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الثار المتوقعة لنضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على
قطاع التدريبدراسة لراء مسئولي التدريب في القطاعين العام والخاص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الثار المتوقعة لنضمام المملكة العربية السعودية
لعضو ية منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب ح يث حددت ت ساؤلتها
بدرا سة أ هم المهارات المطلو بة لمديري منشآت التدر يب ال سعودية،و ما هي
الثار اليجاب ية وال سلبية المتو قعة لنضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة
العالم ية على قطاع التدر يب من وج هة ن ظر القائم ين على مؤ سسات التدر يب
في الممل كة،و هل تو جد فروق ذات دللة إح صائية لراء إفراد الع ينة ن حو أ هم
المهارات المطلو بة لمديري منشآت التدر يب ال سعودية تعزى إلى الختلف في
خ صائصهم الشخ صية  .وللجا بة عن هذه ال تساؤلت تم مراج عة الدرا سات
ال سابقة و الدبيات ذات الع لقة ح يث ا عتمد عل يها باختيار الم نهج الم ستخدم
والذي كان المنهج الوصفي بحيث تم تصميم استبانة أعدت لهذا الغرض  ،وطبقت
على المسئولين عن نشاط التدريب بالقطاع الهلي والقطاع الحكومي من خلل
عينة عشوائ ية  .و قد تو صلت الدرا سة إلى ب عض النتائج م نها  .1 .:أن متو سط
مجتمع الدراسة يهتمون بضرورة توفر مهارات لمديري منشآت التدريب السعودية
حال النضمام لمنظ مة التجارة العالم ية م ثل إجادة ا ستخدامات الحا سب
اللي،اللغة النجليزية ،وامتلك المهارات السلوكية في التعامل الدولي و تقنيات
التدريب الدولية الحديثة ،والمشاركة في النقاش والحوارات القليمية ،والتخطيط
والمتابعة لنشطة التدريب الدولية وغيرها من المهارات . .2 .أن متوسط اتجاهات
المبحوث ين يرون الع دي د من الثار اليجاب ية لنضمام الممل كة لمنظ مة التجارة
العالمية على قطاع التدريب مثل تطوير أساليب التدريب الحالية ،ونقل المهارات
وال خبرات الج نبية لمنشآت التدر يب ،وتح ديث تجهيزات التدر يب وتطوير ها،
والم ساهمة في ن هضة صناعة التدر يب ،وا لستعانة بمدرب ين و خبراء أك ثر كفاءة
،ون حو ذل ك من الثار اليجاب ية  .3 .أن متو سط اتجاهات المبحوث ين يرون ب عض
الثار السلبية لنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع التدريب مثل
خروج الع دي د من منشآت التدر يب ال صغيرة من ال سوق ،ومنا فسة منشآت
التدريب الجنبية للمنشآت الوطنية ،وزيادة حدة المنافسة بين المنشآت التدريبية
الوط نية ،والتأث ير على اتجاه المتدرب ال سعودي بان يتو جه إلى منشآت التدر يب
العالم ية ،وانخفاض ح جم الرباح المحق قة إضا فة إلى صعوبة ا ستخدام الل غة
الجنبية على المتدربين ،وانكماش حجم نشاط التدريب على المهارات التقليدية .
 .4أن المنظمات التي يتوفر فيها عدد كبير من المتدربين يميلون إلى تأييد الحاجة
إلى المهارات في ظل النضمام لمنظ مة التجارة العالم ية .5 .عدم وجود ع لقة
ب ين مجال نشاط المنشاة وعدد البرا مج وب ين رؤ ية أفراد الع ينة حول تو فر
المهارات المطلو بة لمديري التدر يب .6 .عدم وجود ع لقة ب ين عدد العامل ين
والبرا مج والمتدرب ين وب ين التجاه ن حو الثار اليجاب ية لنضمام الممل كة لعضو ية
منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب  .7 .تبين أن اختلف نوع النشاط
التدريبي يؤثر على توجه المنظمات نحو الثار اليجابية لنضمام المملكة لعضوية
منظمة التجارة العالمية على قطاع التدريب .8 .كلما قلoت ممارسة العاملين في
المنظ مة للنشاط التدر يبي يزداد التأي يد لوجود آثار سلبية لنضمام الممل كة
لعضوية منظمة التجارة العالمية على قطاع التدريب  .9 .ل توجد علقة بين مجال
نشاط المنشأة أو عدد البرا مج أو عدد المتدرب ين وب ين التجاه ن حو الثار ال سلبية
لنضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب  .10تبين
عدم وجود اختلف ذو دللة إح صائية لدى المبحوث ين يqعزى إلى نو عية القطاع

ويؤثر على المهارات المطلوبة أو الثار اليجابية على التدريب من خلل النضمام
إلى منظمة التجارة العالمية .11 .أشارت البيانات إلى أن العاملين بالقطاع العام
والهلي يختلفون في اتجاهات هم ن حو الثار ال سلبية لنضمام الممل كة لعضو ية
منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب .12 .أشارت البيانات إلى أن اختلف
ال شكل الداري للمنظ مة المدرو سة ل يؤ ثر في وجهات ن ظر العامل ين بالتدر يب
حول اثر انضمام منظمة التجارة العالمية على قطاع التدريب .13 .أشارت البيانات
إلى أن اختلف سنوات ال خبرة في المنظمات المتخ صصة بالتدر يب ل يؤ ثر على
الختلف في المهارات المطلو بة لمديري التدر يب ،ك ما ل يؤدي إلى آثار سلبية
لنضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب .14 .تبين
أن التجاه ن حو الثار اليجاب ية لنضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة العالم ية
على قطاع التدر يب يختلف باختلف سنوات ال خبرة في التدر يب .15 .أشارت
البيانات إلى أن ال صفات الدار ية للعامل ين ل تؤ ثر على التجاه ن حو المهارات
المطلوبة لمديري التدريب .16 .أشارت البيانات إلى أن التجاه نحو الثار اليجابية
وال سلبية لنضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة العالم ية على قطاع التدر يب
يختلف ب ين الملك و المدير ين والموظف ين .17 .تبين عدم وجود اختلف ذو دللة
إح صائية لدى المبحوث ين ن ـحو أ ثر انضمام الممل كة لعضو ية منظ مة التجارة
العالمية على التدريب عائدsا إلى الختلف في المؤهل التعليمي للمستجيبين،أو
اختلف اللغات المستخدمة في التدريب .وقد خلصت هذه الدارسة إلى عدد من
التو صيات من أبرز ها ما يلي  • .:تحل يل الدور المطلوب من الجهات المع نية
بتفع يل التدر يب في الممل كة العرب ية ال سعودية و علقته بالنضمام لمنظ مة
التجارة العالم ية • .الع مل على تفع يل دور التدر يب الم ستمر للمدرب ين
ال سعوديين ب شكل يف سح ل هم المجال للمشار كة في التغيرات الحدي ثة في
التدر يب في الممل كة وخ صوصا في ظل النضمام لمنظ مة التجارة العالم ية• .
ضرورة ر بط برامج التدر يب بالجهاز التخط يطي للقطاع التعل يمي و الجهاز الداري
في الدولة  • .بناء قاعدة بيانات وط نية يم كن ا لستفادة م نها في التخط يط
للتدر يب • هناك حا جة ما سة لتطو ير مدراء التدر يب ب شكل يف سح ل هم المجال
لف هم المتغيرات الحدي ثة في قطاع التدر يب من خلل إنشاء مرا كز متخ صصة
لتدر يب العامل ين في جم يع القطاعات • .هناك حا جة ما سة لتفع يل دور الجهات
الكاديم ية في تطو ير البرا مج ذات ال بعد الف ني والتأهيلي في مرا كز التدر يب
المختل فة وذلك لزيادة كفاءة المنظمات المع نية بالتدر يب وربط ها ض من خ طة
وط نية لتطو ير هذه المنظمات • .الع مل على إعداد خ طة إ ستراتيجية بعيدة
و قصيرة المدى للتدر يب على م ستوى الفراد والمنظمات ل يتم ت سخيرها في
إعداد منظمات المملكة للدخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

English
The aim of this study was to investigate the expected effects of the accession of the
Kingdom of Saudi Arabia to the World Trade Organization (WTO) on the training
sector. Using the descriptive approach a questionnaire was designed and applied on
officials in both the private and the governmental sectors by means of a random
sample. The most important findings that reached by the study were that the
population of the study are concerned about skills to be provided to the managers of
the Saudi training institutions during the accession of the Kingdom to WTO. They
consider that there are positive and negative effects on the training sector of Saudi
Arabia in the after accession economy. With respect to the effect of difference in the
personal and functional qualities, it has been revealed that the organizations having
a large number of employees tend to support the need for new training skills under
the Saudi new training environment. It has also been shown that there is no
correlation between the establishment activity and the perception of the sample
subjects about the required skills of the training managers, as well as no correlation
between the number of programs and the perception of the sample subjects about
the required skills of the training managers. Also, there was no correlation between
the number of employees, the number of programs, or the number of trainees and
between the attitude towards the positive effects on the training sector as a result of
the accession of Saudi Arabia to the WTO. On the other hand, it has been found that
the difference in the type of training activity affects the organizations with respect to
having positive effects from the accession to the WTO. The fewer the number of the
employees in the institution engaged in the training activity, the more the support to
negative effects of accession on the training sector. There was also no correlation
between the field of activity of the institution, the number of programs or the
number of trainees and between the attitudes towards to the negative effects. There
is no statistically significant difference among the subjects towards the required
skills or the positive effects on training due to the accession to be attributed to the
difference in the sector, while the employees differed in their attitudes towards the
negative effects of the accession on the training sector according to the type of
training. The difference in the administrative pattern or years of experience in
training of the studied organization did not affect the points of view of the training
personnel about the effect of accession on the training sector. The data indicated that
the administrative qualities of the training personnel do not affect the attitudes on
the required skills of the training managers. But they may differ in the attitude
towards the positive and also negative effects on the training sector of the accession
of Saudi Arabia. It has also been shown that there is statistically significant
difference between the study subjects towards the effect of the accession on training
which can be attributed to the difference in academic background of the respondents
and the languages used in training. The study recommended that more studies to be
conducted in this field and an attempt to articulate the role of the Saudi trainers on a
continuous basis in a manner which will allow them to participate in the new
changes in the training sector of Saudi Arabia especially after the accession to WTO,
and build a national database that can be utilized in planning for a more competitive
training industry. The planning levels can mature under the interaction with the
systems and the work regarding the preparation of a long and short term strategic
plan for training on the level of individuals and organizations to be used in the
preparation of the training organizations in Saudi Arabia for the expected challenges
under the new investment environment.

