
  

  
 

               
 كلیة التربیة                          

  الرتبوية   الة  

              *** 
 

 للمعھد العالي اإلنتاجیة والكفاءة االستیعابیةالقدرة "
لالتصاالت والمالحة الجویة وتوافقھا مع حاجات سوق العمل 

  والتنمیة في
  " دولة الكویت
  م٢٠١١دولة الكویت دیسمبر 

  
  إعداد

   حنان على عبد احملسن تقى/ د  قاسم حسني دشيت/ د  علي عبد احملسن تقي/ د. أ

  أستاذ اإلدارة التربوية
  قسم األصول واإلدارة التربوية

  كلية التربية األساسية
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي 

  والتدريب

  األستاذ المساعد
  باملعهد العايل لالتصاالت

  واملالحة اجلوية

  تربية األساسيةكلية ال
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 

  

  
 

 م٢٠١٢ يناير  ـ الثالثونالواحد والة الرتبوية ـ العدد 

)  ( 
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــ         العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ١٦٤ -

       أشارت خطة التنمية اخلمسية احلالية لدولة الكويـت إيل االخـتالالت اهليكليـة
 نسبة طـالب    وأثارها علي القدرات التنافسية الوطنية ورصدت مؤشراً يشري إيل اخنفاض         

العلوم التكنولوجية إيل إمجايل عدد الطالب واملتدربني بكليات ومعاهد اهليئة حيث بلغـت        
م مما يعكس اخنفاض الكفاءة     ٢٠١١/ م٢٠١٠ املقيدين عام    إمجايلمن  % ٢٣,٧نسبتهم  

وأقرت الوثيقة املشار إليها من بـني آليـات   . التكنولوجيةاالنتاجية مبعاهد وكليات اهليئة  
زيادة الطاقة االستيعابية بكليات ومعاهد اهليئة التكنولوجية ومنها املعهـد          : الربامجتنفيذ  

  .العايل لألتصاالت واملالحة
واستجابت هلذه التوصية وعمالً علي توفري املعلومات والبيانات احلديثـة لـصناع            

رجـات   املقدم إيل قياس الطاقة االستيعابية والكفاءة االنتاجيـة ملخ         البحث يهدفالقرار،  
 العايل لألتصاالت واملالحة منذ إنـشائه حـيت ايـة الفـصل التـدرييب األول                املعهد

  .م حسب التخصصات الدقيقة للخرجيني ومستوي التأهيل٢٠١٠/٢٠١١
يندرج البحث ضمن البحوث املسحية اليت تكشف عن احلاجة إيل األنواع املختلفة            

 إلعداد اخلرجيني واخلرجيات وأمـاكن       من خالل املسح امليداين الواقعي     العاملة القويمن  
عملهم يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص واملشترك مـع التركيـز علـي القطـاعني               

 علي أماكن العمل احلالية واملرتقبة أو متوقعة خـالل          توزعاآلخرين، عرب استبيانات رآي     
  .الثالث سنوات القادمة

ذي يبني عرض القوي العاملـة       البحثية يف تصميم النموذج األمثل ال      الدراسة وتأمل
والطلب عليها للثالث سنوات املقبلة من خمرجات املعهد العايل لألتصاالت واملالحة باهليئة            

كما تأمل الدارسة أن تـوفر نتائجهـا        . العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت     
مبتطلبـات الـسوق     املستقبلي وفرصة لتهيئة اخلرجيني للوفـاء        للتنبوءلصناع القرار أداة    

وحاجات التنمية وتعزيز اآلمان واالستقرار الوظيفي خفض االنتاجية ورفع معدالت الرضا           
الوظيفي كما ستهييء فرصة للباحثني عن العمل يف التوصل إيل الوظيفة املناسبة وختفـيض         

  .الوقت الالزم للبحث عنها
احثني يف خمتلف دول     دراسة توافق متطلبات الوظيفة مع التعليم اهتمام الب        تستقطب

ورصـدت  . العامل بصفة شاملة وارتباط التعليم العايل بسوق العمل علي وجه اخلـصوص           
الدراسة السابقة بوادر نقص يف القوي العاملة علي املستويات الدنيا من التأهيـل املهـين               

السوق، وعدم كفاية سد احتياجـات      والتدريب احلريف مع خلل يف توازن البنية التحتية ب        
  . العمل ومتطلبات التنمية يف العديد من الدول من بينها بعض دول اخلليج العريبسوق
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 - ١٦٥ -

اململكة املتحدة، فرنـسا، الـسويد، الواليـات        : يف جمموعة كبرية من الدول مثل     
، واليونان ويف بعض دول اخلليج العربية مثل قطر، مت رصـد            والربازيل،  األمريكيةاملتحدة  

جات التعليم العايل عموماً والتعليم الفين واملهين علي وجه         ظاهرة تشري إيل عدم توافق خمر     
اخلصوص مع متطلبات التنمية وحاجات السوق يف عامل تسوده العمولـة، وتـشتد فيـه               
املنافسة، مع موجات من حرية التجارة، وتسري انتقال العمالة وسهولة االتصاالت وتطور            

معاهد التدريب التقين والفـين إيل      ومع سعي اجلامعات والكليات ومراكز و     . تكنولوجيتها
التمايز واجلودة تبدت ظاهرة جديدة تنذر ببوادر نقص يف القوي العاملة علي املـستويات              

  .الدنيا من التأهيل املهين والتدريب احلريف مع خلل يف توازن البنية التحتية للسوق
ـ               سة وأما يف البلدان العربية، فقد سعت الكثري من احلكومـات إيل إصـالح مؤس

 واالس املتخصـصة لالعتمـاد      اهليئات، بإنشاء وتشكيل    خمرجاا وجتويد   العايلالتعليم  
األكادميي وضمان اجلودة لتضمن من خالهلا توطيد ثقتها بـربامج التعليميـة ومواءمـة              

، كما أن بعض البلـدان العربيـة        )م٢٠٠٩العبيدي  (خمرجاا مع متطلبات سوق العمل      
  : الظاهرة بعيدين مهاأخذت يف االهتمام هلذه 

مراجعة وتطوير منظومة التعليم والتدريب املهين والتقين مثل تـونس وسـوريا             •
واألردن ومصر والسعودية، ودعم قطاع املنشآت الصغري كما يف تونس ومصر           
واجلزائر واآلردن والسعودية وعمان، والعمل علي تفعيل دور القطاع اخلـاص           

لية الفاعلـة يف حاكميـه منظومـة        الفع) Partnership(من حيث الشركة    
التعليم والتدريب املهين والتقين بعامة كما يف مبادرة اآلردن أو يف إدارة نظـام              

 كول يف   –التدريب املهين كما يف بعض املبادرات الفرعية كما يف مبادرة مبارك            
. مصر، ومبادرة التلمذة املهنية يف سوريا ومبادرة التدريب املشترك يف السعودية          

 ).م٢٠٠٩د أمحد سي(
فقد انطبقت مسئولية إعداد األيدي العاملة الفنية يف البالد علي          : أما يف الكويت   •

م ١٩٨٢عاتق اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتـدريب منـذ إنـشائها عـام              
كمؤسسة مستقلة تشرف علي التعليم التطبيقي والتدريب يف البالد دف توفري           

، وتلبية احتياجات التقنيـة يف الـبالد واالسـهام          وتنمية القوي العاملة الوطنية   
من خالل رسـم الـسياسات وحتديـد        بفاعلية يف إعادة التوزان لسوق العمل       

28/08/2012 09:14:48 AM 

Page 3 of 43 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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 - ١٦٦ -

يعقـوب الرفـاعي    ( االهداف املستقبلية ومنهج التخطيط العلمي يف التطـوير         
ومبا أن املعهد العايل لألتصاالت واملالحة ميثل شرحية مهمة وقطاعـاً           ). م٢٠١٠
لتوصية خطـة التنميـة     ضمن منظومة خرجيي كليات التطبيقي، واستجابة       فاعالً  

اخلمسية احلالية لدولة الكويت، وعمالً علي توفري املعلومات والبيانات احلديثـة           
لصناع القرار، هدف البحث املقدم إيل قياس الطاقـة االسـتيعابية والكفـاءة             

نذ إنشائها حـيت ايـة      االنتاجية ملخرجات املعهد العايل لألتصاالت واملالحة م      
م حسب التخصصات الدقيقة للخرجيني     ٢٠١٠/٢٠١١الفصل التدرييب األول    

 .ومستوي التأهيل

  :مشكلة الدراســـة

تتحدد مشكلة الدراسة يف حتديد القدرة االستيعابية والكفاءة االنتاجيـة للمعهـد            
 .ة يف دولة الكويتومدي ارتباطها بسوق العمل والتنميالعايل لالتصاالت واملالحة اجلوية 

  :أهداف الدراسة
حتليل القدرة االستيعابية، وتقدير الكفاءة االنتاجية للمعهد       :  العام من البحث   اهلدف

 واملالحة وقياس مدي توافقها مع حاجات سـوق العمـل ومتطلبـات             لألتصاالتالعايل  
  .التنمية يف دولة الكويت

  : األهداف التفصيلية للبحث
ستيعابية للمعهد العايل لالتصاالت واملالحة منذ إنشائه حيت        حتليل تطور القدرة اال    -١

م حسب ختصص اخلريج ومستوي     ٢٠١٠/٢٠١١اية الفصل الدراسي األول     
  .التأهيل

 .حتليل مقارن للقدرة االستيعابية لكليات ومعاهد اهليئة ومقارنة إعداد اخلرجيني -٢
بقياس معدالت اآلداء   حة  تقدير الكفاءة االنتاجية للمعهد العايل لالتصاالت واملال       -٣

 .م٢٠١٠/٢٠١١ملخرجات املعهد منذ إنشائه حيت اية الفصل التدرييب األول 
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 - ١٦٧ -

دراسة معدالت الطلب احلالية يف سوق العمل اخلـاص واملـشترك واحلكـومي        -٤
 .ملخرجات املعهد العايل لالتصاالت واملالحة

واملالحـة يف   وضع تصور للطلب املتوقع علي خمرجات املعهد العايل لالتصاالت           -٥
 .السوق اخلاص واملشترك وبالقطاع اخلاص

مسح الفرص املتاحة لسد احلاج إيل ختصصات جديـدة أو مـستويات تأهيـل               -٦
 :مستحدثة حتقق ما يلي من مؤشرات

 .تدريب أكرب عدد ممكن من األيدي العاملة بأكرب قدر ممكن من الفاعلية -١
 .إتباع الطرق والوسائل اليت تؤدي إيل أسرع النتائج -٢
 .اجناز ما تقدم بأقل التكاليف -٣

 األمثل للكشف عن احلاجة إيل األنواع املختلفـة مـن           Modelإعداد منوذج    -٧
القوي العاملة الذين يبني عرض القوي العاملة والطلب عليها للسنوات الـثالث            
املقبلة من خمرجات املعهد العايل لالتصاالت واملالحة باهليئـة العامـة للتعلـيم             

 .لكويتوالتدريب بدولة ا

  :أهميــــة البــحـــث
يف الفصل األول من اخلطة التنمية اخلمسية لدولة الكويت حول الوضع التنمـوي             

أولـت اخلطـة   ) االختالالت اهليكلية وأثارها علي القدرات التنافسية الوطنيـة      ( الراهن  
يز القدرة  أهتماماً خاصاً لبناء رأس املال البشري علي اعتبار إن احملرك الرئيسي لعوامل تعز            

ورصدت اخلطة مؤشراً هاماً بالنسبة للهيئة العامـة للتعلـيم التطبيقـي            . التنافسية للدول 
والتدريب يؤكد علي اخنفاض نسبة الطالب العلوم التكنولوجية إيل إمجايل عدد الطـالب             

من مجلة عدد الطـالب يف كليـات    % ٢٣,٧بكليات ومعهد اهليئة حيث بلغت نسبتهم       
م مما يعكس اخنفاض الكفاءة االنتاجيـة       ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي   ومعاهد اهليئة يف    

  .ملعاهد وكليات اهليئة التكنولوجية
وبناء علي ذلك كرست الوثيقة الفصل اخلـامس للـربامج التنفيذيـة املقترحـة              
واختصت اهليئة بربامج التعليم التطبيقي والتدريب اليت دف إيل الوصول بنسبة املقيدين            

وذلك من خالل   ) أهداف كمية (يف اية فترة اخلطة     % ٤٠نولوجي إيل نسبة    بالتعليم التك 

28/08/2012 09:14:48 AM 

Page 1 of 43 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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 - ١٦٨ -

تصحيح مسار الدور التعليمي للهيئة مبا يتناسب مع اهلدف مـن           : العمل علي ثالث حماور   
إنشائها، وتعميق االهتمام بالتعليم التكنولوجي، وإعداد الكوادر الفنية الوسـيطة الـيت            

  ).أهداف نوعية(ت حيتاجها سوق العمل يف دولة الكوي
زيادة الطاقة االستيعابية بكليات    : وأقرت الوثيقة املشار إليها من بني آليات تنفيذ الربامج        

ومعاهد اهليئة التكنولوجية ومنها كلية الدراسات التكنولوجية واملعهد العايل لالتـصاالت           
 .واملالحة

  :المعهد العالي لالتصاالت والمالحة
اصلني علي شهادة الثانوية أو ما يعادهلا، ومدة الدراسة         ويقبل الطلبة والطالبات احل   

قد يضاف إليها فصل متهيدي يف بعض التخصصات،        ) سنتان( فصول دراسية    ٤والتدريب  
وتشتمل علي الدراسة النظرية والتدريب العملي وامليداين ويضاف فصل متهيدي إيل بعض            

  .متوسطالتخصصات أو احلاصلني علي شهادة النجاح بالصف الرابع 
  ):فين( مستوي   - أ

ويقبل الطلبة والطالبات احلاصلني علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا، ومـدة             
، وتشتمل علي الدراسة النظرية والتـدريب  )سنتان( فصول دراسية  ٤الدراسة والتدريب   
  .العملي وامليداين

  ):مساعد فين(مستوي  -  ب

نجاح يف الصف الرابع املتوسـط،      ويقبل الطلبة والطالبات احلاصلني علي شهادة ال      
  .ومدة الدراسة عام تدرييب واحد

 املعهد ثالثة أقسام عامة تشتمل علي املواد العامة، املواد األساسـية، اللغـة              ويضم
االجنليزية، ومخسة أقسام ختصصية يتم توزيع املتدربني عليها بعد اجتياز الفصل التمهيدي             

  ). املالحة– الكمبيوتر –ت  السنتراال–التراسل : (وهذه األقسام هي
  .وحيتوي كل قسم ختصصي علي عدة برامج ختصصية تقام وفق احتياجات سوق العمل

 بقدر كبري من املرونة     علي أنه يتمتع  يشهد تاريخ املعهد العايل لالتصاالت واملالحة       
والقدرة علي مواكبة التغيريات اخلارجية والتوفيق مع متطلبات التنمية وحاجـة سـوق             

كما . م١٩٦٦يف عام   " معهد االتصاالت السلكية والالسلكية   " فقد أنشأت الدولة     العمل
م والذي تغري أمسه فيما بعد مبعهد املالحة اجلويـة          ١٩٦٨أنشأت معهد الطريان املدين عام      
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 - ١٦٩ -

م حتول أمسة إيل معهد االتصاالت واملالحة وتطور        ٨٦/١٩٧٨م ويف عام    ١٩٨٦يف يونيو   
  .ليصبح املعهد العايل لالتصاالت واملالحةيف اهليكل التنظيمي للهيئة 

من هذا املنطلق، وحبكم الطبيعة التكنولوجية اليت تضمها ختصصات وأقسام املعهـد        
ولكونة املعهد الوحيد يف هذا اال الذي يقبل املتدربني من اجلنسني يف دورات الفنـيني               

عصر مـن جـراء ثـورة    واملساعديني الفنيني باإلضافة إيل إن االتصاالت أصبحت لغة  ال      
وتصاعد أمهية املالحة من جراء العوملة واتفاقيات منظمة التجـارة          تكنولوجيات االتصال،   

العاملية وأبرزها اجلات ومن أجل كل ما سبق مت اختيار املعهد العايل لالتصاالت واملالحـة               
لي بقية  ليكون حمالً للبحث إال إن ميكن فيما بعد تعميم منهجية الدراسة وآليات البحث ع             

  .معاهد وكليات اهليئة حسب احلاجة
  :أهداف املعهد جتاه سوق العمل الكوييت

 بكادر فين مدرب ملباشرة املهـام       – القطاع العام واخلاص     –إمداد سوق العمل     -
  .املختلفة من تشغيل وصيانة مجيع جماالت االتصاالت السلكية والالسلكية احلديثة

 خالل التدريب املتخصص املـستمر لتنميـة        تطوير القاعدة التقنية يف البالد من      -
 .وتطوير املهارات واالرتقاء مبستوي االداء وفق أحدث مستجدات التكنولوجيا

 .حتقيق التوازن بني العرض والطلب النوعي والكمي يف سوق العمل احمللي -
  :سياسات وإجراءات تنفيذ األهــداف

ت واملهارات الفردية مـن     التوجيه السليم للتخصصات الفنية املتناسبة مع القدرا       -
  .خالل خطط منهجية

التطبيق السليم لعملية التدريب مبقياسها العاملية لتحقيق الكفاءة املطلوبة بالنـسبة            -
لعملية التدريس ومستوي اخلرجيني من خالل برامج تدريبية تتـصف مبقـاييس            

 .متطلبات سوق العمل
ات التكنولوجيـا   تطوير برامج التدريب التخصصية إلستيعاب مستجدات متطلب       -

 .احلديثة من خالل اتباع أسس علمية منهجية يف تصميم املناهج
 .إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريب حتت إشراف املؤسسات التدريبية العاملية -
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 - ١٧٠ -

توفري فرص االلتحاق بربامج التدريب املطروحة من قبل املعهد جلميع العاملني يف             -
 .الحة والكمبيوترقطاعات الدولة يف جماالت االتصاالت وامل

التنسيق املستمر مع سوق العمل بقطاعية العام واخلاص لتحديـد االحتياجـات             -
 .الكمية والنوعية مع حتديد الفترات الزمنية لتلبية هذه االحتياجات

مستوي االداء املهين خلرجيي املعهد وتوفري فرص استكمال الدراسات العليا          متابعة   -
 .خلرجيي املعهد املتميزين

ك السياسات جتعل املعهد له أمهية بالنسبة لسوق العمل الكـوييت وحيقـق             فكل تل 
فاملعهـد يقـوم   . كفاءة انتاجية من اخلرجيني جتعلهم مطلوبني يف سوق العمل بدرجة كبرية        

بتدريب املتدربني علي كثري من التخصصات واثقاهلم بالعديد من املهارات الـيت جتعلـهم           
فمن املهام اليت يقوم ا املعهد جتاه سوق العمل عن          . ممؤهلني للقيام بدورهم جتاه جمتمعا    

  :طريق تدريب خرجيني يف شيت جماالت االتصاالت واملالحة علي النحو التايل
  :خدمـــات الكمبيوتـــر -١

نظراً ألمهية الكمبيوتر املتزايدة يف مجيع قطاعات العمل، ونظراً لوجـود كـوادر             
ل الكمبيوتر والذين يـشكلون أعـضاء هيئـة         بشرية ذات مؤهالت علمية عالية يف جما      

التدريب يف قسم الكمبيوتر يف املعهد فقط مت اختاذ قرار لتحقيق االستفادة القصوي مـن               
تلك الكفاءات حبيث ميتد نشاطها إيل خارج أسوار املعهد وذلك من خالل إنشاء وحـدة               

  : مهام تلك الوحدة تتمثل يف التايل. للمعلومات وخدمات الكمبيوتر
صميم برامج وتطبيقات علي احلاسب اآليل دف تطوير أساليب العمل أقـسام            ت -

  .ووحدات املعهد
 .تقدمي املشورة الفنية املتعلقة بأمور احلاسب اآليل داخل املعهد وخارجة -
إقامة الدورات التدريبية ألستخدام الربامج والتطبيقات اليت يتم إعدادها داخـل            -

 .الوحدة
 . ما يتعلق باملعهد من ناحية العملية والفنية واإلداريةإنشاء بنك للمعلومات لكل -
تعميم الربامج املطبقة يف املعهد علي باقي قطاعات اهليئة لإلستفادة منـها عنـد               -

 .احلاجة
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 - ١٧١ -

  :خدمـــات اتمـــع -٢

يساهم املعهد يف تنمية اتمع من خالل إقامته دورات ختصصية إلفـراد اتمـع              
فيقـدم  . التنسيق مع عمادة اتمع والتعليم املستمر باهليئةبكافة فئات ومستويات وذلك ب   

. املعهد دورات تدريبية تليب احتياجات اتمع يف جماالت االتصاالت واملالحة والكمبيوتر          
دف هذه الـدورات إيل إضـافة معـارف         . يتم القبول يف هذه الدورات دون شروط      

يعقد املعهد ندوات تثقيفية ومعارض     كما  . ومهارات جديدة للمشاركني بناًء علي رغبتهم     
  . ختصصية إلطالع اتمعه علي أمهية الدور الذي يضطلع به املعهد

  :تطويــر الربامـــج -٣

يعترب املعهد من املعاهد التخصصية اليت جتد صعوبة يف إجياد الكتـب واملـذكرات              
.  يف املعهـد   املصممة لتتناسب مع طبيعة االحتياجات اخلاصة بربامج املقررات التدريبيـة         

واملذكرات يتم داخل املعهد من قبل أعضاء هيئة التدريب مـن           لذلك فان إعداد املناهج     
عملية اإلعداد هذه تتم وفق خطة منتظمة إلعـداد         . خالل االستعانة باملراجع املتخصصة   

مهام هذه  . هلذا الغرض وتطوير الربامج حتت إشراف وحدة تطوير الربامج اليت مت إنشاؤها           
تتمثل يف وضع أسس التطوير وتوحيد اإلجراءات واإلشراف ومتابعة اإلجراءات          الوحدة  

  .املتعلقة بتطوير أي برنامج خالل مدة زمنية حمددة
  :التدريب أثنـــاء اخلدمــة -٤

يعترب التدريب أثناء اخلدمة هو النشاط الرئيسي الثاين الذي يقوم به املعهـد بعـد               
ويكون دور املعهد يف    . در الفنيني ومساعدي الفنيني   التدريب النظامي املتمثل يف إعداد كوا     

هذا النشاط هو إعادة تأهيل موظفي الدولة أو تطـوير أدائهـم أو حتـديث معلومـام              
ومهارام املهنية نظراً للتغريات والتطورات اهلائلة يف جماالت االتـصاالت والكمبيـوتر            

امج بالتنسيق مع مركز التـدريب      ويقوم املعهد بإعداد خطة سنوية ملثل هذه الرب       . واملالحة
هيئة علـي وزارات ومؤسـسات      ة لل اخلطة السنوي أثناء اخلدمة باهليئة والذي يقوم بتوزيع       

الدولة باإلضافة إيل طرح دورات آخري عند طلبها من قبل مؤسسات الدولة املختلفـة              
كمـا قلنـا   وبذلك جند أن املعهد يقوم بدور كبري يف إعداد خرجيني . خالل العام التدرييب  

  .قادرين علي اللحاق بركب سوق العمل وحتقيق متطلبات سوق العمل الكوييت
فقد قام املعهد لتحقيق األهداف السابق ذكرها بإنشاء عدة أقسام للعمـل علـي              
حتقيق الغاية اليت أنشيء من أجلها ودف األقسام العلمية العامة إيل تزويد منتسبني املعهد              
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 - ١٧٢ -

كمـا  . م مهارات أساسية بإعتبارها مدخالً للربامج التخصصية      بقاعدة معرفية وإيل إكسا   
  .تتكفل هذه األقسام بربامج الفصل التمهيدي

  :األقسام العامــة: أوالً
 :قسم الكهربـــاء وااللكترونيات •

  :قسم املواد العامة

  :يضم قسم املواد العامة املواد العلمية الثالث التالية
ها من أجل تزويد املتدربني باألسس واملفـاهيم        اليت يتم تدريس  : مادة الرياضيات  -

  .والقوانني الرياضية األساسية اليت تتطلبها التخصصات املختلفة
اليت تعرض كيفية التعامل بني اإلدارات واجلمهور باختالف        : مادة العالقات العامة   -

مستوياته من خالل تقدمي األسس العلمية للمـدخالت النفـسية واالجتماعيـة،     
 .يل طرق االستخدام األمثل لوسائل االتصال االنسانيةباإلضافة إ

اليت تدرس دف تعريف املتدرب بالدول من حيـث الظـروف           : مادة اجلغرافيا  -
االقتصادية واالجتماعية، وجتديد مواقعها اجلغرافية وكيفية حساب فروق الـزمن          

 .بني الدول
 :قسم املواد األساسية •

لرئيسية يف املعهد حيث يقوم مبهمـة تزويـد         يعترب هذا القسم من األقسام املهمة وا      
باملعارف األساسية واملهارات األولية الالزمة     الفنيني  امللتحقني بدورات الفنيني ومساعدي     

هذه املعارف واملهارات تتمثـل يف      . التخصصيةلتخصصام قبل البدء يف دراسة املقررات       
هلندسـي والورشـة واللحـام      مواد الكهرباء وااللكترونيات والدوائر الرقمية والرسم ا      

  .ومباديء االتصاالت
 :قسم اللغة االجنليزيــة •

يشتمل علي املناهج اخلاصة مبادة اللغة االجنليزية من قواعد وحمادثة وكتابة، والـيت             
كما يشتمل علي   . يتم تدريسها بشكل تراكمي منذ الفصل التمهيدي حيت فصل التخرج         

يا للتدريب علي سالمة نطق احلروف وطالقـة        خمترب لغة مزود بأحدث الوسائل التكنولوج     
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 - ١٧٣ -

ويقوم القسم بتدريس منهج اللغة االجنليزية العامـة        . احملادثة وكفاءة االستيعاب السماعي   
  .باإلضافة إيل املفردات العلمية الفنية اليت متثل احملتوي العلمي لألقسام التخصصية

الرياضـيات واللغـة    ومت إقرار الفصل التمهيدي ليكون القاعدة املعرفية لعلـوم          
. ولكون اللغة االجنليزية هي لغة التـدريس يف املعهـد         . االجنليزية ملعظم ختصصات املعهد   

ولكون غالبية التخصصات العلمية تتطلب مستوي معني ملادة الرياضيات وتطبيقاا، فإنه           
 أسبوعاً يـسبق الفـصول      ١٤يتم إحلاق مجيع املقبولني يف املعهد بفصل متهيدي يستغرق          

حمادثـة وكتابـة    (لتدريبية التخصصية، يشتمل علي تدريس مادة اللغة االجنليزية العامة          ا
ويشترط اجتياز مجيع مـواد الفـصول       . ، ومادة الرياضايات وتطبيقاا   )وقراءة واستماع 

  .التمهيدي بنجاح ليتم توزيع املتدربني علي األقسام العلمية التخصصية
 ختصصية يتم توزيع املتـدربني عليهـا بعـد         يشتمل املعهد علي أربعة أقسام علمية     

إجتياز الفصل التمهدي بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل مـن خـالل التنـسيق               
األقسام األربعة التخصصية تغطي كافة ختصصات املعهـد يف خمتلـف جمـاالت             . املسبق

  .قطاعات الدولة
 عنـد   حيتوي كل قسم علي عدة برامج ختصصية تقام بشكل منتظم وآخري تقـام            

وتتبع األقسام العلمية نظام التـدريب النظـري والعملـي          . طلبها من قبل سوق العمل    
  .وامليداين بنسب مدروسة كفيلة بتحقيق معرفة علمية وافية وبضمان كفاءة املهارة العملية

تصمم املناهج العلمية للتخصصات املختلفة بشكل يليب متطلبات سـوق العمـل            
بتطوير وحتديث مستوي خدماته وانتاجيـه مـن خـالل          احمللي الذي يقوم بشكل دائم      

استيعاب أحدث التطورات التكنولوجية، األمر الذي يتطلب عمليـة حتـديث وتطـوير             
  .مستمرة للمناهج السائدة

  :هذه األقسام التخصصية هي
  . قسم املالحة-     . قسم الكمبيوتر-   .  قسم السنتراالت-    . قسم التراسل-
  : قسم التراسل-١

ترب قسم التراسل من األقسام التخصصية اهلامة ملا يقوم به مـن مهـام تدريبيـة                يع
ويقـوم القـسم    . وتأهيلية للكوادر الوطنية يف جماالت األتصاالت والشبكات الالسلكية       

بتنفيذ العديد من املهام والربامج التدريبية من خالل العديد من القرارات املتنوعـة الـيت               
كما يقـوم   . املتسارع مبا يليب احتياجات سوق العمل املتنوعة      تناسب التطور التكنولوجي    

القسم برفع مستوي موظفي اهليئات والوزارات املختلفة واليت تعمل يف جمال االتـصاالت             
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 - ١٧٤ -

والشبكات الالسلكية من خالل دورات تنشيطية خاصة بالتعاون مع مركز التدريب أثناء            
ودة من خالل املراجعة اإلدارية والتطـوير       ودائماً يلتزم قسم التراسل مبعايري اجل     . اخلدمة

املستمر للمقررات والربامج واالختبارات مبا يتوافق مع ساسية وإجراءات ضمان اجلـودة    
  .باملعهد

يواكب القسم أحدث التطورات السريعة يف جمال االتـصاالت فقـط مت مـؤخراً              
ي يوفر فنيني   الذ) ختصص فين الشبكات الالسلكية   (تصميم وتنفيذ ختصص جديد بالقسم      

من اجلنسني مؤهلني للعمل يف جمال الشبكات الالسلكية يف قطـاعي العمـل احلكـومي               
ومت ختريج أول دفعة من ختصص فين شـبكات السـلكية يف العـام التـدرييب                . واخلاص
  ).دورة بنني ودورة بنات(م بواقع دورتني ٢٠٠٧/٢٠٠٨

  :جماالت عمل خريج قسم التراسل
  . العمل يف القطاع احلكومي أو اخلاصميكن خلريج قسم التراسل

يشمل الوزارات واهليئات واملؤسسات احلكومية ويكون التقدمي       : القطاع احلكومي 
  .عن طريق ديوان اخلدمة املدنية

يشمل مجيع الشركات اخلاصة حيث يكون التقدمي عـن طريـق           : القطاع اخلاص 
  .الشركة أو عن طريق هيئة إعادة هيكلة القوي العاملة

  ). فيفا– الوطنية –زين : ( االتصاالت املتنقلةشركات -
 شـركة  – أيكويت -KOC – KNPC : (البنوك وشركات النفط والبترول -

 ).ناقالت النفط
 – كـوالييت نـت   – صناعات الغـامن  –فاست تلكو : ( الشركات اخلاصة مثل  -

 ).املستقبل

  :املنح الطالبية اخلاصة باملتفوقني للحصول علي درجة البكالوريوس

كن خلرجيي قسم التراسل املتفوقني التقدمي علي بعثة لدراسـة البكـالوريوس يف             مي
إحدي اجلامعات املعتمدة لدي وزارة التعليم العايل خارج الكويت عن طريـق املقاعـد              

  .املخصصة لذلك يف إدارة البعثات باهليئة
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 - ١٧٥ -

  : قسم السنتراالت-٢
  : علي النحو التايليهتم القسم بتقدمي برامج تدريبية يف عدة جماالت حمددة

لتأهيل القوي العاملة الفنية القادرة علي تشغيل وصيانة أنواع خمتلفة من األنظمة             •
 .األلكترونية والرقمية والتبديل

لتأهيل القوي العاملة الفنية القادرة علـي تـشغيل وصـيانة خمتلـف أنـواع                •
PABXS. 

ت االتـصاالت   لتأهيل القوي العاملة الفنية القادرة علي تشغيل وصـيانة معـدا           •
 .املختلفة، مثل الفاكس واهلاتف واالتصال الداخلي

لتأهيل القوي العاملة التقنية قادرة علي تشغيل اهلاتف يف جماالت خمتلفـة مثـل               •
 .املكاملات الدولية ومراكز الطواريء واالنقاذ

 .لتأهيل القوي العاملة التقنية قادرة علي احلفاظ علي املعدات االلكترونية •
  :الحة قسم امل-٣

م وأطلق عليه قسم الدراسات البحرية وهو تـابع         ١٩٧٦تأسس قسم املالحة عام     
أخذ علـي عاتقـه   ملعهد االتصاالت السلكية والالسلكية آنذاك، ومنذ إنشاء هذا القسم          
م مت  ١٩٨٦يف عام   . مسئولية إعداد الكوادر الوطنية الفنية املدربة للعمل يف اال البحري         

صاالت السلكية والالسلكية ومعهد املالحة اجلوية يف مركز واحد         دمج كل من معهد االت    
م مت دمج قسم الدراسـات      ١٩٩٣حيمل أسم مركز االتصاالت واملالحة اجلوية ويف عام         

وباسم قسم املالحة حتت مظلة معهد االتصاالت       البحرية وقسم املالحة اجلوية لقسم واحد       
  .واملالحة

  :أهميــة قسم المالحــة

املالحة مبجالية البحري واجلوي احد الدعائم والركائز التدريبية للحركة         يعترب قسم   
املالحية والنشاط املالحي يف دولة الكويت، وهو الشريك االساسي يف مـسمي معهـد              

وعلي درجة من   % ١٠٠االتصاالت واملالحة، حيث يدار القسم بسواعد كويتية وطنية         
  .الكفاءة واملهارة
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 - ١٧٦ -

يوليه القسم ملتدربيه باعتبارهم حمور العملية التدريبية، قام        وانطالقاً من الدور الذي     
القسم بالتعاون مع الكلية البحرية االسترالية وهي احدي الكليـات الرائـدة يف جمـال               
التدريب البحري علي مستوي العامل، وذلك من أجل االعتراف بالتخصـصات البحريـة         

ضل اهللا مت إصدار شهادات من قبـل        اليت يقوم القسم بتقدميها لسوق العمل الكوييت، وبف       
الكلية، حبيث تتوفر الفرص املستقبلية خلرجيي القسم وذلك إلستكمال دراسام من أجل            
احلصول علي شهادة البكالوريوس وعلماً بأن القسم يقيم دورات قصرية يف جمال البحرية             

يئة لـصاحل جهـات     واجلوية بالتعاون مع إدارة خدمة اتمع والتدريب أثناء اخلدمة يف اهل          
فقسم املالحة إذا له عدة ختصصات تساعد علي تعدد         . حكومية ذات طابع حبري وجوي    

  :ختصصات اخلرجيني علي النحو التايل
  :اتصاالت حبرية -١

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              
  :تطوير املهارات املختصة فيما يلي

شارات البحرية، االتصاالت اهلاتفية وبرقيات الراديو لتنفيـذ        استخدام رموز اال   -
  .االتصاالت بني احملطات والسفن البحرية التجارية

استخدام الترددات العالية جداً، والتردد فوق العايل لتنفيذ اخلدمات البحرية وفقاً            -
 .للقانون الدويل

 .GMDSSتشغيل نظام  -
  :قاعدة سفينة متدرب -٢

 لديه القـدرة علـي      من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب     عند االنتهاء بنجاح    
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

  .تشغيل األجهزة املالحية -
 . طن١٥٠قيادة القوارب الساحلية ذات محولة إمجالية  -
 .تطبيق اللوائح الكويتية علي السفن الصغرية -
 .معرفة طرق االنقاذ وأساليب املناورة البحرية -
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 - ١٧٧ -

  :كمصائد أمسا -٣

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

  .االلتزام بأساليب وقوانني صيد االمساك -
 .االلتزام بقوانني التلوث البحري -
 .احملافظة علي االمتثال لقواعد الطريق أثناء تنفيذ أنشطة املالحة البحرية -
  :ريةبيئة حب -٤

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القدرة علـي تطـوير               
  :املهارات املتخصصة فيما يلي

  .التعرف علي املصادر الطبيعية للبيئة البحرية -
 .دراسة التلوث البحري وكيفية السيطرة علي التلوث -
 .التعرف علي كيفية إدارة املناطق الساحلية -
  :إدارة حبرية -٥

ند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              ع
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

  .تنفيذ القوانني الكويتية والدولية يف النقل البحري -
 .اإلشراف علي عمليات مناولة البضائع -
  :تسهيالت املطار -٦

درب لديه القـدرة علـي      عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املت        
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

اإلملام بقواعد األمن والسالمة املتفق عليها يف منظمة الطـريان املـدين الـدويل               -
  .للحفاظ علي سالمة املسافرين داخل مبين املطار

 .إعداد وكتابة التقارير بأنواعها -
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 - ١٧٨ -

ملسافرين ومراقبـة شـركات   اإلملام بأجهزة مبين املطار واليت تقوم بتسهيل أمور ا       -
 .الطريان العاملة باملطار

  :مراقبة جوية -٧

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

اإلملام بقوانني اجلو الدولية ومعرفة املنظمات الدولية للطريان املدين واملعاهـدات            -
  .الدولية

 .ملام باالختصارات والتعريفات اخلاصة بالطريان املدين ومعرفة أنواع الطائراتاإل -
بقوانني املسارات األرضية واجلويـة للطـائرات وقـوانني االرتفاعـات           اإلملام   -

 .والفورقات بني الطائرات وتنظيم حركة اإلقالع واهلبوط
ـ          - ام خبـط سـري     القدرة علي السيطرة ملراقبة احلركة اجلوية وأجواء املطار واإلمل

 .الطريان
  :أرصاد جوية -٨

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

قراءة الرموز اخلاصة بطبع اخلرائط وحتديد خطوط الضغط وحتديد املنخفـضات            -
  .وأسلوب عمل حتديد اجلهات ومراكز املنخفضات

نشرات اجلوية اخلاصة مبطار الكويت وكيفية التمييز بني الظواهر اجلويـة   إعداد ال  -
 .وطرق إدراجها يف األرصاد اجلوية

التعرف علي خواص ومميزات الفصول األربعة يف دولة الكويت والعوامل املؤثرة            -
 .يف الظواهر اجلوية واملناخية

  :معلومات طريان -٩
طالب املتدرب لديه القـدرة علـي       عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون ال       

  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي
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 - ١٧٩ -

اإلملام بقواعد األمن والسالمة املتفق عليها يف منظمة الطـريان املـدين الـدويل               -
  .للحفاظ علي سالمة املسافرين

اإلملام بالرسائل املستخدمة يف الفاكس والتلكس ورسائل االتصال والتعريفـات           -
 .يناخلاصة بالطريان املد

 .اإلملام ببعض األجهزة املالحية اخلاصة بالطريان واليت تسهل عملية الطريان -
 .اإلملام خبط سري الطريان -

  :أمن وسالمة مطارات -١٠

عند االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج يكون الطالب املتدرب لديه القـدرة علـي              
  :تطوير املهارات املتخصصة فيما يلي

 للتأكد من تقيد العـاملني بـنظم وقـوانني          مراقبة وتفتيش مجيع ساحات املطار     -
  .السالمة

 .متابعة عقود الصيانة اخلاصة بإنشاءات املطار -
 .تأمني سالمة مواقف الطائرات -
 .مراقبة مجيع املركبات واآلليات بساحة املطار -
 .وضع خطة الطواريء والتحقيق يف احلوادث -
 .التعامل مع العوامل اخلطرة واملواد املشعة -

  :لسـابقــةالـدراســات ا
يكاد يقع اإلمجاع بني القيادات التربوية ووحدات التخطيط يف العامل علـي أمهيـة              

فمـن حيـث النظـرة      . املواءمة بني خمرجات التعليم التطبيقي واحتياجات سوق العمل       
االقتصادية للموضوع فإن هذه املخرجات تؤثر يف النمو االقتصادي للدول عـن طريـق              

عرفة املتقدمة واملهارات الالزمة، ومن املنطق أن هذه املؤسـسات          تأثري اخلرجيني يف نشر امل    
معنية بتزويد اتمع مبا حيتاج إليه من قوي بشرية وما حيتاج إليه من كفايات ومهـارات                

  ).م٢٠١١يوين )(١(االقتصادية للتغلب علي مشكالته 
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نمو وتواجه اتمعات النامية حتديات شرسة يف هـذا اـال ذات العالقـة بـال              
االقتصادي وسوق العمل وانعكاسها علي التعليم اجلامعي باعتبارها املسئولة عن الكوادر           

  .البشرية الالزمة الحتياجات سوق العمل
 –حتدي قوانني منظمة التجارة العامليـة  (ولعل من أبرز هذه التحديات حترير العوملة      

لطلب علـي العمالـة     وحتدي اخلصخصة واليت من شأا أن تؤدي إيل اخنفاض ا         ) اجلات
البـازليت  )(٢(وخاصة احلاصلني علي شهادات ال تتالئم واحتياجـات سـوق العمـل             

وهذا جبانب حتدي الثورة التكنولوجية وتوثيق املعلومات واالتصاالت الـذي          ). م١٩٩٨
علي اتمعات ضرورة مواكبة التغريات التكنولوجية يف العمل واحلياة واسـتيعاب           رض  في

وجتدر اإلشارة هنا بأن كثري من الدول       .  وطويها يف عملية التعليم والتعلم     االنفجار املعرض 
م، Osman١٩٩٣عثمـان   )(٣(العربية واخلليجية تشترك يف هذا النطاق بصفة عامـة          

، Devlinم، وديقـيلني    ١٩٩٢ UNESCOم،يونـسكو   ١٩٨٩ Escwaاسكوا  
  ).Jewsonم ٢٠٠٣وجونسون 

توظيف اهتمام الباحثني يف خمتلف دول      وتستقطب دراسة مدي توافق التعليم مع ال      
 علي وجـه    ، وارتباط التعليم العام بسوق العمل     )مBohlmark٢٠٠٢بوملارك  (العامل  

 أول اخللـل  –ومت رصد ظاهرة عدم املواءمة    ) م١٩٨٢ Asayeghاسانعني  (اخلصوص  
  يف إعداد العمالة الفنية تبعاً حلاجات سوق العمل ومتطلبات التنميـة يف دول عديـدة               –

فورجيـت  ( ، وفرنـسا  )م٢٠٠٣ وزالوه   Greenجـريني   (اململكـة املتحـدة     :منها
Forgeot جانيت ،Ganti وفونـدر  (، )م١٩٩٧Fondeur م، وموليـت  ١٩٩٩
Monllet بوملــارك ( ، والــسويد )م٢٠٠١Bohlmark والواليــات )م٢٠٠٢ ،

ـ (، ويف الربازيـل     )م٢٠٠٠ وزمـالءه    Daleyدايل  (املتحدة األمريكية    ي المربوبولوس
Lambroboulos وأكدت بعض الدراسات أن هذه الظـاهرة منتـشرة         ). م١٩٩٢

وهو ما أثبته دراسـة     ) م١٩٨٠ Lrizarryاريزراي  (أيضاً يف بعض دول العامل الثالث       
  .يف قطر) م٢٠٠٣ (Jewson وجونسون Devlinديفيلني 

 اخلطوات بني خمرجات التعلـيم    "ويف دراسة للدكتور سعود بن عيد العرتي بعنوان         
أظهرت نتيجة الدراسـة احلاجـة إيل زيـادة         " وسوق العمل يف اململكة العربية السعوية     

استجابة مؤسسات التعليم الفين واملهين للتطورات العلمية والتكنولوجية الـيت يتطلبـها            
. سوق العمل دف زيادة التوافق بني التخصصات الدراسية الفنية واحتياجات الـسوق           

ـ        كما أشارت الدراسة إيل نت     م إيل  ٢٠٠٣ام  ائج مسح الطلب للقوي العاملة يف اململكة لع
أن غالبية املنشآت تعاين فجوات يف املهارات، أي أن مستوي املهارة لدي العـاملني غـري        

استهدف التعرف  ) هـ١٤١٤اجلرب  (ويف دارسة آخري قام ا      ). م٢٠٠٩العرتي  (مالئم  
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خريج القوي العاملة الـسعودية     علي واقع االتصاالت بني اجلامعات كمؤسسات معينة لت       
وبني املؤسسات اليت تقوم بتشغيل اخلرجيني، وقد توصلت هذه الدراسة إيل أن املؤسسات             

غـري موجهـه    احلكومية واألهلية اتفقا علي أن توجد مهارات عملية لـدي اخلـرجيني             
الحتياجات الوظائف واألعمال اليت توفرها هذه املؤسسات، كما توصلت أيـضاً إيل أن             

التصال احلايل بني اجلهات احلكومية واألهلية اليت توفر فرص العمل، وبني اجلامعـات ال              ا
  .ميكن التعليم اجلامعي من االرتباط الوثيق بسوق العمل

وهناك دراسات آخري قام ا باحثون من خمتلف البلدان العربية مثل عبـد ايـد      
من املغـرب  ) هـ١٤٢٠(من مسقط، واملنيع    ) م٢٠٠٦(من مصر، وعيسان    ) م٢٠٠٦(

م يف اليمن وأكدت    ٢٠٠٦م عن التعليم اللييب، والعييدي      ٢٠٠٧العريب، ودراسة احلوت    
وأما الدراسات اليت أجريت يف     . مجيع هذه الدراسات علي عدم مواءمة أو قلة املوائمة بني         

 بني خمرجات التطبيق ومتطلبات سوق      Gapالكويت فمعظمها مؤيدة وجود هذه الفجوة       
وقد أكـدت دراسـة     . اء حيث الكم العددي أو الكيف النوعي للمخرجات       العمل سو 

 علي كفاءة التعليم التطبيقـي والتـدريب يف إعـداد           )م١٩٩٧(الدكتور محود املضف    
وتعمـل  "اخلرجيني واالستجابة ملتطلبات سوق العمل يف دولة الكويت، ويقول يف دراسته            

توسطة املاهرة لسد احتياجات، ومتطلبـات      اهليئة طبقاً لسند انشائها علي إعداد العمالة امل       
ورغم كثافة اهودات، ظهرت بوادر النقص يف القوي العاملة علـي مـستوي             . التنمية

ويف دراسـة   . الدنيا من التأهيل املهين أو الرقي مع خلل يف التوازن البنية التحتية بالسوق            
تعلـق بطلبـة كليـة    يف هذا اال فيمـا ي ) م٢٠١٠(يعقوب الرفاعي . آخري قام ا د  

الدراسات التجارية، أظهرت النتيجة بأن املتوسط العام جلودة خـريج البنـوك حـوايل              
، وخرجيي التـأمني واحملاسـبة      %٦٤، وخريج اإلدارة    %٧٠، واحلاسب اآليل    %٧٢
أما املتوسط العام جلودة خرجيـي كليـات الدراسـات          . علي التوايل % ٦٠و  % ٦٤

م توافق واضح بني متطلبات سوق العمـل ومـستوي          مما يعين عد  % ٦٧التجارية بنني   
  .خرجيي كلية الدراسات التجارية يف اهليئة بالنسبة للتخصصات املذكورة

يف دراستني خمتلفتني   ) م٢٠٠٦(العوضي، والفقي ومحزة    ) م٢٠٠١(ويشيد العتييب   
ت إيل أن أهم التحديات اليت تواجه سياسة التكنولوجيا يف البالد هي عدم توافق خمرجـا              

التعليم واحتياجات سوق العمل وصعوبة حتقيق استراتيجية اإلحالل لبعض التخصـصات           
) م٢٠٠٦(اليت قامت ا وحدة االستشارات اخلاصة جبامعـة الكويـت   كما أن الدراسة    

حول هذا املوضوع قد توصلت إيل عدة نتائج مهمة منها إن أهـم معيـار للتوظيـف يف            
هارات، املطلوبة يف الطلبة، كما أشارت الدراسة إيل        القطاع اخلاص هو معيار الكفاءة وامل     

املعايري يف  كل  توافق  وجود فجوة حقيقية بني أمهية معايري التوظيف يف سوق العمل ومدي            
ومرجع ذلـك كمـا     . خرجيي اجلامعات وكليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب       
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سية باحتياجات سـوق العمـل      هو ضعف إرتباط املناهج الدرا    توصلت إليها الدراسات    
  .وغياب القطاع اخلاص عن املشاركة يف تصميم املناهج واملقررات الدراسية

كما بينت الدراسة بوضوح أن خمرجات املؤسسات اجلامعية واملعاهد التطبيقيـة ال            
ترقي ملتطلبات سوق العمل فيما يتعلق باملهارات واملؤهالت اليت ميكـن اعتبارهـا أهـم               

ملية االنتاجية ودراسة آخري قامت ا جامعة الكويـت لدراسـة مـدي         عنصرين يف الع  
مواءمة خمرجات جامعة الكويت من احتياجات سوق العمل أوصيت بنتيجة اسـتراتيجية            
مالئمة لرفع كفاءة املنهج التعليمي باجلامعة بالتعاون مع مؤسسات سوق العمل الكـوييت             

ـ  . د(لكي تتوافق مع احتياجات سوق العمل        وأخـرياً  ) م٢٠١٠اهللا وآخـرون    عادل م
أشارت دراسة ميدانية آخري ملتابعة خرجيي كليات ومعاهد اهليئة يف سـوق العمـل، إيل               
حاجة خرجيي اهليئة إيل دورات تدريبية أثناء اخلدمة كوسيلة لرفع مستواهم املهين بنـسبة              

سيهتم فقط آخر بـأن خرجيـي       % ٥٨مقابل  من أداء مسئويل جهات العمل      % ٨٧,٦
  .ئة مؤهالت للعمل بالقطاع اخلاصاهلي

  :خطة ومنهجيــة البحــث
  :تقسم خطة البحث يف سبع مراحل علي الترتيب هي: خطة البحث  . أ

مرحلة مجع البيانات والدراسات، وحصر مصادر املعلومات وجتميع        : املرحلة األويل 
 حـسب   –ة  االحصائيات اخلاصة باملقبولني واخلرجيني من املعهد العايل لالتصاالت واملالح        

 حـيت ايـة الفـصل التـدرييب األول          ختصص اخلريج ومستوي التأهيل منذ انـشائه      
  .م٢٠١٠/٢٠١١

التحليل االحصائي للمتوسطات ومعامالت االحنراف والثقة للطاقة       : املرحلة الثانية 
االستيعابية ملخرجات املعهد العايل لالتصاالت واملالحة حسب ختصص اخلريج ومـستوي           

  .Prediction معادالت التنبؤ  وبناء–التأهيل 
إعداد أدوات مجع البيانات واالستبيانات لقياس كفاءة االنتاج مـن          : املرحلة الثالثة 

  : خالل استطالعات رأي
  .ألصحاب العمل لقياس معدالت االداء -١
 .للعاملني من اخلرجيني لقياس التناسب والرضا الوظيفي -٢

  .بيانات يف االستوالثباتقياس الصدق : املرحلة الرابعة
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حصر سوق العمل احملتمل والفعلي وحتديـد وسـائل االتـصال           : املرحلة اخلامسة 
  . Target Audienceباجلمهور املستهدف 

توزيع االستبيانات واسـتزادها وحتليـل نتائجهـا واسـتنباط          : املرحلة السادسة 
  .املؤشرات

 وتقدمي   قياس العرض والطلب للقوي العاملة     Modelبناء منوذج   : املرحلة السابعة 
  .التوصيات وإعداد التقرير اخلتامي للبحث ونشره

 :منهجية البحث  .  ب

 لتحليل ودراسة الواقع وبناًء علي      Surreyيتبع البحث أسلوب الدراسة املسحية      
  :التاليةذلك يف منهجية اآلليات علي استخدام االساليب االحصائية 

  .قياس املتوسطات واملعدالت واالحنراف والتشتت -١
 . االرتباط بني املتغرياتقياس معدالت -٢

 . للبياناتBiasحتليل التنبؤ والتحيز  -٣

 . يف العرض والطلب رأسياً عرب السنوات وأفقياً بني التخصصاتTrendحتليل االجتاه  -٤

 .Spssإدخال نتائج االستبيانات يف برنامج  -٥
 .استخالص النتائج واملؤشرات واملقترحات باألرقام واالحصائيات ذات الداللة -٦
 .وصيات واملقترحات باألرقام اإلحصائية ذات الداللةدعم الت -٧

  :الخطة اإلجرائية المرحلية

بناء موراد يف املرحلة األويل من خطة البحث، مث مجع البيانات والدراسات            : المرحل ة األول ي   
وحصر مصادر املعلومات وجتمع االحصاءات اخلاصة ذه املرحلة وبعد ذلك مت التحليـل             

ومعامالت االحنراف والثقة للطاقة االستيعابية ملخرجات املعهـد        االحصائي للمتوسطات   
  .العايل

 حيث  وتبني أن هناك تزايد يف أعداد اخلرجيني من املعهد العايل لالتصاالت واملالحة           
م ١٩٩٢يف سـنة    ٢٥٠ خريج وارتفع العـدد إيل       ١٧٧م فقط عدد    ١٩٨٣أنه يف سنة    
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 - ١٨٤ -

م وكان إمجـايل عـدد      ٢٠١٠خريج سنة   ٨٧٧م و   ٢٠٠٣ خريج يف سنة     ٧٠٠وعدد  
  . خريج١٣١٣٧ –م ٢٠١٠م إيل عام ١٩٨٣اخلرجيني يف الفترة من 

م إيل  ١٩٨٣إن إمجايل عدد خرجيني املعاهد والدورات التدريبية خالل األعوام من           
م، حيث نسبة خرجيني املعهد العايل لالتصاالت واملالحة إيل إمجـايل خـرجيني           ٢٠٠٩عام  

املعاهد والدورات التدريبية الفنية من اهليئة ومبتوسط عام خلرجيني معهد االتصاالت يشكل            
  .من اإلمجايل% ١٠ما نسبه 

  :ت قادمةالتنبؤ إلعداد الطلبة الخریجین خالل خمس سنوا: المرحلة الثانیة

  :من خالل حتليل السالسل الزمنية ألعداد اخلرجيني
FOR CASTING NUMBER OF STUDENT FOR 

NEXT 5 YRS  
٢٠١١  ٨٩٦  
٢٠١٢  ٩٢٥  
٢٠١٣  ٩٥٤  
٢٠١٤  ٩٨٤  

٢٠١٥  ١٠١٣  
م إيل عام   ١٩٨٣من خالل البيانات التارخيية ألعداد اخلرجيني خالل السنوات من          

ؤ بأعداد اخلرجيني للمعهد العايل لالتصاالت واملالحـة        م فقد مت انشاء معادلة للتنب     ٢٠١٠
خالل اخلمس سنوات القادمة وهي مبنية يف اجلدول أدناه والذي يبني إن العدد املتوقع يف               

م علـي   ٢٠١٥ خريج لعام    ١٠١٣ خريج و  ٩٥٤م عدد   ٢٠١٣جيني يف عام    أعداد اخلر 
  .التوايل

تبیانات لقیاس كفاءة االنت اج، اس لوب س حب عین ات           إعداد أدوات جمع البیانات واالس    : المرحلة الثالثة 
  :الدراسة

خلرجيـي  " احلصر اجلزئـي  "اعتمد فريق الدراسة يف سحب العينات علي أسلوب         
املعهد يف مواقع العمل املختلفة، وذلك بعد حتديد مواقع عمل هؤالء اخلرجيني عن طريـق               

مع مراعـاة متثيـل     . ومات املدنية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، واهليئة العامة ملعل      
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 - ١٨٥ -

 خـريج   ٣٠٠غالبية جهات العمل يف العينة اليت مت االتفاق علي أن تكـون يف حـدود                
  .تقريباً من إمجايل اخلرجيني% ٢٠وخرجية أو ما يعادل 

  :عينات الدراسة
صمم الفريق استبيانتني، آحدمها موجه إيل اخلرجيني واآلخر موجـه إيل مـسئويل             

استفاد األعضاء من االستبانات املستخدمة يف دراسات املتابعة السابقة         وقد  . جهات العمل 
وفيما . يف صياغة االدوات اجلديدة ولضمان إجراء مقارنات فيما بعد عرب دراسات املتابعة           

  .يلي وصف دقيق لكل استبانة علي حدة

  :استبانـــة اخلــريـج -١
  :بنداً موزع علي سبع أهداف، علي النحو التايل) ٢٨(وتشمل 

  م  اهلدف  عدد البنود
  ١  مدي مالئمة برنامج إعداد اخلريج ملتطلبات سوق العمل   ٨
  ٢  حاجة اخلريج للتدريب أثناء اخلدمة  ٤
  ٣  مدي ارتباط العمل بالتخصص  ٣
  ٤  الكفاءة العامة للخريج  ٤
  ٥  الرضا الوظيفي   ٤
  ٦   د للعمل يف القطاع اخلاصاالستعدا  ٢
  ٧  يف اختيار التخصصمدي حتقيق رغبة اخلريج   ٣

ومشلت االستبانة أيضاً علي سؤال مفتوح يعطي الفرصة أمام اخلريج لإلدالء بأيـة             
  : باإلضافة إيل قائمة البيانات األولية واليت تشمل... معلومات يريد التعبري عنها 

 – قطـاع العمـل      – املؤهل التدرييب    – التخصص   – فئة العمر    –النوع  / اجلنس
  .املسمي الوظيفي –تاريخ التعيني 
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 - ١٨٦ -

  :استبانة مسئويل جهات العمل -٢
  :بنداً موزعة علي سبعة أهداف، علي النحو التايل) ٢٢(وتشمل 

  م  اهلدف  عدد البنود
  ١  مدي مالئمة برنامج إعداد اخلريج ملتطلبات سوق العمل  ٦
  ٢  حاجة اخلريج للتدريب أثناء اخلدمة  ١
  ٣  مدي ارتباط العمل بالتخصص  ٢
  ٤  عامة للخريج الكفاءة ال  ٤
  ٥  الرضا الوظيفي  ٤
  ٦  االستعداد للعمل يف القطاع اخلاص  ٢
  ٧  مدي حتقيق رغبة اخلريج يف اختيار التخصص  ٣

ومشلت االستبانة أيضاً علي سؤال مفتوح يعطي الفرصة أمام اخلريج لإلدالء بأيـة             
  : واليت تشملباإلضافة إيل قائمة البيانات األولية ... معلومات يريد التعبري عنها 

 – قطـاع العمـل      – املؤهل التدرييب    – التخصص   – فئة العمر    –النوع  / اجلنس
  . مدة اإلشراف علي اخلريج– املسمي الوظيفي –تاريخ التعيني 
  .یاس الصدق والثباتق:المرحلة الرابعة

حيث أننا ال منلك مقاييس مطلقة اإلحكام والدقة، وألن األدوات املـستخدمة يف             
.  مرحلة متطورة وليست ائية من مراحل التقريب املتتايل حنو احلقيقة العلمية           القياس متثل 

ونتيجة لعدم التحكم العام يف مواقف القياس اليت تتسرب خالهلا بعض املتغريات الدخيلة             
املؤثرة يف الظاهرة، نتيجة لكل هذا تصبح استجابة املفحوص علي االختبار غري معربة بدقة              

  .لدراسةعن الظاهرة موضوع ا
وألن دراستنا تدخل ضمن قياسات الرأي العام يف برامج معينة وصور االسـتفادة             

فقد رأينا أمهيـة حـساب      : منها، واحلاجة النفسية لتلقي مهارات إضافية يف ميدان العمل        
ثبات بنود االدوات، واليت تكشف بشكل أو بآخر عن الصياغة احملددة والواضحة للبنود             

  . يف موقفني خمتلفنيحبيث ال تفهم بطريقتني
  :هذا، وقد اعتمدنا عدة إجراءات منهجية إللقاء الضوء علي ثبات اآلداتني، هي
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 - ١٨٧ -

 يف دراسـة    – بطريقة إعادة االختبـار      –بلغ معامل ثبات بنود استبانة اخلرجيني        -١
املتابعة السابقة ملستوي الدالة اإلحصائية، علماً بأن االسـتبانة احلاليـة صـورة             

انة السابقة، األمر الذي يدعونا إيل االطمئنان عند اسـتخدام          خمتصرة من االستب  
  .هذه األداة يف دراسات متتالية وينطبق هذا األمر علي استبانة املسئولني

، حيث  "إعادة االختبار "مت حساب الثبات مرة آخري يف الدراسة احلالية بطريقة           -٢
ونوا مـن    خريج وخرجية، روعي يف اختيارهم أن يك       ١٠٠مت حتديد مراكز عمل     

ومت تطبيق االسـتبانة    . خرجيي كليات ومعاهد خمتلفة، ومن قطاعات عمل خمتلفة       
كما مت االجـراء    . يوماً ١٥ – ١٠عليهم مرتني بفاصل زمين بينهما يتراوح بني        

 .مسئوالً ومسئولة) ٣٠(السابق علي عدد 

 ووصلت معامالت االرتباط بني مريت التطبيق إيل مستوي الداللة االحصائية علـي           
  .مستوي مجيع البنود بالنسبة لكل استبانة علي حدة

لكرونبـاخ، ووصـل يف حالـة اسـتبانة         " ألفـا "مت حساب معامـل ثبـات        -٣
وهـي  .  يف حالة استبانة مسئويل جهـات العمـل        ٠,٨٠١،  ٠,٧٩٢اخلرجيني

  .معامالت ثبات مرتفعة ومرضية إيل حد كبري
دوات املـستخدمة   قام فريق البحث بعدة إجراءات للتحقق من صدق اال        : الصدق

  :وأمهها
مت عرض االستبانتني علي ثالثة من اخلرباء يف جمال علم النفس والقياس النفسي،               . أ

ومت استبعاد بعض البنود، وتعديل اآلخـر       . مشفوعة باحملاور املراد الكشف عنها    
  .منها بناًء علي اتفقاق احملكمني

لة علي بعض األسـئلة  مت تصميم بطاقيت مقابلة لكل من املسئولني واخلرجيني مشتم    .  ب
وبعد .  من املسئولني  ١١٥ من اخلرجيني، و   ٢٠٩املتضمنة باالستبانتني، ومت مقابلة     

املقارنة مل جند تناقصاً كبرياً بني أراء اخلرجيني واملسئولني يف كل من االسـتبانة أو               
 .بطاقة املقابلة
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 - ١٨٨ -

  :سياق وإجراءات التطبيق الميداني: المرحلة الخامسة
  :جراءات التالية يف مجع بيانات الدراسة امليدانيةاتبع الفريق اال

 نسخة من استبانة اخلرجيني علي أساس حتديد العينة         ٣٠٠اعتمدت اللجنة طباعة     -١
  .من إمجايل اخلرجيني املشمولني بالدراسة% ٢٠بنسبة 

 نسخة من استبانة مسئويل جهات العمل لتفي        ٢٠٠كما اعتمدت اللجنة طباعة      -٢
 .جودين يف جهات عمل اخلرجينيبأعداد املسئولني املو

  :إجراءات تسجيل البيانات ومراجعتها
  :مت اإلعتماد علي نوعني من السجالت مها

سجالت عمادة القبول والتسجيل، وذلك من أجل احلصول علي بيانات اخلرجيني            •
يف الفترة احملددة للدراسة مثل املعهد، والتخصص واجلنسية، والنوع، وسـنوات           

 .إخل... التخرج 
جالت املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية واهليئة العامة للمعلومات املدنيـة،          س •

وذلك لتحديد مراكز عمل اخلرجيني، حيث أمكننا بعد ذلك تـصنيف اخلـرجيني             
 .حسب جهات عملهم وختصصام

  :ستبانات وتحلیلھاإلتوزیع ا: المرحلة السادسة
 ممثلني التخصـصات املختلفـة      خرجياً وخرجية ) ٢٠٠(اشتملت العينة الفعلية علي     

م ٢٠٠٥من إمجايل أعداد اخلرجيني الكويتني يف الفترة مـن          % ١٦,٥للمعهد مبا يعادل    
هذا باإلضافة إيل عينـة ثالثـة   .  سنة٤٥ وحيت ٢٠م يف املدي العمري من   ٢٠١٠وحيت  

ـ ٩٤وهذا ومتثل عينة اخلرجيني . ممثلة ملسئويل جهات العمل اليت يعمل فيها اخلرجيون       ة  جه
  .عمل خمتلفة بدولة الكويت

مـسئولة، يف املـدي     ٤٠مسئوالً،  ٨٠( مسئوالً   ١٢٠تكونت عينة املسئولني من     
 ١٠٠ منهم من خرجيي اهليئة،      ٢٠،  ) سنة ٥٠ سنة حيت أكثر من      ٣٠العمري من أقل من     

من خرجيي جهات آخري، روعي متثيلهم قدر اإلمكان لقطاعات العمل املختلفـة، ومـن              
ومتثـل عينـة    .  يعمل فيها خرجيونا ملعرفة آرائهم يف أداء هؤالء اخلرجيني         نفس املواقع اليت  

وفيما يلي جدول يوضح توزيـع عينـة        .  جهة عمل خمتلفة بدولة الكويت     ٩٤املسئولني  
  .املسئولني علي قطاعات العمل املختلفة
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 - ١٨٩ -

  .توزيع عينة املسئولني علي قطاعات العمل املختلفة
  مسئولون  مسئوالت  اموع
  عدد  عدد  عدد

  ة واملؤشراتالعين
  قطاعات العمل

  القطاع احلكومي  ٤٥  ١٥  ٥٠
  الدفاع واآلمن  ١٥  -  ١٥
  القطاع النفطي  ٢٠  ٥  ٢٥
  القطاع املشترك  ٥  -  ٥
  القطاع اخلاص  ٢٠  ٥  ٢٥

  :التحليل اإلحصائي
  :تتلخص خطة التحليل االحصائي للبيانات فيما يلي

بول والتسجيل، واملؤسسة العامـة     حتليل مضمون الوثائق اخلاصة بعمادة الق      -١
للتأمينات االجتماعية، واهليئة العامة للمعلومات املدنية، وذلك من أجل حتديد          

  .مواقع عمل اخلرجيني يف سوق العمل
حساب التكرارات والنسب املئوية ألستجابات اخلرجيني علي مستوي البنود          -٢

ـ          ا هـو   مصنفة حسب األهداف، وحسب عديد من املتغريات االساسية كم
 .موضح باجلدول

يوضح العوامل اليت تسهم يف عدم مالئمة خريج املعهد الحتياجات سوق العمـل             
  ).رأي اخلريج(

 %موافق  العوامل
موافق إيل 
حد ما 

% 
ال أدري  %غري موافق 

   املتوسط %

 كانت املقررات التطبيقيـة     -١
ــامج  ــة يف برن والعملي
ــدريب  ــة والت الدراس

 .كافية

٠,٩٠٣ ١,٦٨٧ ٦ ١١ ٢٩ ٥٤ 

 كان التحاقي بالكليـة أو      -٢
املعهد من واقع رغبيت    

 .الشخصية
٠,٥٧٤ ١,٢٧ - ٦ ١٥ ٧٩ 
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــ         العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ١٩٠ -

 %موافق  العوامل
موافق إيل 
حد ما 

% 
ال أدري  %غري موافق 

   املتوسط %

 عملي مرتبط بتخصـصي     -٣
 .الذي درسته باهليئة

١,٠٨٥ ١,٩٧٨ ١٣ ١٧ ٢٤ ٤٦ 

 أنا راضي عن وظـيفيت      -٤
 .احلالية

١,٠٧٢ ١,٨٥٤ ١٣ ١٢ ٢٣ ٥٢ 

ــدي إســتعداد للعمــل -٥  ل
 بالقطاع اخلاص

٠,٨٧٤ ٢,٣١١ - ٥٨ ١٥ ٢٧ 

 تعتــرب مــدة الدراســة -٦
والتدريب باهليئة كافية   
 التقان مهام وظيفيت

١,٠٨٤ ١,٨٧٥ ١٢ ١٥ ٢١ ٥٢ 

 أتاحت يل جهـة عملـي       -٧
الفرصة حلضور برنامج   

 تدرييب أثناء اخلدمة
٠,٦٩٥ ١,٤٣١ - ١١ ٢١ ٦٨ 

ــن -٨ ــثري م ــسبت الك  اكت
املهارات الالزمة للتعامل 
مــع اآلخــرين أثنــاء 

 .الدراسة

٠,٦٧٢ ١,٥ - ٩ ٣١ ٦٠ 

 تعودت علي حتمل املسئولية     -٩
 أثناء دراسيت

٠,٦٩٣ ١,٣٤١ ٢ ٥ ١٧ ٧٦ 

 مهنيت احلالية تلقي تقديراً     -١٠
 من اتمع

١,٠١ ٢,١٨٤ ١٣ ٢١ ٣٧ ٢٩ 

 تناسبين ظروف العمـل     -١١
 بالقطاع اخلاص

٠,٧٢٤ ٢,٤٤٧ - ٥٨ ٢٩ ١٣ 

 أحرص علـي حـضور      -١٢
الربامج التدريبية أثنـاء    

مة واليت تنظمهـا    اخلد
 اهليئة يف جمال عملي

١,٠٨ ١,٩٧٦ ١٦ ٧ ٣٥ ٤٢ 

28/08/2012 09:14:58 AM 

Page 28 of 43 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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 - ١٩١ -

 %موافق  العوامل
موافق إيل 
حد ما 

% 
ال أدري  %غري موافق 

   املتوسط %

 ساعدتين دراسيت يف تنمية     -١٣
مهـــارايت يف حـــل 
ــاذ   ــشكالت واخت امل

 القرارات 

٠,٨٥٧ ١,٦٤٤ ٤ ١١ ٢٩ ٥٦ 

 عالقيت مـع رؤسـائي      -١٤
 بالعمل جيدة

٠,٢٥ ١,٠٦٥ - - ٧ ٩٣ 

 ساعدتين دراسيت علـي     -١٥
تنمية الرغبة يف حـب     

 العمل
٠,٦٠٨ ١,٣٤ - ٧ ٢٠ ٧٣ 

 فترة التدريب امليـداين     -١٦
كانـــت كافيـــة 
إلكتساب املهـارات   

 الالزمة

١,٠٩٩ ٢,٠٤٥ ١٦ ١٤ ٢٩ ٤١ 

 كانت الدراسة بالتخصص    -١٧
 مناسبة لقدرايت 

٠,٨٣٧ ١,٦٧٤ ٥ ٩ ٣٥ ٥١ 

 أرغب يف حضور بـرامج      -١٨
ــساب  ــة إلكت تدريبي

 مهارات جديدة
٠,٧٨٨ ١,٣٧٢ ٥ ٤ ١٤ ٧٧ 

الوظيفي اخلاص   املسمي   -١٩
يب متفق مع ما أمارسه     

 من أعمال 
١,١٠٤ ٢ ١٢ ٢٤ ١٧ ٤٧ 

 عالقيت مـع زمالئـي      -٢٠
 بالعمل جيدة

٠,٣٦٩ ١,١٥٩ - - ١٦ ٨٤ 

 كان إشراف أعضاء هيئة     -٢١
التــدريس والتــدريب 
علي تـدرييب امليـداين     

 فعاالً

٠,٩٤٨ ١,٦٥٢ ٦ ١٣ ٢٠ ٦١ 
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 - ١٩٢ -

 %موافق  العوامل
موافق إيل 
حد ما 

% 
ال أدري  %غري موافق 

   املتوسط %

 جهة عملي يف حاجـة إيل       -٢٢
 جمال ختصصي

١,١٠٢ ٢,٠٢٣ ١٤ ١٩ ٢٣ ٤٤ 

 اتباع اجلديـد يف جمـال       -٢٣
عملي وأحرص علـي    

 اكتسابه
٠,٩٣٦ ١,٨٢٢ ٧ ١٥ ٣١ ٤٧ 

 اجلهد الـذي أبذلـه يف       -٢٤
عملي يلقـي التقـدير     

 الكايف من رؤسائي
٠,٧٣٤ ١,٤٤٢ ٢ ٧ ٢٣ ٦٨ 

 كان إشـراف مـسئويل      -٢٥
جهات العمـل علـي     

 تدرييب امليداين فعاالً
٠,٨٥٢ ١,٥٦٤ ٥ ٨ ٢٦ ٦١ 

 دراسيت باهليئـة أهلـتين      -٢٦
لتأدية مهـام وظـيفيت     

 بنجاح
١,١٥٩ ٢,١٥٤ ٢١ ١٣ ٢٨ ٣٨ 

 استعني مبذكرايت الدراسية    -٢٧
يف االستفادة منـها يف     
 بعض أمور عملي احلالية

٠,٩٠٦ ٢,١٨٦ ٣ ٤٤ ٢٣ ٣٠ 

 اكتسبت أثناء دراسـيت     -٢٨
باهليئة أمهية اتباع قواعد    
ــسالمة يف  ــن وال األم

 العمل

٠,٦٧ ١,٤٥٢ - ١٠ ٢٦ ٦٤ 

علي ثالثة حماور رئيسية وهي حماور      ) ٣جدول  (ارتكز القسم األول من االستبيان      
احملور األول يلقي ظل علي فتـرة الدراسـة يف          . تتعلق خبرجيي معهد االتصاالت واملالحة    

املعهد واخلربات املكتسبة خالل هذه الفترة، واحملور الثاين يهتم بالرضي الوظيفي وخاصة            
، واحملـور الثالـث ينـاقش       للعمل يف القطاع احلكومي بدل من القطاع اخلاص       بالنسبة  

  .التدريب أثناء العمل وأمهيته للخريج
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 - ١٩٣ -

أما بالنسبة للمحور األول، فهو يشمل الفترة الدراسية وتأثريها علي صقل قدرات            
الكلية التحقوا ب يظهر لنا من خالل االستبيان إن أغلب الطالبة         . اخلرجيني ويأم لوظائفهم  
ويعكس السؤال الثالث شعور األغلبية مـن الطالبـة         %) ٩٤(من واقع رغبة شخصية     

من اخلرجيني  % ٥٢فقد وافق   اخلرجيني بأن فترة الدراسة والتدريب كافية لتهيأم للعمل،         
. الذين ال يعتقدون أن فترة التدريب كافيـة       % ١٥علي أن مدة التدريب كافية خبالف       

 أن فترة التدريب كافية إلكسام املهارات الالزمة للعمـل          من اخلرجيني % ٤١وقد أكد   
ويف نفـس   . من اخلرجيني الذين يعتقدون أم مل يكتسبوا املهارات الالزمة        % ١٤بعكس  

من اخلرجيني أن املقررات التطبيقية كافية إلعداد اخلرجيني لقطـاع          % ٥٤السياق، وافق   
غلبية عن رضا معظـم اخلـرجيني       تؤكد هذه األ  .فقط من الطالبة  % ١١العمل، واعترض   

  .بالفترة الدراسية يف ضوء إعداد املوظفني يف خمتلف التخصصات
ويتفق األغلبية من اخلرجيني أن الدراسة ساعدم يف إكتساب كثرياً من املهـارات             

وهذه النقطة  . فقط من اخلرجيني  % ٩الالزمة للتعامل مع اآلخرين أثناء الدراسة واعترض        
ل الثالث حيث كان السؤال يرتكز علي التخصص الدراسي ومدي تعلقة           جترنا إيل السؤا  

من الطالبة أن هناك صلة وثيقة بني التخـصص الدراسـي   % ١٧بالعمل، فبينما مل يعتقد    
رأت أن هناك عالقة وثيقة بني عملهم وختصـصام يف          %) ٤٩(والعمل، إال أن األغلبية     

أم %) ٧٦(أكد أغلبية الطالبة اخلرجيني     ويف السؤال التاسع    . معهد األتصاالت واملالحة  
  %).٥(تعلموا حتمل املسئولية أثناء فترة الدراسة، ومل يتفق مع هذا الرأي األقلية 

من الطالبة علي عدم رغبتهم يف العمل القطاع اخلاص وعـربوا عـن             % ٥٨أكد  
مـن اخلـرجيني    % ١٢، ويف املقابل أبدي     %)٥٢(رضاهم عن الوظيفة اليت يعملون ا       

. رغبتهم يف العمل بالقطاع اخلـاص     % ٢٧إستيائهم من وظائفهم اليت يشغلوا وأبدي       
  .وقد انقسم املشاركني بني موافق وغري موافق لفكرة تقدير اتمع ملهنهم املوكلة إليهم

حتليل النتائج أن الدراسة يف معهد االتصاالت واملالحة أثرت         وقد أتضح من خالل     
هارات الالزمة حلل املشكالت واختاذ القرارات وهـذا بتأييـد          بشكل إجيايب علي تنمية امل    

وجبانب تلك املهارات، ساعدت الدراسـة     . فقط% ١١من املشاركني واعتراض    % ٥٦
من املشاركني علي تنمية الرغبة يف العمل وحب العمل، إال أن املذكرات            % ٧٣يف نظر   

 يـستعينون مبـذكرام     من الطالبة علي أم ال    % ٤٤الدراسية بدت مهملة حيث أتفق      
أم أحياناً يستعينون مبـذكرام إلجيـاد       % ٣٠الدراسية يف بعض أمور العمل بينما أقر        

  .حلول يف عملهم
مـن املـشاركني علـي أن الدراسـة         % ٥١وأما بالنسبة للتخصص، فقد أتفق      

بالتخصص كانت مناسبة لقدرام، ويبدو تأثري الدراسة يف معهد االتـصاالت واملالحـة             
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 - ١٩٤ -

من املشاركني أم تعلموا كثرياً من قواعد األمن والـسالمة          % ٦٤ضحاً حيث يعتقد    وا
وقد كان للتـدريب    . الذين ال يوافقوم الرأي   من املشاركني   % ١٥أثناء الدراسة مقابل    

من املشاركني علـي    % ٦١امليداين األثر الكبري علي مستوي اآلداء الوظيفي حيث أمجع          
تدريب كان فعاالً ومل يوافق علي ذلـك عـدد قليـل مـن     أن إشراف هيئة التدريس وال 

مـن املـشاركني أن إشـراف       % ٦١باإلضافة إيل ذلك فقد أكد      %). ١٣(املشاركني  
أعـضاء  : مسئويل جهات العمل علي تدريبهم امليداين كان علي األغلب فعاالً من جهتني           

% ٤١إال أن   . هيئة التدريس والتدريب من جهة واملشرفني من جهة العمل من جهة ثانية           
فقـط  % ١٤من املشاركني يعتقدون أن فترة التدريب امليداين غري كافية وخلفهم بالرأي            

مما يعين أن إطالة فترة التدريب امليداين قد تكون يف صاحل اخلريج وتساعد علي التأهيـل                
من املشاركني علي أن الدراسة أهلتهم لتأدية مهام        % ٨فبينما أتفق   . للعمل بصورة أفضل  

وال قد حتتاج   %) ١٣(ئفهم، إال أن الفارق بسيط بينهم وبني من أعترض علي ذلك            وظا
  .هذه النقطة إيل توعية ومناقشة مع اجلهات املسئولة

مـن املـشاركني    % ٧٧ويف حمور التدريب وجمال التدريب خالل العمل، أبدي         
 جديـدة  رغبتهم الشديدة يف حضور برامج تدريبية أثناء مدة اخلدمة إلكتسام مهـارات  

من املشاركني أن جهة عملهم أتاحتهم      % ٦٨وباملقابل، فقد أقر    . تفيدهم يف جمال عملهم   
من املشاركني علي هـذه     % ١١الفرصة حلضور برامج تدريبية أثناء اخلدمة، ومل حيصل         

من املشاركني أم حريصون متاماً علـي حـضور         % ٤٢وبني  . الفرصة من جهة عملهم   
اخلدمة اليت تنظمها اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف جمال          الربامج التدريبية أثناء    

فقط من املشاركني مما يعد فارق كبري بني مـن يأمـل يف حتـسني               % ٧عملهم ومل يوفق    
  .مستواه العملي بالتسجيل يف الدروات التأهيلية والتطويرية اليت تقدمها اهليئة

من املوظفني املشاركني باالستبانة    % ٥٢ أوضح   – حمور العمل    –ويف احملور الثالث    
فقط منهم وقد تعود النسبة الكـبرية مـن         % ١٢أم راضون عن عملهم احلايل بعكس       

املوظفني الراضني عن عملهم أي اتفاق مجيع املشاركني أن عالقتهم مبرؤوسـيهم جيـدة،              
ة أيضاً مما   باإلضافة إيل ذلك، فقد اتفق مجيع املشاركني علي أن عالقام مع زمالئهم جيد            

ومن أسباب الرضا الوظيفي أيضاً تقدير      . يعد من أهم أسباب الرضا الوظيفي علي ما يبدو        
من املشاركني أن اجلهد املبذول من قبلهم يالقـي         % ٦٨الرؤساء يف العمل، وقد أوضح      

إال أن املشاركني ابدوا ترددا واضـحاً يف إجابتـهم          . تقديراً كافياً من رؤسائهم يف العمل     
منهم موافقتـهم واعتـرض     % ٢٩دي تقدير اتمع ملهنتهم احلالية، فقد أجاب        علي م 

وقد تكون هذه النقطة متعلقة بالظروف االجتماعية واملادية اليت يعكسها العمـل   %. ٢٠
  .يف تلك ااالت
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 - ١٩٥ -

من املشاركني يف الدراسة أن املسمي      % ٤٧وعند السؤال عن التخصص، أوضح      
. مـن املـشاركني   % ٢٤ من عمل بينما مل يوافقهم الرأي        الوظيفي يتفق مع ما ميارسونه    

بأم يعتقـدون أن    % ٤٤ إيل جمال ختصصهم، أفاد      وعند سؤاهلم عن حاجة جهة عملهم     
وقد أوضـح   . من املشاركني % ١٩جمال عملهم يف حاجة إيل ختصصهم وخالفهم الرأي         

حيرصون علي  من املشاركني أم حيرصون علي متابعة كل جديد يف جمال العمل و           % ٤٧
أهتمامـاً  %) ٥٨(ومل يبدي معظم املـشاركني      . من املشاركني % ١٥اكتسابه خبالف   

للعمل بالقطاع اخلاص وأبدوا عدم رغبتهم بالعمل بالقطاع اخلاص أو مناسـبة ظـروف              
  .القطاع اخلاص بالنسبة هلم

  أسباب عدم توفر متطلبات سوق العمل يف خرجيي املعهد

سبب مهم  االسباب
 %جداً 

ب سب
مهم حلد 

 %ما 

سبب 
 %متوسط 

سبب 
غري مهم 

 % 

سبب 
غري مهم 
إطالقاً 

% 

 املتوسط

 ٤,٦٢ ١,٠٠ ١,٧ ١٢,٤ ١٧,٣ ٦٧,٦  عدم اإلملام باللغة االجنليزية-١

 ٤,٥ ١,٠٠ ١,١ ١٥,٣ ١٦,٢ ٦٦,٤  عدم اإلملام باحلاسب اآليل-٢

ــات  -٣ ــوفري املعلوم ــدم ت  ع
ــارف  ــل (واملعـ التأهيـ

 )التخصصي
٤,٢ ٣,٤٠ ٨,١ ١١,٩ ١٣,٣ ٦٦,٣ 

 عدم توفري املهارات الفنيـة      -٤
 )التأهيل للمهنة(الالزمة 

٣,٩٨ ٦,٣٠ ٨,٤ ١٦,٦ ١٠,٦ ٥٨,٣ 

 عدم تـوفري القـدرة علـي        -٥
 االبداع االنتاجي

٣,٦ ٤,٠٠ ١٣,٥ ٢٠,٥ ٢٣,٧ ٤٨,٣ 

 عدم الرغبة يف النمو املهـين       -٦
 وتنمية القدرة الذاتية 

٢,٦٨ ٣,٣٠ ٥,٤ ٤٤,٧ ٢٥ ٢١,٦ 

عدم توفري اخلـربة املطلوبـة       -٧
 للمهنة 

٢,٥٧ ٧,٠٠ ١٨,٥ ٣٩,٢ ٢٣,٦ ١١,٧ 
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 - ١٩٦ -

معين لتوفري متطلبات سوق العمل     ) ٤جدول  (وقد كان القسم الثاين من االستبيان       
وقد أبدي أغلب املشاركون موافقتهم علـي       . يف خرجيي معهد االتصاالت واملالحة اجلوية     

من % ٦٧,٧وقد أبدي   . يل قليلة بالنسة للخرجيني   أن اإلملام باللغة األجنليزية واحلاسب اآل     
ممن % ١٢,٤املشاركني موافقتهم أن خرجيني املعهد غري ملمني باللغة االجنليزية ويقابلهم           

منهم أن اخلرجيني ليس لديهم إملـام باحلاسـب         % ٦٦,٤ووافق  . يعتقدون بعكس ذلك  
لي اخلـريج ال  من املشاركني موافقتهم ع  % ٦٦,٣و  % ٥٨,٣وقد أبدي كذلك    . اآليل

التأهيـل  (واملعلومـات واملعـارف     ) التأهيل املهـين  (تتوفر لديه املهارات الفنية الالزمة      
وتبدو احلاجة إيل التركيـز     %. ١١,٩و  % ١٦,٤تباعاً، وخالفهم بالرأي    ) التخصصي

%) ٤٤,٧(إال أن أغلب املـشاركني      . علي هذه املتطلبات بصورة أكرب حلاجة العمل هلا       
 اخلريج الرغبة يف النمو املهين وتنميـة القـدرات الذاتيـة وأعتـرض              يعتقدون أن لدي  

منهم االعتقاد أن اخلرجيني تتوفر لديهم اخلـربة املطلوبـة          % ٣٩,٢، وأبدي   %٢١,٦
مما يوضح أن املعهد يقوم بتأهيل الطلبة من        . وهم األقلية % ١١,٧للمهنة مع عدم موافقة     

مكان حتسني ما يقدمة املعهد للطلبة لتـصبح        ناحية اخلربة والنمو املهين بشكل جيد، وباإل      
  .هذه اجلوانب أفضل بكثري

أراء هيئة التدريس والتدريب يف املعهد مبخرجات املعهد العايل لالتصاالت واملالحة           
  اجلوية

موافق إيل  موافق العبارة م
 حد ما 

غري 
االحنراف  املتوسط ال أدري موافق 

 املعياري

ء خرجيوا اهليئة مؤهلون ألدا    ١
 ٢,٧٧ ١,٠٧٦ - - ٨ ٩٢ وظائفهم بنجاح

٢ 
ــدينا   ــة ل ــوا اهليئ خرجي
منضبطون يف أداء مهامهم    

 الوظيفية
٠,٤٨ ١,٣٠٧ - - ٣١ ٦٩ 

يرتبط ختـصص اخلـريج      ٣
 ١,١٥٥ ٢ ١٥ ١٦ ٢٣ ٤٦ بالعمل الذي يشغله 

خرجيوا اهليئة لدينا راضون     ٤
 ١,١٦٦ ٢,٢٣١ ١٥ ٣١ ١٥ ٣٩ عن وظائفهم

لـون  خرجيوا اهليئـة مؤه    ٥
 ٢,٨٦٩ ٢,٦٩٢ - ٩ ١٣ ٥٥ للعمل يف القطاع اخلاص
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 - ١٩٧ -

موافق إيل  موافق العبارة م
 حد ما 

غري 
االحنراف  املتوسط ال أدري موافق 

 املعياري

٦ 
مدة الدراسة والتـدريب    
باهليئة كانت كافية الرتقاء    

 اخلرجيني إلعماهلم
٠,٤٣٩ ١,٢٣١ - - ٢٣ ٧٧ 

٧ 
الفرص متاحة عندنا أمـام     
خرجيــي اهليئــة حلــضور 
 دورات تدريبية أثناء اخلدمة

٠,٦٣ ١,٣٠٨ - ٨ ١٥ ٧٧ 

٨ 
يئـة  العاملون من خرجيي اهل   

لديهم مهـارات جديـدة     
 للتعامل مع األخرين

٠,٤٨ ١,٣٠٨ - - ٣١ ٦٩ 

٩ 
الوظائف الـيت يـشغلها     
خرجيوا اهليئة تلقي تقـديراً     

 من اتمع
٢,١٩٨ ٢ - ٨ ٢٥ ٦٧ 

ظروف العمل يف القطـاع      ١٠
 ٠,٨٦٩ ١,٦١٥ - ٨ ٣٨ ٥٤ اخلاص تناسب خرجيي اهليئة 

١١ 
حيتاج خرجيوا اهليئة لدورات 

ناء اخلدمة لرفـع    تدريبية أث 
 مستواهم املهين

٠,٨٣٢ ١,٢٣١ - - ٨ ٩٢ 

١٢ 
املسمي الوظيفي خلرجيـي    
اهليئة عندنا مطابق مع مـا      

 ميارسونه من أعمال
٢,١٧٧ ٢,٠٧٧ - ٨ ٣٣ ٥٩ 

١٣ 
موظفونا من خرجيـي اهليئـة      
لديهم مهارات جديدة يف حل     

 املشكالت واختاذ القرارات 
٠,٥١٨٩ ١,٤٦٢ - - ٤٦ ٥٤ 

اهليئة يتعاملون مع   خرجيوا   ١٤
 ٠,٨٧٧ ١,٤٦٢ ٨ - ٢٣ ٦٩ رؤسائهم بتقدير واحترام 

العمل حباجـة إيل بعـض       ١٥
 ٠,٣٧٦ ١,١٥٤ - - ١٥ ٨٥ ختصصات خرجيي اهليئة

ــة  ١٦ ــي اهليئ ــة خرجي عالق
 ٠,٨٧٧ ١,٤٦٢ ٨ - ٢٣ ٦٩ بزمالئهم جيدة
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 - ١٩٨ -

موافق إيل  موافق العبارة م
 حد ما 

غري 
االحنراف  املتوسط ال أدري موافق 

 املعياري

١٧ 
كان إشراف أعضاء هيئيت    
التدريب والتدريس علـي    

 االًالتدريب امليداين فع
٠,٨٣٢ ١,٧٦٩ ٨ - ٥٤ ٣٨ 

١٨ 
ــدنا  ــة عن ــوا اهليئ خرجي
حريصون علي أكتـساب    

 اجلديد يف جمال عملهم 
٠,٥١٨٩ ١,٤٦٢ - - ٤٦ ٥٤ 

١٩ 
هناك فجوة بني املعلومـات   
النظرية اليت ميارسها الطالب 

 والواقع العملي
٢,١٧٥ ٢,٣٠١ ٨ - ٥٠ ٤٢ 

٢٠ 
املقررات التطبيقية والعملية   

ج يف اهليئة   اليت تالقها اخلري  
 كانت كافية

٢,١٥٤ ٢,١٥٤ - ٨ ٤٢ ٥٠ 

٢١ 
موظفونا من خرجيي اهليئـة     
ــل   ــي حتم ــادرون عل ق

 مسئوليات العمل
٠,٨٧٧ ١,٤٦٢ ٨ - ٢٣ ٦٩ 

٢٢ 
خرجيوا اهليئة لـديهم معرفـة     
بقواعد األمن والـسالمة يف     

 العمل
٠,٥١٩ ١,٥٣٩ - - ٥٤ ٤٦ 

س والتدريب باملعهد وخمرجات    وأخر استبانة كانت معنية برأي أعضاء هيئة التدري       
معهد االتصاالت واملالحة اجلوية ومدي قدرا علـي حتقيـق املالئمـة بـني اخلـرجيني                

والقت العبارة األويل والثانيـة املتعلقـة بأهليـة         ). ٥جدول  (واحتياجات سوق العمل    
اخلرجيني الداء وظائفهم بنجاح وانضباطهم يف أداء مهـامهم الوظيفيـة موافقـة مجيـع               

اعتقادهم أن مدة الدراسـة  %) ٧٧(ومن هذا املنطلق اوضح مجيع املشاركني    . شاركنيامل
كانت كافية التقان اخلرجيني ألعماهلم وأن العاملون من خرجيي اهليئة لـديهم مهـارات              

 من اعتقاد مجيع املـشاركني أن اشـراف   – بنظر املشاركني –وتنبع هذه القدرة    . جديدة
 علي التدريب امليداين كان فعاالً، وكذلك إميـان مجيـع           أعضاء هيئة التدريس والتدريب   

وأعرب مجيع املشاركني   . املشاركني أن خرجيوا اهليئة لديهم معرفة بقواعد األمن والسالمة        
وقد أبدي  . أم يرون أن املوظفني من خرجيني اهليئة قادرون علي حتمل مسئووليات العمل           

يقية والعملية اليت تلقاها اخلريج يف اهليئـة        اعتقادهم أن املقررات التطب   %) ٦٩(األغلبية  
  .وتعكس هذه االجابات ثقة اهليئة بأدائها ومنهجها. كانت كافية
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 - ١٩٩ -

من املشاركني أعتقادهم أن ختصص اخلـريج       % ٤٦أما يف جمال العمل، فقد أبدي       
منهم أن ختصـصهم ال يتعلـق مبجـال         % ١٥املرتبط بالعمل الذي يشغله، بينما يعتقد       

من املشاركني أن املسمي الوظيفي خلرجيي اهليئة مطابق مـع مـا            % ٥٩د  ويعتق. عملهم
) تباعـاً % (٦٧و  % ٣٩، إال أن    %)٨( ومل يوافق علي هذا الرأي       ميارسونه من أعمال  

من املشاركني يعتقد أن اخلرجيون راضون عن وظائفهم وأن تلك الوظائف اليت يـشغلها              
من املـشاركني   % ٥٤,٥ضافة إيل ذلك، بني     باإل. خرجيوا اهليئة تلقي تقديراً من اتمع     

 وأن ظروف العمـل بالقطـاع       إميام بأن خرجيوا اهليئة مؤهلون للعمل يف القطاع اخلاص        
مع هذا فقد أبـدي     . من املشاركني % ٨,٥اخلاص يناسب اخلرجيني بينما خالفهم الرأي       

  . اجلميع موافقتهم علي أن سوق العمل حباجة ماسة لتخصصات خرجيي اهليئة
ونظراً ملوافقة مجيع املشاركني علي أن خرجيي اهليئة حباجة إيل دورات تدريبية أثنـاء              
اخلدمة لرفع مستواهم املهين، فإن اجلميع متفقون علي أن هناك فجـوة بـني املعلومـات      

يعتقدون %) ٧٧(وقد أتضح أن األغلبية     . النظرية واليت يدرسها الطالب والواقع العملي     
ويـأيت  . الدورات التدريبية أثناء اخلدمة    اهليئة أمام اخلرجيني حلضور      أن الفرصة متاحة لدي   

خرجيوا معهد االتصاالت واملالحة حريصون علي      هذا مع موافقة مجيع املشاركني علي أن        
  .اكتساب اجلديد يف جمال عملهم

وقد أتفق مجيع املشاركني يف هذا االستبيان أن الدراسة يف املعهد العايل لالتصاالت             
الحة اجلوية قام بتأهيل اخلرجيني من ناحية التعامل مع الزمالء والرؤساء، وذلك مـن              وامل

خالل إبدائهم ملوافقتهم علي أن عالقة اخلرجيني عادة ما تكون جيدة مع زمالئهم وأـم               
تعاملوا مع رؤسائهم بتقدير واحترام وذلك ينبع من قدرم اجليدة علـي التعامـل مـع                

وتبني هذه الردود علي ثقة املسئولني باهليئة       .  علي اختاذ القرار   املشكالت وحلها وقدرم  
  .خلرجيني املعهد العايل لالتصاالت واملالحة اجلوية

 

يوصي أعضاء الفريق إتاحـة     . ملزيد من تنمية االجتاه حنو العمل يف القطاع اخلاص         -١
 مبؤسسات هذا القطاع أثناء فترة التدريب       الفرصة أمام الطلبة واملتدربني لإلحتكاك    

  .امليداين
وإجراء دراسات  . فتح قنوات اتصال فاعلة بني املعهد ومؤسسات القطاع اخلاص         -٢

مشتركة للوقوف علي احتياجات هذا القطاع مع العمالة املدربة وإتاحة الفـرص            
الـيت  أمام مسئويل هذا القطاع للمشاركة يف وضع الربامج الدراسية والتدريبية و          
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 - ٢٠٠ -

حيتاجها هذا القطاع احليوي باإلضافة إيل تكثيـف اللقـاءات للوقـوف علـي              
 .االحتياجات بدقة

تنظيم دورات تدريبية للخرجيني اجلدد أو من هم علي وشك التخرج يف جمـاالت               -٣
 .إخل... االستعالم عن القطاع اخلاص، ودراسات اجلدوي، واملشروعات الصغرية 

تاحة الفرصة خلرجييهـا يف تلبيـة احتياجـام         زيادة التنسيق مع جهات العمل إل      -٤
 : التدريبية أثناء اخلدمة، وخاصة يف بعض الربامج املقترحة مثال

 .طرق البحث وكتابة التقارير •
 .إعداد وكتابة التقارير •
تنمية مهارات التعامل مع ضغوط العمل وكيفية معاجلـة املـشاكل           •

 .الطارئة
 .تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين •

لرصد وحتليل احلالـة    م حلقات نقاشية مع خمتلف قطاعات سوق العمل         تنظي -٥
الراهنة لبعض التخصصات ومدي احتياجات سوق العمـل هلـا، وكـذلك          

  .التعرف علي التخصصات اجلديدة املطلوبة للمشروعات املستقبلية
أعضاء الفريق بأمهية إجراء دراسات ميدانية موسعة ختـصص ملتابعـة           يوصي   -٦

 .عمل وتقومي أدائهم ومدي االستجابات لتخصصامخرجيه يف سوق ال
االستمرار يف دراسات متابعة وتقومي أداء اخلرجيني يف سوق العمل للتعـرف             -٧

علي الصعوبات اليت ميكن أن تواجههم، وإعادة تقومي الـربامج الدراسـية            
والتدريب يف ضوء نتائج هذه الدراسات حيت تتمكن هذه الربامج من حتقيق            

 .جوة منهااألهداف املر
تشكيل جلنة لبحث قضية العمل يف جمال التخصص وعالقتة جبـودة األداء،             -٨

وذلك للوقوف علي حجم اهلدر الناتج عن العمل يف جمـاالت بعيـدة عـن             
 .التخصص

االهتمام بالكتب واملذكرات الدراسية، وإعادة النظر يف تطـوير مـضامينها            -٩
عملي علي اجلانب النظـري  وحتديثها أوال بأول، وتغليب اجلانب التطبيقي وال 
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 - ٢٠١ -

ذه الكتب واملذكرات لتضييق الفجوة بني املعلومـات النظريـة والواقـع            
 .العملي

أشارت نتائج الدراسة احلالية إيل ضرورة مراعاة طبيعة الفروق بني الـذكور             -١٠
واإلناث عند إجراء دراسات املتابعة حيث كشفت الدراسـة عـن فـروق             

وتتفـق  . تالف يف التصورات ويف االحكام    حقيقية بني الفئتني ناجتة عن االخ     
وهذا يدعونا إيل أخذ    . هذه النتيجة مع نتائج الدراسات النفسية واالجتماعية      

 .هذا املتغري يف االعتبار عند صياغة األهداف وبناء االستراتيجيات
ب امليداين والتغلب علي املعوقـات، وإجـراء        إعادة النظر يف برامج التدري     -١١

 جوانب القصور فيه، والعمل علي تفعيـل دوره يف          الدراسات للوقوف علي  
 .حتقيق الرضا الوظيفي

التفكري جبدية يف تنظيم بعض الربامج الدراسية بالكمبيوتر، وتطبيقاته احلديثة           -١٢
وتأكد فاعليته يف عملية التدريب واالستعانة بالتعلم املربمج الذي يسهم بدور           

 .كبري يف زيادة كفاءة عملية التعلم الذايت
ستمرار يف سياسة إشراك الكفاءات الفنية يف سوق العمل بلجان تطـوير            اال -١٣

املناهج والربامج الدراسية واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية يف ااالت         
 .الدراسية املختلفة واالستفادة من خربام يف عمليات التعلم والتدريب

قنيـة والفنيـة    التحديد الدقيق الحتياجات خطط التنمية مـن مهـارات الت          -١٤
مبستوياا املختلفة سواء املتوفرة يف الدولة أو تلك الالزمة هلا مبا يتيح تـوفري              
بيانات كافية عن احتياجات البالد من التخصصات املختلفة وأوليات هـذه           

 .االحتياجات أمام خمططي التعليم التطبيقي والتدريب
ـ               -١٥ ل حبـث   التفكري يف عقد لقاء سنوي مع خرجيي املعهـد وذلـك مـن أج

مشكالم، واحتياجام واالسترشاد مبقترحام، ولتحقيق هذا املقترح ميكن        
 .حتديد يوم لالحتفال باخلرجيني العاملني بالدولة علي مستوي املعهد

)  سنة ١٥ممن مضي علي خترجهم     (التفكري يف وضع آلية ملتابعة خرجيي املعهد         -١٦
ققوه من اجنـازات    للوقوف علي دورهم احلايل يف سوق العمل، وعلي ما ح         

 .خالل الفترة املاضية
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 - ٢٠٢ -

 أمام اخلرجيني للتواصل مع املؤسسة األم، وذلك مـن خـالل            تاحة الفرصة إ -١٧
إصدار نشرة دورية تسمح هلم بالتعبري عن آرائهم ومشكالم ومقترحـام           

 .للنهوض باملعهد وبراجمها
  

  :المراجع والمصادر العربية
جلامعات السعودية الحتياجات سوق    مدي مالئمة خرجيي ا   "يونس، جمدي حممد،     -١

articles\net.aljaliah.www://Http- – مملكة اجلاليـة االلكترونيـة      –" العمل
htm-217-id-show-action.   

 رؤوس  –ية السعودية   التعليم اجلامعي يف اململكة العرب    " البازغي، حممد سليمان،     -٢
 .م١٩٩٨اجلزء األول، وزارة التعليم العايل الرياض، " –مستقبلية 

" اهلواه بني خمرجات التعليم وسوق العمل     "العرتي، سعود بن عيد، عنوان البحث      -٣
 .م١٣/١/٢٠٠٩ –

عالقة التعليم اجلامعي بسوق العمل يف اململكة العربية السعودية         "اجلرب، عبد اهللا،     -٤
 شـئون   عمـادة  –" بعض مسئويل االدارات احلكومية واألهلية    من وجهة نظر    

 .هـ١٤/١٤الرياض . املكتبات، جامعة امللك سعود
دراسة مواءمة خمرجات جامعة الكويت مع احتياجـات       "مال اهللا،عادل وأخرون،     -٥

 جامعة الكويـت    –، مكتب نائب مدير اجلامعة للتخطيط       "سوق العمل الكوييت  
 .م٢٠١٠

دراسة وتقومي خرجيي كليات ومعاهـد اهليئـة العامـة           "املضف، محود وأخرون،   -٦
 اهليئـة   – دراسة ميدانية    –" للتعليم التطبيقي والتدريب يف سوق العمل الكوييت      

 .م٢٠٠٣العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ديسمرب
الدراسة التحليلة لتقديرات وسياسـات     "جامعة الكويت، جمموعة من الباحثني،       -٧

 مقدم إيل برنـامج إعـادة       –"  العمل بدولة الكويت   العرض والطلب من سوق   
هيكلة القوي العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، جامعة الكويت كليـة العلـوم            

 .م٢٠٠٦وحدة االستفسارات االحصائية . اإلدارية
 وحـدة   – كلية العلـوم اإلداريـة، مركـز تنميـة اإلدارة            –جامعة الكويت    -٨

ليلية لتقـديرات وسياسـات العـرض       الدراسة التح "االستشارات االحصائية   
 .م٢٠٠٦ –والطلب يف سوق العمل بدولة الكويت 

.  د – استجابات سوق العمل يف دولة الكويـت         –استراتيجية التعليم التطبيقي     -٩
 .م٢٠١٠ مؤسسة الفكر العريب –يوسف الرفاعي يعقوب السيد 

منـصور،  علي  .  د –دور التعليم الفين واملهين يف حتقيق استجابات سوق العمل           -١٠
 .م٢٠١٠ مؤسسة الفكر العريب – اليمن –وزير التعليم الفين واملهين 
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 - ٢٠٣ -

بالقاسم العباس، البطالة بني خرجيي التخصصات العلمية، املعهد العريب للتخطيط،           -١١
 .م٢٠١٠دولة الكويت 

دراسة مواءمة خمرجات جامعة الكويت مع احتياجات سوق العمـل الكـوييت،             -١٢
 .م٢٠١٠ –جامعة الكويت 

 التعليم العايل وسوق العمل يف الدول العربية، املنطقة العربيـة للتنميـة             خمرجات -١٣
 .م٢٠١١اإلدارية 

 .م٢٠١٠ –سوق العمل ومنظومة املعلومات، املعهد العريب للتخطيط  -١٤
استراتيجية التعليم التطبيقي واستجابات سوق العمل بدولة الكويت ندوة ضمان           -١٥

 .م٢٠٠٧جات سوق العمل، اآلردن جودة التعليم العربية مبا يستجيب مع احتيا
 املنتـدي العـريب     –استراتيجية التعليم التطبيقي واسـتجابات سـوق العمـل           -١٦

 .م٢٠١٠ –الرياض " التدريب املهين واحتياجات سوق العمل"حول
سياسات عامة لربط خمرجات التدريب الـتقين واملهـين         "سيد أمحد، علي أمحد،      -١٧

لندوة القومية حول دور منظمـات      ، ورقة مقدمة إيل ا    "واحتياجات سوق العمل  
أصحاب األعمال من تضيق الفجوة القائمة بني خمرجات التدريب واحتياجـات           

 .م٢٠٠٩ نوفمرب ١١-٩سوق العمل، منظمة العمل العريب، القاهرة من 
". ضمان جودة التعليم العايل يف إطار حاجات اتمع       "العبيدي، سيالن، جربان،     -١٨

ثامن عشر للوزارء املسئولني عن التعلـيم العـايل         ورقة العمل مقدمة للمؤمتر ال    
 .م٢٠٠٩ ديسمرب ١٠-١٦والبحث العلمي من الوطن العريب، بريوت، 

استراتيجية التعليم التطبيقي واحتياجات سوق العمل يف دولـة         " الرفاعي يعقوب  -١٩
ــت ــشور  ". الكوي ــث من ــريب –حب ــر الع ــسة الفك  .م٢٠١٠ مؤس

htm-192\node\org>arabthought.www://Http 
إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسـسة التعلـيم        : "الزنكوي، حممد، جوخيان، أغادير    -٢٠

 .م٢٠٠٩" العايل ومركز املعلومات
، "التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات التنمية      "عيسان، صاحلة عبد اهللا،      -٢١

ة، للورشة االقليمية حول استجابة التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعي       ورقة مقدمة   
 .م٢٠٠٦املنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة، مسقط، 

املنيع، حممد عبد اهللا، توضيح وتقومي العالقة بني منجزات التعليم اجلامعي والتنمية             -٢٢
الشاملة يف اململكة العربية السعودية، ندوة اجلامعة العربية، احملور التربوي املنعقد           

 .هـ١٨/٧/١٤٢٠-٧يف 
، دراسة ميدانيـة    "قانون تنظيم اجلامعات وجودة التعليم    " سعيد،   عبد ايد، حممد   -٢٣

مقدمة للمؤمتر الدويل الثاين لقسم علم النفس جامعـة املينـا، كليـة اآلداب،              
 .م٢٠٠٦

 املنتـدي الـوطين     –" م٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير الدخول اجلامعي    "حممد، عمار،    -٢٤
 .م١٤٢٨ شوال ٢٣للتعليم العايل والبحث العلمي، الرباط، 
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 - ٢٠٤ -
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