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مع استراتیجیات التدریب والتطویر  تحلیل عالقة التغیر البیئي

  في ھیئة التعلیم التقني / جمھوریة العراق
 

 
 
 

  المستخلص 
 بـــالعراقالعالقــة بـــین أســـتراتیجات التــدریب والتطـــویر فـــي هیئــة التعلـــیم التقنـــي  تبــادل البحـــث تحلیـــل

المنظمـة لبیئتهـا  اسـتجابةهـا مـاهي االتعبیـر عـن المبنیة على تصور  مفاده أتـن اإلسـتراتیجیة بأنواع
بخصائصــــها ومنهــــا التغییــــر البیئــــي فهــــو ذو نظــــره موقفیــــة تــــدعوا إلــــى الــــتالؤم مابینهمــــا ومحاولــــة 
االستفادة من توجیهات المدخل االستراتیجي كمنظور  معاصره في علمي االداره والسلوك التنظیمي 

.  
  ت أدناه المعبرة عن جوهر المشكلة وهي :ویسعى إلى تهیئة تصور موضوعي عن التساؤال

   ماالتغیرات البیئة التي حصلت في بیئة التعلیم التقني في جمهوریة العراق. -1
مانوع أسترتیجیات التدریب والتطویر التي ینبغي أن تختارها القیادة اإلستراتیجیة المنظمات  -2

  التعلیم التقني .

 تدریب والتطویر.ماعالقة التغیرات البیئیة مع استراتیجیات ال -3

والتابعــة ثــم اختبــرت فرضــیاته بعــد  ةوأعتمــد مخطــط للدراســة ضــم عــدد مــن المتغیــرات المســتقل
اختیار عینه من عمداء الكلیات والمعاهـد التقنیـة وجمعـت المعلومـات باسـتخدام االسـتبانه كـأداة 

قــة لجمــع المعلومــات باســتخدام وتوصــلت إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات مــن أهمهــا وجــود عال
ارتبـــاط ذات داللـــه معنویـــة بـــین متغیـــرات الدراســـة وأن حـــدوث ظـــاهر التغیـــر البیئـــي هـــي نتـــاج 

  . ةحركیة التغیرات الحاصلة في البیئی
   وأخیرا قد عدة توصیات بنظر االعتبار عن اعتماد أسترتیجیات التطویر والتدریب . 

  المقدمة
 المنتمــین ،وتأثیرهــا فــي المنظمــات والخاصــة رواد الفكــر التنظیمــي بدراســة عالقــة البیئــة العامــة اهــتم

 ,Duncanوالنظریة الموقفیة  ،Katz & Kahn, (1966)بفلسفة نظریة النظام المفتوح  والمبشرین

قـدموه مـن نمـاذج مفسـرة  ومـا Freeman & Hannan, (1976)االیكولوجیـة  والنظریـة (1972)

  العشرونالعدد الثاني و                                                               للعلوم االداریة    المجلة العراقیة

  العایدي .كریم نایفد
  التقنیة اإلداریةكلیة 

  التعلیم التقني
  

     الخفاجي أ.د. نعمة عباس
  جامعة عمان العربیة

  التعلیم التقني للدراسات العلیا 
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تهدفت تشـــخیص تـــأثیر خصـــائص التـــي اســـ والبحـــوثلخصــائص تلـــك البیئـــة. وقـــد توالـــت الدراســـات 
أو جزئــي. ونالــت خاصــیة التغیــر البیئــي  كلــي نحــوالبیئــة فــي ســلوك المنظمــات واســتجابتها وعلــى 

 & Rommanelliفـي تحدیـد اسـتجابة المنظمـة  وتأثیراتـهعنایـة ممیـزة فـي تحلیـل تبـاین مسـتویاته 

Tushman, (1994)  دراكه . وركز تحلیل آخر على الوعي بمستوى التغیر البیئي و ٕ  Rogan etا

al., (2000).  
المــوارد البشـــریة وتفســیرها علـــى وفــق مـــداخل  إدارةاهــتم العلمـــاء والبــاحثون بتحلیـــل نشــاطات  كــذلك

 ,.Noe et alوالـنظم  ،Snape et al., (1994)واالسـتراتیجي  ،Pearson, (1991)النشـاطات 

 ،Certo & Samuel, (1997) والتالؤم French & Wendell, (1994)والعملیات  ،(1994)
. واتجــه الجهــد العلمــي نحــو Ivanacich, et al., (1997)والنتــائج وخصــائص المــوارد البشــریة 

 & Tichy عامةمن طبیعة العالقة بین التغیر البیئي واستراتیجیات الموارد البشریة بصورة  التحقق

Deroco, (1996) تراتیجیة ووعیهــا تشــخیص نــوع التغیــر البیئــي علــى إدراك القیــادة االســ ویعتمــد
 المالئمتــینبأســلوب التكیــف االســتراتیجي باختیــار اســتراتیجیات التــدریب والتطــویر  والتفكیــربمســتواه 

  مع نوع التغیر.
 البشـریة المـوارد تزاید توجهـات البـاحثین فـي الدراسـات المعاصـرة علـى تحلیـل اسـتراتیجیات أثار ولقد

وتــدقیق  توجهــاتفضــول العلمــي فــي رصــد هكــذا عامــة واســتراتیجیات التــدریب والتطــویر خاصــة، ال
خاصـــة. فقـــد  والعراقیـــةموضــع االهتمـــام بهـــا فـــي المنظمــات المعرفیـــة التقنیـــة العربیـــة بصــورة عامـــة 

واإلنسـاني واالسـتراتیجي  والثقـافيأصبحت األمم تتبارى بعوائد رأس الفكـري، والمعرفـي واالجتمـاعي 
  اقتصادها الوطني والقومي والعالمي. فيادة محققًة تفوقًا استراتیجیًا ومسجلة حالة الری

عن التساؤالت أدناه معبرة عن جوهر  اموضوعی اتصور  تهیئةعلى ما تقدم، تحاول الدراسة  وتأسیساً 
  المشكلة.

  البیئیة التي حصلت في بیئة التعلیم التقني في جمهوریة العراق؟ التغیرات ما: أوالً 
أن تختارهـا القیـادة االسـتراتیجیة لمنظمـات  ینبغـيتطـویر التـي نوع استراتیجیات التـدریب وال ما: ثانیاً 

  التعلیم التقني في جمهوریة العراق؟
  تطویر.مع استراتیجیات التدریب والالبیئیة  التغیراتعالقة  ما: ثالثاً 

  نظریة مراجعة
 أســاس هندســة منهجیــة الدراســة. ومــن ثــم ســیتم إغنــاء یشــكلالمراجعــة النظریــة تصــورًا فكریــًا  تــؤطر

، وتصـــنیفًا وقیاســـًا معرفیـــًا وعلـــى  التـــدریبالتغیـــر البیئـــي واســـتراتیجیات  ، ونماذجـــًا والتطـــویر مفهومـــًا
  النحو اآلتي:

  
  * التغیر البیئي
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اإلســهامات الفكریــة لعلمــاء المنظمــة وباحثیهــا عــن إمكانیــة تبویــب مفــاهیم  تمخضــت: المفهــوم، أوالً 
  بشكل عام إلى مجموعتین، وهما: البیئيالتغیر 

فـي البیئـة  التغیـر Lawrence & Lorsch, (1967: 405)البیئـة العامـة: حـدد  فـيالتغیـر  -1
 ,Duncanتلـك البیئـات واسـتقراریتها. ووصـفه  حركیةاالقتصادیة، والتقنیة والسوقیة من خالل فهم 

 بیئـةخـالل فهـم حركیـة البیئـة واسـتقراریتها وعبـر عنـه بدرجـة تجـدد عوامـل  مـن (7 - 314 :1972)
 :Boeker, (1989ذ القـــرار واختالفهـــا عبـــر الـــزمن. وضـــمن المـــدخل االســـتراتیجي عـــد اتخـــا

بعمــر المنظمــة فــي القطــاع الصــناعي محــددًا لنطــاق التغیــرات  وعالقتــهالبیئــي  التغیــر (489,497
  التي تستغرقها خالل عمر المنظمة. ألزمنةواومقدار تلك التغیرات  مؤقتةالبیئیة التي تكون 

التغیر في بیئـة المهمـة بدرجـة  عن Thompson, (1967:22)بیئة المهمة: عبر ال فيالتغیر  -2
محــدودة. واســتخدم بیئــة التغیــر كبعــد أساســي فــي تطــویر  أوقــاتاالســتقرار والتغیــر الحاصــل عبــر 

التقني والتغیر بالتهدیـدات  بالتغیر Kim & Lim, (1988: 810) واهتمنظرته للتعامل مع البیئة. 
 االمـوارد األولیـة واألجـزاء التكمیلیـة لكونهـا جـزء بأسـعارل القبلـي والبعـدي والتغیـر الناتجة عن التكام

منظـور  ضـمن  Al - Khafaji & Biberman, (1995: 824)مـن متغیـرات البیئـة. ودرس 
بـــین المنظمـــة والتغیـــر البیئـــي مـــن خـــالل فحـــص التغیـــر فـــي اتجاهـــات البیئـــة  االســـتراتیجيالـــتالؤم 
  فرص تسویقیة وتهدیدات بیئیة.وترجمتها إلى  الرئیسة

المنظمـــة نقطـــة االنطـــالق فـــي بنـــاء اســـتراتیجیات المنظمـــة ومنهـــا  بیئـــةكانـــت  لمـــا: النمـــاذج: ثانیـــاً 
والتطویر، أمكن تشخیص عینة من النمـاذج السـاندة لتوجهـات الدراسـة، وعلـى  التدریباستراتیجیات 

  اآلتي: النحو
 نمـــوذجأ Daft, (2001: 147): لقـــد وظـــف الكاتـــب  Duncan, (1972)نمـــوذج  -1

Duncan, (1972) تتـــــراوح درجتـــــه بـــــین االســـــتقرار  الـــــذيتحدیـــــد التغیـــــر البیئـــــي  فـــــي
التعقید) من مواقف  –البیئي (البساطة  التعقیدوالالاستقرار. وكذلك ما ینتج عن تفاعله مع 

ـــب تغییـــرًا فـــي أبعـــاد  ـــالتغیر البیئـــي والتغی التركیـــببیئیـــة تتطل ـــر التنظیمـــي. فهـــو یتنـــاول ب ی
 ) مضمون هذا النموذج1وضح الشكل (التكیفي. وی المدخلالتنظیمي الذي بشر به 

  
  
  
  
  

 معتدل –ال تأكد منخفض  ال تأكد منخفض
 تركیب آلي (رسمیة ومركزیة) -1
  عدد قلیل من األقسام -2
  لیست ھنالك أدوار تكاملیة -3

 تركیب آلي (رسمیة ومركزیة) -1
  عدد األقسام (محدودیة نطاق األشراف)ت -2
  تكامل أدوار محدود -3
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 تخطیط محدود -4 توجد العملیات الحالي. -4
 ال تأكد مرتفع معتدل  –ال تأكد مرتفع 

تركی  ب عض  وي (ف  رص عم  ل، مش  اركة ال  -1
 مركزیة)

  عدد قلیل من األقسام (نطاق إشراف واسع) -2
  تكامل أدوار محدود -3
 التخطیطالتوجھ نحو عملیة  -4

ب عض   وي (ف   رص عم   ل، ومش   اركة وال تركی    -1
 مركزیة)

  تنوع األقسام وتعددھا (نطاق إشراف واسع) -2
  تعدد تكامل األدوار -3
 التوسعات في عملیات التنبؤ والتخطیط -4

  معقد      البیئي التعقید      بسیط
  التنظیمیة واالستجابات: اإلطار الموقفي لالتأكد البیئي  Duncan, (1972) نموذجأ )1( الشكل

  

) عبر فیه عـن التغیـر فـي البیئـة 2): ضمن بحثه مخططًا یبینه الشكل (1996(یونس  نموذجأ -2
ومـا  المنظمـةكأحد أنواع قوى التغیر، أساسًا لتشـخیص مسـبباته وتحدیـد أولویاتـه اسـتجابة  الخارجیة

  یتصل به من تغیر في األهداف االستراتیجیة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلستراتیجیةاألهداف  لتغییرالمدیرین  ستجابةا )2( الشكل
  
البیئــي. وكــذلك  االضــطراب: صــنف التغیــر البیئــي عبــر  Meyer, (1982: 520) نمــوذجأ -3

وأیدلوجیــــة المنظمــــة والتركیــــب  التنظیمیــــة،تنــــاول عالقتــــه المباشــــرة بــــالتغییر التنظیمــــي (االســــتجابة 
نظمــة وقـــدرتها علـــى التكیـــف علـــى وفـــق ذلـــك الم اســـتراتیجیةالتنظیمــي)، وبصـــورة غیـــر مباشـــرة مـــع 

  )).3(أنظر الشكل ( الدراسةالتغیر ویدعم هذا النموذج توجه 
  
  
  
  
  
  

بیئة 
  خارجیة

بیئة 
  داخلیة

  المدیر للتغیر استجابة
 أولویات تحدید

  التغیر معالجة  االستجابة

  األھداف االستراتیجیة تغییر

  النظام فاعلیة

  التغیر البیئي (االضطراب البیئي)

  وتفسیره) الحافز(اختیار  النشاط نظریة

  اإلستراتیجیة
  المنظمةأیدولوجیة 
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  النتائج
  * مرونة التكیف

  * قدرة المنظمة المحافظة على شكلھا

  
  
  
  
  

               
  : التكیف التنظیمي للتغیر البیئيMeyer, (1982( أنموذج )3( الشكل

تلفــة وذلــك بســبب اخــتالف المفــاهیم والنمــاذج التــي البیئــي أشــكاًال مخ التغیــر یأخــذ: التصــنیف: ثالثــاً 
علم المنظمة وكتابهـا. وكـذلك اخـتالف أسـس تصـنیف التغیـر البیئـي، وكمـا یظهـر فـي  باحثواقدمها 
  .           )1( الجدول

  وأنواعه البیئيتصنیف التغیر  أسس )1( الجدول
 أنواع التغییر البیئي أساس التصنیف السنة-الباحث/الكاتب

Emery & Trist,1965:222 
 

 الھادئة/العفویة- 2الھادئة/المستجیبة  -1 مستوى بیئة المنظمة
 الحقل المضطرب- 4القلقة/المستجیبة   -3

Duncan, 1972: 313 مستقر/حركي -2بسیط/معقدة      -1 مستوى التغیر 
Jurkovich, 1974: 381 منخفض/غیر مستقر -2منخفض/مستقر   -1 معدل التغیر 

 مرتفع/غیر مستقر -4مستقر    مرتفع/ -3
Hitt et al., 1982: 267 منخفض -3متوسط     - 2عالي     -1 مستوى الالتأكد 

Gaertner et al., 1984 : 527 دعم منخفض -2دعم عالي        -1 مستوى الدعم 
 منافسة قویة -4منافسة ضعیفة   -3

Kim & Lim, 1988: 814 قوة المساومة -2درجة المنافسة   -1 قوة المساومة 
 الدعم -5التھدیدات  -4االستقرار التقني  -3

Ardekani, 1984: 131 حاالت السخاء -2حاالت الندرة     -1 درجة الدعم 
Castrogiovanni, 1991: 544 نمو/انكماش - 3سعة  - 2فرص التھدیدات  -1 السخاء البیئي 

Azordegan, 1998: 260 التغیر في التسھیالت -2ي دور القائد اإلداري تغیر ف -1 مستوى تغیر التسھیالت 

  سیتم التركیز على متغیرات التغیر البیئي أدناه: الدراسة وألغراض
الفــرص: هــي تغیــرات تحــدث فــي فــرص اســتراتیجیة تبــرز فــي بیئــة المنظمــة وتمثــل  فــيالتغیــر  -1

 Johnson & Scholes, (1992:48) لجذب نشاطاتها وتحقق لها میزة تنافسیة   مغریةمجاالت 

  .  
التغیــر فــي  خــالل مــنCastrogiovanni, (1991:547)  التهدیــدات: نظــر لهــا فــيالتغیــر  -2

  وجود المنظمة. معدالتالعوامل الكامنة في البیئة الكلیة وتأثیراتها غیر المباشرة على 
 مـن خـالل التغیـر التغیـرهـذا النـوع مـن  إلىNkomo, (1980:73) الدعم: أشارت  فيالتغیر  -3

العمــل والتغیــر فــي حجــم  تعاقــداتفــي التشــریعات الحكومیــة واإلدارات المحلیــة وتأثیرهــا فــي مجــال 
  .العاملینأقسام الموارد البشریة والتغیر في إجراءات شكاوى 

فـي مجـال  العلیـاتوجهات اإلدارة  بتغیرKirkham, (1986:18)  التسهیالت: حدده فيالتغیر  -4
  وبشریة. تقنیةف قدرة المنظمات في تهیئة متطلبات تدریب وتطویر العاملین واختال

  التركیب التنظیمي
  التنظیمي الركود

  المنظمة أیدولوجیة
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 المنظمـاتالحاجة لقیاس التغیر البیئي من احتیاجـات اإلدارة إلـى إدراك بیئـة  دعو: تالمقاییس: ثالثاً 
البـــاحثون  طـــوروالـــوعي بهـــا لتشـــخیص مســـتوى ذلـــك التغیـــر وتبنـــي االســـتجابة المالئمـــة. لهـــذا فقـــد 

  المقاییس اآلتیة:
فـي الـدعم كأحـد متغیـرات المحـیط  التغیـر هوزمـالؤ  Gaertner et al., (1984:527) قـاس  -1

  وهما: دعم سخي وآخر شحیح. نوعینالتنظیمي، حیث أن التغیر في الدعم كان على 
) فقـرة ذي 20التغیـر البیئـي المؤلـف مـن ( مقیـاس إلـىSkinner et al, (1987:588) تطـرق  -2

لقیــاس مســتوى إدراك المــدیرین لتــأثیرات التغیــر  تخدماســ) 5– 1مســتوى اســتجابة تــراوح مــداها مــن (
  ودعمهم وقراراتهم. وسیاساتهمالبیئي في برامج المجهزین 

البیئي واحتمالیة التغیر في خصـائص  التغیر Kelly & Amburgey, (1991: 595)تناول  -3
المـــدد اإلســـتراتیجي) مـــن خـــالل اســـتخدام  وتوجههـــاالمنظمـــة الجوهریـــة (عمـــر المنظمـــة ، وحجمهـــا 

  الزمنیة لذلك التغیر .
التغیــر البیئــي مــن خــالل التغیــر فــي  مقیــاس Rogan et al., (2000: 15-17)وصــف  -4

عــداد مقــابالت منظمــة تــم  للمنظمــاتالتســهیالت عــن طریــق تنظــیم زیــارات موقعیــة  ٕ عینــة الدراســة وا
ء األقســام ، واســتبانة اإلدارة العلیــا واالستشــاریین ورؤســا إلــىإعــداد اســتبانة تتضــمن أســئلة إرشــادیة 

. وكذلك تحقق االستفادة من وثائق ومستندات تبین تصـور المنظمـة  الموقعخاصة بالمكلفین لزیارة 
  ورسالتها .

) مقیاســــــًا للفــــــرص والتهدیــــــدات اإلســــــتراتیجیة طــــــوره 40-39:  2000( الحــــــدیثي،اســــــتخدمت  -5
) فقــرات أخــرى 10ص و() فقــرات لوصــف الفــر 10) . تضــمن (1990وخضــیر، ( النعیمــيالباحثــان 

  مقیاس خماسي االستجابة . وهوللتهدیدات . 
  والتطویر التدریب** إستراتیجیات 

  : المفهوم أوالً 
جهــود تنظیمیــة  بأنهــا Noe et al., (1994: 419)التــدریب : حــددها  إســتراتیجیاتمفهــوم  -1

البشـــریة. ووصـــفها والســـلوكیة للمـــوارد  الوظیفیـــةمخططـــة لتســـهیل عملیـــة تعلـــم المعـــارف والمهـــارات 
Sculer, (1995: 503) الحـالي والمسـتقبلي مـن خـالل تعزیـز  األداءعملیـة تحسـین مسـتوى  بأنهـا

التنظیمیـة التـي تسـتهدف  العملیـةعبر عنها بتلك  فقد Stewart, (1996: 9)قدرات العاملین . أما 
 Cowling & Mailer, (1998: 62)ورأى كـل مـن  واالتجاهـات.تعظـیم والمعـارف والمهـارات 

 مـنالخبـرات التعلیمیـة المخططـة الهادفـة إلـى إحـداث تغیـرات فـي مسـتوى األداء والسـلوك  بمجموعـة
   Anthony et al., (1999: 33-37) وأبرز جدیدة.خالل معارف ومهارات وقیم واتجاهات 
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ـــة تزویـــد العـــاملین  هؤ وزمـــال ـــدریب مـــا هـــي إال عملی ـــاده أن إســـتراتیجیات الت لتـــي ا بالمهـــاراترأیـــًا مف
 Denisi & Griffin, (2001: 266)وأوضح كل من الوظائف. تستخدم بشكل مباشر في إنجاز 

  الوظیفیة.جهود مخططة لتسهیل تعلم الموارد البشریة بالمعارف والمهارات والسلوكیات  تمثل بأنها
إلـى أنهـا اكتسـاب  هؤ وزمـال Noe et al., (1994: 460)التطـویر : ذهـب  إسـتراتیجیاتمفهـوم  -2
الموارد البشریة لمواجهة التغیرات فـي المتطلبـات  قدراتلمعارف والمهارات والسلوكیات التي تحسن ا

التـي  والشـاملةتلك الجهود المخططـة  إنها Ivancevich, (1995: 459)وقال والزبونیة. الوظیفیة 
وكیة . ونظر لها العلوم السل معارفتقوم بها اإلدارة العلیا لزیادة فاعلیة المنظمة من خالل استخدام 

Stewart, (1996: 37) فاعلیـةتطبیـق مـنظم بعیـد األمـد للمعـارف والعلـوم السـلوكیة لتطـویر  عبر 
رأي یتجلـى  تقـدیم (Gomez et al., 1998: 237)المنظمـة وقـدرات مواردهـا البشـریة . واسـتطاع 

ـــــــي  ـــــــدرات الت ـــــــد العـــــــاملین بالق ـــــــر جهـــــــود مخططـــــــة لتزوی . المســـــــتقبلالمنظمـــــــة فـــــــي  تحتاجهـــــــاعب
ها الجهـود التنظیمیـة التـي تركـز علـى مهـام  لـكت Decenzo & Robbins, (1999: 228)وعـدّ

 ,Denisi & Griffinوقصــد بهــا جدیــدة.مــن مهــارات وقــدرات  تحتاجــهالمنظمــة المســتقبلیة ومــا 

اإلدارة العلیا لرفع مستوى أداء الموارد البشریة مـن  بها تقوم مخططة وشاملة عملیة (286 :2001)
  . السلوكیةنیات العلوم خالل تق

التــــدریب والتطــــویر جمیــــع المــــوارد البشــــریة وعلــــى اخــــتالف  إســــتراتیجیات تشــــمل :: التصــــنیفثانیــــاً 
تتنــوع تلــك  اذ.  Wattad & Ospina, (1999: 91)، كمــا أشــار لــذلك  التنظیمیــةمســتویاتها 

ـــوب  ـــى وفـــق المعـــارف والمهـــارات المطل ـــزاإلســـتراتیجیات عل جـــة المنظمـــة علیهـــا بموجـــب حا التركی
   تلك األنواع من) طائفة 2وخیارها اإلستراتیجي . ویظهر الجدول (

  والتطویر كما حددها عینة من الباحثین والكتاب التدریب إستراتیجیات )2( الجدول
 إستراتیجیات التطویر إستراتیجیات التدریب الباحث ، الكاتب بالسنة

Noe et al., 1994: 
425 & 460  

 -4برامج خاصة  -3التدریب الشامل  -2بناء الفریق  -1
الت دریب ف ي موق ع العم ل  -5العالقة ب ین مج امیع العم ل 

ت دریب  -8ثق افي ع ام  تدریب -7االتصاالت النوعیة  -6
 -9والتحلیل   ي  أالبتك   اريثق   افي خ   اص لتقی   یم التفكی   ر 

مھ ارات اس تخدام التغذی ة  -10القدرات التقنی ة للوظ ائف 
تكام     ل نظ     م  -12ض مھ     ارات التف     او -11الراجع     ة 

أس    الیب االن    دماج  -13الت    دریب للمنظم    ات المندمج    ة 
تحفی  ز الع  املین  -15ص  یاغة األھ  داف  -14وإجراءات  ھ 

ت      دریب  -18إدارة اإلجھ      اد  -17إدارة الوق      ت  -16
 مھارات العمل الوظیفي -19القیادات 

الخب   رات  -3تق   ویم الع   املین  -2ب   رامج ال   تعلم الرس   مي  -1
التعام   ل م   ع  -5ع   ل م   ع مجموع   ات العم   ل التفا -4الوظیفی   ة 

تخط  یط المس  ار  -7إدارة تن  وع ق  وة العم  ل  -6ثقاف  ات متع  ددة 
 التطویر السلوكي للموارد البشریة  -8الوظیفي 

Kase, 1995: 109 1-  ب  رامج ت  دریب  -2ب  رامج ت  دریب الق  درات المعرفی  ة
ب رامج ت  دریب ف رق النوعی  ة الش  املة  -3الق درات التقنی  ة 

 تدریب توجیھیة برامج  -4

برامج التطویر اإلداري  -2برامج تخطیط المسار الوظیفي  -1
ب  رامج تعل  یم مس  تمر لتمك  ین  -4ب  رامج اإلث  راء ال  وظیفي  -3

 برامج تطویر لتغیر االتجاھات -5العاملین 
Tichy & Derose, 

1996: 58  
برامج  -2برامج تدریب في العلوم النفسیة والسلوكیة  -1

ب رامج ت دریب ف ي مھ ارات  -3 لوظیفیةتعزیز الخبرات ا
 برامج التفكیر اإلبداعي  -4االتصال 

برن  امج تط   ویر القی  ادات اإلداری   ة كمی  زة تنافس   یة م  ن داخ   ل 
 المنظمة إلشغال المواقع اإلداریة 

Freeman, 1997: 9 1-  3التفاع   ل ب   ین جماع   ات العم   ل  -2بن   اء الفری   ق- 
 برامج التدریب اإلبداعي

 ات تخصصیة ، برامج حل المشكالتبرامج تطویر خبر

Hickman, et al., 
1998: 187 

ب  رامج ق  درات االتص  ال  -2ب رامج ص  یاغة األھ  داف  -1
 -5إدارة الوق  ت  -4مھ  ارات التف  اوض لح  ل الص  راعات 

 إدارة الذات وبناء الثقة

 برامج تطویر تنوع فریق العمل الذاتي

Wattad, 1999: 185 1- برامج تدریب في  -2مي برامج تدریب السلوك التنظی
 -4  برامج ت دریب للتكام ل األفق ي -3مجال دراسة حالة 

 العمودي  برامج تدریب للتكامل 

 برامج تطویر إداري للمدیرین 
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 & Noe et al., (1994: 425الكتـاب  هالدراسـة سـیتم التركیـز علـى تصـنیف أورد هـذه وألغـراض

ـــدریب والتطـــویر  أنواعـــاً  (496 ـــه التطبیقـــات إلســـتراتیجیات الت ـــق علی ، والتـــي جـــاءت تحـــت مـــا أطل
  للموارد البشریة ، وعلى النحو أدناه : اإلستراتیجیة

للمــوارد البشــریة فــي المنظمــة إلــى التعامــل  اإلســتراتیجیةإســتراتیجیة التركیــز : تســعى التطبیقــات  -1
(بنـاء الفریـق ، فیها مركـزة علـى خیـارات بـرامج التـدریب فـي مجـاالت  الموجودةمع المهارات الحالیة 

، والبــرامج الخاصــة ، والتــدریب فــي موقــع العمــل) ، أمــا خیــارات بــرامج التطــویر  الشــاملوالتــدریب 
الوظیفیــة  والتــنقالتعلــى االحتفــاظ بــالموارد البشــریة مــن خــالل بــرامج تقــویم األداء الســلوكي  فتركــز

  للحصول على خبرات مركزة .
ــًا إن كانــت تمیــل إلــى  المنظمــةتوجــه  إســتراتیجیة النمــو الــداخلي : تتعامــل مــع -2 فــي النمــو داخلی

تركــز علــى بــرامج معرفیــة، أمــا إذا كــان توجههــا نحــو  هنــاالتوســع فــي األســواق ، فخیــارات التــدریب 
، درات فنیـة ومهـارات فردیـة تفاعلیـةفتكون خیاراتها التركیـز علـى قـ جدیدةاإلبداع واالبتكار منتجات 

  .لتدویر الوظیفي والتعیینات الخاصة والمسار الوظیفيفتؤكد على ا التطویرأما خیارات 
هنـا مـن بـروز ثقافـات مختلفـة نتیجـة انـدماج  المنظمةإستراتیجیة النمو الخارجي : ینطلق توجه  -3

. فخیار التدریب یتعلق ببنـاء الفریـق أمـا خیـار التطـویر  أخریاتالمنظمة أو مشاركتها مع منظمات 
یـــة خارجیـــة تتمتـــع بقـــدرات إبداعیـــة وفكریـــة . وكـــذلك بـــرامج وظیف خبـــراتفینصـــرف إلـــى اســـتقطاب 

  تطویر عند الحاجة (غیر مخططة) .
أو التراجـع نتیجـة المنافسـة علـى المـوارد  االنسـحابیكون توجه المنظمـة  االنكماش:إستراتیجیة  -4

عملهـــا ، فخیـــارات التـــدریب تتعلـــق بـــالتحفیز وصـــیاغة  وقـــوةمـــثالً. فعنـــدما تقلـــص المنظمـــة حجمهـــا 
دارتــي الوقــت  ٕ ، فــي حــین تؤكــد خیــارات التطــویر علــى تــدریب القیــادات لتالفــي  واإلجهــاداألهــداف وا

عادة التدریب . منتقادم مهاراتها  ٕ   خالل برامج تطویر خاصة وا
: ـــًا ـــاییس ثالث ـــاییس إســـتراتیجیات  انبثـــق المق ـــدریباالهتمـــام بمق والتطـــویر مـــن إدراك إلســـتراتیجیة  الت

بانحســار البحــوث والدراســات التــي اهتمــت  أســهملكــن معاصــرة فكرتهــا  المنظمــة ووعــي مقاییســها .
  لبعضها : إعالنبتطویر مقاییس خاصة بها. وفیما یأتي 

اســتخدما المقابلــة المنظمــة لقیــاس تغیــر  اللــذین Cook & Ferris, (1986: 445)مقیــاس  -1
  تجزئة والتغطیة .هي : خدمة الطیران ، وال صناعاتإستراتیجیات التدریب والتطویر في ثالث 

تطــویر المســار الــوظیفي لــإلدارات العلیــا ، والوســطى  إســتراتیجیة Hall, (1989: 19)قــاس  -2
دراسـة الحالـة  بأسـلوب، مستفیدین من إستراتیجیتي المنظمة نمـوًا داخلیـًا وخارجیـًا . واسـتعان  والدنیا

  في صناعتي الصحة وتولید الطاقة لهذا الغرض.
والتطویر من وجهة نظر  التدریب إستراتیجیات Cianni & Bussard, (1994)قاس كل من  -3

ألربعة متغیرات وهي : وسائل االتصـال ،  اإلدارياإلدارة العلیا ومدیري التدریب في مجال التدریب 
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 ,Likertالمنظمــة ودور المــدیرین، مســتفیدین مــن مقیــاس  وحاجــةوشــمولها بعملیــة اإلســتراتیجیة ، 

  ة.االستجاب خماسي (1961)
مـن خـالل رسـائل اسـتطالعیة تضـمنت عبـارة مفادهـا  بقیاسـهما Gratton, (1998: 1)قامـت  -4

عائد مالي عالٍ ، على وفق القـدرات والمیـزة التنافسـیة)  –مع تطویر المهارات  المنظمة(إستراتیجیة 
  ) إدارة منظمة.1020لـ( موجهة

التـدریب العمـودي وتطـویر  إسـتراتیجیات Wattad & Ospina, (1999: 193)قاس كـل مـن  -5
واســـتبانة موجهـــة للمشـــارك لتثبیـــت  البرنـــامجالمهـــارات مـــن خـــالل مالحظـــات مشـــرف التـــدریب عـــن 

  مدى التغیر في معارفه وم لقیاسمالحظاته عن البرنامج أثناء تطبیقه وبعده 
  الدراسة منهجیة

   وفرضیاتهاالدراسة  نموذجأ* 
ــًا  جــوهرنمــوذج الدراســة شــكالً معبــرًا عــن  یمثــل توجههــا ، وینطلــق مــن فلســفتها محققــًا ربطــًا منطقی

ســتراتیجیات التــدریب  والتــأثیرمتوقعــًا التجاهــات العالقــة  ٕ بــین التغیــر البیئــي ومــا یحتویــه مــن أنــواع وا
تضمنته من أنواع أیضًا . مبني على تصـور مفـاده أن اإلسـتراتیجیة بأنواعهـا مـا هـي  وماوالتطویر 

موقفیــة  نظــرةنظمــة لبیئتهــا بخصائصـها ومنهــا التغیــر البیئــي فهــو ذو تعبیـر عــن فــن اســتجابة الم إال
ـــتالؤم مـــا بینهمـــا . ومحاولـــة االســـتفادة مـــن توجهـــات المـــدخل  ـــدعو إلـــى ال كمنظـــور  اإلســـتراتیجيت

اإلســتراتیجیة للمنظمــة  القیــادةمعاصــر فــي علمــي اإلدارة و الســلوك التنظیمــي . ویتطلــب ذلــك وعــي 
تركیــزًا  ؛بتشــكیل خیــارات التــدریب والتطــویر والتفكیــر وتســهیالت.دعــم للتغیــر البیئــي فــرص وتهدیــد و 

ــًا  بمــا یعــزز قــدرات المنظمــة علــى التمیــز والتكیــف والبقــاء . ویمكــن  وانكماشــاً ونمــوًا داخلیــًا وخارجی
  ) .4في الشكل ( األنموذجتصمیم فكرة 

  البیئي التغیر
  
  
  
  
  
  
  

  والتطویر التدریب تدراسة إستراتیجیاال أنموذج )4( الشكل
  

  ن وهما :ی، فتأخذ صیغت الدراسةفرضیتا  أما

  التغیر بالتسھیالت  التغیر بالدعم  التغیر بالتھدیدات  التغیر بالفرص

  

  االنكماش  النمو الخارجي  النمو الداخلي  التركیز
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البیئــــي (التغیــــر بــــالفرص ، والتهدیــــدات ، والــــدعم والتســــهیالت) بعالقــــة معنویــــة مــــع  التغیــــر یــــرتبط
  ) .واالنكماشالتدریب (النموین الداخلي والخارجي ، والتركیز   إستراتیجیات

لتغیـــــر بـــــالفرص، والتهدیـــــدات، والـــــدعم والتســـــهیالت) بعالقـــــة معنویـــــة مـــــع البیئـــــي (ا التغیـــــر یــــرتبط
  التطویر (النموین الداخلي والخارجي، والتركیز واإلنكماش). إستراتیجیات
  وحدودها الدراسة** مجتمع 

ة التعلیم التقني فـي جمهوریـة العـراق، أالتقنیة التابعة لهی والمعاهداالختیار على عمداء الكلیات  وقع
 مجتمــع الدراســة) عمیــدًا بوصـفهم مجتمعــًا للدراســة . وقـد وزعــت االســتبانة علـى 36لغ عــددهم (والبـا

نسـبة  بلغـت) عمیـدًا . 19) عمیدًا والبرید الرسمي لــ(17الزیادة المیدانیة والمقابلة لـ( وسیلةباستخدام 
قــع الــذي المو  بقیادیــة%) وجــاء االســتقرار علــى مجتمــع الدراســة لمســوغات تتصــل 100االســتجابة (
فــــي تهیئــــة المــــوارد البشــــریة  الرائــــدة فــــي وزارة التعلــــیم العــــالي والبحــــث العلمــــي ودورهــــا أتحتلــــه الهیــــ

تحملــه مـــن میــزة إســتراتیجیة جوهرهـــا  مــاوتطویرهــا لجمیــع قطاعــات االقتصـــاد الــوطني فضــالً عـــن 
العملیــات فــي  ومهــارات أساســیة لتنفیــذ قــرارات تطبیقیــةتوظیــف المعرفــة العلمیــة وتكیفهــا إلــى معرفــة 

بتفــوق فــي عقــد التســعینات مــن القــرن العشــرین ظــرف  اإلســتراتیجيتلــك القطاعــات . وبــرز دورهــا 
  الحصار الظالم على بلدنا .

  حدود الدراسة ، فهي : أما
سـتراتیجیات التــدریب  النظریــة:الحـدود  -1 ٕ  والتطــویرركــز علـى تحقیــق إثــراء معرفیـًا للتغیــر البیئــي وا

إلدارة الموارد  إستراتیجيمعرفتین التنظیمیة واإلستراتیجیة وما ولده من مدخل مستفیدین من رحیق ال
  األخرى.مفترضین ثبات المتغیرات  البشریة،

جمیــع  فــي: اختیــرت الكلیــات والمعاهــد المكونــة لهیئــة التعلــیم التقنــي المنتشــرة  الجغرافیــةالحــدود  -2
  محافظات العراق .

  الدراسة.كلیات والمعاهد التقنیة مجتمع یمثل عمداء ال القیادیة:الحدود  -3
  ).2002آب –2000) شهرًا (من حزیران 27:تم إجراء الدراسة خالل (الوقتحدود  -4
  الدراسةأدوات -

  :یةتمن مجتمع الدراسة ومعالجتها تم استخدام األدوات اآل البیاناتجمع  لغرض
: دارت  االختصـــاص،تقنیـــة متنوعـــة  ) عمیـــدًا لكلیـــات ومعاهـــد17( مـــع مقابلـــة أجریـــت المقابلـــة: أوًال

بـــإجراء تكیـــف فقـــرات  نتائجهـــامفـــاهیم متغیـــرات الدراســـة الرئیســـیة والفرعیـــة . وظفـــت  ىلـــعأفكارهـــا 
  ة التعلیم التقني.أاالستبانة بما ینسجم وتوجه هی

االسـتبانة بمـرحلتین ، تمثلـت األولـى بالصـیاغة األولیـة التـي حكمـت  تصـمیم مـر:  االستبانة:  ثانیاً 
) فــي 1(خبیــر  و امســاعد ا) أســتاذ11) بمرتبــة أســتاذ و(5تدریســیة مــنهم ( ةأهیــل ا) عضــو 17(مــن 

ذوي اختصاصــات إداریــة ونفســیة وتربویــة وطبیــة وهندســیة . وخصصــت  والتطــویرشــؤون التــدریب 
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للصیاغة النهائیة في ضوء االستفادة من جمیع آراء المحكمین وعرضها علـى خبیـر  الثانیةالمرحلة 
 التغیـر) متغیـرات 3ج بحلـة عربیـة سـلیمة . غطـت فقـرات االسـتبانة المبینـة فـي الجـدول (لتخـر  لغوي

ستراتیجیات التدریب والتطویر وبمستوى استجابة خماسي وفق مقیاس  ٕ   . Likert, (1961)البیئي وا
  الدراسةمتغیرات  مقاییس )3(الجدول

 المقاییس المتغیرات

 مدرج االستجابة لھا عدد فقراتھا مصادرھا

   )1990وخضي، ( ألنعیمي التغیر البیئي
………………1 7 )2000، (ألحدیثي التغیر بالفرص   

……5 
………………1 7  التغیر بالتھدیدات  

……5 
………………1 8  التغیر بالدعم  

……5 
………………1 9  التغیر بالتسھیالت  

……5 
    إستراتیجیات التدریب والتطویر 

    Noe et al., (1994) إستراتیجیات التدریب
………………1 4  التركیز   

……5 
………………1 4  النمو الداخلي  

……5 
………………1 4  النمو الخارجي  

……5 
………………1 4  االنكماش  

……5 
    إستراتیجیات التطویر

………………1 2  التركیز  
……5 

………………1 2  النمو الداخلي  
……5 

………………1 2  النمو الخارجي  
……5 

………………1 2  االنكماش  
……5 

  البیانات باستخدام األدوات أدناه : لمعالجة Mini-tapبالبرنامج اإلحصائي الجاهز  االستعانة تم
  المتغیرات . بصددالوسط الحسابي لتحدید مستوى استجابة العمداء  -1
  عن قیمة الوسط الحسابي . االستجابةاالنحراف المعیاري لمعرفة درجة تشتت قیم  -2
  من قبول العالقات المتوقعة أو رفضها. للتحقق Spearman (rs)معامل ارتباط الرتب  -3
  . Spearman (rs)النهایتین لمعامل ارتباط الرتب  ذي (Z)اختبار  -4

  وتفسیرهانتائج الدراسة  عرض
لوجهــة نظــر عمــداء الكلیــات والمعاهــد التقنیــة ، یعقبــه  أولیــاً هــذا الجــزء مــن الدراســة عرضــًا  یتضــمن

  رفضًا وعلى النحو أدناه : أو اختبار الفرضیات قبوالً 
ـــة:* االســـتجابة  اعتمـــاد إســـتراتیجیات  ودرجـــةالتعـــرف علـــى مســـتوى التغیـــر البیئـــي  بهـــدف الدولی

قـیم الوسـط الحسـابي السـتجابة العمـداء  اسـتخراجالتدریب والتطویر فـي الكلیـات والمعاهـد التقنیـة تـم 
  : أدناهواالنحراف المعیاري لها ، وعلى النحو 

 والـــدعمرأي العمـــداء فـــي مجـــال التغیـــر بـــالفرص ، والتهدیـــدات،  یكشـــف البیئـــي: التغیـــرمســـتوى  -أ
  ) ، وعلى النحو التالي :4والتسهیالت، المبین في الجدول (
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:   اآلتي:أن یستنتج  یمكن بالفرص:التغیر  أوًال
ابي بشـكل عـام ، إذ كانـت قیمـة الوسـط الحسـ التقنیـةارتفاع مستوى التغیـر فـي الفـرص للكلیـات  -1

) وعـن الوسـط المعیـاري 3.14للتغیـر البیئـي والبالغـة ( العـام) وهي أعلى مـن قیمـة الوسـط 3.6لها (
)3. (  
النظــر فــي األقســام علــى وفــق حاجــات  إعــادةاخــتالف العمــداء فــي الكلیــات التقنیــة مــن حیــث  -2

ـــر التغیـــر البیئـــي عمومـــًا ولفقـــرات  لفقـــرات) 1.73ســـجل أعلـــى انحـــراف معیـــاري ( إذالمجتمـــع  التغی
.بالفرص    خصوصًا

ــیم التقنــي  المســاهمةانخفــاض مســتوى التغیــرات الحاصــلة فــي مجــال  -3 فــي نشــاطات مراكــز التعل
هنـاك تباینـًا  أن كمـابالنسبة للمعاهد بشكل عام .     عنهاالمحلیة والعربیة وامتالك معلومات دقیقة 

تشیر له تلـك االنحرافـات  ماهو واضحًا بین عمداء المعاهد أیضًا من حیث مستوى تلك التغیرات، و 
االنحراف المعیاري العام للتغیر بالفرص  مع) بالمقارنة 1.21) و (1.19المرتفعة نسبیًا ( المعیاریة،

  ) .0.53البالغ (
  : اآلتي) 4من الجدول ( یستقرأ: التغیر بالتهدیدات :  ثانیاً 

فـــي حـــین شــــهد ذلـــك المســــتوى نســــبیًا  للمعاهـــدارتفـــاع مســـتوى التغیــــر فـــي التهدیـــدات بالنســــبة  -1
  والمعیاري.الوسط الحسابي العام  بقیمتيانخفاضًا نسبیًا في الكلیات التقنیة مقارنة 

بالتهدیـــدات التـــي تمثلهـــا المنظمـــات  التغیـــراخـــتالف الكلیـــات التقنیـــة عـــن المعاهـــد فـــي مجـــال  -2
  األهلیة.لكلیات في ا الصباحیة والدراسة الحكومیةالمنافسة والدراسة المسائیة في الكلیات 

غــراء البــاحثین مــن المالكــین العلمــي  -3 ٕ فــي الكلیــات التقنیــة أعلــى نســبیًا منــه فــي  والفنــيجــذب وا
  التقنیة.المعاهد 

  
  المعیاري للتغیر البیئي في الفرص والتهدیدات واالنحرافالحسابي  الوسط )4رقم ( جدول

  التقنیة والمعاهدمن وجهة نظر عمداء الكلیات 
 لمعاھدالكلیات وا ت

  
 التغیر البیئي

 )36الكلیات والمعاھد التقنیة (ن= )27المعاھد التقنیة (ن= )9الكلیات التقنیة (ن=
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ً : التغیر في الفرص         أوال
لف  روع عل  ى وف  ق إع  ادة النظ  ر باألقس  ام وا 1

 حاجات المجتمع
3.00 1.73 3.00 1.04 3.00 1.22 

تغیر مستوى وعي أفراد المجتم ع م ن خ الل  2
 البحث والتألیف

3.44 1.33 3.00 0.78 3.11 0.95 

حم     الت التوعی     ة تھ     دف لج     ذب الطلب     ة  3
 المتفوقین

3.78 0.83 3.37 1.04 3.47 0.99 

ق التش  ریعات الحكومی  ة الت  ي تس  ھل االلتح  ا 4
 بالدراسة

4.11 0.78 3.63 1.08 3.75 1.02 

 0.87 3.92 0.86 3.85 0.93 4.11 لخدمات االستشاریة والتنفیذیةلالحاجة  5
المساھمة في نش اطات مراك ز التعل یم التقن ي  6

 المحلیة والعربیة
3.33 1.12 2.78 1.19 2.92 1.18 

ام   تالك المعلوم   ات الدقیق   ة ع   ن المالك   ات  7
یة لمراك   ز التعل   یم التقن   ي والمن   اھج الدراس   

 المحلیة والعربیة

3.44 0.88 2.67 1.21 2.86 1.17 

 0.54 3.29 0.53 3.18 0.47 3.60 الوسط العام للتغیر في الفرص 
ً : التغیر في التھدیدات         ثانیا
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 1.23 2.50 1.26 2.70 0.93 1.89 بروز منظمات منافسة بنفس االختصاص 1
تمی  زة م  ن قب  ل مراك  ز إغ  راء المالك  ات الم 2

 التعلیم التقني
3.44 1.33 3.26 1.06 3.30 1.12 

تفض یل المش اركة بالنش اطات العلمی ة خ  ارج  3
 الكلیة/ المعھد

3.33 1.12 2.78 1.05 2.92 1.08 

 1.22 3.78 0.96 4.07 1.55 2.89 الدراسات المسائیة في الجامعات الحكومیة 4
 1.40 3.36 1.24 3.67 1.51 2.44 ھلیةالدراسات الصباحیة في الكلیات األ 5
جذب الب احثین وتس ھیل نش ر بح وثھم خ ارج  6

 الكلیة/ المعھد
2.78 1.30 2.55 1.09 2.61 1.13 

إمكانی     ات المنظم     ات المنافس     ة باس     تخدام  7
 وسائل اإلعالم

2.00 1.00 2.41 0.97 2.30 0.98 

 0.75 2.97 0.68 3.06 0.92 2.68 الوسط العام للتغیر في التھدیدات 
 0.44 3.05 0.47 3.02 0.36 3.14 الوسط العام للتغیر البیئي ككل 

  ) النقاط أدناه :5من الجدول ( یستنبطالدعم :  في: التغیر  ثالثاً 
الداعمــة لفلســفة التعلــیم التقنیــة  التشــریعاتارتفــاع مســتوى التغیــر فــي الــدعم فــي مجــال صــدور  -1

بشكل خـاص ولجمیـع الكلیـات والمعاهـد التقنیـة بشـكل  التقنیةت وفرص إكمال الدراسة بالنسبة للكلیا
  عام.

التقنیـــة فـــي مجـــالس المنظمـــات  والمعاهـــدانخفـــاض مســـتوى التغیـــر فـــي مجـــال تمثیـــل الكلیـــات  -2
المالیة لتغطیة نشاطات التدریب والتطویر فیهـا  التخصصاتونقل تجربتها ورصد  والعربیة،المحلیة 

.  
  داخل جمهوریة العراق وخارجها . التدریبیةالمشاركة في الدورات  تماثل العمداء في مجال -3

  ) عن االستنتاجات أدناه :5الجدول ( یكشفالتسهیالت :  في: التغیرات  رابعاً 
  التغیر في التسهیالت في الكلیات التقنیة مقارنة بالمعاهد . مستوىارتفاع  -1
في مجال االختصاص في الكلیات التقنیة  التغیر في استخدام تقنیات المعلومات مستوىارتفاع  -2

  عملیة تعاقدها مع الجهات الحكومیة المستفیدة لصالحها . وتسهیل
) توجـه 6النتـائج المبینـة فـي الجـدول ( تظهـرالتـدریب والتطـویر :  إسـتراتیجیاتمستوى اعتمـاد  -ب

خــالل  المطبقــةاش فــي اعتمــاد إســتراتیجیات النمــوین الــداخلي والخــارجي، والتركیــز واالنكمــ العمــداء
  : وهمام) ، وسیتم عرضها ضمن فقرتین رئیسیتین ، 2001-1997خمس سنوات خلت (

  المعیاري للتغیر البیئي في الفرص والتهدیدات واالنحرافالحسابي  الوسط)5رقم ( جدول
  التقنیة والمعاهدمن وجهة نظر عمداء الكلیات 

 الكلیات والمعاھد ت
  

 التغیر البیئي

الكلیات والمعاھد التقنیة  )27المعاھد التقنیة (ن= )9ة (ن=الكلیات التقنی
 )36(ن=

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعیاري

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ُ : التغیر في الدعم         ثالثا
 1.04 3.30 1.04 3.18 1.00 3.67 صدور تشریعات تدعم فلسفة التعلیم التقني 1
 0.86 4.00 0.85 3.89 0.87 4.33 إتاحة الفرصة إلكمال الدراسة 2
طر وخارجھ 3 ُ  1.15 2.78 1.09 2.78 1.39 2.78 المشاركة في الدورات التدریبیة داخل الق
 0.91 1.75 0.89 1.78 1.00 1.67 تمثیل الكلیة/ المعھد في مجالس المنظمات المحلیة والعربیة 4
تجرب  ة الكلی  ة/ المعھ  د إل  ى المنظم  ات المحلی  ة تش  جیع نق  ل  5

 والعربیة
2.00 0.87 2.33 1.24 2.25 1.15 

 1.13 3.58 1.14 3.70 1.09 3.22 اعتماد توجیھ الكلیة/ المعھد المنتج 6
تق   دیم االمتی   ازات الس   تقطاب المالك   ات التدریس   یة والفنی   ة  7

 واإلداریة
2.33 1.22 2.48 1.28 3.58 1.13 

 0.84 2.47 0.78 2.33 0.93 2.89 صیصات المالیة الكافیة للتدریب والتطویررصد التخ 8
 0.69 2.82 0.69 2.81 0.71 2.86 الوسط العام للتغیر في الدعم 
ً : التغیر في التسھیالت         رابعا
تس  ھیل الممارس  ة المیدانی  ة ف  ي مج  ال االختص  اص خ  ارج  1

 الكلیة/ المعھد
3.67 1.00 3.18 1.21 3.30 1.67 
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 0.97 2.92 0.97 2.78 0.78 3.33 تھیئة مستلزمات إقامة الورش والمختبرات العلمیة 2
 1.05 3.39 1.18 3.33 0.53 3.55 تسھیل عملیات التعاقد مع الجھات الحكومیة المستفیدة 3
 1.21 3.17 1.24 3.18 1.17 3.11 اعتماد أسلوب التمویل الذاتي لبعض النشاطات 4
 0.89 2.69 0.89 2.59 0.87 3.00 یات المعلومات في مجال االختصاصاستخدام تقن 5
 1.04 3.30 1.01 3.11 0.93 3.89 توفیر متطلبات الصیانة للمباني واألجھزة والمعدات 6
 0.84 2.75 0.73 2.67 1.12 3.00 تقدیم خدمات تعلیمیة في مجال المصادر والبحث العلمي 7
ل تأثی  ث وتكی  ف األقس  ام تھیئ  ة بیئ  ة عم  ل مناس  بة ف  ي مج  ا 8

 والقاعات الدراسیة والورش
4.00 0.71 3.11 0.85 3.33 0.89 

 1.19 3.19 1.21 3.33 1.09 2.78 تقدیم خدمات إسكان ونقل واتصاالت 9
 0.66 3.12 0.66 3.03 0.61 3.37 الوسط العام للتغیر في التسھیالت 
 0.44 3.05 0.47 3.02 0.36 3.14 الوسط العام للتغیر البیئي ككل 

  
  أربعة خیارات وهي : تشملإستراتیجیات التدریب :  اعتماد: مستوى  أوالً 
  ) اآلتي :6النمو الداخلي : یستنتج من نتائج الجدول ( إستراتیجیة -1

 مـنالمعاهد التقنیة إلى اعتماد خیارات فـي إسـتراتیجیة النمـو للتـدریب بدرجـة أعلـى  عمداء(أ) یتجه 
  یة .عمداء الكلیات التقن
فــي مجـــال مهــارات االتصــال فــي الكلیـــات التقنیــة متباینــة ، إذ بلـــغ  اإلســتراتیجیة(ب) إن الخیــارات 

  ) .1.3عن الوسط الحسابي ( انحرافها
 والتقنیـةالكلیات والمعاهد التقنیة في اعتمـاد خیـار بـرامج تـدریب الكفایـات المهنیـة  عمداء(ج) اتفاق 

  ) .0.79إذ بلغ االنحراف المعیاري (
  ) اآلتي :6النمو الخارجي : یستقرأ من الجدول ( إستراتیجیة -2

على اعتماد خیار برامج تكامل نظم التدریب ،  التقنیة(أ) بالرغم من اتفاق عمداء المعاهد والكلیات 
) ، إال أن هنــاك اختالفــًا فــي تطبیقــات هــذه 0.97معیاریــًا ( وانحرافــاً ) 3.7ســجل وســطًا حســابیًا ( اذ

  ) .1.3الكلیات التقنیة بانحراف معیاري ( لعمداءالبرامج بالنسبة 
إستراتیجیة النمو الخارجي في المعاهد التقنیة  في(ب) عبرت الخیارات اإلستراتیجیة لبرامج التدریب 

هـــد والكلیـــات مـــن خـــالل تماثـــل قـــیم أوســـاطها فـــي المعا التـــدریبعـــن االتجـــاه العـــام إلســـتراتیجیات 
  المعیاریة . انحرافاتهاالحسابیة وتقارب قیم 

اعتمــادهم لخیــار بــرامج مهــارات التفــاوض  ضــعف(ج) اتفــق عمــداء الكلیــات والمعاهــد التقنیــة علــى 
) ولكـنهم اختلفـوا كـذلك فـي 2.8لهذه الفقرة ( الحسابيوالصراع التنظیمي من خالل انخفاض الوسط 

عمــداء الكلیــات التقنیــة انحرافــًا معیاریــًا عــن وســطها  اســتجابةتحدیــد تلــك الحاجــة إذ أظهــرت  مجــال
  ) .1.33الحسابي بلغ (

  ) النقاط أدناه :6التركیز : یستنبط من الجدول ( إستراتیجیات -3
التــدریب بدرجـة أعلـى مــن بـاقي إســتراتیجیات  فـي(أ) اتفـق العمـداء علــى اعتمـاد إسـتراتیجیة التركیــز 

  لتدریب .ا
التــدریب فــي موقــع العمــل ، بــرز هنالــك  بــرامج(ب) بــالرغم مــن اتفــاق العمــداء علــى تأكیــدهم علــى 

  في الكلیات التقنیة بخاصة. البرامجاختالفًا ملحوظًا باعتماد خیارات تلك 
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أعلـى مـن الوسـط الحسـابي العـام إلسـتراتیجیات  عامـاً (ج) حققت إسـتراتیجیة التركیـز وسـطًا حسـابیًا 
  التقنیة. والمعاهدریب المعتمدة في الكلیات التد
  یأتي:یستنتج ما  االنكماش: إستراتیجیة -4

ــًا فــي مســتوى  الخیــارات المناســبة لتوجهــاتهم مــن إســتراتیجیة  اعتمــاد(أ) أظهــر العمــداء اتفاقــًا متباین
  االنكماش.

دریب للمهــارات اعتمــادهم لخیــار بــرامج التــ مســتوى(ب) اخــتالف عمــداء الكلیــات التقنیــة فــي تحدیــد 
  الوظیفیة.

  )6رقم ( لجدو العملاإلجهاد وعالقات  إدارة(ج) ضعف اهتمام العمداء بخیارات التدریب في 
  التقنیةالمعیاري إلستراتیجیات التدریب من وجهة نظر عمداء الكلیات والمعاهد  واالنحرافالحسابي  الوسط

 الكلیات والمعاھد ت
  

 إستراتیجیات التدریب

الكلیات والمعاھد التقنیة  )27المعاھد التقنیة (ن= )9نیة (ن=الكلیات التق
 )36(ن=

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ً : إستراتیجیة النمو الداخلي         أوال
 0.79 4.00 0.78 4.07 0.83 3.78 برامج تدریب للكفایات المھنیة والتقنیة 1
 1.04 3.30 1.11 3.37 0.78 3.11 برامج تدریب للتفكیر اإلبداعي والتحلیلي 2
 1.05 3.39 0.97 3.44 1.30 3.22 برامج تدریب في مھارات االتصال 3
 0.98 3.11 0.90 3.26 1.12 2.67 برامج تدریب ثقافیة وعامة 4
 0.61 3.45 0.56 3.54 0.71 3.19 الوسط العام إلستراتیجیة النمو الداخلي 
ً : إستراتیجیة النمو          الخارجيثانیا
 0.97 3.70 0.86 3.74 1.30 3.78 برامج تدریب في تكامل نظم التدریب  5
 0.99 3.53 0.97 3.63 1.09 3.22 برامج تدریب في إعادة تشكیل مجامیع العمل 6
 0.94 3.47 0.84 3.63 1.11 3.00 برامج تدریب في أسالیب التكامل واإلندماج 7
 1.17 2.80 1.12 2.89 1.33 2.55 برامج تدریب مھارات التفاوض والصراع التنظیمي 8
 0.82 3.39 0.74 3.47 1.02 3.14 الوسط العام إلستراتیجیة النمو الخارجي 
ً : إستراتیجیة التركیز         ثالثا
 0.96 3.76 0.93 3.59 1.05 3.89 برامج تدریب في بناء فریق العمل 9

 0.92 3.69 0.89 3.89 0.78 3.11 برامج تدریب في المھارات السلوكیة 10
 0.91 4.08 0.87 4.07 1.05 4.11 برامج تدریب في موقع العمل 11
 0.99 3.55 1.05 3.52 0.87 3.67 برامج تدریب قطاعیة 12
 0.69 3.75 0.71 3.77 0.67 3.69 الوسط العام إلستراتیجیة التركیز 
ً : إستراتیجیة االنكماش         رابعا

 0.93 3.39 0.89 3.44 1.09 3.22 برامج تدریب في المھارات القیادیة 13
 1.05 3.55 1.00 3.62 1.22 3.33 برامج تدریب في المھارات الوظیفیة 14
 1.09 3.05 1.12 3.11 1.05 2.89 برامج تدریب في إدارة اإلجھاد 15
 1.06 3.19 0.95 3.27 1.36 2.89 ي عالقات العملبرامج تدریب ف 16
 0.88 3.30 0.83 3.37 1.06 3.08 الوسط العام إلستراتیجیة االنكماش 
 0.53 3.47 0.57 3.54 0.79 3.28 الوسط العام إلستراتیجیات التدریب 

  
  إستراتیجیات التطویر  اعتماد: مستوى  ثانیاً 

التطویر في المعاهد والكلیات التقنیـة وعلـى النحـو  یجیاتإستراتمدى اعتماد العمداء خیارات  تصف
  اآلتي :

  ) ما یأتي :7النمو الداخلي : یستنتج من نتائج الجدول ( إستراتیجیة -1
فــي مجــال الترقیــات والتكلیفــات الخاصــة فــي  التطــویر(أ) تماثــل العمــداء فــي اعتمــاد خیــارات بــرامج 

  واضح من حیث درجة أهمیتها .بشكل  ،واختالفهمالمعاهد والكلیات التقنیة 
  الداخلي بصورة عامة . النمو(ب) حقق العمداء اتفاقًا في درجة اعتماد إستراتیجیة 

  ) ما یأتي :7التركیز : یستنبط من الجدول ( إستراتیجیة -2
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  على نتائج تقویم األداء . القائمة(أ) اتفاق العمداء في اعتماد خیار برامج التطویر 
  )7رقم ( جدول

  التقنیةالمعیاري إلستراتیجیات التطویر من وجهة نظر عمداء الكلیات والمعاهد  واالنحرافالحسابي  طالوس
 الكلیات والمعاھد ت

  
 إستراتیجیات التطویر

 )36الكلیات والمعاھد التقنیة (ن= )27المعاھد التقنیة (ن= )9الكلیات التقنیة (ن=
الوس                       ط 

 الحسابي
االنح                    راف 

 المعیاري
الوس                ط 

 بيالحسا
االنح راف 

 المعیاري
الوس                       ط 

 الحسابي
االنح              راف 

 المعیاري
ً : إستراتیجیة النمو الداخلي         أوال
 1.05 3.61 0.86 3.85 1.27 2.89 التنقالت والترقیات الداخلیة 1
 0.84 3.61 0.84 3.63 0.88 3.55 التكلیفات الخاصة 2
 0.77 3.61 0.76 3.74 0.79 3.22 الوسط العام إلستراتیجیة النمو الداخلي 
ً : إستراتیجیة النمو ال         خارجيثانیا
ج  ذب الخب   رات الوظیفی   ة م   ن خ   ارج الكلی   ة/  3

 المعھد
3.44 1.33 3.55 1.12 3.53 1.16 

ب   رامج تط   ویر ل   م یس   بق التخط   یط لھ   ا (عن   د  4
 الحاجة)

3.22 0.97 3.15 0.86 3.17 0.88 

 0.86 3.35 0.83 3.35 1.00 2.33 الوسط العام إلستراتیجیة النمو الخارجي 
ً : إستراتیجیة التركیز         ثالثا
 0.95 3.30 1.00 3.41 0.71 3.00 التنقالت بین األقسام 5
 0.81 3.75 0.83 3.81 0.73 3.55 نتائج تقویم األداء الوظیفي 6
 0.74 3.53 0.78 3.61 0.62 3.28 الوسط العام إلستراتیجیة التركیز 
ً : إ         ستراتیجیة االنكماشرابعا
 0.97 3.58 0.94 0.74 0.93 3.11 تجنب تقادم مھارات العاملین 7
 1.02 3.08 0.97 3.22 1.12 2.67 برامج تطویر غیر نظامیة (خاصة) 8
 0.89 3.33 0.84 3.48 0.96 2.89 الوسط العام إلستراتیجیة االنكماش 
 0.64 3.47 0.60 3.55 0.71 3.18 الوسط العام إلستراتیجیات التدریب 

  
 بإســتراتیجیاتمســتوى اعتمــاد إســتراتیجیة التركیــز فــي الكلیــات والمعاهــد التقنیــة مقارنــة  ارتفــاع(ب)  

  التطویر.
  ) إلى االستنتاجین أدناه :7االنكماش تقود نتائج الجدول ( إستراتیجیة -3

كافیًا عند عمداء الكلیات التقنیـة قبوًال  االنكماش(أ) لم تحقق خیارات التطویر في مجال إستراتیجیة 
  مقارنة بالمعاهد .

  الكلیات التقنیة عن المعاهد في تحدید أهمیة خیار برامج التطویر الخاصة . عمداء(ب) اختالف 
  ** عالقات التغیر البیئي مع إستراتیجیات التدریب:

فــي  المبینــة Spearman (rs)ارتبــاط الرتــب  معامــل) تــم اســتخراج قــیم 1اختبــار الفرضــیة ( بهــدف
  ) والذي یمكن بیانه على وفق اآلتي :9و 8الجدولین (

  التدریب: عالقة التغیر البیئي مع إستراتیجیات  أوالً 
  العالقة أشكال متنوعة وعلى النحو اآلتي : أخذت

خیــارات إســتراتیجیة النمــو الــداخلي وهــي  جمیــعحقــق التغیــر بــالفرص عالقــة ارتبــاط واحــدة مــع  -1
  ) عالقة .28%) من مجموع العالقات البالغة (2.5ًا أیضًا ، إذ أنها تمثل (عالقة ضعیفة جد

ـــاط معنویـــة  -2 ـــالفرص عالقتـــي ارتب ـــةســـجل التغیـــر ب ـــع خیـــارات إســـتراتیجیة النمـــو  موجب مـــع جمی
،الخارجي، وهي عالقة ضعیفة جدًا     %).5إذ أنها تمثل ( أیضًا

القــات ارتبــاط معنویــة ، تمثــل نســبة قــدرها ع بســبعارتــبط التغیــر بــالفرص بإســتراتیجیة التركیــز  -3
)17.5. (%  
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  ارتباط معنویة واحدة . بعالقةارتبط التغیر بالفرص بإستراتیجیة االنكماش  -4
  مع إجمالي إستراتیجیات التدریب . معنویةلم یحقق إجمالي التغیر بالفرص عالقة ارتباط  -5

ب التأكیــد علــى وجــود عالقــة معنویــة فــي جانــ الفرضــیةالنتــائج المتحققــة إلــى صــعوبة قبــول  تشــیر
الـــداخلي والخـــارجي واالنكمـــاش، وقبـــوًال نســـبیًا لعالقتـــه مـــع  النمـــوللتغیـــر بـــالفرص مـــع إســـتراتیجیات 

 و Scridante & Flagg, (1993)إستراتیجیة التركیز . ال تنسجم هذه النتائج مع نتائج دراسـات 
Reifsnyder (1995) .  

  دات مع إستراتیجیة التدریب :بالتهدی التغیر: عالقة  ثانیاً 
  على النحو اآلتي : التدریبعالقة التغیر بالتهدیدات مع إستراتیجیات  كانت

%) مـن مجمـوع 7.5بالتهدیدات ثالثة عالقات ارتباط معنویة وهو مـا یمثـل نسـبة ( التغیرحقق  -1
  مع إستراتیجیة النمو الداخلي . العالقات

%) مـن مجمـوع 15ت ارتباط معنویة وهو مـا یمثـل نسـبة (بالتهدیدات ست عالقا التغیرسجل  – 2
  مع إستراتیجیة النمو الخارجي . العالقات

%) مـن مجمـوع 2.5بالتهدیدات بعالقة معنویـة واحـدة سـلبیة وهـو مـا یمثـل نسـبة ( التغیرارتبط  -3
  مع إستراتیجیة االنكماش . العالقات

) الخـــاص بإســـتراتیجیات 7الجـــدول ( فـــي اتالخیـــار  لبقیـــةیعنـــي أن عالقـــة التغیـــر بالتهدیـــدات  وهـــذا
إیجابیة وسلبیة ضعیفة وغیر معنویـة. تشـیر النتـائج بشـكل عـام إلـى رفـض  بعالقاتالتدریب تمثلت 

 & Cacianni) مـن زاویـة هـذه العالقـة . ال تتفـق النتـائج مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـات 1الفرضـیة (

David, (1994) وKase, (1995)  و Tichy & Derose (1996) .  
  بالدعم مع إستراتیجیات التدریب التغیر: عالقة  ثالثاً 

  التدریب على النحو اآلتي : إستراتیجیاتاستنتاج عالقات التغیر بالدعم مع  یمكن
 وهـوبالدعم عالقـة ارتبـاط معنویـة موجبـة مـع خیـارات إسـتراتیجیة النمـو الـداخلي ،  التغیرحقق  -1

  ة جدًا .%) وهي نسبة ضعیف2.22ما یشكل نسبة (
بالدعم تسع عالقات ارتباط معنویة موجبة مع خیارات إسـتراتیجیة النمـو الخـارجي  التغیرسجل  -2
  %) وهي نسبة ضعیفة نسبیًا .20وهو ما یشكل نسبة ( ،
بالدعم ست عالقات ارتباط معنویـة موجبـة مـع إسـتراتیجیة التركیـز وهـو مـا یشـكل  التغیرسجل  -3
  ًا .%) وهي نسبة ضعیفة جد13.33(
 یشـكلبالدعم عالقة ارتباط معنویة موجبة واحدة مع إستراتیجیة االنكماش وهـو مـا  التغیرحقق  -4
  %) وهي نسبة ضعیفة جدًا .2.22(
من ناحیة إشارتها إلى وجـود عالقـة التغیـر بالـدعم  الفرضیةتنسجم النتائج المتحققة مع مضمون  ال

مـا  مـع%) . ال تتفـق هـذه النتـائج 9.52تحققهـا (عام ، تمثـل نسـبة  بشكلمع إستراتیجیات التدریب 
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 & Ardekani (1989) ، Castrogiovanni (1991) ، Keys البـــاحثونتوصـــل إلیـــه 

Fulmer (1996) ، ) 1999ویونس. (  
  بالتسهیالت مع إستراتیجیات التدریب التغیر: عالقة  رابعاً 
  هذه العالقة على النحو اآلتي : كانت

) عالقــات ارتبــاط معنویــة موجبــة مــع إســتراتیجیة النمــو الــداخلي ، 4ت (بالتســهیال التغیــرحقــق  -1
  %) .8ما یمثل نسبة ( وهو

) عالقـات ارتبـاط معنویـة موجبـة مـع إسـتراتیجیة النمـو الخـارجي ، 8بالتسـهیالت ( التغیـرسجل  -2
  %) .16ما یمثل نسبة ( وهو

ـــ( التغیــرارتــبط  -3 القــة معنویــة موجبــة وهــي تمثــل ) ع11بالتســهیالت مــع إســتراتیجیات التركیــز ب
  %).22( نسبة

) عالقــات ارتبــاط معنویــة موجبــة مــع إســتراتیجیة االنكمــاش 4التغیــر بالتســهیالت ( أظهــركــذلك  -4
  %) .8ما یمثل نسبة ( وهو
مع إستراتیجیات التـدریب بشـكل عـام قـد حققـت عالقـة  بالتسهیالتیمكن القول أن عالقة التغیر  لذا

النمــــو الخــــارجي والتركیــــز ، بینمــــا لــــم تحقــــق عالقــــة معینــــة مــــع  اتیجیاتإســــتر جزئیــــة مــــع خیــــارات 
الداخلي واالنكمـاش. وبـذلك یمكـن قبـول الفرضـیة جزئیـًا مـن زاویـة هـذه العالقـة .  النموإستراتیجیتي 

 ، Singh & Tucker (1986) ، Ardekani (1989)النتائج مع ما توصلت إلیه دراسات  تتفق
  . Rogan et al. (2000) ) و1996والنعیمي وآخرون (

)، 10فـــي الجـــدول ( المبـــین Spearman (rs)فـــي قـــیم معـــامالت ارتبـــاط الرتـــب لــــ  التأمـــل ویقـــود
جمالي إستراتیجیات التدریب، إلى  ٕ   أدناه: االستنتاجاتإلجمالي التغیر البیئي وا

  
  )10جدول رقم (

ستر  Spearman (rs)معامل ارتباط الرتب  ٕ   اتیجیات التدریببین إجمالي التغیر البیئي وا
 إستراتیجیات التدریب

 التغیر البیئي
إس       تراتیجیة النم       و 

 الداخلي
إس   تراتیجیة النم   و 

 الخارجي
إس                  تراتیجیة 

 التركیز
إس                  تراتیجیة 

 االنكماش
إجم   الي إس   تراتیجیات 

 التدریب
 العالقات المعنویة

 % العدد
 20 1 0.253 0.293 0.411* 0.075 0.073 التغیر بالفرص -1
 - - 0.143 0.015 0.010 0.259 0.057  التغیر بالتھدیدات -2
 - - 0.294 0.178 0.311 0.280 0.125 التغیر بالدعم -3
 60 3 0.362* 0.253 0.355* 0.330* 0.285 التغیر بالتسھیالت -4
 60 3 0.520* 0.276 0.458** 0.367* 0.210 إجمالي التغیر البیئي -5

  7 2 - 3 2 - العدد العالقات المعنویة

% - 40 60  40  28 

معنویــة موجبــة مــع إســتراتیجیات التــدریب  ارتبــاطحقــق التغیــر البیئــي بشــكل عــام ســبع عالقــات  -1
  %) مما یدل على ضعف العالقة .28) (1وهو ما یمثل نسبة قبول للفرضیة (

لخــــارجي خیــــارات النمــــوین الــــداخلي وا مــــعلــــم یحقــــق التغیــــر بــــالفرص عالقــــة ارتبــــاط معنویــــة  -2
  . التركیزواالنكماش، في حین حقق عالقة معنویة مع خیار 
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والدعم أیة عالقة مع إستراتیجیات التدریب ،  بالتهدیداتلم تبرهن النتائج أیة عالقة بین التغیر  -3
  عن تلك العالقة . الكاشفةوهذا یعني رفض الفرضیة 

ة مـــع خیـــاري النمـــو الخـــارجي موجبـــ معنویـــةحقـــق التغیـــر بالتســـهیالت ثـــالث عالقـــات ارتبـــاط  -4
جمالي إستراتیجیات  ٕ %) لتوجـه الفرضـیة الموضـحة لتلـك 60قبـول ( نسـبةمثلت  التدریب،والتركیز وا

  العالقة.
وبنـاء الفریـق والتـدریب القطـاعي بشـكل كبیـر  العمـل،اتجاه العمداء لخیـارات التـدریب فـي موقـع  -5

فـــي ضـــوء مـــا تفـــرزه التغیـــرات فـــي الفـــرص الخـــارجي  النمـــومـــع االســـتفادة مـــن خیـــارات إســـتراتیجیة 
  والعالمیة.المحلیة والعربیة والدولیة  التقنيوالتسهیالت في بیئة التعلیم 

  البیئي مع إستراتیجیات التطویر  التغیرعالقات -
) التي جسدها أنموذج الدراسة، بتوظیف قیم معامالت 2هذا الجزء اختبار جوهر الفرضیة ( یتضمن

  :أدناه) ، وعلى النحو 12و  11في الجدولین    ( الظاهرة Spearman (rs)ارتباط الرتب لـ
  بالفرص مع إستراتیجیات التطویر التغیر: عالقة  أوالً 

  ) ما یأتي :12و  11من الجدولین ( یستنتج
مع إستراتیجیة النمو الـداخلي وهـو مـا یمثـل  موجبةحقق التغیر بالفرص عالقتي ارتباط معنویة  -1

  %) .8.33نسبة قبول (
ـــاط معنویـــة  -2 ـــالفرص أربـــع عالقـــات ارتب مـــع إســـتراتیجیة النمـــو الخـــارجي  موجبـــةســـجل التغیـــر ب

  %) .16.66للتطویر وهو ما یمثل نسبة قبول (
  إستراتیجیتي التركیز واالنكماش . خیاراتلم یحقق التغیر بالفرص أیة عالقة معنویة مع  -3

ع عالقة التغیر بـالفرص مـع إسـتراتیجیات . وال توق زاویة) من 2یعني صعوبة قبول الفرضیة ( وهذا
 Cianni & David (1994) ، Keys & Fulmer البـاحثونذلـك مـع نتـائج دراسـات  نسـجمی

  . Freeman (1997) و (1996)
  

  بالتهدیدات مع إستراتیجیات التطویر التغیر: عالقة  ثانیاً 
  أدناه : االستنتاجات )1من الجدول ( یستقرا

الـــداخلي إذ لـــم یحقـــق أیـــة عالقـــة ارتبـــاط  النمـــوتغیـــر بالتهدیـــدات بإســـتراتیجیة ضـــعف ارتبـــاط ال -1
  معنویة .

ســلبیة االتجــاه مــع خیــارات إســتراتیجیة  معنویــةســجل التغیــر بالتهدیــدات ثــالث عالقــات ارتبــاط  -2
%) . ویشـیر هـذا إلـى تنـامي مقـدار تغیـر التهدیـدات 12.5النمو الخارجي، وهي تمثـل نسـبة قبـول (

التقنیة والتي تتطلب مراجعة خیـارات إسـتراتیجیات التطـویر المعتمـدة  والمعاهدواجهها الكلیات التي ت
  خبرات وظیفیة من خارجها واعتماد برامج تطویر طارئة . استقطابعلى 
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موجبــة مــع خیــارات إســتراتیجیة التركیــز  معنویــةســجل التغیــر بالتهدیــدات ثــالث عالقــات ارتبــاط  -3
تنــامي توجــه المعاهــد والكلیــات إلــى إجــراء تغیــرات  هــذا%) . ویؤشــر 12.5وهــي تمثــل نســبة قبــول (
فـــي مجـــال المشـــاركة فـــي مـــؤتمرات وبحـــوث واســـتخدام وســـائل  بالتهدیـــداتجزئیـــة لمواجهـــة التغیـــر 

  اإلعالم .
مع إستراتیجیة االنكماش. وهذا یشیر إلـى  سالبةحقق التغیر بالتهدیدات عالقتي ارتباط معنویة  -4

بالتهدیدات في بیئة التعلیم التقنـي الخاصـة وهـي تمثـل  التغیریاراتها مع تزاید مقدار ضعف توافق خ
  %) .8.33نسبة قبول (

تكشف توجه العالقات المتوقعة آنفة الذكر . وال تتفق  التي) 2عام ال یمكن قبول الفرضیة ( وبشكل
 & Snell (1994)، Techeyذهبــت إلیــه دراســات البــاحثین  مــاهــذه النتــائج بشــكل عــام مــع 

Derose (1996)، Watad & Opsina (1999)   
  بالدعم مع إستراتیجیات التطویر التغیر: عالقة  ثالثاً 

  ) النتائج اآلتیة :12و  11ن (الالجدو  یظهر
بالدعم ست عالقات معنویة موجبة مع خیارات إستراتیجیة النمو الخارجي وهـو مـا  التغیرحقق  -1

مـــا یــــؤثر إلـــى توجــــه المعاهـــد والكلیـــات إلــــى اعتمـــاد خیــــار  %) . وهـــو22.22نســـبة قبــــول ( یمثـــل
فـي  العملیـةالخبرات الوظیفیة من خارجها لتـدعیم تطبیقـات المـنهج الدراسـي بـین الخبـرات  استقطاب

التدریبیـة داخــل  بالــدوراتحقـل العمـل مــن خـالل التغیــر بالتشـریعات الحكومیــة ورفـع حجــم المشـاركة 
  جمهوریة العراق وخارجه.

 یمثلبالدعم عالقتي ارتباط معنویة موجبة مع خیارات إستراتیجیة التركیز وهو ما  التغیرسجل  -2
والفـروع العلمیـة  األقسـام%) . ویهتم العمداء بخیارات إجراء التنقالت الداخلیـة بـین 7.4نسبة قبول (

  في المعاهد والكلیات التقنیة .
راتیجي النمــو الــداخلي واالنكمـــاش. إذ بالــدعم أي ارتبــاط معنــوي مــع خیــارات اســت التغیــریظهــر  لــم

 اسـتجابة. وهـو مـا یشـیر إلـى ضـعف ةجمیع قیم معامالت االرتبـاط اإلیجابیـة والسـلبیة ضـعیف كانت
في دعم بیئة التعلیم  التغیرالمعاهد والكلیات التقنیة ومیلها العتماد استراتیجیات التطویر تتوافق مع 

) المبرهنـة علـى سـالمة 2الفرضـیة ( قبولصعوبة إمكانیة التقني الخاصة. تؤشر النتائج آنفة الذكر 
 & Hickmenلهذه العالقات الذي تبنته دراسات  العامالتفكیر بتلك العالقات، وال تتفق مع التوجه 

Civeighton (1998), Wexley & Baldwin (1986).  
  بالتسهیالت مع استراتیجیات التطویر  التغیر: عالقة رابعاً 

  ) ما یأتي :12و  11( ینالجدولمن  یستنبط
معنویـــة مـــع خیـــارات اســـتراتیجیة النمـــو  موجبـــةحقـــق التغیـــر بالتســـهیالت ســـبع عالقـــات ارتبـــاط  -1

هــذا إلــى توجــه العمــداء خیــار اســتقطاب  ویشــیر%). 23.33الخــارجي وهــو مــا یمثــل نســبة قبــول (
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طلبـــات الصـــیانة تـــوفیر التقنیـــات الحدیثـــة ومت خـــاللالخبـــرات الوظیفیـــة الخارجیـــة بشـــكل رئـــیس مـــن 
  العلمي. للبحثلألجهزة والمعدات والخدمات التعلیمیة 

اسـتراتیجي النمـو الـداخلي والتركیـز  خیـاراتحقق التغیر بالتسهیالت عالقتي ارتباط مـع كـل مـن -2
مؤشـر لتوجـه العمـداء فـي التطـویر علـى ضـوء  وهـو%) لكل منهما 6.66وهو ما یمثل نسبة قبول (
المالكـــات التدریســـیة والفنیـــة اإلداریـــة فـــي مجـــال  مســـاهمةیحقـــق ارتفـــاع  نتـــائج تقـــویم األداء بشـــكل

  العلمي. البحثاستثمار الموجودات ونتائج 
االنكمــاش إذ حقــق عالقــة ارتبــاط  اســتراتیجیةكانــت عالقــة التغیــر بالتســهیالت ضــعیفة جــدًا مــع  -3

تطـویر مالكاتهـا لمواكبـة والمعاهـد إلـى إعـادة تأهیـل و  الكلیاتموجبة واحدة وهو ما یشیر إلى توجه 
  خارجیة على حقل العمل. إطاللةالتغیرات التقنیة وتحقیق 

عالقـــات التغیـــر بالتســـهیالت مـــع اســـتراتیجیات التطـــویر، إن الكلیـــات والمعاهـــد التقنیـــة  مـــن یســـتنتج
ــــة مــــن بیئتهــــا الخاصــــة والعامــــة كتوجــــه عــــام  تصــــل ــــار اســــتقطاب خبــــرات وظیفی ــــى اعتمــــاد خی إل

 التغیـــرالخـــارجي. كمـــا أنـــه ال یمكـــن قبـــول مضـــمون الفرضـــیة الخاصـــة بعالقـــة  النمـــو الســـتراتیجیة
ــــداخلي، والتركیــــز واالنكمــــاش. ال  ــــارات اســــتراتیجیات النمــــو ال ــــائج  تنســــجمبالتســــهیالت مــــع خی النت

 Watad و Roifsnyder (1995)، Freeman (1997)المتحققة مع ما توصـلت إلیـه دراسـات 

& Opsina (1999).  
ـــ  التأمــل ویقــود )، 13فــي الجــدول ( المبــین Spearman (rs)فــي قــیم معــامالت االرتبــاط الرتــب ل

جمالي استراتیجیات التطویر، إلى  ٕ   اآلتیة: االستنتاجاتإلجمالي التغیر البیئي وا
  

  )13جدول رقم (
ستراتیجیات التطویر Spearman (rs)معامل ارتباط الرتب  ٕ   بین إجمالي التغیر البیئي وا

 ریبإستراتیجیات التد
  

  التغیر البیئي

إس              تراتیجیة 
 النمو الداخلي

إس           تراتیجیة 
 النمو الخارجي

إس                  تراتیجیة 
 التركیز

إس     تراتیجیة 
 االنكماش

إجم                             الي 
إس               تراتیجیات 

 التدریب

 العالقات المعنویة
 % العدد

 20 1 0.202 0.069- 0.193 0.404* 0.116 التغیر بالفرص -1
 - - 0.031- 0.119- 0.236 0.246- 0.105- التغیر بالتھدیدات -2
 20 1 0.173 0.044 0.128 0.363 0.049 التغیر بالدعم -3
 20 1 0.289 0.111 0.257 0.347* 0.178 التغیر بالتسھیالت -4
 40 2 0.251 0.012 0.350* 0.373* 0.020 إجمالي التغیر البیئي -5

  5 - - 1 4 - العدد العالقات المعنویة

% - 8 20 - -   

  
موجبـة مـع اسـتراتیجیات التطـویر.  معنویةحقق التغیر البیئي بشكل عام خمس عالقات ارتباط  -1

  ).2( الفرضیة%) تؤشر ضعف قبول منطق 20وهو ما یمثل نسبة (
مـــع اســتراتیجیة النمـــو الخـــارجي أي  إیجابیـــةحقــق التغیـــر البیئـــي أربــع عالقـــات ارتبـــاط معنویــة  -2

الفرضــیة ضــمن إطــار هــذه العالقــات. وهــي  قبــولدًا إذ یمكــن %)، وهــي عالقــة قویــة جــ80بنســبة (
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والتسهیالت مع تلك االستراتیجیة، بینما لـم یحقـق  والدعمتنصرف إلى تأكید عالقة التغیر بالفرص، 
  مع استراتیجیات التطویر. عالقةالتغیر بالتهدیدات أیة 

رتبــاط معنویـة موجبـة، وهـو مــا بعالقـة ا التركیـزارتـبط التغیـر البیئـي بشـكل عــام مـع اسـتراتیجیة  -3
  لهذه العالقة. ضعیف%)، تدل على قبول 20یمثل نسبة (

التغیـــــر البیئـــــي (التغیـــــر بـــــالفرص،  متغیـــــرات) بداللـــــة 2بشـــــكل عـــــام یمكـــــن رفـــــض الفرضـــــیة ( -4
النمـو الـداخلي، والتركیـز واالنكمـاش. وهـذا یعنـي  اسـتراتیجیاتوالتهدیدات، والدعم والتسـهیالت) مـع 

) فـــي تفســـیر عالقـــة التغیـــر البیئـــي مـــع اســـتراتیجیات 2الفرضـــیة ( مضـــمونیـــل علـــى صـــعوبة التعو 
  والكلیات التقنیة. المعاهدالتطویر في 

  والمقترحات والتوصیات االستنتاجات
  االستنتاجات

  : اآلتي على تشملالنظریة  االستنتاجات: أوالً 
یـة التغیـرات الحاصـلة فـي فهـو نتـاج حرك البیئـي،تنوع مصادر أو أسـباب حـدوث ظـاهرة التغیـر  -1

حیـث؛ درجـة الوضـوح والتعقیـد واالسـتمراریة ومسـتوى  مـنأبعاد البیئة العامة والخاصـة وخصائصـها 
  .والتسهیالتالوعي والفرص والتهدیدات والدعم 

علـــى أســـاس مســـتوى البیئـــة العامـــة  یصـــنفاخـــتالف أســـس تصـــنیف التغیـــر البیئـــي فهـــو مـــثالً  -2
  والدعم والتسهیالت. والتهدیدات؛، والفرص، والخاصة للمنظمة، والالتأكد

إلـى تنـوع مقـاییس التغیـر البیئـي، فهنالـك  التصـنیفقاد االختالف في المفاهیم والنمـاذج وأسـس  -3
الـــوعي ودرجـــة الالتأكـــد وحجـــم التغیـــر واســـتمراریته  مســـتوىمـــن قاســـه مـــثالً مـــن خـــالل التغیـــر فـــي 

  الت.والدعم والتسهی والتهدیداتواستقراریته والفرص 
علـــى المعــارف والمهــارات علــى وفـــق  تأكیــدهاتنــوع اســتراتیجیات التــدریب والتطـــویر مــن حیــث  -4

  .مقاییسهماحاجة المنظمة وخیارها االستراتیجي، وكذلك 
  
  

  العملي الجانب: استنتاجات ثانیاً 
یـة. بینمـا التغیر بالفرص مقارنة بالمعاهد التقن إجماليحققت الكلیات التقنیة ارتفاعًا في مستوى  -1

والتســهیالت بخاصــة اســتقطاب أعضــاء الهیئــة التدریســیة  والــدعماتفــق العمــداء فــي نــوع التهدیــدات 
بفلســـفة التعلـــیم التقنـــي، وانخفـــاض التخصیصـــات المالیـــة للتـــدریب  الخاصـــةوالفنیـــین ، والتشـــریعات 

  والتطویر.
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ي، والتركیـز واالنكمــاش ، الــداخلي والخـارج النمـوینمیـل العمـداء العتمـاد خیــارات اسـتراتیجیات  -2
  شاملة. تولكن بخیارات منتقاة ولیس

جماليكانت العالقة بین إجمالي التغیر البیئي،  -3 ٕ استراتیجیات التدریب إیجابیة ومعنویة بشـكل  وا
) وهو مـا ینسـجم مـع توجهـات الدراسـات والبحـوث فـي هـذا 1( الفرضیةعام وهذا مؤشر أولي لقبول 

ســـتراتیجیتي النمـــو الـــداخلي واالنكمـــاش  حالـــةالمجـــال إال أن هنالـــك  ٕ ال توافـــق بـــین التغیـــر البیئـــي وا
العالقــة ضــعیفة وغیــر معنویــة . ممــا یعنــي ظهــور حالــة تــأرجح فــي درجــة قبــول  كانــتللتــدریب إذ 

  فیها كفة الرفض بصورة عامة . تتغلبالفرضیة 
ستراتیجیات  -4 ٕ ر معنویـة وهـو مؤشـر لحالـة إیجابیة ولكنها غیـ التطویرالعالقة بین التغیر البیئي وا

بعـض خیاراتهـا المعتمـدة فـي الكلیـات والمعاهـد التقنیـة . یـدل ذلـك  مـعالالتوافق للتغیر البیئي جزئیًا 
  ) .2( الفرضیةعلى محدودیة قبول 

الدراسـة ، رغـم أن المنطـق اإلسـتراتیجي  أنمـوذجتؤشر االستنتاجات السابقة صـعوبة قبـول فكـرة  -5
ما هي إال استجابة إستراتیجیة لمستویات التغیر في بیئة  والتطویرالتدریب  یفترض أن إستراتیجیات

. وهــي فلســفة یتزعمهــا المــدخل اإلســتراتیجي فــي دراســة المــوارد البشــریة كمــا  الخاصــةالتعلــیم التقنــي 
  عدد من المؤلفات في عقد التسعینات من القرن العشرین وبواكیر هذا القرن . أكدته

  التوصیات 
، والتهدیــدات ، والتركیــز واالنكمــاش ،  بــالفرصمثــل عملیــة رصــد التغیــر البیئــي منهــا التغیــر : ت أوالً 

غایـــة األهمیــة ولجمیــع العمــداء ، ممــا یتعــین علـــى  فــيوتشــخیص مســتواها وعیــًا واســتجابة مســألة 
التقنیــة تطــویر وســائل الحصــول علــى المعــارف والمهــارات  والمعاهــدالقیــادات اإلســتراتیجیة للكلیــات 

یسبر التفكیر والتأمل بأنواع التغیر البیئي وما یتوافق معها من  إستراتیجیاً لك بشكل یهيء تصورًا بذ
بداعًا ونوعیًة  إستراتیجیاتمحفظة  ٕ   . ومرونةً التدریب والتطویر تصمیمًا وتطبیقًا وتدقیقًا وتفوقًا وا

دریب ینبغي أن تعطـى األولویـة بإستراتیجیات الت التقنیة: عندما یفكر عمداء الكلیات والمعاهد  ثانیاً 
  في صیاغتها إلى :

واالحتفــــاظ بمواردهــــا البشــــریة وتنمیــــة  النوعیــــةإســــتراتیجیة التركیــــز التــــي تؤكــــد علــــى الجوانــــب  -1
والتــدریب فــي موقـــع العمــل والقطــاع دون تجاهـــل  الفریـــقمهــاراتهم مــن خــالل اعتمـــاد خیــارات بنــاء 

  .السلوكیةخیارات التدریب في مجال المهارات 
العمودي واألفقي بـین األقسـام العملیـة مـن  التكاملینإستراتیجیة النمو الخارجي التي تركز على  -2

وأســالیبه مــع مراعــاة خیــار التــدریب فــي مجــال مهــارات  التــدریبخــالل اعتمــاد خیــارات تكامــل نظــم 
دارة الصراع  ٕ   . التنظیميالتفاوض وا
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مخرجــات الكلیــة والمعهــد حجمــًا ونوعــًا مــن  تطــویرإســتراتیجیة النمــو الــداخلي التــي تؤكــد علــى  -3
علــى المهــارات التقنیــة والمهنیــة وتفعیــل خیــارات التفكیــر  تؤكــدخــالل اعتمــاد خیــارات التــدریب التــي 

  االتصال . ومهاراتاإلبداعي والتحلیلي 
القیادیـــــة والوظیفیـــــة ضـــــمن خیـــــارات  المهـــــاراتتعزیـــــز االهتمـــــام بخیـــــاري التـــــدریب فـــــي مجـــــال  -4

  االنكماش.إستراتیجیة 
: التي تستجیب ألنواع التغیر البیئي ، مستفیدین  التطویرینبغي أن یختار العمداء إستراتیجیات  ثالثًا

اإلبـداع واالبتكـار والبقـاء ، مـع إعطـاء األولویـة فـي االهتمـام  فـيمن خصائص تلك اإلسـتراتیجیات 
  إلى الجوانب اآلتیة :

البشــریة عبــر خیــاري التــنقالت بــین األقســام  المــواردإســتراتیجیة التركیــز التــي تؤكــد علــى تطــویر  -1
  العلمیة ونتائج تقویم األداء .

تطــویر خبــرات وظیفیــة اســتقطبت مــن  بــرامجإســتراتیجیة النمــو الخــارجي التــي تركــز علــى خیــار  -2
  . قریببیئة التعلیم التقني العامة والخاصة في أمد 

خیارات التدویر الـوظیفي والترقیـات مـن داخـل  داعتماإستراتیجیة النمو الداخلي التي تؤكد على  -3
  الكلیة والمعهد .

التطویر الـذي یسـعى لتفـادي تقـادم المهـارات  خیارإستراتیجیة االنكماش من خالل التأكید على  -4
عادة تأهیل الموارد البشریة في  ٕ   والمعهد . الكلیةوا

  المقترحات 
  والخاصة محلیًا وعربیًا . لحكومیةااختبار أنموذج الدراسة وفرضیتیها في الجامعات  -أ

العراقیــة ونظائرهــا العربیــة فــي مجــال التغیــر  التقنــيإجــراء دراســة مقارنــة مــا بــین هیئــة التعلــیم  -ب
ستراتیجیات التدریب  ٕ   والتطویر.البیئي وا

التثبت من صدقها ومعولیتها بما یخدم حقیقـة  قصداختبار مقاییس الدراسة محلیًا وعربیًا  دةإعا -ج
  رفة اإلستراتیجیة حاضرًا ومستقبالً .المع
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