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دراسة وصفية على مدينة ( حافز)مدى رضا المستفيدين من البرنامج الوطني إعانة الباحثين عن العمل 
 الرياض

 إعداد        
 هادي بن مطر العنزي 

 :مستخلص الدراسة 
التعرف على مدى رضا  المساتديديم مام ارجا مف  ا فك عام اد ياة الع داد الما د  مام هدفت الدراسة 

هم ا لجساة لتلاية ا تي ج تهم والتعارف علاى مادى رضا هم فاه دورا فاه الون ياة مام هذا الارج مف ومعرفة رض 
المسااتديديم  :مجتمععا الدراسععةو .الجريمااة والتعاارف علااى ماادى رضاا هم عاام قااروا الساات ج   لهااذا الارجاا مف

للدصااا  الدراساااه اعو  للعااا م الدراساااه (  ااا فك ) الاااذاور مااام الارجااا مف الاااواجه يع جاااة الاااا   يم عااام العمااا  
اعتماادت و . مسااتديد  351هااا امديجااة الرياا ت وتاام تااياا  الدراسااة علااى عيجااة ماوجااة ماام 3313-هااا 3311

أم ارجا مف  ا فك يساهم فاه مجاث الا يار أهع  النتعا ج و( . المسا ه ) ف الوصده الت ليلاه الدراسة على المجه
أم و  % .29ة اجسااة مم المقاالت الته يمام أم يتعرت لها  المساتديديم ا لمرادرات والج رافا ت السالواي

أم ارجا مف  ا فك يعما  و  % .5551ارج مف   فك ي د مم اجتق ر مقالة الدجر فه المجتمث الساعود  اجسااة 
العما  علاى كيا د  : توصعيا  الدراسعة و %.5553على رفث الروح المعجوية لدى الاا   يم عام العما  اجسااة 

 جااا ت المساااتديديمل م  ولاااة تردياااف اعااات الما فاااا  القاااهرية المصاااروفة مااام ارجااا مف  ااا فك امااا  يلااااه ا تي
القروا لالستد د  مم ارج مف   فك لا فة قرادح المجتمثل العم  على دراساة ال ا لت التاه تسات   اةع جاة 

م  ولااة دعاام المسااتديديم ماام ارجاا مف و ا لقااا  الااذ  يسااهم فااه كياا د  السااتد د  الجصااوى ماام هااذا الارجاا مف
 تاى ل يااوم هجا ع اعتما د علاى اةع جاة ومجها  ياتم تعويادهم علاى   فك امقروع ت صغير  مم نا  الدولة 

العماا ل تدعياا  دور صااجدو  تجميااة المااوارد الاقاارية اصااور  تاداا  كياا د  مساا هم تل فااه تجميااة المااوارد الاقااريةل 
عجااد دورات تدريايااة لرريجااه ال  جويااة والج معاا ت اماا  يااتال م مااث ا تي جاا ت سااو  العماا ل ااا  الااوعه لاادى 

 .مية التدريب ا لجساة لألعم   الته تسهم فه كي د  مواردهم الم ليةالقا ب ااه
 :المقدمة 

تعتار الموارد الاقرية مم أهم الراا دك اعس ساية التاه تعتماد عليها  التجمياة النتصا دية والجتم عياة  
ماال ونااد راااكت المملاااة فااه رااهاا  التجمويااة فااه جميااث مرا لهاا  علااى المااواام السااعود  وتهيدااة الااار  أم 

ليسااا هم اااادورا فاااه عملياااة التجمياااة وت جيااا  الهااادف الاااذ  تساااعى الدولاااة مااام اجلااال والمتم ااا  فاااه ساااعيه  يلاااى 
وماام اجاا  ت جياا  هااذا الهاادف السااتراتيجه تاام . العتماا د علااى الجاادرات الواجيااة الممهلااة والمدراااة والمتماجااة

اجاهاا  فااه سااي  تاهياا  وتهيدااة الجااوى الهتما م اتاااوير الممسساا ت التعليمياة والتدريايااة ل لتااتمام ماام الجيا م او 
عداده الع ملة  ذافه مرتلف المج لت ل  وا   يمتتاعج  جمو الجوى الع ملة فه المملاة العراية الساعودية ججاد  وا 

درلات الدولاة فاه مجا   التجمياة المراااة وذلاع مام  يممالمح صور  الموارد الاقرية فه المملاة ادأت مجذ 
هااا وتلتهاا  راااة التجميااة ال  جيااة وال  ل ااة والرااعااة والهاا  أجمعاات 3121/3123عاا م  رمساايلرااال  أو  راااة 

راااااة التجميااااة الر مسااااة  يمعلااااى أهميااااة العجصاااار الاقاااار  الم لااااه لجواجااااب ال ياااا   المرتلدااااة ل لااااذا ججااااد 
ناااد اهتماات اتجمياااة العجصااار الاقاار  مااام رااال  تجاااويم اااارامف ومجاا هف التعلااايم والتااادريب ( هااا 3333/3335)
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جاارا  ماا  يتالااا ااادرام ل .)تعاادي   اماا  يتداا  مااث ا تي جاا ت المجتمااث المتغياار  أول هااذا التجااويم ماام تاااوير وا 
 .(66 :ها 3393
ول قع أم مررج ت التعليم تم ر فه اجتق ر ظ هر  الاا لة ايم الراريجيم وذلاع اسااب عادم تج سا          

 .مررج ت التعليم مث ا تي ج ت سو  العم 
تجموي  اايرا فه الا ير مام دو  العا لم ال  لا  وأصاا ت سااا  فاه  وند أض ت مقالة الاا لة ع دج  

تهديااد اسااتجرار العديااد ماام اعجظمااة وال اوماا ت فااه ظاا  المعاادلت المتكايااد  للجمااو السااا جه فااه هااذا الالاادام 
الاا لااة التااه يعاا جه مجهاا  قااا ب دو  العاا لم علااى وكياا د  الدجااو  ااايم اةجتاا ال والسااتهالع تااجعا  اااال قااع 

واااذلع الاااعت ماام دو  العاا لم المتجاادم علااى  ااد سااوا  علااى ساالواهم وتلجااه اظاللهاا  علااى الم اايا  الجاا مه
صاورا ( اجتم عيا  وسالواي )الجتم عه  ي  ادأت تظهر فه الاعت مم مجتمع ت الدو  الج مياة الم  فظاة 

يتولااد  عوضاا ش قاا ذ  علااى قااا  تعاا اه المراادرات والساارنة والبتصاا ب واة ساا   ااا لظلم الجتماا عه وماا 
والهكيمة الدارلية مم نلة الجتم   والعجف وارتاا ب اععما   اةره اياة والتررياياة   ا ااة اة س  عم هذا 

ا لاااات ااادارله  مماا  يت ااو  اماارور الوناات يلااى قااعور ا ة ااا ا ويرلاا  قااا ا  ماادمرا  أراارىونااد تجااوم فداا ت 
 .(77 :ها 3395سلم م ل .)جدسي  وعضوي 

يم جً  اا  م  رااة الاا لاة نا م را دم  دعمه  للقا ب الا   يم عم العم  فاه فهوارد الاقرية همية الموا 
صاارف ما فااا  وذلااع عاام ارياا   اا فك لاادعم القااا ب الااا   يم عاام العماا   ارجاا مفال اارميم القااريديم اتجااديم 

ل عما  ل وهاذا اةجارا  فاه  اد ذاتال يساعى يلاى الجهاوت ا لقاا ب اللاير لا  ا    عام  هرية مجداره  ألدهق
هاذا ا ةضا فة يلااى أم هجا ع العديااد مام التجا رب فااه المجاجاة العرايااة اتجرااة مصار ا لجساااة لتجاديم راادم ت 
عم اري  الصجدو  الجتم عه للرريجيم وهه عا ر  عم ناروت ميسار  ةجقا   مقاروع ت صاغير  وأيضاً  

 يم عام العما  وال  صاليم تجراة نار التاه أالجات عليها  جظا م التجايار وهاو تجاديم المعوجاة للعا مليم والاا  
  فك اهتم م القا ب لذلع ت ا و  الدراساة الوناوف علاى نيا   ارج مف الجارية ل هذا وند لنى  يةعلى الججس

 . (  فك ) الارج مف الواجه يع جة الا   يم عم العم  مدى رض  المستديديم مم 
 : شكلة الدراسة م
مستوي تهم وفد تهم ل وت  و  تجاديم اا  جهاد ةساع د تهتم المملاة العراية السعودية اموااجيه  اا فة  

المااوااجيم وأفااراد المجتمااث السااعود  ل ولماا  ااا م للجااوى الاقاارية ماام أهميااة ر صااة ااايم القااا ب الااذ  أصاااح 
فه   جة ااير  يلى العم  ظهرت العديد مم الات اا ت  او  تاهيا  الماوارد الاقارية لساو  العما  ل  يا  أم 

مم أسا ب الاا لة فه المجتماث الساعود  تتم ا  فاه عادم توافا  مررجا ت التعلايم اعت الات ا ت أاركت أم 
 ااو  عالنااة التعلاايم الجاا معه اسااو  العماا  ا لمملاااة ( هااا3333)مااث ا تي جاا ت سااو  العماا  ادراسااة الجااار 

العرايااااة السااااعودية ماااام وجهااااة جظاااار اعاااات مساااادوله اةدارات ال اوميااااة واعهليااااة  ياااا  ايجاااات أم اةدارات 
واعهلية ترى أجل ربم توفر المها رات العلمياة لادى الراريجيم الجا معييم يل أم هاذا المها رات بيار  ال اومية

يلااى عاادم ( هااا3333)موجهااة لاايعااة اععماا   التااه تجاادمه  هااذا الجهاا ت ل وأيضااً  تقااير دراسااة الج ااا جه 
وجاود التراايا للجاوى تواف  مررج ت التعليم الع له مم اعنسا م الجظرياة ماث متالاا ت ساو  العما  ل وعادم 

الع ملة فه ال ج  اةدار  ل ووجود ججص قديد فه الجوى الع ملة الممهلة تاهياًل ج معيً  للعم  فاه الوظا دف 
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( هاا3393)وهجا ع دراساة الجويصار . اةدارية ونلة الوظ دف ال اومية لا لب نسام اةدار  الع ماة اعاد تررجال
عما  فاه الجاا عيم العا م والرا ص مام رريجاه ممسسا ت العام والته ايجت فه جت دجها  أم ب لاياة الاا   يم 

والعلاوم اةجسا جية ل وأم هجا ع أساا ب تامد  يلاى  اآلدابالتعليم الع له الساعودييم هام مام المترصصايم فاه 
مقااالة اا لااة الرااريجيم ماام ممسساا ت التعلاايم العاا له السااعودييم تتم اا  فااه عاادم رباااة الجااا ش الراا ص فااه 

 .ييم اساب ارتد ش تا ليدهم النتص دية توظيف الرريجيم السعود
وهج ع العديد مم التج رب الته ن مت اه  اعت الادو  ييم جاً  مجها  ااهمياة القاا ب ودورا فاه تجمياة  

المجتمع ت ا لتجرااة المصارية التاه أجقادت صاجدو  لادعم الراريجيم ومضاموم هاذا الصاجدو  أم ياتم تجاديم 
ع ت اقاااروا ميسااار  امااا  أجهااا  ن مااات اتقاااجيث المقاااروع ت يع جاااة متم لاااة فاااه صاااور  ناااروت ةن ماااة مقااارو 

الصغير  لهمل  الرريجيم ل هذا ا ةض فة يلى أم هج ع العديد مم التج رب جذار مجه  على سااي  الم ا   ل 
لم  راااة الاا لااة واهتماات هااذا السااتراتيجية اااام تاااوم  يسااتراتيجيةال صاار التجراااة الم ليكيااة التااه وضااعت 

وافجاة ماث ا تي جا ت ساو  العما  وأم ياتم تادريب القاا ب ا لقاا  الاذ  يساهم فاه يع جتال مررج ت التعلايم مت
 .وندمت دعمً  م ليً  لألسر الدجير  

وجظااارًا للااادور الاايااار الاااذ  تجاااوم اااال  اوماااة رااا دم ال ااارميم القاااريديم فاااه الجظااار يلاااى المقااااالت  
اقااا  عاا م المجتمااث  القااا ب وعلااى  ر  تاام ر علااىالمجتمعيااة ومجهاا  مقااالة الاا لااة التااه تعتااار مقااالة ااياا

تسااااب للقاااا ب الا يااار مااام ور صاااة فاااه نضااا ي  السااارن ت والعتااادا  علاااى ال ااا  العااا م والرااا ص امااا  أجهااا  
المقاالت أهمه  عادم الجادر  علاى اةجدا   أو مم رساة ال يا   اقاا  اايعاه اعمار الاذ  دفاث را دم ال ارميم 

صدار فاه ارجا مف  أمار لاوكار  العما  ةع جاة الاا   يم عام العما  القريديم يلى مد يد العوم لهمل  القا ب وا 
التاه تسا عد الاا   يم عام العما  ل ايم ييجا د فارص وظيدياة اريماة  الاارامفوهاو أ اد (  ا فك) ارجا مفيادعى 

 .ومالدمة لهمل  الا   يم عم العم 
  ماااادى رضاااامعرفااااة فاااالم الدراسااااة ال  ليااااة ت اااا و  الونااااوف علااااى (  اااا فك)وجظاااارًا عهميااااة موضااااوش  

 .(  فك )الارج مف الواجه يع جة الا   يم عم العم  م مالمستديديم 
 : أهداف الدراسة 

 : ت  و  الدراسة التعرف على م  يله 
  معرفة مدى رض  الا   يم عم العم  مم ارج مف   فك. 
 التعرف على مدى رض  المستديديم عم اد ية الع دد الم د  مم ارج مف   فك. 
 مستديديم مم ارج مف   فك ا لجساة لتلاية ا تي ج تهم التعرف على مدى رض  ال. 
 التعرف على مدى رض  المستديديم مم ارج مف   فك فه دورا فه الون ية مم الجريمة. 
  التعرف على مدى رض  المستديديم عم قروا الست ج   لارج مف   فك. 

  :ت  و  الدراسة اةج اة على التس ملت الت لية   : تساؤال  الدراسة 
  فك ؟ ارج مفم  مدى رض  الا   يم عم العم  مم   
  ؟ارج مف  فك عم اد ية الع دد الم د  مم هذا ال ارج مفم  مدى رض  المستديديم مم 
  فك ا لجساة لتلاية ا تي ج تهم ؟ ارج مفم مم  مدى رض  المستديديم   
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  ؟  فك فه دورا فه الون ية مم الجريمةارج مف م  مدى رض  المستديديم مم 
   فك ؟ لارج مف م  مدى رض  المستديديم عم قروا الست ج   

 : أهمية الدراسة 
التاه أنرها  را دم ال ارميم القاريديم الملاع عااد اد اام عااد العكياك  اارامف  فك مام ال ارج مفيعتار  

 مف هاو  دظل اد ييم جً  مجل ااهمية القا ب ودورا فه المجتماث و د ظاً  علاى القاا ب ل ومضاموم هاذا الارجا
تجااديم دعاام ماا د  للقااا ب ا لقااا  الااذ  يساا عدهم ل اايم  صااولهم علااى العماا  ل وترجااث أهميااة دراسااة ماادى 

 :   فك يلى العتا رات الت لية ارج مفم مرض  المستديديم 
 : مم الج  ية العلمية : أوًل 

  ارجا مف ات عام يمام أم يستد د مم م   هاذا الدراساة مام راال  ما  ساتوفرا مام اي جا ت ومعلوما ت وا  صا 
 اا فك ل  ياا  أجهاا  تعتااار ماام الدراساا ت الدريااد  التااه سااتتج و  هااذا الموضااوش ا عتااا را ماام الموضااوع ت 
ال دي اااة والتاااه لااام يساااا  للاااا   يم يجااارا ات دراسااا ت عجهااا  ل  يااا  أم معظااام الاااا   يم اهتماااوا ادراساااة 

 ااا فك لااام ي ظاااى  ارجااا مف ماااممقااااالت القاااا ب ومجهااا  مقاااالة الاا لاااة ل يل أم نيااا   رضااا  المساااتديديم 
 .اجسا وافر مم الدراس ت مم  يسهم فه ي را  الماتاة العراية ام   هذا الموضوش

  مم  يضده على الموضوش اعدًا علميً  وأا ديمي ً  الدو أم هذا الدراسة ستارح تج رب. 
 سااتوي ت أم هااذا الدراسااة سااتجي  اتج هاا ت الااا   يم عاام العماا  مماا  يسااهم فااه الونااوف علااى جتاا دف تجااي  م

 .الارج مفرض  الا   يم عم العم  مم هذا 
   يمااام الرااروال اتوصااي ت وانترا اا ت ماام قاااجه  الونااوف علااى المعوناا ت التااه ت ااد ماام ييجاا د فاارص عماا

يج د ال لو  المج ساة له    . للرريجيم وذلع لدراسته  وا 
 :  مم الج  ية العملية :   جيً  

المجتماااث وهااام المسااادوليم عااام الماااوارد الاقااارية فاااه ساااتديد مااام هاااذا الدراساااة نا عااا ت اايااار  مااام وي 
المملاااة العرايااة السااعودية ل والمهتماايم ا لقااا ب ومقاااالت القااا ب والمساادوليم عاام ترااايا الجااوى الع ملااة 

 .ا لمملاة العراية السعودية
 :مصطلحا  الدراسة 

ها  را دم ال ارميم القاريديم يعتار ارج مف   فك الاداية لمجموعة مم ال وافك والتجظيما ت التاه أمار ا:   فك 
لدعم الا   يم عم العم  وذلع لتعكياك فرصاتهم فاه ال صاو   -الملع عاد اد ام عاد العكيك  دظل اد  -

 .على وظيدة تضمم لهم  ي   اريمة ويس هموم مم رالله  فه اج   هذا الوام المعا  
ث العااا اليم علااااى الا ااا  عاااام العمااا   ل مااااث تااااهيلهم وتاااااوير وارجااا مف  ااا فك يع جااااة ممنتاااة ويقااااجل

(  ااا فك ارجااا مف.)ماااردودًا ييج اياااً  للمتجااادميم  -ما فاااا   ااا فك  -لاير ( 9111)يما جااا تهمل  يااا  اااا م لمالااا  
(https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb). 

دو  تجمياة المااوارد الاقاارية لردمااة العاا اليم هااو ارجا مف أناايم ماام نااا  صااج: التعرياف اةجرادااه لارجاا مف  اا فك
 . تصرف لهم اقا  قهر والا   يم عم العم  مث صرف ما فا  م لية لهم مجدر  االده لاير 

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb
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ع جااة  اا فك هااه عااا ر  عاام دعاام ماا : تعاارف اةع جااة يجراديااً   د  للااا   يم عاام ااجهاا  دعاام ماا د  أو معجااو  وا 
تعويضً  عام عادم وجاود عما  لهامل  اعقار ص ل ايم ييجا د مواجهة متالا ت ال ي   العم  لمس عدتهم فه 

 .وذلع رال  مد  أنص ه  أ جى عقر قهراً  عم  مج سب لهم
( رضااايت )و. م لااال( المرضااا   ) ااسااار الااارا  وضااامه  الرضااا  و ( الرضاااوام )  –ر ت ا  :تعرياااف الرضااا  

( رضاا  )  لاساار عجاال ا( رضااى )و. أيضااً  علااى اعصاا ( مرضااو)و ( مرضااى)فهااو ( ارتضاايتل ) القااه  و
الاااراك  ( ) مرضاااية)أ  ( راضاااية)ة ممااادود عااام اعردااا  وعيقااا( الرضااا  )مجصاااور مصااادر م ااات والسااام 

 ( .936 :م  3267ل
ويعرف الرض  ااجل يتم   فه مق عر الدرد ال سجة والسيدة الته يقعر اه   و  المتغيرات الم دياة والمعجوياة 

ا المتغياارات يماا  أم تاااوم عواماا  دافعااة تساااب القااعور وهااذل التااه تتعلاا  امونااف معاايم والايدااة الم ياااة ااال
اماا  أم الا  اا  يتداا  مااث هااذا التعريااف لياااوم تعريدااً  يجراديااً  . ا لرضاا  أو عواماا  تساااب القااعور ا لسااتي   

 (. 75:م  3291ادرل .) لهذا الدراسة
قاا ش :ااجل هو أيض ً يعرف الرض  و    ج تال وربا تال التاه  ال  لة القعورية الته تص  ب الوغ الدرد ب يتال وا 

مجتمعاه يتالاه  عم اري  التد ع  ايم العوام  القرصاية للدارد جدسال والعواما  الر صاة ااايعاة الم ايا ال
 ( . 91: م  3221ا م  والاار ل. )والايدة 

يعاارف المسااتديديم يجراديااً  ااااجهم الااذيم يساات جوم يع جااة  اا فك ماام القااا ب الااا   يم عاام العماا  :المسااتديديم 
 .ويستلموم هذا اةع جة اقا  قهر   الست ج   الته اعتمدت مم مجل  الوكرا لقروا  وفج ً 
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 : تمهيد 
تعتار مقالة الاا لة الته تواجل الرريجيم والاا   يم عام العما  فاه المملااة العراياة الساعودية مام  

القااريديم الملاع عاااد  ارع يااة را دم ال ارميمالعراياة الساعودية المقااالت الرايار  ونااد أولات  اوماة المملاااة 
اد ااام عاااد العكيااك  دظاال اد هااذا المقااالة  ياا  ناا م ااادعم هاامل  الرااريجيم والااا   يم عاام العماا  الع جااة 

فضاااًل عاام أجاال فاارت عمليااة السااعود  داراا  الهيداا ت والممسساا ت ال اوميااة وا لااب الجااا ش (  اا فك)قااهرية 
ار  العماا  ماام تااياا  ارجاا مف جا ناا ت علااى ن ماات ااال وك  وأيضااً  م اا  ماا السااعود  ل  جظاا م الراا ص اتااياا 

واا  ذلاع مام أجا  ساعود  ( اعرضار  –اعصادر  –اع مار ) القرا ت والممسسا ت الر صاة ذات اعلاوام 
وصاجدو  المدوياة  اعوامار السا مية يلاى صاجدو  تجمياة الماوارد الاقارية توجهتام  وظ دف الجا ش الر ص ل
 ت ل وجظااارًا ل دا اااة هااااذا نااااروت ميسااار  ةن ماااة مقاااروع لااادعم الراااريجيم وماااجح واجاااع التساااليف الساااعود 

التعلايم الجا معه اةاا ر الجظار   يا  سايتار  الا  ا  يلاى  تج و  الا  ا  فاه الدصا  ال ا لهسيالموضوش 
مررجاا ت التعلاايم مااث ا تي جاا ت سااو  العماا  والتااار  يلااى مقااالة الاا لااة وأجواعهاا  وماام  اام  الدمااةماادى مو 

عملياة التادريب لالرتجا   اا لموارد الاقارية مام راال  التادريب ال ااومه ومام التعرف على جهود المملاة فاه 
ة ل والتااار  يلااى تجراااة المملاااة فااه  اام عاارت اعاات تجاا رب الاادو  المرتلدااة فااه ال ااد ماام مقااالة الاا لاا

 ااا فك مااام راااال  صاااجدو  تجمياااة الماااوارد الاقااارية ل وعااارت اعااات الدراسااا ت السااا اجة التاااه  ياااال  ارجااا مف
 .هذا الموضوش م  على ت تو  

 :مخرجاته لسوق العمل  ال مةالتعلي  الجامعي ومدى م
يم مقالة اا لة رريجه الج معة تتميك ااجه  تم  قري ة مم المجتمث ي م  أفراده  تااهياًل ع لياً  

 .)ل يااااامهلهم للمقااااا راة فاااااه تااااااوير المجتماااااث و ساااااب اااااا  أيضاااااً  فاااااه نيااااا د  عمليااااا ت التغييااااار والتجمياااااة
 .(65:  ها3393الجويصرل

ومم  لقع فيال أم الادو  الج مياة ا  جاة م ساة يلاى مهجيايم علاى نادر عا   مام التاهيا  ولاام هاذا  
و يل فاالم التوسااث ل ااا  هاه م اادود  اماً  وجوعااً  وتونيتا ً ل تسااتدعه تراريف أعااداد ه دلاة ماام اعفاراد لال  جاة 

وهااذا ماا   ااد  فااه اعاات ود  ل تجميااة المجقاافااه التعلاايم الجاا معه ساايمد   تمااً  يلااى جتاا دف عاسااية ومعيجااة لل
الادو  التاه توساعت فاه التعلايم الجا معه عسااا ب اجتم عياة وسي ساية دوم اعتاا ر للمعا يير النتصا دية مماا  

 :.رل  مقاالت ل تج  راور  عم تلع الته س عد التعليم فه عالجه  وهه على الج و الت له
ااايم   جاا ت التجميااة الواجيااة ماام ااايم التعلاايم الجاا معه ماام جهااة و بياا ب ناادر ااياار ماام المالدمااة  -3

 .جهة أررى
 . فجدام ال جة فه التعليم الج معه سواً  مم اعفراد أو مم نا ع ت اةجت ال -9
 .الج مع ت وصعواة ت جيجه  ريجهارتد ش امو  ت ر -1
 .هجر  قا ب الريف ج و المدم الته ت تضم الج مع ت -3
 .العم  على الستيع بعدم التواف  جوعً  وامً  ايم مررج ت الج مع ت وندر  سو   -5
واراااتال  هااارم ل تصاااعيد المااامهالت التعليمياااة المالوااااة: الراااتال  فاااه ساااو  العمااا  مااام جااا جايم -6

 .(311:  ها3313لالجال . )العم لة
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عاا د  ماا  يصاا  ب التوسااث بياار الماادرو  فااه التعلاايم التضاا ية ااا لجود  فياااوم الهتماا م مجصاااً   -7
و المساااتوي ت الهكيلاااة فتجااا  نيماااة القاااه دات فاااه علاااى الاااام دوم الاياااف فياااكداد عااادد الراااريجيم ذو 

 .سو  العم 
وجااتف عاام ذلااع اا لااة رريجااه الج معاا ت وججااص تقااغيلهم ور صااة ااايم المترصصاايم فااه اآلداب   

 .والعلوم اةجس جية
أم مقالة اا لة المتعلميم م  هه يل ج تف لرتد ش معد  الجمو الامه فاه عادد رريجاه الج معا ت   

 .رص العم  الته ت ت ال لمتعلميمعجل فه معد  جمو ف
 :ام  أم اا لة رريجه الج معة أا ر رارًا وأعصى  اًل مم اا لة رريجه ال  جو  لعد  أسا ب 

 .ارتد ش تالدة التعليم الج معه مج رجة ا لتعليم ال  جو  -3
 .امو  ت رريجه التعليم الج معه أعلى مم امو  ت رريجه التعليم ال  جو  -9
ص ارريجه التعلايم ال ا جو  مج رجاة اساو  العما  الرا ص ارريجاه التعلايم مروجة سو  العم  الر  -1

 .(392:  م3227ل ر مة .)الج معه
وأم التعليم الج معه م كا  فاه المملااة يعا جه مام نصاور ي او  دوم تلاياة ال تي جا ت التجموياة وعاكى 

ه الج معااا ت  يااا  ياااتم اساااتردام أسااا ليب التااادري  التجليدياااة فااا: مااام أهمهااا ل تلااع اعساااا ب يلاااى عاااد  عوامااا 
بداا   تلااع المهاا رات المعيجااة واله دفااة يلاااى ل العتماا د علااى  قااو اعذهاا م ا لمعاا رف والمعلوماا ت الا يداااة وا 

والساااب اآلراار هااو السااتج اة بياار الصاا ي ة ماام نااا  الج معاا ت للالااب ل تجميااة التداياار اةاااداعه الرااال 
عام يما جي تهاا  فتاا رت ارامجها  ونلات اد  تهاا   الجتما عه علاى التعلايم الجا معه  ياا  كادت أعاداد الااالب

جت جيته  فه مج   يجرا  اعا    العلمية  .(516 : ها3331الجرجهل  .)وا 
التعليم الج معه لسو  العم  وجد أجال توجاد عالناة متا دلاة اايم ناا ش التعلايم  مالدمةأم  عم مدى  

مجهمااا  الجدتااا ح علاااى اآلرااار  تدااارت علااى اااا ل الجاا معه مااام جهاااة واااايم ناااا ش اععماا   مااام جهاااة أرااارى
وهااذا يتالااب اعتماا د تاادااير فع لااة لتجويااة العالنااة ااايم الااارفيم لضاام م ججاا ح ااا  مجهماا  فااه ل والتعاا وم معاال
 .ت جي  أهدافل

وأم وانااث المهاا رات العلميااة المتااوفر  لاادى رريجااه الج معاا ت ووانااث التصاا   ااايم الج معاا ت وسااو   
 :تامم فه العم  اجا عيل الع م والر ص السعود 

  أم المه رات المتوفر  لدى الرريجيم ل تتواف  مث اايعة اععم   الته تجدمه  جه ت التوظياف فاه
 .الجا عيم الع م والر ص

 أم مستوى التص   ايم الج مع ت وايم جه ت التوظيف ليست ا لدع لية المالواة. 
  لهمعم   المجدمة عأم رريجه الج مع ت ا  جة يلى يع د  تدريب ليتماجوا مم الجي م ا. 

ااايم التعلاايم الجاا معه وسااو  العماا  ماام رااال  اجدتاا ح الج معاا ت  الدمااةوا لتاا له لاااد ماام ي اادا  م  
ل وذلاع الجقا   و ادات للتجساي  اةدار  والدجاه دارا  الج معا تل على ناا ش اععما   واةجتا ال فاه المجتماث

 .(331:  ها3333ل الجار ) .مية والر صةهدفه  كي د  ف علية التص   اجا ع ت العم  واةجت ال ال او 
 :القوى العاملة وسوق العمل 
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 :القوى العاملة السعودية -1
أم التجمياة القا ملة ل أدرات المملاة مجذ اداية دروله  فه المرا   التجموية النتص دية والجتم عياة 

وأجها  الهادف ل ا فاة المجا لت فهه اعسا   الاذ  تجاوم عليال التجمياة فاهل لاد أم تراك على التجمية الاقرية
كا  ذلاع أولات اهتم ماً  اهاذا الج جابل اعرير لجهود التجمياة ذاتها  فتوساعت فاه كيا د  أعاداد المجااوليم فاه ل وا 

الج مع ت السعودية رباة مجها  فاه تماايم الماواام مام المسا همة فاه تجدياذ اارامف التجمياة ساواً  فاه الجاا ش 
عا م ااا م أا اار جااذاً  للعم لاة السااعودية ايجماا  ظا  اعتماا د الجااا ش الراا ص يل أم الجااا ش الل العا م أو الراا ص

 .(33-31:  ها3331الجمرل .)على العم لة الوافد  اقا  أاار
 :خصا ص سوق العمل السعودي -2

يم الرتد ش الااير فه ييرادات الاالد الجداية وم  ترتب عليل مم معدلت جمو انتصا د  عا له أ ار 
وجعاا  لهااذا السااو  رصاا دص ل   السااعودية وعلااى تاويجهاا  الااديموبرافه والتجظيمااهعلااى هيالااة سااو  العماا

 :ومم أارك هذا الرص دص م  يلهل فريد  تميكه  عم ا ير مم أسوا  العم  فه الع لم
  وهاااه جسااااة مجردضاااة جااادًا عجاااد % ( 1159) اجردااا ت جسااااة الساااا م المسااا هميم فاااه ناااو  العمااا

 .مج رجته  ا لمع يير الدولية
  يا  نادرت رااة التجمياة الس دساة أم ل جساة مس همة اةج   السعودي ت فه سو  العم اجرد ت 

 .فجا% ( 559)  دود   فه ( ها 3332/3391)تاوم فه السجة اعرير  مم الراة لع م 
  ي  ججد أم الجوى الع ملة تتاوم مم فدتيمل  ج دية سو  العم  السعود : 
 .عم لة موااجة تقا  الجساة اعن _
 .وافد  تقا  اعا رية فه سو  العم  سواً  الع م أو الر ص عم لة_

تقاااا  ل مليااوم ع ماا (  759) الاا  يجماا له الجااوى الع ملااة المدجيااة فااه المملاااة ( هااا 3336) فدااه عاا م 
وتقاا  العم لاة ل مام اةجما له% ( 65)مليوم ع ما  أ  ما  يجارب مام (  3575) العم لة الوافد  ج و 

 هااا3332الساالا مل . )فجااا% ( 15)             أ  اجساااة تجاا ربل ع ماا مليااوم (  9535) الموااجااة 
 :537). 
 اغيااارا مااام أساااوا  ل أم ساااو  العمااا  الساااعود  سااايواجل صاااعوا ت فاااه اساااتيع ب رريجاااه الج معااا ت

العمااا  فاااه دو  مجلااا  التعااا وم الرليجاااه وهاااذا مااا  تقاااير يليااال تونعااا ت جماااو الجاااوى الع ملاااة الواجياااة 
ف لجاا ش ال اااومه فاه المملااة ناد وصاا  . ها ت النتصاا دية مام جهاة أرارىالمساتجالية مام جهاة والتوج

أما  الجاا ش الرا ص الاذ  يعاو  عليال فاه اساتيع ب ل يلى مر لة التقاث مم الراريجيم مجاذ عاد  ساجوات
 .الرريجيم لمتالا تل الدمةالرريجيم فلجل لكا  يعتجد اعدم م

 :البطالة
ويا اا  ل عماا  ورابااب فياالااا  ماام هااو ناا در علااى ال " : تعاارف مجظمااة العماا  الدوليااة الع ااا  ااجاال

 .(397:  ها3339ل كاه ) "ولام دوم جدوى لعجل ويجالل عجد مستوى اعجور الس دد
 :ومم هذا التعريف ججد أجل يراك على  ال ة جواجب ه مة وهه

 .أم يتوفر لدى ا لب العم  التعليم والتدريب والمه رات المج ساة للعم  -3
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 .مستمر  عم العم  ول يجدا أم ياوم فه   لة ا   -9
 .  ا ت مستوي ت اعجور ومج ساته  لا لب العم  فه   لت الرر   والجام   -1

 :أنواع البطالة
فايمام تصاجيده  اعتما دًا علاى أساا اه  ل تصجف الاا لة يلاى أجاواش عدياد  وذلاع وفجاً  عسا  مرتلداة

 .(97:  ها3316عجو ل .)أو على مدته  أو على اايعته 
ذا     :اعتمد على اايعة الاا لة فلجل يمام تجسيمه  يلىوا 
وهااه تعاار عاام وضاث يتاااد  فيال عاادد ل وهاه اعا اار قايوعً  فااه الادو  الج ميااة والعراياة :بطالعة مقنعععة -1

وهذا يعجه وجود عم لة كادد  س اه  مام مواناث العما  ل يام ر ل ااير مم العم لة يدو  ال  جة الدعلية للعم 
 .د  هذا الجوش عجدم  ياوم عدد اعيد  الع ملة فه جمو مستمروي ل فه  جم اةجت ال

 :  وهذا الجوش يمام تجسيمل يلى :بطالة ظاهرة -9
أ  مرتااة ا لدور  النتصا دية توساعً  واجام قاً   يا  تاجردت معادلت الاا لاة فاه مر لاة : اا لة دورية -أ

 .( 11: ها3332ل ويته لادر .)دث فه مر لة الاس دالتوسث وترت
تعااارف الاا لاااة ال تا اياااة ل علاااى أجهااا  تلاااع الاا لاااة التاااه ت اااد  اسااااب التاااججالت : اا لاااة ا تا اياااة -ب

المستمر  للع مليم ايم المجا ا  و المهام المرتلداةل و التاه تجقاا اسااب ججاص المعلوما ت لادى الاا   يم عام 
يجقاا   مراااك للمعلوماا ت و ا لتاا له فاالم . العماا ل و لاادى أصاا  ب اععماا   الااذيم تتااوافر لااديهم فاارص العماا 

مم قاجل أم يجل  مم مد  الا ا  عام العما ل و يتايح لألفاراد الاا   يم عام العما  الر صة ادرص التوظيف 
 . ( 59: ها  3391ل  عمر)  اد    أا رالمت  ة اسرعة و  فرصة الرتي ر ايم اةما جي ت

يالياااة ت اااد  فاااه النتصااا د وهاااه التاااه تصااايب جاااك ًا مااام ناااو  العمااا  اسااااب تغيااارات ه: اا لاااة هيالياااة -ال
 اااويته ل )               .الاااواجه فتجاااتف   لاااة مااام عااادم التوافااا  اااايم العمااا  وراااارات الاااا   يم عااام العمااا 

 (96: ها3332لادر
 :اآلثار المترتبة على مشكلة البطالة

ويجاتف عجها  تاا يرات متعادد  ل الاا لة هه ي دى المقاالت الته يتساب فه وجوده  عوام  مرتلداة 
 :وهه على الج و الت له.الج  ية النتص دية والسي سية والجتم عية والدرديةمم 

 : اآل  ر النتص دية
 يا  أم رأ  الما   الاقار  تتادهور ل هدر عهم ماورد مام ماوارد المجتماث أل وهاو الماوارد الاقارية 

 .يجت جيتل ويج  عمرا اةجت جه يم ا م ع االً 
  تف الجااومه فيجاا  الاادر  ويااجردت مسااتوى المعيقااة وتضااعف تاام ر الاا لااة علااى  جاام اةجتاا ال والجاا

 .الجو  الاقرية
 ذا ا م ا عم العم  مم المتعلمايم فالم عاا لتهم تعجاه هادر لماوارد المجتماث المرصصاة  لع الوموا 

: هاا3316عجاو ل .)لإلجد   على التعليم والتاه اا م مام المماام صارفه  علاى جواجاب أرارى تجموياة
31). 
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  يجد عدد اايار مام أفاراد المجتماث صاعواة فاه الاساب والعما  فالم اعضاهم ور صاة عجدم :اآل  ر السي سية
أاااو الجااورل  .)القااا ب المااتعلم يجاادفث ج ااو التااارف الدااار  الماام ر فااه السااتجرار السي سااه للمجتمااث والدولااة

 .(913:  م3223
 :اآل  ر الجتم عية والدردية

   الدجر وال رم م وتدجه جود  ال ي. 
 تمثالسرا على المج. 
 يم الاا لة واجرد ت جساة المق راة فه نو  العم  تعجه كي د  جساة اةع لة فه المجتمث. 
 نااااد تتااااا ر معاااادلت الجريمااااة اجرد ضااااً  وارتد عااااً  مااااث تجاااا نص وتكايااااد معاااادلت الاا لااااة.        ( 

 .(99: م3221مارل
  اعت المظ هر السلاية م   يدم م  المردرات وبيره. 

 :لكة العربية السعودية لرفا كفاءة الخريجين أهمية التدريب في المم
ترى التج ه ت ال دي ة فه اةدار  أم العجصر الاقر  أ د أهم مرتااكات التجمياة ل وتعتاار المملااة  

اتجمياة وتادريب الماوارد الاقارية عام ت هاذا التجا ا مام راال  الهتما م العراية الساعودية مام الادو  التاه تاجا
 .اومية واعهليةاري  ممسس ت التدريب ال 

وي ظااى التاادريب فااه المملاااة العرايااة السااعودية ااهميااة ا لغااة وذلااع ا عتااا را أ ااد الوساا د  الرديسااية  
ى تجميااة وتاااوير فااه ت جياا  تجميااة المااوارد الاقاارية ل وتعتااار المملاااة ماام الاادو  التااه اهتماات و رصاات علاا

فجاد رااكت ل مام ضامم سي ساته  الرديساية ولجاد اهتمات جمياث رااا التجمياة ا لتادريب وجعلتاموارده  الاقرية 
علاااى تجمياااة الجاااوى الاقاااريةل "هاااا 3392/3311 -هاااا 3395/3396اعهاااداف الع ماااة لرااااة التجمياااة ال  مجاااة 

ورفاااث اد  تهااا ل وكيااا د  مقااا راته ل لتلاياااة متالاااا ت النتصااا د الاااواجه وكيااا د  مسااا همة الجاااا ش الرااا ص فاااه 
 .التجمية النتص دية والجتم عية

ساا  اةسااتراتيجية لراااة التجميااة ال  مجااة علااى كياا د  مساا همة الجااوى الع ملااة الواجيااة فااه وراااكت اع
الجا ع ت التجمويةل والهتم م اتاهيله  وتدرياه  لت سايم يجت جيتها  ورفاث ادا    أدادها ل والساتمرار فاه ي اال  

ج صااااره ل والهتماااا م تاااااوير مجظومااااة التعلاااايم والتاااادريب اجميااااث عة الواجيااااة م اااا  العم لااااة الوافااااد  و العم لاااا
امررج تهااا ل امااا  يلااااه ا تي جاااا ت المجتمااااث المتغيااار ل وساااو  العمااا ل ومتالاااا ت التجمياااةل ويواااااب المعااا رف 
والتججياا ت ال دي ااةل مااث الهتماا م ا ل ج فااة وجقااره  اااذلع السااتمرار فااه الهتماا م اتهيدااة المجاا   المالداام لكياا د  

رااااااااة التجمياااااااة :وكار  التراااااااايا  " )والجتم عياااااااة مسااااااا همة الجاااااااا ش الرااااااا ص فاااااااه التجمياااااااة النتصااااااا دية
فععي الو عع   خصوصععا  العربيععة السعععودية وتععزداد الحاجععة للتععدريب فععي المملكععة  (.311:  هااا3395ال  مجااة

 :وهه الحاضر وذلك لعدة جوانب مهمة
 .لتوظيف العم لة الواجية وتدعي  ارامف وراا السعود  فه الجا ش الر ص-3
علاااى العم لاااة الوافاااد  الج قاااك عااام عااادم موااااااة الجاااوى الع ملاااة الم لياااة لكيااا د   اعتمااا د النتصااا د الاااواجه-9

ألاف ع ما  ( 355)الالب الاله عليه   يا  تجادر فجاو  الججساية اايم العم لاة الوافاد  والعم لاة الواجياة اج او 
 .ها3391/3393وافد لا  ألف مم العم لة الواجية ع م 
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لسااعود   ياا  تقااير الاي جاا ت الرساامية الماجيااة علااى جقاارات ظهااور معاادلت اا لاااة ااايم أوساا ا القااا ب ا-1
 .ها 3391مم يجم له نو  العم  الواجية ع م %( 257)الجوى العا ملة يلى أم جساة الاا لة تجدر اج و 

رااتاللت الهياليااة والمهجيااة فااه سااو  العماا  ويعاسااه  عاادم وجااود تج سااب ااايم اعاات مررجاا ت جظاام ةا-3
عماا  الذلااع السااو ل ا ةضاا فة يلااى عاادم التج سااب ااايم تالعاا ت الااا   يم عاام  التعلاايم والتاادريب وا تي جاا ت

 .واعوض ش الس دد  فه سو  العم  ر صة فيم  يتعل  اجوعية الوظ دف المعروضة وقرواه 
ضااعف مقاا راة الماارأ  فااه الجقاا ا النتصاا د ل  ياا  تجاادر معااد  مقاا راة اةجاا   فااه نااو  العماا  اج ااو -5
وتعااكى م دوديااة الجقااا ا النتصاا د  للماارأ ل ادرجاااة . للاااذاور%( 61563)و ا لمج رجااة مااث ج اا%( 31595)

 .(96:  ها3336مجل  الجوى الع ملة ل  ) .ااير ل يلى ضي  مج لت العم  المت  ة له 
لااذلع فجااد اهتماات المملاااة ا لتاادريب ورصاادت لاال المااا ل  الضاارمة لتجديااذ ارامجاال التدريايااة وأجقااات 

لالي ت التججية ام  كادت مس همة الجاا ش الرا ص فاه عملياة التادريب مام راال  الدولة الا ير مم المع هد وا
مع هد ومرااك التدريب اعهلية وذلع لت جي  متالاا ت ساو  العما ل ولتساهي  توظياف الماوااجيم الساعودييم 

وتاااا ري  ( 317)صاااادر ناااارار مجلاااا  الااااوكرا  رناااام  وتاااادرياهم وتقااااجيعهم علااااى العماااا  فااااه الجااااا ش الراااا ص
صااجدو   هاا ا لموافجااة علاى يجقا  5/5/3393وتا ري   39/م ا والمرساوم الملااه الاااريم رنامها92/3/3393

الماا له ويم لاال ردااي  و   ا ريااةل ويتمتااث ا لسااتجال  اةدار تاااوم لاال القرصااية العت ةالمااوارد الاقااري لتجميااة
م يجقااى  ساااي  مكاولااة جقاا ال أ رديسااه فااه مديجااة الرياا ت ل وللصااجدو  فااهمجلاا  يدارتاال وياااوم مراااكا ال

 :فروعً  أو يعيم واال  فه مدم أررى ل ويرتص الصجدو 
  الر ص فه الجا ش  تجديم اةع ج ت مم أج  تاهي  الجوى الع ملة الواجية وتدرياه  وتوظيده . 
  المقاا راة فااه تااا ليف تاهياا  الجااوى الع ملااة الواجيااة وتاادرياه  علااى وظاا دف الجااا ش الراا ص وي اادد

ا المقا راة وتادفث الجسااة المتاجياة مام نااا  صا  ب العما  المساتديد مجل  يدار  الصجدو  جسااة هاذ
 . مم تاهي  المتدرب

 وااذلع مام  وتدرياال  ت م  جساة مم راتب مم ياتم توظيدال فاه مجقالت الجاا ش الرا ص اعاد تاهيلال
المتاجيااة ماام  الجساااة جسااي  مااث الصااجدو  وياادفث صاا  ب العماا  يااتم توظيداال فااه هااذا المجقاالت ا لت

مجلا  اةدار  اوضاث  ويجاوم  وم ت ما  الصاجدو  لهاذا الجسااة لدتار  ل تكياد عام ساجتيمالراتاب وياا
 .القروا الالكمة لصرفه 

 وا  اللهام م اا    دعام تمويا  ااارامف ميداجياة ومقاا ريث ورااا ودراساا ت تهادف لتوظيااف الساعودييم
 .العم لة الوافد 

  المملاااة  تمساا  فااه  ة التااهتجااديم نااروت لمجقاالت تاهياا  وتاادريب الجااوى الع ملااة الواجيااة الر صاا
  عليه  ةدر   اعس ليب ال دي ة أووالمجقلت الج دمة اغرت توسعة جق اه  

 الع ملاااة  وتوظياااف الجاااوى لجاااة ااجقااااتل فاااه مجااا   تاهيااا  وتااادريب الجيااا م اااا لا و  والدراسااا ت المتع
 .)وتاادرياه يااة الواج الجااوى الع ملااة  الواجيااة واااذلع تجااديم المقااور  الدجيااة واةداريااة لمجقاالت تاهياا 

 .(312 : ها3395ل ار  الترايالراة التجمية ال  مجةوك 
 :التدريب الحكومي
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اقا  ااير و أجقاات مام أجا  ذلاع الممسسا ت  اهتمت الدولة اتجمية وتاهي  الجوى الاقرية الواجية 
 :ال اومية الته تراا وتقرف على الارامف التعليمية والتدرياية وهه

 .مةمعهد اةدار  الع : أولً 
هااا اهيدااة 93/31/3191وتاا ري  ( 21) أجقااك معهااد اةدار  الع مااة اموجااب المرسااوم الملاااه رناام  

عاااادادهم علمًياااا  لت ماااا    اوميااااة مسااااتجلة ذات قرصااااية اعتا ريااااة ل اهاااادف رفااااث اداااا    مااااوظده الدولااااة وا 
النتصااا د مسااادولي تهم ومم رساااة صاااال ي تهم علاااى ج اااو يادااا  الرتجااا   امساااتوى اةدار  ويااادعم نواعاااد تجمياااة 

عااااا   المقااااور  فااااه  الااااواجه ل اماااا  يرااااتص المعهااااد ا لمساااا همة فااااه التجظاااايم اةدار  لااااإلدار  ال اوميااااة وا 
المقااااالت اةدارياااة التاااه تعرضاااه  عليااال الاااوكارات واعجهاااك  ال اومياااة ل والا اااو  المتعلجاااة اقااادوم اةدار  
 وتو ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروااا ال ج فيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه مجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اةدار  الع مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

(http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx. ) 
 :الجق ا ت الرديسة

 الستق رات. 9      (نا  الردمة –أ ج   الردمة ) التدريب  .3
 التو ي  اةدار . 3                               الا و  اةدارية .1

اماا   اارص المعهااد علااى أم تقاام  جقاا ا تل الماارأ  الع ملااة فااه الجااا عيم ال اااومه واعهلااه فاجقااا 
هااا وذلااع اهاادف تدعياا  دور الماارأ  فااه التجميااة القاا ملة التااه تقااهده  3311لداارش الجسااو  لاال ا لرياا ت عاا م ا

الااالدل ويعتاار المعهااد الجهاة المراكياة المساادولة عام جقا ا التاادريب اةدار  فاه المملااة ل  ياا  يرتااك فااه 
 :ىارامجل التدرياية على السي س ت الع مة للتدريب فه المملاة الته تهدف يل

يعداد الموظف ليتولى مراًكا وظيدًي  ق بًرا أو مقغوًل امتع ند مم الر رال وي ت ال قاغلل يلاى يعاداد  .3
 .أو تدريب ر ص

رفااث مسااتوى اعدا  لاادى المااوظديم أو ت ساايم وتاااوير الايدااة اةداريااة فااه اعجهااك  ال اوميااةل عاام  .9
 .اري  ت سيم جظم وأس ليب العم  فيه 

 .وب متاور فه العم  واستعم   آلية فع لةتهيدة الموظديم ةتا ش أسل .1
يعااا د  تااادريب أو يعاااداد مااام ياااراد تاااوجيههم ج اااو جهااا ت عمااا  جدياااد  جتيجاااة لظاااروف العمااا  أو  .3

 .الموظديم
 :يججسم جق ا التدريب فه المعهد يلى جوعيم أس سييم هم      

 (.تاهي  المتدرب لقغ  الوظيدة)د  التدريب اةعدا .3
 .(ر مه رات وندرات الموظفتاوي)التدريب أ ج   الردمة  .9

 :ووف  هذيم الاعديم يمام تصجيف الارامف التدرياية الته يجدمه  المعهد يلى  
الااارامف التدريايااة أ جاا   الردمااة وتهاادف يلااى تجميااة ناادرات العاا مليم فااه اعجهااك  ال اوميااة وتاااوير  - أ

 .مه راتهم
جوياااة الع ماااة والج معياااة لاللت ااا   وتهااادف ةعاااداد وتاهيااا   ملاااة ال  ( التاهيلياااة)الاااارامف اةعدادياااة  - ب

 .ا لجا ش الع م أو الجا ش الر ص
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ال لجااا ت التاايجياااة والجااادوات وهاااه عاااا ر  عااام مجتااادي ت للجيااا دات اةدارياااة العليااا  تهااادف يلاااى تجمياااة  - ت
 .وتاوير مه راتهم

لتلاياااة ا تي جااا ت  الاااارامف الر صاااة هاااه اااارامف تدرياياااة و يعدادياااة ر صاااة تجااادم لجهااا ت معيجاااة وذلاااع -  
  (.(http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx .تدرياية ر صة

 .الممسسة الع مة للتعليم الدجه والتدريب المهجه:   جي ً 
 11/رناام م     أجقاادت الممسسااة الع مااة للتعلاايم الدجااه والتاادريب المهجااه وفاا  اعماار الساا مه الاااريم  

ب ماااام وكار  العماااا  والقااااموم الجتم عيااااة هااااا و تضاااامم المرسااااوم ججاااا  مرااااااك التاااادري31/9/3311وتاااا ري  
الع مااة للتعلاايم الدجااه والتاادريب  الممسسااة    والجهاا ت اعراارى يلااى ترايااة والتعلاايموالمع هااد الدجيااة ماام وكار  ال

ل وأصااا ت اااذلع ذات قرصااية اعتا ريااة مسااتجلة تجااوم اتجديااذ الراااا والااارامف الموضااوعة لتاااوير  المهجااه
 :  ت ليةالجوى الع ملة فه المج لت ال

  ا  م  يتص  ا لتعليم الدجه فه مج لتل المرتلدة ا لصج عة والكراعة والتج ر. 
  ا  م  يتص  ا لتدريب المهجه امرتلف أقا لل ومساتوي تل م ا  التادريب المهجاه للراقاديم والتادريب

التمهياااد  واةعاااداد المهجاااه والتااادريب علاااى رأ  العمااا  وبيااار ذلاااع مااام مجااا لت التااادريب المهجاااه 
 .   دجهوال

 يجرا  الا و  والدراس ت المهجية لتاوير اعدا  والاد ية اةجت جية للجوى الع ملة الواجية. 
ف التااه يجااب ت جيجهاا  ل اعهاادا ونااد وضااعت الممسسااة الع مااة للتعلاايم الدجااه والتاادريب المهجااه عااددا ماام

 :وهه ا لت له
 صااااج عية والتج ريااااة والكراعيااااة يعااااداد الداااارد الااااالكم للجياااا م ا لجقاااا ا ت المالواااااة فااااه المجاااا لت ال

الممسسا ت الع ماة أو  والردم ت الته تس هم فه رفث النتص د الواجه سوا  أا م ذلاع ا لعما  فاه
  . الوكارات أو القرا ت اعهلية أو فه العم  ال ر

  الرفيااث  واةيماا م  تكوياد الداارد ا ل ج فاة اةسااالمية وال ج فااة الع ماة اللتاايم تساا هم م فاه تاااويم الرلاا
 .المرتلدة لجو  والمجدر  على التد هم والتدايرل والتايف مث الايد تا

 التااور الساريث  تاميم ن عد  علمية عريضة للعم لة الدجية ليصاح مام الساه  أم يتجا وب الدارد ماث
 .فه التاجولوجي  والعلوم التججية

 ج تال العجلياة يما فاتح المجا   أما م اا  راباب لاتعلم مهجاة أو مواصالة تدرياال عنصاى ما  تسامح اال 
 .والجسمية ل وهذا م  يسمى اسلم التدريب المدتوح

  ت دي  معلوم تهم المهجية ا ستمرارتاوير مه رات الدجييم و.  
 التاايد على ارامة العم  اليدو  والمهجه ودورهم  فه اكده ر المجتمث. 
 المهجاه فاه  ريبالمسا همة فاه ييجا ف الهجار  الدارلياة يلاى المادم الااارى ل وذلاع اجقار مراااك التاد

 ( http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx .)جميث مج ا  المملاة
 :إستراتيجية تنفيذ تلك األهداف 
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 والدجياة فاه الجا عا ت المرتلداة  يعداد وتادريب الماواام الساعود  للجيا م ا ععما   المهجياة وال رفياة
فاه العما  ال ار لادى القارا ت أو العما   ساوا ( الصاج عية والكراعياة والتج رياة والرادم ت الع ماة)

والتاادريب داراا  الالياا ت والمع هااد والمرااااك ومااة والجااا ش العاا م ل هااذا يلااى ج جااب التعلاايم فااه ال ا
الدجياايم والمهجياايم علااى رأ  العماا  ةاساا اهم المعاا رف  والسااعه لمواصاالة تاااوير ورفااث مسااتوى

 .ر رجه اة أو لتاجولوجي  سوا  دار  المملوا المتاور  فه مج   العلوم
 اتاوجيههم وتادرياهم فاه اارامف  لام يواصالوا تعلايمهم اعاا ديمهفعيم الذيم لي السعه لتهيدة اعمييم وا

و مم رسااة العماا  والميااو  لمواصاالة تعلاايمهم أ مرصصااة صااا  ية ومساا دية وفجاا  للساام والجاادرات
 .الدجه

 يعداد الاوادر السعودية الدجية مم المدرسيم والمدرايم. 
 العم  الدجه ا لمملاة ست م ر فه التعليم لتاوير هيا  المه ر  لتوسيث ن عد توجيل ال. 
  مااث أجهااك  التاهياا  الاقاار   ييجاا د هيااا  تعليمااه ذ  ساالم مو ااد لتاادعيم العم لااة الدجيااة ا لتجسااي

 . واللججة الوكارية للجوى الع ملة
 ك  المعجيااة وذلااع امااردود اعجهاا دعام عملياا ت التوجياال المهجااه ال ا ر  الااوعه الدجااه والمهجااه اواسااة

 .اعهداف المرجو  ة مم الج  يتيم الدجية والتدرياية لت جي أفض  لردم ت الممسس
  الهتم م ا لا و  والدراس ت لمع لجة مقاالت العم لة الدجية فه ضو  ا تي جا ت ساو  العما. ( 

http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx.) 
 :بطالةتجارب الدول في الحد من ال

 :النموذج التونسي للحد من البطالة
اعتماادت يسااتراتيجية تااوج  لل ااد ماام الاا لااة علااى الاعااد التضاا مجه التاااوعه تسااتدعه مساا همة جميااث      

هيد ت مس عد  التقغي  والجمعيا تل ومسا همة القاريع الجتما عه مما  أدى يلاى اجردا ت معاد   ل الهيد ت
و ساب ي صا دي ت المعهاد الاواجه  م3222فاه  %  3552 جت اعد م  ام  9119فه  % 33الاا لة يلى 

ع ااا  عاام  323935أ  ماا  يعاا د   % 31فاا م جساااة الاا لااة تجاادر ب م 9131 لعاا مالتوجسااه لإل صاا   
 .%9151  م جساة 9112 ع م العم  وترتدث الجساة لدى   مله القه دات العلي  فالغت فه

الادور الم اور  فاه يساتراتيجية التقاغي  فاه تاوج  ولجد لعات الوا لة الواجياة للقاغ  والعما  ال ار  
ماام ااايم الهيداا ت والممسساا ت اعراارى والتااه تتلجااى الااا ت العماا  وا تي جاا ت الممسساا ت ماام العماا   اماا  
تعم  على تجديذ اارامف تجقايا وتسايير ساو  العما  اواسااة جظا م يعالماه متااور يما  اا  مصا ل ه لام  

ى رلاا  الممسساا ت الصااغير  الممولااة اماا  يساامى ااا لجروت الصااغير  توجهاات يسااتراتيجية ال ااد ماام الاا لااة يلاا
يلااى ج جااب اعتم دهاا  علااى المااوارد الاقاارية ماام رااال  التاااويم المهجااه للقااا ب وأججااكت عااد  اتد نياا ت مااث 

م  9112ملياوم فاه ساجة  1593ا ليد الع ملة وند وص  عادد الجقا ا ت المقاغولة    د اعورواه لتكويداالت
ف جقاا ا مقااغو  سااجوي  وهااو تاااور مل ااوظ ألاا 71م اماا  يعاا د   3222 عاا مليااوم فااه م 9539 ياا  ا جاات 

 . ألف مجصب مقغو  سجوي  55مج رجة ا لسجوات الس اجة  ي  ا م 
 (91: م9139ررر   ورتيم ل ) :وارتاكت يستراتيجية توج  على عد  عج صر لل د مم الاا لة أهمه  
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 : وتم ذلع عار عد  يجرا ات جذار أهمه  : ظ دف الجددكي د  ندر  النتص د التوجسه على رل  الو  -3
كيااا د  جسااااة الجماااو عاااار السااات م ر فاااه مرتلاااف المجااا لت ور صاااة مااام اااارف الراااواص والسااات م ر  -

 .الع لية اعججاه فه المق ريث ذات التقغيلية
الصاا ةل ل    توجياال الساات م رات ج ااو رلاا  الجيمااة المضاا فة امقاا ريث التاجولوجياا ل التصاا   واةعااالم -

 .السي  ةل الجج ل اللوجستيع وبيره 
 .استغال  فرص العم  ا لر رال وذلع امد الدو  اعورواية مث ي دا  ديج ماية تع وم تججه -
 :التاويم لسد   جي ت النتص د التوجسه الامية والجوعية -9
 .توجيل القا ب ج و التاويم المهجه والتججه -
 .لمهجه المترصصكي د   جم تاويم   مله قه د  الم ستر ا -
 : تمت صي بة سي سة التقغي  على الج و الت له : يع د  صي بة سي سة التقغي  -1
 .تجميث ارامف التقغي  وتسهي  اةجرا ات -
التااويم مام اارف الدولاة )ي دا  تج بم ايم   جي ت الممسس ت وارامف التاويم الته تتاد  اه  الدولاة  -

 (.مم اج  الممسس ت
 .ا لجساة ل  مله القه دات العلي رفث عالوات التاويم  -
 .يعا   صال ي ت ااار للمج ل  الجهوية فه تجديذ ارامف التقغي  فه يا ر عجد الارامف السجوية -
 . ي دا  ارج مف تقغيله ر ص ا  مله القه دات العلي  الذيم يع جوم الاا لة مم مد  اويلة -
ت ادي  مصا لح ماتاب التقاغي  وتجارياهم مام اا لاه العما  والممسسا ت و فاه هاذا اةاا ر تام اسااتردام  -

 .ما تب تقغي  متججلة ا لجساة للمج ا  الغير مغا   اما تب
 .تاجه الجود  فه ما تب التقغي  -
 .تهم لمق ريعهم المهجيةامس عد  ا لاه العم  فه ضاا تصور  -
 .   عم العم  وايدية تجديم السير  الذاتيةتاويم ا لاه العم  فه تججي ت الا -
 .ت ضير ا لاه العم  لالرتا رات ومج االت التوظيف -
 .اير مق ريعهم لمد  سجتيمامواااة أص  ب المق ريث فه مر لة الجاال  وت -
 .مس عد  الممسس ت الته تع جه مم صعوا ت انتص دية اهدف الم  فظة على مج صب القغ  -
 .  ا لجساة للمهم والاد  اتتقريص ا تي ج ت سو  العم -

ا جاات تهاادف يلااى كياا د  ناادر  النتصاا د التوجسااه علااى رلاا   م3293رباام أم يسااتراتيجية تااوج  مجااذ        
 .الوظ دفل يل أم كي د  رل  الوظ دف اجية متذاذاة

 :النموذج الماليزي للحد من البطالة
جكيار  لتماجات الدولاة أم تاجظم يلاى م ليكي  دولة تجث فه ججوب قر  أسي  وهه عا ر  عام قاال       

ل  وربااام اعكماااة م  9191رااااب الجماااور اعسااايوية وتاماااح الياااوم أم تلت ااا  ارااااب الااادو  الصاااج عية ا لاااو  
يل أم النتصا د الما ليك  لام يتاا ر اها  وذلاع لرتدا ش ا تيا اه الججاد اعججااه  م3227الم لية اعسايوية عا م 
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رااص ال ااد ماام الاا لااة ف تجهاات م ليكيااة يلااى يسااتراتيجية ما ف ااة الدجاار ونلااة المديوجيااة الر رجيااةل أماا  فيماا  ي
 .(95: م9139ررر   ورتيمل(.)مع لجة يجس جية اجتم عية)  الذ  يمد  يلى ال د مم الاا لة

مم  لقع فيل أم هج ع عالنة وايد  ايم الدجر والاا لاةل فها  ال اد مام الاا لاة يامد  يلاى ال اد مام 
رير الاجااع الاادوله  ااو  الدجاار تماااد أم مقااالة الدجاار ليساات دادماا  مقااالة اا لااة فجااد الدجاار؟ لااي  دادماا ل فتجاا 

فرااال  عقااريم سااجة ت ولاات م ليكياا   .الع ماا  فجياارا يذا ا جاات اعجااور مجردضااة والجاادر  القاارادية متدجيااة ياااوم
ج عية ماام دولااة كراعيااة تعتمااد علااى يجتاا ال وتصاادير المااواد اعوليااةل ر صااة الجصاادير والمااا ال يلااى دولااة صاا

ومااام اجااا   مااام الجااا تف الم لاااه اةجمااا لهل% 21متجدماااة يسااا هم ناااا عه الصاااج عة والرااادم ت فيهااا  اج اااو 
 :ما ف ة الدجر أندمت م ليكي  على الارامف الت لية 

يجادم هادا الارجا مف فرصا  جدياد  للعما  المولاد للادر  ا لجسااة للدجارا ل :  ارج مف التجمية لألسر اعقد فجارا -3
الموجهااة للمجاا ا  الدجياار  ذات اعولويااة اهاادف ت ساايم جوعيااة ال ياا  ل فجاا م الارجاا مف الجقاا    وكياا د  الراادم ت

العديد مم المس ام اتالدة نليلة وترميم وتاهي  المس ام الج دماة وت سايم اج دها  وظاروف الساام فيها  اتاوفير 
 .ردم ت المي ا والاهرا   والصرف الص ه وتجديم مس عدات ما قر  للدجرا 

الجقااا    يص اراااتاللت التاااواكم اااايم الجا عااا ت وم  رااااة اااا  أقاااا   التميياااك والداااوار  الجتم عياااةتجلااا -9
ارج مف تماويله يجادم نروضا  اادوم فواداد للساا م اعصالييم ماث فتارات سام ح تصا  يلاى أرااث ساجوات ويماام 

 .للدجرا  أم يست مروا جك ا مم هذا اعموا  فه قرا  اعسهم
 ليكيااا  وهاااو ارجااا مف بيااار  ااااومه تجداااذا مجموعاااة مااام المجظمااا ت الواجياااة مااام رتيااا ر مأارجااا مف أم جاااة  -1

ري  اعساار اعقااد فجاارا اتجااديم الدجاار الماادنث عاام ارياا  كياا د  ماادا مرتلااف الولياا ت ويهاادف يلااى التجلياا  ماام
نروت ادوم فوادد للدجرا  ام  تجدم ال اومة نروضا  اادوم فواداد للارجا مف مام اجا  تمويا  مقاروع تل للدجارا  

 .ه مج   الكراعة و المقروع ت اععم   الصغير ف
اتجااديم يع جااة قااهرية مااجح يع جاا ت م ليااة لألفااراد واعساار مااجح اةع جاا ت الم ليااة للدجاارا  ن ماات ال اومااة ا -3

أ  م  يع د  عقر  آلف يلى عقريم ألف ديج را جكادار  قاهري  لاا  مام يعاو  $   961و 311تتراوح ايم 
وتجمية الجق ا ت المجتجة ر صاة فاه الج جاب    م  اساب اةع نة أو القيرورةأسر  وهو بير ن در عم الع

 .الكراعه والصج ع ت الصغير  والمتوساة
امااا  أسسااات   تجاااديم ناااروت اااادوم فواداااد لقااارا  المسااا ام نليلاااة التالداااة للدجااارا  فاااه المجااا ا  ال ضااارية -5

ل اماااا  ن ماااات ال اومااااة اتجااااديم الاااادعم ال اومااااة صااااجدون  لاااادعم الدجاااارا  المتااااا ريم ااكمااااة العمااااالت اعساااايوية
 .     للمقروع ت الجتم عية الموجهة لتاوير الريف واعجقاة الكراعية الر صة ا لدجرا 

تااوفير مرافاا  الاجيااة اعس سااية الجتم عيااة والنتصاا دية فااه المجاا ا  الج ديااة الدجياار  اماا  فااه ذلااع مرافاا   -6
والرااادم ت الصاااا ية والاهرا ديااااة ون ماااات اتوساااايث ن عااااد   الججااا  والتصاااا لت الساااالاية والالساااالاية والماااادار 

التااه ااادأت فااه م  9191الراادم ت اعس سااية فااه المجاا ا  الساااجية الدجياار  فااه الماادم فااه يااا ر يسااتراتيجية
 .فه عهد ردي  الوكرا  مه تير م مد م3293

ماة الدرصاة للجاا ش الرا ص تدعيم اعدوية الته يستهلاه  الدجرا  واعدوية المججذ  لل ي  ل ام  يت  اة ال او -7
 .لدتح المرااك الص ية والعي دات الر صة
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  :ام  اهتمت م ليكي  الجق   م  يسمى امج ا  الجمو النتص د  وهه رم  مج ا 
 .اساجدر م ليكي  فه ججوب ولية جوهر -
 .  المجاجة النتص دية القم لية -
 .مجاجة الس    القرنه النتص دية -
 .ةمجاجة صا ح التجمي -
 .    مجاجة س راواع للا نة المتجدد  -
أم  الرتي ر الصج عه ف عتمدت التججي ت الع لية والاج   على المعرفاة والصاج ع ت ذات الا  فاة فاه  

مام يجما له صا درات الالاد فاه  %71رأ  الم   مم  أدى أم تقا  الاض دث الصاج عية المصادر  أا ار مام 
 تية والاجية التج ريةل أما  ناا ش الرادم ت فجاد عارف جماو مل وظا  ام  عملت على تاوير الاجية الت م9119
 .(11-92:م9139ررر   ورتيمل) .م9119فه  % 752وص  

 :التجربة الجزا رية للحد من البطالة
 % 37ا جات الجسااة  م3297لجد عرفت الجكادر ارتد ع    دا فه جساة الاا لة مجذ ال م جيج ت فداه  

وذلاااع اعاااد تراجاااث السااات م رات وعجاااك الممسسااا ت النتصااا دية  م3222 فاااه % 11 ااام ارتدعااات يلاااى  ااادود 
فتجلصاات فاارص العماا  المت  ااة ونااد أدى مراااا يعاا د  الهيالااة يلااى بلاا  الا ياار ماام الممسساا ت وتسااريح 

 31 اام تراجعات يلااى  % 11جسااة  م3222العما   وا جات جسااب الاا لاة فاه تكايااد يلاى أم وصالت فااه ساجة 
 .م 9131فه  %

 :لجكادر لل د مم الاا لة استراتيجية ا
 :أم يستراتيجية ال د مم الاا لة فه الجكادر ارتاكت على عد  أاع د 
الماااا در  ال ااار  لرلااا  الممسسااا ت الصاااغير  والمتج هياااة الصاااغر اااادعم مااام الوا لاااة الواجياااة لااادعم تقاااغي   -3

 . القا ب
لجهاااوت ا لسااات م ر المجاااتف والمولاااد تجاااديم الت دياااكات الجا دياااة وقاااال الجا دياااة  واةجااارا ات الج جوجياااة  ل -9

 .لمجصب القغ 
جج ااا ت العماا  ل أصاا  ب الممسساا ت النتصاا دية أو ماا  يساامى اارااا ب )مساا همة القاارا   الجتماا عييم  -1

ويماام  .  القارا   الجتما عييماال تتم يعداد والمصا دنة علاى سي ساة التقاغي  امسا همة (العم ل ال اومة 
 : الهة فه م  ال ال ي أم جذار أهم اجج كات

يجق   الصجدو  الواجه للتاميم على الاا لة لت م  تاع ت تااي  مرااا يعا د  الهيالاة وذلاع ا لتادا   -  
 .   ا لعم   المسر يم عسا ب انتص دية لمد   ال  سجواتل ليتم يع د  يدم جهم

صااااااااااااااااالح الوا لااااااااااااااااة الواجيااااااااااااااااة للتقااااااااااااااااغي  -   . المصاااااااااااااااا دنة علااااااااااااااااى مراااااااااااااااااا يعاااااااااااااااا د  تاهياااااااااااااااا  وا 
 .   على يارام عجد انتص د  واجتم عه يرمه يلى تججيد جهود ا  اعاراف   التد - 
 .يع د  تاهي  التقريث الجكادر  للعم  اوضث ن جوم للعم  مستمد مم اتد ني ت المجظمة الدولية للعم  - 
 .يجق   المرصد الواجه للتقغي  وما ف ة الدجر -  
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ااير لتصا  يلاى اجياة للتقاغي  مام راال  رفاث جسااة التاسو  العم  اتاهي  الوا لاة الو  وعصرجةت سيم  -3
عا د  تاهيا  و  استردام قاااة الجترجاتو  للعوم الوا د وتوفير الاد  ات اواساة التاويم ع ا  511ان  مم  ا 

 .مديري ت التقغي  ا لولي ت
 :وضث أجهك  للتجسي  م  ايم الجا ع ت -5
 .  الجا ع ت المعجيةلججة واجية للتقغي  يرأسه  ردي  ال اومة وتضم وكرا -
علاى مساتوى الوليا ت  دلججة نا عية مقاتراة لترنياة التقاغي  يرأساه  الاوكير المالاف ا لتقاغي  ذات امتادا -

 .ارد سة الوالهل ام  تم وضث  آلي ت مت اعة وتسيير سو  العم  ومراناته  وتجييمه 
 :على  ترنية تقغي  القا ب واعتمدت السي سة الجديد  لترنية تقغي  القا ب -6
 .دعم ترنية التقغي  الماجور -
 .دعم تجمية المج ولة -
 .يجق   جه ك المس عد  على اةدم ال المهجه   -

 :ويتاوم ويتضمم هذا الجه ك  ال ة عجود يدم ال 
الااور الجصااير المادى والاااور الاوياا  )عجاود يدماا ال  ا مله القااه دات موجهاة لرريجااه التعلايم العاا له  -

 . رريجه الممسس ت الواجية للتاويم المهجه واذا التججييم الس ميم( المدى
عجود اةدم ال المهجاه موجهاة للقاا ب اا لاه العما  عو  مار  رريجاه الااور ال ا جو  لمجظوماة التراياة  -

      . ً مهيجيً  الواجية ومرااك التاويم المهجه  أو الذيم ت اعوا تاويج
:  م9133مامتمر العما  العرااه ل ) . يدم ال موجهة لا لاه القغ  ادوم تااويم ول تاهيا/ عجود تاويم -

96-97.) 
 :الموارد البشرية للحد من البطالةتجربة المملكة العربية السعودية متمثلة في صندوق تنمية 

اتا ري  ( 317)ج   يجقا   صاجدو  تجمياة الماوارد الاقارية اموجاب نارار مجلا  الاوكرا  الماونر رنام  
اقرصايتل العتا رياة المساتجلة هاا 5/5/3393اتا ري  ( 39/م)يم رنام ها والمرساوم الملااه الاار 92/3/3393

يداريً  وم ليً ل جتيجاة رمياة واضا ة لهادف ساعود  يساتراتيجه يقاا  الوصاو  يليال ت اديً  بيار مسااو ل وهاو 
تاااوايم الوظااا دف فاااه الجاااا ش الرااا صل فجااا   يجقااا ما اا اااد اآلليااا ت الد علاااة للمسااا همة فاااه تاااوفير الااااوادر 

م والمدراة تدرياً  جيدًا مم القا ب الواجه مام الججسايم  تاى يااوم فاه مساتوى نااو  السعودية الممهلة ا لعل
ذلاااع الت اااد  وي جااا  الوصاااو  يلاااى الهااادف اةساااتراتيجه الاااذ  ساااوف يعاااود علاااى الاااوام ادواداااد اجتم عياااةل 

ف وأمجيةل وانتص ديةل وذلع اتمايم القا ب السعود  مم اماتالع المعا رف والمها رات الالكماة لقاغ  الوظا د
ويهدف الصجدو  يلى دعام جهاود  ل فه الجا ش الر ص مم  سيجتف عجل آ  رَا ايج اية على النتص د الواجه

 :تاهي  الجوى الع ملة الواجية وتوظيده  فه الجا ش الر ص ولل فه ساي  ت جي  أهدافل الجي م ام  يله
 .  فه الجا ش الر صتجديم اةع ج ت مم أج  تاهي  الجوى الع ملة الواجية وتدرياه  وتوظيده .3
المق راة فه تا ليف تاهي  الجوى الع ملة الواجية وتدرياه  على وظ دف الجا ش الرا ص وي ادد مجلا   .9

يدار  الصااجدو  جساااة هااذا المقاا راة وتاادفث الجساااة المتاجيااة ماام ناااا  صاا  ب العماا  المسااتديد ماام تاهياا  
 .المتدرب
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ش الرا ص اعاد تاهيلال وتدرياال وااذلع مام ياتم ت م  جساة مم راتاب مام ياتم توظيدال فاه مجقالت الجاا   .1
توظيداال فااه هااذا المجقاالت ا لتجسااي  مااث الصااجدو  وياادفث صاا  ب العماا  الجساااة المتاجيااة ماام الراتاابل 
ويااااوم ت مااا  الصاااجدو  لهاااذا الجسااااة لدتااار  ل تكياااد عااام ساااجتيم ويجاااوم مجلااا  اةدار  اوضاااث القاااروا 

 .الالكمة لصرفه 
ريث وراا ودراس ت تهدف لتوظيف الساعودييم وا  اللهام م ا  العم لاة دعم تموي  ارامف ميداجية ومق   .3

 .الوافد 
تجديم نروت لمجقلت تاهي  وتدريب الجوى الع ملة الواجية الر صة الته تمسا  فاه المملااة والمجقالت  .5

 .الج دمة اغرت توسعة جق اه  أو ةدر   اعس ليب ال دي ة عليه 
قاااتل فااه مجاا   تاهياا  وتاادريب وتوظيااف الجااوى الع ملااة الواجيااة الجياا م ااا لا و  والدراساا ت المتعلجااة ااج .6

 .واااااااااذلع تجااااااااديم المقااااااااور  الدجيااااااااة واةداريااااااااة لمجقاااااااالت تاهياااااااا  الجااااااااوى الع ملااااااااة الواجيااااااااة وتاااااااادرياه 
(http://www.hrdf.org.sa .)  

انععا  البععاحثين عععن العمععل فععي المملكععة العربيععة البععرامج التععي يقععدمها صععندوق تنميععة المععوارد البشععرية  ع
 : السعودية 

 : برنامج ماهر  -1
فاااه ياااا ر الااادور المجااا ا اصاااجدو  تجمياااة الماااوارد الاقااارية ا لمملااااة  اااو  تاهيااا  وتااادريب الااااوادر  

الواجية ساعيً  يلاى كيا د  عارت الجاوى الع ملاة الواجياة المترصصاة ذات التاهيا  الجاوعه للعما  فاه الجاا ش 
لتاهيا  الااوادر المترصصاة وهاو ارجا مف تادرياه بيار مارتاا اا لتوظيف ( ما هر)مام راال  ارجا مف  الر ص

يهدف يلى التدريب والتاهي  فه العديد مم المهام التاه ي ت جها  ساو  العما  ل وناد تام ارتيا ر الترصصا ت 
كًا فاه التادريب مماا  اجا  ًا علاى ا تيا ال ساو  العماا  اما  تام ارتيا ر الجهاا ت التدرياياة التاه  ججات جج  ااً  مميا

مااام اااا لاه العمااا  مااام الاااذاور فاااه عااا م  39111يسااا عد فاااه الجاااا ش الرااا ص والارجااا مف يساااتهدف تااادريب 
 :وللمواام    الستد د  مم الارج مف يذا توفرت فيل اعت القروا مجه  . م9139

  أم ياوم متدرغ للتدريب ولي  على رأ  العم  فه أ  جهة  اومية أو ر صة . 
 فه أ  ارج مف مم ارامف الدعم الته يجدمه  الصجدو  لم يسا  دعمل. 
 أم تجاا  عليل قروا الجاو  لدى الجهة التدرياية. 
 أم ل ياوم ا لاً  مجتظمً  فه أ  ممسسة تعليمية أو تدرياية. 
  أم ل ياوم م لاً  لممسسة أو ياوم لديل سج  تج ر. 

 :دور الجهة التدرياية تج ا المتجدم 
 سااجي  فااه الااارامف المعتمااد  ماام الصااجدو  واسااتام   ا فااة اةجاارا ات المتعلجااة اااذلع اسااتجا   الااا ت الت

 .ام  فه ذلع ارتا رات ناو  ومج االت قرصية
  ياالغ المتدرايم اجت دف الجاو  اعد اعتم د الصجدو. 
 ال تد ظ ااص  قه د  الممه  الدراسه ل يم تررال المتدرب. 
  مث الصجدو اللتكام ااجود اتد نية الدعم المونعة. 

http://www.hrdf.org.sa/
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( 3111)ويت ماا  صااجدو  المااوارد الاقاارية ا ماا  تااا ليف التاادريب وي صاا  المتاادرب علااى ما فااا   
دار  التساوي  ا لا ا  عام وظيداة لمررجا ت الارجا مف يلاى  لاير ل ويس هم مراك الملع فهد الواجه للتوظيف وا 

 (م9139ارج مف ماا هرللاقااريةلصااجدو  تجميااة المااوارد ا) .ج جااب نياا م الرااريف ا لا اا  عاام وظيدااة مج ساااة لاال
(http://www.hrdf.org.sa          .) 
 :حافز  برنامج -2
يعتار ارج مف   فك الاداية لمجموعة مم ال وافك والتجظيم ت الته أمر اه  را دم ال ارميم القاريديم  
الاا   يم عام العما  وذلاع لتعكياك فرصاتهم فاه ال صاو   لادعم -الملع عااداد اام عاادالعكيك  دظال اد  -

 ياا  أم أ ااد  .علااى وظيدااة تضاامم لهاام  ياا   اريمااة ويساا هموم ماام راللهاا  فااه اجاا   هااذا الااوام المعااا  
دعام وت دياك الاا   يم عام العما  و ا   عم العم  اقا  قهر  للعج صر الارج مف هو صرف يع جة   فك 

ارجا مف ل ولساتمرارية ال صاو  علاى  لوفجاً  لضاوااا السات ج   الر صاة اوالمست جيم لإلع جة الم لية اجدية 
 ياا  أم الهاادف . هااذا اةع جااة يتعاايم علااى الا  اا  اسااتمرارا ومواصاالتل فااه الا اا  اقااا  جاا د عاام العماا 

اعس سااه ماام هااذا اةع جاااة الم ليااة هااو مساا عد  الا  ااا  فااه ال صااو  علااى وظيداااة دادمااة ومج ساااة ولاااي  
ول يجتصر ارج مف  ا فك علاى الادعم الما د  للاا   يم عام العما ل اا  . مصدر لدر    اتالراوم لإلع جة ا

ويقم  أيضً  على عج صر أررى ياته مم ضمجه  تاوفير اارامف تادريب وتاهيا  راال  فتار  اسات ج نهم وذلاع 
 .لدعم وكي د  فرصهم فه ال صو  على الوظيدة المج ساة الته تلاه تالع تهم

 : جة الا   عم العم  ضوااا الست ج   ةع
 :يجب أم تجاا  جميث الضوااا الت لية على المتجدميم الذاور أو اةج   المتكوجيم وبير المتكوجيم

 أم ياوم سعود  الججسية أو مم أم سعودية. 
  سجة 15كيد على يسجةل ول  91ج  سجل عم يأل. 
  أم ياوم ن درًا على العم. 
 الع م أو الجا ش الر ص أل ياوم موظدً  أو ع ماًل فه الجا ش. 
 أل ياوم ا لاً  أو متدراً  فه أ  مر لة مم مرا   التعليم أو التدريب. 
   م اا  تملااع ممسسااة أو ال صااو  علااى تاارريص م اا  لمم رسااة أ  جقاا ا )أل ياااوم لدياال جقاا ا تجاا ر

ج   تج ر  أو صاج عه أو كراعاه أو رادمه أو مهجاه أو وجاود بيار ساعودييم علاى اد لاة المتجادم ا سات 
 .الوالديم والكوال أو الكوجة واعاج   والاج ت

   جااه عقاار ةألدااه لاير أو أا اار وذلااع امتوسااا قااهر  رااال  ا( 9111)أل ياااوم لاال دراا    ااات يعاا د 
 .قهرًا الس اجة لاداية القهر الذ  تجدم فيل االب اةع جة

  أل ياوم مست جً  لمع   تج عد. 
  أقاهر راال  اة جاى عقار قاهر السا اجة لتجاديم الالاب  31عام  أم ياوم مجيمً  فه المملاة لمد  ل تج

ل وا لجساااة للمسااتديد اةن مااة فااه المملاااة العرايااة السااعودية لمااد  ل تجاا  عاام عقاار  أقااهر رااال  الدتاار  
 .صرف لل فيه  يع جة الا   عم عم يالته 

  أل ياوم مجيمً  فه دار رع ية اجتم عية أو م  فه  امه. 

http://www.hrdf.org.sa/
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 :  فك  ارج مفلالماوج ت اعس سية 
مرصاص ماا له قااهر  لاادعم وت دياك الااا   يم اجديااة عاام العما  والمساات جيم لإلع جااة الم ليااة وفجااً   (3

 .لضوااا است ج   اعتمده  مجل  الوكرا 
ارامف تدريب وتاهي  رال  فتر  السات ج   وذلاع لادعم وكيا د  فرصاهم فاه ال صاو  علاى الوظيداة  (9

 .المج ساة
صاجدو  . )س د  متعادد   اومياة أو ا لقارااة ماث الجاا ش الرا صتوفير فرص وظيدية مم رال  و  (1

 .(م9139تجمية الموارد الاقريةل ارج مف   فك ل 
(https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb) 

 : النظريا  المفسرة للدراسة
 :نظرية التو عا 

الداارد فااه مجاا   العماا  ماا  هااو يل وساايلة لغ يااة وماام  اام فهااو يجاار  ااجااً  لهااذا الجظريااة فاالم ساالوع 
عمليااة تجياايم لمرتلااف الاااداد  الموصاالة يلااى ذلااع الهاادف ل وا لتاا له فاالم ساالوال يتراااك علااى ارتياا ر الااادي  

الااادي  هااو الااذ  ياادفث الااذ  يوصاالل يلااى هدفاال ااااعلى اداا    واماا  ي جاا  لاال أاااار ع دااد ل وا لتاا له فاالم ذلااع 
عجدم  أقا ر يلاى أم أهام ما  ي ارع سالوع الدارد ( فروم فياتور )   لولجد تا رت هذا الجظرية اافا رالدرد للعم

 :هو مدى وجود الدرصة الاديلة وتهتم جظرية الدرصة الاديلة ادافث عجد فروم ا لعج صر اعس سية الت لية
عاادم وجااود )الصاادر  وهااه درجااة التااااد ماام ت جاا  جتيجااة معيجااة وتتااراوح درجااة التااااد هااذا ااايم: التونااث -3

درجاااة عالناااة ممااااد  اااايم السااالوع وجاااود  ) والوا اااد الصااا يح( عالناااة اااايم السااالوع والجتيجاااة المربوااااة
 (.والجتيجة المربواة

ويجصااد اهاا  درجااة تدضااي  الداارد الع ماا  لجاا تف معاايمل ونااد تارااذ درجااة  :درجااة التدضااي  أو تجياايم الجاا تف -9
تل وفاه مجا   العما  فالم توناث الدارد لألجار أو التدضي  نيمة موجاة أو س لاة على عاا  التونعا 

 .الترنية أو العتراف اواساة الردي  ند يمد  يلى درجة تدضي  ييج اية للعم  
وهاو م صالة السالوع الاذ  يرتا را الع ما  ويججسام يلاى جا تف أولاه م ا  اعدا   :الج تف المتوناث أو الع داد -1

داد يعما  الداارد علاى ت جيجال ا لدرجاة اعولااى المرتداث المامد  يلاى ال صاو  علااى اعجار المرتداث اع 
 .ال صو  عليه  اجتيجة لالجته د فه العم  يلىوج تف   جو  وهو الترنية يسعى الدرد 

ل ( 3)+و( 3-)وهااه العالنااة ااايم الجاا تف اعولااه والجاا تف ال اا جو  وتتااراوح ااايم  :الوساايلة الممديااة للغ يااة -3
كياا د  مل وظااة فااه اعجاار )يلااى الجاا تف ال اا جو  ياامد  ً  دادماا( اعدا  المرتدااث)أدى الجاا تف اعو   ذافاال

فالذا لام يت جا  ذلاع فالم هاذا العالناة تصا  ( 3)+فلم العالنة ايم الوسيلة والغ ياة تسا و  ( والترنية
اعدا  )دوم ال  جااة لت جياا  الجاا تف اعولااه ( الترنيااة)يلااى صاادر ل وفااه   لااة الااوغ الهاادف ال اا جو  

 (.3-)وسيلة والغ ية فه هذا ال  لة تع د  فلم العالنة ايم ال( المرتدث
وتقااير يلااى ا نااة الداارد عدا  العماا ل أ  أجهاا  تقااير يلااى ماا  يمااام للداارد أم يمدياال اصاارف  :الجاادر  -5

 .الجظر عم  سوف يمديل فعالً 

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb
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وهااو الااجما الساالواه الااذ  يرتاا را الداارد  ياا  يجاا رم الداارد مكاياا  وعيااوب ااا  ااادي  دادمااً  : رالرتياا  -6
 .ه ية أم يتصرف ااجً  للادي  الذ  ي ج  لل أاار مكاي ويرت ر فه الج

وفه مج   العم  فلم التد ع  ايم هذا العواما  أو المام رات فاه سااي  ارتيا ر أجساب الااداد  التاه  
تدفث الدرد يلى سلوع معايم يتاا ر امجموعاة مام العواما  والصاد ت الدردياة م ا  القرصاية والراار  

  الداارد ايدتاال واتجاا ا الداارد ج ااو ااا  ماا  ي اايا ااال ودرجااة اةقااا ش الساا اجة والاريجااة التااه ياادرع اهاا
 (.395:م3299السلمهل ) .المجاولة
 :نظرية هرزبيرج

تعتاااار جظرياااة هركايااارال ذات اجتقااا ر واساااث فاااه عااا لم اةدار  وتهاااتم هاااذا الجظرياااة اااا لترايك علاااى مجماااوعتيم 
ته تامد  عادم وجودها  اجاوش مام عادم الرضا  أس سيتيم مم العوام  المم ر  فه دافعية الدردل تعرف اعولى ال
 .وتلع الته يمد  وجوده  يلى القعور ا لرض  وكي د  الدافعية

ه تيم المجموعتيم مام العواما  علاى أسا   دراساة ميداجياة نا م اها  علاى  ( الدريد هركايرال) ولجد استرلص 
هام  او  الظاروف والمالاسا ت عيجة ااير  مم الم  سايم والمهجدسيم  يا  دارت المجا االت التاه أجراها  مع

الته جعلت ا  ماجهم يقاعر ا لرضا  التا م عام عملال وتلاع الظاروف والمالاسا ت التاه تجعا  اا  ماجهم بيار 
 :رات ا لا م  عم عملل ومم  م اقتملت جت دف هذا الدراسة على م  ياته

لااى القااعور اعاادم هجاا ع مجموعااة ماام العواماا  الر رجيااة المتصاالة ا لعماا  والتااه ياامد  عاادم وجودهاا  ي: أولً 
الرض  ايم الع مليمل وتتم   هاذا فاه عادم الرضا  وا لتا له يامد  وجودها  يلاى مجاث تسارب روح عادم الرضا  
ايم الع مليم ولام وجوده  ل ي يار دافعياة العا مليم ول يامد  يلاى قاعورهم ا لرضا  وتقام  هاذا العواما  ما  

 :ياته
 .اعجر والمرتب -9  .اعم م فه العم   -3
 .الما جة فه العم  -3   .ا العم قرو  -1
 .مستوى اةقراف الدجه -6        .       سي س ت القراة -5  
 .المكاي  العيجية المرتااة ا لعم  -9 اايعة ومستوى عالن ت العم  -7   
 :مجموعة العوام  الدارلية المرتااة ا لعم :   جي ً 

ول ياامد       ارتداا ش مسااتوى اعدا  فااه العماا  والتااه ياامد  وجودهاا  يلااى  دااك العاا مليم والتااه يجااتف فااه 
عاادم وجودهاا  يلااى جااوش ماام عاادم الرضاا  وهااه ااايعتهاا  متصاالة ا لعماا  جدساال وتعاارف ا ساام عواماا  الرضاا  

 :وتقتم  على م  ياته
 .العتراف ااهمية العم  والدرد -9  .ت جي  اعهداف -3
 .التجدم فه العم  -3  .العم  جدسل -1
 .لتجدم والتاور القرصها -6  .المسدولية -5
ونااد ججااح هركاياارال فااه ارتصاا ر ال  جاا ت الرمسااة عجااد أااارا هاا م م ساالو يلااى جااوعيم أو مجمااوعتيم  

عاادم الرضاا  والتااه ) ماام ال  جاا ت فجااا ل هماا  ال  جاا ت المتصاالة ا لعماا  والتااه تقااتم  علااى عااد    جاا ت 
م بيا ب عادم الرضا  أ  مساتوى يمد  بي اه  يلى القاعور اعادم الرضا ل لاام وجودها  يعجاه ت جيا    لاة ما
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أما  ( . الصدر ا لجسااة لعادم الرضا  وهاو ما  يعجاه أم اساتمرار الت سام فيها  ل يامد  يلاى   لاة مام الرضا  
المجموعاااة ال  جياااة فهاااه عوامااا  الرضااا  أو اةقاااا ش وتقاااتم  علاااى ال  جااا ت العليااا  فاااه هااارم م سااالو ويعجاااه 

 .(313:م3273عايدل.)وجوده  دفث الع مليم للعم 
 :جية الدراسة مجه
 :الدراسة  مجهف: أوًل 

جظاارًا لاوجهاا  تهااتم اوصااف ظاا هر  معيجااة وهااه الت ليليااة تعتااار هااذا الدراسااة ماام الدراساا ت الوصاادية  
وا عتاااا ر أم الدراسااا ت (  ااا فك)مااادى رضااا  المساااتديديم مااام الارجااا مف الاااواجه يع جاااة الاااا   يم عااام العمااا  

جتم عيااة واجاا  ًا علياال فجااد تاام اسااتردام اعساالوب الماتاااه لات اااة الوصاادية تهااتم ادراسااة العلااوم اةجساا جية وال
اةااا ر الجظاار  وأداياا ت الدراسااة ل وذلااع ا لسااتع جة ا لاتااب والمراجااث العلميااة ل أماا  اعساالوب اآلراار فهااو 

لوماا ت ل ونااد  اا فك وذلااع لجمااث المع ارجاا مفاعساالوب الميااداجه الااذ  تاام فياال اسااتاالش آرا  المسااتديديم ماام 
 يا  أم هاذا الماجهف يهاتم ادراساة العلاوم اةجسا جية والجتم عياة  الا    ماجهف المساح الجتما عه ل ماسترد

 . ويهتم ادراسة الظواهر والمقاالت الجتم عية 
 :مجتمث وعيجة الدراسة :   جيً  

 ا فك ل وتاوجات عيجاة الدراساة  ارجا مفمام الاذاور المساتديديم  وهامتم ت دياد ياا ر مجتماث الدراساة 
مج ولااة ا ليااد وذلااع لقاارح اصاادة عقااوادية علااى المسااتديديم تاام توكيااث اسااتم رات نااد مسااتديد ل هااذا و  351ماام 

 .   أ  استدس رات مم ج جب الما و يم
 : أدا  الدراسة :   ل ً  

و اا و  الا  اا  اااام ل  ماام المسااتديديم ميااداجي ً تاام اسااتردام أدا  السااتاي م اوساايلة لجمااث المعلوماا ت 
ونااد رصصاات . الدراسااةقااتم  علااى ا فااة اعساادلة والمتغياارات التااه ت تااو  علااى موضااوش هااذا اعدا  ت يجعاا 

مجيا   لياارت الا  ا  أسدلة عم الاي ج ت اعولية للدراساة وأسادلة تادور  او  اا  م اور ل هاذا وناد اساتردام 
 مغلجاااة ل وتااام ت اااايم اعدا  مااام ناااا  الاااداتور أسااادلةلجيااا   درجااا ت الرضااا  وتاوجااات أسااادلة الساااتاي م مااام 

وما اجتها  ماث اعهاداف  اعسادلةواعات أعضا   هيدا ت التادري  الاذيم نا موا اتعادي  علاى الدراساة  المقرف
 .عة فه الدراسةوالتس ملت الموضو 

 :صد  و ا ت اعدا  : رااعً  
وذلاع اهادف التعارف علاى مادى  فجاد تام توكياث اساتم رات استجصا   ا لجسااة لصاد  اعدا : الصد  الظ هر 
وسااهولة فهمهاا  ودرجااة قااموليته  اماا  تاام عرضااه  علااى الااداتور المقاارف لمعرفااة رأياال  ااو  وضااوح اعساادلة 

ماام أعضاا    م اماايم  ااال  ماادى توافاا  العااا رات مااث التساا ملت وأهااداف الدراسااةل ونااد تاام اعرااذ امجتر اا ت
ي  أماا  وأعيااد السااتاي م ماار  أراارى اعااد التعااد هيدااة التاادري  اج معااة الملااع سااعود نساام الدراساا ت الجتم عيااة

ماام أفااراد العيجااة وتاام يعاا د  توكيعهاا  رمسااة عقاار فجااد تاام توكيااث اسااتم رات مرنمااة علااى ا لجساااة ل ااا ت اعدا  
 علااى جداا  اعقاار ص وتااايم  ااا ت اعدا  وتاام نياا   ال ااا ت امع ماا  ارجااا   ألداا  اماا  هااو مااايم فااه الجاادو 

 : على الج و الت له 
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 ثبا  أداة الدراسةيوضح معامل كرنباخ ألفا لقياس ( 1)جدول ر   
 الدرجة الم ور

 ااا فك عااام اد ياااة الع داااد المااا د  مااام هاااذا  ارجااا مفمااادى رضااا  المساااتديديم مااام 
 .لارج مفا

1575 

 1576 .  فك ا لجساة لتلاية ا تي ج تهم مم ارج مفمدى رض  المستديديم 
 1592 .  فك فه دورا فه الون ية مم الجريمة ارج مفمدى رض  المستديديم مم 

 1599 .  فك  لارج مفض  المستديديم عم قروا الست ج   مدى ر 
 1599 الدرجة الالية لمع م  ارجا   ألد 

 :  دود الدراسة : ر مسً  
ع جاة يتجتصر هذا الدراسة على ني   مدى رض  المساتديديم مام الارجا مف الاواجه : ال دود الموضوعية ( 3

 ( .   فك)الا   يم عم العم  
 .ااجت هذا الدراسة فه مديجة الري ت:  ال دود الما جية( 9
 .ها3311/3313هذا الدراسة فه الدص  الدراسه اعو  لع م ت ااج: ال دود الكمجية ( 1
تاام تااياا  هااذا الدراسااة علااى جااا   المسااتديديم الااذاور ماام الارجاا مف الااواجه يع جااة : ال اادود الاقاارية ( 3

 (.  فك)العم   مالا   يم ع
 :  ص دية المع لجة اة :  س دس ً 

المتوساا ال سا اه مام مجا يي   مع م  ارجا   ألد  لجي   ال ا ت ام  اساتردم  الا   استردم  ولجد 
الج ااراف المعياا ر  أيضااً   ماسااترد أم الا  اا  اماا ل الجكعااة المراكيااة وذلااع لجياا   متوسااا آرا  أفااراد العيجااة

 .لجي   التقتت فه اآلرا  والج راف ت 
 : واجهت الا    الصعوا ت الته : س اعً  

أدت يلاى تاارر يججا ك الدراساة جاذار مجها  علاى سااي  الم ا   التاه واجل الا  ا  اعات الصاعوا ت  
 : ل ال صر م  يله 

  مااام ج  ياااة سااا ب عيجاااة المساااتديديم  صاااجدو  تجمياااة الماااوارد الاقااارية عااادم تعااا وم المسااادوليم فاااه
يلااى  مماا  جعاا  الا  اا  يضااار(   اا فك) ماام الارجاا مف الااواجه يع جااة الااا   يم عاام العماا  الااذاور 
رال  مراجعه ماتب صجدو  تجمية الموارد الاقارية والجاواد  الري ضاية المستديديم مم عيجة س ب 

 .وبيرا تجمع ت القا ب م   الاوفه قاه ت أم امو 
  تروف اعت الما و يم مم اةج اة على أسدلة الستاي م . 
  ماا  أدى يلااى اسااتغرا  الا ياار ماام الوناات فااه اعاات الما ااو يم ااهميااة الا اا  العلمااه ممعرفااة عاادم

 .ش الما و يم لإلج اة على اعسدلةينج 
 :  تحليل النتا ج

هادفت الدراسااة يلاى التعاارف علاى ماادى رضا  المسااتديديم مام الارجاا مف الاواجه يع جااة الاا   يم عاام  
مساتديد  361علاى توكيعها  وتام  الا ا  ل ولت جي  هدف الدراسة ن م الا    اتصاميم اساتم ر (   فك)العم  
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ل وعجااد يدراا   الاي جاا ت لل  سااب اآللااه اسااتم ر   353 اا فك ل واسااتلم الا  اا   رجاا مفاماام المسااتديديم ماام 
واجااا ً  عليااال جااارى  اساااتاع ده وا اااد ل وا لتااا له تااام  ساااتم ر تاااايم وجاااود رااااا فاااه ا  spssا ساااتردام ارجااا مف 

 .ستم ر ا 351الت لي  على أس   
 ة الدراسة ا سب العمريوضح توكيث عيج( 9)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م
 %1957 32 سجة  95سجة يلى أن  مم  91مم 
 %3751 73 سجة  11سجة يلى أن  مم  95مم 
 %91 11 سجة 15سجة يلى  11مم 

 %311 351 المجموش
يتضح مم رال  الجادو  السا ا  والاذ  ياايم توكياث عيجاة الدراساة ا ساب الددا ت العمرياة  يا  أم  

% 3751سااجة ويم لااوم جساااة  11سااجة يلااى أناا  ماام  95اة ماام أفااراد العيجااة تراو اات أعماا رهم ااايم أعلااى جساا
% 1957سجة ويم لاوم جسااة  95سجة يلى أن  مم  91وتلته  جساة الذيم يجعوم فه فد ت عمرية تتراوح ايم 

غات جسااتهم ساجة  يا  ال 15سجة يلى  11وا جت أن  جساة مم  جم العيجة مم الذيم تراو ت أعم رهم ايم 
91.% 

 يوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب ال  لة الجتم عية( 1)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م

 %39 61 أعكب
 %1357 59 متكوال
 %9151 15 مال 
- -  أرم 

 %311 351 المجموش
يتضح مم رال  الجادو  السا ا  والاذ  ياايم توكياث عيجاة الدراساة ا ساب ال  لاة الجتم عياة  يا   

وجا  ت فاه المرتااة ال  جياة جسااة % 39ى جساة مم أفراد العيجة ا جوا مم العكاب  يا  الغات جسااتهم أم أعل
 %.9151وا جت أن  جساة مم المالجيم ويم لوم جساة % 1357المتكوجيم  ي  الغت 

 المستوى التعليمهيوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب ( 3)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م
 %9 1 أمه

 %251 33 تبيجرأ ويا
 %33 93 ااتداده
 %3151 91 متوسا
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 %11 35   جو 
 %1351 37 ج معه

- -  دراس ت علي 
 %311 351 المجموش

يتضح مم راال  الجادو  السا ا  والاذ  ياايم توكياث عيجاة الدراساة ا ساب المساتوى التعليماه  يا   
مسااتواهم التعليماااه   جساااة الاااذيم وتلتهاامساااتواهم التعليمااه جااا معه مااام أفااراد العيجااة % 1351تااايم أم جساااة 

% 33وجاا  ت فااه المرتاااة ال  ل ااة جساااة الااذيم مسااتواهم التعليمااه ااتااداده اجساااة % 11ويم لااوم جساااة  اا جو  
وا جااات جسااااة الاااذيم يجااارأوم وياتااااوم الغااات % 3151وتليهااا  جسااااة الاااذيم مساااتواهم التعليماااه متوساااا اجسااااة 

 . %9وا جت أن  جساة هه مم اعمييم اجساة % 251
 التجدم مم نا  لل صو  على وظيدةيوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب ( 5)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م
 %311 351 جعم
- -  ل

 %311 351 المجموش
يتضح مم رال  الجدو  السا ا  والاذ  ياايم توكياث عيجاة الدراساة ا ساب التجادم مام ناا  لل صاو   

 .تجدموا لل صو  على وظيدة مم نا  % 311ة اجساة جميث أفراد العيجعلى وظيدة  ي  تايم أم 
 يوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب عدد م  ولت التجديم على وظيدة( 6)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م
 %9957  31 مر 

 %3657  71 مرت م
 %36  93  ال  مرات

 % 957 31 أا ر مم  ال  مرات
 %311 351 المجموش

ساا ا  والااذ  يااايم توكيااث عيجااة الدراسااة ا سااب عاادد م اا ولت التجااديم يتضااح ماام رااال  الجاادو  ال 
مام أفاراد العيجاة تجادموا لل صاو  علاى وظيداة مارتيم ايجما  جسااة % 3657على وظ دف  ي  تاايم أم جسااة 

وا جات جسااة الاذيم % 9957الذيم تجدموا لل صو  علاى وظيداة مار  وا اد  جا  ت فاه المرتااة ال  جياة اجسااة 
وا جاات أناا  جساااة ماام الااذيم تجاادموا لل صااو  علااى % 36علااى وظيدااة  ااال  ماارات الغاات  تجاادموا لل صااو 

 %.957وظيدة أا ر مم  ال  مرات جساة 
 يوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب الدر  القهر  لألسر  ( 7)جدو  رنم 
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 جساة  تارار اي م
 %3957 32 لاير 5111أن  مم 

 %19 39 لاير 31111لاير يلى  5113مم 
 %31 35 لاير 35111لاير يلى  31113مم 
 %3151 91 لاير 91111لاير يلى  35113مم 

 %19 39 لاير  91111أا ر مم 
 %311 351 المجموش

يتضااح ماام رااال  الجاادو  الساا ا  والااذ  يااايم توكيااث عيجااة الدراسااة ا سااب الاادر  القااهر  لألساار   
لاير  31111لاير يلاااى  5113اوح ااايم ماام أفااراد العيجااة دراا  أساارهم القااهر يتاار % 19 ياا  تااايم أم جساااة 

لاير ايجما  تليها  فاه المرتااة ال  جياة جسااة الاذيم درا   91111متس وية مث جساة الذيم درا  أسارهم أا ار مام 
وا جاات جساااة الااذيم دراا  أساارهم القااهر  أناا  % 3151لاير اجساااة  91111يلااى  35113أساارهم يتااراوح ااايم 

وا جاات أناا  جساااة ماام الااذيم تااراوح درااا  % 3957غاات جسااااتهم لاير فااه المرتاااة ال  ل ااة  ياا  ال 5111ماام 
 %.31لاير اجساة  35111لاير يلى  31113أسرهم القهر  ايم 

 يوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب جوش السام( 9)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م

 %3657 95 ايت قعاه
 %71 315 قجة
 %6 2 فيال

 %751 33 أررى
 %311 351 المجموش

م رال  الجدو  الس ا  والذ  يايم توكيث عيجة الدراسة ا ساب جاوش الساام  يا  تاايم أم يتضح م 
ماام أفااراد العيجااة يساااجوم فااه قااجة ايجماا  تليهاا  فااه المرتاااة ال  جيااة جساااة الااذيم يساااجوم فااه اياات % 71جساااة 

وا جاات أناا  % 751وا جات جساااة الااذيم يسااجوم فااه نصاور ومجمعاا ت ساااجية الغات % 3657قاعاه اجساااة 
 %.6جساة مم الذيم يساجوم فه فيال اجساة 

 أفراد اعسر  ديوضح توكيث عيجة الدراسة ا سب عد( 2)جدو  رنم 
 جساة  تارار اي م

 %551 9 أفراد 5أن  مم 
 %56 93 أفراد 7يلى  5مم 
 %3551 91 فرد 39يلى  9مم 

 %9151 15 فرد 39أا ر مم 
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 %311 351 المجموش
ساا ا  والااذ  يااايم توكيااث عيجااة الدراسااة ا سااب عاادد أفااراد اعساار   ياا  يتضااح ماام رااال  الجاادو  ال 

أفاراد وتليها  فاه المرتااة ال  جيااة  7يلااى  5مام أفاراد العيجاة عاادد أفاراد أسارهم يتاراوح اايم % 56تاايم أم جسااة 
مم أفراد العيجة عادد أفارد % 3551وا جت جساة % 9151فرد اجساة  39مم ا م عدد أفراد أسرهم أا ر مم 

أفااراد ويم لااوم  5فاارد وا جاات أناا  جساااة ماام الااذيم عاادد أفااراد أساارهم أناا  ماام  39يلااى  9تهم تااراوح ااايم أساار 
 %.551جساة 

 :أه  النتا ج 
أم ارج مف   فك يسهم فه مجث الا ير مم المقاالت الته يمام أم يتعرت له  المساتديديم ا لمرادرات  .3

 % .29والج راف ت السلواية اجساة 
 % .5551مم اجتق ر مقالة الدجر فه المجتمث السعود  اجساة  أم ارج مف   فك ي د .9
 %.5553ى الا   يم عم العم  اجساة أم ارج مف   فك يعم  على رفث الروح المعجوية لد .1
 % .99أم القروا الر صة اهذا الارج مف ت د مم ف عليتل اجساة  .3
 %.59هذا الارج مف اجساة  أم ترديت اةع جة الم لية فه اعت ال  لت للمستديديم تايم عدم جدوى .5
أم ت دياد عماار المسااتديديم ماام هااذا الارجاا مف يعتااار ماام القااروا التااه يصااعب ت جيجهاا  مماا  ي ااد ماام فاارص  .6

 %.5251الستد د  مم هذا الارج مف اجساة 
 .%59أم الصعواة الته يتم ت ديده  للمواعيد تم ر فه مستوي ت رض  المستديديم مم هذا الارج مف اجساة  .7
ديد مم ارج مف  ا فك يساتايث مم رساة  ي تال اقاا  اايعاه جتيجاة لمسا عدتل فاه الوفا   ا  تي ج تال أم المست .9

 % .  2351الم دية اجساة 
 %.2151أم ارج مف   فك ام  اة ما فا  تعويضية تقجث المستديديم للا   عم العم  اجساة  .2

% 2957ام والملاا  والاعا م اجسااة أم ارج مف   فك يس عد فه توفير ال  ج ت الضرورية للمستديديم ا لس.31
. 

جظاارًا لعتماا د الااا   يم % 9153أم ارجاا مف  اا فك يمااام أم يكيااد ماام جسااب الاا لااة فااه المجتمااث اجساااة .33
 .عم العم  على اةع جة الته يجدمه  الارج مف مم  يضارهم يلى عدم الا   عم العم 

 :التوصيا 
 .ام  يلاه ا تي ج ت المستديديم  فك ارج مف  ممالمصروفة  القهرية لما فا العم  على كي د  ا .3
 .   فك لا فة قرادح المجتمث  ارج مف القروا لالستد د  مم ترديف اعتم  ولة  .9
ا لقاا  الاذ  يساهم فاه كيا د  الساتد د  الجصاوى  اةع جاةالعم  علاى دراساة ال ا لت التاه تسات    .1

 .ارج مفمم هذا ال
 تاى ل يااوم هجا ع مقاروع ت صاغير  مام ناا  الدولاة امم ارجا مف  ا فك  المستديديمم  ولة دعم  .3

 . ومجه  يتم تعويدهم على العم  اعتم د على اةع جة
 .تدعي  دور صجدو  تجمية الموارد الاقرية اصور  تاد  كي د  مس هم تل فه تجمية الموارد الاقرية .5
 .لعم ام  يتال م مث ا تي ج ت سو  ا ال  جوية والج مع ت دورات تدرياية لرريجه عجد .6
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 .ألعم   الته تسهم فه كي د  مواردهم الم ليةا لجساة لا  الوعه لدى القا ب ااهمية التدريب  .7
 : ا مة المراجا

  المجلااة )  الت لياا  النتصاا د  لظاا هر  اا لااة المتعلماايم فااه مصاارل ( م3223)أاااو الجااور ل ارااا ت
 .(  999-365ل  3العدد ل العلمية لالنتص د واةدار 

  د ععضا   هيداة التادري  والعا مليم االياة التجا ر  والنتصا الاوظيده ل الرضا  ( م3291)ادر ل   مد
 .316يلى  63:  33المجلد   1العدد  ل مجلة العلوم الجتم عية ل ج معة الاويتوالعلوم السي سية 

   ر المعرفة الج معية ل اةساجدريةل مصرل التعليم والاا لة ل دا( ها3393)ادرام ل قا. 
 ل عالناة التعلايم الجا معه اساو  العما  ا لمملااة العراياة (هاا3333)اد اد ام عاد اللايف الجار ل ع

السعودية مم وجهة جظر اعت مسدوله اةدارات ال اومية واعهلية ل دراسة ميداجياة ل ج معاة الملاع 
 .سعود 

  اااة العرايااة لااة فااه المملل دور الج معاا ت فااه يعااداد الجااوى الاقاارية الع م( هااا3313)الجااال  ل فوكيااة
 .ج معة أم الجرى؛ ماة  لبير مجقور   رس لة م جستيرالسعودية ل 

  ل  لاا لاة ا لجريماة فاه الاوام العرااهل الريا تل عالناة ا( ها3332) ويته ل أ مد وادرل عادالمجعم
 .ج معة ج يف العراية للعلوم اعمجية

  تيجي ت ال اااد مااام الاا لاااة ل دراساااة مج رجاااة لساااترا(م9139)رررااا   ل سااا مية ورتااايم ل م ماااد العياااد
ما جية تاايجه  فه الجكادرل ج معة المسيلة ل الجكادر  .لجموذجه م ليكي  وتوج  وا 

   ل دور المقااروع ت الصااغير  فااه ال ااد ماام مقااالة الاا لااة ( هااا3313)الرقاامه ل ساا ر  صاا لح عياا د
اةماا م م مااد تاايجيااة علااى اعاات مجاا ا  المملاااة العرايااة السااعودية ل ج معااة دراسااة لاادى القااا ب ل 

 .ام سعود اةسالمية ل الية الردمة الجتم عية ل الري ت
   اسااتعرات تجراااة الجكاداار فااه مجاا   ) م37/15/9133لماامتمر العماا  العراااه ل الجاا هر   19الاادور

 (.ترنية الممسس ت الصغير 
  تايرو  –مرت ر الص  ح ل دار الات ب العراه ( م3267)الراك  ل م مد ام أاه اار عاد الج در. 
  مجلاة العلاوم )  دراساة مج رجاة: أوض ش عم لة رريجه التعليم المع صار ل ( م3227)ر مة ل اجاوام

 (. 357يلى  397:  3العدد ل 95المجلد ل ل ج معة الاويت الجتم عية
   راااااار مقااااااالت الرأسااااام لية ت ليااااا  ع: ل النتصااااا د السي ساااااه للاا لاااااة ( هاااااا3339)كااااااه ل رماااااك

 .الواجه لل ج فة والدجوم واآلداب ل المجل  الاويت المع صر  ل
  اعاعاا د : لاااة العرايااة السااعودية مسااعود  سااو  العماا  فااه المل ( هااا3332)الساالا م ل عاااد الاار مم

 (.713يلى  363:  1العددل 19المجلد ل ةدار  الع مةامجلة ) ل  والمعون ت وال لو  المجتر ة
   ل العرا  اعجا رلعراه ل ج معة ل الاا لة فه الع لم ا( ها3395)سلم م ل بيدا  ص د. 
  ل يدار  اعفراد والاد    اةجت جية ل ماتاة بريبل الج هر  (م3299)السلمه ل عله.  
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  ل الاداا    الجوعيااة للالياا ت التججيااة ماام وجهااة جظاار ( هااا3337)السااليمه ل ر لااد ااام سااعد ااام م مااد
ل ا اا  ماماا  لرساا لة جااد   الرااريجيم والمقاارفيم علاايهم اسااو  العماا  فااه الجااا ش الراا ص ام  فظااة

 .ل ج معة أم الجرى ل الية التراية ل ماة المارمة الم جستير
  ل ل يدار  اعفااااراد والعالنااااا ت اةجساااا جية ل الهيدااااة الع مااااة للاتااااا ب ( م3273)عايااااد ل عاااا اف م مااااد

 . الج هر 
 موساااوعة المصاااال  ت النتصااا دية لدار القااارو  جاااد  لالمملااااة العراياااة (: هاااا3391)عمااارل  سااايم

 .السعودية 
  المرااك العرااه ل الريا ت) ل الاا لاة فاه العا لم العرااه وعالنتها  ا لجريماة(ها3316)عجو  ل ع اف

 (.للدراس ت اعمجية والتدريب
  ل الترااايا للتعلاايم الدجااه نااا  الجاا معه للاجاا ت فااه ضااو  ( هااا3335)فااا جه ل ااتساا م م مااد صاا لح

لجسا دية ا لمملااة العراياة الساعودية ل ج معاة أم متالا ت راة التجمية الر مسة و  ج ت الممسسا ت ا
 .الجرى ل الية التراية ل ماة المارمة

  ل توافا  مررجا ت ااا لوريو  اةدار  الع ماة ماث ا تي جا ت ساو  ( هاا3333)الج ا جه ل س لم ساعيد
 .الري ت  –العم  فه المملاة العراية السعوديةل دراسة ميداجية على ج معة الملع سعود 

 لتجمويااة ل العالنااة ااايم ااارامف التعلاايم العاا له و  جاا ت المجتمااث السااعود  ا( هااا3331)علااه  الجرجااه ل
 (.551يلى  591: 9المجلد ل 9العلوم التراويةمجلة ج معة الملع سعود ل )

   ل دراساااة ت ليلياااة للرضااا  الاااوظيده ععضااا   هيداااة ( م3221)ا مااا  ل مصاااادى ل والااااار  ل ساااوجي
 . 23يلى  79:  91مجلد  3لة اةدار  ل العدد التدري  اج معة الج هر  ل مج

  ل رصاا دص مقااالة الاا لااة فااه المرااااك ال ضاارية ( هااا3397)الماا لاه ل سااعود ااام علااه ااام تراااه
ل ج معاة الملاع ساعود ل الياة اآلداب ل نسام ل م جساتير بيار مجقاور  دراسة تاايجياة امديجاة الريا ت 
 .الدراس ت الجتم عيةل الري ت

 فاه توظيف العم لة الواجية فاه الجاا ش اعهلاه و ترقايد الساتجدام ( :ها3336)لة مجل  الجو  الع م
 .لالري ت "جدو  توظيف العم لة الواجية فه الجا ش اعهله ورنة العم  مجدمة يلى"المملاة 

   دور الترايااااااااااة فااااااااااه مواجهااااااااااة مقااااااااااالة الاا لااااااااااةل ( م3221)علااااااااااه مااااااااااار ل ساااااااااايف اةسااااااااااالم                         
 (.29يلى  69:  59الجك   9المجلدل  دراس ت تراوية) مصر 

   متال لال تي جا ت يم الدجاه والتادريب التججاه ومادى مال ل التعلا( هاا3311)مجتادى الريا ت النتصا د
 .التجموية مم الجوى الع ملة ل الدور  الر مسة ل دراس ت اليوم ل الري ت 

  عم لاااااااااة الساااااااااعوديةل موناااااااااف الجاااااااااا ش الرااااااااا ص مااااااااام توظياااااااااف ال(هاااااااااا3331)الجمااااااااار ل ساااااااااعود                         
 (.مراك الا و  االية العلوم اةدارية؛ ج معة الملع سعودل الري ت) 

  ل اا لااة رريجااه ممسساا ت التعلاايم العاا له السااعودييم وانعهاا  وأسااا اه  ( هااا3393)الجويصاار ل ر لااد
 (.ماة عة أم الجرىلج م الية الترايةل لدرجة الداتوراا ل صو  علىدراسة تاميلية ل) و لوله 

 وكار  الترايا:الري ت.ها3392-3395:لراة التجمية ال  مجة(ها3395)وكار  الترايا. 
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 : الموا ا ا لكترونية
 : برنامج حافز

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb  
:مو ا معهد ا دارة              

http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx 
  

 :مو ا المؤسسة العامة للتعلي  الفني والتدريب المهني على ا نترن  
http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx 

(:ماهر ) مو ا صندوق تنمية الموارد البشرية   
http://www.hrdf.org.sa 

 

https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb
http://www.ipa.edu.sa/AR/pages/default.aspx
http://tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx

