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 ملخص الدراسة:

في ضػء التجخبة  القجرة السيارية: دور التجريب التحػيمي في إعادة تشسية الجراسةعشػان 
 .اليابانية وإمكانية االستفادة مشيا في السسمكة العخبية الدعػدية

 العديد السصخودي د. نػرة بشت دمحم بغ عبج
دور التجريب في الشسػ االقترادي  في السقجمة ومذكمة الجراسة الجراسة تتشاول     

لمخاغبيغ في تغييخ  القجرة السياريةودور التجريب التحػيمي في إعادة تشسية  ،واالجتساعي
 ثع أوضحت األىسية واألىجاف. ،تخرراتيع أو وضائفيع

عخفت الجراسة مرصمح التجريب التحػيمي بأنو إعادة تحػيل فئة مؤىمة مدبقًا  وقج    
لػضائف ال يػجج عمييا شمب في السؤسدة أو سػق العسل الحالي لتربح قادرة عمى مسارسة 
ميشة أخخى تتصمبيا السؤسدة أو سػق العسل. ولتحقق الجراسة أىجافيا استخجمت السشيج 

 الػصفي التحميمي.
ىع نتائج الجراسة إن عسميات التخصيط لبخامج التجريب التحػيمي تديع بذكل فعال وكانت أ    

في رفع القجرات العمسية والسيارية لمستجربيغ بسا يخفع مغ قجراتيع عمى مػاجية التحجيات مغ 
 أجل تشسية اجتساعية واقترادية لمسجتسع.
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Abstract 

Title of the study: The role of transformative training in the re-

development of scientific capacity based on the Japanese experience and 

the possibility to benefit from it in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Dr. Noura bint Mohammad bin Abdulaziz Al Matroudi 

The study addressed the role of training in economic and social 

development, and the role of transformative training in the re-

development of the scientific capacity of those who wish to change their 

specializations or jobs in the Introduction and the problem of the study, 

then explained its important and objectives. 

The study defined the term transformative training as: A re-

conversion of a pre-qualified category to jobs that are not required in the 

current institution or labor market to be able to practice another 

profession required by the institution or labor market. The study used the 

descriptive analytical method to achieve its objectives. 

The main results of the study were that the planning processes of 

transformative training programs contribute effectively to raise the 

scientific and skill capacities of trainees, thus raising their abilities to 

meet the challenges for the social and economic development of society. 
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 :املكدمة

ن تشسية السػارد البذخية تعشي زيادة السعارف والسيارات والقجرات مسا يؤثخ برػرة فعالة إ     
كسا يداعج عمى تحقيق حياة أكثخ احتسااًل واستقخارًا مغ الشاحية  ،االقتراديفي تصػيخ الشطام 

وقج ضيخت  ،االجتساعية والثقافية لحلظ إن االىتسام بتشسية السػارد البذخية ىػ مدايخة العرخ
بجءًا بالتعميع االبتجائي  ،عجة وسائل لتشسية السػارد البذخية مغ خالل التخبية الخسسية بالتعميع

عغ شخيق بخامج التجريب السشطسة أو غيخ  ويستج االىتسام ،لتعميع الجامعي والسعاىجإلى ا
 (.2008 ،الخسسية باإلضافة إلى التصػيخ الحاتي )الخشجان

في الشسػ االقترادي والحياة االجتساعية فزاًل عغ دوره في نسػ الثقافة لو دور التجريب و     
أىسية التجريب باعتباره أساس كل تعميع وتصػيخ وتشسية لمعشرخ  والحزارة عامة. وتبخز

 .(7: 2001 ،البذخي ومغ ثع تقجم السجتسع وبشائو )عثسان
التي تديخ بدخعة كبيخة مع التغيخات التعميسية أدى إلى  إن عجم تػافق التغيخات االقترادية    

ما تػفخه السؤسدات  وجػد فجػة بيغ احتياجات قصاعات العسل مغ تخررات معيشة وبيغ
مسا تصمب أن يمعب التجريب دورًا ىامًا  ،التعميسية مغ أيجي عاممة تتػافق مع ىحه التخررات

الحيغ ليذ ليع لجدء مغ الخخيجيغ  القجرة السياريةفي سج ىحه الفجػة عغ شخيق إعادة تشسية 
السعمػمات والسيارات لسجسػعة مغ وإكدابيع عسل أو يعسمػن في تخررات بيا عسالة زائجة 

  (.1999 ،الدالم والقجرات التي تداعجىع عمى شغل وضائف ججيجة )عبج
 :الدراسةمشكلة 

م( أنو في أغمب البجان الشامية يدداد عجد الستخخجيغ في السجاالت 2012يحكخ فميو )     
وعشجما  ،سػق العسل ويقل أو يشجر في السجاالت التي يتصمبيا ،التي ال تتصمبيا القػى العاممة

تتغيخ بخامج التعميع ومقخراتو لتػاكب حخكة السجتسع تكػن متصمبات القػى العاممة وسػق 
 العسل قج تغيخت نتيجة لمتصػر التكشػلػجي السعاصخ الدخيع وتبقى الفجػة قائسة.

( أنو بالخغع 2010) International Iabour Officeويتفق ىحا مع ما أصجره تقخيخ      
أن االستثسار بالتعميع والتجريب تراعج بذكل كبيخ في السشصقة العخبية إال أن مازالت مغ 

وفي الػقت ذاتو  ،تعاني فئة الذباب مغ صعػبات مغ االنتقال مغ التعميع الجامعي إلى العسل
فإن الذخكات تجج صعػبة في الحرػل عمى العجد الكافي مغ السػضفيغ بالسيارات التي 
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إن أعجد القػى العاممة  ،أعساليع أو التكيف مع التكشػلػجيا الحجيثة يحتاجػنيا لتػسيع
 (.  2018 ،القداز وإسساعيلفي مدتكباًل لدػق العسل مازال تحجيًا )

مذكمة تذغيل الخخيجيغ تتفاعل مع  ( إلى أن2010وأشارت دراسة عمي والدوبعي )    
فالتػسع في التعميع العالي  ،سلمعصيات الػاقع التعميسي ومجى استجابتو لستصمبات سػق الع

إضافة إلى أن بخامج التعميع  ،السجتسعات العخبيةلع يتجو لمسجاالت التصبيكية التي تحتاجيا 
لحا نحتاج  ،العالي ال تييئ الخخيجيغ لمسبادرة بالعسل الفخدي واقتحام مجال العسل التقشي

ظ في سػق العسل ألن إليجاد معالجات مغ خالل التجريب التحػيمي لمسداىسة في تسمي
الشيػض بتذغيل الخخيجيغ يعتبخ مغ الزخوريات التي تفخضيا معصيات العػلسة ومتغيخات 

 سػق العسل السعاصخ.
فالتجريب عسمية إندانية تسكغ الفخد مغ مقابمة ىحا التصػر الدخيع السدتسخ الحي يتعخض     

ومغ التكيف الدخيع في عسمو الججيج في حالة انتقال ىحا الفخد مغ عسمو  ،لو سػق العسل
 إلى عسل آخخ.

وبالشطخ لمتجخبة اليابانية حػل ذات السػضػع نخى كيف قفدت اليابان وتصػرت بدخعة     
وأصبحت في وقت قياسي بسراف  ،فائقة بعج االنييار الحي أصابيا خمف الحخب العالسية

فاستصاعت استعادت  ،ركدت عمى رأس السال البذخى واستثسخت فيو قجف ،الجول الستقجمة
قيػتيا والشيزة مغ ججيج عبخ االىتسام بالتعميع وإعادة تجريب عجد مغ أفخادىا لتػفيخ عسالو 

 في عجة مجاالت.
 القجرة السياريةإعادة تشسية في  التحػيمي ودوره وفي ىحا البحث سشتشاول التجريب    

إمكانية االستفادة و  يةتجخبة اليابانالوسشذيخ إلى  ،وضائفيعتخرراتيع أو لمخاغبيغ في تغييخ 
 السسمكة العخبية الدعػدية.مشيا في 

 في التداؤالت التالية:  الجراسةوفي ضػء ما تقجم يسكغ بمػرة مذكمة 
 ؟القجرة السياريةدور التجريب التحػيمي في إعادة تشسية ما  -
 في التجريب التحػيمي؟ يةاليابانتجخبة الما  -
ما إمكانية تفعيل التجريب التحػيمي لحل بعس السذكالت في السسمكة العخبية  -

 الدعػدية؟
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 :الدراسةأيداف 

ىػ التعخف عمى دور التجريب التحػيمي في إعادة تشسية ه الجراسة اليجف الخئيذ ليح     
لمخاغبيغ في تغييخ تخرراتيع أو وضائفيع. ويتفخع مشو مجسػعة أىجاف  القجرة السيارية

 فخعية:
 مغ واقع األدبيات.التجريب التحػيمي  مفيػمالتعخف عمى  -
 .القجرة السياريةالتعخف عمى دور التجريب التحػيمي في إعادة تشسية  -
 في التجريب التحػيمي. يةتجخبة اليابانالالتعخف عمى  -
إمكانية تفعيل التجريب التحػيمي لحل بعس السذكالت في السسمكة التعخف عمى  -

 العخبية الدعػدية. 
 :الدراسةأيمية 

وكيفية إثخاء السكتبة العخبية بالبحػث والجراسات التي تشاولت التجريب التحػيمي  -
تفعيمو لحل مذكالت الخخيجيغ والتحاقيع بدػق العسل نطخًا لسا تذيجه الداحة 

 ارتفاع ندبة البصالة.العخبية مغ 
تػقع أن نتائج ىحه الجراسة ستقجم لمجيات السعشية )وزارة التعميع ووزارة العسل( ي -

ديػلة الرػرة التي يشبغي أن يكػن عمييا واقع تجريب الخخيجيغ في السسمكة ل
 التحاقيع بدػق العسل.

ريب االستفادة مغ بخامج التج كيفيةل قج تديع ىحه الجراسة في تقجيع مقتخحات -
 التحػيمي في السسمكة العخبية الدعػدية لحل بعس السذكالت.

 :الدراسةمصطلحات 

 التدريب التحويلي:

( بأنو: " إعادة تحػيل فئة مؤىمة مدبقًا لػضائف 207: 2012عخفتو اعتجال حجازي )     
ال يػجج عمييا شمب في السؤسدة أو سػق العسل الحالي لتربح قادرة عمى مسارسة ميشة 

 تتصمبيا السؤسدة أو سػق العسل".   أخخى 
إكداب الخخيجيغ ميارات ججيجة ( بأنو: "276: 2010) عمي والدوبعيكسا عخفو      

وإن  ،ومتخررة أبعج وأعسق مغ السيارات التقميجية السكتدبة عغ شخيق التعميع األكاديسي
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لسشافدة واالنخخاط ىحه السيارات تديع في زيادة الكفاءة والفاعمية لمخخيجيغ لتسكيشيع مغ ا
وإزالة عجم التػازن بيغ الصمب في سػق العسل وميارات وقجرات  ،في سػق العسل مغ جية
 الخخيجيغ مغ جية أخخى".

وفي ضػء ما تقجم فإن الجراسة الحالية تعخف التجريب التحػيمي بأنو: إعادة تأىيل األفخاد     
لمكيام ببعس األعسال التي لع يدبق ليع الكيام  لتغييخ مدارىع الػضيفيواكتداب السيارات 

   حدب ما يتصمبو سػق العسل. بيا
 :الكدرة املًارية

ورد في "لدان العخب": يقال: قجر عمى الذيء، أي: ممكو،  ،القجرة تعشي التسّكغ مغ الفعل    
 فيػ قادر.

بأنيا: تسكغ الفخد مغ الكيام باألعسال التي ُتدشج  القجرة السيارية الحالية وتعخف الجراسة   
  .سجالالفي لسيارات الالزمة في ىحا وا والكيع  سجسػعة مغ السعمػماتل واكتدابوإليو 

 :الدراسةمهًج 

وىػ كسا عخفو عػدة  ،ولتحقيق الجراسة أىجافيا سيتع استخجام السشيج الػصفي التحميمي    
لمػصػل إلى  ،التحميل والتفديخ بذكل عمسي مشطع(: "شخيقة مغ شخق 124: 2014)

حيث يعتسج عمى دراسة الطاىخة كسا تػجج في  ،أغخاض محجدة لسذكمة اجتساعية أو إندانية
 ويسكغ أن يعبخ عشيا كيفيًا أ كسيًا". ،وييتع بػصفيا وصفًا دقيقاً  ،الػاقع

 الدراسات الشابكة:

راسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسة   يتشاول ىحا الجدء مغ الجراسة عخض الج        
الحالية، مغ خالل الخجػع إلى العجيج مغ الجراسات العمسية، والبحػث التخبػية السحكسة، 
والبحث في قػاعج السعمػمات الستشػعة، وذلظ لالستفادة مغ نتائجيا في تذخيز الػاقع، 

اسات عخبية ودراسات أجشبية، والبجء مغ حيث انتيى اآلخخون، وتع تقديع الجراسات إلى در 
 كسا تع تختيبيا بجءًا باألقجم فاألحجث، وىي كسا يمي:

 الجراسات العخبية:
( ىجفت إلى تقييع درجة تصبيق كمية اليشجسة 2017دراسة عبيخ القداز وإسساعيل )     

يج بالجامعة اإلسالمية لمتجريب التحػيمي مغ وجية نطخ شمبة الكمية. واستخجمت الجراسة السش
واستخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات مغ شمبة السدتػى الخامذ  ،الػصفي التحميمي
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ومغ أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة: جاءت تقجيخات عيشة الجراسة  بكمية اليشجسة
بجرجة مػافقة متػسصة لكل مغ مجال السيارات السشيجية ومجال ميارات االترال والتػاصل 

بيشسا مػافقة بجرجة كبيخة لكل مغ مجال  ،% عمى التختيب66,91% و 56,6بػزن ندبي 
عمى  68,33% و 68,15السيارات التشطيسية ومجال االتجاىات الشفدية بػزن ندبي 

وىشاك ضعف في تقجيع الكمية اختبار لكياس قجرات الصالب قبل االلتحاق بالكمية أو  ،التختيب
المغة اإلنجميدية والحرػل عمى شيادات لغة دولية  اختيار التخرز واالىتسام بتشسية ميارات

ودعع الكمية لمصالب بسيارات التدػيق الحاتي لمحرػل عمى عسل  TOEFLو IELTS مثل 
كسا يعاني الصالب مغ صعػبة االنتقال مغ الجراسة لدػق  ،عشج مخاشبة الجيات السذغمة

 العسل.
التجريب التحػيمي في الحج مغ بصالة ( ىجفت إلى بيان أثخ 2012دراسة اعتجال حجازي )     

واستخجمت االستبانة  ،السشيج الػصفيواستخجمت الجراسة  ،الخخيجات مغ الكميات العمسية
ومغ أىع الشتائج  ،كأداة لجسع البيانات مغ خخيجات كميات البشات العمسية بجامعة السمظ فيرل

عسميات التخصيط لبخامج التعميع والتجريب تديع بذكل فعال في  التي تػصمت ليا الجراسة: أن
رفع القجرات العمسية والسيارية لمستجربات بسا يخفع مغ قجرتيغ عمى مػاجية تحجيات 

 السدتقبل.
( ىجفت إلى تقجيع رؤية تحميمية لػضع إشار فكخي يحجد 2011دراسة ليا العثيسيغ )و      

جريب في سػق العسل الدعػدي مغ خالل مفيػم التجريب بعس الجػانب الستعمقة بسػضػع الت
واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي  ،التحػيمي الحي تؤكج عميو االتجاىات السعاصخة

ومغ أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة: أن سػق العسل الدعػدي  ،لجسع السعمػمات
يدعى لتغييخ مجال التأىيل الدابق بحاجة إلى نسصي التجريب التحػيمي )السداري( الحي 

و)التشسػي( الحي يدعى لتحجيث وتصػيخ نػعية التأىيل السستمظ سابقًا. وكحلظ أن  ،لمعسالة
سػق العسل الدعػدي يعاني مغ مذكالت يتصمب التعامل معيا األخح بسشيجية التجريب 

 التحػيمي.
تجخبة الدػدان في ( ىجفت إلى تدميط الزػء عمى 2010ودراسة عمي والدوبعي )    

يحث تع  ،التجريب التحػيمي )مذخوع الذيادة التقشي( وانعكاسو عمى تشسية السػارد البذخية
تػضيح مفيػم التجريب التحػيمي وعخض لسخاحل تشفيح السذخوع وأىجافو ومشيجو وآلية 
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ومغ أىع الشتائج التي تػصمت ليا الجراسة: إن التجريب  ،ومكػنات السذخوع ثع التقػيع
( حقق أىجافو في تشسية السػارد البذخية مغ خالل رفع لتحػيمي )مذخوع الذيادة التقشيةا

قجرات الخخيجيغ بإكدابيع السيارات العمسية لتسكيشيع مغ الػلػج في سػق العسل. إن رفع 
القجرات السؤىمة لمسشافدة في سػق العسل الحخ والعسل الػضيفي سيداىع في معالجة مذكمة 

الصمب عمى الخخيجيغ مغ خالل تػفيخ تخررات وميارات ججيجة مصمػبة  عجم التػازن في
  في سػق العسل.

( ىجفت إلى التعخف عمى التجريب العام والتجريب التحػيمي 2008العػض )ودراسة     
وأعقبتيا بعجة  ،قميسية في مجال التجريب التحػيميوالتشسية ثع عخض التجارب العالسية واإل

الخئيدية التي يدتشج  وذكخت أىسية التجريب باعتباره أحج األعسجة ،مفاليع لمتجريب التحػيمي
وعخضت تجخبة التعميع التقشي في  ،عمييا تشفيح الخصط والبخامج وآلية بخنامج التجريب التحػيمي

 التجريب التحػيمي لمخخيجيغ.
 الدراسات األجهبية:

 The(، بعشػان: 2018) Motlokoaa, Sekantsib and Monyolocدراسة     
Impact of Training on Employees, Performance: The Case of 

Banking Sector in Lesotho.  ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجى تأثيخ
التجريب بكافة أشكالو عمى أداء السػضفيغ في قصاع السرارف في دولة ليديتػ، واستخجمت 

وأخحت عيشة شبكية مسثمة مغ مػضفي البشػك في ليديتػ، ة السشيج الػصفي التحميمي، الجراس
ومغ أىع نتائج الجراسة: أن التجريب ال يؤدي فقط إلى زيادة فاعمية أداء السػضفيغ، بل يؤثخ 
إيجابيًا عمى تحفيد السػضفيغ والخضا الػضيفي داخل القصاع السرخفي، كسا أن القصاع 

ػ يدعى إلى تخريز مػارد لتجريب السػضفيغ بذكل مدتسخ لثبػت السرخفي في ليدػت
ججوى التجريب في تغصية الثغخات في السيارات السحجدة لجى العامميغ، ومغ أجل تحديغ 

 ميارات السػضفيغ ومعارفيع وقجراتيع لمتعامل مع الستغيخات السختمفة في القصاع السرخفي.  
 The Impact of Training and(، بعشػان: 2017) Engetouدراسة     

Development on Organizational Performance: National Financial 
Credit Bank Kumba  ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى تأثيخ تجريب السػضفيغ

آثار ىحه البخامج العسمية لمتجريب والتصػيخ ومعخفة  وتصػيخىع عمى األداء التشطيسي لمذخكة،
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واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، ومغ أىع  العامميغ خالل العسل،عمى أداء 
نتائج الجراسة: أن التجريب والتصػيخ ضخورة في كل الذخكات وخرػصًا لمسػضفيغ غيخ السيخة 

وبذكل عام فإن لمتجريب دورًا ممحػضًا في تحديغ مداىسة السػضفيغ بذكل  أو األقل خبخة،
يب السدتخجمة مغ قبل الذخكة في تحديغ األداء الكمي لمذخكة كبيخ بدبب أساليب التجر 

   واألداء التشطيسي عمى حج سػاء، وتحديغ مياراتيع وكفاءتيع خالل العسل.
 بيغ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة: واالختالف أوجة االتفاق

يب التحػيمي ببعس اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في تشاوليا مػضػع التجر      
والحي يحطى بأىسية كبيخة لجى السيتسيغ بتصػيخ  ،الجول العخبية والسسمكة العخبية الدعػدية

 مخخجات التعميع وسػق العسل.
الجراسات الدابقة مغ حيث التعخف عمى دور التجريب التحػيمي  عغىحه الجراسة  اختمفتو     

في ضػء التجخبة اليابانية وإمكانية االستفادة مشيا في  القجرة السياريةفي إعادة تشسية 
      .السسمكة العخبية الدعػدية

 ولإلجابة عغ تداؤالت الجراسة فدتتشاول الجراسة السحاور التالية بالتحميل الكيفي:
 تعريف التدريب :: أواًل: التدريب

"عسمية تعتسج عمى تقجيع فغ الخبخة والسيارة والعمع؛ بيجف تقجيع  :التجريب عبارة عغ    
الخجمة التجريبية لألفخاد والجساعات، داخل السؤسدات االجتساعية والخجمية، وذلظ لتحقيق 
أعمى قجر مغ األداء في مػاجية السعػقات والعكبات التي تػاجو وضائفيع وميشتيع في ضػء 

 (.    13: 1422،الفتاحاستخاتيجية تمظ السؤسدات" )عبج 
( بأنو: "مجسػعة الشذاشات التي تعمع الستجربيغ وتحفدىع، 25: 1421وعخفو الذخيف )    

 وتثخي قيسيع وتختفع بسدتػى تفكيخىع، وتحديغ مياراتيع الكيادية، واألساليب التي يتبعػنيا".
ألفخاد بسجسػعة ( بأنو: " نذاط مخصط ييجف إلى تدويج ا69:  2000وعخفو عبج الباقي )    

 مغ السعمػمات والسيارات التي تؤدي إلى زيادة معجالت أداء األفخاد في العسل".
( التجريب بأنو: "تمظ العسمية السشطسة والسدتسخة والتي 322: 2016وتعخف أماني عدت )    

معارف أو ميارات أو تدعى السشطسة مغ خالليا إلكداب األفخاد العامميغ والسمتحقيغ بالعسل 
 قجرات أو أفكار الزمة ألداء أعسال محجدة، وذلظ بقرج تحقيق أىجاف السشطسة".  
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اجسعت عمى أن التجريب إلحجاث تغيخات في الفخد يا مغ التعخيفات الدابقة نالحظ أن    
في العسل، بيجف  ميارات وخبخات ليدت مػجػدة لجيو لخفع كفاءتو وآداؤهوإكدابو  وتدويجه

 التحديغ والتصػيخ بأساليب العسل داخل السشطسة.
وفي ضػء ما تقجم مغ تعخيفات حػل التجريب، فإن الجراسة الحالية تخى أن التجريب ىػ:     

جيػد مشطسة تيجف إلى تدويج األفخاد بالسعمػمات والسعارف والسيارات مغ أجل تشسية وتصػيخ 
  دائيع. آخبخاتيع و 

 ملشتمر:لتدريب اا

التجريب بذكل عام عبارة عغ عسمية مشطسة ومدتسخة محػرىا الفخد في مجسمو تيجف إلى     
إحجاث تغييخات محجدة سمػكية وفشية وذىشية لسقابمة احتياجات محجدة حالية أو مدتقبمية 

الفخد والعسل الحي يؤديو والسشطسة التي يعسل فييا والسجتسع الكبيخ )العثيسيغ،  يتصمبيا
2011 :427.) 

 أنواع التدريب:

 ( تبعًا لسا يأتي:19: 2002 يسكغ ترشيف التجريب كسا ذكخ )الصعاني،
 التجريب مغ حيث األىجاف. .1
 التجريب مغ حيث السكان والسػقع. .2
 التجريب مغ حيث التػقيت. .3

 وىشا تشقدع األىجاف إلى :، مو حيح األيداف أواًل :
تدويج السعمػمات: أي زيادة قجرة الفخد عمى التفكيخ السبجع والخالق بسا يسكشو مغ  .1

 التكيف مع عسمو، ومػاجية السذكالت، والتغمب عمييا.
التجريب عمى السيارات: وذلظ عغ شخيق رفع مدتػى أداء الفخد عغ شخيق اكدابو  .2

 ، والعسمية السدتحجثة في ميجان عسمو، أو تصػيخىا برػرة مدتسخة.السيارات السعخفية
تكػيغ اتجاىات: تشسية االتجاىات الدميسة لمفخد نحػ تقجيخه لكيسة عسمو، وأىسيتو،  .3

 واآلثار االجتساعية السترمة بو، والستختبة عميو.
التي  التجريب لمتخقية: وذلظ عغ شخيق اعجاد الفخد اعجادًا جيجًا لسسارسة السيسات .4

 يتصمبيا العسل الججيج بإكدابو السعمػمات، والسيارات، واالتجاىات الالزمة. 
 ثانيًا: التدريب مو حيح املكاى واملوقع: وتهكشم إىل:
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ويتسيد بسيدة أساسية وىي أن التجريب يتع وفق : تجريب داخمي )داخل السشطسة( .1
التجريبية جدءًا ال يتجدأ مغ دارة وتحت رقابتيا، ومغ ىشا تربح العسمية تخصيط اإل

الخصة العامة لمسشطسة، كسا يسكغ أن تقػم السشطسة بتػضيف االمكانات البذخية، 
والسادية الستػفخة لجييا لتحقيق أىجاف التجريب، وال يتختب عمى التجريب نفقات 

 إضافية مثل نفقات استئجار القاعات ومكافآت السجربيغ.
اخمي مشيا انحداره في محيط عسل السشطسة، وفي لمتجريب الج الدمبياتوىشاك بعس 

حجود تجارب العامميغ وخبخاتيع ومغ ثع ال يػجج احتسال لمتػصل إلى أفكار ججيجة 
 متشػعة.

ويتسيد بكػنو  البمج أو خارجو(: تجريب خارجي )في مخاكد التجريب الستخررة داخل .2
األفخاد بػجيات نطخ  يتيح آفاق أرحب لتبادل الخبخات، واكتداب السيارات حيث يمتقي

متعجدة، يشتسػن لسجارس وخمفيات مختمفة، وتربح عسمية التجريب بحلظ مكانًا تتخكد 
فيو خبخات العذخات مغ الستجربيغ، باإلضافة إلى أن مخاكد ومؤسدات التجريب تكػن 

 مجيدة بإمكانات ووسائل وتجييدات قج ال تتػفخ داخل السشطسة الػاحجة السعشية.
انعجام أو ضعف  :ومشيا بعس الدمبياتيخمػ التجريب الخارجي مغ ولكغ ال     

رقابة السشطسة عمى التجريب، ومغ ثع يرعب تقييع نتائج التجريب برػرة مػضػعية 
إذ تعتسج عمى التقاريخ التي يعجىا الستجربػن بعج انتياء التجريب والتي ال تخمػ مغ 

في التجريب الخارجي أكثخ مغ التحيد وعجم الجقة وتتحسل السشطسة نفقات إضافية 
التي تتحسميا في التجريب الجاخمي، ومغ الدمبيات أيزًا تخكيده عمى السبادئ العامة 
والشطخيات مغ غيخ االىتسام بحاجات السشطسة الحكيكية كسا أن اختالف مدتػيات 
الستجربيغ وخمفياتيع قج يعيق االندجام السصمػب بيشيع ومغ ثع يرعب تحقيق 

 سخجػة مغ تبادل الخبخات واالستفادة مغ تجارب اآلخخيغ. االىجاف ال
 ثالجًا: التدريب مو حيح التوقيت: ويهكشم إىل:

وييجف إلى إعجاد االفخاد عمسيًا وسمػكيًا عمى نحػ : التجريب قبل االلتحاق بالعسل .1
سميع، وتأىيميع لمكيام باألعسال التي سػف تػكل إلييع عشج التحاقيع بػضائفيع، 
ويصمق عمى ىحا الشػع عجد مغ السدسيات )التجريب اإلعجادي، التػجييي، التعخيفي( 

ل تخررو، ويسكغ إيجاز أىجافو بتدويج الستجرب بالسفاليع االساسية في مجا
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والسيارات السترمة بسجاالت العسل الحي يتع إعجاده لو وتشسية االتجاىات االيجابية 
 لجيو نحػ الػضيفة بذكل عام نحػ مجال عسمو بذكل خاص.

وىػ التجريب الحي يقجم لمعامميغ السػجػديغ بالفعل في : التجريب أثشاء الخجمة .2
الخجمة، بيجف تدويجىع بالسعمػمات، والخبخات السدتججة في مجال عسميع، وصػال 
إلى رفع مدتػى الكفاءة لجييع، ويعج التجريب في أثشاء الخجمة أمخًا ضخوريًا لجسيع 

 مشيا:  ألسباب عجيجةالفئات في السشطسة 
 .تججد وضائف العسل 
 .تججد إجخاءاتو بذكل مدتسخ 
 .استخجام تقشيات حجيثة متصػرة 
ويأخح التجريب أثشاء الخجمة أشكااًل عجة مشيا: التجريب الفخدي، التجريب     

الجساعي، التجريب داخل السشطسة، التجريب خارج السشطسة، التجريب لخفع الكفاءة، 
  وتغييخ االتجاىات.
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 أنواع التدريب

التدريب من حيث 
 التوقيت

قبل االلتحاق 
 بالعمل

التدريب أثناء 
 الخدمة

التدريب من حيث 
 المكان والموقع

داخل  داخلي
 المنظمة

في  خارجي
مراكز تدريب 

 متخصصة

 .داخل البلد

 .خارج البلد

التدريب من حيث 
 األهداف

 تزويد معلومات

تدريب على 
 مهارات

 .تكوين اتجاهات

 .التدريب للترقية
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 أيمية التدريب:

 :( 10-3 :1422 ،عثسان) أىسية التجريب بسا يميتتمخز 
أن التجريب محػر أساسي في تصػيخ وتشسية القػى والسجتسع، وتحقيق الشسػ  -

 االقترادي واالجتساعي.
تديع في تشسية قابمية الستجرب واستعجاده لمجخػل  ،ضخورة لبشاء قػة بذخية مشتجة -

 في مجال السيشة والعسل.
تصػر مجاالت العسل، ومالحقة لمتغيخات الدخيعة في عالع اليػم وحاجات  مػاكبة -

 السجتسع.
 يبعث الثقة في الشفذ اإلندانية عشج شعػرىا بكفاءتيا. -
 تقػية دوافع العامميغ نتيجة لتشسية خمفياتيع وخبخاتيع. -
 تجريب األشخاص عمى التأقمع مع التغيخات الػضيفية. -

 ىسية التالية :األ (2016) ت أماني عدتكسا أضاف
 ،زيادة اإلنتاجية: إن زيادة وصقل ميارات وقجرات األفخاد سيؤدي إلى تحديغ أدائيع -

 .وزيادة انتاجيتيع وبالتالي يدتسخ نسػ السشذأة وتحقق أىجافيا
وزيادة مقجرتيع  ،رفع الخوح السعشػية لألفخاد: وذلظ نتيجة زيادة إلساميع بأبعاد عسميع -

وإعصائيع إحداسًا داخميًا  ،الحي يؤدي إلى االعتداز بأنفديععمى أدائو بشجاح األمخ 
 بأىسيتيع وإرضاء ذاتيع.

 األفخاد لذغل بعس الػضائف األعمى في السدتقبل.التجريب وسيمة إلعجاد وتييئة  -
فديادة السيارة والكفاءة في العسل تؤدي إلى  ،عغ شخيق التجريب يسكغ خفس الشفقات -

 مسا يؤدي إلى اإلقالل مغ تكاليف العسل. ،اإلقالل مغ ندبة األخصاء
مػمات مرجر إلكداب مع كػنو :ألىسية التجريب( 34-31: 1421الذخيف )وأضاف     

لمثقة في مرجر ستيعاب التقشية الحجيثة، و ججيجة، وشخيق لالرتقاء، ومرجر الوميارات 
 الشفذ وقجراتيا وشاقاتيا، وشسػلو لجػانب كثيخة في الحياة.

 التدريب:  أيداف

عجة ( 2: 1405ب في وزارة السعـــــارف )اإلدارة العامة لمتػجيو التخبػي والتجريذكخت        
 :أىجاف لمتجريب أىسيا



 .................................. يف ضوء التجربة الياابنية دور التدريب التحويلي يف إعادة تنمية القدرة املهارية

- 15 - 

 .إعجاد السػضف لتػلي مخكد وضيفي شاغخ ويحتاج شغمو إلى إعجاد أو تجريب خاص -
وتصػيخ البيئة اإلدارية في األجيدة  رفع مدتػى األداء لجى السػضفيغ وتحديغ -

 الحكػمية عغ شخيق نطع أساليب العسل فييا.
 حجيثة.الت التييئة السػضفيغ التباع أسمػب ججيج في العسل أو استعسال اآل -
إعجاد وتجريب أو إعجاد مغ يخاد تػجيييع نحػ جيات عسل ججيجة نتيجة ضخوف  -

 العسل أو السػضفيغ.
 ( األىجاف التالية لمتجريب :2016 ) أماني عدت توأضاف

وتشسية جػانب عجيجة في الفخد رفع مدتػى أداء الفخد عغ شخيق اكتدابو السيارات   -
 وسج الشقز فييا.

 تشسية اتجاىات األفخاد اإليجابية نحػ العسل. -
زيادة قجرة الفخد عمى التفكيخ الشاقج بسا يسكشو مغ التكيف مع عسمو مغ ناحية،   -

 تغمب عمييا مغ ناحية أخخى. ومػاجية مذكالتو وال
 أساليب التدريب:

يقرج بأساليب التجريب ىي الصخيقة )الكيفية( التي يتع مغ خالليا عخض السادة     
 التجريبية.

 (:455 :2008 ،ىشاك عجة عػامل تحجد أسمػب التجريب وىي )لصفي
 .الستجربيغ: يجب مخاعاة أعسار وجشذ والسدتػى التعميسي وخبخات الستجربيغ 
 عجد  ،التدييالت والسػاد الستاحة ،مكان التجريب ،ضخوف التجريب: زمغ التجريب

 الستجربيغ.
 .مػضػع التجريب 
 .السيدات الشدبية لمسجرب 
 التصبيق العسمي/اإليزاحي. ،أساليب العخض: السحاضخة 
 مجسػعات  ،العرف الحىشي ،لعب األدوار ،دراسة الحالة ،أساليب السذاركة: السشاقذات

 األلعاب والقرة غيخ الكاممة. ،الجراما االجتساعية ،السشاقذة
 الديارات السيجانية/الخحالت.  ،السذخوعات ،األنذصة خارج قاعة التجريب: التكميفات 
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 الفرق بني التدريب والتعليم:

 ٕ٘بن فشق ث١ٓ اٌزذس٠ت اٌزؼ١ٍُ ٠ّىٓ رٛض١سٙب ف١ّب ٠ٍٟ: 

 اٌزذس٠ت اٌزؼ١ٍُ ٚخٗ اٌّمبسٔخ

األ٘ذاف ِغ زبخخ اٌفشد رزالءَ  األ٘ذاف

 ٚاٌّدزّغ ثصفخ ػبِخ8

أ٘ذاف سٍٛو١خ ِسذدح ٌزدؼً اٌؼب١ٍِٓ 

 أوثش وفبءح ٚفبػ١ٍخ فٟ ٚظبئف8ُٙ

ِسزٜٛ اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٟ ِسذد رجؼبً  ّسزٜٛ ػب8َاٌ اٌّسزٜٛ

 ٌسبخخ اٌؼًّ اٌفؼ١ٍخ8

 لص١شح8 ط٠ٍٛخ8 اٌّذح

 أسٍٛة األداء ٚاٌّشبسوخ8 أسٍٛة اٌزٍمٟ ٌٍّؼبسف اٌدذ٠ذح8 األسٍٛة

 ِؼبسف ِٚٙبساد8 ِؼبسف ِٚؼٍِٛبد8 اٌّىبست

 (3428 :1111اٌّصذس: )ٌطفٟ،  

 االختالف بني عمليات التدريب التكليدية واملشتحدثة:

 اٌّسزسذثخ اٌزم١ٍذ٠خ

 رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ

رمَٛ إداساد اٌزذس٠ت ثئسسبي اٌمٛائُ ٚإٌششاد  -

رصذس٘ب ِشاوض ٚششوبد اٌزذس٠ت اٌزس٠ٛم١خ اٌزٟ 

اٌّخزٍفخ ٚرشٚج ف١ٙب ٌجشاِدٙب إٌٝ ِخزٍف 

االداساد ٚاأللسبَ ٚرطٍت ِٕٙب رشش١ر ِٓ رشاٖ 

 ٌسضٛس اٌجشاِح8

رمزصش ػ١ٍّخ رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ ػٍٝ  -

ً ٚرٕمصٙب  ثؼض إٌّبرج اٌفضفبضخ اٌّؼذح ِسجمب

اٌّؼب١٠ش اٌى١ّخ ٚاٌّؤششاد راد اٌصٍخ ثجٍٛؽ 

 أل٘ذاف أٚ اٌزش٠ٚح ٌجشاِح رذس٠ج١خ ِسذدح8ا

خٙٛد اٌزذس٠ت ٠زسىُ ف١ٙب ِمذَ اٌخذِخ  -

 اٌزذس٠ج١خ8

اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اإلداس٠خ اٌالصِخ ٌزسذ٠ذ  -

االزز١بخبد اٌدذ٠ذح ِثً اٌزس١ًٍ اٌزٕظ١ّٟ ٚرس١ًٍ 

 اٌفشد ٚرس١ًٍ اٌّٙب8َ

ِٕٙد١خ رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ رؼزّذ ػٍٝ  -

ٌّمبسٔخ ث١ٓ ػٕبصش األداء اٌّخطظ اٌزس١ًٍ ٚا

اٌّسزٙذف ٚث١ٓ ػٕبصش األداء اٌفؼ8ٍٟ ٚرصجر 

 االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ ٟ٘ اٌفدٛح ث١ّٕٙب8

خٙٛد اٌزذس٠ت رزُ ثٕبًء ػٍٝ طٍت ٚزبخخ  -

 ٠سسٙب اٌمبئّْٛ ثبٌؼ8ًّ

 األسب١ٌت

رٙزُ ثبٌّسبضشاد ٚاٌسبالد اٌدبِذح دْٚ  -

اٌمبدسح ػٍٝ إزذاس االٌزفبد إٌٝ اٌؼّبٌخ اٌزو١خ 

اٌزغ١ش8 ٠ٚمزصش ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌشسّٟ اٌزٞ ٠زُ 

 فٟ لبػبد اٌزذس٠ت8

 اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌزٍم8ٟٕ١ -

 اٌّؼٍُ ٠ٕزٙح األسٍٛة اٌفٛل8ٟ -

 

اال٘زّبَ ثبٌّٙبساد ٚاٌسٍٛو١بد اٌّزطٛسح ِٓ  -

اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ٚضغ اٌمشاس ٚاألفشاد ٚأدائُٙ 

رأ١ً٘ اٌؼّبٌخ ٚأسٍٛة رفى١شُ٘ ٚرٌه فٟ إطبس 

اٌزو١خ اٌمبدسح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌّزغ١شاد ٚثّب 

 ٠ٕبست اٌّسزٜٛ اإلداس8ٞ

 وً أشىبي اٌزٛخ١ٗ ٚاٌّسبٔذح ٚاإلششاف8 -

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزذس٠ت ثبٌّشبسوخ ٚاٌّششف ٘ٛ  -

 لبئذ ١ِسش8

 أٔٛاع اٌزذس٠ت

اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌزٞ ٠شوض ػٍٝ إوسبة اٌفشد 

فٟ أداء اٌؼًّ دْٚ  ِٙبساد ١ِىب١ٔى١خ ٠سزخذِٙب

 اٌسؼٟ ٌز١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ أٚ اسزثّبس٘ب8

اٌزذس٠ت اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ اإلثذاع ٚإطالق طبلبد 

اٌزفى١ش ٚاالثزىبس ػٕذ االٔسبْ، ٚر١ّٕخ اٌؼًّ 

 اٌدّبػٟ ٚشسز سٚذ اٌفش٠ك8

 فزشح اٌزذس٠ت

ِسذدح فٟ ألصش ٚلذ رمذ٠ُ خذِبد راد خٛدح  رسذد ِسجمبً دْٚ سثطٙب ثجٍٛؽ اٌدٛدح ٚاٌزىٍفخ8
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 ِّىٓ ٚألً وٍفخ ِّىٕخ8

 اٌزم١١ُ

٠زُ ػٍٝ أسبط اٌزم١١ُ اٌزم١ٍذٞ إٌّفصً ػٓ  -

 ث١ئخ اٌؼًّ ٚرأثش٘ب ثبٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ8

ً ٠ؼزجش اإلٔفبق ػٍٝ اٌزذس٠ت ِٓ  - غبٌجب

 اٌّصشٚفبد اٌّٙذسح اٌزٟ ال رذس ػبئذاً ٍِّٛسب8ً

اٌزم١١ُ ٠زُ ػٍٝ أسبط زسبة اٌؼٛائذ  -

 اٌّسسٛسخ ِب١ٌب8ً

إٌظشح االسزثّبس٠خ ٌٍزذس٠ت، ثّؼٕٝ سثظ اٌؼ١ٍّخ  -

 اٌزذس٠ج١خ ثبٌؼبئذ ػٍٝ االسزثّبس8

 (3.1-312 :1111اٌّصذس : )ٌطفٟ،  

 : E-Learningالتدريب عو بعد 

اعتبار التجريب عغ بعج أحج نتائج االتجاه مغ التقميجية إلى التحجيث في التجريب،  يسكغ    
ويصمق مرصمح التجريب عغ بعج مغ الشاحية العسمية عمى أي عسمية تجريبية تتع بالػسائل 

 االلكتخونية أو عبخ االنتخنت بغس الشطخ عغ السكان والسدافة وربسا التػقيت الدمشي أيزًا.
جريب عغ بعج مغ وضع محتػيات الجورات التجريبية البديصة عمى االنتخنت وصػاًل ويبجأ الت    

 إلى الحرػل عمى درجات الساجدتيخ والجكتػراه عغ بعج مغ خالل االنتخنت.
يتع التجريب باستخجام تكشػلػجيا االنتخنت مغ خالل مشطػمة عالية التقشية تختمف وفقا     

 لشػع التجريب والسؤسدة التجريبية.
ويأخح التجريب عغ بعج أشكااًل متعجدة ويتع بصخق مختمفة، فسغ السسكغ أن يتع عخض     

محتػيات مادة البخنامج التجريبي عمى ىيئة صفحات ويب عمى االنتخنت تحتػي عمى نز 
وصػر وصػت، وقج تتصػر تقشية التجريب عغ بعج إلى ما ىػ أبعج مغ ذلظ حيث يقػم السجرب 

خالل شبكة االنتخنت بالرػت والرػرة واألدوات وتحتاج مثل ىحه  بإلقاء محاضخة كاممة
السحاضخات إلى أجيدة ويب سيخفخ ذات إمكانيات متصػرة ونصاق تخدد بالغ العخض والقػة. 

 (.481: 2007)لصفي، 
 صفات املدرب:

لمسجرب دور كبيخ وأثخ فعال في نجاح البخنامج التجريبي وزيادة فعالية التجريب. فشجاح     
: 1999 ،يغالبخنامج التجريبي أو فذمو يتػقف بجرجة كبيخة عمى السجرب )سييمة عباس وآخخ 

(. فالسجرب ىػ أىع عشرخ مغ عشاصخ نطع التجريب بعج الستجربيغ فيػ يقػم بػضع 120
معجل سخعة العسمية التجريبية ويقػم باإلرشاد والسداعجة لمستجربيغ ويػفخ الخبخة في مادة 

يمعب دورًا ميسًا في تقييع نطع التجريب في أثشاء مخحمة تحقيق صالحية  التجريب، كسا أنو
ترسيع الشطام، وعمى ذلظ فإن جػدة نطام التجريب ككل تعتسج إلى حج كبيخ عمى كفاءة 

 (.445: 1991السجربيغ )وليع تخيدي،
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( عمى أن السجرب ىػ العشرخ األساسي في عسمية التجريب 60: 2001كسا يؤكج )عثسان،    
 ،إلحجاث التغييخات السصمػبة في األفخاد والجساعات وما مغ شظ في أن دوره يتدايج باستسخار

وأصبحت وضيفتو أكثخ تعقيجًا وأىسية بدبب صعػبة تقبل األفخاد والجساعات لتغييخ مفاليسيا 
يتػقف نجاح التجريب عمى السجرب الساىخ الخبيخ القادر عمى تجريب  وأنساط سمػكيا. كسا

األفخاد لعرخ يعتبخ الحي ُيعج فخدًا متػسط القجرات غيخ مشاسب. ولحلظ فالسجرب في ضل الثػرة 
التكشػلػجية والعمسية لع يعج دوره دور مرجر وناقل لمسعخفة بل أصبح دوره مشطسًا ومعجًا 

 التجريب. لطخوف وشخوط وأجػاء وبيئة
 الكفايات والشروط والصفات املطلوب توافريا يف املدرب:

( عجدًا مغ الرفات التي يشبغي تػافخىا في السجرب الشاجح، 347: 1998 أورد )ماىخ،     
 ومشيا :

 السعخفة الكاممة بالسحتػى التجريبي.   -1
 القجرة عمى االستساع إلى الجارسيغ.   -2
اسييغ لمحجيث وإبخاز ردود أفعاليع وآرائيع تجاه السادة السقجمة القجرة عمى تذجيع الجر    -3

 إلييع.
القجرة عمى التداؤالت والتفاعل مع الجارسيغ واإلجابة برػرة بشاءة عمى األسئمة وتػجيو   -4

 الحػار.
 الحيػية والشذاط بسا يسكغ مغ جحب انتباه الستجربيغ.   -5
والسقجرة عمى استخجام األدوات السداعجة في اإللسام بالػسائل التجريبية الحجيثة   -6

 التجريب.
 (:662: 2001)عثسان، ذكخه ومغ صفات السجرب ما 
والقجرة عمى االختيار واالستعجاد لتفشيج اآلراء  ،اإلخالص، واالنفتاح العقمي، والثقة -1

 والتعامل مع صعػبات الػضيفة.
 قجوة لسغ يجربيع. السجرب أن يكػن    -3
 يكػن لجيو القجر الكافي مغ السادة العمسية. أن   -4
 أن يكػن قادرًا عمى نقل وتػصيل السعمػمات والخبخات لمستجربيغ.   -5
 أن يكػن لجيو القجرة عمى التججيج والتصػيخ السدتسخ في مادة التجريب وأساليبو.   -6
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ص التشسية ال تديج أعباءه عمى القجر الحي يحافظ معو عمى فاعميتو ويتيح لو فخ    -7
 الحاتية.

 اإللسام الكامل بأساليب التجريب الحجيثة وشخق استخجاميا.   -8
( عجدًا مغ الذخوط التي يجب أن تتػافخ في السجرب 136: 1417 كسا أورد )ياغي،     

 الكفء، ومشيا :
أن يكػن مقتشعًا تسامًا بأىسية التجريب كعامل أساسي مغ عػامل التشسية، وحخيرًا عمى  -1

 سية السيارات السصمػبة في الستجربيغ.تش
 أن يكػن متحسدًا وميتسًا بالتجريب ومػضػعو عغ رغبة وإيسان شجيج.   -2
 أن يكػن ممسًا بالسادة العمسية التي سيتحجث فييا.   -3
 أن تكػن لجيو الخبخة العسمية والسسارسة الصػيمة.   -4
 التجريب إلى الستجربيغ. أن يكػم مػصاًل جيجًا قادرًا عمى تػصيل رسالة   -5
 أن تكػن لجيو القجرة عمى مػاجية السػاقف أو األسئمة السفاجئة ببخاعة وسخعة.   -6
 أن يكػن تفكيخه مشطسًا وعقمو بارعًا في استحجاث اآلراء في مجال تخررو وتصبيقيا.   -7
بسجال  أن تكػن لجيو الخغبة في متابعة التصػرات العمسية مغ أبحاث ودراسات تتعمق -8

 تخررو في مجال التجريب.
 أن يكػن لجيو شعػر بأىسية الػقت واالستفادة التامة مشو. -11

 لمخاغبيغ في تغييخ وضائفيع القجرة السياريةإعادة تشسية التجريب التحػيمي ودوره في ثانيًا: 
أن يغ بعج البحث واالشالع عمى عجد مغ الكتب والجراسات واألبحاث حػل ىحا السػضػع تب   

نذأة ولحلظ سشتشاول  ،" : " التجريب التحػيميكثيخ مغ السؤلفيغ يصمق عمى إعادة التجريب
  سجاالتو وأىسيتو.نذيخ لو  ،تعخيف التجريب التحػيميو 

 نذأة التجريب التحػيمي:
( أن أول ضيػر لسفيػم إعادة التجريب برػرة رسسية كان في 2011) تحكخ ليا العثيسيغ    

م عمى يج "دي ويت كميشتػن" عشجما أنذأ نػع مغ مجارس التجريب 1809نيػيػرك عام 
 م. 1825السيشي. ثع بجأ في الػاليات الستحجة عام 

خجمة وكانت ىحه السجارس تيجف إلى تدويج "الفاشميغ" بتجريب يسكشيع مغ السذاركة في     
السجتسع بجاًل مغ أن يطمػا عبئًا عميو. ثع تػالى االىتسام بإعادة التجريب خاصة مع انتذار 
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الترشيع والحاجة إلى العسل في السرانع وتعيغ الفالحيغ فييا األمخ الحي تصمب تحػيل 
 مياراتيع إلى تمظ السيارات التي يتصمبيا العسل في السرشع.

م أسيست في ضخورة إعادة تجريب عجد مغ 1917لى عام كسا أن الحخب العالسية األو     
العسال الججد عمى األعسال الحخبية، وبعج انتياء الحخب تع إعادة تجريب عجد مغ األفخاد لتػفيخ 

 عسال في مجال الترشيع خاصة في مجال بخامج إدارة األعسال.
ببخامج إعادة التجريب م بجأت الػاليات األمخيكية الستحجة باالىتسام 1930وفي أواخخ     

لسعالجة مذكمة البصالة ولتػضيف العاشميغ وىكحا تػالى االىتسام بإعادة تجريب العسال 
 والعاشميغ حدب الحاجة والطخوف الصارئة التي يتعخض ليا السجتسع.

 :Training transferتعخيف التجريب التحػيمي 
يل فئة مؤىمة مدبقًا لػضائف ال بأنو: " إعادة تحػ ( 207: 2012عخفتو اعتجال حجازي )    

يػجج عمييا شمب في السؤسدة أو سػق العسل الحالي لتربح قادرة عمى مسارسة ميشة أخخى 
 تتصمبيا السؤسدة أو سػق العسل".   

( بأنو: "السجيػد الحي يبحل بيجف إعادة تذكيل 11: 1423) وعخفتو ليا العثيسيغ     
ويجعميا  ،لسداعجتيا عمى التكيف في مجاالت الحياة السختمفةقجرات القػى العاممة ومياراتيا 

والستغيخات التي تعتخي السيجان في الحاضخ  ،قادرة عمى التعامل مع متغيخات ذاتيا مغ جية
 والسدتقبل مغ جية أخخى". 

نػع مغ أنػاع التجريب يتع مغ خاللو تحػيل األفخاد  ( بأنو: "14: 2005عخفو تػكل )و     
وضيفة معيشة إلى مسارسة وضيفة أخخى تختمف عشيا في نػاحي عجة أو قج مغ مسارسة 

  تختمف عشيا كمية".
( بأنو: "إعصاء األفخاد السادة والتخرز والسيارات التي 27: 1995كسا عخفو السرخي )    

وفي اكدابيع السيارات الججيجة التي  ،تتفق مع رغباتيع في تغييخ مدارىع الػضيفي أو السيشي
  تشقميع إلى وضع أفزل لكدب لقسة العير حدب االحتياجات الفعمية ألماكغ العسل". 

واتفقت عمى إعجاد الفخد لتػلي عسل  ،نالحظ أن جسيع التعخيفات الدابقة محػرىا الفخد     
عادة تغييخ مدار العامميغ أو الكيام بػاجبات وميام ججيجة. فقج ركدت عمى إ ،أو وضيفة ججيجة

 أخخى. ةوتحػيميع إلى وجي
 أمناط التدريب التحويلي:
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 ( وىسا:428: 2011) ىشاك نسصيغ رئيدييغ لمتجريب التحػيمي كسا صشفتيا ليا العثيسيغ    
"الشسط السداري: ُيعشى بإعادة تجريب فئة مغ القػى العاممة السؤىمة مدبقًا لػضائف ال يػجج 

 عمييا شمب في سػق العسل لتربح قادرة عمى مسارسة ميغ يتصمبيا الدػق."
عمى ىحا الشسط: كميات التخبية في السسمكة العخبية الدعػدية  نزخب مثالويسكغ أن     

ولكغ سػق العسل لع في بعس التخررات ؤىالت لسيشة التعميع خخجت عجد مغ السعمسات الس
ُيػجج عجد كافي مغ الػضائف لتذغيميغ، فيشا يأتي دور التجريب التحػيمي بإعادة تأىيميع 

 لدػق العسل سػاًء في الشصاق التخبػي داخل السجرسة أو خارجيا أو في نصاق آخخ.
ر العاممة لتكػن قادرة عمى التعامل مع عرخ "الشسط التشسػي: ُيعشى بإعادة تجريب جسيع الكػاد

ما بعج الرشاعة في إشاره الثقافي الججيج الحي يتصمب تحػل في ترػرات العسالة واتجاىاتيع 
 الػضيفية، وقيع العسل لجييع ومجال اىتساميع وأساليب أدائيع."

ية : بسا حرل في الجامعات حيث تع إدخال التعامالت اإللكتخونضخب مثالويسكغ     
التعامالت الػرقية، ولجأت ىحه الجامعات إلى تجريب مػضفييا عمى الكثيخ مغ واالستغشاء عغ 

ميارات ججيجة لسػاكبة ىحا التصػر في العسل وأعصتيع دورات الستخجام الحاسب اآللي تجريبيًا 
 تحػيميًا في شبيعة وأسمػب العسل.

 التحويلي: التدريبأيداف 

 :(432: 2011 ،)العثيسيغ عجة أىجاف أىسياإن التجريب التحػيمي يحقق 
 إعادة تػزيع العامميغ الحيغ يفقجون وضائفيع. -
 استيعاب الصبقات االجتساعية الجنيا في الػضائف واألوضاع االقترادية الججيجة. -
االرتقاء باالقتراد القػمي إلى الػضع األمثل بسحاولة خفس فتخات البصالة واستثسار  -

 البذخية السعصمة.الصاقات والعقػل 
 مداعجة جسيع السػاششيغ عمى تحقيق تصمعاتيع وإمكانياتيع االقترادية والذخرية. -
 استبجال العسالة األجشبية بعسالة وششية )الدعػدة واإلحالل(. -
 تحػيل العسالة غيخ الساىخة إلى عسالة ماىخة. -
 والعسالة اليجوية إلى عسالة آلية. ،تحػيل العسالة السكتبية إلى عسالة فشية -
إضافة بعس السيارات أو الػضائف إلى فئة أو شخيحة مغ الذخائح الػضيفية )مثل  -

 قيام السخأة ببعس أعسال الجػازات أو السرارف اإلسالمية في قصاع الديجات(.
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 التحويلي التدريبيف  يةاليابانتجربة الثالجًا: 

 ،م1945أن اليابان أصابيا دمار شجيج خالل الحخب العالسية الثانية التي انتيت عام     
أن اليابان استصاعت سشة  غيخ ،مشطسة وكان لجى اليابان حيشئح صشاعة متخمفة غيخ

العالع )بعج الػاليات الستحجة  عمى مدتػى م أن تذغل السخكد االقترادي الثالث 1968
مغ خالل  رأس السال البذخي ظ مغ خالل اعصائيا االستثسار في وذل ،واالتحاد الدػفيتي(

 سار في اآلالت والسعجات والسرانع.ع والتجريب أولػية تدبق االستثيالتعم
ويسيد نطام التعميع العالي في اليابان االعتساد وبرػرة أساسية عمى فكخة التشػع في      

ولعل أحج أبخز جػانب القػى التي  ،السؤسدات التي تعسل عمى تقجيع خجمات العميع العالي
 السيشي لمصالب في كميات متخررةالتجريب التقشي و  التعميعيتستع بيا ذلظ الشطام ىػ تػفيخ 

 سػاء أكان ذلظ في الكميات التقشية أم في الكميات التي تعسل عمى تقجيع التجريب السيشي
Newby Weko, Breneman,Johanneson & Maassen, 39 :2009)). 

السيشي أحج أبخز الجعائع األساسية التي يختكد التجريب ويعتبخ كل مغ التعميع التقشي و      
وعادة ما يمتحق بيسا  ،عمييا نطام التعميع العالي في اليابان وتدتسخ الجراسة بيا لسجة عاميغ

 (.(Ayeni, 2015: 39الصالب بعج إتسام الجراسة في السجارس العميا 
أما عغ السجارس العميا لمتعميع التقشي فقج تع إنذاءىا بقرج تػفيخ التجريب التقشي في      

 Tokyoفعمى سبيل السثال نجج أنو تع إنذاء مجرسة شػكيػ لمسيكانيكا  ،العجيج مغ السجاالت
Mechanics School  ( 1881في عام)باعتبارىا أول مجرسة تع إنذاءىا لخجمة ذلظ  م

تأسيذ تمظ السجرسة بيجف تجريب العامميغ لمعسل في الػرش السختمفة  وقج تع ،الغخض
فقج   Osaka Technical Schoolالخاصة بالسرانع الحجيثة. أما مجرسة أوساكا التقشية 

وكمية كيػتػ لمتكشػلػجيا والتي تع إنذاءىا في عام  ،م( 1879تع إنذاءىا في عام )
( تع 1903ررة الحي تع إصجاره في عام ). وبشاًء عمى مخسػم السجارس الستخم(1902)

ومجرستيغ ُأخختيغ في نفذ العام. أما عغ مجرسة إيكتا  ،افتتاح مجرسة ناغػيا التقشية العميا
 ,Hashinoم( 1910ومجرسة يػنيدوا التقشية العميا فقج بجأ العسل فييا في عام ) ،لمتعجيغ

2012: 29) .)   
ا تعسل في اتداق مع السؤسدات التي تتػلى وفي اليابان نجج أن الذخكات عادة م    

السيشي لزسان أن كافة أصحاب األعسال يتػافخ لجييع التجريب مدؤولية تقجيع التعميع التقشي و 
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ىحا  ،الخخيجيغ السجربيغ الحيغ تع إعجادىع إعجادًا الزمًا لمعسل برػرة فعالة في سػق العسل
 إضافة 

إلى إتاحة الذخكات ألولئظ الصالب الحيغ تخخجػا مغ مؤسدات التعميع التقشي والتجريب السيشي 
 ,Murray)فخصة استخجام األدوات والسعجات الخاصة بيا الكتداب السعارف السباشخة 

Pigulski & Lolov, 2008: 19). 
ريب الفشي م تع إصجار قانػن التج1969في عام ( أنو 42: 1995وقج ذكخ الخصيب )    

تشسية السػارد " قانػن  اليابان م أصجرت1985في عام والحي يػلي اىتسامًا لتجريب األفخاد. و 
  إلعادة التجريب وتحجيث السيارات.الحي يػلي اىتسامًا خاصًا  " البذخية

 :مبجأيغ أساسييغ ىساالقانػن عمى ىحا ويختكد     
 حدبسا تعخض  تػفيخ فخص كافية لمتجريب لمػفاء بحاجات كل فخد مغ األفخاد ضخورة

 لو أثشاء حياتو العسمية في كل مخاحميا.
  ضخورة أن تػاكب بخامج التجريب التغيخات التي تدتجج عمى التكشػلػجيا الرشاعية

 وسػق العسل. 
 :والتجريب الفشي وىي ثالث مجاالت لمتعميعوقج حجد قانػن " تشسية السػارد البذخية "     

 جال األول:الس -
 لمذباب الحيغ عمى أعتاب الحياة العسمية.  التجريب السبجئي

 السجال الثاني: -
 لمعامميغ إلضافة ميارات ججيجة. االرتقاء بالتجريب 

 السجال الثالث: -
عادة تجريب العسال الحيغ يغيخون إل  القجرة السياريةالتجريب إلعادة تشسية 

 سػاء كان التغييخ بخغبتيع أو رغسًا عشيع. ،وضائفيع
وتقػم وزارة العسل  ،وىحه األنػاع مغ التجريب مقدسة إلى مشاىج خاصة بالسيغ والػضائف    

 بػضع السعاييخ والخصػط اإلرشادية لكل مشيج مشيا بسا يتفق مع الشطام الياباني.
لحلظ يػلػن اىتسام  ،الحياة " الذخكات اليابانية لجييا تقميج راسخ وىػ " التػضيف مجى    

فالذخكات تخرز استثسارات ضخسة  ،كبيخ إزراء تصػيخ قجرات السػارد البذخية اليابانية
يع مغ لتسكيش ،اىتسامًا متدايجًا بإعادة تجريب العامميغ بياوتيتع لمتجريب في مجال الرشاعة. 



 .................................. يف ضوء التجربة الياابنية دور التدريب التحويلي يف إعادة تنمية القدرة املهارية

- 24 - 

ليابانية التي تتشػع أنذصتيا نطخًا لصبيعة الكثيخ مغ السؤسدات ا ،االنتقال إلى مجاالت ججيجة
فسغ السسكغ ليا أن تشقل السػضفيغ بسجخد إعادة  ،الرشاعية وتخخج مشتجات كثيخة ومتشػعة

لحلظ تحخص الذخكات  تجريبيع مغ مػضع بالذخكة يعاني الخكػد إلى آخخ يشصمق في االزدىار.
 ،)الخصيب قجراتيع السدايا والسشافع لمعامميغ بيا لتصػيخعمى تػفيخ عجد كبيخ ومتشػع مغ 

1995 :17-57) . 
وخالل الدبعيشيات أدى تخاكع تأثيخ ارتفاع األجػر واألسعار الشاجع عغ الديادة اليائمة في     

إلى قيام السرانع  ،التي ولجىا التصػر التكشػلػجي ،أسعار البتخول والتغيخات الرشاعية
اليابانية بإعجاد بخنامج كبيخ إلعادة تجريب العامل مازال قائع حتى اآلن. ومغ ثع بات مغ 
السألػف نقل الفشييغ مغ الرشاعات اليشجسية السيكانيكية إلى أقدام اليشجسة االلكتخونية 

 ونقل الفشييغ مغ أقدام صشاعة السعجات إلى أقدام تجييد البخامج.
كسا أن مغ الجػانب األساسية  ،الحظ في اليابان ىػ رغبة العسال القػية في الشقلومسا ي    

لعسمية تجريب السيارات اتجاه يشحػ إلى عجم تقديع العسال الرشاعييغ إلى  لشطخة اليابانييغ
ي أداء ميشة مغ السيغ وقياس السيارة بالبخاعة ف ،وماىخة ،ونرف ماىخة ،عسالة غيخ ماىخة

بل إن رجال اإلدارة في اليابان  ،ىػ الحال في السسمكة الستحجة واستخاليا مثالً التقميجية كسا 
العسال فيع يػلػن اىتسامًا قػيًا إلى ضخورة أن يشسي  ،يعتبخون عساليع إما ميخة أو غيخ ميخة

 عمى اختالفيع مياراتيع وأن يبجلػا األعسال ويغيخوا وضائفيع كمسا دعت الزخورة. 
ىحه  لحلظ فإن ،يزعػن قيػدًا حادة لالنتقال مغ مسارسة حخفة إلى أخخى  اليابانيػن الو     

سػاء برػرة  ،نقل العامل مغ وضيفة إلى أخخى  :مثالً التغيخات قج تأخح أشكااًل مختمفة مشيا 
أو لشػع مختمف  ،داخل السرشع الػاحج أو لػضيفة مساثمة في مرشع آخخ ،مؤقتة أم دائسة

فقج  ،تجريبو فتخة كافيو. وتقجم الذخكات الحػافد بأساليب مختمفةتسامًا مغ العسل بعج إعادة 
 السػضفيغ عمى تحجيث أو رفع مؤىالتيع ومعخفتيع التقشية.تأخح شكل أجػر أعمى مثاًل إلغخاء 

     (57-42: 1995 ،)الخصيب
 :يف اململكة العربية الشعوديةشكالت تفعيل التدريب التحويلي حلل بعض املرابعًا: 

قصاع التعميع التقشي في التجريب التحػيمي في  يةتجخبة اليابانمبعج العخض الدابق ل     
يسكغ االستفادة مغ تفعيل التجريب التحػيمي في السسمكة سػاء لمخخيجيغ  ،والتجريب التحػيمي
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الججد اللتحاقيع بدػق العسل أو العامميغ عمى رأس العسل لخفع مدتػاىع أو مداعجتيع في 
 مشيا:   ،وكحلظ لمقزاء عمى بعس السذكالت القائسة والسداىسة في حميا ،ضائفيعتغييخ و 

 البصالة: .1
، وبحدب لجول في العالع مغ مذكمة البصالةيعاني السجتسع الدعػدي كبكية مجتسعات ا 

( فإن ىحه الجراسات تذيخ إلى أن مغ 2011الجراسات التي أشارت إلييا )ليا العثيسيغ، 
أسباب البصالة لمخخيجات عمى وجو الخرػص نػع ومدتػى التأىيل وعجم مالئسة 
الخخيجيغ والخخيجات لستصمبات الػضائف التي يخغبػن بذغميا. لحلظ فإن مياراتيع تحتاج 

ضاىخة بصالة الخخيجيغ  لتربح فعالة ومشتجة. ولعالج إلى صقل وإعادة تجريب
 .جريبية تحػيمية كأحج أىع البجائل، يسكغ وضع بخامج توالخخيجات

 في بخامج اإلحالل والتػشيغ: التدخيع .2
سل والعسال الدعػدي يؤكج عمى أن أولػية العسل حق لمسػاشغ قبل عرغع أن نطام ال 

غيخه، وفي ضل وجػد فائس مغ الخخيجات والخخيجيغ الحيغ يبحثػن عغ فخص لمعسل، 
، ولسعاونة نطام الػضائف التي يذغميا عسالة وافجةإال أنو ال زال ىشاك عجد كبيخ مغ 

جريب التحػيمي ليؤالء الخخيجيغ الدعػدة عمى الشجاح يمدم تػفيخ بخامج إلعادة الت
 والخخيجات لتتشاسب مياراتيع مع متصمبات سػق العسل الدعػدي.

 التزخع الػضيفي:  .3
القادمػن لدػق العسل وعجم  الخخيجيغ والخخيجاتوىػ ناتج عغ استسخار تدايج أعجاد 

تػفخ فخص عسل ليع في القصاع الخاص األمخ الحي يزغط عمى الحكػمة لتػفيخ فخص 
 عسل.

 ضعف اإلنتاجية وفجػة األداء :  .4
إن الحاجة الستدايجة لمعامميغ والعامالت خالل فتخات مديخة التشسية بالسسمكة تدببت في 
تعييغ أعجاد كبيخة مغ شخيحة غيخ الساىخيغ، وكحلظ في ضل ديسػمة الػضيفة خاصة في 

تشخفس تطيخ فجػة األداء و  في السسمكةالقصاع الحكػمي والتي يتستع بيا السػضف 
مدتػيات االنتاجية. والشطخ ليحه الفئة مغ السجتسع وإعادة تجريبيع بسا يتساشى مع 

 قجراتيع ومياراتيع ومدتػياتيع التعميسية يتيح فخص أكبخ لإلنتاج.
 التقادم السعخفي والجسػد الػضيفي:  .5
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 ويقرج بالجسػد الػضيفي بقاء السػضف لسجة شػيمة في وضيفة ما دون تخقية أو نقل إلى
مكان أفزل، كسا أن الجسػد الػضيفي قج يفدخ بأنو ىػ الشاتج عغ انخفاض ميارات 
السػضفيغ الفشية والسعخفية نتيجة لتقادم ما يستمكػنو مشيا حيث أن ىحه السيارات 
تشخفس بذكل سخيع نتيجة قرخ دورة الحياة لمسعمػمات والتكشػلػجيا، وقج أصبح 

يشحػن جانبًا قبل أن يرمػا لدغ التقاعج وذلظ  الجسػد الػضيفي ضاىخة فأكثخ السػضفيغ
ألن وضعيع في ميغ متخررة يجفعيع لمخخوج مغ العسل حيث تأثخت أعساليع بالتقجم 

 التقشي.
 خامشًا: أيم الهتائج والرؤى اليت توصلت هلا الدراسة:

 مغ خالل ما سبق فإنو يسكغ التػصل إلى أىع الشتائج التالية:
ج التجريب التحػيمي تديع بذكل فعال في رفع القجرات العمسية إن عسميات التخصيط لبخام -

والسيارية لمستجربيغ بسا يخفع مغ قجراتيع عمى مػاجية التحجيات مغ أجل تشسية اجتساعية 
 واقترادية لمسجتسع.

التجريب التحػيمي لمخخيجيغ ىػ أحج أنػاع بخامج التجريب السدتسخ والحي يطيخ بػضػح  -
العسل لمخخيجيغ بسا يقمل مغ ندبة البصالة في السجتسع ويداعج أىسيتو في زيادة فخص 
 عمى التشسية السدتسخة.

ستفادة مغ التجخبة اليابانية في التعميع التقشي والسيشي والتجريب التحػيمي يسكغ اال -
 وتفعيميا في السسمكة لحل الكثيخ مغ السذكالت والتي سبق اإلشارة ليا. 

الخبخات بيغ مؤسدات التعميع ووزارة العسل في عسمية التعاون وتشديق الجيػد وتبادل  -
التجريب )لمخخيجيغ وكحلظ العامميغ عمى رأس العسل( وإعجاد بخامج تجريب مذتخكة تذتخك 

ُيديع في تصػيخ عسمية التجريب  ،فييا جسيع السؤسدات السعشية كل حدب تخررو
   التحػيمي واالستفادة مشيا بذكل أمثل.

بحيث  ،مذتخكة بيغ الذخكات في القصاع الخاص وبيغ الخخيجيغتبشي مذاريع ججيجة  -
الالزمة لمخخيجيغ  تػفخ السياراتالتجريب لزسان بخامج تتػلى الذخكات مدؤولية تقجيع 

التي يحتاجيا سػق العسل. إضافة إلى إتاحة تمظ الذخكات ألولئظ الصالب الحيغ تخخجػا 
عجات الخاصة بيا الكتداب السعارف مغ مؤسدات التعميع فخصة استخجام األدوات والس

 بذكل مباشخ.
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