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  إعـداد
 

 باحث باملركز القومي لالمتحانات

 والتقويم الرتبوي 
 

ظهر االهتماـ بالتعميـ الثانوي الصناعي كونه رافدًا مف روافد التنمية بعد الحرب 
لمتنمية االقتصادية ، وأف هذا النوع مف التعميـ يزود الفرد بالمهارات العالمية الثانية كمؤشر 

االكاديمية والحياتية لموصوؿ ألعمى معدالت المنافسة ، والجدير بالذكر أف التكنولوجيا الرقمية 
فى التعميـ الثانوي الصناعي أصبحت الشغؿ الشاغؿ عمى األجندة الدولية ، وتزايد االهتماـ بها 

 رها الكبير في التنمية المجتمعية .نظرًا لتأثي

وتتحدد مشكمة البحث فى التعرؼ عمى احتياجات سوؽ العمؿ مف خريجى المدارس 
الثانوية الصناعية فى ظؿ التكنولوجيا الرقمية ، حيث أف تمؾ االحتياجات تمثؿ حجر الزاوية 

الحديثة  لصاحب العمؿ فى المؤسسات االنتاجية وفى ظؿ التقدـ التكنولوجى فى اآلالت
والمعدات والتجهيزات داخؿ المصانع والشركات االنتاجية ، ونظرًا لتوافر تمؾ التكنولوجيا الرقمية 
فى أماكف العمؿ ، ولهذا يبحث البحث الحالى فى احتياجات سوؽ العمؿ لبعض التخصصات 

جيا والمهارات واألجهزة التكنولوجية التى يحتاجها سوؽ العمؿ مف الخريج فى ظؿ التكنولو 
 الرقمية .

 الصناعية ، التكنولوجيا الثانوية المدارس خريجى ، العمؿ سوؽ احتياجات الكلمات املفتاحية :
 الرقمية .
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The needs of the labor market for some specialties from industrial 

secondary school graduates In light of digital technology

Abstract 

Digital technology in technical education has become concerned about 

international agenda and increasing attention due to its great impact on 

community development. This interest in industrial secondary education 

was a migration after World War II as an indicator of Economic 

Development  that industrial secondary education is a planned program 

Well through educational decisions and technical expertise to explore the 

requirements of the profession on the one hand, and as provided by the 

individual's academic and life skills to reach the highest competition, 

leadership and preparation for industrial and production fields with 

giving it full right to complete its education for higher degrees. 

 

The research problem is to identify the needs of the labor market from 

graduates of industrial secondary schools under digital technology. To 

availability this digital technology in the workplace, and therefore 

discusses current research in the needs of the labor market for some 

specialties, skills and technological devices needed by the labor market 

from graduate under digital technology. 
 

Key Words : Labor market needs , Industrial High School Graduates , 

Digital technology . 
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ماـ به زايد االهتتجندة الدولية ، و ألأصبح الشغؿ الشاغؿ عمى ا الثانوى الصناعىف التعميـ إ
مػػف روافػػد  اً وظهػػر هػػذا االهتمػػاـ بػػالتعميـ كونػػه رافػػد ،نظػػرا لتػػأثيرك الكبيػػر فػػي التنميػػة المجتمعيػػة 

 ,Creminالتنمية المجتمعية. ) والتنمية بعد الحرب العالمية الثانية كمؤشر لمتنمية االقتصادية 
P, & Nakabugo , M, 2012 الصػناعية ( ، ومف الضروري إعداد خريجى المدارس الثانوية

هػػي القػػػادرة عمػػػى  العصػػػر ببعتبػػػار أف القػػوى العاممػػػةعمػػى أحػػػدث تكنولوجيػػا  ـوتػػػدريبه ـوتعمػػيمه
التعامػػؿ مػػع عناصػػر اإلنتػػاج األخػػرى لتػػوفير منػػتج بجػػودة عاليػػة وتكمفػػة منخفضػػة والمنافسػػة فػػي 

 ( . 5،  5002األسواؽ العالمية ) محمد الشافعي ، 
تعميـ الثانوي الصناعي هو برنامج تـ التخطيط ( أف الLawal, A . W , 2013ويوضح ) 

له جيدًا مػف خػبلؿ مقػررات تعميميػة وخبػرات فنيػة الستكشػاؼ متطمبػات المهنػة مػف ناحيػة ، وبمػا 
 مف وهذا النوعيزود به الفرد مف المهارات االكاديمية والحياتية لموصوؿ ألعمى معدالت المنافسة 

  عمى الحصوؿ بجانب وظيفة عمى لمحصوؿ البلزمة راتالمها الكتساب التدريب بيف يوائـ التعميـ
 الفػرد عػدادإ فػي تمثػؿك يركػائز  أحػدو  ، التطبيقية والعموـ والرياضيات العموـ في األساسية المعارؼ
 يوجد فبل ، التكنولوجيا مع لمتعامؿ البلزمة المهارات اكتسابه خبلؿ مف العمؿ سوؽ في لممنافسة
 هػػذك تػػتقف التػػي المتميػػزة الكفػػاتات عمػػى االعتمػػاد دوف تصػػاديةاالق والمنافسػػة النمػػوحقػػؽ  مجتمػػع

 .التكنولوجيا
( أف التعمػيـ الثانويػة الصػناعي هػو التعمػيـ المػؤثر فػي تنميػة Patil , N. , 2012) شػيروت

المجتمػػػع والتػػػي يعتمػػػد عمػػػى اكسػػػاب االفػػػراد المهػػػارات التكنولوجيػػػة التػػػي تمكػػػنهـ مػػػف اسػػػتيعاب 
ف التعمػيـ الثػانوي الصػناعي أ( Lawal, A., 2013ي حيف يرى ) متطمبات العصر الحديث ، ف

حػػداث تغييػػرات إهػػو نػػوع مػػف التعمػػيـ يقػػـو بتجهيػػز االفػػراد بمواصػػفات مهاريػػة محػػددة تمكػػنهـ مػػف 
 ت الحصوؿ عمى الوظيفة المناسبة .إيجابية في مجتمعاتهـ وجعمهـ متمتعيف بمهارا

ـ الثػػػانوي الصػػػناعي واالحتياجػػػات الخاصػػػة أف العبلقػػػة بػػػيف خريجػػػى التعمػػػي لجػػػدير بالػػػذكروا
نػاجح وفعػاؿ إال  بسوؽ العمؿ عبلقة سػببية ، بمعنػى أنػه ال يمكػف أف يكػوف هنػاؾ تعمػيـ وتػدريب

 احتياجات سوؽ العمؿ لمخريجيف . إذا سبقه تحديد
ف احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ يجػػب االهتمػػاـ بهػػا حتػػى يػػتمكف أ(  5003) عمػػى سػػيد ، يػػرى و 

،  الصػػػناعي الثػػػانويالتعمػػػيـ فػػػي  العمػػػؿ لسػػػوؽ ـ سياسػػػات وبػػػرامج التػػػدريبمتخػػػذ القػػػرار مػػػف رسػػػ
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وبالتػػالى التخطػػيط الجيػػد الحتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ مػػف العنصػػر البشػػرى فػػى المسػػتقبؿ ، ومػػف ثػػـ 
االحتياجػػات عبػػارة عػػف ، و هيػػؿ الخػػريجيف الجػػدد لسػػوؽ العمػػؿ بشػػكؿ فعػػاؿ لتمػػؾ االحتياجػػات أت

 . ، وما يجب أف يكوف مستقببل الفجوة بيف الواقع الحالي ، وتقميؿ رغبات وأولويات مستمرة
وبالنظر لواقػع التعمػيـ الثػانوي الصػناعي نبلحػظ عػدـ مبلتمػة البػرامج  التعميميػة الحتياجػات 

مخرجػػػات واحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ ، السػػػوؽ العمػػػؿ ، وعػػػدـ فاعميتهػػػا ، نظػػػرًا لوجػػػود خمػػػؿ بػػػيف 
يجيف وعػػػػدـ قػػػػدرتهـ عمػػػػى تنفيػػػػذ األعمػػػػاؿ فػػػػي وبالتػػػػالى يوجػػػػد تػػػػدهور فػػػػى مسػػػػتوى كفػػػػاتة الخػػػػر 

 .(  5002المجمة العربية لمتعميـ التقني ، )  سسات االنتاجية بالجودة المطموبةالمؤ 
 عمػى الطمػب فػي التبػاطؤ فػي متجػددة مخاطر البعض اكتشؼ والعشريف الحادي القرف فيو  
 المعمومػػػػات وجيػػػػاتكنول مثػػػػؿ متكنولوجيػػػػال الواضػػػػح النضػػػػج مػػػػع جنػػػػب إلػػػػى جنبػػػػا المػػػػاهر العمػػػػؿ

 . (Beaudry et al. 2016) االصطناعي الذكات اعميه يهيمف الذي واالتصاالت
لػػػذلؾ أصػػػبح عمػػػى المؤسسػػػات التعميميػػػة أف تمبػػػي احتياجػػػات المؤسسػػػات الوطنيػػػة مػػػف القػػػوة 

حتػػى تسػػتطيع أف تحقػػؽ الميػػزة التنافسػػية والنجػػاح فػػي األسػػواؽ  ، البشػػرية ذات الكفػػاتة المطموبػػة
 ( . 5000ت)عبير غنيمة ، ا مكاف فيه لمضعفحيث ال، الخارجية الداخمية و 

 

وجػػود فجػػوة بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي  يتضػػح مػػف المراجػػع والدراسػػات السػػابقة
حتياجػػػات الفعميػػػة لسػػػوؽ العمػػػؿ ، حيػػػث يتفػػػؽ كػػػؿ مػػػف إلالمصػػػري بتخصصػػػاته المختمفػػػة وبػػػيف ا

(Cuddy, N., & Leney , T.,2005, 65:66 ، )بػأف (  5،  5002، ه ) فػوزي شػحات
خريجػػى  مبلئمػػةمصػػر يعػػاني مػػف العديػػد مػػف المشػػكبلت منهاعػػدـ التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي فػػي 

 بالبيئػػػة التخصصػػػات بعػػػض ارتبػػػاط وعػػػدـالتعمػػػيـ الثػػػانوي الصػػػناعي الحتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ 
 ( 03:  02 ، 5002 ، أحمد جميؿ)  العمؿ وأسواؽ المحمية

( إلػى القصػور فػي التجهيػزات  220،  5002) عقيػؿ رفػاعي ، أشارفة إلى هذا فقد باإلضا
واألدوات والخامػػػات ومعػػػدات الػػػورش البلزمػػػة لمدراسػػػة المهنيػػػة ، وانعػػػداـ الجػػػودة النوعيػػػة لمتعمػػػيـ 

مما أدى إلى تػدني مسػتوى التعمػيـ بػه ، وضػعؼ الكفايػات المكتسػبة  ،الثانوي الفني) الصناعى( 
ًا وكيفًا ، ووجود ازدواج بيف ما هػو نظػري ومػا هػو عممػي ر األمػر الػذي أدى إلػى لدى طبلبه كم

 .العمؿ ومستوى المخرجات التعميميةوجود انفصاؿ وفجوة بيف متطمبات سوؽ 
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( عف انفصاؿ التعميـ الثػانوي  252،  5005وفي هذا السياؽ تحدث ) سامي عبد الغني ، 
وفائه بمتطمبات االقتصاد المصري ، وعدـ ارتباط الصناعي عف مؤسسات ومراكز اإلنتاج وعدـ 

باالحتياجات الواقعية ، مما يجعػؿ هنػاؾ نقصػًا فػي األيػدي العاممػة فػي مجػاالت وزيػادة  هتخطيط
  .في تخصصات ال تتطمبها خطة التنمية 

وظهرت مشكمة البحث مف خػبلؿ نتػائج بعػض الدراسػات واألبحػاث التػى اهتمػت باحتياجػات 
يجى المدارس الثانويػة الصػناعية ، ومػف أهػـ هػذك الدراسػات دراسػة قػاـ بهػا ) سوؽ العمؿ مف خر 

( والتػػػى اهتمػػػت بػػػربط منػػػاهج التعمػػػيـ الفنػػػي الصػػػناعى فػػػي مصػػػر 10،  5002محمػػػد حسػػػف ، 
باحتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿ ، وبتصػػػػميـ منػػػػاهج دراسػػػػية متكاممػػػػة ومتوازنػػػػة ومرنػػػػة ومتطػػػػورة تمبػػػػي 

طمبات خطط التنميػة الوطنيػة المسػتدامة وفقػًا لممسػتويات احتياجات سوؽ العمؿ ، وتتناغـ مع مت
 .هتماـ بتحميؿ احتياجات سوؽ العمؿالعالمية ، وطالبت كذلؾ باال

بضػػرورة التنظػػيـ والتخطػػيط والتنسػػيؽ والتكامػػؿ بػػيف  ( 2،  5002فػػوزي شػػحاته ، ويشػػير ) 
تنظيميػػة فعالػػة  خريجػػى التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي وقطػػاع الصػػناعة فػػي مصػػر ، واقامػػة عبلقػػات

بيف المدارس الصناعية وبيف النقابات لخريجي المدارس الثانويػة الصػناعية والمصػانع ، وبتمثيػؿ 
أصحاب المصانع والشركات والغرؼ التجارية والصناعية في مجالس إدارات المدارس الصػناعية 

 ، وتقدير احتياجات الصناعة مف خريجي المدارس الثانوية الصناعية .
لػػى نقػػص اآلالت والمعػػػدات إ(  220، 5003سػػبلمة عبػػػد الػػرحيـ ،  ئج دراسػػة )وتشػػير نتػػا

المناسػػػبة لتػػػدريب الطػػػبلب عمػػػى التخصصػػػات الجديػػػدة بالمػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية بمصػػػر . 
وقصػػور وضػػعؼ بػػرامج التػػدريب العممػػى التػػى تػػتـ داخػػؿ الػػورش التعميميػػة فػػى المدرسػػة الثانويػػة 

لتدريب باحتياجات سػوؽ العمػؿ ، وأسػاليب التشػغيؿ واإلنتػاج الصناعية ، وضعؼ ارتباط برامج ا
 فى المصانع . 

عدة مقاببلت مع مجموعة مف خريجى التعميـ الثػانوى الصػناعى لمتعػرؼ  قاـ الباحث بعمؿو 
تهـ فػػى سػػوؽ العمػػؿ مػػف الواقػػع الميػػدانى فػػي بعػػض المهػػارات الفنيػػة والشخصػػية ، اعمػػى احتياجػػ

كثير مف التحديات التي تواجههـ فى سػوؽ العمػؿ نتيجػة التغيػرات وأظهرت نتيجة المقابمة بوجود 
السػػريعة والمتبلحقػػة وانعكػػس  ثارهػػا عمػػى متطمبػػات واحتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ المحميػػة والعالميػػة ، 
ونتيجة لذلؾ ظهرت في اآلونة األخيرة تخصصات جديدة فرضت نفسها نتيجة الثورة المعموماتيػة 
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نػػػػتج عػػػػف و الت والمعػػػػدات الصػػػػناعية والتكنولوجيػػػػة الرقميػػػػة ، الهائمػػػػة والتطػػػػور المسػػػػتمر فػػػػي اآل
  :التالية  النتائجالمقابمة 

 . عدـ المحاؽ بالتطورات المرتبطة بالتكنولوجية الرقمية الموجودة بسوؽ العمؿ 
  ضػػعؼ الػػربط بػػيف بػػرامج تػػدريب خريجػػى التعمػػيـ الثػػانوى الصػػناعى واالحتياجػػات الموجػػودة

 بسوؽ العمؿ .
  معظـ الخريجيف فى التعامؿ مع األجهزة الحديثة بسوؽ العمؿ .ضعؼ قدرات 
  ضػعؼ البػػرامج الموجػػودة بػالتعميـ الثػػانوى الصػػناعى ، وبالتػػالى ضػعؼ مسػػتوى خريجػػى تمػػؾ

 .المدارس عند االلتحاؽ بسوؽ العمؿ 
  عدـ الربط بيف احتياجات خريجػى التعمػيـ الثػانوي الصػناعي لسػوؽ العمػؿ ، وبػرامج التػدريب

 .مدارس ، حيث تهتـ بالنواحى المعرفية فقط الب المنفذة
ليهػػا سػػوؽ إكمػػا أظهػػرت نتيجػػة المقابمػػة أيضػػًا نقػػص فػػى بعػػض التخصصػػات التػػى يحتػػاج 

العمؿ ، وكذلؾ  وجود ضعؼ فػى بعػض المهػارات الفنيػة الموجػودة لػديهـ ، وأف بعػض أصػحاب 
دارس الثانويػة الصػناعية المؤسسات االنتاجية يعػانوف مػف نقػص العمالػة المدربػة مػف خريجػى المػ

عمػػى األجهػػزة واآلالت الحديثػػة الموجػػودة بسػػوؽ العمػػؿ نظػػرا لعػػدـ وجػػود تمػػؾ األجهػػزة  بالمػػدارس 
 التى تخرجوا منها .

ظ وجػػػػود حػػػػال تطبيػػػػؽ أبحػػػػاث وأدوات تقػػػػويـ ( -تػػػػدريب  –) بزيػػػػارات  الباحػػػػث قيػػػػاـونظػػػػرًا ل
وجود خمؿ فى احتياجػات  إلى دىأمما ، التعميـ الصناعى وسوؽ العمؿ  ضعؼ فى التعاوف بيف

فػػػػي  العمػػػػؿ نتيجػػػػة تػػػػدهور مسػػػػتوى كفػػػػاتة الخػػػػريجيف وعػػػػدـ قػػػػدرتهـ عمػػػػى تنفيػػػػذ األعمػػػػاؿ سػػػػوؽ
 .المؤسسات بالجودة المطموبة 

، يتضػػح أهميػػة التعػػرؼ عمػػى  البحػػوثوبنػػات عمػػي مػػا سػػبؽ مػػف دراسػػات وتوصػػيات ونتػػائج 
 عية فى ظؿ التكنولوجيا الرقمية .احتياجات سوؽ العمؿ مف خريجى المدارس الثانوية الصنا

  التكنولوجيا  ضوتما احتياجات سوؽ العمؿ مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية فى
 الرقمية ؟

 ويتفرع مف هذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

                                           

 العمل . سىق فً احتياجتهم علً للتعرف الصناعً الثانىي التعليم خريجً من مجمىعت مقابلت مع (  1ملحق )   
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ؽ العمؿ مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية فى : ما احتياجات سو  0س
 التكنولوجيا الرقمية ؟  ضوتتخصصات الصناعات الميكانيكية فى 

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  5س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى السيارات وصيانة المركبات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  2س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى البحرية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  2س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى الكهربية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية لثانويةا المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  2س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى المعدنية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  6س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى والتكييؼ التبريد تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  1س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى االلكترونية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  2س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى الخشبية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما:  3س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى الزخرفية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 00س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى المعمارية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 00س
 ؟ الرقمية لتكنولوجياا ضوت فى النسجية الصناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 05س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى والمتجددة البديمة الطاقة صناعات تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 02س
 ؟ الرقمية ولوجياالتكن ضوت فى الصناعية الحاسبات تخصصات
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 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 02س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى الموضة تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ احتياجات ما: 02س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى النووية الطاقة تخصصات

 فى الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف العمؿ سوؽ تاحتياجا ما: 06س
 ؟ الرقمية التكنولوجيا ضوت فى الميكاترونكس تخصصات

 

ليهػػا سػػوؽ العمػػؿ المصػػرى مػػف خريجػػى إالتعػػرؼ عمػػى التخصصػػات الصػػناعية التػػى يحتػػاج 
 -المركبات وصيانة السيارات -ى التخصصات التالية )الميكانيكية الثانوية الصناعية ف المدارس

 -الخشػػػػبية  -االلكترونيػػػػة  -التبريػػػػد والتكييػػػػؼ  -المعدنيػػػػة  -الكهربيػػػػة  -الصػػػػناعية البحريػػػػة 
 -الطاقػة النوويػة  -الموضػة  -الحاسػبات  -الطاقػة البديمػة  -النسجية  -المعمارية  -الزخرفية 

 كنولوجيا الرقمية المصاحبة لسوؽ العمؿ . الت ضوتالميكاترونكس ( فى 

تبرز أهمية البحث فى تحديد االحتياجات الفعمية مف التخصصات الصناعية المختمفة والتى 
 نظػػروجهػػة ل طبقػػاً خريجػػى المػػدارس الثانويػػة الصػػناعية  مػػفليهػػا سػػوؽ العمػػؿ المصػػرى إيحتػػاج 

 .أصحاب الشركات والمؤسسات الصناعية 
 تفادة مف االستثمار البشرى مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية فى سوؽ العمؿ فػى االس

 الرقمنة التكنولوجية . ضوت
  تػػوفير خػػريجيف عمػػى مسػػتوى عػػاؿ مػػف الكفػػاتة وتػػوفير فػػرص عمػػؿ لمحاولػػة القضػػات عمػػى

 . البطالة
 مػػػػف سػػػػوؽ العمػػػػؿ ل الآلزمػػػػة الحتياجػػػػاتاأهػػػػـ متخػػػػذي القػػػػرار ببلقػػػػات الضػػػػوت عمػػػػى  مسػػػػاندة

 الرقمنة التكنولوجية . ضوتالتخصصات الصناعية المختمفة فى 

 

 صحاب الشػركات وأإقتصر البحث عمى معرفة احتياجات سوؽ العمؿ :  ةموضوعيال حدودال
وافرهػا فػى والمؤسسات االنتاجية الصناعية مف التخصصات الصناعية المختمفة التى يجػب ت

 الرقمنة التكنولوجية . ضوتخريجى المدارس الثانوية الصناعية فى 
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 ة والشػػركات عييقتصػػر البحػػث الحػػالى عمػػى بعػػض المؤسسػػات الصػػنا:  ةجغرافيددال حدددودال
خريجػػى مػػدارس التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي وبعػػض ، الغربيػػة  ةمحافظػػومراكػػز التػػدريب فػػى 

( فى محافظػة ، والنسيجية ، االلكترونيات ، الكهربيةمف المدارس ) الزخرفية ، الميكانيكية 
 الغربية .

 تػػػـ إجػػػػرات الدراسػػػػة عمػػػى عينػػػػة عشػػػػوائية مػػػف ) أصػػػػحاب المؤسسػػػػات  البشددددرية الحدددددود :
بعػػػض خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة  -مػػػديرى المصػػػانع  –والشػػػركات االنتاجيػػػة الصػػػناعية 

 الصناعية بمحافظة الغربية ( نظاـ الثبلث سنوات .
 صػحاب الشػركات أدوات البحث عمى عينػة عشػوائية مػف ) أتـ تطبيؽ  الزمنية : الحدود– 

بعض خريجى المدارس الثانوية الصناعية  -الخبرات بالتعميـ الصناعي  -مديرى المصانع 
 .ـ 5050( خبلؿ العاـ الدراسي 

 اقتصػػر البحػػث عمػػى  بعػػض التخصصػػات الصػػناعية التػػى يحتػػاج  الحدددود الصصييددية :
 )  التخصصػػات المػػدارس الثانويػػة الصػػناعية فػػىالعمػػؿ المصػػرى مػػف خريجػػى ليهػػا سػػوؽ إ

الصػناعات  -الصػناعات الكهربيػة  -البحريػة  -المركبات وصػيانة السػيارات -الميكانيكية 
النسػجية  -المعماريػة  -الزخرفيػة  -الخشبية  -االلكترونية  -التبريد والتكييؼ  -المعدنية 

 ضػػوتالميكػػاترونكس ( فػػى  -الطاقػػة النوويػػة  -الموضػػة  -الحاسػػبات  -الطاقػػة البديمػػة  -
 .  التكنولوجيا الرقمية المصاحبة لسوؽ العمؿ

 

o  الصػػناعى لتحديػػد أهػػـ المعوقػػات التػػي  لثػػانوىمػػع بعػػض خريجػػى التعمػػيـ ا بؤريػػةمقابمػػة
 حث ".تقابمهـ فى سوؽ العمؿ .          "مف إعداد البا

o .  مقابمة شخصية مع  بعض رجاؿ األعماؿ وأصحاب المؤسسات والشركات الصناعية 
o  مع السادة الخبرات فى التعميـ الصناعى والجامعات المصرية . بؤريةمقابمة 
o  يهػػػا سػػػوؽ العمػػػؿ المصػػػرى مػػػف إلاسػػػتبانة لتحديػػػد التخصصػػػات الصػػػناعية التػػػى يحتػػػاج

 خريجى المدارس الثانوية الصناعية .

o طبلع عمػى أدبيػات البحػوث التربويػة ذات العبلقػة بموضػوع البحػث ، وذلػؾ لبلسػتفادة إلا
 منها فى اعداد االطار النظرى وأدوات البحث .
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o استبانة لتحديد التخصصػات ،  بؤريةمقابمة ،  مقابمة شخصيةوهى ) اعداد أدوات البحث
 ( . الصناعية

o  أدوات البحث عمى السادة المحكميف وذلؾ لحساب الصدؽ والثبات لؤلدوات .عرض 
o  اختيػػػػار عينػػػػة البحػػػػث مػػػػف السػػػػادة الخبػػػػرات وأصػػػػحاب المؤسسػػػػات الصػػػػناعية وخريجػػػػى

 المدارس الثانوية الصناعية .
o . تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة البحث مف أصحاب المؤسسات والشركات الصناعية 
o عف تطبيؽ أدوات البحث وتبويبها . تجميع البيانات الناتجة 
o  إجػػػػرات التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي والمعالجػػػػة اإلحصػػػػائية لمبيانػػػػات الناتجػػػػة مػػػػف تطبيػػػػؽ أدوات

 القياس ، لموصوؿ إلي النتائج البحثية ومف ثـ تفسيرها بطريقة صحيحة .
o ومناقشػػػػة النتػػػػائج التػػػػي تػػػػـ التوصػػػػؿ إليهػػػػا ، فػػػػى ضػػػػوت االطػػػػار النظػػػػرى  القيػػػػاـ بتفسػػػػير

 ت السابقة .والدراسا
o . تقديـ التوصيات والمقترحات بناًت عمى نتائج البحث 

 

 

 احتياجات سوؽ العمؿ مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية . المصغير المسصقل : 
  :  مػػف ليهػػا سػػوؽ العمػػؿ المصػػرى إالتخصصػػات الصػػناعية التػػى يحتػػاج المصغيددر الصدد:ب

 . التكنولوجيا الرقمية ضوتفى  خريجى المدارس الثانوية الصناعية
 

 يجتمػع الػذي االقتصػادي البعػد ذو االفتراضي السوؽهو  Labor market العمل : سوق
 يػوفروف الػذيف الجهػات واألشػخاص أو واألعمػاؿ الوظػائؼ عػف البػاحثيف األشػخاص مػف كػؿ فيه
 عمػى مباشػر تػأثير ذو أنػه مػاك الطػرفيف ، كػبل بػيف وصػؿ   حمقػة العمػؿ سػوؽ ويعد الفرص ، تمؾ

ويعرفػػه الباحػػث ،  (50،  5001 ، القريشػػي فيهػػا ) مػػدحت البطالػػة ومعػػدالت الػػدوؿ اقتصػػادات
المكػػػاف الػػػذى يبحػػػث فيػػػه  أيالمكػػػاف الػػػذى تتفاعػػػؿ فيػػػه مختمػػػؼ عناصػػػر التوظيػػػؼ اجرائيػػػًا بأنػػػه 

 .  أصحاب االعماؿ عف العماؿ والذى يبحث فيه العماؿ عف العمؿ
 :الرقمية  الصكنولوجي: digital technology 
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 العمؿ مف األفراد تمكيف ىه الرقمية التكنولوجياأف  ( ( Radhika  Kapur , 2018يرى 
 ورضػػػا ، الموظػػػؼ إنتاجيػػػة وتعزيػػػز ، المشػػػتركة والغايػػػات األهػػػداؼ تحقيػػػؽ أجػػػؿ مػػػف بالتعػػػاوف
مػف خػبلؿ  البشػرية ردالمػوا بػيف والخبػرات والقػدرات المهػارات وتحسػيف،  بهػـ واالحتفاظ الموظفيف

 يمكػف اإلنترنػتو ،  المحمولػة،  الكمبيػوتر وأجهػزة،  الذكيػة الهواتػؼ)  مثػؿ الرقمية األجهزة بعض
 .( اإللكتروني البريد عبر إرسالها

 يالين:ع صالصصي :  Industrial specialization 
 نػه القػدرة العاليػة ألداتأالصػناعي ب ( التخصػصPhaiboon , et al  2011 ,يعػرؼ )

 مهمة ما بطريقة منظمة ومعقدة ومتنوعة ومتميزة عف اآلخريف وبما يحقؽ أعمى جودة فػي األدات
(  أف التخصص الصػناعي يمثػؿ Thongchai & Ussahawanitchakit  2015 ,ويرى )، 

المعرفة التي يكتسػبها الخػريج نتيجػة لمتخصػص فػي مجػاؿ محػدد أو فػي  صػناعة معينػة أو أدات 
 مهاـ محددة .
،  الخػػريج يكتسػػبها التػػي المعرفػػةبأنػػه  اجرائيػػاً  الصػػناعي التخصػػص تعريػػؼ لمباحػػث ويمكػػف

المتخصصػة والتػي  والمنػاهج الفكريػة الخمفيػات مػف واالسػتفادة العمميػة الخبػرات تبادؿ في ساهـوت
 دراسػػة إطػػار توسػيع عمػػى يسػاعد شػػامؿ ومنهجػي مفػػاهيمي اطػار فػػي وادماجهػاتخػدـ التخصػػص 

 نهايػة فػي يػؤدي الػذي األمػر لهػا أفضػؿ فهػـ وتقػديـ،  التخصػصمرتبطة بال والمشكبلت الظواهر
 –العممػػي بشػقي ) النظػػري  لمتطبيػؽ قابمػة نافعػػة حمػوؿ وتقػػديـ دقيقػة بنتػائج الخػػروج إلػى المطػاؼ
 .العممي ( 

  : 
 ، العمػػػؿ سػػػوؽ فػػػي ، الػػػبعض بعضػػػهـ مػػػع والموظفػػػوف العمػػػاؿ فيػػػه يتفاعػػػؿ الػػػذي المكػػػاف هػػو

 ، مرضػية وظيفػة أفضػؿ عمػى العمػاؿ ويتنػافس ، األفضؿ توظيؼ عمى العمؿ أصحاب يتنافسو 
 العمػػاؿ عػػرض هػػو والعػػرض ، العمالػػة عمػػى الشػػركة طمػػب هػػو العمالػػة عمػػى الطمػػب يكػػوف هفيػػو 

 فيػه يقوـ الذي الوسط" بأنه العربية العمؿ منظمة تقرير يعرفهو  ،(  Nenov, P, 2012لمعمالة)
 فيػػه يقػػوـ كمػػا ، وخبػػراتهـ مػػؤهبلتهـ ضػػوت فػػي خػػدماتهـ بعػػرض عمػػؿ عػػف البػػاحثوف أو العػػامموف
 عميها االتفاؽ يتـ أو معروفة شروط مقابؿ الخدمات هذك استثمار أو باستخداـ األعماؿ أصحاب



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 811 

 العػػػرض يػػػتـ فيػػػه الػػػذي المكػػػاف هػػػو العمػػػؿ سػػػوؽ، و ( 30 ، 5002 العربيػػػة ، العمػػػؿ ) منظمػػػة
، والجػػػدير  الطمػػب العمػػؿ أربػػاب ويػػػوفر العػػرض الموظفػػوف يػػوفر حيػػػث ، العمالػػة عمػػى والطمػػب

والخػدمات  والسػمع المػاؿ رأس بأسػواؽ معقػد بشػكؿ ويػرتبط اقتصػاد ألي رئيسػي مكػوف بالذكر أنػه
(Raewf, B.,2017 ) . 

 ,Raewf) ،(Harjan, A., and Hussain, I., 2016, 13:17يرى كؿ مف )
B.,2017 )ما يمي : هاومف أهم : سوق العمل يصميز بعدد من المميزاتف بأ 

 : يعني عدـ وجود أجر واحد لمسوؽ مقابؿ األعماؿ المتشابهة ،  غي:ب المن:فسة الك:ممة
ومف أسباب غياب المنافسة الكاممة هو نقص المعمومات عف فرص التوظيؼ ذات األجور 

كذلؾ هناؾ بعض العماؿ ليست لديهـ رغبة في اإلنتقاؿ الجغرافي  ، العالية بالنسبة لمعماؿ
 ( . 52،  5005) نجيب إبراهيـ ، أو المهني حيث األجور العالية 

 حتى ولو تشابهت سوات ألسباب عنصرية كالجنس  سيولة الصمييز بين صدم:ت العمل :
 فة .والموف والديف أو ألسباب اختبلؼ سف أو ثقا

 كمية وقت الفراغ )ذلؾ بسموؾ العماؿ و تفضيبلتهـ المختمفة يتـ :  صأثر عرض العمل  ،
 . ( نوعية العبلقات اإلنسانية داخؿ المؤسسةو مستوى الدخؿ 

 تنعكس  ثار التقدـ التكنولوجي عمى : و  صأثر سوق العمل وارصب:طو ب:لصقدم الصكنولوجي
 مف خبلؿ مظهريف :ذلؾ و  سوؽ العمؿ في بروز ظاهرة البطالة

o  عندما تحؿ اآللة محؿ األيدي العاممة ، يتـ إلغات بعض الوظائؼ وبالتالي تظهر
 . ( 222،  5003 ، الخطيب محمد) البطالة 

o  تغيير بعض الوظائؼ أو إلغات بعضها نتيجة ظهور خبرات جديدة ومستوى تعميمي
 يؿ العماؿ .أعمى ، ويمكف التقميؿ مف البطالة الناتجة ببعادة تدريب وتأه

o ًا حتى يصبح سوق،  لطمبوا عرضسوؽ العمؿ كأي سوؽ  خر يتطمب توافر عنصري ال
 ( .025،  5001بالمعنى االقتصادي )المهدي عالية ، 

 : العرضتفاعؿ بيف قوى اليتحدد التوازف في سوؽ العمؿ نتيجة  صوازن سوق العمل 
ـ أو ساعات العمؿ التي عمى العمؿ ، كوف أف التوازف يتحكـ فيه كبل مف حج والطمب

يرغب العماؿ ببيعها ، مع ساعات أو حجـ العمؿ التي يرغب أصحاب العمؿ في شرائها 
يتحدد حجـ العمؿ المستخدـ ، و (   Benmoussa, B. , 2006, 24أو إستخدامها )
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يتحقؽ  والطمب العرضبتفاعؿ عرض هذا العنصر والطمب عميه ، وفي حالة تساوي 
  (  222،  5003 ، الخطيب محمد)  ؿالتوازف في سوؽ العم

 إف الطمب عمى العمؿ يتمثؿ في طمب المنتج لخدمات العمؿ ، أي  الطمب عمى العمل :
أنه يصدر عف المنتج ، إف طمب المنتج لخدمة العمؿ يعتمد عمى طمب السوؽ لمسمعة 
ؽ التي يساهـ العامؿ في انتاجها، لذلؾ يعرؼ الطمب عمى خدمات العمؿ بأنه طمب مشت

 ، بمعنى أنه مشتؽ مف الطمب عمى السمعة النهائية التي يساهـ العامؿ في انتاجها .
 حيث ال يمكننا الفصؿ عف العماؿ  رض العمؿ فبنه يصدر: بالنسبة لع عرض العمل ،

بيف خدمة العمؿ وبيف العامؿ الذي يقدمها ، فظروؼ العمؿ وطبيعته وعدد الساعات 
 وقت الفراغ ، باإلضافة إلى عامؿ األجور والتكاليؼ األسبوعية وطمب العامؿ نفسه عمى

 تحديد ظروؼ عرض العمؿ .ب فكؿ هذك العوامؿ السابقة هى التى تقوـ ،
 

، ( (Gilbert A. F , 2005 , 96) ، )Yvan, G., 2007, 197: 199كػؿ مػف يتفؽ و 
فهنػػػاؾ  ، تحػػػدد نظػػػرًا لمصػػػفة التػػػي تمثمهػػػاالعمػػػؿ  ف أسػػػواؽأعمػػػى (  5003 ، الخطيػػػب محمػػػد) 

وكذلؾ العالمية أو الدولية وترتبط هذك األسواؽ بقواسـ مشتركة رغػـ  اإلقميميةاألسواؽ المحمية ، و 
 تى :آللى اإسواؽ العمؿ ألنواع المختمفة ألتباينها مف حيث الحجـ ، وتـ تمخيص ا

o تصاديات جميع بق: أسواؽ واسعة تتمثؿ بكافة دوؿ العالـ ، وتتمثؿ ب الع:لمية األسواق
 . ( 5002،  الصناعية لبلستشارات الخميج منظمة) العالـ دوؿ 

o فتتمثؿ بأسواؽ دوؿ إقميـ معيف وهي أقؿ اتساعا مف األسواؽ  اإلقميمية األسواق :
 السوؽ الخميجية  والعالمية ومف أمثمة ذلؾ : السوؽ األوروبية المشتركة ، السوؽ العربية 

o ؤسسات االقتصادية الموجودة في الدولة : فهي أسواؽ وطنية تتمثؿ بالم المحمية األسواق
، وهي األصغر في منظومة األسواؽ ، حيث تعمؿ بعض هذك األسواؽ بشكؿ رسمي ، 

أما  ،وفؽ تشريعات وقيود محددة ، بينما يعمؿ بعضها اآلخر بشكؿ غير رسمي 
 النشاطات التي تقوـ بها أسواؽ العمؿ فينتج عنها عناصر مختمفة تتمثؿ في :

 : ف حيث الفترة الزمنية ، التكاليؼ ، األرباح ، والخسائر .م الصشغيل 
 مف حيث حجمها ، وأثارها السمبية عمى الفرد والمجتمع . : البط:لة 
 مف حيث ارتفاعها أو انخفاضها . : األجور 
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، وتمبية هذك المصرى والعالمىينبغى معرفة احتياجات سوؽ العمؿ  نهأويرى الباحث ب
 ازف بيف العرض والطمب .االحتياجات ، حتى يحدث تو 

 
 62،  5000( ، ) عبد المجيد أونيس ،  50،  5001كؿ مف ) مدحت القريشي ،  ويشير

العمؿ يمعب أدوارا مختمفة في الحيػاة االقتصػادية ، فهػو المحػرؾ الرئيسػي  سوؽ فأ( عمى  63: 
، أو عبارة عف  لعممية اإلنتاج ، سوات كانت هذك العممية مادية ممثمة في سمع موجهة لئلستهبلؾ

خػػدمات موجهػػة لمصػػالح العػػاـ ر فاليػػد العاممػػة تمثػػؿ أحػػد عناصػػر اإلنتػػاج ، وسػػوؽ العمػػؿ كػػأي 
سػػوؽ يتضػػمف بػػائعيف ومتسػػوقيف وأسػػعار وسػػمع ، وهػػو يمتػػاز بعػػدد مػػف الخصػػائص مػػف أهمهػػا 

 ( 5003 ، شعبلف السيد)  تى :آلا
o . خدمات العمؿ تؤجر وال تباع 
o  عف العامؿ .خدمات العمؿ ال يمكف فصمها 
o في تفسير قررات العرض والطمب والحركة . العمؿ ال تقؿ عف السعر أو األجر ظروؼ 
o  الطمب عمى العمؿ مشتؽ ، أي هو طمب مف أجؿ انتاج سمع أو خدمات يتـ تداولها

 وبيعها 
o إضافة لمحكومة ، حيث  ؽت التي تحدد وتنظـ  لية عمؿ السو كثرة التشريعات والمؤسسا

 وسط بيف المشتريف والبائعيف لخدمات العمؿ .توجد مؤسسات لمت
 

ف قطاع الصناعة يعد أوؿ القطاعات المتأثرة مف افتقاد سوؽ العمؿ لؤليدى المدربة الماهرة إ
فػػػى اعية التعػػػرؼ عمػػػى احتياجػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػن مػػػف والبػػػد

  ( 22:  22 ، 5006 ، حبيشي محمد) تى : آلالتى تتمخص فى االتخصصات المختمفة و 
 الشػعب التاليػة وتضػـالمدارس الث:نوية اليدن:عية   نظد:م الدثسث سدنوات  :  واصريج : 

 -المعدنيػة – الزخرفيػة  - اللكترونيةا –الكهربية  -البحرية  -الميكانيكية ) صناعاتال
،  أحمد ابتساـ) ترميـ اآلثار   - المركبات  - التبريد والتكييؼ -( يةالخشب - النسجية
5002 ، 23 . ) 

 الشػعب وتضػـ  المدارس الفنية المصقدمة الين:عية   نظد:م الصمدس سدنوات  : واصريج
 - معماريػةال - كترونيػةاالل – بحريػة) الصناعات ال  -شعبة هندسة ميكانيكيةالتالية : 
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زخرفػػػػة و  -تبريػػػػد وتكييػػػػؼ - هندسػػػػة كهربيػػػػة - مركبػػػػاتال - (  معدنيػػػػةال -  خشػػػػبيةال
عبلف   ( . 22 ، 5006،  حبيشي محمد) وا 

  ( 2وتضـ ) المدارس الث:نوية المينية الين:عية   نظ:م الصمس سنوات  :  واصريج
 - الزخرفة واإلعبلف -التبريد والتكييؼ  - الصناعات المعدنية -الكهرباتوهى  شعب

) السيد شعبلف ، السباكة  -المبلبس الجاهزة  -سيج التريكوالن -النجارة واألثاث
5003 ) 

 حيث يتمكف  ، : وهو نظاـ يقوـ عمى التممذة المهنيةمدارس الصعميم المزدوج  واصريج
الشباب مف أف يجمعوا بيف التدريب أثنات العمؿ في أي مجاؿ مف مجاالت العمؿ 

الوقت في مدارس التعميـ  ضبع المختمفة في الصناعة أو الخدمات مع تعميـ إجباري
سنة ، ويتعمـ الطبلب المهنيوف في النظاـ المزدوج مهف معترؼ  02الثانوي الفني حتى

بها رسميًا ، والتي تـ تحديدها حسب الحاجة إليها في سوؽ العمؿ ، وبنات عمى تعاوف 
 ، 5002 ، أحمد ابتساـوثيؽ ببيف الجهات الحكومية واألطراؼ المعنية في المجتمع ) 

22 . ) 
 المدرسة المينية المصصيية  واصريجFachshule  ويجب اإلشارة إلى أف الفنى :

ية والعممية ولكف المتخرج مف المدارس المهنية المتخصصة يقوـ بدراسة المواد الفن
ذا أرادو بصورة أدؽ  نه يجب أف يقضى الفترة التمهيدية بأف يكوف مدرسًا فنيًا ف المتخرج ا 

 ( .006،  5002جتياز االمتحاف النهائى ) مريـ الشرقاوى ، إلقدـ لمدة عاميف ثـ يت
 مدارس المهنية وخاصة ال فى :مراكز الصدريب المينى  المين  أو الشركة   واصريج

النظاـ المزدوج يتجه الطالب ألدات االمتحاف وبنجاحه يمارس هذك المهنة بدوف أف 
كما فى المدرس الفنى . وبالرغـ مف أف  يقضى الفترة التمهيدية )دراسة المواد التربوية (

إعداد الخريج مف األمور الخاصة ، فمقد بدأت عممية إعداد الخريج فى معظـ مراكز 
التدريب بحيث يعتمد عمى الدراسة النظرية والعممية ، باالضافة إلى فترة التدريب التى 

لتدريب يقضيها الخريج بعد التخرج وقبؿ االلتحاؽ بالمهنة فى معاهد خاصة با
(Eurydice European unit , 2017 , 2 . ) 
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 وهى بػرامج تقػدـ لمخػريج فػى بدايػة خػدمتهـ  لبرامج الصدمة األولية :  الصريج احصي:ج:ت
داته لمعمػؿ ، ، وتهدؼ هذك البرامج إلى تحسيف مستوى الخريج والتأكد مػف مػدى اسػتعدا

ليها إوتختمؼ مدة هذا التدريب األولى تبعًا لكؿ تخصص مف التخصصات التى يحتاج 
سوؽ العمؿ فى ظػؿ التكنولوجيػا الرقميػة ، ويركػز هػذا النػوع مػف البػرامج التدريبيػة عمػى 

 5001و التخصػػص )محمػػد مخمػػص ، أ ةتقػػديـ تػػدريب موجػػه أو مسػػتقبؿ لفنيػػات المهنػػ
). 
 تعتبر برامج التػدريب عػف بعػد  أثن:ء العمل : رامج الصدريب عن بعدالصريج لب احصي:ج:ت

ومعاهػػد فنيػػة فػػى  ألمانيػػا ، حيػػث تقػػـو كميػػات تػػدريب مػػف البػػرامج الهامػػة والمنتشػػرة فػػى
الواليػػػات األلمانيػػػة ببذاعػػػة بػػػرامج تدريبيػػػة خػػػبلؿ التمفػػػاز ، والتػػػى مػػػف خبللهػػػا يػػػتـ تقػػػديـ 

ف بعد عمؿ المهنى ، وتطورت برامج التدريب نماذج متميزة لما يجب أف يكوف عميه الع
 ( .03،  5002مهدى محمد ، لتشمؿ استخداـ التكنولوجيا الحديثة ) 

  : وهػى بػرامج تهػدؼ إلػى تػدريب الخػريج احصي:ج:ت الصريج لبدرامج الصأىيدل الصكنولدوجى
عمى إستخداـ وتوظيػؼ التكنولوجيػا الرقميػة داخػؿ العمػؿ ، وتقػـو هػذك البػرامج بالتعػاوف 

تـ اسػػتخداـ اإلنترنػػػت فػػػى يػػػحيػػث ، بػػيف وزارة التربيػػػة فػػى ألمانيػػػا والمؤسسػػات الخاصػػػة 
تػػػػدريب الخػػػػريج  عمػػػػى التكنولوجيػػػػا الرقميػػػػة أثنػػػػات الخدمػػػػة ، وذلػػػػؾ بتػػػػوفير فريػػػػؽ مػػػػف 
المستشػػػاريف عبػػػر اإلنترنػػػت مػػػف أجػػػؿ مسػػػاعدة الخػػػريج عمػػػى اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا فػػػى 

  ,.Gerdi, J ., Claus ,B)قػة عمميػة الشػركة التػى يعمػؿ بهػا بطري أو المصػنع
2018 , 13) 

 : عػػداد المهنيػػة وهػػى إلوتتضػػمف كػػؿ أنػػواع ا احصي:جدد:ت الصددريج لبددرامج اإلعددداد المينددى
مف البرامج األساسية فى ألمانيا والتى تحتوى بداخمها عمى مجموعػة فرعيػة مػف البػرامج 

 ( . التنمية المهنية –ذات ارة الإد –القيادة  –التواصؿ  –دارة الوقت إمنها برامج  ) 
 : ةويحتػػؿ تػػدريب الخػػريج المسػػتمر أهميػػ احصي:جدد:ت الصددريج لبددرامج الصدددريب المسددصمرة 

،  المصػػنع داخػػؿ تطبيقهػػا فمكػػي جديػػدة مسػػتحدثاتو حيػػث يػػتـ إدخػػاؿ طػػرؽ ، خاصػػة 
عمى تكنولوجيا المعمومات وعمػـو الحاسػب اآللػى  تدريبالخريج لمالتدريب  برامجوتمكف 

 كنولوجيا الرقمية .فى ظؿ الت
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 : :ؤسسػػات وهػػى بػػرامج تقػػدـ بم احصي:جدد:ت الصددريج لبددرامج الحيددول عمددى مددؤىست عميدد
حصوؿ عمػى مػؤهبلت عميػا ، بحيػث لمفى مختمؼ التخصصات التعميـ العالى المختمفة 

تقػػػػدـ الجامعػػػػات ومؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالى المعادلػػػػة لهػػػػا مجموعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف الفػػػػروع 
تػػػػػى يصػػػػػعب حصػػػػػرها ، مثػػػػػؿ بػػػػػرامج الهندسػػػػػة المعماريػػػػػة ، والتخصصػػػػػات الدراسػػػػػية ال

الكهربيػػػػػة ، المدنيػػػػػة ، وتكنولوجيػػػػػا البيئػػػػػة ، والهندسػػػػػة الكيمائيػػػػػة ، وعمػػػػػـو الكمبيػػػػػوتر ، 
 ,Federal  , M. ,2018) واإلتصػاالت والمعمومػات ، وبػرامج التصػميـ والتػرميـ )

,53.54. 
  مج يػػػتـ إعػػػدادها مػػػف قبػػػؿ وهػػػى بػػػرا لحفددد:ظ عمدددى البي دددة :ااحصي:جددد:ت الصدددريج لبدددرامج

المؤسسة األلمانيػة لمحفػاظ عمػى البيئػة ، وتهػدؼ هػذك البػرامج إلػى تنميػة وتطػوير البيئػة 
وذلػػػؾ لتحسػػػيف السػػػموؾ البيئػػػى  همػػػانتاجيػػػة ، والػػػربط بينإلو المؤسسػػػة اأداخػػػؿ المصػػػنع 

داخػػػػؿ المؤسسػػػػة االنتاجيػػػػة ، ويػػػػتـ تػػػػدريب الخػػػػريج عػػػػف طريػػػػؽ عقػػػػد إجتماعػػػػات بػػػػيف 
 0حمية والعامميف بالتصنيع ، وذلؾ لتبادؿ الرأى وحؿ المشكبلت البيئية المجالس الم

 : وهػػى بػػرامج تنظمهػػا األكاديميػػة األلمانيػػة  احصي:جدد:ت الصددريج لبددرامج الصدددريب ب:لصدد:رج
لتبادؿ الخدمات ، وهذك البرامج عمى صورتيف ، إما برامج تدريبية خارج الواليػة ، حيػث 

دريبيػػة تضػػـ معممػػيف مػػف مختمػػؼ الواليػػات األلمانيػػة يشػػترؾ المعممػػوف معػػًا فػػى بػػرامج ت
دات العػػامميف مهنيػػًا وعمميػػًا ألتبػػادؿ الخبػػرات واآلرات والمقترحػػات التػػى مػػف شػػأنها تنميػػة 

 ( . 026: 022،  5001وتكنولوجيًا )محمد مخمص ، 
 : وهػى بػرامج تتػيح لمخػريج فيهػا االتصػاؿ  احصي:ج:ت الصريج لبدرامج الصددريب ب:لمراسدمة

مػػػا هػػػو جديػػػد فػػػى مجػػػاؿ المهنػػػة عػػػف طريػػػؽ شػػػبكات االتصػػػاؿ مػػػع الحاسػػػوب ، بكػػػؿ 
ووسائؿ االتصاؿ المتعدد ، وتساعد الخريج فى الحصوؿ عمى الػدرجات الجامعيػة منهػا 

 ( .00،  5003)برامج التعميـ المفتوح ( )عبد الرحمف توفيؽ ، 
 

العاليػة ألدات  نػه القػدرةأب : اليدن:عي الصصيدص( Phaiboon , et al  2011 ,يعػرؼ )و 
، فػى مهمة ما بطريقة  منظمة ومتنوعة ومتميزة عف اآلخريف وبما يحقؽ أعمػى جػودة فػي األدات 

( أف التخصص Thongchai , C., Ussahawanitchakit, P., 2015, 395 حيف يرى ) 
و فػى  صػناعة أالصناعي يمثؿ المعرفة التي يكتسبها الخريج نتيجة لمتخصص في مجاؿ محػدد 
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بينمػا يشػير أيضػًا كػؿ مػف )محمػد عبػد القػادر ، مصػطفى السػيد ،  ،أو أدات مهػاـ محػددة معينػة 
يكػػػوف فػػػي إلػػػى التخصػػػص (  5003 ، شػػػعبلف السػػػيد) ، (  200،  5000أحمػػػد مصػػػطفى  ، 

تجزئػػػة و عنػػػي تقسػػػيـ العمػػػؿ يمختمفػػػة ومتشػػػعبة مػػػف جهػػػة ومتكاممػػػة مػػػف جهػػػة أخػػػرى ، و مهػػػارات 
عية وصغيرة وتوزيعها عمػى مجموعػات مػف المتخصصػيف الػذيف العممية اإلنتاجية إلى عمميات فر 

 , .Phaeton , Rويػرى كػؿ مػف ) ، سػة اقتصػادية واحػدة أو عػدة مؤسسػاتيعممػوف فػي مؤس
Krittaya , S., 2011, 52   )المعرفػة المنظمػة والمتخصصػة و ف التخصػص الصػناعي هػأ

، وتطػػوير مهػػارتهـ فػػػى  فػػى مجػػاؿ محػػػدد ، حيػػث تقػػـو المؤسسػػػات الصػػناعية بتػػدريب العػػػامميف
 محددة .   ةو مهنأمجاؿ محدد يتعمؽ بتخصص صناعى 

التػػػى ويمكػػػف لمباحػػػث تعريػػػؼ التخصػػػص الصػػػناعي بأنػػػه المعرفػػػة التػػػي يكتسػػػبها الخػػػريج ، و 
تسػػاهـ فػػي تبػػادؿ الخبػػرات العمميػػة واالسػػتفادة مػػف الخمفيػػات الفكريػػة والمنػػاهج المتخصصػػة التػػى 

 .تبطة بالتخصص ساعد عمى دراسة المشكبلت المر ت
 

  (Padmaja, B., & Rao, N., 2014 ( ، )Ahmed , R. , 2017يرى كؿ مف )
 مف أهمها ما يأتي ::  فوا د عديدة لمصصيي:ت الين:عيةف هناؾ أب

o  يجػػػزئ العمميػػػة اإلنتاجيػػػة إلػػػى عمميػػػات فرعيػػػة يؤديهػػػا مجموعػػػة مػػػف العمػػػاؿ والفنيػػػيف مػػػا
 عة في األدات .يساعد عمى تسهيؿ العممية اإلنتاجية والسر 

o في األسواؽ وانخفاض ثمنها. المنتجاتر يزيادة كمية اإلنتاج وتوف 
o  تشػػػجيع رجػػػاؿ الصػػػناعة واألعمػػػاؿ عمػػػى إدخػػػاؿ مزيػػػد مػػػف اآلليػػػات الحديثػػػة فػػػي اإلنتػػػاج

 . األمر الذي رفع مف قدرات المصانع عمى اإلنتاج
o مـز البحػػػث عػػػف يسػػػاعد نظػػػاـ تقسػػػيـ العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة اإلنتػػػاج زيػػػادة كبيػػػرة وذلػػػؾ يسػػػت

 األسواؽ الداخمية والخارجية ، وهنا يتطور نظاـ النقؿ والمواصبلت .
 

 المػدارس الثانويػة الصػناعيةالوقػت الحػالى بفػى التخصصات  والجدير بالذكر أنه يوجد العديد مف
 ( 5003 ، الفنى والتعميـ التربية وزارة) يمى : منها
  : تشكيؿ ولحاـ المعادف  -المعادف  وتضـ التخصصات ) تشغيؿالشعبة الميك:نيكية- 

الببلستيؾ ( ، وتضـ الشعبة  –قوالب واسطمبات  -أجهزة دقيقة وتحكـ  -السباكة والنماذج 
حدادة  -تشغيؿ مكنى  -تركيبات  -الميكانيكية التخصصات التالية )تعميـ مزدوج( )ميكانيكا 
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رساـ  -قوالب واسطمبات  -المطروقات والمعامبلت الحرارية  -صيانة ميكانيكية  -ولحاـ 
أعماؿ البموؾ  -فنى تكنولوجيا البتروؿ  -األجهزة التعويضية  -كيميات صناعية  -صناعى 

 .ميكانيكا القوى (  -االشارات  –
 : مصايد   -بنات السفف   -وتضـ التخصصات ) المحركات البحرية  الشعبة البحرية

 صيد االسماؾ ( .تكنولوجيا  -النقؿ النهرى   -ومبلحة وفنوف بحرية 
 : المعدات  -الجرارات واآلالت الزراعية  -وتضـ التخصصات ) السيارات  شعبة المركب:ت

 .الثقيمة ( 
 : الحاسبات –الكترونيات  –وتضـ التخصصات ) تركيبات ومعدات كهربية  الشعبة الكيربية

 -نقؿ صيانة خطوط ال -صيانة محطات المحوالت  -إصبلح وصيانة المعدات الكهربية  -
الشبكات الكهربية ( ، وتضـ الشعبة  -كهربات قوى  -جهزة الوقاية واالتصاالت أصيانة 

فنى تركيبات كهربية   -الكهربية التخصصات التالية )تعميـ مزدوج() كهربات معدات 
 .لممنشأت( 

  : تعميـ مزدوج ( .تخصص )تبريد وتكييؼ الهوات ( ،وتضـ شعبة الصبريد والصكييف ( 
 اإلنشاتات المعمارية   -وتضـ التخصصات ) البنات والتشطيبات  لمعم:رية :الشعبة ا- 

البياض  –البنات  –الخرسانة المسمحة  -النحت المعماري  -شبكات المياك واألعماؿ الصحية 
تشغيؿ وصيانة شبكات مياة   -ترميـ دقيؽ  -ترميـ معمارى  -النحت  –نجارة العمارة  -

 -يؿ وصيانة محطات مياة الشرب والصرؼ الصحى تشغ -الشرب والصرؼ الصحى 
 معالجة وضبط جودة مياة الشرب والصرؼ الصحى ( .

 : الجمود وبدائمها  -وتضـ التخصصات ) الزخرفة واالعبلف والتنسيؽ  الشعبة الزصرفية– 
  -الطباعة مف السطح البارز  -تكنولوجيا الطباعة  -السيراميؾ والخزؼ  -التجميؿ 

الجمع  -التجميد والتسطير  -التصوير الميكانيكى  -وفست ألوغرافية واالطباعة الميث
 اوفست وسمؾ اسكريف ( . -التجميد والتشطيب  -التجهيزات الفنية  -التصويرى 

 : خرط  -الحفر عمى الخشب  -وتضـ التخصصات ) نجارة األثاث  الشعبة الصشبية
 . والماركترى(التطعيـ  -الخشب والسف والمدائف 

 األثاث  -وتضـ التخصصات ) الحديد المشغوؿ واإلنشاتات المعدنية  ة المعدنية :الشعب
 تشكيؿ المعادف والصياغة ( . -المعدني وتشكيؿ الصاج 
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 : الصباغة  -السجاد والكميـ  -النسيج  -وتضـ التخصصات ) الغزؿ  الشعبة النسيجية
 -ميكانيكا الغزؿ  -لى التريكو األ -المبلبس الجاهزة  -والطباعة وتجهيز المنسوجات 

 التطريز( . –ميكانيكا النسيج 
 : االلكترونيات  -وتضـ التخصصات ) االلكترونيات والكمبيوتر  شعبة االلكصروني:ت

تحكـ ( ، وتضـ شعبة االلكترونيات  –االلكترونيات الصناعية  -الصناعية والتحكـ االلى 
 حاسبات ( ) تعميـ مزدوج ( . -تخصص )الكترونيات 

 

التى سوؽ العمؿ المصرى يحتاج فى الوقت الحالى لبعض التخصصات لجدير بالذكر أف وا
وهػذك ، ضػروريًا  حتياجاال قد يكوف هذاو ، فى خريجى المدارس الثانوية الصناعية توافرها  ينبغى

( ،  5002) منظمػة الخمػيج لبلستشػارات الصػناعية ، لتخصصات يمكػف تمخيصػها فيمػا يمػى : ا
 . ( 5003 ، شعبلف السيد) ( ،  5001العربية المصدرة لمبتروؿ )أوبؾ( ، )منظمة األقطار 

  : وتحكـ  -أجهزة دقيقة و  تخصصات ) تشغيؿ المعادفوتتضمف الين:ع:ت الميك:نيكية
 قوالب واستطمبات الببلستيؾ تشكيؿ ولحاـ المعادف السباكة والنماذج( .

  : الكترونيات  ،هربية )تركيبات ومعدات ك تخصصات وتتضمفين:عة المركب:ت
 .(الحاسبات

  : المصايد  -المحركات البحرية  - )  بنات السفف تخصصات وتتضمفالين:ع:ت البحرية
 والمبلحات والفنوف البحرية ( .

  : خرط  -الحفر عمى الخشب  - )  نجارة األثاث تخصصات وتتضمفالين:ع:ت الصشبية
 الخشب والسف والمدائف التطعيـ والماركتري ( .

 :شعبة الصناعات  -) التبريد وتكييؼ الهوات  تخصصات وتتضمفيف : يعة الصبريد والصكين
التجميؿ الجمود وبدائمها -الزخرفية وتضـ التخصصات التالية: الزخرفة واإلعبلف والتنسيؽ 

 تكنولوجيا الطباعة السيراميؾ والخزؼ ( .
  : األثاث  -تات المعدنية ) الحديد المشغوؿ واإلنشا تخصصات وتتضمفالين:ع:ت المعدنية

 والصياغة ( . –تشكيؿ المعادف  -وتشغيؿ الصاج  -المعدني 
  : البنات والتشطيبات اإلنشاتات المعمارية  تخصصات وتتضمفالين:ع:ت المعم:رية (

 شبكات المياك واألعماؿ الصحية النحت المعماري ( .
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  : الصباغة  -ـ الغزؿ ) النسيج والسجاد والكمي تخصصات وتتضمفالين:ع:ت النسيجية
 المبلبس الجاهزة التريكو اآللي ( . - والطباعة وتجهيز المنسوجات

 صناعة استخراجية  تتكوف مف صناعة واستخراج النفط والغاز )الين:ع:ت االسصصراجية : و
( ، واستخراج الخامات المعدنية مثؿ الحديد والنحاس والذهب ، و استخراج المواد غير  نفطية

 مواد البنات والفوسفات والبوتاس . المعدنية مثؿ
 ارتفاعات سريعة  5001شهدت هذك الصناعة خبلؿ عاـ ين:عة اسصصراج النفط والغ:ز : و

وقياسية في أسعار النفط الخاـ ، لمتنقيب عف الغاز في مناطؽ واعدة داخؿ المناطؽ العربية 
 . فريقيةألسيوية واألوا
 : همة في إنشات مصنع لمببلطات يستمد مدخبلته لممسا الين:عة اإلسصصراجية غير النفطية

 مف خاـ الحديد المنتج مف المنجـ لمقابمة احتياجات السوؽ المتنامية مف حديد اإلنشاتات .
 وتهدؼ إلى زيادة القيمة المضافة لممواد األولية والخامات  الصحويمية : الين:ع:ت

الصناعات الهيدروكربونية )  هامنو  ،االستخراجية وتحويمها إلى مواد وسيطة وسمع نهائية 
صناعات التكرير والغاز والبتروكيماويات(، وصناعة األسمدة ، وصناعة الغزؿ والنسيج ، 

 وصناعة السيارات .
 صناعات اإلسمنت والحديد والصمب واأللمنيوـ هامنو :  ين:ع:ت مواد البن:ء . 
  :ويابانية إلنشات مجمع منحت شركة التكرير المصرية عقدًا لشركتيف كورية ين:عة الصكرير

بتدائي الثقيمة التي تنتجها إليهدؼ إلى زيادة إنتاج الديزؿ مف خبلؿ تكسير مخمفات التقطير ا
 .  مصفاة القاهرة عف طريؽ استخداـ تقنية التكسير الهيدروجيني

 الشركة المصرية القابضة  في مصر تـ توقيع اتفاقية بيف:  الين:عة البصروكيم:وية
وشركة هندية إلنشات أوؿ وأكبر مصنع في شماؿ أفريقيا إلنتاج البولي أستر  لمبتروكيماويات
ألؼ طف / سنة ، وتستعمؿ مادة البولي ستيريف في الكثير مف التطبيقات  200بطاقة حوالي 

اليومية مثؿ مواد التغميؼ واألدوات الطبية والمكتبية واألجهزة المنزلية ولعب األطفاؿ وأيضًا 
 ية لمسيارات .الصناعات التكميم

  : يتميز الغاز الطبيعي بكونه صديؽ لمبيئة مف شأنه التقميؿ مف ظاهرة ين:عة الغ:ز
لصناعة البتروكيماوية ، وتتوسع مصر التي تمتمؾ ااالحتباس الحراري بجانب استخدامه فى 
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احتياطيات كبيرة مف الغاز الطبيعي ، ويستخداـ الغاز كمصدر لمطاقة لبلستفادة مف مزاياك 
 لبيئية فى مصر.ا
 في محاربة الفقر والبطالة مف خبلؿ  الصناعاتهذك تسهـ :  الين:ع:ت اليغيرة والمصوسطة

، ومف بيف هذك الصناعات النسيجية مثؿ ؿ الشباب وتوفير فرص عمؿ جديدة تدريب وتشغي
التريكو والنسيج اليدوي والتطريز وصناعة األقمشة والمبلبس الجاهزة وغيرها، والصناعات 

جمدية مثؿ دباغة الجمود وصناعة الحقائب واألحذية وغيرها ، وتصنيع منتجات نهائية مف ال
المطاط والببلستيؾ مثؿ أنابيب الري والصرؼ الصحي ر وصناعة األثاث الخشبي والمعدني 
نتاج المسامير وأدوات المطبخ وأجزات  ، والصناعات المعدنية التي تستهدؼ تشكيؿ المعادف وا 

مها الصناعات التحويمية البلحقة ، وبعض الصناعات الكيماوية الصغيرة ومكونات تستخد
مثؿ العطور والروائح وبعض مستمزمات التجميؿ وأنواع الصابوف والمطهرات ، وصناعة 

 ( . Thabit, H.,ed., 2016, 38:46األلعاب )
 دة ) ظهرت مدارس نوعية لمطاقة الجديدة والمتجد :ين:ع:ت الجديدة لمط:قة المصجددة ال

، ـ5002 -5001وبدأت الدراسة بها  WISEشمسية ( ، وفى أسواف ظهر مشروع الطاقة ال
 Siemensو GIZوأخرى لػ ) طاقة الرياح ( فى الغردقة ، ويجرى االتفاؽ بيف الوزارة و 

لمدارس التعميـ المزدوج الجديدة التى يجرى تطويرها « نموذج » األلمانية إلنشات مدرسة 
وهو نموذج قائـ عمى فكرة دعـ شركة  EEDSالتعاوف المصرى األلمانى  حاليا وفؽ مشروع

تدريب يقدـ التدريب األساسى لمدارس التعميـ « شركة » سيمنز إلحدى المدارس لتكوف مركز 
لى جانب التدريب فى المصانع ، وستحمؿ المدرسة اسـ مؤسس شركة إالمزدوج فى محيطها 

 ( .(Thabit, H., & Jasim, A., 2017سيمنز 
 والهوس والتقنيات االصطناعي والذكات لمحواسب الهائؿ التطور بسبب:  الروبوص:ت ين:عة 

 تصميـ عموـ مجاؿ في  خر كبير إنجاز حافة عمى فنحف الفضائية البرامج تطوير في
 أدوات ، أجزات ، مواد لتحريؾ ويخصص عديدة بمهاـ القياـ يستطيع الروبوتف.  الروبوتات
 أصناؼ ونحتاج عدة المهاـ ، مف عدد ألدات البرمجة مختمفة حركات عبر معينة أوماكينات

 : يمي ما تتضمف الروبوتات مف
o واسع نطاؽ عمى التصنيع عمميات في تستخدـ" : المرنة الين:عية" المؤقصة الروبوص:ت 

 . المواد وطبلت ، المحاـ ، المواد معالجة ، االختبار ، األجزات تجميع ذلؾ في بما
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o يستطيع ال التي األماكف في لمبقات النوع هذا يخصص:  بعد عن االسصكش:ف روبوص:ت 
 . وتحممها فيها البقات البشر

o اإلحساس وأجهزة الروبوتية التقنية ترويض يمكف:  الطبي والعسج الصعويض:ت روبوص:ت 
 . الممس بحاسة وتتمتع تعويضية أعضات إلنتاج فيها

o الخطرة المواد ومعالجة القنابؿ إلزالة مؿوتستع:  الصطرة المواد مع:لجة روبوص:ت . 
o مف والوقاية البريد تسميـو  ، األبواب ضبطو  ، الحراسة ألغراض : الصدمة روبوص:ت 

 . ((wikiwand.com 03-12-2019 الحرائؽ
 

ويرى الباحث في ظؿ التطور التكنولوجي الهائؿ الذي نشهدك اليـو ومػع هيمنػة اآلالت عمػى 
كثػر أي العاممة ، أصبح مف الضروري مواكبػة هػذا التطػور والبحػث عػف الكثير مف وظائؼ األيد

التخصصػات التػػى يحتاجهػػا سػوؽ العمػػؿ فػػي  وفػػى الواقػػع أففػػي المسػتقبؿ  احتياجػػاً التخصصػات 
بعػػد  اً التػػي يػػزداد الطمػػب عميهػػا مػػع مػػرور الوقػػت والتػػي ظهػػرت مػػؤخر  التخصصػػاتالمسػػتقبؿ هػػي 

، وبالتػػػالى يجػػػب عمينػػػا فػػػتح ا فػػػرص عمػػػؿ جديػػػدة دورهالتحػػػديث المتزايػػػد لمتكنولوجيػػػا وفتحػػػت بػػػ
 صػناعات) منهػا و  تضػـ بعػض التخصصػات الصػناعية لػـ تكػف بػاألمسمدارس صناعية جديدة 

نيػػات الكترو و الكترونيػػات الطيػػراف ، و ميكانيكػػا الطيػػراف ، و والفضػػات ،  الطيػػرافو  ، النوويػػة الطاقػػة
 نػػاتمػػواد البو ،  األلمونيػػـو و مات الطبيػػة ، المسػػتمز و األسػػمدة ، و ، تصػػميـ الجػػرافيكس و الفضػػات ، 

، الصػػػناعات  ، الرخػػػاـ ، السػػػراميؾ ، واكسسػػػوارات البنػػػات " الحديػػػد والصػػػمب ،سػػػمنت  ألا "مثػػػؿ 
 اإلسػػػػتخراجية غيػػػػر النفطيػػػػة ،و ،  "البتروكيماويػػػػات  -الغػػػػاز  -التكريػػػػر مثػػػػؿ " الهيدروكربونيػػػػة 

 .(  الكهرباتسيارات سيارات الغاز ،  استخراج النفط والغاز ،و 
 

 ، الغني عبد سامي) ، (  5003( ، ) عمى سيد ،  5001منير العتيبي ،  ذكر كؿ مف )و 
5005 ، 252  ) ،(Harjan, A., Thabit, H., & Hussain, I., 2016 , 17  ( ، )

التعمػيـ  وامف التحديات والمعوقػات التػي يواجههػا خريجػعددًا بأنه يوجد (  5003السيد شعبلف ، 
 الصناعى فى سوؽ العمؿ منها : الثانوى
o . التقميدية وغمبة التخصصات النظرية عمى البرامج التطبيقية 
o الدراسية . والمناهج لمبرامجالتقويـ المستمر  قمة 
o أعداد  إلى زيادةدي يؤ ، مما قد  والنمطية في البرامج والمناهج الدراسية هالتشاب

 لسوؽ لها .الخريجيف في تخصصات غير مطموبة أو عدـ استيعاب ا
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o  يها سوؽ العمؿإلنقص فى بعض التخصصات التى يحتاج . 
o . عدـ وجود تنسيؽ بيف التخصصات المطموبة في سوؽ العمؿ 
o ضعؼ مستوى الخريجيف في المغة اإلنجميزية . 
o العمؿ المطموبة لسوؽ المهاراتفى بعض  نقص  . 
o  توجد فجوة بيف المناهج التدريبية واحتياجات سوؽ العمؿ. 
o وظيفية ناتجة عف المبالغة في شروط التوظيؼ وطوؿ ساعات العمؿ  تحديات. 
o . رغبة عدد كبير مف خريجي التعميـ الفني والتدريب التقني االلتحاؽ في وظائؼ إدارية 
o  مواكبة التطور التكنولوجي ل المناهج تحديثعدـ. 
o الصناعى الثانوى التعميـ فى وجود قصور في التجهيزات والمعدات . 
o بصفة مستمرة  القياـ بأعماؿ الصيانةعدـ حديث التجهيزات و ال يتـ ت. 
o  الصناعى .عدـ وجود  لية مستدامة لتمويؿ خدمات التدريب المهنى والتعميـ 

 

  

أحمػػػد مصػػػطفى ، كػػػؿ مػػػف ) محمػػػد عبػػػد القػػػادر ، مصػػػطفى عطيػػػة ،  فػػػي دراسػػػة قػػػاـ بهػػػا
 إلػػػى(   5002) عبػػػد الػػػرؤوؼ التميمػػػي ، ،  ( 252 ، 5005 ، الغنػػػي عبػػػد سػػػامي)  (5000

"  المشػػػكبلت هػػذك بػػيف ومػػف ، المصػػري الصػػناعي الثػػػانوي التعمػػيـ منهػػا يعػػاني التػػي المشػػكبلت
 بمتطمبػػػػات وفائػػػػه وعػػػػدـ،  اإلنتػػػػاج ومراكػػػػز مؤسسػػػػات عػػػػف الصػػػػناعي الثػػػػانوي التعمػػػػيـ انفصػػػػاؿ
 ممػػػا " ، العاممػػػة ىقػػػو لا مػػػف الواقعيػػػة باالحتياجػػػات هتخطيطػػػ ارتبػػػاط وعػػػدـ ، المصػػػري االقتصػػػاد

 تتطمبهػػا الأخػرى  تخصصػات فػي وزيػادة تخصصػات فػػي العاممػة األيػدي فػي نقصػاً  هنػاؾ يجعػؿ
 والشػركات المصػانع فػي اإلنتػاج خطػوط عمػى الفنػي التعمػيـ خريجػي تػدريب وعػدـ ، التنمية خطة
 . الكافي بالقدر

 

دراسات أخرى اهتمت بعدـ االهتماـ بتدريب خريجػى التعمػيـ الثػانوى  س االتجاك توجدنف فيو 
،  ( 1 ، 5005 ، و خػػػروف كمػػاؿ جيهػػاف) الصػػناعى قبػػؿ االلتحػػاؽ بسػػوؽ العمػػؿ منهػػا دراسػػة 

،  (12:  10 ، 5002 ، و خػػػػػروف حسػػػػػف محمػػػػػد) ،  ( 22:  25 ، 5002 ، محمػػػػػد فاطمػػػػػة)
(Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 )،  إلػى العمػؿ سػوؽ افتقػار عمػى أكػدتالتػى و 

 وغيػػػر مدربػػػة وغيػػػر خاممػػػة المحتممػػػة العمػػػؿ قػػػوة كػػػوف لػػػىا  و  ، وكيفػػػاً  كمػػػاً  المػػػاهرة الفنيػػػة العمالػػػة
 طمبيػات تخفػيض إلػى العمػاؿ مهػارات مستوى لتدني نتيجة العمؿ أرباب اضطرار لىوا   ، مستغمة
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 أنشطتهـ في التوسع عف اإلحجاـ إلى أو ، يرالتصد وأسواؽ المحمي السوؽ مستوى عمى اإلنتاج
 بالنمطيػة وأف البػرامج التدريبيػة تتسػـ الحديثػة التخصصػات فػي واضح نقص وجود مف حذرتو  ،

 كمػػػا،  احتياجػػػاتهـ تراعػػػي وال ، العػػػامميف لجميػػػع تتػػػاح ال وأنهػػػا ، االسػػػتمرارية وعػػػدـ ، والشػػػكمية
 منػاهج وبتصميـ ، العمؿ سوؽ باحتياجات مصر في الفني التعميـ مناهج بربط الدراسات طالبت
 متطمبػػات مػػع وتتنػػاغـ ، العمػػؿ سػػوؽ احتياجػػات تمبػػي ومتطػػورة ومرنػػة ومتوازنػػة متكاممػػة دراسػػية
 المػػواد تكامػػؿ أهميػػة عمػػى وشػػددت العالميػػة ، لممسػػتويات وفقػػاً  المسػػتدامة الوطنيػػة التنميػػة خطػػط

 بتحميػػؿ باالهتمػػاـ كػػذلؾ وطالبػػت ، ةالمعرفػػ عمػػى القػػائـ عصػػر االقتصػػاد متطمبػػات مػػع الدراسػػية
 العمؿ . سوؽ احتياجات

 

 الثانوي التعميـ أف( توصمت  03:  02،  5002،  أحمد جميؿ)  أخرى قاـ بها سةادر وفى 
 بالبيئػة التخصصػات بعػض ارتبػاط عػدـنهػا م مشػكبلت عػدة مػف يعػاني المصػري الصػناعي
 والبيئػة الصػناعي الفنػي التعمػيـ مؤسسػات بػيف التعػاوف ومحدوديػة ، العمػؿ وأسػواؽ المحميػة
 عدة توصمت إلى(  5002) عبد الرؤوؼ التميمي ،  أيضاً  قاـ بهاأخرى وفى دراسة ،  المحيطة
: أف احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ الفمسػػطيني فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػف وجهػػة نظػػر رؤسػػات منهػػا  نتػػائج

دراسػة ب(  5002عـ البمة ، قاـ )عبد المننفس السياؽ وفى ،  أقساـ المحاسبة جات بدرجة مرتفعة
منػػػاهج المحاسػػػبة بػػػالكميتيف حتػػػى تواكػػػب  لػػػى تطػػػويرإلػػػى عػػػدة نتػػػائج أهمهػػػا الحاجػػػة إتوصػػػمت 

حتياجات سوؽ العمؿ المتجددة خاصة فيما يتعمؽ بتطبيقػات الحاسػوب فػي المحاسػبة والمراجعػة ا
العممي لمطبلب فػي واإلهتماـ بالمغة اإلنجميزية في مجاالت التخصص واإلهتماـ ببرامج التدريب 

 وفػػى، مجػػاؿ المحاسػػبة التطبيقيػػة ، واإلهتمػػاـ بػػربط بحػػوث الطػػبلب بمشػػكبلت السػػوؽ الحقيقيػػة 
 تناولػت وقػد ( Dalby, D; & Noyes, A, 2016, 70:86)  مػف كػؿ بهػا قػاـأخػرى  دراسػة
 التعمػيـ الثػانوي تخصصػات مػف اثنػيف تخصصػيف فػي تدريسػها وطػرؽ الرياضيات مناهج الدراسة
 التػػػأثيرات بمناقشػػػة الدراسػػة واختتمػػػت( الشػػعر وتصػػػفيؼ ، التشػػػييد تخصػػص: )  همػػػا اعيالصػػن

 . الفني الثانوي التعميـ مستقبؿ عمى العاـ الثانوي التعميـ لهيمنة المحتممة
 

( بػالتحقؽ مػػف مػدى تػػأثير   Garcia B., & Argiles B., ,2017واهتمػت دراسػة )
ريػػت عمػػى عينػػة مػػف الشػػركات األسػػبانية عػػف التخصػػص الصػػناعي ، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دراسػػة أج

، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدـ وجػػػود تػػػأثير كبيػػػر لمتخصػػػص  5002وحتػػػى   5002الفتػػػرة مػػػف 
الصػػناعي لشػػركات المراجعػػة عمػػى جػػودة عمميػػة المراجعػػة ، وأوصػػت الدراسػػة بػػبجرات المزيػػد مػػف 



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 111 

كمػا توصػمت ، عػة البحوث حوؿ العبلقػة بػيف التخصػص الصػناعي لممراجػع وجػودة عمميػة المراج
 الخػريجيف مػف نسبة وجود إلى (Verhaest and van der Velden 2013) مف دراسة كؿ 
 إجمػػػالي نمػػػو تجػػػاوز إذا النسػػػبة هػػػذك وسػػػتزداد ،العمػػػؿ فػػػي تخصصػػػات مختمفػػػة  عػػػف عػػػاطميف
 أعمػى الناقصػة العمالػة انتشػار معػدؿ أف األدلػة وتؤكػد ، متوقع هو الطمب كما في النمو العرض
الخػػريجيف فػػي تخصصػػات متعػػددة ، وفػػي نفػػس  مػػف المعػػروض فػػي أكبػػر فػػائض وجػػدي ، حيػػث
 العمػؿ سػوؽ عمػى التعمػيـ مخرجػات أثػر بعنػواف بدراسػة ( 5002 ، حسػيف بريػاطى)  قاـ االتجاك

 والتنميػة واالقتصػاد التعمػيـ بػيف االرتبػاط منهػا أف نتػائج عػدة إلػى الدراسة وتوصمت الجزائر ، في
 ، وأيضػػػًا قامػػػت التنميػػػة واحتياجػػػات التعمػػػيـ مخرجػػػات بػػػيف تػػػوازف يوجػػػد الو  ، كبيػػػرة لدرجػػػة وثيػػػؽ

 واحتياجػات التعمػيـ مخرجػات بػيف فجوة لوجود بدراسة توصمت نتائجها(  5003 ، محمد شيمات)
دارة المسكف لتخصص العمؿ سوؽ  . 5020 السعودية العربية المممكة رؤية ظؿ في المنزؿ وا 

 

: Digital technology  خاصػة بالمغػة هي عبػارة عػف لغػة تقنيػة
الػػرقميف  إلػػى تسػػتخدـ فػػي تحويػػؿ أي رسػػالة الكترونيػػا   والتػػي واحػػد ( –الثنائيػػة المزدوجػػة ) صػػفر 

و الصػػور أصػػوات ألو اأشػػكاؿ مختمفػػة مثػػؿ النصػػوص أصػػفر ، وقػػد تأخػػذ هػػذك الرسػػالة  –واحػػد 
خػػرى السػػترجاعها ألػػى جهػػة إوغيرهػػا ، وتخػػزف هػػذك الرسػػائؿ فػػي ذاكػػرة الحاسػػب ، ويػػتـ تحويمهػػا أ

 االشػػارات تحويػػؿ ويمكػػف نهػػا مرتبطػػة بمػػا يعػػرؼ ببرسػػاؿ االشػػارات عػػف بعػػد ،أذ إعنػػد الطمػػب ، 
الحيػػػاة الرقميػػػة عمػػػى  ثػػػرت التكنولوجيػػػاأوقػػػد والعكػػػس  رقميػػػة إشػػػارات إلػػػى  تماثميػػػة إشػػػارات إلػػػى

 وهػػي،  (Strozzi et al. 2017)دوات والمصػانع ألجهػػزة واألوتطورهػا ، وانعكػس ذلػؾ فػي ا
التي يتـ بواسطتها  نقؿ مختمؼ المعمومػات عمػى شػكؿ اشػارات الكترونيػة بػيف األفػراد  التكنولوجيا

وف أو المؤسسػػات أو األجهػػزة أو بػػيف الػػدوؿ أو بػػيف قػػارات العػػالـ دوف التػػأثير بطػػوؿ المسػػافة بػػد
تدخؿ أو تشويش في سرية لممعمومات وأمف لها ، بحيث تحمؿ هذك االشارات االلكترونية بيانػات 

أصوات ( وتتكفؿ بػدمجها أو  –لقطات فيديو  –رسـو  –صور  –عمى شكؿ كتابات ) نصوص 
نقمهػػػا مػػػف جهػػػاز  لػػػى  خػػػر ، ويمكػػػف تحويػػػؿ االشػػػارات إلػػػى إشػػػارات تماثميػػػة إلػػػى إشػػػارات رقميػػػة 

 رسػمي وغيػر رسػمي التكنولوجيػا الرقميػة : هػى تعمػـ، و (  Radhika , K , 2018) والعكػس 
العمػػػؿ باسػػػتخداـ التقنيػػػات التكنولوجيػػػة  والبيػػػت ، ومكػػػاف المدرسػػػة ،)و فػػػي أ ( عبػػػر ) اإلنترنػػػت

(Boyd, D. , 2010, 47  ) العمػػوـ ومراكػػز المتػػاحؼ الرقميػػة فػػي ، وتسػػتخدـ التقنيػػات 
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 العػػػرض عػػػف وظػػػائؼ لسػػػوؽ العمػػػؿ بواسػػػطة دعػػػـ فػػػي تمفػػػة سػػػواؽ العمػػػؿ المخأ، و  والمعػػػارض
 البيانػػات وقواعػػد اإللكترونيػة والمكاتػػب مػف المصػػادر لمعديػػد كمصػػدر العنكبوتيػة الشػػبكة اسػتخداـ

  واأللعػاب المحاكػاة والنمػاذج  ووسػائؿ والوسائط المتعػددة عبر اإلنترنت ، إليها يتـ الوصوؿ التي
 .( Yasser, E , 2020)البيانات  وتصوير ،عقد المؤتمرات و  المباشر ، البث و

 

 فػي واالتصػاالت ومػاتمالمع لتقنيػات الواسػع االسػتخداـ ىمػع الرقمية فى التكنولوجيا عتمدنو 
 مػيفمومع طػبلب مػف يميػةمالتع المنظومػة مكونػات كافػة ىمػع تػنعكس والتػي الرقميػة ـمالػتع بيئػة
 مفهوـ منها العصر بهذا ترتبط التي هيـالمفا مف عدد وهناؾ ، ) 5002،  والت عبداهلل ( جهومن

الذكيػة  السػحابية ، واألجهػزة والحوسػبة ، المعػزز السػيبراني ، والواقػع الصػناعي ، واألمػف الػذكات
) باسػمة عثمػاف ،  بهػا الطػبلب إلمػاـ  وضػرورة أهميتهػا عمػى مػف الدراسػات كثيػر أكػدت والتػي
5002 ) 

 

 عػرض فػي الرقميػة التكنولوجيػا وظيػؼبأنػه يمكػف ت (  Pujol , L., 2011, 63ويػرى )
 المصػػانع وتعزيػػز فػػي كفػػاتة العمػػؿ لرفػػع متنوعػػة فرصػػاً  ، بحيػػث تتػػيح العمػػؿ لسػػوؽ المعمومػػات

 البيئيػػػػة العمػػػػؿ داخػػػػؿ فعاليػػػػة زيػػػػادة فػػػػي ذلػػػػؾ أكػػػػاف سػػػػوات اليوميػػػػة ، األنشػػػػطة والفعاليػػػػات ودعػػػػـ
المعػػػػارض  تصػػػػميـ دعػػػػـ وأ البيانػػػػات ( والبحثػػػػي وتخػػػػزيف اإلداري العمػػػػؿ ) كػػػػدعـ المؤسسػػػػاتية

وتطػػػػوير المعروضػػػػات لممؤسسػػػػات الخدميػػػػة  الخاصػػػػة بسػػػػوؽ العمػػػػؿ ووظػػػػائؼ سػػػػوؽ العمػػػػؿ ،
 مػػػع التعػػػاوف فػػػرص وزيػػػادة ونشػػػر المعرفػػػة ، واإلعػػػبلـ والتواصػػػؿ االتصػػػاؿ وتيسػػػير واالنتاجيػػػة ،
 .المتنوعة  الثقافية ، والخدمية واالنتاجية ، والتعميمية المؤسسات

 

وكػذلؾ فػى احتياجػات  ، والػتعمـ  التعمػيـ عمميتي في االتصالية لنظريةا توظيؼ يمكف وبذلؾ
واحتياجػػات لبلعػػبلف عػػف وظػػائؼ  االلكترونيػػة المنصػات بعػػض اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػفسػوؽ العمػػؿ 

معينػة وخامػات وأدوات ومعػدات عبػر  واالنتاجية مػف احتياجػات لتخصصػات ممؤسسات الخدميةل
 ومواقػػػع لممؤسسػػػات والشػػػركات عبػػػر المػػػدونات ،الويػػػب ، وكػػػذلؾ عػػػرض الخػػػدمات والمنتجػػػات 

 De) والػػويكي بأنواعػػه الصػػور لممنتجػػات أو اآلالت أو الخامػػات مػػف خػػبلؿ الفيػػديو ، مشػػاركة
Jong, T., M., & Zacharia, C., 2013 , 305  ) . 

 

 تطبيقػػػات الرسػػػائؿ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ إليصػػػاؿ الرقميػػػة كػػػأداة التكنولوجيػػػا ويمكػػػف توظيػػػؼ
وتوسػػػيع المعػػػروض لممؤسسػػػات الخدميػػػة واالنتاجيػػػة ،  اإلنترنػػػت لنشػػػر ومواقػػػع مػػػوؿالمح الهػػػاتؼ

وكػذلؾ الشػركات التػػى تسػعى لنشػػر كػؿ الخػػدمات التػى يػتـ تقػػديمها لسػوؽ العمػػؿ وكػذلؾ لمعمػػبلت 
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 يػػتـ تعزيػػز حيػػث، الرقميػػة  دوات التكنولوجيػػاألنشػػر المعػػروض بصػػور مختمفػػة مػػف خػػبلؿ بعػػض 
الحصػػوؿ  مػػف الزائػػر التفاعميػػة ، تمكػػف مػػف أشػػكاؿ متنوعػػة إتاحػػة ريػػؽط عػػف الزيػػارة أثنػػات المتعػػة

 أو بػػػػالممس ، الرغبػػػػة واالحتيػػػػاج ، مػػػػف خػػػػبلؿ شاشػػػػات تفاعميػػػػة مختمفػػػػة حسػػػػب عمػػػػى متغيػػػػرات
تفاعميػة لعػرض  كػاميرات أو ،« إنفوجرافيػؾ» توضػيحية رسػومات المدمجػة ، أو الحقيقة تطبيقات

  .(  Emily S., 2014المطموب )
 

 الرقميػة مػػف خػبلؿ الثقافػػة التكنولوجيػا ف توظيػػؼأ(   ( Jenkins et al. 2013ويػرى
 لممحتػػػوى والمعػػػايير النقػػػدي التحميػػػؿ مػػػف وتمكينػػػه المعاصػػػر ، التشػػػاركية القائمػػػة عمػػػى اإلعػػػبلـ

عبػػػػر  المختمفػػػػة المجتمعػػػػات فػػػػي اإلعبلمػػػػي ، ومشػػػػاركاته المحتػػػػوى ببنتػػػػاج المرتبطػػػػة األخبلقيػػػػة
 المواقػػػع التػػػي عبػػػر اإلنترنػػػت لشػػػبكة المسػػػتخدميف أجيػػػاؿ ي صػػػنعهفػػػ تسػػػاهـ اإلنترنػػػت ، والتػػػي

عميػػػه  واإلشػػػراؼ موادهػػا ببنتػػػاج ويقومػػػوف ويشػػػرفوف عميهػػا يوجػػػدونها التػػي والمنتػػػديات يؤسسػػونها
بداعات إنتاجات ومشاركة إنتاج تدعـ باعتبارها  الرسػمي ، غيػر مع اآلخػريف ، واإلرشػاد  الفرد وا 

 بدرجػة األفػراد فيهػا المبتػدئيف ، ويشػعر إلػى خبػرة األكثر قبؿ مف معروؼ هو تمرير ما يتـ حيث
 قػػاموا مػػا اآلخػػروف حػػوؿ بػػه يفكػػر بمػػا ، ويهتمػػوف الػػبعض بعضػػهـ االجتمػػاعي مػػع التواصػػؿ مػػف

 ببنشائه .
 

      ( Song et, al. ,  2016 ) الرقمية نذكر منها اآلتى : توجد أنواع مختمفة لمتكنولوجياو 
 : قسـ إلى أنواع ، وتالتطور التكنولوجي حدث أهى مف  تعتبر الصكنولوجي: الن:ش ة

 : ما يمى مختمفة ك
o الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا  تنظـالتى هذك التكنولوجيا  : الصكنولوجي: الين:عية

 لتصنيع اآلالت وصيانتها وكؿ ما يتعمؽ بها.
o  : ي والمنتجات التي تتضمف هذك العممية التصميـ الفني واإلعبلنالصكنولوجي: اإلبداعية

كما أنه يتألؼ مف الطابعات ثبلثية األبعاد والواقع  ، يتـ إجراؤها بمساعدة البرامج
 االفتراضي ورسومات الكمبيوتر.

o  : السمكية والبلسمكية  تتضمف هذك التقنية استخداـ االتصاالتصكنولوجي: المعموم:ت
ت هو أفضؿ مثاؿ عمى واإلنترن،  والكمبيوتر إلرساؿ واستقباؿ وتخزيف المعمومات

 .(   (www.toppr.com, 22-12-2019تكنولوجيا المعمومات
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 ( Yasser, E , 2020)،  ( Radhika , K , 2018) يػرى كػؿ مػف  هػذا السػياؽفػي و 
 نطػػاؽ عمػػى اسػػتخدامها تػػـ التػػي الرقميػػة التقنيػػات مػػف الرقميػػة لهػػا أنػػواع مختمفػػة ف التكنولوجيػػاأبػػ

نػواع ألو اإلنتػاجي نػذكر منهػا اأو فػي العمػؿ الخػدمي أفػي التعمػيـ  دلؤلفػرا فاعميتهػا وأثبتػت شامؿ
 التالية : 

 مهًما دوراً  تمعب التي القيمة األدوات مف واإلنترنت البحث محركات تعد : البحث محرك:ت 
 وداخؿ التعميمية المؤسسات وفي. مختمفة  بطرؽ لؤلفراد والمعمومات المعرفة توفير في

 غالًبا. فهمهـ وتسهيؿ المطموبة المعمومات عف لمبحث اإلنترنت راداألف يستخدـ ، المنظمات
 الميزة فبف وبالتالي ، المفاهيـ فهـ في صعوبات التعميمية المؤسسات في األفراد يواجه ما

جابات لممشكبلت حموؿ توفير هي لئلنترنت الرئيسية  الجوانب وهى تعتبر.  األسئمة عمى وا 
 . ( Yasser, E , 2020) داألفرا فهـ تثري التي الرئيسية

 والتجارب واألنشطة واألماكف الميدانية لمرحبلت صوًرا األفراد يمتقط فيها : الرقمية الك:ميرا 
 , Radhika , Kذلؾ)  إلى وما والمؤتمرات والندوات التقديمية والعروض واالجتماعات

2018 ) . 
 Microsoft office  :والواجبات التقاريرو  المقاالت إلعداد يستخدـ تشغيؿ نظاـ هو 

 مهاـ مف نوع أي إلعداد Microsoft Word استخداـ يتـ ، الحالة هذك فيوالمشاريع ، 
 Microsoft ويستخدـ المشاريع ، أو التقارير أو البحثية األوراؽ أو المقاالت مثؿ ، الكتابة

Power-point ويستخدـ التقديمية العروض إلعداد Microsoft Excel جداوؿ إلعداد 
 عندما اكتسابها في األفراد يبدأ ، الحاالت معظـ في Microsoft Office معرفة لبيانات ،ا

 بطريقة التعمـ لؤلفراد يمكف ، المدرسة مستوى عمى اإلعدادية ، المدرسة في تسجيمهـ يتـ
 إلعداد Microsoft ومكتب الكمبيوتر أجهزة مف االستفادة يمكنهـ وكيؼ ، فاعمية أكثر

 منها االستفادة لؤلفراد يمكف ، المنظمات وداخؿ العالي التعميـ سساتمؤ  في مهامهـ ،
 فعالة . بطريقة الوظيفية واجباتهـ ألدات ، أكبر بشكؿ

 اآلخريف األفراد مع التواصؿ في األجهزة لهذك واألهـ األولى الوظيفة تتمثؿ :الذكية اليواصف 
 الصور التقاط في تستخدـ اتككامير  تعمؿ هيو  مسافة ، عمى وكذلؾ الجوار في الموجوديف

 , Radhika ,  K)الخرائط  باتباع  خر إلى مكاف مف بسهولة االنتقاؿ لؤلفراد ويمكف
2018 )  
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 شكؿ أي مف األبعاد ثبلثية كائنات لصنع حديثة تصنيع تقنية هي : األبع:د ثسثية الطب:عة 
 هو كما القطاعات ختمؼم وفي األولية النماذج في أبرزهاو  رقمي ، نموذج باستخداـ تقريًبا
سريعة  بطريقة التطبيقات عدد ويتزايد الطيراف وصناعات المجوهرات صناعة في الحاؿ
 أف شأنه مف األبعاد ثبلثية لمطباعة كمادة الجرافيؾ استخداـ فبف ، الخصوص وجه عمى
 أجهزة تصنيع المثاؿ سبيؿ عمى ، الطريقة بهذك إنتاجها يمكف التي العناصر عدد يفتح
 .(  Radhika ,  K , 2018)  الشمسية واأللواح بالكامؿ مبيوترالك
 يمكف التي التعميمية الدورات هي هذك : اإلنصرنت عبر المفصوحة الضصمة الدورات 

 أجهزة استخداـ خبلؿ مف وخاصة ، اإلنترنت وسائؿ خبلؿ مف إليها الوصوؿ لممشاركيف
 استخداـ يتـ. واحد وقت في الطبلب مف كبير عدد يتبعها أف يمكفو . الشخصية  الكمبيوتر
 التي التدريبية الدورة إلى الوصوؿ حيث ومف العالـ أنحات جميع في المفتوح لمتعميـ اإلنترنت

 .(  Radhika , K , 2018) مجانًا  متاحة تكوف ما غالباً 
 التقنيات مف واسعة مجموعة عمى مصطمحهذا ال ينطبؽ : لسرصداء الق:بمة الصقني:ت 

 مف تتكوف تقنية منسوجات كونها حيث مف هاوصف ويتـ. العالـ  أنحات جميع في المستخدمة
 الجديدة والتقنيات ، ذلؾ إلى وما لمحرارة ومقاومة ومرنة الوزف خفيفة كونها مثؿ بديمة مواد
 النانو تكنولوجيا مثؿ ، بسهولة ارتداؤها ويمكف األغراض متعددة لتكوف تصنيعها تـ التي

 . ( Radhika ,  K , 2018)  دقيقةال واإللكترونيات
 التي المباني في األشيات إلنترنت عممي تطبيؽ وه الذكي المنزؿ : الذكي المنزل صقني:ت 

 بعضها مع الترابط في تشارؾ التي الكهربائية األجهزة مف عدد مف تكوفي واألفراد  فيها يقيـ
 مجهزة الذكية المنازؿ وفتك ما عادة، و باإلنترنت  اً أيض متصمة داخمية شبكة عبر البعض
 , Radhika ,  K)  غرفة كؿ في مخصص محتوى توفير يمكنها متعددة وسائط بأنظمة
2018 ) . 

 
 اآلالت تتفاعػؿ حيػثب الصػناعة فػى الرقمية توظؼ التكنولوجيا والجدير بالذكر أنه يمكف أف

 , Strozzi) ميػةالرق التكنولوجيا دواتأ بواسطة بشري تحكـ دوف البعض بعضها مع والمنتجات
et al. 2017 )، ذلػؾ إلػى باإلضػافة ، التصػنيع لعمميػة المػرف التصػميـ ذات التجميػع وأنظمػة 

 اً ذكيػػ اً تصػػنيع الصػػناعة تمثػػؿو  ، هياكمهػػا تشػػكيؿ عػػادةا  و  تكييػػؼ خػػبلؿ مػػف األنظمػػة هػػذك تتطػػور
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 تػويوتح ، إنسػاف بػدوف الػبعض بعضػها مػع والمنتجػات اآلالت تتفاعػؿ حيث،  الشبكات بواسطة
(  E, et al. 2016  Oesterreich ,)الوقت بمرور تتطور ديناميكية هياكؿ عمى الشبكات هذك
 ، وهػػذا التجميػػع فػػي الموجػػودة المحطػػاتو  ، التوصػػيؿ وأنظمػػة الذكيػػة المستشػػعرات وبمسػػاعدة، 

 التػػػدفقات عمػػى الفعمػػي مطمػػبل اً وفقػػ واإلعػػداد التشػػػغيؿ معالجػػة تسمسػػؿ تغييػػر عمػػى قػػادر النظػػاـ
 تسمسػػؿ فػػي الروبوتػػات اسػػتخداـ يػػتـو  ، (Theorin et al. 2017) السػػعة واسػػتغبلؿ دةالػػوار 

 وحزمهػػػا المطموبػػة العناصػػػر اسػػتبلـ مػػػف الروبػػوت هػػذا سػػػيتمكفو  ، الفعمػػي الوقػػػت فػػي العمميػػات
 . مناسب بشكؿ

 

ياة اإلنسػاف وتطػوير المجتمعػات والتخصصػات هناؾ  ثار كبيرة لمتطور التكنولوجي عمى حو 
الصػػناعية ، إذ جمػػػب التطػػػور التكنولػػػوجي مسػػػتويات أكثػػر رفاهيػػػة لئلنسػػػاف فػػػي شػػػتى المجػػػاالت 
التعميميػػة والعمميػػة والصػػناعية ، وغيرهػػا ، وفيمػػا يػػأتي سػػيتـ اسػػتعراض التطػػور التكنولػػوجي وأثػػرك 

 عمى اإلنساف والتخصصات الصناعية :
أدى التطػػور التكنولػػوجي فػػي قطػػاع الطاقػػة عمػػى تطػػوير القطػػاع : ة الصصييدد:ت اليددن:عي

أدت ظهور محركات البخار إلى تطوير تقنيػات العمػؿ مػع الحديػد الصناعي بشكؿ كبير ، حيث 
أصػػبح الحديػػد المشػػكؿ متػػوفر بأسػػعار منخفضػػة ، وتػػـ اسػػتخدامه لبنػػات الجسػػور فػػي المػػدف ، و ، 

.  ، ولصػػنع األجهػػػزة الميكانيكيػػػة ، وسػػػكؾ القطػػػاراتواألسػػوار المقاومػػػة لمحريػػػؽ حػػػوؿ المصػػػانع 
(wikiwand.com, 12-2019) . 
  كانت الطاقة المستخدمة في الحياة العممية حتى القرف التاسع عشر  : الط:قةصصيي:ت

مقتصرة عمى الطاقة الحيوية مف طاقة الرياح ، والمات ، ومحركات البخار التي كانت 
ـ تطوير طرؽ الحصوؿ عمى الطاقة مف المصادر تستعمؿ ألغراض صناعية محددة ، ت

الحيوية مف حيث التصميـ والفعالية عمى أيدي العديد مف المهندسيف والمخترعيف ، مما 
سرع ثورة العجمة المائية والهوائية ، ومهد الطريؽ لظهور التوربينات المائية التي ال تزاؿ 

أكثر تطورًا وتـ استخدامها في فعالة حتى الوقت الحالي ، وأصبحت المحركات البخارية 
تواصؿ التطور بعدها ليتـ ، مجاؿ صناعة األنسجة ، ومناجـ الفحـ ، ومطاحف الحبوب 

تطوير المحركات واستخدامها في صناعة القطارات البخارية وتوليد الكهربات مف البخار ، 
لد مف ومف ثـ تـ العمؿ عمى إيجاد طرؽ جديدة لمحصوؿ عمى الكهربات ، حيث أصبحت تو 
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وظهرت وتـ تخزينها في بطاريات ، المصادر الحيوية ، والفحـ ، والغاز ، والبتروؿ ، 
محركات االحتراؽ الداخمي التي أدت إلى ثورة حقيقية في مجاؿ الصناعة خصوصًا في 

  .((wikiwand.com 03-12-2019مجاؿ وسائؿ النقؿ
 

يػر مػف التخصصػات الصػناعية سػاهـ فػي ظهػور الكثتف تطػورات التكنولوجيػا أويرى الباحث 
هػػػػـ التخصصػػػػات الجديػػػػدة التػػػػى فرضػػػػتها أالجديػػػػدة التػػػػى تخػػػػدـ االنسػػػػاف والمجتمعػػػػات ، ومػػػػف 

، تخصصػػػػات الغػػػػاز ، تخصصػػػػات وسػػػػائؿ النقػػػػؿ مثػػػػؿ المتػػػػرو)  التاليػػػػةالتطػػػػورات التكنولوجيػػػػة 
محركػات ، د الطاقػة مػف المصػادر الحيويػة يػتول،  تخزيف الطاقة في بطاريات، البتروؿ والتعديف 
 . ( محركات السيارات بالكهربات، السيارات بالغاز 

 : صصيي:ت الصكنولوجي: العسكرية Military technology majors  كاف التطور
التكنولوجي وأثرك عمى اإلنساف يمثؿ جانبًا سمبيًا في مجاؿ التكنولوجيا العسكرية ، حيث أدى 

في الحروب وزيادة قدرتها ، وتدمير التطور التكنولوجي إلى تطوير األسمحة المستخدمة 
البنية التحتية لممدف ، حيث ظهرت أسمحة الدمار الشامؿ ، واألسمحة النووية ، وتـ تطوير 

)  األسمحة النارية والمدافع ، والمتفجرات العالية ، وأنظمة التجسس والتحكـ بها عف بعد
techopedia.com, 03-12-2019 . )  

في ظهور الكثير مف التخصصات الصناعية  تكنولوجيا ساهمف تطورات التأويرى الباحث 
 قمارألا، األسمحة النارية والمدافع ، النووية )تخصصات  مثؿالجديدة التى تخدـ االنساف ، 

، تحميؿ المياك ، التكنولوجيا  التحكـ عف بعد،  التجسس " أنظمة،  المتفجرات، الصناعية 
 التشفير والبرمجة الذكية " (  الموضة ، وجيا الناشئة ،البازغة ، األجهزة التعويضية ، التكنول

 التى يحتاج إليها سوؽ العمؿ فى القريب فى الجديدة الين:عية الصصيي:تأىم وفيما يمي 
 ( computer science zone.org, 25-12-2018):  ومنها الرقمية التكنولوجيا ظؿ
 ات الخاصة بجهاز الكمبيوتر أو ويقـو بتصميـ وتطوير البرامج والتطبيق : مطور البرامج

 عمى درجة بكالوريوس في عموـ الحاسوب بلً األجهزة الذكية، ويجب أف يكوف المطور حاص
 . ، وذو خبرة قوية قي لغات البرمجة

 محمل أمن معموم:ت : Information Security Analyst نات بيايقوـ بحماية ال
 . ة أو التجسسالمخزنة في خوادـ الشركة والحفاظ عميها مف السرق



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 188 

 محمل نظم كمبيوصر : Computer Systems Analyst  تتمحور هذك الوظائؼ حوؿ
 تصميـ أنظمة لمشركات لتنظيـ سير عممها.

 ع:لم ح:سوب : computer scientist ؿ و صو يجب الحصوؿ عمى درجة الدكتوراك لم
بتكار  قدةة، وتشمؿ كؿ ما يتعمؽ باألبحاث حوؿ مشاكؿ الكمبيوتر المعفإلى هذك الوظي ، وا 

 . حموؿ جديدة متطورة
 شبك:ت ح:سوب : Computer networks  ويقوـ بربط العديد مف أجهزة الحاسوب مع

كثر مف مجموعة مع أف يقوـ بربط أ، كما مف الممكف  بعضها البعض بشكؿ سهؿ وتقني
 . بعضها

 الين:عى الروبوت : Industrial robot غير بؿالمستق فى بتأثيرها االهتماـ ويتزايد 
 الروبوت استعماؿ زاد وقد ،العمؿ  سوؽ فى الصناعية والتخصصات الوظائؼ فى البعيد
 وقدرتها أسعارها انخفاض بسبب األخيرة السنوات فى سريع شكؿ فى المتحدة الواليات فى
 . توقؼ دوف مف باستمرار العمؿ عمى

 : النظم الذكية Smart systems 
 المجاالت جميع في األجهزة تمؾ تطبيقات توظيؼ في الحاجة تزداد : الذكية األجيزة ، 

 التعميـ في الطبلب مساعدة في فاعمة قدرة مف له لما والتعمـ التعميـ عممية في السيما
  صغيرة رقمية أجهزة بأنها الذكية األجهزة ، وتعرؼ(  5001 ، القحطانى محمد ) المستمر
 عمى بنات التطبيقات هذك تحميؿ ـويت الذكية التطبيقات مف عدد عمى تحتوي باليد تحمؿ
 عبد عاصـ ) التطبيقات بمتاجر يسمى ما عمى وتعتمد ، الجهاز تشغيؿ برامج نوعية
 ( . 5002  ، ابراهيـ أحمد ، المجيد

 العصر، هذا في ظهرت التي التكنولوجيا مجاالت أهـ أحد هو يعد : االيطن:عى الذك:ء  
 وتطبيقات حاسوبية برامج طريؽ عف هسموك اةومحاك اإلنساف ذكات  طبيعة فهـ إلى ويهدؼ
 5003 ، درار خديجة واالستماع ) والرؤية التحرؾ عمى قادرة روبوتات تقديـ والهدؼ ذكية
 إكماؿ في اإلنساني الذكات تستخدـ  لة بأنه(  Southagate,E.,AL,2019) ه، ويعرف (

 مف عدد وهناؾ .  المشكبلت وحؿ والتفكير والتعميـ التخطيط خبلؿ مف، ما مهمة
،  التفاعمية ، الذاتي التعمـ:  منها االصطناعي الذكات تميز التي التعميمية الخصائص

 . ( Faggella,2019) بعد عف التعمـ ، المرونة
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 اآللة : صعمم machine learning 
 س: ق دون من صعمل سي:رات : Driverless cars  

 

 

وأظهػرت نتػائج المقابمػػة العمػػؿ مػف أصػحاب مجموعػػة مػع مقػاببلت عػػدة بعمػؿ الباحػث قػاـ
 التكنولوجيػػػا ظػػػؿ فػػػي الصػػػناعي الثػػػانوي التعمػػػيـ خريجػػػي مػػػف العمػػػؿ ألصػػػحاب متطمبػػػاتوجػػػود 
 : تىآلا المتطمبات هـأ ومف ، الرقمية

   1جدول   
   Word  Microsoft الرقمية  ي:الصكنولوج في  الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت

 Word  Microsoft  في الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت الصطبيق م
1 

Microsoft 
Word 
 

o  المسصندات المرصبطة بسوق العمل إنش:ء مي:رة . 
2 o عن المنصوج المن:سب لممؤسسةعبر اإلنصرنت  إجراء بحث سري  وسيل مي:رة. 
3 o داصل المؤسسة  شصص في أي مك:نمش:ركة الصأليف م  أي  مي:رة

 .الين:عية
4 o داصل المؤسسة الين:عية  الصع:ون في المش:ري  المشصركة مي:رة. 
5 o عن المنصوج:ت داصل المؤسسة الين:عية إنش:ء الرسوم البي:نية الذكية مي:رة. 
6 o لممؤسسة الين:عية  البحث عن ق:لب وصطبيقو مي:رة. 
7 o مؤسسة الين:عية لم إنش:ء مسصند جديد مي:رة. 
8 o لممؤسسة الين:عية  فصح مسصند مي:رة. 
9 o لممؤسسة الين:عية  حفظ مسصند مي:رة. 
11 o الين:عية  قراءة المسصندات مي:رة. 
11 o دراج الصعميق:ت مي:رة  .عمى البي:ن:ت الين:عية صعقب الصغييرات وا 
12 o ية.عن المنصوج:ت داصل المؤسسة الين:ع كص:بة الصقرير مي:رة 
13 o لمعمسء . اإلصب:رية كص:بة الرس: ل مي:رة 
14 o بي     –لمصقديم لمعروض  شراء  طب:عة المسصند مي:رة. 

   Excel Microsoft   الرقمية الصكنولوجي: ظل في  من الصريج العمل أيح:ب مصطمب:ت
   2جدول   

   Excel  Microsoft  الرقمية  الصكنولوجي: في ظل  الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت
 Excel  Microsoft  في الصريج من العمل ايح:ب مصطمب:ت الصطبيق م
1 Microsoft 

Excel 
o جداول لمداصل والص:رج من المؤسسة الين:عية . في البي:ن:ت مي:رة صنظيم 

2 o ذكية  بي:نية رسوم إلى البي:ن:ت مي:رة صحويل . 

                                           

 الرقميت  . التكنىلىجيا من الخريج  في العمل أصحاب متطلباث علً العمل للتعرف حابأص من مجمىعت مقابلت مع (  2ملحق )   
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3 o مك:ن  أي من ،الوقت  ذات في اإلنصرنت عبر مي:رة الصع:ون. 
4 o جديد لممؤسسة الين:عية  مينف إنش:ء مي:رة. 
5 o البي:ن:ت لمع:ممين ب:لمؤسسة الين:عية إدص:ل مي:رة. 
6 o المق:بس:ت الين:عية لممنصوج الين:عي  صطبيق مي:رة. 
7 o الصمية المراد الق:ء الضوء عميي:  صظميل صطبيق مي:رة. 
8 o البي:ن:ت  جم ل الصمق: ي الجم  اسصصدام مي:رة. 
9 o بسيطة  ييغة إنش:ء مي:رة. 
11 o أرق:م  صنسيق صطبيق مي:رة . 
11 o السري   الصحميل" ب:سصصدام األرق:م إجم:لي:ت إظي:ر مي:رة". 
12 o السري   الصحميل" ب:سصصدام لمبي:ن:ت معنى إض:فة مي:رة". 
13 o السري   الصحميل" ب:سصصدام مصطط في البي:ن:ت إظي:ر مي:رة". 
14 o البي:ن:ت  صيفية. البي:ن:ت فرز مي:رة. 
15 o العمل الصي صم عرضة  حفظ مي:رة. 
16 o العمل  طب:عة مي:رة. 
17 o إض:فية  وظيفة اسصصدام مي:رة. 
18 o وصطبيقو  ق:لب عن البحث مي:رة. 

 

 Power PointMicrosoft 

   3جدول   
  Power Point Microsoft الرقمية  الصكنولوجي: في ظل  الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت

 Word  Microsoft  في الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت الصطبيق م
1 

Microsoft 
Power Point  

o وصطبيقو لمعروض الين:عية  ق:لب عن البحث مي:رة. 
2 o ي لمعروض الين:عية الصقديم العرض إنش:ء مي:رة. 
3 o العرض الصقديمي لمعروض الين:عية  فصح مي:رة. 
4 o الصقديمي لمعروض الين:عية  العرض حفظ مي:رة. 
5 o جديدة لمعروض الين:عية  شريحة إدراج مي:رة. 
6 o الشريحة في العروض الين:عية إلى أشك:ل إض:فة مي:رة. 
7 o الشرا ح لألعم:ل الين:عية  عرض مي:رة. 
8 o العرض الصقديمي  طب:عة مي:رة. 
9 o جذابة . عروض إلى األفك:ر صحويل مي:رة 

 One DriveMicrosoft 

   4جدول   
   One Drive  Microsoft الرقمية  الصكنولوجي: في ظل  الصريج من العمل أيح:ب مصطمب:ت

 One Drive  Microsoft  في الصريج من العمل ايح:ب مصطمب:ت الصطبيق م
1 Microsoft 

One Drive 
o إلى الدصول مي:رة صسجيلOne Drive. 

2 o األيدق:ء م  األصرى والممف:ت واليور المسصندات مي:رة مش:ركة . 
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3 o والممف:ت . واليور المسصندات إنش:ء في األيدق:ء م  مي:رة الصع:ون 
4 o من بريدا إلكصروني :لمي:رة إرس Outlook . 
5 o من ممف:ت مي:رة صنزيل One Drive. 
6 o مي:رة مزامنة One Drive  الكمبيوصر . جي:ز م 
7 o عمى األصرى والممف:ت واليور المسصندات حفظ مي:رةOne Drive  لممؤسسة الين:عية

. 
 

Outlook Microsoft

   5جدول   
   Outlook  Microsoftمصطمب:ت أيح:ب العمل من الصريج  في ظل الصكنولوجي: الرقمية  

 Excel  Microsoft  في الصريج من العمل ايح:ب مصطمب:ت الصطبيق م
1 

Microsoft 
Outlook 

o إلكصروني لمصوايل م  الزمسء والرؤس:ء  بريد حس:ب إنش:ء مي:رة. 
2 o جديدة لمصوايل م  المؤسسة الين:عية إلكصروني بريد رس:لة إنش:ء مي:رة. 
3 o عمي المؤسسة الين:عية الرد أو إلكصروني بريد رس:لة صوجيو إع:دة مي:رة. 
4 o إلكصروني  بريد رس:لة إلى مرفق مي:رة إض:فة. 
5 o حفظو من المؤسسة الين:عية أو إلكصروني بريد رس:لة مرفق فصح مي:رة. 
6 o الصقويم لممؤسسة الين:عية في موعد إنش:ء مي:رة. 
7 o داصل المؤسسة الين:عية آصرين أشص:ص م  االجصم:ع:ت جدولة مي:رة. 
8 o االجصم:ع:ت لممؤسسة الين:عية أو لممواعيد صذكير صعيين مي:رة. 
9 o الرس: ل  إلى إلكصروني بريد صوقي  إنش:ء مي:رة. 
11 o أو ميمة صقويم عنير أو اصي:ل جية أو كصرونيإل بريد رس:لة مي:رة طب:عة 
11 o اصي:ل لممؤسسة الين:عية عمى ادوات الصكنولوجي: الرقمية  جية إنش:ء مي:رة 
12 o ميمة عمى المواق  الرقمية  إنش:ء مي:رة. 
13 o مسحظة عمى المنصوج:ت المعروضة عمى المواق  الرقمية  إنش:ء مي:رة. 
 

القياـ يمكف ، حيث  ف الكفاتة لؤلعماؿيحسمنها ت الرقمية كنولوجيالمت عديدة إيجابياتوتوجد 
باستخداـ التكنولوجيا ووسائؿ تصنيع السمع تـ تبسػيطها إلػى حػد كبيػر  اً يباألشيات عمى الفور تقري

،  وقػػػد تسػػػبب هػػػذا فػػػي انخفػػػاض كبيػػػر فػػػي النفايػػػات وانخفػػػاض التكػػػاليؼ بالنسػػػبة لممسػػػتهمكيف، 
هػػائبًل مػػف الوظػػائؼ الجديػػدة فػػي  صػػنعت التكنولوجيػػا قػػدراً ، حيػػث  مػػف فػػرص العمػػؿوأيضػػًا تزيػػد 

حاجة إلى مجموعة جديدة مف األشخاص لمعمؿ مػع التكنولوجيػا الجديػدة  ، وتوجداقتصاد عالمنا 
 وتجعمه التواصؿ، كما أنها تزيد مف فرص  وتطويرها والمحافظة عميها في المنازؿ وأماكف العمؿ

 . ت مضىأسهؿ مما كاف عميه في أي وق
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 الص:ية ب:لصكنولوجي:بعض السمبي:ت  توجد هلتقدـ التكنولوجي إال أناأننا نعيش في عصر وبرغـ 
 ( ( quora.com, Retrieved 22-12-2019 :منها ما يمى  الرقمية

 ة بيف األشخاص الذيف قد تسبب هذا في حدوث فجوة اجتماعية كبير  : الفجوة االجصم:عية
 عوف تحمؿ تكمفة هذك التقنيات .لذيف ال يستطييستطيعوف وا

 عمى ضارة  ثار فرض أو الضرر إللحاؽ التكنولوجيا استخداـ ينبغي ال:  والمب:دئ األصسق 
 المعمومات ونقؿ والتواصؿ األفراد رفاهية تحقيؽ في منها االستفادة يجببؿ  ، شخص أي

 .(  Feldmann, K., Pumpe, A. , 2017)  سريعة بطريقة لؤلفراد
 استخداـ هناؾ ،واالنتاجية  التعميمية المؤسسات في:  والمعموم:ت الرقمية لصكنولوجي:ا ممكية 

 أجهزة استخداـ خبلؿ مف بعممهـ المنظمة أعضات جميع ويقوـ شامؿ نطاؽ عمى لمتكنولوجيا
 يمتمؾو  ، المكاتب جميع في اآلالت مف كبير عدد يوجد لذلؾ ، المحمولة واألجهزة الكمبيوتر
 فيما والقدرات المهارات يمتمكوا أف الضروري مف ولكف ، مختمفة تعميمية تمؤهبل األفراد
 (. (Gunasekaran, A, 2016 الرقمية والمعمومات التكنولوجيا بممكية يتعمؽ

 الكافي االهتماـ إلى بحاجة فبنهـ ، التكنولوجيا عمى األفراد يعمؿ عندما:  الفع:لة اإلدارة 
 المحموؿ والكمبيوتر الكمبيوتر أجهزة استخداـ يجب المثاؿ سبيؿ عمى إدارتها عمى والتركيز
 حوؿ ومعرفة اً وعي األفراد يمتمؾ عندما أنه المستحسف مف ، وجاؼ نظيؼ مكاف في وتخزينها
 .منها االستفادة عميهـ يجب فقط عندها ، التكنولوجيا استخداـ

 الوقت في الرقمية جياالتكنولو  استخداـ يستخدـ : الس ق غير ب:لسموك المصعمقة القرارات 
 وتوليد ، والترفيه واإلدارة التجارية واألعماؿ التعميـ)  وتشمؿ ، اً تقريب األغراض لجميع الحالي

ذاو  ، والصناعة ( ، والتواصؿ والكتابة ، والبحث ، والوعي ، والمعرفة ، المعمومات  أسات ا 
 الضروري فمف ، القانوني يرغ السموؾ مف نوع أي في تورطوا أو التكنولوجيا استخداـ األفراد
 المعنييف األفراد تحذير ويجب المستقبؿ في السموؾهذا  حدوث لمنع المناسبة القرارات اتخاذ

 . (Hofmann, E. and Rusch, M. , 2017بذلؾ ) 
 تخطيط األفراد عمى يجب ، صعبة مواقؼ أو مشاكؿ أي وجود حالة في : االسصج:بة صصطيط 

 . سريعة بطريقة إجرات أي تنفيذ ـوعد منظـ بشكؿ استجاباتهـ
 كمما تقدمت التكنولوجيا تـ تصميـ اإلصدارات الجديدة صيبح قديمة بسرعة  األشي:ء :

األسرع واألكثر كفاتة وهذك مشكمة ألنه قد يكوف لديؾ أحدث وأفضؿ التقنيات لكنها ستصبح 
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بأجهزة الكمبيوتر النفايات لدينا  أماكفقديمة في وقت قصير جًدا وهذا يتسبب في امتبلت 
 والهواتؼ المحمولة وغيرها مف األشيات .

 بما أّف كؿ شيت أصبح أسهؿ أو يتـ تنفيذك بالكامؿ بالنسبة لنا مف خبلؿ  من الكسل : جيل
استخداـ التكنولوجيا ينسى الناس كيفية القياـ باألشيات بالطريقة القديمة وينسوف العمؿ الشاؽ 

 القديـ الجيد.
 

 

 األنظمػة بتسػهؿ اهتمػت والتػي ،( Oesterreich and Teuteberg,  2016)  دراسػات
  ، الذكيػػة والعمميػػات ، الرقمػػي اإلمػػداد بتطػػوير المتصػػمة الذكيػػة والمنتجػػات اإللكترونيػػة الفيزيائيػػة

Moghaddam and Nof ,2017)  ، Hofmann and Rusch , 2017 )دلػيبًل  يقػدماف 
 أقصػر وقيػادة ، السػوؽ اسػتجابة وزيػادة ، المنتجػات وتنويع ، التصنيع مرونة وزيادة الطمب عمى
 أشػارفقػد  ذلػؾ إلػى باإلضػافة 0.04 الصػناعة تقنية باستخداـ لمقدرات أفضؿ واستخدامات مرات
فػي حػيف ،  اآللػي التشػغيؿ مثػؿ" التصػنيع طػرؽ ، الصػناعة مخاطر إدارة بيف تقاطعات عدة إلى
 األبعػػاد ثبلثيػػة الطباعػػة تقنيػػة Adidas Speedfactory أدخمػػت (Welt ,  2016)ى يػػر 

.  بالكامػؿ والتمقػائي التقنيػة عػالي التصنيع نحو التالية الخطوة اتخاذ ، اإلنتاج عممية في المبتكرة
 األسػػػواؽ مػػف بػػػاالقتراب لمتصػػنيع لمسػػػماح تمقائيػػة إنتػػػاج عمميػػة أسػػػاس عمػػى هػػػو السػػرعة مصػػنع

 مرافػػػؽ ، سػػػابقا. مضػػػى وقػػػت أي مػػػف أسػػػرع بشػػػكؿ اإلنتػػػاج عمػػػى أيًضػػػا القػػػدرة مػػػع ةاالسػػػتهبلكي
 وفيتنػػاـ الصػػيف فػػي ومعظمهػػا ،  سػػيا فػػي موجػػودة كانػػت Adidas شػػركة مػػف الرئيسػػية التصػػنيع
ندونيسيا  حػوالي ألمانيػا إلػى الجػاهزة الرياضػية األحذيػة تسػميـ استغرؽ ، الظروؼ هذك ظؿ في. وا 

 لمشػػركة تابعػػة منطقػػة فػػي بألمانيػػا أنسػػباخ فػػي سػػبيدفاكتوري الجديػػد نػػاتب خػػبلؿ مػػف. أشػػهر ثبلثػػة
 خمػػس إلػػى الرياضػػية األحذيػػة مػػف واحػػد زوج مػػف االنتهػػات وقػػت تقميػػؿ تػػـ ، األلمانيػػة الصػػناعية
 تكييػػػؼ عمػػى قػػادرة اآلف وهػػي ، ألمانيػػا فػػي Adidas تقػػع سػػبيدفاكتوري مصػػنع وجػػود. سػػاعات
 , Feldmann and Pumpe) يػرى، و  ورغبػات عمػبلتال متطمبػات مػع مكثػؼ بشػكؿ اإلنتػاج
 مػػػف التطبيقػػػات هػػػذك تصػػػؿ. SCM  و لمعمميػػػات اإلضػػػافي التصػػػنيع تطبيقػػػات وصػػػؼ( 2017

 فػػػي والتوريػػػد اإلنتػػػاج اسػػػتراتيجية العالميػػػة تصػػػميـ إعػػػادة إلػػػى الغيػػػار لقطػػػع الموجسػػػتية الخػػػدمات
 ثبلثيػػػة الطابعػػػات سػػػتخداـا هػػػو SCM إلػػػى المضػػػافة التصػػػنيع تطبيقػػػات جػػػوهر. العميػػػا المجنػػػة
 وزيػادة ، المهػؿ أقصػر وتحقيػؽ التصػنيع مرونة لزيادة العميا المجنة في مختمفة مراحؿ في األبعاد
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(   ( Fazili et al. 2017مػف كػؿ بهػا قػاـ ، بينمػا الدراسػة التػى المخػزوف وتقميػؿ المنػتج تفػرد
 المحطػػات ، الفيزيائيػة برانيةالسػي واإلنتػاج التوصػيؿ وأنظمػػة الذكيػة المستشػعرات توصػمت الػى اف

 الطمػػب لػػػ وفقًػػا واإلعػػداد التشػػغيؿ معالجػػة تسمسػػؿ تغييػػر عمػػى قػػادر النظػػاـ التجميػػع فػػي الموجػػودة
 , .Gunasekaran et alمػف كػؿ يػرى بينمػا،  السػعة واسػتغبلؿ الػواردة التػدفقات عمػى الفعمػي

 التقنيات تمؾ وتشمؿ بها لخاصةا والتقنيات المختمفة الرقمية التصنيفات تحديد تـ انه ( ( 2018
 والػػتحكـ ، المستشػػعرات باسػػتخداـ التصػػنيع تقنيػػات ، المتقدمػػة الكبيػػرة البيانػػات تحمػػيبلت الرقميػػة

 والتعقػػب التتبػػع وتقنيػػات الواقػػع والمعػػززة ، المتقدمػػة والروبوتػػات ، الوكيػػؿ عمػػى القػػائـ البلمركػػزي
 . اإلضافي والتصنيع المتقدمة

 

 بعنػواف(  Dmitry, I, Alexandre, D , Boris, S , 2018) مػف ؿكػ بهػا قػاـ دراسة في
 التوريػد سمسػمة مخػاطر وتحمػيبلت مضػاعؼ تأثير عمى 2.0 والصناعة الرقمية التكنولوجيا تأثير

 مخػاطر فػي التحكـ وتحميبلت مضاعؼ تأثير عمى 2.0 والصناعة الرقمنة تأثير دراسة وتمت ،
 أي ، منعػزليف مجػاليف مف النتائج بيف البحث إطار معيج(. SC) التوريد سمسمة في االضطراب

 ، عممنػا حػد عمػى.  التمػوج تػأثير فػي الػتحكـ عمى SCM وتأثير SCM إدارة عمى الرقمنة تأثير
 بشأف والتحميبلت والهندسة والمعمومات األعماؿ نظر وجهات تربط التي األولى الدراسة هي هذك

 تسػػعى التػػي الحالػػة ودراسػػات الحديثػػة المؤلفػػات ميػػؿبتح الدراسػػة وتهػػتـ ،. SC ومخػػاطر الرقمنػػة
 اضػطرابات ومخػاطر الرقمنػة بيف العبلقات في لمبحث مفاهيمي إطار بمساعدة النقاش زيادة إلى
SC .فػي توقعهػا يمكف التي المستقبمية والتحوالت النظر وجهات يحمؿ فبنه ، ذلؾ إلى باإلضافة 

 األدبيػات فػي الدراسػة هػذك تسػاهـ ، اإلطػاريف هػذيف مػع.  الماديػة السػيبرانية SCS نحو االنتقاؿ
 الضػػخمة البيانػػات تحمػػيبلت بػػيف الموجػػودة العبلقػػات هػػي مػػا( 0) أسػػئمة عمػػى اإلجابػػة خػػبلؿ مػػف

 ر SC اضػػطراب ومخػػاطر المتقدمػػة والتتبػػع التتبػػع وأنظمػػة اإلضػػافي والتصػػنيع 2.0 والصػػناعة
 اإلضافات هي ما( 2) و ر التموج تأثير يف التحكـ تعزيز في تساهـ أف لمرقمنة يمكف كيؼ( 5)

 فػى،  SC مخاطر تحميبلت نحو التطورات تطمؽ أف يمكف التي الرقمية التكنولوجيا عمى القائمة
 مػع جنػب إلػى جنًبػا أنػه أظهػر( Scheibe and Blackhurst , 2018) بهػا قػاـ  خػرى دراسػة
 إدارة لمػػوارد تحتيػػة بنيػة ولػػديها المػػوارد تكػويف إعػػادة تعػد عمػػى القػػدرة فػبف ، SC اضػػطراب اتجػاك

 الرقمنة تأثير كيفية تحميؿ لهيكمة التصنيؼ هذا استخداـ سيتـ.  المرونة لمتطوير مهمة المخاطر
بهػا )  قػاـ  خػرى دراسػة فػى،  والتفاعميػة االسػتباقية بالمراحؿ يتعمؽ فيما SC في مضاعؼ تأثير
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Scheibe, B , 2018 )وهيكػػؿ االضػػطرابات حػػدد طبيعػػة SC محركػػات رئيسػػية أنهػػا عمػػى 
 الػػديناميات عمػػى تحميمنػػا نركػػز أننػػا فػػي السػػبب هػػو هػػذا.  المتمػػوج التػػأثير إعػػدادات فػػي المرونػػة
عادة التفاعمية االسترداد سياسات ، الحديدية لمسكؾ الهيكمية  .الموارد تكويف وا 
 الرقمنػػة أف يؤكػػد(  Dunke et al. ,2018) و خػػروف دونػػؾ بهػػا قػػاـ  خػػرى دراسػػة فػػى 

 تػػػأثيرات وكػػػذلؾ SC مجػػػاؿ فػػػي التقنيػػػات التحسػػػيف عمػػػى كبيػػػر بشػػػكؿ تػػػؤثر قػػػد 2.0 والصػػػناعة
 الحػػػالي البحػػػث يولػػػد ، والمحاكػػػاة التحسػػػيف أسػػػاليب بمسػػػاعدة. SC أدات عمػػػى التعطيػػػؿ انتشػػػار
 االعتبػػار فػػي األخػػذ مػػع SC مخرجػػات أدات عمػػى االضػػطراب انتشػػار تػػأثير حػػوؿ جديػػدة معرفػػة
 تحػػػديات الجديػػػدة الرقميػػػة التقنيػػػات تخمػػػؽ. االسػػػترداد وسياسػػػات والتكػػػاثر المػػػدة ، التعطيػػػؿ موقػػػع
 لهػذك المشػكمة وبيانػات جديػدة طػرؽ وفتح SC تأثير لتحميؿ الكمي التحميؿ تقنيات لتطبيؽ جديدة

 . التطبيقات

 : عمى احتياجات اتبع فى هذا البحث المنهج الوصفى التحميمى بهدؼ التعرؼ  منيج البحث
صحاب الشركات والمؤسسات االنتاجية الصناعية مف التخصصات الصناعية وأسوؽ العمؿ 

المختمفػػػػة التػػػػى يجػػػػب توافرهػػػػا فػػػػى خريجػػػػى المػػػػدارس الثانويػػػػة الصػػػػناعية فػػػػى ظػػػػؿ الرقمنػػػػة 
  . التكنولوجية الموجودة بالمؤسسات  الصناعية

 : صحاب الشركات والمصانع ألسادة ( مف ا 523تكونت عينة الدراسة مف )  عينة الدراسة
( مف السادة المسئوليف  16الموجودة بسوؽ العمؿ ، منهـ )  والمسئوليف عف الشركات

( مف المسئوليف عف التصنيع واالنتاج والتوظيؼ  012ومديرى الشركات الصناعية ، ) 
كات ( شركة مف الشر  62بالشركات ، حيث بمغ عدد الشركات التى طبؽ فيها االستبانة ) 

لى خريجى التعميـ الثانوى الصناعى فى التخصصات إالتى تحتاج الصناعية  والمراكز
 ، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ . الغربية ةالمختمفة بمحافظ

   6 جدول  
 سم:ء الشرك:ت الممثمة لعينة البحث ، عدد الشرك:ت ، عددأيوضح 

 الموجود بي: الشرك:ت والمي:ن  ة، الع:ممين ب:لشرك:ت ، والمح:فظ يح:ب الشرك:تاالس:دة 
سم:ء الشرك:تأ م اجم:لى  أم:كن المين  المح:فظة الع:ممينالمس ول  عدد  

                                           

 فيها . التطبيق تم التي واصحابها الشركاث بأسماء قائمت (  3ملحق )   


 فيها . التطبيق تم الصناعيت التي بالمراكز قائمت (  4ملحق )   
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عن  الشرك:ت
 الشرك:ت

او الشركة  ب:لشرك:ت   
 

 العينة

1 o  19 حضر - الغربية 14 5 5 شرك:ت الين:عية الميك:نيكية 

2 o  16 حضر - الغربية 8 8 8 شرك:ت يي:نة السي:رات 

3 o  14 حضر - دمي:ط 11 4 2 . الين:ع:ت البحريةشرك:ت 

4 o . 16 حضر ريف الغربية 8 8 6 شرك:ت الكيرب:ء 

5 o . 13 حضر - الغربية 9 4 4 شرك:ت الين:ع:ت المعدنية 

6 o . 15 حضر - الغربية 11 5 5 شرك:ت الصبريد والصكييف 

7 o . 15 حضر - الغربية 11 4 4 شرك:ت االلكصروني:ت 

8 o  17 حضر ريف الغربية 12 5 5 االصش:ب .شرك:ت النج:رة و 

9 o . 16 حضر ريف الغربية 11 6 6 شرك:ت البوي:ت والدى:ن:ت 

11 o   15 حضر - الغربية 11 5 5 شرك:ت االنش:ءات المعم:رية 

11 o . 15 حضر - الغربية 11 4 4 شرك:ت الغزل والنسيج 

12 o . 14 حضر - الغربية 12 2 2 شرك:ت الط:قة المصجددة 

13 o 17 حضر - الغربية 11 6 6 :ت  الح:سب:ت .شرك 

14 o . 18 حضر ريف الغربية 13 5 5 شرك:ت الموضة 

15 o . 16 حضر - الغربية 15 1 1 شرك:ت الط:قة النووية 

16 o . 13 حضر - الغربية 9 4 4 شرك:ت الميك:صرونكس 

 249 13 3 4 173 76 68 االجم:لى 17

حيػػث يػػتـ اختيػػار  ، عمػػي التصػػميـ القػػائـ عمػػي المجموعػػات المتعػػددةيعتمػػد البحػػث الحػػالي 
 عينة عشوائية ، يطبؽ عميها أدوات قياس متغيرات البحث . 

 ( 1 جدوؿ )
 التصميـ التجريبي لمبحث ذو المجموعات المتعددة

 أدوات القي:س ف ة المجموعة العينة م
سوق  إليي:اسصب:نة لصحديد الصصيي:ت الين:عية الصى يحص:ج  oأيح:ب الشرك:ت  ولىأل ا 0
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 والمؤسس:ت الين:عية
 صدريبومراكز ال

 العمل الميرى من صريجى المدارس الث:نوية الين:عية .

صريجوا المدارس الث:نوية  الث:نية 5
 الين:عية

o  مق:بمة بؤرية م  بعض صريجى الصعميم الفنى الين:عى لصحديد
 أىم المعوق:ت الصي صق:بميم فى سوق العمل .

ليهػا إاسػتبانة لتحديػد التخصصػات الصػناعية التػى يحتػاج  فػي الحاليػة دوات البحػثأ تمثمػت
 هػذك بنػات عممية مرت وقد سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية  ،

 اآلتية : بالخطوات ةستبانإلا
  : العمػػؿ سػػوؽ إليهػػا يحتػػاج التػػى الصػػناعية التخصصػػات تحديػػداليدددف مددن االسددصب:نة 

 – المصػانع)  أصػحاب نظر وجهة مف الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف المصرى
 (. الشركات – المؤسسات

 : تى :آلتمثمت مصادر بنات االستبانة في ا مي:در بن:ء االسصب:نة 
o المدارس خريجى مف المصرى العمؿ سوؽ احتياجاتبطة تحميؿ األدبيات النظرية المرتب 

 . الصناعية الثانوية
o  الرقمية التكنولوجيا ظؿ فى الصناعية التخصصاتبتحميؿ األدبيات المرتبطة . 
  ببنػػات  قػػاـ، : بعػػد إطػػبلع الباحػػث عمػػى المصػػادر السػػابقة اليددورة المبد يددة لسسددصب:نة

أهػػػـ حاجػػػات كػػػؿ محػػػور مثػػػؿ حيػػػث ي،  ( محػػػور 06) اشػػػتممت عمػػػى ، حيػػػث االسػػػتبانة 
 كما يمى : وهى،  المصرى العمؿ سوؽلالبلزمة سوؽ العمؿ مف التخصصات الصناعية 

  .  تخصص 20 مف وتتكوف:  الميكانيكية الصناعات:  أوالً 
  .  تخصص 02 مف وتتكوف:  الميكانيكية المركبات:  ثانياً 
  .  تخصصات 3 مف وتتكوف:  البحرية الصناعية:  ثالثاً 
  .  تخصص 50 مف وتتكوف:  الصناعية الكهربية:  رابعاً 

 . تخصص 01 مف وتتكوف:  المعدنية الصناعات:  خامساً 
  .  تخصصات 2 مف وتتكوف:  والتكييؼ التبريد:  سادساً 
  .  تخصص  50 مف وتتكوف:  الصناعية االلكترونية:  سابعاً 
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   .  تخصصات 02 مف وتتكوف:  الخشبية التخصصات:  ثامناً 
  .  تخصص 02 مف وتتكوف:  الصناعية الزخرفية التخصصات:  تاسعاً 
 .   تخصص 51 مف وتتكوف:  المعمارية التخصصات:  عاشراً 
 .  تخصص 02 مف وتتكوف:  الصناعية النسجية:  عشر احد
  .  تخصصات 2 مف وتتكوف:  والمتجددة البديمة الطاقة:  عشر اثنى
 .  تخصص 02 مف وتتكوف:  ةالصناعي الحاسبات:  عشر ثبلثة

 . تخصصات 2 مف وتتكوف  الموضة:  عشر ربعةأ
   .  تخصص 50 مف وتتكوف  النووية الطاقة تكنولوجيا:  عشر خمسة
  .   تخصص 02 مف وتتكوف الميكاترونكس:  عشر ستة

 الهػػدؼ  ) : تػػـ صػػياغة تعميمػػات االسػػتبانة بحيػػث تتضػػمف:  يددي:غة صعميمدد:ت االسددصب:نة
 مثػػاال محمػػوال يوضػػح طريقػػة اإلجابػػة - تعميمػػات اإلجابػػة عمػػى االسػػتبانة - مػػف التطبيػػؽ

 ( . المختمفةفي كؿ محور مف المحاور  االستبانةعمى 
 : بعػػد إعػػداد الصػػورة األوليػػة لبلسػػتبانة تػػـ  طبدد  االسددصب:نة فددي يددورصي: األوليددة لمصحكدديم

 . مف المتخصصيفالمحكميفالسادة عرضها عمى مجموعة مف 
 بعرضػها عمػى  بعد التوصؿ لمصورة المبدئية ، قاـ الباحث يدق االسصب:نة : الصحقق من

التعمػػػيـ الفنػػػي و مجموعػػػة مػػػف الخبػػػرات والمتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ منػػػاهج وطػػػرؽ تػػػدريس 
وقػػد اسػػتقر رأى المحكمػػيف . ، وأيضػػًا المتخصصػػيف فػػي التربيػػة لمعرفػػة  رائهػػـ  ىالصػػناع

، بعػػػد تصػػػػويب مػػػػا بهػػػػا مػػػػف أخطػػػػات صػػػػحيحة مػػػػف الناحيػػػػة العمميػػػػة  ةعمػػػى أف االسػػػػتبان
عبػػػارات التػػػي ال تػػػتبلئـ مػػػع المجػػػاؿ ، وتػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ لم اوحػػػذفه اوتحسػػػيف صػػػياغته

 المصرى العمؿ سوؽ إليها يحتاج التى الصناعية التخصصات بتحديدالخاصة  ةاالستبان
 .  الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف

التنفيذ قاـ الباحث  بتعديؿ صياغة  وبعد وضع مبلحظات و رات السادة المحكميف موضع
 تـ حذؼ بعض التخصصات مف كؿ محور كما يمى :و ، بعض العبارات 

   8 جدول  
 ألراء الس:دة المحكمينمن الح:ور المصصمفة طبقً: الصصيي:ت فى كل محور  صعديل

                                           

 لمتخصصين .ا المحكمين من السادة بأسماء قائمت (  5ملحق )   



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 111 

الصصيي:ت قبل  اسم المحور م
 الصعديل

الصصيي:ت بعد 
 الصعديل

عدد الصصيي:ت 
 الصى صم حذفي:

 صصيص 2 صصيص 28 صصيص 31 الين:ع:ت الميك:نيكية 1
 صصيي:ت 3 صصيص 12 صصيص 15 المركب:ت الميك:نيكية 2
 صصيي:ت 4 صصيي:ت 5 صصيي:ت 9 الين:ع:ت البحرية 3
 صصيي:ت 3 صصيص 17 صصيص 21 الين:ع:ت الكيربية 4
 صصيي:ت 3 صصيص 14 صصيص 17 الين:ع:ت المعدنية 5
 صصيي:ت 4 صصيي:ت 4 صصيي:ت 8 لصكييفصصيي:ت الصبريد وا 6
 صصيي:ت 4 صصيص 16 صصيص  21 الين:ع:ت االلكصرونية 7
 صصيي:ت 3 صصيي:ت 11 صصيص 13 الين:ع:ت الصشبية 8
 صصيص 2 صصيص 16 صصيص 18 الين:ع:ت الزصرفية 9
 صصيي:ت 3 صصيص 27 صصيص 31 الين:ع:ت المعم:رية 11
 صصيص 2 صيصص 11 صصيص 13 الين:ع:ت النسجية 11
ين:ع:ت الط:قة البديمة  12

 والمصجددة
 صصيي:ت 3 صصيي:ت 5 صصيي:ت 8

 صصيص 2 صصيص 11 صصيص 13 ين:ع:ت الح:سب:ت 13
 صصيص 2 صصيي:ت 6 صصيي:ت 8 ين:ع:ت الموضة 14
ين:ع:ت صكنولوجي: الط:قة  15

 النووية
 صصيي:ت 3 صصيص 17 صصيص 21

 صصيص 2 صصيص 12 صصيص 14 ين:ع:ت الميك:صرونكس 16
 
 مجاؿيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي " مدى االرتباط بيف درجات كؿ : البن: ي   اليدق 

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ، و (  0332صػػبلح الػػديف محمػػود عػػبلـ. ،  القائمػػة ) جػػاالتمػػف م
 العمػػؿ سػػوؽ إليهػػا يحتػػاج التػػى الصػػناعية التخصصػػات لتحديػػد اسػػتبانةمعامػػؿ االرتبػػاط 

 0.202باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ ) الصناعية الثانوية دارسالم خريجى مف المصرى
( وهذا يدؿ عمى صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لمحػاور  0.00دالة عند مستوى داللة )( وهى 

 . ) الصدؽ البنائي (
 المقصػود بالثبػات هػو أف يعطػي نفػس النتػائج إذا اسػتخدـ أكثػر :  ةحس:ب ثب:ت االسصب:ن

 ، ) ( 202، 0313،  فػؤاد السػيد البهػي و متشػابهة . )مف مرة وتحت ظػروؼ متماثمػة أ
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بتطبيقهػا  ةبلسػتبانل( وقد تـ حسػاب معامػؿ الثبػات  532،  0333،  أحمد محمد الطيب
تـ إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني اسػتمر ) أسػبوعيف ( و (  معمـ 20عمى عينة مكونة مف )

 مػػػف محػػػور وكػػػؿ  كػػػؿك لبلسػػػتبانة كرونبػػػاخ لفػػػاأ طريقػػػة باسػػػتخداـ الثبػػػات حسػػػاب تػػػـ، 
بػػػيف درجػػػات  ومحاورهػػػا االسػػػتبانة ثبػػػات معػػػامبلت يوضػػػح التػػػالى والجػػػدوؿ  ، محاورهػػػا

 والجدوؿ التالي يوضح النتائج : SPSS التطبيقيف ، وذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية 
  الين:عية الصصيي:ت صحديد اسصب:نة  مع:مل ثب:ت  9جدول   

 الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من الميرى العمل سوق إليي: يحص:ج الصى
 مسصوى الداللة الثب:ت العب:رات عدد الصصيص م
 1.11 1.812 28 الين:ع:ت الميك:نيكية 1
 1.11 1.812 12 المركب:ت ويي:نة السي:رات 2
 1.11 1.726 5 الين:عية البحرية 3
 1.11 1.862 16 الين:ع:ت الكيربية 4
 1.11 1.881 14 الين:ع:ت المعدنية 5
 1.11 1.733 4 الصبريد والصكييف 6
 1.11 1.828 16 الصصيي:ت االلكصرونية 7
 1.11 1.834 11 الصصيي:ت الصشبية 8
 1.11 1.912 16 الصصيي:ت الزصرفية 9
 1.11 1.873 27 الصصيي:ت المعم:رية 11
 1.11 1.789 11 الصصيي:ت النسجية 11
 1.11 1.752 5 صصيي:ت الط:قة البديمة 12
 1.11 1.836 11 صصيي:ت الح:سب:ت 13
 1.11 1.764 6 صصيي:ت الموضة 14
 1.11 1.817 17 صصيي:ت الط:قة النووية 15
 1.11 1.851 12 صصيي:ت الميك:صرونكس 16

( أف قػػيـ معامػػؿ الثبػػات لممحػػاور قػػيـ مقبولػػة تربويػػًا تطمػػئف الباحػػث  2مػػف الجػػدوؿ )  ويتضػػح
 .   ةالستبانالنتائج تطبيؽ 

 يدددورة الني: يدددة لسسدددصب:نة ال :  بعػػػد التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االسػػػتبانة أصػػػبحت االسػػػتبانة فػػػي
مسػػتويات  ثبلثػػة، وتػػـ تحديػػد درجػػات االحتيػػاج فػػي  محػػور 06صػػورتها النهائيػػة تتكػػوف مػػف 

فػي  ة، وتتكوف االستبان(  إليها احتاج ال - متوسطة بدرجة احتاجها - عالية بدرجة احتاجها)
 :صورتها النهائية 

                                           

 ( الصىرة النهائيت لالستبانت . 6ملحق )   
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o ة، واسـ معد االستبان ةوعميها اسـ االستبان فحة الغسف :ي . 
o : ومكوناته والتعميمات التػي يجػب االلتػزاـ  ةوعميها الهدؼ مف االستبان يفحة الصعميم:ت ،

 وكيفية اإلجابة عميها.  ة، ومثاؿ لعبارات االستبان بها
o : ى كػؿ المحػاور عمى عدد مف العبارات  موزعة عمػ ةوتحتوي االستبان يفح:ت العب:رات (

فددى حيددث صصضددمن االسددصب:نة  ،ويوضػػع أمػػاـ كػػؿ خانػػة درجػػة االحتيػػاج لمعبػػارة ( محػػور ،  06
 يورصي: الني: ية الصصيي:ت االصية :

  تخصص . 52الصناعات الميكانيكية : وتتكوف مف  أواًل : 
  تخصص . 05ثانيًا : المركبات الميكانيكية : وتتكوف مف 

  تخصصات . 2ية : وتتكوف مف الصناعية البحر ثالثًا : 
  تخصص . 01رابعًا : الكهربية الصناعية : وتتكوف مف 

 .تخصص  02خامسًا : الصناعات المعدنية : وتتكوف مف 
  تخصصات . 2سادسًا : التبريد والتكييؼ : وتتكوف مف 

  تخصص . 06سابعًا : االلكترونية الصناعية : وتتكوف مف 
  تخصصات . 00ف الخشبية : وتتكوف م ثامنًا :
  تخصص . 06الزخرفية الصناعية : وتتكوف مف  تاسعًا :

   تخصص . 51عاشرًا : المعمارية : وتتكوف مف 
  تخصص . 00احد عشر : النسجية الصناعية : وتتكوف مف 

  تخصصات . 2الطاقة البديمة والمتجددة : وتتكوف مف  اثنى عشر : 
  تخصص . 00ف مف ثبلثة عشر : الحاسبات الصناعية : وتتكو 

 .تخصصات  6ربعة عشر : الموضة : وتتكوف مف أ
  تخصص . 01خمسة عشر : الطاقة النووية : وتتكوف مف 
 .   تخصص 05ستة عشر : الميكاترونكس : وتتكوف مف 

 تـ حساب الزمف البلـز لئلجابة عمى :  الزمن السزم لإلج:بة عمى االسصب:نة حس:ب
 60 ، حيث استغرؽ تطبيؽ االستبانة حوالي ) ( 06) حاور االستبانة في كؿ محور مف الم

اإلجابة عف جميع مسئوؿ ر حيث كاف هذا الزمف كافيًا ألف يحاوؿ كؿ  ( دقيقة تقريباً 
 .  االستبانةب الخاصةالمحاور 
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 جرات التعديبلت المناسبة  مف االنتهات بعد :ة سصب:نالصطبيق ا تـ  ، الخطوات السابقة وا 
 وفؽ الخطوات التالية : تطبيؽ االستبانة

  أصػحابتػـ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى مجموعػة مػف  عينة الدراسدة :عمى صطبيق االسصب:نة 
  العمػػؿ سػػوؽ إليهػػا يحتػػاج التػػى الصػػناعية التخصصػػات احتياجػػات الشػػركات لتحديػػد 

  5050 – 5050)الدراسي  العاـخبلؿ  الصناعية الثانوية المدارس خريجى مف المصرى
 . غربيةمحافظة الب ( 
  : قبػػؿ  بلسػػتبانةلمػػف المحػػاور الثمانيػػة  محػػورحيػػث تػػـ تحديػػد رمػػز لكػػؿ صرميددز البي:ندد:ت

 . إحصائياً  البيانات معالجة
 تػػػـ تجهيػػػز ممفػػػات إدخػػػاؿ البيانػػػات ممفددد:ت اإلدصددد:ل الص:يدددة ب:السدددصب:نة  : صجييدددز  

اآللػػي  بلسػػتبانة عمػػى الحاسػػبلعمػػى المحػػاور المختمفػػة  البحػػثالخاصػػة بػػأدات أفػػراد عينػػة 
 Statistical Packages of Social Scienceباسػتخداـ برنػامج الحاسػب اآللػي 

(SPSS) . 
  تػػـ تصػػحيح عبػػارات المحػػاور لبلسػػتبانة باسػػتخداـ برنػػامج  السددصب:نة :اصيددحيح عبدد:رات

ممػػػػؼ مجمػػػػع واحػػػػد بالنسػػػػبة لمكونػػػػات  ، ثػػػػـ ربػػػػط الممفػػػػات فػػػػي SPSSالحاسػػػػب اآللػػػػي 
 .الستبانة ا
  حممػػت البيانػػات الخاصػػة باالسػػتبانة مػػف خػػبلؿ  ص:يددة ب:السددصب:نة  :بي:ندد:ت الالصحميددل (

 .( حذؼ األفراد غير المبلئميف ألسس القياس ، حذؼ البيانات التامة والصفرية 
 وتضػػمنت إجػػراتات التحميػػؿ الخاصػػة  بي:ندد:ت الص:يددة ب:السددصب:نة  :لم إجددراءات الصحميددل

 : باالستبانة الخطوات التالية
o لمقابمة لكؿ درجة خاـ عمى كؿ عبارة في المحور .تحديد التقديرات ا 
o . تحديد التقديرات المقابمة لكؿ درجة خاـ عمى كؿ محور 
o . تحديد التقديرات المقابمة لكؿ مكوف فرعي مف مكونات االستبانة 
o . تحديد التقديرات المقابمة لكؿ درجة خاـ عمى كؿ االستبانة 

                                           

 عينت البحث . أصحاب الشركاثأسماء السادة (  7ملحق )   


 . عينت البحث في االستبانهأصحاب الشركاث درجاث السادة (  8ملحق )   
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  تػػػـ تخػػػزيف البيانػػػات الخاصػػػة  : :سدددببي:نددد:ت الص:يدددة ب:السدددصب:نة عمدددى الحالصصدددزين
 باالستبانة عمى الحاسب باسـ ممؼ محدد لمرجوع اليه وقت الحاجة .

 المعالجات استخدـإلجرات المعالجات اإلحصائية البلزمة تـ  :اإلحي: ية  المع:لجة 
 :(spss)  ؿ التالية  والتحميمية الوصفية اإلحصائية

o اإلحصائي  إدخاؿ وتصحيح البيانات باستخداـ البرنامج SPSS،  جرات التجزئة و ا 
 لبياف معامؿ الثبات . كرونباخ ألفاالنصفية ومعامؿ 

o المعياريػة ، وتػـ تحديػد فئػات المتوسػط  واالنحرافػات الحسػابية تػـ حسػاب المتوسػطات
، والضػعيفة ، فػي إطػار ميػزاف  المئوي وفقًا لدرجة االحتياج الكبيرة النسبي ، المتوسط

 ( .0-5-2ـ بهذك الدراسة )المستخد الثبلثىليكرت 

     :  

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى الميك:نيكية الين:ع:ت
 ، والنسبة المئوية،  المعياري االنحراؼو  المتوسط حساب تـ السؤاؿ هذا عف لئلجابة
عينة البحث مف خريجى المدارس الثانوية الصناعية فى  الدراسة أفراد الستجابات والترتيب

 تحديد استبانةعمى  التكنولوجيا الرقمية ضوتفي نيكية تخصص الصناعات الميكا
 ، والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  العمؿ سوؽ ليهاإ يحتاج التى ميكانيكيةال التخصصات

 
 
 

 والنسب الم وية المعي:رى واالنحرافالمصوسط:ت    11جدول   
   19  ن =  السصج:ب:ت افراد عينة البحث لصصيص الين:ع:ت الميك:نيكية 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.57 1.51 86% 9 15 1.63 1.59 54% 18 
2 2.68 1.47 89% 4 16 1.42 1.51 47% 24 
3 1.78 1.78 59% 12 17 2.68 1.58 89% 6 
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4 2.57 1.51 86% 11 18 2.63 1.59 88% 8 
5 2.78 1.41 93% 1 19 1.42 1.51 47% 25 
6 2.79 1.41 93% 2 21 1.63 1.68 54% 19 
7 1.42 1.51 47% 23 21 1.31 1.47 44% 27 
8 2.63 1.59 88% 7 22 1.68 1.58 56% 16 
9 1.78 1.41 59% 13 23 1.52 1.69 51% 21 
11 1.47 1.63 49% 21 24 1.42 1.51 47% 26 
11 2.68 1.51 89% 5 25 2.74 1.45 91% 3 
12 1.47 1.47 49% 22 26 2.57 1.61 86% 11 
13 1.78 1.51 59% 14 27 1.73 1.81 58% 15 
14 1.63 1.71 54% 17 28 1.26 1.45 42% 28 

 - 00 – 5 – 52 – 6 – 2قامهػػا  ) أر يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف التخصصػػات التػػي 
سػػوؽ العمػػؿ المصػػرى مػػف خريجػػى المػػدارس الثانويػػة ( هػػي التخصصػػات التػػي يحتػػاج إليهػػا 01

 تخصصػات وهػى ، التكنولوجيا الرقميػة ضوتالصناعية فى تخصص الصناعات الميكانيكية فى 
 الماكينػات عمػى التشغيؿ ، ولحاـ تشكيؿ،  البتروكيماويات ،  دقيقة أجهزة،  التعويضية زةاألجه)
دراسػػة  مػػع الدراسػػة هػػذك نتػػائج وتتفػػؽ،  بالجػػدوؿ الموجػػود لمترتيػػب طبقػػاً (  الػػورش  الت تشػػغيؿ، 

 ، (Welt ,  2016) (Oesterreich and Teuteberg,  2016) مػف كػؿ دراسػة اتفقػت
Moghaddam and Nof ,2017)  ، Hofmann and Rusch , 2017) 

،(Feldmann and Pumpe , 2017)  ، Fazili et al. 2017 ) ، Gunasekaran et 
al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, Alexandre, D  (Boris, S , 2018 )، (Dunke et al. 

,2018)، ( Scheibe, B , 2018) ، ألنظمػةا وبتسػهؿ ، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت والتػي 
 ، الصناعة مخاطر إدارة وكذلؾ ، الصناعى واالنتاج التشغيؿو  ، الذكية والمنتجات،  اإللكترونية

 النسػػيج تخصػػص مثػػؿ مختمفػػة تخصصػػات فػػى لممصػػانع اآللػػي التشػػغيؿ مثػػؿ" التصػػنيع وطػػرؽ
 هػزةجألوا ، المعدنيػة والمنجػات لمسػيارات الغيػار وقطػع ، الرياضػية األحذيػة ، والجمػود والميكانيكػا
 تختمػػػؼ بينمػػا،  اإلضػػافي والتصػػػنيع ، المتقدمػػة والروبوتػػات ، البلمركػػػزي والػػتحكـ ، االلكترونيػػة

 & Dalby , D ; & Noyes , A , 2016 ) ) GarciaK , Bدراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج
Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 )، (محمػد شػيمات ، 

 . الحديثة التخصصات في واضح نقص دوجو  عمى(  5003
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 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى السي:رات ويي:نة المركب:ت
 ، النسػػػػبة المئويػػػػة، و  المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

فػػػي جػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية عينػػػة البحػػػث مػػػف خري الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 تحديػػػػد اسػػػػتبانةعمػػػػى  الرقميػػػػة التكنولوجيػػػػا ضػػػػوت فػػػػىالمركبػػػػات وصػػػػيانة السػػػػيارات  تخصصػػػػات
 ، والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  العمؿ سوؽ اليها يحتاج التى المركبات تخصصات

 المئوية والنسب المعيارى واالنحراؼ المتوسطات(  00وؿ ) جد
 ( 06المركبات وصيانة السيارات ) ف =  اتلتخصص البحث عينة افراد الستجابات 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.56 1.51 85% 3 7 2.87 1.34 96% 1 
2 1.81 1.65 61% 8 8 2.56 1.51 85% 4 
3 2.18 1.75 73% 7 9 2.51 1.51 83% 5 
4 2.68 1.61 89% 2 11 1.31 1.47 44% 12 
5 1.43 1.62 48% 11 11 2.51 1.63 83% 6 
6 1.56 1.51 52% 9 12 1.44 1.51 48% 11 

عمػى  ( 3 - 2 – 0 – 2 – 1 ا  )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف التخصصات التي ارقامهػ
سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الثانوية هي التخصصات التي يحتاج إليها الترتيب ، 

 وهػػػػى ، التكنولوجيػػػػا الرقميػػػػة ضػػػػوتفػػػػى تخصػػػػص المركبػػػػات وصػػػػيانة السػػػػيارات الصػػػػناعية فػػػػى 
صػػبلح صػػيانة ) تخصصػػات صػػبلح صػػيانة السػػيارات ، ميكانيكػػا وا  السػػيارات تحويػػؿ الػػديزؿ ،  وا 
 ، بالجػػدوؿ الموجػػود لمترتيػػب طبقػػاً  عمػػى( السػػيارات لغػػاز ، دوكػػوتحويػػؿ السػػيارات با ،بالكهربػػات  

 .Dunke et al)، (  Fazili et al. 2017) مػف كػؿ دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفػؽ
,2018  ، ) (Scheibe, B , 2018) ،    ( Gunasekaran et al. , 2018 ) ، 

(Dmitry, I, Alexandre, D , Boris, S , 2018 ) الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت والتػي ، 
 مثػؿ " التصػنيع طػرؽ وكػذلؾ ، واالنتاج التشغيؿ فى الذكية والعمميات ، الرقمي اإلمداد بتطويرو 

 الغيػػػػار وقطػػػػع ، الميكانيكػػػػا تخصػػػػص مثػػػػؿ مختمفػػػػة تخصصػػػػات فػػػػى لممصػػػػانع اآللػػػػي التشػػػػغيؿ
 & ; Dalby , Dدراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ بينمػا، المعدنيػة جػاتتوالمن لمسػيارات

Noyes , A , 2016 ) ) GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , 
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R., Krittaya , S., 2018 )، (5003 ، محمػػد شػػيمات  )فػػي واضػػح نقػػص وجػػود عمػػى 
 . الحديثة التخصصات

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق حصي:ج:تا م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى البحرية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 التخصصػات تحديػد عمػى اسػتبانة  الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فىالصناعات البحرية  تخصصات

 .، والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  البحرية
 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   12جدول   

   14لصصيي:ت الين:ع:ت البحرية   ن =  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط لصصيصا
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.71 1.46 91% 1 4 1.35 1.49 45% 5 
2 2.57 1.51 86% 3 5 2.51 1.51 83% 4 
3 2.71 1.46 91% 2      

عمػى الترتيػػب ،  ( 2 - 2 -0 )  رقامهػاأيتضػح مػف الجػػدوؿ السػابؽ أف التخصصػات التػػي 
سػػػػوؽ العمػػػػؿ المصػػػػرى مػػػػف خريجػػػػى المػػػػدارس الثانويػػػػة هػػػػي التخصصػػػػات التػػػػي يحتػػػػاج إليهػػػػا 

 تخصصػػػات وهػػػى ، التكنولوجيػػػا الرقميػػػة ضػػػوتفػػػى تخصػػػص الصػػػناعية البحريػػػة الصػػػناعية فػػػى 
 لجػدوؿ ،با الموجػود لمترتيػب طبقػاً ( سماؾألا صيد تكنولوجيا،  السفف بنات ،  البحرية المحركات)

 ،  ( Hofmann, and, Rusch. , 2017) مػف كػؿ دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفػؽ

Fazili. , et al. 2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 
2018 ) ،( (Dunke et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 2018)  اهتمػت ، والتػي 
 فػػػى الذكيػػػة والعمميػػػات ، الذكيػػػة والمنتجػػػات اإللكترونيػػػة األنظمػػػة وبتسػػػهؿ ، الرقميػػػة بالتكنولوجيػػػا
 اآللػػػػي التشػػػػغيؿ مثػػػػؿ" التصػػػػنيع وطػػػػرؽ ، الصػػػػناعة مخػػػػاطر إدارة وكػػػػذلؾ ، واالنتػػػػاج التشػػػػغيؿ
 واألجهػػػػزة ، المعدنيػػػػة والمنتجػػػػات الميكانيكػػػػا تخصػػػػص مثػػػػؿ مختمفػػػػة تخصصػػػػات فػػػػى لممصػػػػانع
 مػػع الدراسػػة هػػذك نتػػائج تختمػػؼ ، بينمػػا مػػةالمتقد والروبوتػػات ، البلمركػػزي والػػتحكـ ، االلكترونيػػة

 GarciaK , B & Argiles , B , 2017) ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016)دراسة
) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 ، (5003 ، محمػد شػيمات  )وجػود عمػى 

 . الحديثة التخصصات في واضح نقص
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 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م: : س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى الكيربية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

انويػػػة الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الث الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 التخصصػات تحديػد عمى اسػتبانة  الرقمية التكنولوجيا ضوت فىالصناعات الكهربية  تخصصات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، الكهربية

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   13جدول   
   16=  لصصيي:ت الين:ع:ت الكيربية   ن البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 1.87 1.71 62% 11 9 2.81 1.41 94% 2 
2 2.13 1.81 71% 9 11 1.56 1.51 52% 14 
3 2.75 1.44 92% 3 11 1.51 1.51 51% 16 
4 1.63 1.61 54% 13 12 1.68 1.61 56% 12 
5 1.87 1.71 62% 11 13 2.75 1.44 92% 4 
6 2.81 1.41 94% 1 14 2.75 1.45 92% 5 
7 2.56 1.62 85% 7 15 1.56 1.51 52% 15 
8 2.43 1.72 81% 8 16 2.68 1.47 89% 6 

 (   02 - 02 – 2 – 3 – 6رقامهػػا  )أيتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف التخصصػػات التػػي 
سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا تيب ، عمى التر 

 وهػػػػى ، التكنولوجيػػػػا الرقميػػػػة ضػػػػوتفػػػػى تخصػػػػص الصػػػػناعات الكهربيػػػػة الثانويػػػػة الصػػػػناعية فػػػػى 
 كهربػػي ،  وتحكػػـ قيػػاس أجهػػزة الكهربيػػة ،  كهربيػػة ، الشػػبكات ومعػػدات تركيبػػات)   تخصصػػات

 وتتفؽ ، بالجدوؿ الموجود لمترتيب طبقاً (  الكهربية الطاقة توزعو  ، نقؿ لممنشآت كهربية تركيبات
 , .Fazili ،  ( Hofmann, and, Rusch. , 2017) مػف كػؿ دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتائج

et al. 2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( 
(Dunke et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 2018)  الرقمية بالتكنولوجيا اهتمت تي، وال ، 

 وكػذلؾ ، واالنتاج التشغيؿ فى الذكية والعمميات ، الذكية والمنتجات اإللكترونية األنظمة وبتسهؿ
 مختمفػة تخصصػات فػى لممصػانع اآللػي التشػغيؿ مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصناعة مخاطر إدارة
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 ، البلمركػػػزي والػػػتحكـ ، كترونيػػػةاالل واألجهػػػزة ، المعدنيػػػة والمنتجػػػات الميكانيكػػػا تخصػػػص مثػػػؿ
 , Dalby , D ; & Noyes)دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ ، بينما المتقدمة والروبوتات

A , 2016 ) (GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya 
, S., 2018 ، (5003 ، محمد شيمات  )ثةالحدي التخصصات في واضح نقص وجود عمى . 

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى المعدنية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 التخصصػات تحديػد عمػى اسػتبانة الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فػىالصناعات المعدنية  تخصصات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، المعدنية

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   14جدول   
   13لصصيص الين:ع:ت المعدنية   ن =  البحث عينة فرادأ السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

 الصرصيب

1 2.61 1.51 87% 4 8 2.76 1.43 92% 2 
2 2.84 1.37 95% 1 9 2.69 1.48 91% 3 
3 2.15 1.68 72% 12 11 2.61 1.51 87% 7 
4 2.23 1.83 74% 11 11 1.54 1.66 51% 14 
5 2.62 1.65 87% 5 12 2.53 1.66 84% 11 
6 2.61 1.51 87% 6 13 2.61 1.51 87% 8 
7 1.62 1.51 54% 13 14 2.54 1.52 85% 9 

عمػى  (  2 - 0 -3 – 2 -5 رقامهػا  )أمف الجدوؿ السػابؽ أف التخصصػات التػي  يتضح
هي التخصصات التي يحتاج إليها سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الثانوية ب ، الترتي

 تخصصػػات وهػػى ، التكنولوجيػػا الرقميػػة ضػػوتفػػى تخصػػص الصػػناعات المعدنيػػة الصػػناعية فػػى 
 المشػػػغوؿ ، الصػػػياغة اسػػػتميف ، الحديػػػد بػػػاالكس المحػػػاـ المعػػػدني ، المحػػػاـ بالكهربػػػات ، األثػػػاث)

) مػػػػف كػػػػؿ دراسػػػػة مػػػػع الدراسػػػػة هػػػػذك نتػػػػائج وتتفػػػػؽ ، بالجػػػػدوؿ الموجػػػػود بلمترتيػػػػ طبقػػػػاً ( والحمػػػػى
Oesterreich and Teuteberg,  2016) (Welt ,  2016) ، Moghaddam and 

Nof ,2017)  ، Hofmann and Rusch , 2017) ،(Feldmann and Pumpe , 
2017)  ، Fazili et al. 2017 ) ، Gunasekaran et al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, 
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Alexandre, D , Boris, S , 2018 ) (Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( 
Scheibe, B , 2018) ، (Dunke et al. ,2018  )، الرقميػة بالتكنولوجيػا هتمػتإ والتػي ، 

 ، الرقمػػػي اإلمػػػداد بتطػػػوير المتصػػػمة الذكيػػػة والمنتجػػػات اإللكترونيػػػة الفيزيائيػػػة األنظمػػػة وبتسػػػهؿ
 ، الميكانيكػػػػػا تخصصػػػػػات مثػػػػػؿ" التصػػػػػنيع وطػػػػػرؽ ، واالنتػػػػػاج التشػػػػػغيؿ فػػػػػى يػػػػػةالذك والعمميػػػػػات

 , Dalbyدراسة مع الدراسة هذك نتائج تختمؼ بينما،  االلكترونية جهزةألوا ، المعدنية جاتتوالمن
D ; & Noyes , A , 2016 ) ) GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، 

(Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 )، (5003 ، محمػد شػيمات  )نقػص وجػود عمػى 
 . الحديثة التخصصات في واضح

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى والصكييف الصبريد
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري النحػػػػراؼاو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 التبريد تخصصات تحديد عمى استبانة الرقمية التكنولوجيا ضوت فىالتبريد والتكييؼ  تخصصات
 .يوضح تمؾ النتائج والجدوؿ التالى  ، العمؿ سوؽ ليهاإ يحتاج التى والتكييؼ

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   15جدول   
   15لصصيص الصبريد والصكييف   ن =   البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.11 1.52 67% 2 3 2.87 1.37 96% 1 
2 1.87 1.47 62% 3 4 1.73 1.45 58% 4 

عمػػػػى  (  2 - 5- 0 – 2 رقامهػػػػا  )أمػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف التخصصػػػػات التػػػػي  يتضػػػػح
هي التخصصات التي يحتاج إليها سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الثانوية الترتيب ، 

، وهػػػى تخصصػػػات  التكنولوجيػػػا الرقميػػػة ضػػػوتى فػػػتخصػػػص التبريػػػد والتكييػػػؼ الصػػػناعية فػػػى 
"  المنزليػة ، مكيفػػات المكيفػػات ، تركيػب المركػػزي والتكييػؼ المكيفػات ، التبريػػد واصػػبلح )صػيانة
 مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفػؽ "( طبقًا لمترتيػب الموجػود بالجػدوؿ ، الفضات - القطارات – السفف
 ( ( Fazili. , et al. 2017 ،  ( Hofmann, and, Rusch. , 2017) مػف كػؿ دراسػة

(Feldmann and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke et al. 
,2018  ،( Scheibe, B , 2018)  األنظمػة وبتسػهؿ ، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت ، والتػي 

 مخػػاطر دارةإ وكػػذلؾ ، واالنتػػاج التشػػغيؿ فػػى الذكيػػة والعمميػػات ، الذكيػػة والمنتجػػات اإللكترونيػػة
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 تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصات فى لممصانع اآللي التشغيؿ مثؿ" التصنيع وطرؽ ، الصناعة
 المتقدمة والروبوتات ، البلمركزي والتحكـ ، االلكترونية واألجهزة ، المعدنية والمنتجات الميكانيكا
 ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016)دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ ، بينمػا

(GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 
 . الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى(  5003 ، محمد شيمات) ،

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ظل فى اللكصرونيةا الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 تخصصػات تحديػد استبانة عمى الرقمية التكنولوجيا ضوت فىالصناعات االلكترونية  تخصصات
 والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، العمؿ سوؽ اليها يحتاج االلكترونية التى الصناعات

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   16جدول   
   15االلكصرونية   ن =  لصصيي:ت الين:ع:ت البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 عي:رىالم

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.53 1.51 84% 7 9 1.53 1.74 51% 15 
2 1.41 1.51 47% 16 11 1.67 1.48 56% 11 
3 2.73 1.59 91% 5 11 1.66 1.48 55% 11 
4 2.46 1.51 82% 8 12 1.66 1.72 55% 12 
5 2.81 1.41 93% 3 13 1.73 1.72 58% 9 
6 1.61 1.63 53% 13 14 2.86 1.35 95% 2 
7 2.86 1.35 95% 1 15 2.61 1.51 87% 6 
8 1.61 1.63 53% 14 16 2.81 1.41 93% 4 

 ( 2 - 06 – 2 – 02 – 1 مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف التخصصػػػات التػػػي ارقامهػػػا  ) يتضػػػح
وؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا سػالترتيب ، عمى 

 تخصصػات وهػى ، التكنولوجيا الرقمية ضوتفى التخصصات االلكترونية الثانوية الصناعية فى 
البازغػة ،  اإللكترونيػة فضائية ، تكنولوجيا المعمومات ، الكترونيات الصناعية ، شبكات االقمار)

 دراسػػة كػػؿ مػػع الدراسػػة هػػذك نتػػائج وتتفػػؽ بالجػػدوؿ ، الموجػػود لمترتيػػب طبقػػاً ( المتقدمػػة الروبوتػػات
 ، Hofmann and Rusch , 2017)  ، )(Feldmann and Pumpe , 2017) مػف ،
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Fazili et al. 2017 )  ) ، (Dmitry, I, Alexandre, D , Boris, S , 2018 ) 
،(Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( Scheibe, B , 2018 ،(Dunke et al. 

 الذكيػة والمنتجػات اإللكترونية الفيزيائية واألنظمة ، الرقمية بالتكنولوجيا اهتمت يوالت ،( 2018,
 ، التصػػنيع وطػػرؽ ، الصػػناعة مخػػاطر إدارة وكػػذلؾ ، واالنتػػاج التشػػغيؿ فػػى الذكيػػة والعمميػػات ،

 والتعقػػػػب التتبػػػػع وتقنيػػػػات ، المتقدمػػػػة والروبوتػػػػات ، البلمركػػػػزي والػػػػتحكـ ، االلكترونيػػػػة واالجهػػػػزة
 & ; Dalby , Dدراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ بينمػا ، اإلضػافي والتصػنيع قدمػةالمت

Noyes , A , 2016 ) ) GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , 
R., Krittaya , S., 2018 )، (5003 ، محمػػد شػػيمات  )فػػي واضػػح نقػػص وجػػود عمػػى 

 . الحديثة التخصصات

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى الصشبية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

ف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػ الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 تخصصػػات تحديػػد عمػػى اسػػتبانة الرقميػػة التكنولوجيػػا ضػػوت فػػى الخشػػبية الصػػناعات تخصصػػات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، العمؿ سوؽ اليها يحتاج الخشبية التى الصناعات

 
 
 

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   17جدول   
   17لصصيص الين:ع:ت الصشبية   ن =  البحث عينة افراد صج:ب:تالس 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.59 1.51 86% 6 6 2.64 1.61 88% 4 
2 2.64 1.61 88% 3 7 2.65 1.62 88% 2 
3 2.58 1.51 86% 5 8 2.71 1.46 91% 1 
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4 1.71 1.51 57% 11 9 2.11 1.71 67% 7 
5 1.82 1.68 61% 9 11 1.94 1.65 65% 8 

عمػػػى  ( 2 -6 -5 -1 -2 رقامهػػػا  )أمػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف التخصصػػػات التػػػي  يتضػػػح
سوؽ العمؿ المصرى مػف خريجػى المػدارس الثانويػة هي التخصصات التي يحتاج إليها الترتيب ،

 الػديكور)وهػى تخصصػات ،  التكنولوجيػا الرقميػة ضػوتفػى التخصصػات الخشػبية ناعية فػى الص
( عمى طبقًا الخشب خرط،  والماركترى التطعيـ،  الخشب عمى الحفر،  النماذج نجارة،  الخشبى

) مػػػػف كػػػػؿ دراسػػػػة اتفقػػػػت دراسػػػػة مػػػػع الدراسػػػػة هػػػػذك نتػػػػائج وتتفػػػػؽ ، لمترتيػػػػب الموجػػػػود بالجػػػػدوؿ .
Oesterreich and Teuteberg,  2016) (Welt ,  2016) ، Moghaddam and 

Nof ,2017)  ، Hofmann and Rusch , 2017) ،(Feldmann and Pumpe , 
2017)  ، Fazili et al. 2017 ) ، Gunasekaran et al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, 

Alexandre, D , Boris, S , 2018 ) (Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( 
Scheibe, B , 2018) ، (Dunke et al. ,2018  )، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت والتػي ، 

 ، الرقمػػػي اإلمػػػداد بتطػػػوير المتصػػػمة الذكيػػػة والمنتجػػػات اإللكترونيػػػة الفيزيائيػػػة األنظمػػػة وبتسػػػهؿ
 مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصػناعة مخػاطر إدارة وكػذلؾ ، واالنتػاج التشػغيؿ فػى الذكية والعمميات

 تختمؼ بينماالخشبية ،  جاتتالمن تخصص مثؿ مختمفة تخصصات فى لممصانع اآللي يؿالتشغ
 & Dalby , D ; & Noyes , A , 2016 ) ) GarciaK , Bدراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج

Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 )، (محمػد شػيمات ، 
 . الحديثة خصصاتالت في واضح نقص وجود عمى(  5003

 

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ظل فى الزصرفية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات بوالترتيػػػ
 تخصصػػات تحديػػد عمػػى اسػػتبانة الرقميػػة التكنولوجيػػا ضػػوت فػػى الزخرفيػػة الصػػناعات تخصصػػات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج ،  العمؿ سوؽ اليها يحتاج الزخرفية التى الصناعات

 الم وية والنسب المعي:رى االنحرافو  المصوسط:ت   18جدول   
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   16لصصيص الين:ع:ت الزصرفية   ن =  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.16 1.68 69% 12 9 1.43 1.51 48% 16 
2 2.75 1.44 92% 1 11 2.43 1.72 81% 11 
3 2.51 1.51 83% 8 11 2.63 1.61 88% 2 
4 2.56 1.51 85% 4 12 2.56 1.62 85% 6 
5 2.56 1.62 85% 5 13 1.93 1.68 64% 15 
6 2.13 1.71 71% 11 14 2.56 1.72 85% 7 
7 2.62 1.61 87% 3 15 2.11 1.89 67% 14 
8 2.16 1.57 69% 13 16 2.51 1.63 83% 9 

 (   2 - 2 – 1 – 00 – 5 رقامهػػا  )أمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف التخصصػػات التػػي  يتضػػح
سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا عمى الترتيب ، 

وهػػى تخصصػػات ،  التكنولوجيػػا الرقميػػة ضػػوتفػػى التخصصػػات الزخرفيػػة الثانويػػة الصػػناعية فػػى 
 الجمػود،  التجميػؿ،  الميكػانيكي التصػوير،  واالوفسػت الميثوغرافيػة الطباعة،  والتنسيؽ االعبلف)

) مػػف كػػؿ دراسػػة مػػع الدراسػػة هػػذك نتػػائج وتتفػػؽ ،( عمػػى طبقػػًا لمترتيػػب الموجػػود بالجػػدوؿ وبػػدائمها
Oesterreich and Teuteberg,  2016) (Welt ,  2016) ، Moghaddam and 

Nof ,2017)  ، Hofmann and Rusch , 2017)  ،(Feldmann and Pumpe , 
2017)  ، Fazili et al. 2017 ) ، Gunasekaran et al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, 

Alexandre, D , Boris, S , 2018 ) (Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( 
Scheibe, B , 2018) ، (Dunke et al. ,2018 ، فػي  الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت والتػي

 المتصػػػمة الذكيػػػة والمنتجػػػات اإللكترونيػػػة الفيزيائيػػػة األنظمػػػة وبتسػػػهؿ ، ير ثبلثػػػى االبعػػػادالتصػػػو 
 الصػناعة مخػاطر إدارة وكذلؾ ، واالنتاج التشغيؿ فى الذكية والعمميات ، الرقمي اإلمداد بتطوير

 ، الجمػود تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصػات فى لممصانع اآللي التشغيؿ مثؿ" التصنيع وطرؽ ،
 , Dalby , D ; & Noyes , Aدراسة مع الدراسة هذك نتائج تختمؼ بينما،  الرياضية األحذية

2016 ) ) (GarciaK , B & Argiles , B , 2017 (Phaiboon , R., Krittaya , S., 
 . الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى(  5003 ، محمد شيمات) ، 2018

 العاشر وهو : بالسؤاؿ المتعمقة النتائج 
 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س

 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ظل فى المعم:رية الين:ع:ت
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 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة
الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب

 تخصصػات تحديػد عمػى اسػتبانة الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فػى المعمارية الصناعات تخصصات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، العمؿ سوؽ اليها يحتاج المعمارية التى الصناعات

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   19جدول   
   15لصصيص الين:ع:ت المعم:رية   ن =  البحث نةعي افراد السصج:ب:ت 

 المصوسط الصصيص
االنحراف 
 المعي:رى

النسبة 
 المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

االنحراف 
 المعي:رى

النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.73 1.45 91% 2 15 2.73 1.51 91% 4 
2 2.67 1.48 89% 9 16 2.53 1.48 84% 18 
3 2.66 1.61 89% 11 17 2.73 1.45 91% 5 
4 2.61 1.63 87% 14 18 2.41 1.63 81% 23 
5 2.46 1.63 82% 19 19 1.93 1.63 64% 25 
6 2.81 1.56 93% 1 21 1.85 1.45 62% 26 
7 1.53 1.63 51% 27 21 2.26 1.79 75% 24 
8 2.66 1.45 89% 11 22 2.41 1.63 81% 22 
9 2.61 1.48 87% 15 23 2.73 1.59 91% 6 
11 2.66 1.45 89% 12 24 2.73 1.45 91% 7 
11 2.73 1.46 91% 3 25 2.73 1.63 91% 8 
12 2.53 1.74 84% 16 26 2.46 1.58 82% 21 
13 2.53 1.61 84% 17 27 2.66 1.46 89% 13 
14 2.41 1.74 81% 21      

 (   01 -02 -00-0 -6 مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف التخصصػػػات التػػػي ارقامهػػػا  ) يتضػػػح
هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس عمى الترتيب ، 

 تخصصػات وهػى ، التكنولوجيػا الرقميػة ضػوتفػى التخصصػات المعماريػة الثانوية الصناعية فػى 
 طبقػاً ( شػامؿ وغػاز ، عػزؿ صحية والصرؼ ، البنات ، البياض ، تركيبات المياة شبكات تشغيؿ)

 ,Hofmann, and) مػف كػؿ دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفػؽ ، بالجػدوؿ الموجػود لمترتيػب
Rusch. , 2017 )  ، Fazili. , et al. 2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 

2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 
 ، الذكية والمنتجات اإللكترونية مةاألنظ وبتسهؿ ، الرقمية بالتكنولوجيا اهتمت ، والتي  (2018
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 مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصػناعة مخػاطر إدارة وكػذلؾ ، واالنتػاج التشػغيؿ فػى الذكية والعمميات
 ، المعدنيػة والمنتجػات الميكانيكػا تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصانع اآللي التشغيؿ
 هػػػذك نتػػػائج تختمػػػؼ ، بينمػػػا تقدمػػػةالم والروبوتػػػات ، البلمركػػػزي والػػػتحكـ ، االلكترونيػػػة واألجهػػػزة
 , GarciaK , B & Argiles) ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016)دراسػة مػع الدراسة

B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 ، (5003 ، محمػد شػيمات  )
   . الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى النسجية الين:ع:ت
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

ارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػد الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 الصػناعات تخصصػات تحديػد اسػتبانة عمػى الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فػى النسجية التخصصات

 ، والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  العمؿ سوؽ ليهاإ يحتاج التى النسجية
 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   21جدول   

   15  ن =  النسجيةالين:ع:ت  :تلصصيي البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 1.33 1.48 44% 11 7 2.67 1.48 89% 6 
2 1.41 1.51 47% 11 8 2.81 1.41 93% 4 
3 1.67 1.48 56% 9 9 2.87 1.35 96% 1 
4 2.81 1.41 93% 2 11 1.87 1.63 62% 8 
5 2.66 1.48 89% 5 11 2.67 1.48 89% 7 
6 2.81 1.41 93% 3      

عمػى (   2 - 2 – 6 – 2 – 3رقامهػا  )أيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف التخصصات التي 
ثانوية سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الهي التخصصات التي يحتاج إليها الترتيب ، 

تصػميـ  ) تخصصػات وهػى ، التكنولوجيػا الرقميػة ضػوتفػى  النسجية التخصصاتالصناعية فى 
 طبقػػػاً  عمػػى(  زةھالجػػا المبلبػػس،  األلػػى التريكػػػو ،  المنسػػوجات تجهيػػز ،  الصػػباغةالمبلبػػس ، 

 ,Hofmann, and) مػػف كػػؿ دراسػة مػػع الدراسػػة هػذك نتػػائج وتتفػػؽ بالجػدوؿ الموجػػود لمترتيػب
Rusch. , 2017 )  ، Fazili. , et al. 2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 

2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 
 ، الذكية والمنتجات اإللكترونية األنظمة وبتسهؿ ، الرقمية بالتكنولوجيا اهتمت ، والتي  (2018
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 مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصػناعة مخػاطر إدارة ذلؾوكػ ، واالنتػاج التشػغيؿ فػى الذكية والعمميات
 ، المعدنيػة والمنتجػات الميكانيكػا تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصانع اآللي التشغيؿ
 هػػػذك نتػػػائج تختمػػػؼ ، بينمػػػا المتقدمػػػة والروبوتػػػات ، البلمركػػػزي والػػػتحكـ ، االلكترونيػػػة واألجهػػػزة
 , GarciaK , B & Argiles) ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016)دراسػة مػع الدراسة

B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 ، (5003 ، محمػد شػيمات  )
 . الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فىوالمصجددة  البديمة الط:قة ن:ع:تي

 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة
عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب

 تحديػػػػػد اسػػػػػتبانةعمػػػػػى  الرقميػػػػػة لتكنولوجيػػػػػاا ضػػػػػوت فػػػػػى البديمػػػػػة الطاقػػػػػة صػػػػػناعات تخصصػػػػػات
، والجػدوؿ التػالى  العمػؿ سػوؽ اليهػا يحتػاج التػىوالمتجػددة  البديمػة الطاقػة صػناعات تخصصات

 .يوضح تمؾ النتائج 
 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   21 جدول  

   14=  لصصيي:ت ين:ع:ت الط:قة البديمة   ن البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

 الصرصيب

1 1.71 1.72 57% 5 4 2.78 1.42 93% 2 
2 2.64 1.63 88% 3 5 2.92 1.26 97% 1 
3 2.14 1.66 71% 4      

عمػى  ( 0 - 2 – 5 – 2 – 2 رقامهػا  )أي مف الجدوؿ السابؽ أف التخصصات الت يتضح
هي التخصصات التي يحتاج إليها سوؽ العمؿ المصرى مف خريجى المدارس الثانوية الترتيب ، 

 تخصصػػػػات وهػػػى ، التكنولوجيػػػا الرقميػػػػة ضػػػوتفػػػػى تخصصػػػػات الطاقػػػة البديمػػػة الصػػػناعية فػػػى 
 لمترتيػب طبقػاً ( انيكيػة ، البديمػةالميك الطاقة المتجددة ،  الرياح ، الطاقة ، طاقة الشمسية الطاقة)

 Oesterreich) مػف كػؿ دراسػة اتفقػت دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفؽ ، بالجدوؿ الموجود
and Teuteberg,  2016) (Welt ,  2016) ، Moghaddam and Nof ,2017)  ، 

Hofmann and Rusch , 2017) ،(Feldmann and Pumpe , 2017)  ، Fazili et 
al. 2017 ) ، Gunasekaran et al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, Alexandre, D , 

Boris, S , 2018 ) (Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( Scheibe, B , 
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2018) ، (Dunke et al. ,2018  )، األنظمػة وبتسػهؿ ، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت والتي 
 ، االلكترونيػة واالجهػزة ، واالنتػاج التشػغيؿ فػى كيػةالذ والعمميػات ، الذكيػة والمنتجات اإللكترونية
 , Dalby , D ; & Noyes , Aدراسة مع الدراسة هذك نتائج تختمؼ بينما البلمركزي ، والتحكـ

2016 ) ( GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , 
S., 2018 ، (5003 ، محمد شيمات  )الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى     . 

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فىالين:عية الح:سب:ت 
 ، ئويػػػػة، والنسػػػػبة الم المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 الحاسػػبات تخصصػػات تحديػد اسػػتبانةعمػى  الرقميػػة التكنولوجيػا ضػػوت فػىالحاسػػبات  تخصصػات
 .، والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  العمؿ سوؽ اليها يحتاج التىالصناعية 

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف ط:تالمصوس   22جدول   
   17لصصيي:ت الح:سب:ت   ن =  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.76 1.43 92% 5 7 1.64 1.61 55% 11 
2 2.82 1.39 94% 4 8 2.52 1.51 84% 8 
3 2.64 1.61 88% 7 9 2.94 1.24 98% 3 
4 2.76 1.43 92% 6 11 3.11 1.11 111% 1 
5 1.71 1.68 57% 11 11 3.11 1.11 111% 2 
6 2.11 1.61 67% 9      

(  2 – 2 – 3 – 00 – 00 رقامهػػا  )أمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف التخصصػػات التػػي  يتضػػح
سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس لتخصصػات التػي يحتػاج إليهػا هػي اعمى الترتيب ، 

 تخصصػػات وهػػى ، التكنولوجيػػا الرقميػػة ضػػوتفػػى تخصصػػات الحاسػػبات الثانويػػة الصػػناعية فػػى 
 برمجػة،  الحاسػوبية الصػيانة،  الفضائية األنظمة حاسبات ، الذكية النظـ،  الصناعى تالروبو )

) مػػف كػػؿ دراسػػة مػػع الدراسػػة هػػذك نتػػائج وتتفػػؽ ، بالجػػدوؿ دالموجػػو  لمترتيػػب طبقػػاً (    المعمومػػات
Hofmann, and, Rusch. , 2017 )  ، Fazili. , et al. 2017 ) ) (Feldmann 

and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke et al. ,2018  ،( 
Scheibe, B , 2018)  اإللكترونيػة ظمػةاألن وبتسػهؿ ، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت ، والتػي 

 ، الصػػناعة مخػػاطر إدارة وكػػذلؾ ، واالنتػػاج التشػػغيؿ فػػى الذكيػػة والعمميػػات ، الذكيػػة والمنتجػػات
 الميكانيكػا تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصػانع اآللػي التشػغيؿ مثػؿ" التصنيع وطرؽ
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 ، بينمػػا متقدمػػةال والروبوتػػات ، البلمركػػزي والػػتحكـ ، االلكترونيػػة واألجهػػزة ، المعدنيػػة والمنتجػػات
 , GarciaK) ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016)دراسػة مع الدراسة هذك نتائج تختمؼ

B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 ، (شػيمات 
   . الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى(  5003 ، محمد

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى الموضة
 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة

ويػػػة الصػػػناعية فػػػى عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثان الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب
 الموضػة التػى تخصصػات تحديد عمى استبانة الرقمية التكنولوجيا ضوت فىالموضة  تخصصات

 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج  ، العمؿ سوؽ اليها يحتاج
 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   23جدول   

   18= لصصيي:ت الموضة    ن  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب
 المعي:رى

النسبة 
 الم وية

 الصرصيب

1 2.67 1.48 89% 3 4 1.61 1.61 54% 6 
2 2.61 1.61 87% 4 5 2.72 1.46 91% 2 
3 2.83 1.38 94% 1 6 2.61 1.61 87% 5 

(    6 - 5 – 0 – 2- 2 رقامهػػػػا  )أالتخصصػػػات التػػػي مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف  يتضػػػح
هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس عمى الترتيب ، 

 تخصصػػات وهػػى ، التكنولوجيػػا الرقميػػة ضػػوتفػػى تخصصػػات الموضػػة  الثانويػػة الصػػناعية فػػى 
 التراثيػة ، التػزيف ، الموضػةالرقميػة  بالحاسوب ، الموضػة الموضة االكسسوار ، تصميـ موضة)

 Hofmann دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج وتتفػؽ بالجػدوؿ ، الموجػود لمترتيػب طبقػاً ( والتجميػؿ
and Rusch , 2017) ،(Feldmann and Pumpe , 2017)  ، Fazili et al. 2017 

) ، Gunasekaran et al. , 2018 ) ، (Dmitry, I, Alexandre, D , Boris, S , 
2018 ) (Scheibe and Blackhurst , 2018) ، ( Scheibe, B , 2018) ، 

(Dunke et al. ,2018  )، التشغيؿ فى الذكية والعمميات ، الرقمية بالتكنولوجيا اهتمت والتي 
 تخصػص مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصػانع اآللػي التشػغيؿ مثؿ" التصنيع وطرؽ ، واالنتاج
 ) ( Dalby , D ; & Noyes , A , 2016دراسة مع دراسةال هذك نتائج تختمؼ بينما ، النسيج
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GarciaK , B & Argiles , B , 2017 ) ، (Phaiboon , R., Krittaya , S., 2018 
 .     الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى(  5003 ، محمد شيمات) ،

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فى النووية الط:قة

 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة
عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب

 الطاقػة تخصصػات تحديػد عمػى اسػتبانة الرقميػة التكنولوجيػا ضوت فىالطاقة النووية  تخصصات
 .والجدوؿ التالى يوضح تمؾ النتائج ،  العمؿ سوؽ اليها يحتاج النووية التى

 الم وية والنسب المعي:رى واالنحراف المصوسط:ت   24جدول   
   16=  لصصيي:ت الط:قة النووية   ن  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.81% 1.41 94 1 11 1.56% 1.62 52 17 
2 2.68% 1.47 89 7 11 2.68% 1.47 89 8 
3 1.75% 1.85 58 14 12 2.81% 1.41 94 4 
4 2.81% 1.41 94 2 13 2.68% 1.47 89 9 
5 1.68% 1.61 56 15 14 1.93% 1.85 64 13 
6 2.68% 1.47 89 11 15 2.68% 1.61 89 11 
7 2.81% 1.41 94 3 16 2.75% 1.44 92 5 
8 2.51% 1.63 83 12 17 2.75% 1.44 92 6 
9 1.68% 1.71 56 16      

(    06 - 05 – 1 – 2 – 0 مف الجدوؿ السابؽ أف التخصصات التي ارقامهػا  ) يتضح
هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس عمى الترتيب ، 

 وهػػػػػى ، التكنولوجيػػػػػا الرقميػػػػػة ضػػػػػوتفػػػػػى تخصصػػػػػات الطاقػػػػػة النوويػػػػػة الثانويػػػػػة الصػػػػػناعية فػػػػػى 
 يػػػةالنوو  البيئيػػػة ، الػػػدروع المخمفػػػات النوويػػػة ، إدارة الموائػػػع ، المفػػػاعبلت ميكانيكػػػا) تخصصػػػات

 نتػػائج وتتفػػؽ بالجػػدوؿ ، الموجػػود لمترتيػػب طبقػػاً ( النوويػػة المفػػاعبلت فػػي السػػبلمة واإلشػػعاعية ، 
 .Fazili. , et al ،  ( Hofmann, and, Rusch. , 2017) مف كؿ دراسة مع الدراسة هذك

2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke 
et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 2018)  وبتسػهؿ ، الرقميػة بالتكنولوجيػا اهتمػت ، والتػي 

 إدارة وكػػذلؾ ، واالنتػػاج التشػػغيؿ فػػى الذكيػػة والعمميػػات ، الذكيػػة والمنتجػػات اإللكترونيػػة األنظمػػة
 مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصػانع اآللػي التشػغيؿ مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصناعة مخاطر
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 ، البلمركػػػػػػزي والػػػػػػتحكـ ، االلكترونيػػػػػػة واألجهػػػػػػزة ، المعدنيػػػػػػة والمنتجػػػػػػات الميكانيكػػػػػػا تخصػػػػػػص
 , Dalby , D ; & Noyes)دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ ، بينما المتقدمة والروبوتات

A , 2016 ) (GarciaK , B & Argiles , B , 2017  (Phaiboon , R., Krittaya , 
S., 2018 ، (5003 ، محمد شيمات  )الحديثة التخصصات في اضحو  نقص وجود عمى . 

 صصيي:ت فى الين:عية الث:نوية المدارس صريجى من العمل سوق احصي:ج:ت م::  س
 ؟ الرقمية الصكنولوجي: ضوء فىالميك:صرونكس 

 ، ، والنسػػػػبة المئويػػػػة المعيػػػػاري االنحػػػػراؼو  المتوسػػػػط حسػػػػاب تػػػػـ السػػػػؤاؿ هػػػػذا عػػػػف لئلجابػػػػة
عينػػػة البحػػػث مػػػف خريجػػػى المػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية فػػػى  الدراسػػػة أفػػػراد السػػػتجابات والترتيػػػب

 تخصصػػػػػات تحديػػػػد عمػػػػى اسػػػػتبانة الرقميػػػػة التكنولوجيػػػػػا ضػػػػوت فػػػػىالميكػػػػاترونكس  تخصصػػػػات
 .يوضح تمؾ النتائج  ، والجدوؿ التالى العمؿ سوؽ اليها يحتاج الميكاترونكس التى

 الم وية والنسب المعي:رى النحرافوا المصوسط:ت   25جدول   
   13لصصيي:ت الميك:صرونكس   ن =  البحث عينة افراد السصج:ب:ت 

االنحراف  المصوسط الصصيص
 المعي:رى

النسبة 
االنحراف  المصوسط الصصيص الصرصيب الم وية

 المعي:رى
النسبة 
 الصرصيب الم وية

1 2.76 1.43 92% 6 7 1.61 1.65 54% 11 
2 1.53 1.51 51% 12 8 2.61 1.51 87% 9 
3 2.84 1.37 95% 2 9 2.84 1.37 95% 3 
4 2.69 1.48 91% 7 11 2.84 1.37 95% 4 
5 2.69 1.48 91% 8 11 2.84 1.37 95% 5 
6 1.69 1.63 56% 11 12 2.92 1.27 97% 1 

(  00 - 00 – 3 – 2 – 05رقامهػػا  )أمػػف الجػدوؿ السػػابؽ أف التخصصػات التػػي  يتضػح
هػي التخصصػات التػي يحتػاج إليهػا سػوؽ العمػؿ المصػرى مػف خريجػى المػدارس رتيب ، عمى الت

، وهػػػػػػى  التكنولوجيػػػػػا الرقميػػػػػة ضػػػػػوتفػػػػػى تخصصػػػػػات الميكػػػػػاترونكس الثانويػػػػػة الصػػػػػناعية فػػػػػى 
 الطاقػة ، أنظمػة ومحػوالت المجسات ، مجسػات أو ، الحساسات أنظمة الروبوتاتتخصصات ) 

 هذك نتائج وتتفؽصطناعي ( طبقًا لمترتيب الموجود بالجدوؿ اال والرقمي ، الذكات الحديث التحكـ
 .Fazili. , et al ،  ( Hofmann, and, Rusch. , 2017) مػف كػؿ دراسػة مػع الدراسػة

2017 ) ) (Feldmann and Pumpe , 2017) ، ( Boris, S , 2018 ) ،( (Dunke 
et al. ,2018  ،( Scheibe, B , 2018)  وبتسػهؿ ، الرقميػة لوجيػابالتكنو  اهتمػت ، والتػي 

 إدارة وكػػذلؾ ، واالنتػػاج التشػػغيؿ فػػى الذكيػػة والعمميػػات ، الذكيػػة والمنتجػػات اإللكترونيػػة األنظمػػة
 مثػؿ مختمفػة تخصصػات فػى لممصػانع اآللػي التشػغيؿ مثػؿ" التصػنيع وطػرؽ ، الصناعة مخاطر
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 ، البلمركػػػػػػزي ـوالػػػػػػتحك ، االلكترونيػػػػػػة واألجهػػػػػػزة ، المعدنيػػػػػػة والمنتجػػػػػػات الميكانيكػػػػػػا تخصػػػػػػص
 , Dalby , D ; & Noyes)دراسػة مػع الدراسػة هػذك نتػائج تختمػؼ ، بينما المتقدمة والروبوتات

A , 2016 ) (GarciaK , B & Argiles , B , 2017  (Phaiboon , R., Krittaya , 
S., 2018 ، (5003 ، محمد شيمات  )الحديثة التخصصات في واضح نقص وجود عمى . 

 
 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 

 األجهػػػػػػزة) تخصصػػػػػات فػػػػػي الرقميػػػػػػة التكنولوجيػػػػػا ضػػػػػوت فػػػػػػي الميكانيكيػػػػػة الصػػػػػناعات
 عمػػػػػى التشػػػػػغيؿ ، محػػػػػاـالو  تشػػػػػكيؿال ، البتروكيماويػػػػػات  ، دقيقػػػػػة هػػػػػزةأج ، التعويضػػػػػية
 ( . الورش  الت تشغيؿ ، الماكينات

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 صػػػيانة)  تخصصػػػات فػػػي الرقميػػػة التكنولوجيػػػا ضػػػوت فػػػي السػػػيارات وصػػػيانة المركبػػػات
صػػبلح صػػبلح صػػيانة يكػػاميكان ، السػػيارات وا   ، بالكهربػػات السػػيارات تحويػػؿ ، الػػديزؿ وا 
 ( .السيارات دوكو ، بالغاز السيارات تحويؿ

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
تركيػػػب وصػػػيانة ) تخصصػػػات فػػػي الرقميػػػة التكنولوجيػػػا ضػػػوت فػػػي البحريػػػة الصػػػناعات
 ( .سماؾألا صيد تكنولوجيا ، السفف بنات  ، البحرية المحركات

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 ومعػدات تركيبػات)  تخصصػات فػي الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فػي الكهربيػة الصناعات

 لممنشػآت كهربيػة تركيبػات  ، كهربي وتحكـ قياس أجهزة  ، الكهربية الشبكات ، كهربية
 ( . الكهربية الطاقة وتوزع نقؿ ،
 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 

 ، المعػػدني األثػػاث) تخصصػػات فػػي الرقميػػة التكنولوجيػػا ضػػوت فػػي المعدنيػػة الصػػناعات
 ( .والحمى الصياغة ، المشغوؿ الحديد ، استميف باالكس المحاـ ، بالكهربات المحاـ

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ حتياجػاتا وجػود 
 واصػػػػبلح صػػػػيانة)  تخصصػػػػات فػػػػي الرقميػػػػة التكنولوجيػػػػا ضػػػػوت فػػػػي والتكييػػػػؼ التبريػػػػد
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 ، السػفف"  مكيفػات ، المنزليػة المكيفػات تركيػب ، المركػزي والتكييػؼ التبريػد ، المكيفات
 "( . السيارات ، والمترو – القطارات

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ تياجػاتاح وجػود 
 الصناعية قمارألا) تخصصات في الرقمية التكنولوجيا ضوت في االلكترونية الصناعات

 ، البازغػػػػة اتاإللكترونيػػػػ تكنولوجيػػػػا ، فضػػػػائيةال لكترونيػػػػاتاال ، المعمومػػػػات شػػػػبكات ،
 . (المتقدمة الروبوتات

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 ، الخشػبي الػديكور) تخصصػات فػي الرقميػة التكنولوجيػا ضػوت فػي الخشػبية الصناعات

 ( .الخشب خرط ، والماركترى التطعيـ ، الخشب عمى الحفر ، النماذج نجارة
 خصصػػاتت فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 

 ، والتنسػيؽ االعبلف) تخصصات في الرقمية التكنولوجيا ضوت في الزخرفية الصناعات
 (.وبدائمها الجمود ، التجميؿ ، الميكانيكي التصوير ، وفستألوا الميثوغرافية الطباعة

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 شػػػبكات تشػػغيؿ) تخصصػػات فػػي الرقميػػة التكنولوجيػػا تضػػو  فػػي المعماريػػة الصػػناعات

 ( .شامؿ عزؿ ، وغاز صحية تركيبات ، البياض ، البنات ، والصرؼ كالميا
 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 

 ، المبلبػس تصػميـ)  تخصصػات فػي الرقمية التكنولوجيا ضوت في النسجية الصناعات
 ( . الجاهزة المبلبس ، لىآلا التريكو  ، المنسوجات تجهيز  ، باغةالص

 صػػناعات فػػي الصػػناعية الثانويػػة المػػدارس خريجػػي مػػف العمػػؿ لسػػوؽ احتياجػػات وجػػود 
 الشمسػية الطاقػة) تخصصات في الرقمية التكنولوجيا ضوت في والمتجددة البديمة الطاقة

 ( .البديمة ، يكانيكيةالم الطاقة  ، المتجددة الطاقة ، الرياح طاقة ،
 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 

 الصػناعي الروبػوت) تخصصػات في الرقمية التكنولوجيا ضوت في الصناعية الحاسبات
 ( المعمومات برمجة ، الحاسوبية الصيانة ، الفضائية األنظمة حاسبات ، الذكية النظـ ،
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 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ اتاحتياجػ وجػود 
 تصػػميـ ، االكسسػػوار موضػػة) تخصصػػات فػػي الرقميػػة التكنولوجيػػا ضػػوت فػػي الموضػػة
 . (والتجميؿ التزيف ، التراثية الموضة ، الرقمية الموضة ، بالحاسوب الموضة

 تخصصػػات فػي يةالصػػناع الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 المفػػاعبلت ، ميكانيكػػا) تخصصػػات فػػي الرقميػػة التكنولوجيػػا ضػػوت فػػي النوويػػة الطاقػػة
 المفػاعبلت فػي السػبلمة ، واإلشػعاعية النوويػة الدروع ، البيئية المخمفات إدارة ، النووية
 ( . النووية

 تخصصػػات فػي الصػػناعية الثانويػة المػدارس خريجػػي مػف العمػؿ لسػػوؽ احتياجػات وجػود 
 ، الروبوتػػػات أنظمػػػة)  تخصصػػػات فػػػي الرقميػػػة التكنولوجيػػػا ضػػػوت فػػػي يكػػػاترونكسالم

 والرقمػي الحػديث الػتحكـ أنظمػة ، الطاقػة ومحػوالت مجسات ، المجسات أو الحساسات
 ( . االصطناعي الذكات ،

  بما يتبلتـ وخطة التنمية المستهدفة لممجتمع  الرقمية التكنولوجيابتجهيز المدارس الفنية
 .بالتخصصات التى يحتاج اليها سوؽ العمؿ في المستقبؿ 

 النووية ) الطاقة مجاالت فيالمتخصصة  الصناعيةالتوسع في انشات المدارس  ضرورة 
الطائرات  هياكؿ ،صبلت التي تعمؿ بالكهربات والغاز االمو  ( المتجددة - الشمسية -
 واألطراؼ التعويضية جهزةاأل، الموضة واإلكسسوار ، عموـ الفضات ، تحمية المياك  –

 .( الروبوتاتو  - الصناعية
  عمى المجتمع المصري المحاؽ بركب التكنولوجيا واستيراد ما يمكف منها وتدريب

الثانوى الصناعى وبعد التخرج وقبؿ االلتحاؽ بسوؽ مف خبلؿ التعميـ  اعميه الخريجييف
 .العمؿ 

  وليس اختيارياً  ت الدولة اجبارياً في جميع مؤسسا الرقمية التكنولوجياأف يكوف تطبيؽ . 
 الرقمية التكنولوجيافي  رفع كفاتة المعمميف بالمدارس الفنية مف خبلؿ برامج متخصصة  
  لمنع حدوث الفجوة  الصناعىضرورة اشراؾ القطاع الخاص في تطوير التعميـ

 . الموجودة بيف المدرسة وسوؽ العمؿ



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 117 

 والتي ، الصغيرة المشروعات عمى ةمقائ تخصصات يدرسوا بأف الطبلب ضرورة اعداد 
 .الحر العمؿ ممارسة لمخريج تتيح

 المحمى المجتمع لمتطمبات طبقاً  الصناعى الفني التعميـ حممة الستيعاب كميات انشات 
 . واالقميمى

 

لسوق العمل   : صطوير وحدات صيسير االنصق:ل  2115ابصس:م حسني أحمد عبد الجواد    .1
بمدارس الصعميم الث:نوي الفني الين:عي بن:ت بجميورية مير العربية، مجمة 

، ج:معة  ، كمية الصربية 1، ج  5، ع  ج:معة الفيوم لمعموم الصربوية والنفسية
 . 2115،  الفيوم

: صيور مقصرح لصنمية وعى معمم الصعميم الين:عى   2112 إبصي:ل عبد المحسن محمد .2
ة المينية ، رس:لة م:جسصير غير منشورة ، كمية الدراس:ت بمفيوم الصنمي

 . الق:ىرة،  نية ، ج:معة األزىراإلنس:
  : ف:عمية اسصصدام صقنية الواق  المعزز فى صنمية مي:رات  2118ي:لح عثم:ن    ب:سمة .3

الصفكير العممى بمقرر العموم ب:لمرحمة االبصدا ية ، كمية العموم االجصم:عية ، 
 محمد بن سعود االسسمية ، السعودية . ج:معة االم:م

  : اثر مصرج:ت الصعميم عمى سوق العمل في الجزا ر : دراسة واق   2118حسين    بري:طى .4
وآف:ق اصصي:ر الوظ: ف ومسصوي:ت األجور ، مجمة الحكمة لمدراس:ت 

المجمد االول ، العدد  االقصي:دية ، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والصوزي  ،
 جزا ر .االول ، ال

  : إنص:جية المرأة في سوق العمل األردني : دراسة صحميمية  2116عقمة رشيد    بسل .5
عم:دة  -قي:سية ، المجمة األردنية لمعموم االقصي:دية ، الج:معة األردنية 

 ، األردن . 2، ع3البحث العممي ، مج
 والميني الفني ريبوالصد الصعميم إيسح   : 2116  األوربية الصدريب ومؤسسة الدولي البنك .6

 . لوكسمبورج والصحدي:ت، الصج:رب ، إفريقي: وشم:ل األوسط الشرق منطقة في
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:       : واق  جيود الجي:ت الداعمة لمصعميم الث:نوي الين:عي في 2113جميل السيد أحمد     .7
  صفعيل جيود الجي:ت الداعمة لمصعميم الفني ، دراسة 2113ن:جي شنودة   
 .: المركز القومي لمبحوث الصربوية   ميدانية ، الق:ىرة

  :  برن:مج صدريبي في الصنمية المينية لمعممي الصعميم  2112كم:ل وآصرون   جيي:ن .8
لمركز الث:نوي الفني في ضوء االصج:ى:ت الع:لمية المع:يرة ، الق:ىرة ، ا

 .القومي لمبحوث الصربوية 
وزارة الصشغيل واالدم:ج الميني ب:لصشغيل، : المدير الع:م لمنيوض    2118حمدي عمي    .9

 لمشب:ب ، صونس ، المنصدى العربي لمصنمية والصشغيل ، الدوحة .
،  ، دراسة صحميمية   : اصسقي:ت الذك:ء الين:عى والروبوت 2119صديجة محمد درار    .11

 . 3، العدد  6لعموم المكصب:ت ، المجمد المجمة الدولية
صنمية المينية لممعممين فى ضوء اإلصج:ى:ت : ال   2111  السيد أحمد الط:ىر  رشيده .11

 . الج:معة الحديثة الع:لمية صحدي:ت وطموح:ت، اإلسكندرية ، دار
  : صيور مقصرح لصفعيل العسقة بين الصعميم الفني وسوق  2112س:مي فصحي عبد الغني    .12

العمل في مير في ضوء صج:رب بعض الدول المصقدمة ، مسصقبل الصربية 
 . 2112، سبصمبر   21مد الص:س  عشر ، العدد العربية ، المج

  : صيور مقصرح لصطوير برامج الصدريب لمعممى الصعميم 2119سسمة حسنى عبد الرحيم    .13
الث:نوى الفنى الين:عى بمير عمى ضوء صبرة دولة الم:ني: ، رس:لة م:جسصير 

 .، مجمة ج:معة الفيوم لمعموم الصربوية والنفسية ، الفيوم 
  : اإلحصي:ج:ت الصدريبية لممعممين من مركز الصطوير  2118ج: اهلل السممي   سمط:ن بن ر  .14

الميني الصعميمي ، ج:معة الممك ص:لد ، مجمة البحوث الصربوية والنفسية. مج. 
 . 2121، 66، ع. 17

: برن:مج في الصدريب:ت المينية ق: م عمى    2112  السيد ح:مد مييمحي عبد الفص:ح .15
المي:رات العممية لدى طسب الصعميم الث:نوي -لصنمية  احصي:ج:ت سوق العمل

، مج  2الين:عي صصيص صبريد وصكييف ، مجمة كمية الصربية ب:لسويس ، ع 
 . 2112، كمية الصربية ، ج:معة السويس ، ين:ير  5

  : صقويم الجوانب المي:رية ، مح:ضرة غير منشورة  "  2111السيد محمد شعسن    .16
، وزارة الصربية والصعميم ،  ريب عمى الفيديو كونفرانسمج الصدمقدمة في برا

 .دريب الر يسي ، الق:ىرةمركز الص
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  : صقويم المي:رات العممية ، ورقة عمل " ندوة عن صقويم  2111السيد محمد شعسن    .17
 ، ج:معة أسيوط ، أسيوط . الج:معي بكمية الصربية الري:ضية أداء الط:لب

  : صيور مقصرح لصقويم اداء ط:لب  2119الوليمى   السيد محمد شعسن ، اسم:عيل  .18
الصعميم الفني في ضوء النظم والصج:رب الع:لمية لبعض الدول ، المركز القومي 

 لسمصح:ن:ت والصقويم الصربوي ، قسم بحوث االمصح:ن:ت ، الق:ىرة .
  : الفجوة بين مصرج:ت الصعمم واحصي:ج:ت سوق العمل  2119الحسيني محمد    شيم:ء .19

دارة المنزل فى ظل رؤية المممكة العربية السعودية  لصصيص المسكن وا 
كمية  -، مجمة الصربية النوعية والصكنولوجي: ، ج:معة كفر الشيخ  2131

 الصربية النوعية ، العدد الص:مس ، مير .
: الصنمية المينية لمعممى الصعميم الين:عى ، المجموعة العربية    2112  ع:دل سيد عمى  .21

 .الق:ىرة ب والنشر، لمصدري
  : صيميم بي ة صعمم الكصرونية ق: مة عمى  2118ع:يم عبد المجيد ، احمد ابراىيم    .21

الويب الصش:ركى لصنمية مي:رات صيميم وانص:ج صطبيق:ت اليواصف الذكية والثقة 
فى الصعميم الرقمى لدى طسب ج:معة الممك ص:لد ، المجمة الدولية الصربوية 

  . 1، العدد  7د المصصيية ، المجم
  : مدى موا مة مصرج:ت كمي:ت إدارة األعم:ل    2114ح:مد الصميمي    الرؤوفعبد  .22

أقس:م المح:سبة   في الج:مع:ت الفمسطينية   الع:مة  م  احصي:ج:ت سوق 
العمل الفمسطيني في الضفة الغربية ، العموم الصطبيقية ، ادارة االعم:ل ، 

 . الج:مع:ت الفمسطينية ، فمسطين
  : إدارة العسق:ت اإلنس:نية   مدصل سموكي صنظيمي   ،  2111عبد المجيد أونيس   .23

 . الطبعة األولى ، عم:ن  ، األردن ، دار الي:زوري العممية لمنشر والصوزي 
  : مشكست المواءمة بين مصرج:ت الصعميم والصدريب الميني  2115عبد المجيد سويمم    .24

 ي ، فمسطين .ومصطمب:ت سوق العمل الفمسطين
  : صقويم من:ىج المح:سبة بج:معة السسم في ضوء إحصي:ج:ت  2115عبد المنعم البمة    .25

سوق العمل ، ج:معة السسم ، أوراق عممية ، كمية االقصي:د وصنمية المجصم  
 االردن .، قسم االقصي:د ، 
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صحقيق "دراسة صقويمية لبرن:مج إنصل: فى ضوء    : 2111   محمد محمد غنيمة عبير .26
 المجمد ، العربية الصربية مسصقبل ،اىداف البرن:مج لمصنمية المينية لممعمم ، 

 2 .   
  : صطوير الصعميم الميني في مير: رؤية مقصرحة في ضوء  2113محمود رف:عى    عقيل .27

  27صبرات بعض الدول ، مسصقبل الصربية العربية ، المجمد العشرون ، العدد 
 .2113، يوليو  

  : دور منظم:ت أيح:ب األعم:ل فى صضيق الفجوة الق: مة بين  2119سيد    أحمد عمى .28
 نوفمبر . 11:  9مصرج:ت الصدرب واحصي:ج:ت سوق العمل ، الق:ىرة ، من 

  : دور الصعميم الفني والميني في صحقيق احصي:ج:ت سوق  2117عمى منيور سف:ع    .29
ية العربى لدول الصميج مكصب الصرب -العمل ، اصح:د ج:مع:ت الع:لم اإلسسمي 

 . اليونسكو ، األردن –
  : إيسح الصعميم الع:لي الفني في مير بواسطة الصعمم الق: م  2113زكري: محمد    ف:طمة .31

عمى العمل في ضوء صبرة االصح:د األوربي : المممكة المصحدة نموذجً: ، 
 . 2113، يونية  24مسصقبل الصربية العربية ، المجمد العشرون ، العدد 

" بعض مشكست الصعميم   :  2114  محمد السيد ، منى محمود عبد المطيف  ف:طمة .31
كول فى ج .م.ع.والصغمب عميي:  –الث:نوى الين:عى المزدوج مشروع مب:رك 

فى ضوء الصبرة األلم:نية ، المؤصمر العممى الص:مس الصربية العربية وصحدي:ت 
 م. 2114م:رس ،  11:  9المسصقبل ، من 

  :  اسصراصيجية مقصرحة لصحقيق الصنظيم والصصطيط والصنسيق  2114ق شح:صة   رز فوزي .32
والصك:مل بين مدارس الصعميم الث:نوي الين:عي وقط:ع الين:عة في مير: 

 .المركز القومي لمبحوث الصربوية  رؤية مسصقبمية ، الق:ىرة:
 الصقني صعميمال مفيوم صعميق حول دراسة   2118   الصقني لمصعميم العربية المجمة .33

 .م  2118 ، األول العدد ، ليبي: الصقني ، لمصعميم العربي االصح:د ، ومصطمب:صو
: جيود وزارة الصربية والصعميم من أجل الصنمية المينية    2117  محمد السيد حسونة  .34

 م. 2117لممعممين، مجمة الصربية، الق:ىرة، العدد الث:لث، م:رس 
وير من:ىج الصعميم الفني في ضوء مصطمب:ت الصنمية   : موجي:ت صط 2113محمد حسن    .35

االقصي:دية واالجصم:عية والصحول الديمقراطي في مير ، الق:ىرة : المركز 
 . القومي لمبحوث الصربوية
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: صطوير الصعميم الفني نظ:م الثسث سنوات في ضوء    2116  محمد حسن حبيشي  .36
لقومي لمبحوث والصنمية ، احصي:ج:ت سوق العمل  دراسة ميدانية  ، المركز ا

 . 2116الق:ىرة ، 
  :"مبدأ عدم الصمييز في صشري  العمل المق:رن الحم:ية  2119عرف:ن الصطيب    محمد .37

،  25المجمد  الق:نونية " مجمة ج:معة دمشق لمعموم اإلقصي:دية والق:نونية ،
 .العدد الث:ني 

معممين فى أثن:ء الصدمة ، : صقويم مراكز صدريب ال   2114   محمد عزت عبد الموجود .38
 . الق:ىرة، المركز القومى لمبحوث الصربوية والصنمية

  : فع:لية برن:مج صعميمى ب:سصصدام االجيزة الذكية فى  2117عمى القحط:نى    محمد .39
صنمية المي:رات المغوية لذوى االع:قة الفكرية ، مجمة الصربية الص:ية ، مج 

 . 6، ع  21
دريبو فى ضوء إحصي:ج:ت :" صطوير برامج إعداد المعمم و ص   2113  محمد عمى نير  .41

من:ىج الصعميم  اإلعداد لمحي:ة المع:يرة ، المؤصمر العممى الص:مس عشر  
، دار الضي:فة ، ج:معة  واإلعداد لمحي:ة المع:يرة   المجمد األول ، الق:ىرة

 م. 2113يوليو،  21عين شمس 
:    2111يد ، أحمد أحمد ميطفى   ، ميطفى عطية الس محمد عبد الق:در محمد .41

المراجعة دراسة صطبيقية عن قرار  -العسقة بين الصصيص والجودة في مج:ل 
المراج  بشأن اسصمرار شرك:ت المس:ىمة ، المجمة الميرية لمدراس:ت 

 . 2، العدد   35الصج:رية ، كمية الصج:رة ، ج:معة المنيورة ، المجمد 
: دراسة مق:رنة لنظ:م صد ريب معممى الصعميم    2117   محمد محمدى محمد مصمص .42

، رس:لة م:جسصير  الث:نوى الين:عى أثن:ء الصدمة فى مير وأمريك: وألم:ني:
 . ، كمية الصربيو ، ج:معة طنط: غير منشورة

  : اقصي:دي:ت العمل ، الطبعة األولى ، عم:ن ، األردن ،  دار  2117القريشي    مدحت .43
 .وا ل لمنشر والصوزي   

 : "الصيي ة لسوق العمل"، دار المؤلف  2116ري:ض نجد لإلشراف والصدريب الصربوي   مركز .44
 . 1لمنشر والصوزي  ، لبن:ن ، ص 

 ، إدارة الصعميم الفنى وفق: لمشروع مب:رك كوك   : 2115  مريم محمد إبراىيم الشرق:وى  .45
 .  النيضة الميرية ، الق:ىروة
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ارة الصعميمية المق:رنة فى كل من جميورية مير : اإلد   2112  مريم محمد الشرق:وى .46
، مكصبة النيضة الميرية  العربية والوالي:ت المصحدة األمريكية ، الق:ىرة

 .ودارالنيضة العربية
  : صحول منطقة الشرق األوسط إلى مركز ر يسي  2117األقط:ر العربية    منظمة .47

ميجي لمينعي لمين:ع:ت البصروكيم:وية ، المؤصمر الث:ني لسصح:د الص
  . البصروكيم:وي:ت والكيم:وي:ت ، منظمة األقط:ر العربية

  صقرير األمين الع:م السنوي  2117األقط:ر العربية الميدرة لمبصرول  أوابك  :    منظمة .48
عن منظمة األقط:ر العربية الميدرة لمبصرول ، أوابك  ، منظمة األقط:ر 

 العربية ومي:در أصرى .
  : الوض  الق: م والصحدي:ت المسصقبمية ،  2118:رات الين:عية  الصميج لسسصش منظمة .49

 . 24مجمة الم:ل والين:عة ، بنك الكويت الين:عي ، العدد 
،  56  : نشرة الصميج الين:عية ، العدد  2118الصميج لسسصش:رات الين:عية   منظمة .51

 ، مجمس الصع:ون الصميجي . 2118م:رس 
دين:ميكية أسواق العمل العربية ، الصحوالت ومس:رات    : 2118منظمة العمل العربية    .51

،  9111الصقدم ، الدورة الرابعة واألربعون لمؤصمر العمل العربى ، األيزو 
 إبريل . 16:  9الق:ىرة 

  صحميل مسءمة مصرج:ت الصعميم الع:لي الحصي:ج:ت سوق  2117بن مطنى العصيبي    منير .52
 ج:معة الكويت ، الكويت .العمل السعودي ، المجمة الصربوية ، 

 دراسددددة"  والصداعيدددد:ت الصحدي:ت:  والعمل الشب:ب  :  2114   القي:ص محمد ميدى .53
 الشب:ب الب:حثين مؤصمر،  الن:مية الدول وبحوث دراس:ت مركز ،"  ميدانية
 الع:لم وصحدي:ت فرص،  والعشرين الح:دي القرن سين:ريوى:ت،  الس:دس
 . 2114 ريلاب 19 – 17،  واإلقميم

  :  ظ:ىرة البط:لة : األزمة والعسج ، في : الموسوعة العربية  2117الميدي ع:لية    .54
، البعد  4لممعرفة من أجل الصنمية المسصدامة ، الطبعة األولى ، المجمد : 

 . االقصي:دي ، بيروت ، الدار العربية لمعموم
عميم الفني ، دراسة ميدانية ،   :  صفعيل جيود الجي:ت الداعمة لمص 2113ن:جي شنودة    .55

 . الق:ىرة: المركز القومي لمبحوث الصربوية
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  : نظرية اقصي:د العمل ، الطبعة األولى ، اإلسكندرية ،  2112نجيب إبراىيم نعمة اهلل   .56
 .مؤسسة شب:ب الج:معة 

صطة : اإلدارة الع:مة لمصدريب ، مركز الصدريب الر يسى ،    2111  وزارة الصربية والصعميم  .57
  الق:ىرة .الصدريب المركزى والمحمى ، 

  : مقوم:ت صنمية الموارد البشرية االك:ديمية بج:معة بني:  2118والء محمود عبداهلل    .58
فى العير الرقمى ، الواق  وسين:ريوى:ت المسصقبل ، مجمة كمية الصربية ، 

 . 2، ع   91بج:معة كفر الشيخ ، مج 
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