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 البحث:ملخص 

 لتكنولوجيامواكبة التطور  علىقادر  فنيخراج عامل إل يةاألساسالركيزة  الهندسيةفي التخصصات  المهنيةتعد عمليات التدريب 

عملية  وتتميز عدمه.عملية التدريب وضبط أسسها وتحديد مواكبتها للتطور من  علىالسريع والهائل فكان البد من التركيز 

نا لىعفكان لزاما  عي،واالجتما االقتصادياألساس لتسريع معدالت اإلنتاج والنمو  وهيالتدريب بأنها عملية مستمرة ومتطورة 

تطويرها  حالت دون التيسباب األ علىالبحث الدائم في معوقاتها لتجنبها في عمليات تدريب الحقة ولضبط مخرجاتها والوقوف 

سبل  االمكانيات المتاحة وبحث على والمهارى والوقوف المعرفيوتصميم حقائب لمالحقة التدفق  التطويريةوتحديد االحتياجات 

حالت الي ركود وعدم تطوير عمليات التدريب  التيوقد عمدت في بحثى في اظهار المعوقات  المعرفة.وتنويع مصادر استغاللها 

أدت الي ظهور تلك المشكالت حتى أصبحت  التياألسباب  علىتواجهها وذلك من خالل التركيز  التيالمختلفة وإظهار المشكالت 

سباب منها ما هو متعلق بالمحتوى المقدم في عمليات التدريب وضعف أدون التطوير وخلص البحث الي عدة عائق يحول 

ي عمليات بين ما هو قائم ف الفجوةفي عمليات التدريب واختالف  الحديثة التكنولوجيةالوسائل  استخداموعدم  ،االمكانيات المتاحة

دريس والتدريب وطرق الت والمهني التقنيم علىللت المجتمعيةفي سوق العمل وأيضا النظرة  علىالتدريب وممارساته وبين الواقع الف

 علىك ذل فيالمقدم  وعدم مواكبته للتطور والحداثة وسوء تصميم الورش  وقد اعتمدت  التدريبيمع ضعف المحتوى  العقيمة

ينه من ع علىوتم عمل تجربه .  واسعة االنتشار في ورش التدريب الهندسيةالورش  كأحدابراز المعوقات لورشة ميكانيكا لحام 

من مخرجات عملية التدريب وقد تم تسليط الضوء  وهيالمشغوالت  علىمدى سوء التجهيزات في ورشة اللحام  إلثباتالمتدربين 

 ة.المجتمعي للبيئةمباشر للمؤسسات او عائد غير مباشر خادم  ربحياهمية العائد من عمليات التدريب سواء كان عائد  على

 م التقني، تدريب لحام، المحتوى التدريبي علىدريب، تصميم الورش، التعائد الت :الكلمات المفتاحية
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Obstacles to the vocational training process and its impact on outcomes 

(A case study of welding mechanics training workshops in the State of Kuwait) 

 

Abstract: 

Vocational training processes in engineering disciplines are the mainstay for producing a 

technical worker capable of keeping pace with the rapid and tremendous technological 

development, so it was necessary to focus on the training process, adjust its foundations, and 

determine whether or not to keep pace with development. The training process is characterized 

as a continuous and evolving process, which is the basis for accelerating production rates and 

economic and social growth. It was necessary for us to constantly search for obstacles to avoid 

them in subsequent training processes, to control their outputs, to identify the reasons that 

prevented their development, to identify developmental needs, and to design bags to pursue the 

flow of knowledge and skills, and to determine the available possibilities. And discuss ways to 

exploit and diversify sources of knowledge. In my research, I deliberately showed the obstacles 

that led to stagnation and the failure to develop the various training processes, and to show the 

problems that they face, by focusing on the reasons that led to the emergence of these problems 

until they became an obstacle to development. The research concluded several reasons, including 

what is related to the content presented in Training processes and the weakness of the available 

capabilities, the lack of use of modern technological means in the training processes and the 

difference in the gap between what exists in the training processes and practices and the actual 

reality in the labor market, as well as the societal view of technical and vocational education, 

methods of teaching and training sterile with the weak training content provided and not keeping 

pace with development, modernity and poor The design of the workshops was based on 

highlighting the obstacles to the welding mechanics workshop as one of the widely spread 

engineering workshops in the training workshops. An experiment was conducted on a sample of 

the trainees to prove the extent of the poor equipment in the welding workshop on the work 

pieces, which is one of the outcomes of the training process. The importance of the return from 

the training operations was highlighted, whether it was a direct profit return for the institutions or 

an indirect return that serves the community environment. 
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 البحث:قدمة م

يب خصوصا مر التدرأب المعنية ميةعلىالتلتحقيق اهداف تسعى اليها جميع المؤسسات  أساسيتعتبر جودة عملية التدريب مطلب 

مية لىعم والتدريب في المؤسسات التعلىكما أن جودة الت المؤسسة،تقع فيها  التياالهداف من ضمن سياسات الدولة  هذهان كانت 

ييم مستمر من خالل ما يدلل على مخرجاتها وكفاءتها، ونجاح مناهجها وتطبيقاتها العملية. فكان لزاماً االهتمام تحتاج إلى عملية تق

مية، ومن واقع إدارة الموارد البشرية وتدريبها ) علىبمؤشرات األداء الداخلية والخارجية في هذه المؤسسات من داخل العملية الت

 حركات وترقب ،الخصوص وجه على والتقني المهني معلىالت نحو الجهود تتجه أن غرو ال ،وهنا  (8102ليس   هو ،العريمى

 يمكنه مستوى إلى ويصل ،منه المتوقعة باألدوار ويقوم كي يقوى ،والدعم الرعاية صور شتى له وتوفر ،مشكالته وتتحسن ،نموه

 العالم في معلىالت في نظم الحاصلة والتغيرات يداتالتجد أغلب إن القول يمكن حتى ،والمستقبلية ،التحديات الحالية مواجهة من

 ،معلىالت هذا لمطالب الموازية المثلى االستجابة في النامية و الدول المتقدمة الدول بين الفارق مع ،والتقني المهني معلىالت في تقع

 معلىبالت العربيةير اهتمام الدول ( ومن المالحظ في العقد االخ 8112 7احمد صفحت  ،)الحاج تطورهتعوق مسيرة  التي وتحدياته

العامة  لهيئةافالكويت انشأت ومستوياته  بأفرعهالمهني م علىخاصة بالت أكاديميةاذ انشأت الدول هيئات مستقله  المهنيو التقني

عامة للتدريب ال سةالمؤسانشات  السعودية العربية المملكةوفي  الفنيم علىوفى مصر انشأت وزارة للتوالتدريب  التطبيقيم علىللت

ع في وبالتتب الحقيقيالمختص وهو مخرج التعلم  الفنيولكن لوحظ ايضا الي وجود قصور في مخرجات تلك المؤسسات وهو 

نقاط القصور وجدنا عوائق حالت دون وصولة للمستوى المنشود لمثيله المتواجد في البالد صاحبة النهضة الصناعية وبتتبع ذلك 

تدريب الي افتقار عمليات ال باإلضافةصور واضح في عمليات االعداد والتجهيز في مراحل التدريب القصور اكتشفنا ان هناك ق

 ذههالتطرق الي مواضيع القصور  العلميالبحث  علىالهائلة فكان لزاما  الصناعيةالي روح التطوير وعدم مواكبتها الثورة 

 هذا . البحثيةالورقة  ذههحالت دون تطورها وتبحث  التي الحقيقيةاالسباب  علىوالوقوف 

 البحث:مشكلة 

حالت دون وصول عمليات التدريب الي المستوى  التي الرئيسيةتتمحور مشكلة هذا البحث في محاولة الوصول الي االسباب 

الصناعة  النهضة علىمخرجات عملية التدريب ومن ثم  علىوآثر ذلك  التقنيو الفنيم علىالمطلوب وانخفاض مستوى خريج الت

 الورش واكثرها انتشارا  هذهاهم  كأحدورشة اللحام  علىتم التركيز  المنشودة وقدوصول الي الغايات وال

 البحث:هدف 

االتي:ان هدف هذا البحث يتلخص في   

 تحديد معوقات عملية التدريب -

 المعوقات هذه على المترتبةتحديد االثار  -

 المعوقات  هذهالبحث عن حلول ل -

البحث:منهج   

، الوصفي   المنهج استخدام تم   تحقيقها، إلى تسعى التي واألهداف الدراسة طبيعة ضوء في  الواقع على دراسة يعتمد الذي التحليلي 

 وتوضيح خصائصها، بوصفها كيفي اً  تعبيراً  عنها ويعب ر دقيقا، وصفاً  بوصفها ويهتم   الواقع، في هي كما الظاهرة أو
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ي اً  وتعبيرا  ح بما رقمي ا بوصفها كم   التحليلي   الوصفي   استخدام المنهج تم   وبذلك .األخرى بالظواهر ارتباطها ودرجات جمهاح يوض 

 .المعروضة البيانات وتحليل وصف على رك ز والذي الدراسة، لهذه

البحث: إطار  

  لألخركل منهما مكمل  جزئيين علىسوف يتم العمل في البحث 

لبيان اهمية التدريب تجرى فيها  التية اللحام والعمليات لبعض اعمال ورش نظري وسرد تمهيدي إطار االول:الجزء   

وابحاث.للظاهرة عبر عرض تجارب  تحليلي إطاروهو  الثاني:الجزء   

 

للبحث: النظري اإلطار  

تمت  اجلمن  الذيالعناصر الفكرة العامة للبحث والغرض  هذهفي بعض العناصر بحيث تخدم  النظري اإلطاريمكن بلورة 

األتية:م تحديد العناصر كتابة البحث وت  

 التدريب.تعريف العام لعملية   -

 اللحام.مفهوم عملية تدريب  -

 اللحام.اهمية عملية التدريب في ورشة  -

 اللحام.يمكن انجازها داخل ورشة  التيانواع عمليات التدريب  -

 اللحام.اساليب عملية التدريب في ورشة  -

 اللحام.مخرجات عملية التدريب في ورشة  -

العناصر  هذهعرض  يليوفيما   

 التعريف العام لعملية التدريب: -1

 رضا، )ةعلىانه نمط تفكير وسلوك لمتدرب في ضوء االحتياجات والمشاكل الف علىيمكن طرح المفهوم العام لعملية التدريب 

 المعلوماتهم بتنمية القدرات والمهارات وتغيير سلوكيات االفراد وتزويد إلى يهدف له ُمخطط علمي نشاط (  وهو2 ص م، 2101

 2118 القحطاني،(كفاءة ممكنه  ىالمؤسسة بأعلداء فعال يؤدى الى بلوغهم اهدافهم الشخصية واهداف إوتمكينهم من  الضرورية

من خالل اكتساب بعض الخبرات  المهارى( ويعتبر التدريب عملية مدروسة لتعديل االتجاه أو المعرفة أو السلوك 014 ص م،

 إلى تهدف التي األنشطة مجموعة (  وهو002 م ص8112 ،شاط واحد أو مجموعة من األنشطة )كشواىلتحقيق أداء فعال في ن

 وزياد باكتساب الخاص النشاط أنه كما العمل، في تطبيقها إمكانية في االعتبار األخذ مع المهنية، المعارف والقدرات تحسين

 أكثر( . بالتالي يمكن تلخيص عملية التدريب ودمجها في 1 ص م، 2101 الفتاح، عمل معين ) عبد ألداءومهارات الفرد  معرفة

ي فرسم المخطط  علىوقد آثرت  اهداف( –مهارات  –معارف  –سلوكيه  )انماط األتيةمن تعريف تتشابك بينهما في المفردات 

 المفردات  هذهلتوضيح  (0شكل )
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 مفهوم عملية تدريب اللحام: -2

 لسلوكيةاالتدريب العامة يمكن طرح تعريف خاص لعملية التدريب في ورشة اللحام بانه المعارف واالنماط  من خالل مفهوم عملية

وتعد  ،كباحث نظريوهذا التعريف من وجهة  محددة.يكتسبها المتدرب من خالل اجراءات للوصول الي اهداف  التيوالمهارات 

تراها االعين في كل وقت وحين  التيتظهر في كثير من المنتجات  يالتالعامة و الهندسيةعملية تدريب اللحام من العمليات 

من ثالجة وبوتاجاز وتلفاز كلها  المنزليةومنتجات االجهزة المعمرة  بسيطةامامك ال يخلو من عمليات لحام  الذيفالكمبيوتر 

تم عمليات كثير من المنتجات ولكن هل ت. فلو تم التدقيق ستجد كثير والتستخدمها التيمنتجات ال تخلو من عمليات لحام والسيارة 

بطريقة واحده االجابة ال الختالف المنتجات اذا نحن في صدد اكثر من مفهوم لعملية اللحام  أياللحام بنمط واحد  علىالتدريب 

في  فاهداف ( وتختل –معارف  –مهارات  –ولكنها جميعا تشترك في عناصر عملية التدريب المذكورة سالفا ) انماط سلوكيه 

محدد لعملية اللحام بأنه العملية التي تتم عادة بواسطة صهر المعدن عن طريق رفع درجة  علمياالليات ويمكن اضافة مفهوم 

حرارة الوصلة ويمكن الحصول على الحرارة الالزمة لعملية الصهر بواسطة الغاز أو القوس الكهربي أو بواسطة مركبات 

ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن قوس كهربي بين  ،أحد أهم أنواع اللحام على اإلطالق  بيويعتبر لحام القوس الكهر ،كيميائية

درجة حرارة كافية لصهر  وهيدرجة مئوية  0111القطب والجزء الملحوم . تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام إلى 

  المناهج(.ر ادارة تطوي ،اللحام )تقنيةه مكوناً وصلة متينة المعدن في نقطة اللحام أو صهر معدن إضافي من سلك ويلتحم عند تبريد

 

 اللحام:اهمية عملية التدريب في ورشة   -3

 ههذمن التدريب وامكانياتها المتاحة وقدرة العنصر البشرى للوصول الي  المؤسسةترجع اهمية عملية التدريب في هدف 

المهن فمثال احتياج  هذهوتفاوت االحتياجات ل التقنيةمع للمهن االهداف وتزيد اهمية عملية التدريب الي مدى احتياج المجت

المهن وايضا تختلف االهمية من مكان لمكان فتزيد  هذه علىالمجتمع لمهنة الكهرباء والميكانيكا تزيد من اهمية عملية التدريب 

 بارد.س من طق تعاني التياهمية تعلم مهنة التبريد والتكيف في البالد الحارة وتقل في البالد 

 

 عملية التدريب

انماط 

 سلوكيه
 معارف

 

 اهداف

 

 مهارات

 )المصدر الباحث( لمفردات عملية التدريبللتعريف العام  ( مخطط1كل )ش
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 تزيد من اهمية عملية التدريب اذا ان العنصر التيوتعتبر عملية التغير الدائم والتسارع الهائل في التكنولوجيا من العوامل  

في بيئة  جهايوايمكن ان  التيالبشرى في حاجة دائمه لعملية التدريب لمواكبة التغير الحادث والتحديات والصعوبات المختلفة 

 Noe, Hollenbeck, Gerhart and) الالزمةمرونته وتأقلمه في عملية التدريب واكتسابه المهارات العمل نتيجة عدم 

Jackson, 2011, p. 189 والى جانب أن التدريب يعمل على تعديل السلوك بشكل فردي أو جماعي من خالل اكتشاف .)

ثمارها إذا ما أُحسن است التياالداة  فهيوبالتالي  نقاط القوة والضعف لدى منظمة التدريب علىخبرات المهنيين وكذلك التعرف 

وورشة اللحام هنا تعتبر ( Khan, Khan and Khan, 2011, p. 63. )رجوةوتوظيفها تمكنت المنظمة من تحقيق اهدافها الم

تكون ورشة  اإلنتاجيةاالهداف المنشودة. وفي غالب عمليات االنتاج لدى المؤسسات  هذهالموكل لها تنفيذ  المؤسسةنموذج 

محددة فمثال صناعة السيارات يعد تخصص اللحام مكون من مكونات انتاج السيارة وهنا  وظيفةاللحام جزء من مكون قائم لها 

 لمنافسة.لعملية التصنيع في المكون الصغير تعطى منتج غير مكتمل وغير قابل  فإخفاقللتخصص  واألهمية الحاجةتزيد 

                                           النهائيفي المكون الصغير يظهر في المخرج  نمطهتغيير بالتالي زيادة قدرات التدريب و

 :يمكن انجازها داخل ورشة اللحام التيانواع عمليات التدريب  -4

يات لال يتطلب الحرارة الزائدة. وعم وانواعها فبعض العمليات تسبب الشرر وبعضها هناك العديد من اساليب عمليات اللحام

الفضاء الخارجي لبناء المحطات  في حتىتحت الماء او  اللحام يمكن القيام بها في أي مكان، في الهواء الطلق أو في الداخل او

 الفنيهنا عمليات اللحام المتواجدة في ورش التدريب محل البحث ومنها يخرج  وسنعرض .الفضاءمركبات  صيانةالفضائية او 

 المناطق.في جميع  واشكال العمل أوجهمستقبال 

  لحام القوس الكهربي باستخدام سلك مغلف علىالتدريب  ■

ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين القطب  ،لحام القوس الكهربائي هو احد اهم انواع اللحام على االطالق

وية وهي درجة حرارة كافية لصهر المعدن في درجة مئ 011والجزء الملحوم تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام الى 

نقطة اللحام او صهر معدن اضافي من سلك ويلتحم عند تبريده مكونا وصلة متينه و يمكن الحصول على التيار الكهربائي الالزم 

تعطي  كهربائيةلعملية اللحام بالطرق التالية اما بواسطة مولدات التيار الكهربائي ذات التيار المستمر او  عن طريق محوالت 

تيار متردد ويستخدم اللحام التيار المتردد بكثرة عن اللحام بالتيار المستمر وذلك لرخص المعدات الالزمة لعمليات اللحام بالتيار 

يسمى ايضا بأسياخ اللحام وهو عبارة عن  المتردد عالوة على صغر الطاقة الالزمة في عمليات اللحام ويستخدم االليكترود او ما

ملم مغلف بمادة صلبة عبارة عن أكاسيد هذه  8ملم الى  5سنتيمتر او أطول . وقطرة يتراوح بين  81من المعدن طوله سيخ 

االكاسيد تساعد على التفاعل الذي يتم عند عملية اللحام وتساعد بتكوين الجو المناسب للمعدن الذائب لكي يلتصق ببعضه البعض 

وغالبا يكون االلكترود )سيخ اللحام( مركب على المنفذ الذي يطلق  ابدا.ملية اللحام بسهولة ومع عدم وجود هذه االكاسيد فلن تتم ع

لقوس . وتعتبر عملية لحام انات التي تمر من خالل اال لكترود. وهكذا عند خروج االلكترواللكترونات ويسمى بقبض االلكترودا

م ومنها يشتق عمليات لحا واساسها.رأس كل عملية تدريب  وهي اإلنتاجيةعمليات اللحام انتشارا في الورش  أكثر هيالكهربي 

 الماكينات. هذه علىيلزم معرفتها للعمل  التيالتالي يوضح المكونات  اخرى والشكلاخرى وعلى ماكينات 

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الث

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                         47  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللحام والقطع بواسطة غاز االكسى استلين: علىالتدريب  ■

اللحام باالنصهار التي يتم فيها صهر المعدن بواسطة تفاعل كيميائي يُنتج الحرارة،  اللحام بغاز األكسي أستلين هو أحد عمليات

يتم تسخين المعدن إلى درجة االنصهار بواسطة الحرارة الناتجة عن التفاعل، ويمكن إضافة معدن آخر للتعبئة في بركة اللحام، 

 كسي م ولكنها معرفة بدائية بسيطة، يستخدم غاز األ۵۹۸۱قد عرف منذ عام 

لكن بتغيير و السميكةفي اجراء عمليات القطع للمعادن  المنظومةبكثرة في االشغال قليلة السمك مثل الصاج ويتم استخدام نفس 

 الطريقة. هذه. والشكل التالي يوضح منظومة اللحام والقطع بوالفونيه تورش اللحام

 

 

 

 

  

 

 

 

 (.control-a2z.blogspot.com wwwالمصدر )    ( ماكينة تدريب لحام قوس كهربي2شكل )

 (.www.shobiddak.comالمصدر )    غاز االكسى استلين ( ماكينة تدريب لحام 3شكل )
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 لحام الكربون: علىالتدريب  ■

و هو  ،(GMAW) واختصاره"  Gas Metal Arc Weldingوالغاز، والمعروف باللغة اإلنجليزية "  اللحام بالقوس المعدني

أحد أنواع اللحام بالقوس الكهربائي حيث ينصهر المعدن تحت تأثير الحرارة العالية الناتجة عن قوس كهربائي يحدث بين سلك 

اء عملية اللحام، تتم حماية القوس والبركة المنصهرة من أثن األساس( )معدناإللكترود( وقطعة الشغل ) لحام متصل ومستهلك

الهواء الجوي بواسطة غاز أو خليط من الغازات تكون الغازات المستخدمة إما خاملة أو نشطة، وبالتالي يتم تقسيم اللحام بالقوس 

 قسمين:( إلى GMAWالمحجب بالغاز )المعدني 

 (MIG. )واختصاره"  Metal Inert Gasاللحام بالقوس المعدني والغاز الخامل "    -2

 (.MAG) واختصاره" Metal Active Gasاللحام بالقوس المعدني والغاز النشط "  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحام االرجون: علىالتدريب  ■

ة عهو أحد عمليات اللحام بالقوس الكهربائي حيث تتولد حرارة بواسطة قوس كهربائي ينتج بين قطب تنجستن غير مستهلك وقط

خليط من  ويضاف معدن الملء بشكل مستقل إلى منطقة اللحام ويحجب القوس ومنطقة اللحام بواسطة غاز خامل أو ،العمل

الغارات الخاملة ويستخدم في لحام المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية ويستخدم في لحام المعادن الرقيقة في هذه الطريقة 

ولذا يجب توفير مادة حشو.  للحرارة فقطة مئوية ليكون مصدراً جدر 0011العالية  االنصاردرجة قطب من مادة التنجستن ذات 

 (TIG)عدن األساسي *يراعى في لحام مقوس المكون بين قطب التنجستن والينصهر سلك الحشو تحت تأثير الحرارة العالية لل

 ،ن االنصهارم حماية للتنجستنعلى االلكترود  تقليلهااللحام واستخدام قطبية مباشرة وذلك لضمان تسليط حرارة أكبر على حوض 

التبريد بالماء، لضمان استقرار القوس  االلكترود عبرأمبير حماية 200كذلك يراعى في حالة استخدام تيار كهربائي أعلى من 

 تمكن مكنات اللحام بتيار متردد من العمل على بتردد مرتفع 

 (www.ar.bestdealplus.comالمصدر )    الكربون ( ماكينة تدريب لحام 4شكل )
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 داخل ورشة اللحام:عمليات تدريب فرعيه  ■

عمليات البرد المختلفة سواء برد خارجى وداخلي  علىالتدريب  -  

 عمليات التأجين وازالة اجزاء من المعدن  علىالتدريب  -

  التردديعمليات النشر سواء كان ذلك يدويا او آليا بواسطة المنشار  علىالتدريب  -

 وصل المعادن والبرشمه و المعدنيةعمليات الصفائح  علىالتدريب  -

  والتسويةمثل الثنى وااللتواء  البسيطةاعمال الحدادة  علىالتدريب  -

 عمليات الثقب والبرغله والتخويش  علىالتدريب  -

 والفريزة  الخراطةبعض ماكينات التشغيل مثل  على الفرعيالتدريب  -

  البسيطةعمليات الدرفلة  علىالتدريب  -

 اسيد والصدا من المعادن قبل عملية اللحام عملية ازالة االك علىالتدريب  -

 عمليات اللحام والملو  إلجراء السميكةتجهيز حواف المعادن  علىالتدريب  -

 اجراءات احترازيه هامه في ورشة اللحام  ■

 .يجب اتخاذ الوضعية المناسبة عند تنفيذ االعمال مثل ثني الجسم أو الجلوس حتى ال تتأذى فقرات الظهر -

 وتنظيف سطح القطع الحديدية من االكاسيد والزيوت لضمان وصلة لحام خالية من العيوبيجب تصفية  -

 أثناء تنفيذ عمليات اللحام واالنتباهالتركيز  -

 العمل في المناطق المرتفعة )حزام االمان( والمساعدة عند السالمةاعتماد وسائل  -

 (www.ar.bestdealplus.comالمصدر )    االرجون ( ماكينة تدريب لحام 4شكل )
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 اطق اللحامحفظ المواد الخطرة وسريعة االشتعال في أماكن أمنة بعيدا عن من -

 .هاعلىيجب تنظيف المعدات من الشوائب أو الترسبات أو الرائش بعد االنتهاء من العمل  -

 وعدم وجود اماكن مكشوفة قبل وبعد االستعمال واألرضيالتأكد من سالمة كابالت التوصيل الكهربي  -

ما بأقصى مل في اللحام، على ان تبقى دائلنقل أكبر قيمة ممكنة للتيار المستع المالئمةيجب استعمال اسالك اللحام السميكة  -

 طول ممكن

 .إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال ماكينة اللحام -

 ها باالختناقعلىيجب مراعاة التهوية الكافية في أماكن اللحام حتى ال يصاب القائمين  -

 يجب مراعاة عدم وضع أي زيت أو شحم على أجزاء صمام االسطوانات -

 .لمدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميعتعامل مع زمالئك ومع ا -

 .حسب إرشادات المدرب للحفاظ على دقتها وسالمتها واآلالتالتزم بالطرق الصحيحة في استخدام العدد  -

 .حافظ على تنظيم وترتيب العدد وأدوات العمل في مكان آمن حتى ال تتعرض الى التلف -

 نتهاء من العملتنظيـف االدوات والمكان بعد اال -

  لإلصابةيجب عدم استعمال العدد التالفة حتى ال تتعرض انت أو زمالئك  -

 التأكد من سالمة االدوات قبل وبعد االستعمال -

 .إتباع الطريقة السليمة في استخدام العدد واستعمالها في الغرض المخصصة لها -

 .اجراء صيانة دورية على المعدات باستمرار -

 فات أولية وطفاية حريق بمكان العمل أو بالورشةيجب توفر صندوق اسعا -

 يجب التأكد من توافر طفايات حريق خصوصا عند اجراء عمليات لحام او قطع بواسطة اللهب -

 اللحام:أساليب عملية التدريب في ورشة  -5

متوازيتين كتالي:تتم عملية التدريب داخل ورشة اللحام في غالب ورش التدريب بطريقتين   

المتعلقة بمحور عملية التدريب فيدرس طالب  النظريةوفيها يدرس الطالب المواد  الدراسيةفي القاعات  النظريالشرح  -

 لرياضيةاالمواد وميكانيكا التخصص وبعض المواد  الصناعي وهندسةومنها الرسم  بتخصصهقسم اللحام حقائب متعلقة 

 هذهتختلف  ه. وهنا انورقابة الجودة والتفتيش المهنية والسالمة الصناعيواالمن  والديناميكية ةوالميكانيكا االستاتيكي

 المسميات. فقط تختلف.المسميات من برنامج لبرنامج ولكن المحتوى المقدم للمتدرب في جميع انظمة التدريب واحدة وال 

 قيبةحبفمثال يدرس الطالب التخصص الدقيق له في اللحام تحت مسمى تكنولوجيا اللحام ونفس محتوى المادة يدرس 

 تدريبيه اخرى تحت مسمى ميكانيكا اللحام وهكذا 

جميع برامج التدريب في المحتوى المقدم للمتدرب وما  وتتشابهالعملي والمهارى  التدريبيوهو الجزء  العملي:الجزء  -

حين في  يفمثال احيانا في مراكز التدريب يتوفر لكل متدرب ماكينة لحام ف للمتدرب.يختلف فقط هو االمكانيات المتاحة 

 .نوعية الماكينات المقدمة للمتدربفي  اختالف آخروهناك  متدرب.من  ألكثر الواحدة الماكينةاماكن اخرى تتوفر 
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  مخرجات عملية التدريب في ورشة اللحام  -6

والحكم يمكن تقييمه  الذيالمشهد االخير  وهيمن اجله اقيمت عملية التدريب  الذيالهدف  هيتعتبر مخرجات عملية التدريب 

عملية التدريب ونجاحها من عدمه ويمكن تقسيم عملية التدريب الي مخرجين  على  

عملية  أيوالتغير في انماطه وهذا هو الهدف المرجو من  والسلوكية ةوالمهاري المعرفيةمهارات المتدرب ومكتسباته  -

 محاور رئيسيه  هذهتعتبر  التقليديةتدريب وفي عمليات التدريب 

 يب.التدروالمجتمع ولعل هذا االمر ال يتوفر في كل عمليات  البيئةت عملية التدرب من اشغال تخدم منتجات ومخرجا -

ر من لجأت الكثي المخرج لذافقط دون االهتمام بهذا  التدريبيةانجاز العملية  علىفاغلب عمليات التدريب تقوم فقط 

انتاج  يالثاناثناء العمل والشق  التدريبيالول الشق العملية منتجه ولها شقين ا هذهان تكون  على التدريبيةالبرامج 

 وتقليل تكاليف عملية التدريب   للبيئةمنتجات خادمه 

في نفس  ائهقرنتعتبر من مخرجات عملية التدريب حيث يختلط المتدرب ويندمج مع  عليالتفا معليوالتمهارات التفاعل  -

 إذاصوصا خ الصبا.هامه جدا في مرحلة  النقطة هذهوتعتبر  للبيئة.منتجات خادمه  إلنتاج هعليتفاالتخصص في عملية 

وهذا ما تنبأت به بعض الدول  ممتازةعمل  بيئةالمتدرب نتيجة انتاجه فيخلق  علىعائد  ومادي معنويكان لها مردود 

 .الصغيرة اإلنتاجيةودمجه في المشاريع  المزدوج معليبالتفيما يعرف 

 

للبحث: التطبيقي اإلطار   

واقع  على النقاط بناء هذهمن خاللها يتضح امر المعوقات موضوع البحث وقد تم تحديد  التيالنقاط  على التطبيقي طاراإليتركز 

 االتية: النقاط في هذهمن خالل البحث وقد تركزت  إليضاحهاها علىمتواجد في اماكن التدريب فقط قمنا بتسليط الضوء  علىف

 العربية.في البلدان  يوالحرف اليدويالنظرة المجتمعية للعمل  -

 المنتجات.جودة  ىآثر تصميم ورشة اللحام عل -

 لديه. والمعرفيةالمقدم للمتدرب ومدى اسهامه في النقلة المهاريه  التدريبية البرنامج علىفا -

 التدريب.من عملية  االستثماريالعائد  -

 العربيةفي البلدان  والحرفي اليدويالنظرة المجتمعية للعمل  (2

 ألحداثية الشؤن الهندسية والتقن إلدارةالعمالة الوافدة بشكل أساسي  علىالنفط  اكتشافمنذ نهضتها الحديثة بعد  الكويت اعتمدت

االعمال المهنية  علىالوظائف االدارية لمؤسسات الدولة وعزف المواطن الكويتي  علىالعمالة الوطنية  واقتصرت ،النهضة

واظهرت دراسة قام بها الباحث  ،والمريح األعلى الماديذات المردود  اإلشرافيهف الوظائ علىوأقتصر االمر  ،والحرفية والفنية

 يلي:خالد حريمييس فالح العازمي عن احصائيات اوجزها فيما 

 اإلشرافيه.من خريجي المعاهد التطبيقية يفضلون العمل في الوظائف  21% -

 واليدوية.من افراد عينة البحث ال يفضلون االعمال الفنية  51% -
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العمالة الكويتية الي االعمال  اتجاهمن افراد عينة البحث يرون ان هناك مجموعة من االسباب تقف حاجزا امام  00% -

 االعمال. ذههالمهن والنظرة االجتماعية المتدنية ل هذه علىاالسباب في سيطرة الوافدين  هذهالفنية والحرفية والنفور منها وتتمثل 

لمطروح قام الباحث )خالد حريميس العازمي( بصياغة فرضين لمعرفة اراء العينة حول الجوانب المهنية الموضوع ا وألهمية

ان الكويتيين يفضلون  علىموافق جدا(  –من جملتهم لفئتي االجابة )موافق  %20واظهرت النتائج ان افراد العينة يوافقون بنسبة 

وهذا ما يوكد النتائج السابقة  أفضل ومعنوي ماديونها مريحة وذات مردود الوظائف الفنية والمهنية لك علىالوظائف االدارية 

الجهات التي  لأفضان افراد العينة يرون ان  علىوفيما يختص بمصادر العمالة الفنية في دولة الكويت دلت نتائج الدراسة  لبحثة.

)العازمي،  الكويت.يليها جامعة  %52تطبيقي والتدريب بنسبة م العلىتقدم للسوق ما يحتاج الية من العمالة الفنية هي الهيئة العامة للت

إخراج  علىم التطبيقي والتدريب هي الجهة الوحيدة الوطنية القادرة على( وتعتبر الهيئة العامة للت800-801، الصفحات 8101

اال ان  ةعاليت امكانيات كادر فني عامل مختص بالتالي نحن هنا بصدد مؤسسه وطنيه عريقة مخولة بعمليات تدريب واسعة وذا

  اليةعله على درجة  المتاحةمع ان امكانيات التدريب  واليدوي التقنيالعمل  على المؤسسة هذهعزوف خريج  ثبتتالدراسات ا

 المخرجات() جودة المنتجات علىآثر تصميم ورشة اللحام  (1

 التجربة ههذا الدراسات والبحوث الكثيرة وفي اثبتته التدريب والتيتؤدى الي عيوب اللحام داخل ورش  التيتعددت االسباب 

 حده. لىعذلك راعيت بتغيير أنماط المسببات لكل عينه لحام  علىنميل الي استنتاج مسببات مشتركه في عيوب اللحام وللحصول 

حرارة بؤرة  ادةزيوبين سلك االليكترود  الثغرةفمثال هناك عيب شهير في اللحام يسمى تناثر رزاز اللحام وهذا بسبب بعد مسافة 

بع لذا سوف اتت اللحام.في منطقة  قوية هوائيةيسند االمر الي مهارة العامل او امكانيات ماكينة اللحام او وجود تيارات  إذا اللحام.

ه وهكذا ئلعامل نصف ماهر مع ظروف مهي العينةه ونفس ئمع عامل ماهر مع ظروف غير مهي العينةالعيوب من حيث اسناد  هذه

للحام دراسة بحثيه لعيوب ا علىالطريقة بناء  هذهاستخدمت  ذلك. وقدوسوف توضح عملية التحليل  المحتملةع العيوب في جمي

ددة واضحة مح بعيوب تقليديه للخروجواساليب مختلفة وبطرق  بأوضاعتتحدث عن امكانية تصوير عمليات اللحام المختلفة 

 (  hail pan، page8وبدقة )

تم ترك حرية اختيار سلك اللحام وقطره ومقدار التيار وسرعة اللحام وزاوية اللحام للفني لقياس مهاراته  (8( )0عينه رقم )

مم مع اختيار تيار كهربي مناسب وتم اجراء عملية  0وهو مناسب للسمك  8.5بقطر  2100تم اختيار سلك لحام  الفنيوبمالحظة 

بنفس و فائقةواصفات الخط كما بالشكل الموضح للعينه ودرجة تقويمه مجهزه ومطابقه للمواصفات وظهرت م بيئةاللحام في 

م وتجهيزاتها تم اعطائه عينه رق الورشةفي مكان آخر ولكن في ورشه خاصة ذات مواصفات قياسيه اقل من حيث تصميم  الفني

( 8) ينةبالعكما بالشكل الخاص  العينة( وترك جميع الخيارات له من اختيار للسك والتيار وسرعة اللحام وزاويته تم اخراج 8)

  .خرى وبها بعض العيوب مثل النحرودرجة تقييمها اقل من اال

 

 

 

 (2جدول رقم )

العينةرقم   العينةعيوب  االسباب  العينةحالة   

مم غير مؤثر  0شق عرض  وجود اكاسيد - مقبولة  1 

وجود اكاسيد وحرارة زائدة  - مرفوضة

 وغيرها
 2 نحر
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 (1جدول رقم )

من المعوقات والعيوب  %21ان  النظرية هذهتشير   fleered praetorنظريه علميه تسمى باريتو نسبه الي العالم االيطالي هناك 

 ،ريمةكتسفر عن مسببات كثيره ) البسيطةان هناك بعض المسببات  أيمن االسباب  %81تواجهنا ناتجه فقط من  التيوالمشكالت 

سوف تسفر عن عيوب فادحه فمثال  بإهمالها بسيطةيوب اللحام اذ ان هناك عيوب في ع نالحظه( وهذا ما 75سلطان صفحت 

 والثانية مقبولة(  0رقم ) فالعينة( تم انتاجهم بواسطه فني واحد ماهر ولكن ظروف االخراج اختلف 8( ورقم )0رقم ) العينة

( تمت في ورشه 0رقم ) العينةوالتجهيزات  المكانيةمرفوضه فما هو المتغير الذى حدث لتغيير المخرج اال وهو االعدادات 

جودة  على المكانية( اجريت في ورشه غير مطابقة للمواصفات وتشير االبحاث الي اثر التجهيزات 8) والعينةمطابقة للمواصفات 

 الصناعية ةؤسسالمتوفرها  التي والماكينة المعدة بتأثرجوده المنتج واخراجه  تتأثرالمنتجات والمخرجات داخل ورش االنتاج حيث 

 (. 52غربي فاطمه صفحت  ،) الزهرة

 لديه والمعرفيةالمقدم للمتدرب ومدى اسهامه في النقلة المهاريه  التدريبيالبرنامج  فاعلية( 3

ب بجان ألساسياوالمهاريه للمتدرب اذ يعتبر هو المكون  المعرفية النقلةوقوته في المحتوى له آثر بالغ في  التدريبييعتبر البرنامج 

االبحاث  هذهوسوف استعرض بعض  الجزئية هذهوطرق التقييم ولقد تطرقت العديد من الدراسات واالبحاث ل المتاحةاالمكانيات 

 :في البحث النقطة هذهلعظم 

 العينةرقم  2 1

  

 شكل العينة

 نوع المعدن منخفض الكربون منخفض الكربون

 نوع السلك اختياري اختياري

 وضع اللحام مسطح مسطح

 القطبية مباشره مباشره

 الشغلةسمك  مم 3  مم 5  

 قطر االليكترود اختياري اختياري

 مستوى الفني ماهر ماهر

 تجهيزات المكان مطابقه مطابقه غير
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برامج التدريب في مراكز التدريب الخاصة  فاعليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة  (2111دراسة صالح ) - 

لى التعرف إ الدراسةالبرامج، وكذلك التعرف على أساليب ومستويات تقييم برامج التدريب كما هدفت وتحليل واقع هذه 

أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن مراكز التدريب، والتي شارك أفرادها  البرامج ومنالذي تحدثه  األثرعلى 

فترة زمنية لمعرفة فائدة التدريب وما جناه المشارك نتيجة في التدريب ال تهتم بتقييم أفرادها بعد التحاقهم بعملهم ب

مشاركته بالتدريب. ووصت الدراسة بضرورة قيام مراكز التدريب بمتابعة وتقييم المتدربين بعد إنهائهم للتدريب 

 .بفترة زمنية معينة الفعليوعودتهم إلى عملهم 

وف على جدوى النشاط التدريبي من عدمه لكي تحقق هدفت الدراسة إلى تقييم التدريب للوق (1223دراسة الوزان ) -

كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد قيمة العائد من التدريب الذي تعده وتقوم بتنفيذه  ،عمليتي المتابعة والتقييم أهدافهما

لتي ا استثمارا لمواردها البشرية، واستخدم الباحث مجموعة من المعايير والتي يمكن استخدامها كمؤشرات للتغيرات

 ،( نماذج التغير في القدرات –نماذج التغير في السلوك واالتجاهات  –حدثت للتدريب وهي)نماذج التغير في المعرفة 

وقد أشارت الدراسة لعدد من النتائج كان أبرزها المعوقات التي تتعلق بسيكولوجية القائم بالمتابعة والتقييم حيث أن 

ت والسلبى، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عقبا اإليجابيكل االتجاهين  فير الغالبية تميل إلى االسراف في التقدي

أن هنالك اعتقاد باستحالة وجود طريقة أو أسلوب محدد نستطيع به تقييم فعالية  التقييم حيثوصعوبات تتعلق بمعيار 

ختصين ، كما إن المعليهالقائمين  برنامج تدريبي، كما أشارت الدراسة إلى أن القصور في التقييم يرجع الى قلة خبرة

 .السليمةبعملية التقييم ال يهتمون باستخدام الطرق العلمية 

البرامج التدريبية أثناء العمل في شركة راس  فاعليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة  (1222دراسة فطيس ) -

 لين وسلوكهم، وكذلك التعرف على أساليب ومستوياتالنوف وتحليل واقع هذه البرامج التدريبية وتأثيرها على أداء العام

الشركة  ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع االفراد العاملين فيهاوإيجابيتلمتبعة لتحديد سلبياتها تقييم البرامج التدريبية ا

امج ا ببرموظفا وموظفة، وقد تم اختيار عينة طبقية من هذا المجتمع واقتصرت على الذين التحقو 9099ويبلغ عددهم 

فقرة وتم إجراء مقابالت لتأكيد االستقصاء، وكان عدد العينة  88والتي احتوت على  االستبانةتدريبية، واستخدم الباحث 

البرامج التدريبية ضمن درجة القبول  فاعليةوقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  ،موظف وموظفة من الشركة 880

هرت النتائج أن هنالك ضعف شديد لدى الشركة في عملية تقييم البرامج التدريب، كما وأظ مجاالتفي كل مجال من 

التدريبية المنفذة مما يقلل من إمكانية التعرف على درجة الفائدة التي جنتها المؤسسة من التدريب عالوة على ما سبق 

ية، كما لبرامج التدريبفقد أظهرت النتائج أيضا أن هنالك فروق ذات دالله إحصائية تعزى لمتغير الجنس في عناصر ا

سنوات  – يالمؤهل العلم –الوظيفة  –التدريب تعزى لمتغيرات  )العمر  فاعليةلم تجد الدراسة أية فروق تذكر في تقييم 

 )عدد الدورات التدريبية التي اشترك بها المتدرب –الخبرة 

لية والتحديات التي تواجهه المؤسسات هدفت الدراسة إلى تقييم أنشطة التدريب الحا (1223دراسة االثرى والزيارى ) -

 98مؤسسة حكومية و 80كويتية منها  مؤسسة 88ووتكونت عينة الدراسة من خمس مؤسسات بريطانية  ،الكويتية

. لتدريبامؤسسة خاصة كما تم استخدام المقابالت واالستبيانات في التقييم وبشكل خاص نموذج كيرك باتريك لتقييم 
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ن اغلب المؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص تنفذ التقييم في بعض االحيان، الدراسة أ نتائج وأظهرت

 كما أن االستبيانات هي االكثر استخداما في عملية تقييم التدريب

 فاعليةاالجهزة الحكومية ومدى  فيهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية التدريب  (1221دراسة االكلبى ) -

صر ح فيومن أهم توصيات الدراسة ضرورة االستمرار  ،المؤسسات العامة فيإحداث التغيير  فيلتدريبية البرامج ا

الحتياجات وا الحقيقيةواختيار االحتياجات التدريبية وتحليلها ومراجعتها لربط أهداف التدريب وأنشطته بالمشكالت 

  الفعلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1221ايهاب  ،المصدر )ابراهيم     ته بتخطيط األهداف التدريبيةقياس أثر التدريب وعالق( 5شكل )

السابقة:الدراسات  علىالتعقيب   

 المقدم للمتدرب  التدريبياشتركت جميع الدراسات في حدود دنيا واهمها عملية التقييم وقيمة المحتوى   -

  المقدمة التدريبيةهناك مشكالت متعلقة بعملية التقييم للبرامج   -

للتطوير اما التدريب من اجل اخراج السلبيات وتعديلها وتلبية مطالب  مجديمن اجل التقييم فقط غير  التدريب  -

 التطوير هو االكثر مطلبا في عمليات التدريب 

 اهتمام اغلب االبحاث  هيمتابعة عملية التدريب   -

 قليل من االبحاث من تكلمت عن آثر التدريب في تغيير السلوك   -

 كثير من االبحاث علىواالحتياجات استحوذت  التدريبيةبرامج عمليات الحصر لل  -

التقييم 

الذاتى 

وتطوير 

 االداء

تحديد 

االحتياجات 

 التدريبيه

تنفيذ 

 التدريب

التقييم 

وقياس 

 االثر

تصميم 

 التدريب
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 التدريب.من عملية  االستثماري( العائد 4

 يأالبنوك وعكس ذلك تعتبر  أحدبمثابة رأس مال مودع في  هيعملية تدريب ناجحة ولها مردود في نطاق العمل  أيتعتبر 

الصناعة لذلك نقول ان هناك سمة عالقة  مؤسسةلتدريب او مؤسسة ا على ماديعمليات تدريب غير متقنه وغير مجديه حمل 

 مر في العنصر البشرى من خالل برامجستثهناك العديد من المؤسسات ت والتطوير.واضحة بين راس المال واالمكانيات المتاحة 

 النقطة. هذهبعوائد مادية مرتفعة وهذا محل وقصد  عليهاتدريب ناجحة يعود 

 التدريب:لى االستثمار من تقييم وقياس العائد ع  -

األهمية التعرف على أثر  الدراسي من عملةاو نجاح المتدرب في  بعد االنتهاء من التدريب وعودة المتدربين إلى أعمالهم،

ب تقييم التدريب يأتيالتدريب في إحداث التغيير المنشود والفائدة المرجوة منه، وبالتالي تقدير عائد االستثمار من التدريب، وهذا 

وقياس العائد منه. ويجب اإلشارة بداية إلى أن قضية قياس العائد من النشاط التدريبي ما زالت محل بحث ودراسة، وهي عالمة 

تجارب مؤسسية مازالت في معظمها تمر بمرحلة التجربة والخطأ.   إلى اجتهادات شخصية أو عليهااستفهام دائمة تحولت اإلجابة 

خرى هو وبعبارة أ ال؟السؤال التالي هل حقق التدريب أهدافه أم  علىالتدريب يجب االجابة  فيار االستثم علىولتقييم العائد 

التعرف على مدى التأثير الذي أحدثه التدريب في المشاركين في البرنامج التدريبي من خالل عملية قياس موضوعية لمجموعة 

وتـأثير ذلك على العمل، وكذلك التطوير الذي أحدثه هذا التدريب المهارات والقدرات والمعارف والعادات واالتجاهات الجديدة، 

 (8109عبد الرحمن  ،الجاموسوك المشاركين وفي أداء المنظمة )في سل

 أدوات تقييم العائد على االستثمار في التدريب:  -

من  وتطبق بعد عودة المتدرب هناك العديد من األدوات والطرق التي يستعان بها عند تقييم العائد من االستثمار في التدريب

 التدريب منها:

 استقصاء آراء رؤساء المتدرب حول التغير الذي حدث في أداء وسلوك الموظف. -أ

 تقارير تقييم أداء المتدربين قبل وبعد التدريب لتقييم التغير في المهارات السلوكية واالتجاهات.   -ب

 لقياس ما أحرزه المتدرب من تقدم. التعرف على الميول والمواقف قبل وبعد التدريب اختبارات -ج

 في االداء. الفعليتقارير تقييم االداء للمتدرب لقياس التحسن  -د

 المسوحات الدورية التي تتم بعد التدريب لقياس مدى التقدم ودرجة التحسن في األداء. -ه

 المقارنة بين االحتياجات التدريبية التي تم وضعها والبرامج التدريبية المقابلة لتلبيتها. -و

 حساب التكاليف التي أُنفقت على المتدرب طوال فترة التدريب. -ز

 اختبارات األداء والتي تُثبت مستوى المهارات والتحصيل العلمي والعملي الذي حصل. -ح

 معدالت الغياب عن العمل. -ط

 المقدمة من العاملين وأيضاً من العمالء. الشكاوىحجم  -ي
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البحث:نتائج   

حيث  تؤثر في مخرجات التدريب التقني التعليمخاصة الي المتدرب في  الكويتيمع عاما والمجت العربينظرة المجتمع  -0

  الحكومية الوظيفة علىفقط فرصه للحصول  التدريبيةتعتبر العملية 

 للتجهيزات واالمكانيات المتاحة في ورش التدريب االثر في مخرجات التدريب  -8

 وذلك من حيث مواكبته للتطور والحداثة جودة عملية التدريب علىالمقدم  التدريبييؤثر المحتوى  -0

 من عملية التدريب  االستثماريكثير من المؤسسات العائد  تعيحتى اآلن ال  -0

النتائج:مناقشة   

ة السائدة وفيه يعرض الفكر المهني التعليم لمنتسبيالشهير محمود سعد حول نظرة المجتمع  المصري لإلعالميحوار  استوقفني 

( حسب قوله وهى سائدة لدى الكثير من المجتمعات وتعبر عن نظرة المجتمع للمهن مسماة )االسطىالمواطن العربي اللدى 

 يفالمهن ان تكون ) اسطى ( وهذا بال مجال للشك تشكل واقع ملموس فعال   هذهلتعلم  النهائيةان المحصلة  على الفنية التعليمية

ل " وكان ممثال لك المهنيةتعلم الحرف  نحو العربيةرة المجتمعات الوطن العربي وهذا ما اكدته ورشة عمل بعنوان" تغيير نظ

 المهني ليمللتع العربيةدوله عربيه حاضرا في هذا المؤتمر حيث استعرض كل واحد منهم االشكاليات لتغيير النظرة للمجتمعات 

 لبرامج المقدمة واستحداث تخصصاتوقد اوصى المؤتمر بعمل آليات من شئنها ازالة الفكرة السائدة من بينها  تصحيح اوضاع ا

اخرى تواكب العصر وتغيير في انماط عمليات التعلم والتدريب وفتح مجاالت الدراسات المتقدمة للمتدربين وتحفيز رؤوس 

 االنظمة لىعواجراء تحسينات  الفني للتعليمتدعيم مرحلة التطوير  علىاالموال في االستثمار في هذا المجال وحث وسائل االعالم 

 .  الخارجيةواالستعانة ببعض التجارب  المتواجدة التدريبية

احدثنا  ولو المتاحةومن خالل عرض البحث تناولت قضية اختالف مخرجات عمليات التدريب باختالف االمكانيات والتجهيزات 

قطعة  اكثر من ىعلتخصص اللحام كورشة تدريبيه نرى ذلك ملحوظا في عملية التدريب فالمتدرب الذى يتدرب  علىاسقاط 

قيس قطعه واحده فقط ون علىعمل تشغيليه متاحه له تكون له فرصة الستيعاب محتوى التدريب أكثر من المتدرب الذى تدرب 

عمليات لحام الحمة متينه  جراءإلزوايا مائله  ألحداثالمتدرب  على الصعوبةات المتاحة ولنا ان نتخيل مدى انيكاالم علىذلك 

ذلك الميل بواسطة ماكينات خاصة بذلك .ويؤكد ذلك بحث بعنوان  ألحداثات واجهزة خاصة للمتدرب االخر في حين تتوفر ماكين

 باإلمكانياتط مرتب التدريبيةفي الجودة والتطوير " حيث استعرض البحث جزء من العوائق في العملية  التدريبية" آثر البرامج 

بعض الشركات المعنية بأمر التدريب تقوم بحساب تكاليف التدريب  مخرجات التدريب وذكر ان علىالمتاحة  وهو ما يؤثر 

 لها في تقارير التدريب  الماديفي االثر الناتج منه في عمليات حسابيه . وتذكر المردود  لمراجعته

 وتساعد ،الفنيين على وأثرها التدريبية، العملية جدوى لتقييم مهمة عملية هو التدريب عائد قياس عملية أن النظريات جميع و تتفق

بالفعل ما وصل  ( وهذاPhillips, 2010, p77بما يحقق االهداف .) التدريبيةتطوير العملية  أو القرارات في االستمرار متخذي

اليه البحث واتفق معه حيث تعتبر عملية تقييم عملية التدريب ودراسة العائد منها هامة وان عملية الربح من عملية التدريب يجب 

 تستخدم ربحية فإنها المؤسسة كانت فإن التدريب ؛ مؤسسة طبيعة حسب التدريب عائد قياس أساليب وتتعدد ،واضحةان تكون 

 الربح، معدالت على التدريب عائد لقياس مباشر كمية أساليب
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 (لجمهورا رضا نسبة على التدريب عائد لقياس كمية أساليب غير تستخدم فإنها ربحية غير التدريبية المؤسسة كانت وان 

بل  الربحية وغير الربحية( وهنا اوضح أمر هام ان هناك بعض المؤسسات جمعت بين االثنين 41 ص م، 2018 القحطاني،

 الحكومية يةالتدريبحيث استغلت قصور المنافذ  مادي.جراء عمليات تدريبيه خادمه له بدون مقابل إبتعدت ذلك بخدمتها للمجتمع 

ب فننين تدري علىزات وقدمت نموذج يسمى التدريب من اجل التوظيف فاصبح نظام عملها يقوم في قصورها في االعداد والتجهي

 التدريبيامج قوة البرن  علىعمليات تسويق للفنين بناء  بإجراءمتخصصين في مهن متعددة منها تخصص اللحام ثم يقوم المركز 

نها القيام بعملية م للبيئة مفيدةنسق منتجات  فيء عمليات تدريب اجرا علىالمقدم لها وذاد االمر أكثر حيث قامت بتمرين المتدربين 

عملية  اجراء على دراستيوقد اخفقت جزء من عائد من بيع تلك المنتجات  علىتدريبيه واكتساب مهارات العمل ومنها الحصول 

 تدريب .لعملية ال االستثماريلعملية تدريبيه في ورشة اللحام لحساب المردود والعائد  فعليةتكلفة 

 الخالصة:

في عمليات التدريب في ورش التدريب المختصة باللحام متعلقة بمشاكل بنظرة مجتمعيه  فعليةخلصت الدراسة الي وجود معوقات 

مخرجات التدريب واخرى متعلقة بالمحتوى المقدم  على وأثرهاومشاكل اخرى في عمليات التجهيزات  المهنيللعمل والتدريب 

وكيفية  من عملية التدريب الربحيالعائد  علىر تلك المعوقات أثبجانب  التدريبية.جودة وقوة العملية  لىعفي التدريب وأثرة 

 على لبيسالمعوقات في قالب واحد تؤثر بشكل  هذهحسابه وكان مردود تلك الدراسة بجانب تحديد تلك المعوقات الي تجميع كل 

 آلياتوتحسين  قنيالت للتعليمجب اتباع اساليب مشتركه كتحسين نظرة المجتمع ولعالج تلك العوائق ي للحداثة.التطوير واالنتقال 

في التدريب  بحيةالرالهائل واتباع نظام  التكنولوجيالمقدم في عمليات التدريب ليواكب التطور  التدريبيمدخالته وضبط المحتوى 

  فاعليتهلتقليل تكلفة التدريب وزيادة  المجتمعية الخدمةمدمجا مع 

 

  وصيات:الت

  التقنيو الفني التعليم بأهمية للتوعيةالقيام بحمله مجتمعيه شامله  -0

  لةالهائ الصناعيةالمحتوى المقدم تدريبا في كل التخصصات المهنية ليواكب الثورة  على رقابيةانشاء هيئات  -8

 المنشودة  والربحية المرادةوضع معايير لالستثمار في التدريب يجمع بين االهداف  -0

 قدر من االهداف المنشودة  أكبروتحقيق  العالميةرش اللحام لتتوافق مع المعايير تطوير و -0

 ماري.االستثلعملية التدريب في ورشة اللحام ومردود التدريب فيها  فعليةنوصى بعمل ابحاث متعلقة بتكاليف  -5

 البحث:مصادر 

 عربيه:مصادر 

    .عمان التطبيقية سلطنةالعلوم  الشباب كليةوالتدريب ودورة في تمكين  التعليم جودة(. 8102) العريمى▪ 

     .السعيد للعلوم والثقافة اليمن والتقني مؤسسة المهنيوالتدريب  التعليممسيرة  (.8112) احمد ،الحاج▪ 
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  .والتوزيع عمانللنشر  الراية واالساليب دارالمفاهيم  اإلداري التدريب م(.8100) هاشم ،رضا▪ 

 .الرياض العبيكان للنشر والتوزيع البشريةالموارد  ادارة. (8112) محمد ،القحطاني▪ 

 .القاهرة 8الترجمة بدار الفاروق ط البشرية قسمادارة الموارد  (.8112) بارى ،كشواى▪ 

 العربيةالمجموعة ادئ التدريب الي واقعة الملموس نظرية التدريب التحول من افكار ومب (.8100) محمود ،عبد الفتاح▪ 

 .القاهرةللتدريب والنشر 

 .اللحامتقنية هـ(.  0089) المناهج السعوديةلتصميم وتطوير  العامة اإلدارة▪ 

 مصر. ،جامعة االسكندرية ماجستير. بحثالكويت العمران في دولة  (.8101) خالد ،العازمي▪ 

 .االقتصاد الجزائر كاليف كليةالتفي تخفيض  وأثره الصافيطرق تحسين جودة المنتوج  (.8117) سلطان ،كريمة▪ 

 ي، الجزائر.علبن بو  يبةحس خاصة جامعةدراسة مقارنه بين مؤسسه عموميه ومؤسسه  (.8112)فاطمة  ،غربي▪ 

البرامج التدريبية في مراكز التدريب الخاصة من وجهة نظر المتدربين رسالة ماجستير  فاعلية تقييم (.0999) جهاد ،صالح▪ 

 األردن. البيت، جامعة آل :غير منشورة، المفرق

ز ، مركاإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم األردن فيوتقييم عناصر النشاط التدريبي  متابعة (.8110) السيدالوزان، ▪ 

  .، عدد خاص، جمهورية مصر العربيةاإلداريةالبحوث والمعلومات، مجلة البحوث 

 دراسة)أثيرها على أداء العاملين وسلوكهم ء العمل وتاثناالبرامج التدريبية  فاعليةوتقييم  تحليل(. 8118)عادل فطيس، ▪ 

قسم  ،اإلداريةم والعلو االقتصادكلية  ،شركة راس النوف لتصنيع النفط والغاز في الجماهيرية الليبية، رسالة ماجستير ،حالة(

 .العامة، جامعة آل البيت، ليبيا اإلدارة

ية و التطبيق، مستقبل التربية العربية، المركز العربي تقييم التدريب بين النظر (.8110) أحمد ،واالثرى ،الرفاعي، هاشم.▪

  .(المكتب الجامعي الحديث، جمهورية مصر العربية 89العدد ) ( 9والتنمية، المجلد ) للتعليم

 ،المجلد الثالث عشر ،المؤسسات العامة الحكومية، النهضة فيإحداث التغيير  فيدور التدريب  (.8108) عايض ،االكلبى▪ 

 .198 -101 ، صالثانيالعدد 

 .شمس جامعة عين النوعية التربية التدريبية كليةأثر التدريب وعالقته بتخطيط األهداف  قياس (.8109) ايهاب ،ابراهيم▪ 

  .يهتدريب حقيبةمن عمليات التدريب  االستثماريالعائد  (8109) عبد الرحمن ،الجاموس▪ 

  .الرياض، للنشر العبيكان، 8 ط لبشريةا الموارد إدارة(. 8102) محمد القحطاني، ▪ 
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