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 :المستخلص
واقع تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةي  في قةةةةوء قانون المجل  التعرف على   إلىهدفت الدراسةةةةة   

حيث تمحورت مشةةةكلة الدراسةةةة ، التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشةةةمالية  البنىوزارة  الهندسةةةي الاةةةوداني ب
  تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةةي   والذي قد يكون مرده غياب   تدني ماةةةةةةةةةةةتوو مخر ات الوزارة في

، وبعد اسةةتنانتني الدراسةةةتصةةميم  و   فرقةةية رسياةةة، حيث تم وقةةع  وفق قانون المجل  الهندسةةي الاةةوداني
توصةةلت الدراسةةة إلى ال تتم تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةي   نات م  المنحوثي ،   مع وتحليل البيا

تنطًا  قدمت مخططًا مقترحًا لبرامج التنمية المهنية مر في قةةةةةةةةةةةةوء قانون المجل  الهندسةةةةةةةةةةةةي الاةةةةةةةةةةةةوداني، و 
داد وتصةةةةميم برامج التنمية  تطوير منهجية إعبإدارة التدريب   الدراسةةةةة  أوصةةةةت . و بالماةةةةار الو يلي للمهندس

 .على مخر ات الوزارة لتنعك  وفق قانون المجل  الهندسي الاوداني المهنية للمهندسي 
 

؛ وزارة  قانون المجل  الهندسةي الاةوداني؛ المهندسةي ؛  تخطيط برامج التنمية المهنية  :مفتاحيةالكلمات ال
 .التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشمالية البنى

Abstract:  

The study aimed to study real (PDPP) for Engineers in light of (SEC) law in the 

(MIUD) in The Northern State. The problem of the study focuses on decrease of 

outputs level in the ministry which may be refer to absent of (PDPP) for Engineers 

in light of (SEC) law. Main hypotheses were developed and two questionnaires 

was designed. After data collection and analysis from the respondents, the study 

reached up to there wasn’t (PDPP) for Engineers in light (SEC) law, and the study 

provided a proposed plan for professional development program linked to the 

engineer’s career path. The study recommended (TA) to prepare & design (PDPP) 

for Engineers in light of (SEC) law to reflex on the ministry outputs. 

 

Key words: Professional Development Programs Planning; Engineers; Sudan 

Engineering Council Law; Ministry of Infrastructure and Urban Development in 

The Northern State. 
 : قائمة المختصرات 

 االسم المختصر
PDPP Professional Development Programs Planning (تخطيط برامج التنمية المهنية ) 
SEC Sudan Engineering Council 
MIUD Ministry of Infrastructure and Urban Development 
TA Training Administration (إدارة التدريب) 

 المجل  الهندسي الاوداني  مجل ال
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المؤساات الحكومية موقع اهتمام المائولي  بقطاع الخدمة   تحاي  مخر ات لقد أصنحت قضية    مقدمة:
التحتية    البنىوألن وزارة    .الهندسية  المدنية الاوداني، وازداد الحرص على تطوير الخدمة العامة ومؤسااتها

ولها دور مؤثر في اقتصاد أي بلد، فيبرز   لمؤساات المهمة في القطاع العام الهندسيوالتنمية العمرانية م  ا
في مثل هذا النوع م    وء قانون المجل  في ق  تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي  هنا دور وأهمية  
تقصي    إلى  راسة الحاليةالد   ، وبذلك تاعىندسيةيحا  أداء مهندسيها وخدماتها الهبما  دسية و المؤساات الهن

 . الوزارةب  في قوء قانون المجل  واقع تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي 
تخطيط    والذي قد يكون مرده غياب   تمثلت مشكلة الدراسة في تدني ماتوو مخر ات الوزارة  مشكلة الدراسة:

قانون المجل . ونتيجة لالفتقار في الدراسات العربية في ربط  برامج التنمية المهنية للمهندسي  في قوء  
هذه المتغيرات مجتمعة وتحليلها في آن واحد للكشف ع  مضامينها وفواسدها واستكشاف عالقتها وتأثيرها، 

 تمك  الناحثان م  تأشير مالمح مشكلة الدراسة الحالية بإثارة األسئلة التالية: 
 يط برامج التنمية المهنية للمهندسي  بالوزارة؟ما واقع الممارسة اللعلية لتخط .1
 ؟ما هي مجاالت التنمية المهنية للمهندسي  في قوء قانون المجل  المنلذة .2
 ما هي األساليب الماتخدمة في عملية تحدتد االحتيا ات التدريبية للمهندسي  في الوزارة؟ .3

 اتمد هذه الدراسة أهميتها م   انبي :تأهمية الدراسة: 
تاةةةةةاهم الدراسةةةةةة في سةةةةةد فجوة بحثية لم تتطرق لها الدراسةةةةةات الاةةةةةابقة، على حد علم  : العلميةهمية  األ .1

 يةل  الهندسةةةةةةةةةا  المجينوانمية المهنية في قةةةةةةةةةوء قتخطيط برامج التوذلك م  خالل التعرض ل  ،انالناحث
وهي قضةية لم تتعرض لها الدراسةات الاةابقة بكامل أبعادها كما تعرقةت له هذه الدراسةة. فضةاًل ع  أن 

هندسةي   تخطيط برامج التنمية المهنية للم لمية في توفير مر عية علمية حولالدراسةة تاةهم م  الناحية الع
 ير المعرفة في هذا المجال.لتاهم في دعم المكتنة المرسية ويعي  الناحثي  على تطو  فق قانون المجل و 
تعينهم على    ات لمتخةذي القرار في إدارات الوزارةفي أنهةا توفر بيةانةات ومعلومة  مثةلتت  :ة العمليةةهميةاأل .2

  أهمية تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةي ترشةيد قراراتهم، فضةاًل ع  أن الدراسةة تاةلط الضةوء على  
 في الوزارة. اتوو المخر ات تدني مكل في حل مشالتااهم  قانون المجل  في قوء

التنمية المهنية    التعرف على واقع  إلى بشكل أساسي    تهدف هذه الدراسةأهداف الدراسة:   تخطيط برامج 
 : وذلك م  خالل تحقيق األهداف التالية ،وء قانون المجل ق في للمهندسي 

وأهدافها ومبرراتها والمجاالت التي تركز عليها،  التعرف على ملهوم التنمية المهنية للمهندسي  وأهميتها   .1
 .الوزارة اتوو المخر ات فيومدو انعكاسها على تحاي  م

 .المجل  في قوء قانون  والتزامات المهندس ت الهندسية وممارسة مهنة الهندسةمجاالال تحدتد  .2
 . المجل وء قانون بيان أدوار المهندس ومجاالت التنمية المهنية الماتهدفة في ق .3
ملهوم التخطيط كمنهج علمي يعتمد عليه عند تحليل وتصميم برامج التنمية المهنية للمهندسي ،    بيان .4

 .مع إبراز أهم االستراتيجيات واألساليب واالتجاهات المعاصرة التي يمك  إتناعها في هذا المجال
تعتبر المؤساات الهندسية الحكومية م  المؤساات ذات األهمية العالية لما تقوم به م     :فرضيات الدراسة

ه م  آثار إيجابية  ولما يمثل تطبيق  المجل   وبالنظر ألهمية قانون مشاريع تاهم في ازدهار وتطور العمران،  
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. وبالتالي تم بناء فرقية الدراسة  أن تكون ملتزمة بهلذلك أصنح م  الضروري لها    تنعك  على مخر اتها
لبرامج    على التخطيط  المهنيةأساس: و ود قصور في  قانون بالوزار   التنمية  خاصة    المجل   ة في قوء 

إن فرقية النحث هي: ال تتم  . وعليه فت المهندسالمتعلقة بالمجاالت الهندسية وممارسة المهنة والتزاما
 :إلى وتتلرع  الوزارة،ب قوء قانون المجل  تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي  في

 .قانون المجل  في قوءال تمارس إدارة التدريب تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي   .1
 .ال تنلذ إدارة التدريب برامج تدريبية لمجاالت التنمية المهنية للمهندسي  في قوء قانون المجل  .2
 .التحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء قانون المجل ال تاتخدم إدارة التدريب أسلوب  .3
 ال تاتخدم إدارة التدريب أسلوب ربط الماار التدريبي بالماار الو يلي في قوء قانون المجل . .4

المنهج    لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في اإل ابة ع  تااؤالتها واختنار فرقياتها، تم إتناعالدراسة:    منهج
التحليلي وذلك  الوصلي  وأهدافها،  الدراسة  لطبيعة  المناسبي   المنهجي   باعتنارهما  الحالة،  دراسة  ، ومنهج 

الدراسة،  نيعمال  ألنهما قيد  القاسم  الوقع  تلاير  )  تو يفب  على  اإلحصاسي  التحليل   ( SPSSبرنامج 
(V.26)  استخدمت الدراسة الكتب    للوصول إلى نتاسج وتوصيات يمك  أن تااعد في إيجاد الحلول. كما

البيانات   ثانوية، إقافة لالستبيان والمقابلة الشخصية كمصادر أولية لجمع  والرساسل الجامعية كمصادر 
 م. 2022/ 2/ 3م حتي 1/2022/ 30والمعلومات في مجال متغيرات الدراسة خالل اللترة م   

مشكلتها في تدني  ودة الخدمة المقدمة   تمثلت   م( دراسة2022)عبد الحميد،    أ رو   فقد   راسات السابقة:الد
في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشمالية، والذي قد يكون مرده غياب التأثير المشترك لقواعد  

التأثير  التعرف على  هدفت إلى  و   حماية المهنة بما تدعم الركاسز األساسية ألخالقيات ممارسة مهنة الهندسة.
وزارة البنى  في    عد حماية المهنة وركاسز أخالقيات المهنة وأثرها على  ودة الخدمة المقدمةالمشترك لقوا 

 (SPSS)برنامج    ت واستخدم  واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،  . التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشمالية
بيانات ل الدراسة  معالجة  إلى ارتلاع    .إحصاسياً   استنانه  الهندسة،  در ة االلتزاوتوصلت  م بأخالقيات مهنة 

. على  ودة الخدمة الهندسية المقدمة  قواعد حماية مهنة الهندسة وركاسز أخالقيات مهنة الهندسة أثر ل  وو ود 
القيادة بتحدتد األهداف اإلستراتيجية وحشد الموارد المالية لتنليذ المشاريع ورسم الاياسات ووقع وأوصت  

 و أ ر و   .الخدمات الهندسية المقدمة )الدراسات، اإلشراف، وإدارة التنليذ(الخطط المتعددة لعملية تحاي   ودة  
الحميد،   دراسة2021)عبد  والتنمية    تهامشكلتمثلت    م(  التحتية  البنى  العدتد م  وزارات  تزال  أنه ال  في 

  ، االستشارية  العمرانية ال تدرك أهمية الدور الذي تلعنه تطبيق نظام إدارة الجودة في تحاي  الخدمات الهندسية
نحو انجاز األهداف التنظيمية والتركيز على متطلنات العميل وتحقيق الكلاءة واللاعلية    مما يشكل خصماً 

قد يلقد وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشمالية عدتد اللرص ونقاط    كماي استخدام الموارد،  ف
التعرف على أثر تطبيق نظام إدارة الجودة   هدفت إلىو   .القوة التي كان باإلمكان استثمارها إلدارة المشاريع

(ISO 9001: 2015 في تحاي  الخدمات الهندسية ) على إدارة المشاريع بوزارة البنى التحتية    االستشارية
معالجة ل  (SPSS)برنامج    ت واستخدم  واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،  .والتنمية العمرانية بالوالية الشمالية

الدراسة  بيانات  اإلستراتيجي  ماتوو ارتلاع    إلىوتوصلت    .إحصاسياً   استنانه  الهندسية  و   االتجاه  الخدمات 
أثر لالتجاه اإلستراتيجي في تحاي  الخدمات   ، وو ود ، إدارة التنليذ(الهندسي  )اإلشراف بُنعدتها  االستشارية  
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وأوصت  االستشارية  الهندسية الهندسيةب.  الخدمات  الموارد    االستشارية  تحاي   في قنط  وذلك ألهميتها 
تمثلت مشكلتها في أنه ال تزال العدتد م    دراسةم(  2021)عبد المجيد،    وأ رو   .و علها في حدها األدنى

وزارات القطاع الخدمي بالوالية الشمالية ال تدرك أهمية تخطيط الماار الو يلي في رفع كلاءة أداء العاملي ، 
العاملي  في وزارات القطاع    وتدريب   تخطيط الماار الو يلي  عالقة بي أحد أهدافها التعرف على ال  وكان

لمعالجة بيانات    (SPSS). واتنعت المنهج الوصلي التحليلي، واستخدمت برنامج  الخدمي بالوالية الشمالية
 ارتلاع ماتوو تخطيط الماار الو يلي وتوسط ماتوو التدريب،  إلىاستنانه الدراسة إحصاسيًا. وتوصلت  

ربط الماار الو يلي . وأوصت بضرورة  العاملي   تدريب الماار الو يلي و بي  تخطيط    ارتناط  عالقةو ود  و 
للعاملي  التدريبي  دراسة2021)منشر،    وأ رت .  بالماار  تطبيق    م(  في  في و ود خلل  تمثلت مشكلتها 

و اسف إدارة الموارد النشرية بمؤساات التعليم العالي في الاودان والذي تؤثر بدوره في كلاءة أداء العاملي   
أداء العاملي  بمؤساات    رفع كلاءةدور و يلة التدريب في    علىأحد أهدافها التعرف    بالجامعات. وكان

  معالجة بيانات ل  (SPSS)برنامج    ت واستخدم  واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،  التعليم العالي في الاودان.
الموارد النشرية، وإثنات العالقة بي  و يلة    تدريب   ماتوو ارتلاع    إلىوتوصلت    .إحصاسياً   استنانه الدراسة

أداء العاملي . وأوصت بدعم التطوير المهني لمناوبي مؤساات التعليم العالي في   رفع كلاءةالتدريب و 
تمثلت مشكلتها في تدني ماتوو    م( دراسة2021،  محمد)  وأ رت   .الاودان وتخصيص موارد كافية لذلك

مردود   كلاءة أداء العاملي  بوزارة الصحة والتنمية اال تماعية بالوالية الشمالية والذي قد يكون مرده لضعف
. هدفت إلى التعرف على دور التدريب في رفع كلاءة أداء العاملي  بالمؤساات الحكوميةو   التدريب بالوزارة.

  . إحصاسياً   استنانه الدراسة  معالجة بيانات ل  (SPSS)برنامج    ت واستخدم  واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،
)إستراتيجية التدريب، البرامج التدريبية، تحدتد االحتيا ات  بأبعاده  أهمية التدريب    ماتوو أن    إلىوتوصلت  

متوسطاً  بي   التدريبية(  عالقة  وو ود  تحدتد  ،  التدريبية،  البرامج  التدريب،  )إستراتيجية  التدريب  أبعاد 
باالهتمام بعملية تحدتد االحتيا ات التدريبية بدقة  أداء العاملي . وأوصت    رفع كلاءةو   االحتيا ات التدريبية(

عدم و ود تمثلت مشكلتها في    م( دراسة2018)الحاج،    و وأ ر .  في المؤساات الحكومية  لكافة العاملي 
اإلدارات المتخصصة في المشاريع الهندسية يمثل ها   حيث تؤدي إلى خااسر فادحة في األموال وذلك 

المتخصصة تعمل على  تؤدي إلى تأخير وقت تاليم المشروع في اللترة المقررة له، كما أن اإلدارة غير  
 لب العمالة غير المؤهلة وبذلك تؤثر على العمل داخل المشروع وإخرا ه بالصورة غير المطلوبة، كما أن 

هدفت و   اإلدارة غير المتخصصة لي  لها الدراية الكافية للعمل اللني ومراحله وطبيعة العمل داخل المشروع.
. واتنعت المنهج الوصلي  باد مروي   ء المشاريع الهندسيةإلى تقويم كلاءة تطبيق الو اسف اإلدارية في أدا

برنامج   واستخدمت  ارتلاع    (SPSS)التحليلي،  إلى  الدراسة إحصاسيًا. وتوصلت  استنانه  بيانات  لمعالجة 
في رفع ماتوو كلاءة أداء المشاريع   لتخطيط اإلداري باد مروي، وو ود أثر ل   در ة تطبيق التخطيط اإلداري 

ضرورة مشاركة العاملي  في وقع الخطط اإلستراتيجية طويلة األ ل ومرا عة الهيكل  الهندسية. وأوصت ب
تمثلت مشكلتها في تني ماتوو  دراسة  (  م2018حاي ،  وأ ري ).  التنظيمي والوصف الو يلي باد مروي 

  ودة الخدمات في المنشآت الخدمية وذلك لغياب تخطيط برامج التنمية المهنية مما تؤثر على كلاءة أداء 
الشمالية. وه بالوالية  الخدمية  المنشآت  المقدمة م   الخدمات  أثر   علىالتعرف    إلىدفت  العاملي  و ودة 
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برنامج    ت واستخدم   ودة الخدمات في المنشآت الخدمية. واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،  علىالتدريب  
(SPSS)  بيانات ل الدراسة  معالجة  إيجابًا    إلى  وتوصلت   .إحصاسياً   استنانه  تؤثر  التدريب   ودة   علىأن 

الخدمات في المنشآت الخدمية. وأوصت بضرورة تو ه المنشآت الخدمية لالستثمار في رأس المال النشري  
تمثلت    م( دراسة2016وأ رو )محمد وفضيل،    .المتوفر لدتها وذلك بتدرينه وتأهيله وتمكينه م  أداء عمله

جية علمية عند تحدتد برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدري   مشكلتها في تدني اعتماد التخطيط كمنه
هدفت إلى إبراز التخطيط كمنهجية علمية الزمة عند إعداد وتصميم برامج التنمية المهنية  و   بجامعة سرت.

برنامج   ت واستخدم  . واتنعت المنهجي  الوصلي التحليلي ودراسة الحالة،بجامعة سرت   ألعضاء هيئة التدري 
(SPSS)  ممارسة التخطيط لبرامج  ماتوو  تدني  . وتوصلت إلى  إحصاسياً   استنانه الدراسة  معالجة بيانات ل

وأن در ة اإللحاق بالبرامج التدريبية المتعلقة    ،، وال تتم ربط الماار التدريبي بالماار الو يلينمية المهنيةالت
خطيط كمنهجية علمية عند إعداد وتصميم برامج التنمية  . وأوصت بانتهاج التبمجاالت التنمية المهنية متدنية

النشرية. للموارد  )إبراهيم،    المهنية  دراسة2015وأ رو  المنشأة    م(  تهتم  كثيرًا ال  أنه  في  مشكلتها  تمثلت 
اتجاهات العاملي  بالشركة الاودانية لتوزيع الكهرباء بالوالية الشمالية األمر الذي باياسة التدريب في تغيير  

أحد أهدافها    إلى عدم تطوير مقدرات العاملي ، وبالتالي تؤثر سلنًا على كلاءة العمل اإلداري. وكان  تؤدي
 ت واستخدم  دراسة كيفية تحدتد االحتيا ات التدريبية وفق أس  علمية. واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،

قعف تحدتد األساليب التدريبية    إلى وتوصلت    .إحصاسياً   استنانه الدراسة   معالجة بيانات ل  (SPSS)برنامج  
بضرورة توخي الدقة في اختيار البرامج التدريبية    أوصت و بشكل دقيق مما يعك  عدم االستلادة م  التدريب.  

تمثلت مشكلتها في قعف ( دراسة  Giatman, 2015)  وأ رو   .التي تلبي االحتيا ات التدريبية للمؤساة
 :ISO 9001والذي قد يكون حله متمثاًل في تطبيق نظام إدارة الجودة )ممارسات إدارة الموارد النشرية  

االستلادة م  تنليذ نظام إدارة   ماتوو هدفت إلى التعرف على  ( في  امعة والية بادانج اندونيايا. و 2008
واتنعت   .( في مجال التعليم والتدريب المهني بجامعة والية بادانج باندونياياISO 9001: 2008الجودة )

  (. ISO 9001: 2008) مواصلة( الخاصة بChick Listت قواسم اللحص )واستخدم منهج دراسة الحالة،
ها  ممارسات إدارة الموارد النشرية وفي مقدمتوم  أبرز نتاسجها أن تنليذ نظام إدارة الجودة يحا  م  ماتوو  

 ,Poon, & Hoxley)   وأ رو   .وفير الموارد الالزمة لتدريب العاملي توأوصت ب.  ممارسة و يلة التدريب 
البيئة 2010 منظمات  لنظم  فلالي  تحليلي  كإطار  األخالقية  النظرية  استخدام  لمناقشة  هدفت  دراسة   )

لمااحي   اختيار المعهد الملكي ل. وقد تم  اسة الحالةاألخالقية بهدف الممارسة، واستخدمت الدراسة أسلوب در 
. وتوصلت إلى و ود و هات نظر متناتنة حول استخدام النظرية األخالقية لتوقيح  القانونيي  في بريطانيا

  م( دراسة 2009وأ رو )المشوط،    . وأوصت بااللتزام باألخالق المهنية الحميدة.طبيعة الممارسة في المعهد 
تمثلت مشكلتها في تدني ماتوو اإلبداع اإلداري في أكاديمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية في دولة الكويت 

أحد أهدافها اللرعية التعرف  وكان    والذي قد يكون مرده لضعف االهتمام بعناصر بيئة العمل في األكاديمية.
  ت واستخدم واتنعت المنهج الوصلي التحليلي،اإلبداع اإلداري.  على واألنظمة والتعليمات  أثر التدريب  على

اإلبداع    علىو ود أثر للتدريب    إلىوتوصلت    .إحصاسياً   استنانه الدراسة  معالجة بيانات ل  (SPSS)برنامج  
بضرورة إتاحة فرص التدريب   أوصتو .  لألنظمة والتعليمات على اإلبداع اإلداري ، وعدم و ود أثر  اإلداري 
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واالهتمام بنشر روح اللريق بي  العاملي  وتوفير أنظمة رقابة وإشراف    الخدميةميع العاملي  في المؤساات  لج
 .فعالة

الهندسي  المجل   قانون  للمهندسي  في قوء  المهنية  التنمية  برامج  بتناولها تخطيط  الدراسة  تميزت هذه 
بخالف الدراسات الاابقة والتي لم تربط بي     وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالوالية الشماليةالاوداني ب

تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي  في المؤساات الهندسية الحكومية وقانون المجل  الهندسي. وأهمية  
 ربط الماار التدريبي بالماار الو يلي في المؤساات الهندسية الحكومية. 

 أواًل: اإلطار النظري 
 : للمهندسين التنمية المهنية
يمك  اعتماد تعريف    (48-47م:  2016محمد وفضةةةيل،  )و  م1998بقانون المجل  لاةةةنة  بحاةةةب ما ورد 
  التنمية المهنية، البرامج، تخطيط برامج التنمية المهنية( وذلك على النحو التالي:المهندس، مصةةةةةةةةةطلحات )

م الهندسةةةةةية أو  ق الجامعي في العلو ؤهاًل  امعيًا أو ما يعادله أو فو يقصةةةةةد بالمهندس كل شةةةةةخص يحمل م
التنمية المهنية هي نشةاط ماةتمر وعمل مخطط   التكنولو يا الهندسةية وفقًا لألسة  التي يقرها المجل ، وأن

ي ، بهدف إحداث تتم عكاةةةةةةةةه في شةةةةةةةةكل برامج مصةةةةةةةةممة بكلاءة، بناًء على االحتيا ات المهنية للمهندسةةةةةةةة
د م  المعلومةات والمعةارف الجةدتةدة، وبنةاء  تغييرات إيجةابيةة في القيم واالتجةاهةات المهنيةة، وإكاةةةةةةةةةةةةةةابهم المزية

الحوكمةة عملهم المهني )  القةدرات والمهةارات المتقةدمةة، وإ ةادة تطبيق التقنيةات الحةدتثةة والمتصةةةةةةةةةةةةةةلةة بمجةال
اإلدارة الهندسةةية، األعمال الهندسةةية، تقنية المعلومات، الجودة والتطوير اإلداري( وبما يمكنهم م   واإلدارة، 
لف اللعةةاليةةات  و عةال  م  الكلةةاءة واللةةاعليةةة، وإن البرامج هي مختبةأدوارهم وماةةةةةةةةةةةةةةئوليةةاتهم بماةةةةةةةةةةةةةةتو القيةةام  

واألنشطة التدريبية المصممة م  ناحية التخطيط والتنليذ والتقويم، م  حيث األهداف والمحتوو، واألساليب  
تلبيةة االحتيةا ةات المهنيةة    والوسةةةةةةةةةةةةةةاسةل، والزمةان والمكةان، والموارد النشةةةةةةةةةةةةةةريةة والمةاديةة، التي م  خاللهةا تتم

وأمةةا تخطيط برامج التنميةةة المهنيةةة فهي مجموعةةة م  العمليةةات المتتةةاليةةة التي تبةةدأ بتحةةدتةد  للمهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي ،  
وصةةياغة أهداف واسةةتراتيجيات التنمية المهنية، وتحليل وتحدتد االحتيا ات المهنية للمهندسةةي ، ثم تصةةميم  

حتيا ات )أي تحدتد النوعية، المحتوو، والوسةةةةةةةةةةاسل المناسةةةةةةةةةةنة(، ثم  البرامج التدريبية المالسمة لتلبية تلك اال
أسةةناب ومبررات االهتمام بالتنمية المهنية    (237م:  2013المحاةة ، )  لخص وي  .تنتهي بإعداد خطة العمل

في حا ة المهندسةةي  إلى الحافز المهني الذي يمكنهم م  تحاةةي  ماةةتوو أداسهم تجاه الماةةئوليات الموكلة 
هم المهنية م  حيث  ء و اسف المؤسةاةة الهندسةية، وهو ما يمكنهم م  التكيف األمثل مع بيئتإليهم في قةو 

، وكل ما له عالقة  العمل الهندسةةةي، واألسةةة  المهنية لممارسةةةة مهنة الهندسةةةة  إلمامهم بملاصةةةل ومضةةةامي 
تمكي   . ويضةةةةةيف، إن الهدف األسةةةةةاسةةةةةي الذي تاةةةةةعى لتحقيقه برامج التنمية المهنية هو  بالعمل الهندسةةةةةي

 المهندس م  القيام بأداء مائولياته وأدواره بكلاءة وفاعلية و ودة وتميز وإتقان.
 التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمهندسين: 

( تننغي عنةةد التخطيط لبرامج التنميةةة المهنيةةة أن تحةةدد المةةداخةةل، وتختةةار  67م:  2013)شةةةةةةةةةةةةةةةاهي ،    أورد 
على    التنمية المهنية للمهندسةةةي    وة منها، إذ تعتمد برامجاألسةةةاليب التي تاةةةاعد على تحقيق األهداف المر 

أسةاليب التدريب )النظرية، العملية/ التطبيقية، باسةتخدام  اختيار  و .  مدخلي التنمية المهنية الذاتي والمؤسةاةي
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وقاعدة الحاسةوب وشةنكات االنترنت(. ويتطلب م  المؤسةاةة الهندسةية مراعاة: توفير الدعم اإلداري والمالي 
بيانات متكاملة ع  األداء المهني للمهندسةةةةةةةةةةةةةةي ، إنتاج حقاسب تدريبية للمهندسةةةةةةةةةةةةةةي  مو هة لبرامج التنمية  

 الذاتية والمؤساية، وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش والتحليز على المشاركة فيها.
 :مجاالت التنمية المهنية المستهدفة للمهندسين

 كامة المكتاةةنة بالتلقي والتدريب. لذلن الهندسةةة م  العلوم المهنية الهإ  (9:  م 2015الرحيم، بحاةةب )عبد  
علي م   يم الذي يهينةة مهنتهم والوفاء لهةا بااللتزام بالاةةةةةةةةةةةةةةلوك القو   علىالمهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي  المحةافظةة   علىتحتم  
. والبد للمهندسةةةي  م  االسةةةتمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم بالقدر الذي تدعم قدراتهم الهندسةةةية.  شةةةأنها

توفير فرص انتقال الخبرات وتنادلها ونشةةةةةةر المعرفة والمهارات   علىوعليهم المنادرة لتنادل الخبرات والعمل  
وعليهم االلتزام ودعم القواني    في محيطهم الهندسي أو ما تليه م  تخصصات أخرو متعلقة بمهنة الهندسة

. وكما والبيئة  ، وعلي و ه الخصةةةةةوص ما تعلق بحماية األنل ريعات المنظمة لمهنتهموالمواصةةةةةلات والتشةةةةة
وال تخرج    .يجب أن يكون أداء المهندسةةةةةةي  مرتنطًا بأعلى معاتير الاةةةةةةلوك المهني وااللتزام األخالقي القويم

اإلدارة  الحوكمة واإلدارة،  هندسةةةةةةةةةي  في هذه الدراسةةةةةةةةةة م  مجاالت )مجاالت التنمية المهنية الماةةةةةةةةةتهدفة للم
 .مع الوزارة الهندسية، األعمال الهندسية، تقنية المعلومات، والجودة والتطوير اإلداري( والتي تتوافق

 :عملية تحديد االحتياجات التدريبية للمهندسين
التدريبية مجموعة المؤشةةةةةرات التي تكشةةةةةف ع   ( يقصةةةةةد باالحتيا ات  68م:  2016محمد وفضةةةةةيل، ) ذكر

(  50م:  2006،  توفيقو ود فجوة بي  األداء الحالي واألداء المرغوب فيه للعنصةةةةر النشةةةةري، بينما عرف )
االحتيا ات التدريبية بأنها مجموعة التغيرات المطلوب إحداثها كمًا ونوعًا في المورد النشةري باةبب قةعف 

اراته، أو خبراته، أو سةةةةةلوكه واتجاهاته، لجعله السقًا ألداء اختصةةةةةاصةةةةات  أو نقص معي  في معارفه، أو مه
. ويضةةةةةةةيف، هناك أسةةةةةةةاليب عدتدة لتحدتد  كلاءة وفاعليةبووا نات و يلته الحالية، أو لشةةةةةةةغل و يلة أعلى  
امل تم التركيز على أسةةةةةةلوب التحليل الشةةةةةةتث، و د ا ما هو حاالحتيا ات التدريبية، منها ما هو تقليدي ومنه

 .التدريبي بالماار الو يلي كأسلوب حدتث ، وأسلوب ربط الماار تيا ات التدريبية كأسلوب تقليديلالح
 األسلوب التقليدي: أسلوب التحليل الشامل لالحتياجات التدريبية:

( تهتم هذا األسةةلوب بتحليل مجموعة م  العناصةةر التي تاةةهم في تحدتد  249م:  2006، الشةةاميبحاةةب )
اللعلية لللئات الماةةةةةتهدفة بالمؤسةةةةةاةةةةةة وهي: تحليل عنصةةةةةر التنظيم والذي يقصةةةةةد به  االحتيا ات التدريبية  

تشةةةةةةخيص الوقةةةةةةع التنظيمي الحالي للمؤسةةةةةةاةةةةةةة، وذلك بدراسةةةةةةة وتحليل كل م  رؤيتها ورسةةةةةةالتها وأهدافها 
ا وسةةةياسةةةاتها وإ راءاتها، وبرامجها ومشةةةروعاتها الحالية والماةةةتقبلية، وهيكلها وبناسها اإلداري، واسةةةتراتيجياته

ودليلها التنظيمي للماةةةةةةةةةتويات اإلدارية، ودليل الوصةةةةةةةةةف الو يلي، وخصةةةةةةةةةاسص الموارد النشةةةةةةةةةرية الحالية،  
ى و هةة نظر القيةادة ودر ةات الكلةاءة )اللنيةة واإلداريةة( السةةةةةةةةةةةةةةتغالل الموارد المتةاحةة، وم  ثم التعرف عل

العليا، ومدو اسةةةةةةةةةتعدادها لدعم التنمية المهنية وإمدادها باإلمكانات الالزمة. تحليل عنصةةةةةةةةةر الو يلة الذي 
تهدف إلى تحدتد نوع المهارات والمتطلنات الالزمة إلتمام العمل، والمعاتير التي يقاس على قةةةةوسها كلاءة  

العلمي، المؤهةةل المهني، الخبرة العمليةةة، المهةةارات، أداء الو يلةةة، ومتطلنةةات شةةةةةةةةةةةةةةغةةل الو يلةةة )المؤهةةل  
الصةةةةةةةلات الشةةةةةةةخصةةةةةةةية(، ويتم ذلك بتحليل كل م  دليل الوصةةةةةةةف الو يلي المعمول به، النتاسج ومعدالت 
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األداء المخططة، التغيرات أو التعدتالت التي تطرأ ماةةةةتقباًل على الو يلة. وتحليل عنصةةةةر المو ف الذي 
توو المعرفة والمهارات التي يملكها، وطبيعة القيم واالتجاهات الشةةخصةةية تهدف إلى التعرف على نوع وماةة

 يرفع م  كلاءته وفعاليته ماتقباًل.و ، وتلك الالزمة لكي يطور أداسه والمهنية الحالية التي تلتزم بها
 األسلوب الحديث: أسلوب ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي:

الماةةةةةةةةةار التدريبي بأنه عنارة ع  سةةةةةةةةةلاةةةةةةةةةلة متتالية ومتعاقنة م  األنشةةةةةةةةطة  (  31:  م2006توفيق،  عرف )
التدريبية التي يحتا ها العامل ليطور معارفه ومهاراته واتجاهاته لتتوافق مع الو يلة الجدتدة ذات الماةةةتوو  
ة،  األعلى التي ترقى أو سةةةةةةةةيترقى إليها، وتتلاوت هذه األنشةةةةةةةةطة م  حيث األهداف والمحتوو والمدد الزمني

وذلك حاةب مهام ووا نات الو يلة الجدتدة. ويقدم الماةار التدريبي  ملة م  المعاتير والمرتكزات الرسياةة  
التي تاةةةةةةةةةاهم في تنظيم عملية التدريب وربطها بالماةةةةةةةةةار الو يلي، والتي بمو بها ياةةةةةةةةةتطيع العامل التقدم  

ططة، ويراعى عند تصةةةةةةةةةميم الماةةةةةةةةةار والترقي قةةةةةةةةةم  الدر ات الو يفية بعد ا تيازه للبرامج التدريبية المخ
التدريبي مجموعة م  األسةة ، أهمها: أن يكون شةةاماًل لكافة الو اسف ويتوافق مع متطلنات الترفيع قةةم   

ردة في دليل الوصةةةةةف سةةةةةلم الدر ات الو يفية المعتمد، وأن تتوافق مع احتيا ات المجموعات الو يفية الوا
كافة مجاالت العمل وبما تتناسةب واألدوار المتجددة للمؤسةاةة  راعى الماةتجدات الحدتثة في الو يلي، وأن ت

( الماةار الو يلي بأنه عنارة ع  سةلاةلة الو اسف المتتالية  25م:  2007، ماهر)  عرفوالعامل معًا، بينما  
والمتعاقنة في نل  مجال العمل والتي يمك  للعامل الترقي عبرها ليشةةةةةةةغل و اسف ذات مهام وماةةةةةةةئوليات  

ك زاد ماةةتوو  لتقي ماةةتوو الو يلة رأسةةيًا، كلما زادت در ة الماةةئوليات المترتنة عليها، وكذاأكبر، وكلما ار 
الربط بي   ( تتم عملية  33م:  2010الحاةةةةةةي ، . وبحاةةةةةةب )الصةةةةةةعوبة النا مة ع  تحمل تلك الماةةةةةةئوليات 

ف  الماةةةةةةةاري  التدريبي والو يلي عبر الخطوات التالية: اعتماد وصةةةةةةةف وتصةةةةةةةنيف و يلي لمختلف الو اس 
تتاةم بالشةمولية والدقة والواقعية، و ود ماةار للو اسف يقوم على التدرج الو يلي بجانبيه الو يلي والمهني 
ويوقةةةح متطلنات الترقي والترفيع م  ماةةةتوو اخر بما في ذلك متطلب التدريب، وقةةةع وصةةةياغة أهداف  

مادة/ الحقينة التدريبية قبل البرامج التدريبية بشةةةةةةةةةكل واقةةةةةةةةةح ودقيق، واطالع العامل عليها وعلى محتوو ال
البةدء في تنليةذ البرنةامج التةدريبي، تطوير أنظمةة وأسةةةةةةةةةةةةةةاليةب تحةدتةد وتحليةل االحتيةا ةات التةدريبيةة للعةاملي   
بالمؤسةةةةةةةةاةةةةةةةةة، تصةةةةةةةةميم البرامج واألنشةةةةةةةةطة التدريبية اللعلية لللئة الماةةةةةةةةتهدفة انطالقًا م  المهام والوا نات 

قعة ماةةتقباًل، ووفقًا كذلك لمتطلنات األداء والعمل بالمؤسةةاةةة، اسةةتخدام الو يفية التي يمارسةةها حاليًا والمتو 
وسةةاسل وتقنيات التدريب الحدتثة والتنويع في أسةةالينه الماةةتخدمة والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية،  

اةةةةةتوو  تطوير أدوات عادلة وموقةةةةةوعية لتقييم أداء العامل خالل مشةةةةةاركته في النشةةةةةاط التدريبي، ولتقييم م
التقييم، متةابعةة أداء المتةدرب بعةد  تنليةذ كةافةة عمليةات التةدريةب، وكةذلةك تطوير أدوات فةاعلةة لتحليةل نتةاسج 

اد نظةام  انتهةاء البرنةامج التةدريبي والتعرف على در ةة التغير في أداسةه ومعةارفةه وسةةةةةةةةةةةةةةلوكةه الو يلي، اعتمة
المالي والمعنوي للعاملي  الذت  يشةةةةةةةةةاركون بنجاح في األنشةةةةةةةةةطة التدريبية    حوافز تشةةةةةةةةةجيعية فعال بشةةةةةةةةةقيه

 ويعكاون ما تعلموه أو تدربوا عليه في العمل ومخر اته.
 :وسلطاته واختصاصاته مجلس الهندسي السودانيالالتعريف ب



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 3, Issue 1, Oct 2022- ISSN 1858-9456  

 

 
10 

هاز م فإن المجل  هو الج2015في العام  العامة بالمجل   بحاةةةةةةةةةةةةةب منشةةةةةةةةةةةةةورات إدارة اإلعالم والعالقات 
الرسةةةمي الحكومي وهو تحت إشةةةراف وزارة مجل  الوزراء حيث يضةةةطلع المجل  الهندسةةةي بمهمة التنظيم  
واإلشةراف والمراقنة لمهنة الهندسةة م  حيث وقةع المعاتير والضةوابط الالزمة لتنظيمها وتطويرها وحماتتها  

لية والعالمية. ويعتبر المجل  نافذة واإلشةةةراف عليها ممارسةةةًة وسةةةلوكًا مهنيًا وفقًا للمتغيرات والتطورات المح
أر اء العالم مما تتيح فرصةةًا  ودان بكل فئاتهم مع نظراسهم في كافةالمهنة في الاةة  ممارسةةي  تتواصةةل عبرها

سةةةةي. وأن المجل  هو مجل  مهني  لتنادل الخبرات والمعارف خاصةةةةة مع الدول المتقدمة في المجال الهند 
المهندس، التقني، اللني والعامل الماهر(. كما تتشةةةةةةكل المجل  بكل فئات ممارسةةةةةةي مهنة الهندسةةةةةةة )  يعنى

وبحاةةب المادة  الخاص.اسةةتنادًا على قانونه م  مجموعة م  قيادات العمل الهندسةةي في القطاعي  العام و 
( م  قانون المجل ، تكون للمجل  الاةةةةلطات والوا نات واالختصةةةةاصةةةةات ااتية: تنظيم وتطوير مهنة  6)

الهندسةةةةة ومراقنة مزاولتها على الو ه األمثل وإرشةةةةاد الجهات المختصةةةةة باألعمال الهندسةةةةية بما تؤدي إلى 
المجاالت الهندسةةةةةةةةية، التأكد م  أن  ذلك، ترشةةةةةةةةيد وإعداد وتدريب وتصةةةةةةةةنيف القوو العاملة في القطاعات و 

المناهج وماةتوو التأهيل والتدريب في كليات الهندسةة وكليات تكنولو يا الهندسةة والمعاهد الهندسةية التقنية  
واللنية تلي بالماةةةةةةةتوو المطلوب وذلك للمحافظة على ماةةةةةةةتوو علمي رفيع للمهندسةةةةةةةي  والتقنيي  واللنيي ،  

المهنية بي  المهندسةةةةي  والتقنيي  واللنيي  وبينهم وبي  ااخري ، فرض    العمل على حل النزاعات والخالفات 
الرسةةوم وتحدتد اسةةتخدامها، يجوز للمجل  وقةةع السحة داخلية لتنظيم ا تماعاته، تكوي  اللجان واسةةتخدام  

مةا كةان   لمنقوالت والعقةارات متىالكوادر التي تمكنةه م  القيةام بةأعمةالةه وانجةاز وا نةاتةه، إبرام العقود وتملةك ا
 أو مناسنًا للقيام بأعماله، ويجوز للمجل  تلويض أيًا م  سلطاته للرسي  أو م  تنوب عنه.ك قروريًا ذل

 :وممارسة مهنة الهندسة وفروعها المجاالت الهندسية
م يقصةةةةةد بالمجاالت الهندسةةةةةية مجاالت العمل 1998وبحاةةةةةب قانون المجل  الهندسةةةةةي الاةةةةةوداني لاةةةةةنة  

ت العلوم الهندسةةةية والتكنولو يا الهندسةةةية وفقًا لألسةةة  التي يقرها المجل  وفي والتدريب في كل تخصةةةصةةةا
م اللصةةل الثاني للمجاالت  2000سةةياق المجاالت الهندسةةية خصةةصةةت السحة ممارسةةة مهنة الهندسةةة لاةةنة  

( شةةةةةةةةةمول األعمال الهندسةةةةةةةةةية مجاالت: المدنية، الميكانيكية، المعمارية، 4الهندسةةةةةةةةةية. إذ توقةةةةةةةةةح المادة )
وتوقةةةةةح    هرباسية، الكيمياسية، الزراعية، الماةةةةةاحة، التعدت  والنلط، الناةةةةةيج، التخطيط العمراني، والبيئة.الك

( وفق: 4( أن المهنةةدس يمةةارس العمةةل الهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي في أي م  المجةةاالت المةةذكورة في المةةادة )5المةةادة )
صةةةلات اللنية و داول  الدراسةةةات ويقصةةةد بها )البرمجة، دراسةةةات الجدوو، التخطيط، التصةةةميم، وقةةةع الموا

الكميات والشروط التعاقدية والتقارير اللنية، دراسة وتقييم عروض المقاولي ، أي أعمال أخرو ترو المجل  
أنها ذات صةةةلة بالدراسةةةات(، التدقيق ويضةةةم أعمال المرا عة الشةةةاملة لتصةةةميم المشةةةاريع الهندسةةةية المعدة، 

الهندسةةةية وفق األسةةة  اللنية ومخططات وماةةةتندات العمل التنليذ وذلك بالقيام بتحقيق التصةةةميم للمشةةةاريع  
الهندسةةي، اإلشةةراف ويتضةةم  مراقنة التنليذ، االسةةتشةةارات والتحكيم في أي م  المجاالت الهندسةةية، اإلدارة  

  بإنجازاللنية وتمتد إلى إدارة المشةاريع أثناء التنليذ وإدارة الدواسر والمؤسةاةات والمكاتب الهندسةية التي تقوم  
مشةةةةةةةاريع هندسةةةةةةةية، التلتي  على المشةةةةةةةاريع الهندسةةةةةةةية في كافة المراحل، التعليم في مجاالت التدري  في 
الجامعات والتعليم التطبيقي والتقني لتهيئة العناصةةةةةةر اللنية للقيام بمشةةةةةةاريع هندسةةةةةةية، النحث العلمي ويمتد  
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ه المشةةةةةةةةةاريع الهندسةةةةةةةةةية، التشةةةةةةةةةغيل  إلى النحث في البرامج العلمية التطبيقية والمشةةةةةةةةةكالت اللنية التي توا 
والصةةةةةةيانة، االختنار ويشةةةةةةمل عملية التحقق م  صةةةةةةالحية المواد والعناصةةةةةةر في كافة القطاعات وذلك م   
حيةث مقةاومتهةا األحمةال المطنقةة وتةأثير العوامةل المختللةة عليهةا ومطةابقتهةا للمواصةةةةةةةةةةةةةةلةات المعتمةدة، مراقنةة  

تةه والتةأكةد م  مةدو مطةابقةة األ زاء المنتجةة للتصةةةةةةةةةةةةةةميم  الجودة بةالتةأكةد م   ودة اإلنتةاج وتصةةةةةةةةةةةةةةنيف نوعي
المعتمد، الصةةناعة وتشةةمل أعمال التصةةاميم للمنتجات الصةةناعية ووقةةع الماةةالك التكنولو ية وكذلك إدارة 

 المشاريع الصناعية واللنية وأعمال التنظيم واإلنتا ية، وأي مجاالت أخرو يقرها المجل .
 :هندسين وقانون المجلس الهندسيهنية للمتخطيط برامج التنمية الم

( تعتبر القواني  واألنظمة م  المصةةةةةةادر الرسياةةةةةةة التي تاةةةةةةاهم في قةةةةةةنط  39م:  2012بحاةةةةةةب )ياغي،  
المهندس احترام القواني    رات وتنليذها. وعلىالعملية اإلدارية وتاةةيير أمورها وركنًا أسةةاسةةيًا في إصةةدار القرا

الشةكلية وأن ال تتجاوز الحدود المرسةومة له  مور الجوهرية أواء كان ذلك في األواألنظمة بشةكل إلزامي سةو 
في النصةوص، وعليه أيضةًا عدم التصةرف بأي شةكل م  األشةكال دون االسةتناد على أسة  قانونية. حيث  

م اللصةةةل الاةةةادس لمخاطنة القواعد 1998خصةةةص قانون المجل  الهندسةةةي الاةةةوداني الصةةةادر في العام 
( م  قانون المجل  التزامات  27( و)26( و)9هندسةةةةةةة. إذ توقةةةةةةح المواد )األسةةةةةةاسةةةةةةية ألخالقيات مهنة ال

المهنةدس بةأخالقيةات مهنةة الهنةدسةةةةةةةةةةةةةةةة وقواعةد الاةةةةةةةةةةةةةةلوك المهني وقواعةد حمةايةة المهنةة على التوالي. كمةا 
إذ توقةح  م اللصةل الخام  لمجاالت الاةلوك المهني  2000خصةصةت السحة ممارسةة مهنة الهندسةة لاةنة  

  عالقة المهندس بالجمهور وصةةةةاحب العمل والمقاول وزمالسه المهندسةةةةي .  الالسحة ( م 19 -  15المواد )
( منح قانون المجل  سةةلطات وصةةالحيات واسةةعة لعشةةراف على كل 38م:  2015وبحاةةب )عبد الرحيم، 

ما تتصةةةةةةل بالتاةةةةةةجيل والتأهيل األكاديمي والتدريب مما تنعك  على أداء المؤسةةةةةةاةةةةةةات الهندسةةةةةةية والمهنية  
ة والتنليذية. ويمارس المجل  دورًا رقابيًا للتأكد م  التزام المؤساات الهندسية المختللة وممارسي واألكاديمي

مهنة الهندسةةةة باألسةةة  والمعاتير والضةةةوابط المهنية. كما يختص قانون المجل  بحل النزاعات والخالفات  
آخر. ويعتمةد المجل  في   المهنيةة بي  المهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي  والتقنيي  واللنيي  م   ةانةب وبي  ااخري  م   ةانةب 

أداء مهةةامةةه على مجموعةةة م  اللجةةان الةةداسمةةة )اللجنةةة المهنيةةة، اللجنةةة األكةةاديميةةة، لجنةةة التةةدريةةب، لجنةةة  
التاةةةةةةجيل، لجنة اإلعالم واالتصةةةةةةال والعالقات الخار ية، لجنة التوفيق والتحكيم، واللجنة المالية واإلدارية( 

بمجال عملها واهتمامها وفقًا للواسح المنظمة بحيث تتكامل  بحيث تضةةةةطلع كل لجنة بالشةةةةئون ذات الصةةةةلة 
لجنة التدريب االهتمام برفع ماةةةةةتوو ممارسةةةةةي    تؤدي مهام المجل  المختللة. كما تتولىأدوار هذه اللجان ل

 المهنة وخاصة الخريجي  م  خالل تنايبهم في مواعي  تدريب في القطاع العام وشنه العام والخاص.
 بالوالية الشمالية: التحتية والتنمية العمرانية البنىفي وزارة  (PDPP)واقع 
هي مؤسةةةةةاةةةةةة عامة تمارس الو اسف    نمية العمرانيةالتحتية والت  البنىإن وزارة    م(2022، عبد المجيد ) ذكر

( لاةنة  11والاةلطات والصةالحيات والمهام واألعمال واألنشةطة المنصةوص عليها في المرسةوم الوالسى رقم )
تتمثل التو ه اإلسةةةةةتراتيجي    ويضةةةةةيف  ،وتحدتد مهامها واختصةةةةةاصةةةةةاتهام والمتعلق بإنشةةةةةاء الوزارات 2018

منظومةة حةاكمةة للتخطيط العمراني وبيئةة عمرانيةة   هي ؤيةةأن الر  ، حيةث للوزارة في الرؤيةة والرسةةةةةةةةةةةةةةالةة والقيم
تحقيق التوازن في اسةةةةةتخدامات األرض والتنمية العمرانية الماةةةةةتدامة مع الحلا    فهي الرسةةةةةالةأما متوازنة، 
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 .)الماةةئولية، الشةةلافية، األمانة، االبتكار، التطور، والتميز( منظومة القيم فهي؛ أماعلى النعد الحضةةاري. 
ن إدارة التدريب بالوزارة هي إحدو اإلدارات المتخصةةصةةة التابعة لمدتر عام  إم(  2022ليمان،  وتضةةيف )سةة

الوزارة وتتكون م  قاةةةةمي تخطيط وتنليذ الدورات التدريبية، ويتمثل هدفها العام في إكاةةةةاب وزيادة وتطوير  
المعرفيةة ألداء أعمةال الوزارة بةاللةاعليةة  الوزارة ورفع قةدراتهم  ف والاةةةةةةةةةةةةةةلوك لةدو العةاملي  بةالمهةارات والمعةار 

والجودة المطلوبة على أسةةةةةةة  علمية في كافة مجاالت عمل الوزارة، وتكون بارتناط مناشةةةةةةةر مع مدتر عام  
الوزارة لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم،  تدريبية للعاملي  بالوزارة وتكون ماةةةةةةةةةةئولة ع  تحدتد االحتيا ات ال

  لالسةةةةةةةةةةتلادة منهم في ُحاةةةةةةةةةة  تنليذ وإدارة أعمال الوزارة، إعداد الاةةةةةةةةةةجل التدريبي  االختيار الدقيق للمتدربي
للعاملي  بكافة الوحدات التنظيمية برساسةةةةةةةةةة الوزارة، قياس البرنامج التدريبي م  حيث )مناسةةةةةةةةةبته لمطلوبات 

، تنظيم المةادة العمةل بالوزارة، اتصةةةةةةةةةةةةةةافه بالمرونة، معرفة نتةاسج التةدريب، قنةاعة المتةدربي  بحةا تهم للتةدريب 
التدريبية(، تصةةةةةةةةةةةةميم وتنليذ البرامج التدريبية حاةةةةةةةةةةةةب الماةةةةةةةةةةةةتوو التنظيمي للعاملي ، قياس األثر التدريبي  

 بحاةةةةةب و   .الوزارة  عامتنليذ البرامج التدريبية ورفعها لمدتر للمتدربي  بعد نيلهم التدريب، وإعداد التقارير بعد  
ريبية يقوم مدتر إدارة التدريب بالتشةةاور مع مدتري الوحدات لتحدتد االحتيا ات التد م(  2022،  عبد المجيد )

االحتيةةاج التةةدريبي وفقةةًا الحتيةةا ةةات الوحةةدات التنظيميةةة بةةالوزارة، حيةةث تقوم  التنظيميةةة بةةالوزارة لوقةةةةةةةةةةةةةةع  
الوحدات التنظيمية بتحدتد حا تها في شةةةكل مقترحات أو مشةةةروع خطة مصةةةغرة تتم اعتماد المناسةةةب منها  

روع خطة الوزارة للتدريب، حيث تتم وقةةع خطة التدريب سةةنويًا بناًء على احتيا ات  وتضةةمينها قةةم  مشةة
الوزارة التةدريبيةة وفقةًا للتخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات المختللةة في الوزارة ومةا ورد م  الوحةدات التنظيميةة بخصةةةةةةةةةةةةةةوص  

ي   االحتيةا ةات التةدريبيةة، وم  ثم تقوم إدارة التةدريةب بوقةةةةةةةةةةةةةةع ميزانيةة التةدريةب ويراعى في ذلةك الموازنةة ب 
ال   حا ة الوزارة التدريبية والميزانية المتوقع تخصةةةةةةيصةةةةةةها للوزارة م  قبل وزارة المالية للتدريب، وفي الغالب 

بةاإليلةاء بميزانيةة التةدريةب ممةا تؤدي إلى عةدم تنليةذ غةالبيةة البرامج التةدريبيةة المرصةةةةةةةةةةةةةةودة   تلتزم وزارة المةاليةة
، تتركز  م(2022،  سةةليمان)  ضةةيفتالمهندسةةي . و متعلقة بالبرامج التدريبية البخطة التدريب والتي م  بينها  

التدريب في الوزارة على التدريب الداخلي قصةير المدو ويضةم كافة التخصةصةات بالوزارة في دورات قصةيرة  
مرتنطة بطبيعة عمل كل وحدة تنظيمية، وال تقوم إدارة التدريب بالترشةةةةةةةةةةةةيح للدورات التدريبية بل تطلب م   

يميةة ترشةةةةةةةةةةةةةةيح واختيةار المتةدربي  ممةا يقلةل م  مهنيةة إدارة التةدريةب ألن غةالبيةة تلةك مةدتري الوحةدات التنظ
 .وقانون والسحة المجل  ال تتوافق مع التخطيط المهني لبرامج التنمية المهنية )المهندسي ( االختيارات 

 :ًا: الدراسة الميدانيةثاني
 إجراءات الدراسة الميدانية:

ميدانًا للدراسةةةةةةة، وبطريقة قصةةةةةةدية، إذ تم اعتماد عينة قصةةةةةةدية،   وزارةالتم اختيار    مجتمع وعينة الدراسةةةةة:
تتكون م  فئتي  هما: )فئة المهندسةةةةي  باإلدارات    كوحدة واحدة أو حالة دراسةةةةية، م  مجتمع الدراسةةةةة الذي
وإدارة  لهنةدسةةةةةةةةةةةةةةيةة، فكةان اختيةار اإلدارات العةامةة االعةامةة الهنةدسةةةةةةةةةةةةةةيةة، وفئةة العةاملي  بةإدارة التةدريةب بةالوزارة(

حقيقة العالقة بي  متغيرات الدراسةةةةةةةة الميدانية في   علىبشةةةةةةةكل قصةةةةةةةدي. وتبرير ذلك هو للوقوف   التدريب 
بطريقة    الدراسةةةةةة  تياختيار عينواحدة م  القطاعات االقتصةةةةةادية المهمة في االقتصةةةةةاد الاةةةةةوداني. كما تم  

 .ملردة (55لجميع ملردات مجتمع الدراسة والنالغ عددها ) الشامل حصرال
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 بةاإلدارات العةامةة الهنةدسةةةةةةةةةةةةةةيةة  العةاملي  م  المهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي   دهةافرت فيهةا أن يكون أفرااتو  والتي  الفئةة األولى:
، والنالغ عدد لئةذه الالشةةةةةةةامل له حصةةةةةةةرع  طريق ال  ،والمهندسةةةةةةةي لقيادة العليا م  اكون  ت، وأن الرساسةةةةةةةية
 .( استمارة50( استمارة، والصالحة للتحليل )51، استلمت )( استمارة52توزيع ) . وقد تم(52ملرداتها )

عةةاملي  المعنيي  بتخطيط برامج التنميةةة المهنيةةة  م  ال  دهةةافرت فيهةةا أن يكون أفرااوالتي تو   الفئةةة النةةانيةةة:
، والنالغ عدد لئةذه الالشةةةةةةةةةامل له حصةةةةةةةةةرع  طريق ال ،إدارة التدريب م     عاملي ، وأن يكون الللمهندسةةةةةةةةةي 
 .صالحة للتحليلو دت  ميعها و   ميعها، استلمت ات ( استمار 3. وقد تم توزيع )ات ( ملرد 3ملرداتها )

بنةاء أداة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة وهي اإلسةةةةةةةةةةةةةةتنةانةة، وذلةك بعةد االطالع على مجموعةة م  األدبيةات    مت  أداة الةدراسةةةةةةةةةة:
صةميم عدد ت  والتي تم االعتماد عليها في هذه الدراسةة، وقد تم لدراسةةوالدراسةات الاةابقة المتعلقة بموقةوع ا

  لتناو أت ،  م   ز   المو ه للمهندسةةةةةةي  سةةةةةةتنانة األولىاإل  ت ، حيث تكونالعينةفئتي    ( إسةةةةةةتنانة ألخذ رأو2)
  قي ت  ة( عنار 25) علىالثاني فتناول البيانات الموقةةوعية، حيث اشةةتملت   البيانات الشةةخصةةية، أمااألول 

م   بينمةا تكونةت اإلسةةةةةةةةةةةةةةتنةانةة الثةانيةة المو هةة للعةاملي  بةإدارة التةدريةب  . االحتيةا ةات التةدريبيةةعمليةة تحةدتةد  
(  44الثاني فتناول البيانات الموقةوعية، حيث اشةتملت على ) األول البيانات الشةخصةية، أما  ل زأت ، تناو 

؛  للمهندسةةةةةةةةةةي  الممارسةةةةةةةةةةة اللعلية للتخطيط لبرامج التنمية المهنية  األول    يقي .  محوري توزعت على   ةعنار 
 .ية للمهندسي  في قوء قانون المجل يقي  واقع مجاالت التنمية المهنتاله محور 

تم اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام برنةامج الحزم اإلحصةةةةةةةةةةةةةةاسيةة للعلوم اال تمةاعية  الطريقةة المسةةةةةةةةةتخةدمةة في تحليةل البيةانةات:  
(SPSS لمعالجة بيانات الدراسةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةاسيًا، م  خالل عدد م  األسةةةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةةةاسية، منها معامل )

، التكرارات والناةةةةةةةةةةةةةةب المئوية، المتوسةةةةةةةةةةةةةةطات الحاةةةةةةةةةةةةةةابية واالنحرافات  Skewnessكرونناخ أللا، اختنار  
 .نموذج االنحدار ،One Way ANOVAsاختنار  اختنار مربع كآي، لعينة واحدة، Tالمعيارية، اختنار 

، تم تقييم  ستنانتي ي والصدق الذاتي لعالختنار مدو الثنات الداخلالدراسة:    تياختبار صدق وثبات أدا
معامل لحااب  (  αأللا لحااب معامل الثنات الداخلي والجزر التربيعي لقيمة )(  αبحااب قيمة )  هماتماسك

( لك  م  الناحية  Alphaالمناسنة )الرغم م  عدم و ود قواعد قياسية بخصوص القيم  بالصدق الذاتي و 
ل  معقواًل في النحوث المتعلقة بالعلوم اإلناانية، والجدول التالي توقح معام  (α ≥ 0.60)التطبيقية يعد  

 )كرونناخ أللا( لعينة الدراسة الميدانية.   عستنانتي الثنات والصدق ل
 )كرونناخ أللا( لعينة الدراسة الميدانية   الدراسة الميدانيةداتي  ي والصدق الذاتي أل( معامل الثنات الداخل1 دول ) 

 معامل الصدق الذاتي  أللا( αقيمة ) عدد العنارات لئةال اإلستنانة 
 0.973 0.947 25 المهندسي  باإلدارات العامة الهندسية األولى
 0.775 0.601 44 العاملي  بإدارة التدريب الثانية

   . م, دنقال2022الميدانية،  المصدر: الدراسة  

بصورة عامة بمعامل ثنات    تي تمتع األدا  علىتتضح أن معامالت الثنات الداخلي والصدق الذاتي تدل   
الدراسة، و   على  تي قدرة األدا  علىوصدق عاليي    الكلي معام  تبي  أن تحقيق أغراض  الداخلي    ل الثنات 

المدو بي  الصلر والواحد الصحيح وهو ما   قم   يقع  داتي  )اإلستنانة(لأل  ومعامل الصدق الذاتي الكلي
 . ما في الوزارةنتيجة تطبيقه األداتي تالر عنها التي يمك  أن  إمكانية صدق النتاسج  إلىيشير 
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عدد سنعة م  المحكمي     على ا األولية  مفي صورته  داتي  منه بعرض األ  انوتحقق الناحثالصدق الظاهري:  
لتوقيح أية   مابحضوره  ئهماأن ُتنجز مل  على اوحرص والتدريب  تصي  في مجال إدارة العمل الهندسيالمخ

صحة النتاسج التي تم التوصل إليها، للتأكد م     إلىفقرة قد تتطلب األمر توقيحها، مما زاد االطمئنان  
د م  شمولية المعلومات التي تغطي أهداف الدراسة وموقوعها، ا لغرض الدراسة، والتأكم مدو صالحيته

 تم إ راء التعدتالت المناسنة. ت بعي  االعتنار، و وقد وردت بعض المالحظات التي أخذ 
جتمع المزمع عينة م  الم  علىا  م بتطبيقه  ا، قامم  الصدق الظاهري   انثفنعد أن تأكد الناحالصدق البنائي:  

  الداخلي بي   در ة التجان  على . واستهدفت هذه الخطوة التعرف  ( ملردات 5بعدد )  إ راء الدراسة عليه
  ، وذلك لمعرفة التوزيع الطبيعي ستنانةبيانات اإل، باستخدام اختنار التوزيع الطبيعي لألداتي عنارات قاسمة ا

( وهو اختنار قروري في حالة اختنار اللرقيات ألن  Skewness، وقد تم استخدام اختنار )للبيانات 
 .لجدول التالياكما بمعظم االختنارات المعلمية تشترط أن يكون توزع البيانات طبيعيًا و 

 للعينة التجريبية  (اإلستنانة) داتي الدراسة الميدانية ( الختنار التوزيع الطبيعي ألSkewness( اختنار ) 2 دول ) 
 القرار اإلحصاسي  Skewness Error العناراتعدد  لئةال اإلستنانة 

 األولى
المهندسي  باإلدارات العامة 

 الهندسية
25 -0.870 +0.337 

 تتنع التوزيع الطبيعي 
 0.125+ 0.001- 44 العاملي  بإدارة التدريب الثانية

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 

األداتي   أي أن البيانات تتنع التوزيع الطبيعي. وأن   ±(3المدو )تتضةةةةةةةح أن معامل االلتواء محصةةةةةةةور في 
±( وهو الماةةةتوي المعتمد 3التوزيع الطبيعي. وأن معامل االلتواء محصةةةور في المدو )  انتتنع  )اإلسةةةتنانة(

االرتناط الجيد بي  متغيرات الدراسةة، والذي تؤكد أن    علىفي المعالجة اإلحصةاسية لهذه الدراسةة. وهذا تدل 
 تلاير التأثير فيما بينها. علىذه المتغيرات لها القدرة ه

 التحليل واختبار الفرضيات: 
 : وصف البيانات الشخصية للعينة المبحوثة

%، واإلناث ما نابته  66.7فقد شكل الذكور ما نابته    البيانات الشخصية لفئة العاملين بإدارة التدريب:
%  66.7. وأن  إدارة التدريب في    ناث بدر ة أكبر م  اإل   ذكورالعلى    عتماد االوهذا تدل على    %.33.3

سنة(. وهذا   35  -  20% تتراوح أعمارهم ما بي  ) 33.3سنة(، وأن    50  -  35تتراوح أعمارهم ما بي  )
% مؤهلهم  33.3، وأن  بكالوريوس  % مؤهلهم العلمي66.7على اللئات العمرية. وأن    الجيد   توزيعالتدل على  
، وأن إدارة األعمال% تخصصهم  66.7أن  . و وهذا تدل على الكلاءة العلمية للمنحوثي ،  دكتوراه العلمي  
ممارسة و يلة  نحو    ة التدريب ، وتمك  هذه التخصصات م  إدراك وا نات إدار محاسنة % تخصصهم  33.3

أن . و إدارة التدريب   % مدتر33.3ما نابته  و % مدتري أقاام،  66.7شكل ما نابته  . و التدريب في الوزارة
سنة، وهذا   20% تزيد سنوات خبرتهم ع   33.3وأن    سنة،  15  –  10% تتراوح سنوات خبرتهم بي   66.7

 يظهر توزيع المنحوثي  على ماتويات الخبرة العملية بشكل  يد.
% لعدارة العامة لألشغال والمناني،  40ملردة بنانة    20فقد انتمت    البيانات الشخصية لفئة المهندسين:

% لعدارة العامة للطرق  20ملردات بنانة    10% لعدارة العامة للطاقة والتعدت ، و28ملردة بنانة    14و
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  على % لعدارة العامة للتخطيط العمراني واإلسكان واإلدارة العامة للمااحة 6ملردات بنانة  3والجاور، و
 على اعتماد الوزارة    على%. وهذا تدل  42%، واإلناث ما نابته  58التوالي. حيث شكل الذكور ما نابته  

% تتراوح أعمارهم ما بي   56المهندسي  بدر ة أكبر م  المهندسات في اإلدارات العامة الهندسية. وأن  
اوح أعمارهم ما بي   % تتر 4سنة(، وأن    35  -  20% تتراوح أعمارهم ما بي  ) 40سنة(، وأن    50  -  35)
تلحص الخصاسص    . ولدوأغلب اللئات العمرية  علىتوزيع المنحوثي     علىسنة(. وهذا تدل    65  -  50)

يمك  االستنتاج بأن تلك النتاسج في مجملها توفر مؤشرًا يمك  االعتماد   الميدانية  الدراسة  تيالديموغرافية لعين
لع ابة   المنحوثي   أهلية  بشأن  األ  األسئلة  علىعليه  في  االعتماد    داتي المطروحة  يمك   ثم    على وم  

 إ اباتهم كأساس الستخالص النتاسج الماتهدفة م  الدراسة الميدانية. 
 عرض النتائج وتحليل البيانات الموضوعية للدراسة:

الممارسة تقتضي اإل ابة ع  الاؤال األول الذي تنص على: ما واقع الممارسة  عرض وتلاير نتاسج در ة  
 ة لتخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي  بالوزارة؟ اللعلي

 :عن واقع ممارسة التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمهندسين بالوزارة التكرارات والنسب المئوية
 :استجابات العاملي  بإدارة التدريب ما تلي حيث تبي 

تتم تحدتد أهداف واسةةتراتيجيات برامج التنمية    يقرون بأنه%  66.7وناةةنة   ةملرد   2العينة بعدد    ثلثيأن  .1
 .المهنية الحالية للمهندسي  بناًء على رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الوزارة

احتيةةا ةةات التنميةةة  أنةةه ال تتم تحةةدتةةد    تؤكةةدون %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .2
  لعامة الهندسةةةةةةةةةةيةالوقةةةةةةةةةةع الراه  للوزارة واإلدارات اللمهندسةةةةةةةةةةي  بناًء على تشةةةةةةةةةةخيص وتحليل    المهنية
 .الرساسية

أنةةه ال تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة    تؤكةةدون %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .3
 .المهنية للمهندسي  بناًء على نتاسج تقييم األداء العام للوزارة واإلدارات العامة الهندسية الرساسية

أنةةه ال تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة    تؤكةةدون %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .4
 المهنية للمهندسي  بناًء على نتاسج تقييم األداء المهني للمهندس.

تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة المهنيةة    يقرون بةةأنةةه ال% 66.7وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ةملرد   2العينةةة بعةةدد    ثلثيأن   .5
 .المهندسي للمهندسي  بناًء على نتاسج اللقاءات واال تماعات مع 

تؤكةةدون أنةةه ال تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .6
 المهنية للمهندسي  بناًء على نتاسج استبيانهم حول تلك االحتيا ات.

تؤكةةدون أنةةه ال تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .7
 .فجوة األداء المهني للمهندسًء على المهنية للمهندسي  بنا

تؤكةةدون أنةةه ال تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .8
 م  المتعاملي . بناًء على نتاسج التغذية العكاية المهنية للمهندسي 

تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة  تؤكةةدون أنةةه ال تتم  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .9
 المهنية للمهندسي  بناًء على الهيكل التنظيمي والو يلي للوزارة.
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تؤكةدون أنةه ال تتم تحةدتةد احتيةا ةات التنميةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةة   ات ملرد   3العينةة بعةدد    أفراد    ميعأن   .10
 .للوزارةالمهنية للمهندسي  بناًء على دليل الوصف الو يلي 

تؤكةدون أنةه ال تتم تحةدتةد احتيةا ةات التنميةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةة   ات ملرد   3العينةة بعةدد    أفراد    ميعأن   .11
 المهنية للمهندسي  بناًء على متطلنات الدر ة الو يفية للمهندس.

تؤكةدون أنةه ال تتم تحةدتةد احتيةا ةات التنميةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةة   ات ملرد   3العينةة بعةدد    أفراد    ميعأن   .12
 الماار التدريبي بالماار الو يلي للمهندس.المهنية للمهندسي  بناًء على منهجية ربط 

يقرون بأنه ال تتم اختيار المهندسي  كمتدربي  لاللتحاق  %  66.7ونانة   ةملرد   2العينة بعدد   ثلثيأن   .13
 ببرامج التنمية المهنية المعلنة بناًء على طلبهم.

سةةةةةةةةةةي  كمتدربي   تؤكدون أنه تتم اختيار المهند %  100وناةةةةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد   أفراد    ميعأن  .14
 ببرامج التنمية المهنية بناًء على طلب إداراتهم العامة الهندسية الرساسية.لاللتحاق 

تؤكدون أنه تتم اختيار مراكز التدريب )الداخلية %  100وناةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد   أفراد    ميعأن  .15
 معاتير تقييم علمية محددة مانقًا.والخار ية( المنلذة لبرامج التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على 

تؤكدون أنه تتم اختيار المدربي  المنلذت  لبرامج  %  100وناةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد   أفراد    ميعأن  .16
 التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على معاتير تقييم علمية محددة مانقًا م  قبل إدارة التدريب.

يقرون بةأنةه تتم تصةةةةةةةةةةةةةةميم وإعةداد الحقةاسةب التةدريبيةة  %  66.7وناةةةةةةةةةةةةةةنةة   ةملرد   2العينةة بعةدد   ثلثيأن   .17
 الماتخدمة في برامج التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على معاتير تقييم علمية محددة مانقًا.

تؤكةةدون أنةةه تتم تقييم وتقويم برامج التنميةةة  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    ات ملرد   3العينةةة بعةةدد    أفراد    ميعأن   .18
 التنليذ بناًء على أساليب ووساسل علمية محددة مانقًا.المهنية للمهندسي  قبل وأثناء وبعد 

عرض وتلاير نتاسج در ة الممارسة تقتضي اإل ابة ع  الاؤال الثاني الذي تنص على: ما هي مجاالت  
 ؟التنمية المهنية للمهندسي  في قوء قانون المجل  المنلذة

خالل العام   المهنية للمهندسةةةةةةةةةين المنفرة بالوزارةعن واقع مجاالت التنمية  التكرارات والنسةةةةةةةةةب المئوية  
 استجابات العاملي  بإدارة التدريب ما تلي: حيث تبي  :م2021

 مجال اإلدارة الهندسية:
تؤكدون %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنة    ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد أن حيث تبي     :إعداد وتكوين فرق العمةل .1

 .م2021العام  نهاية إلعداد وتكوي  فرق العمل في واحدة تنلذ دورة تدريبية تمأنه 
تؤكدون أنه لم  %  100وناةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد أن  حيث تبي     :االقتصةةةةاد الهندسةةةةي .2

 .م2021دورة تدريبية لالقتصاد الهندسي في العام أي تنلذ 
3. PMP:    دورة    أي  تؤكدون أنه لم تنلذ %  100وناةةةةةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد أن حيث تبي

 .م2021تدريبية إلدارة المشروعات الهندسية في العام 
تؤكدون أنه  %  100وناةةنة  ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد أن حيث تبي     :الرصةد والمتابعة والتقيي  .4

 .م2021دورة تدريبية للرصد والمتابعة والتقييم في العام أي لم تنلذ 
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تؤكدون أنه  %  100وناةةةةةةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن    :العميلفن التعامل مع   .5
 .م2021تم تنليذ دورة تدريبية واحدة لل  التعامل مع العميل في نهاية العام 

 مجال األعمال الهندسية:
تؤكدون أنه  %  100وناةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن    :تصةةمي  الكباري والمعابر .6

 م.2021العام  تصميم الكناري والمعابر فيل دورة تدريبية أي لم تنلذ 
أي تؤكدون أنه لم تنلذ  %  100وناةنة    ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن  :تخطيط المدن .7

 م.2021في العام  تخطيط المدندورة تدريبية ل
8. AUTO CAD:  تؤكدون أنه لم تنلذ  %  100وناةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن

 م.2021في العام  ألوتوكاد دورة تدريبية لأي 
9. ARCH CAD:  تؤكدون أنه لم تنلذ %  100وناةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن  

 م.2021دورة تدريبية لآلرشكاد في العام  أي
  تؤكدون أنه لم تنلذ %  100وناةةنة    ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن  :حسةاب الكميات .10

 م.2021في العام  حااب الكميات دورة تدريبية ل أي
أنه   تؤكدون %  100وناةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن   :اختبارات مواد التشةةييد .11

 م.2021العام  التشييد فيختنارات مواد ال دورة تدريبيةأي ذ لم تنل
تؤكدون أنه تم  %  100وناةةةةةةةةةنة  ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن  صةةةةةةناعة البيو از: .12

 م.2021دورة تدريبية لصناعة البيوغاز في العام  أي تنليذ 
أنه لم  تؤكدون %  100وناةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن   التخريط الجيولوجي: .13

 م.2021دورة تدريبية للتخريط الجيولو ي في العام  أي ذ تنل
ذ  أنه لم تنل  تؤكدون %  100وناةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن    الحفر والتفجير: .14

 م.2021دورة تدريبية للحلر والتلجير في العام أي 
15. GOLED RATIO:   تؤكدون أنه لم %  100ونانة   ات ملرد  3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن

 م.2021في العام  GOLED RATIO دورة تدريبية لة أي تنلذ 
 مجال تقنية المعلومات:

تؤكدون أنه لم %  100وناةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن   نظ  إدارة الشةةةبكات: .16
 م.2021دورة تدريبية لنظم إدارة الشنكات في العام  أي تنلذ 

تؤكدون أنه لم %  100وناةةةةةةةةةنة    ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن   :CCNAشةةةةةةبكات  .17
 م.2021في العام  CCNAدورة تدريبية لشنكات أي تنلذ 

18. GIS BASIC:   تؤكدون أنه لم تنلذ  %  100وناةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن
 م.2021دورة تدريبية ألساسيات برنامج نظم المعلومات الجغرافية في العام أي 

19. GIS ADVANCE:    تؤكدون أنه لم %  100ونانة   ات ملرد  3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن
 م.2021دورة تدريبية متقدمة لبرنامج نظم المعلومات الجغرافية في العام  أي تنلذ 
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تؤكدون أنه لم تنلذ  %  100وناةةةةةةةنة   ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن  لبيانات:قواعد ا .20
 م.2021دورة تدريبية لقواعد البيانات في العام أي 

تؤكدون أنه لم %  100وناةةنة   ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن   األرشةةفة االلكترونية: .21
 م.2021دورة تدريبية لألرشلة االلكترونية في العام أي ذ تنل

 مجال الجودة والتطوير اإلداري:
%  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةة    ات ملرد  3العينةة بعةدد    ميع أفراد حيةث تبي  أن  المراجعةة الةداخليةة لنظةام الجودة: .22

 .م2021دورة تدريبية للمرا عة الداخلية لنظام الجودة في العام أي تؤكدون أنه لم تنلذ 
تؤكدون أنه لم تنلذ  %  100وناةةةةةةةةةةنة    ات ملرد   3العينة بعدد    ميع أفراد حيث تبي  أن   إدارة المخاطر: .23

 .م2021دورة تدريبية إلدارة المخاطر في العام أي 
تؤكدون %  100وناةةةنة   ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن   الصةةحة والسةةالمة المهنية: .24

 م2021والاالمة المهنية في العام دورة تدريبية للصحة  أي أنه لم تنلذ 
%  100وناةةةنة   ات ملرد  3العينة بعدد   ميع أفراد حيث تبي  أن  :إعداد دليل السةةياسةةات واإلجراءات .25

 .م2021دورة تدريبية إلعداد دليل الاياسات واإل راءات في العام أي تؤكدون أنه لم تنلذ 
تؤكةدون أنةه تم  %  100وناةةةةةةةةةةةةةةنةة   ات ملرد  3العينةة بعةدد     ميع أفراد حيةث تبي  أن   منهجيةة الكةاي:ن: .26

 م.2021تنليذ دورة تدريبية واحدة لمنهجية الكاتزن في نهاية العام 
ما هي األساليب  الذي تنص على:    الاؤال الثالث   عرض وتلاير نتاسج در ة الممارسة تقتضي اإل ابة ع  

 للمهندسي  في الوزارة؟ الماتخدمة في عملية تحدتد االحتيا ات التدريبية 
واقع تحديد االحتياجات التدريبية للمهندس باسةةةةةةتخدام أسةةةةةةلوب التحليل عن التكرارات والنسةةةةةةب المئوية  

 ما تلي: استجابات المهندسي  حيث تبي  :الشامل لالحتياجات التدريبية )التقليدي(
 :تحليل عنصر التنظي 

  أن رؤيةةة الوزارةقرون بةة% ي70ملردة وناةةةةةةةةةةةةةةنةةة    35العينةةة بعةةدد    ثيأكثر م  ثل  حيةةث تبي  أن  :الرؤيةة .1
 .اإلداري  النظامالهندسية و  الخدمات واقحة لما ستكون عليه ماتقباًل م  حيث ماتوو الجودة في 

أن رسةةةةةالة الوزارة    رون % ت62ملردة وناةةةةةنة    31العينة بعدد    نصةةةةةفأن أكثر م  حيث تبي     :الرسةةةالة .2
 .والماتليدت  باستمرار  تحقيق رقا المتعاملي تركز على

% ال  26% محاتدون، وناةنة  28% موافقون وموافقون بشةدة، وناةنة  46ناةنة   حيث تبي  أن :األهداف .3
 .الهندسية الخدمات رفع ماتوو  ودة الوزارة واقحة مرنة وت أهداف أن وهذا يشير إلى، توافقون 

أن   رون % ت62ملردة وناةةةةةنة    31العينة بعدد  نصةةةةةفأن أكثر م   حيث تبي    :التخطيط اإلسةةةتراتيجي .4
 .القيادة العليا بالوزارة تؤكد على عملية التخطيط اإلستراتيجي باستمرار

% محاتدون، وناةةةةةنة  38% موافقون وموافقون بشةةةةةدة، وناةةةةةنة  46أن ناةةةةةنة  حيث تبي     النظام اإلداري: .5
ية إل راء التغييرات لتحاةةةةي   و ود خطط ماةةةةتقبل وهذا يشةةةةير إلىوال توافقون بشةةةةدة،   % ال توافقون 16

 . ودة النظام اإلداري 
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أن   رون % ت62ملردة وناةةةةةةةةةنة    31العينة بعدد  نصةةةةةةةةةفحيث تبي  أن أكثر م    إسةةةةةةتراتيجية الجودة: .6
 الوزارة تضع إستراتيجية الجودة عبر تحدتد اللجوة بي  الوقع القاسم والتطلع للماتقبل.

  رون % ت60ملردة وناةةةنة    30العينة بعدد    نصةةةفأن أكثر م   حيث تبي    خصةةائص الموارد البشةةرية: .7
 أن الوزارة لدتها موارد بشرية مؤهلة لتطبيق إستراتيجية الجودة.

أن القيادة    ون ر % ت58ملردة ونانة    29العينة بعدد   نصفأن أكثر م   حيث تبي     دع  القيادة العليا: .8
 الجودة في الخدمات الهندسية المقدمة.العليا بالوزارة تدعم كافة الجهود التي تؤدي إلى تحقيق 

 :تحليل عنصر الوظيفة
%  4% مؤهلهم العلمي في الهندسةةةةةةةةةةةةةة بكالوريوس الشةةةةةةةةةةةةةرف، وأن  96بينت النتاسج أن   المؤهل العلمي: .9

 مؤهلهم العلمي في الهندسة ما اتير.
  % فئة تاةجيلهم6مهندس خريج، وأن   بالمجل   % فئة تاةجيلهم94بينت النتاسج أن    المؤهل المهني: .10

 .مهندس أخصاسي بالمجل 
% تخصةةصةةهم هندسةةة مدنية وهندسةةة كهرباء 24النتاسج أن أشةةارت  :في الهندسةة التخصةص العلمي .11

% تخصةةةصةةةهم هندسةةةة كيماسية وهندسةةةة  8% تخصةةةصةةةهم هندسةةةة ميكانيكا، وأن 20على التوالي، وأن  
%  4% تخصةةةةةةةةصةةةةةةةةهم هندسةةةةةةةةة ماةةةةةةةةاحة وهندسةةةةةةةةة معمار على التوالي، وأن  6نلط على التوالي، وأن  

 .تخصصهم هندسة تعدت 
% تتراوح سنوات خبرتهم  38سنوات، وأن    10نوات خبرتهم ع   % تقل س54تبي  أن    :العملية الخبرة .12

% تزيد سةةةةةةنوات 4سةةةةةةنة، وأن   20 –  15% تتراوح سةةةةةةنوات خبرتهم بي   4سةةةةةةنة، وأن   15 –  10بي   
 .سنة 20خبرتهم ع  

 تحليل عنصر الموظف:
 :حيث تبي قواعد السلوك المهني: 

المهندس المعي  في الوزارة   أن  ؤكدون % ت96ملردة وناةةةةةةةنة    48العينة بعدد  ثة أرباعأن أكثر م  ثال .13
 .تتمتع بصلات الصدق والنزاهة واألمانة المهنية

المهندس المعي  في الوزارة تتمتع  أن   ؤكدون % ت88ملردة ونانة    44العينة بعدد   نصفأن أكثر م   .14
 بصلات اإلخالص والعدل والشلافية.

أن المهندس المعي  في الوزارة  ون  ؤكد % ت90ملردة وناةةةةةةةنة    45العينة بعدد  ثة أرباعأن أكثر م  ثال .15
 يحترم زمالء المهنة م  كافة التخصصات الهندسية.

المهنةدس المعي  في الوزارة يمتنع  ون أن قر % ي72ملردة وناةةةةةةةةةةةةةةنةة    36العينةة بعةدد   ثيأن أكثر م  ثل .16
 ع  قبول العموالت )الرشاوو( مقابل إ راء عمل يخص الوزارة.

 حيث تبي : :المهنيمجاالت السلوك 
أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  96ملردة وناةةةةةةةنة    48أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .17

 تلتزم بالقواعد وااداب المهنية في عالقته بةالجمهورة.
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الوزارة  أن المهندس المعي  في ون  ؤكد % ت90ملردة وناةةةةةةةنة    45العينة بعدد  ثة أرباعأن أكثر م  ثال .18
 تلتزم بالقواعد وااداب المهنية في عالقته بةصاحب العمل.

المهندس المعي  في الوزارة   % تؤكدون أن96ملردة وناةةةةةةةنة    48أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .19
 تلتزم بالقواعد وااداب المهنية في عالقته بةالمقاول.

أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  94ملردة وناةةةةةةةنة    47أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .20
 تلتزم بالقواعد وااداب المهنية في عالقته بةزميله المهندس.

 حيث تبي : :قواعد حماية المهنة
أن الوزارة تلتزم بعةدم تعيي  غير   رون % ت62ملردة وناةةةةةةةةةةةةةةنةة  31العينةة بعةدد   نصةةةةةةةةةةةةةةفأن أكثر م   .21

 الهندسية والمخصصات المالية.المهندسي  في و اسف هندسية بنل  المهام 
أن الوزارة تلتزم بعدم التعيي  في % تؤكدون  80ملردة ونانة    40أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .22

 و اسف هندسية إال لألشخاص الماجلي  لدو المجل  الهندسي الاوداني.
عدم إسةةةةةةةةةناد أي عمل  أن الوزارة تلتزم بون  قر % ي68ملردة وناةةةةةةةةةنة    34العينة بعدد    ثيأن أكثر م  ثل .23

 هندسي إال لألشخاص الماجلي  لدو المجل  وااللتزام التام بقواعد المهنة الواردة في قانون المجل .
وال توافقون    % ال توافقون 40% محاتدون، وناةنة  14% موافقون وموافقون بشةدة، وناةنة  46أن ناةنة   .24

أن الوزارة تلتزم باقتصةار تحمل الماةئولية المهنية والتوقيع على الوثاسق الهندسةية   وهذا يشةير إلىبشةدة، 
م  مخططات وتصةةةةميمات ورسةةةةومات وتقدترات ودفعيات وشةةةةهادات الخبرة على المهندس الماةةةةتشةةةةار 
والمهندس األخصةةاسي الماةةجل والمعتمد لدو المجل  وفقًا لبيان األعمال اللنية التي يأذن بها المجل  

 منهما ولك  النا ر بعي  متلحصة لهذه النتيجة يجد التزام الوزارة بذلك دون الماتوي المطلوب.لكل 
 : حيث تبي :الت:امات المهندس بأخالقيات مهنة الهندسة

أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  98ملردة وناةةةةةةةنة    49أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .25
 زمالسه بروح الزمالة مع توفير وا ب االحترام واالمتثال لرؤساسه.تلتزم بالتعاون مع 

أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  98ملردة وناةةةةةةةنة    49أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .26
تلتزم ببذل الرعاية والتو يه لمرؤوسةةةةةةةةيه وحلم كرامتهم وإفاةةةةةةةةاح المجال لهم لالسةةةةةةةةتلادة م  عملهم في 

 ية وتنمية معلوماتهم اللنية وتوسيع خبراتهم.الوحدة التنظيم
أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  94ملردة وناةةةةةةةنة    47أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .27

تلتزم بالتحقق م  وثاسق المشةةةةةةةةاريع التي تنظمها الوحدة التنظيمية بتوقيع المهندسةةةةةةةةي  الماةةةةةةةةئولي  ع   
يشةةةةةةةةةار إلى التعدتالت الطارسة على هذه الوثاسق بتوقيع   الدراسةةةةةةةةةات كل في مجال اختصةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةه، كما

 المهندس المائول ع  هذه التعدتالت.
أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  82ملردة وناةةةةةةةنة    41أن أكثر م  ثالثة أرباع العينة بعدد  .28

 تلتزم باعتنار الدراسات التي يقوم بها في الوحدة التنظيمية ملكًا للوزارة.
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أن المهندس المعي  في الوزارة  % تؤكدون  92ملردة وناةةةةةةةنة    46  ثالثة أرباع العينة بعدد أن أكثر م .29
تلتزم بإخضةةةاع أعماله عند الاةةةماح له بمزاولة العمل الهندسةةةي االسةةةتشةةةاري ألحكام المكاتب الهندسةةةية  

 الواردة بقانون والسحة المجل  الهندسي الاوداني.
االحتياجات التدريبية للمهندس باسةتخدام أسةلوب ربط المسةار   عن واقع تحديدالتكرارات والنسةب المئوية  

 استجابات المهندسي  ما تلي: حيث تبي  التدريبي بالمسار الوظيفي )الحديث(:
  المسار التدريبي:

% لم 6% تم تدريبهم )داخليًا فقط(، وأن ناةةةةةةةنة  24% تم تدريبهم )داخليًا وخار يًا(، وأن 70تبي  أن   .13
 .دورات تدريبية حتي اانتتلقوا أي 

 المسار الوظيفي:
% در تهم الو يفيةة الرابعةة، 22% در تهم الو يفيةة الاةةةةةةةةةةةةةةابعةة، وأن  40تبي  أن   :الةدرجةة الوظيةيةة .14

% در تهم  6% ال تو ةد لةدتهم در ةة و يفيةة حةاليةة، وأن  8% در تهم الو يفيةة الثةامنةة، وأن  20وأن  
 .لخاص لقطاع ا% در تهم الو يفية ا4الو يفية الخاماة، وأن 

%  18و يلتهم مهندس أول، فيما شةكل ما ناةبته   ماةمى%  30تبي  أن ما ناةبته    :المسةمى الوظيفي .15
و يلتهم    مامى%  12% مااعدي مدتري أقاام، وأن ما نابته  14مدتري أقاام، فيما شكل ما نابته  

%  8% مدتري إدارات فرعية، وأن ما ناةبته  10مهندس في التخصةص الهندسةي، فيما شةكل ما ناةبته  
و يلتهم كبير    ماةةةةةةةةةةةةمى%  4و يلتهم آخر )مؤقت، خدمة وطنية، تدريب(، وأن ما ناةةةةةةةةةةةةبته    ماةةةةةةةةةةةةمى

 .تري  العاميي  الاابقي % م  المد 4مهندسي ، وأخيرًا، شكل ما نابته 
ال يت  تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين في ضوء قانون المجلس    :الرئيسة  الدراسةاختبار فرضية  

ولذلك فإن خطة التحليل تاير   اللرقيات األربعة المتلرعة عنها،الختنار هذه اللرقية تم اختنار  :بالوزارة
  الص نتيجة اختنار اللرقية على نحو إ راء اختنارات اللرقيات اللرعية األربع على التوالي، وم  ثم استخ

 الرسياة، وكما تلي: 
الفرضةةةةية الفرعية األولي: ال تمارس إدارة التدريب تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةين في ضةةةةوء  

 قانون المجلس:
 (.3، كما هو موقح في الجدول )ستخدام التكرارات والناب المئويةهذه اللرقية تم ا إلثنات 

 ع  واقع ممارسة التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمهندسي  بالوزارة  المئوية التكرارات والناب( 3) دول 

 العنارة  م
 ممارسة در ة ال 
 ال نعم  

1 
التنمية المهنية الحالية للمهندسةي  بناًء على رؤية تتم تحدتد أهداف واسةتراتيجيات برامج  
 ورسالة وأهداف واستراتيجيات الوزارة

 1 2 ت

2 
تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةي  بناًء على تشةةةةةةةةخيص وتحليل الوقةةةةةةةةع  

 الراه  للوزارة واإلدارات العامة الهندسية الرساسية
 3 - ت

التنمية المهنية للمهندسةةي  بناًء على نتاسج تقييم األداء العام للوزارة تتم تحدتد احتيا ات   3
 واإلدارات العامة الهندسية الرساسية

 3 - ت
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4 
تتم تحةدتةد احتيةا ةات التنميةة المهنيةة للمهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي  بنةاًء على نتةاسج تقييم األداء المهني  

 للمهندس
 3 - ت

للمهندسةةةةةةةةي  بناًء على نتاسج اللقاءات واال تماعات تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية  5
 مع المهندسي 

 2 1 ت

6 
تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةةي  بناًء على نتاسج اسةةةةةةةةةةةتبيانهم حول تلك 

 االحتيا ات
 3 - ت

 3 - ت تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على فجوة األداء المهني للمهندس 7

8 
تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةي  بناًء على نتاسج التغذية العكاةةةةةةةةةية م  

 المتعاملي 
 3 - ت

تتم اختيةةار المهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي  كمتةةدربي  لاللتحةةاق ببرامج التنميةةة المهنيةةة المعلنةةة بنةةاًء على   9
 طلبهم

 2 1 ت

10 
التنميةةة المهنيةةة بنةةاًء على طلةةب تتم اختيةةار المهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي  كمتةةدربي  لاللتحةةاق ببرامج  

 إداراتهم العامة الهندسية الرساسية
 - 3 ت

11 
تتم اختيار مراكز التدريب )الداخلية والخار ية( المنلذة لبرامج التنمية المهنية للمهندسي   

 بناًء على معاتير تقييم علمية محددة مانقاً 
 - 3 ت

12 
التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةي  بناًء على معاتير تقييم  تتم اختيار المدربي  المنلذت  لبرامج 

 علمية محددة مانقًا م  قبل إدارة التدريب
 - 3 ت

13 
تتم تصةةةةةميم وإعداد الحقاسب التدريبية الماةةةةةتخدمة في برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةي   

 بناًء على معاتير تقييم علمية محددة مانقاً 
 1 2 ت

14 
برامج التنميةةة المهنيةةة للمهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي  قبةةل وأثنةةاء وبعةةد التنليةةذ بنةةاًء على  تتم تقييم وتقويم  

 أساليب ووساسل علمية محددة مانقاً 
 - 3 ت

 24 18 ت المجموع الكلي لواقع ممارسة التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمهندسي  بالوزارة 15
 57.1 42.9 % التنمية المهنية للمهندسي  بالوزارةالنانة المئوية الكلية لواقع ممارسة التخطيط لبرامج  16

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
نتيجة اسةةةةةةةةتطالع العاملي  بإدارة التدريب ع  واقع ممارسةةةةةةةةة التخطيط لبرامج  ( أن 3م  الجدول )  اتضةةةةةةةةح

%( معبرة ع   57.1ناةنة )التنمية المهنية للمهندسةي ، والمبنية على قةوء قانون المجل ، أشةارت إلى أن 
األولي    اللرعية يقتضةةي قبول اللرقةةية %( معبرة ع  اإل ابة بنعم. مما42.9اإل ابة بال، وأن ما ناةةبته )

تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةةةي  في قةةةةةةةةةةةةوء قانون   ال تمارس إدارة التدريب   :على  والتي نصةةةةةةةةةةةةا
م(، ويعود ذلك إلى أن العاملي  بإدارة  2016)محمد وفضةةةةةةةةةةةةةيل،    ما توصةةةةةةةةةةةةةل إليه مع  . وهذا تتلقالمجل 

ط  التدريب لي  لدتهم معلومات كافية ع  قانون المجل  الهندسةةةةي الاةةةةوداني وعك  ذلك عند بناء وتخطي 
  هندسية. وأعمال قوء ما ورد به م  مجاالت  برامج التنمية المهنية للمهندس في

تنفر إدارة التدريب برامج تدريبية لمجاالت التنمية المهنية للمهندسةةةةين في    ل الفرضةةةةية الفرعية النانية:  
 :م2021في العام  ضوء قانون المجلس

 تم تقايم هذه اللرقية إلى أربعة فرقيات فرعية كالتالي:
 م.2021لم تنلذ إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال اإلدارة الهندسية في قوء قانون المجل  في العام  .1
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نلةذ إدارة التةدريةب برامج تةدريبيةة لمجةال األعمةال الهنةدسةةةةةةةةةةةةةةيةة في قةةةةةةةةةةةةةةوء قةانون المجل  في العةام  لم ت .2
 م.2021

 م.2021لم تنلذ إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال تقنية المعلومات في قوء قانون المجل  في العام  .3
ء قانون المجل  في العام  لم تنلذ إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال الجودة والتطوير اإلداري في قةةةةةةةةةو  .4

 م.2021
اللرعية األربع على التوالي، وم  ثم  اللرقةةةةةيات  اختنارات  طة التحليل تاةةةةةير على نحو إ راء  ولذلك فإن خ

 استخالص نتيجة اختنار اللرقية اللرعية الرسياة الثانية.
الهندسةية في ضةوء قانون المجلس : ل  تنفر إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال اإلدارة الفرعيةالفرضةية 
 م:2021في العام 

 (.4إلثنات هذه اللرقية تم استخدام التكرارات والناب المئوية، كما هو موقح في الجدول )
 ع  واقع البرامج التدريبية لمجال اإلدارة الهندسية المنلذة بالوزارة المئوية التكرارات والناب( 4) دول 

 مامى الدورة التدريبية م
 ة التنليذدر  
 ال نعم  

 - 3 ت إعداد وتكوي  فرق العمل 1
 3 - ت االقتصاد الهندسي 2
3 PMP 3 - ت 
 3 - ت الرصد والمتابعة والتقييم 4
 - 3 ت ف  التعامل مع العميل 5
 9 6 ت المجموع الكلي لواقع البرامج التدريبية لمجال اإلدارة الهندسية المنلذة بالوزارة 6
 60 40 % النانة المئوية الكلية لواقع البرامج التدريبية لمجال اإلدارة الهندسية المنلذة بالوزارة 7

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
تنليذ إدارة التدريب لدورات تدريبية    التدريب ع   ( أن نتيجة اسةةتطالع العاملي  بإدارة4اتضةةح م  الجدول )

%( معبرة ع   60، والمبنية على قةةةوء قانون المجل ، أشةةةارت إلى أن ناةةةنة )في مجال اإلدارة الهندسةةةية
التي  يقتضةةةةةةةةةي قبول اللرقةةةةةةةةةية اللرعية   %( معبرة ع  اإل ابة بنعم. مما40اإل ابة بال، وأن ما ناةةةةةةةةةبته )

برامج تدريبية لمجال اإلدارة الهندسةية في قةوء قانون المجل  في العام  لم تنلذ إدارة التدريب ) على  نصةت 
م عالوة 2021للتشةةةةةةظي الاةةةةةةياسةةةةةةي والنلق المظلم الذي دخلته البالد خالل   ويعزي ذلك التدني  (.م2021

على  اسحة كورونا وما أعقبها م  تأثيرات مدمرة لالقتصاد الاوداني وانعكاسه الاالب على أداء مؤساات 
 المدنية وم  بينها الوزارة. الخدمة

في ضةةةةةةةةوء قانون    ج تدريبية لمجال األعمال الهندسةةةةةةةةية: ل  تنفر إدارة التدريب برامالفرعيةالفرضةةةةةةةةية  
 م:2021المجلس في العام 

 (.5إلثنات هذه اللرقية تم استخدام التكرارات والناب المئوية، كما هو موقح في الجدول )
 الهندسية المنلذة بالوزارة   البرامج التدريبية لمجال األعمال  ع  واقع المئوية التكرارات والناب( 5) دول 

 مامى الدورة التدريبية م
 در ة التنليذ 
 ال نعم  
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 3 - ت تصميم الكناري والمعابر 1
 3 - ت تخطيط المدن 2
3 AUTO CAD 3 - ت 
4 ARCH CAD 3 - ت 
 3 - ت حااب الكميات 5
 3 - ت التشييداختنارات مواد  6
 3 - ت صناعة البيوغاز 7
 3 - ت التخريط الجيولو ي 8
 3 - ت الحلر والتلجير 9
10 GOLED RATIO 3 - ت 
 30 - ت الهندسية المنلذة بالوزارة البرامج التدريبية لمجال األعمال المجموع الكلي لواقع 11
 100 - % الهندسية المنلذة بالوزارة البرامج التدريبية لمجال األعمال النانة المئوية الكلية لواقع 12

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
التدريب ع  تنليذ دورات تدريبية في مجال  نتيجة اسةةةةةةةةةةةتطالع العاملي  بإدارة  ( أن 5اتضةةةةةةةةةةةح م  الجدول )

ة ع  اإل ابة  %( معبر 100الهندسةةية، والمبنية على قةةوء قانون المجل ، أشةةارت إلى أن ناةةنة )  عمالاأل
دريب برامج تدريبية لمجال لم تنلذ إدارة الت)  على التي نصةةةةةةةةةةت يقتضةةةةةةةةةةي قبول اللرقةةةةةةةةةةية اللرعية   . ممابال

برامج التدريبية  ويعزو ذلك الرتلاع تكللة ال  .(م 2021الهندسةةية في قةةوء قانون المجل  في العام   األعمال
 الهندسية وتركيز اهتمام وزارة المالية على البرامج األقل تكللة والتي غالنًا ال تجد القبول م  المهندسي .

الفرضةةية الفرعية: ل  تنفر إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال تقنية المعلومات في ضةةوء قانون المجلس 
 استخدام التكرارات والناب المئوية.إلثنات هذه اللرقية تم  م:2021في العام 

 ع  واقع البرامج التدريبية لمجال تقنية المعلومات المنلذة بالوزارة المئوية التكرارات والناب( 6) دول 

 مامى الدورة التدريبية م
 در ة التنليذ 
 ال نعم  

 3 - ت نظم إدارة الشنكات 1
 3 - ت CCNAشنكات   2
3 GIS BASIC 3 - ت 
4 GIS ADVANCE 3 - ت 
 3 - ت قواعد البيانات 5
 3 - ت األرشلة االلكترونية 6
 18 - ت المجموع الكلي لواقع البرامج التدريبية لمجال تقنية المعلومات المنلذة بالوزارة 7
 100 - % النانة المئوية الكلية لواقع البرامج التدريبية لمجال تقنية المعلومات المنلذة بالوزارة 8

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
( أن نتيجة اسةةةةةةةةةةةتطالع العاملي  بإدارة التدريب ع  تنليذ دورات تدريبية في مجال  6اتضةةةةةةةةةةةح م  الجدول )

%( معبرة ع  اإل ابة  100تقنية المعلومات، والمبنية على قةةةةةوء قانون المجل ، أشةةةةةارت إلى أن ناةةةةةنة )
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مج تدريبية لمجال تقنية  دريب برالم تنلذ إدارة الت)  على التي نصةةت يقتضةةي قبول اللرقةةية اللرعية   بال. مما
 .(م2021في قوء قانون المجل  في العام   المعلومات 

في ضةةةةوء قانون    ج تدريبية لمجال الجودة والتطوير اإلداري الفرضةةةةية الفرعية: ل  تنفر إدارة التدريب برام
 م:2021المجلس في العام 

 (.7موقح في الجدول )إلثنات هذه اللرقية تم استخدام التكرارات والناب المئوية، كما هو 
 ع  واقع البرامج التدريبية لمجال الجودة والتطوير اإلداري المنلذة بالوزارة  المئوية التكرارات والناب( 7) دول 

 مامى الدورة التدريبية م
 در ة التنليذ 
 ال نعم  

 3 - ت المرا عة الداخلية لنظام الجودة 1
 3 - ت إدارة المخاطر 2
 3 - ت والاالمة المهنيةالصحة  3
 3 - ت إعداد دليل الاياسات واإل راءات 4
 - 3 ت منهجية الكاتزن  5
 12 3 ت المجموع الكلي لواقع البرامج التدريبية لمجال الجودة والتطوير اإلداري المنلذة بالوزارة 6
 80 20 % والتطوير اإلداري المنلذةالنانة المئوية الكلية لواقع البرامج التدريبية لمجال الجودة  7

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
( أن نتيجة اسةةتطالع العاملي  بإدارة التدريب ع  تنليذ إدارة التدريب لدورات تدريبية  7اتضةةح م  الجدول )

%(  80ناةةةةةةةنة )في مجال الجودة والتطوير اإلداري، والمبنية على قةةةةةةةوء قانون المجل ، أشةةةةةةةارت إلى أن 
يقتضةي قبول اللرقةية اللرعية   %( معبرة ع  اإل ابة بنعم. مما20معبرة ع  اإل ابة بال، وأن ما ناةبته )

لم تنلذ إدارة التدريب برامج تدريبية لمجال الجودة والتطوير اإلداري في قةةةةةةةةةةةوء قانون  )على   التي نصةةةةةةةةةةةت 
 .(م2021المجل  في العام 

الرسياةةةة    اختنار اللرقةةةيات اللرعية األربعة المنبثقة ع  اللرقةةةية اللرعية الثانيةوخالصةةةة ذلك تكون نتاسج  
هي القبول، عليه تعتبر اللرقةةةية اللرعية الثانية الرسياةةةة للدراسةةةة والتي نصةةةت على )لم تنلذ إدارة التدريب 

(، فرقةةةةةةية  م2021برامج تدريبية لمجاالت التنمية المهنية للمهندسةةةةةةي  في قةةةةةةوء قانون المجل  في العام 
م(، ويعود ذلةك إلى أن ميزانيةة التةدريب  2016تتلق مع مةا توصةةةةةةةةةةةةةةل إليةه )محمةد وفضةةةةةةةةةةةةةةيةل،  مقبولةة. وهةذا

وإلى الظروف الاياسية واالقتصادية والصحية التي مر بها    ممركزة في وزارة المالية والقوو العاملة بالوالية،
اناداد في األفق الاياسي وانعكاسه الاالب م وما أعقبها م  2018الاودان ما بعد ثورة ديامبر في العام 

 على أداء مؤساات الخدمة المدنية وم  بينها الوزارة.
الفرضةةةةية الفرعية النالنة: ال تسةةةةتخدم إدارة التدريب أسةةةةلوب التحليل الشةةةةامل لالحتياجات التدريبية في  

 ضوء قانون المجلس:
 تم تقايم هذه اللرقية إلى ثالثة فرقيات فرعية كالتالي:

ال تاتخدم إدارة التدريب تحليل عنصر التنظيم كأحد أبعاد أسلوب التحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية   .1
 .في قوء قانون المجل 
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ال تاةةةةةةةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةةةةةةةر الو يلة كأحد أبعاد أسةةةةةةةةةلوب التحليل الشةةةةةةةةةامل لالحتيا ات   .2
 .التدريبية في قوء قانون المجل 

التدريب تحليل عنصةةةةةةةةر المو ف كأحد أبعاد أسةةةةةةةةلوب التحليل الشةةةةةةةةامل لالحتيا ات  ال تاةةةةةةةةتخدم إدارة  .3
 .التدريبية في قوء قانون المجل 

على التوالي، وم  ثم    اللرعية الثالثة اللرقةةةةيات   اختنارات إ راء   ولذلك فإن خطة التحليل تاةةةةير على نحو
 .اللرقية اللرعية الرسياة الثالثة استخالص نتيجة اختنار

ال تسةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةر التنظي  بأحد أبعاد أسةةةلوب التحليل الشةةةامل الفرعية:   الفرضةةةية
 :لالحتياجات التدريبية في ضوء قانون المجلس

م  أ ل التمك  إلى الوصةةةول إلى ،  (Cross Tabsمربع كآي )  هذه اللرقةةةية تم اسةةةتخدام اختنار  إلثنات 
عنصةةةةةةةةةةةةةةر التنظيم ومتغير التزام الوزارة    متغيرات هةذه العالقةة تم إختنةةار عةدد م  العالقةات التي تربط بي   

بقواعد المهنة الواردة في قانون المجل  الهندسةةي الاةةوداني وذلك م  و هة نظر فئة المهندسةةي  باإلدارات  
 ما بالجدول التالي.العامة الهندسية الرساسية بالوزارة، ك

ية )ال تاتخدم إدارة التدريب تحليل عنصر  عالقات اللرقللتحقق م    (Cross Tabsمربع كآي )اختنار نتاسج ( 8)  دول
 ملردة( 50التنظيم كأحد أبعاد أسلوب التحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء قانون المجل ( )حجم العينة 

 النتيجة ماتوو المعنوية  در ة الحرية  قيمة مربع كآي  العنصر م
 قبول 0.000 12 43.361 الرؤية  1
 قبول 0.041 12 21.695 الرسالة  2
 قبول 0.034 12 22.312 األهداف  3
 قبول 0.041 12 21.662 التخطيط اإلستراتيجي  4
 رفض 0.061 16 25.543 النظام اإلداري  5
 رفض 0.063 12 20.216 إستراتيجية الجودة  6
 قبول 0.004 16 35.201 خصاسص الموارد النشرية  7
 قبول 0.002 12 31.218 دعم القيادة العليا  8

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
( فإنه  0.05أقل م  )  اللرعية  ( أن قيمة ماةةةتوو المعنوية ألغلب عالقات اللرقةةةية8)الجدول   اتضةةةح م 

صةةةةةةةةةةحيحة، وبما أن غالبية   للرقةةةةةةةةةةية البدتلة. وبالتالي تكون ا)فرقةةةةةةةةةةية الدراسةةةةةةةةةةة( ترفض فرقةةةةةةةةةةية العدم
االختنارات اإلحصةةةاسية أثبتت و ود ارتناطات معنوية أو عالقات معنوية بي  معظم عالقات اللرقةةةية مما 

صةةةحيحة.  لك تكون فرقةةةية الدراسةةةة غير  معنوية بي  متغيرات اللرقةةةية اللرعية وبذ تدل على و ود عالقة  
تاةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةر التنظيم كأحد أبعاد أسةةةلوب التحليل الشةةةامل لالحتيا ات التدريبية  أي 

تحليل  ويعود ذلك إلى أن    .م(2022،  عبد الحميد ) لق مع%. وهذا تت75بناةةةةةنة   في قةةةةةوء قانون المجل 
تحليل العناصةةر  لتدريبية اللعلية لللئات الماةةتهدفة م  خالل ياةةهم في تحدتد االحتيا ات اعنصةةر التنظيم  

 والتي غالنًا ما تكون متوافقة مع قانون المجل .  المدروسة
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الفرضةةية الفرعية: ال تسةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةر الموظف بأحد أبعاد أسةةلوب التحليل الشةةامل  
هة نظر فئة المهندسةةةةةةةةةي   هذه اللرقةةةةةةةةةية م  و إلثنات   لالحتياجات التدريبية في ضةةةةةةوء قانون المجلس:

 ، وكما تلي:(One- Sample T Testتم استخدام اختنار ) باإلدارات الهندسية
 للتحقق م  تحليل عنصر المو ف في قوء قانون المجل   T( نتاسج اختنار 9 دول )

 المتغير  م
المتوسط 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

T 
 المحاوبة

T 
 الجدولية 

DF 
 در ات الحرية 

Sig* 
 ماتوو الداللة 

 0.000 49 1.9719 14.116 0.575 4.15 عنصر المو ف  1
 0.000 49 1.9719 14.823 0.599 4.26 قواعد الالوك المهني 2
 0.000 49 1.9719 16.524 0.539 4.26 مجاالت الالوك المهني 3
 0.000 49 1.9719 4.208 1.118 3.67 حماية مهنة الهندسة 4
 0.000 49 1.9719 17.542 0.569 4.41 التزامات المهندس  5

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
تحليل عنصةر المو ف بأبعاده األربعة كأحد أبعاد أسةلوب لم إدارة التدريب اسةتخد ا (،9)  الجدول  م   ضةحات

( المحاةةةةةةةةةوبة  T)  أن قيمالتحليل الشةةةةةةةةةامل لالحتيا ات التدريبية في قةةةةةةةةةوء قانون المجل ، حيث اتضةةةةةةةةةح  
وعليه ترفض اللرقةةةةةةةية    .(1.9719الجدولية ) (T)قيمة   ( و ميعها أكبر م 0.000بماةةةةةةةتويات معنوية )

تاةةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةةر المو ف : )ت علىنصةةةةمية وبالتالي تقبل اللرقةةةةية البدتلة التي العد 
وهذا تتلق مع نتيجة    (.وء قانون المجل كأحد أبعاد أسةةةةلوب التحليل الشةةةةامل لالحتيا ات التدريبية في قةةةة

تحليل عنصةةةر المو ف ياةةةهم في تحدتد االحتيا ات التدريبية  ويعود ذلك إلى أن  (،  م 2022عبد الحميد،  )
اللعلية للمهندسةةةةةةي  م  خالل تحليل در ة التزام المهندسةةةةةةي  بقواعد وآداب ممارسةةةةةةة مهنة الهندسةةةةةةة الواردة 

 في مجملها مرتلعة.بقانون والسحة المجل ، والتي تكون 
الفرضةةةية الفرعية: ال تسةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةر الوظيفة بأحد أبعاد أسةةةلوب التحليل الشةةةامل 

 لالحتياجات التدريبية في ضوء قانون المجلس:
اسةتخدام  إلثنات هذه اللرقةية م  و هة نظر فئة المهندسةي  باإلدارات العامة الهندسةية الرساسةية بالوزارة تم  

 ، وكما تلي:(Independent Samples Test ،One Way ANOVAاختناري )
، الخبرة  العلمي  العلمي، المؤهل المهني، التخصةةةةةةةةص  ي )المؤهل  لتحليل عنصةةةةةةةةر الو يلة  المتوسةةةةةةةةطات الحاةةةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية  ( 10 دول ) 
 في قوء قانون المجل   ( العملية

المتوسط  ت المتغير 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  ت المتغير 
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

المؤهل  
 العلمي

 1.294 3.72 46 بكالوريوس الشرف

التخصص  
العلمي 
في  
 الهندسة

 0.452 4.75 12 مدنية
 0.674 4.50 12 كهرباء  1.500 3.75 4 ما اتير 

المؤهل  
 المهني

 0.949 3.30 10 ميكانيكا  1.172 3.87 47 مهندس خريج 
 0.000 3.00 3 مااحة 0.577 1.33 3 مهندس أخصاسي

الخبرة 
 العملية

  10أقل م   
 سنوات

 1.155 3.33 3 معمار  0.980 3.96 27

 1.893 2.25 4 كيمياسية  1.640 3.37 19 سنة  15  – 10
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 0.577 1.50 4 نلط  0.000 4.00 2 سنة  20  – 15
 0.000 4.00 2 تعدت   2.121 3.50 2 سنة فأكثر 20

 م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية،  

في  لتحليل عنصةةةةةةةر الو يلة )المؤهل العلمي  المتوسةةةةةةةطات الحاةةةةةةةابية  أن أعلى  (10)اتضةةةةةةةح م  الجدول 
انت  ك  ،، الخبرة العملية( في قةةوء قانون المجل في الهندسةةة ، المؤهل المهني، التخصةةص العلميالهندسةةة

الذت  مؤهلهم العلمي في الهندسةةةةةةةة ما اةةةةةةةتير، والذت  فئة تاةةةةةةةجيلهم بالمجل  مهندس خريج،  للمهندسةةةةةةةي   
، ولمعرفة ة(سةةن  20  –  15ما بي  ) ، والذت  تتراوح خبرتهم العملية  تخصةةصةةهم العلمي هندسةةة مدنيةوالذت
  ي ار ، تم إ راء اختنفي قةةةةةةةةوء قانون المجل  لة بعناصةةةةةةةةره األربعة المدروسةةةةةةةةةتحليل عنصةةةةةةةةر الو يلة دال
(Independent Samples Test ،One Way ANOVA في )كما بالجدول التالي. الوزارة 

)المؤهل    تحليل عنصةةةةةةةةةةةةةةر الو يلةلمعرفة داللة    ( Independent Samples Test ،One Way ANOVA)   اختناري   نتاسج تحليل  ( 11 دول ) 
 العلمي، المؤهل المهني، التخصص العلمي، الخبرة العملية( في قوء قانون المجل 

 النتيجة ماتوو الداللة  المحاوبة Fقيمة  االختنار اإلحصاسي المتغير 
 رفض Independent Samples Test 0.289 0.593 المؤهل العلمي
 رفض Independent Samples Test 1.185 0.282 المؤهل المهني

 قبول One Way ANOVA 10.454 0.000 تخصص العلميال
 رفض One Way ANOVA 0.826 0.486 الخبرة العملية

 م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية،  

)المؤهل العلمي،  تحليل عنصةةةةةر الو يلةل ( اإلحصةةةةةاسية المحاةةةةةوبةFأن قيمة )  (11)  تتضةةةةةح م  الجدول
مما   (0.05دالة إحصةةةةاسيًا عند ماةةةةتوو )  لياةةةةت  المؤهل المهني، الخبرة العملية( في قةةةةوء قانون المجل 

المؤهل ال تاةةةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةةةر الو يلة )يعني قبول اللرقةةةةةية اللرعية التي نصةةةةةت على  
تحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء ( كأحد أبعاد أسلوب الالعلمي، المؤهل المهني، الخبرة العملية

)التخصةةةةةةةص   تحليل عنصةةةةةةةر الو يلةل( اإلحصةةةةةةةاسية المحاةةةةةةةوبة  Fتتضةةةةةةةح أن قيمة )كما  .قانون المجل 
قبول اللرقةةةةية اللرعية    يعنيمما  ،  (0.05عند ماةةةةتوو )العلمي( في قةةةةوء قانون المجل  دالة إحصةةةةاسيًا  

( كأحد أبعاد أسةةةةلوب التخصةةةةص العلميتاةةةةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةةةةر الو يلة )التي نصةةةةت على  
المهندسةةةةةةي  الذت   وكانت اللروق لصةةةةةةالح   التحليل الشةةةةةةامل لالحتيا ات التدريبية في قةةةةةةوء قانون المجل 

وإ مااًل    .(10ابي األعلى بالجدول رقم )استنادًا على نتيجة المتوسط الحا  تخصصهم العلمي هندسة مدنية
ال تاةتخدم إدارة التدريب تحليل عنصةر الو يلة كأحد أبعاد تتضةح قبول اللرقةية اللرعية التي نصةت على  

 أسلوب التحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء قانون المجل .
المنبثقة ع  اللرقةةةية اللرعية الثالثة الرسياةةةة  وخالصةةةة ذلك تكون نتاسج اختنار اللرقةةةيات اللرعية الثالثة  

ال  هي رفض فرقةةةةةةةية العدم، عليه تعتبر اللرقةةةةةةةية اللرعية الثالثة الرسياةةةةةةةة للدراسةةةةةةةة والتي نصةةةةةةةت على ) 
(، فرقية غير  تاتخدم إدارة التدريب أسلوب التحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء قانون المجل 

لتدريب تاةةتخدم أسةةلوب التحليل الشةةامل لالحتيا ات التدريبية في قةةوء قانون  إدارة امقبولة، مما تؤكد أن )
، ويعود ذلك إلى أن إدارة التدريب م(2015ويختلف مع )إبراهيم،    م(2021)محمد،  وتتلق    (. وهذاالمجل 
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ي أحدها  التبالوزارة تعتمد على أسةةةةلوب التحليل الشةةةةامل لالحتيا ات التدريبية لكافة فئات العاملي  بالوزارة و 
 .مارس مهنة الهندسة وفق ما ورد بقانون والسحة المجل  وتكون ملتزمة بذلكوالتي تفئة المهندسي  

الفرضةةية الفرعية الرابعة: ال تسةةتخدم إدارة التدريب أسةةلوب ربط المسةةار التدريبي بالمسةةار الوظيفي في  
 ضوء قانون المجلس:

نظر فئتي عينة الدراسةةةة م  العاملي  بإدارة التدريب والمهندسةةةي  باإلدارات   إلثنات هذه اللرقةةةية م  و هة
العامة الهندسةةةةةية الرساسةةةةةية بالوزارة تم اسةةةةةتخدام التكرارات والناةةةةةب المئوية ونموذج االنحدار المتعدد، وكما 

 تلي:
ر التدريبي بالماار الو يلي في  ع  واقع استخدام إدارة التدريب أسلوب ربط الماا المئوية التكرارات والناب( 12) دول 

 قوء قانون المجل  م  و هة نظر العاملي  بإدارة التدريب

 العنارة  م
 ستخدام در ة اال 
 ال نعم  

 3 - ت تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على الهيكل التنظيمي والو يلي للوزارة 1
 3 - ت المهنية للمهندسي  بناًء على دليل الوصف الو يلي للوزارةتتم تحدتد احتيا ات التنمية  2

3 
تتم تحةةدتةةد احتيةةا ةةات التنميةةة المهنيةةة للمهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةي  بنةةاًء على متطلنةةات الةةدر ةةة الو يفيةةة 

 للمهندس
 3 - ت

4 
تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةي  بناًء على منهجية ربط الماةةةةةةةةةةار التدريبي 

 الو يلي للمهندسبالماار 
 3 - ت

 12 - ت استخدام أسلوب ربط الماار التدريبي بالماار الو يليالمجموع الكلي لواقع  5
 100 - % استخدام أسلوب ربط الماار التدريبي بالماار الو يليالنانة المئوية الكلية لواقع  6

 .م, دنقال2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
أن نتيجة استطالع العاملي  بإدارة التدريب ع  واقع استخدام أسلوب ربط الماار (  12اتضح م  الجدول )

%( معبرة ع   100التدريبي بالماةةار الو يلي، والمبنية على قةةوء قانون المجل ، أشةةارت إلى أن ناةةنة )
ط ال تاةةةتخدم إدارة التدريب أسةةةلوب رب)  يقتضةةةي قبول اللرقةةةية اللرعية والتي نصةةةت على اإل ابة بال. مما

 .(الماار التدريبي بالماار الو يلي في قوء قانون المجل 
واقع استخدام إدارة التدريب أسلوب ربط الماار التدريبي بالماار الو يلي في  لبيان  متعدداالنحدار الموذج ن( 13 دول )

 قوء قانون المجل  م  و هة نظر المهندسي  باإلدارات العامة الهندسية
 B (T)  (T) *Sig (R) (2R) (F) (F) *Sig الماتقل اللرعي المتغير

 0.000 7.650 1.824 الثابت 

0.025 0.003 0.063 0.939 
 0.886 0.144- 0.013- الدر ة الو يفية للمهندس
المامى الو يلي 

 للمهندس 
0.024 0.320 0.750 

 م، دنقال. 2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
أن هذا النموذج ال تتمتع بالصةةةةةةةالحية الختنار العالقة بي  الماةةةةةةةاري  الو يلي    (13تتضةةةةةةةح م  الجدول )

( مما يعني  0.05( وهي أكبر م  )0.939( بماةةةةةةتوي معنوية )F( )0.063والتدريبي، حيث بلغت قيمة )
د (؛ ويتضةح أيضةًا أن معامل التحدتالماةار التدريبيهذا النموذج غير صةالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع )أن 



Excellence Journal for Community & Humanity Sciences, Volume 3, Issue 1, Oct 2022- ISSN 1858-9456  

 

 
30 

(2R( بلغ )وهذا يعني أن  030.0 )ى  %( م  التنات  الحاصةةةةل عل 0.3يلاةةةةر ما مقداره )  الماةةةةار الو يلي
( تعود إلى متغيرات أخرو لم تك   %99.7وهي قوة تلاةةةةةيرية قةةةةةعيلة  دًا، وأن ناةةةةةنة )  الماةةةةةار التدريبي

إدارة التدريب أسةةةلوب ال تاةةةتخدم    :على  اللرعية والتي نصةةةت موقةةةع الدراسةةةة، مما يقتضةةةي قبول اللرقةةةية  
م(،  2021، عبد المجيد مع ) واختللت  .ربط الماةةةةةةار التدريبي بالماةةةةةةار الو يلي في قةةةةةةوء قانون المجل 

 ويعود ذلك إلى أن العاملي  بإدارة التدريب لي  لدتهم معلومات كافية ع  استخدام هذا األسلوب.
بثقة ع  اللرقةةةةةةةةية الرسياةةةةةةةةة هي قبول وخالصةةةةةةةةة ذلك تكون نتاسج اختنار اللرقةةةةةةةةيات اللرعية األربعة المن

ال تتم تخطيط برامج التنمية المهنية  فرقية العدم، عليه تعتبر اللرقية الرسياة للدراسة والتي نصت على )
م(، ويعود 2016محمد وفضةةيل، )و فرقةةية مقبولة. واتاةةقت   (للمهندسةةي  في قةةوء قانون المجل  بالوزارة

، وتةةدني در ةةة وعي القيةةادة العليةةا ألهميةةة التةةدريةةب، وعةةدم اعتمةةاد  ذلةةك إلى مركزيةةة التةةدريةةب بوزارة المةةاليةةة
وصف وتصنيف و يلي لو اسف المهندسي ، وأن الماارات الو يفية للمهندسي  ال ترتنط ببرامج التدريب، 

 .مما تعيق كثيرًا عمل إدارة التدريب بالوزارة والذي ال تتوافق مع ما ورد بقانون والسحة المجل 
 :خاتمة

هدفت هذه الدراسةةةةةةة إلى تقصةةةةةةي واقع تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةةي  في قةةةةةةوء قانون   
م  و هةة نظر   وزارة البنى التحتيةة والتنميةة العمرانيةة بةالواليةة الشةةةةةةةةةةةةةةمةاليةةالمجل  الهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي الاةةةةةةةةةةةةةةوداني ب

 :تاليةوالمقترحات الالنتاسج والتوصيات  إلى)المهندسي ، العاملي  بإدارة التدريب(. وتوصلت 
 النتائج:

تشةةةةةةةةةةمل عملية تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةي  مجموعة م  العمليات المتتالية، تبدأ بتحدتد   .1
التنمية المهنية، ثم تحدتد االحتيا ات المهنية للمهندسةةةةي ، ثم تصةةةةميم  وصةةةةياغة أهداف واسةةةةتراتيجيات  

 البرامج التدريبية المالسمة لتلبية االحتيا ات المهنية للمهندسي ، ثم تنتهي بإعداد خطة العمل. 
تمثل مرحلة وعملية تحدتد االحتيا ات التدريبية أهم العناصةةةةةةةةةةةةر الرسياةةةةةةةةةةةةية في فعالية التخطيط لبرامج   .2

 المهنية وفي نجاح العملية التدريبية ككل بالمؤساات الخدمية )وم  بينها الوزارة(.التنمية 
تطةابقةت و هةات نظر فئتي عينةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة )المهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي  والعةاملي  بةالتةدريةب( تجةاه تحةدتةد أهةداف   .3

 واستراتيجيات برامج التنمية المهنية الحالية بناًء على رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الوزارة.
ال تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسي  بناًء على تشخيص وتحليل الوقع الراه   تضح أنه  ا .4

 .للمهندسي  وفجوة األداء للوزارة، نتاسج تقييم األداء العام للوزارة، ونتاسج تقييم األداء المهني
سج التغةذيةة العكاةةةةةةةةةةةةةةيةة م   ال تتم تحةدتةد احتيةا ةات التنميةة المهنيةة للمهنةدسةةةةةةةةةةةةةةي  بنةاًء على نتةاتبي  أنةه  .5

 المتعاملي ، ونتاسج اللقاءات واال تماعات مع المهندسي .
ال تتم تحدتد احتيا ات التنمية المهنية للمهندسةةةةي  بناًء على منهجية ربط الماةةةةار التدريبي  اتضةةةةح أنه  .6

 للمهندس.بالماار الو يلي للمهندس، دليل الوصف الو يلي للوزارة، ومتطلنات الدر ة الو يفية 
 ال تمارس تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسي  في قوء قانون المجل . اتضح أن إدارة التدريب  .7
اتضةةةةةةةةةةةةح أن إدارة التدريب لم تنلذ برامج تدريبية لمجاالت التنمية المهنية )اإلدارة الهندسةةةةةةةةةةةةية، األعمال   .8

 .م2021ون المجل  في العام الهندسية، تقنية المعلومات، الجودة والتطوير اإلداري( في قوء قان
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م ونلةذت ثالثةة  2021إن إدارة التةدريةب لم تنلةذ معظم الةدورات التةدريبيةة قةةةةةةةةةةةةةةم  خطةة التةدريةب للعةام   .9
 دورات تدريبية فقط تمثلت في إعداد وتكوي  فرق العمل، ف  التعامل مع العميل ومنهجية الكاتزن.

عنصةةةر التنظيم،  أسةةةلوب التحليل الشةةةامل لالحتيا ات التدريبية )تحليل    ارة التدريب تاةةةتخدمإد   بي  أنت .10
 .( في قوء قانون المجل تحليل عنصر المو ف، تحليل عنصر الو يلة )التخصص العلمي(

اتضةةةةةح أن إدارة التدريب ال تاةةةةةتخدم تحليل عنصةةةةةر الو يلة )المؤهل العلمي، المؤهل المهني، الخبرة   .11
 .لتحليل الشامل لالحتيا ات التدريبية في قوء قانون المجل العملية( كأحد أبعاد أسلوب ا

تحليل عنصةةةةةةر المو ف في تحدتد االحتيا ات التدريبية اللعلية للمهندسةةةةةةي  م  خالل تحليل    ياةةةةةةاهم .12
 .در ة التزام المهندسي  بقواعد وآداب ممارسة مهنة الهندسة الواردة بقانون والسحة المجل 

  لماةةار الو يلي مقاسةةًا بالدر ة الو يفية والماةةمى الو يليبي  ا  سياً إحصةةا ةدال لم تتحقق و ود عالقة .13
مما ياتدعي اهتمام الوزارة    .وزارةبال  قوء قانون المجل   في  الماار التدريبي مقاسًا بالدورات التدريبيةو 

 الماار التدريبي بالماار الو يلي للمهندسي .باستخدام أسلوب ربط 
 التوصيات:

قانون والسحة المجل  الهندسةةةةةةي الاةةةةةةوداني   ووحداتها التنظيمية الرساسةةةةةةية بتطبيق  الوزارة  التزامورة  قةةةةةةر  .1
 .والتي م  شأنها تعزيز قيم الخدمة المدنية، واالرتقاء بماتوي  ودة الخدمة المقدمة للمتعاملي 

غة  الوزارة تطبيق مراحل عملية تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسةةةةةةةةةةةةي  )تحدتد وصةةةةةةةةةةةةيا   علىتتعي    .2
أهةداف واسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةات التنميةة المهنيةة، تحةدتةد االحتيةا ةات المهنيةة، تصةةةةةةةةةةةةةةميم البرامج التةدريبيةة وفقةًا 

 لالحتيا ات المهنية، إعداد خطة التدريب(، ألنها تعتبر عنصرًا حاسمًا لتحاي  األداء والمخر ات.
مجل  قةانون ال  تتعي  على إدارة التةدريةب بةالوزارة عمةل نةدوات ومحةاقةةةةةةةةةةةةةةرات وورش عمةل ترتكز على .3

 .مزاولة العمل الهندسي ، والسحة مراقنةة ممارسة مهنة الهندسة، السحالهندسي الاوداني
تتحتم على إدارة التدريب واإلدارات العامة الهندسةةةةةةةةةةية بالوزارة، االعتماد على التخطيط كمنهجية علمية   .4

 .على قوء قانون المجل  للمهندسي وعملية عند إعداد وتصميم وتنليذ برامج التنمية المهنية 
على إدارة التدريب أن يشةةةةةةةةةمل التخطيط لبرامج التنمية المهنية  ميع مجاالت عمل المهندسةةةةةةةةةي  والتي  .5

 .تتمثل في مجاالت )اإلدارة الهندسية، األعمال الهندسية، تقنية المعلومات، الجودة والتطوير اإلداري(
ات التنمية المهنية للمهندسةةةي  بناًء على التشةةةخيص والتحليل  أن تقوم اإلدارات الهندسةةةية بتحدتد احتيا  .6

 الدقيق للوقع الراه ، ونتاسج تقييم األداء العام للوزارة، ونتاسج تقييم األداء المهني للمهندسي .
أن تعتمد إدارة التدريب أسةةةةةةلوب ربط الماةةةةةةار التدريبي بالماةةةةةةار الو يلي كأحد األسةةةةةةاليب الحدتثة في  .7

 التدريبية للمهندسي  في الوزارة. تحدتد االحتيا ات 
أن تأكد الوزارة على إشةةةةةةةةةةةراك المهندسةةةةةةةةةةةي  في التخطيط لبرامج التنمية المهنية، واالسةةةةةةةةةةةتلادة م  نتاسج   .8

  ، وخاصة عند تحدتد االحتيا ات التدريبية وإعداد خطة التدريب.التغذية العكاية م  المتعاملي 
اسل علمية حدتثة عند قياس وتقييم وتقويم األثر  قةةةةةةةةةرورة أن تعتمد إدارة التدريب على أسةةةةةةةةةاليب ووسةةةةةةةةة .9

 والعاسد م  برامج التنمية المهنية للمهندسي  م  أ ل التخطيط المهني في األ ل القصير والطويل.
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عنةد اختيةار المةدربي ، ومراكز التةدريةب، تتحتم على إدارة التةدريةب، االعتمةاد على معةاتير علميةة حةدتثةة  .10
 حقاسب التدريبية الماتخدمة في برامج التنمية المهنية للمهندسي .وبالمثل عند تصميم وإعداد ال

 المقترحات: 

اعتماد الوزارة على النتاسج التي تم التوصةةةةةةةةل إليها كعامل أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي في تعميق الوعي بأهمية التخطيط   .1
 المخر ات.لبرامج التنمية المهنية في قوء قانون المجل  وتلعيله لما لهما م  أهمية في تحاي  

في قةةةةةةوء طبيعة وأغراض الدراسةةةةةةة ونتاسج التحليل ودالالتها، تقدم الدراسةةةةةةة منهجية مقترحة باسةةةةةةتخدام   .2
 أسلوب ربط الماار التدريبي بالماار الو يلي عند تحدتد االحتيا ات التدريبية للمهندسي  بالوزارة:

ريبي بالماار الو يلي عند تحدتد االحتيا ات ( توقح المنهجية المقترحة باستخدام أسلوب ربط الماار التد14 دول )
 بالوزارة التدريبية للمهندسي  في قوء قانون المجل 

 الماار الو يلي وفق الدر ات الو يفية  الماار التدريبي
مجاالت التنمية 

 المهنية 
 القطاع 1 2 3 4 5 7 8 9 مامى البرنامج التدريبي 

 الحوكمة واإلدارة. 1

 * * * *      اإلستراتيجي. التخطيط 1
 * * * *      . إدارة الموارد النشرية2
 * * * *      . إدارة الموارد المالية3
 * * * *      واإلدارة . القيادة4
 * * * *      واللواسح والقواني  . النظم5

 اإلدارة الهندسية . 2

     * * *   . إدارة المشروعات الهندسية1
     * * *   االقتصاد الهندسي .2
العمةةةةةةةل  .3 الهنةةةةةةةدسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةة   فرق 

 المحترفة
  * * *     

     * * *   الصحة والاالمة المهنية .4
     * * *   التقارير الهندسية االحترافية .5

 األعمال الهندسية. 3

        * * . إدارة التصميم1
        * * . إدارة الصيانة2
        * * التشييد. إدارة 3
        * * . أخالقيات مهنة الهندسة4
الةهةنةةةةةةةدسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةة  5 الةخةةةةةةةدمةةةةةةةات   .

 االستشارية
    * * * * * 

 تقنية المعلومات . 4
       * * * . نظم المعلومات الجغرافية1
       * * * . نظم إدارة الشنكات 2
       * * * . قواعد البيانات 3

والتطوير الجودة . 5
 اإلداري 

 * * * * *     . نظم إدارة الجودة والتميز1
 * * * * *     . الهياكل التنظيمية والو يفية2
      * * * * تخطيط برامج التنمية المهنية. 3

 م، دنقال.2022المصدر: الدراسة الميدانية، 
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 قائمة المراجع:
 العربية: المراجع: أوالً 

 الكتب:
)منهج نظري ودليل علمي(، دار قرطنة،   م، موسوعة العلم والل  في التعليم والتدريب2006عبد الحميد،  الشامي، رفعت  .1

 الرياض، الاعودية.
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