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  اح جدعان الهاجرىمحمد سعد بد  اســم الباحـث
  تقويم برامج التدريب فى الهيئة العامة للتعليم التطبيقى   عـنـوان البحث

   بدولة الكويت–والتدريب 
  طنطا  جـامـعــــة
  التربية  كـلـيـــــة
  التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  .التعرف على دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بدولة الكويت -١
التعرف على واقع برامج التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى  -٢

 .والتدريب بدولة الكويت
تقويم البرامج التدريبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بدولة  -٣

 .الكويت
ج التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى وضع مقترحات لتطوير برام -٤

  .والتدريب بدولة الكويت
  منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفى وذلك لمالءمته لطبيعة موضوع 
هو المنهج الذى يتناول "الدراسة وأهدافها، ويقصد بالمنهج الوصفى بأنه 

اإلنسان أو األبحاث والدراسات التى تبحث فيما هو كائن اآلن فى حياة 
المجتمع من ظواهر وأحداث وقضايا معينة وهو يتعدى حدود وصف 

إلى التحليل والتفسير والمقارنة والتقويم "  موضوع الدراسة–الظاهرة 
  ".للوصول إلى تعميمات ذات معنى تزداد بها من المعلومات عن تلك الظاهرة
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ت وقد استخدم الباحث اإلجراءات التالية حيث قام بجمع البيانا
والمعلومات عن واقع برامج التدريب بالمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقى والتدريب بدولة الكويت بهدف استخالص أهم ما تعانى منه من 
مشكالت وتحليل أسبابها فى محاولة لعالج جوانب الضعف فيها، ولقد تم 

منهج الوضفى وقد استخدم ال.  فى تحليل البيانات(SPSS)استخدام برنامج 
  .وذلك لمالءمته لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها

  استنتاجات الدراسة
ضعف االهتمام من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بجودة  -١

مخرجات معاهد التدريب، فمعيار الهيئة لنجاحها فى القيام بدورها هو 
يس قدرة المتدربين نسبة النجاح فى البرامج التدريبية والمواد العلمية ول

  .على اإلبداع واالبتكار
وجود خلل فى التنسيق والتعاون بين معاهد الهيئة والشركات والمصانع  -٢

فى العملية التدريبية، فبالرغم من أن الهيئة تعى ضرورة وجود هذا 
التنسيق إال أنها تمنع التدخل المباشر للشركات والمصانع فى تصميم هذه 

 .البرامج
يبية التى تنظمها الهيئة تعمل على ربط المتدرب بالوطن البرامج التدر -٣

ومؤسسة التعليم والتدريب وتغرس روح الوالء لهما؛ مما يعطى لبرامج 
 .الهيئة بعد قومى وتربوى هام

وجود خلل فى تناسب برامج التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى  -٤
امج التدريب غير والتدريب مع خطط التنمية؛ ذلك الخلل يتضح فى أن بر

قابلة للتجديد والتطوير بينما خطط التنمية تتغير حسب المتغيرات المحلية 
 .والعالمية وحسب ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه من أهداف

عدم توافر فرص للمتدربين للتدريب بالخارج، وهذا يصعب من مهمة  -٥
 .صقل قدرات المدربين وتدريبهم على الطرق الحديثة للتدريب

  


