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 ةمصطمحات الدراس

 وأقؿ وقت أقصر في المطموب المستوى الى لموصوؿ مركزة منظمة مخططة عممية: التدريب الميني
 الى لمميارات وتعميـ لممعارؼ تمقيف مجرد مف التدريب أىداؼ في التغيرات االعتبار بنظر آخذة كمفة
 بكفاءة ويؤديو جيدا عممو ليفيـ والتجديد واالبتكار التفكير في الصحيح األسموب عمى المتدرب تربية
 (. 2009. )الحداد، الحديثة التطورات استيعاب مع عالية

: مجموعة مف البرامج المينية مقدمة لمنساء المقدسيات وتؤدي بالممتحقة بيا إلى التعريف اإلجرائي
 اكتساب خبرات وميارات وأساليب مينية، أو اكتساب حرفة يدوية، تمّكنيا مف دخوؿ سوؽ العمؿ. 

 العامة المعارؼ عف فضبل تتضمف التي التعميمية العممية ومستويات أشكاؿ جميع: نيالتدريب التق
 والجوانب والدرايات العممية الميارات واكتساب بيا المتصمة والعممية النظرية والعموـ التقنيات دراسة

 بيف وصؿ حمقة ليكونوا التقنييف اعداد الى وييدؼ االختصاصات، شتى في المينة بممارسة المتعمقة
 في ذلؾ ويتـ( سنوات، 3-2) ولمدة الثانوية الدراسة مرحمة بعد كما الماىريف، والعماؿ االختصاصييف

 (.2009." )حداد، التقني التعميـ معاىد

: مجموعة مف البرامج التدريبية المخصصة في مجاالت الحاسوب وفي اآلالت التعريف اإلجرائي
سسات األىمية النسوية في مدينة القدس، يتـ مف خبلليا تدريب المكتبية التكنولوجية، والتي تقدميا المؤ 

 الممتحقات عمى اتقاف مينة تتعمؽ باألدوات التكنولوجية والبرمجيات.  

المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة في : المؤسسات األىمية
ددة، منيا ألغراض نقابية كالدفاع عف مصالح لتحقيؽ أغراض متع إستقبلؿ عف سمطة الدولة

كما في إتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيات الثقافية التي تيدؼ إلى  أعضائيا، ومنيا أغراض ثقافية
اقتصادية تمّكف الممتحؽ  إلتجاىات أعضاء كؿ جماعة، ومنيا ألغراض نشر الوعي الثقافي وفًقا

 (2013)أبو عدواف،  .مينة معينةببرامجيا مف االلتحاؽ بمينة أو اكتساب 

: ىي جميع المؤسسات التي تقدـ برامج تدريبية خاصة بالنساء، لممؤسسات األىمية التعريف اإلجرائي
اليدؼ منيا اكتساب ميارات وأساليب مينية تستطيع المتدربة مف خبلليا االلتحاؽ بسوؽ، وتقدـ برامج 

 اجتماعية وسياسية واقتصادية وتنموية. 
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  الممخص:

في تنمية القدرات المينية  المؤسسات األىمية المقدسيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور 
، المؤسساتتمؾ التعرؼ عمى البرامج التدريبية التي تقدميا ، و وآفاؽ تطويره والتقنية لممرأة المقدسية

التي تواجو تمؾ  ، والتعرؼ عمى أىـ المعيقاتزيادة فرص العمؿ لدى النساء المقدسيات فيودورىا 
الجت قضية الدور المنوط وع. مف وجية نظر المقدسيات المتدرباتالمؤسسات وآفاؽ تطويرىا، وذلؾ 

 بالمؤسسات األىمية العاممة في مدينة القدس في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية. 

واستخدمت أداة االستبانة، ، صفيالو  المنيج الباحثة اتبعتوعبلج ذلؾ الدور ولتحقيؽ ىذه األىداؼ 
حيث قامت بتوزيع استبانة عمى مجتمع الدراسة الذي تكوف مف جميع المتدربات في المؤسسات األىمية 

( وذلؾ بناء 2025حوالي )، والبالغ عددىـ 3122المقدسية ومف جميع المواتي أنييف تدريبيّف منذ سنة 
 اختارت، حيث المسحيةاختيار العينة بالطريقة  عمى األرقاـ التي حصمت عمييا مف الجمعيات، وتـ

 العينة واسترجعت دأفرا( استبانة عمى 200)وزعت ( متدربة مف كؿ مؤسسة، و 25-20الباحثة )
( امرأة، أي حوالي 188( واحدة منيا صالحة لمتحميؿ، وبيذا بمغ الحجـ النيائي لمعينة )188)
 %( مف مجتمع الدراسة. 9.3)

قسميف أساسييف، تناوؿ القسـ األوؿ المعمومات العامة عف المؤسسات األىمية مف  االستبانةتكونت 
عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري، وعدد عمر المؤسسة بالسنوات، و المقدسية مف حيث: 

، أما القسـ المدربيف/ مشرفيف مينييف  في المؤسسة، ونوع البرامج التدريبية، ومدة التدريب في المؤسسة
دور منظمات المجتمع  ( فقرة، موزعة عمى خمسة محاور، المحور األوؿ:75ني فقد تكوف مف )الثا

المحور ، المحور الثاني: طبيعة برامج المؤسسات األىمية المقدسية في القدس، المدني بالتأىيؿ الميني
ات األىمية المحور الرابع: المعيقات التي تواجو المؤسس، الثالث: االستفادة مف البرامج التدريبية

 . المحور الخامس: آفاؽ التطوير، المقدسية
إلجراء التحميؿ اإلحصائي المناسب،  (SPSSخدـ برنامج )ستُ إوبعد جمع البيانات مف عينة الدراسة 

في تنمية القدرات المينية تؤثر وبدرجة عالية  المؤسسات األىمية المقدسيةأف حيث أظيرت النتائج 
يمكف تطوير مؤسسات المجتمع المدني وبصورة كبيرة، وجاء حيث تبّيف أنو ، والتقنية لممرأة المقدسية

حور األوؿ في موجاء ال ،(4.1315المحور الخامس في الترتيب األوؿ، وبمتوسط حسابي بمغ )
وجاء المحور الثالث بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (، 4.0479المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ )



 ه

ذ أنو يمكف االستفادة مف البرامج التدريبية وبدرجة عالية. أما المحور الثاني فجاء في (، إ4.0699بمغ )
(، وجاء المحور الرابع في المرتبة الخامسة واألخيرة، 479188المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

 (، أي أف المعيقات ال تؤثر كثيرًا عمى التدريب الميني، عمى الرغـ477562وبمتوسط حسابي بمغ )
 مف وجودىا. 

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات إحصائية في ذات داللة  فروؽتوجد وتبّيف أنو ال 
 :تاتعزى لمتغير  المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات

نوع البرامج ، مشرفيف المينييفعدد المدربيف وال، عدد البرامج التدريبية، سنوات عمؿ المؤسسة)
إحصائية بيف مجاالت ذات داللة ايجابية  عبلقة وجود، وتبيف مدة التدريب في المؤسسة، التدريبية

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية الدراسة الخمسة  والدرجة الكمية ل
 .لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره

ضرورة قياـ المؤسسات األىمية بتعريؼ  ػ كاف أبرزىا أوصت الباحثة بعدة توصياتراسة وفي نياية الد
، وقياـ المؤسسات األىمية بدعـ المتدربات بحقوقيف االقتصادية والمينية، إذ تفتقر برامجيا ليذه الحقوؽ

ج، والعمؿ عمى المشاريع الصغيرة التي تقـو بيا النساء الخريجات، لكي تكتمؿ االستفادة مف ىذه البرام
 تعزيز إمكانيات مؤسسات التدريب الميني، مف حيث مساحة المباني وتقديـ الدعـ المالي المناسب.
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The Role of NGOs in Jerusalem in Developing the Professional and 

Technical Capacity of the Jerusalemite Women and the Possibility of 

Developing by their Female Trainees' Point of View 

Prepared by: Maha  Khaled Khalil Ed’ees. 

Supervised by: Prof. Thiab Ayyoosh.  

Abstract: 

The goal of this research is to know the Jerusalemite NGOs' role in developing the 

professional and technical capacity of the Jerusalemite women and the possibility of 

developing that, to recognize the training programs of these institutions and its role of 

increasing the employment opportunities for women in Jerusalem, and to know the 

obstacles which face these institutions and how to develop it. That by the Jerusalemite 

women's point of view. 

The researcher followed the descriptive analytical method to achieve these goals. She 

distributed questionnaire at the targeted group of the study, they are the women who have 

trainings at NGOs  in Jerusalem, and they who completed their trainings since 2011, 

totaling about 2025 according to those organization. The sample is chosen randomly, 

whereas the researcher chose (20 – 25) trainees of each institution. Then she distributed 

200 questionnaires at the study population. 188 of it are valid for analysis. Therefore, the 

final size of the sample amounted to 188 women, about 9.3% of the study population. 

The study tool was consists of two parts, first one about the general information within 

NGO’s in Jerusalem as: the age of organization, number of practical programs in NGO’s 

roundly, the number of trainers and supervisors in it, and the type of it's programs, and the 

duration the programs. The second part consists of (64) terms, distributed on five axes, first 

one: the role of NGO's in professional development, the second: types of NGO's programs. 

third one: the benefits of training programs, the fifth one:   ability of developing 

After collecting the data from the study sample Use (SPSS) program to conduct 

appropriate statistical analysis, the study found that the civil institutions of Jerusalem affect 

a high degree in the professional and technical capacities of the women of Jerusalem 

Development, where it was found that it can civil society institutions to develop and 

significantly, came fifth axis in the order I, and an arithmetic mean was (4.1315), and was 

the first poplar in second place and an arithmetic mean was (4.0479), came third axis rank 

third and an arithmetic mean was (4.0699), as it can take advantage of training programs 

and a high degree. The second axis came in fourth place with a mean (3.8077), and was the 

fourth axis in the fifth and last place, and an arithmetic mean was (3.6451), meaning that 

obstacles do not have much effect on professional training, although its existence. 
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It was found that there is no statistically significant differences at the role of NGOs in 

Jerusalem to develop the professional and technical capacity of the Jerusalemite women 

and the ability of developing that, by their female trainees' point of view, according to 

these variables: the years of work of the institution, the number of their training programs, 

the number of the trainers and the occupational supervisors, the quality of the training 

programs, and the training duration in the institution. And there is a possibility statistically 

significant relation between these five areas of the study, and the total degree of the NGOs 

role in developing the professional and technical capacity of the Jerusalemite women and 

the ability of developing it. 

The researcher gave many recommendations, the most important one was to aware the 

community for the importance of the vocational training institutions' role to increase the 

employment opportunities of women, as this has a positive impact on the economy in 

Jerusalem in general, and the importance of the connection between vocational training 

programs, and the university education or high schools, and to make it easier for trainees to 

choose a profession that require a theoretical and training study, and for the Ministry of 

Higher Education to supervise on the offered programs in these institutions, to ensure of 

compatibility between them and the offered theoretical subjects in universities, colleges 

and academies. 
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 الفصل األول:
____________________________________________________ 

 خمفية الدراسة: 
 المقدمة 1.1

ما وبناء عمى إف المؤسسات األىمية في مدينة القدس بجميع أنواعيا وأعماليا والبرامج التي تقدميا، 
 واألعماؿ الثقافة في مختمفة أنشطة مارستمؤسسات فإف ىذه التتعايش معو الباحثة مف خبلؿ عمميا، 

نواحي الحياة االجتماعية  مف وغيرىااتية، وتقدـ برامج متنوعة في الميف والحرؼ، والخدم الخيرية
ىذه المؤسسات جزءًا ىامًا مف المجتمع المقدسي مف الجانبيف الميني واالجتماعي،   ُتعدليذا  والثقافية، 

وحتى عمى مستوى األنشطة المقدمة، فيي تعمؿ  ،لممجتمع المقدسي دـوالتق التنمية وليا دور بارز في
 .عمى إبراز روح اليوية المقدسية لممرأة، وتعمؿ عمى إضفاء مكانة مينية وحرفية لممرأة

 ثقافةالو  والوعي المعرفةالمرأة، فيي تقدـ  بشخصية باالرتقاء ميماً  اً دور المؤسسات األىمية  تمعبكذلؾ 
قدرات  تنميةتعمؿ في نفس الوقت عمى و  ،مقدسية مف الناحيتيف الثقافية واالجتماعيةالبلزمة لممرأة ال

النساء اقتصاديًا عف طريؽ البرامج والدورات الحرفية والمينية والتقنية التي تقدميا، وتسعى مف خبلؿ 
المرأة وأىميتو الثقافة العامة السائدة بترسيخ فكرة عمؿ  فيىذه البرامج والدورات إلى التأثير اإليجابي 

 في المجتمع المقدسي. 

خصائص مشتركة ليا ، الميدانيالباحثة وبصورة عامة، فإف ىذه المؤسسات، وبناء عمى طبيعة عمؿ 
اجتماعية واقتصادية تسعى بواسطتيا إلى  ىداؼأ تحقيؽ جؿأ مف العمؿفي مدينة القدس، أىميا 

النساء  وتدريب عمؿ فرص توفيرحرفيًا، وتسعى إلى  تطوير عمؿ المرأة، وتدريبيا مينيًا وتقنيًا، وأحياناً 
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وتوجد خصائص أخرى ترى الباحثة أنيا خارج حدود الدراسة، كاألعماؿ التطوعية  يّف.ىيمأوت
 والمشاركات بالمناسبات الوطنية والدينية.

 أىـ يفب مفوىناؾ دور بارز لمتدريب الميني، وأحيانًا يكوف مكمبًل لمشيادات األكاديمية، فيو يعّد 
إكساب الفرد الميارات التقنية والمينية، خاصة أننا  في لمساىمتو البشرية بالموارد الخاصة النشاطات

نعيش عصرًا مف التكنولوجيا المتغيرة باستمرار نحو التجديد والتقدـ، وىذا يتطمب مواكبة الحتياجات 
 األنشطة كافة في وتطبيقيا توظيفيا يتـ والتي، والتقنية العممية المجاالت فيالعصر مينيًا وتقنيًا، و 

 موضوع ىنا ويبرزالتغيرات،  ىذه الستيعاب كبيرة جيود بذؿ يفرض، وىذا واالجتماعية االقتصادية
 التكنولوجي التطور وتيرة زادت كمماالتغيرات والتطورات، ف ىذه الستيعاب رئيس كمحرؾ التدريب
 في وأكفأ أسرع لجعمو ومنفذيو مخططيو تواجو لتيا والتحديات الميني التدريب أىمية ازدادت والعممي
 (:311الحداد، . )المتسارعة التدريبية االحتياجات تمبية

 العديد وكتبوا الماضي، القرف في االقتصادييف مف العديد اىتماـب الميني التدريب موضوع حظيليذا 
 العامميف بيف الدخوؿ فروقات أسباب لمعرفة محاولة في النماذج مف مجموعة ووضعوا الدراسات مف
 أف في االقتصاديوف يختمؼ وال. األمريكية المتحدة الواليات في خاصة العمؿ سوؽ في برزت التي

فو  .اقتصادية تنمية كؿ عماد ىو الذي البشري الماؿ رأس ركائز أحد يعتبر الميني التدريب  نوعية ا 
 األقدر ىو تأىيبلً  األكثر فالعامؿ لممؤسسة، اإلنتاجية الطاقة عمى وجوىري مباشر أثر ليا العامميف

 قدرتو في اآلخريف العامميف مع مقارنةً  نسبية بميزة يمتاز فيو الحديثة، اإلنتاج تقنيات مع التعامؿ عمى
 الميني التدريب إفف ، إضافة إلى ذلؾاإلنتاج تقنيات مف إليو التوصؿ تـ ما خرأ وتطبيؽ تعمـ عمى

 عممو مجاؿ في واستخداميا وتحميميا المعمومات وفيـ مبلحظة ىعم الفرد قدرة يقوي العالي والتعميـ
 جديدة، إنتاجية أفكار ابتكار عمى أقدر والمدرب المتعمـ الفرد أف كما العامميف، مف غيره مع مقارنة
نما ،فحسب مستوى المؤسسة عمى ليس اإلنتاج تكنولوجيا إنتشار عمى ويساعد دولة، ال مستوى عمى وا 

 في العاممة القوى لدى التدريب مستوى عمى يعتمد الماىرة لمعمالة منحازة وجياتكنول تبني أف ماك
 يكف لـ إذا ماىرة عمالة عمى تعتمد تكنولوجيا تستخدـ أف لممؤسسة يمكف ال أنو بمعنى. االقتصاد
 (:311، عدواف) .الستخداميا ومؤىمة مدربة عاممة قوى استقطاب بمقدورىا
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 الدراسةمشكمة  1.1

في تنمية  ، وذلؾالقدسالعاممة في مدينة المؤسسات األىمية المنوط ب دورالدراسة قضية ال تعالج ىذه
قدرات ىذه المؤسسات بأخذ آراء  آفاؽ تطوير ، وتعالج مف جية أخرىالقدرات المينية والتقنية لممرأة

 في ىذه المؤسسات.المقدسيات المتدربات  النساء

ة شؤوف المرأة، أمكنيا مف اإلطبلع عمى عمؿ ىذه فمف خبلؿ عمؿ الباحثة الميداني في وزار 
المؤسسات، ولمست وتعايشت مع دور تمؾ المؤسسات في إضفاء صبغة مينية عمى تدريب المرأة 

عامًا، والتحؽ  36المقدسية، إضافة إلى ذلؾ، فإف بعضًا مف ىذه المؤسسات ال يزاؿ قائمًا منذ حوالي 
مجتمع بحاجة لموقوؼ واإلطبلع عمى دور ىذه احثيف و فنحف كببيا العديد مف المتدربات، لذلؾ 

 ، ومعرفة مخرجاتيا. المؤسسات

 الدراسةمبررات  1.1

لقد ارتأت الباحثة إجراء ىذه الدراسة لدوافع ومبررات عّدة، أىميا أنيا تعيش في مدينة القدس وتتعايش 
مكف حصر مبررات الدراسة وي مع الوضع الراىف لمنساء المقدسيات، العامبلت منيّف وغير العامبلت،

 بالنقاط اآلتية: 

في ظؿ الظروؼ الراىنة التي تعيشيا المرأة الفمسطينية بشكؿ عاـ والمقدسية بشكؿ خاص، مف  (1
ظروؼ احتبلؿ وظروؼ اقتصادية صعبة، فجاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف دور ىذه المؤسسات 

ات الجامعات مف صعوبة في الحصوؿ ، حيث كثيرًا ما تعاني خريجفي تنمية المرأة مينيًا وتقنياً 
إذ تبّيف مسوح جياز اإلحصاء المركزي أف نسبة البطالة بيف الخريجات عمى فرصة عمؿ، 
قد يوفر ليا التدريب ليذا  (؛2014 – 2002%( في الفترة )36 -% 23تراوحت ما بيف )

  الميني والتقني الخبرة البلزمة والفرصة المناسبة لبللتحاؽ بسوؽ العمؿ. 
لعمؿ عمى تزويد المكتبة الفمسطينية بدراسة حوؿ دور المؤسسات في تنمية النساء المقدسيات ا (2

 ت ىذا الموضوع.  في عدد الدراسات التي تتناولمينيًا وتقنيًا، نظرًا لمنقص 
وتشارؾ في وضع خطط  المقدسي، النسويالعمؿ شطة باالباحثة نودافع شخصي يتمثؿ في كوف  (3

 المقدسيات مف القياـ بأدوارىّف. بتنمية وتمكيف النساءورسـ السياسات الخاصة 
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 الدراسة أىمية 1.1

 أىمية الدراسة باآلتي: تتمخص 

عامة: تتمثؿ في موضوع الدراسة، وفي إبراز دور المؤسسات األىمية المقدسية تجاه أىمية  –
براز المعيقات التي تواج ييا المؤسسات بناء عمى النساء المقدسيات، وتنمية قدراتيف تقنيًا ومينيًا، وا 

 وجيات نظر المقدسيات. 
مف حيث موضوع البحث تتمثؿ في القيمة العممية إلجراء مثؿ ىذه البحوث، أىمية عممية:  – 

، إذ عامة والمقدسية خاصة لمرأة الفمسطينيةاخدمة في يمثؿ إضافة لمعمـ تستحؽ المجيود والبحث 
 .   لقدستعتبر ىذه الدراسة األولى عمى مستوى مدينة ا

حيث القيمة التي ستشمميا نتائج البحث عند  : تتمثؿ باإلجراءات الميدانية، ومفأىمية عممية – 
 . القدسمدينة صاحب القرار الفمسطيني وخاصة في ظؿ اليجمة التي تتعّرض ليا 

أىمية خاصة تتعّمؽ بعممي الحالي ورغبتي في إلقاء الضوء عمى ىذه المشكمة لممساىمة في  -
 ة الموضوع عمميا.معالج

 أىداف الدراسة 1.1

في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة  المؤسسات األىمية المقدسيةالتعرؼ عمى دور : اليدف العام
 . وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات المقدسية

 األىداف الخاصة:

 وىناؾ أىداؼ فرعية يمكف إجماليا باآلتي:

في تنمية القدرات  المؤسسات األىمية المقدسيةالتي تقدميا التدريبية امج التعرؼ عمى البر  (1
 .المينية والتقنية لممرأة المقدسية

 في تأىيؿ المرأة مينيًا.  المؤسسات األىمية التعرؼ عمى دور  (2
في تنمية القدرات المينية لممرأة  المؤسسات األىمية المقدسيةآفاؽ تطوير عمؿ التعرؼ عمى  (3

 .المقدسية
 مدينة القدس.  في المؤسسات األىمية المقدسيةالتي تواجييا التطوير لتعرؼ عمى أىـ معيقات ا (4
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 الدراسةأسئمة  1.1
في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة  المؤسسات األىمية المقدسيةما دور السؤال الرئيس: 

 ؟وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات المقدسية
 

 :الفرعيةاألسئمة 
 فرعية يمكف إجماليا باآلتي: أسئمةوىناؾ 
في تنمية القدرات المينية والتقنية  المؤسسات األىمية المقدسيةالتي تقدميا التدريبية البرامج  ما (1

 .لممرأة المقدسية
 في تأىيؿ المرأة مينيًا.  المؤسسات األىمية ما دور  (2
 نمية القدرات المينية لممرأة المقدسية.في ت المؤسسات األىمية المقدسيةما آفاؽ تطوير عمؿ  (3
 مدينة القدس.  في المؤسسات األىمية المقدسيةما أىـ معيقات التطوير التي تواجييا  (4

 فرضيات الدراسة 1.1

( في دور α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة : توجد فروؽ الفرضية األولى
المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات 

 نظر المقدسيات المتدربات تعزى لمتغير سنوات عمؿ المؤسسة.

( في دور α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة توجد فروؽ  :الفرضية الثانية
لمقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة ا

 نظر المقدسيات المتدربات تعزى لمتغير عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري.

( في دور المؤسسات α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة توجد فروؽ  :الفرضية الثالثة
سية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقد

 المقدسيات المتدربات تعزى لمتغير عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في المؤسسة.
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( في دور α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة : توجد فروؽ الفرضية الرابعة
رأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لمم

 نظر المقدسيات المتدربات تعزى لمتغير نوع البرامج التدريبية التي تمقيتيا.

( في دور α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )ذات داللة توجد فروؽ  :الفرضية الخامسة
قدسية وآفاؽ تطويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة الم

 نظر المقدسيات المتدربات تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسة.

( بيف مجاالت α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة توجد عبلقة  :الفرضية السادسة
ة الدراسة الخمسة )دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني وطبيعة برامج المؤسسات األىمي

المقدسية في القدس واالستفادة مف البرامج التدريبية والمعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية 
وآفاؽ التطوير( والدرجة الكمية لدور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية 

 لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات.

 الدراسةحدود  1.1
 وىذه الدراسة مقيدة بحدود ال خروج عنيا وىي:   

 داخؿ جدار الفصؿ العنصري مدينة القدسالمؤسسات األىمية : الحدود المكانية . 
 3127 – 3126: بيف العاميف الحدود الزمنية . 
 العاممة في مدينة القدس. المؤسسات األىمية: النساء في الحدود البشرية 
 المصطمحات والتعريفات موضوع الدراسة.ىيميةالحدود المفا : 

 
 الدراسةمحددات  1.1
ألف  بإجراء ىذا البحث؛القدس فإنيا ال تتوقع وحود عقبات إحدى مواطنات مدينة ف الباحثة إحيث 

الخمفية  . وخاصة لوجوداتديرىا فمسطينيتعربية ىي مؤسسات المستيدفة بالبحث المؤسسات األىمية 
 الباحثة حوؿ تنمية قدرات النساء في المؤسسات األىمية، في ضوءالتي تتمتع بيا العممية والمينية 

المقدسية، وفي ضوء المراجع  المؤسساتالخبرة العممية التي تمارسيا حاليا مف خبلؿ عمميا في إحدى 
 يـبلقات العمؿ واألشخاص الذيف تعرفلييا، وما تتمتع بو مف عإوالمصادر والدراسات السابقة المشار 
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باحثة بعض الصعوبات المتمثمة في عدـ التعاوف وقد تواجو ال .ويستطيعوف أف يمدوىا بالمعمومات
الكافي مف قبؿ اإلداريات في ىذه المؤسسات، أو إخفاء معمومات قد تكوف ميمة لموضوع الدراسة، 

 وعدـ المصداقية الكاممة عند نشرىا وعرضيا. 

 
 لدراسةا ىيكمية 1..1

الدراسة وتشمؿ مشكمة  الدراسةخمفية  الفصل األولمف خمسة فصوؿ، يتناوؿ  ه الدراسةتكّوف ىذت
اإلطار  الفصل الثانيويتناوؿ  .ا، وتعريؼ المصطمحات الواردة فييا، وأىميتيا، وأىدافياومبرراتي

تنمية القدرات لدى النساء، وتوضيح النظري وبعض الدراسات السابقة ذات العبلقة، وشرح لمفيوـ 
ت المجتمع المدني، وأىميتيا في المجتمع، وأىمية ودور البرامج التدريبية في تنمية مفيوـ مؤسسا

جراءاتو، فإف  الفصل الثالثفي حيف يتناوؿ  .قدرات المرأة مينيًا وتقنياً   الفصل الرابعمنيجية البحث وا 
 لمفصل، تمييدا ثسيخصص إلستخراج نتائج ما ُجمع مف بيانات ومعمومات تتعّمؽ بأىداؼ البح

 الذي سيتضمف ما تستنتجو الباحثة وما تود التوصية بشأنو الى مف يعنييـ األمر.  الخامس
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 الفصل الثاني:

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 مقدمة 1.1

أنشأ النظاـ السياسي في تمؾ الفترة ، حيث العثماني العيدمنذ كانت بداية التدريب الميني في فمسطيف 
، لتزويد سوؽ العمؿ الحرفية األعماؿ مف وغيرىا والحدادة النجارة مثؿ حرفية ميارات ـتعمّ  مدارس

فقد كاف اليدؼ مختمفًا، مف البريطاني باأليدي العاممة الحرفية في تمؾ الفترة. أما في عيد االنتداب 
 مف الذكوري رئيس بشكؿ استيدفت مشاريع الخيرية والجمعيات التبشيرية اتالمنظمتأسيس  خبلؿ
 ىناؾ فكانت الرزؽ، الكتساب الرئيس العنصر باعتبارىـ، واأليتاـ والفقراء والمحرومة الميمشة الفئات
 فخبلؿ .الحرفية األعماؿ مف ذلؾ وغير السيارات وصيانة واأللمنيوـ والنجارة الحدادة أعماؿ مشاريع

 لؤليتاـ مدرسة منيا صناعية مدارس سبع إنشاء تـ 1952 العاـ ولغاية والبريطاني العثماني يديفالع
المركزي لئلحصاء . )الجياز العربي اليتيـمدرسة و  ،االسبلمية األيتاـ دارومدرسة  القدسمدينة  في

 (2009الفمسطيني، 

 عمى الميني والتدريب لتعميـا في العمؿ بدأتطور التدريب الميني، و  األردنية الحكومة عيد في
 في المعمميف لتدريب برنامج افتتاح 1952، فقد تـّ سنة الثانوي بعد وما الثانويالمستوى  :مستوييف



9 

 أساسيتيف مدرستيف تحويؿ تـ 1962 و 1960 عامي وبيف". لئلناث المعمميف لتدريب اهلل راـ مركز"
 مدرسة تأسيس تـ 1964 عاـ وفي. كورلمذ مخصصة ثانوية صناعية مدارس الى ونابمس القدس في

  .الخميؿ في لمذكور الزراعية العروب

 خبلؿ مف الفمسطينييف البلجئيف وتأىيؿ تدريب في لؤلنروا بارز دور ىناؾ كاف الفترة ىذه خبلؿ
 الذكور مف كؿ يستيدؼ األنروا تقدمو كانت يذال األساسي التعميـ أف مف الرغـ وعمى. مينية مدارس
 نيج مع اتفؽ الميني التدريب مجاؿ في لمذكور أكثر فرص توفير في االنروا نيج أف إال واإلناث
 (1996أبو نحمة، ) .البريطاني االنتداب عيد في كانت التي المينية المدارس

 لممعمميف، تدريب ومركز ميني تدريب مؤسسات ثبلثة األنروا أطمقت 1962 و 1953 عامي وبيف
 عمى والتدريبات المعمم تدريب خدمات قدـ والذي اهلل راـ منطقة في ثاإلنا تستيدؼ كانت منيا واحده

 لمذكور مخصصة كانت فقد األخرى الثبلث المؤسسات أما. بالبشرة والعناية السكرتارية وأعماؿ الحياكة
 (1994)أبو جراد،  .المعمميف وتدريب التجارة في متنوعة برامج تقدـ كانت حيث فقط

، وىي الفترة التي شيدت سيطرة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى 1994 – 1967وخبلؿ الفترة 
 الضفة في، منيا تسعة الميني لمتدريب ثبلثة عشر مركزاً  افتتاح تـالعديد مف المؤسسات التعميمية، 

 كاف حيث االسرائيمي، العمؿ سوؽ خدمةيا من اليدؼ وكاف، غزة قطاع فيأربعة و الغربية  الغربية
 كانت التي التدريبية البرامج مف عدداً  وقدمت، المؤسسات ىذه في الرئيسية لمستيدفةا الفئة ىـ الذكور
 السوؽ في لمعمؿ العماؿ لتييئة باألساس تيدؼ وكانتإلى أحد عشر شيرًا،  ةخمس بيف ماتمتد 

ة باستثناء مدرسة ميني، االنشاءات قطاع في وغالبا نسبيا البسيطة األعماؿ عمى التركيز مع االسرائيمية
 الدارةاء ىذه المدرسة مف ِقبؿ نشإ 1976واحدة، وىي )مدرسة الممرضات المسجبلت( حيث تـ سنة 

 تشغميا التي الصحية لممؤسسات الصحة عامميبيدؼ تدريب  ؛غزة قطاع في االسرائيمية المدنية
 سمطات قامت كما. سواء حد عمى واالناث الذكور مف لكؿ التسجيؿ باب المدرسة وفتحت ،إسرائيؿ
 لمذكور صناعية ثانوية مدارس الى أساسيتيف مدرستيف بتطوير 1978و 1976 عامي االحتبلؿ
المدرسة الصناعية طولكـر والمدرسة  وىما: وطولكـر اهلل راـ في العمؿ سوؽ لمتطمبات استجابة

 (2009)الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، . الصناعية راـ اهلل
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 بتنمية يتعمؽ ما كؿ محاربةعمى  –االحتبللية  سياساتيا ضمف - مياإلسرائي االحتبلؿ سمطاتوعممت 
 أو الضفة في سواء الزراعي التدريب مف نوع ألي الميني التدريب افتقر حيث الزراعية، األرض
 عمى. العمؿ بيذا تقـو التي الزراعية التدريب معاىد باغبلؽ قامت فقد تماما العكس عمى بؿ. القطاع
 1956 عاـ غزة قطاع في تأسسيسيا تـ التي الزراعية حانوف بيت مدرسة إغبلؽ تـ فقد المثاؿ سبيؿ
غبلؽ مرتيف،  عمى واالقتصار الغربية الضفة في وخضوري العروب كمية في الزراعة قسـ وا 

 (2009)الحداد،  .فقط المعمميف تدريب برامج يمثميا كاف والتي االكاديمية التخصصات

 في والتقني الميني والتدريب التعميـ قطاع أوضاع بترتيب قامت سطينيةالفم الوطنية السمطة نشأة وبعد
 وزارة مثؿ الرسمية المؤسسات مف مجموعة مف إستشاري مجمس فأنشأت غزة، وقطاع الغربية الضفة
 تـ حيث والخاصة، الدولية والمؤسسات الجامعات عف وممثميف العمؿ ووزارة العالي والتعميـ التربية
 خطة"و ،"غزة وقطاع الغربية الضفة في والتقني الميني والتدريب لمتعميـ الوطنية يجيةاإلسترات" إعداد
 تتابع متخصصة جيات اآلف يوجد كما ".والتقني الميني والتدريب لمتعميـ الوطنية لئلستراتيجية التنفيذ

 متمثمة وىي يوالتقن الميني والتدريب التعميـ برامج معظـ عمى واإلشراؼ والمتابعة والتنظيـ التخطيط
 وزارتي إلى باإلضافة ىذا والتقني، الميني لمتعميـ العامة اإلدارة – العالي والتعميـ التربية وزارة في

 (2009)الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،  .اإلجتماعية والشؤوف العمؿ

 الميني مفيوم التدريب 1.1

 عمى ينطبؽ ما عميو وينطبؽ ومخرجاتيا، امدخبلتي ليا منظمة عمميةالمقصود بمفيـو التدريب الميني 
يعتبر  نظاـفيو  أو ذات جانب واحد، اً محدد اً ليس مفيومىو ، و األخرى واإلدارية الفنية األنظمة سائر
 المدخؿ ومقوما ومخططا ،ومدربا متدربا ؛اإلنساف أساسي بشكؿ فيو والفاعؿ اىتمامو وموضع محوره
كسابيـ بتزويدىـ وذلؾ تدريبيـ منويال األفراد ـى التدريب نظاـ في الرئيس  شأنيا مف التي الخبرات وا 

 لمعايير وطبقا وكفاءتيـ أدائيـ مستوى مف ترفع أو ما بعمؿ المتعمقة المياـ أداء مف تمكنيـ أف
 الفردي المستوى وعمى واجتماعية واقتصادية فنية واعتبارات ظروؼ تممييا محددة ومستويات
 وتجييزات تسييبلت مف البشرية وغير البشرية الموارد فيي األخرى بلتالمدخ أما .والوطني والمؤسسي

دارة لتشغيؿ تمـز والتي وأبنية  التدريبية والفعاليات األنشطة مجمؿ فيي العمميات أما التدريبي، النظاـ وا 
 لذيفا األفراد فيي النظاـ مخرجات أما البشرية، وغير البشرية الموارد خبلليا مف توظؼ التي والتقويمية

 (  2009. )الحداد، المحددة والمعايير الظروؼ ضمف تدريبيـ تـ قد
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تنوعت التعريفات المتعمقة بالتدريب الميني إنطبلقًا في الرؤية الخاصة لمجية التي قامت ببحث  ليذا
بناًء عمى المرحمة والحاجات التي يمر بيا التدريب وكاف التنوع ودراسة موضوع التدريب الميني، 

ففي الدراسة التي أعدىا )أبو جراد،  وبناًء عمى التطورات العممية وعمى حاجات سوؽ العمؿ. الميني،
أنو: "التدريب الذي ب ، أورد تعريفًا لمتدريب الميني( لدائرة البحث والتطوير في جامعة الخميؿ1994

تاف تبدأ ييدؼ إلى إعداد عماؿ مينييف متخصصيف في مينة محددة، ومدة الدراسة فييا سنتاف دراسي
بعد نياية التعميـ األساسي المشترؾ. والتدريب الميني يؤىؿ الطمبة ليكونوا قادريف عمى امتبلؾ 
الميارات األدائية التي تمكنيـ مف ممارسة مينيـ بدرجة مف الكفاية والفاعمية، ومساعدتيـ عمى تطوير 

 (1994و جراد، ىذه الميارات والمعارؼ وتنميتيا بصورة مستمرة ودائمة." )أب

أنو: "التدريب الذي يضيؼ التدريب الميني ب عاوف الدولي الفمسطينية فقد عّرفتأما وزارة التخطيط والت 
ميارة أو يعطي كفاءة جديدة لممتدرب ويمنح فرصة عمؿ مينيًا." )وزارة التخطيط والتعاوف الدولي 

 (.1997الفمسطينية، 

والعمـ والثقافة )اليونسكو( اليادؼ إلى أف يكوف تدريس  مبدأ منظمة األمـ المتحدة لمتربيةستنادًا إلى وا
( 2006مبادئ التكنولوجيا والتعريؼ بعالـ العمؿ عنصرًا أساسيًا في التعمـ العاـ، فقد أوردت )بدرخاف، 

، فأوضحت بأنو عممية حيث مدة العمؿ وأداء الفردمف توضحيًا تعريفًا لمفيوـ التدريب الميني أكثر 
لميارات والمعمومات واالتجاىات أو تزويده بيا، أو تطويرىا لديو، بشكؿ يؤدي إلى حصوؿ الفرد عمى ا

تغيير في سموكو وأدائو، ليصبح قادرًا عمى القياـ بجزء مف عمؿ أو عمؿ متكامؿ، أو مجموعة مف 
 (.2006األعماؿ بشكؿ متكامؿ. )بدرخاف، 

 مركزة منظمة مخططة عمميةأنو: أما التعريؼ الذي يوضح مفيوـ التدريب الميني فترى الباحثة 
 أىداؼ في التغيرات االعتبار بنظر آخذة كمفة وأقؿ وقت أقصر في المطموب المستوى الى لموصوؿ
 في الصحيح األسموب عمى المتدرب تربية الى لمميارات وتعميـ لممعارؼ تمقيف مجرد مف التدريب
. الحديثة التطورات استيعاب مع عالية ةبكفاء ويؤديو جيدا عممو ليفيـ والتجديد واالبتكار التفكير

 (. 2009)الحداد، 

لباحثة التدريب الميني عمى أنو منظومة لتنمية استثمار الطاقات الشبابية المتوفرة في البمد، تعتبر او 
حيث إف العنصر البشري ىو العنصر األىـ في العمميات اإلنتاجية في الدوؿ التي ال تمتمؾ موارد 
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مار واستغبلؿ الطاقات البشرية عمى أنيا القاعدة االقتصادية التي يمكف مف طبيعية، فيمكف استث
ىي تعتبره خبلليا بناء اقتصاد والحفاظ عمى المجتمع مف ضياع طاقات شبابو دوف االستفادة منيا. و 

الرابط األساسي بيف حاجات سوؽ العمؿ، والبرامج المينية التي يجب تقديميا لفئة الشباب، سواء 
 ـ اإلناث. الذكور أ

 أىداف التدريب الميني 1.1

( ىدفيف أساسييف لمتدريب الميني، وذلؾ العتباره أف التدريب الميني تعميـ 1996حدد )أبو جراد، 
 مستمر في إطار المفيـو األشمؿ واألوسع لمتعميـ مدى الحياة، وبيذا حدد اليدفيف بما يمي: 

نعاشيا في المجاؿ الميني. إتاحة الفرصة لتحديث المعارؼ والميارات والقدرات (1  العممية وا 
تمكف الفرد مف التكيؼ مع التغّير التقني في مينتو، أو االلتحاؽ بمينة أخرى إذا أدى التغّير  (2

 إلى انقراض مينتو األساسية.

، عمى اعتبار أّف ةعام ةؼ أساسياىدأبإيجاز أىداؼ التدريب الميني ب( 2003)المصري،  كذلؾ قاـو 
 : ىذه األىداؼ ىي، و اب الميني تشترؾ بيجميع أنواع التدري

تراـ العمؿ ومكانتو كأحد حتنمية االتجاىات اإليجابية لدى الدارسيف والمتدربيف فيما يتعمؽ با (1
القيـ المجتعية، التي ُتشّكؿ في مجموعيا اإلطار العاـ لتوجيات النمو والتطور في مناحي 

 الحياة المختمفة.
قيؽ التوافؽ بيف القدرات والميارات التي يحصؿ عمييا الدارس تؤدي إلى تح :التنمية المجتمعية (2

 عف طريؽ برامج التدريب الميني. 
التنمية الفردية: تؤدي إلى حصوؿ الدارس عمى الميارات التي تتجاوب مع استعداداتو وحاجاتو  (3

ورغباتو، والنمو بيذه الميارات إلى أقصى ما تؤىمو إليو قدراتو لممساىمة في تحسيف فرص 
 لعمؿ أمامو. ا
تطوير قدرات الدارس عمى فيـ المبادئ العممية واألسس النظرية في مجاؿ تخصصو، مما  (4

يستدعي توثيؽ العبلقة بيف الميارات األدائية والتطبيقية مف ناحية، وبيف المفاىيـ والمعارؼ 
 والمعمومات العممية مف ناحية أخرى. 
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تدريب الميني مف خبلؿ ارتباطو بأىداؼ التربية ( فقد حددت مجموعات أىداؼ ال2006أما )بدرخاف، 
 والتعمـ، وأوضحت أربعة مجموعات ألىداؼ لمتدريب الميني، وذلؾ عمى النحو اآلتي: 

: والتي تيدؼ إلى مساعدة الفرد عمى تحقيؽ طاقاتو واكتشاؼ عنى بطاقات الفردأىداف ت   (1
العمؿ المفيد تعداد لممارسة مواىبو وقدراتو وميولو وتطويرىا، كما تشمؿ معاونتو عمى االس

اجتماعيًا وتطوير سموكو الناقد الباحث، بمعني تسيير اندماجو وتكاممو الجسدي والفكري 
اإلنجاز الكامؿ لئلنساف وىنا يكوف ىدؼ التربية والتعميـ والعاطفي والخمقي في إنساف متكامؿ، 

 وعضو في المجتمع.في كؿ مف الثراء المتوافر في شخصيتو والتزاماتو المتنوعة كفرد 
تكوف مف خبلؿ مراعاة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية أىداف ت عنى بحاجات المجتمع:  (2

 لممجتمع وتنمية المواطنة الصالحة، وغرس القيـ االجتماعية السائدة في األفراد.
ف جيؿ بالمحافظة عمى التراث الثقافي ونقميا مأىداف ت عنى بالكيان المعرفي والتراث المعرفي:  (3

 إلى جيؿ وتصنيؼ ىذا التراث وتطويره.
يجاد التوازف بيف  أىداف ت عنى بالتفاىم الدولي: (4 مف خبلؿ تقدير الثقافات األخرى وتفيميا وا 

 الوالءات النوعية والوطنية مف ناحية، واالنتماءات العالمية واإلنسانية مف ناحية أخرى. 

 والمدربة المؤىمة العاممة القوى إعداد إلىعى يس الميني التدريب( أف 2009وقد أوضحت )الحداد، 
لى والحرفية، المينية المجاالت في األساسية العمؿ مستويات ضمف  لدييـ تتوافر الذيف الطمبة إعداد وا 

 ما يمي: لتحقيؽ وذلؾ والجامعية، التطبيقية لمدراسات المناسبة والقدرات الرغبات،

 بالميارات المتخصصة وتزويدىـ المينية، لمجاالتا كافة في والماىريف المينييف العماؿ إعداد (1
  .والمتوقعة المجتمع القائمة حاجات مع وتجاوبا وميوليـ، قدراتيـ ضوء في والعممية والثقافية

 بيف النظرية التكامؿ لمبدأ تحقيقا العممية والميارات النظرية والمعمومات المفاىيـ الطمبة إكساب (2
  .والعمؿ العمـ وبيف والتطبيؽ

 والمعايير الفنية األصوؿ حسب العممية والواجبات الميارات أداء عمى القدرة الطمبة سابإك (3
عدادىـ   .الحديثة التقنيات مع والتفاعؿ لمتعامؿ وا 

 في العمؿ والسبلمة االقتصاد أسس وتطبيؽ كالدقة الصحيحة السموكية العادات الطمبة إكساب (4
  .البيئة عمى والمحافظة
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 المسؤولية والعمؿ وتحمؿ العمؿ احتراـ حيث مف الطمبة، لدى السميمة يـوالق االتجاىات تنمية (5
  .الفردي واإلبداع الجماعي

 خبلؿ توفير مف المختمفة القطاعات في العامميف والحرفييف لممينييف الميني المستوى رفع (6
  .ألعماليـ أدائيـ مستوى وتحسيف كفاءتيـ لرفع ليـ المستمر التدريب

متطمبات  الستكماؿ المناسبة والقدرات الرغبات لدييـ تتوافر الذيف ةلمطمب الفرصة إتاحة (7
 العالي التعميـ بمؤسسات االلتحاؽ

 أنماط التدريب الميني 1.1

كوف التدريب الميني منظومة ليا جوانب عّدة، فإف ليا أنماط متنوعة، خاصة بوجود مستويات مختمفة 
في مستويات العمؿ األساسية، وبشكؿ خاص إعداد  مف العمؿ، ويمكف القوؿ أّف إعداد القوى العاممة

 (:2003رئيسية )المصري،  المينييف، يتـ بوجب ثبلثة أنماط

 النمط المدرسي:  (1

ويحصؿ فيو الفرد عمى عمى اإلعداد الميني عف طريؽ البرامج المناسبة لمتعميـ والتدريب الميني 
ويتـ إعداده لممارسة العمؿ بموجب ىذه بموجب ىذا النمط عف طريؽ التحاقو بمؤسسة تعميمية مينية، 

البرامج، بجانبييا النظرّي والعممّي. ومف األشكاؿ الشائعة ليذا النمط مؤسسات التدريب الميني ومراكز 
 التدريب الميني والمدارس المينية والمدارس الشاممة.

 النمط الميداني: (2

ي بادئ األمر، ودوف إعداد ميني ويمتحؽ فيو الفرد بموقع العمؿ كعامؿ متدرب بأجر أو دوف أجر ف
مسبؽ، حيث يحصؿ عمى الميارات المطموبة لمزاولة العمؿ عف طريؽ الممارسة الفعمية والتدرب عمى 

اقع العمؿ. ويفتقر ىذا النمط عادة إلى إلى تزويد أيدي الفنييف أو العماؿ األقدـ وذوي الخبرة في مو 
كما يعتمد في كفاءتو ومستواه عمى قدرات الفنييف المتدرب بالمعمومات والمعارؼ الفنية البلزمة، 

وفي بعض األنماط الميدانية تتعاوف والعماؿ اآلخريف وعمى توجيات صاحب العمؿ ومدى اىتمامو. 
المتدربيف بيا لفترات محدودة لمحصوؿ عمى مواقع العمؿ مع المؤسسات التعميمية عف طريؽ التحاؽ 

، وقد يتـ ذلؾ ع  ف طريؽ الدراسات المسائية أو عف طريؽ التفرغ يومًا أسبوعيًا.التعميـ النظري البلـز
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 : النمط المزدوج (3

ويحصؿ فيو الفرد عمى التعميـ والتدريب الميني مف التعميـ والتدريب الميني عف طريؽ التحاقو 
بالمؤسسة التعميمية وبموقع العمؿ في آف واحد، ويمضي جزءًا مف وقتو أسبوعيًا في كؿ منيما، وتوفر 

مؤسسات التعميمية في العادة الجوانب النظرية مف البرنامج التعميمي والتدريبي المعتمد، كما توفر ال
 أحيانًا جزءًا مف الميارات العممية والتطبيقية، وخاصة األساسية منيا.

 الميني والتدريب أنواع برامج التعميم 1.1

أنواع رئيسية، ولكؿ منيا أىدافو  تُقسـ برامج التعميـ والتدريب الميني حسب أغراضيا إلى ثبلثة
( باألنواع الثبلثة 2006)بدرخاف،  ومواصفاتو لممعمـ الذي يدرسو، ويمكف تمخيصيا كما وردت في

 التالية: 

وفيو يكوف : يشمؿ برامج التعميـ الميني التي تشكؿ الجوانب المينية والتقنية لمتعميـ العاـ، النوع األول
عدادىـ لمحياة التعميـ موجيًا لمدارسيف كترب ية وثقافة مينية عامة تشكؿ جزءًا مف برامجيـ الدراسية وا 

والمواطنة، وليس بقصد إعدادىـ لمزاولة مينة، حيث ييدؼ ىذا النوع إلى المساىمة في توسيع آفاؽ 
التعميـ العاـ، وتوجيو الطالب نحو مينة المستقبؿ، واستغبلؿ الميارات العممية لممارسة نشاطات مفيدة 

مردود اقتصادي، وتزويد الطمبة الذيف ال يواصموف تعميميـ النظامي بمجموعة مف الميارات التي  وذات
 تساعدىـ عمى تنمية االتجاىات المناسبة لمعمؿ.

والمعمـ الميني أو المدرب في ىذا النوع، عميو اإللماـ بدائرة واسعة مف التخصصات، والقدرة عمى 
يف اإلطار االجتماعي واالقتصادي والثقافي مف ناحية أخرى، الربط بيف ىذه التخصصات مف ناحية وب

وأف تكوف لديو القدرة عمى التوجيو، حيث إف الوظيفة الرئيسية ليذا الجانب الميني مف التعميـ ىي 
 التوجيو نحو مينة أو دراسة. 

مجاالت العمؿ رامج التعميـ الميني التي تعّد الدراس لمزاولة مينة معينة في أحد وىي بالنوع الثاني: 
وضمف مستوى ميني محدد، حيث تيدؼ ىذه البرامج إلى اكساب الميارات لمفرد التي تؤىمو لممارسة 
مجموعة مف األىداؼ في مينة معينة، وتسعى إلى إكسابو قاعدة عريضة مف الميارات لتوسيع آفاقو، 

 حيث يتـ فييا استبعاد التخصصات والميارات المحدودة.
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طويمة في ممارسة الميارات المينية، وأف النوع مف البرامج أف يكوف لديو خبرة  وعمى المعمـ في ىذا
ذا كانت المينة تتطمب إجراء بحوث أو تحميبلت نطرية كالعمؿ تتوافر لد يو معرفة بالوظائؼ المينية، وا 

 أف يكوف المعمـ قد قاـ ببحوث عممية جامعية. اليندسي، فينبغي 

ف برامج التعميـ الميني التي تيدؼ إلى رفع كفاءة الفرد في المينة التي : وىو ذلؾ النوع مالنوع الثالث
ار مفيوـ التدريب المتواصؿ والتربية المستديمة، وفي ىذه الحالة يكوف التعميـ طيمارسيا، وذلؾ ضمف إ

موجيًا لمناضجيف ممف مارسوا أو لـ يمارسوا عمبًل معينًا، وذلؾ بيدؼ رفع كفاءتيـ وتحسيف األداء 
يـ، خاصة أف ىذا النوع ييدؼ إلى تمكيف الدارسيف الكبار مف تدارؾ أوجو النقص في إعدادىـ لدي

الميني السابؽ، ويعمؿ ىذا النوع عمى مساعدتيـ في رفع مياراتيـ العممية وتجديدىا، ويعمؿ عمى 
مستوى  رد المتدرب وتحسيف فرص العمؿ لديو ورفع مستوى أدائو ونقمو إلىفتوسيع آفاؽ المينة لدى ال

 جديد في الميارات المينية أو إلى رتبة أعمى في العمؿ. 

وعمى المدربيف أو المعمميف في ىذا النوع أف تتوافر لدييـ معرفة كافية بالبيئة التي يعمؿ بيا 
 المتدربوف، ومعارؼ وميارات متخصصة في مجاؿ تدريبيـ.

 أو التدريب، خبللو مف يتـ ذيال المنظور( فقد حدد أنواع التدريب حسب 2009حاريؽ، أما )الم
  :، وىياألنواع تمؾ لتصنيؼ أساساً يتخذ  الذي المعيار باختبلؼ

 الفرد عمى فيو التركيز يكوف الذي التدريب وىو: الفردي التدريب ومنو: المتدربين عدد حسب التدريب
 مجموعة فيو ؾيشار  الذي التدريب وىو: الجماعي بوالتدري. فرداً  الغالب في المتدرب ويكوف بعينو،
قسـ ي أف الممكف ومف عمؿ، ورشة أو تدريب، قاعة أو راتالمحاض قاعة في إما ويكوف المتدربيف، مف

  .محددة مياـ مجموعة أو فرقة ؿ ؾ إلى توكؿ صغيرة، مجموعات أو عمؿ، فرؽ إلى المتدربيف

 مف عالية ياتمستو  المياـ بعض تقتضي حيث العمؿ، موقع في التدريب وىو: المكان حسب التدريب
 المتدرب إكساب أجؿ مف وذلؾ العمؿ؛ لظروؼ مماثمة العمؿ موقع خارج ظروؼ تييئة ويتـ الميارة،
  .المتدربيف سبلمة عمى الخطورة مف ة درج وأدنى تكمفة، وأقؿ طريقة، بأفضؿ المطموبة، الميارة

 المستويات مختمؼ تنميةو  بتدريب ويختص: اإلداري التدريب ومنو: المتدربة الفئة نوع حسب التدريب
 عمىراتيـ وقدراتيـ ميا لزيادة الصناعييف؛ العماؿ بتدريب ويختص: الصناعي والتدريب اإلدارية،
  .جديدةرات ميا إكسابيـ األحياف بعض وفي العمؿ،
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 ،راداألف لدى المغوية الميارة بزيادة ويختص: المغوي التدريب ومنو: التدريبية المادة حسب لتدريب
 الجيد، العمؿ عمىراد األفرات قد زيادة إلى التدريب مف النوع ىذا وييدؼ: الفني التدريب لىإ إضافةً 

 مف وذلؾ ؛زاولونوي الذي التخصص ممارسة عمىراد األف تدريب إلى وييدؼ: التخصصي لتدريباو 
 رارات.الق اتخاذ عمى وتدريبيـ أدائيـ، مستوى رفع أجؿ

 مفيومو: تاريخو و / المينيالتعميم التقني 1.1

ما يسمى بالتعميـ التقني، سوى معيد خضوري الزراعي الذي  1948لـ يكف في فمسطيف حتى سنة 
، وبعد احتبلؿ فمسطيف بقيت الضفة الغربية التي خضعت لمحكـ األردني وقطاع 1930تأسس سنة 

تعميـ غزة الذي خضع لئلدارة المصرية كما ىو عميو مف قبؿ اإلدارات المسؤولة، وقد بدأت فكرة ال
نشاء مركز التدريب الميني في إـ، حيث قامت وكالة الغوث الدولية ب1950والتدريب الميني في بداية 

دار المعممات في مدينة راـ اهلل، وفي سنة  1962أنشأت دار المعمميف وسنة  1960قمنديا، سنة 
ىي المعيد قامت رابطة الجامعييف في مدينة الخميؿ بإنشاء أوؿ مؤسسة فنية ىندسية، و  1977

 1980اليندسي تحت اسـ )كمية الخميؿ الفنية اليندسية( والمشيورة باسـ البوليتيكنيؾ. أما في سنة 
ـّ إنشاء العديد مف الكمياتصدر قانوف كميات المجتمع في األردفف والمراكز المعنية بالتعميـ  ، فت

 (1996)أبو جراد، والتدريب التقني. 

ت كميات خصصات تجمع بيف التدريب الميني والتقني معًا، أصبحوبعد صدور ىذا القانوف، وظيور ت
؛ 2014المجتمع المتوسط تجمع ما بيف التدريب الميني والتقني معًا، وقد أشار إلى ذلؾ )المحاريؽ، 

(، وبّينت ىذه الدراسات أف التدريب الميني والتقني أصبح يسعى 2006؛ وبدرخاف، 2003والطويسي، 
، ومف أىميا الربط بيف حاجات سوؽ العمؿ والميف المفقودة، ومواكبة إلى تحقيؽ نفس األىداؼ

التطور الحالي، والعمؿ عمى سد الفراغ بالميف التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. وقد بينت كذلؾ ىذه 
 الدراسات أف مفيـو التدريب والتعميـ الميني/ التقني يتـ في نفس المعيد أو الكمية المتوسطة.

(، واالجتماع اإلقميمي لمتعميـ والتدريب التقني 2014لي لمميف الشاممة في ليبيا )أما المعيد العا
إلى أف التدريب والتعميـ الميني التقني، أصبح يشار إليو  ان(، فقد بيّ 2012والميني في الدوؿ العربية )
 بمصطمح )التعميـ الفني(. 
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 تحوي التي التربوية العمميةأنو: " ( تعريفًا خاصًا بالتعميـ الميني، عمى2012ليذا أوردت )حسف، 
 واإلتجاىاترات الميا وتطوير اكتساب منيا والغرض العاـ التعميـ عممية عمى عبلوة التقنياتراسات د

 مناحي مختمؼ في المينة يخص ما كؿ وىي فقط النظري وليس العممي التعميـ تحت ينضوي ما وكؿ
 ." الحياة

 عف فضبل تتضمف التي التعميمية العممية ومستويات أشكاؿ جميع"أما التدريب التقني كمفيوـ، فيو 
 العممية الميارات واكتساب بيا المتصمة والعممية النظرية والعموـ التقنيات دراسة العامة المعارؼ
 التقنييف اعداد الى وييدؼ االختصاصات، شتى في المينة بممارسة المتعمقة والجوانب والدرايات
-2) ولمدة ية الثانو الدراسة مرحمة بعد كما الماىريف، والعماؿ ختصاصييفاال بيف وصؿ حمقة ليكونوا

 لميونسكو العاـ المؤتمر قبؿ مف معتمد" وىذا التعريؼ .التقني التعميـ معاىد في ذلؾ ويتـ( سنوات، 3
 ومنيا والدولية العربية المنظمات قبؿ مف أيضا والمعتمد 1989 عاـ والعشروف الخامسة دورتو في

 (.2009. )حداد، التقني لمتعميـ العربي داالتحا

التكنولوجيا الحديثة، واستحداث وظائؼ وميف جديدة تواكب ىذه التطورات، وترى الباحثة أنو بتطور 
وخاصة في اإلجيزة المكتبية وأجيزة االتصاالت، ومع دخوؿ آالت حديثة حتى في الميف اليدوية، 

مكف القوؿ أف التدريب الميني والتقني أصبح يحمؿ نفس ودخوؿ ميف ىندسية والكترونية جديدة، فإنو ي
   األىداؼ، ويسعى إلى تزويد الفرد المتدرب بالميارات الفنية التي تؤىمو لبللتحاؽ بوظيفة ما.

 أىمية التدريب التقني والميني 1.1

مى تظير في نواح عدة، سواء لممتدرب أـ لممجتمع، حيث يعمؿ ع أىميةإف ليذا النوع مف التدريب 
 االحتياجات تحقيؽ في لممساعدة وسيمة وتشكيؿ لممعرفة، األساسية البشرية االحتياجات تحقيؽ

 االحتياجات وفيروت .وتسريعو الشامؿ التطوير عمى الحفاظ في والمساعدة األخرى، األساسية
 شكيؿوت الرسمية، وغيرالرسمية  الصناعية االقتصادية لمقطاعات الماىرة العاممة لؤليدي الضرورية
 االجتماعي، الرفاه عمى التأثير، و العاممة لمقوى إلنتاجيةرات القدرات و والميا المعرفة، لتطوير الوسيمة

 االجتماعيةرات االستثما ربحية زيادة في والمساعدة الصحة، عمى المباشر غير تأثيره خبلؿ مف
 ومنتجاتيا، التكنولوجيا وعالـ العمؿ، عالـ إلىمدخبًل  بجعمو التعميـ آفاؽ توسيعويعمؿ عمى  .والمادية
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 مجموعيا، في المنشآت وادارة والتوزيع، اإلنتاج وعممية التقنية، واألساليب الموادراسة د عف وذلؾ
 (.2014)المحاريؽ،  .لعمميةرات االخب طريؽ عف التعمـ عممية نطاؽ وتوسيع

 المحددة المؤىبلت وتأميف والسموكية الفنيةرات الميا إكسابليذا النوع مف التدريب أثر واضح في 
 أسواؽ في والطمب العرض بيف الييكمي الخمؿ مواجية عمى يساعد بما العمؿ سوؽ احتياجات لمقابمة
 الروح ورفع بالنفس الثقة زيادة إلى يؤدي بؿ ،فحسب اإلنتاجية زيادة إلى يؤدي ال والتدريب ، العمؿ

 مف المستفيديف ورضا الوظيفي الرضا الةح إلى والوصوؿ ،الموظؼ أو لمعامؿ أو لممتدرب المعنوية
 في أيضاً  التدريب يساىـ كما. اإلبداع و التميز تحقيؽ و المنافسة عمى يساعد بما الخدمات أو اإلنتاج
 مع والتكيؼ الذات وتحقيؽ االنتماء وتنمية وصيانتيا األجيزة عمى والمحافظة العمؿ تكاليؼ خفض
 االستخداـ قابمية وزيادة والتطوير البحث عمى القدرة واكسابيـ فالعاممي وتحفيز التكنولوجيةرات المتغي
 (122، ص 2014أبو راوي، . )العمؿ فرص زيادة عمى يساعد بما والترقية

أىمية  (، فقد عزا2012في الدوؿ العربية )االجتماع اإلقميمي لمتعميـ والتدريب التقني والميني أما 
 ومتطمبات ىمومو في المواطف ومشاركة المستدامة التنميةفي  التدريب الميني والتقني إلى دوره البارز

 البرامج عبر متساو بشكؿ المجتمع أفراد لكؿ التقني التعميـ إتاحة، وأكد ىذ االجتماع عمى حياتو
عادتو التربوي الرصيد ستيعابال الموجية والبرامج المتخصصة  وتنمية المستمر التعميـ لساحة وا 

 والموائـ ليـ المبلئـ والتشغيؿ التوظيؼ وتوجيو وتييئتيـ الخريجيف دإعدا، وتعمؿ عمى القدرات
 لبرامج وفقا المنتج الطالب وبرامج التحويمي التدريبوبّيف أىميتو مف خبلؿ  .العمؿ سوؽ إلحتياجات

 الي التقنية المدارس تحويؿ طريؽ عف القومي االنتاج في المساىمة، ومف خبلؿ وفعالة ومتطورة واقعية
 برامج، ومف خبلؿ تقديمو االقتصادية التنمية خطط تنفيذ في الفعمية لممساىمة تعميمية انتاجية وحدات
 .ةالمنتج طاقاتيا وتستوعب قدراتيا تدعـ والحضر الريؼ في بالمرأة خاصة تعميمية

 مميزات التدريب الميني والتقني 1.1

 وأعداد نوعيتيا تتأثر التي الفنية الميارات إلعداد التدريب ببرامج والتقني الميني والتدريب التعميـ ييتـ
 فنية ميارات إلى العامميف وتأىيؿ والخدمات، السمع إنتاج في التقنية التطورات لمستوى وفقاً  مخرجاتيا

 معينة صناعية تقنية تتغير فكمما مياراتيـ، عمى الطمب انخفاض ىإل التقنية التغيرات أدت ممف جديدة
 مما الجديدة، التقنية في لمعمؿ مياراتيـ أىمية عدـ بسبب العامميف مف يراً بك عدداً  خمفيا تترؾ فإنيا
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 برامج وفؽ مرة ألوؿ العمؿ لسوؽ يعدوف الذيف الشباب تأىيؿ ىإل إضافة تأىيميـ، إعادة يتطمب
 والتدريب التعميـ ويتميز .العمؿ سوؽ في الفنية الميارات طمب توقعات االعتبار بنظرة تأخذ تدريبية
  :(2009التميمي، ) أىميا عديدة بمميزات المتقدمة الدوؿ في والتقني الميني

  .العمؿ سوؽ بحاجات مباشراً  ارتباطاً  الميني والتدريب التعميـ مؤسسات ارتباط (1
  .فنية لميارة التأىيؿ إلي الحاجة مف المنطمقة الرغبة ىي التدريبية بالبرامج ةكالمشار  دوافع (2
 لموقت وفقاً  التدريبية بالبرامج ةكالمشار  لممواطف يتيح بحيث يالمين والتدريب التعميـ مرونة (3

 الفنية الميارات عمى الطمب لمتغيرات السريعة االستجابة عمى قدرتوإلى  إضافة يناسبو الذي
  .العمؿ سوؽ في

 مما حكومي بقطاع وليس خاصة بمؤسسات الميني والتعميـ التدريب مؤسسات معظـ ترتبط (4
 .والتدريب التعميـ سوؽ في الدائمة افسةالمن مواضع في يجعميا

  .بلىماك او الميني والتدريب التعميـ مؤسسات داخؿ أو العمؿ في إما يتـ التدريب برامج تنفيذ  (5
 سواء المستفيدة الجيات قبؿ مف تدفع أجور لقاء خدماتو يقدـ والتقني الميني والتدريب التعميـ (6

 .مؤسسات أو اتكشر  أو أفراداً  انواك
%  50 ىإل تصؿ مالية بيبات الميني والتدريب التعميـ مؤسسات دعـ في لحكوماتا تشارؾ (7

  .السنوية الموازنة مف
 أو المالية والمساعدات باليبات الميني والتدريب التعميـ تمويؿ في الخاص القطاع يساىـ (8

  .أىيميـت لزيادة المدربيف تدريب أجور دفع أو الحديثة لمتقنيات والمعدات األجيزة مثؿ المادية
  .النمطي إنتاجيا مواقع في التعميمية البرامج لتنفيذ البلزمة التسييبلت اتكالشر  تقدـ (9

 الفمسطيني بتأىيل المرأة المؤسسات األىميةدور  1.1

( ثمانية أدوار أساسية، تعمؿ عمى أساسيا المؤسسات األىمية 2008لقد أوضح )العسيمي، وربايعة، 
 مختمؼ النواحي، وىي: بتأىيؿ المرأة الفمسطينية مف 

معارض ومشاريع مف إنتاج ىذه الجمعيات، كالمنتج المحمي،  عمؿو  ،توفير فرص عمؿ لمنساء -1
الزراعة، واالعتماد عمى نفسيا، بحيث تكوف ىذه  واألشغاؿ اليدوية، وعمؿ المطرزات، وتعميـ المرأة

 يتـ عقد، و مؤسساتلاىذه  المرأة منتجة وغير مستيمكة فقط، فيناؾ برامج توظيؼ لمنساء في
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الغذائي، وفي فف  دورات في فف الخياطة والتفصيؿ وحياكة المبلبس والبرادي، ودورات في التصنيع
 التجميؿ وتصفيؼ الشعر، وكذلؾ إعطاء النساء دورات في الحاسوب والسكرتارية التنفيذية

  وتعميميف المغة العربية.
جتمعي، وتدريب عمى االندماج في الحياة برامج توعية وتدريب قيادات شابة وتدريب متقديـ  -2

  رسالة عمى األخرى، أي رسالة األمومة مع العمؿ خارج المنزؿ. المجتمعية بحيث ال تطغى
الطوارئ،  االىتماـ بالزيارات الميدانية، والبرامج اإلغاثية، مف مساعدات عاجمة ضمف ظروؼ -3

 رة عمى الخروج لمعمؿ، وتقديـ الحقيبةومساعدة األيتاـ، وكذلؾ كفالة األسر المحتاجة وغير القاد
  المدرسية لطبلب المدارس، وتقديـ كسوة العيد لؤلطفاؿ.

أمور دينيا، وحتى  توعية المرأة بالحقوؽ الربانية ورسالة األمومة، لترتقي بطريقة تفكيرىا، وفي فيـ -4
ومراكز  ريـ،في المجتمع، وعقد دورات في التجويد وحفظ القرآف الك تنطمؽ وتصبح عضًوا فاعبلً 

لتحفيظ القرآف خاصة بالفتيات، والرحبلت التي يغمب عمييا الطابع الديني، والقياـ بعمؿ حفبلت 
 في المناسبات الدينية. 

عقد دورات إرشادية في تربية الطفؿ، ودورات إسعاؼ أولي، وسمسمة محاضرات تثقيفية عف تأثير  -5
لشباب، ومحاضرات عديدة أخرى مف واإلدماف عمى المجتمع الفمسطيني وبخاصة ا المخدرات

ومحاضرات في التخطيط االستراتيجي، وفي السبلمة المنزلية، والزراعة  إرشاد نفسي وغيره،
المحاضرات حوليا، وعقد مخيمات صيفية، وبازارات،  البيتية، وعف االنتخابات، فيناؾ العديد مف

  ومعارض.
وفتح   ر الجمعية، ودورة محو أمية الحاسوب،مكافحة األمية عند النساء، وتوفير مكتبة ليف في مق -6

حضانة، وروضة، ومدرسة لؤلطفاؿ، وكذلؾ فتح ناٍد لمطفؿ ، ومكتبة لؤلطفاؿ وحديقة عامة، 
عطاء األـ    محاضرات وندوات عف كيفية أساليب تدريس األطفاؿ. وا 

 . وليةأ تقديـ الخدمات لؤلـ الحامؿ، ودورات صحية وتثقيفية، ولياقة بدنيو، و إسعافات -7
عطاء دورات متخصصة في قضايا النساء، و إنشاء -8  تقديـ المحاضرات الثقافية وورشات العمؿ ، وا 

 الروضات والمدارس والمشاركة في االحتفاالت.

 بتأىيؿ المرأة مف خبلؿ:  المؤسسات األىميةدور (، فقد لخصت 2012أما )برغوثي، 
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ساء في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور برامج التثقيؼ والتوعية الخاصة بالقوانيف ودعـ الن -1
 المرأة في الحركات النقابية.

برامج تعميمية كالمنح الدراسية وبرامج التعميـ المستمر لمطالبات، ومحو األمية، ورفع المستوى   -2
 العممي والثقافي لممرأة مف أجؿ تأىيميا لئلدارة وبناء قيادات نسوية.

، وتكوف بيدؼ تعزيز ةأر القضايا المتعمقة بالمتدريبية وورشات عمؿ حوؿ عدد مف رات دو  -3
 المفاىيـ النسوية والقانونية، وأيضًا دورات إعبلمية لحقوؽ المرأة لكافة الجوانب.

تقديـ خدمات اجتماعية وتطويرية لممرأة، بمساعدة األسر الفقيرة، وبرامج تخص مشاريع لزيادة  -4
مى ميف، مثؿ التفصيؿ والخياطة وتصفيؼ القدرة اإلنتاجية لمنساء الريفيات، وتدريب النساء ع

 الشعر.
 برامج ذات عبلقة بالواقع السياسي. -5
 دخل.لل مدرة ومشاريع حضانة ودور أطفال رياض إنشاء -6

( فقد حددت اتجاىيف لدور مؤسسات المجتمع المدني في تأىيؿ النساء 2005أما دراسة )ماس، 
 مؿ الفمسطينية، وىما: وتدريبيّف عمى ميف، لكي يتمكّف مف االلتحاؽ بسوؽ الع

يرتبط مفيوـ التدريب المقدـ في ىذه : حيث المقدمة مف الجمعيات الخيريةبرامج التدريب  :األول
اجتماعية ميمشة خاصة  الجمعيات بمفيوـ العمؿ الخيري، حيث وجيت برامج التدريب أساسا لفئات

فرص عمؿ  تمؾ الفئات عمى إيجاد المرأة والمعاقيف والفقراء، وتيدؼ ىذه البرامج الى مساعدة أبناء
المجاالت،  تغطي برامج التدريب المقدمة مف قبؿ الجمعيات الخيرية العديد مف و  وبالتالي كسب قوتيـ.

الخياطة والنسيج والسكرتارية لمسيدات. ال توجد شروط موحدة لقبوؿ  إال إنيا تتركز في مجاالت
الحاالت االجتماعية وألبناء الفئات االجتماعية األقؿ األولوية لذوي  المنتسبيف الى ىذه الدورات وتعطى

 حًظا.

يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة : برامج التدريب المقدمة مف مؤسسات التدريب الخاصة: الثاني
والتقني، معظميا تحت  العديد مف المؤسسات الربحية التي تعمؿ في مجاؿ التعميـ والتدريب الميني

المؤسسات بتوفير برامج  المرخصة مف وزارة التربية والتعميـ العالي. تقوـ ىذه إطار المؤسسات الثقافية
لمطبيعة الربحية ليذه المؤسسات، فإف  ونظراً  تدريب لرفع الكفاءة وذلؾ حسب حاجة السوؽ المحمي.

والحاسوب والمغات وغيرىا مف  برامج التدريب التي تقدميا غالًبا ما تنحصر في مجاالت اإلدارة
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 ثقافياً  مركزاً ( 91) يوجد في الضفة الغربيةو ت التي ال يتطمب فييا استثمارات مالية ضخمة. المجاال
 .اً مركزا خاص (80)، بينما يوجد في قطاع غزة حوالي اً خاص

( بتقسيـ دور منظمات المجتمع المدني المتعمؽ بالنساء باتجاىيف، 2005لؾ قامت )سند، وكذ
 كما يمي: االجتماعي والثقافي، حيث قّسمتيما 

رفع مستوى المرأة الثقافي واالجتماعي وبخاصة توعية الفتيات وأميات : المتمثؿ في األول: االجتماعي
مساعدة األسر المحتاجة والضعفاء ، و المساىمة في محو األمية، و مستواىف المعيشي الريؼ ورفع
 االجتماعي ليكف أمياتمساعدة األميات عمى االرتفاع بمستواىف المعيشي والثقافي و ، و والمحتاجيف

األخذ بيد المرأة المقتدرة نحو تطبيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي ، و صالحات يحسف تنشئة الجيؿ الصاعد
رعاية وتنشئة األطفاؿ في سف ما قبؿ المدرسة وتييئتيـ لممرحمة االبتدائية، وذلؾ ، و في خدمة المجتمع

رعاية وتعميـ األطفاؿ المعاقيف ، و اض األطفاؿلممرأة العاممة مف خبلؿ فتح دور الحضانة وري مساندة
عدادىف لممارسة شؤوف ، و عياعقميا وسم تنمية المستوى الثقافي واالجتماعي والفني لمعضوات وا 
العمؿ عمى تنسيؽ جيود المرأة لتمكينيا مف المساىمة في التحوالت ، و اإلدارية والتنظيمية الجمعية

العمؿ عمى توثيؽ الروابط ، و ة عممية التنمية في المنطقةواالقتصادية والثقافية لخدم االجتماعية
 بالمنظمات الدولية التي تعمؿ في المجاالت المماثمة.

نشاء المكتبات واالرتقاء بالمستوى الثقافي: ويتمثؿ ىذا الدور في الثاني: الثقافي والتأىيمي ، إعداد وا 
لقاء محاضرات أدبية القصد منيا رفع المستوى العممي، وبث و  الممكنة،  الوعي بالوسائؿ األخرىا 

قامة الندوات عداد البحوث والدراسات، ، و وا  قامة الدورات التدريبية في مجاؿ الحرؼ والميارات و ا  ا 
 .المتنوعة

 ؤسسات األىمية النسوية المقدسيةالم .1.1

ىذه  (، حيث بّيف2000مف الدراسات المميزة التي تناولت المؤسسات األىمية المقدسية دراسة )عيوش، 
خبلؿ الفترة  ( جمعية17الدراسة بشكؿ مستفيض مف حيث أعداد تمؾ المؤسسات والتي بمغ عددىا )

 .استعراض نبذة تاريخية عنياو ، وأىدافيا ونشاطاتيا، والوضع القانوني ليا، (1967 – 1948)



24 

 ( في الفصؿ الثالث مف دراستو المؤسسات االجتماعية والخدمات2000ثـ أوضح الباحث )عيوش، 
( جمعية، موضحًا التوجيات العامة 22، والتي بمغ عددىا )1967االجتماعية في القدس بعد حرب 

لتمؾ الجمعيات، مثؿ المخصصة منيا لدعـ ومساندة ذوي االحتياجات الخاصة، ورعاية األيتاـ وخدمة 
قامة النشاطات الريا ضية، وغيرىا المجتمع المحمي، ومنيا اليادفة إلى رفع مستوى معيشة العائبلت، وا 

 مف األىداؼ العامة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا. 

وتناوؿ في الفصؿ الرابع المؤسسات االجتماعية األخرى في القدس، والتي تقدـ خدمات إجتماعية 
( مؤسسة، فأوضح أنواع المؤسسات االجتماعية األخرى ومواقعيا، 66وتنموية، والبالغ عددىا )
ونوعية المنتفعيف مف خدمات ىذه المؤسسات، وتطرؽ إلى دورىا في ىدمة والجيات المسؤولة عنيا، 

 التأىيؿ الميني.

العاممة في مدينة القدس قامت الباحثة بزيارات ميدانية إلى المؤسسات األىمية المقدسية، واتباعًا لذلؾ، 
أجرت الباحثة  والتي تقدـ برامج تدريبية مخصصة لمنساء العامبلت وغير العامبلت، وقدداخؿ الجدار، 

حوارات ونقاشات بسيطة مع مديري ىذه المؤسسات لمتأكد مف البرامج المقدمة، ولبلطبلع عمى سير 
 .مؤسسات تسعالتقني في ىذه المؤسسات. تبّيف أف عدد ىذه المؤسسات ىو و برامج التدريب الميني 

عمى عدد جميع  ( لكؿ مؤسسة، وذلؾ بقسمة عدد المتدرباتحجم المساىمةوتـّ حساب استخراج )
ـّ السؤاؿ عف عدد المواتي قد تقدمف لمتسجيؿ بجميع  الراغبات بااللتحاؽ بالبرامج التدريبّية، بعد أّف ت
المؤسسات وعدد المواتي قد التحقف فعميًا ببرامج كؿ مؤسسة خبلؿ فترة الدراسة، وقد تبّيف عف عدد 

( امرأة مف مدينة 3150سنوي حوالي ) جميع الراغبات بااللتحاؽ بالبرامج في جميع المؤسسات بشكؿ
  ذلؾ عمى النحو اآلتي: و القدس.  
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 لمسيدات: المرتقى مؤسسة األولى:
أسست وسجمت مؤسسة المرتقى في القدس والضفة الغربية كمؤسسة غير  :نشأة المؤسسة

لتمبية اإلحتياجات الضرورية لممجتمع  2007حكومية وغير ربحية في العاـ 
 .في القدس

ماء الييئة أس
 :التأسيسية

 .ولى أسمياف عويضو وشيريف عويضواأل ةالييئة التأسيسي
 

 أىداف المؤسسة:
 

 .تعزيز التعمـ في جو عائمي، و العمؿ عؿ نشر مفيـو حقوؽ المرأة •
 .المساعدة لتحسيف الوضع الصحي و إيجاد فرص عمؿ •
التعميـ تعزيز و تحسيف مكانة المرأة و الفتاة في جميع النواحي خاصة في  •

 .و المشاركة في المجتمع عمى الصعيد الثقافي، التعميمي و الصحي
مساعدة المرأة لكسب الميارات و التدريب و أيضًا لتحسيف وضعيا  •

  .االقتصادي
( ويمتحؽ بو االزياء وتصميـ الخياطة) مشروعتقدـ ىذه المؤسسة بشكؿ دوري  برامج المؤسسة:

 ىداؼاأل مف مجموعة يحمؿ المشروع ( امرأة، وىذا30-15سنويًا ما بيف )
 الناحية مف القدس مدينة داخؿ الفمسطينية المرأة وضع تحسيف شأنيا مف التي

 سابقةقصيرة  فترة وخبلؿ إستطاع، وتبّيف أنو االولى بالدرجة االقتصادية
 عمؿ فرص توفير منيا، نواحي عدة مف العممي المستوى عمى نتائج تحقيؽ
 لعائبلت رزؽ باب بمثابة فكانت االعالة ناحية مف أسرىف رأس عمى لنساء
 ستطاعا كما، صعبة إقتصادية ظروؼ و أوضاع مف تعاني القدس مف

، التفصيؿ و الخياطة فف موضوع حوؿ سنتيف مدة دورات توفير المشروع
وأىـ  . القدس مدينة داخؿ مف يتيـ لخمسمائة المدرسي والزي العيد زي توفيرو 

 برامجيا: 
 تثقيؼ المرأة. 
 .رعاية كبار السف 
  .احتياجات األسر المقدسية 
  .توعية األسر حوؿ التعامؿ مع كبار السف 
 دورة أنا وذاتي.  
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اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف:

مف المعروؼ أف االنساف عندما يمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره يكوف 
لنفس في ليذه المرحمة مياـ يتوجب القياـ بيا، وقد أسيـ عمـ االجتماع وعمـ ا

فيـ الكثير عف النفس البشرية وما تمر بو في كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر 
وفي كؿ مجتمع، ىذه المرحمة مف العمر يكوف المرء فييا قد جمع مف الخبرات 
والتجارب في حياتو الشيء الكثير، كذلؾ فإف المسف في ىذه المرحمة يتوقع 

ير، عمى ما قدمو في حياتو. أف يقابؿ سنيف العطاء الطويمة بالعرفاف، والتقد
ومف ىذا المنطمؽ وبدراسة احتياجات المسف وجدنا ضرورة العمؿ مع المسنات 
المواتي قدمف الكثير ليذا المجتمع حيث يستقبؿ مركز المؤسسة لدينا ضمف 
نادي المسنات ما يقارب الخمسيف مسنة كؿ يوـ خميس، حيث يشاركف ضمف 

فحص طبي أسبوعي، ورشات حوؿ فعاليات رياضية تتناسب مع وضعيف، 
سف الشيخوخة وغيرىا مف المواضيع المقترحة مف قبميف ورحؿ ترفييية. 

 .ويشرؼ عمى المسنات فريؽ مف أخصائييف والمدربيف والممرضات
 المعيشي بالوضع يتعمؽ ما في إيجابي تغيير تعمؿ ىذه المؤسسة عمى إحداث

المحيطة. ومف أىـ  طؽالقدس خاصة، وفي المنا مدينة في والطفؿ لممرأة
 الفمسطينية لممرأة والمساواة االنساف حقوؽ ومفيوـ التعمـ تعزيز أىدافيا 
 والنفسي الصحي الوضع واإلقتصادي، وتحسيف اإلجتماعي وضعيا لتحسيف
 المجتمع. في حظاً  االقؿ لمفئات

عدد المتدربات 
 :سنوياً 

 ( امرأة وفتاة.150 – 120)
 

آفاق التطوير من 
 وجية نظر
 : المتدربات

 .العمؿ عمى تحديث البرامج الموجودة 
 .زيادة مساحة المؤسسة أو العمؿ عمى استئجار مكاف آخر 
  توفير دورات تأىيمية ذات مردود جيد، مثؿ: المغتاف العبرية

 واإلنجميزية، ودورات السكرتاريا المختمفة. 
 وفيما يمي تفصيبًل عف بعض البرامج التي تقدميا المؤسسة: 

 :الدورة العديد من المقاءات حول تضمنت
  شرح عف بنية المجتمع الفمسطيني وخصائصو ومميزاتو وخصوصًا

 .فئة الكبار في السف
 أخبلقيات التعامؿ مع األخريف . 
 إكساب ميارات لممرأة عف طريؽ القياـ بفعاليات مختمفة . 
 المرأة و األسرة . 
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 المرأة و الصحة . 
 فعالية نيائية لممجموعة. 

 : دورة إلىىدفت ال
 دعـ و تمكيف المشاركات . 
 تقديـ أخبلقيات التعامؿ مع األخر . 
 دعـ المرأة واألسرة. 
  إيجاد ميارات اإلتصاؿ مع األخريف و كيفية إستخداميا في الحياة

 . اليومية
 المرأة و الصحة . 
 تحضير المرأة لمرحمة الشيخوخة. 
 تمكيف لمسيدات والمسنات  . 

بنية المجتمع الفمسطيني وخصائصو و مميزاتو . تضمنت ىذه الدوره شرح عف 
خصوصا مميزات مرحمة الشيخوخو و ما يميزىا مف عوارض و تغييرات 

  . نفسيو عمى المسف–إقتصاديو –صحيو  –إجتماعيو 
إف الحالو النفسيو عند المسنيف محصمو لعدة عوامؿ يؤثر كؿ منيا سمبا أو 

ؿ حالتو النفسيو في النيايو . لقد إيجابا بدرجو أكبر عمى نفسيو المسف ،لتتشك
تـ عرض العوامؿ التي تؤثر في الحالو النفسيو لممسنيف و األحداث يواجييا 
الفردمف طفولتو و حتى شيخوختو في صحتو البدنيو و النفسيو و عبلقاتو 
اإلجتماعيو و البيئيو مف تعميـ و تربيو و عمؿ و زواج و أمراض و إصابات 

ئر ....... و مدى تأثير كؿ ىذه المتغيرات عمى و أفراح و مكاسب و خسا
حالتو النفسيو المواضيع كانت قريبة جدًا الحتياجات المسنات حيث أف 

مرحمة الشيخوخة بشكؿ شامؿ وتطرقت لمتغيرات النفسية  المواضيع تناولت
 :التي تبلـز ىذه المرحمة ومنيا

 التعرؼ عمى االحتياجات النفسية في ىذه المرحمة مف الدعـ  ،
 . التعاطؼ، التفيـ

 التعرؼ عمى المشاعر المختمفة  . 
 سبؿ التعامؿ مع الجيؿ الجديد وتقميص الفجوة بيف الجيميف . 
  سبؿ التعامؿ مع بعض المشاكؿ التي تظير في ىذا السف مثؿ األرؽ

 .  في الميؿ، القمؽ الزائد، الخوؼ
 سبؿ التعبير عف المشاعر وتوصيؿ رغباتنا واحتياجاتنا كمسنيف 
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 .لآلخريف
 مشروع الدعم النفسي

 : مبررات المشروع
لعؿ مف أىـ الفئات في المجتمع والتي بحاجة الى الدعـ والمؤازرة ىي المرأة  

التي فقدت زوجيا ، حيث خبرة فقداف الزوج مف أقوى اليزات أو الصدمات 
التي قد تتعرض ليا المرأة عمى اإلطبلؽ ، فبعد أف بدأت في شؽ طريؽ 

زوج يشاركيا أحبلميا وىموميا ، ويوفر ليا الدعـ والمساندة ، حياتيا مع 
يرحؿ فجأة ويتركيا مع أعباء ومسؤوليات تفوؽ قدرتيا عمى التحمؿ مف إعالة 
وتربية أطفاليا ، ومواجية المجتمع وتحديات الحياة . وتقع العديد مف النساء 

. ىذا باإلضافة أسيرات لميأس والعجز وعدـ القدرة عمى التكيؼ مع ىذا الواقع 
إلى قمة المؤسسات والبرامج المخصصة لدعـ و مؤازرة ىذه الفئة مف النساء 
وأطفاليف . مف ىنا تظير الحاجة إلى تكثيؼ العمؿ مع ىؤالء النساء ، مف 
خبلؿ دراسة احتياجاتيف و مشاركتيف بالصعوبات التي تواجييف و تمكينيف 

تستطيع استعادة توازنيا النفسي اجتماعيا ، نفسيًا واقتصاديا . مف أجؿ أف 
 .ومواصمة مسيرة حياتيا بفعالية

مف خبلؿ العمؿ مع فئة األيتاـ في مجاالت متعددة والتعامؿ مع الوالدات  
وجدنا حاجة الطفؿ اليتيـ الى الدعـ النفسي واالجتماعي المذاف يتطمباف تعامؿ 

عة المجتمع األخصائييف االجتماعييف والنفسسييف معو ويعود ذلؾ إلى طبي
التي تحد مف حرية الطفؿ اليتيـ. ويعود ذلؾ إلى طبيعة المجتمع التي تحد مف 
حرية الطفؿ اليتيـ وخاصة األنثى بتدخؿ كؿ مف األقارب سواء أقارب الوالد 
المتوفي أو الوالدة وفرض السيطرة بوسائؿ مختمفة تؤدي إلى كبت مشاعر 

لعيش كما يرغب ، فنجد تدخبلت الطفؿ ومنعو مف التعبير عما يريد بحرية وا
العائمة تصؿ إلى منعو مف القياـ بفعاليات أو نشاطات متنوعة ، خوفا مف 
المجتمع ، فيعيش الطفؿ / ة وىو يحمؿ معو بصمة يتيـ. مف ىذا المنطمؽ 
وجدنا ضرورة العمؿ مع كؿ مف الطفؿ / ة في العديد مف القضايا والمواضيع 

 جاد وسائؿ لتفريغ مشاعرىـ بالشكؿ السميـالمختمفة التي تساعدىـ عمى إي
إف التغيرات التي طرأت عمى حياة مجتمعنا وما نتج عنيا مف تعقيد وتشابؾ  -

الحياة والعبلقات االجتماعية وزيادة المتطمبات وارتفاع تكاليؼ المعيشة وكثر 
التنافس عمى فرص العمؿ وزيادة الضغوطات االجتماعية واالقتصادية عمى 

نشغاليا عف االىتماـ بالمسف حيث شعرت األسرة بأنو عبء عمييا. األسرة وا
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لقد أثرت ىذه التغيرات عمى المسف إذ أصبح وحيدا يعاني مف العزلة ال احد 
يمتفت إليو وال يتجاوب مع صعوباتو ومشاكمو ، ال يجد مف يصغي إليو وال 

ات يعاني أحد قادر عمى االستماع إليو وتفيـ أحاسيسو ومشاعره وحاجياتو، فب
مف الضغوطات والتوترات النفسية ، يقضي معظـ وقتو في البيت راقدا بسريره 

 . منتظرا دنو أجمو . مف ىنا تظير الحاجو لمعمؿ مع المسنات في القدس
 : اإلستراتيجية المستخدمة في المشروع

إرشاد جماعي لمنساء في حمقات جماعية تسمى حمقات الدعـ. والتي تتكوف  -
مف النساء المواتي يشتركف بمشكمة فقداف الزوج يتراوح عددىا مف مف مجموعة 

 . إمرأة 10-12
 . اإلستشارات الفردية : سيتـ توفير ذلؾ مف خبلؿ األخصائي النفسي -
تشكيؿ مجموعة دعـ ألطفاؿ األميات المشاركات، اليدؼ منيا مساعدتيـ  -

رات حياتية عمى التفريغ النفسي والتعبير عف المشاعر ، تزويدىف بميا
تساعدىـ عمى التكيؼ مع محيطيـ اإلجتماعي وتعزيز التواصؿ اإليجابي 
بينيـ وبيف أمياتيـ ،وذلؾ مف خبلؿ أنشطة وفعاليات ترفييية ، وأنشطة 

 مشتركة ما بيف األميات وأطفاليف
إقامة مجموعة مف المسنات بيدؼ سرد القصص الخاصة بيـ،سيتـ في  -

جراء البداية تحديد الفئة المستي دفة مف خبلؿ االطبلع عمى الممفات وا 
 .الجمسات الفردية شرح لممسنات عف ماىية وأىداؼ ىذا المشروع

 : ةالمستيدفالفئات 
سيده مف األرامؿ ذوات الوضع النفسي و االجتماعي  15-12حوالي  -

 الصعب
  سيده مف المسنات مما يعانيف مف الوحده 12حوالي  -
 (.سنو 11-10) عمر األيتاـ مف بنات و أوالد  -

 ستة أشير: فترة تنفيذ المشروع
 : البرامج المطروحو من خالل المشروع

تتضمف الدوره العديد مف الفعاليات : دوره دعـ و تمكيف األرامؿ و أبنائيـ( 1 
-10و المقاءات لمنساء المواتي يشتركف بمشكمة فقداف الزوج يتراوح عددىا مف 

يحصمف عمى إصغاء ودعـ المجموعة ، إمرأه ، ويتشاركف بتجاربيف و  12
لمساعدتيف عمى تحرير المشاعر السمبية وتقديـ التغذية الراجعة التي تساعد 

 . األـ عمى إكتشاؼ الذات وتقويتيا
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ف خبلؿ ىذه المجموعة تشعر النساء أنيف ليس لوحدىف، ويتشاركف .
بتجاربيف ويحصمف عمى إصغاء ودعـ المجموعة، وظيفة ميسر المجموعة 

اإلخصائي النفسي( أف يساعد المجموعة عمى بناء الثقة بينيف وتوفير أجواء )
مف الدعـ واإلصغاء والتفيـ، ووقت كافي لكؿ أـ لمساعدتيف عمى تحرير 
المشاعر السمبية وتقديـ التغذية الراجعة التي تساعد األـ عمى إكتشاؼ الذات 

 .وتقويتو
ضايا والمواضيع المختمفة التي يتـ أيضا العمؿ مع األبناء في العديد مف الق

تساعدىـ عمى إيجاد وسائؿ لتفريغ مشاعرىـ بالشكؿ السميـ ، إتخاذ عبلقات 
 . إيجابية ، بناء عبلقة إيجابية مع الوالدة

( اإلتصاؿ 2التعارؼ وكسر حواجز . (1: برنامج العمؿ مع األبناء ( 2
جية (موا5( ميارة الصداقة . 4(العمؿ في مجموعة .3والتواصؿ . 
( 8(التعامؿ مع الحزف .7( مشاعري ، التعامؿ مع الخوؼ ، 6الضغوطات .

ما الذي يجعؿ الناجح ناجحا .  -(الدوافع :9الثقة بالنفس ميارة يجب تعمميا 
فيـ االخر والتعامؿ معيـ بذكاء ، أنواع الذكاء لديؾ وتطوير ذكاءؾ  (10
 . بناء و األمياتسيتخمؿ المشروع رحبلت ترفيييو لؤل –(اتخاذ قرارنا 11
المشروع عبارة عف إقامة مجموعة مف المسنات : جدتي تسرد قصتيا( 3

بيدؼ سرد القصص الخاصو بيف. سيتـ المقاءات في مقر جمعية المرتقى. 
سيشارؾ في ىذه المقاءات إخصائي نفسي وأخصائي تربية رياضية لمقياـ 

والتماريف  بتقديـ محاضرات حوؿ الشيخوخة و إجراء تماريف االسترخاء
الرياضية . تقوـ مسنة واحدة بكؿ لقاء بسرد قصة واقعية مف حياتيا ،ويتـ 
إجراء نقاش بيف أفراد المجموعة. سيتـ استعماؿ فعاليات خاصة و لقاءات 
جماعيو لمتعارؼ وتقوية العبلقات بيف أفراد المجموعة. سيتـ توثيؽ القصص 

صدار كتيب ليست فيد منو اآلخريف وخاصة المسرودة مف خبلؿ آلة تسجيؿ وا 
 .الجيؿ الصغير
 : أىداؼ المشروع

دعـ وتمكيف النساء المواتي تعرضف لفقداف أزواجيف مف النواحي النفسية و  -
  اإلجتماعية ودعـ أبنائيـ

أف تستطيع النساء التنفيس اإلنفعالي عف المشاعر السمبية التي تمر بيا  -
 . نتيجة تجربة الفقداف

بأنفسيف مف خبلؿ مساعدتيف عمى إكتشاؼ نقاط القوة  تعزيز ثقة النساء -
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 . لدييا والعمؿ عمى إستغبلليا
تزويدىف ببعض الميارات الحياتية التي تساعدىف في التعامؿ مع  -

 .الضغوطات مثؿ ميارة حؿ الصراع ، ميارة التعبير عف المشاعر
األبناء  مساعدة النساء في تجاوز الصعوبات التي تواجينيا في عممية تربية -

 . وتعزيز التواصؿ اإليجابي مع أوالدىف
 .دعـ األبناء و التخفيؼ مف الضغوطات النفسيو و المجتمعيو عمييـ -
 . تخفيؼ الضغوطات و التوترات النفسيو لدى المسنات -

تبادؿ الخبرات بيف المسنات و المساعده في حؿ مشكبلت المسف  -
 . لقصواإلجتماعيو و النفسيو مف خبلؿ ما تطرحو ا

 مشروع الخياطة و تصميـ االزياء( 4
المغرب إستطعنا تنفيذ مشروع  –بتمويؿ مف وكالة بيت ماؿ القدس الشريؼ 

الخياطة و تصميـ االزياء و الذي يعتبر مف المشاريع اليامة خاصة داخؿ 
 .مدينة القدس الشريؼ

يا و إنو لجدير بالذكر أف المشروع يحمؿ مجموعة مف االىداؼ التي مف شأن
تحسيف وضع المرأة الفمسطينية داخؿ مدينة القدس مف الناحية االقتصادية 
بالدرجة االولى. لقد إستطاع المشروع و خبلؿ الفترة الوجيزة السابقة تحقيؽ 

 :نتائج عمى المستوى العممي مف عدة نواحي نذكر منيا
توفير فرص عمؿ لنساء عمى رأس أسرىف مف ناحية االعالة فكانت بمثابة  •

ب رزؽ لعائبلت مف القدس تعاني مف أوضاع و ظروؼ إقتصادية با
 .صعبة

كما إستطاع المشروع توفير دورات مدة سنتيف حوؿ موضوع فف الخياطة و  •
 .التفصيؿ

توفير زي العيد و الزي المدرسي لخمسمائة يتيـ مف داخؿ مدينة القدس  •
 .وبتمويؿ مف بيت ماؿ القدس الشريؼ

 %. 2.3=  3150÷  73 حجم المساىمة
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 : االرثوذكسية الطيب حامالت جمعية  الثانية:
 في مدينة القدس. 1926في عاـ  تتأسس نشأة المؤسسة:

الييئة التأسيسية 
 :األولى

 السيدة نورا كورت
 

تمكيف المرأة مف خبلؿ وسائؿ المشاريع واالعتماد عمى الذات   أىداف المؤسسة: 
  .اقتصاديا

  دريب وخمؽ فرص العمؿ، والمساعدة الخدمات الطبية والتتقديـ
 .العاصمة، وريادة األعماؿ

  خمؽ فرص عمؿ ليـ في القدس والضفة الغربية عف طريؽ بيع المواد
 .الغذائية الفمسطينية

 دروات حياكة ونسيج.  البرامج التي تقدميا:
 .صياغة المجوىرات 
  .نتاجيا  صنع المواد الغذائية وا 
 .التدريب عمى اإلسعافات األولية 

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف:

تمكيف المرأة مف خبلؿ وسائؿ المشاريع واالعتماد عمى الذات اقتصاديا مف 
خبلؿ خمؽ فرص عمؿ ليـ في القدس والضفة الغربية عف طريؽ بيع 

وتكرس ، المواد الغذائية الفمسطينية، والمبلبس، والمجوىرات والسيراميؾ
لشرقية لمساعدة وتمكيف المرأة الجمعية العربية األرثوذكسية في القدس ا

الفمسطينية مف خبلؿ الخدمات الطبية والتدريب وخمؽ فرص العمؿ، 
 .والمساعدة العاصمة، وريادة األعماؿ
 المشاريع، وسائؿ خبلؿ مف المرأة تمكيفوتيدؼ برامج ىذه المؤسسة إلى 

 داخؿ ليـ عمؿ فرص خمؽ خبلؿ مف اقتصاديا الذات عمى واالعتماد
 الفمسطينية، الغذائية المواد بيع طريؽ عف الغربية فةوالض القدس

 .والسيراميؾ والمجوىرات والمبلبس،
 عامًا. 60 – 18النساء مف سف  الفئات المستيدفة: 
 ( امرأة.200 – 150) :عدد المتدربات سنوياً 

التوسع في البرامج المقدمة، خاصة التي تشمؿ الحياكة والنسيج والمواد  :آفاق التطوير
 لغذائية، ألنيا تساىـ بشكؿ فاعؿ في تمكيف المرأة اقتصاديًا.ا

 %5.2= 3150÷  165 حجم المساىمة
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 المقدسيات: المعممات قرية جمعية الثالثة:
 .2006تأسست جمعية قرية المعممات المقدسيات عاـ  :نشأة المؤسسة

ة الييئة التأسيسي
 :األولى

 .فاتنة الفتيانيالسيدة 

 المتقاعدات لممعممات تثقيفية خدمات تقديـ إلى الجمعيةيدؼ برامج ىذه ت أىداف المؤسسة:
 تعميـ)البرنامج التدربيب  مثؿ، فيو والحداثة التطوير ومجاراة المجتمع مع لمتواصؿ
 المعممات خدمة في المتقاعدات المعممات خبرات وضع، وتيدؼ إلى (الحاسوب
 ىذا لمثؿ تعقد ودورات واتند خبلؿ مف ، وذلؾعمميف رأس عمى زلف ما المواتي
 في تبحث ومجبلت كتباً  تضـ، وأدبية عممية مكتبة توفير، وتيدؼ إلى اليدؼ
 .األدبية و العممية األمور

مشروع الحقيبة المدرسية متضمنة القرطاسيو لمطمبة بتمويؿ مف وكالة بيت   برامج الجمعية:
باإلضافة إلى ماؿ القدس وبالتنسيؽ مع مديرية التربية والتعميـ بالقدس 

 . الجمعيات الخيرية المعنية
   عقد ندوات بمواضيع متعددة منيا الثقافية واالجتماعية مف بينيا  "ندوة

 . العنؼ في المدارس
    الجزء األوؿ بيدؼ  –أصدرت كتاب رائدات في مجاؿ التربية و التعميـ

ف التاسع إبراز دور المرأة المقدسية في المسيرة التعميمية منذ بزوغ فجر القر 
 . عشر و حصوليا عمى شيادات عممية عالية كالماجستير و الدكتوراه

 تنفيذ برنامج ما بعد المدرسة لمطمبة الضعفاء دراسيا . 
  نفذ مشروع المطبخ المموؿ مف قبؿ وكالة بيت ماؿ القدس وما زاؿ يفتقر

لمكثير مف األجيزة و األدوات .خاصة و أنو سيستخدـ في إقامة دورات 
 ات إلعدادىف لبلعتماد عمى أنفسيف ضمف مشاريع صغيرة. لمطالب

  إنشاء صندوؽ الطالب الفمسطيني الذي يدعـ مف قبؿ أمواؿ الزكاة و صدقات
 . األىؿ والمعارؼ واألصدقاء وخاصة المعممات في بيت المقدس

  كفالة األيتاـ تنفذ الجمعية في كؿ عاـ مشروع األضاحي الذي تتقدـ بو
 350ت لتوزيعو عمى األسر المستورة ويتجاوز عددىا اؿ مجموعة مف المعمما

 أسرة.
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مشاريع 
 :مستقبمية

إنشاء ناد لممعممات تتوفر فيو العديد مف األنشطة والخدمات وأجيزة تتعمؽ بالمياقة 
البدنية والرياضية والمينية والفنية والترفييية والثقافية. التعاقد مع جمعيات لمتنسيؽ 

عممات بيدؼ تطوير األنشطة الفعاليات واستحداث أنشطة بينيا وبيف قرية الم
جديدة مف جية ومف جية أخرى تزويد قرية المعممات بأخصائيات تمريض 
ومرافقات عمى مستوى رفيع أداء و تخصصَا استحداث دائرة قانونية لمتابعة 

 . شؤوف المعممات
 مف عديدال فيو تتوفر ، بحيثلممعممات نادٍ  إنشاءوتعمؿ ىذه الجمعية عمى 

 والفنية والمينية والرياضية البدنية بالمياقة تتعمؽ وأجيزة والخدمات األنشطة
  .والثقافية  والترفييية

أخرى معنية بتطوير عمؿ المرأة؛  جيات مع التعاقدىذه الجمعية عمى  تعمؿ
 أنشطة واستحداث ،الفعاليات تطوير بيدؼ ،المعممات قرية وبيف بينيا لمتنسيؽ
 تمريض بأخصائيات المعممات قرية تزويد أخرى جية ومف ،جية مف جديدة

 .تخصصالو  داءاأل رفيع مستوى عمى ومرافقات
اإلنتاجية وكيفية 

 التصرف:
 ونفقاتيا الجمعية مصاريؼ ريعيا يغطي لمدخؿ، مدرة مشاريع تعمؿ عمى إنشاء

 إلى ييدؼ المعممات قرية لجمعية )المطبخ القدس(. ىذا المشروع مشروع مثؿ
 خمؽ طريؽ عف وذلؾ الميمشة، لمفئات الحياة نوعية وتحسيف المرأة كيفتم

 في إلشراكيف المتقاعدات، والمعممات البيوت لثبلثيف امرأة مف ربات وظائؼ
 المعممات النساء مف 150 قدرات وبناء بتدريب يقمف بدورىف وىف العمؿ، سوؽ

 .الزواج عمى والمقببلت ألسرىف المعيبلت
 ليف تدريبية دورات تنظيـ خبلؿ مف لمنساء والقدرات المعرفة اءببن الجمعية تقوـ
 الحمويات بإنتاج يقمف ثـ الصغرى، المشاريع وتسيير المطبخ مجاؿ في

 ولممدارس ولممطاعـ ولممؤسسات المناسبات في الساخنة والوجبات والمعجنات
 الوكالة قامت وقد. وتسويقيا لمنتجاتيف معرض وعمؿ التجارية ولممحبلت

 .المدربات أتعاب وأداء الضرورية والتجييزات األثاث وشراء المبنى استئجارب
ـ تحت عنواف كي ال ننسى وىو بمثابة  2009طباعة ونشر تقويـ سنوي لعاـ  :نشاطات الجمعية

 .كتيب يتضمف معمومات تاريخية عف القضية الفمسطينية بإيجاز
الفئات 

 :المستيدفة
 .عاماً  60حتى  18النساء مف سف 

عدد المتدربات 
 :سنوياً 

 متدربة. 250تقريبًا 
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لحاؽ  :آفاق التطوير زيادة عدد المدربيف والمدربات المشرفيف عمى تأىيؿ السيدات المقدسيات، وا 
 أكبر عدد ممكف مف النساء العامبلت وغير العامبلت في ىذه الجمعية.

 %9.8=  3150÷  310 حجم المساىمة
 

 :القدس في مسيحيةال الشابات جميعةالرابعة: 
 في مدينة القدس. 1948تأسست سنة  نشأة المؤسسة:

أسماء الييئة 
 :التأسيسية األولى

لـ تتوفر معمومات حوؿ المؤسسيف، ألف ىذه الجمعية تابعة لجمعية الشابات 
 عمى مستوى العالـ، وليا فرع في مدينة القدس. (YMCAالمسيحية )

، المقدسي والمجتمع الخريجات مع التواصؿعية إلى تيدؼ برامج ىذه الجم أىداف المؤسسة:
 المستوى ورفعإلى  ،القدس داخؿ الفسمطيني البقاء عمى الحفاظ في قدما لممضي
. المقدسي المجتمع احتياجات سد عمى تساعد متنوعو انشطو وتفعيؿ المعرفي

 (.المكاتب ادارة) مشروعومف أىـ برامجيا التدربيبة 
فساح المجاؿ أماميف لمتدريب السعي إلى تمكيف النساء  المقدسيات اقتصاديًا، وا 

والتعميـ والتوظيؼ ليكف قادرات عمى اإلنخراط في سوؽ العمؿ و تسمـ أدوار 
مشّرفة داخؿ مجتمعاتيف ، بحيث يصبحف فاعبلت في بناء المجتمع واالقتصاد 

 . الفمسطيني
ة تؤىمو/ىا لمزاولة مينة معينة تدريب يتيح لممتدرب/ة اكتساب ميارات معين :البرامج المقدمة

ضمف مجاؿ تخصصو/ىا بعد التخرج، وقد تـ تصميـ ىذه البرامج لتمبية 
احتياجات سوؽ العمؿ، بحيث يكوف التدريب عمى شكؿ دورات تدريبية 

  .متخصصة تقدـ مف خبلؿ مراكز التدريب الميني
ىؿ المتدرب/ة كما يتميز التدريب الميني، بانو يحتاج إلى مدة دراسية قصيرة، تؤ 

إلى دخوؿ سوؽ العمؿ مباشرة بعد التخرج، كما يتميز بوجود فرص عمؿ كبيرة 
 .لمخريجيف/ات، وذلؾ لحاجة السوؽ لمثؿ ىذه التخصصات

دبموـ ميني تخصصي في ادارة المكاتب: يشمؿ الميارات المكتبية، المراسبلت 
شاء مشاريع صغيرة، التجارية، الطباعة، المبدائ المحاسبية، ميارات الحياتية، إن

برامج الحاسوب، صيانة األجيزة المكتبية، المغو االنجميزية، المغة العبرية، 
 .أخبلقيات العمؿ

مدة التخصص سنة دراسية واحدة تشمؿ شيريف تدريب في مؤسسات السوؽ 
 .مرخص مف وزارة العمؿ الفمسطينية المحمي
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عبل ـ(: يشمؿ التصميـ دبمـو ميني تخصصي في الوسائط المتعددة ) صحافة وا 
الجرافيكي، التصوير الثابت، والتصوير المتحرؾ، ومونتاج األفبلـ، وكتابة 

 .وتحرير الخبر الصحفي
  .مدة التخصص سنة واحدة تشمؿ شيريف تدريب في مؤسسات السوؽ المحمي

تماـ  دورة تدريبية في ادارة المشاريع، تشمؿ كيفية كتابة مقترحات المشاريع، وا 
  .نية المشاريعموازنة وميزا
 ساعة 50مدة الدورة 

 .الشيادة مصدقة مف كمية كامبريدج البريطانية
  :دورات قصيرة
 االكسؿ المالي

 ادارة الحسابات العممية
 برامج الميكروسفت

 ادارة مكاتب اسـ التخصص بالمركز:
 سنتيف مدة التدريب:
 ادارة مكاتب

يع ادوار المكتب يؤىؿ التخصص الطالبة الف تكوف مسؤولة عف تنظيـ جم 
 . باستخداـ التكنولوجيا والحاسوب

 :يحتوي التخصص عمى 
 .Microsoft office  تطبيقات حاسوبية          -
 .صيانة حاسوب         -
 .محاسبة ومسؾ دفاتر         -
 .لغات عربية وانجميزية وعبرية         -
 .صيانة اجيزة مكتبية         -
 .ادارة مكاتب         -
 .بيئة وسبلمة العمؿ          -
 .اساليب االتصاؿ والتواصؿ         -

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف:

دبموـ ميني تخصصي في ادارة المكاتب: يشمؿ الميارات المكتبية، منح 
المراسبلت التجارية، الطباعة، المبدائ المحاسبية، ميارات الحياتية، إنشاء 

يانة األجيزة المكتبية، المغو االنجميزية، مشاريع صغيرة، برامج الحاسوب، ص
مدة التخصص سنة دراسية واحدة تشمؿ وتكوف  .المغة العبرية، أخبلقيات العمؿ
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 .شيريف تدريب في مؤسسات السوؽ المحمي
 ( عامًا. 20 – 15الفئة األولى الشابات مف عمر )  :الفئات المستيدفة

 ( عاماً 40 – 20الفئة الثانية السيدات مف عمر ) . 
عدد الممتحقات 

 :سنوياً 
 متدربة. 400 – 350

 .ماكف توظيؼ مناسبةأيجاد يسعى إلأف ماكف تدريب و أيؤمف المركز  أف آفاق التطوير:
 %11.6=  3150÷  360 حجم المساىمة

 
 

 :الوردية راىبات مركزالخامسة: 
يـ االزياء . مركز لتعميـ فف التفصيؿ والخياطة . وتصمك 1987تأسست سنة  نشأة المؤسسة:

 .وكيفية العمؿ الصناعي االنتاجي
الييئة التأسيسية 

 :األولى
 تأسس كفرع لمؤسسة الراىبات عمى مستوى العالـ.

 . المجتمع في التكافؿ روح إحياء  أىداف المؤسسة:
 لممستفيديف والصحية والتعميمية االجتماعية الرعاية تقديـ. 
 انتشاره مف والحد الفقر مكافحة . 
 عائدا تحقؽ التي المستدامة التنمية ومشروعات برامج دعـو  تنفيذ 

 .الفقيرة واألسر لؤلفراد ذاتيا واكتفاءً  اقتصاديا
 المختمفة مياراتيا وتنمية المرأة تمكيف في المساىمة. 
 ومياراتيـ قدراتيـ تنمية عمى والعمؿ والشباب بالطفولة االىتماـ. 

والخياطة(، وبرنامج  التفصيؿ فف تعميـمتنوعة، مثؿ ) اتتقدـ مشروع  برامج المؤسسة:
 .األزياء( )تصميـ

  االنتاجي الصناعي العمؿ كيفيةدورات في . 
إنتاجيتيا وكيفية 

 التصرف: 
 

 الطاقات مف االستفادة عمى نشأتيا منذمؤسسة راىبات الوردية  عممت
 المنظـ، الخيري العمؿ خدمة نحو ذلؾ كؿ وتوجيو والمادية البشرية واإلمكانيات

 المدروس السميـ التخطيط عمى وبرامجيا مشروعاتيا تنفيذ في تعتمد كما
 باإلضافة المختمفة الخيرية أعماليا مجاالت تطوير في الخبرات كؿ مستثمرة

 في واإلتقاف اإلبداع عمى وتشجيعيـ بيـ لبلرتقاء كوادرىا وتأىيؿ تدريب إلى



38 

 .اإلدارية والوحدات الفروع لكافة دقيؽ تقييـ وفؽ الوظيفي أدائيـ
 أفراد المجتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ وجنسيـ. :الفئات المستيدفة
عدد الممتحقات 

 بالبرامج:
 ( سنويًا:150 – 100)

 .الصحية الخدماتو  االجتماعية الخدمات عمى إدخاؿ برامج تتضمفالعمؿ  آفاق التطوير:
 %3.5=  3150÷  110 حجم المساىمة

 
 : تمعالمج لخدمة السراياالسادسة: 

 .1991تأسس مركز السرايا كمؤسسة غير ىادفة لمربح عاـ  نشأة المؤسسة:
الييئة التأسيسية 

 :األولى
 .السيدة نيمة العسمي

  .تعزيز التواجد العربي في القدس والبمدة القديمة  أىداف المؤسسة:

 تحسيف أوضاع السكاف الثقافية واالجتماعية والتعميمية واالقتصادية. 

 الحد مف آثار السياسات اإلسرائيمية الرامية لتيويد المدينة المساىمة في. 

  محاولة لخمؽ أسرة مقدسية أكثر وعيًا وقوة محافظًا عمى وجوده واستمرارية
 .عطائو وسمعتو الطيبة

تقدـ ىذه المؤسسة دورات تدريبية متنوعة في إعداد الطعاـ وتصميـ  (1 البرامج المقدمة:
 المبلبس وحياكتيا. 

 . نفس اجتماعي في التربية والتعميـ أنشطة دعـ (2
 . إرشاد نفسي جماعي (3
  .أنشطة ممنيجة لدعـ خدمات الصحة النفسية (4
 . أنشطة نفس اجتماعية مف أجؿ الحماية واإليواء (5
 . تأىيؿ ميني (6
 .أنشطة دعـ مجتمعية (7

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف:

ب البمدة مف قبؿ جمعية مشروع الرعاية في قم مركز السرايا لخدمة المجتمع
القديمة في القدس، في منطقة إستراتيجية تدعى عقبة السرايا والتي ال تبعد عف 
المسجد األقصى المبارؾ وال عف كنيسة القيامة إال بضعة أمتار، و تعتبر ىذه 
المنطقة مف أكثر المناطؽ فقرأ واحتياجُا ومف أكثرىا تواجدًا لبلستيطاف 

بية لمحاجة الممحة لتعزيز التواجد العربي في اإلسرائيمي. ولقد تـ إنشاء المركز تم
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القدس والبمدة القديمة بيدؼ تحسيف أوضاع السكاف الثقافية واالجتماعية 
والتعميمية واالقتصادية والمساىمة في الحد مف آثار السياسات اإلسرائيمية الرامية 

لؾ لتيويد المدينة. يؤمف المركز بأىمية دور األسرة في التغيير المجتمعي لذ
يستيدؼ النساء، األطفاؿ، والشباب منذ ما يزيد عمى العشريف عامًا مف خبلؿ 
البرامج التوعوية، التدريبية المختمفة في محاولة لخمؽ أسرة مقدسية أكثر وعيًا 
وقوة محافظًا عمى وجوده واستمرارية عطائو وسمعتو الطيبة رغـ كافة التيديدات 

مجتمع ورؤيتيا أف يكوف . بؿ االحتبلؿالتي تواجييا المؤسسات المقدسية مف ق
 مقدسي يعيش بكرامة

إيمانًا منا بأىمية التعمـ والتربية الشاممة وبضرورة إحداث التغيير  :الرسالةأما 
في المجتمع، نحف مركز السرايا لخدمة المجتمع، مؤسسة مجتمعية تعمؿ مف 

ة لممراة قمب البمدة القديمة في القدس عمى تطوير الميارات الحياتية خاص
والطفؿ والشباب مف خبلؿ برامج التوعية والتعميـ الغير الرسمي بالتعاوف 

 . والتشبيؾ مع مؤسسات العمؿ المجتمعي المختمفة
 مشاكؿ نفسية اجتماعية -2   تأخر دراسي -1 :أطفال :الفئات المستيدفة

 ميمشوف-3 
 ميمشوف -2 مشاكؿ نفسية اجتماعية -1 :شباب
 يترأسف أسر - -2   تأىيؿ -1 :نساء

 .عائبلت اطفاؿ صعوبات التعمـ  :عائالت
 العمؿ عمى بناء مرافؽ جديدة تستوعب متطمبات المجتمع المحمي. آفاق التطوير:
 %2.5=  3150÷  80 حجم المساىمة

 
 : العالمي الموثري االتحاد السابعة:

 نكبتو منذ الفمسطيني بالشع لمؤزارة 1949 عاـ الميني التدريب مركز تاسس النشأة والتأسيس:
 المناطؽ كافة مف وشّباتو لشبابو مينية تدريب برامج تقديـ خبلؿ مف القومية

 .المخيمات او اوالقرى المدف مف سواء والمحافظات الجغرافية
الييئة التأسيسية 

 :األولى
 تابع لمتحاد الموثري العالمي. 

 تناسبيـ.  يدوية ميارات عمى تدريبيـ أجؿ مف بصريا المعاقيف تدريب  أىداف المؤسسة:
  المطموبة المنتوجات توفير في المحمي المستيمؾ دعـ  . 
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 التدريب في نوعية نماذج واعتماد المحمية والصناعات الورش مع الشراكة 
 تدريبية مساقات توفير في النائية المناطؽ مع والتواصؿ المينية التممذة مثؿ

 .المدى قصيرة
  الموثري االتحاد يقدمو الذي واالنساني ماعيواالجت النفسي الدعـتقديـ 

 الصحية الخدمات مجاالت في النكبة تاريخ منذ الفمسطيني لمشعب العالمي
 . والمينية والتعميمية والطبية

 
 تقدـ ىذه المؤسسة دورات تدريبية متنوعة في السكرتاريا.   البرامج المقدمة: 

 .التجميؿ والمغة اإلنجميزية 
 العالمي الموثري لبلتحاد التابع الصناعي والتدريب التعميـ.  
 ومنتوجات الخشيبة المكانس صناعة مثؿ يدوية ميارات عمى تدريبال 

 .والسجاد الخيرزاف
 االليكترونية االتصاالت .  

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف: 

 

, ربحية وغير حكومية غير مينيو تعميمية مؤسسة ىو الميني التدريب مركز أف
 االتحاد يقدمو الذي  واالنساني واالجتماعي الحياتي الدعـ برامج احد وىو

 القطاعات في االولى النكبة تاريخ منذ الفمسطيني لمشعب العالمي الموثري
 .   والمينية والتعميمية والطبية الصحية

 برنامج بدأ فمسطيف في 1949 عاـ  العالمي الموثري االتحاد تاسيس اثر عمى
 ثبلثة في والتدريبية التعميمية  برامجيا تقدـ عيةصنا لوثرية كمدرسة التدريب
  حـر داخؿ والمعادف السيارات وميكانيؾ النجارة ميف تشمؿ صناعية مجاالت
 كانت. القدس في الزيتوف جبؿ عمى الواقع( المطمع)  فيكتوريا اغوستا مستشفى

 الى فورا الخريج ينتقؿ حيث اعواـ ثبلثة تخصص لكؿ التدريب برنامج مدة
 الشعب مؤزارة الى الميني التدريب ييدؼ كاف. المينية حياتو لبدء العمؿ سوؽ

 وشّباتو لشبابو مينية تدريب برامج تقديـ خبلؿ مف القومية نكبتو منذ الفمسطيني
. المخيمات او اوالقرى المدف مف سواء والمحافظات الجغرافية المناطؽ كافة مف
 حنينا بيت في جديد موقع ىال الميني التدريب مكاف انتقؿ 1964 عاـ وفي
 والتدريب لمتعميـ مخصص جديد حـر تاسيس تـ حيث القدس مدينة شماؿ

 اصبح. طالبا 150 حوالي يستوعب لمطمبة داخمي سكف عمى ويحتوي الصناعي
 الموثري لبلتحاد التابع الميني التدريب بمركز يعرؼ الميني التدريب برنامج
 . العالمي
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 عمى تدريبيـ اجؿ مف بصريا المعاقيف دريبالت استيدؼ 1960 بداية في
 الخيرزاف ومنتوجات الخشيبة المكانس صناعة مثؿ تناسبيـ يدوية ميارات
 في.  المطموبة المنتوجات توفير في المحمي المستيمؾ دعـ اجؿ مف والسجاد

 الفوج تخريج تـ الخريجيف مف الخمسيف الفوج تخريج اثر عمى,2002  عاـ
 مجاؿ في والتدريب التعميـ مف عاميف انييف مواتيال الفتيات مف االوؿ

 أخر ميني تدريب مركز تاسيس تـ, 2004 عاـ وفي. االليكترونية االتصاالت
 الميني التدريب مجاالت ربط زيادة في جديدة خطة ضمف راماهلل مدينة في

 مثؿ التدريب في نوعية نماذج واعتماد المحمية والصناعات الورش مع والشراكة
 قصيرة تدريبية مساقات توفير في النائية المناطؽ مع والتواصؿ المينية ةالتممذ
 .المدى

الممتحقات 
 بالبرنامج:

 ( عامًا. 30 – 16) مف سف
 

عدد الممتحقات 
 :بالبرنامج

 سنويًا.  350 – 300

زيادة فترات التدريب، بحيث تستفيد المتدربات بشكؿ أوسع خاصة في الحرؼ  :آفاق التطوير
 واالتصاالت االلكترونية. اليدوية

 %9.5=  3150÷  300 حجم المساىمة
 

  :السيدات البراء جمعية الثامنة:
 .2008 سنة التأسيس:

الييئة التأسيسية 
 األولى:

 نبيمة عرابي.
 

 توعية النساء بالقضايا االجتماعية.  :أىداف المؤسسة
 دسيات.  تحقيؽ النمو االقتصادي والتمكيف االجتماعي لدى النساء المق 
  التخفيؼ مف عب الضغوط االجتماعية والنفسية التي تمر بيا األسر

 المقدسية.
 .دعـ األسر المقدسية ذوي الدخؿ المنخفض 
 .إقامة مشاريع صغيرة خاصة بالنساء 
  .توفير فرص التدريب عمى الخياطة والتطريز 
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 البرامج المقدمة:
 

(، وتعمؿ اليدوية والحرؼ ؿواالشغا المطرزات انتاج) مشروعتقدـ ىذه الجمعية 
 دوراتفي مركز الجمعية. وتقدـ  دائمة معارض قامةإ خبلؿ مف تسويقياعمى 

 وغيرىا االنجميزية المغةو  الحاسوب في تعميمية دورات(، وتعقد االكسسوارات تعميـ)
 .المواد مف

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف: 

 

 مع وتتوائـ مناسبة تراىا يالت المشاريع باختيار لمنساء المجاؿ الجمعية  تترؾ
 مدرة مشاريع الى النساء فتتوجو تسويقيا السيؿ مف يكوف بحيث االجتماعية البيئة
 تجميؿ، صالوف: والنساءمثؿ المحمي المجتمع حاجة تمبي الوقت وبنفس لمدخؿ
 النساء تقوـ وأ .المبلبس تصنيع مشاريع انتاجي، مطبخ بدنية، لياقة مركز
 الحضانات، االطفاؿ، رياض تطوير: مثؿ مؤسساتيا لدى مةالقائ المشاريع ببعض
 والوسائؿ الخارجية وااللعاب الخدمات توفر نتيجة االقباؿ تزيد اف شانيا مف والتي

 .منيجية البل التعميمية
 إدخاؿ برامج تدريب جديدة عمى عمؿ المؤسسات. :آفاق التطوير

عدد الممتحقات 
 :بالبرنامج

 .( امرأة سنوياً 70 – 50)

 
 % 1.9=  3150÷  60 حجم المساىمة

 
   الزراعية:  التنمية جمعية التاسعة:

 1938 سنة التأسيس:
الييئة التأسيسية 

 األولى:
 الميندسيف مف محدودة مجموعة قبؿ مف الزراعية التنمية جمعية انطمقت

 التطوعية. الحركة رحـ مف انبثقت التي الريادييف والمزارعيف الزراعييف
 .الييا والوصوؿ الزراعية االراضي انتاجية وتحسيف تطوير  لمؤسسة:أىداف ا

 الري الغراض المائية المصادر توصيؿ. 
 الرعوية المناطؽ تطوير السبلالت، تحسيف العمفية، البدائؿ تطوير. 
 المحمي بالسوؽ وادماجيـ المنتجيف لصغار المنزلي االقتصاد تطوير. 
 الخاص والقطاع ارعيفالمز  بيف ما لمشراكة نماذج ودعـ تطوير. 
 تقميدية غير أسس عمى الزراعي االقراض منظمومة تطوير. 
 المواطنيف احتياجات مع وربطو الزراعي االنتاج تنميط. 

 الحديثة.  والتقنيات الزراعية اإلرشاد برنامج  البرامج المقدمة: 
 والبيئة.  المياه برنامج 
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 والمناصرة.  الضغط برنامج 
 معيةالمجت القيادات برنامج 

اإلنتاجية وكيفية 
 التصرف: 

 

 مف واسعة مجموعة توظيؼ تعتمد( الزراعية األغاثة) الزراعية التمنية جمعية
 في وكفاءة فعالية أكثر لتكوف برامجيا تصميـ في المتنوع النيج ذات األساليب

 بيدؼ الميشمة، والمحمية الريفية الفمسطينية المجتمعات احتياجات تمبية
 تقييـ بعد ذلؾ ويتـ المتكاممة، الريفية والتنمية المستدامة التنمية تحقيؽ

 ىذه مع تتعامؿ الزراعية التنمية جمعية. المحمية المجتمعات الحتياجات
 المبنية المفاىيـ مف أصبل نابعة تدخبلت طريؽ عف وتعالجيا االحتياجات

 والتي الفعاؿ التشاور موضوع عمى بنشاط العمؿ واعتماد القدرات بناء عمى
 اإلغاثة. التنمية عممية في المساىمة مف المجتمع وتمكيف التدريب تشمؿ

 وتعميؽ توسيع وكذلؾ والتحالفات المجتمع منظمات بناء إلى تسعى الزراعية
 مع القاعدية الشعبية والمبادرات الحكومية غير المنظمات بيف الشراكة نطاؽ

 مختمؼ بيف ابطرو  إلقامة مصممة الجمعية برامج إف. الحكومية المؤسسات
قميميا، محميا، المجتمع قطاعات  لتبادؿ ومنصة منبر وتوفير وعالميا، وا 
 نيجا تتبع الزراعية األغاثة برامج. الخبرات وتبادؿ المعرفة، ونقؿ األفكار،
 المستفيديف وتمكيف القطاعات مختمؼ احتياجات معالجة يعتمد لمتنمية شامبل

 .وسياسيا واقتصاديا اجتماعيا
 دعـ المشاريع الزراعية القائمة بشكؿ أكبر.  لتطوير:آفاق ا

 التعاونية الجمعيات بضمف والمزارعات والمزارعيف األفراد المزارعيف صغار الفئات المستيدفة:
 فمسطيف. في الفمسطيني الريؼ في القاعدية والمؤسسات

عدد الممتحقات 
 بالبرنامج:

 ( امرأة سنويًا.50 – 30)

 %1.4=  3150÷  44 حجم المساىمة
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 الدراسات السابقة 1.11

والتي تناولت موضوع الدراسة، استعرضت الباحثة مجموعة مف الدراسات السابقة، العربية واألجنبية، 
إال أّف أيًا مف ىذه الدراسات لـ تتناوؿ دور المؤسسات األىمية في تنمية المرأة مينيًا في مدينة القدس، 

تنا، فغالبية معظـ الدراسات التي تطرقت إلى تمؾ المؤسسات في مدينة كما ىو الحاؿ في موضوع دراس
القدس، كانت عبارة عف وصؼ لعمؿ وتاريخ تمؾ المؤسسات، وأىدافيا وخطواتيا وبرامجيا، وتعتقد 
الباحثة، أّف دراستيا ىي األولى الخاصة بمدينة القدس. وقد استفادت الباحثة في دراستيا مف الدراسات 

 تية: السابقة اآل

 الدراسات العربية: 2.11.1

: ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ دور التعميـ التقني في التنمية الشاممة، وذلؾ (2014أبو راوي )دراسة 
استنادًا إلى المعطيات المتوفرة لدى الباحث حوؿ أعداد خريجي التعميـ الميني، في ليبيا، حيث كانت 

 دراستو مسحية.

 بناء أداة وليس ىدـ أداة اإلدارية المركزيةء التحميؿ المناسب إلى أّف وقد توصؿ الباحث بعد إجرا
، المركزية تبعات مف عامو بصوره التقني والتعميـ الفنية والمعاىد التقنية الكميات تعاني ليذا ،وتنظيـ
 الشيء الفساد مظاىر وكؿ والعشوائية الفوضى حالة وتسوده المينية إلى يفتقر اإلداري الجيازكذلؾ 
 الشكؿ عمى بيا النيوض عدـ عمى ويعمؿ الفنية التعميمية المؤسسات ىذه تأخر في ينعكس الذي

 التقنية الكمياتو  المعاىد معظـ عمى الوصية الجيات مف والحازمة الجدية المتابعة عدـ، و المطموب
 ىذه عمى راؼاإلش في كبير وارتباؾ تذبذب. وتوصؿ إلى وجود لميبيا افيةر الجغ الرقعة التساعرًا نظ

 .جيدة بصورة العمؿ لتسيير الضرورية والتقنية المادية اإلمكانيات توفر عدـو  التعميمية، المؤسسات
 .العممية المتابعة في والكميات المعاىد بعض مف المبذولة الجيود لتوحيد ةقوي إدارة توفر عدـو 

 القادريف والتقني الفني يـالتعم مجاؿ في الفنية والكوادر األساتذةإعداد  في نقصوتوصؿ إلى وجود 
 بيف العبلقة وضوح عدـ إلى أساساً  ذلؾ ويرجع الصحيح، باألسموب التعميمية العممية إنجاح عمى
 .والميني األكاديمي التعميـ بيف الموجودة واالزدواجية جانب مف الميني والتدريب والتقني الفني التعميـ
 المحتويات ىذه بمواكبة يتعمؽ فيما خاصة التقني بالتعميـ الخاصة المحتوياتو  المناىج قصورووجود 
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 عف الناشئة الفجوة لسد والتقني الفني لمتعميـ المعالـ واضحة سياسة توفر عدـ، و الحديثةرات لمتطو 
  .االقتصادية القطاعات لمختمؼ المحمي الطمب لتمبية المدربة الوطنية العاممة األيدي عجزراكـ ت

لو دور محدود جدًا في التنمية الشاممة في ليبيا، وال يعتبر أحد مقومات وتوصؿ إلى أف التعميـ التقني 
 التنمية بناء عمى المعوقات السابقة التي يواجييا.

 في والتقني الميني والتدريب التعميـ دور عمى التعرؼ إلى فتىد(: وقد 2014المحاريق )دراسة 
 تعزيز في ودورىا المجتمع، في واجتماعياً  ياً اقتصاد الخريجيف تمكيف فيو  المستدامة، المجتمعية التنمية
 والتدريب التعميـ خريجي نظر وجية مفوذلؾ  المجتمع،راد أف بيف الفرص وتكافؤ االجتماعية، العدالة
  .والتقني الميني

 (460) مف فتكوّ  طبقيا عمى مجتمع الدراسة الذيو وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، 
رامج الب دور حوؿ نتائج، وأظيرت الوالتقني الميني والتدريب لمتعميـ مؤسسات ثبلث مفًا وخريجة خريج

وال زالت  ومتوسطًا، محدوداً يزاؿ  ال الدور ىذا أف المجتمع، في اقتصادياً  الخريجيف تمكيف في المقدمة
 تمكيف في المقدمة امجر الب بدور يتعمؽ وفيما ،المختمفة والمعوقات اإلشكاليات، مف العديد تشوبو

 والتدريب التعميـ دورأف  نتائجال أشارت، و إيجابي دور ليا كاف فقد المجتمع، في اجتماعياً  الخريجيف
 .ومتوسطاً  محدوداً  ؿتز ي ال المستدامة، المجتمعية التنمية إحداث في والتقني الميني

 مف ديالى فظةمحا في الميني التعميـ قع: ىدؼ الباحث مف دراستو إلى معرفة وا(2013أحمد )دراسة 
في العراؽ، وقد استخدمت الباحثة االستبانة في بحثيا، وقامت بتوزيعو  التدريسية الييأة نظر وجية

( مدرسًا ومدرسة في محافظة 112عمى مجتمع الدراسة لمحصوؿ عمى العينة، والتي بمغ حجميا )
 بالتطورات الرتباطا ضعيؼديالي، وقد توصمت الباحثة إلى أّف واقع التدريب الميني في العراؽ 

 .التطورات ليذه استجابة اقؿ وىو العالـ، فيالبمد نفسو و  في التكنولوجية

 المرأة تمكيف في التنموية المؤسسات دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت (:2103) نجمدراسة 
 ظماتالمن وثائؽ في ومؤشراتيا المرأة تمكيف معايير توافر درجة ومعرفة. غزة قطاع في الفمسطينية
 متغيرات باختبلؼ المرأة تمكيف معايير في التبايف نسبة في االختبلؼ مدى عف والكشؼ التنموية
 الباحثة استخدمت( منظمات تعمؿ في مجاؿ تمكيف المرأة، 10، وقد تكونت عينة الدراسة مف )الدراسة
 إلييا صمتتو  التي النتائج أىـ لمخطط، ومف المحتوى تحميؿ أسموب واستخدمت، الوصفي المنيج
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تنازليًا  ترتيبيا فجاء التنموية، المنظمات وثائؽ في ومؤشراتيا المرأة تمكيف معايير الدراسة تفاوتت
 ال .الصحي التمكيف السياسي، التمكيف االقتصادي، التمكيف التعميمي، التمكيف االجتماعي، التمكيف
 وكذلؾ نوع أىمية( ة )حكومية،المنظم نوع باختبلؼ المرأة تمكيف معايير في التبايف نسبة تختمؼ
 التنموية(.  لممنظمات السنوية والتقاريراإلستراتيجية  )الخطط الوثيقة

المقدمة في التدريبية التعرؼ عمى دور البرامج  إلىىدفت الدراسة  (:2012ي )البرغوثدراسة 
البيرة مف وجية نظر المنظمات النسوية في رفع المستوى الميني لممرأة الفمسطينية في محافظة راـ اهلل و 

 .المنيج الوصفي التحميميقد استخدمت الباحثة و  ،الفئة المستيدفة

النساء المستفيدات مف البرامج التي تقدميا المنظمات  جميعمجتمع الدراسة وعينة الدراسة وقد كاف 
 وعممت الباحثة عمى تطبيؽ أداة االستبانة عمى مجتمع الدراسة.النسوية، 

احتياجات النساء ىي برامج تمكيف متكاممة مف تعميـ وتدريب،  بأف أىـاسة فتتمخص نتائج الدر  أىـ أما
ف طبيعة البرامج المقدمة ىي ا  والبرامج المقدمة مف قبؿ ىذا المنظمات تكوف مكمفة ماديا لمنساء، و 

كما ، مف منظمة في الوقت نفسو أكثربرامج تمكيف اجتماعي،واف ىناؾ تكرار في البرامج مف قبؿ 
 طبيعة العبلقة بيت المنظمات النسوية ىي تنافسية ال تكاممية.  أفالدراسة  بينت

المحفزات المرتبطة بالمجتمع المحمى فكانت التغير في النظرة المجتمعية اتجاه عمؿ المرأة  أىـما 
االحتياجات كبيرة جدا  أفبشكؿ إيجابي وتقبؿ المرأة وتشجيعيا في بعض األحياف كما بينت النتائج 

 مستوى االحتياج. إلىامج مينية متخصصة، لكف واقع البرامج المقدمة منخفض وال يروؽ البر 

 وعبلقتو التنموي االزدىار مشروع تقييـ إلى الدراسة ىدفت (:2011)والحديدي الخاروفدراسة 
 المشروع، في االلتحاؽ بعد الوظيفية المشاركات أوضاع خبلؿ تعرؼ مفمينيًا  األردنية المرأة بتمكيف

وكذلؾ تعرؼ العبلقة بيف  تعرؼ اتجاىاتيف نحو المشروع، وأيضاالمشروع المختمفة،  لدورات تقييميفو 
لممشاركات  ةائص الديموغرافيصوالعبلقة بيف الخ االشتراؾ في المشروع وتمكينيف اقتصاديا اجتماعا،

 .وتمكينيف اقتصاديا واجتماعيا

ـّ وتـّ جمع البيانات الكمية مف المستفيدات مف المش روع عف طريؽ استمارة أعدتيا الباحثتاف، حيث ت
( مشاركة أكممف المشروع، مف أصؿ 164( مشاركة، منيّف )200( مشاركة مف أصؿ )170مقابمة )

 ( مشاركات تمت مقابمتيف لـ يكممف المشروع.6( مشاركة، و)192)
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 كفايةائج، كاف أىميا العديد مف النت إلى الدراسة وتوصمت ،الوصفي المنيج الباحثتاف استخدمتوقد 
 في كفايتو بمغت حيث عاـ، بشكؿ مرتفعة المشروعات درجة عف المشاركات رضا حيث مف المشروع

 ثقة زيادة إلى أدى مما%( 81) بنسبة %( واجتماعياً 50) بنسبة اقتصادياً  المرأة تمكيف وتعزيز زيادة
 .المختمفة المجاالت في تياوبأسر  بيا اتخاذ القرارات عمى قدرتيا وزيادة، بنفسيا المشاركة

النسوية في  لممؤسساتالتعرؼ عمى الدور التنموي  إلىىدفت الدراسة (: 2011) رمضاندراسة 
حصاءات ومعمومات حوؿ دور إ توفيرىاالدراسة في  وبرزت أىميةوسبؿ تطويره،  ،محافظة بيت لحـ

 .جديدة فاؽ لدراساتآلى فتح إضافة باإل ،المنظمات النسوية في تنمية المرأة

النسوية في  المؤسساتامرأة مف النساء المستفيدات مف برامج  215وقد شممت عينة الدراسة عمى 
 .محافظة بيت لحـ

عمى الصعيد االقتصادي االجتماعي والثقفي  لممؤسساتوي مىناؾ دور تنأف وأظيرت الدراسة 
وي لممنظمات النسوية فعاؿ ف يكوف الدور التنمأحوؿ مف يف ىناؾ مأخذ أالدراسة  تظير ، وأالتوعويو 

 ليات لتعزيز الدور التنموي لممنظمات النسوية.آبضرورة وجود ، وأوصت الدراسة بالشكؿ ألمطموب

 فرص خمؽ في والميني التقني التدريب دور عمى التعرؼ الى الدراسة ىدفت: (2009الحداد )دراسة 
 وتطوير تحسيف عمى تعمؿ بتوصيات جالخرو  ومحاولة األونروا، – غزة تدريب كمية في لممتدربيف عمؿ

 المؤثرة العوامؿ وربط والميني، التقني التدريب محاور دراسة خبلؿ مف وذلؾ والميني التقني التدريب
 والمستمزمات، التقنيات المدربوف، المنياج، المطروحة، التخصصات: مثؿ المحاور ىذه تحديد في

 الجنس،: مثؿ لممتدرب الشخصية بالخصائص مرتبطةال أو التدريب، بعد ما خدمات الميداني، التدريب
 الخبرة، سنوات العمؿ، طبيعة العمؿ، مكاف الدراسي، المجاؿ التخرج، سنة االجتماعية، الحالة العمر،

 .التخصص

واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة مع عينة  التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة اعتمدتقد و 
 داللة ذات عبلقة وجود الدراسة نتائج أظيرت وقد( طالبًا وطالبة، و 300حجميا )الدراسة، والتي بمغ 

 الميداني، التدريب والمستمزمات، التقنيات المدربيف، المنياج، التخصصات،: مف كؿ بيف احصائية
 2003 العاـ مف األونروا – غزة تدريب كمية في لممتدربيف عمؿ فرص وخمؽ التدريب بعد ما خدمات
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 ذات كانت الدراسة في اعتمدت التي والميني التقني التدريب محاور أف تبيف وقد. 2006 حتى
 .المبحوثيف مف استجابات أقؿ عمى حصمت التي التدريب بعد ما خدمات عدا فيما مرتفعة مستويات

 بالتعميـ لئللتحاؽ الفتيات اماـ المتاحة الفرص تحميؿ: ىدفت ىذه الدراسة إلى (2009ىالل )دراسة 
 النسب تمؾ وتحميؿ فمسطيف في والنساء الشباب بيف التشغيؿ لنسب تحميؿميني، و ال دريبوالت

 المعيقات وعرض ،خرىأ نظمةأب يـ التحاق بنسبيا مقارنت و والتقتييني الم والتدريب التعميـ لمخرجات
 عووض. العمؿ لسوؽ المرأة دخوؿيؿ تس مختمقة وتدريبية تعميمية لنماذج وعرض النساء عمؿ ماـأ

 .العمؿ سوؽ لدخوؿ لمخريجات المجاؿ إلفساح تطويرية اقتراحات

وقد استخدمت الباحثة عينة مسحية بناء عمى إحصائيات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، 
( سنة حسب معايير 60 – 15معتبرة أف عينة الدراسة جميع النساء الفمسطينات ضمف سف العمؿ )

 لمسح.جياز اإلحصاء، والمواتي شمميف ا

 العاممة القوى مشاركة فالميني أ والتدريب التعميـ نظاـ وخريجات لخريجيوقد أظيرت النتائج بالنسبة 
 ارتفاع مف بالرغـ الوطنية النسب فيني عالم والتدريب التعميـ نظاـ وخريجات خريجي بيف ترتفع

 التعميـ نظاـ خريجاتو  خريجيوقد توصمت أيضًا إلى أف  .الوطنية النسب عفيـ بين البطالة معدالت
 عفيـ من لحسابو مؿعي مف بيف النسبة وترتفع الخاص القطاعفي  غمبباأل يعمموفيني الم والتدريب
بشكؿ  العمؿ سوؽ في النساء عمى ثريني أالم والتدريب التعميـ نظاـ فاف عميو وبناء .الوطنية النسب

 مف رفع، و ضعاؼأ الثبلث يفوؽ ما الى العاممة القوى فييف مشاركت معدؿ مف رفعإيجابي، حيث 
 القطاعيف في عمم نسب مف رفع، و ضعاؼأ الستة يفوؽ ما لىإ ممحوظ بشكؿيا لحسابيا عمم مكانيةإ

 .الخاص

 تخرجوا الذيفراد لؤلف العامة الخصائص عمى التعرؼ إلى سةراالد ىذه وىدفت(: 2009ماس )دراسة 
 العمؿ، بقوة لعبلقةا وأ واجية،ز ال لحالةا وأ ة،لمينا وأ العمر،: حيث مف الميني؛ التدريبراكز م مف

 تدريب مستوى إلى تحتاج التي الميف أي عمى والتعرؼوىدفت إلى  .والجنس األكاديمي، اولمستوى
 والمساكف لمسكاف العاـ التعداد بيانات تحميؿ إلى رئيس، بشكؿالدراسة  استندتو  غيرىا، مف أعمى
 .الغربية بالضفة خاصةراسة والد الفمسطيني، لئلحصاء يالمركز  الجياز نفذه الذي ،2007 لمعاـ
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 راوح تت التي التدريب رامج ب لئلناث، بالنسبة شيوعاً  الميني التدريب أنواع أكثر فأ النتائجبّينت  وقد
 مرحمة في المتدربيف، أعداد في متسارعة زيادة لوجود إضافةً  سنة، مف ألقؿ شيور ستة مف فترتيا
 بالذكور مقارنةً  أقؿ نسبة فشكمف المتزوجات اإلناث أما ،سنة( 30-25) عمريةال الفئة بيف الشباب
 الخرجيف، مف األكبر النسبة الحضر سكاف وشكؿ أعمى، فكانت المتزوجات غير أما الحالة، لنفس
 غير مف ىـ الميني التدريب خريجي مف الكبرى والنسبة المخيمات، ثـ ومف القرى، سكاف يميـ

 أما الميني، التدريب خريجي مف الكبرى النسبة عمى الوطني، الخاص القطاع حظي كما البلجئيف،
 العمؿ سف في السكاف إجمالي مف أقؿ فيي الميني التدريب خريجي بيف البطالة لمعدالت بالنسبة
 .الجنسيف ولكبل المخيمات الريؼ، الحضر، :السكنية التجمعات لجميع

 ىذا أدبيات حوؿ الممحوظ النقص عف الكشؼلى : ىدفت ىذه الدراسة إ(2009مجاىدي )دراسة 
 متطمبات تحقيؽ بيدؼ العامؿ، أو لممؤسسة سواء الدراسة، أىمية عمى الضوء وتسميط الموضوع،

 خبلؿ مف األداء، عمى الميني التدريب ألثر تحميمية دراسة تقديـو  .حدسواء عمى والتنظيـ العامؿ
 العمؿ تكاليؼ نقص المنتوج، زيادة اإلنتاجية، فيالجودة والمتمثمة باألداء تتعمؽ المؤشرات مف مجموعة
 .وظيفيا العامميف وترقية األخطاء مف والتقميؿ

( 126وقد استخدـ الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة، وقاـ بتطبيقيا عمى عينة الدراسة التي بمغ حجميا )
سبة ألثر التدريب الميني إلى عامبًل وعاممة في مؤسسات النسيج في الجزائر، وقد توصؿ الباحث بالن

 التدريب أف يرى الجزائري العامؿ أفأّف لو دور إيجابي عمى أداء العامميف، حيث أظيرت النتائج 
 زيادة في يساعد الميني التدريب أف يرىو  ومثابرة، بجدية العمؿ عمى اإلقباؿ إلى يدفعو الميني

 في يساىـ، وأنو العامؿ يقدمو الذي لمنتوجا تحسيف في يزيد العامميف تدريب أف، و اإلنتاج ومضاعفة
 أفو  .عممو أداء في الحديثة األساليب يبتكر العامؿ يجعؿ الو  .عمميـ أداء في أكثر يبدعوفيـ جعم

 تبني مف مكنيـ، و العمؿ بيئة في المتاحة اإلمكانيات مف أكثر يستفيدوف جعميـ العامميف تدريب
 .العمؿ في صحيحة أفكار وتطبيؽ

 مدى عمى والتعرؼ المركز، مف المقدمة الخدمات تقييـ إلىراسة الد ىدفت: (2006ة )نمور دراسة 
 مف المقدمة الخدمات عف الرضا درجة ومعرفة العمؿ، سوؽ الحتياجات المقدمة الخدمات مبلئمة
 في الصباحية التدريبيةرات الدو  مف الخريجيف المتدربيف جميع مفراسة الد مجتمع وتمثؿ المركز، خبلؿ
 وقد واإلناث، الذكور مف خريج 201 مجموعيـ وكاف ـ، 2004 عاـ تخرجوا والذيف التدريب، زمرك
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 عمى باالستبانة المتمثمةراسة الد أداة توزيع وتـراسة، الد مجتمع كامؿ مف اسةر الد عينة اختيار تـ
 لمخريجيف الكمي المجموع مف استبانة، 171 تعبئة تـ حيث الصباحية،رات الدو  في الخريجيف جميع
 .واإلناث الذكور مف

 نظر وجية مف الخميؿ، في الميني التدريب مركز مف المقدمة الخدمات تقييـ أف نتائجال أىـ وكانت
 بالنسبة متدنية كذلؾ أيضًا، متدنية المشاغؿ يخص فيما النتائج وكانت متدنية، كانت المستفيديف
 .مجمميا في التدريبية والعممية لممدربيف،

 في والتقني الميني والتدريب التعميـ في الشابات واقع عمى التعرؼ: ىدفت إلى (2005)ماس دراسة 
 وفرة المؤسسات، وفرة) العرض جانب مف كؿ عمى التركيز خبلؿ مف وذلؾ غزة، وقطاع الغربية الضفة

 إلى باإلضافة المختمفة، التخصصات عمى السوؽ مف الطمب وجانب( اإلناث إقباؿ التخصصات،
 نظاـ في الشابات وفرص موقع تعزيز في والتقني الميني والتدريب التعميـ دور تفعيؿ سبؿ في البحث
 .الفمسطيني واالقتصاد العاممة القوة وفي والتقني الميني والتدريب التعميـ

 تـ حيث سنة، 30 - 15 بيف أعمارىف اوحر تت المواتي الفمسطينيات بالنساء اسةر الد مجتمع وتمثؿ
 التقني، والتعميـ الميني التدريب وطالبات عشر، الثاني الصؼ لطالبات االستبانات مف مجموعة توزيع

 التعميـ التدريب يخترف لـ المواتي الجامعات وطالبات والتقني، الميني والتعميـ التدريب وخريجات
 .والتقني الميني والتعميـ التدريب مؤسسات في اءر المد الى باإلضافة والتقني، الميني

 الطالبات عينة أما ميني، ومركز مؤسسة 47 شممت المؤسسات، مف عينة مف اسةر دال نتوتكو 
 المدارس، طالبات عينة أما طالبة، 386 في فتمثمت وتقني، ميني وتدريب تعميـ ببرنامج الممتحقات

 120 الطالبات عدد وكاف غزة، في وواحدة الغربية، الضفة في ثبلث مدارس؛ أربع اختيار تـ فقد
 .طالبة 170 فكانت الجامعات عينة أما طالبة،

 لوحظ لئلناث، المتاحة والتقني الميني والتدريب التعميـ مج ار لب بالنسبة اسةر الد نتائج أىـ مف وكاف
 الغربية، الضفة في المينية، المدارس في المتوفرة امجر الب مف اإلناث استفادة إمكانية انخفاض
 تعيؽ التي الرئيسة المشاكؿ أىـ أما المطروحة، امجر الب وتنوع اختبلؼ بسبب غزة، قطاع في وارتفاعيا

 تقدـ التي والتقني، الميني والتدريب التعميـ مؤسسات قمة فيو التعميـ، مف النوع ىذا نحو اإلناث توجو
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 التوجو وبالتالي التعميـ، مف النوع ىذا تجاه السطحية المجتمع نظرة إلى إضافةً  اإلناث، تناسبرامج ب
  .المفتوحة كالقدس والمفتوح األكاديمي التعميـ نحو لئلناث األكبر

 العاـ، لمقطاع التابعة والتقني الميني والتدريب التعميـ مؤسسات في المتاحة لمتخصصات بالنسبة أما
 نسبيًا، محدودة ىي اإلناث نحو والموجية العاـ، القطاع مف المقدمة الميني التعميـ امجر ب أف فتبيّ  فقد
 العمؿ سوؽ في لئلناث لموجيةا التعميـ، مف النوع ليذا التخصصات عمى والطمب ضلمعر  بالنسبة أما
 مف النوع ىذا عمى اإلناث إقباؿ يقؿ بينما اإلدارية، التخصصات عمى الطمب ارتفاع فتبيّ 

 .التخصصات

 الدراسات األجنبية:  2.11.2

 تحالؼ نتائج بيف قةالعبل تحديد لىإ تىدفحيث  ،(kukla & bond, 2009) وبوند كوكال دراسة
 وتيدؼ. ميني تدريب يتمقوف والذيف حادة نفسية بأمراض المصابيف األشخاص في التوظيؼ و العمؿ
 الذيف وبيف داعمة توظيؼ خدمات يتمقوف الذيف العمبلء بيف فروقات يوجد كاف إذا ما لتحديد أيضا

 التجربة مف لسنتيف ثانوي ميؿتح ىى الدراسة ىذه. الميني لمتدريب التقميدية الخدمات عمى يحصموف
 نفسية بأمراض المصابيف لؤلشخاص التوظيؼ خدمات برامج مف اثنيف بمقارنة العشوائية الضابطة

  .حادة

 توظيؼ خدمات يتمقوف الذيف المشاركيف لدى العمؿ تحالؼأف  الدراسة إليو توصمت ما أىـ ومف
 خدمتيـ يتـ الذيف مف ايجابية أكثر المينية الوظائؼ احدى في منيـ واحد كؿ تعييف تـ والذيف داعمة،

، وأف والتوظيؼ العمؿ تحالؼ نتائج بيف ارتباط وجود عدـكذلؾ  .التقميدي الميني البرنامج طريؽ عف
، التوظيؼ  التوجو ذو التدريب مف لمعبلقات أفضؿ تقوية الى يؤدي فردية حاالت يوظؼ والذي المدعـو
 .عمؿ عمى المبني

 والتعرؼ احتماؿ شاؼتاك لىإ الدراسة تىدفوقد  (Gates et al, 2005) وآخرون جيتس دراسة
 الذيف نيويورؾ والية في النفسية المشاكؿ لذوي وظائؼ عمى والحفاظ لضماف الصمة ذات العوامؿ عمى
 جمعت ونوعية كمية بيانات. النتائج عمى المبني التمويؿ سداد برنامج خبلؿ مف المينية الخدمات تمقوا
 تـ لقد. األداء تجربة عمى المبنية العقود خبلؿ مف واالحتفاظ التنسيب لتوصيؼ نتيفس مدى عمى

 لمصحة نيويورؾ والية مكتب قبؿ مف الوالية مستوى عمى االجتماعية لمخدمات وكاالت سبع مع التعاقد
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 مف النفسية الصحة في مشاكؿ مف يعانوف الذيف لؤلشخاص الميني التدريب خدمات لتقديـ النفسية
 اليدؼ نحو تدريجية خطوات أنشأ الذي األداء، في الفارقة العبلمة أساس عمى المييكمة العقود بلؿخ

 فترة طيمة مستمر كاف التسجيؿ. المزوديف سدد حيث المتكامؿ التنافسي التوظيؼ استمرار في المتمثؿ
  .سنتيف وىى التجربة

 ىذه في ناشطوف يزالوف ال ممف فالذي مشارؾ 171 الػ بيانات فحصوقد توصمت الدراسة أنو بعد 
 مف فرص تأميف في%( 63) المشاركيف مف 108 مجموعو ما نجح قد. الدراسة فترة نياية في التجربة
 لغيرىا مماثمة نسبة وىي التجربة، نياية في العمؿ عمى أبقوا( %73( شخص أي ما نسبتو )79) بينيـ
 ذوي لؤلشخاص ناجح بتوظيؼ مرتبطة تكان التمويؿ نتائجوكانت  .الممارسات ألفضؿ نماذج مف

 مكثؼ بشكؿ العمؿ عمى المزوديف الفرد، أداء أساس عمى التمويمي الييكؿ شجعو  .النفسية المشاكؿ
يجاد التنسيب، عممية مف مبكر وقت في المستيمكيف مع  .بيا االحتفاظ يريدوف لؤلفراد وظائؼ وا 

 وضع تبيف تحميمية دراسة، وىي (Vertakon & Rousseas, 2003) وروزيز فريتاكون دراسة
 الشباب إليو يمجأ ما آخر الميني والتدريب التعميـ أف الدراسة بينت حيث اليوناف، في الميني التعميـ
 الخيارات مف غيره يساوي كخيار الميني والتدريب التعميـ لرفع المستمرة الدولة جيود مف بالرغـ
 الميني والتدريب التعميـ خريجي أف بينت التي بحاثاأل نتائج مف فبالرغـ لمشباب، المتاحة األخرى
 ففي. العاـ األكاديمي التعميـ خريجي ىـ ممف غيرىـ مف أكثر عمؿ إيجاد في أقؿ صعوبات يواجيوف

 كفاءة مقدماً  التدريب خصوصيات في بمرونة وتمتع تطوراً  الميني والتدريب التعميـ شيد األخير، العقد
كساب المينية المعرفة عمى معتمدة متطورة  تـ لقد. معتمدة وطنية وطرؽ وسائؿ خبلؿ مف الميارات وا 
 .ميني توجيو بدوف شاممة مدارس: األوؿ: مساريف يتضمف بحيث العالي الثانوي التعميـ فمسفة إعادة
 .وتقنية مينية مدارس: الثاني

ـّ إعداد  الدراسة إليو توصمت ما أىـ ومف  التدريب، و والتقني الميني لمتعميـ خصيصاً  مدارسأنو قد ت
 الميني بالتعميـ األولى بالسنة لمممتحقيف يتاح، و الصناعية التممذة برامج خبلؿ مف العمؿ مواقع في

 عروض الخاص والقطاع الدولة مؤسسات بعض تقدـ، و المؤسسات ىذه قبؿ مف كاممة مالية تغطية
 الدخؿ مف%  3.8 أنفقت 2000 عاـ في اليوناف أف الدراسة بينتو  .المدارس ىذه لخريجي العمؿ

 .الميني التعميـ عمى%  5.2 مف وأقؿ التعميـ عمى اإلجمالي
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 التعميـ دور عمى التعرؼ إلىراسة الد ىذه ىدفت حيث: (Greenan, 2002جرينان )دراسة 
 ، واشتممتالعمؿ وأرباب المربيف نظر وجية مف ماليزيا في االقتصادية التنمية في الميني، والتدريب
 حيث (وسيبلنجور كبلنج وادي) والية في والمربيف العمؿ أرباب مف 300حجميا  عينةمى الدراسة ع

 .فييا والمنتجيف الشركات مف مجموعة شممت

 ساىـ والتقني، الميني والتدريب التعميـ أف يعتقدوف العمؿ، وأرباب المعمميفوقد توصؿ الباحث إلى أّف 
 الحكومة أف العمؿ أصحاب يعتقدو  المينية،رامج الب مف الموظفيف عددازداد و  االقتصادية، التنمية في

 وتوسيع لتطوير الكافية األمواؿ صيتخص دوف ولكف الميني، التدريب الحتياجات تستجيب كانت
 .لمتعميـ العالية الجودة معايير عمى لمحفاظرافؽ والم الميني، التدريبرامج ب

 

 التعقيب عمى الدرسات السابقة:  2.11.3

لـ تتناوؿ عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ المجموعة مف الدراسات، يبلَحظ أّنيا بعد عرض ىذه 
دوري ونوعيا، كذلؾ سنوات عمؿ المؤسسة، وذلؾ لمتأكد مف استمراريتيا، ونجاحيا، يضاؼ إلى ذلؾ 
مكاف إجراء الدراسة، وىو مدينة القدس، وحجـ مساىمة كؿ مؤسسة كما اتضح في الجزء المخصص 

 الدراسة لممؤسسات العاممة في مدينة القدس.  مف ىذه

تناولت الدراسات السابقة موضوع التدريب الميني والتقني في المؤسسات األىمية المقدـ لمنساء، وقد 
 في والميني التقني التدريب دوروذلؾ مف جوانب مختمفة، فقد قامت مجموعة مف ىذه الدراسة بتناوؿ 

المقدمة في المنظمات النسوية في رفع التدريبية البرامج و، ودور فرص، وتحميؿ ىذا الدور وواقع خمؽ
(؛ و )أحمد، 2014(؛ و)المحاريؽ، 2014)أبو راوي، ، وذلؾ كما في دراسات المستوى الميني لممرأة

 . (Vertakon & Rousseas, 2003) وروزيز فريتاكوف؛ و (2103،  نجـ(؛ و)2013

المقدمة في المنظمات النسوية في التدريبية ور البرامج دوتناولت مجموعة أخرى مف الدراسات جانب 
، وخمؽ فرص عمؿ لممرأة، والدور التنموي لمبرامج، وتقييـ ىذه المشاريع رفع المستوى الميني لممرأة

(؛ 2011، رمضاف(؛ و)2011، والحديدي الخاروؼ(؛ و)2012 ،يالبرغوثوالبرامج، كما في )
 .(2009و)ىبلؿ، 
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، فقد تناوؿ فييا الباحثوف (Gates et al, 2005) وآخروف (؛ وجيتس2009 أما دراستي )مجاىدي،
المتعمؽ باألدبيات التي تخص ىذا الموضوع، والعوامؿ التي تؤدي إلى عدـ ضماف استمرارية  النقص

 البرامج المقدمة في المؤسسات األىمية. 

(؛ 2012رغوثي، (؛ و)الب2013وقد اتبعت معظـ الدراسات المنيج الوصفي، كما في )نجـ، 
 (.2009(؛ و)الحداد، 2011و)الخاروؼ والحديدي، 

أما مف حيث النتائج فقد أجمعت معظـ الدراسات عمى أف لمتدريب الميني نتائج إيجابية، سواء عمى 
المرأة نفسيا، أو عمى سوؽ العمؿ، حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف التدريب الميني 

االلتحاؽ بفرص عمؿ، وعمى أرباب العمؿ، وعمى إنتاجية العامميف، أظيرت أيضا وزيادة القدرة عمى 
لدى  رضاوأف ىناؾ  المجتمع، في اقتصادياً  الخريجيف تمكيفالنتائج أف لمتدريب الميني دور ميـ في 

، وذلؾ في وي عمى الصعيد االقتصاديمدور تنالبرامج التدريبية، وأف لممؤسسات  عف المشاركات
 ،رمضاف(؛ و)2012 ،يالبرغوث(؛ و)2103،نجـ(؛ و)2013 ،أحمد(؛ و)2014 ،لمحاريؽادراسات )
؛ (2009، ماس؛ و)(2009، ىبلؿ؛ و)(2009 ،الحداد(؛ و)2011، والحديدي الخاروؼ(؛ و)2011

  .(kukla & bond, 2009 وبوند كوكبل؛ و)(2006، نمورة؛ و)(2009، مجاىديو)
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 الفصل الثالث: 

______________________________________________________ 
جراءاتيا:   منيجية الدراسة وا 

 : تمييد

 مف العممي، لممنيج وفقا والمراحؿ لمخطوات عرضاً  بتناوؿ الدراسة مف الفصؿ ىذا في الباحثة قامت
جراءات ،المستقمة الدراسة ومتغيرات المستخدمة واألدوات وعينتو، الدراسة مجتمع تحديد خبلؿ  وا 
 المتعمقة البيانات معالجة في المستخدمة اإلحصائية والوسائؿ وثباتيا، األداة صدؽ مف التحقؽ

 .  فرضياتيا واختبار الدراسة أسئمة عمى العينة أفراد باستجابة

 منيجية الدراسة 1.1

 ييدؼ الذي المنيج وىو الوصفي، المنيج الباحثة اتبعت الدراسة، ىذه مف المرجوة األىداؼ لتحقيؽ
 ألنو صورتو في المنيج ىذا استخداـ تـ فقد عنيا، معمومات وجمع الظاىرة خصائص وصؼ إلى
 وتفسير فرضياتيا صحة واختبار أىدافيا ويحقؽ بأغراضيا ليفي ،الدراسة وأىداؼ طبيعة مع  ـيتبلء

 .   نتائجيا
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 إجراءات الدراسة 1.1

ية المقدسية، قامت الباحثة بتحديد عدد ىذه بعد جمع البيانات البلزمة حوؿ المؤسسات النسو 
المؤسسات وعدد المتدربات، وبعد القياـ بزيارات ميدانية إلى ىذه المؤسسات، قامت الباحثة بجمع 
معمومات حوؿ طبيعة البرامج التدريبية التي تقدميا ىذه المؤسسات، وعدد المتدربات في كؿ مؤسسة 

 (. 2016 – 2011خبلؿ الفترة )

باحثة االستبانة االستبانة كأداة ليذه الدراسة، وبعد التأكد مف صبلحيتيا قامت بتوزيعيا عمى اعتمدت ال
مجتمع الدراسة لمحصوؿ عمى حجـ عينة الدراسة بصورة نيائية، ثـ تقوـ الباحثة بمعالجة البيانات التي 

 حصمت عمييا. 

 مجتمع الدراسة 1.1

ؤسسات األىمية المقدسية، والمواتي أنييف تدريبييّف، تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المتدربات في الم
( متدربة خبلؿ الفترة 2025أو يمتقيف التدريب حتى إعداد ىذه الدراسة، وتقدر الباحثة عددىّف بحوالي )

فقد تبّيف مف خبلؿ  (، وذلؾ بناء عمى األرقاـ التي حصمت عمييا مف الجمعيات،2016 – 2011)
ي ىذه المؤسسات كاف غير محدد، فقد أظيرت بيانات المؤسسات أف المقاءات أف عدد المتدربات ف

، إال أنو 2011األعداد كانت عشوائية ولـ تكف المؤسسات تستوعب أعداد محددة أو كبيرة قبؿ سنة 
 بعد تمؾ السنة بدأت الجميعات بتحديد عدد الممتحقات بكؿ برنامج أو دورة. 

( امرأة في كؿ 45( متدربة، أي بمعدؿ )70-20ما بيف ) حيث يمتحؽ بالبرامج التدربيبة في الجميعات
وقد أخذت الباحثة بعيف االعتبار أف معدؿ مدة البرامج سنة واحدة، أي أف الممتحقة خبلؿ مؤسسة، 

، فيكوف عدد  الدورات التدريبية المنتيية 2012سوؼ تنيي تدريبيا بالمتوسط خبلؿ سنة  2011سنة 
( نساء، وخبلؿ جميع 405معدؿ، أي أنو يتخرج مف ىذه الجمعيات )( دورات بال5خبلؿ ىذه الفترة )

 ( متدربة. 2025( يكوف عدد المتدربات )2016-2011المدة )

 -3، و االرثوذكسية الطيب حامبلت جمعية ( 2، ولمسيدات المرتقى ( مؤسسة1وىذه المؤسسات ىي: 
 راىبات مركز  -5 ، القدس في المسيحية الشابات جميعة -4، المقدسيات المعممات قرية جمعية



57 

، المجتمع لخدمة السرايا -8، والزراعية التنمية جمعية -7، والسيدات البراء جمعية -6، والوردية
  . العالمي الموثري االتحاد-9و

 عينة الدراسة 1.1

( متدربة مف كؿ 35-20الباحثة عمى اختيار ) ت، حيث عممالمسحيةتـ اختيار العينة بالطريقة 
تمقيف برامج تدربيبة حتى إعداد ىذه الدراسة، ومف المواتي أنييف برامجيف يالمواتي مؤسسة، مف 

ـّ استرجاع 300وقامت الباحثة بتوزيع ) والتحقف بسوؽ العمؿ. التدريبية ( استبانة عمى مجتمع الدراسة ت
ي ( امرأة، أي حوال280واحدة منيا صالحة لمتحميؿ، وبيذا بمغ الحجـ النيائي لمعينة ) (280)
 مف مجتمع الدراسة.  (13.8%)

وبعد اإلطبلع عمى بيانات المؤسسات حوؿ عدد المتدربات، وحوؿ عدد المواتي التحقف بوظائؼ نتيجة 
( متدربة، ذلؾ أف أقؿ عدد ممكف أف 25 – 20لمتدريب الميني الذي تمقينو، قامت الباحثة باختيار )
( متدربة، 70( متدربة، وأكثر عدد كاف )20تستوعبو الجمعية الواحدة في كؿ برنامج تدريبي ىو )

ولكي يتـ اختيار متدربات مف جميع الجمعيات ارتأت الباحثة أف يكوف أقؿ عدد تحصؿ عميو مف كؿ 
(، لتحصؿ أواًل عمى آراء مختمفة حوؿ جميع الجميعات، وثانيًا لكي ال تنحصر آراء 20جمعية ىو )

حيث عممت الباحثة عمى أف تكوف األعداد تدربات كبير، أفراد العينة في الجمعيات التي تستقبؿ عدد م
 ( يوضح كيفية اختيار العينة مف مجتمع الدراسة:3.1والجدوؿ )والنسب متساوية مف كؿ جمعية. 

 توزيع عينة الدراسة واختيارىا حسب المؤسسات( 3.1الجدول )

 النسبة المئوية عدد المبحوثات المؤسسة
%21.5 35 لمسيدات المرتقى مؤسسة  

%21.5 35 االرثوذكسية الطيب حامبلت جمعية  

%21.5 35 المقدسيات المعممات قرية جمعية  

%21.5 35 القدس في المسيحية الشابات جميعة  

%21.5 35 الوردية راىبات مركز  

%21.5 35 المجتمع لخدمة السرايا  

%1..2 30 العالمي الموثري االتحاد  

%1..2 20 السيدات البراء جمعية  

%1..2 20 الزراعية التنمية عيةجم  

 %100 280 المجموع:
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 أداة الدراسة 1.1 

ـّ إعدادىا مف قبؿ الباحثة، وذلؾ باالستعانة ببعض  استخدمت الباحثة االستبانة كأداة ليذه الدراسة، وت
ات الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع، وباالطبلع عمى البرامج التدريبية المقَدمة مف المؤسس

 النسوية العاممة في مدينة القدس.

وقد تكونت االستبانة مف قسميف رئيسييف األوؿ يتعمؽ بمعمومات عامة حوؿ تمؾ المؤسسات، بحيث 
، ومدة عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري، و سنوات عمؿ المؤسسة منذ نشأتيايبّيف ىذا القسـ 

عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في ، و نوع البرامج التدريبيةالتدريب في المؤسسة، و 
 .المؤسسة

المحور األوؿ: دور ( فقرة، موزعة عمى خمسة محاور، وىي: 75)أما القسـ الثاني، فيو مكوف مف 
المحور الثاني: طبيعة برامج المؤسسات األىمية المقدسية ، منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني

: المعيقات التي تواجو الرابعالمحور ، لث: االستفادة مف البرامج التدريبيةالمحور الثا، في القدس
 .: آفاؽ التطويرالخامسالمحور  ،المؤسسات األىمية المقدسية

 صدق األداة 1.1

 بعرضيا الدراسة أداة صدؽ مف التحقؽ تـ ثـ ومف األولية، بصورتيا االستبانة بتصميـ الباحثة قامت
 المبلحظات بعض ابدوا والذيف والخبرة، االختصاص ذوي مف لمحكميفا مف ومجموعة المشرؼ عمى

 االستبانة إخراج تـ المبلحظات ىذه ووفؽ بالنتائج، والخروج االستطبلعية العينة توزيع وتـ حوليا،
 .النيائية بصورتيا

لمتعرؼ عمى عدد العوامؿ أو المجاالت التي  صدق التحميل العاممياستخدمت الباحثة منيج كذلؾ 
 Exploratort Factorتحتوييا أداة الدراسة و ليذا الغرض تـ إستخداـ التحميؿ العاممي اإلستكشافي )

Analysis)  ( بطريقة المكونات األساسيةPrincipal Components Analysis مع تدوير )
إلى أف ، وقد أشارت نتائج تحميؿ الصدؽ العاممي (Varimax Methodمجاالت الدراسة بطريقة )

دور ( فقرة موزعة عمى خمس مجاالت: المجاؿ األوؿ: 46فقرات أداة الدراسة و البالغ عددىا ) جميع
طبيعة برامج المؤسسات ( فقرة، و المجاؿ الثاني: 26بواقع ) منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني
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امج التدريبية بواقع ( فقرة ، و المجاؿ الثالث: االستفادة مف البر 13األىمية المقدسية في القدس بواقع )
( فقرات والمجاؿ 7، والمجاؿ الرابع: المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية بواقع)( فقرة26)

 اإلحصائية( فقرة قد حصمت عمى تشبعات أعمى مف القيمة 25الخامس: آفاؽ التطوير بواقع )
س ما صممت مف أجمو. والجدوؿ ( مما يدؿ عمى صبلح الفقرات لقيا174المتعارؼ عمييا والبالغة )

 يف قيمة معامؿ التحميؿ العاممي لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية.يبّ ( 473)
 لمجاالت الدراسة و الدرجة الكمية العامميالصدق تحميل ( : معامل 2.3جدول )

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة
 1.2.. 25 يدور منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ المين

 411.. 21 طبيعة برامج المؤسسات األىمية المقدسية في القدس

 5.... 25 االستفادة مف البرامج التدريبية

 52... 1 المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية

 511.. 26 آفاؽ التطوير

 9.000 46 الدرجة الكمية

 

 ثبات األداة 1.1

لمعامؿ  والمجاالت بات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكميةمف التحقؽ مف ث ةالباحث تقام
وىذه  ،(0.938الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية ) الستبانو الثبات،

في حيف تراوح معامؿ الثبات كرونباخ   النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.
 (.3.3)لمجاالت الدراسة الخمس كما ىو مبيف في الجدوؿ  0.918الى  0.820ف ألفا مف بي

 ( : معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة والدرجة الكمية2.2جدول )
 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة

 2.... 25 دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني

 15... 21 ات األىمية المقدسية في القدسطبيعة برامج المؤسس

 .92.. 25 االستفادة مف البرامج التدريبية

 14... 1 المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية

 .1... 26 آفاؽ التطوير

 9.020 46 الدرجة الكمية
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 ةالدراس عينة وصف 1.1

ات التدريب الميني والتقني العاممة في ، وخصائص مؤسسلخصائص أفراد عينة الدراسة فيما يمي وصفاً 
 ( تبّيف ذلؾ: 479 – 475وؿ )ا، والجدمدينة القدس

 سنوات عمل المؤسسة متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 3.4جدول )
 المئويو النسبو التكرار سنوات عمل المؤسسة

%15.. 1 سنوات 6أقؿ مف   

%1.. 1 سنة 21 – 7  

%2 1 سنة 22-26  

%21.2 .6 سنة 31 – 27  

%1... 114 سنة  فأكثر 32  

 100 309 المجموع
  

سنة فأكثر( وبنسبة  32غالبية المؤسسات ىـ ضمف الفئة ) أف( 475) رقـ الجدوؿ مف يبلحظ
ليا تجربة مميزة المؤسسات العاممة في مدينة القدس وىذا يدؿ عمى أّف مف عينة الدراسة،  (9178%)

 31-27ضاع االقتصادية التي تمر بيا المدينة، ثـ جاءت الفئة )بالتدريب الميني، وعمى اطبلع باألو 
%( ثـ الفئة 178( بنسبة )21-7%(، ثـ الفئة )2( بنسبة )26-22%(، تمييا )2872سنة( وبنسبة )

 %(.1746سنوات( بنسبة ) 6)أقؿ مف 

 عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكل دوري متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 3.5جدول )
 المئويو النسبو التكرار عدد البرامج التدريبية

%92.5 151 برامج 2-4  

%5.5 16  برامج 7 – 5  

%1 7 برامج فأكثر 8  

 100.0 309 المجموع
  

عدد البرامج لتدريبية المقدمة بشكؿ دوري في المؤسسات محؿ الدراسة   أف ؽبالسا الجدوؿ مف يبلحظ
برامج(  7-5المقدمة ) تفي حيف بمغت نسبة المؤسسا (،2.5:)برامج بما نسبتو  4-2تراوح ما يسف 

 .فقط مف المؤسسات %(4)برامج فأكثر عمى  8وقد اقتصرت نسبة (، 676) حوالي

نستدؿ مف ذلؾ أف المؤسسات العاممية في مدينة القدس تمتـز بتقديـ برامج بشكؿ دوري، وتعمؿ عمى 



61 

حسب مطالب سوؽ العمؿ، لكي ال يحدث تشتت  تفعيؿ برامج معينة في كؿ مدة زمنية، وذلؾ لمتنويع
 في برامج المؤسسة، وال يتـ تكرار نفس البرنامج في دورات متتالية. 

 
عدد المدربين والمشرفين المينيين المقيميين  متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 3.6جدول )

 في المؤسسة
 المئويو النسبو التكرار مينيين المشرفين وال عدد المدربين

%.4 .29  فأقؿ 4  

4-5 2. 4.5%  

%15.5 11 فأكثر  6  

 100.0 309 المجموع

عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف  متغير حسب الدراسة عينة توزيع( 477) رقـ جدوؿيبّيف 
عدد المدربيف والمشرفيف المينييف مف المبحوثيف أكدوا بأف %( 9:) أف يبلحظ حيث ،في المؤسسة
في حيف اقتصرت نسبة %( 3676) مدربيف فأكثر بما نسبتو 7فأقؿ يمييـ  4ي المؤسسة المقيمييف ف

%(. نستدؿ مف ذلؾ أّف عدد البرامج في المؤسسة وعدد المدربيف يتناسب مع 776) مدربيف عمى 5-6
 بعضيـ البعض، ويمكف أف يكوف ذلؾ بناء عمى االمكانات المادية المتوفرة في المؤسسة. 

 

 نوع البرامج التدريبية التي تمقيتيا متغير حسب الدراسة عينة وزيعت(: 3.7جدول )
 المئويو النسبو التكرار التي تمقيتيا نوع البرامج التدريبية

 92.0 .15 ةميني

 8.0 11 ة وتكنولوجيةتقني

 المجموع
309 100.0 

  

مينية في حيف % مف البرامج التدريبية في المؤسسات ىي برامج 3: أف (478) الجدوؿ مف يبلحظ 
أي أّف تركيز المؤسسات العاممة في مدينة القدس  % فقط.9بمغت نسبة البرامج التقنية والتكنولوجية 

 يكوف عمى البرامج المينية أكثر مف البرامج التقنية والتكنولوجية.
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 مدة التدريب في المؤسسة متغير حسب الدراسة عينة توزيع(: 3.8جدول )
 المئويو النسبو التكرار مدة التدريب في المؤسسة

 3.7 .2  أشير فأقؿ 7

 11.2 12 سنة –أشير  7

 85.1 119  سنتيف -سنة 

 100.0 309 المجموع
  

، حيث أف غالبية مدة التدريب في المؤسسة  متغير حسب الدراسة عينة توزيع( 479يبيف الجدوؿ رقـ )
يف يمييا ما بيف ست أشير الى سنو بما % تتراوح مدتيا ما بيف سنو الى سنت9672البرامج بما نسبتو 

 % لمبرامج التي ال تتجاوز مدتيا الست أشير.478% و 2273نسبتو 
( أّف المؤسسات تعمؿ عمى أف تكوف مّدة الدورة مف سنة إلى سنتيف، وذلؾ 479ويتبّيف مف الجدوؿ )

 نامج الُمقّدـ.لتعـّ الفائدة أكثر، وتكوف المتدربة عمى اطبلع بشكؿ كاؼ حوؿ المينة أو البر 
 

 المعالجة اإلحصائية 1.1

بمراجعتيػػػػا تمييػػػػدًا إلدخاليػػػػا لمحاسػػػػوب. وقػػػػد أدخمػػػػت إلػػػػى  ةالباحثػػػػ تبعػػػػد جمػػػػع بيانػػػػات الدراسػػػػة، قامػػػػ
الحاسػػػوب بإعطائيػػػا أرقامػػػًا معينػػػة، أي بتحويػػػؿ اإلجابػػػات المفظيػػػة إلػػػى رقميػػػة، حيػػػث أعطيػػػت اإلجابػػػة 

وغيػر موافػؽ بشػدة  درجات، غير موافػؽ درجتػيف، 1 درجات، بيف بيف 6درجات، موافؽ  5موافؽ بشدة 
. وقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية البلزمػػة لمبيانػػات، باسػػتخراج األعػػداد، والنسػػب المئويػػة،  درجػػة واحػػدة

، α≤...5والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. وقد فحصت فرضػيات الدراسػة عنػد المسػتوى 
(، واختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي T Testتيػػػة: اختبػػػار ت )عػػػف طريػػػؽ االختبػػػارات اإلحصػػػائية اآل

(One way analysis of variance) وذلػؾ باسػتخداـ الحاسػوب،  و اختبػار معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف
 (.(SPSSوباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
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 الفصل الرابع: 

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة: عرض وتحميل 

 
 تمييد:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عف موضوع الدراسة، وىو دور 
البرنامج التدريبية في تأىيؿ النساء المقدسيات وآفاؽ تطويره، وبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ 

داة الدراسة، وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا. وحتى يتـ استجابة أفراد العينة أل
 تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية: 

 (: درجة الفقرات حسب المتوسط الحسابي1.4الجدول )

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 3744 منخفضة

 4778-3745 متوسطة

 فأعمى 4779 عالية
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مقيػػػاس لكػػي تتماشػػػى الػػدرجات الػػثبلث )منخفضػػة، متوسػػػطة، عاليػػة( مػػع وقػػد تػػـ اعتمػػاد ىػػػذا التقسػػيـ 
، والوسػػػػػط الحسػػػػػابي بيػػػػػنيـ ال أوافػػػػػؽ بشػػػػػدة( ليكريت الخماسي )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، ال أوافؽ،

( 374( يكػػػػوف )274+  2(، فيػػػػتـ جمػػػػع )274( يكػػػػوف النػػػػاتج )4( عمػػػػى )5(، وعنػػػػد تقسػػػػيـ )5يكػػػػوف )
 (. 6( حتى نصؿ ألقرب رقـ مف )2ونستمر بإضافة )

 الدراسة:  محاورنتائج  1.1

في تنمية القدرات  المؤسسات األىمية المقدسيةتبّيف مف خبلؿ تحميؿ آراء عينة الدراسة، حوؿ دور  
ع درجات محاور أف جمي، مف وجية نظر المتدربات، وآفاؽ تطويره المينية والتقنية لممرأة المقدسية

 ( يبّيف ذلؾ: 4.2الدراسة جاءت بدرجة عالية، والجدوؿ رقـ )

 يًا حسب المتوسط الحسابيلترتيب محاور الدراسة تناز (: 1.1)جدول 

 الدرجة المتوسط الحسابي المحور
 عالية 4.1315 الخامس: آفاؽ التطوير

 يةعال 4.0479 األوؿ: دور مؤسسات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني
 عالية 4.0699 االستفادة مف البرامج التدريبيةالثالث: 
 عالية 3.8077 طبيعة برامج المؤسسات األىمية المقدسيةالثاني: 
 عالية 3.6451 المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسيةالرابع: 

 

في تنمية  كبيرة المدني وبصورةمؤسسات المجتمع دور ( أّنو يمكف تطوير 573يوضح الجدوؿ رقـ )
، (4.1315، وجاء المحور الخامس في الترتيب األوؿ، وبمتوسط حسابي بمغ )قدرات المرأة المقدسية

، الحديث ليكوف أكثر جاذبيةالنمط لى إالنمط التقميدي حيث ترى المتدربات بضرورة التحوؿ مف 
زيادة مساحة المباني مى ، والعمؿ عالتخّمص مف المعيقات التي تقؼ دوف نجاح المؤسساتإضافة إلى 

. وقد جاء الحور األوؿ في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بمغ المخصصة لمؤسسات التدريب
مؤسسات المجتمع المدني دور كبير بالتأىيؿ الميني، ( أف ل4.2(، حيث يوضح الجدوؿ )4.0479)

ترى المتدربات أنو يمكف (، إذ 4.0699وجاء المحور الثالث بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ )
االستفادة مف البرامج التدريبية وبدرجة عالية. أما المحور الثاني فجاء في المرتبة الرابعة بمتوسط 
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(، وأشارت النتائج إلى طبيعة البرامج متنوعة ومختمفة، أي أف تمؾ المؤسسات تقدـ 479188حسابي )
ة الخامسة واألخيرة، وبمتوسط حسابي بمغ برامج متنوعة ومختمفة. وجاء المحور الرابع في المرتب

(، أي أف المتدربات يروف المعيقات ال تؤثر كثيرًا عمى التدريب الميني، عمى الرغـ مف 477562)
  وجودىا. 

 الدراسة أسئمةنتائج  1.1

 السؤال األول:نتيجة  4.2.1

 التقنية لممرأة المقدسيةفي تنمية القدرات المينية و  المؤسسات األىمية المقدسيةما دور  والذي نصو:
 ؟وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات

ـّ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات المخصصة  عفلئلجابة  ىذا السؤاؿ ت
، ةفي تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسي المؤسسات األىمية المقدسيةدور لممحور األوؿ حوؿ 

 ( يوضح ذلؾ:4.3والجدوؿ )

المؤسسات دور ) الدراسةلمجال  واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات(: 4.3جدول )
 (بالتأىيل الميني المقدسية

 الوسط الفقره   الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

عمى تنمية الميارات المينية لدى  المؤسسات األىميةتعمؿ  2
 سية.المرأة المقد

 عالية 787. 4.11

األساليب المينية عمى تعزيز  المؤسسات األىميةتعمؿ  3
 ممرأة المقدسية. ل

 عالية 711. 4.17

 عالية 769. 4.17 عمى توجيو طاقات المرأة. المؤسسات األىميةتعمؿ  4

االنتماء الوظيفي لدى  المؤسسات األىميةتعزز برامج  5
 المرأة المقدسية.

 عالية 786. 4.04

الميارات اإلدارية لدى مف  المؤسسات األىميةتزيد برامج  6
 المرأة المقدسية.

 عالية 747. 4.14

مف الميارات الفنية لدى  المؤسسات األىميةتزيد برامج  7
 المرأة المقدسية.

 عالية 823. 4.04
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 الوسط الفقره   الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

المرأة المقدسية بأساليب عمؿ  المؤسسات األىميةتزّود  8
 جديدة. مينية 

اليةع 703. 4.14  

 عالية 786. 4.28 المؤسسات األىمية شخصية المرأة مينيًا.تطّور برامج  9

المرأة  أفكاربتوسيع  تساىـ برامج المؤسسات األىمية :
 المقدسية العاممة وغير العاممة.

 عالية 869. 4.14

عمى تعزيز الثقافة المينية  تعمؿ برامج المؤسسات األىمية 21
 لدى المرأة المقدسية.

 عالية 783. 4.11

منظمات المجتمع المدني المرأة العاممة بحقوقيا تعّرؼ  22
 االقتصادية وغير االقتصادية.

 عالية 867. 3.78

أفكارًا  تكتسب المرأة المقدسية مف المؤسسات األىمية 23
 جديدة حوؿ العمؿ.

 عالية 803. 4.19

ع اقتصادية في إنشاء مشاري تساعد المؤسسات األىمية 24
 نسوية في القدس خاصة بالنساء. صغيرة 

 عالية 919. 4.01

 متوسطة 1.044 3.58 مساعدة النساء ماديًا.ب تساىـ المؤسسات األىمية 25

تعمؿ المؤسسات األىمية عمى إنشاء مشاريع نسوية  26
 . خاصة

 عالية 932. 3.83

 عالية 9.030 4.0479 دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيل الميني

  

في تنمية القدرات المينية تؤثر وبدرجة عالية  المؤسسات األىمية المقدسيةأف ( 574)الجدوؿ يبيف 
حيث بغت قيمة الوسط  وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات والتقنية لممرأة المقدسية

ة ما بالنسبأو ، 17932وبانحراؼ معياري منخفض قيمتو  :57158الحسابي االجمالي ليذا المجاؿ 
 4777لفقرات المجاؿ فقد بمغت جميع المتوسطات الحسابية دراجات عالية بمتوسط حسابي أعمى مف 

 .4769( حققت درجة متوسطة حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي ليا 25)رقـ باستثناء الفقرة 
ومما يدؿ عمى دور المؤسسات المقدسية في التأىيؿ الميني، أف أعمى متوسط حسابي جاء لمفقرة 

( يمييا 4.28" حيث بمغ متوسطيا الحسابي )المؤسسات األىمية شخصية المرأة مينياً ّور برامج تط"
" وبمتوسط حسابي بمغ أفكارًا جديدة حوؿ العمؿ تكتسب المرأة المقدسية مف المؤسسات األىميةالفقرة "

سوط حسابي بمغ " وبمتبمساعدة النساء مادياً  تساىـ المؤسسات األىمية(. أما أقؿ فقرة فكانت "4.19)
منظمات المجتمع المدني المرأة العاممة بحقوقيا االقتصادية وغير تعّرؼ ( تمييا الفقرة "3.58)

  (. 3.78" بمتوسط حسابي بمغ )االقتصادية
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 السؤال الثاني:نتيجة  4.2.2

درات في تنمية الق المؤسسات األىمية المقدسيةما طبيعة البرامج التدريبية التي تقدميا  والذي نصو:
 المتدربة؟ المينية والتقنية لممرأة المقدسية

السؤاؿ الثاني لمدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات  عفلئلجابة 
( يوضح 4.4، والجدوؿ )المؤسسات األىمية المقدسيةطبيعة البرامج التدريبية التي تقدميا المتعمقة ب

 ذلؾ: 

طبيعة برامج المؤسسات ل ةواالنحرافات المعياريو لمجال الدراس ةالحسابي سطاتالمتو (: 4.4جدول )
 األىمية المقدسية في القدس

 الوسط الفقره الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 776. 4.05 اجتماعي. توعوي 2

 عالية 650. 4.13 إرشاد ميني.  3

 عالية 811. 3.90 ثقافية متنوعة. 4

 عالية 745. 3.87 مج مينية تتعمؽ بطبيعة األعماؿ.برا 5

 عالية 713. 4.02 برامج تدريبية لتعزيز الميارات العممية. 6

 عالية 807. 3.89 دورات سكرتاريا متنوعة. 7

 عالية 776. 3.89 برامج تدريب ميني. 8

 عالية 930. 3.70 برامج قانونية تتعمؽ بعمؿ المرأة.   9

 متوسطة 1.087 3.53 عمؽ بحقوؽ المرأة العاممة وغير العاممة.برامج حقوقية تت :

 عالية 1.151 3.67 .أزياءبرامج حياكة وتصميـ  10

 عالية 957. 3.81 برامج تدريبية تتعمؽ بالحاسوب.  22

 متوسطة 1.100 3.56 برنامج إعداد الطعاـ. 23

 متوسطة 1.092 3.49 الرسـ الزجاج(. -حرؼ يدوية )حزؼ  24

 عالية 9.000 3.8077 عة برامج المؤسسات األىمية المقدسية في القدسطبي

  

تؤثر وبدرجة  المؤسسات األىمية المقدسيةطبيعة البرامج التدريبية التي تقدميا يبيف الجدوؿ السابؽ أف 
وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات  في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسيةعالية 
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وبانحراؼ معياري  479188غت قيمة الوسط الحسابي االجمالي ليذا المجاؿ محيث ب تدرباتالم
ما بالنسبة لفقرات المجاؿ فقد بمغت جميع المتوسطات الحسابية دراجات أو  ،179:2منخفض قيمتو 

(  و التي حققت درجة متوسطة 24و  23و  :باستثناء الفقرة ) 4777عالية بمتوسط حسابي أعمى مف 
 عمى التوالي. :475و 4767و  4764بمغت قيمة الوسط الحسابيحيث 

برامج تدريبية لتعزيز الميارات العممية( ىي ونبلحظ أف برامج )إرشاد ميني، ثـ توعوي اجتماعي، ثـ 
و  2، إذ حصمت الفقرات المتعمقة بيذه البرامج عمى أعمى معدؿ حسابي لمفقرات )األعمى عمى التوالي

، أي أف برامج المؤسسات األىمية تتركز حوؿ اإلرشاد الميني (4.4( حسب الجدوؿ )5و  1
والمجتمعي، وترى المبحوثات أف ليذه البرامج دور فّعاؿ في التأىمي الميني، حيث طمب السوؽ 
المحمي عمى ىذه الوظائؼ يزداد، خاصة أنيا مف الميف الحديثة في مجتمع مدينة القدس، إضافة إلى 

ات بتطوير الخدمات االجتماعية الموجودة في المدينة، ورفع وتطوير كفاءة تحقيؽ رسالة ىذه المؤسس
 المجتمع المحمي ثقافيًا واجتماعيًا مف خبلؿ ىذه البرامج. 

 

 السؤال الثالث:جة تين 4.2.3

 زيادة فرص العمؿ لدى النساء المقدسيات؟ فيما مدى االستفادة مف البرامج التدريبية  والذي نصو:

ـّ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات المخصصة  ىذا عفلئلجابة  السؤاؿ ت
زيادة فرص العمؿ لدى النساء  فيمدى االستفادة مف البرامج التدريبية لمحور الدراسة الرابع وىو 

 ( يوضح ذلؾ: 4.5، والجدوؿ )المقدسيات

االستفادة من البرامج  ةلمجال الدراس ةواالنحرافات المعياري ةالحسابي المتوسطات(: 4.5جدول )
 التدريبية

 الوسط الفقره الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.039 3.63 المرأة المقدسية بفرص عمؿ.  المؤسسات األىمية توفر 2

 عالية 654. 4.28 يساىـ التدريب في تحسيف مياراتي المينية. 3

 عالية 1.005 3.52 ورات التدريبية.التحقت بوظيفة جديدة بعد الد 4

 عالية 876. 4.05 توسعت لدي األفكار حوؿ أداء مينتي. 5

 عالية 669. 4.26 جديدة بخصوص مينتي. نظرية اكتسبت معارؼ  6
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 الوسط الفقره الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 770. 4.07 جديدة تتعمؽ بالتطبيؽ الميداني.عممية اكتسب خبرات  7

 ساعدني التدريب في تحسيف تواصمي مع المجتمع 8
 المحيط.

 عالية 801. 4.22

 عالية 674. 4.29 زاد التدريب مف قدرتي عمى تحمؿ مسؤولية مينتي. 9

 عالية 706. 4.19 ميارات التفكير العميا لدي.يؤدي التدريب إلى تطوير  :

 عالية 935. 3.88 يساعد في حؿ المشكبلت المينية. 21

 عالية 833. 4.15 يؤدي إلى معرفة مفاىيـ جديدة حوؿ مينتي. 22

 عالية 688. 4.19 . أكثر مينتي فيـ طبيعةيساعدني عمى  23

 عالية 710. 4.20 تكّوف لدي أساس نظري حوؿ مينتي. 24

 عالية 956. 3.93 .انتاجي في العمؿ بعد التحاقي بالبرنامج التدريبيازدادت  25

المياـ التي يزيد التدريب مف قدرتي عمى التنسيؽ بيف  26
 . ي مينتيأقـو بيا ف

 عالية 762. 4.19

 عالية 9.090 4.0699 االستفادة من البرامج التدريبية

  

زيادة فرص العمؿ لدى النساء المقدسيات،  فيمدى االستفادة مف البرامج التدريبية  (576)يبيف الجدوؿ 
فرص  زيادةفي وبدرجة عالية  حيث يوضح الجدوؿ السابؽ أف ىنالؾ استفادة مف البرامج التدريبية

 ::5717حيث بغت قيمة الوسط الحسابي االجمالي ليذا المجاؿ  العمؿ لدى النساء المقدسيات
واما بالنسبة لفقرات المجاؿ فقد بمغت جميع المتوسطات  17916وبانحراؼ معياري منخفض قيمتو 

( والتي حققت درجة 2باستثناء الفقرة ) 4777الحسابية دراجات عالية بمتوسط حسابي أعمى مف 
 .4774 متوسطة حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي

( أّف التدريب يزيد مف قدرة المتدربات عمى أداء مياميّف العممية، ويساىـ في 4.5ويتضح مف الجدوؿ )
يزيد التدريب مف قدرتي عمى التنسيؽ بيف المياـ التي أقوـ بيا زيادة االنتاجية، حيث حصمت الفقرة "

ازدادت انتاجي في العمؿ بعد ( تمييا الفقرة "4.19ي وبمغ )" عمى أعمى متوسط حسابفي مينتي
(، وىذا يدؿ أف التدريب الميني الذي تقدمو 3.93" وبمتوسط حسابي بمغ )التحاقي بالبرنامج التدريبي
أف التدريب الميني يؤدي إلى التطوير الميني لدى النساء المتدربات وبشكؿ المؤسسات يعمؿ عمى 

سابيّف لخبرات عممية جديدة، ويزيد مف معرفتيّف حوؿ المينة التي يعمموف فّعاؿ، حيث يعمؿ عمى إك
بيا أو سيمتحقوف بيا، ويساعد في فيـ طبيعة ىذه المينة. مف جية أخرى يؤدي التدريب الميني إلى 
 إكساب المتدربات أساس نظري حوؿ المينة، مما يجميا قادرة عمى معرفة تفاصؿ كثيرة حوؿ مينتيا. 
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 السؤال الرابع: ة نتيج 4.2.4

 ما المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية؟ والذي نصو: 

ـّ استخرج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المخصصة  عفلئلجابة  ىذا السؤاؿ ت
( 4.6، والجدوؿ )المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسيةلمحور الدراسة الرابع، وىو حوؿ 

 يبّيف ذلؾ: 

المعيقات التي تواجو ) ةلمجال الدراس ةواالنحرافات المعياري ةالحسابي المتوسطات(: 4.6جدول )
 (المؤسسات األىمية المقدسية

 الوسط الفقره الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

تواجو المؤسسات األىمية صعوبات قانونية تفرضيا  2
 .الحكومة اإلسرائيمية عمييا

 عالية 1.044 3.66

تحدد الحكومة اإلسرائيمية طبيعة عمؿ المؤسسات  3
 األىمية. 

 عالية 1.079 3.72

 عالية 1.031 3.68 تعاني المؤسسات األىمية مف قمة الموارد المالية. 4

تعاني المؤسسات األىمية مف قمة المساحة المخصصة  5
 لمبنايات والمرافؽ.

 عالية 926. 3.81

ؤسسات األىمية مف قمة المنح المقدمة مف تعاني الم 6
 الشركات والمصانع.

 عالية 994. 3.78

ينظر المجتمع الفمسطيني نظرة سمبية لطبيعة برامج  7
 المؤسسات األىمية.

 متوسطة 1.277 3.39

 متوسطة 1.185 3.46 يحتكر الرجاؿ المراكز الميمة في المؤسسات األىمية.  8

 عالية 0.9.4 3.6451 ات األىمية المقدسيةالمعيقات التي تواجو المؤسس

 
المعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية، حيث يوضح أف ىنالؾ معيقات  (577)يبيف الجدوؿ 

جمالي ت قيمة الوسط الحسابي اإلمحيث بغ عالية،ىذه المعيقات تحظى بدرجة و تواجو ىذه المؤسسات 
بالنسبة لفقرات المجاؿ فقد بمغت جميع و ، 27187متو وبانحراؼ معياري قي 477562 ليذا المجاؿ

( 8و 7) تيفباستثناء الفقر  4777بمتوسط حسابي أعمى مف ، و المتوسطات الحسابية درجات عالية
 عمى التوالي. 4757و  :474درجة متوسطة حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي اوالتي حققت
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 صنيؼ المعيقات حسب درجتيا كما: ت أف (4.6) رقـ مف النتائج الواردة في الجدوؿ يتضح

المعيؽ األوؿ تمثؿ في عدـ مبلءمة المكاف وكفاية المساحة لتقديـ البرامج التدريبية، حيث حصمت  (1
 الفقرات المخصصة لذلؾ عمى أعمى متوسط حسابي. 

أما المعيؽ الثاني فتمثؿ في قمة الدعـ المالي الُمقدـ مف الشركات والمصانع، وفي قمة الموارد  (2
 الية المتاحة ليذه المؤسسات.الم

 أما المعيؽ الثالث فيتمثؿ في اإلجراءات السياسية والقانونية التي يقـو بيا االحتبلؿ اإلسرائيمي. (3
الرجاؿ وكاف المعيؽ الرابع اجتماعيًا، والمتمثؿ في نظرة المجتمع إلى البرامج التدريبية واحتكار  (4

 لؤلدوار الرئيسية في ىذه الجمعيات. 

ذلؾ أف الواقع الذي تواجيو ىذه المؤسسات شبيو لغيرىا مف المؤسسات الفمسطينية بشكؿ نستنتج ك
 عاـ، حيث تتمثؿ المعقيات بقمة الموارد المالية وسياسة التشديد اإلسرائيمي في مدينة القدس.

 السؤال الخامس:نتيجة  4.2.5

 سية؟ما آفاؽ التطوير المتعمقة بعمؿ المؤسسات األىمية المقد والذي نصو:

ـّ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة  عفلئلجابة  ىذا السؤاؿ ت
، والجدوؿ رقـ آفاؽ التطوير المتعمقة بعمؿ المؤسسات األىمية المقدسيةبالمحور الخامس، وىو حوؿ 

 ( يبّيف ذلؾ:4.7)

 آفاق التطوير لمجال ةواالنحرافات المعياري ةالحسابي المتوسطات(: 4.7جدول )

 الوسط ةالفقر  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 798. 4.14 زيادة مساحة المباني المخصصة لمؤسسات التدريب 2

 عالية 960. 3.86  زيادة فترات التدريب 3

 عالية 766. 3.96 تخصيص البرامج التقنية في مواضيع محددة 4

 عالية 817. 3.97 في مواضيع محددة تخصيص البرامج المينية 5

االستمرار بالعمؿ بالبرامج التدريبية بشكؿ دوري كؿ  6
 فترة

 عالية 741. 4.11

 عالية 945. 4.13 التعاقد مع مدربيف أو مشرفيف أكثر خبرة 7
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 الوسط ةالفقر  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 عالية 732. 4.20 تطوير اإلمكانات الحالية الموجودة في المؤسسات 8

 عالية 791. 4.07 لممؤسسات األىمية تقديـ الدعـ المالي المناسب 9

تقييـ عمؿ المؤسسات المينية مف ِقبؿ الجيات  :
 المسؤولة

 عالية 663. 4.20

عمؿ توأمة مع مؤسسات مينية وتقنية ناجحة  21
 ومتقدمة

 عالية 693. 4.11

ارساؿ خريجات لمتدّرب في بمداف عربية متقدمة مثؿ  22
 المغرب

 عالية 986. 4.18

دريب مف النمط التقميدي الى الحديث ليكوف نقؿ الت 23
 أكثر جاذبية

 عالية 736. 4.36

التخّمص مف المعيقات التي تقؼ دوف نجاح  24
 المؤسسات

 عالية 696. 4.22

تحديث مناىج التدريب الميني والتقني بما يتبلءـ مع  25
 الحاجات المقدسية والعربية العصرية

 عالية 726. 4.31

 عالية 0.789 4.1315 آفاق التطوير

   

دور المؤسسات لتطوير فاؽ آىنالؾ أف حيث يبلحظ  ،سؤاؿ الدراسة الخامسف ع (578)الجدوؿ  يجيب
جمالي ت قيمة الوسط الحسابي اإلمحيث بغ ،وبدرجة عاليةونشاطاتيا  ياعمماألىمية المقدسية وتطوير 

بالنسبة لفقرات المجاؿ فقد ما أو  ، :1789قيمتو  منخفض نحراؼ معياريإوب 572426ليذا المجاؿ 
 .4777بمغت جميع المتوسطات الحسابية درجات عالية بمتوسط حسابي أعمى مف 

" نقؿ التدريب مف النمط التقميدي الى الحديث ليكوف أكثر جاذبية( أف الفقرة "578نبلحظ مف الجدوؿ )
دريب الميني والتقني تحديث مناىج الت(، تمييا الفقرة "5747حصمت عمى أعمى متوسط حسابي، وبمغ )

(، أما 5742" حيث حصمت عمى متوسط حسابي )بما يتبلءـ مع الحاجات المقدسية والعربية العصرية
( تمييا 4797" وبمتوسط حسابي بمغ ) زيادة فترات التدريب أقؿ متوسط حسابي فحصمت عميو الفقرة "

 ."تخصيص البرامج التقنية في مواضيع محددةالفقرة "

التي يمكف إجراؤىا في ىذه دور المؤسسات األىمية المقدسية و الجدوؿ أف آفاؽ تطوير ويتضح مف ىذا 
 المؤسسات تتمثؿ في اآلتي: 
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وتحويميا إلى النمط الحديث، باإلضافة إلى تطوير  تحديث مناىج التدريب الميني والتقني (2
 عمؿ المؤسسات بشكؿ عاـ.

 التخمص مف المعيقات الحالية. (3

 وتبادؿ الخبرات مع مؤسسات أخرى.ر خبرة وكفاءة، التعاقد مع مدربيف أكث (4

 زيادة مساحة المباني الخاصة بأماكف التدريب.  (5

 تقديـ الدعـ المالي المناسب ليذه المؤسسات.  (6

 تخصيص البرامج المقدمة في مواضيع محددة وزيادة فترات التدريب.  (7

 الدراسة اتفرضينتائج  1.1

 الفرضية األولى:نتائج  4.3.1

دور المؤسسات ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد ا: والتي نصي
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر 

 .سنوات عمؿ المؤسسةتعزى لمتغير  المقدسيات المتدربات

ـّ استخد  العينة أفراد الستجابة تحميؿ التبايف االحادي اختباراـ لمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى، ت
، حوؿ دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره

 ( يبّيف ذلؾ4.8والجدوؿ )

ؤسسات دور المحول  العينة أفراد الستجابة تحميل التباين االحادي اختبار نتائج (:4.8جدول )
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر 

 .سنوات عمل المؤسسةتعزى لمتغير  المقدسيات المتدربات

 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 ئيةاالحصا

دور منظمات 
المجتمع المدني 
 بالتأىيؿ الميني

 205. 053. 21 214. بيف المجموعات

 

 

.912 

 

 260. .14 47.644 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 47.858 المجموع 
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 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 ئيةاالحصا

طبيعة برامج 
المؤسسات 

األىمية المقدسية 
 في القدس

 717. 199. 21 795. بيف المجموعات

 

 

.541 

 

 277. .14 50.773 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 51.568 المجموع 

االستفادة مف 
 البرامج التدريبية

 469. 147. 21 587. بيف المجموعات

 

 

.766 

 

 313. .14 57.238 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 57.825 المجموع 

المعيقات التي 
تواجو المؤسسات 
 األىمية المقدسية

 270. 157. 21 628. بيف المجموعات

 

 

.892 

 

 582. .14 106.534 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 107.162 المجموع 

 266. 051. 21 205. بيف المجموعات آفاؽ التطوير

 

 

.894 

 

 193. .14 35.260 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 35.465 المجموع 

 .84. 300. 046. 03 185. بين المجموعات الدرجة الكلية

 155. 340 28.315 داخل المجموعات

 309 28.500 المجموع 

  
 

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الستجابة أفراد عينة  األولىتـ فحص الفرضية الصفرية 
الدراسة حوؿ دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ 

سنوات عمؿ المؤسسة, حيث تـ رفض تعزى لمتغير  مقدسيات المتدرباتتطويره مف وجية نظر ال
والدرجة الكمية  ذلؾ أف مستوى الداللة لممجاالت أكبر مف  الدراسةالفرضية الصفرية لجميع مجاالت 

دور ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد أي أنو ال  0.05
تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية  المؤسسات األىمية المقدسية في

 .سنوات عمؿ المؤسسةتعزى لمتغير  نظر المقدسيات المتدربات
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 :الثانية الفرضيةنتيجة  4.3.2

دور المؤسسات ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد  والتي نصيا:
ي تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر األىمية المقدسية ف
 عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري. تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

 العينة أفراد الستجابة األحاديتحميؿ التبايف  اختبار لمتحقؽ مف صحة الفرضة الثانية، تـ استخداـ
حسب  األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽحوؿ دور المؤسسات 

 ( يبّيف ذلؾ:4.9، والجدوؿ )عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري متغير

دور المؤسسات حول  العينة أفراد الستجابة األحاديتحميل التباين  اختبار نتائج (:4.9جدول )
نمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر األىمية المقدسية في ت

 عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكل دوري. تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 االحصائية

دور منظمات 
المجتمع المدني 
 بالتأىيؿ الميني

 348. 090. 21 180. بيف المجموعات

 

 

.461 

 

 258. 141 47.679 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 47.858 المجموع 

طبيعة برامج 
المؤسسات 

األىمية المقدسية 
 في القدس

 416. 115. 21 231. بيف المجموعات

 

 

.661 

 

 277. 141 51.337 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 51.568 المجموع 

االستفادة مف 
 البرامج التدريبية

 787. 244. 21 488. بيف المجموعات

 

 

.417 

 

 310. 141 57.337 داخؿ المجموعات 

 

 المجموع 
 

57.825 1.. 

المعيقات التي 
تواجو المؤسسات 

 274. 158. 21 316. بيف المجموعات

 

 

.761 

 

 578. 141 106.846 داخؿ المجموعات 



76 

 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 االحصائية

  ..1 107.162 المجموع  األىمية المقدسية

 1.426 269. 21 539. بيف المجموعات آفاؽ التطوير

 

 

.223 

 

 189. 141 34.927 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 35.465 المجموع 

 062. 496. 076. 02 152. بين المجموعات الدرجة الكلية

 153. .34 28.348 داخل المجموعات

 309 28.500 المجموع 

 

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الستجابة أفراد عينة  الثانيةتـ فحص الفرضية الصفرية 
الدراسة حوؿ دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ 

, عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوريتعزى لمتغير  يات المتدرباتتطويره مف وجية نظر المقدس
حيث تـ رفض الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة و الدرجة الكمية  ذلؾ أف مستوى الداللة 

 ≤ αإحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد أي أنو ال   0.05لممجاالت أكبر مف 
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ  دور المؤسسات( في 0.05

 . عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوريتعزى لمتغير  تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات

 :الثالثة الفرضيةنتيجة  4.3.3

دور المؤسسات ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد   والتي نصيا:
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر 

 .عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في المؤسسة تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

ـّ استخداـ   حوؿ العينة أفراد الستجابة األحادي التبايف تحميؿ اختبارلمتحقؽ مف صحة الفرضة الثالثة ت
عدد  تعزى لمتغيردور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية 

 ( يبّيف ذلؾ:5721، والجدوؿ )المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في المؤسسة
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دور المؤسسات  حول العينة أفراد الستجابة حادياأل التباين تحميل اختبار نتائج (:4.10جدول )
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر 

 .عدد المدربين والمشرفين المينيين المقيميين في المؤسسة تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

جموع م
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 االحصائية

دور منظمات 
المجتمع المدني 
 بالتأىيؿ الميني

 1.001 256. 1 512. بيف المجموعات

 

 

.369 

 

 256. 111 47.346 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 47.858 المجموع 

طبيعة برامج 
المؤسسات 
قدسية األىمية الم
 في القدس

 148. 041. 1 083. بيف المجموعات

 

 

.811 

 

 278. 111 51.486 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 51.568 المجموع 

االستفادة مف 
 البرامج التدريبية

 570. 177. 1 354. بيف المجموعات

 

 

.516 

 

 311. 111 57.470 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 57.825 المجموع 

ات التي المعيق
تواجو المؤسسات 
 األىمية المقدسية

 1.335 762. 1 1.525 بيف المجموعات

 

 

.2.2 

 

 571. 111 105.638 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 107.162 المجموع 

 367. 070. 1 140. بيف المجموعات آفاؽ التطوير

 

 

.694 

 

 191. 111 35.325 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 35.465 المجموع 

 8.3. 144. 022. 1 044. بين المجموعات الدرجة الكلية

 154. 111 28.456 داخل المجموعات

 ..1 28.500 المجموع 
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باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الستجابة أفراد عينة  الثالثةتـ فحص الفرضية الصفرية 
ة القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ الدراسة حوؿ دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمي

عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف تعزى لمتغير  تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات
, حيث تـ رفض الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية  ذلؾ أف مستوى في المؤسسة

 ≤ αإحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد أي ال   ،0.05الداللة لممجاالت أكبر مف 
دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ ( في  0.05

عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف تعزى لمتغير  تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات
 .مؤسسةفي ال

  :الرابعة الفرضيةنتيجة  4.3.4

دور المؤسسات ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد والتي نصيا: 
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر 

 .التدريبية التي تمقيتيانوع البرامج  تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

دور  حوؿ العينة أفراد الستجابة( T-test) ت اختبارلمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة تـ استخداـ 
نوع البرامج  تعزى لمتغيرالمؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية 

 ف ذلؾ: ( يبيّ 5722، والجدوؿ )التدريبية التي تمقيتيا

دور المؤسسات األىمية  حول العينة أفراد الستجابة( T-test) ت اختبار نتائج (:4.11جدول )
المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر 

 .نوع البرامج التدريبية التي تمقيتيا تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

نوع البرامج  سوالدرا مجاالت
 التدريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

دور منظمات المجتمع 
المدني بالتأىيؿ 

 الميني

 1.720- 50293. 4.0293 173 ةميني

 

.087 

 
 50738. 4.2622 15 ة وتكنولوجيةتقني

مج طبيعة برا
المؤسسات األىمية 

  المقدسية

 1.085- 52306. 3.7955 173 ةميني

 

.279 

 
 54677. 3.9487 15 ة وتكنولوجيةتقني
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نوع البرامج  سوالدرا مجاالت
 التدريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االستفادة مف البرامج 
 التدريبية

 1.728- 54192. 4.0193 .15 ةميني

 

.046 

 
 67603. 4.3057 11 ة وتكنولوجيةتقني

المعيقات التي تواجو 
 المؤسسات األىمية 

 2.140 74325. 3.6796 .15 ةميني

 

.034 

 
 82679. 3.2176 11 ة وتكنولوجيةتقني

 458.- 42870. 4.1272 .15 ةميني آفاؽ التطوير

 

.618 

 
 52201. 4.1410 11 ة وتكنولوجيةتقني

 2.4. 1.052- 38450. 3.9097 300 مينية الدرجة الكلية

تقنية 
 وتكنولوجية

33 4.0802 .45538 

 

الستجابة أفراد عينة الدراسة حوؿ   (T-test) استخداـ اختبار تب الرابعةتـ فحص الفرضية الصفرية 
دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف 

, حيث تـ رفض نوع البرامج التدريبية التي تمقيتياتعزى لمتغير  وجية نظر المقدسيات المتدربات
المعيقات التي تواجو ية لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية  باستثناء مجاؿ الدراسة )الفرضية الصفر 

ذات  فروؽتوجد أي أنو ال   0.05ذلؾ أف مستوى الداللة لممجاالت أكبر مف  (المؤسسات األىمية
دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )داللة 
تعزى  ات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدرباتالقدر 

 نوع البرامج التدريبية التي تمقيتيا.لمتغير 

 :الخامسة الفرضيةنتيجة  4.3.5

دور المؤسسات ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد  والتي نصيا:
ة في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر األىمية المقدسي

 .مدة التدريب في المؤسسة تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

 العينة أفراد الستجابة األحادي التبايف تحميؿتـ اتسخداـ اختبار لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة 
 تعزى لمتغيرية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية دور المؤسسات األىمية المقدس حوؿ
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 ( يبّيف ذلؾ:5723، والجدوؿ )مدة التدريب في المؤسسة

دور المؤسسات  حول العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحميل اختبار نتائج (:4.12جدول )
رأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لمم

 .مدة التدريب في المؤسسة تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

 االبعاد
 )الجوانب(

 مصدر التباين
 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة 
 االحصائية

دور منظمات 
المجتمع المدني 
 بالتأىيؿ الميني

 524. 135. .2 270. موعاتبيف المج

 

 

.512 

 

 257. .11 47.588 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 47.858 المجموع 

طبيعة برامج 
المؤسسات 

األىمية المقدسية 
 في القدس

 1.019 281. .2 562. بيف المجموعات

 

 

.353 

 

 276. .11 51.006 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 51.568 المجموع 

مف االستفادة 
 البرامج التدريبية

 3.827 1.149 .2 2.297 بيف المجموعات

 

 

.021 

 

 300. .11 55.527 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 57.825 المجموع 

المعيقات التي 
تواجو المؤسسات 
 األىمية المقدسية

 639. 368. .2 735. بيف المجموعات

 

 

.529 

 

 575. .11 106.427 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 107.162 جموع الم

 614. 117. .2 234. بيف المجموعات آفاؽ التطوير

 

 

.512 

 

 190. .11 35.231 داخؿ المجموعات 

 

 ..1 35.465 المجموع 

 120. 1.893 286. .2 572. بين المجموعات الدرجة الكلية

 151. .11 27.928 داخل المجموعات

 ..1 28.500 المجموع 

 

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  الستجابة أفراد عينة  الخامسةحص الفرضية الصفرية تـ ف
الدراسة حوؿ دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ 
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, حيث تـ رفض ةمدة التدريب في المؤسستعزى لمتغير  تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات
الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة و الدرجة الكمية  ذلؾ أف مستوى الداللة لممجاالت أكبر مف 

دور ( في α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد أي أنو ال  0.05
ية وآفاؽ تطويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدس

 مدة التدريب في المؤسسة.تعزى لمتغير  نظر المقدسيات المتدربات

 :سادسةالفرضية النتيجة  4.3.6

(   بين مجاالت الدراسة الخمسة α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  عالقةتوجد  
مؤسسات األىمية المقدسية في دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيل الميني وطبيعة برامج ال)

القدس و االستفادة من البرامج التدريبية والمعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية و آفاق 
دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية ( و الدرجة الكمية لالتطوير

 .سيات المتدرباتلممرأة المقدسية وآفاق تطويره من وجية نظر المقد

ـّ  مجاالت الدراسة الخمسة والدرجة بيف   معامؿ ارتباط بيرسوفلمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة ت
 ( يبّيف ذلؾ: 4.13والجدوؿ رقـ ) الكمية

 مجاالت الدراسة الخمسة والدرجة الكميةبين  معامل ارتباط بيرسون اختبار نتائج (:4.13جدول )

طبيعة برامج دور منظمات مجاالت الدراسة
 المؤسسات

االستفادة من 
 البرامج

آفاق  المعيقات
 التطوير

دور منظمات 
 المجتمع المدني 

 1 المعامؿ
   

 

الداللة 
 االحصائية

 

   

 

 188 العدد
   

 

طبيعة برامج 
المؤسسات 

 األىمية 

486. المعامؿ
**

 1 
  

 

الداللة 
 االحصائية

.000  

  

 

 188 188 العدد
  

 

668. المعامؿمن  االستفادة
**

 .617
**

 1 
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طبيعة برامج دور منظمات مجاالت الدراسة
 المؤسسات

االستفادة من 
 البرامج

آفاق  المعيقات
 التطوير

الداللة  البرامج التدريبية
 االحصائية

.000 .000  

 

 

 188 188 188 العدد
 

 

المعيقات التي 
تواجو 

المؤسسات 
 األىمية المقدسية 

281. 078. المعامؿ
**

 .232
**

 1  

الداللة 
 االحصائية

.285 .000 .001   

  188 188 188 188 العدد

335. المعامؿ آفاق التطوير
**

 .393
**

 .461
**

 .348
**

 1 

الداللة 
 االحصائية

.000 .000 .000 .000  

 188 188 188 188 188 العدد

758. المعامؿ الدرجة الكمية
**

 .782
**

 .867
**

 .475
**

 .681
**

 

الداللة 
 االحصائية

.000 .000 .000 .000 .000 

 188 188 188 188 188 العدد

 

مجاالت  الصفرية السادسة باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لفحص العبلقة بيفتـ فحص الفرضية 
دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني وطبيعة برامج المؤسسات األىمية الدراسة الخمسة )

المقدسية في القدس واالستفادة مف البرامج التدريبية والمعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية 
دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية ( والدرجة الكمية لفاؽ التطويروآ

 عبلقة لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات، ويبيف الجدوؿ السابؽ وجود
دور ة الخمسة )( بيف مجاالت الدراسα ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة ايجابية 

منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني وطبيعة برامج المؤسسات األىمية المقدسية في القدس 
( واالستفادة مف البرامج التدريبية والمعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية وآفاؽ التطوير

المينية والتقنية لممرأة المقدسية  دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدراتوالدرجة الكمية ل
و  0.758حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات 
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 .0.00عمى التوالي و بداللة احصائية   0.681و  0.475و  0.867و  0.782

 ( ما يمي:4.13ونستدؿ مف الجدوؿ )

نمية القدرات المينية العاممة وبيف االستفادة مف البرامج العبلقة بيف دور المؤسسات األىمية في ت -
، وحصمت عمى أعمى معامؿ وجاءت في المرتبة األولى التي تقدميا المؤسسات ىي العبلقة األقوى

 (. أي ىناؾ عبلقة إيجابية قوية بيف دور المؤسسات واالستفادة المينية0.688ارتباط، حيث بمغ )
بلقة بيف االستفادة مف البرامج التدريبية وبيف طبيعة ىذه البرامج العوجاءت في المرتبة الثانية  -

 (.0.617جاءت في المرتبة الثانية، وبمغت قيمة المعامؿ )
أما المرتبة الثالثة فجاءت بيف دور ىذه المؤسسات وبيف طبيعة البرامج، وبمغت قيمة المعامؿ  -

(0.486.) 
طوير واالستفادة مف البرامج، وبمغت قيمة المعامؿ وجاءت في المرتبة الرابعة العبلقة بيف آفاؽ الت -

(0.461.) 
أما المرتبة الخامسة فكانت العبلقة بيف آفاؽ التطوير وطبيعة البرامج، وبمغت قيمة المعامؿ  -

(0.393) 
وفي المرتبة السادسة فكانت العبلقة بيف آفاؽ التطوير والمعيقات، وبمغت قيمة المعامؿ  -

(0.348.) 
بعة جاءت العبلقة بيف دور المؤسسات في التنمية المينية لممرأة المقدسية وبيف وفي المرتبة السا -

 .(0.335آفاؽ التطوير، وبمغت قيمة المعامؿ )

أي أف المؤسسات تقدـ برامج يمكف االستفادة منيا بشكؿ فاعؿ، وأنيا مناسبة، حيث توجد عبلقة قوية 
 ف وجود معيقات. بيف االستفادة بيف طبيعة البرامج، وذلؾ عمى الرغـ م
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 الخامس: الفصل 

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات: 

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 1.1

 مناقشة نتيجة السؤال األول: 5.1.1

 التقنية لممرأة المقدسيةفي تنمية القدرات المينية و  المؤسسات األىمية المقدسيةوالذي نصو: ما دور 
 ؟وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات

في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة تؤثر وبدرجة عالية  المؤسسات األىمية المقدسيةبيف أف ت
 مكمبًل لمتعميـ الجامعي، فمف خبلؿ، ترى الباحثة أّف ىذه المؤسسات تمعب دور وآفاؽ تطويره المقدسية

قباؿ المتدربات عمييا، فإنيا تساىـ مساىمة كبيرة في  إطبلعيا عمى سير عمؿ ىذه المؤسسات، وا 
إكساب المتدربات الخبرات العممية والتقنية البلزمة لمدخوؿ إلى سوؽ العمؿ، إضافة إلى أّف ىذه 

عزيز المؤسسات تقدـ برامج ترتبط بشكؿ مباشر مع سوؽ العمؿ، كبرامج السكرتاريا واإلرشاد وت
الميارات العممية، فمف شأف ىذه البرامج أف تقدـ ميارات وخبرات مينية وتقنية تنمي عند المتدربة 
القدرات المينية المطموبة لسوؽ العمؿ. إضافة إلى ذلؾ تتطمع تمؾ المؤسسات عمى االحتياجات 

  بإعداد برنامج تدريبي لجذب المتدربات وزيادة إقباليف. المطموبة لمعمؿ، ثـ تقوـ
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 احتياجات لتمبيةتيف البلزم والمعرفة المياراتإلى ذلؾ تسعى الجمعيات إلى إكساب المتدربات إضافة 
المطموبة لسوؽ العمؿ، حيث إف مف أىـ أىداؼ  ولوياتاأل ديتحد، وتعمؿ عمى الحالية العمؿ سوؽ

يارات المتدربات التي تواجييا المرأة، وتعمؿ ىذه الجمعيات عمى تحسيف م التحديات مواجية الجمعيات
 .والتقني الميني التدريبمف خبلؿ 

( 2009( و)الحداد، 2011( و)رمضاف، 2011وتتفؽ مع دارسة كؿ مف )الخاروؼ والحديدي، 
(. حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسات أف لممؤسسات األىمية 2009(، و)مجاىدي، 2009و)ىبلؿ، 

 المشروعات درجة عف المشاركات ىرضرأة، كذلؾ دور بارز في تنمية القدرات المينية والتقنية لدى الم
في اعمى الصعيد االقتصادي االجتماعي والثق لممؤسساتوي مدور تن ، ووجودعاـ بشكؿ مرتفعة

 عالية. مستويات ذا كاف والميني التقني التدريب، وأّف التوعويو 

( 2013)نجـ، ( و 2014( و)المحاريؽ ، 2014كؿ مف )أبو راوي، ىذه النتيجة مع دراسة  وتختمؼ
، فقد تبّيف مف نتائج ىذه (2006(، و)نمورة، 2009، و)ماس، (2012البرغوثي، )( و2013و)أحمد، 

الدراسات أف دور البرامج المقدمة في المؤسسات األىمية متوسطا ومحدودا أحيانًا، كذلؾ تبّيف وجود 
اؽ بتمؾ البرامج لتكمفتيا نقص في أعداد كوادر التدريب، إضافة إلى عدـ استطاعة المتدربات االلتح

 العالية، وىذا ما لـ يتـ ذكره في المعيقات. 

 السؤال الثاني:مناقشة نتيجة  5.1.2

في تنمية القدرات المينية  المؤسسات األىمية المقدسيةوالذي نصو: ما البرامج التدريبية التي تقدميا 
 المتدربة؟ والتقنية لممرأة المقدسية

ـّ السؤاؿ عنيا، والبرامج األكثر طرحًا في ( أف الم4.4بّيف الجدوؿ ) ؤسسات تقدـ جميع البرامج التي ت
رشاد الميني والتوعوية االجتماعية ثـ برامج تدريبية لتعزيز الميارات العممية. المؤسسات ىي برامج اإل

دخاؿ تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف   العمؿ اإلرشادي في مدارسبعد اعتماد التعميـ المساند وا 
، حيث زادت الحاجة إلى 1996( منذ سنة التعميـ حؽ لمجميع) ي السمطة الوطنية مبدأالقدس، وتبن

برامج اإلرشاد والتوعية االجتماعية، وأصبحت ىذه البرامج مطالب يجب تمبيتيا لممؤسسات التعميمية، 
اتقيا مما زاد مف طرحيا لدى مؤسسات التدريب الميني، إضافة إلى أخذ ىذه الجمعيات عمى ع
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معالجة بعض القضايا االجتماعية مف خبلؿ البرامج التدريبية، ومف خبلؿ تعزيز وجود األخصائييف 
 االجتماعييف، فبدأت بالعمؿ عمى تحسيف وضع المجتمع المقدسي. 

مف حيث أنواع البرامج، ومف حيث المناطؽ التي تـّ طرح ىذه البرامج ( 2009تتفؽ مع دراسة )ماس، 
 النساء فييا.لمتنفيذ وتدريب 

، (2012( و)البرغوثي، 2013( و )نجـ، 2014ع دراسة كؿ مف )المحاريؽ، وتختمؼ ىذه النتيجة م
حيث أظيرت نتائجيا أف كافة أنواع البرامج المقدمة كانت ذات تأثير متوسط ومنخفض عمى النمو 

 الميني والتقني لدى النساء. 

 جة السؤال الثالث:ينتمناقشة  5.1.3

 زيادة فرص العمؿ لدى النساء المقدسيات؟ فيما مدى االستفادة مف البرامج التدريبية والذي نصو: 

، زيادة فرص العمؿ لدى النساء المقدسيات فيوبدرجة عالية  استفادة مف البرامج التدريبيةتبّيف وجود 
إلكساب  نوعية البرامج المطروحة ىي برامج مينية، وأنيا مخصصةتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف 

. ومف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى عمؿ تمؾ المتدربات ميارات مينية جديدة أو تعزيز الميارات السابقة
الموجودة مدينة القدس، وذلؾ  المينية المعاييربرامجيا بناء عمى  إعدادالمؤسسات، الحظت أنيا تقـو ب

 والتدريب التعميـ فرص توفيرى برامجيا، وتعمؿ عم تنفيذ مراقبةأداء المتدربات، وتعمؿ عمى  لتحسيف
 يفرض ما وىو نظري، منو مف أكثر التطبيقي بالطابع يتسـ التدريب مجاؿ أفآخذة بعيف االعتبار 

 ترجمة، ومف ثـ تعمؿ الميداف فيوفير فرص العمؿ لت التطبيقي الجانب عمى االعتماد ضرورةعمييا 
 .ينعكس إيجابًا عمى استفادة المتدربات ومينية، وىذا بدوره تطبيقية ممارسات إلى النظري الجانب

 العمؿ سوؽ الحتياجات وفقاً والتقني  الميني التدريب خدمات تقديـكذلؾ تسعى ىذه الجمعيات إلى 
مؤسسات أخرى أغمبيا مؤسسات تعميمية،  مع بالشراكةمعًا، حيث تتـ بعض البرامج التدريبية  والمجتمع

 ممارسة تنظيـ، ويتـ المختمفةوالتقني  الميني التدريب برامج وتنفيذ إعداد فيتـ بناء عمى ىذه الشراكة
، سواء عمؿ رسمي أو خاص تقوـ بو المتدربة، وىذا بدوره يؤدي إلى نتائج العمؿ سوؽ في الميف

 إيجابية عمى أداء المتدربات.  

( 2011( و)رمضاف، 2011وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دارسة كؿ مف )الخاروؼ والحديدي، 
 ,Vertakon & Rousseas)(، و2009(، و)مجاىدي، 2009( و)ىبلؿ، 2009اد، و)الحد
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بشكؿ إيجابي، ومف  العمؿ سوؽ في النساء عمى ثريني أالم والتدريب التعميـ نظاـمف حيث  (2003
 لممتدربات. عمؿ فرص خمؽحيث 

( 2013 ( و )نجـ،2014( و)المحاريؽ ، 2014وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف )أبو راوي، 
، إذ أظيرت نتائج ىذه (2006(، و)نمورة، 2009(، و)ماس، 2012( و)البرغوثي، 2013و)أحمد، 

 عجزراكـ ت عف الناشئة الفجوة لسد والتقني الفني لمتعميـ المعالـ واضحة سياسة توفرالدراسات عدـ 
 . يةاالقتصاد القطاعات لمختمؼ المحمي الطمب لتمبية المدربة الوطنية العاممة األيدي

 نتيجة السؤال الرابع:  مناقشة 5.1.4

 المؤسسات األىمية المقدسية؟  ياوالذي نصو: ما المعيقات التي تواجي

، وأكثر معيؽ ىو قمة المساحة، يميو قمة بدرجة متوسطةو أف ىناؾ معيقات تواجو ىذه المؤسسات تبّيف 
إلى ظروؼ مدينة القدس السياسية الموارد المالية، وترى الباحثة أف ىذا أمر طبيعي ومنطقي بالنظر 

واألمنية. وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اإلقباؿ عمى المؤسسات وبرامجيا، يؤدي إلى تحسينيا 
وتطويرىا، وأف االستفادة منيا تؤتي ثمارىا، مما يقمؿ مف المعقيات والصعوبات التي تواجييا، حيث 

عمى ىذه المؤسسات وتطوير برامجيا، ويؤدي إلى  تؤدي االستمرارية في تقديـ البرامج إلى الحفاظ
 زيادة فرص نجاحيا، األمر الذي يحّد مف آثار التيديدات والصعوبات التي تتعرض ليا.
سنة، إلى  20إضافة إلى ذلؾ يؤدي استمرار المؤسسات، وخاصة أف العديد منيا موجود منذ أكثر مف 

يزيد مف الترابط بيف المؤسسات والمجتمع المحيط معرفة احتياجات سوؽ العمؿ والمجتمع المحمي، مما 
بيا بشكؿ عاـ، فيوفر لممؤسسات الخبرة الكافية والدراية الواسعة حوؿ التقميؿ مف شأف التحديات التي 

 تواجييا في مدينة القدس. 
(، فقد أظيرت نتائجيما وجود 2013( و)أحمد، 2014تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف )أبو راوي، 

، وأف المعيقات التكنولوجية بالتطورات االرتباط ضعيؼات تتمثؿ في أف واقع التدريب الميني معيق
 . ومتوسطاً  محدوداً تجعؿ مف دور المؤسسات المينية 
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 نتيجة السؤال الخامس: مناقشة 5.1.5

 والذي نصو: ما آفاؽ التطوير المتعمقة بعمؿ المؤسسات األىمية المقدسية؟

المؤسسات الموجودة حاليًا، وبالعديد مف النواحي مثؿ  دور ت يروف ضرورة تطويرتبّيف أّف المتدربا
تحديث مناىج زيادة مساحة المباني وفترات التدريب، واالستمرار بالعمؿ، وتطوير اإلمكانات الحالية، و 

وىذا يعكس مدى اىتماـ المتدربات بالمؤسسات الموجودة وبالبرامج التي ، التدريب الميني والتقني
يسعيف إلى تعزيز اإلمكانيات الحالية لبلستفادة أكثر مف البرامج تقدميا، ويعكس نظرة المتدربات 

التدريبية، ألف التحّسف في عمؿ المؤسسات يؤدي إلى تحسيف ميارات وقدرات المرأة، وترى الباحثة أنو 
درات المرأة مينيًا، أي كمما تحّسنت البرامج التدريبية، وكمما زادت إمكانيات المؤسسات، تتحسف معيا ق

أف المتدربات يروف بضرورة تحسيف وضعيف الميني الحالي لبلستفادة بأكبر قدر ممكف مف برامج 
المؤسسات، ويطمعف إلى االستمرارية في التدريب الميني، وال يعني أف ىناؾ نقص في المؤسسات أو 

 التدريبية كاف بدرجة عالية.   برامجيا، حيث بّينت إجابات المتدربات أّف االستفادة مف البرامج

مف حيث توفير الدعـ المالي المناسب لتطوير  (Greenan, 2002)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 عمؿ المؤسسات األىمية.  

مف خبلؿ عدـ استطاعة مؤسسات التدريب الميني  (3117وتختمؼ ىذه دراسة كؿ مف  )نمورة، 
 قياميا بتحديث ما ىو موجود.  االستفادة مف اإلمكانات الموجودة، وعدـ 

 الدراسة اتفرضينتائج مناقشة  1.1

 الفرضية األولى:نتائج  مناقشة 5.2.1

دور ( في α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد ال والتي نصيا: 
طويره مف وجية المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ ت

 .سنوات عمؿ المؤسسةتعزى لمتغير  نظر المقدسيات المتدربات

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية في ذات داللة  فروؽتوجد أنو ال تبّيف 
تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف غالبية مؤسسات  .سنوات عمؿ المؤسسةتعزى لمتغير والتقنية 

سنة، وبالتالي فقد اكتسب الخبرات الميدانية  21يزيد عمرىا عف  ميني الموجودة حالياً التدريب ال
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ونسبة قميمة جدًا الكافية لمقياـ ببرامج تدريب ميني، وأنيا تستطيع مواجية الصعوبات التي تعترضيا، 
ـّ تأسيسيا منذ فترة بسيطة، ليذا أصبح لدى الجمعيات رؤية أوسع وأوضح  مف ىذه الجمعيات ت
الحتياجات سوؽ العمؿ واحتياجات المتدربة نفسيا، مما يزيد مف فرص التشابو والتشارؾ في البرامج 
التدربيبة بيف المؤسسات نفسيا، كذلؾ تطّور ىذه المؤسسات برامجيا باستمرار، وتحافظ عمى إداراتيا 

 لممتدربات. ومشرفييا ومدربييا، فيزيد مف قدرة المؤسسات عمى توفير برامج تدريبية مناسبة 

 :الثانية الفرضية نتائجمناقشة  5.2.2

دور ( في α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  )ذات داللة  فروؽتوجد ال  والتي نصيا:
المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية 

 عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوري. رتعزى لمتغي نظر المقدسيات المتدربات

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات إحصائية في ذات داللة  فروؽتوجد ال أنو تبّيف 
تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى  .عدد البرامج التدريبية المقدمة بشكؿ دوريتعزى لمتغير المينية والتقنية 

ج واحد أو اثنيف حسب ما تحتاجو مف تدريب، وفي نفس الوقت تعرؼ باقي المتدربة تمتحؽ ببرنامأف 
البرامج المطروحة، مما يؤدي إلى أف تكوف االستفادة مف ىذه البرامج تسير متواز لدى جميع 
المتدربات، كذلؾ تطرح المؤسسات برامجيا الجديدة بعد االنتياء مف البرامج السابقة، مما يتيح الفرصة 

ت لبللتحاؽ دوريًا بيذه البرامج، وىذا ال يؤثر عمى سير البرامج المطروحة، كذلؾ إطبلع أماـ المتدربا
مؤسسات التدريب الميني عمى حاجات النساء وسوؽ العمؿ، يوفر البرامج البلزمة في كؿ دورة 

لى ذلؾ تدريبية، فيؤدي طرح البرامج إلى اإلقباؿ أواًل ثـ إلى سير البرنامج بشكؿ طبيعي ثانيًا. إضافة إ
تسعى المؤسسات مف خبلؿ عدد البرامج المطروحة دوريًا إلى انتظاـ التدريب بيا، وترتيبو بشكؿ 

 يتناسب مع إمكانياتيا، فتتـ الفائدة المرجوة مف البرامج لممؤسسة ولممتدربات عمى السواء.  

 :الثالثة الفرضية نتائج مناقشة 5.2.3

دور المؤسسات ( في α ≤ 0.05ية عند مستوى داللة )إحصائذات داللة  فروؽتوجد ال  والتي نصيا:
األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر 

 .عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في المؤسسة تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات إحصائية في ذات داللة  فروؽتوجد  الأنو تبّيف 
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تعزو  .عدد المدربيف والمشرفيف المينييف المقيمييف في المؤسسةتعزى لمتغير المينية والتقنية لممرأة 
الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف أي برنامج تدريبي غالبًا يحتاج إلى مدرب أو اثنيف فقط، والمدربيف 

لبرامج األخرى ال يؤثر وجودىـ عمى سير باقي البرامج، فتستفيد كؿ متدربة مف البرامج اآلخريف في ا
 المنتسبة إليو بوجود المدرب الخاص بو.

  :الرابعة الفرضية نتائج مناقشة 5.2.4

دور المؤسسات ( في α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة  فروؽتوجد ال والتي نصيا: 
في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر األىمية المقدسية 

 .نوع البرامج التدريبية التي تمقيتيا تعزى لمتغير المقدسيات المتدربات

دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات إحصائية في ذات داللة  فروؽتوجد أنو ال تبّيف 
تمقتيا المتدربة، تعزو الباحثة ىذه النتيجة نوع البرامج التدريبية التي تعزى لمتغير  المينية والتقنية لممرأة

إلى أّف كؿ متدربة تختار البرنامج التدريبي الذي يتناسب وقدراتيا وتطمعاتيا، وتعمؿ كؿ متدربة عمى 
ت مينية اكتساب الميارات المينية التي تطور مف أدائيا الميني الحالي، أو تسعى الكتساب ميارا

لمينة جديدة، مما يقمؿ مف اختيارات المتدربة وتحصرىا في البرامج المؤىمة لمينة معينة، فتشابيت 
آراء العينة حوؿ نوع البرنامج التدريبي، خاصة أف كؿ متدربة قد استفادت مف البرنامج الذي التحقت 

ااًل لمتشابو فيما بينيا، حيث واالختبلؼ في أنواع البرامج، لـ يترؾ مجبو، مف جية أخرى إف التنويع 
يمتاز كؿ برنامج بخصائصو وأساليبو، مثؿ اختبلؼ دورات سكرتاريا والبرامج الحقوقية وبرامج تدريبية 

 تتعمؽ بالحاسوب عف بعضيا البعض. 

 :الخامسة الفرضيةنتيجة  جمناقشة نتائ 5.2.5 

دور ( في α ≤ 0.05) داللةالإحصائية عند مستوى ذات داللة  فروؽتوجد ال  والتي نصيا:
المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية 

 .مدة التدريب في المؤسسة تعزى لمتغير نظر المقدسيات المتدربات

ة القدرات دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنميإحصائية في ذات داللة  فروؽتوجد أنو ال  تبّيف
تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى  مدة التدريب في المؤسسة.تعزى لمتغير المينية والتقنية لممرأة المقدسية 

أف المتدربات يخترف البرامج التدريبية المناسبة ليّف، سواء كانت المدة أقؿ مف ستة أشير أـ سنتيف، 
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وترى الباحثة أف ىذه النتيجة تدؿ عمى تناسب فكؿ متدربة قد بّينت رأييا في البرنامج الذي التحقت بو. 
 مدة البرنامج التدريبي مع الفترة الزمنية المخصصة لو، فمـ تظير فروؽ في إجابات العينة. 

 :سادسةالفرضية المناقشة نتائج  5.2.3

( بيف مجاالت α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة  عبلقةال توجد والتي نصيا: 
دور منظمات المجتمع المدني بالتأىيؿ الميني وطبيعة برامج المؤسسات األىمية سة )الدراسة الخم

المقدسية في القدس واالستفادة مف البرامج التدريبية والمعيقات التي تواجو المؤسسات األىمية المقدسية 
ية والتقنية دور المؤسسات األىمية المقدسية في تنمية القدرات المين( والدرجة الكمية لوآفاؽ التطوير

 .لممرأة المقدسية وآفاؽ تطويره مف وجية نظر المقدسيات المتدربات

دور المؤسسات األىمية و إحصائية بيف مجاالت الدراسة الخمسة ذات داللة يجابية إ عبلقة وجودتبّيف 
إلى أف تعزو الباحثة ىذه النتيجة  .المقدسية في تنمية القدرات المينية والتقنية لممرأة المقدسية

المؤسسات األىمية أصبح ليا دور بارز في تطوير الميارات المينية لدى النساء المقدسيات، وذلؾ مف 
خبلؿ اختيار البرامج التدريبية المناسبة لسوؽ العمؿ، ومف خبلؿ اختيار مدة البرامج، وشموليتيا 

 التدريبية. وتنوعيا، وسد حاجات النساء مف اختيار البرامج

سسات الخبرة الميدانية الكافية التي تؤىميا لتقديـ برامج ذات مردود إيجابي عمى كذلؾ اكتسبت ىذه المؤ 
 والتدريب التعميـعمى  مرونةالنساء، وتؤىميا الختيار نوعية البرامج المطروحة، وىذا األمر يضفي 

إلى  ةإضاف يناسبو الذي لموقت وفقاً  التدريبية بالبرامج ةكالمشار  لممواطف يتيح بحيثالمقدـ،  الميني
، العمؿ سوؽ في الفنية الميارات عمى الطمب لمتغيرات السريعة االستجابة عمىة تمؾ المؤسسات قدر 

إضافة إلى وجود التنافس البّناء بيف ىذه المؤسسات، مما يحّسف مف نوعية البرامج المطروحة، إضافة 
، فيزيد ذلؾ مف إدراؾ ية في ميداف العمؿ نفسو كمتدربة أو متطوعةتدريب برامج تنفيذإلى إمكانية 

 المتدربة حوؿ المينة.
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 االستنتاجات 1.1

 إلى النتائج السابقة، فإف الباحثة تستنتج ما يمي:بعد التوصؿ 

تمعب المؤسسات األىمية المقدسية دورًا بارزًا في تنمية المجتمع المحمي، وذلؾ مف خبلؿ تمكيف  (1
ة المرأة في النواحي االقتصادية واالجتماعية المرأة اقتصاديًا، فيتعرؼ المجتمع إلى أدوار وأىمي

 والثقافية. 
، حيث أصبح بشكؿ كبير لمتدرباتافي توعية بشكؿ غير مباشر تساىـ ىذه المؤسسات قد   (2

بإمكانيف مواجية الواقعيف االجتماعي واالقتصادي، إضافة إلى تمكينيف مف تقييـ أداء 
 وؿ آفاؽ التطوير. المؤسسات، وتبّيف ذلؾ مف خبلؿ آراء المبحوثات ح

عمى الرغـ مف وجود معيقات متنوعة تستطيع ىذه المؤسسات التغمب عمى جميع المعقيات، ف (3
أنيا تأقممت مع  خاصةالمقدسية، إال أنيا قادرة عمى تقديـ برامجيا، تواجييا المؤسسات األىمية 
 مدينة القدس. في الوضع السياسي واالقتصادي 

ؤسسات واآلثار اإليجابية لدورىا في التنمية المينية لمنساء، في ساىـ االستمرارية في عمؿ المت (4
لى عمؿ ىذه الجمعيات.   تحسيف نظرة المجتمع إلى المرأة وا 

لتتمكف مف تحديث تحتاج المؤسسات الحالية إلى توفير الدعـ المالي المناسب حاليًا ومستقببًل  (5
 ج التدريبية. برامجيا، وتطوير مرافقيا وزيادة المساحات المخصصة لمبرام

 التوصيات 1.1

 بعد التوصؿ إلى النتائج السابقة، فإف الباحثة توصي بما يمي: 

العمؿ عمى تعزيز إمكانيات مؤسسات التدريب الميني، مف حيث مساحة المباني وتقديـ الدعـ  (1
مة ، إذ يسيـ ذلؾ في زيادة عدد الممتحقات بالبرامج التدريبية، ويزيد مف حجـ مساىالمالي المناسب

 .المؤسسات األىمية العاممة في مدينة القدس
ضرورة العمؿ عمى تطوير عمؿ مؤسسات التدريب الميني حسب النمط الحديث مف التدريب، وبما  (2

 يتوافؽ مع احتياجات السوؽ الفمسطينية المحمية سواء في مدينة القدس أو خارجيا.
قتصادية والمينية، إذ تفتقر برامجيا ضرورة قياـ المؤسسات األىمية بتعريؼ المتدربات بحقوقيف اال (3

 ليذه الحقوؽ. 
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قياـ المؤسسات األىمية بدعـ المشاريع الصغيرة التي تقوـ بيا النساء الخريجات، لكي تكتمؿ  (4
 االستفادة مف ىذه البرامج. 

أساليب عبلج المشكبلت لبرامج )العمؿ عمى تضميف البرامج المقدمة وتوصي الباحثة بضرورة  (5
 ث أشارت النتائج إلى عدـ توفر ىذه األساليب في البرامج المطروحة. ، حي(المينية

ضرورة قياـ الشركات ورجاؿ األعماؿ بتقديـ الدعـ المالي المناسب لممؤسسات األىمية، لما لو مف  (6
 أثر إيجابي بتطوير عمميا.

في تنمية  ساىـتعريؼ المجتمع المحمي بالدور اإليجابي الذي تقوـ بو المؤسسات األىمية، وأنو ي (7
 المرأة اقتصاديًا.
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 (: االستبانة بصورتيا النيائية:2الممحق )

 االستبانة

 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة

في تنمية القدرات المينية والتقنية  دور المؤسسات األىمية المقدسيةتقـو الباحثة بدراسة بعنواف: )
وذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في  ،(وآفاق تطويره من وجية نظر المقدسيات المتدربات لممرأة المقدسية

بناء المؤسسات مف جامعة القدس. لذا نرجو مف حضرتكـ التعاوف وتعبئة االستبانة المرفقة كما ترونو 
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 ؾ: حدد_________________( غير ذل4  ( تقني3  ( ميني2
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