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،  تطوور ت توو ا م جهيوورلفني جهبانووني فيهضر ووت لووت موورع الطعرووي  ا ليوو  جهي تلوو      

جهيورلفني جهبانوني فيهضر وت لوت مورع ه لت جه اجس  جهت جهل وت  لعوت تطور ت تو ا م 

وجهل ووت  لعووت اتاوور تطوور ت توو ا م جهيوورلفني جهبانووني  الطعرووي  ا ليوو  جهي تلوو  ،

فيهضر ت لت مرع الطعري  ا ليو  جهي تلو ل ه و  تضورت ا ليو  جه اجسو  اوي جهيورلفني 

د جهبانني فيهيتحع  جهثينر   فياط   حرهت جهل عنين  ف وه  جهضر ت ، حنو  فعوا جليويهت لو 

ارزل  لعت جهيرلفني ك  د جسليياة  270، وق  تم جخلنيا ل د  400جهيرلفني جهبانني 

فناوت جهالويئا جهين جننو  هع اجسو  ولورد لتقو  لنوت دجهو  بحنويئني فوني ال نوت ،  لشرجئت

جهيؤهل جه عيت واحيوا جه اجس  جهثتث  ، وفنات جهاليئا جهين جنن  هع اجس  ال ترل  لتوق 

ن  فووني جهي يرلووي  جهيل ع وو  فيهوو واج  جهل ا رنوو  لووت جهيلرسوو  جه ووي  ذج  دالهوو  جحنوويئ

السوول يفي  جلووتجد لناوو  جه اجسوو  وهووت لتقوو  لنووت دجهوو  بحنوويئني فووني ال نووت جهوو واج  

جهل ا رن  واحيوا جه اجس  جهثتث  ، وفناوت جهالويئا جهين جننو  هع اجسو  لو   ولورد لوتوق 

يرلفني جهبانني حور  احويوا جه اجسو  ايوي ذج  داله  جحنيئن  فني الرس  جسل يفي  جه

   عفي لنت دجه  جحنيئنيً ، وفناوت جهالويئا جهين جننو  هع اجسو  لت جهالن و  جهضعنو  هعيحويوا 

 ليئن  فني جسل يفي  ا لي  جه اجس جهثتث  للظفت ل   ولرد لتوق ذج  داله  جحن

 ل تل ا لي  جهي  –جهيرلفني جهبانني  –جهل ا م  الكلمات االفتتاحية :
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Abstract: 
Developing training of technical mentors in Kuwait in light of the 

requirements of a knowledge society,The study aimed to identify the 

development of technical mentors training in Kuwait in the light of the 

requirements of the knowledge society, and to identify the features of 

developing the technical mentors training in Kuwait in the light of the 

requirements of the knowledge society. The study population consisted 

of technical mentors in the secondary stage in Hawalli Educational 

Zone in the State of Kuwait, where the total number of technical 

mentors reached 400, and the number of 270 forms distributed to the 

mentors was chosen as a random number.The field results of the study 

indicated the presence of a statistically insignificant relationship 

between the variable of the academic qualification and the three axes of 

the study, and the field results of the study showed that there were no 

statistically significant differences between the groups related to 

training courses in the general average of the responses of the study 

sample individuals, which is a statistically significant relationship 

between the variable of training courses and the study axes The three 

results of the study showed that there were no statistically significant 

differences between the average responses of the technical mentors 

around the study axes, which makes them statistically insignificant. 
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 :مقدمة 

 لنووا جه نووت جهحوويهت فرنووت لنووت جهل وو   جه عيووت جهفيئوول وجهلطوورا جه ووت   وجهل نووتج  

جهيلتح ووو  ، وجهلوووت اوووي جهيفوووي ثوووراة جهي عراوووي  وجالتنووويال  وجسووول  ج  جهلضارهرلنوووي 

وجهلت فبضعفي جصرر جه يهم قت   صو نتة ، وه و  جه وت جهح  ث  لت شلت ا يال  جهحنية ، 

لوت  جهثراة جهلضارهرلنو  وجهي عرايتنو  جهضثنوت اوي جهحو ود وجه نورد جهلويم كينوت ابتومو 

 (2001جهييمت لعت ت لق جهي عراي ل )جسييلنل ، 

و ف   جهلرلنوت جهباوت لوت ا ليو  جهي تلو  جهوت فاويع فنمو  ت عونم وت عوم تايسوم الطعروي  

 تل  ، و حويو  ت ينوق جهلورثنتج  جهيلشو ر  هفومج جهي ليو  لوت فنمو  جهياظراو  ا لي  جهي

جهل عنين  ، وفشضل  عت جهحيلي  جهل عنين  جهيل  دة إلن يت همج جهي لي  ، كيي   يل لعت 

فوووي تحبنووول جهي عيوووني لعوووت جهيشوووياك  فبيلعنووو  لوووت جنلووويت جهي تلووو  وا يه لفوووي وت ل ا

 (2008شيهني ،  وجسلتدجدهي وترظنبفي ونشتهيل )جفر

    جهلرلنت جهبات لت مورع جهيبفور  جهحو    فتنوياا ليول الضوياتً  فو   بهوت تح وني 

جهل عم وجهل عونم، اوي خوت  الو  ا ولرم جهايور جهيفاوت هعي عيوني، وذهوم فيسول  ج   ليعن 

جهيرلت جهبات جهليضي اافي، ولت  ح ي جسل  جافي حلوت   ولطن  لت  لسيهنم الارل  لعت

 (2007)سعنم ،  .جهبان  اي له ج  ت  ت بهنت جهيؤس   ح ق اي 

ونظووتجً هعلطووراج  جهيل وويال  جهلووت  شووف هي جه وويهم لووت انوويد ي جهلتفنوو  وجهل عوونم، ل وو  

جهيرلت جهبات وت  د  افيات، وتارلوت ا ويال  ليعوت، هلشويل ا لعوا  تطرا  وظنب 

وتورلنت جهلو ا م هفوم وا يل ة جهي عيوني لعوت جهلطورا جهيفاوت،  لرجنم جهحنية جهي اسن 

لووت لثاوويع جه  اوو  وجه يوول لعووت الوويف لفم لووت جهيرجقووا جهل عنينوو ، وجسوول  ج  افووياج  

 جهلرجصوووووووووووووووووووووووووول ا فووووووووووووووووووووووووووم، هلوووووووووووووووووووووووووورلنت فنموووووووووووووووووووووووووو  دجليوووووووووووووووووووووووووو 

 (2007ه يل ا ت هلح ني ت عم تتانمهمل )صيهحت ، تيضافم اي جهث   فت وج

 مشكلة البحث 

ل و  حتصوت وزجاة جهلتفنو  لوت  نظتجً ألهين  ليل جهيرلت جهباوت لوت جه يعنو  جهل عنينو ،

جهضر ت لعت جنل يع للضل جهيتشحني هرظيئا جهلرلنت جهبات اي فني جهي  ت ي وجهي عيني 

جهيلينوول ي، وف وو  جالنل وويع تعوول  جهوورزجاة جهيوورلفني جهبانووني جه وو د فيترووي  دواة ت ا رنوو  

  الح يً لعت ترهنعن  ف ن  ت ت بفم ف يعفم جه     والطعريتت، وكمهم تحتص وزجاة جهلتفن

بقيا  ف ض جه واج  جهل ا رن  جهل       هعيرلفني جهبانني، هتل  جهي لرم جهيفات هو  فم 

افم ففوو   ت ل وول خرووتجتفم وجاوو جدهم فيهي وويا  وجهيفووياج  جهتزاوو  ألدجع جهيطعوور  اوو

 (2011جهبان ل )جهحياثت ، 

وا عرايتووت ونظووتجً هحيلوو  جهيرلووت جهباووت لووت جهضر ووت بهووت تاينوو  ا ووليتة لووت خرتتووت 

ولسيهنم ليعت، حلت   ر  ف واه لعوت لكيول ولوت لوت تح وني لدجع جهي عيوني وت ور يفم، 

وجه يل لعت ترلنت سرل جهاير جهيفاوت هفوم، بهوت لينوم تطور ت ا لعوا ا ويال  جه يعنو  

جهبان ، لإت ذهم  لطعم ولرد ت ا م نرلت واحضوم  رظوا ا ولح ثي  جهلضارهرلنوي لوت 

وتابنووومهي، بمووويل  بهوووت تطووور ت احلووورم جهلووو ا م هنتجلوووت  تنوووينم جهروووتجاا جهل ا رنووو 

 (2012ل ا رن  هعيرلفني جهبانني كيل ل )حيا  ، جالحلنيلي  جه
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جه ؤج  جالو  : اي جإلطيا جهبضتم هي لي  جهي تل  ، واي هت اتجحل تطوراه ، واوي هوت 

 خنيئنت؟

جهثينرم لت جهضر وت  جه ؤج  جهثينت : اي جإلطيا جهبضتم هل ا م جهيرلفني جهبانني فيهل عنم

 ؟

 جه ؤج  جهثيه  : اي وجق  ت ا م جهيرلفني جهبانني فيهل عنم جهثينرم ؟ واي اشضتتت ؟

جه ؤج  جهتجف  : اي جهلنرا جهي لتح هلطر ت هلو ا م جهيورلفني جهبانوني فويهل عنم جهثوينرم 

 لت جهضر ت لت مرع الطعري  ا لي  جهي تل  ؟

 أهداف البحث 

جهبضتم هي لي  جهي تل  ، واوي هوت اتجحول تطوراه ، واوي جهل ت  لعت جإلطيا  ل1

 هت خنيئنتل

جهل ووت  لعووت جإلطوويا جهبضووتم هلوو ا م جهيوورلفني جهبانووني فوويهل عنم جهثووينرم لووت  ل2

 جهضر تل

 جهل ت  لعت وجق  ت ا م جهيرلفني جهبانني فيهل عنم جهثينرم  واشضتتتل ل3

 ووت لووت موورع ت وو  م تنوورا ا لووتح هلطوور ت توو ا م جهيوورلفني جهبانووني فيهضر ل4

 الطعري  ا لي  جهي تل ل

 أهمية البحث 

 تظفت لهين  جه اجس  لنيي  عت :

به وويع جهضوورع لعووت وجقوو  ليوول جهيرلووت جهباووت لووـت تحووـ ني جه يعنووـ  جهل عنينووـ   (1

 وتطر تهيل

لهين  ليل جهيرلت جهبات لت تح نق جهاير جهيفات هعي عم وجالات يع فردجئوت ودواه  (2

 ن  جهلتفر  للت تطر ت ا لعا لرجنم جه يع

لهين  جهل ا م لت تلو   جهيرلت جهبات فيهضبي وي  جهتزاو  هوت لوت ليعوـت هنضوـرت  (3

لق ا لعت جهل يال او  جهي عوم وترلنفوت لعوت نحور سوعنم ايوـي  ل وـ  اوـي كبي لوـت 

 وبنليلنلتل

ق  ت فم نلويئا جهرحو  جهحويهت لوت فاويع فوتجاا ت ا رنو  هعيورلفني جهبانوني لكثوـت  (4

 ليتفم جهل ا رن  لت مرع ا لي  جهي تل لترجل يً ا  جحلني

تلو   جهيضلر  جهبان  جه تفن  ف اجس  تل عق ف وا ت ا م جهيرلت جهبات لت مورع  (5

 ا لي  جهي تل ل

 منهجية البحث 

جتر ت جهريحث  لت همه جه اجسو  جهيوافا جهرصوبت جهلحعنعوت  ألهينلوت هيثول هومج جهاور  اوي 

جه اجسي ، ولعنت لإت ه   همج جهيافا ال  لرقا لا  وصا جهظيهتة لو جهيشضع  وهضوي 

ه لووت  ل وو  م ذهووم جهووت وصووا جهظوويهتة لو جهيشووضع  وتب وونتهي وتحعنعفووي وتطر تهووي 

جهيشضت  هعيرصر  بهوت جسولاليلي  ت وفم لوت لفوم  وا يانلفي ف نتهي اي جهظيهتج  لو

جالسلتجتن ن  جهي لتح  هلطور ت تو ا م جهيورلفني جهبانوني فيهضر وت لوت مورع الطعروي  

 ا لي  جهي تل ل
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 اإلطار النظري للبحث 

 متطلبات بناء مجتمع المعرفة  

 (Adin  ،2005و  لطعم فايع جهي تل  اي  عت : )

   و لال  ضرت ذهم حضتج لعت جه وه  لو جه طيلي  ا يهي  كيل   قطيلي  جهي لي

جهحضرانوو  وحوو هي ، لياظيووي  جهي ليوو  جهيوو نت واؤس وويتت اوو لرة ه سووفي  لووت 

 جهليفن  و تن نت جهطت ق نحر جهي لي  جهي تلت ل

  لطعم ا لي  جهي تل  وم  سنيسي  تل م فيهشبيلن  و تش   لعت جهيايل   لت 

جهلو ا م وجهحضراو  جإلهضلتوننو  و بقياو   ف ض جهي يال  جهيفيو  اثول جهل عونم و

 اشتولي  ث يلن  تف لي بهت بنليت وجفلضيا للضيا ل   ة ل

   بطووتق حت ووي  جهووتلم و جهل رنووت و جهلاظوونم و جالنبلوويح لعووت جهث يلووي  جإلن ووينن

جالختم اي خت  تش ن  و تحبنل لفرد جهلتلي  اي وبهت ولرد ث يل  ا تلنو  

و تش  في وترتز و تحلت  ق اج  جهلبضنت و جإلف ج   الينلة لت جهي لي  ت ين هي

 و جه ؤج  و جهلرال وجهرح  ل

  ترطني جه عم لت لين  جهاشيطي  جهي لي ن  وومو  لهو ج  طيرحو  ه نيسولت و

فيي   فم لت قني  ذهوم و ت ر و  و دلوم جهلييسوم و جهل وينا لوت جهي ليو  فحنو  

 سر  ت ل    لنفي جهي تل  ل ؤهل للتجد جهي لي  هع ني  فيهيفي  جهن ر  جهلت 

  جالسل  ج  جألاثل أللفلة جهحيسوم جلهوت و شورض  جإلنلتنوت و بتيحلوت ه لوتجد و

جهيؤس ووي  و جأللفوولة جهحضرانوو  فلضوويهرا ا  رهوو  و جسوول تهفي لووت ا وويال  

 جقلنيد ي  جهي تل  و جهل ياة جالهضلتونن  جه يهين  و جهحضرا  جالهضلتونن  ل

   يفنو  هعشوري  و ت وعنحفم فيهي ويا  وجهيفوياج  و تورلنت تش ن  جهيشوياك  جإل

جهل عنم و هل ا م لت ا ي  تضارهرلنوي جهي عراوي  وجالتنوي  اوي للول بلو جدهم 

 هعيشياك  جهضياع  و جهب يه  لت ا لي  جهي تل  جهياشردة ل

  ارجلفوو  لووتجئم جه تصووا  و جنلشوويا لنتوسووي  جهضيرنوورتت و بسوويعة جسوول  ج  و

جهش نون  جهلوت تشوضل تف  و ج خطنوتج هتقلنويد ي  جه يئيو   جسل ت  جهي عراي 

لعت جهي عراي  لت ا لي  جه تل  فيإلمويل  بهوت حيي و  جه نرصون  و موييت 

 ولرد فان  تحلن   آاا  هلضارهرلني جهي عراي  و جالتني  ل

 وتتحدد متطلبات بناء مجتمع المعرفة ذاتها والمتمثلة في اآلتي :   

 دةفلسفة تربوية متجد -1

لصرر اي جهيؤك  جهنر  لت نظوي  جهل عونم لوت ا ليو  جهي تلو  فحيلو  بهوت  لع وب  تتفر و  

وجمووح  جهي وويهم، تضوورت قوويداة لعووت تح  وو  لي ووي  جهلتفنوو  ولهوو جلفي، فحنوو  تاظووت بهووت 

جهحيمت وجهرجق  جهي لي ت جه يئم فروميلت وال نتجتوت جهتجهاو  ، وت يول لعوت جهيرجزنو  

نت لوت اضوياني جهلتفنو  وجهل عونم ، وفوني اوي  ار وت لت  ظول فني جهتهيت لعت اي هور كور

اتترطيً فيهرجق  جهيحعت، ا يهييً لت فايع لتق  سعني  ا وت، وذهوم لروت تو لنم ارجطانو  

بن ينن  اابلح  ووجلن  اي لف ، والبيلع  ا  جهيل نتج  جهي تلن  وجه نين  وجهحضيا   

هبع ووب  جهلتفر وو  جهلووت  حليلفووي ا ليوو  هعاظووي  جه وويهيت جه وويئم اووي لفوو  لخووتمل كيووي لت ج

جهي تل  الف  ولت تؤاي ب يينيً لين يً فضتواة صنيل  ابفر  الضيال ه ن يت، وأله ج  
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تضر ات وترهنعت هتن ايت لت احنطت جهرطات وجه ويهيت، وجهلضنوا او  ا لعوا جهي طنوي  

” نوو  نفي وو  جهلتف“جهيل وو دة ه نووت سووت   جهل نووت وجهلحوور ، وهوور لنووت  شووضل جلت 

فلرلفيتفي ولدوجاهوي جهضتسونضن ، و  ولعل  بلويدة فايئفوي لعوت لسوا ولهو ج  وترلفوي  

ل   ة اايلن  هتن وتق جهث ويلت لو جه نيوت لو جهحضويام لل اضتسو  هتنبلويح لعوت جهل نوت 

وجهل  د وجهلار  وجالخلت  جهيل  د جألنييط وجألطوت جهيتل نو  جهيلري او ، وذهوم هلنورر 

رسوونر حضوويام وجهي تلووت وجهيفوويام، وهعلطوورا وجهل وو  ، وهعي وول رل تتفنوو  هعل نووت جه 

 ( 2009فشضل لي ل )ن نم ، 

 توظيف البحث العلمي -2

 ُ   جهرح  جه عيت اي لهم الطعري  ا لي  جهي تل ، ف   لت لداكت جهضثنت اي جألام فرت 

ولردهي وكنينفي وتطراهي وقرتفي اتهرن  فيي تا له لت ا ي  جهرح  جه عيوت ، لرخوم  

تتسم همهم جه ط  وت نم جهيتجكل وجهيؤس ي  وتتسم جالللييدج  جهييهن  جهضرنوتة بداجكويً 

لت جهرح  جه عيت، هر اي لكثت لنرج  جالسولثييا ا  نو   ل وهفومج ل و   اافي فرت جالسلثييا

فوي  اوي جهضووتوام لوت لنووت جه عوم وجهي تلو  جالهليووي  فيهرحو  جه عيووت فضيلو  لنرجلووت 

ولسيهنرت، ومتواة تضننق جهب رة فنات وفني تطرن ت لت جهي لي ي  جهلت ت و ت بهوت لت 

جهلا وونق وجهل وويوت فووني جهيؤس ووي  تضوورت ا لي ووي  قيئيوو  لعووت جهي تلوو ، ايووي  لطعووم 

جه عينو  جهي لعبوو ، ووموو  خوتجئ  فحثنوو  ولووق لسوا وا ووي نت ا ناوو ،  ورتت لووت ا وو الفي 

ا ووره  جألوهر ووي  وتح نووق جألهوو ج  جهلووت ت وو   فاوويع ا ليوو  جهي تلوو ، كيووي لصوورر اووي 

جهضتوام تح نق جهلرجزت فوني ا لعوا جألنيويط جهرحثنو ، لسيسون  كينوت ل  تطرن نو ، او  

ونظوتجً هعلضعبو  جه يهنو  “ل فحورث جهبت وق ” ن  جهرحرث جه ييلن  لو اوي  طعوق لعنفوي تش 

هع ني  فويهرحرث جه عينو  خيصو  جهلوت تل عوق فيهيشويا   جهضرنوتة، ل و  فوي  وجموحيً لهينو  

ترلنت جهلير ل جهتز  إللتجع هومه جهرحورث، وجه يول لعوت ت ور  في كاور  اوي جهي ويهي  

بذج لاجد  جه يا ووي  ”  عووت اووي جهيفووم هاووي جإلشووياة بهووت لنووت جهب يهوو  لووت هوومج جهي ووي ل وه

جهحضران  جه را   لت تضرت لضيًع الينلجً الشول ي  جه  ول وجحلضويأل جألدا و  ، واؤس و  

هعرحوو  جه عيووت وجهلضوور ي جه نوو  ، لووإت ذهووم  بووتن لعنفووي لت تضوورت اؤس وو  د ي تجطنوو  

شويط جهبضوتم وحت و  جهلبضنوت ، الينلة إلنلويت جهي تلو  في ايهوي جهرجسو  ، لم اؤس و  هعا

وهعل يؤ  وجهلحعنل وجهلرجلت جهي تلت ، وترهنل جهيرجاد جهرشت   ف وردة ليهنو  ل  وبذج اوي 

جسلطيلت جه في  جهي وؤوه  تيضوني جه يا و  اوي ذهوم ل ور  تيثول جهيؤس و  جه يا نو  

حنوينلت  جسلثيياجً ث يلنويً ولعينويً وتاير ويً ح ن نويً وموتوا يً هعي ليو  اوي للول لت  و لم

 ”ل    ل     جه جخعن  لرت لردة ا تللت جه يا ن  وث يللفي جه عين  

 نشر ثقافة التنمية المهنية   -3

 لطعم تطر ت جهيؤس ي  جهل عنين  لت ا لي  جهي تل  نشت جهث يل  جهلت تؤك  لعت لهين  

ألنفي ت وفم  جهلاين  جهيفان  أللضيع هنم  جهل ا ا وجأللتجد جه ياعني فيهيؤس   جهل عنين ،

لووت تح ووني لدجئفووم، وايياسوولفم ه يعفووم فيفانوو  ليهنوو ، جألاووت جهوومم    وول جهيؤس ووي  

جهل عنين  لعت جخلت  لنرجلفوي ت و ت ليهو ة هلاينو  جه وياعني ففوي افانويً، حلوت  نورحرج 

قوويدا ي لعووت لدجع افوويافم في وولرم لووي ا اووي لووردة جألدجع، وهضووت  ضرنوورج قوويدا ي لعووت 

لضارهرلنو  لوت جه يول وجهحنوية، وجسولن ي  جالنب ويا جهي تلوت وح وي ارجكر  جهل نتج  جه
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جسل  ج  تضارهرلني جهي عراي  جه    ة وتطر  في لت ليعني  جهل عنم وجهول عمل لضوتً لوي 

بشيل  جهلبضنت جه عيت جهومم  شوحم ولوت جهيورجطي لوت لفيوت هحتكو  ا لي وت واشوياكلت 

 (2012ليً ل)ليت ، جال  يفن  لت لنشطلت تنحنحيً و بسفيايً وبف ج

 تفعيل الشراكة المجتمعية   -4

 لطعووم فاوويع ا ليوو  جهي تلوو  جهشووتجك  فووني جهيؤس ووي  جهل عنينوو  ولنتهووي اووي ااظيووي  

جهل عوونم، سوورجع لعووت جهي وولرم جهيحعووت لو لعووت جهي وولرم جه وويهيت، حنوو   ووتتر  جهل ننووت 

ل جهبت  ووت جهل وويونت وجهلطوور ت فيهيشووياك  جهي لي نوو  جاتريطوويً لضوور يً، بذ بت نوويتا جه يوو

جهحرجام للضل ولنضا ولحضم ولخنوم اوي ليول جهبوتد، ولدلوت بهوت ظفورا جهرو جئل، 

وحل جهيشضت  وتبيدم جألزاي ، وال لد  لعوت لهينو  جهيشوياك  جهراويعة وليول جهبت وق 

ايي ح  لت جهيا لج  جه عين  وجهلضارهرلن  اي بف جلي ، بذ هم     بنلويت جه عوم وتطرن يتوت 

لن  لت ليهم جهنر  ولت ا لعا ا يال  جه  ت جهرشتم اي نليت ش ص وجحو ، جهلضارهر

وبنيي هور احنوع  ه فورد لوتق فحثنو  وتطرن نو ، فول هور لفورد للنوي  التجكيو  ،  راوت 

جه عا لعت اي لنل ت جه عا، و ال رت لضتجً وتاظنييً وخ اي  ل   ة اطتدة لت اايل في 

جهي لي وت هوت لدجة اوي لدوج  شو را جهبوتد  وت  دهي، وجهيشياك  جهب عن  لعت جهي لرم

لت جه ييل ، وقاية ائن   اي قارج  جالنلييع وجالهللج  وتحيل جهي ؤوهن  اوي للول فاويع 

 (Anderson, 2006 ) ا لي  جهي تل ل

 توفير مصادر بديلة  -5

تلطعم لردة جهل عنم لت ا لي  جهي تل  جهرح  لي انيدا اضيع  هعلير ول اثول جهلير ول 

، فحن  ت لطن  جه يا   ترلنت ارجادهي جهييهن  فرت تنورر ليا و  اال و  ت ولثيت جهمجتت

لاتكفي اوي خوت  بنشويع اشوتولي  تاير و  تطروق لنفوي جه يا و  لحو ث جألسويهنم جهلوت 

ت عيفي هعطت ، وجهحنر  لعت ا يفل ايدم اوي خوت  اوي تال وت هومه جهيشوتولي  اوي 

ي لي  جهيحعت فرهين  جهيشياك  جهش رن  لت اال ي  زاجلن  وصايلن ، وترلن  للتجد جه

تير ل جهل عنم، ايي ق    ل  ف ض جأللانيع هعي يهي  فل   م جهيوي ، لو فيإلسوفي  لوت ت و  م 

خوو اي  لانوو  كرليووي  جهنوونين  وجإلنشوويعج  ، و ووتم جهريحوو  لت توورلنت انوويدا ف  عوو  

إلليدة اوي جإل وتجدج  هلير ل جهل عنم  لطعم بص جا جهلشت  ي  جهلت تش   جه يا   لعت ج

جهلت تح  في اي لافيح جهيشتولي  جهلوت ت نيفوي لو اوي جهتسور  جه اجسون  جهلوت تبتموفي 

لعووت جهطووت ، فحنوو  ترظووا اثوول هوومه جإل ووتجدج  لووت ت فنوول جهرانوو  جهلحلنوو  هع يا وو ، 

وخيص  لنيي  لنل فلضارهرلني جهي عراي  جهلت تُ ّ  ل ضيً اي الطعري  ا لي  جهي تلو ل 

(Booth  ،2016) 

 التوجه نحو تطبيق اإلدارة الرقمية  -6

تيثوول جإلدجاة جهتقينوو  لسووعر  ليوول ابلوورح هل ووننت جألليووي  وجهاشوويطي  جالللتجموون ، 

  لعووا لووي كوول جألسووا وجهيروويدف وجلهنووي  لووت جإلدجاة جهح  ثوو  ذج  جهيووافا جهيضووينت 

اوي لفو  لخوتم جهضنق، كيي لنفي تيثل لع ب  ليل ل   ة  ترلففوي وت ونت لعوت هو  في، 

تلضرت جإلدجاة جهتقين  اي ال نتج  لسيسون  تع وم تضارهرلنوي جهي عراوي  وبدجاتفوي دواجً 

لسيسوونيً لنفووي، وهوومه جهيل نووتج  هووت: بسوولتجتن ن  جهياظيوو  وجأللووتجد وث يلوو  جهيؤس وو  

وتضارهرلني جهي عراي ، لت بطيا اي جهرنم  جهيلبيلع  جه جخعن  اي خوت  جهشورض  جه جخعنو  
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Intranet  وجهرنم  جه ت    جهل نت اي خت  جهشرض  جه يالن ،Extranet  ا  اتحظو ،

لت تايات ح م تضارهرلني جهي عراوي  وجسول  جافي لوت جهيضلروي  واتجكول جهي عراوي  قو  

قعص ا وؤوهني  جهيو اجع وجه وياعني لنيوي  لنول فل نونص جهيورجاد ، وت ت وت خو اي  

ل  ووو ة هع وووياعني ، ولنتهوووي اوووي جهيحووو دج  وجهلووورثنتج  جهلوووت توووا ضا لعوووت بدجاة هووومه 

 جهيؤس ي ل 

 كاديمي االحتراف األ -7

 ُ ووّ  جالحلووتج  جألكوويد يت فيثيفوو  ليعنوو  ااظيوو  وهيدلوو  ت وو ت هتلوو  جهضبي ووي  جه عينوو  

وجهيفان  هعبتد، وخعق جت يهي  ب  يفن  نحور جه يول جهيؤس وت، وتح وني بنليلنو  جهبوتد، 

وتلضووورت ااظراووو  جالحلوووتج  جألكووويد يت اوووي لووو ة لايصوووت هوووت: جهووورالع هعيؤس ووو ، 

ت جت ويذ جه وتجا، وجهتموي جهورظنبت، وجألهوم اوي كول ذهوم لت وجالسل تهن ، وجهيشياك  لو

لضر هنم  جهل ا ا فيللرياه احرا جهي لي  جه يا ت، بنيي   ات لت ترثنتجتوت جال  يفنو  

لو جه عرن  تبرق ترثنتج  جهيايها وا تاج  جه اجس ، ليي خت  نيورذت جألسوليذ   تلرهو  

ج ، و ولدجد ولوت جهطوت  فرنب وفم ه م جهطوت  قونم جهي تلو  وتلحبول جهيرجهوم وجه و ا

وفي لي فم لوت حورجاجتفم او  جألسويتمة خويات قيلوي  جه اجسو ، ولوت جألنشوط  جهث يلنو ل 

وألت جألاووت كوومهم لووإت ا ليوو  جهي تلوو   لطعووم جهلركنوو  لعووت جهايوور جهوومجتت ه ضوور هنموو  

 2011 ,)جهل ا ا فيهيؤس   جهل عنين  اي للل تطر ت افياجتت وق اجتت جه عين  وجهيفان ل

Brown) 

 التأكيد على إصالح التعليم   -8

  ات بصتح جهل عنم تطرنق فتجاا هعل ننت وجهل   و  جهلتفورم،  يضوي لت تريشوتهي جه وهو  

ففنميتفي جهي ان ، كيي ت ر  قرل ذهم فيهل طن  هفوي هنمو  لو هنموي  ال ننو ، تضو  لوت 

، ول عنوي  جهيل عيوني لنفوي، جللرياهي لاراجً ال  دة، اافي فانو  وتضور ي اؤس وي  جهل عونم

وجه يئيني لعت بدجاتفي، وق  ت   جهيؤس   جهل عنين  نب في فني متواة تراني  جحلنيلي  

والطعرووي  جهي ليوو  لووت تتفنوو  لفايئووت، ومووتواة تح نووق هوومه جهيلطعرووي  اووي لفوو ، و 

حيلي  جهيل عيني جهيعلح ني ففي اي لف  ثينن ، حن   حليت ذهوم بهوت ت ننوت جهييياسوي  

جهلتفر   جه يئي ، ووم  وتح    آهني  جإلصتح جسلايدجً بهت جحلنيلوي  جهي ليو ، لضوتً  

لووي لت اطيهووم جهي وول رل وتح  يتووت تلطعووم تطوور تجً لسيسوونيً لووت دوا جهل عوونم، فحنوو  ال 

  لنت لعت ا تد جهلضنا وجهلضننا ا  ال نتج  جهحنية وارجلف  تح  يتفي، هضوي جهو وا 

اا طوا توويا  ت  لرهو  اوي احووم جهحيموت واوي  لخووت فوت اووي جألهوم هور دوا ل  وو  لوت 

تيرلي  ل   ة، ولعنت لت  تتم لوميلت ه سفي  لت تاين  هعرشت تل يوز لنييط لسيهنرت 

جهحيهن ، وهمج هر ارطي جهل     وجهلطر ت جهلتفرم اي للل جهل   و  وجهلطور ت هعطيقوي  

  لجهمجتن  لت جه  م جالللييلت كعت ولت اؤس يتت جهي لعب

 نشر ثقافة المعرفة -9

لصوورر اووي جهيؤكوو  لت ن ووق جه وونم وجهي ووي نت جهي تلنوو    وويل  لووت سوو  جهب وورة جهي تلنوو  

جهيرلردة فني جقلنيد جهي تل  وا لي  جهي تل ، كيي لت بنليت جهي تل  وترز  في  لطعم 

يفي تروويد  جأللضوويا، وجهي ووي نت وجهي ل وو ج  جهث يلنوو ، لضووتً لووي لت تروويد  جهي تلوو  وت يسوو

 حليت بهت دلم جه نيدة جهي تلن  هفيي، وهفمج جه رم لإت جهل عنم ا م جهحنية وتضياعت دجخول 
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ن ق جهينبرل  جالللييلن  جهث يلن  اي للل تاين  جهينيدا جهرشت    ح د ترلفويً لسيسونيً 

هي ليوو  جهي تلوو ، وهوور ث يلوو  جهوول عم اوو م جهحنووية جهلووت تلطعووم اسووم جه نيسووي  وتطوور ت 

هلووت توو لم جه  جهوو  لووت ترز وو  لووتص جهوول عم اوو م جهحنووية وترلنتهووي أللووتجد جهيؤس ووي  ج

واوو  جإل يوويت فرهينوو  “جهي ليوو ، اوو  بلطوويع جهليووي  خوويص هعبمووي  جهيحتواوو  ث يلنوويًل 

جهي تلوو  جهث يلنوو  كيوو خل هعلرجصووول وباث اشوولتأل وت رنووتج  ختقوو ، بال لت جإلن ووويت 

ٌق اوي طبوتج  جهل نوت جهحيصوع  لوت جهي يصت   نش ص ا  ث يلن  جللتجفن  لتملفي لن ي

ا لعوووا لرجنوووم جهحنوووية واضرنوووي  جهرلووورد جاللليووويلت وجهث ووويلت، وقووو  وصوووبت هووومه 

جهلحوورال  جهضرنووتة لووت جهي ليوو  جإلن ووينت جهي يصووت تحووت لاوويو ي اثنووتة واعبلوو  هعاظووت 

اثوول: اووي ف وو  جه رهيوو ، واووي ف وو  جهح جثوو ، واووي ف وو  جهي تلوو لل وهووت لاوويو ي تتاووت لووت 

ت وصووا جهل وو   جهفيئوول جهوومم حنوول لعووت صوو ن  ثووراة جالتنووي  وثووراة لرهتهووي بهوو

جه ناي  وجهثراة جهتقين  وثراة جهي تل  لل ولنتهي اوي جهثوراج  جهلوت لثوت  لعوت نيو  

جهي تلوو  جهث يلنوو  جه وويئ  لووت جهي لي ووي ، حنوو  لصوورحاي لاووي  ابفووراني هعث يلوو  لحوو هيي 

  ض  ه رجنني جه تن وجهطعوم،   ؤن ي، وجهثينت  شنئ، لم    ل جإلن يت ا تد شتع

لح هيي   عت اي جإلن يت شورنيً ليئنويً فنايوي   ل وت جلخوت بهوت دجئوتة جهلشونهؤ وجالسولفتألل 

و يضووي جه وور : بنووت فرلوورد هوومه جهثايئنوو  جهث يلنوو  لصوورر جإلن وويت جه تفووت ا نروويً وافيشوويً 

ليئ   جهرصا، ايي واحيَصتجً، وفب عفي لصرر   نش لت حيه  سعرن  دجئي  ولنررف  ن     

  لضووت اووي لنظيوو  جهل عوونم لووت جه وويهم جه تفووت تتسوون  ا راووي  جهمهانوو  جه عينوو  وبليووي  

جه  ل وجإلليدة اي اا لج  جهثوراج  جه عينو ، وتيضوني جهرويحثني اوي بنلويت جهي تلو  جهلوت 

تحتأل طيقي  جإلنليت، لضتً لي موتواة لت تل ويوز ا وتد جها ول وجهل عنو  وجالنحروي  

جهتصن  جهيراوث بهوت آلويق جهلحو    جه  عوت واوي  وتتر  فوت اوي ااويها لعينو   لت ث يل 

 ول عن  الطراةل

  مفهوم التدريب 

شف   ليعن  جهل ا م جهلتفرم تطراجً كرنتجً لوت جه نوت جهحو   ، لسوفم لنوت نيور جهبضوت 

جهلتفوورم وظفوورا جه   وو  اووي جهبع ووبي  جهلتفر وو  وجهاظت ووي  جهح  ثوو ، ايووي ل وول افاوو  

ذج  لصوور  ووسوويئل خيصوو  تضوويات ا وولر ي  جألدجع جهيتلوور  هعيلوو ا ،  جهلوو ا م

وجهلووت جللرووت  سووعركيً  يضووي بخضوويلت هع اجسوو  وجهلحعنوول ألنووت  لضوورت اووي سع ووع  اووي 

جهيفياج  جهيلتجفط  جهي   ة جهلت  يضي تحعنعفي وا تل  اضرنيتفي، واي ثم جخلنيا للضول 

 (2014)نيصت ،  عنين  جهل ا رن  جهيايسر  هفيل جهرسيئل جهل

و    جهيللر  هيبفر  جهل ا م لت جه   و  اوي جهضلوم وجهيؤهبوي  ذج  جه تقو  لت جهرويحثني 

وجهيفليني لت همج جهي ي    و ارت ت ت بوي  الارلو  وال و دة بال لنفوي ت ونت ليراويً لوت 

 جت يه وجح ل

نوو  لن ووت  جهلوو ا م لعووت لنووت:   نوور  اووي جهلاظوونم وجهلرلنووت وجهل وويوت وجهيليف وو ، ف 

جهرصر  بهت له ج  ا نا  ت يل  جهيل ا  لعت لدجع وظنبلت لعت لكيل ولت، وجهرقر  

 جلق ا  جه ييل  جهلت   يل ا في  لعت كل ل   ، كيي ت يل ه لعت جهلر

 و  ت  فرنت:  ا يرل  جألنشط  جهيرلف  لسيسيً هلح ني جألدجع جهيفات 
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هل   ل لت ني  جهلبضنت وجالت ويه و  ت   جهل ا م فرنت:   ارقا لي ت  ل م فيهل ننت وج

 (carter , 2011جهب يهن  جإل  يفن  لت جألدجع   )وجه عرأل فيي  ح ق 

و  ت  فرنت:  كل فتنياا ا ط  وانويم هل ويدة جهضبي و  جإلنليلنو ، لوي طت وق لوتت 

لولت جه نرا، لو تلو و  جهيورلفني جهلتفور ني فضول ل  و  اوي جهي عراوي ، وجهيفوياج ، 

 (2008هبان ، وص ل خرتجتفم جهلتفر     )جفر جهشن  ، فل يدة كبيعتفم جوجالت يهي ، 

كيووي   ووت  جهلوو ا م لعووت لنووت:  كوول نشوويط ا طوو   تاووت بهووت تطوور ت نشوويط جهبووتد 

وجه ييل ، وا عرايتفم وجت يهويتفم وسوعركفم، وهور جه يعنو  جهلوت  وتجد ففوي بحو جث آثويا 

في ا يل ة جه ياعني هنضرنورج لكثوت اح دة لت ا يرل  اي جأللتجد، وجهلت  يضي لي طت  

كبيعة وا  اة سرجع لوت لدجع لليويهفم جهحيهنو ، لو جهلوت  الظوت قنويافم ففوي لوت جهي ول رل، 

 (2003 ي ليدج  لضت   وليعن  اايسر    )جهح تم ، وذهم فلضر

ولت مرع جهل ت بي  جه يف  ، ت ت  جهريحث  ت ا م جهيرلفني جهبانني لعوت لنوت: ليعنو  

ظيوو  وا ووليتة تفوو   بهووت تاينوو  ا عراووي  جهيوورلفني جهبانووني وافووياجتفم ا ططوو  واا

ف ووتن تيضنووافم اووي لسوويهنم جهلرلنووت جهباووت وت   وو  لرجنووم نيوورهم وتلو وو هم فرحوو ث 

جالت يهووي  وجهيبوويهنم وجه رووتج  جهيل ع وو  فينوو جت ليعفووم ايووي  ووؤدم بهووت تطوور ت لدجئفووم 

 وز يدة بنليلنلفمل

 بالتعليم الثانوي بالكويت في مجتمع المعرفة أهمية تدريب الموجهين الفنيين 

هيي كيت جهي لي  جهرشتم دجئم جهل  د وست   جهل نت، كيت اي جهضتوام ل ضيً لت تل  د 

ا ت فيسليتجا اطيهم جهيفا ، وت لحضم ا ت فيهليهت متواة جهل ا م، واوي جهي عور  لت 

يوت لدجؤهوي فطت  و  جهش ص جهيو ا  هور جهومم   ولطن  بن ويز للييهوت جهتئن ون  جهلوت  ف

 (2011جقلنيدجً ايي هر كيت لنت ا ا ل )جهح ات ،  لسفل تايوالً ولكثت كبي   ولكثت

وجهيلبحص ه د  جهلتفرم  عحظ لت جالهليي  فلضور ي جهيورلفني جهبانوني بلو جدجً وتو ا ريً 

ف ج وجمحيً لعت جهي لرم جه وهت وجه تفت وجهيحعت، ل   تايوهوت جه   و  اوي جهيوؤتيتج  

ا وج  وجه اجسي  جه وهن  وجه تفن  وجهيحعن  ارمر  تطر ت جهلرلنت جهبات وتطور ت وجه

فووتجاا جنل وويع جهيرلووت جهباووت وجلوو جده وت ا رووت، حنوو  لوويع لووت ت ت ووت جهيووؤتيت جهوو وهت 

اوي  عوت:  ليثول دوا جهلرلنوت جهباوت 1984هعلتفن  لت دواتوت جهليسو   وجهثتثوني لوت لوي  

جهلتفوورم وت وو  م جالقلتجحووي  اووي للوول تح وونات، وهوومهم فنووب  لسيسوون  لووت ت نوونم جهاظووي  

 ار ت لت  ضرت جه يئيرت ففمه جهيفي  لعت جهي لرم جه يهت جهتز  اي جإلل جد ولت تلرجلت 

 هفم جهرسيئل جهضتوا   جهلت تيضافم اي جالمطت  ففيل

  جلتنووو : و يضوووي اد هووومج جالهليوووي  جهرووويها فلووو ا م جهيووورلفني جهبانوووني بهوووت جالللروووياج

 (2009)جهط ينت ، 

ل لهينوو  ا ووؤوهن  جهيوورلفني جهبانووني: ل وو  زجد لووت جه وواني جألخنووتة جالللووتج  فرهينوو  

ا ؤوهن  جهيرلفني جهبانني حلت ل ج جهلرلنوت جهباوت لهوم حع و  لوت سع وع  تاظونم جهل عونم، 

 لفر جهمم  ض  جه ط  وجه نيسي  جهل عنين  ارم  جهلابنم ولت   ه ابليح ن يحفيل

ت    وظنب  جهيرلت جهبات: بذ لت جنلشيا جه  ي تجطن  وانل جهي عيني بهت جهش را ل جزد يد 

فيهحت   وت نن  سعطي  جهيرلت جهبات لوت جهلرد وم وجهلتقنو ، ونيور ارو ل تبور ض جه وعط  
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ل وول وظنبوو  جهيرلووت جهباووت تلطعووم جسوول  ج  لسوويهنم وافووياج  خيصوو  ولووم جهلوو ا  

 لعنفيل

ي جهبانني: ذهم لت جخلنيا جهيرلت جهبات ال   ات لنت سر  ل ت جاأل سرع جالخلنيا هعيرلفن

 ا ر لت ليعت، وفيهليهت الف  اي تلو  ه فويهضثنت اوي جهي عراوي  وجهيفوياج  وجألسويهنم 

 جهلت تيضات اي لدجع ليعت فبيلعن  وال  لرتت ذهم بهت اي خت  جهل ا مل

  ا ملل جهلطراج  جهيلتح   لت ا ي  جهلرلنت جهبات تحليت بهت جهل

ل بت توو ا م جهيرلووت جهباووت لعووت ليعووت  شوو ته فرهينوو  هوومج جه يوول، جألاووت جهوومم   وولز 

 جحلتجات هيفالت وجنلييعه هفيل

ل بت توو ا م جهيرلووت جهلتفوورم هوور لحوو  جهرسوويئل جهب يهوو  هتلوو  ا وولرم لدجئووت وت ظوونم 

 بنليلنلتل

 و  الفو  و لضر ايوي سورق لت تو ا م جهيورلفني جهبانوني فشوضل ا وليت  يثول ا وره  حنر

اافووي، حلووت  ليضاوورج اووي ارجكروو  جهي وول  ج  جهلووت تطووتل لعووت جه يعنوو  جهل عنينوو  كيلوو ، 

وا ي تة جهل    جه عيت وجهلضارهرلت جهحيصل لت ا لعا جهينيد ي، ايي   فم لت تح ني 

نيرهم جهيفات وال  ا لرم لدجئفم ه سيهنم جهلرلنفن  ايي  ا ضا ب  يفيً لعت ا خت  

 ن  كيل لجه يعن  جهل عني

 أهداف تدريب الموجهين الفنيين بالتعليم الثانوي بالكويت في مجتمع المعرفة 

تليثل جأله ج  جهلت  تات جهلو ا م بهوت تح ن فوي لوت ز ويدة جهي تلو  وجك وي  جهيفوياج  

وجه رووتج  وجحوو جث ت نووتج  ب  يفنوو  لووت جالت يهووي ، كيووي لت جهلوو ا م ال   لنووت لعووت 

عراووي  جهضووتوا   فوول بنووت احيوهوو  إلك وويففم جه رووتج  ا ووتد تلو وو  جهيلوو افني فيهي 

وجهيفياج  جه    ة وت ننت سوعركفم، وكومهم تيضنوافم اوي جكل وي  جه و اة لعوت جسول  ج  

جهرسيئل وجألسيهنم جهح  ث  فيهييياسي  جهب عنو ، وهور فومهم   يول لعوت جهلطور ت جهومجتت 

جهومم  ع روت، و ح وي  هعبتد، لنتل  ا لرم طيرحت و ايت دوجل وت و حو د نظتتوت هعو وا

 ا لرم لدجئتل

وفيوووي لت جهفووو   اوووي جهلووو ا م هووور جهووومم  حووو د شوووضل جهرتنوووياا جهلووو ا رت وجألسووويهنم 

جهي ل  ا  لنت، ل و   ضورت جهفو   بلو جد جهيورلفني قرول ايياسولفم هعلرلنوت، وقو   ضورت 

تطر ت افياج  جهيرلفني وتاينلفي، واوي هومج جهياطعوق  يضوي لت نولضعم لوي نورلني اوي 

 (2001هل ا م: )جسييلنل ، ج

جهل ا م قرل ايياس  جه يل جهلرلنفت وجل جد جهيرلفني جهلتفر ني لعت لين   

 جألص  ة جه عين  وجه يعن  وجهي عضن  ف ن  ترهنعفم هع ني  ف يعفم جهي ل رعتل

جهل ا م لت لثايع ايياس  جه يول جهلورلنفت: و فو   بهوت بن ويا قو اج  جهيلو ا   

لوي طت وق بحيطلوت فيوي   ول   لوت انو جت ليعوت اوي ابويهنم وتح ني لدجئت، وذهوم 

 وخرتج  وجت يهي  ل   ةل

لح نق جأله ج  جلتنو  فرلوت و فلم جهيبضتوت لت ت ا م جهيرلفني جهبانني جهلييايً فيه يً ه

 لي : 

 ل تاين  ق اج  جهيرلفني جهبانني وال  كبي لفمل 

 ل تلو   جهيرلفني جهبانني فيهي عراي  وجهيفياج  جهلت تلطعرفي وجلري  جهلرلنت جهباتل 
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ل ترلنت افياج  جهلرلنت جهبات جألسيسن  اثل ت طن  جه يل ول   جهيؤتيتج  وجهاو وج   

 وا يه   جهيشضت ل

 ل ترلنت جهش را فيهي ؤوهن  فنراة ل يه ل 

 جلتجع جالتنيال  وجهتوجف  جإلن ينن لل ز يدة جهب يهن  لت جت يذ جه تجاج  و 

  متطلبااات تاادريب المااوجهين الفنيااين وأسسااه بااالتعليم الثااانوي بالكوياات فااي

 مجتمع المعرفة

 راد جهضثنت اي جه جاسني وجهريحثني جه     اي جهياطع ي  وجألسا جهلت  ار ت اتجليتفوي 

كيهلوويهت : )جه وورن ، ي وجهلووت  يضووي بلييهفووي لاو  جه نووي  ف يعنوو  توو ا م جهيوورلفني جهبانون

2011) 

ومرح وتح    له ج  فتجاا جهلو ا م، و بضول لت تضورت انويل  اوي لاضوي فع و   

جه عرأل جهيلرق  لا  جهيرلفني، ولت  ح د جألدجع جهمم سونل ات جهيرلوت ف و  جالنلفويع 

 اي جهرتنياا جهل ا رتل

ح ووي جه تقووو  فووني جهيلووو ا  وجهيوو ا  وجهووومم  ضبوول جالاتبوووي  في وولرم ت ا روووت  

 وتح ني وجق تل

تعرن  جالحلنيلي  جهل ا رن  هعيرلفني جهبانني، حن  بت فتنياا جهل ا م جه ويئم لعوت  

تعرن  جالحلنيلي  جهل ا رن  هعيرلفني جهبانني    عفم  ش توت فرهين  هومج جهرتنوياا 

 فيها ر  هحنيتفم جه يعن ، و يضافم اي جالمطت  فردوجاهم جهيفان  جهي رع ل

جهل ا م: بت فوتجاا جهلو ا م جهح  ثو  تاظوت بهوت ليعنو  جهلو ا م  جسليتجا   ليعن  

لعت لسي  لنفي ليعن  ا ليتة تر ل اي جهل ا م قرل جه  او  وت وليت طورج  جهحنوية 

جهيفان ، ولت ارو ل جهلو ا م جهي وليت تحليوت جهيلطعروي  وجألدوجا جهيل نوتة هلح وني 

 جه يعن  جهل عنين  وتطر تهيل

 ا م جهيرلفني جهبانني ا افرت لعت ق ا ا لوي  اوي جه روتة ال ف  لت   ر  فرتجاا ت 

وجهضبيعة، وجهي تل  جهرجلنو  فيألنشوط  جهيطعرفو ، ولت  ضو رج لوت جللروياهم خروتة 

جهيل افني جه يف   لت ا ي  ليعفوم، ولوت جهلو ا م فنوب  خيصو  فحضوم اشوياكلفم 

 لت فتجاا سيف  ل

اوي جهيرويدف جألسيسون  ه يعنو   جهل ا م   م لت  ضرت ليعنيً كعيوي لاضوي، حنو  بنوت 

جهل عوونم لت توولم هوومه جه يعنوو  لووي طت ووق جهييياسوو  جهب عنوو ، وهوومج  ار ووت لت تلضوويي 

فتجاا جهل ا م ارجقا تطرن نو   يويا  اوي ختهفوي جهيلو افرت خروتجتفم وقو اجتفم 

 ايي    ل همه جهرتجاا اشرق  ووجق ن ل

فحنوو  تطووتح فووتجاا جهتلروو  لووت جهلوو ا م   ووم لت تار وو  اووي جهيلوو ا  نب ووت،  

جهل ا م فطت    تش   لعت اشياك  جأللتجد وتبويلعفم ا ويً خوت  جهلو ا م، وذهوم 

 ألنفي ت ط  ً فايع لعت جحلنيليتفمل

الفوو  لت  ا وول احوورا جهلوو ا م اووي ا ووتد جهتتووق وجهلووتانم بهووت جهنوو ل وجهلشوونن   

 وا ي تة لح ث جهلطراج  جه عين  وجهلتفر  ل
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ونن  اشلتك  فني جألطتج  جهي ان  وجهي لبن ة اي هومج لت  ضرت جهل ا م ليعن  ت ي 

جهل ا م ولت تلار  لسيهنم جهلو ا م للشويل جهوراا جه اجسون  وجهلو ا ري  جه يعنو  

 وجهيايقشي  وجه اجسي  جهاظيان  وجه اجسي  فيهيتجسع ل

جللييد طت    ااف ن  لت ت ر م جهلو ا م واليف و  جهيلو افني ف و  جهلو ا م، هتصو   

 جهحيصع  لت ا لرم لدجئفم، وا  جا بنليلنلفملجهل نتج  

جهلتكنل لعت ن ل لثت جهل ا م فنوراة ل يهو  بهوت جهينو جت وذهوم فلشو ن  جهيلو ا   

لعووت تطرنووق جهيفووياج  جهيضل وور  اووي جهلوو ا م لووت لدجع ليعووت وجه يوول لعووت توورلنت 

ي جهل فنت  جهتزا  هت وجقايلت لت ذهم جهلطرنق   يل  لعت حل اشيكل جه يولل كيو

لت جنل ي  لثت جهل ا م هر جهيحم جألسيست هعل عم وجهيؤشوت جهب عوت ها ويح جهرتنوياا 

 جهل ا رت لت تح نق له جلتل

جاتضيز فتجاا ت ا م جهيورلفني جهبانوني لعوت جسولتجتن ني  جهلرلنوت جهباوت ولهنوي   

 جه يل جهح  ث  لت ا ي  جهلرلنت، ايي  ح ق ن يح جهيرلت جهبات لت ليعتل

ي  جهلوو ا م وجهرنموو  جإلشووتجلن  جهتزاوو  وجهحوورجلل جهيايسوور  هلشوو ن  توورجلت ا وولعلا 

 جهيل افني لعت جالهلحيق فرتجاا جهل ا مل

 

  االحتياجات التدريبية للموجهين الفنيين باالتعليم الثاانوي بالكويات فاي مجتماع

 المعرفة

ت وو  جالحلنيلووي  جهل ا رنوو  جألسووي  جهوومم   وويل  جهاشوويط جهلوو ا رت لعووت تح نووق له جلووت، 

وت وووي  ليلعنووو  لم فتنوووياا تووو ا رت فيووو م ق اتوووت لعوووت تح  ووو  جالحلنيلوووي  جهل ا رنووو  

 وتح ن فيل 

 مفهوم االحتياجات التدريبية:

جهل ا رنو  تايو  جه     اي جهريحثني وجه جاسني لت ا ي  جهلو ا م ارمور  جالحلنيلوي  

ل   لتلت فرنفي : ا عراي  وافياج  وجت يهي  وق اج  لان  وسعركن   تجد بح جثفي لو 

نووتج  ا يصووتة، لو نوورجحت ت ننتهووي لو ت وو  عفي لو تاينلفووي هوو م جهيلوو ا ، هلرجكووم ت ن

 تطر ت    

وت ت  جالحلنيلي  جهل ا رن  فرنفي: ا يرل  جهل ننوتج  وجهلطوراج  جهيطعور  بحو جثفي 

راي  جهيرلفني جهبانني وخرتجتفم وا يالفم وال  كبي لفم وافياتفم وجت يهيتفم لت ا ع

وسووعركفم، فاوويع لعووت جحلنيلووي  ظوويهتة  لطعرفووي جه يوول، لوهووت ن ووص لووت جهي عراووي  

وجهيفووياج  وجالت يهووي  ت تقوول سوونت جه يوول، وسوونت جه نيسوو  جه ياوو  ه لفوولة، وتح  وو  

ر  لعنوت جهلو ا م جه وعنم ففو   تح نوق جهضبي و  جالحلنيلي  جهل ا رن      جألسي  جهمم   

 ار وت تنوينم جهرتنوياا وح ي جألدجع، ولت مورع تح  و  جالحلنيلوي  جهل ا رنو  وحو هي 

 جهل ا رتل 

وت ووت  فرنفووي:  ا يرلوو  جهل نووتج  جهلووت   ووم بحوو جثفي لووت ا وويا  جهيرلووت جهباووت 

كل ويففي اوي خوت  وافياجتت وجت يهيتت ف تن بشري  الر  لو حيل  اوي، وجهلوت  يضوي ج

 (2001خرتج  جهل عنم  )لر  جهبليح ، 
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وت ووت  ل ضوويً فرنفووي : ا يرلوو  جهل نووتج  جهيطعوور  بحوو جثفي لووت ا عراووي  وخرووتج  

جهي  اوو  هفووم هتلوو  جهيوورلفني جهبانووني، وجهلووت  ار ووت لت تحلوورم لعنفووي فووتجاا جهلوو ا م 

 (2005ا لرم لدجئفم  )جانيت ، 

ي  جهل ا رنووو  لعوووت لنفوووي: ا يرلووو  جهي عراوووي  وايوووي سووورق ت وووت  جهريحثووو  جالحلنيلووو

وجهيفووياج  وجهلووت فناووت نلوويئا جسوولرين  تح  وو  جالحلنيلووي  جهل ا رنوو  حيلوو  جهيوورلفني 

جهبانني هعل ا  لعنفي اي ولف  نظتهم، وجهلت  ار ت لت  حلرم لعنفي جهرتنياا جهل ا رت 

هلح وني جهايور جهيفاوت  جهي    هفم هتل  ا لرم لدجئفم ألسيهنم جهلرلنت جهبات جهضوتوا  

 هعي عينيل

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:

تشنت جألدفني  جهلتفر   بهت لت جهاشويط جهلو ا رت  لتكول فنوب  لسيسون  لعوت او م جه قو  

وجهيرموورلن  لووت تح  وو  جالحلنيلووي  جهل ا رنوو  جهيايسوور  هلاينوو  جهي وويا  وجهيفووياج  

وتتليوو  هوومه جالحلنيلووي  بهووت سنيسووي  و وجالت يهووي  جهي لعبوو  ه لووتجد و تطر تهووي 

فتجاا ت ا رن  تح ق جأله ج  جألسيسن  هفمج جهاشيط بذ   لي  ن يح جهلو ا م لسيسويً لعوت 

تح    جالحلنيلي  جهل ا رن  جهتزا  هع ياعني جهيطعر  ت ا رفم، وهايأل ن يط تؤك  لهين  

 (patrek . 2009    جالحلنيلي  جهل ا رن ، وهت: )تح

جالحلنيلي  جهل ا رنو    و  اؤشوتجً  رلوت جهلو ا م ترلنفويً صوحنحيً، لبوت  بت تح    

موورع ذهووم  وولم تح  وو  جألهوو ج  جهل ا رنوو ، وتنووينم احلوورم جهرتنووياا جهلوو ا رت 

 ونشيطيتت، وت ر م جهرتنياا جهل ا رتل

 رموور تح  وو  جالحلنيلووي  جهل ا رنوو  جأللووتجد جهيطعوور  توو ا رفم، ونوور  جهلوو ا م  

 جهيلرق   اافمل جهيطعر  وجهاليئا

  رلت تح    جالحلنيلي  جهل ا رن  جهضثنت اي جه ف  وجهرقت وجهيي ل  - 

 تره  دجل ن  ذجتن  تي  جهش ص ف رة ت ل ت ه   همج جالحلنيت، وجاميع حيليتتل - 

كيي لنت اي لكثت جهي عيي  قررالً لت جألوسيط جهل ا رن ، جهي ره  جهلت ت وتا فورت جهلو ا م 

 يفوول جالحلنيلووي  جهل ا رنوو ، وجت جهاشوويط جهلوو ا رت  فوو   بهووت تعرنوو    ووم لت  نوويم هن

جالحلنيلي  جهل ا رن ل ألت حنت جالحلنيلي  جهل ا رن   يثل احرا جالاتضيز جهومم تراوت 

حرهت جه ط  وجهرتجاا جهل ا رن  اي ااظرا لت جهل ا م  فو   لوت جه الو  جألوهوت بهوت 

تح    جالحلنيلوي  جهل ا رنو  هوت جألسوي  لوت بشري  جحلنيلي  ا نا ، وهضمج لإت ليعن  

ليعني  جهل ا م، وفي  جا جه ق  وجهضبيعة لت تح    همه جالحلنيلي  تضرت ليلعن  وكبيعة 

 جهرتنياا جهل ا رت جهمم  لم تنينيت هلعرن  تعم جالحلنيلي ل

 طرائق تحديد االحتياجات التدريبية:

  هلح  وو  جالحلنيلووي  عراووي  جهتزاووولووت اووي  وورتت لهووم جهطتجئووق ه يوو  جهرنينووي  وجهي 

 (2005جهل ا رن : )جه حطينت ، 

 االستبانة: 

 االختبارات: 

 تقويم األداء: 

 تحليل المشكالت: 
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 آراء الموجهين الفنيين: 

 المقابلة: 

 اإلطار المنهجي للبحث 

 المحور االول : توليد المعرفة

 ن م جه رياج   
بهت 

 ح  اي
 جهيلرس  ال

االنحراف 

 المعياري
 جها ر 

م
تن
ت
جهل

 

1 

جهلووو ا م جهي وووليت لثاووووـيع  

جه  اوووو  هلح نووووـق جهلاينوووو  

 جهي تلن ل

128 59 83 2.23 0.88 74.33 9 

2 
جهل ت  لعت طتق جهلبضنت 

 جإلف جلن ل
170 75 25 2.7 0.66 90 2 

3 
جهلووووـ ا  لعووووت جسوووول  ج  

 جسعر  حل جهيشضت ل
152 102 16 2.46 0.7 82 5 

4 

جهرصوور  جإلهيووـي  فرسوويهنم 

جهت جهي تلوـ  لروـت وسويئل 

جالنلتنووووووووووووووت وت انوووووووووووووو  

 ICTجهي عراووووووووووووووووووووووي  )

جإلنلتنووووووووووت، جهفرجتووووووووووا 

 جهمكن ،ل لل(

133 107 30 2.26 0.79 75.33 8 

5 
جإلهيوووي  فيفوووياج  جهلبضنوووت 

 جه عيت
123 92 55 2.15 0.79 71.67 10 

6 
جت وووووويت افووووووياج  جهوووووول عم 

 جهي ليت ا م جهحنية
136 79 55 2.38 0.74 79.33 7 

7 
جإلهيووووووي  فطووووووتق جفلضوووووويا 

 جهي تل 
142 102 26 2.42 0.73 80.67 6 

8 
جإلهيوووي  فيفوووياج  جهلبضنوووت 

 جهايق 
201 69 0 2.82 0.39 94 1 

9 
ا تلوووووو  لسوووووويهنم تاينوووووو  

 جهي تل  جه عين 
160 85 25 2.69 0.46 89.67 3 

1

0 

ا تلووووو  لسووووويهنم جه يووووول 

 ميي جهبت قل
158 70 42 2.5 0.74 83.33 4 

1

1 

فيفوووياج  جهلبضنوووت  جإلهيوووي 

 لرق جهي تلت
142 102 26 2.42 0.73 80.67 6 
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 ن م جه رياج   
بهت 

 ح  اي
 جهيلرس  ال

االنحراف 

 المعياري
 جها ر 

م
تن
ت
جهل

 

1

2 

جهلبيلووووول لإل  ووووويفت اوووووـ   

جهشوووووووووووـرضي  جه جخعنووووووووووو  

 وجه يهين ل

133 107 30 2.26 0.79 75.33 8 

1

3 

جإلهيووي  فووإلتجعج  جهرحوو  

 جه عيت جهلتفرم
201 69 0 2.82 0.39 94 1 

1

4 

جهلووووو ا  لعوووووت جسووووول  ج  

جهيضلرووووووووووي  وانوووووووووويدا 

 جهي عراي 

152 102 16 2.46 0.7 82 5 

1

5 

بت يت ه وي  جلارنو  هلح نوق 

 جهلرجصل جه يهيت
128 59 83 2.23 0.88 74.33 9 

  82.03 0.688 2.46 512 1279 2259 جهيلرس  جه ي  هعر   كضل 

 

لظفووت  نلوويئا جه وو و  وجهوومم  رموور جهيحوورا جالو  : ترهنوو  جهي تلوو  جنووت اتتبوو  حنوو  

% ، وتتلو  جه اجسو   82.03وف ورة ن ورن   2.46هعر   كضل فع ت قني  جهيلرس  جه ي  

حنوور  لينوو  جهب ووتج  لووت طووتق ترهنوو  جهي تلوو  لعووت الرسووطي  تيثوول جهحيلوو  جهنفووي 

ف الوو  كرنووتة ، جهووت جداجأل جهيرلووت جهباووت هعيل نووتج  جهحيدثوو  ومووتواة ارجكرلفووي ولت 

لشوت جهورجادة لوت   ضرت جهيرلت جهبات اره جً واال يً هعي تل  اوي خوت  جهطوتق جه ي و 

جه اجس  وليع  افياج  جهلبضنت وجهلبضنت جالف جلت وجهضشا لي ا ولح ثي  ل  و ة لوت 

 جهي تل  لت جهيتتر  جالوهت هنؤك  لهين  جه اجس ل
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 المحور الثاني: نشر المعرفة.

 نعم العبارات م
إلي 

 حد ما
 ال

المتو

 سط

االنحراف 

رت النسبة المعياري
لت
ا

ب
ي

 

1 

اووي بلوو جد فووتجاا   جهووليضي

ت ا رنــووووـ  هع ووووياعني لووووت 

 جهين جت جهلتفرم

133 107 30 2.23 0.88 74.33 8 

2 
ترظنوووووووووووا جألسووووووووووويهنم 

 جإلشتجلن  هاشت جهي تل 
180 75 15 2.7 0.66 90 2 

3 

بت ووويت افوووياج  جالتنوووي  

)جهحوووورجا، ت رووووـل جلخووووت، 

 اايقش  جأللضيا،(

158 70 42 2.46 0.7 82 4 

4 

جالهت لت جسل  ج  جهحيسم 

نشوووت جهي تلووو   )جهرحووورث 

جه عينوووو ، وجهيرسوووورلي ، 

 وجهاشتج  جهلتفر  ل،ل(

136 79 55 2.26 0.79 75.33 7 

5 
بت وووويت افووووياج  جهلوووو ا م 

 لي ف  
128 59 83 2.15 0.79 71.67 9 

6 
اساااتخدام الوساااائط ط المتعاااددة 

 لنشر محتوى معرفي
146 106 18 2.38 0.74 79.33 6 

7 
جهرووووتجاا  جسوووول  ج  حوووول  

 جألسيسن  هعحيسم جلهت
152 108 10 2.42 0.73 80.67 5 

8 

جسووووووووول  ج  جهيضلروووووووووي  ) 

جه ياووووووووو ، وجهي اسووووووووون ، 

وجالهضلتوننوووو ( لووووت نشووووت 

 جهي تل 

133 107 30 2.23 0.89 74.33 8 

9 

جإلهيـووووـي  فطـووووـتق نشـووووـت 

احلـوووووووووـرم  ا تلـوووووووووـت 

 جهضلتوننيً 

160 85 25 2.56 0.73 85.33 3 

1

0 

جهاشوت جه عيوت جه  اة لعوت 

لووت جهي ووت ، وجهوو وا ي  

 جه عين  جهلتفر  

208 62 0 2.71 0.61 90.33 1 

  80.33 0.752 2.41 308 858 1534 جهيلرس  جه ي  هعر   كضل 

لظفت  نليئا جه  و  وجهمم  رمر نشت جهي تل  جت احرا نشوت جهي تلو  اتتبو  حنو  

 %ل 80.33ن رن  وف رة  2.41فع ت قني  جهيلرس  جه ي  هعر   كضل 
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 المحور الثالث: توظيف المعرفة في مجال التوجيه الفني

 ن م جه رياج   
بهت 

 ح  اي
 جهيلرس  ال

االنحراف 

 جها ر  المعياري

م
تن
ت
جهل

 

1 
جإلهيي  فطتق تنينم 

 جهل ا ال
158 70 42 2.6 0.67 86.67 4 

2 

جإلهيي  فطتق جهل ا ا 

جهح  ث  جهي لي ة لعت تاين  

 وجسيهنرتجهلبضنت 

190 70 10 2.79 0.42 93 2 

3 

جسل  ج  جهي تلــ  جه عينــ  

و جهلتفر ــ  هيرجلف  

 جهيشضت  جهلتفر  

152 108 10 2.45 0.72 81.67 5 

4 

جإلهيي  فطتق الي   

جه  اج  جإلف جلنـ  

 وجالفلضيا   ه م جهي ييني

152 108 10 2.45 0.66 81.67 5 

5 

جهل ت  لعت خنياج  

)جهمجتت، جهلشياكت،  جهل ر م

 جهر  لل(

210 60 0 2.85 0.39 95 1 

6 

جإلهيي  فاييذت جهلرلنت 

جهح  ث  جه يئي  لعت جهراي   

 جهي تلن 

146 106 18 2.17 0.82 72.33 6 

7 

جهلبيلل جإل  يفت اـ   اـي 

تال ـت اتجكـل جألفحيث 

 وجه اجسي  وجه يا ي 

180 65 25 2.68 0.47 89.33 3 

8 

ت ان  جهي عراي  جسل  ج  

وجالتنيال   لت ا ي  

 جهررجفي جهلرلنت )

، قيل ة فنيني   جإلهضلتونن 

 جهي عيني(

180 65 25 2.68 0.47 89.33 3 

9 

جه ـ اة لعت تضـر ي 

ا لي ـي  ا تلنـ  

ت ننن  ت ي   جهيرلفني 

وجهي عيـني ليت شرض  

 جإلنلتنتل

158 70 42 2.6 0.67 86.67 4 



 المعرفة مجتمع متطلبات ضوء في بالكويت الثانوي بالتعليم الفنيين الموجهين تدريب تطوير
عبدالحسين باباجان جاسم سوزان/  أ البردويلي محمد فاطمة/د د/رشاد أبوالمجد مصطفى  محمد  عبدالرسول فتحي/د. أ

2020أبريل                                           - 223 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

 ن م جه رياج   
بهت 

 ح  اي
 جهيلرس  ال

االنحراف 

 جها ر  المعياري

م
تن
ت
جهل

 

10 

تحر ل جإلهيي  فطتق 

جهي تل  جهضيان  جهت 

صت ح  فلرثنق جهل يا  

وجه رتج  جهلت تيت 

فيهيرلت جهبات لو جهي عم لو 

 جإلدجاة

146 106 18 2.17 0.82 72.33 6 

11 
جإلهيي  فيفياج  فايع  لت ق 

 جه يل
158 70 42 2.6 0.67 86.67 4 

12 

جسل  ج  جهلرلنت 

جإلهضلتونـت كايـرذت 

 ترلنفتل

210 60 0 2.85 0.39 95 1 

13 

جه  اة لعت جالتأل جهي تل  

وجسلتليلفي اي خت  

 جدجاة جهي تل 

146 106 18 2.17 0.82 72.33 6 

14 
جهلبيلل جإل  يفت ا  جهرنمي  

 جالللتجمن ل
190 70 10 2.79 0.42 93 2 

 
 كضل المتوسط العام للبعد

237

6 

113

4 

27

0 
2.57 0.593 85.67  

 

 رموور ترظنووا جهي تلوو  لووت ا ووي  جهلرلنووت جهباووت جت لظفووت  نلوويئا جه وو و  وجهوومم 

وف ورة ن ورن   2.57ترظنا جهي تل  اتتب  حن  فع ت قنيو  جهيلرسو  جه وي  هعر و  كضول 

 %ل 85.67

 يوضح ترتيب محاور الدراسة حسب قيم متوسطاتها

 الترتيب بين المحاور درجة الحاجة المتوسط الحسابي المحور م/ االستبانة

 جهثينت كرنتة 2.46 ترهن  جهي تل  1

 جهثيه  كرنتة 2.41 نشت جهي تل   2

 جالو  كرنتة 2.57 ترظنا جهي تل  3

 

 لضر اوي جه و و  جه ويفق احورا ترظنوا جهي تلو  لعوت جهيتترو  جالوهوت فوني جهيحويوا 

( ، واحورا نشوت 2.46( ، واحرا ترهن  جهي تل  ثيننيً فيلرس  )2.57جهثتث  فيلرس  )

 ( ل2.41فيلرس  )جهي تل  ثيهثيً 



 المعرفة مجتمع متطلبات ضوء في بالكويت الثانوي بالتعليم الفنيين الموجهين تدريب تطوير
عبدالحسين باباجان جاسم سوزان/  أ البردويلي محمد فاطمة/د د/رشاد أبوالمجد مصطفى  محمد  عبدالرسول فتحي/د. أ

2020أبريل                                           - 224 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

 التصور المقترح

لووت موورع جإلطوويا جهاظووتم هع اجسوو ، واووي لسووبت  لاووت نلوويئا جه اجسوو ،  يضووي 

 وم  جهلنرا جهي لتح ول ًي هعيحيوا جهليهن :

 منطلقات التصور المقترح : -1

لت مرع اوي توم لتموت لوت جإلطويا جهاظوتم اوي لدفنوي  حور  تطور ت تو ا م 

مرع الطعري  ا لي  جهي تل  ،  يضوي تح  و  جهياطع وي  جهيرلفني جهبانني فيهضر ت لت 

 جه يا  جهليهن :

ترتت ليلعن  جهيورلفني جهبانوني اوي قو اتفي لعوت تح نوق لهو ج  جهاظوي  جهل عنيوت  

لي طت ق جالسولبيدة اوي جهيورجاد وجهطيقوي  جهرشوت   جهيرلوردة وجالسولبيدة اوي 

 جالت يهي  جهح  ث  لت جهل عنمل

 جهبانني فل ننم ليل جهي  ت ي وجهطت  لت جهي اس ل تلح ق ليلعن  جهيرلفني 

جتري  جألسيهنم وجالت يهي  جإلدجا   جهح  ث ، واافوي ا ليو  جهي تلو  وجهلطور ت  

جهفنضعت وتاين  جإلدجاة وجهلوت ت و  تاينلفوي افيو  هلطور ت جه يول وتح وني جألدجع 

 هعيرلفني جهباننيل

 لطر ت جإلدجام لجهلركن  لعت دوا جهيرلت جهبات لت جهل ننت وجه 

 متواة ف  لع ب  ا لي  جهي تل  وجهل يوت جهيشلتأل هل فنل جهيفيي ل 

جإلطووت  جهوو جئم لعووت فووتجاا جهلطوور ت جهح  ثوو  هلطوور ت جهيايسووم اافووي دجخوول  

 جهياظرا  جهل عنين ل

جالسلبيدة اي جألفحيث جه عين  جهح  ث  وتطرن في بهت لينم جهتؤم جالفلضيا   لوت  

 جهلرلنت جهبات ل

 تواة جهرح  وجهلطرنق وجهل يوت وجه    لم 

 منطلقات محلية خاصة بدولة الكويت: -2

لت مرع داجس  تطر ت ت ا م جهيرلفني جهبانني فيهضر وت لوت مورع الطعروي  

ا لي  جهي تل  ، وال نتج  جه رتة وجهيؤهل وجه واا وجهاور ،  يضوي تح  و  جهيلطعروي  

 جه يص  ف وه  جهضر ت لنيي  عت:

جهضر لت بهت ارجكرو  جهلطورا وجهل و   جهحيصول لوت كول جهي ويال   س ت جهي لي  

 جه عين ل

وم  لهو ج  احو دة ووجموح  جهي ويهم هعلرلنوت جهباوت فورزجاة جهلتفنو  وجهل عونم  

 ف وه  جهضر تل 
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تب نل نظي  ليعت اتت   يول لعوت ت وفنل جهيفوي  وجهيطيهوم ه لوتجد وجه وياعني  

 فيهرزجاةل

فني فشوووضل ا وووليت هلطووور ت لدجع جهياظراووو  جه يووول لعوووت تاينووو  قووو اج  جهيووورل 

 جهل عنين ل

 دلم جهي تل  جه  ان  وجهرطان  هعيرلفني جهبانني لي طت ق جهرتجاا جهلطر ت  ل 

 متواة تطرنق لع ب  ا لي  جهي تل  لت جهلطر تل 

 متواة تش ن  جهيرلفني جهبانني لعت جهلبضنت وجهل طن ل 

 فلسفة التصور المقترح : -3

 متواة جهلطر ت؛ بذ لنت اي متوا ي  جهحنيةلجهلركن  لعت  

 جه رة جهرشت   هت جه انت جألسيست لت بصتح جهلطر ت جهيفات ون يحتل 

جهلركن  لعت دوا وزجاة جهلتفن  لفوت احورا جهلاينو  جهيلضياعو  ولسوي  جسول ت   

 جهطيقي  جهرشت  ل

مووتواة تطوورا جه يوول جهلتفوورم وجلليوويد تطوور ته لعووت جهي وول  ج  جه عينوو   

 جهاظت ي  جهح  ث  هيرجكر  جهلطرالو

مووتواة تاينوو  ارجهووم جهيوورلفني جهبانووني وترسوون  ا ووي  جهي تلوو  هوو  فم حلووت  

   لطن رج ارجكر  جهلطرا جه ت   وجهل  د جهي ليتل

ت ر   ق اج  جهيرلفني جهبانني وتلو و هم فيوي  ضبوت اوي جهيفوياج  وجهيلطعروي   

 جهتزا  هع ني  فرلييهفمل

 وتينل جه يل فرتجاا جهل ننت وجهلطر ت ه م جهيرلفني جهبانني للهين  جت يت  

تح  وو  جهتؤ وو  جهي وول رعن  هلطوور ت جألدجع هعيوورلفني جهبانووني لعووت هوو م لع ووب   

 ا لي  جهي تل ل

 متواة ت عم جهيرلفني جهبانني ذجتًني هعليضي اي جه ني  فرلييهفمل 

 أهداف التصور المقترح. -4

  ف   جهلنرا جهي لتح بهت:

  ر   ودلم لع ب  جهلطر ت ه م جهيرلفني جهبانني ف وه  جهضر تلت 

 جهتف  ب  يفًني فني لع ب  ا لي  جهي تل  ولدجع جهيرلفني جهبانني ف وه  جهضر تل 

 دلم وت ر   صبي  وتنتلي  وسعركني  جهيرلت جهباتل 
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ل ل دوا جهيورلفني جهبانوني وجهي عيوني فورزجاة جهلتفنو  وجهل عونم ف وهو  جهضر وت  

 ياللل 

جالسلبيدة اي جهيرجاد وجهطيقوي  جهرشوت   جهيرلوردة وجت يهوي  جإلدجاة جهلتفر و   

 جهح  ث  ف وه  جهضر تل

تضر ي خط  لعت لسي  ليعت هلاين  قو اج  جهيورلفني جهبانوني فورزجاة جهلتفنو   

 وجهل عنم ف وه  جهضر ت وتطر ت لدجئفمل

 ب  يد ت ننتج  لرهت   لت جه يل جإلدجام جه نيدمل 

 ني ا يهم جهل عنم جه جئم جهي ليت لت مرع ا لي  جهي تل لتح  

 بظفيا نليئا جهلطر ت جهمم   ر  فت جهيرلفني جهبانني لت مرع ا لي  جهي تل ل 

 دلم ار ل جإلليدة جه جئم وجهلح ني جهيلرجصل ألذهيت جهيرلفني جهباننيل 

 لتن ار ل جهي يوجة لت لتن جهل ا م هعيرلفني جهباننيل 

جهبانني بهوت جإلطوت  وجهث يلو  وجهلاينو  جهي تلنو  لوت بطويا جهول عم  دل  جهيرلفني 

 جهي ليتل

 أهمية التصور المقترح. -5

     جهلنورا جهي لوتح ولفو  نظوت تتفر و  الطوراة لوي فوتجاا جهلطور ت ألدجع  

 جهيرلفني جهبانني لت مرع ا لي  جهي تل ل

  نيدة جهيل عط ل  فم لت ت ام جه ثتج  جهلت ترجلت جهاظم جهلتفر   ف رم جه 

  يضي جالللييد لعنت لت تح    بلتجعج  نظم فتجاا جهلطر ت هعيرلفني جهباننيل 

    لدجة قر   هظفرا جت يه جهل ننت هرتجاا تطر ت لدجع جهيرلت جهبات دوت بلبوي   

 جهظتو  جهلت  يت ففي جه يهمل

انوني اوي   لرت سرنتً هل ر   جهضو ا جه وي  وترلنو  اوي  حلويت بهنوت جهيورلفني جهب 

 ت ا م وجحلنيلي ل

هر خطرة لعت طت ق جهل ننت وجهلطر ت جسلبيد  ايي سر في اي خطرج  و يضي  

 جالسل ين  ففي لنيي   ل   اي خطرج  وداجسي  لعت طت ق جهلطر تل

     ت تف  ل يه  لت ا ي  جهلطر ت جهلتفرم جه ن  هعيرلفني جهبانوني لوت مورع  

 ا لي  جهي تل ل

 تبتمفي طرن   جهيفي  جهيتجدة لت جهي ل رلل ت لرت وسنع  متوا   
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 شياأل لت لفم وا تل  جهل نتج  وجه عر  وجهتؤم وجألسا جهيفان  جهلت ت و افي  

 فتجاا جهل ننت وجهلطر تل

   لرت ا  ا  ليعن  هلطرنق جهاظم جإلدجا   جهح  ث  فيهي جا ل 

جهي عراوي        قيل ة ا عراي  الضياع  تي  جهيورلفني جهبانوني فيوي  عولافم اوي 

 جهتزا  هيفيافمل

  لرت اتل ي ا ل الً  ولم لعوت لسيسوت جهحضوم لعوت قورة فتنوياا جهلطور ت وح وي  

 تطرن تل

 مجاالت التصور المقترح ومعاييره. -6

 وتليثل لت: 

وتلح د فرت  لم ال  ق ا جألدجع هعيرلفني جهبانني لي طت ق الرؤية المستقبلية:  -أ

ا ي نا لعين   لم ففي تطر ت جالاضيني  وجهيرجاد تضر ي نظي  الضيال فيسل  ج  

 وجهيفياج  جهيرجكر  هيلطعري  جه نتل

  رتت دوا جهلنرا جهي لتح ا  جالللرياج  جهليهن :دور التصور المقترح:  -ب

  لرت جهلطر ت اي لقرم جألسا جهوتز  دليفوي هافورن جهورتد وت و افي لوت كول  

بهوووت جهل ووو   لوووت جألدجع لوووت كووول جهي ووويال ، ليسووولن ي  ا اوووت جهلطووور ت  تشووو  

 جالت يهي ل

ت لي  فتجاا جهلطر ت لت جهلرلنت جهبات لعت اافيت وجمر لت جهل فنل هعروتجاا  

جهلت ت  ت بهت تاين  جه  اج  جالدجا   هعيرلفني جهبانني وذهوم هتطيماويت لعوت 

 ليئ تفي ولردتفيل

لعوت ترلنوق    لر جهلطور ت بهوت ت و  ت جهيرلوت جهباوت وجحلتجاوت وا تلو  ق اتوت 

 لومي  جه يل جهباتل

 بل جد ا ي نا هضييت جه ردة لت جألدجع جهباتل 

 ار ت لت   ن  جهي مرهرت وم  فتجاا جهلطنت هعيرلفني مجاالت التصور المقترح:  -ج

جهبانني ولق جهاظي  جهلضياعت جهمم وم لت جهريحث  لي طت ق بل جدهي هعلنرا جهي لتح، 

 وهر كيهليهت:

 هداف التغيير اإلداري المجال األول: أ

 لت تل ت جأله ج  هع تت اتجلن  اي  عت: المعيار األول:

 ا يه   ف ض جه نرا لت فتجاا جهلطر ت جهمم   رق همج جهلنرال ل1

 ا يه   جهل ننت لت جه ينم جألدجئتل ل2

 جالسلبيدة اي جألسيهنم جهح  ث ل ل3
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 جسل  ج  ار ل ا لي  جهي تل  لت جهلطرنقل ل4

جهينطعحي  جهيل جوه  لت جه عر  جإلدجا   وجهلتفر   ت يل  لت لفم ف ض  ل5

 هلطر ت ق اة جهيرلفني جهباننيل

 ت يل  لعت تح    وحل جهيشضت  جه يص  فيهل عنم فشضل ل ي ل ل6

 لت تل ت جأله ج  هعلرهنل اتجلن  اي  عت: المعيار الثاني:

 ت لم طتق ت ر   جهيفياج  هعيرلفني جهباننيل ل1

 يفن  ه عرأل وتنتلي  جهيرلفني جهباننيلتشياأل لت جهل ننتج  جإل   ل2

 تشياأل لت ال  ا ار ي  جهيرلفني جهبانني هعلرثنت جه ن  لعت لدجئفمل ل3

 تشياأل لت تتسن  جه نم وجإل  يفني  لت جهل يال ا  جهي عينيل ل4

تشياأل لت با جد جهيرلفني جهبانني فيهي عراي  وجه عركني  جهتزا  إلح جث  ل5

  ي لترثنت لن  اعير  لت جهل عنم جه

 لت تل ت جأله ج  هعلطر ت اتجلن  اي  عت: المعيار الثالث:

 ارجكر  جهلح  ي  جهح  ث  جهلت تيت فيه يهم كعتل ل1

 تلنر جهبتص هعلينل وجإلف ج  وجهلتقت لعت همج جألسي ل ل2

 ت لر بهت جه تجعة وترسن  دوجئت جهي تل ل ل3

 تشياأل لت ال  ا ار ي  جهيرلت جهبات ه لم لدجئفم بدجًا يل ل4

لت تتسن  جه نم وجإل  يفني  لت ت يال جهيرلفني جهبانني ا  جهي عيني  تشياأل ل5

 وجهطت  وجهي  ت يل

 المجال الثاني: ما تشتمل عليه برامج التطوير 

 جألسا جهلتفر   جهرطان :  بضل جالهليي  فيالللرياج  جهليهن : المعيار األول:

 تركن  ا ات جهيرجطي لا  جهيرلت جهباتل ل1

 جه واج  جهل ا رن لجإلكثيا اي  ل2

 ب  يد لايكي قت ر  اي جه يل ت    لنفي جه واج  جهل ا رن ل ل3

جالسلبيدة اي جهفنمي  جهتسين  جهيفلي  فيهث يل  وجهل ا م واشياكلفم لت ت ا م  ل4

 جهيرلفني جهباننيل

 جهلرلنق فني جه ينرني جهاظتم وجه يعت لت جهل ا مل ل5

 ن  ا  جهيشياك  جهب يه لبقيا  جالحلبيال  جهرطان  وجهيايسري  جه را ل6

 جإلشتج  جهلتفرم جهب ي  لت جهل ياج  وجهيليف ي  جه وا  ل ل7

 ت فنل ارجد جهل ا م: المعيار الثاني:

 جهلرلنق فني جهل ا م لعًيني ونظًت يل ل1

 ب  يد جهيرجد جهتزا  هعل ا م وجالسلبيدة اافيل ل2
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 ني  جهح  ث لجالسلبيدة اي جهلضارهرلني جهيايسر  هعل ا م وجالسل ين  فيهل ا ل3

المجال الثالث: اآلليات الالزمة لبرامج التطوير تدريب الموجهين الفنياين بالكويات فاي 

 ضوء متطلبات مجتمع المعرفة:

 و شيل جهي نيا جهليهت:

 سرل ولسيهنم جهلطر ت ، و يضي لتمفي ا  جالللرياج  جهليهن : المعيار:

 لهين  وم  ل و  زاات   لرلم فتجاا جهلطر تل ل1

 لت   ر  جهيل ننرت فإلطيع جه واج لمتواة  ل2

لهين  تح    جألسا جهلت تتتضل لعنفي جه واج  جهل ا رن  قرل جهشتو  لنفي  ل3

 هلرمنر جهطتق جهلت  لم سعضفي لت بطياهي دوت ت ر ل

 لهين  جهلتقت لت جه واج  جهل ا رن  اي جه فل بهت جهن مل ل4

رمرلي  هيرمرلي  جه واج  لسا ت لي  لعنفي هت جهلتجف  فني جهي ل5

 وجالسليتجا وجهلار   وجهل  د وجهيشياك  وفيهليهت جه ع   جه ليان ل

 متواة جالسل ين  فيالسلتجتن ني  جهح  ث  لت فتجاا جهلطر تل ل6

 بل جد دواج  ت ا ر  هعيرلفني جهبانني لت مرع ا لي  جهي تل ل ل7

 ل ل جهرتجاا جهل ا رن  قر   ول يه  وذج  لثت احيردل ل8

 هعيرلفني جهبانني ل يه  واؤثتةلل ل فتجاا جهلرهنل  ل9

 بل جد ف ثي  خيالن  هعيرلفني جهبانني وجل جد دواج  خيالن  هفمل ل10

المجال الرابع : تقادير بارامج التطاوير لتادريب الماوجهين الفنياين بالكويات فاي ضاوء 

 متطلبات مجتمع المعرفة :

 و شيل جهي نيا جهليهت:

  بضل اي جهي مرهني بليدة بل جد فتجاا جهلطر ت الب   ا  جألسيهنم جهل   ت   جلتن  : المعيار:

دلم دوا جهل ياج  جهين جنن  هعيرلفني جهبانني هي تل  جه     لت نييذت جهلطر ت  ل1

 وجت يذ جهيلبرق اافي نييذت  ل عم اافي و حلمم ففيل

 اليف   جهيرلفني جهبانني فيسليتجال ل2

ل يهني  جهل ا م وليل كتجس    وت بن يز جهيل ا  ففي  لعت جهي ا  ت و ي ل3

 اي حن  جهللجات وت ياعت واشياكلت وجللنيزه هتخلرياج  وا م ت  اتل

 ليل جخلرياج  شبفن  لي طت ق اتحظ  سعرأل جهيل ا  لت آخت جه واةل ل4

 ليل جخلرياج  تحت ت   لت آخت جه واةل ل5

 ليل جخلرياج  تضارهرلن  آخت جه واةل ل6

 لضتة جهحيلل لت فتجاا جهلطر تلجسل يي   ل7

 متواة جهللج  جهي ي نا جهيلر   هلح    ا لرم جألدجع ولردتتل ل8
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 أبعاد التصور المقترح: -6

 تليثل لف يد جهلنرا جهي لتح لت: 

 أ( تطوير نظام العمل داخل المدارس:

ت ا م جهيرلفني جهبانني وت ر لفم لعًيني وت ت بفم فرسيهنم جه نيدة جهح  ث ؛ ايي  ل1

   يل هم لعت جه ني  فيفي  ليعفم لعت لكيل ولتل

ب  يد ت     لت جهي جا  وترلنت طتق جتني  فني لين  جهي جا  كت  لح ق  ل2

 جأله ج  جهياشردة جهلت ت  ت جهرزجاة هلح ن فيل

ترلنت آهن  ت فل جهحنر  لعت جهي عراي  وتح د جه وا جهيارط فضل لتد  ل3

جإلدجاة وجأللتجد هلن نت افي   وتيضي اي ترصنل جلاجع وجهي لتحي  بهت

 جهرزجاة وجه ياعني ففيل

دلم وت ر   جهيرلفني جهبانني لت جت يذ جه تجاج  دوت جهتلر  هتؤسيئفم حلت  ل4

 لم جإلستج  لت جت يذ جه تجاج  وجهل    لت ليل جهتز  هنيهر جه يعن  

 جهل عنين ل

 نين لتتسن  لع ب  جهل ا م وجهلاين  جهرشت   دجخل جإلدجاج  جهل ع ل5

 ب( اعتماد الموجهين الفنيين على األجهزة اإللكترونية لتطوير أدائها :

 ت فنل جهحنر  لعت جهي عراي  هع ياعني وجهي  ت ي فلضر ي قيل ة كرتم شياع  هعرنيني ل ل1

ت يل قيل ة جهرنيني  جهضرتم جهشياع  لعت ترلنت جهي عراي  فا عفي اي انيداهي  ل2

اي جه ياعني وت يل  همه جه يل ة لت بص جا  ثم ا يه لفي ونشتهي ه م طيهرنفي

 جه تجاج  وترثنق جهي عراي ل

متواة جالسلبيدة اي جهي ي نا جه عين  لت جخلنيا جه نيدج  جه يداة لعت بدجاة  ل3

 جألليي  جهلتفر  ل 

 ترد   جه يل فإختص وجهرمرح لت تابنم خطرجتتل ل4

 جهحتص لعت جإلف ج  وجهلطر ت لت جه يعن  جهلتفر  ل ل5

 ليي  فإظفيا جه عق جهضت م وجألسرة جهح ا  ا  لين  جهلاتعلجاله ل6

 متطلبات تطبيق التصور المقترح.  -7

 يضي تح  و  جهيلطعروي  جهتزاو  هلابنوم جهلنورا جهي لوتح لوي طت وق جهي ويال  

 جهليهن :

 العمل على تطوير كافة المجاالت، ومنها: -أ

التربوي للموجهين  تهيئة جو من العدل والحرية والديمقراطية في العمل -1

 الفنيين مع مراعاة االعتبارات التالية:

 باسيع قني  جه  ي تجطن  لت جهل عنمل 
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 دلم لضتة جهيرجطا ل 

 ترلنت تضيلؤ جهبتص فني جهيل افني اي جهيرلفنيل 

 تتأل جهيرلفني جهبانني  ح وت اي  حليلرج بهنت فحت   تيا ل 

   جهيرلفني جهبانني جالللييلن لمتواة تح    زاي ه يل جه واج   ضرت اايًسري هظتو 

مووتواة تح  وو  اضوويت ل وو  جهوو واج  فيووي  ايسووم جهيوورلفني ولحوورج  جهلتفنوو   

 واايطق جإلقيا ل

 جالفل يد لي جألسعر  جهثيفت جهايطت لت جهل يال ا  جهيرلفني جهباننيل 

 ل   جلليي ، وهر وجًح ج لت جه ا  هعلح ث حر  اشضت  جهيرلفني جهباننيل 

 هتقلتجحي  وجهشضيوم فضل جهيرلفني جهليف ني هرزجاة جهلتفن لبل جد صا وق  

 ليل لي ني  تتفر   هعيرلفني جهباننيل 

تعديل األسس التي على ضوئها تصدر التعليمات للموجهين الفنيين متفقة مع  -2

 االعتبارات التالية:

جه ني  فل   ل هشوتوط جهل و   هع ورجئل جهضروتم هنل وات جهيورلفني جهيشوياك  لنفوي  

 مهم ز يدة ل د جهيشلتكني وجهبيئل يلوك

 بل جد صا وق هتقلتجحي  فضل جهيايطقل 

 توفير كافة المتطلبات الالزمة لتطوير الموجهين الفنيين، ومنها: -ب

وهمه جهيلطعري  تتتضل لت ولرد قنيدة متطلبات خاصة باإلمكانات البشرية:  

جه يهين  ؛ وذهم اؤاا  فضتواة جهلطر ت لت جهلرلنت جهبات؛ هي ي تة جهاظم 

 هتل  ا لرم لدجع جهيرلفني جهباننيل

وتلنل همه جهيلطعري  فلطر ت جألفان  وجإلل جدج  جهلت ترجكم متطلبات مادية:  

 جهي لح ثي  جهلضارهرلن ل

وتلنل فلرلنت جه رجنم جهييهن  جهلت  عل  جللييدهي هلطر ت  متطلبات مالية: 

لطعري  ترلنت انلجنن  كرنتة هل طن  جهاظي  جهل عنيت وجه نيدج  و عل  هفمه جهي

 جهلضيهنا جهيطعرف ل

 معوقات التصور المقترح. -8

ترل  ا رقي  الارل ، اافي: جهرشتم وجإلدجام وجهلاظنيت وجهلضارهرلت، و يضي 

 ذكتهي بلييالً كيي  عت:

ت رد جأللتجد وجهيرلفني جهبانني لعت طت    اي جه يل  رفرت ت ننتهي  

 احيوه  هعل    ل و تلضرت و لن وت ألم
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 جهضثنت اي جهيرلفني جهبانني  بضعرت جه يل فشضل لتدمل 

 ف ض اي ا افت جهيرلفني جهبانني  بضعرت جه يل فشضل لتدمل 

كثنت اي جأللتجد ال  ش توت ف ني  جهرقت ه م جهيرلت جهبات وال    اونت وال  

   لطن رت جإلليدة ااتل

 قي  جهش نن لت   ت جه يل ه م جهضثنت ي  شرفت ليال جه ت 

 جهل ر  اي لضتة جهل ننت لا  جهيرلفني جهباننيل 

 جنلظيا تح نق نليئا ست    دوت جهاظت بهت جهي م جهي ل رعتل 

 م ا جألسا جهلت لعت لسيسفي  لم جهلاظنم لت فتجاا جهل ننتل 

 سبل التغلب على تلك المعوقات.-9

رجئق وتمهنل اي جهضتوام تيفن  جه رل هلح نق جهلنرا جهيطعر  فإزجه  جه 

جه  ري  هنلم ليل جهلنرا فشضل لن ، و يضي جهل عم لعت جهي رقي  جه يفق ذكتهي لي 

 طت ق جتري  اي  عت:

 بل جد جهيرلفني جهبانني وجأللتجد هل رل جهل     جهيالظت ب  يده فيهاظي  جهل عنيتل 

 دوج  جهل ننت هعيرلفني جهبانني دجخل جهرزجاةل 

 ة جالسلبيدة اات وح ي جسل تهتلجهل ت ا فرهين  جهرقت ومتوا 

دلم جهيرلفني جهبانني وتش ن فم لعت جإلق ج  لعت جت يذ جه تجا دوت جهتلر   

 ه لعت لت جهاظي  جهل عنيتل

 ت   ت جه يل فشضل ليد  دوت ا ياع  لو اح رفن ل 

لهين  بل جد هنم  كرتم هلابنم جهرتنياا لي طت ق جهلا نق ه ليي  وتح     

 جألهم اافيل

 واة جالهليي  فيهحبيظ لعت جهفر   جه تفن  جإلستان  وتتسن  ار ل جإلنلييعلمت 

 دلم قنم بت يت جه يل وت ر   جهتوجف  جألست   وجالنلييع هعي لي  وجهرطيل 

 دلم قني  جه يل جه ييلت وجه يل جهبتدم واشياك  بص جا جه تجال 

 تح    ارجاد ايهن  هعرتجاا جهل ا  ن ل 

 هل ا  ن  وجهلطر ت وجهلرهنللت ر   دوا جهرتجاا ج 
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 نتائج الدراسة 

 اوال : نتائج الدراسة النظرية  

    جهلرلنت جهبات ارمـرلي فـيها جألهينـ  اـي ارجمـن  لعوـم جهوـ عرأل، تتلو   

هـمه جالهينـ  جهت ترثنت جهلرلنت لت ن يح جه تجاج  ولشعفي وا ل رل جهياظيي ، 

 .دوت ولـرد جه نـيدة جهيايسـر واي لنت جهييضي جت تا ر ج   ااظي  

جهلرلنووت جهباووت ليعنوو  ا  وو ة وتبيلعنوو  وهيدلوو  ولييلنوو ، ال تضوورت اووي طووت   

وجح ، لفايأل قيئ   ن ا لوجات وت عنيي  ا نا    ضوت فيرلرفوي لعوت لو د اوي 

جألل ووي  لو جألقوورج ، وليعنوو  اشوون ة طتليهووي شوو ص  رلووت و تشوو  وجهطووت  

وجإلاشيد هلح نق للتجن ا نا ، ولوت ذهوم جألخت لش يص  لع رت همج جهلرلنت 

 ت    وتشيفم جه يعن  جهل عنين ، لإت ذهم  لرلم ولرد جهيرلت جهبات جهتشن  ل

  وووفم جهيووورلفني جألذكنووويع جهيرووو لرت لوووت دلوووم جهيتؤوسوووني وتحبنووولهم لعوووت  

جهيشووياك  جهب يهوو  لووت صووا  جه ووتجاج  وحوول جهيشووضت  ايووي  يضووي اووي فاوويع 

ت جهي تلوووو  وجهوووول عم، وصوووونيل  وفاوووويع جهتؤ وووو  ااظيووووي  اايل وووو  قيئيوووو  لعوووو

وجالسوولتجت ن  وتح نووق جألهووو ج  جهلاظنينوو ، تح نوووق جهل ننووت اوووي خووت  تراوووت 

جالهليي  لت اريداج  جإلفو ج  وتاينو  جهي تلو  جهلاظنينو  وفاويع جه  ور  جهرشوت   

ليهن  جهلينل، وفاويع لوتق جه يول جهيا و ي  وجهيلييسوض  وتشو ن  جإلدجاة جهمجتنو  

جه يل، وبدجاة قني  جه ينوم جه وعركت لوت جه تقو  او  جهيتؤوسوني وكنبنو   هبتق

 .حبلهم هع يل ليلعن 

ن يح جهلرلنت جهبات لت ا لي  جهي تل   حلويت بهوت لشو يص ارلضوت ي  يلعضورت  

ا يرل  اي جهيفياج  هعلينل لوت جالدجع، لفوت ليعنو  د ايانضنو  ت ولرلم تيلو  

  جسول  ج  جأللضويا جهير لو  وجهي ويطتة جهيرلت جهبات فيفياج  ا لعب  اوي خوت

جهيح ووورف  وال  جهيوووي  جه وووتمع وتتلوووت جهلف  ووو ج  لوووت فنمووو  ليووول احيطووو  

 فيهي يطت وجهلح  ي  وجهيايل  ل

جهيرلت جهبات هر ش ص ااظم ارو    لحيول جهي ويطت حنو  بنوت ارلضوت وارو    

وااظيو  وقيدا لعت جهل نول وا عو ، فنايوي ا ليو  جهي تلو  ليعنو  ذكنو  الضياعو  

 بف جلن  تلحيل جهي يطت وهفي دوا لت ليعن  جالفلضيا وجهلحبنل وجه نيدةل

 ثانيا : نتائج الدراسة الميدانية

  فنات جهاليئا جهين جنن  هع اجس  لت ترز   جهيرلفني ول وي هيل نوت جهيؤهول جه عيوت

 %ل 52.6فع ت جها ر  جاللعت هم اي حيع  جهرضيهرا ر  حن  فع ت ن رلفم 

 ليئا جهين جنن  هع اجس  لت ترز   جهيرلفني ول ي هيل نت سارج  جه رتة ، فنات جها

سوارج  هوت جها ور  جاللعوت لوت جهلتتنوم حنو   10جت اي هم خرتتفم جكثت اوي 

 %ل 58.8فع ت ن رلفم 

   فناوووت جهالووويئا جهين جننووو  هع اجسووو  لت ترز ووو  جهيووورلفني ول وووي هيل نوووت جهووو واج

ت هوم جها ور  جاللعوت لوت جهلتتنوم حنو  جهل ا رن  لت اي جهحيصعني لعوت دواتوي

 %ل 41.2فع ت 



 المعرفة مجتمع متطلبات ضوء في بالكويت الثانوي بالتعليم الفنيين الموجهين تدريب تطوير
عبدالحسين باباجان جاسم سوزان/  أ البردويلي محمد فاطمة/د د/رشاد أبوالمجد مصطفى  محمد  عبدالرسول فتحي/د. أ

2020أبريل                                           - 234 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

  فنات جهاليئا جهين جنن  هع اجسو  لت احورا ترهنو  جهي تلو  جنوت اتتبو  حنو  فع وت

 %ل 82.03وف رة ن رن   2.46قني  جهيلرس  جه ي  هعر   كضل 

   فنات جهاليئا جهين جنن  هع اجس  لت احرا نشوت جهي تلو  اتتبو  حنو  فع وت قنيو

 %ل 80.33وف رة ن رن   2.41ي  هعر   كضل جهيلرس  جه 

  فناووت جهالوويئا جهين جننوو  هع اجسوو  لت احوورا ترظنووا جهي تلوو  لووت ا ووي  جهلرلنووت

وف وورة ن وورن   2.57جهباووت اتتبوو  حنوو  فع ووت قنيوو  جهيلرسوو  جه ووي  هعر وو  كضوول 

 %ل 85.67

  فنات جهاليئا جهين جنن  هع اجس  لت احرا ترظنوا جهي تلو  لعوت جهيتترو  جالوهوت

( ، واحوورا ترهنو  جهي تلو  ثيننويً فيلرسوو  2.57فوني جهيحويوا جهثتثو  فيلرسو  )

 ( ل2.41( ، واحرا نشت جهي تل  ثيهثيً فيلرس  )2.46)

  فناووت جهالوويئا جهين جننوو  هع اجسوو  ولوورد لتقوو  لنووت دجهوو  بحنوويئني فووني ال نووت

 جهيؤهل جه عيت واحيوا جه اجس  جهثتث ل

 ال ترلووو  لوووتوق ذج  دالهووو  جحنووويئن  فوووني فناوووت جهالووويئا جهين جننووو  هع اجسووو  

جهي يرلي  جهيل ع و  فيهو واج  جهل ا رنو  لوت جهيلرسو  جه وي  السول يفي  جلوتجد 

لناوو  جه اجسوو  وهووت لتقوو  لنووت دجهوو  بحنوويئني فووني ال نووت جهوو واج  جهل ا رنوو  

 واحيوا جه اجس  جهثتث ل

 حنوويئن  فووني فناووت جهالوويئا جهين جننوو  هع اجسوو  لوو   ولوورد لووتوق ذج  دالهوو  ج

الرس  جسل يفي  جهيرلفني جهبانني حر  احيوا جه اجس  ايي    عفي لنوت دجهو  

 جحنيئنيًل

    فناووت جهالوويئا جهين جننوو  هع اجسوو  لت جهالن وو  جهضعنوو  هعيحوويوا جهثتثوو  للظفووت لوو

 ولرد لتوق ذج  داله  جحنيئن  فني جسل يفي  ا لي  جه اجس  ل
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 مراجع البحث

شوويهني، دال  : جهضبي ووي  جهضووتوا   هعيرلووت جهلتفوورم ولووق ا ووي نت جه ووردة جهشووياع ل لفوور 

 11  ، ص  2008اسيه  ايل لنت لنت ااشراةل ليا   داشقل كعن  جهلتفن ل 

لفرجهشوون ، انووطبت ح ووني : ت وور م جهحيلووي  جهل ا رنوو  هعيشووتلني جهلتفوور ني لووت 

لووت جهلتفنوو  لنووت ااشووراة، جألادت فيللرووياهم اوو افني تتفوور ني، اسوويه  ايل وولنت 

   2008جه يا   جألادنن ، لييت، جألادتل 

جسووييلنل، احيوو  لعووت  : فتنووياا توو ا رت ا لووتح هعيوورلفني جهبانووـني ولثووـته لعووت 

تطر ت جه يعن  جهل عنين  لوت جهي اسو  جالفل جئنو ، كعنو  جهلتفنو ، ليا وـ  لوـني شويا 

 12  ، ص  2001اسيه  دكلراجه لنت ااشراةل 

بسييلنل، احي  لعت : فتنياا ت ا رت ا لتح هعيرلفني جهبانـني ولثـته لعت تطر ت 

جه يعن  جهل عنين  لوت جهي اسو  جالفل جئنو ، كعنو  جهلتفنو ، ليا وـ  لوـني شويا اسويه  

   2001دكلراجه لنت ااشراةل 

جهحياثت، صيهر ادة سوعطيت : جهي رقوي  جهلوت ترجلوت جهيشوت  جهلتفورم لاو  تابنوم 

جه او  جهلطرن ن  فيحيلظ  لو ةل اسويه  ايل ولنت لنوت ااشوراةل ليا و  ل  لسعر  

 18  ، ص  2011جه تمل كعن  جهلتفن ل اض  جهيضتا ل 

حياوو ، ننبوونيل : تنوورا ا لووتح هلطوور ت وجقوو  لسوويهنم جهلرلنووت جهلتفوورم لووت جهحع وو  

جألوهووت اووي جهل عوونم جألسيسووت لووت موورع جالت يهووي  جهح  ثوو ل اسوويه  ايل وولنت لنووت 

 21  ، ص  2012ااشراةل ليا   داشقل كعن  جهلتفن ل داشقل 

جهح تم، حين  سيهم حي جت : جالحلنيلوي  جهل ا رنو  هيورلفت ا وي  جهحع و  جألوهوت 

ميي حع ي  جهل عنم جألسيست لت سوعطا  ليويت كيوي  لنوراهي جهيرلفورت لنب وفم، 

   2003ادتل اسيه  ايل لنت لت جهلتفن  لنت ااشراة، ليا   جهنتارأل، باف ، جأل

جهح ات،  حنت س ن  احي  : جالحلنيلوي  جهل ا رنو  هعيشوتلني جهلتفور ني كيوي  تجهوي 

جهيشتلرت وجهي عيرت فيهيو جا  جهحضرانو  لوت سوعطا  ليويت، اسويه  ايل ولنت لوت 

   2011جهلتفن  لنت ااشراة، ليا   جهنتارأل، باف ، جألادتل 

ن  هعيشوتلني جهلتفور ني لوت ف وض جه طنم، لعت  رسا : ت   ت جالحلنيلي  جهل ا ر

ا  ت ي  جهلتفنو  وجهل عونم هيحيلظوي  بافو  ول عورت وجهرع ويع، اسويه  ايل ولنت لوت 

   2010جهلتفن  لنت ااشراة، ليا   جهنتارأل، باف ، جألادت ، 

سوووعنم، لحيووو  سوووعنم : ت ووور م دواج  ت ا وووـم جهيرلفنوووـي جهلتفر نوووـي جه وووـ د لوووـت 

،  اسوويه  ايل ووـلنت لووـت جهلتفنووـ  لنووت ااشووراة،  جه يفرا ووـ  جه تفنووـ  جه را ووـ 

 10  ، ص  2007ليا   داشق، كعن  جهلتفن ل 
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سعنييت في احي  في لرـ  جهبلـيح: تطـر ت لدجع جهيـشت  جهلتفرم لت مرع جهيو خل 

جهلايوورم ه شووتج  جهلتفوورم )داجسوو  تحعنعنووـ ( ،  كعنووـ  جهلتفنوو ، ليا وو  جألزهووت، 

   2006 اسيه  ايل لنت لنت ااشراةل

سا ت، صيهح  : نظت ي  جهلرلنت جهلتفرم، ااشراج  ليا   داشوق، كعنو  جهلتفنو ، 

 10  ، ص  2007داشقل 

فاووويع جهروووتجاا وت ر يفوووي جهط وووينت، ح وووي لحيووو  : جهلووو ا م ) ابفراوووت، ل يهنيتوووت، 

   2009( ، دجا جهشتوق هعاشت وجهلرز  ، لييت، جألادتل جهل ا رن 

: جالحلنيلي  جهل ا رن  هي  تم جهي جا  جالفل جئن  فياط   لر  جه يهق س ن  لر  هللا 

جهريح  جهل عنين  فيهييعض  جه تفن  جه  رد  ، اسيه  ايل لنت لنت ااشوراة، جه يا و  

   2004جهرطان ، جهنييل 

لر  جهبليح، اجلت جه ون  : سونضرهرلن  جهلو ا م وتاينو  جهيورجاد جهرشوت  ل جه ويهتة : 

   2001دجا جهبضت جه تفتل 

ل ي  ، لر جهي طت احيو  : جهلو ا م وتاينو  جهيورجاد جهرشوت   جألسوا وجه يعنوي  

   2000للييت:دجا زهتجت ل 

لعنيي  ، احي  لعنيت : جالت يهي  جهح  ث  لت جهل عنم وجهل ا م وجإلدجاة ل ليويت : 

   2009دجا جه رجلي ل 

  وجهاشوت وجهلرز و  ، لعنرة ، جه ن  : تح  و  جالحلنيلوي  جهل ا رنو  ، ج لوتجأل هعطريلو

   2004جه يهتة ل 

جه ووورن، سوووعطت احيووو  جه يسوووم : جهضبي وووي  جهتزاووو  هعيوووـشت  جهلتفوووـرم واووو م 

ايياسلفي اي ولف  نظت جهي عيني، كعن  جهلتفن ، ليا   جهنتارأل، اسيه  ايل ولنت 

   2011لنت ااشراة ، 

جا وو  هعيشووتلني لت حووي ، بفووتجهنم احيوو  لروو  جه ووت  : ت نوونم جهحيلووي  جهبانوو  وجإلد

جهلتفوور ني لووت احيلظوو  بافوو ، اسوويه  ايل وولنت لووت جهلتفنوو  لنووت ااشووراة، جه يا وو  

   2009جألادنن ، لييت، جألادتل 

لعيريت، لاني ل : ليلعن  فتنياا ا لتح هل ا م جهيشوتلي  جهلتفر وي  لعوت جسول  ج  

ةل اسويه  جهرسيئ  جهيل  دة لوت تو ا ا جه عور  جهطرن نو  فيو  الت اضو  جهيضتاو  ولو 

   2005ايل لنت لنت ااشراةل ليا   ل  جه تمل كعن  جهلتفن ل اض  جهيضتا  ل 
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جهبرط  ، لن  في شرنم للوجقو  تح  و  جالحلنيلوي  جهل ا رنو  لوت جأللفولة جهحضرانو  

لت جهييعض  جه تفن  جه  رد   لاسيه  ايل لنت لنت ااشوراة ، ق وم جإلدجاة جه ياو  ، 

   2002   جهيعم س رد : جهت ين ل كعن  جه عر  جإلدجا   ليا

جه حطووينت، احيوو  دهوونم : بدجاة جهيوورجاد جهرشووت   نحوور اووافا جسوولتجتن ت الضياوولل 

  2005جهفبر ل جهييعض  جه تفن  جه  رد  : لفتس  اضلر  جهيعم لف  جهرطان  هعاشتل 

انووطبت ، هووينت احيوورد فاووتل فاوويع فتنووياا توو ا م هيوو  تم واوو  تج  جهيوو جا  

حضران  هلطر ت كبي يتفم جإلدجا   لت مرع جحلنيليتفم جهل ا رن  ل ليويت : جهثينر   جه

   2005دجا لت ت هعاشت ، 

نيصووت،  وورنا : تح  وو  جالحلنيلووي  جهل ا رنوو ، فحوو  ا وو   لووت جهوو واة جهل ا رنوو  

هي ؤوهت ت ا م جهي عيني لت لثايع جه  ا  لت وزجاج  جهلتفنو  لتفنو  وجهل عونم لوت 

   2014ه تفن  هعلتفن  وجهث يل  وجه عر ، بدجاة جهلتفن ، ترنال جهرتد ، جهياظي  ج

ه يت ، لعت حيلة : لآاجع ا  تم ا جا  جهل عنم جه وي  نحور فتنوياا تو ا رفم لثاويع 

 2012جه  ا  ل ا ع  كعن  جهلتفن ل ليا   لني شيا ، جه يهتة ، 

ة : اتكوول هووت  ، احيوو  لروو  جه اووت ل : جهلوو ا م جألسووا وجهيروويدف ل انووت جه   وو 

   2003تطر ت جألدجع وجهلاين  ل 

   2012 رسا في احي  : لسا جهل ا م جإلدجامل جهت ين: دجا ليهم جهضلم ، 

ن وونم بفووتجهنم جهظووي هووت : بدجاة جهي تلوو  ، ليوويت: دجا لوو جا هعضلووي  جه وويهيت هعاشووت 

 2009وجهلرز   ، 

ت ل ول جالاوي  ليت في ا ويل  جهشوت رلت ، جهلحور  بهوت ا ليو  جهي تلو  ولثوته لوت
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