة وستستخدم ألغراض هذا البحث فقط.
 

 شاكرًا تعاونكم   
 الباحث  

  المهندس أحمد عبد اهلل الخطاب  
 
 

 
 

 أواًل: المعلومات الشخصّية:
 المحافظة التي تدّرس بها:                       اسم المدرسة أو المعهد:

 العمر:                                          الجنس:
 المؤّهل العلمي:                                 المؤّهل التربوي:

 عدد سنوات الخبرة في التدريس:
 عدد سنوات الخبرة في نظام التلمذة الصناعّية:

 المهنة التي تدّرسها أو االختصاص الذي تدّرسه:
 و السنة:الصف الذي تدّرسه أ

 المقّررات التي تدّرسها:
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فيما يلي مجموعة مجداالت تتعلدق بمنداهج التلمدذة الصدناعية، يرجدى قدراءة كدل عبدارة بعنايدة فدي  ثانيًا:
( في الخانة التي تعبر عن وجهدة نظدرك تجدال تلدك العبدارة باختيدار إجابدة √كل مجال، ووضع إشارة )

 ( أبداً (، )نادراً (، )أحياناً (، )غالباً ، )(دائماً من اإلجابات التالية: ) طواحدة فق
  مجال األهداف:  -1

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
هننل تننرى مننخ وجهننة نمننرظ بعنند أخ قمننت بالتنندريس مننل نمننام التلمنن ة الصننناعّية أّخ 

 مناه  الّتلم ة الصناعّية تهدف إلى:
      التي يواجهها؟تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت  1
      امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا(؟ 2
      عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 3
      امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها؟ 4
      معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5
      تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6
      إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 7
      إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 8
      تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته أو اختصاصه؟  9

      تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 11
      تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 11
      تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 12
      بالشكل األمثل؟إتقان المتعّلم استخدام اآلالت  13
      تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب؟ 14
      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 15
      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 16
والرسددددددومات األساسددددددّية فددددددي المهنددددددة أو تمّكددددددين المددددددتعّلم مددددددن رسددددددم المخّططددددددات  17

 االختصاص؟
     

      إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز؟ 18
      إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 19
      مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 21
      محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 21
      مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 22
      تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 23
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ّّّهنا منناه  التلمن ة الصنناعية غينر التنل  كنرت فنابًّا إ ا هناظ أهداف   هل برأيظ (:1فؤال) كناخ الجنواب  يجب أخ تح
 ...................................................................................................... نعم ا كرها:

............................................................................................. 
ّّّها إ ا كانت األهداف الفابّة   (:2فؤال) ّّّة مما أفباب عدم تح  ....................................... غير مح

.............................................................................................
............................................................................................. 

   مجال المحتوى: -2

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
مننخ خننالل تدريفننظ مننل نمننام التلمنن ة الصننناعية هننل اّتاننّ لننظ أخ 

 محتوى المناه :
      ُيحّقق أهداف التلمذة الصناعية التي ُذكرت سابقًا؟ 1

يواكددددددددب التقدددددددددم التكنولددددددددوجي فددددددددي مهددددددددن التلمددددددددذة الصددددددددناعّية أو  2
 اختصاصاتها؟

   
 

 

      يؤّهل الكوادر الفنّية لتلبية حاجات سوق العمل؟ 3
      يتدّرج من السهل إلى الصعب؟ 4
      يّتسم بحداثة المعلومات؟ 5
      يّتسم بدّقة المعلومات؟ 6
      يتالءم مع عدد الساعات المعتمدة لتدريسه؟ 7
      يساعد على اإلبداع؟ 8
      الّتعلم الذاتي؟ يساعد على 9

      يتناسب مع قدرات المتعّلمين؟ 11
      ُيعّلم أخالقيات المهنة؟ 11
      يتمّيز بسهولة عرض األفكار؟ 12
      يتوافر فيه األشكال الواضحة؟ 13
      يؤّكد على قواعد السالمة المهنية؟ 14
      حل المشكالت البيئية؟ يكسب المتعلمين القدرة على 15
      ُيشّجع على العمل ضمن فريق؟ 16
      يخلو من الحشو في المعلومات النظرية؟ 17
      يلّبي حاجات الفرد من المعرفة في مجال المهنة أو االختصاص؟ 18
      يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين؟ 19
      مترابط؟تنتظم موضوعاته بشكل منطقي  21
      العملّية؟ تتتوافر فيه المعلومات النظرية الالزمة للمهارا 21
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تفاعد على تحفيخ محتوى المّّررات مل نمام التلم ة الصناعّية فواة بايانامة  مّترحاتهل لديظ (: 1فؤال)
 عليها أو الح ف منها أو التعديل عليها.

: الفنننبب إلنننى المّنننّررات التنننل تدّرفنننها ما كرهنننا وا كنننر إ ا كننننت ترغنننب بجانننامة مّنننّررات جديننندة إانننامة -أ
........................................................................................... 

............................................................................................. 
 إ ا كنت ترغب بجاامة مواوعات محّددة أو أجذاة منها مل أّ  مّّرر ما كرها وا كر الفبب: -ب

........................................................................................... 
 ............................................................................................ 
 ................................... إ ا كنت ترغب بجلتاة بعس المّّررات ما كرها وا كر الفبب: -ج

............................................................................................ 
 أّ  مّننننّرر ما كرهننننا وا كننننر الفننننبب:إ ا كنننننت ترغننننب بحنننن ف مواننننوعات محننننّددة أو أجننننذاة منهننننا مننننل  -د

.............................................................................................
............................................................................................. 

 أو أجننننذاة منهننننا مننننل أّ  مّننننّرر ما كرهننننا وا كننننر الفننننبب:إ ا كنننننت ترغننننب بتعننننديل مواننننوعات محننننّددة  -ه
.............................................................................................
............................................................................................. 
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  ال التدريس وطرائّ :مج -3

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
 بكّل صراحة ومواوعيةّ مخ خالل تجربتظ مل التدريس هل:

      تخّطط مسبقًا للدرس بشكٍل جيد؟ 1
      لديك أهداف مسبقة تسعى إلى تحقيقها؟ 2
      تعتمد على طرائق متنّوعة في التدريس؟ 3
تسدددهم طريقددددة تدريسددددك بتعويددددد المتعّلمددددين االعتمدددداد علددددى أنفسددددهم فددددي  4

 التعلم؟
     

تعتمددددد علددددى تقنيددددات التعلدددديم كالحاسددددوب وجهدددداز اإلسددددقاط وغيددددرل فددددي  5
 تدريسك؟

     

      تتدّرج في شرحك من السهل إلى الصعب؟ 6
تتصددددف طريقددددة تدريسددددك بإتاحددددة الفرصددددة للمتعّلمددددين بالمشدددداركة أثندددداء  7

 الدرس؟
     

      تستخدم الرسوم اإليضاحية إذا تطلب األمر؟ 8
      تناسب طريقة تدريسك المستويات المختلفة للمتعّلمين ؟ 9

      تّتسم بالتفاعل مع المتعلمين بطريقة إنسانية فاعلة؟ 11
      توّجه المتعّلمين إلى المصادر الالزمة للتعّلم؟ 11
      المناقشات الصفية؟تتيح حرية الرأي في  12
      تثير طريقة تدريسك دافعية التعّلم عند المتعلمين؟ 13
      تستخدم طرقًا تدّرب المتعلمين على أساليب التفكير؟ 14
      تطرح أسئلة متنوعة لمعرفة مدى استيعاب المتعلمين للدرس؟ 15
      اإلجابات الصحيحة بعد أن يجيب المتعلمون على أسئلتك فورا؟ تقّدم 16
      تستثمر الوقت المخّصص للدرس بشكل فاعل؟ 17
      تتضمن طريقة تدريسك مشاركة المتعّلمين في نشاطات مختلفة؟ 18

 
 كنر فنابًّا  إ ا كناخ الجنواب نعنم منا تفاعد على تحفيخ التدريس وطرائّن  غينر  مّترحات هل لديظ(: 1فؤال)
 ا كرها:

.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................ 
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  مجال التّويم مل الدروس النمرية: -4

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
مخ خالل تجربتظ التدريفّية مل نمام التلم ة الصناعّية هل 

 اّتاّ لظ أّخ االختبارات بأنواعها المختلفة تّتصف بأّنها:
      تتناسب أسئلتها مع المستويات المختلفة للمتعّلمين ؟ 1
      شاملة لمحتويات المنهاج؟ 2
      وسيلة جّيدة الكتشاف مواهب المتعّلمين؟ 3

تُنّفذ كّل درس للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس  4
 السابق؟

   
  

للتأّكد من استيعاب المتعّلمين للدرس  تُنّفذ كّل درس 5
 الحالي؟

   
  

متنّوعة األساليب في االختبارات الكتابّية مثل اختيار من  6
 متعّدد، صح أو خطأ، تعريفات...

   
  

      واضحة الصياغة؟ 7
      تتناسب مع الزمن المخّصص لها؟ 8
      خالية من األخطاء؟ 9

باإلجابات الصحيحة بعد االنتهاء منها مهما كان  تدعم 11
 نوعها مباشرة؟

   
  

تتضّمن إبداء رأي أو موقف أو اّتجال مّما يتعّلق بالتلمذة  11
 الصناعّية؟

   
  

      تكشف مدى تقّدم المتعّلمين في الدراسة؟ 12
 

إ ا كاخ  الدرافّية غير ما  كر فابًّا لتحفيخ واقت االختبارات مل المّّررات  مّترحاتلديظ هل (:1فؤال)
 :هاالجواب: نعم، ا كر 

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 

 

 

 

 مع جزيل الشكر على وقتك وجهدك  
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 (: استبانة موّجهة إلى المدّربين في قطاع التعليم4)رقم ملحق 

 مل المنشأة التعليمّية: أعذائل المدّربيخ

 تحّية طّيبة وبعد:

بين أيديكم استبانة لجمع معلومات عن واقع التلمذة الصناعّية وفق مجاالت محّددة، بهدف إعدداد 
رسدددالة دكتدددورال فدددي التربيدددة بعندددوان  دراسدددة تقويمّيدددة لمنددداهج التلمدددذة الصدددناعّية فدددي سدددورّية وسدددبل 

ليم والعمل ، نرجدو اإلجابدة عدن أسدئلة االسدتبانة بكدّل تطويرها من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التع
دقة ووضوح نظرًا ألهمّية إجاباتكم في تطوير مناهج التلمذة الصناعّية، علمًا أّن إجاباتكم ستعامل 

 بسرّية تاّمة وستستخدم ألغراض هذا البحث فقط.
 

  شاكرًا تعاونكم  
  الباحث 

    المهندس أحمد عبد اهلل الخطاب 
 
 

 المعلومات الشخصّية: أواًل:
 المحافظة التي تدّرس بها:                        اسم المدرسة أو المعهد:

 العمر:                                           الجنس:
 المؤّهل العلمي:                                  المؤّهل التربوي:

 عدد سنوات الخبرة في التدريس:
 الخبرة في نظام التلمذة الصناعّية:عدد سنوات 

 المهنة التي تدّرسها أو االختصاص الذي تدّرسه:
 الصف الذي تدّرسه أو السنة:

 المقّررات التي تدّرسها:
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فيما يلي مجموعة مجداالت تتعلدق بمنداهج التلمدذة الصدناعية، يرجدى قدراءة كدل عبدارة بعنايدة فدي ثانيًا: 
خانة التي تعبر عن وجهدة نظدرك تجدال تلدك العبدارة باختيدار إجابدة ( في ال√كل مجال، ووضع إشارة )

 (أبداً (، )نادراً (، )أحياناً (، )غالباً (، )دائماً من اإلجابات التالية: ) طواحدة فق
 مجال األهداف:  -1

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

هل ترى مخ خنالل خبرتنظ التدريبّينة منل نمنام التلمن ة الصنناعّية أّخ منناه  الّتلمن ة 
 الصناعّية تهدف إلى:

      تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي يواجهها؟ 1

      امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا(؟ 2

      فريق العمل؟ عمل المتعّلم بكفاءة ضمن 3

      امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها؟ 4

      معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

      تنظيم المتعّلم العمل وفق أسس علمّية؟ 6

      واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيراً  7

      إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 8

      تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته أو اختصاصه؟  9

      تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 11

      تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 11

      تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 12

      إتقان المتعّلم استخدام اآلالت بالشكل األمثل؟ 13

      تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب؟ 14

      المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟تمّكين  15

      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 16

تمّكددددددين المددددددتعّلم مددددددن رسددددددم المخّططددددددات والرسددددددومات األساسددددددّية فددددددي المهنددددددة أو  17
 االختصاص؟

     

      إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز؟ 18

      المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟إكساب  19

      مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 21

      محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 21

      مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 22

      تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 23
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ّّّها مناه  التلم ة الصناعية غير التل  كرت فابًّا   هل برأيظ هناظ أهداف   (:1فؤال)  يجب أخ تح
 ................................................................................إ ا كاخ الجواب نعم ا كرها:

.............................................................................................
  ............................................................................................ 

ّّّها (2فؤال) ّّّة مما أفباب عدم تح  : إ ا كانت األهداف الفابّة غير مح
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

  د:مجال التدريب مل المدرفة أو المعه -2
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
 مخ خالل خبرتظ التدريبية هل ترى أّخ:

      المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 1
      المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذل تمامًا؟ 2

في أثناء شرح كيفية  تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها 3
 تنفيذ التمرين؟

    
 

      التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة طريقة تنفيذها؟ 4

تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء العمل على  5
 اآلالت؟

    
 

      طريقة شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين لتنفيذل بطرق متعّددة؟ 6
      اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى أخرى؟ 7
      إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 8
      الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9

      نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة؟ 11
      المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 11

اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت الموجودة في  12
 سوق العمل؟

    
 

      التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة العملّية؟ 13

األعمال التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن الخّطة التدريبّية  14
 المقّررة؟

    
 

      بسبب التدريب مؤّهل للعمل في سوق العمل؟ المتعّلم يتوّقع أّنه 15
      اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب المتعلمين؟ 16
      ؟لمكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العم 17
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
      المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 18
      المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 19
      طريقة التدريب تجعل المتعّلم يعتمد على نفسه في التدّرب؟ 21
      طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن العمل ضمن فريق؟ 21
      كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية جميع المتعلمين؟ 22

يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير المدّرب  23
 ذلك كوسائل إيضاح في التدريب؟

    
 

      طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة للمتعّلمين؟ 24
      المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 25

المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات التي سيتم الشرح  26
 عليها؟

    
 

      المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه؟ 27
      المدّرب يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح ما يريد؟ 28

بين المعلومات النظرّية والمهارات العملّية  المدّرب يحسن الربط 29
 المرتبطة بها؟

    
 

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو مع زمالئه بعد  31
 اجتياز مرحلة محّددة من التدّرب؟

    
 

 تطوير محتوى المنهاج مخ الناحية التدريبّية العملّية : ىهل لديظ اقتراحات تفاعد عل(: 1فؤال)
  :بوا كر الفب إ ا كنت ترغب بجاامة مواوعات محّددة أو أجذاة منها إلى الخّطة التدريبية ما كرها -أ

.............................................................................................
............................................................................................. 

 :بإ ا كنت ترغب بجلتاة مواوعات محّددة أو أجذاة منها مخ الخّطة التدريبية ما كرها وا كر الفب -ب
................................................................................... ..........

............................................................................................. 
 إ ا كنننت ترغننب بتعننديل مواننوعات محننّددة أو أجننذاة منهننا مننل الخطننة التدريبّيننة ما كرهننا وا كننر الفننبب: -ج
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 ما  كر فابًّا  واقت التدريب مل المدرفة أو المعهد غيرطوير لت لديظ مّترحاتهل  :(2فؤال)

 .............................................................................  إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها: 
.............................................................................................

............................................................................................. 
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واقت التدريب مل الشركة مخ خنالل منا تالحمن  منخ  قصنور منل التندريب طوير لت لديظ مّترحاتهل  :(3فؤال)
 .................................................عند المتعّلميخ مل الشركات  إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها:

.............................................................................................
............................................................................................. 

  مجال التّويم مل التدريبات العملّية: -3

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
 مخ خالل خبرتظ التدريبية مل قطاع التعليم هل اّتاّ لظ أّخ:

      التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود في سوق العمل؟ 1

      التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 2

      خطوات تنفيذل؟الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل خطوة من  3

4 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة لتنفيذ 

 التمرين؟
   

 

 

      هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

      هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد؟ 6

      ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية؟ هناك درجات 7

8 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد االنتهاء 

 من العمل؟
   

 

 

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء العمل إلى 

 مكانها الصحيح؟
   

 

 

      لتنفيذ التمرين كاٍف؟ الزمن المخّصص 11

      المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 11

      المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 12

      وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه؟ 13

      االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ التمرين؟ 14

      االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ التمرين؟ 15

      ما هو مطلوب تنفيذل واضح لدى المتعّلم؟ 16

واقننت االختبننارات مننل التنندريبات العملّيننة مننل قطنناع التعلننيم غيننر مننا  كننر  طننويرلت لننديظ مّترحنناتهننل  :(1فننؤال)
 .......................................................................فابًّا  إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها:

 ............................................................................................ 
............................................................................................. 

 مع جزيل الشكر على وقتك وجهدك
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 (: استبانة موّجهة إلى المدّربين في قطاع العمل5)رقم ملحق 

 :قطاع العملأعذّائل المدّربيخ مل 
 تحّية طّيبة وبعد: 

استبيان لجمع معلومات عن واقع التلمذة الصناعّية وفق مجاالت محّددة، بهدف إعداد بين أيديكم 
رسدددالة دكتدددورال فدددي التربيدددة بعندددوان  دراسدددة تقويمّيدددة لمنددداهج التلمدددذة الصدددناعّية فدددي سدددورّية وسدددبل 
تطويرها من وجهة نظر الطلبة وقطاعي التعليم والعمل ، نرجدو اإلجابدة عدن أسدئلة االسدتبانة بكدّل 

ووضوح نظرًا ألهمّية إجاباتكم في تطوير مناهج التلمذة الصناعّية، علمًا أّن إجاباتكم ستعامل  دقة
 بسرّية تاّمة وستستخدم ألغراض هذا البحث فقط .

 
 شاكرًا تعاونكم  

  الباحث 
 المهندس أحمد عبد اهلل الخطاب   

 
 
 

 أواًل: المعلومات الشخصّية:
 المحافظة:                                    اسم الشركة:

 العمر:                                       الجنس:
 المؤّهل العلمي:

 عدد سنوات الخبرة في العمل:
 عدد سنوات الخبرة في التلمذة الصناعّية: 

 مجال التدريب الذي تشرف عليه:
 مهنة أو اختصاص الطالب الذي تدّربه:
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فيما يلي مجموعة مجداالت تتعلدق بمنداهج التلمدذة الصدناعية، يرجدى قدراءة كدل عبدارة بعنايدة فدي ثانيًا: 
( في الخانة التي تعبر عن وجهدة نظدرك تجدال تلدك العبدارة باختيدار إجابدة √كل مجال، ووضع إشارة )

 (أبداً (، )نادراً (، )أحياناً (، )غالباً (، )دائماً من اإلجابات التالية: ) طواحدة فق
 مجال األهداف:  -1

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

هل ترى مخ خنالل خبرتنظ التدريبّينة منل نمنام التلمن ة الصنناعّية أّخ منناه  الّتلمن ة 
 الصناعّية تهدف إلى:

      تمكين المتعّلم التغّلب على المشكالت التي يواجهها؟ 1

      امتالك المتعّلم قدرة االتصال الفّعال ) محادثة وكتابة ورسمًا(؟ 2

      عمل المتعّلم بكفاءة ضمن فريق العمل؟ 3

      امتالك المتعّلم القدرة على تشّخيص األعطال التي يواجهها؟ 4

      معالجة المتعّلم األعطال والمشكالت بطرق بّناءة؟ 5

      وفق أسس علمّية؟تنظيم المتعّلم العمل  6

      إتقان المتعّلم الّلغة العربية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 7

      إتقان المتعّلم الّلغة األجنبّية )قراءًة وتفسيرًا واّتصااًل ( في المهنة أو االختصاص؟ 8

      تمكين المتعّلم من استثمار الحاسوب لخدمة مهنته أو اختصاصه؟  9

      تعّرف المتعّلم قواعد السالمة المهنّية؟ 11

      تمّكين المتعّلم من تطبيق قواعد السالمة المهنّية؟ 11

      تطبيق المتعّلم مبادئ اإلسعافات األولّية؟ 12

      بالشكل األمثل؟إتقان المتعّلم استخدام اآلالت  13

      تمّكين المتعّلم من اختيار األدوات والمعّدات بما يتناسب مع العمل المطلوب؟ 14

      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الطارئة؟ 15

      تمّكين المتعّلم القيام بأعمال الصيانة الدورّية؟ 16

والرسددددددومات األساسددددددّية فددددددي المهنددددددة أو تمّكددددددين المددددددتعّلم مددددددن رسددددددم المخّططددددددات  17
 االختصاص؟

     

      إتقان المتعّلم تفسير الرسومات والمخّططات والرموز؟ 18

      إكساب المتعّلم مهارات تخطيط مراحل العمل؟ 19

      مراعاة المتعّلم في إنتاجه جودة المنتج وقلّة الكلفة؟ 21

      محافظة المتعّلم على األجهزة والُعدد واألدوات؟ 21

      مساهمة المتعّلم في المحافظة على البيئة؟ 22

      تكّيف المتعّلم مع المهنة أو االختصاص؟ 23
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ّّّها مناه  التلم ة الصناعية غير التل  كرت فابًّا   هل برأيظ هناظ أهداف   (:1فؤال)  يجب أخ تح
 ................................................................................نعم ا كرها:إ ا كاخ الجواب 

.............................................................................................
  ............................................................................................ 

ّّّها (2فؤال) ّّّة مما أفباب عدم تح  : إ ا كانت األهداف الفابّة غير مح
.............................................................................................

.............................................................................................
............................................................................................. 

 مجال التدريب مل الشركة: -2
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

 مخ خالل خبرتظ التدريبّية مل نمام التلم ة الصناعية هل ترى أّخ:
      المواد الالزمة للتدّرب متوّفرة للمتعّلم؟ 1
      تمامًا؟ المتعلم يتضح لديه ما يطلب منه المدرب تنفيذل 2

تعليمات السالمة المهنية يتم التركيز عليها في أثناء شرح كيفية تنفيذ  3
 التمرين؟

    
 

      التمارين المطلوبة من قبل المتعلمين تتم مراقبة طريقة تنفيذها؟ 4

      تعليمات السالمة المهنّية ُيَنّبُه عليها المتعّلم أثناء العمل على اآلالت؟ 5

      شرح التمرين تثير اهتمامات المتعلمين لتنفيذل بطرق متعّددة؟ طريقة 6
      اآلالت مرتّبة بطريقة تسّهل االنتقال من آلة إلى أخرى؟ 7
      إنارة الورشة مناسبة للعمل فيها؟ 8
      الورشة مجّهزة بنظام تهوية جيد؟ 9
      نسبة الضجيج غير مزعجة أثناء العمل في الورشة؟ 11
      المتعلم يأخذ وقتًا كافيًا للتدّرب؟ 11
      اآلالت المستخدمة في التدريب متوافقة مع اآلالت الموجودة في سوق العمل؟ 12
      التمارين المطلوب تنفيذها لها أهمّيتها في الحياة العملّية؟ 13
      التي ُيطالب بها المتعّلم ال تخرج عن الخّطة التدريبّية المقّررة؟ األعمال 14
      المتعّلم يتوّقع أّنه بسبب التدريب مؤّهل للعمل في سوق العمل؟ 15
      اآلالت الموجودة في الورشة كافية لتدريب المتعلمين؟ 16
      ؟لمكان العمل توجد فيه لوحات تحّذر من مخاطر العم 17
      المتعّلم ال يقوم بتشغيل اآللة دون إذن المدّرب؟ 18
      المدّرب ذو كفاءة عالية في مجال تخّصصه؟ 19
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة
      ؟عتمد على نفسه في التدّربطريقة التدريب تجعل المتعّلم ي 21
      العمل ضمن فريق؟ طريقة التدريب تجعل المتعّلم يحسن 21
      كّل ما يتحّدث المدّرب عنه هو في مجال رؤية جميع المتعلمين؟ 22

المدّرب يستخدم تقنيات التعليم كالحاسوب وجهاز اإلسقاط وغير ذلك كوسائل  23
 إيضاح في التدريب؟

    
 

      طريقة شرح المدّرب تناسب المستويات المختلفة للمتعّلمين؟ 24
      المتعّلم تتاح له الفرصة للمناقشة أثناء التدريب؟ 25
      المتعّلم يساعد المدرب في تحضير الُعدد واألدوات التي سيتم الشرح عليها؟ 26
      المتعّلم بسبب التدريب يستطيع أن يحكم بدّقة على أعمال زمالئه؟ 27
      يتّبع أكثر من أسلوب في شرحه لتوضيح ما يريد؟ المدّرب 28
      المدّرب يحسن الربط بين المعلومات النظرّية والمهارات العملّية المرتبطة بها؟ 29

المتعّلم يتابع تدّربه بطريقة تنفيذ المشاريع منفردًا أو مع زمالئه بعد اجتياز  31
 مرحلة محّددة من التدّرب؟

    
 

 تطوير محتوى المنهاج مخ الناحية التدريبّية العملّية : ىتفاعد عل مّترحاتهل لديظ (: 1فؤال)
 :بوا كننر الفننب إ ا كنننت ترغننب بجاننامة مواننوعات محننّددة أو أجننذاة منهننا إلننى الخّطننة التدريبيننة ما كرهننا -أ
............................................................................................ 

............................................................................................ 
 :بما كرهننا وا كننر الفننب إ ا كنننت ترغننب بجلتنناة مواننوعات محننّددة أو أجننذاة منهننا مننخ الخّطننة التدريبيننة -ب

............................................................................................. 
  ............................................................................................. 

 ة منهننا مننل الخطننة التدريبّيننة ما كرهننا وا كننر الفننبب:إ ا كنننت ترغننب بتعننديل مواننوعات محننّددة أو أجننذا -ج
............................................................................................. 
............................................................................................ 

إ ا كنناخ الجننواب: نعننم،  واقننت التنندريب مننل الشننركة غيننر مننا  كننر فننابًّا  تطننويرل مّترحنناتلننديظ هننل  (:2فننؤال)
 ...................................................................................................ا كرها:
       .................................................................................................... 
واقت التندريب منل المدرفنة منخ خنالل منا تالحمن  منخ أوجن  الّصنور عنند  تطويرهل لظ مالحمات ل(: 3فؤال)

 .................................................المتدّربيخ بفبب المدرفة  إ ا كاخ الجواب: نعم، ا كرها:
............................................................................................................ 

............................................................................................. 
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  مجال التّويم مل التدريبات العملّية: -3
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارة

مخ خالل خبرتظ التدريبية منل نمنام التلمن ة الصنناعّية هنل اّتانّ لنظ 
 أّخ:
      التمارين المطلوب تنفيذها مشابهة لما هو موجود في سوق العمل؟ 1

      التمارين المنّفذة ذات فائدة في الحياة العملّية؟ 2

3 
من خطوات الدّرجات الموّزعة على التمرين متناسبة مع كّل خطوة 

 تنفيذل؟
   

 

 

4 
هناك درجات ُتعطى على حسن اختيار المعّدات واألدوات الالزمة 

 لتنفيذ التمرين؟
   

 

 

      هناك درجات ُتراعي نسبة هدر المواد أثناء العمل؟ 5

      هناك درجات ُتعطى للمحافظة على اآلالت والُعدد؟ 6

      ُتعطى على التزام المتعّلم بقواعد السالمة المهنّية؟ هناك درجات 7

8 
هناك درجات ُتعطى على التزام المتعّلم بنظافة مكان العمل بعد 

 االنتهاء من العمل؟
   

 

 

9 
هناك درجات ُتعطى للمتعّلم على إعادة الُعدد المستخدمة أثناء 

 العمل إلى مكانها الصحيح؟
   

 

 

      لتنفيذ التمرين كاٍف؟ الزمن المخّصص 11

      المواد الالزمة لتنفيذ التمرين كافية؟ 11

      المواد الالزمة لتنفيذ التمرين متوّفرة؟ 12

      وجود معايير تساعد المتعّلم على تقويم نفسه بنفسه؟ 13

      االختبارات العملية تقيس مهارة المتعّلم في تنفيذ التمرين؟ 14

االختبارات العملية تقيس قدرات المتعّلم العلمّية الالزمة لتنفيذ  15
 التمرين؟

   

 

 

      ما هو مطلوب تنفيذل واضح لدى المتعّلم؟ 16

غينر منا  كنر  الشنركة المدّربنةواقنت االختبنارات منل التندريبات العملّينة منل  طنويرهل لنظ مالحمنات لت(: 1فؤال)
 ........................................................................ا كرها: إ ا كاخ الجواب: نعم، فابًّا 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 
 

 مع جزيل الشكر على وقتك وجهدك
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 الستبانات الرسالة في الجانب العمليّ (: أسماء المحكَّمين 6) رقم ملحق

 المحّكمين من كّليات التربية: -1
 جامعة دمشق. ،أ. د: جبرائيل بشارة، قسم المناهج، كلية التربية -
 جامعة دمشق. ،أ. د: هاشم ابراهيم، قسم المناهج، كلية التربية -
 جامعة دمشق. ،أ. د: فّواز العبد اهلل، قسم المناهج، كلية التربية -
 أ. د: محّمد وحيد صيام، قسم المناهج، كلية التربية، جامعة دمشق. -
 جامعة دمشق. ،أ. د: أحمد كنعان، قسم المناهج، كلية التربية -
 أ. د: محّمد اسماعيل، قسم المناهج، كلية التربية، جامعة البعث. -
 جامعة دمشق. ،د: خلود جزائري، قسم المناهج، كلية التربية -
 جامعة دمشق. ،، قسم المناهج، كلية التربيةجمعة ابراهيمد:  -
 .البعث، قسم المناهج، كلية التربية جامعة منال صبري مرسيد:  -

 بناء المناهج في التعليم المهني والتقني:المحّكمين من خبراء  -2
عميد  خبير االّتحاد العربي للتعليم التقني، بعي، العراق،أ.د: عبيد محمود محسن الزو  -

 كّلية الجريف شرق التقنّية في السودان.
على أساس  وضع المعايير الوطنية فياالّتحاد األورّبي  خبيرة د: عبير كسواني، األردن، -

    .في سورّية لبسةلمهنة صناعة األ الكفاية
وخبير االّتحاد األورّبي في وضع يكم، االمهندس نور الين الناظر، األردن، خبير د -

 لمهنة التصنيع الميكانيكي في سورّية. على أساس الكفاية المعايير الوطنية

 المحّكمين من مديرّية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية في سورية: -3
 د.م: فؤاد غالول، معاون وزير التربية للتعليم المهني والتقني. -
التعليم المهني والتقني، )معاون وزير التربية للتعليم المهني  خراساني، مديرد.م: سعيد  -

 والتقني حالّيًا(.
 سوزان الجّمال، موّجهة أولى في التعليم المهني والتقني. هندسةمال -
 المهندس سامي خليل، رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في حماة. -
 اختصاصي في التعليم المهني والتقني في حماة.  ماجد عمرة، موّجه هندسمال -

 المحّكمين من غرف الصناعة: -4
 . ةبسأل، اختصاص صناعة حاتم العجي، غرفة صناعة حماة -
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 الرسالة وبحوث المجالت المحّكمة اتوزير التربية لتسهيل إجراء ةموافق(: 7) رقم ملحق

 



Summary 683 
 

- There is no statistically significant differences between the 
averages of the students' opinions degrees in garment-making 
vocation between every city (Damascus, Aleppo, Homs and Hama) 
about the training in the school at level α =0.05. 

- There is no statistically significant differences between the 
averages of the students' opinions degrees in garment-making 
vocation between every city (Damascus, Aleppo, Homs and Hama) 
about the theoretical lessons evaluation at level α =0.05. 

At the end of the research the scholar offered his own suggestions 
that may help in developing the curricula of apprenticeship as the 
following: 

- Improving the mechanical handling curriculum periodically. 

- Modifying teaching plan to make the number of teaching hours 
appropriate to the content of the curriculum in both mechanical 
handling and garment-making vocations. 

- Using various methods in teaching and training to achieve the 
apprenticeship objectives in both mechanical handling and 
garment-making vocations. 

- Revising automatic control and mould-making curricula and 
making the necessary modifications.    
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the students in the second year in the Third Intermediate Institute in 
Damascus in both automatic control and mould-making trades, their 
teachers and their trainers in the instruction sector and their trainers in 
the job sector. So, the population sum equals (590) and the sample of all 
equals (341) 

9- Research Tools: 
The research tools consisted of: questionnaires directed towards the 
students and their teachers and trainers in the instruction sector and 
their trainers in the job sector, to get their opinions about 
apprenticeship's curricula after checking the validity and reliability of 
these questionnaires. 

10-Results and Suggestions 
- Most items related to the objectives of mechanical handling 

curriculum were at moderate degrees according to trainers' 
perspectives in both the instruction and job sectors. 

- Approximately half of items related to the content of mechanical 
handling curriculum were at big degrees according to students' 
perspectives. 

- Approximately half of items related to training of mechanical 
handling curriculum in labor were at big degrees according to 
students' perspectives. 

- Most items related to objectives of garment-making curriculum 
were at moderate degrees according to trainers' perspectives in 
the instruction sector. 

- Most items related to objectives of automatic control curriculum 
were at moderate degrees according to teachers' perspectives in 
instruction sector and trainers' perspectives in instruction and job 
sectors. 

- Most items related to content of automatic control curriculum 
were at moderate degrees according to teachers' perspectives. 

- All items related to the components of mould-making curriculum 
without objectives were at moderate and little degrees according 
to student' perspectives in instruction sector.  

- There is no statistically significant differences between the 
averages of the students' opinions degrees in mechanical handling 
vocation between every city (Damascus, Aleppo, Homs and Hama) 
about the training in the school at level α =0.05.      
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Third: knowing the ways of developing the apprenticeship curricula 
according to the perspectives of students, instruction and job sectors. 
Fourth: making suitable suggestions on the light of results. 

4- Questions of Research: 
This research tried to answer the following questions: 

First: What are in reality the apprenticeship curricula from their aims, 
content, teaching and its method, training in school, training in job and 
evaluation? 
Second: what are the ways to develop them? 

5- Hypotheses of Research 

The scholar has verified the following hypotheses of research at the 
statistical significant level α =0.05 

1- There is no statistically significant differences between the averages 
of the students' opinions degrees in mechanical handling vocation in 
cities: Damascus, Aleppo, Homs and Hama about the apprenticeship's 
curricula according to: aims, content, teaching and its method, 
training in school, training in job and evaluation 

2- There is no statistically significant differences between the averages 
of the students' opinions degrees in garment-making vocation in 
cities: Damascus, Aleppo, Homs and Hama about the apprenticeship's 
curricula according to: aims, content, teaching and its method, 
training in school, training in job and evaluation 

6- Methodology of Research: 
The scholar has followed the analytical descriptive method in this 
evaluative study to apprenticeship's curricula. 

7- Limits of Research: 
1- Location limits: all the apprenticeship schools which contain the 
mechanical handling vocation and garment-making vocation in 
Damascus, Aleppo, Homs and Hama, in addition to the Third 
Intermediate Institute in Damascus which contains the automatic 
control and mould-making trades.  
2- Time Limits: second term in 2011. 

8- Population of Research and its Sample:  
The population of research consisted of all the students in the third 
secondary class in both mechanical handling and garment-making 
vocations, in addition to their teachers and their trainers in the 
instruction sector and their trainers in the job sector and consisted of all 
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Summary 

An evaluative study to apprenticeship curricula in Syria and 
ways to develop them according to the perspectives of students, 

instruction and job sectors 

Prepared by: Ahmad Abdullah Al Khattab 
Supervised by: Prof. Dr Jibraeil Beshara 

1- The Problem of Research: 
Although there are many studies in technical and vocational education, 
but there is no study about apprenticeship in Syria.  
So the scholar thought of studying about apprenticeship curricula to 
recognize their positive and negative points, to develop these curricula.  
So he defined the problem of research by the following question: 
What is the real state of the apprenticeship curricula and how to 
develop them according to the perspectives of students, instruction and 
job sectors?  

2- The Importance of Research: 
The importance of research came out from these aspects: 

1- The research is the first comprehensive evaluative study to 
apprenticeship curricula in Syria according to scholar's comprehension. 
2- The importance of participation students, instruction and job sectors 
in evaluating and developing the curricula. 
3-  The need of instruction and job sectors to this study to make use of 
its results. 
4- Utilizing from the results of study at new vocations and at new 
specializations, and when the apprenticeship expands to another cities. 

3- Objectives: The research aimed at: 
First: recognizing apprenticeship curricula according to the perspectives 
of students, instruction and job sectors the following curriculum 
components: aims, content, teaching and its methods, training in school, 
training in job and evaluation. 
Second: investigating the differences between the students' opinions in 
mechanical handling vocation and also between the students' opinions 
in garment-making vocation. 
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