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 شكر وعرفان
 

 .نجاز ىذه الدراسةإل عاننيأكفقني ك أكرمني  كال هلل عز كجؿ الذمأالشكر 
بي حركؼ لى مف نقشكا معي كبجانإ ،كالى كؿ الذيف منحكني الثقة كاالرادة الصادقة كالعمـ

 ى شاطئ النجاح.لإالتحدم  العبكر مف مكج
 
 كمتابعة كجيد كقت مف بذلو لما عكيس ربيع الدكتكر الفاضؿ المشرؼ لىإ زيؿ شكرم جب تقدـأك 

 النجاز ىذه الدراسة. قيمة كمالحظات كفيـ عمـ مف بو أحاطني كلما ،كنصح
 

ستدامة عميد معيد التنمية المطرش لدكتكر الفاضؿ عزمي األلى اإكالعرفاف  كما اتقدـ بالشكر
 .فاضؿالتدريسية األ الييئةعضاء أجميع لى ا  ك  ،قدمو مف عكف كمساندة خالؿ دراستيعمى ما 

 
الدكتكر زىراف  ،المناقشةعضاء لجنة أفاضؿ ساتذة األلى األإتكجو بخالص شكرم كتقديرم أك 

كتعديالتيـ  ،تيـ الحكيمةلتكجييا ،كالدكتكر ربيع عكيس، عزمي االطرش كالدكتكر ،دراغمة
 .عمى نصحيـ كاقتراحاتيـ ،اضؿ محكمي االستبياففساتذة األشكر األأكما  ،يمةالق
 
شاكرة  ،المحرريف لسر األ تأىيؿدارة العامة لبرنامج لزمالء العامميف في اإللى اإبالشكر تقدـ أك 

 .ساعدتيـ لي خالؿ تعبئة االستبيافالمحرريف لتعاكنيـ كم لسر األلى ا  ك  ،ليـ تعاكنيـ كمساعدتيـ
 

لى أكالدم الذيف منحني ا  ك  ،لى أىمي الذيف حممكا معي ىمي كحمميإمتناني كحبي ا  ك  كشكرم
 نتصر ألجميـ.أنجز ك أف المقدرة عمى أحبيـ 

 
 

 ماني محمد يونس عويسأ
 



 ج
 

 المصطمحات

 

ك المركز أنمكذج لمسمكؾ االجتماعي السكم المرتبط بالكضع  :الدور
 لمتفؽ عمييا اجتماعيان مجمكع السمككيات ا يضان أكىك  ،االجتماعي لمفرد

فعاؿ كسمككيات أكيتطمب الدكر القياـ ب ،ك كظيفة معينةأداء عمؿ أل
فمثالن دكر برنامج  (. 265: 2011،)حامد محددة متفؽ عمييا اجتماعيان 
العمؿ عمى تأىيميـ في جكانب يتمثؿ في تأىيؿ األسرل المحرريف 

 مف خالؿ تقديـ خدمات كانشطة تحقؽ ذلؾ. متعددة
 ىســـــــر األ تأىيـــــــلج برنـــــــام

 لمحررين:ا
 المحرريف الفمسطينييف دمجان  لسر األعادة دمج إبرنامج ييدؼ إلى 

لى إ، مف خالؿ تقديـ خدمات تؤىميـ في الكصكؿ كاقتصاديان  اجتماعيان 
سكؽ العمؿ كتعمؿ عمى رفع الحكاجز الصحية كالنفسية كاالجتماعية 

س البرنامج سأالتي تحكؿ مف تقدميـ في المجتمع، ك  ،كاالقتصادية
كركبي كالحككمة السكيسرية بتمكيؿ مف الدكؿ المانحة منيا االتحاد األ

 .( 2008)ابكدياؾ، كمنظمة العمؿ الدكلية كغيرىا
مساعدة الفرد في التعرؼ عمى إمكانياتو كتزكيده بالكسائؿ التي تمكنو  :تأىيلال

 .(17: 2007 )عبد المطيؼ، مف استغالؿ ىذه اإلمكانيات
المتصمة كالمنسقة التي تشمؿ تكفير  تأىيؿالتمؾ المرحمة مف عممية  لميني:ا تأىيلال

كالتدريب الميني كاالستخداـ  ،خدمات مينية مثؿ التكجيو الميني
فراد المؤىميف مف ضماف عمؿ مناسب بقصد تمكيف األ ،االختيارم

 (. 1995:110)القريكتي كالبسطامي،  كاالحتفاظ فيو
فراد عمى الميارات ك مجمكعة مف األأستيدؼ حصكؿ الفرد عممية ت التدريب الميني:

ك تطكير ما يتكافر أك تزكيده بيا أ ،كالمعارؼ كالمعمكمات كاالتجاىات
ليصبح  ؛دائو كخبراتو كسمككوألى تغيير في إلديو منيا، بشكؿ يؤدم 

ك بمجمكعة مف أك بعمؿ متكامؿ أعمى القياـ بجزء مف عمؿ  قادران 
: 2003 كبمكجب معايير معتمدة )المصرم،عماؿ بشكؿ مناسب األ
86.) 

رشاد كتكجيو المجتمع بفئاتو إلى إالنشاطات الرسمية التي تيدؼ  التوجيو الميني:
اراتيـ فراده، كالتي تتناسب مع ميأماـ أالمختمفة لفرص العمؿ المتاحة 



 د
 

لى فرص التدريب إكالجسمية، كلتكجيييـ  كميكليـ كقدراتيـ النفسية
 ( 1997دادىـ لمعمؿ المناسب ليـ )منظمة العمؿ العربية،المتاحة إلع

ائيمي عمى خمفية مشاركتو في سر كؿ مف يقبع في سجكف االحتالؿ األ :ىسر األ
 (.2013 المحرريف: لسر األ)قانكف  النضاؿ ضد االحتالؿ

ائيمية بسبب سر الذيف كانكا مكجكديف داخؿ السجكف األ لسر األ المحررين: ىسر األ
 .(2010 )الزغارم، ياسة االحتالؿ كمقاكمتيـ لومعارضتيـ لس

ىي المنطقة الجغرافية التي تقع في أقصى شماؿ الضفة الغربية، عمى  :محافظة جنين
( تجمع 56) الحافة الجنكبية الغربية لسيكؿ مرج ابف عامر، تضـ

بمغ ي( ألؼ كـ، ك 350) سكاني، كمركزىا مدينة جنيف، تبمغ مساحتيا
( ألؼ نسمة، 280( )ـ2007عاـ) ةائيعدد سكانيا حسب إحص

ر، ي)أبك حج تشتير بزراعة الخضار كالحبكب كاألشجار المثمرةك 
2009 :220.) 
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 المختصرات
 

European Commission   EC     : 
 

International Labour Organization       ILO    :    
   

Statistical package for social sciences          SPSS :    
   

Least Significant difference   
 

LSD  :  
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 ممخص الدراسة

مػػف كجيػػة  يـ مينيػػان تػػأىيم فػػي المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿ برنػػامج لػػى التعػػرؼ عمػػى دكرإىػػدفت الدراسػػة 
كعممػت الباحثػة  في محافظة جنيف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اسػتخدـ المػنيج الكصػفي التحميمػي، نظرىـ

ثالثػػػة أجػػػزاء، األكؿ: يحتػػػكم بيانػػػات  تلجمػػػع البيانػػػات مػػػف المبحػػػكثيف، تضػػػم ن عمػػػى تطػػػكير إسػػػتبانة
يف، األكؿ: ( فقػػػرة بحثيػػػة مكزعػػػة عمػػػى مجػػػال39، كالثػػػاني: يتضػػػمف )المحػػػرريف لسػػػر األشخصػػػية عػػػف 

التدريب المينػي،  ( فقرة بحثية حكؿ18) ( فقرة بحثية حكؿ التكجيو الميني، كالثاني: يحتكم21) يحتكم
 تأىيؿالحكؿ الصعكبات التي كاجيتيـ في عممية  ل المحرريفسر لألتضمف سؤاالن مفتكحان كالجزء الثالث 

 الميني مف خالؿ البرنامج.

 لسػػػر األ( مػػػف 95) تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى عينػػػة حجميػػػا ،اىرمالظػػػ داةبعػػػد التحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات كصػػػدؽ األ
المحػػػرريف فػػػي محافظػػػة جنػػػيف، تػػػـ اختيارىػػػا بطريقػػػة عشػػػكائية بسػػػيطة مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة كالمتمثػػػؿ 

المحػػرريف خػػالؿ  لسػػر األ تأىيػػؿالمينػػي فػػي برنػػامج  تأىيػػؿالالمحػػرريف المسػػتفيديف مػػف خدمػػة  لسػػر األب
كألغػراض تحميػؿ بيانػات  ،ان محػرر  ان سػير أ( 022الغ عػددىـ )فػي محافظػة جنػيف كالبػ 2008-2014 الفتػرة 

عينػة فػراد الأحيػث تػـ حسػاب التكػرار لتكضػيح تكزيػع  ،حصػائي( اإلspssالدراسة تػـ اسػتخدامـ برنػامج )
نحراؼ المعيارم لإلجابة عف أسئمة الدراسة كحساب المتكسط الحسابي كاإل ،حسب المتغيرات الشخصية

اختبػػار لالتبػػايف األحػػادم ل لفحػػص ك  ،فرضػػية حسػػب الحالػػة االجتماعيػػةكاسػػتخدـ اختبػػارلتل لفحػػص ال
كمػػػدة  ،كمكػػػاف اإلقامػػػة ،كالمسػػػتكل التعميمػػػي ،كعػػػدد أفػػػراد األسػػػرة ،الفرضػػػيال حسػػػب متغيػػػرات ) العمػػػر

كالدكرة التدريبية التػي التحػؽ بيػا األسػير المحػرر فػي برنػامج تأىيػؿ  ،كمستكل الدخؿ الشيرم ،اإلعتقاؿ
 ( لمفركقات البعدية.LSDكما تـ استخداـ اختبار) ،كالمينة الحالية( ،لة العمؿكمزاك  ،األسرل

في  المحرريف لسر األ تأىيؿدكر برنامج ف أ ،ىمياأاسة إلى عدد مف النتائج مف كقد تكصمت الدر 
جابات إتباينت ك  ،(2.82كبمتكسط حسابي )كاف بدرجة متكسطة  ،مف كجية نظرىـ ان يـ مينيتأىيم
 حيث تركاحت درجة االستجابة ما ،يف حكؿ خدمة التكجيو الميني التي يقدميا البرنامجالمحرر  لسر األ

كانت  ان ا درجة االستجابة الكمية حكؿ دكر البرنامج في تكجيييـ مينيأم ،بيف منخفضة كمتكسطة
المحرريف حكؿ دكر البرنامج في  لسر األدرجة استجابة  ككانت ،(86.2متكسطة كبمتكسط حسابي )

 .(8622)متكسطة كبمتكسط حسابي  ان مينيتدربييـ 

( في استجابات α ≤0.05 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )كبينت النتائج انو 
 اتيـ مينيان، تعزل لمتغير تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿدكر برنامج  المحرريف نحك لسر األ
 مدة االعتقاؿ،ك مكاف االقامة، ك المستكل التعميمي، ك ة، سر عدد أفراد األك الحالة االجتماعية، ك العمر، )
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كما تبيف كجكد  ،(مزاكلة العمؿك  ،الدكرة التدريبيةك 
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(0.05 ≥ α) يـ تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ في استجابات
 ، المينة الحالية(. الدخؿ الشيرم مستكل) اتتعزل لمتغير  مينيان 

المينػػي  تأىيػػؿالالمحػرريف يكاجيػػكف صػػعكبات خػػالؿ عمميػػة  لسػػر األكمػا أكػػدت نتػػائج الدراسػػة عمػػى أف 
، سػكاء مػف حيػث متابعػة المسػتفيديف أثنػاء عمميػة التػدريب، إضػافة فالمحػرري لسػر األ تأىيؿفي برنامج 

نػامج، عػدا عػف تركيػز عمميػة التػدريب المينػي عمػى إلى  محدكديػة الخيػارات المينيػة المطركحػة فػي البر 
الجكانب النظرية أكثر مف الجكانب العممية كالتطبيقية، كمف الصػعكبات التػي كاجيػت المسػتفيديف أيضػان 

 عدـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ في نفس مجاؿ التدريب الذم تمقكه مف خالؿ البرنامج.

كاممػػة بجميػػع جكانبيػػا، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ بتقػػديـ خدمػػة التكجيػػو المينػػي مت لدراسػػةكقػػد أكصػػت ا
إضػافة  ،المحػرريف لسػر األس عممية لممساعدة في كشؼ الميكؿ كالقدرات المينيػة لػدل اختبارات كمقايي

لقياس مدل الميارات المينية المكتسبة خالؿ عممية التدريب  لممنتفعيف ضركرة إجراء اختبار عمميإلى 
كخدمػػػة الػػػدعـ األسػػػرم لألسػػػرل  ،تفعيػػػؿ خدمػػػة دعػػػـ األجػػػكر كمػػػا أكصػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة ،المينػػػي

 المحرريف المنتفعيف مف برنامج تأىؿ االسرل المحرريف.
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Abstract 

  

The study aims to identify the role of Rehabilitation Programme for Freed 

Prisoners in vocational rehabilitation from their own perspective in Jenin 

Governorate. To meet the objectives of the study, the descriptive and analytical 

approach has been applied to the study. The researcher has also designed a 

questionnaire as to collect data from a group of respondents; the questionnaire 

consists of three parts: the first part includes personal information about freed 

prisoners; the second part  comprises (39) paragraphs divided into two fields: the 

first field has (21) paragraphs about vocational orientation while the second has                 

(18) paragraphs about vocational training. The third part of the questionnaire 

incorporates a probing question for freed prisoners about the hardships that faced 

them during the process of vocational rehabilitation in the programme.   

 

After validating the steadiness and truthfulness of the instrument, it has 

been distributed to a group of (95) freed prisoners in Jenin Governorate. The 

group has been randomly selected from a community-based study, which is the 

freed prisoners benefited from vocational rehabilitation service in the 

Rehabilitation Programme for Freed Prisoners during 2008-2014 in Jenin 

Governorate and who could reach (200) freed prisoners. The SPSS programme 

has been used to analyze the data of the study. In doing so,  frequency has been 

calculated to  show the distribution of the group members according to personal 

variables; arithmetic and standard deviation have been also calculated to answer 

the questions of the study. Various tests have been applied to check the 

hypothesis according to marital status; one-way analysis of variance has been 

applied to test the assumptions according to the following variables: age, number 

of family members, level of education, place of residence, duration of detention,  

monthly income level, internship that the freed prisoner has attended in  the 

Rehabilitation Programme for Freed Prisoners , employee engagement and 

current profession. The (LSD) test has been used to gauge post hoc fallacies.    

 

The study has reached many results, the most important of which are the 

following:  the role of Rehabilitation Programme for Freed Prisoners in 

vocational rehabilitation from their own perspective has been fair with an 

arithmetic value of (2.82); the responses of the freed prisoners on the vocational 

orientation service offered by the programme have varied between low and fair; 

the overall response value concerning the role of the programme in orienting them 
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vocationally has been fair with an arithmetic value of (2.68); and the response 

value of the freed prisoners for the role of the programme in training them 

vocationally has been fair with an arithmetic value of (2.89).  

 

Results have indicated that there are no statistically significant differences 

at a significance level of ( a 0.05) in the responses of freed prisoners concerning 

the role of Rehabilitation Programme for Freed Prisoners in vocational 

rehabilitation due to the following variables: age, marital status,  number of 

family members, level of education, place of residence, duration of detention,  

internship and  employee engagement.  It has also been indicated that there are 

statistically significant differences at a significance level of ( a 0.05) in the 

responses of freed prisoners concerning the role of Rehabilitation Programme for 

Freed Prisoners in vocational rehabilitation due to the following variables: 

monthly income level and current profession. 

 

The study results have also stressed out that freed prisoners face several 

hardships during the vocational rehabilitation process in the Rehabilitation 

Programme for Freed Prisoners. Most important of these are the following: not 

following-up the beneficiary throughout the process of training, lack of vocational 

topic-options suggested in the programme, focusing more on theoretical aspects 

than applied and practical aspects, and not getting the job opportunity in the same 

field of training which they have received in the programme.      

 

The study has recommended the following: offering a full-packaged 

vocational orientation service via scientific standards and tests in a way to show 

career aptitudes and professional capabilities of freed prisoners, conducting a 

scientific test for the beneficiary to gauge the range of professional skills  

acquired throughout the vocational training process, and activating incremental 

wage support service and family support service of freed prisoners benefited from  

the Rehabilitation Programme for Freed Prisoners.   
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 األولالفصل 
______________________________________________________ 

 العام لمدراسة اإلطار

 مقدمة 1.1 

كسػيطرتو عمػى مػا تبقػى  ،(ـ1948) ثر نكبة عاـإائيؿ لألراضي العربية المحتمة أسر في أعقاب احتالؿ 
المقػػػاكمكف (، ظيػػػرت عمميػػػة مقاكمػػػة االحػػػتالؿ، التػػػي قادىػػػا ـ1967) مػػػف فمسػػػطيف بعػػػد نكسػػػة حزيػػػراف

أك عبػر حػػدكدىا مػػع  اء داخػؿ األراضػػي العربيػة المحتمػػة، فػػي مختمػؼ أمػػاكف تكاجػدىـ، سػػك الفمسػطينيكف
 لسػػػر األسػػػجكف االحػػػتالؿ ب دكؿ الجػػػكار، حيػػػث سػػػقط آالؼ الشػػػيداء، كاعتقػػػؿ مئػػػات ا الؼ، كغصػػػت

الفمسػطينييف كالعػػرب، الػػذيف تػػـ سػجنيـ لفتػػرات متفاكتػػة، منيػػا آالؼ الحػاالت حكػػـ عمييػػا بالسػػجف مػػدل 
ءات االحػتالؿ لثني الشباب الفمسطيني، عف مكاجيػة إجػرا الحياة، متخذة مف ذلؾ الحكـ الضارم إجراءان 

 التعسفية كمقاكمتو.

( التػػي شػػارؾ فييػػا كافػػة ـ1987) كج بانػػدالع انتفاضػػة عػػاـجػػذكة النضػػاؿ منحػػى تصػػاعدم، تتػػ أخػػذت
)اليبػػػة  انتفاضػػػة القػػػدس (، كأخيػػػران ـ2000أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني، كتمتيػػػا انتفاضػػػة األقصػػػى عػػػاـ )

( فمسػػطيني خاضػػكا تجربػػة 850000كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف أكثػػر مػػف ) ،(ـ2015) الشػػعبية( الحاليػػة
ممػػا  ،( 2015لمدراسػػات، لسػػر األ)مركػػز  1967مي منػػذ العػػاـ ائيسػػر االعتقػاؿ فػػي سػػجكف االحػػتالؿ األ

يؤكػػد عمػػى عقػػـ إجػػراءات االحػػتالؿ القمعيػػة، التػػي كانػػت كػػؿ مػػرة تضػػيؼ إلػػى قػػامكس الشػػباب الثػػائر 
 ابتكار كسائؿ نضالية.

في سجكف االحتالؿ، اىتماـ منظمة التحرير الفمسػطينية بكافػة فصػائميا،  لسر األكما رفع مف معنكيات 
األحكػػاـ العاليػػة، حيػػث كثفػػت مػػف جيكدىػػا باسػػتخداـ كسػػائؿ  ان الفمسػػطينييف كخصكصػػ لسػػر األبتحريػػر 

ائيمييف، كعبػػر التسػػكيات أسػػر ل أسػػر ، كمنيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مبػػادلتيـ بلسػػر األمختمفػػة لإلفػػراج عػػف 
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كبسػػبب مػػا يكاجيكنػػو مػػف قمػػع كتعػػذيب كتنكيػػؿ  لسػػر األالسياسػػية عمػػى غػػرار اتفاقيػػات أكسػػمك. غيػػر أف 
سػػمبية عمػػى صػػحة  ؿ فتػػرة االعتقػػاؿ، كاإلىمػػاؿ الطبػػي الػػذم تعمدتػػو إدارات السػػجكف، عكػػس أثػػاران خػػال
، حيػػث تعرضػػكا لمعديػػد مػػف المشػػكالت االجتماعيػػة كالنفسػػية كالصػػحية. ممػػا اسػػتكجب ضػػركرة لسػػر األ

عادة  لسر األلمساعدة  تأىيؿاالىتماـ بيـ بعد تحررىـ، مف خالؿ إقامة برامج  مف  ،يـتأىيمالمحرريف كا 
بػدعـ  ،(ـ1995المحػرريف مػف قبػؿ السػمطة الفمسػطينية فػي العػاـ ) لسػر األ تأىيػؿىنا تـ إنشاء برنػامج 

يتمثػؿ بػكزارة  ،كالػذم تحػكؿ فيمػا بعػد ليصػبح كيػاف حكػكمي ،مف االتحاد األكركبي كالحككمة السكيسرية
اسػػػية لتصػػػبح ىيئػػػة ألسػػػباب سي؛ (ـ2014كالمحػػػرريف كالتػػػي أعيػػػد تشػػػكيميا فػػػي العػػػاـ ) لسػػػر األشػػػؤكف 
 كالمحرريف.  لسر األشؤكف 

شػػػارؾ بيػػػا أخصػػػائييف اجتمػػػاعييف كنفسػػػييف  ،ل المحػػػرريفسػػػر يػػػة لألتأىيمالأعػػػدت العديػػػد مػػػف البػػػرامج ك 
 ،التػػػدريب المينػػػيك  ،لضػػػماف نجػػػاح تمػػػؾ البػػػرامج، كالتػػػي تمثمػػػت بالخػػػدمات التاليػػػة )التعمػػػيـ األكػػػاديمي

المينػػػي لتكجيػػػو  تأىيػػػؿالت بػػرامج ميف الصػػػحي(، كقػػػد أعػػػد  أالتػػك  ،قػػػركض التشػػػغيؿك  ،التكجيػػو كاإلرشػػػادك 
 ، كلتدريبيـ عمى امتياف بعض الميف التي تناسب إمكانياتيـ كقدراتيـ.مينيان  لسر األ

المحػػرر عمػػى اختيػػار المينػػة التػػي تتناسػػب  األسػػيرفبػػرامج التكجيػػو المينػػي تقػػـك عمػػى أسػػاس مسػػاعدة 
مكانياتػػو كاسػػتعداداتو كميكلػػو ك  ،كقدراتػػو دكافعػػو كخططػػو بالنسػػبة لممسػػتقبؿ. بمعنػػى أنيػػا تيػػتـ بمسػػتقبؿ كا 
كبعػد قضػائو لفتػرة طكيمػة فػي السػجف،  األسيرف أل ؛ؿ تخطي محاذير الفشؿ في االختياركتحاك  األسير

العمػػر ال يسػعفو إلعػػادة الكػػرة مػرة أخػػرل، كمػػا أف أف لػيس بمقػػدكره تحمػؿ صػػدمة الفشػػؿ المينػي، حيػػث 
ف إكف فريسػػػة اإلحبػػػاط. كبػػذات الكقػػػت فػػػكارىػػػـ فػػػي االختيػػار المينػػػي، سػػيقعا خػػريف الػػػذيف ينتظػػركف أد

فػػػي جميػػػع نػػػكاحي حياتػػػو االجتماعيػػػة  أكثػػػر تكيفػػػان  األسػػػيرالمينػػػي تجعػػػؿ  تأىيػػػؿالعمميػػػة النجػػػاح فػػػي 
كاالقتصػػػػػادية كالنفسػػػػػية، حيػػػػػث تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تعريػػػػػؼ الفػػػػػرد بالقػػػػػدرات كالميػػػػػارات التػػػػػي تتطمبيػػػػػا المينػػػػػة 

 (.  2004: 7)العيسكم،

المحػػػػرر،  لألسػػػػيرتمػػػػاالت بالنسػػػػبة كبمػػػػا أف عمميػػػػة التكجيػػػػو المينػػػػي، عمميػػػػة مفتكحػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ االح
 لسػػػػػر األ تأىيػػػػػؿ، ممػػػػػا بػػػػػرر تضػػػػػميف برنػػػػػامج معينػػػػػان  نػػػػػو مػػػػػف الممكػػػػػف اختيػػػػػار مينػػػػػة تتطمػػػػػب تػػػػػدريبان إف

المحػػػػرر عمػػػػى  األسػػػػيرالمحػػػػرريف لبػػػػرامج التػػػػدريب المينػػػػي، حيػػػػث تيػػػػدؼ تمػػػػؾ البػػػػرامج إلػػػػى تػػػػدريب 
ت الالزمػػػػػة لممينػػػػػة التػػػػػي يختارىػػػػػا، حيػػػػػث ىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف الميػػػػػف التػػػػػي تتطمػػػػػب إمكانيػػػػػات الميػػػػػارا

بحكػػػػـ كجػػػػكده فػػػػي السػػػػجف، كعزلػػػػو عػػػػف المجتمػػػػع، حتػػػػى لػػػػك كانػػػػت تمػػػػؾ  ،األسػػػػيرفنيػػػػة يفتقػػػػر إلييػػػػا 
إلػػػػى  األسػػػػيرعػػػػدت بػػػػرامج تػػػػدريب فػػػػي كافػػػػة المجػػػػاالت، حتػػػػى تكصػػػػؿ الميػػػػارات الفنيػػػػة بسػػػػيطة، لػػػػذا أ  

  .( 18أ: - 2009 ،)القرعاف ىاالمينة التي يختار مكيف مف إتقاف الت
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 تأىيػػػؿالأف كمػػػا أف عمميػػػة التػػػدريب تحتػػػاج إلػػػى مسػػػتمزمات ماديػػػة عمػػػى شػػػكؿ أجيػػػزة كمعػػػدات، حيػػػث 
المينػػي فػػي أم مجػػاؿ، يمزمػػو التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ كسػػائط ككسػػائؿ معينػػة حسػػب متطمبػػات كطبيعػػة 

ب، كفػػي حػػاؿ نػػة البرمجػػة يحتػػاج إلػػى أجيػػزة حاسػػك اختيػػار ميفػػي فػػي حػػاؿ رغػػب الفػػرد  المينػػة، فمػػثالن 
بػػػد أف يكػػػكف لتمػػػؾ المينػػػة احتياجاتيػػػا كمتطمباتيػػػا مػػػف معػػػدات ككسػػػائط كأجيػػػزة اختػػار مينػػػة أخػػػرل، فال

كغيرىػػا، حيػػث تختمػػؼ تمػػؾ الكسػػائط كاألجيػػزة حسػػب مصػػدرىا، كحسػػب الخبػػرات التػػي تقػػدميا، كحسػػب 
 (.187:  2001)جابر، إثارتيا لممتدرب كحسب تصنيفيا الكظيفي

ايجابيػة فػي نفػس  في حاؿ تـ اإلعداد ليا بشكؿ سميـ، بحيث تعكس آثػاران عممية التأىيؿ الميني تتكامؿ 
ف ىػذه إيا، بحيث يصاب بخيبة أمؿ، لذا فالمحرر، بخالؼ تكجيو لتعمـ مينة غير متكفرة أركان األسير

التعػرؼ حيث تيدؼ الدراسة الى  ،ان المحرريف ميني لسر األ تأىيؿالدراسة ستكشؼ كاقع تمؾ البرامج في 
كذلؾ مف خالؿ التعرؼ  ،عمى دكر برنامج تأىيؿ االسرل المحرريف في تأىيميـ مينيان مف كجية نظرىـ

 كتدريبيـ مينيان. ،عمى دكر البرنامج في تكجيييـ مينيان 

 مشكمة الدراسة 2.1

التػػػػاريخ، كفػػػػي التجربػػػػة تعتبػػػػر مقاكمػػػػة االحػػػػتالؿ األجنبػػػػي، حتميػػػػة تكاجػػػػو كػػػػؿ المجتمعػػػػات عمػػػػى مػػػػر 
(، كمف ثػـ احػتالؿ مػا ـ1948) ثر احتالؿ الحركة الصييكنية األراضي العربية عاـأالفمسطينية، كعمى 
ضػػع الشػػباب الفمسػػطيني فػػي مكاجيػػة مسػػتمرة مػػع قػػكات ك (، ـ1967) ثػػر نكسػػة عػػاـإتبقػػى مػػف األرض 

جراءاتػو التعسػفية بحػؽ أبنػاء  رفضػان  ائيميسر األاالحتالؿ  شػعبنا. حيػث سػقط عمػى مػدار سػنيف لكجػكده كا 
ػػ ، الػػذيف حككمػػكا أمػػاـ المحػػاكـ لسػػر األت السػػجكف بمئػػات ا الؼ مػػف االحػػتالؿ آالؼ الشػػيداء، كغص 

الذيف حككمكا بالسػجف المؤبػد، بحيػث كػاف أمميػـ الكحيػد  لسر األائيمية لفترات متفاكتة، منيا آالؼ سر اإل
 ل.سر بالتحرر عبر إجراء صفقات تبادؿ لأل

كأسػيرة فمسػطينية، ككػاف  ( أسػيران 5000ل خرج بمكجبيا أكثػر مػف )سر ت عدة صفقات تبادؿ لألكقد كقع
خاصػػػػة نتيجػػػػة طػػػػكؿ فتػػػػرة االعتقػػػػاؿ كمػػػػا صػػػػاحبيا مػػػػف مشػػػػكالت  المحػػػػرريف، ظركفػػػػان  لسػػػػر األليػػػػؤالء 

عػػػادة  ،اجتماعيػػػة كنفسػػػية كصػػػحية كاقتصػػػادية األمػػػر الػػػذم اسػػػتدعى إنشػػػاء كيػػػاف مؤسسػػػي لرعػػػايتيـ كا 
لمتابعػػة أكضػػاعيـ بعػػد تحػػررىـ، فػػي سػػبيؿ  ؛المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  إنشػػاءيػػث تػػـ يـ، حتػػأىيم
، حيث تـ إعػداد بػرامج خاصػة لتحقيػؽ ذلػؾ. كلػذا جػاءت ىػذه كاقتصاديان  كنفسيان  يـ اجتماعيان تأىيمإعادة 

يػث تػـ ، حالمحػرريف مينيػان  لسػر األ تأىيػؿالمحػرريف فػي  لسػر األ تأىيػؿالدراسة لتبحث في دكر برنامج 
ًا يم مينيـتأىيمالمحررين في  ىسر األ تأىيلبرنامج  ما دور صياغة مشكمة الدراسة عمى النحك التػالي:

 من وجية نظرىم في محافظة جنين؟
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 مبررات الدراسة 1.3

 تنطمؽ الدراسة بناء عمى عدد مف الدكافع كالمبررات تتمثؿ بما يمي:

  المحػػرريف،  لسػػر األ تأىيػػؿؿ فػػي برنػػامج مػػف االىتمػػاـ الشخصػػي لمباحثػػة، ككنيػػا تعمػػ انطالقػػان
المحرريف كاحتياجاتيـ، كمقارنتيا بما يقدمو  لسر األكاطالعيا عمى كافة المشكالت التي تكاجو 

مػف  لسػر األ تأىيػؿالبرنامج كتمؾ االحتياجات، قررت إجراء دراسة إلبراز مدل ما تحققو برامج 
يـ إلى مرحمة االعتمػاد عمػى الػذات فػي ، في سبيؿ كصكليـ مينيان تأىيمانعكاسات ايجابية عمى 

 تحقيؽ احتياجاتيـ الحياتية أسكة با خريف.
  نسػػػبة  أففقػػػد بينػػػت الدراسػػػات  ،المحػػػرريف لسػػػر األالمينػػػي لػػػدل  بػػػاألداءكجػػػكد مشػػػاكؿ تتعمػػػؽ

 %67 إلػػىالمينػػي كصػػمت  األداءالمحػػرريف الفمسػػطينييف الػػذيف يعػػانكف مػػف مشػػكالت  لسػػر األ
 (.2013 ،)حرارة

 المحرريف مينيان  لسر األ تأىيؿدة عممية جديدة لممكتبة العربية حكؿ مكضكع إضافة ما. 

 أىمية الدراسة 1.3

 تعتبر ىذه الدراسة ميمة لألسباب التالية: 

  ليستفيدكا مف نتائج تأىيؿالالمحرريف المستفيديف مف برامج  لسر األتعكد الدراسة بالفائدة عمى ،
 ني التي تكافؽ إمكانيات كقدرات كؿ منيـ.المي تأىيؿال، في تحديد برامج الدراسة

  المينػػػي  األداءفيػػػك يحػػػد مػػػف مشػػػاكؿ  ،المحػػػرريف لسػػػر لألبالغػػػة  أىميػػػةالتأىيػػػؿ المينػػػي يمثػػػؿ
 .المحرر لألسيركبالتالي تخفيؼ المشاكؿ االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية 

 فئػػة مكجػػكدة  يػػـأنحيػػث  ،لمحػػرريفا لسػػر األالشػػريحة التػػي تسػػتيدفيا ىػػذه الدراسػػة كىػػـ  أىميػػة
الشػػعب الفمسػػطيني بشػػكؿ  أبنػػاءكقيامػػو باعتقػػاؿ  ،ائيميسػػر األباسػػتمرار بسػػبب كجػػكد االحػػتالؿ 

 .مستمر
  أىميػػػة إعػػػادة تأىيػػػؿ األسػػػرل المحػػػرريف، بمػػػا يمكػػػنيـ مػػػف االعتمػػػاد عمػػػى ذكاتيػػػـ فػػػي تحقيػػػؽ

 احتياجاتيـ الحياتية. 
  تأىيػػؿالطػػيط ككضػػع كتنفيػػذ بػػرامج عػػف تخ كليفؤ المسػػقػػد تفيػػد النتػػائج التػػي يػػتـ التكصػػؿ إلييػػا 

كالجكانب االيجابيػة لتعزيزىػا  ،ل المحرريف في تبصيرىـ بمكاطف الضعؼ لتالفيياسر الميني لأل
كتمكػػيف  ،المينػػي تأىيػػؿالبحيػػث تػػؤدم فػػي النيايػػة إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة مػػف  ،كدعميػػا
و مػف المنافسػة فػي سػكؽ المحػرر مػف امػتالؾ الميػارات كالخبػرات فػي مينػة معينػة تمكنػ األسير
 العمؿ.
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   المحػرريف، ككنيػا  لسػر األ تأىيػؿعتبر نتائج الدراسػة ميمػة  لمجيػات الداعمػة كالمانحػة لبػرامج ت
المحػرريف، سػكاء مػف حيػث إعػداد كتػدريب المرشػديف أك  لسػر األ تأىيؿتبرز احتياجات برنامج 

 تقديـ المعدات الالزمة لمتدريب أك حتى المساعدات المادية.

 أىداف الدراسة 1.3

 لسػػػر األ تأىيػػػؿتسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ الػػػرئيس كالمتمثػػػؿ فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى دكر برنػػػامج 
 األىػػػداؼمػػػف كجيػػة نظػػرىـ فػػي محافظػػة جنػػػيف. كلتحقيػػؽ ذلػػؾ كضػػعت  يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي 
 الفرعية التالية:

مػػف كجيػػة نظػػرىـ فػػي  ان مينيػػ يـالمحػػرريف فػػي تػػكجيي لسػػر األ تأىيػػؿالتعػػرؼ عمػػى دكر برنػػامج  .1
 محافظة جنيف.

مػػػف كجيػػػة نظػػػرىـ فػػػي  مينيػػػان  يـالمحػػػرريف فػػي تػػػدريب لسػػػر األ تأىيػػػؿالكشػػؼ عػػػف دكر برنػػػامج  .2
 محافظة جنيف.

 الميني.   تأىيؿالفي عممية  المحرريف لسر األالكشؼ عف الصعكبات التي كاجيت  .3
المحػرريف  لسػر األ ىيؿتأدكر برنامج  حكؿ المحرريف لسر األ إجاباتفركؽ في الالتعرؼ عمى  .4

الحالػػػػة ك  ،)العمػػػػر لمتغيػػػػرات فػػػػي محافظػػػػة جنػػػػيف تبعػػػػان  ،مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػرىـ يـ مينيػػػػان تػػػػأىيمفػػػػي 
مسػتكل ك  ،مػدة االعتقػاؿك  ،اإلقامػةمكػاف ك  ،المسػتكل التعميمػيك  ،ةسػر األ أفػرادعدد ك  ،االجتماعية

 ،مزاكلػػة العمػػؿك  ،لسػػر األ تأىيػػؿالػػدكرة التدريبيػػة التػػي التحػػؽ بيػػا فػػي برنػػامج ك  ،الػػدخؿ الشػػيرم
 المينة الحالية(.ك 

ل المحػػرريف المسػػتفيديف مػػف خدمػػة سػػر التعػػرؼ عمػػى الخصػػائص االجتماعيػػة كاالقتصػػادية لأل .5
 .المحرريف لسر األ تأىيؿالميني في برنامج  تأىيؿال

 أسئمة الدراسة: 1.3

لمحػػرريف فػػي ا لسػػر األ تأىيػػؿمػػا دكر برنػػامج  التػػالي: عػػف السػػؤاؿ الػػرئيس إلجابػػةلالدراسػػة  ىػػذه جػػاءت
 كيتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية: ؟جية نظرىـ في محافظة جنيفمف ك  يـ مينيان تأىيم

مف كجية نظرىـ في  مينيان  ـيالمحرريف في تكجيي لسر األ تأىيؿما دكر برنامج السؤاؿ األكؿ:  -1
  محافظة جنيف؟
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 سئمة التالية:كتفرعت منو األ

 فػػػػي مسػػػػاعدتيـ عمػػػػى استكشػػػػاؼ قػػػػدراتيـ دكر برنػػػػامج تأىيػػػػؿ األسػػػػرل المحػػػػرريف  مػػػػا
 كميكليـ المينية؟

 دكر برنػػػامج تأىيػػػؿ األسػػػرل المحػػػرريف فػػػي تعػػػريفيـ بػػػالميف المطركحػػػة فػػػي سػػػكؽ  مػػػا
 العمؿ؟

 دكر برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف في تعريفيـ بمتطمبات الميف ؟ ما 
 ي؟ما دكر برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف في مساعدتيـ عمى االختيار المين 

مف كجية نظرىـ فػي  مينيان  يـالمحرريف في تدريب لسر األ تأىيؿدكر برنامج  ماالسؤاؿ الثاني:  -2
 محافظة جنيف؟

 :التالية االسئمة منو كتفرعت

  مػػا دكر برنػػامج تأىيػػؿ األسػػرل المحػػرريف فػػي إكسػػابيـ المفػػاىيـ كالمعمكمػػات المتعمقػػة
 بالمينة؟

 مية قدراتيـ المينية؟ما دكر برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف في تن 
 ما دكر برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف في إكسابيـ الميارات العممية كالتطبيقية؟ 

 ؟الميني تأىيؿالة في عمميالمحرريف  لسر األ ما الصعكبات التي كاجيتالسؤاؿ الثالث:  -3
( في α ≤ 0.05)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة السؤاؿ الرابع:  -4

مف  مينيان  يـتأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحكالمحرريف  لسر األ جاباتتسإ
عدد ك  ،الحالة االجتماعيةك  ،العمرالتالية:  كجية نظرىـ في محافظة جنيف تعزل لممتغيرات

 ،مستكل الدخؿ الشيرمك  ،مدة االعتقاؿك  ،اإلقامةمكاف ك  ،المستكل التعميميك  ،ةسر األ أفراد
 المينة الحالية؟ك  ،مزاكلة العمؿك  ،لسر األ تأىيؿلتدريبية التي التحؽ بيا في برنامج الدكرة اك 

 فرضيات الدراسة 1.3

 جاءت ىذه الدراسة لفحص الفرضية التالية:

 المحػرريف لسػر األجابات سػت( فػي اα ≤ 0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  ال
مف كجيػة نظػرىـ فػي محافظػة جنػيف تعػزل  يـ مينيان تأىيممحرريف في ال لسر األ تأىيؿبرنامج  نحك دكر
 ،اإلقامػةمكػاف ك  ،المسػتكل التعميمػيك  ،ةسػر األ أفرادعدد ك  ،الحالة االجتماعيةك  ،العمرالتالية:   لممتغيرات
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 ،لسػػر األ تأىيػػؿالػػدكرة التدريبيػػة التػػي التحػػؽ بيػػا فػػي برنػػامج ك  ،مسػػتكل الػػدخؿ الشػػيرمك  ،مػػدة االعتقػػاؿك 
 المينة الحالية.ك  ،كلة العمؿمزاك 

 كلفحص الفرضية تـ تجزئتيا إلى الفرضيات الفرعية التالية:

جابات سػتا ( فػيα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )الفرضية األكلى: 
 .عمرال لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ

 جاباتسػتا ( فػيα ≤ 0.05ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )الفرضية الثانية: 
الحالػػة  لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ

 .االجتماعية

 جاباتسػتا ( فػيα ≤ 0.05داللػة )ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الالفرضية الثالثػة: 
أفػراد عػدد  لمتغيػر تعػزل يـ مينيػان تػأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ
 ة.سر األ

 جاباتسػتا( فػي α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )الفرضية الرابعة: 
المسػتكل  لمتغيػر تعػزل يـ مينيػان تػأىيمالمحػرريف فػي  لسػر األ تأىيػؿبرنامج دكر  نحك المحرريف لسر األ

 التعميمي.

  فػػػػػي( α ≤ 0.05ال تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )الفرضػػػػػية الخامسػػػػػة: 
 لمتغيػر تعػزل يـ مينيػان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ جاباتستا

 مكاف اإلقامة.

 جاباتستا في( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ية السادسة: الفرض
مدة  لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ

 االعتقاؿ.

 جاباتسػتا فػي( α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة )الفرضية السابعة: 
مسػػتكل  لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ

 الدخؿ الشيرم.
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 جاباتسػتا ( فػيα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )الفرضية الثامنة: 
الػػدكرة  لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيميف فػػي المحػػرر  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ

 .التدريبية 

 جاباتسػتا ( فػيα ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللػة )الفرضية التاسعة: 
مزاكلػػة  متغيػػرتعػػزل ل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ

 العمؿ.

 جاباتسػتا ( فػيα ≤ 0.05 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل الداللػة )الالفرضية العاشرة: 
المينػػة  لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ

 الحالية.

 حدود الدراسة 1.3

 فيمايمي عرض لحدكد الدراسة البشرية كالمكانية كالزمانية: 

( كالمسػتفيديف 2014-2008) المحػرريف خػالؿ الفتػرة لسر األتقتصر ىذه الدراسة عمى  حدكد بشرية: 
 .المحرريف لسر األ تأىيؿالميني في برنامج  تأىيؿالمف خدمة 

 .محافظة جنيف شماؿ الضفة الغربية تـ إعداد ىذه الدراسة في حدكدحدكد مكانية: 

 .2015/2016  -  12/11 الفترة الزمنية :ىذه الدراسة خالؿ  انجزتحدكد زمانية: 

 الدراسة: قاتمعو  1.3

 فيمايمي عرض لعدد مف المعيقات الخاصة بالدراسة :

  المحرريف لسر األ تأىيؿعدـ  دقة قكاعد بيانات المستفيديف مف برنامج 
  الدراسػات  أغمػب أفحيػث  ،سابقة حكؿ مكضكع الدراسة أجنبيةصعكبة الحصكؿ عمى دراسات

 .عمى خمفية )كطنية( مقاكمة المحتؿيف عمى خمفية جنائية كليس المعتقم تأىيؿكاف مكضكعيا 
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 ىيكمية الدراسة: 3..3

تػػـ ترتيػػب محتػػكل الدراسػػة  ،رسػػالة الماجسػػتير المعتمػػد مػػف قبػػؿ جامعػػة القػػدس بػػالرجكع إلػػى دليػػؿ إعػػداد
 : كالتاليحيث احتكت عمى خمسة فصكؿ  ،بشكؿ تسمسمي

ىميػػػة أك مبػػػررات الدراسػػػة، ك مشػػػكمة الدراسػػػة، ك )المقدمة، خمفيػػػة الدراسػػػة كتشػػػمؿالفصػػػؿ األكؿ: يتضػػػمف 
ىيكميػػػة ك حػػػدكد كمحػػػددات الدراسػػػة، ك فرضػػػيات الدراسػػػة، ك سػػػئمة الدراسػػػة، أك أىػػػداؼ الدراسػػػة، ك الدراسػػػة، 
 الدراسة(.

عمى مباحث )برنامج تأىيػؿ األسػرل المحػرريف،  الذم يحتكم اإلطار النظرمالفصؿ الثاني:  كيتضمف 
 مدراسػػات السػػابقةل كمػػا يتضػػمف الفصػػؿ عرضػػان  ،التػػدريب المينػػي(ك  لتكجيػػو المينػػي،اك التأىيػػؿ المينػػي، ك 

 كيميو التعقيب عمى الدراسات. ،العربية كاألجنبية
 

أداة الدراسػػػة، ك )مػػػنيج الدراسػػػة، الػػػذم يشػػػمؿ طػػػار المنيجػػػي لمدراسػػػة اإلالفصػػػؿ الثالػػػث: يحتػػػكم عمػػػى 
جػػػراءات التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػا، ك  عينػػػػة الدراسػػػػة، ك مجتمػػػػع الدراسػػػػة، ك لدراسػػػػة، متغيػػػرات اك ا 
 داة(. مفتاح تصحيح األك عالجة االحصائية، المك التحميؿ اإلحصائي لخصائص العينة، ك 
 

نتػائج الدراسػة كمناقشػتيا كيتضػمف نتػائج التحميػؿ اإلحصػائي لمبيانػات التػي تػـ الحصػكؿ الفصؿ الرابع: 
ج كاإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة كالتحقػػؽ مػػف صػػحة عمييػػا مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة، كمناقشػػة تمػػؾ النتػػائ

 .فرضيات الدراسة
 

مػػي الفصػػؿ قائمػػة كي االسػػتنتاجات كالمقترحػػات كالتكصػػيات بنػػاء عمػػى نتػػائج الدراسػػةالفصػػؿ الخػػامس: 
 كالفيارس. ،كالمالحؽ ،المصادر كالمراجع
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 الفصل الثاني
______________________________________________________________ 

 والدراسات السابقة النظري  اإلطار

طار اإل الفصؿ الحالي عرض لممكضكعات ذات العالقة بمكضكع الدراسة حيث تـ صياغة يتضمف
التكجيو ك  ،الميني تأىيؿالك  ،المحرريف لسر األ تأىيؿ)برنامج  ربعة مباحثألى إالنظرم كتقسيمو 

 الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة.كما تـ عرض  ،التدريب الميني(ك  ،الميني

 :المحررين ىسر األ تأىيلبرنامج  3.1

 مقدمةال 3.3.1

( بالمقاكمػة، سػكاء ـ1967ائيؿ لألراضػي الفمسػطينية عػاـ )أسػر كاجو الشػباب الفمسػطيني عمميػة احػتالؿ 
الكسػػائؿ المتاحػػػة، عبػػر القيػػاـ بمظػػاىرات كمسػػيرات احتجاجيػػة مطالبػػة بإنيػػاء االحػػتالؿ، أك المقاكمػػة ب

غالؽ الطرؽ  ماـ دكريات االحتالؿ باإلطارات كالمتػاريس كغيرىػا أكإلقاء الحجارة كالزجاجات الحارقة، كا 
 مف األشياء المتاحة.

كػػػاف رد سػػػمطات الحكػػػـ العسػػػكرم عمػػػى تمػػػؾ النشػػػاطات، زج الشػػػباب الفمسػػػطيني فػػػي سػػػجكنو لفتػػػرات 
يػػث كصػػمت تمػػؾ األحكػػاـ إلػػى حػػد السػػجف المؤبػػد، متفاكتػػة، حسػػب طبيعػػة التيمػػة المكجػػو لممعتقػػؿ، ح

ائيمية، مػف عػػزؿ سػر إضػافة إلػى الممارسػات الالإنسػانية التػي كانػػت تمارسػيا إدارات مصػمحة السػجكف األ
كغيرىا مف اإلجراءات التي كانت تيدؼ إلى إذالؿ المعتقؿ كتفريغو مف محتكاه  ،كتفتيش عارم كتعذيب

 .النضالي

كاإلفػراج عنػو العديػد مػف المتاعػب كالمصػاعب، كحريػة و د انتيػاء فتػرة حكمػبعػيكاجو األسير الفمسطيني 
دؼ جعمػػو عالػػة عمػػى التنقػػؿ عمػػى الطرقػػات، كحرمانػػو مػػف فػػرص العمػػؿ، كمنعػػو مػػف السػػفر لمخػػارج، بيػػ
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. كبقي ىذا الكضػع السػائد حتػى تكقيػع اتفاقيػات أكسػمك بػيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية تو كالمجتمعأسر 
عنػػى كالمحػػرريف،  التػػي ت   لسػػر األبعػػد تكقيػػع االتفاقيػػة تػـ إنشػػاء كزارة شػػؤكف أنػػو ، حيػػث كدكلػة االحػػتالؿ
ىـ، حيػث سػر بما يضمف تكفير حيػاة حػرة كريمػة ليػـ كأل ،يـتأىيمفي سبيؿ إعادة  لسر األبمتابعة شؤكف 

 كالمحرريف. لسر األ تأىيؿتضمنت الكزارة برامج 

 المحررين ىسر األ تأىيلبرنامج  نشأة 1.3.1

ـ د  حيػث ق ػ ،ل المحػرريفسػر قيػؽ رعايػة شػاممة لألجػؿ تحأالمحػرريف مػف  لسػر األ تأىيؿبرنامج  إنشاء تـ
  International Labour Organization))مشػركع فمسػطيني بتكصػية مػف منظمػة العمػؿ الدكليػة 

 لسػػر األ تأىيػػؿ إعػػادةجػػؿ أمػػف  ،1993المحتمػػة التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي العػػاـ  األراضػػيبعثػػة  إلػػى
عمػى  (European Commission) األكركبيػةكقد كافقت المفكضية  ،المحرريف كدمجيـ في المجتمع

المجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمية  إلى أككؿكقد  ،ككعدت بتقديـ الدعـ المالي الالـز لمبرنامج ،ذلؾ
 ،ؤكف االجتماعيػػػةكزارة الشػػػ إلػػػىانتقػػػؿ البرنػػػامج  (ـ1994) كفػػػي العػػػاـ ،)بكػػػدار( متابعػػػة ذلػػػؾكاالعتمار

كذلػػؾ  ،المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿلتسػػيير البرنػػامج يرأسػػيا مػػدير عػػاـ برنػػامج  إداريػػةالتػػي عينػػت كحػػدة ك 
 (.274 :2002 ،عيكشك  الزعنكف) ككيؿ كزارة الشؤكف االجتماعية إشراؼتحت 

، ـ(1998)فػػي العػػاـ  إنشػاؤىاكالمحػػرريف التػي تػػـ  لسػر األكزارة شػػؤكف  كأسػاسكقػد شػػكؿ البرنػامج نػػكاة 
حيث  ،المحرريف لسر األك  لسر األرعاية مصالح  إلىكالتي تيدؼ  ،مف قبؿ السمطة الكطنية الفمسطينية

المحػػرريف كيقػػدـ ليػػـ  لسػػر األجنػػاح الػػكزارة الػػذم ييػػتـ ب لسػػر األ تأىيػػؿالعامػػة لبرنػػامج  اإلدارة أصػػبحت
 (.63: 2013 ،ية )عكدةتأىيمالالخدمات 

 لسػػػر األالمحػػػرريف فػػي كزارة شػػؤكف  لسػػر األ تأىيػػؿمكازنػػة برنػػػامج  تبنػػت السػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػطينية 
حيث عكفت  ،لو كانسحاب الجيات الداعمة األكركبيبسبب تكقؼ التمكيؿ  ،ـ(2008)ابتداء مف العاـ 

فػػي المجتمػػع  لسػػر األكالمحػػرريف عمػػى االىتمػػاـ بػػو، ككنػػو ييػػدؼ إلػػى إعػػادة دمػػج  لسػػر األكزارة شػػؤكف 
مػف  األسػيرىنػاؾ بػرامج تعمػيـ مينػي يختػار أف يتناسب مػع إمكانيػاتيـ، حيػث  يـ بماتأىيمالفمسطيني، ك 

إتاحػة إكمػاؿ التعمػيـ الجػامعي لمػراغبيف بإمكانياتو كقدراتو، ككما يقـك البرنػامج  تالئـالتي المينة خالليا 
 عي.منيـ، إضافة إلى منح قركض ميسرة لمفئات الغير قادرة عمى تعميـ مينة أك إكماؿ التعميـ الجام

 توجيات البرنامج  1.3.1

الفمسػػطينييف، عمػػى مختمػػؼ  لسػػر األإلبػػراز قضػػية  ؛منػػذ تأسيسػػو بالػػدكر اإلعالمػػي تأىيػػؿالاىػػتـ برنػػامج 
المسػػػػتكيات المحميػػػػة كاإلقميميػػػػة كالدكليػػػػة، لحشػػػػد تقػػػػديـ الػػػػدعـ لمبرنػػػػامج، حتػػػػى يتسػػػػنى تقػػػػديـ الخػػػػدمات 
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 لسػػر األاالحػػتالؿ لإلفػػراج عػػف بػػاقي ل، إضػػافة إلػػى تشػػكيؿ رأم عػػالمي ضػػاغط عمػػى سػػمطات سػػر لأل
بعػػد تكقيػع معاىػػدة السػالـ، كقػػد اسػػتجابت  سػػرلػـ يعػػد ىنػػاؾ مبػرر لكجػػكدىـ فػي األإذ أنػػو الفمسػطينييف، 

مػػف الػػدكؿ كعمػػى رأسػػيا دكؿ االتحػػاد األكركبػػي التػػي قػػدمت الػػدعـ المػػالي لمبرنػػامج منػػذ تأسيسػػو  الكثيػػر
 .2004) )أبك عكدة،

تكجيػو المؤسسػات اإلنتاجيػة كالخدميػة العاممػة فػي المجتمػع الفمسػطيني، فػي  كعممت إدارة البرنػامج عمػى
المحػػرريف لمعمػػؿ فػػي تمػػؾ المؤسسػػات، باعتبارىػػا مسػػؤكلية كطنيػػة، تسػػاىـ مػػف  لسػػر األسػػبيؿ اسػػتيعاب 

آالـ فػي المجتمػع، كتعمػؿ عمػى رفػع معنكيػاتيـ، لينسػكا  لسػر األخالليا تمػؾ المؤسسػات فػي إعػادة دمػج 
 التي عاشكىا لسنكات طكيمة. ككيالت السجكف

شراكيـ في بنػاء مؤسسػات الػكطف كذلؾ إل ،ل المحرريفسر ية لألتأىيمكساىـ البرنامج في تقديـ خدمات 
ف أفػػػي سػػبيؿ تمكيػػػنيـ مػػػف  ،المينػػػي كغيرىػػا تأىيػػؿالكػػػاديمي ك األفقػػػدـ ليػػـ  خػػػدمات كػػالتعميـ  ،كتنميتػػو

مقػػكا خػػدمات البرنػػامج يشػػغمكف اليػػـك مناصػػب فالعديػػد ممػػف ت ،يصػػبحكا قػػكة عاممػػة كفاعمػػة فػػي المجتمػػع
 جيزة كمؤسسات الكطف.أكز قيادية في اكمر 

كالمحػػرريف باليسػػيرة، حيػػث كاجيػػت العديػػد مػػف اإلشػػكاليات  لسػػر األ تأىيػػؿلػػـ تكػػف عمميػػة إعػػداد بػػرامج 
ل صػػػعبة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف، حيػػػث سػػػر لأل تأىيػػػؿالكالصػػػعكبات، التػػػي جعمػػػت عمميػػػة تقػػػديـ خػػػدمات 

 أمنية.ك الصعكبات ما بيف صعكبات مالية، كأخرل سياسية تراكحت تمؾ 

، التػػي لسػػر األ تأىيػػؿفالصػػعكبات الماليػػة تعػػكد إلػػى ضػػعؼ إمكانيػػات السػػمطة الكطنيػػة لتمكيػػؿ بػػرامج 
المحػػرريف، األمػػر الػػذم يتطمػػب تػػكفير  لسػػر األالؼ مػػف كتػػدريب عشػػرات ا  تأىيػػؿيتطمػػب منيػػا إعػػادة 

 لسػػر األ تأىيػػؿتػػدريب ك إذ أف عمميػػة المحػػرريف،  لسػػر األلكبيػػر مػػف إمكانيػػات ماليػػة تػػكازم ىػػذا العػػدد ا
إضػػافة إلػػى منػػاىج كمبػػاني كتػػكفير المكاصػػالت كأجػػكر المػػدربيف  ،تػػكفير مػػدربيف كمعػػدات تحتػػاج إلػػى

 .2004) )أبك عكدة، كغيرىا مف االلتزامات المالية

ائيمي، عبػػػر أسػػػاليبو سػػػر األ تتمثػػػؿ باسػػػتمرار نيػػػج قػػػكات االحػػػتالؿفأمػػػا الصػػػعكبات السياسػػػية كاألمنيػػػة، 
، قػػػات، كتقييػػػد حريػػػة تنقػػػؿ المػػػكاطنيفاالحتالليػػػة لمتضػػػييؽ عمػػػى السػػػكاف، كإقامػػػة الحػػػكاجز عمػػػى الطر 

، كمداىمػة كتفتػيش كمصػادرة المعػدات المتػكفرة فػي مراكػز التػدريب، بػؿ كصػؿ منيـ خصكصػان  لسر األك 
كتحريضػيـ  ،لسر األ تأىيؿإلعادة أنيا تستخدـ  ةرىا في بعض األحياف، كذلؾ تحت حجالحد إلى تدمي

 كالذيف يعتبرىـ االحتالؿ إرىابييف بسبب مقاكمتيـ لو. ،ضد قكات االحتالؿ
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 أىداف البرنامج 1.3.1

، بيػػػدؼ  لسػػػر األشػػػريحة  جػػػاء البرنػػػامج ليمبػػػي احتياجػػػات المجتمػػػع الفمسػػػطيني، كخصكصػػػان  المحػػػرريفب
كذلؾ مف خالؿ تكفير أعماؿ منتجػة تحقػؽ التخفيؼ عنيـ، كمساعدتيـ في إعادة دمجيـ في المجتمع، 

كمػػػا عمػػؿ البرنػػػامج عمػػى تػػػكفير  مػػداخيؿ معقكلػػػة ليػػـ، كتسػػػييؿ عمميػػة تفػػػاعميـ مػػع المجتمػػػع المحمػػي،
مف مشكالت صحية، بسبب حجزىـ في  لسر األل، حيث يعاني غالبية سر ميف الصحي المجاني لألأالت

ت السػجكف بتػكفير العػالج الصػحي المناسػب ، كعػدـ التػزاـ إداراسػرظركؼ غير صحية أثناء عمميػة األ
ل، مما جعؿ تمؾ األمراض تتفاقـ، األمر الذم فرض ضػركرة إتاحػة فػرص تمقػي العػالج المجػاني سر لأل
 (. 2005)محمد، أنيـ غير قادركف عمى متابعة العالج عمى حسابيـ ل، كخصكصان سر لأل

ل المحػرريف سػر تقديـ خدمات فاعمة لألكالمحرريف، مف  لسر األكيرمي البرنامج إلى تمكيف كزارة شؤكف 
إلػػػى األمػػػد البعيػػػد، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ المشػػػاريع المسػػػاندة فػػػي مراكػػػز مينيػػػة مجيػػػزة بشػػػكؿ جيػػػد، إلعػػػداد 

كقػػػػدرات كػػػػؿ مػػػػنيـ، لتكػػػػكف بمثابػػػػة مينػػػػة  اتكتػػػػدريبيـ عمػػػػى مينػػػػة تناسػػػػب إمكانيػػػػ المحػػػػرريف لسػػػػر األ
تحقيػؽ أىػداؼ مزدكجػة. فاليػدؼ األكؿ يػرتبط المستقبؿ، كبذلؾ تككف الكزارة اسػتفادت مػف البرنػامج فػي 

عداده بشكؿ جيد الختيار مينة، تحقؽ دخؿ لو كأل األسيرب تو، بحيث ال يبقى عالة عمى سر في تدريبو كا 
المجتمع، كاليدؼ الثاني يرتبط بالعممية التنمكية في المجتمع الفمسطيني، بحيث تككف عممية إعداد ىذا 

 في العممية التنمكية. كحيكيان  مساعدان  القطاع الكبير مف المجتمع، عامالن 

 آليات عمل البرنامج 1.3.1

عممػػت الػػكزارة منػػػذ تأسيسػػيا عمػػػى فػػتح ممػػػؼ لكػػؿ أسػػػير فمسػػطيني، يتضػػػمف بيانػػات كاممػػػة عػػف كضػػػع 
المحػرريف، دكنمػا  لسػر األ، إتاحػة فرصػة االسػتفادة لكافػة لسػر األ تأىيػؿلت الػكزارة برنػامج ، كخك  األسير

مػػاء السياسػػي أك الػػديني أك العرقػػي كغيرىػػا، بحيػػث يكػػكف لكػػؿ أسػػير حػػؽ االنتفػػاع مػػف أم اعتبػػار لالنت
تمقػػي الخدمػػة، يقػػـك طػػاقـ مػػف القػػائميف عمػػى البرنػػامج، لالمعنػػي  األسػػيرخػػدمات البرنػػامج، كبعػػد تكجػػو 

االسػػػػتفادة مػػػػف تمػػػػؾ  بيػػػػدؼ لألسػػػػيربتكضػػػػيح الخػػػػدمات المتػػػػكفرة، بحيػػػػث يػػػػتـ تقػػػػديـ النصػػػػح كاإلرشػػػػاد 
يػتـ ك ، األسػير، كبعد اختيار الخدمػة التػي يطمبيػا األسيربناء عمى البيانات المتكفرة في ممؼ  الخدمات،

فػي المكقػع الػذم اختػاره،  األسػيربمتابعػة  لسػر األنجاز معاممتو كمخاطبة الجيات المعنية، لتقػكـ كزارة إ
 لسر األارة شؤكف )كز  حسب ما ىك منصكص عميو في البرنامج األسيرلتسديد االلتزامات المترتبة عمى 

 . 2005)كالمحرريف،
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 (: 2011،والمحررين ىسر األالمعايير والشروط العامة لالنتفاع من البرنامج )وزارة شؤون 

 فػي سػجكف قضػى  مناضػالن  محػرران  سػيران أف يككف المتقدـ بطمػب االنتفػاع مػف خػدمات البرنػامج أ
 قؿ.االحتالؿ مدة سنة عمى األ

 اد المعتمد.رشف يخضع المنتفع لبرنامج اإلأ 
  حضكر العرض التكضيحي لمخدمات التي يقدميا البرنامج 
 رشاد لمخدمات المناسبة.ة اإلمييتـ تحكيؿ المستفيد بعد عمف أ 

 لسػػػػر األ تأىيػػػػؿالمحػػػػرر االسػػػػتفادة مػػػػف خدمػػػػة كاحػػػػدة فقػػػػط مػػػػف بػػػػيف خػػػػدمات برنػػػػامج  لألسػػػػيركيحػػػػؽ 
 المحرريف.

 الخدمات التي يقدميا البرنامج 1.3.1

ػػالبرنػػامج التػػي ك  تشػػمؿ خػػدمات  منيػػا خدمػػة التعمػػيـ  المحػػرريف الختيػػار مػػا يناسػػبيـ لسػػر األمػػاـ أعت ضب
 ،ميف الصػػػػحي كالمسػػػػاعدة الطبيػػػػةأكالتػػػػ ،المينػػػػي تأىيػػػػؿالك  ،الجػػػػامعي لمحاصػػػػميف عمػػػػى الثانكيػػػػة العامػػػػة

جػكر المحػػرريف عػػف طريػؽ دفػػع نسػػبة أكدعػػـ  ،ة ماديػػان سػر كدعػػـ األ ،دارة مشػركع صػػغيرإكالتػدريب عمػػى 
ثـ تقديـ قركض لمػف يرغػب مػنيـ فػي  ،ي تكافؽ عمى تشغيميـتركاتبيـ لممؤسسات غير الحككمية ال مف
 (. 2002:275 ،الزعنكف كعيكش) قامة مشركع اقتصادم مدركسإ

ل، كذلؾ الختالؼ سر المحرريف منذ نشأتو، عمى تقديـ خدمات متنكعة لأل لسر األ تأىيؿكعمؿ برنامج 
مكانيػػات  ة، كلتمبيػػة احتياجػػات السػكؽ المحمػػي مػػف جيػػة ثانيػػة، كذلػػؾ لتحقيػػؽ مػػف جيػػ لسػػر األظػركؼ كا 

 معينػػة مينػػة لممارسػػة جيػػد بشػػكؿ المسػػتفيديف بإعػػداد كالمتمثمػػة األىػػداؼ التػػي يرمػػي البرنػػامج لتحقيقيػػا،

. كيمكػف إجمػاؿ إمكانيػاتيـ مػع يتناسػب بمػا لسػر لأل عمػؿ فػرص إيجػاد في اإلعداد عممية بعد كمساعدتيـ
 :قدميا البرنامج بما يميالخدمات التي ي

 النفسي اإلرشاد 3.1.3.1

الحاجػة إلػى  نتيجة، كذلؾ لسر األ تأىيؿيعتبر اإلرشاد النفسي مف الخدمات اليامة التي يقدميا برنامج 
نمػا أل لألسػيرعممية اإلرشػاد النفسػي كاالجتمػاعي، لػيس  تو، كذلػؾ بسػبب ا ثػار النفسػية التػي سػر فقػط كا 

 األسػيرة أسػر لضػغكطات التػي تمػارس بحقػو أثنػاء مككثػو فػي السػجف، كعمػى جػراء ا األسػيريتعرض ليا 
نعكاسػػات النفسػػية التػػي يتػػأثركف بيػػا خػػالؿ المػػداىمات التػػي يقػػـك بيػػا جنػػكد االحػػتالؿ لممنػػازؿ لال نتيجػػة

 (. 2010:40)الزغارم،  أثناء عممية االعتقاؿ
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 التعميم الجامعي 1.1.3.1

اعتقمكا كىـ عمى مقاعد الدراسة سػكاء المدرسػية أك الجامعيػة،  ،لسر األمف المؤكد أف ىناؾ شريحة مف 
مػى فػتح ع، لسػر األ تأىيػؿحيث تـ حرمانيـ مف إكماؿ فرص التعميـ بسبب االعتقػاؿ، لػذا عمػؿ برنػامج 

الػػػذيف انقطعػػػكا عػػػف التعمػػػيـ بسػػػبب االعتقػػػاؿ، كيعمػػػؿ  لسػػػر األفػػػرص إكمػػػاؿ التعمػػػيـ الجػػػامعي ألكلئػػػؾ 
كذلػػػػػؾ حسػػػػػب  ،%75% ك50دفػػػػػع رسػػػػػـك الدراسػػػػػة بنسػػػػػبة تتػػػػػراكح بػػػػػيف البرنػػػػػامج عمػػػػػى اإلسػػػػػياـ فػػػػػي 

كذلؾ لتشجيع الطػالب  ،حيث تـ ربط نسبة المنحة بالتخصصات المطمكبة في سكؽ العمؿ ،التخصص
ف يدرس ماال يقػؿ عػف تسػع سػاعات بمعػدؿ نجػاح حسػب أالمحرر  األسيركيشترط عمى  ،عمى دراستيا

كػػػانكف أكؿ  ،)محمػػػد البطػػػةيجػػػاد فػػػرص عمػػػؿ بعػػػد التخرجإلػػػى مسػػػاعدتيـ فػػػي إضػػػافة إ ،نظػػػاـ الجامعػػػة
 اتصاؿ شخصي(. ،2015

 الميني تأىيلال 1.1.3.1

كالتػػي تقػػدـ  ،المحػػرريف ىػػذه الخدمػػة مػػف خػػالؿ دائػػرة التػػدريب المينػػي لسػػر األ تأىيػػؿحيػػث يقػػدـ برنػػامج 
 األسيراستقباؿ يقكـ المرشد الميني ب حيث ،ل المحرريفسر كالتدريب الميني لألخدمات التكجيو الميني 

كيقػػدـ لػػو خدمػػة  ،المحػػرر الػػذم يرغػػب باالسػػتفادة مػػف الػػدكرات المينيػػة المطركحػػة مػػف خػػالؿ البرنػػامج
لػػذا تتضػػمف  ،ابعتػػو خػػالؿ عمميػػة التػػدريب المينػػيكمػػا يعمػػؿ المرشػػد المينػػي عمػػى مت ،التكجيػػو المينػػي

 ف عمى تقديـ الخدمات التالية:المحرري لسر األ تأىيؿالمحرر في برنامج  لألسيرالميني  تأىيؿالعممية 

 التوجيو الميني  3.1.1.3.1

الختيػار السػميـ لممينػة المحػرر عمػى ا األسػيرلى مساعدة إف خدمة التكجيو الميني في البرنامج تسعى إ
كتقػديـ المعمكمػات المينيػة الالزمػة لمسػاعدتو  ،ميكلو كقدراتػو كطاقاتػو كخصائصػو الشخصػية ئـالتي تال

جػػؿ أزاء كػػؿ منيػػا مػػف إكمالحظػػة سػػمككو  ،مامػػوأخبػػرات مينيػػة متنكعػػة  كتقػػديـ ،عمػػى االختيػػار المينػػي
 (. 112: 2005،بعممية المكاءمة )محمد ،رغباتو كميكلو كتسمى ىذه العمميةتحديد 

 ،بمػػا ىػػك متػػكافر فػػي البيئػػة مػػف كظػػائؼ كميػػف لسػػر األحيػػث يقػػكـ مرشػػد التكجيػػو المينػػي عمػػى تعريػػؼ 
 ،يجابيات المادية كاالجتماعية لكؿ منياكالمميزات كاإل ،يفكمدل حاجة المجتمع ليذه التخصصات كالم

عف مساعدتو في اتخاذ القرار السميـ لمتخصص المالئـ لقدراتو كميكلػو كرغباتػو. كييػدؼ التكجيػو  فضالن 
كتكػكيف صػكرة كاقعيػة  ،عمػى التعػرؼ عمػى ذاتػو األسػيرإلػى مسػاعدة  لسػر األ تأىيػؿالميني في برنػامج 

كتعريفػو عمػى عػالـ الميػف  كتقبميا بما فييا مف قدرات كميكؿ كاتجاىات كقيـ، ،اكمكضكعية كدقيقة عني
كمتطمبػػات ىػػذه الميػػف مػػف تعمػػيـ  ،كالبيئػػات المينيػػة المختمفػػة التػػي تتػػكفر فػػي المحػػيط الػػذم يعػػيش فيػػو
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كتقاعػػد كعكائػػد عمػػؿ كبعثػػات  ةكجميػػع الفػػرص المتػػكفرة فييػػا مػػف ترقيػػ ،كتػػدريب كالميػػارات التػػي تتطمبيػػا
يرىا. كذلؾ في سبيؿ اتخاذ قرارات مناسبة تمكنو مف اختيار المينة التي تحقػؽ لػو أفضػؿ تكافػؽ بػيف كغ

 بشكؿ يضمف لو الشعكر بالرضا كالسعادة كالكفاية. ،كبيف عالـ العمؿ مف جية ثانية ،ذاتو مف جية

 التدريب  الميني 1.1.1.3.1

كىػػي دمػػج  ،فمسػػفة البرنػػامج نيػػا تحقػػؽأحيػػث  ،تعتبػػر ىػػذه الخدمػػة مػػف الخػػدمات الميمػػة فػػي البرنػػامج
 لسػػر األ)كزارة شػػؤكف  حتػػى يصػػبحكا قػػكة فاعمػػة فػػي بنػػاء المجتمػػع ،المحػػرريف فػػي سػػكؽ العمػػؿ لسػػر األ

 (10 :2005 ،كالمحرريف

كبالضػركرة يػنعكس ىػذا  ،ميػارات المتيػاف مينػة معينػة األسػيرييدؼ التػدريب المينػي إلػى إكسػاب كما 
يقػػـك البرنػػامج عمػػى إكسػػاب ك جػػزء مػػف ىػػذا المجتمػػع،  راألسػػياليػػدؼ عمػػى مسػػتكل المجتمػػع حيػػث أف 

عػػػػداىـ إالمفػػػػاىيـ كالمعمكمػػػػات كالميػػػػارات العمميػػػػة كالتطبيقيػػػػة ذات العالقػػػػة بالعمػػػػؿ الػػػػذم يػػػػتـ  األسػػػػير
أم الربط بيف النظرية كالتطبيػؽ كبػيف العمػؿ كالعمػـ، كتنميػة االتجاىػات كالقػيـ السػميمة لػدييـ  ،لممارستو

فريػؽ، إضػافة إلػى تنميػة الكتحمؿ المسؤكلية كاإلبداع الفردم كالعمؿ مف خالؿ  ،مف حيث احتراـ العمؿ
كتييئتيـ لالندماج كالمشاركة الفعالة في محيط العمػؿ الػذم سيصػبحكف  ،قدرات األفراد كتحقيؽ طاقاتيـ

 أعضاء منتجيف فيو.

 القروض )التشغيل الذاتي(.  1.1.3.1

االستفادة مف ىذه التعميـ، أك ال يرغب في  أكغير مؤىؿ لمتدريب  األسيرقد يككف  ،في بعض الحاالت
قركض الميسػرة، كبفكائػد متدنيػة االستفادة مف خدمات ال لألسيرنو في ىذه الحالة يمكف إالخدمات، لذا ف

إنتاجيػة  قػامكا مشػاريعان أك  مػف تمػؾ الخػدمات، كحصػمكا عمػى قركضػان  لسػر األ، كقد استفاد العديػد مػف أجد
نو في بعض الحاالت، كبسبب غيػاب المتابعػة كالرقابػة أمف جديد. غير  ناجحة، فتحت ليـ آفاؽ الحياة
باسػػػتثمار أمػػػكاؿ القػػػرض بإقامػػػة مشػػػركع، بػػػؿ عممػػػكا عمػػػى إنفاقيػػػا  لسػػػر األمػػػف قبػػػؿ البرنػػػامج، لػػػـ يقػػػـ 

حػػاؿ حصػػكلو  لألسػػيركاسػػتيالكيا فػػي طػػرؽ أخػػرل، كىػػذا مػػا يعػػزز أىميػػة تفعيػػؿ دكر الرقابػػة كالمتابعػػة 
 (.2008)أبك دياؾ،  النصح كالمشكرة لو أثناء الشركع بإنشاء المشركع عمى قرض، بؿ كتقديـ

 لسػػػر األالتػػػي يعػػػاني منيػػػا  ،لػػػى حػػػد كبيػػػر فػػػي تخفيػػػؼ حػػػدة الفقػػػر كالبطالػػػةإكقػػػد سػػػاىمت ىػػػذه الخدمػػػة 
ت الكبػرل التػي آفضػؿ مقارنػة مػع المنشػأف المشاريع الصغيرة تعتبر ذات عائد مالي أحيث  ،المحرركف

 .(23: 2005 ،كالمحرريف لسر األ)كزارة شؤكف  مية جارية بشكؿ يكميتحتاج مصاريؼ تشغي
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 :حيث مرت بمراحؿ معينة ىي ،مف دائرة القركض لتصبح جزءان  ؛كقد تـ دمج خدمة التشغيؿ الذاتي

 :شػيكؿ يقػدـ عمػى شػكؿ  6000عمػى كىي عبارة عف مبمغ مالي سػقفو األ منحة التشغيؿ الذاتي
 ،المحػػرر فػػي المجػػاؿ الػػذم تمقػػى لػػو تػػدريب مينػػي األسػػيردكات كمسػػتمزمات لتشػػغيؿ أمعػػدات ك 

بػدعـ مػف  ـ( (1996العمػؿ فيػو مػف العػاـ  أكقػد بػد ،المحػرريف لسر األ تأىيؿمف خالؿ برنامج 
 ،ـ((2001كاسػتمر العمػؿ بػو لغايػة العػاـ  ،كركبي كالحككمتيف السكيسرية كااليطاليةاالتحاد األ

 لى قرض ذاتي. إحيث تحكؿ بعدىا مف منحة 
 بشػػركط  ،ل المحػػرريف كالمػػؤىميفسػػر ذاتػػي مسػػترد يقػػدـ لأل  قػػرض التشػػغيؿ الػػذاتي: كىػػك قػػرض

المحػرر مػف  األسػيرىدفػو تمكػيف  ،ميسرة كنسبة فائدة قميمة مقارنػة بػالبنكؾ العاممػة فػي المنطقػة
 ،2005كاستمر لغايػة العػاـ  2002العمؿ فيو منذ العاـ  أكبد ،نتاجي خاص بوإنشاء مشركع إ

 لسر األ تأىيؿكركبي لبرنامج بسبب كقؼ التمكيؿ األ ؛منحة التشغيؿ الذاتي لقرض كقد تحكلت
ضػػمف كزارة شػػؤكف  لسػر األ تأىيػػؿصػبحت مكازنػػة برنػامج أحيػػث  ،2004المحػرريف بعػػد العػاـ 

 .رؼ مف مكازنة الحككمة الفمسطينيةكالتي تص لسر األ
 لألسػػيريػػث تقػدـ قػػرض مػالي ح ،2006العمػػؿ بيػا منػػذ العػاـ  أدائػػرة القػركض: كالتػػي بػدنشػاء إ 

عمػػػى ألػػػؼ دكالر كحػػػد أ أدنػػػىبحػػػد  ،نتػػػاجيإف يكػػػكف المشػػػركع أالمحػػػرر بشػػػركط ميسػػػرة بشػػػرط 
يقدـ بالتعاكف كالتنسػيؽ مػع البنػؾ الػكطني فػي  ،%3بقيمة فائدة ال تتعدل  ،لؼ دكالرأعشركف 
)محمػػػػد البطػػػػة، كػػػػانكف  شػػػػغيؿ الػػػػذاتي جػػػػزء مػػػػف دائػػػػرة القػػػػركضصػػػػبح قػػػػرض التأك  ،فمسػػػػطيف

 .، اتصاؿ شخصي(2015كؿأ

 مين الصحيأالت 1.1.3.1

كالرعايػػػة ليػػػـ فػػػي مختمػػػؼ  تأىيػػػؿالجػػػؿ تقػػػديـ خػػػدمات أالمحػػػرريف مػػػف  لسػػػر األ تأىيػػػؿسػػػس برنػػػامج أ
 المحػػرريف يعػػانكف مػػف مشػػاكؿ صػػحية بسػػبب ظػػركؼ االعتقػػاؿ لسػػر األف العديػػد مػػف أكبمػػا  ،الجكانػػب
ميف صػحي أمػاف الطبػي مػف خػالؿ اصػدار تػكاأل إعطائيـ الرعايػة الصػحيةعمؿ البرنامج عمى  ،السيئة
ميف نسػػبة مػػف تكػػاليؼ كرسػػـك العػػالج أيغطػػي ىػػذا التػػ ،كثرأعػػاـ فػػ سػػرمضػػى فػػي األأسػػير محػػرر ألكػػؿ 
 . ي المراكز كالمستشفيات الحككميةكذلؾ ف ،ىـأسر ل المحرريف ك سر لأل

 جورعم األد 1.1.3.1

  ،المحػرريف كالمػؤىميف لسػر األرريف لتشػغيؿ المحػ لسػر األ تأىيػؿالتػي كػاف يقػدميا برنػامج مف الخدمات 
 لسػر األ تأىيػؿالؿ التنسيؽ بػيف برنػامج المحرريف مف خ لسر األعني تشغيؿ جكر كالتي ت  خدمة دعـ األ

 لسػر األ تأىيػؿيػث يسػاىـ برنػامج ح ،المحػرريف المػؤىميف لسػر األلتكظيػؼ  ؛المحرريف كالقطاع الخاص
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بشػرط  ،دكالر بالشػير( كذلػؾ لمػدة سػتة شػيكر 300عػف  )بمػا ال يزيػد % مف الراتب الشيرم50بنسبة 
ك العامؿ بعػد أف المكظؼ أكىذا مف منطمؽ  ،المحرر لمدة عاميف األسيرف تستمر المؤسسة بتكظيؼ أ

صػػبح مػػف الصػػعب عمػػى  المؤسسػػة التخمػػي عػػف يك  ،سػػنتيف يكػػكف قػػد اكتسػػب خبػػرة تؤىمػػو لمعمػػؿ الػػدائـ
 كلديو خبرة كرغبة في العمؿ.  ،مكظؼ مؤىؿ

مف  ،كركبيةبدعـ مف المفكضية األ، 1996في العاـ الخدمة بدأت  فقد جكردعـ األ طار سياسة إكفي 
مضػى أالمحػرر الػذم  لألسػيرصبح يصرؼ أف  ،2003خر منذ العاـ آ خذت شكالن أرت الخدمة ك ثـ تغي  
مػف كر ك لمػدة ثالثػة شػي (قؿ مف ستة شيكر مبمغ يسػمى )بػدؿ بطالػةأربعة شيكر ك أمف  كثرأ سرفي األ

يصػػرؼ لػػو راتػػب شػػيرم بػػدؿ بطالػػة لمػػدة سػػتة  ،قػػؿ مػػف خمػػس سػػنكاتأكثػػر مػػف سػػتة شػػيكر ك أمضػػى أ
ػػػأ ،فراجػػػوإشػػػيكر مػػػف تػػػاريخ  نػػػو إف ،سػػػركثر فػػػي األأمضػػػى خمػػػس سػػػنكات فػػػأالمحػػػرر الػػػذم  األسػػػيرا م 

 كيحػػدد ،كيسػػمى )الراتػػب المقطػػكع ( ،دائمػػان  شػػيريان  كالمحػػرريف راتبػػان  لسػػر األيتقاضػػى مػػف ىيئػػة شػػؤكف 
 ، اتصاؿ شخصي(2015 كؿأكانكف  )محمد البطة، سراأل مضاىا داخؿأحسب عدد السنكات التي 

 الميني  تأىيلال 1.1

 تأىيلال 3.1.1

 تأىيػؿالنكاع أكتختمؼ  ،عداده لمحياةإعادة إك أنساف مع البيئة عادة تكيؼ اإلإعبارة عف عممية  تأىيؿال
لػػى إنػػو بحاجػػة إف ،عمػػى الناحيػػة الطبيػػة الفػػرد مقتصػػران ذا كػػاف اخػػتالؿ تكيػػؼ إ فمػػثالن  ،بػػاختالؼ مكجباتػػو

ذا كاف في النكاحي النفسية ا  ك  ،مكف تكفيره لمفرد مف قدرات بدنيةقصى ما يأم استعادة أ ،الطبي تأىيؿال
نو بحاجة إف ،ذا كاف االختالؿ في التكيؼ مع المينة بسبب عائؽ ماا  ك  ،النفسي تأىيؿاللى إنو بحاجة إف
 (.285:  2006،ي )المميجيالمين تأىيؿاللى إ

كحسػػػب الفئػػػة  ،نػػػو يتعػػػدد كيتنػػػكع بػػػاختالؼ ظركفػػػو كمكجباتػػػوإبػػػؿ  ،ال يخػػػص فئػػػة معينػػػة فقػػػط تأىيػػػؿالف
 ،كلمفئػػػػات الميمشػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع ،كالنسػػػػاء ،يكػػػػكف لػػػػذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة تأىيػػػػؿالف ،المسػػػػتيدفة

ة كمػػا يرافقيػػا مػػف معانػػاة كتعػػذيب ل المحػػرريف مػػف السػػجكف الػػذيف مػػركا بتجربػػة االعتقػػاؿ المريػػر سػػر كلأل
سػػػمبية عمػػػى النػػػكاحي النفسػػػية كالجسػػػدية كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية  ثػػػاران آكالتػػػي تتػػػرؾ  ،نفسػػػي كجسػػػدم

حي الحيػػاة المحػػرر عمػػى التكيػػؼ فػػي جميػػع نػػكا األسػػيرمػػاـ قػػدرة أ حيػػث تشػػكؿ عائقػػان  ،المحػػرر لألسػػير
 خاصة الجكانب المينية.
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  :الميني تأىيلالمفيوم  1.1.1

 ( ثالثة معاني ىي:Sneffالميني يتضمف  حسب تحميؿ ) تأىيؿالف مفيـك إ

كيػدؿ ىػذا  ،لػى الحالػة السػابقةإرجاع التعكيضل كاإللى مفاىيـ مثؿلإالتعريفات الكاردة في المعاجـ تشير 
 ،وك لكظيفتػػػأتعطػػػؿ قػػػدرات التكيػػػؼ لعضػػػك  ،ك نفسػػػيةأك ذىنيػػػة أعاقػػػة جسػػػدية إكجػػػكد  عمػػػىالمصػػػطمح 
 ك لمكقؼ.أرد بالتالي مف االستجابة بصفة مرضية لحدث مانعة الف

 ىمية الكفاءة المينية.أف ىذا المفيـك يؤكد عمى إ ،كالمفيـك الثاني يتعمؽ بتيسير القدرة عمى العمؿ

لػػػى حػػػكاجز نفسػػػية إمػػػا المفيػػػـك الثالػػػث فينشػػػأ مػػػف كػػػكف العامػػػؿ غيػػػر المؤىػػػؿ يتعػػػرض فػػػي مجتمعػػػو أ
 ،ممػا يعطػؿ عمميػة االنػدماج )العنػزم ،ريف نحكه كاتجاىاتػو نحػك نفسػوختفرزىا اتجاىات ا  ،كاجتماعية

2006 :35.) 

نػػو مجمكعػػة طػػرؽ منيجيػػة أالمينػػي ب تأىيػػؿال 99/55عػػالف رقػػـ إكتعػػرؼ منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة تحػػت 
 ،ر)عبػػد النػػك  تػػدخؿ ضػػمنيا عمميػػات التكجيػػو كاالختيػػار كالتمكػػيف ،متكاصػػمة منتظمػػة كمينيػػة المحتػػكل

لػى إعػادة الفػرد العػاجز لمعمػؿ إنػو العمميػة التػي تيػدؼ أب يضان أالميني  تأىيؿالكيعرؼ  .(102: 2009
مكانيػػات ،المالئػػـ لحالتػػو تسػػاعده عمػػى تحسػػيف أحكالػػو  ،فػػي حػػدكد مػػا تبقػػى لػػو مػػف قػػدرات كمكاىػػب كا 

 (.19: 2003 ،)الشمرم المادية كالنفسية لمتحرر مف العكز كالشعكر بالنقص

نشػطة أنو عمميػة تحتػكم عمػى أب ،المحرريف لسر األ تأىيؿالميني في برنامج  يؿتأىاللذا تعرؼ الباحثة 
كتدريبػو  ،المحرر عمى االختيار الميني مػف خػالؿ التكجيػو المينػي األسيرلى مساعدة إكخدمات تيدؼ 

تمكنػػو مػػف المنافسػػة فػػي سػػكؽ العمػػؿ مػػف  ،الكتسػاب كتطػػكير ميػػارات كخبػػرات كقػػدرات فػػي مينػػة معينػة
 الميني. خالؿ التدريب

 ى المحررين سر الميني لأل تأىيلال 1.1.1

 ال  إ ،لػى العمػؿ كاالسػتمرارية فيػوإالعػكدة ىػك  ،الميني عمى حد سكاء تأىيؿالمف  األساسييعتبر اليدؼ 
 ،ك تػاريخ مينػيأأم لػـ يكػف لديػو مينػة معينػة  ،نو في بعض الحاالت قد يككف الفرد لـ يعمؿ مػف قبػؿأ

 المينػػي تأىيػػؿالفػػي نطػػاؽ  كلكػػف االنخػػراط فػػي العمػػؿ يبقػػى ممكنػػان  ،العمػػؿ لػػىإ كبالتػػالي ال يعػػكد حقػػان 
(Escorpizo & et.al, 2015). 
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 لسػػػر األلػػػى دمػػػج إ ساسػػان أييػػػدؼ  ،لسػػػر األ تأىيػػؿف برنػػػامج إالمحػػػرريف فػػػ لسػػر األ تأىيػػػؿكفيمػػا يخػػػص 
 ،تأىيػؿالميػة مف خػالؿ عم ال  إف يتحقؽ ذلؾ أكال يمكف  ،المحرريف في المجتمع في جميع نكاحي الحياة

ىميػػة فػػي ألمػػا لػػو مػػف  ،ل المحػػرريفسػػر المقػػدـ لأل تأىيػػؿالنػػكاع أىػػـ أحػػد أالمينػػي  تأىيػػؿالعتبػػر تكالتػػي 
 كعمى صعيد المجتمع بشكؿ عاـ. ،المحرر نفسو األسيريجابي عمى صعيد  حياة حداث التغيير اإلإ

 لسػػػر األ تأىيػػػؿة برنػػػامج ىػػػداؼ االسػػػتراتيجية فػػػي خطػػػمػػػف األ المحػػػرريف مينيػػػان  لسػػػر األ تأىيػػػؿكيعتبػػػر 
كالمتمثػػػؿ فػػػي تشػػػجيع كتكجيػػػو المسػػػتفيديف لبػػػرامج  ،(2011-2013) عػػػكاـلأل ،المحػػػرريف االسػػػتراتيجية

نشػػػطة كيتحقػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ مػػػف خػػػالؿ األ ،التػػػدريب المينػػػي حسػػػب احتياجػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ كتػػػدريبيـ
 (: 13: 2011،لسر األف )كزارة شؤك  الرئيسية التالية

 مة الخدمات لحاجة المستفيديف. كد مف مدل مالئأالت 
 .تحديد البرامج المناسبة الحتياجات سكؽ العمؿ 
 .تصميـ برامج التدريب الميني كفؽ احتياجات المؤسسات المشغمة 
 جكر لخريجي برامج التدريب الميني.دعـ األ 
 .متابعة برامج التدريب الميني 

 ى المحررينسر الميني لأل تأىيلالىمية أ  1.1.1

ائيمي يمػارس سػر فاالحتالؿ األ ،المحرريف الفمسطينييف لسر األتجربة قاسية عمى  ،االعتقاؿ تعتبر تجربة
مػػف تعػػذيب نفسػػي منػػذ لحظػػة االعتقػػاؿ ثػػـ مرحمػػة التحقيػػؽ، كمػػا يرافقيػػا  لسػػر األنػػكاع التنكيػػؿ بأشػػتى 

دارة السػػػجكف مػػػف قمػػػع بحػػػؽ إلػػػى مرحمػػػة السػػػجف، كمػػػا تمارسػػػو إ كصػػػكالن  ،األسػػػيركجسػػػدم يتعػػػرض لػػػو 
نسػاف التػي كفمتيػا ليػـ مكاثيػؽ حقػكؽ اإل حقػكقيـ أدنػىكحتػى مػف  ،بنػاءىػؿ كاألكحرماف مف األ ،لسر األ

طبػػي فػػي سػػجكف ىمػػاؿ النتيجػػة اإل لسػػر األؼ الصػػحية السػػيئة التػػي يمػػر بيػػا عػػدا عػػف الظػػرك  ،الدكليػػة
عمػػػاؿ التػػػي يػػػر قػػػادر عمػػػى العمػػػؿ فػػػي مختمػػػؼ األمػػػف السػػػجف غ األسػػػيرفيخػػػرج  ،ائيميسػػػر االحػػػتالؿ األ

كثر الفئات حاجة أطفاؿ )الذيف يعتقمكف كىـ دكف الثامنة عشرة( األ لسر األكتعتبر فئة  ،تتطمب مجيكد
مػكر تػنعكس عمػى نفسػية كؿ ىذه األ ،مؤىميف بحكـ صغر سنيـ صالن أفعند اعتقاليـ لـ يككنكا  ،تأىيؿلم

 تأىيػؿدخؿ مػف قبػؿ برنػامج ي التػالتي تستدع ،ثار النفسيةمف ا  عددان  كترافقو بعد تحرره مخمفةن  األسير
كتمكينػو مػف المنافسػة فػي سػكؽ العمػؿ لمحصػكؿ عمػى  ان المحرر ميني األسير تأىيؿل ،المحرريف لسر األ

 مينة تكفؿ لو العيش الكريـ.
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 : (78: 2007 ،)شيكاف كالمعتقميف لسر األثار النفسية  لالعتقاؿ عمى كمف ا 

 القمؽ الناتج عف تجربة االعتقاؿ. 
 الكأبة. 
 فصاح عف المشاعرمبالة  كالعزلة كعدـ اإلالال. 
 األسيرالمريرة لتجربة االعتقاؿ لدل  ثار النفسيةحالـ كىي مف ا التخيؿ كاأل.  
  تحصؿ ليـ مثؿ ىذه االضطرابات. لسر األمف  االضطرابات الذىانية: عدد قميؿ جدان 

لدل  سرناجمة عف األثار النفسية الجراىا حكؿ ا أدراسة  مف خالؿ( 2006 ،ىيف بكأكما تكصؿ )
 ،المحرريف يعانكف مف كرب ما بعد الصدمة لسر األف غالبية ألى إ ،المحرريف في غزة لسر األ

 لسر األبسبب حجـ الضغكط التي كاجييا  كذلؾ ،كصعكبة في االندماج االجتماعي ،كاالكتئاب
كالعزلة  ،ذيبكالتع سرتمثمت في فظاظة عممية األ كالتي ،ائيميةسر الفمسطينييف في السجكف األ

 كغمكض المصير. ،كنقص كسائؿ العالج ،كسكء التغذية ،االجتماعية

ية العظمى مػف المعتقمػيف الفمسػطينييف تتعػرض لمتعػذيب المػنظـ عمػى يػد سػمطات غمبف األأكمف الثابت 
ف المعتقمػػػػيف الفمسػػػػطينييف تعرضػػػػكا لمتعػػػػذيب % مػػػػ94-85 فألػػػػى إحيػػػػث تشػػػػير التقػػػػديرات  ،االحػػػػتالؿ
 (. 2000:3 ،)سمطاف ء التحقيؽثناأالمبرمج 

 لسػػػػػر األبحػػػػػؽ  نػػػػػكاع التنكيػػػػػؿ كالتعػػػػػذيب النفسػػػػػي كالجسػػػػػدمأائيمة شػػػػػتى سػػػػػر دارة السػػػػػجكف األإكتمػػػػػارس 
كتكسػػػػير  ،كاليػػػز العنيػػػػؼ ،سػػػػاليب التعػػػذيب الجسػػػػدم عمػػػػى سػػػبيؿ المثػػػػاؿ: الشػػػػبحأكمػػػػف  ،الفمسػػػطينييف

ك أكالتعػرض لمحػرارة الشػديدة  ،الشػرابكالحرماف مف النـك كالطعاـ ك  ،يالـ الجسدم المباشركاإل ،الضمكع
كقتمػو  األسػيرذالؿ إكاليػدؼ منػو  ،كيتمثؿ التعذيب النفسي فػي سياسػة العػزؿ االنفػرادم ،البركدة الشديدة

 (.49 : 2005،)محمد بشكؿ منظـ كمبرمج

 ،ف التعػذيب الجسػدم كالنفسػي لػـ يقتصػر عمػى فتػرة التحقيػؽ كانتػزاع االعترافػات فحسػبأكيؤكد فركانة ب
كتحطيـ شخصيتو كتغيير سمككو  ،كمعنكيان  نساف جسديان لى تدمير اإلإكييدؼ  ،لى ما بعد ذلؾإبؿ يمتد 

 (.2008 ،)فركانة كنمط تفكيره كحياتو

المحػػرريف الفمسػػطينييف  لسػػر األمػػف المعانػػاة لػػدل  عاليػػةن  ف ىنػػاؾ نسػػبان أالدراسػػات  مػػف خػػالؿفقػػد تبػػيف 
  :(340: 2010 ،تي )سرحافا تمثمت ب

 41.9 نفسيـ كمع المجتمع.أ% منيـ يجدكف صعكبة في التكيؼ مع 
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 44  %.يكاجيكف صعكبة كبيرة في العكدة لمحياة الطبيعية 
 20.يعانكف مشاكؿ جنسية % 
 29.يعانكف اضطراب شدة ما بعد الصدمة % 
 28.يعانكف القمؽ كاالكتئاب كالذىاف % 

كتزايػدىا نتيجػة  ،المحػرريف لسر األيحة مف اتساع حجـ شر  يضان أالمحرريف  لسر األ تأىيؿىمية أكتأتي 
طالمػػػا كجػػػد االحػػػتالؿ  ،كاالعتقػػػاؿ ظػػػاىرة فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني سػػػرفيعتبػػػر األ ،اسػػػتمرار االحػػػتالؿ

الؼ حالػة اعتقػاؿ آ( 805كثػر مػف )أف ىنػاؾ ألػى إ( 2014حيث تشير احصائيات العػاـ ) ،ائيميسر األ
 (.2014 ،زم لإلحصاء الفمسطيني( ) )الجياز المرك1967بحؽ الفمسطينييف منذ عاـ )

فغالبيػة المعتقمػيف  ،ف المجتمػع الفمسػطيني مجتمػع شػابألذا يجػب االىتمػاـ بػأفراد ىػذه الشػريحة خاصػة 
ف نسبة االعتقػاؿ إف ،كالمحرريف لسر األفحسب احصائيات ىيئة شؤكف  ،طفاؿ كالشبابىـ مف فئتي األ

% )ىيئػػة 78لػػى إلتصػػؿ ؛ 2014العػػاـ  كمػػا ارتفعػػت فػػي ،75%بمغػػت  2013مػػف الفئتػػيف فػػي العػػاـ 
ف الشػػػػػباب يشػػػػػكمكف طاقػػػػػة البنػػػػػاء كالعطػػػػػاء فػػػػػي الدكلػػػػػة أ(. كبمػػػػػا 2015 ،كالمحػػػػػرريف لسػػػػػر األشػػػػػؤكف 

فػػراد يعمػػؿ عمػػى دفػػع عجمػػة التنميػػة فػػي المجتمػػع ىػػؤالء األ تأىيػػؿفػػإف النجػػاح فػػي  ،الفمسػػطينية الكليػػدة
 سبة البطالة في المجتمػع الفمسػطيني لمسػنكاتف متكسط نأخاصة  ،كتقميؿ نسبة البطالة فيو ،الفمسطيني

ف أ(. كيؤكػد زكػي 57:  2015،( )الجياز المركػزم لإلحصػاء الفمسػطيني(24.1بمغ   2008-2014
عمػػػػػى منيػػػػػا بػػػػػيف البػػػػػالغيف فػػػػػي المجتمعػػػػػات بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ أمعػػػػػدالت البطالػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػراىقيف كالشػػػػػباب 

 (.22:  1998،)زكي

المينػػي يسػػاعد الفػػرد عمػػى  تأىيػػؿالف ،المحػػرر لألسػػيرالمينػػي  تأىيػػؿالىميػػة أبنػػاء عمػػى مػػا ذكػػر تتجمػػى 
 ،مكانيػاتإيسيـ في بنػاء كطنػو كفػؽ مػا يمتمػؾ مػف  ،كسعيدان  منتجان  بكصفو شخصان  ،دخكؿ سكؽ العمؿ

م سػػػػر صػػػػي كاألكيسػػػػيؿ عمميػػػػة التكيػػػػؼ الشخ ،المينػػػػي كالعمػػػػؿ يزيػػػػد مػػػػف تقػػػػدير الفػػػػرد لذاتػػػػو تأىيػػػػؿالف
 (.2005: 94 ،)محمد ـ كالحزفلس كاألأكيمغي الي ،كاالجتماعي

 التوجيو الميني  1.1

 مفيوم التوجيو الميني: 3.1.1

حيػػث أف التكجيػػو المينػػي يقػػكد إلػػى  ،المينػػي تأىيػػؿاليعتبػػر التكجيػػو المينػػي حجػػر األسػػاس فػػي عمميػػة 
كقػػػػػد اىػػػػػتـ العممػػػػػاء  ،كبالتػػػػػالي التػػػػػدريب المينػػػػػي كالمينػػػػػة المناسػػػػػبة لمفػػػػػرد ،االختيػػػػار المينػػػػػي المناسػػػػػب
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خصائييف بيذا الجانب، فبحثكا فيو كصاغكا مفاىيـ كنظريات كتعريفات متعددة، قد تبدك مختمفة في كاأل
 كفيما يمي بعض ىذه التعريفات: ،الصياغة، كلكنيا تحكم نفس المضمكف لماىية التكجيو الميني

فيؤىػؿ  ،الميػفالعممية التي تتـ بيا مساعدة الفرد عمػى أف يختػار مينتػو مػف  نويعرؼ التكجيو الميني بأ
كمسػػاعدتو عمػػى أف  ،كيكػػكف محػكر االىتمػػاـ فػػي ىػػذه العمميػػة ىػك الفػػرد نفسػػو ،ليػا كيػػدخميا كيرقػػى فييػػا

القرعػػاف، ) سػػميمان  تكيفػػان  باالختيػػار المكفػػؽ الػػذم يػػؤدم إلػػى تكيفػػو مينيػػان  ،يقػػرر بنفسػػو مسػػتقبمو المينػػي
 (  17 أ: -، 2009

 ،مميػػة مسػػاعدة الفػػرد عمػػى إنمػػاء كتقبػػؿ صػػكرة لذاتػػو( أف التكجيػػو المينػػي ىػػك عSuperسػػكبر ) كيػػرل 
ككػػػذلؾ مسػػػاعدتو عمػػػى أف يختبػػػر ىػػػذه الصػػػكرة فػػػي العػػػالـ  ،متكاممػػػة كمتالئمػػػة لػػػدكره فػػػي عػػػالـ العمػػػؿ

 ،كلمجتمعػو المنفعػة )عبػداليادم كالعػػزة ،كأف يحكليػا إلػى حقيقػة كاقعػػة بحيػث تكفػؿ لػو السػػعادة ،الػكاقعي
2014: (19. 

التكجيػػو المينػػي بأنػػو: فقػػد عرفػػت   ،ينػػي بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةلمتكجيػػو الم الجمعيػػة القكميػػة مػػاأ
. كبيػػذا لكالتقػػدـ فييػػا ،لتقػديـ المعمكمػػات كالخبػػرة التػي تتعمػػؽ باختيػػار المينػػة كاإلعػداد ليػػا كااللتحػػاؽ بيػا

ت المتعمقػػة ليقػػدـ لػػو المعمكمػػا ؛يصػػبح التكجيػػو المينػػي عمميػػة يقػػـك بيػػا المكجػػو المينػػي نحػػك المسترشػػد
عرفػت نفػس  ـ( (1930كفػي عػاـ ،كخبرتو فيما يتعمؽ باحتماؿ نجاحو في ىػذه الميػف ،بالميف المختمفة

كيعػػد نفسػػو ليػػا  ،الجمعيػػة مفيػػـك التكجيػػو المينػػي بأنػػو لعمميػػة مسػػاعدة الفػػرد عمػػى أف يختػػار مينػػة لػػو
 (. 2011:18 ،كيمتحؽ بيا كيتقدـ فييال )العزيزم

نػػول النشػػاطات التػػي أيػػؼ التكجيػػو المينػػي فػػي قػػانكف العمػػؿ الفمسػػطيني عمػػى كفػػي فمسػػطيف فقػػد كرد تعر 
تيػػدؼ إلػػى تكجيػػو األفػػراد لفػػرص العمػػؿ كالتػػدريب المتاحػػة التػػي تتناسػػب مػػع ميػػاراتيـ كميػػكليـ كقػػدراتيـ 

 ج(. : 2011،)العجكرم

بمسػػاعدة  نػػو عمميػػة يقػػـك بيػػا مرشػػد مينػػي،أب كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ فانػػو يمكػػف تعريػػؼ التكجيػػو المينػػي
كتعريفػػو بػػالميف المطركحػػة فػػي سػػكؽ العمػػؿ،  ،المحػػرر عمػػى استكشػػاؼ قدراتػػو كميكلػػو كرغباتػػو األسػػير

 كتكجييو الختيار المينة التي تالئمو، كتكفؿ لو العمؿ كالعيش بكرامة كسعادة.

 جذور التوجيو الميني: 1.1.1

( عمػػػى تقسػػػيـ المجتمػػػع إلػػػى فالطػػػكفأحيػػػث عمػػػؿ ) ،اىػػػتـ الفالسػػػفة القػػػدامى بمكضػػػكع اختيػػػار المينػػػة
كما  ،لغي أف تمتيفنو يقكؿ: لأم نكع مف الرجاؿ تريد أف تككف كأم مينة تبتإأما )سيشركف( ف ،طبقات



04 
 

حيػػث قػػاؿ لكػػؿ صػػناعة يركميػػا الصػػبي  ،( بيػػذا المكضػػكع القػػديـ الحػػديث(908اىػػتـ )ابػػف سػػينا( عػػاـ 
 ،كذكػاؤه كيختػار لػو مينػةل )القرعػاف فيجب عمػى المكجػو أف يعػرؼ قابميػة ذلػؾ الصػبي  ،غير ممكنة لو

 (.16أ:  -2009

الػػذم كػػاف  ،(Jebse Davis) ( عمػػى يػػد جػبس ديفػػس(1898كقػد ظيػػرت حركػة التكجيػػو المينػػي عػاـ 
فكػػاف يسػػاعد الطمبػػة عمػػى حػػؿ  ،( بكاليػػة متشػػيجاف األمريكيػػةDetroitبمدرسػػة ديتركيػػت ) يعمػػؿ مرشػػدان 

 (.11:  2010،)الشيدية مشاكميـ التعميمية كالمينية

( الػػذم ذكػػر فػػي 1908( عػػاـ )Parsonكمػػا كضػػعت أسػػس التكجيػػو المينػػي عمػػى يػػد فرانػػؾ بارسػػكنز)
كتػػتمخص  ،الخطػػكات السػػميمة التػػي يجػػب إتباعيػػا عنػػد اختيػػار مينػػة مػػف الميػػف ،كتابػػو لاختيػػار مينػػةل

راتػػػو حػػػدىما: دراسػػػة الفػػػرد كمعرفػػػة قدأاألسػػػس التػػػي كضػػػعيا) بارسػػػكنز( لمتكجيػػػو المينػػػي فػػػي مبػػػدأيف 
كما تتطمبو مػف  ،كاستعداداتو كميكلو. كا خر: مد الفرد بالمعمكمات الكافية عف الميف المختمفة كالحرؼ

 (.10:  2012،يختار منيا التي تالئمو )بالحمر قدرات كاستعدادات كميكؿ حتى

 (:2011 ،)الكمباني ساسية في اختيار المينة كىيؿ كتابو ذكر بارسكنز الركائز األكمف خال

  كميكلو. مكانيات الفرد كقدراتوإاسة در 
  ليو مف متطمبات كاستعدادات.إدراسة الميف المختمفة كما تحتاج 
 مة(.ئكضع الفرد المناسب في المينة المناسبة )المكا 

كانػدمجت الجمعيػة مػع  ،ـ( في أمريكيا )بكسػطف(1910تأسست الجمعية الكطنية لمتكجيو الميني عاـ )
 ـ((1952سسػػػػػػت الجمعيػػػػػػة األمريكيػػػػػػة لمتكجيػػػػػػو فػػػػػػي تمػػػػػػكز عػػػػػػاـ حيػػػػػػث تأ ،غيرىػػػػػػا مػػػػػػف المنظمػػػػػػات

 (.17أ:  - 2009،)القرعاف

 ،ف ىنػاؾ العديػد مػف الحمقػات كالنػدكات حػكؿ التكجيػو المينػيأفقػد تبػيف  ،أما فيما يتعمؽ بالكطف العربي
 شػػػرؼ عمييػػػا المركػػػز التربػػػكمأكمنيػػػا حمقػػػة حػػػكؿ التكجيػػػو التربػػػكم كالمينػػػي فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة، كالتػػػي 

(. كلكػف تبقػى 12:  2010،( )الشػيديةـ(1980كعقػدت فػي األردف عػاـ  ،لمبحكث كاإلنماء فػي بيػركت
الجيكد  المبذكلة في مجاؿ التكجيو الميني كتطبيقو متكاضعة في الكطف العربي مقارنة بالدكؿ المتقدمة 

 ،اؿ التطبيػؽك فػي مجػأخذت التكجيػو المينػي عمػى محمػؿ الجػد سػكاء فػي مجػاؿ البحػث كالدراسػة أالتي 
 ىمية في تنمية الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء.أكذلؾ لما لو مف 
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 أىمية التوجيو الميني 1.1.1

إذ يقضي  ،كتكافقو مع مينتو ،إف عممية التكجيو كاإلرشاد الميني أساسية في نمك الفرد كصحتو النفسية
نػو إف ؛ف لـ يكف اختيػاره مكفقػان إره. فمف يكمو كحياتو في مسار العمؿ الميني الذم اختا كبيران  الفرد جزءان 

فػػي مسػػار حياتػػو العمميػػة كالصػػحية كالشخصػػية كالنفسػػية  قػػد يكاجػػو بعػػض المشػػكالت التػػي تػػؤثر سػػمبان 
 .(23: 2011 ،كغيرىا مف الجكانب األخرل )العزيزم ،كاالجتماعية كاالقتصادية

نمائيا ليتكامؿ تفتحيا كيكفر التكجيو كاإلرشاد الميني الشركط المناسبة بغية اكتشاؼ الميك  ؿ كالقدرات كا 
كالناحيػػة األخػػرل فػػي  ،فػي اتجػػاه المينػػة المقصػػكدة. كمػػا أف التكجيػػو يػػكفر شػركط تكيػػؼ الفػػرد مػػع بيئتػػو

الػذم يسػتطيع مػف خاللػو أف  ،نو إذا لػـ يتػكافر لمفػرد التكجيػو المناسػب نحػك العمػؿأالتكجيو تتمخص في 
ىػػذا العمػػؿ مصػػدر قمػػؽ نفسػػي كسػػكء تكيػػؼ مػػع الػػذات كمػػع  كػػاف ،قػػؽ ذاتػػو أمػػاـ ذاتػػو كأمػػاـ المجتمػػعيح

 .19)أ: - 2009،)القرعاف كستككف لو آثاره السمبية عمى صحة الفرد النفسية ،المجتمع

كعمػى اكتشػاؼ  ،كتبػرز أىميػة التكجيػو بالنسػبة لمفػرد مػف خػالؿ مسػاعدتو عمػى تحقيػؽ تكامػؿ شخصػيتو
كتزكيػػده بالمعمكمػػات الصػػحيحة  ،صػػية كالعائميػػةاسػػتعداداتو المختمفػػة كسػػمات شخصػػيتو كظركفػػو الشخ

 ،كمػػػا تتطمبػػػو مػػػف قػػػدرات جسػػػمية كعقميػػػة كمعػػػارؼ كميػػػارات ،كالدقيقػػػة الخاصػػػة بػػػالميف كفػػػرص العمػػػؿ
عداده ك  ،كاختيار التخصصات المناسبة لو ،كتعريفو بمجاالت الدراسة كالتدريب كمسػاعدتو  ،و لياتأىيمكا 

باعتبػػار العمػػؿ ضػػركرم لكػػؿ إنسػػاف سػػكاء كػػاف  ،ي تعترضػػوكتجػػاكز العقبػػات التػػ ،عمػػى التكيػػؼ لمعمػػؿ
عػػػػػػػدادىـ لمميػػػػػػػف المناسػػػػػػػبة ،بشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػدمات أك إنتػػػػػػػاج  ممػػػػػػػا يتطمػػػػػػػب اختيػػػػػػػار األفػػػػػػػراد لمسػػػػػػػتقبميـ كا 

 (. 2001:154،)القاسـ

كىػذا يقػكد إلػى  ،فالتكجيو الميني يساعد الفرد عمى اختيار المينة المناسبة كالتكيؼ معيا كاالبتداع فييػا
 .مما ينعكس في سمككو االجتماعي فيصبح أكثر انضباطان  ،كيحقؽ الفرد ذاتو ،عمىإنتاجية أ

 : (35أ :  - 2009 ،القرعاف) كتتجمى أىمية التكجيو الميني عمى صعيد المجتمع بما يمي

  يحد مف بعض المشاكؿ االجتماعية كالبطالة مثالن. 
  (.بحاجتو مف العامميف أم يمد المجتمع)يحد مف نقص في األيدم العاممة في بعض الميف 
 .يضع الشخص المناسب في المكاف المناسب 
 .يؤثر عمى الناحية االقتصادية لمبمد 
 كيفيػػد فػػي  ،يسػػاعد فػػي االسػػتفادة مػػف اإلمكانػػات االقتصػػادية فػػي البمػػد لصػػالح الفػػرد كالجماعػػة

 الرخاء العاـ.
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  المينػػػي لمػػػذيف ال يػػػؤدم إلػػػى المحافظػػػة عمػػػى أمػػػكاؿ الػػػدكؿ كعػػػدـ ىػػػدرىا نتيجػػػة تكػػػرار اإلعػػػداد
 يستقركف في أعماليـ .

ف التكجيػػو المينػػي ال يقػػؿ أىميػػة عػػف عمميػػة التػػدريب إفػػ ،المحػػرريف مينيػػان  لسػػر األ تأىيػػؿكفيمػػا يخػػص 
كالتػػي ىػي ىػػدؼ  ،المينػي تأىيػػؿالقػػكد إلػى نجػػاح عمميػة يف نجػػاح عمميػة التكجيػػو المينػي إبػؿ  ،المينػي

 .يفالمحرر  لسر األ تأىيؿاؼ برنامج أساسي مف أىد

 أىداف التوجيو الميني  1.1.1

كمػػدل حاجػػة  ،يقػػـك التكجيػػو المينػػي عمػػى تعريػػؼ األفػػراد بمػػا ىػػك متػػكافر فػػي البيئػػة مػػف كظػػائؼ كميػػف
عػف  فضػالن  ،كالمميػزات كااليجابيػات الماديػة كاالجتماعيػة لكػؿ منيػا ،المجتمع ليذه التخصصات كالميف

ثػػـ متابعػػة مػػدل تكيفػػػو  ،لقدراتػػو كميكلػػو كرغباتػػػومسػػاعدتو فػػي اتخػػاذ القػػرار السػػػميـ لمتخصػػص المالئػػـ 
 (.13:  2010،كسعادتو كرضاه عف مينتو )الشيدية ،الميني

فػػػراد فػػػي حػػػؿ المشػػػاكؿ التػػػي تتعمػػػؽ لػػػى مسػػػاعدة األإتيػػػدؼ  ،كيعتبػػػر التكجيػػػو المينػػػي عمميػػػة مسػػػتمرة
الخصػػائص ار خػػذ بعػػيف االعتبػػمػػف خػػالؿ األ ،كيقػػدـ ليػػـ فػػرص التنميػػة الشخصػػية ،بالخيػػارات المينيػػة

 ،UNESCO) ىػدافيـ كػذلؾأكاىتمامػاتيـ الشخصػية ك  ،ككػذلؾ الفػرص المتاحػة ليػـ ،فرادالشخصية لأل
2002.) 

كالػذم يمكػف تعريفػو  ،لى مساعدة الفرد عمى االختيػار المينػيإفعممية التكجيو الميني تيدؼ بشكؿ عاـ 
 :1998 ،حمدم كابػك طالػب) المستقبؿ نو قياـ الفرد باتخاذ قرار حكؿ المينة التي يريد العمؿ بيا فيأب

476.) 

 (: 20: 2014،نيا تتمثؿ بما يمي )عبد اليادم كالعزةإما أىداؼ التكجيو الميني التفصيمية فأ

 كتقبميػا  ،مساعدة الفرد عمػى التعػرؼ عمػى ذاتػو كتكػكيف صػكرة كاقعيػة كمكضػكعية كدقيقػة عنيػا
 .يا مف قدرات كميكؿ كاتجاىات كقيـبما في

 التي تتكفر في المحػيط  ،رد عمى التعرؼ عمى عالـ الميف كالبيئات المينية المختمفةمساعدة الف
كجميػػع  ،كمتطمبػػات ىػػذه الميػػف مػػف تعمػػيـ كتػػدريب كالميػػارات التػػي تتطمبيػػا ،الػػذم يعػػيش فيػػو

 كتقاعد كعكائد عمؿ كبعثات كغيرىا. ةالفرص المتكفرة فييا مف ترقي
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  تمكنػو مػف اختيػار المينػة التػي تحقػؽ لػو أفضػؿ تكافػؽ مساعدة الفرد عمى اتخاذ قرارات مناسػبة
بشكؿ يضمف لو الشعكر بالرضا كالسعادة  ،كبيف عالـ العمؿ مف جية ثانية ،بيف ذاتو مف جية

 كالكفاية.
 .مساعدة الفرد عمى تنمية اتجاىات كقيـ ايجابية عف عالـ الميف كالعمؿ اليدكم 
  فػػة التػػي تقػػػـك بتقػػديـ التعمػػػيـ كالتػػدريب المينػػػي بالمعاىػػد كالمؤسسػػػات المختم إحاطػػة الفػػرد عممػػػان

ككػػذلؾ شػػركط االلتحػػاؽ بيػػذه المعاىػػد كمػػدة الدراسػػة  ،االلتحػػاؽ بالكظػػائؼ المختمفػػةلمػػراغبيف ب
 فييا.

 فكثيػر مػف األفػراد يكاجيػكف مشػكالت  ،م كالمدرسػي كالمينػيسر مساعدة األفراد عمى التكيؼ األ
 ك التدريب.عند التحاقيـ بالعمؿ أك متابعة الدراسة أ

 (.12:  2012 ،تييئة الفرص المساعدة في اكتساب الخبرات حكؿ الميف )بالحمر 
 .استنباط الصفات كالخكاص الالزمة لنجاح األفراد في حياتيـ العممية 
  النظػػػر بعػػػيف االعتبػػػار إلػػػى اسػػػتغالؿ كقػػػت الفػػػراغ فػػػي كػػػؿ نشػػػاط يعػػػكد عمػػػى الفػػػرد كالمجتمػػػع

 لكقت العمؿ الفعمي. كاعتبار ىذا الكقت مكمالن  ،بالفائدة

بعػد  ،ف التكجيو الميني ييدؼ إلى مساعدة األفراد عمى الػدخكؿ إلػى عػالـ العمػؿأكما يضيؼ القرعاف ب
 ،(36أ:   2009-،كبعد دراسة احتياجات سكؽ العمؿ كمتطمباتو )القرعاف ،استطالعيـ لمختمؼ الميف

لػػػى التػػػدريب المينػػػي إمينػػػي السػػػميـ يقػػػكد فاالختيػػػار ال ،لكقػػػكع الفػػػرد ضػػػحية الفشػػػؿ المينػػػي كذلػػػؾ تفاديػػػان 
 ف العمؿ كالسعادة كالنجاح لمفرد.كبالتالي الحصكؿ عمى المينة المناسبة التي تضم ،المناسب لمفرد

كعػػػػدـ شػػػػعكره بػػػػاألمف أك  ،ف فشػػػػؿ الفػػػػرد فػػػػي مينتػػػػو يػػػػؤدم إلػػػػى شػػػػعكره بػػػػالنقص كبالفشػػػػؿ كاإلحبػػػػاطإ
كيجعمػػػو   ،ا يػػػؤدم إلػػػى انخفػػػاض ركحػػػو المعنكيػػػةممػػػ ،كشػػػعكره بػػػالقمؽ كاالضػػػطراب كالتػػػكتر ،االسػػػتقرار

 (.19:  2004،)العيسكمجتماعية فتسكء عالقاتو اال ؛يضيؽ بالناس كبالمجتمع

عػػػاله، أالمحػػػرريف مػػػع األىػػػداؼ المػػػذككرة  لسػػػر األ تأىيػػػؿىػػػداؼ التكجيػػػو المينػػػي فػػػي برنػػػامج كتمتقػػػي أ
سػػػمبية عميػػػو مسػػػببة لػػػو المشػػػاكؿ  اران كالتػػػي تتػػػرؾ آثػػػ ،المحػػػرر قػػػد مػػػر بتجربػػػة االعتقػػػاؿ المريػػػرة األسػػػيرف

المحرر مػف  األسيركييدؼ التكجيو الميني في البرنامج إلى تمكيف  ،االجتماعية، كالنفسية كاالقتصادية
 ؛كتكجيييػػا التكجيػػو السػػميـ ،مػػف خػػالؿ استكشػػاؼ قدراتػػو كميكلػػو كنقػػاط القػػكة لديػػو ،تقػػدير كتحقيػػؽ ذاتػػو

كسػػػيتخذىا مينػػػة حياتػػػو التػػػي سػػػتكفؿ لػػػو العػػػيش  ،عمييػػػا دريبان الختيػػػار المينػػػة المناسػػػبة التػػػي سػػػيتمقى تػػػ
 الكريـ. 
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 نظريات التوجيو الميني 1.1.1

تيػػدؼ نظريػػات التكجيػػو المينػػي إلػػى تفسػػير العكامػػؿ النفسػػية كالجسػػمية كالبيئيػػة كالمعرفيػػة كاالجتماعيػػة 
 ،)عبد اليادم كالعزة لمينيةكمعرفة آثرىا عمى الفرد عند اتخاذ قراراتو ا ،كاالقتصادية كغيرىا مف عكامؿ

ك االختيار الميني في بدايػة الخمسػينات كالتػي أ(. حيث ظيرت نظريات في النمك الميني 43 2014:
 (.45: 2011 ،في حركة التكجيو الميني )العزيزم أسيمت بشكؿ كبير جدان 

 ىي: صناؼ ك ألى ثالثة إكقد صنؼ العمماء كاألخصائيكف النفسيكف كالمينيكف ىذه النظريات 

 كمػػػػػػف أىػػػػػػـ عممػػػػػػاء الػػػػػػنفس الػػػػػػذيف اىتمػػػػػػكا بيػػػػػػذه النظريػػػػػػة دكنالػػػػػػد  :نظريػػػػػػات مفيػػػػػػـك الػػػػػػذات
حيػث اعتبػر ىػؤالء أف سػمكؾ الفػرد لػػيس  ،(Ginsburg( كجينزبػرج )Donald Superسػكبر)

ـ  عػػف نفسػػو كأفكػػاره التػػي ي  لمحاكلػػة الفػػرد تحقيػػؽ مػػا يتصػػكره  إال انعكاسػػان   ،)القرعػػاف بيػػا ذاتػػو قػػك 
 (.54أ:  -2009

 كتستند ىذه النظريات إلى أساس االرتباط بيف خبرات الشخص في طفكلتو نظريات الشخصية :
باعتبار  ،كبيف عكامؿ الشخصية المؤثرة في اختياره الميني ،المبكرة كاتجاىاتو كميكلو كقدراتو
ف نجاحو في العمؿ أك  ،لككنو يرل فييا إمكانية إشباع حاجاتو ؛أف الفرد يختار كظيفتو كمينتو

 Anne) مف ركاد تمؾ النظرياتك اندماجو بو يعبر بالتدريج عف خصائص شخصيتو ك 
Rowe) (كHolland180) : 2001،( )القاسـ. 

 :يػػرل أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه أف التمسػػؾ القػػكم بمجمكعػػة  النظريػػة االجتماعيػػة لالختيػػار المينػػي
اذ القػػػرار كاختيػػػار الػػػذم يقػػػع فيػػػو الفػػػرد فػػػي اتخػػػ ،مػػػف األىػػػداؼ المينيػػػة أك التربكيػػػة أك الصػػػراع

تشمؿ البنية االجتماعية لمفػرد كالتػي تمثػؿ السػياؽ الػذم  ،تنتج عف ظركؼ كضعيةالتي المينة 
 (.62أ: 2009 - ،)القرعاف كنظاـ معتقداتو كمنياج حياتو ،يناقش فيو كؿ شخص

    Donald Super).)نظرية دونالد سوبر 3.1.1.1

باسػتخداـ  ،ا بنيكيكرؾ عمى تحديد نظرية لألنمػاط المينيػةعمؿ دكنالد سكبر كزمالؤه في جامعة ككلكمبي
. كأكػد سػػكبر أف التكجيػػو المينػي يعنػػي أكثػػر ـ((1953كذلػؾ فػػي عػػاـ  ،اختبػارات الميػػكؿ كاالسػػتعدادات

 ،كينبغي تنمية ىذه السمة لتصػبح أكثػر مالئمػة فػي المسػتقبؿ ،مف مجرد لياقة سمة معينة لمينة محددة
 (. 192: 2001،)القاسـ مينية عند الفرد في المستكيات العمرية المختمفةكأكد تطكر االىتمامات ال

ف تكػكف ىػذه أك  ،نماء كتقبؿ صػكرتو لذاتػوإيقكؿ سكبر أف ىدؼ اإلرشاد الميني ىك مساعدة الفرد عمى 
خذ سكبر بعيف االعتبار سعادة الفرد بغض النظػر أكقد  ،الصكرة متكاممة كمالئمة لدكره في عالـ العمؿ
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: 2014 ،)عبػد اليػادم كالعػزة ربػط ذلػؾ بالمنفعػة العامػة لممجتمػعك  ،ة أك نكع اإلنتػاج أك العمػؿعف كمي
52.) 

إطػػار نظريػػة سػػكبر  كمػػا أفنػػو عمميػػة تطكريػػة كليسػػت آنيػػة، أك  ،كتؤكػػد نظريتػػو عمػػى النمػػك المينػػي لمفػػرد
 (:42ب:  – 2009،مبني عمى ثالثة مجاالت )القرعاف

 ف الفرد يعكس اىتماماتو عف طريؽ كصؼ ذاتو كتقييـ فكرتو أبالتي تقكؿ  :نظرية مفيكـ الذات
 عف ذاتو.

 التػػي تؤكػػد أف الفػػرد يمػػر بعػػدة مراحػػؿ: مػػف مرحمػػة النمػػك التػػي تبػػدأ مػػف  :نظريػػة النمػػك النفسػػي
 سنة. 65نحدار( أم بعد سف أؿ الكالدة إلى مراحؿ أخرل تنتيي بمرحمة األفكؿ )اإل

 األفػػراد يختمفػػكف بالسػػمات كالتػػي تتمثػػؿ فػػي االىتمامػػات  التػػي تؤكػػد أف :نظريػػة الفػػركؽ الفرديػػة
  .كالقدرات كالتي تتناسب مع بعض الميف كال تتناسب مع أخرل

: 2001 ،كتتضمف نظرية دكنالد سكبر في االختيار لممينة العديد مػف المؤشػرات كالتػي أكجزىػا )القاسػـ
 يأتي: بما( 193

 ت الشخصية كالقدرات كاالستعدادات كالميكؿ.يختمؼ األفراد في النكاحي النفسية مف حيث سما 
 في ضكء ما لديو مف سمات كقدرات كاستعدادات  ،ف كؿ فرد يصمح لمعمؿ في عدد مف الميفإ

 كتتعدد النكاحي التي يمكف أف يكفؽ فييا الفرد. ،كاتجاىات
  أم أف كػػػؿ  ،مػػػف السػػػمات كالقػػػدرات كاالسػػػتعدادات كالميػػػكؿ محػػػددان  تتطمػػػب كػػػؿ مينػػػة نمكذجػػػان

 مكعة مف الكظائؼ تتطمب مجمكعة مف االستعدادات.مج
 ف اختيار مينة معينة كالتكيؼ ليا عممية مستمرة كيتغير التفضيؿ الميني كالكفاية المينيػة مػع إ

 تغير الخبرة كالزمف.
 كحػػات كا مػػاؿ تمػػر عمميػػة اختيػػار المينػػة فػػي سمسػػمة مػػف مراحػػؿ الحيػػاة التػػي تتغيػػر فييػػا الطم

 .كالتكقعات المينية

( أف عمميػة النمػك كاالختيػار المينػي حسػب نظريػة 2014: 47 ،د ذكػر كػؿ مػف )عبػد اليػادم كالعػزةكقػ
 كىذه المراحؿ ىي: ،سماىا كاجبات النمك المينيتمر بخمس مراحؿ  ،سكبر

 مرحمة البمكرة(Crystalition Stage)   كفػي ىػذه المرحمػة يقػـك  سػنة:  18-14كتمتد مف عمر
كيػتـ فييػا تحديػد أىدافػو  ،كمػا يطػكر مفيػـك الػذات المينػي ،ؿ المناسبالفرد بتككيف أفكار عف العم

 .كما يتـ التخطيط لمينتو المفضمة ،المينية مف خالؿ الكعي بقدراتو كميكلو كقيمو
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  مرحمػة التحديػد كالتخصػصSpecification Stage) كينتقػؿ فييػا   سػنة: 21-18( كتمتػد مػف
كيتخػػذ  ،إلػى الخيػار المينػي الخػاص المحػدد ،المحػدد الفػرد مػف الخيػار المينػي العػاـ المؤقػت كغيػػر
 الخطكات الضركرية لتنفيذ كتحقيؽ ىذا القرار.

  مرحمة التنفيذImplementation Stace) كفييا يتـ االنتياء   سنة: 24-21( كتمتد مف عمر
ينية كتنفيذ القرارات الم ،مف التعميـ كالتدريب الالزميف لممينة كالدخكؿ في مجاؿ العمؿ الميني

 المتخذة.
 ( مرحمة الثبات كاالستقرار(Stabilization  كمف خصائص ىذه   سنة: 35-25كتمتد مف عمر

كفي ىذه  ،كاستعماؿ الفرد لمكاىبو إلثبات صحة كمالئمة القرار الميني ،المرحمة الثبات في العمؿ
 المرحمة قد يغير الفرد في مستكاه الميني دكف تغيير المينة.

 ـ كالنمك )االستمرار كالتقد (Consolidation سنة فما فكؽ: كفييا يتكطد الفرد في  30كتمتد مف
كيشعر الفرد في ىذه  ،مف خالؿ إتقاف ميارات العمؿ التي يكتسبيا نتيجة تقدمو فيو ،مينتو

 المرحمة باألمف كالراحة النفسية.   

كىي  ،دد مف المتغيراتف سكبر أف النضج الميني لمفرد مرتبط بعبي   ،كمف خالؿ دراساتو كأبحاثو
كالعكامؿ المينية كالتي تعني درجة  ،العكامؿ البيكلكجية كاالجتماعية كالعكامؿ البيئية كتحصيؿ المراىقيف

 االتفاؽ بيف ا ماؿ كالتكقعات .

نو عندما يتناسب مفيكـ الذات الشخصي مع مفيكـ الذات أكجد سكبر  كمف العكامؿ الميمة أيضان  
ف يككنكا أفضؿ بأعماليـ. أما األفراد الذيف لدييـ كجيات نظر غير متبمكرة عف أليميؿ الناس  ،الميني
)عبد  يجابي كمنظـإفي اختيار مينتيـ مف األفراد الذيف لدييـ مفيكـ  أكبرف لدييـ صعكبة إف ،أنفسيـ

 (.50: 2014 ،اليادم كالعزة

 كمف أىـ المبادئ في نظرية سكبر ما يمي:

ف ميمة األجيزة التعميمية  إكعمى ذلؾ ف ،مف خالؿ مراحؿ الحياة المختمفة النمك الميني يمكف تكجييو
 لتحقيؽ أقصى أداء يمكف أف يصؿ إليو. ،كالتربكية كاإلرشادية ىي حسف تكجيو الفرد

حتى يتمكف مف  ،تستيدؼ تحسيف مفيكـ الذات عند الفرد ،ف اإلرشاد الميني عمميةأكضح أكما 
 (.18: 2012 ،) بالحمر فرصتحقيؽ النجاح في العديد مف ال

 



31 
 

 : Ginsburg)نظرية جينزبرج ) 1.1.1.1

كىػػػي  ،تمثػػػؿ حركػػػة متبادلػػػة بػػػيف مجمػػػكعتيف مػػػف العكامػػػؿ ،ف عمميػػػة االختيػػػار المينػػػيأرأل جينزبػػػرج بػػػ
كبيف العكامػؿ الخارجيػة التػي تتمثػؿ فػي مطالػب  ،السمات المحددة لمفرد كالقدرات كاالستعدادات كالميكؿ

ف أم اختيػػػػار مينػػػػي يػػػػتـ نتيجػػػػة تػػػػأثير ىػػػػاتيف أك  ،ةسػػػػر االجتماعيػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع كاألالبيئػػػػة كالضػػػػغكط 
ف االختيػار المينػي عمميػة مسػتمرة طيمػة إ(. كمف كجية نظره فػ190:  2001،)القاسـ المجمكعتيف معان 

كيسػتطيع أف يػكائـ بػيف رغباتػو  ،مختمفػة طيمػة حياتػو نػو يسػتطيع أف يختػار مينػان أبمعنػى  ،حياة اإلنساف
 (.19:  2012،)بالحمر الفرص المينية المتاحة لومكانياتو كبيف عالـ الميف ك ا  شخصية ك ال

 (: 2010:17 ،كقد قسـ جينزبرج النمك الميني إلى ثالث مراحؿ )الشيدية

 كتتميػػػػز باالختيػػػػار  ،مرحمػػػػة التخيػػػػؿ أك الخيػػػػاؿ: كىػػػػي تمتػػػػد حتػػػػى الحاديػػػػة عشػػػػرة مػػػػف العمػػػػر
 العشكائي.

  مرحمػة االختيػػار المبػدئيTentative Choice كتمتػػد مػف سػػف الحاديػػة عشػرة حتػػى السػػابعة :
فيػك  ،كرغبتػو فػي دراسػتيا كتحميميػا ،كتتميػز باالستكشػاؼ كبازديػاد إحسػاس الفػرد بذاتػو ،عشرة 

 ال يحدد بصكرة قاطعة المينة التي يختارىا. 
 مرحمة االختيار الكاقعيRealistic Choice :  كىي المرحمة  ،سنة 22كتمتد حتى سف

كقد  ،كشعكره بالرضا كالسعادة في العمؿكتظير بنجاح الفرد  ،خيرة في مسيرة النمك المينياأل
 ال يصؿ بعض األفراد إلى ىذه المرحمة.

 :Anne Rowe)ن رو )آنظرية  1.1.1.1

فيما يتعمؽ باستخداميا لنظرية الطاقة النفسية التي   ،ف رك( في نظريتيا  لبجاردنر ميرفيلآتأثرت )
كما تأثرت بنظرية لماسمكل في  ،كطريؽ تتدفؽ مف خاللو طاقة األطفاؿ نحك العمؿ ،ألىؿيقكـ بيا ا

المينة التي في عممية اختيار الفرد  ان ية تمعب دكر سر كرأت أف البيئة األ ،الحاجات كالعكامؿ الكراثية
 (. 41: 2011،)الشرفا تناسب رغباتو كميكلو

البد أف يكػكف عنػده  ،كيتعامؿ مع األفراد يككف اجتماعيان  فأك يييأ أل ألذا فيي ترل أف الطفؿ الذم ينش
أمػػا األشػػخاص الػػذيف يييئػػكف عمػػى نحػػك غيػػر اجتمػػاعي فيػػـ أصػػحاب ميػػكؿ ميكانيكيػػة  ،قػػدرات لفظيػػة

تتػػكفر فييػػا السػػالمة كاالحتػػراـ  ،ف رك( أف الطفػػؿ الػػذم ينشػػأ مػػف خػػالؿ تربيػػة عاطفيػػةآكتػػرل ) ،عمميػػة
مثػؿ الطػب  ،يميؿ إلى ميف يكجد بيا قدر كبير مف التعامػؿ مػع النػاسف ىذا الطفؿ سإف ،كتقدير الذات

ف الطفػؿ الػذم ينشػأ مػف خػالؿ أك  ،كالخدمات النفسية كاالجتماعية كالمحاماة كأعماؿ الخدمات اإلنسػانية
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 سػػػيميؿ نحػػػك ميػػػف تتطمػػػب البعػػػد عػػػف النػػػاس كالعزلػػػة، الػػػرفض كالحرمػػػاف كاإلىمػػػاؿ كالبػػػركد العػػػاطفي
 .12): 2007 ،)المسعكدم

 ،ف رك( تكصيات مفتكحة تساعد المرشد عند تقديمو الخدمة اإلرشادية المينية )القرعافآكقد قدمت )
 :(37أ:  -2009

 االختيار الميني يتكقؼ عمى الصفات الشخصية التي ككنيا الفرد خالؿ طفكلتو المبكرة. 
 تػي عاشػيا كؼ الكيتحقػؽ ذلػؾ بػالرجكع لتعػرؼ الظػر  ،ف الفرد يختار المينة التي تشبع حاجاتوإ

 .الفرد في مرحمة الطفكلة
  ك فػي تحديػد الشػعكر بالحرمػاف أ كبيػران  درجة شعكر الفرد في أسمكب الرعاية لمكالػديف يمعػب دكران

 .اإلشباع لحاجات الفرد المختمفة
  شػػػعكرية كتتكقػػػؼ قػػػكة ىػػػذه الػػػدكافع عمػػػى درجػػػة التػػػي تػػػأخر إشػػػباعيا تصػػػبح دكافػػػع الالحاجػػػات

 أك عدمو.إحساس الفرد باإلشباع 
  إف شػػػػػدة الحاجػػػػػات الالشػػػػػعكرية تتحػػػػػدد بكقػػػػػع ىػػػػػذه الحاجػػػػػات عمػػػػػى تصػػػػػنيؼ ماسػػػػػمك اليرمػػػػػي

 لمحاجات.

 (:Hollandنظرية ىوالند ) 1.1.1.1

 ،تعتبر نظرية جكف ىكالند مف النظريات التي انتيجت االتجاه الشخصي في نظريات النمك الميني
لسمات الشخصية كأثرىا في عممية اتخاذ ( لأف ىذا االتجاه يركز عمى اـ1993حيث أشار لطفي )

حيث تعتبر عممية اتخاذ القرار الميني نتاج لتفاعؿ العامؿ الكراثي مع العكامؿ الثقافية  ،القرار الميني
 (.54 :2011 ،)العزيزم كالشخصية كخبرات الطفكلة المبكرةل

 مجمكعة مف األفكار كىيف نظريتو تتككف مف أب ،كيرل ىكالند في كتابو سيككلكجية االختيار الميني
 (:58أ:  - 2009،)القرعاف

 صؼ األشخاص عمى أساس مقدار شبييـ لنمط أك أكثر مف أنماط ك يمكف  ويفترض ىكالند أن
كمما كاف أكثر شبيا لذلؾ  ،نو كمما كاف التشابو الشخصي لنمط معيف كبيران أالشخصية، ذلؾ 

 افؽ لذلؾ النمط مف جية ثانية.النمط الشخصي في سماتو الشخصية مف جية، كالسمكؾ المر 
 ف البيئات التي يعيش فييا الفرد يمكف أف تكصؼ أك تميز عمى أساس مقدار شبيو بكاحدة أك إ

 .ر مف األنماط أك النماذج البيئيةأكث
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  ف المزاكجة بيف األشخاص كالبيئات يؤدم إلى عدد مف النتائج التي يمكف أف نتكقعيا إف ،كأخيران
، ىذه النتائج تتضمف االختيار المينيك  ،ط الشخصية كالنماذج كالبيئةأنما كنفيميا مف خالؿ

ثبات الشخصية كاألداء اإلبداعي أك الخالؽ، ك  ،نجازالتحصيؿ كاإلك االستقرار الميني، ك 
 القابمية لمتأثير.ك 

إمكانيػة تصػنيؼ شخصػية األفػراد إلػى سػتة أنػكاع  ،كقد كضع ىكالند أربعػة مبػادئ لمسػمكؾ المينػي كىػي
مكانيػػػة تصػػػنيؼ البيئػػػات إلػػػى ذات األنمػػػاط -ةإقداميػػػ -اجتماعيػػػة-فنيػػػة -تفحصػػػية -يػػةلكاقع تقميديػػػةل، كا 

حػػػداث اتسػػػاؽ مػػػف جانػػػب كػػػؿ فػػػرد، فػػػالفرد يعمػػػؿ عمػػػى إالسػػػابقة، ككجػػػكد ضػػػغكط مػػػف التنظػػػيـ بيػػػدؼ 
االلتحػػػاؽ بالعمػػػؿ الػػػذم يتفػػػؽ مػػػع قدراتػػػو كنمػػػط شخصػػػيتو، كالتنظػػػيـ يقػػػـك باختيػػػار األفػػػراد بنػػػاء عمػػػى 

تػػػػأثر بيػػػػذا التفاعػػػػؿ بػػػػيف نمػػػػط الشخصػػػػية يعػػػػة مػػػػف اإلجػػػػراءات ، كالمبػػػػدأ األخيػػػػر ىػػػػك أف الفػػػػرد مجمك 
 (.41: 2011 ،كخصائص بيئة العمؿ )الشرفا

 الػػػذم ،اختبػػػار الميػػػكؿ لالبحػػػث عػػػف الػػػذاتل ىكالنػػػد  عػػػد  أفقػػػد  ،كالسػػػتخداـ نظريتػػػو فػػػي التكجيػػػو المينػػػي
لػى البيئػات السػت التػي إكىي المصنفة  ،ليياإميؿ يستخدـ لمعرفة ميكؿ ككفاءات الطالب كالميف التي ي

 . 21):2010 ،)الشيدية ذكرت في نظريتو

  النظرية االجتماعية لالختيار الميني 1.1.1.1

كتعتمد ىذه   ،ـ((1975سنة  (Mitchell, kurmbolz and Gellat) تـ كضع ىذه النظرية مف قبؿ
فػي مجػرل حياتػو  ىامػان  تمعػب دكران  ،قػدرة الفػردالنظرية عمى أساس أف ىناؾ العديػد مػف العناصػر خػارج 

 (.70:  2014،)عبد اليادم كالعزة بما في ذلؾ قراراتو كاختياراتو التربكية كالمينية ،كميا

كتركػز النظريػة عمػى ثالثػة عكامػؿ  ،ظريات فػي النمػك كاالختيػار المينػيحدث النأكتعد ىذه النظرية مف 
 :( 2005:479 ،الحديدم) يساسية تؤثر في اختيار الفرد لممينة كىأ

 نظمػػػة االقتصػػػادية المحيطػػػة لػػػى األإضػػػافة إ ،ماعيػػػة كالػػػنظـ السػػػائدة فػػػي المجتمػػػعالبيئػػػة االجت
 بالفرد.

 .البيئة الثقافية كالخمفية التربكية كالمستكل التعميمي لمفرد 
 خر.كقد يختمؼ ذلؾ مف مجتمع   ،الجنس 
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 ،قػؿ بكثيػر ممػا يعتقػد الفػػردأاختيػاره المينػي ىػي كيعتقػد أصػحاب ىػذا االتجػاه أف درجػة حريػة الفػرد فػي 
ف تكقعػػات الفػػرد الذاتيػػة ليسػػت مسػػتقمة عػػف تكقعػػات المجتمػػع منػػو. كالمجتمػػع بػػدكره يفتػػرض أف يقػػدـ أك 

 (. 61أ: -  2009،مينية معينة ترتبط بالطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا األفراد )القرعاف فرصان 

بتحديػد الظػركؼ الشخصػية كالبيئيػة  ،تعزيز عممية اتخػاذ القػرار المينػيلى تقكية ك إكتيدؼ ىذه النظرية 
 (.21:  2010،التي شكمت ذلؾ القرار )الشيدية

ف االتجػػػاه االجتمػػػاعي ىػػػك أ( ىػػػذه النظريػػػة بػػػ71: 2014 ،كقػػػد لخػػػص كػػػؿ مػػػف )عبػػػد اليػػػادم كالعػػػزة 
كمػا  ،كعالقػة الطفػؿ بكالديػوكلػيس خبػرات الطفكلػة  ،المسؤكؿ عف اختيار الفرد لمينة ما كاالستمرار بيػا

كال مفيـك الذات كسعي الفرد كراء تحقيؽ صكرتو عف نفسو في عالـ العمػؿ كمػا يػرل  ،ف رك مثالآترل 
كال طبيعة نمط الشخصية كما يرل ىكالند أك غيػر ذلػؾ مػف العكامػؿ التػي تناكلتيػا نظريػات عمػـ  ،سكبر

نما تمعب العكامؿ االجتماعية ،النفس في ىذا المجاؿ  .ىـكاأل كبرية كاالقتصادية الدكر األكالثقاف كا 

كيمكف القكؿ أف برنامج تأىيؿ األسػرل المحػرريف يميػؿ فػي عمميػة التكجيػو المينػي إلػى اعتمػاد النظريػة 
فػالنطـ االقتصػادية السػائدة كمػا تػكفره مػف فػرص عمػؿ تمعػب دكران ميمػا فػي طػرح البرنػامج  ،االجتماعية

حيػػث أف عمميػػة  ،لجػػنس يحػػدد الػػدكرات المتاحػػة سػػكاء لمػػذكر اك األنثػػىكمػػا اف نػػكع ا ،لمػػدكرات المينيػػة
اتخػػاذ القػػرار المينػػي لألسػػرل المحػػرريف فػػي البرنػػامج تػػتـ بنػػاء عمػػى معرفػػة الظػػركؼ الشخصػػية كالبيئيػػة 

 لألسير المحرر المستفيد مف خدمة التأىيؿ الميني.

 لتدريب المينيا 1.1

 مفيوم التدريب الميني: 3.1.1

لمكصػكؿ إلػى المسػتكل المطمػكب بكفػاءة كفاعميػة،  ؛ميني عممية مخططة منظمة مركػزةالتدريب ال
آخذة بعيف االعتبار التغيرات في أىداؼ التدريب مف مجػرد تمقػيف  ،قؿ كمفةأقصر كقت ك أأم في 

لممعػػػارؼ كتعمػػػيـ لمميػػػارات إلػػػى تربيػػػة المتػػػدرب، عمػػػى األسػػػمكب الصػػػحيح فػػػي التفكيػػػر كاالبتكػػػار 
: 2009 ،كيؤديو بكفاءة عالية مع استيعاب التطكرات الحديثة )الحػداد عممو جيدان  ليفيـ ؛كالتجديد

11.) 

كالتػػدريب المينػػي كمػػا يعرفػػو العيسػػكم: نػػكع مػػف التعمػػيـ كاكتسػػاب الميػػارات كالخبػػرات كالمعػػارؼ 
 (. 32: 2004 ،المختمفة بمينة معينة )العيسكم
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ـ مػػف خالليػػا حصػػكؿ الفػػرد عمػػى ميػػارات أمػا جػػابر فيػػذكر أف التػػدريب المينػػي: عمميػػة منظمػػة يػػت
بيػدؼ إحػداث تغييػر مطمػكب فػي  ،ك تطػكير مػا لديػو منيػاأ ،كمعمكمات كاتجاىات محددة كجديػدة

ضػػػمف إطػػػار عمػػػؿ متكامػػػؿ أك مجمكعػػػة مػػػف  ،سػػػمككو كأدائػػػو لتمكينػػػو مػػػف القيػػػاـ بميػػػاـ محػػػددة
 (.21: 2001 ،األعماؿ كبدرجة محددة مف اإلتقاف )جابر

نػػو أـ( عمػػى 1992( لمػػؤتمر العمػػؿ الػػدكلي )(57التػػدريب المينػػي فػػي التكصػػية كقػػد كرد تعريػػؼ 
سػػكاء قػػدـ  ،ك المينيػػةأيمكػػف مػػف خاللػػو اكتسػػاب أك تطػػكير المعػػارؼ التقنيػػة  ،أم شػػكؿ لمتػػدريب

 التدريب في المدارس أك في أماكف العمؿ.

أف  ،ربيػػػةلكذكػػػر مصػػػطفى فػػػي كتابػػػول مخرجػػػات التػػػدريب المينػػػي كسػػػكؽ العمػػػؿ فػػػي األقطػػػار الع
لمداللػػة عمػػى اإلعػػداد المينػػي المكجػػو  ،منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة تسػػتخدـ مصػػطمح التػػدريب المينػػي

كىػػك غيػػر مػػرتبط بمرحمػػة تعميميػػة محػػددة أك بفئػػة  ،إلعػػداد العمالػػة فػػي مسػػتكيات العمػػؿ األساسػػية
 (.31: 2001 ،كاحدة مستيدفة  مف المجتمع ) مصطفى

 ،الخاصػػة بالتػػدريب المينػػي بمػػا يمػػي: لإعػػداد األفػػراد مينيػػان  كمػػا عرفػػو المػػؤتمر العربػػي فػػي دكرتػػو
كسػػػػػػػابيـ ميػػػػػػػارات جديػػػػػػػدة  ،كتػػػػػػػدريبيـ عمػػػػػػػى ميػػػػػػػف معينػػػػػػػة بقصػػػػػػػد رفػػػػػػػع مسػػػػػػػتكل إنتاجيػػػػػػػاتيـ كا 

 (.  8: 2010،)السرحاني

المحػرر  لألسػيرـ قػد  التػي ت   ،جميػع األنشػطة كالبػرامج يمثػؿ التػدريب المينػي فإفكفي ىذه الدراسة 
كتعزيػػػز قدراتػػػو المينيػػػة  ،إلكسػػػابو ميػػػارات كخبػػػرات حػػػكؿ مينػػػة محػػػددة ؛فػػػي مراكػػػز متخصصػػػة

 كتمكينو مف اتقاف ىذه المينة لدخكؿ سكؽ العمؿ.

 نبذة عن تاريخ التدريب الميني 1.1.1

حيػث لػـ يبػرز  ،حدث أنكاع التعمػيـأمف  ،يعتبر التدريب الميني كالتعميـ التقني في شكمو النظامي
. لكف كؿ الػدالئؿ إال بعد انطالؽ الثكرة الصناعية ،ما ىك عميو ا فبالشكؿ الذم يمكف مقارنتو ب

ف نطمػؽ عميػو الغيػر أالػذم يمكػف  ،مػف التػدريب ف جؿ الحضارات القديمة عرفػت أشػكاالن أتكحي ب
 (.4: 2009 ،نظامي أك الغير مييكؿ ) التكمي

فػي مجػاالت  ،لميػة الثانيػةكقد ازداد اىتماـ الدكؿ بعممية اإلعداد كالتدريب الميني منذ الحرب العا
فػرد لػذلؾ الكثيػر مػف المراكػز كالمعاىػد أحيػث  ،الشؤكف العسكرية كالمؤسسات الصناعية كالتجارية
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كذلػػؾ بتكػػكيف عػػادات  ،بيػػدؼ تنميػػة العػػامميف كرفػػع كفػػايتيـ اإلنتاجيػػة ،كالمؤسسػػات المتخصصػػة
 (.203:  2001،ـ)القاس فكرية كعممية مناسبة كاكتساب ميارات كمعارؼ كاتجاىات جديدة

سػػبعينات القػػرف  منػػذ كفيمػػا يخػػص الػػكطف العربػػي فقػػد بػػدأ تطػػكير أنظمػػة اإلعػػداد المينػػي كالتقنػػي
بيػػدؼ  ،مػػف حيػػث السياسػػات كاألىػػداؼ كالييكميػػة كالبػػرامج كاألنمػػاط كالمسػػتكياتكذلػػؾ ، العشػػريف

اتيػػػػػا لتصػػػػػبح أكثػػػػػر مكاكبػػػػػة الحتياجػػػػػات ميػػػػػاديف العمػػػػػؿ كالتنميػػػػػة كمتطمب  ؛تحسػػػػػيف مخرجاتيػػػػػا
 (.28:  2001،)مصطفى

العمػؿ عمػى ترتيػب أكضػاع قطػاع التعمػيـ كالتػدريب المينػي كالتقنػي فػػي  أفقػد بػد ،أمػا فػي فمسػطيف
حيػث  ،بعد مجيء السمطة الكطنيػة الفمسػطينية إلػى األراضػي المحتمػة ،الضفة الغربية كقطاع غزة

مثػػؿ كزارة  ،يةعممػػت السػػمطة عمػػى تشػػكيؿ مجمػػس استشػػارم مػػف مجمكعػػة مػػف المؤسسػػات الرسػػم
تػػػـ إعػػػداد ك  ،ككزارة العمػػػؿ كممثمػػػيف عػػػف الجامعػػػات كالمؤسسػػػات الدكليػػػة ،التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي

 (.22:  2011،)العجكرم اإلستراتيجية الكطنية لمتعميـ كالتدريب الميني كالتقني

 عناصر التدريب الميني وفق منحى النظم 1.1.1

كجػػػذكره ىػػػي التػػػي حػػػددت الخصػػػائص لممكقػػػؼ  ،اشػػػتقت نظريػػػة الػػػنظـ مػػػف عمػػػـ الػػػنفس السػػػمككي
كالترابط بيف جميع  ،مف حيث النظرة الشمكلية لممكضكع ،التدريبي القائـ عمى أساس منحى النظـ

أثناء عممية التدريب  ،بدقة مع االىتماـ بالتغذية الراجعة ،كحصر االحتياجات التدريبية ،العناصر
 (. 2002:45 ،)الطعاني

كمػا يميػز  ،ب الميني كنظاـ فيك عممية منظمة ليا مدخالتيا كمخرجاتيػاكعند الحديث عف التدري
 كمػدربان  متػدربان  ،نو نظاـ محكره كمكضع اىتمامو كالفاعؿ فيو بشكؿ أساسي اإلنسػافأالتدريب ىك 

كقػد ذكػر جػابر عناصػر التػدريب المينػي كنظػاـ كػاألتي  (24: 2009 ،)الحداد كمقكمان  كمخططان 
 :( 21: 2001،)جابر

 المخرجات العمميات خالتالمد
  :قسميف يالمكارد البشرية كى* 
 األفراد المنكم تدريبيـ. 1
 المدربيف . 2
المػػكارد غيػػر البشػػرية )تسػػييالت * 

كأبنيػػػػػػة تمػػػػػػـز لتشػػػػػػغيؿ  ،كتجييػػػػػػزات

مجمػػػػػػؿ األنشػػػػػػطة كالفعاليػػػػػػات التدريبيػػػػػػة 
يػػػػػػا كالتقكيميػػػػػػة التػػػػػػي تكظػػػػػػؼ مػػػػػػف خالل

كالتػي يػتـ  ،ية كغير البشػريةالمكارد البشر 
كسػػػػػػابيـ  مػػػػػػف خالليػػػػػػا تػػػػػػدريب األفػػػػػػراد كا 
الخبػػرات التػػي مػػف شػػانيا أف تمكػػنيـ مػػف 

قد تـ تػدريبيـ األفراد الذيف 
ضػػمف الظػػركؼ كالمعػػايير 

 المحددة.
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دارة النظاـ التدريبي(  أداء الميػػػػاـ المتعمقػػػػة بعمػػػػؿ مػػػػا أك ترفػػػػع  كا 
مػػػػػػػف مسػػػػػػػتكل أدائيػػػػػػػـ ككفػػػػػػػاءتيـ  كفػػػػػػػؽ 
معػػػػػػػػػايير كاعتبػػػػػػػػػارات فنيػػػػػػػػػة كاقتصػػػػػػػػػادية 
كاجتماعيػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل الفػػػػػػػػػردم 

 كالمؤسسي كالكطني.
 

( أف الدكؿ المتقدمة ربطت عممية التػدريب المينػي بالحاجػات 124: 2003 ،كقد أكرد )العاني كآخركف
ليظير مصطمح التدريب الميني المنتج كالذم يعني االستثمار األمثؿ لممكارد  ،الفعمية كمتطمبات السكؽ

إلعػداد أنمػاط فنيػة  ،سمع كالخدمات بما يؤدم إلى زيادة كفاءة بػرامج التػدريبإلنتاج ال ؛المادية كالبشرية
بدكف الحاجة إلى التدريب الذم يسبؽ مزاكلة  ،ذات ميارات تقنية تستطيع مزاكلة المينة في حقؿ العمؿ

ة كيحقػؽ تطػػكير ميػارات المػػدربيف كالتجييػػزات التػي تمثػػؿ كسػػيم ،كيعػػزز المػكارد الماليػػة لمتمكيػػؿ ،المينػة
 كالتي يمثؿ المدربكف كالمتدربكف قكة العمؿ فييا. ،لمتدريب كاإلنتاج

كيبيف مصطفى أف منظكمة التدريب الميني تتككف مف سمسمة مف الخطكات كاإلجراءات مرتبة بتسمسػؿ 
بحيػػث تؤسػػس كػػؿ خطػػكة لمػػا يمييػػا بشػػكؿ يػػؤدم إلػػى زيػػادة ارتباطيػػو بػػرامج التػػدريب المينػػي  ،منطقػػي

 (:50 2001: ،)مصطفى كىذه الخطكات ىي ،ؿبمتطمبات سكؽ العم

 .دراسة اإلستراتيجية الكطنية لتنمية المكارد البشرية .1
 .دراسة القطاعات كالمجاالت المينية كأكلكياتيا .2
 .دراسة الفئات المستيدفة .3
 .تحديد االحتياجات التدريبية الكمية كالنكعية .4
 صياغة األىداؼ التدريبية. .5
 .يةإعداد المناىج كالمكاد التعميم .6
 .اختيار النمط األنسب لإلعداد .7
 .يـتأىيماختيار المدربيف ك  .8
  .تكفير التسييالت التدريبية .9

 .اختيار المتدربيف .10
 .تنفيذ البرنامج التدريبي .11
 .التقكيـ الداخمي .12
 .خارجيالقكيـ التالتخريج كالمتابعة كالتشغيؿ ك  .13
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ية عمى مستكل المنظكمة، كذىب )التكمي( إلى أف ىناؾ عكامؿ رئيسية مؤثرة  في العممية التدريب
 :2009: 14) ،حصرىا في النقاط التالية )التكمي

 .منظكمة لمتدريب الميني تمتمؾ مقكمات النجاح 
 .نظاـ معمكمات حكؿ سكؽ العمؿ 
 .شراكة فاعمة بيف منظكمة التدريب الميني كمؤسسات اإلنتاج 
 .االنسجاـ مع المكاصفات العالمية كاالقتراب منيا 

 ريب الميني:ىمية التدأ 1.1.1

يمي  ىميتو بماأكتتمثؿ  ،لتنمية عمى مستكل الفرد كالمجتمعلتحقيؽ ا يعتبر التدريب الميني ميمان 
 (:32:  2011،)حمس

 الباحثيف عنو تنمية كتكفير فرص عمؿ لمعاطميف ك يساىـ التدريب الميني في دفع عجمة ال
 بما يتناسب كاحتياجات سكؽ العمؿ.

 ىداؼ التنمكية في مجاؿ العمؿ.ضافية لتحقيؽ األإيمة عطائيـ قا  عداد المتدربيف ك إ 
 عطػاء برنػامج عممػي إمػف خػالؿ  ،يعتبر التدريب الميني كسيمة ىامة لمتحكؿ نحك العمػؿ

 كمتكامؿ يساىـ في خمؽ عمالة متكاممة كمدربة.
 حػػػػالؿ التػػػػدريجي لمعمالػػػػة الكطنيػػػػة محػػػػؿ العمالػػػػة ساسػػػػية لسياسػػػػة اإلتقػػػػديـ الخطػػػػكات األ

 الكافدة.
 لػى إكالتي تجد صعكبة في الدخكؿ  ،المالئـ لمعديد مف الفئات غير المؤىمة تأىيؿاليـ تقد

ممػف لػـ يكممػكا  ،سكؽ العمؿ كالنساء كاالشخاص ذكم الحتياجات الخاصة كفئة الشػباب
 المحرريف مف السجكف كغيرىـ مف فئات المجتمع. لسر األك  ،كاديميتعميميـ األ

 أنواع برامج التدريب الميني 1.1.1

  بػػرامج التربيػػة المينيػػة: كىػػي البػػرامج المكجيػػة لمطمبػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي كالتػػي
كال تيػدؼ ىػذه البػرامج إلػى  ،تيدؼ إلى إكسابيـ ميارات مينيػة عامػة تمػزميـ فػي حيػاتيـ

 إعداد الطمبة لمزاكلة مينة محددة.
 حمػة التعمػيـ الثػانكم كىي البرامج المنظمة كالمكجيػة لمطمبػة فػي مر  ميني:برامج اإلعداد ال

 كتتراكح مدتيا مف سنة إلى ثالث سنكات. ،بيدؼ إعدادىـ لمزاكلة مينة محددة
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  بػػػػرامج رفػػػػع الكفػػػػاءة: كىػػػػي البػػػػرامج المكجيػػػػة لمعمػػػػاؿ كالمينيػػػػيف الػػػػذيف يمارسػػػػكف العمػػػػؿ
كيرغبكف في رفع كفاءتيـ كتحسيف مستكل أدائيـ ألعماليـ. كيعتمػد محتػكل ىػذه البػرامج 

 ،لعناصر التدريبية التي تشكؿ حاجات تدريبية لػدل الفئػة المسػتيدفة )جػابركمدتيا عمى ا
2001: 29.) 

 أىداف التدريب الميني 1.1.1

 ،كمسػتمزمات ،كمكانػان  ،زمانػان  ،ينبغػي أف يخطػط ليػا ،إف العممية التدريبية عممية مقصكدة كىادفة 
 (.38: 2001 ،بمكجب أىداؼ كاضحة كمحددة )الزبيدم كالعبيدم

التػػدريب المينػػي بشػػكؿ عػػاـ إلػػى إحػػداث التنميػػة عمػػى مسػػتكل الفػػرد مػػف خاللػػو إكسػػابو  كييػػدؼ
حيػػث أف  ،كبالضػػركرة يػػنعكس ىػػذا اليػػدؼ عمػػى مسػػتكل المجتمػػع ،ميػػارات المتيػػاف مينػػة معينػػة

 الفرد جزء مف ىذا المجتمع، كتتمثؿ أىداؼ التدريب الميني في كال الجانبيف بما يمي:

 (:16:  1992،)المصري لميني عمى مستوى الفردأىداف التدريب ا 3.1.1.1

 .إعداد العماؿ المينييف كالميرة في شتى المجاالت المينية 
  اكتسػػاب األفػػراد المفػػاىيـ كالمعمكمػػات كالميػػارات العمميػػة كالتطبيقيػػة ذات العالقػػة بالعمػػؿ

 أم الربط بيف النظرية كالتطبيؽ كبيف العمؿ كالعمـ. ،الذم يتـ أعداىـ لممارستو
 الصحيحة المتعمقة بممارسة العمؿ كتساب األفراد العادات السمككيةا. 
  تنميػػة االتجاىػػات كالقػػيـ السػػميمة لػػدل األفػػراد مػػف حيػػث احتػػراـ العمػػؿ كتحمػػؿ المسػػؤكلية

 كاإلبداع الفردم كالعمؿ مف خالؿ فريؽ.
 ط تنميػػػة قػػػدرات األفػػػراد كتحقيػػػؽ طاقػػػاتيـ كتييئػػػتيـ لالنػػػدماج كالمشػػػاركة الفعالػػػة فػػػي محػػػي

 العمؿ الذم سيصبحكف أعضاء منتجيف فيو.

 :(29:  2001،)جابر ف التدريب الميني ييدؼ إلىأكما كيضيؼ جابر 

  رفػػػع المسػػػتكل المينػػػي لممينيػػػيف كالحػػػرفييف العػػػامميف فػػػي القطاعػػػات المختمفػػػة مػػػف خػػػالؿ
 .يـ ألعماليـتكفير التدريب المستمر لرفع كفاءتيـ كتحسيف مستكل أدائ

 فػراد الػذيف تتػكافر لػدييـ القػدرات المناسػبة السػتكماؿ متطمبػات االلتحػاؽ إتاحة الفرصة لأل
 بمؤسسات التعميـ العالي.
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 أىداف التدريب الميني عمى مستوى المجتمع 1.1.1.1

: 2015)أبك شػنب،  ييدؼ التدريب الميني الى تنمية المجتمع كدفع عجمة التنمية فيو مف خالؿ
5): 

  ي تسػاىـ المؤىمة القادرة كالمكتسبة لمميػارات كالمعػارؼ كالتػتزكيد المجتمع بالقكل العاممة
 التحتية. ىفي تطكير كصيانة البن

 تبادؿ القكل العاممة المؤىمة مع سكؽ العمؿ في الدكؿ المجاكرة. 
 األفراد لمحصكؿ عمى فرص عمؿ كبالتالي مساىمتو في تخفيض نسبة البطالة. تأىيؿ 
 تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية. 
  مكاكبة التطكرات العممية كالتكنكلكجية الحديثة كمراقبة تأثيرىا عمى القطاعات االقتصادية

 (.16: 2005 ،)ماس المختمفة كالسعي إلى التعامؿ مع تأثيرىا عمى سكؽ العمؿ

المسػػاىمة فػػػي تحقيػػؽ التكافػػػؽ كالمكاءمػػة بػػػيف  ،كيػػذكر المصػػرم أف مػػػف أىػػداؼ التػػػدريب المينػػي
كبػػػػيف الحاجػػػػات القائمػػػػة كالمتكقعػػػػة لمجػػػػاالت العمػػػػؿ مػػػػف التخصصػػػػات  ،نػػػػيبػػػػرامج اإلعػػػػداد المي

 (.92: 2003 ،كالمستكيات المينية المختمفة )المصرم

 (37 :2004 ،)العيسكم مبادئ التدريب التنموي 1.1.1

 كيتكقػػؼ مقػػداره عمػػى طبيعػػة الميػػارة المػػراد تعمميػػا ،التكػػرار: يسػػاعد عمػػى تعمػػـ أداء أم عمػػؿ، 
فػػالتكرار المػػكزع أفضػػؿ مػػف  ،كعمػػى الطػػرؽ المسػػتخدمة فػػي التػػدريب ،عمـكعمػػى شخصػػية المػػت

 التكرار المركز في عممية التدريب.
  اإلرشاد كالتكجيو نحك العمؿ األفضؿ: حيث أف إرشاد المتعمـ إلى الطرؽ الصػكاب فيػو اقتصػاد

 مـ.ساعده عمى حسف التعيبأخطائو كبتقدمو  ف إحاطة المتعمـ عممان إككذلؾ  ،لكقتو كجيده
 حيػث يسػاعد التعزيػز  ،المكافأة أك التعزيز: أم استثارة المتعمـ كتشجيعو نتيجة لجيكده الناجحػة

 كما يحفزه عمى تعديؿ سمككو. ،استمرار رغبة المتعمـ في التدريبعمى 
 كالتعميـ يعني تطبيؽ الخبرات السابقة عمى  ،التميز كالتعميـ: أم التمييز بيف األنشطة المختمفة

 ة مشابية.مكاقؼ جديد
 كذلؾ مف خالؿ ممارستيا ثـ بياف خطئيا كعػدـ تقػديـ أم ةالكؼ أك االنطفاء لمعادات الخاطئ :

 مكافأة عمى أدائيا.
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  :الػػػى  ف التػػػدريب يسػػػير مػػػف العػػػاـ الكمػػػي المػػػبيـإالطريقػػػة الكميػػػة كالطريقػػػة الجزئيػػػة فػػػي الػػػتعمـ
ثػـ يتػدرج إلػى التفاصػيؿ  فالتػدريب يبػدأ بشػكؿ عػاـ كتقريبػي ،الخاص المفصػؿ الكاضػح الجزئػي

 الدقيقة.
  الثػػػكاب كالعقػػػاب كػػػدكافع عمػػػى الػػػتعمـ: كتعتبػػػر التعزيػػػزات اإليجابيػػػة كالمػػػديح كالثنػػػاء كالمكافػػػآت

  .كجعمو أكثر نجاحان  ،كالحكافز اإليجابية  أفضؿ مف العقاب في إثارة العامؿ
 تنمية القدرة عمى التعمـ.  
 يجابيػة لممػتعمـ أكثػر ثباتػان قائـ عمى الجيػكد الذاتيػة اإلمـ الالتعمـ عف طريؽ العمؿ:  كيعتبر التع 

 .يجابيإال يقـك فيو المتعمـ بدكر مف التعمـ الذم 
  يػداف معػيف عمػى ثػر التػدريب: كيعنػي إمكانيػة تطبيػؽ الخبػرات التػي اكتسػبيا الفػرد فػي مأانتقاؿ

 .مياديف أخرل جديدة
 رؾ الفػػرد نحػػك القيػػاـ بالجيػػد المطمػػكب أىميػػة الػػدكافع كالحمػػاس لمػػتعمـ: إف الػػدافع ىػػك الػػذم يحػػ

  .لمتعميـ
 .استخداـ ا الت في التعمـ 

 أساليب التدريب الميني 1.1.1

 ،كيمعػػب اليػػدؼ مػػف التػػدريب كنػػكع المينػػة كدافعيػػة المتػػدربيف ،تتعػػدد كتختمػػؼ أسػػاليب التػػدريب المينػػي
 مي:كمف ىذه األساليب ما ي ،في تحديد األسمكب األنسب لمتدريب كبيران  دكران 

 :كمػػف أىػػـ مزاياىػػا أف مػػف  ،يعتبػػر أسػػمكب المحاضػػرة مػػف أكثػػر األسػػاليب اسػػتخدامان  المحاضػػرة
الممكػػػف تكصػػػيؿ كػػػـ كبيػػػر مػػػف المعمكمػػػات فػػػي كقػػػت قصػػػير كتكػػػكف فعالػػػة عنػػػدما يكػػػكف عػػػدد 

 (.13: 2009 ،)الحداد المتدربيف قميؿ

ر التربكيػة فػي التػدريب كفػي فيك يعتبر أسمكب المحاضػرة مػف األسػاليب غيػ ،لكف العيسكم لو رأم آخر
أفضػؿ مػف مجػرد  ،ب بتمخػيص مكضػكع مػا بأسػمكبو الخػاصكيرل أف مجرد تكميؼ الطالػ ،التعميـ عامة
 (. 2004:41 ،لمحاضرات األستاذ )العيسكم كمتقبالن  ككنو سمبيان 

 :كيقػػـك المػػدرب بخمػػؽ تفاعػػؿ بػػيف األفػػراد بقصػػد الكشػػؼ عػػف ا راء كاألفكػػار  المناقشػػة المكجيػػة
 .جكانب مكضكع ييـ أعضاء المجمكعة في

  ككػي  ،ك قػراءات معينػةأالتماريف التدريبية: حيػث يقػكـ المػدرب بتكميػؼ المتػدربيف بإعػداد بحػث
 بد مف كجكد دافعية لدل المتدرب. ينجح ىذا األسمكب ال
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  الزيارات الميدانية: كىػي جكلػة ىادفػة لمكػاف خػارج مكػاف التػدريب كتيػدؼ إلتاحػة الفرصػة أمػاـ
 (.14 : 2011،)العجكرم دربيف لممشاىدة الفعمية كالمباشرةالمت

 لعػػدة مشػػاكؿ  حيػػث يقػػدـ لممتػػدربيف حالػػة مػػف كاقػػع الحيػػاة العمميػػة كتعػػد نمكذجػػان  :دراسػػة الحالػػة
 كيقكمكف بتحميميا.

  تمثيؿ األدكار: أك السيككدراما كتقكـ عمػى تمثيػؿ بعػض الحػكادث كاألدكار اليامػة الكاقعيػة التػي
ثارة االنتباه. تخذ أساسان ت    لممناقشة كا 

  قكافػػػؿ التػػػدريب المتنقمػػػة: كىػػػك أسػػػمكب حػػػديث حيػػػث تجيػػػز القافمػػػة بسػػػيارة كعػػػدد مػػػف المػػػدربيف
عمػػػػى يػػػػد  متػػػػنقالن  ميػػػػدانيان  كتتعيػػػػد ىػػػػذه القكافػػػػؿ تػػػػدريبان  ،كبعػػػػض الكسػػػػائؿ كالمعػػػػدات التدريبيػػػػة

 .(215:  2001،)القاسـ مجمكعات متخصصة تمارس تدريب العامميف لمدة قصيرة جدان 
 كالتي تقـك عمى  ،التدريب العممي: يعتمد ىذا األسمكب عمى طريقة التعمـ عف طريؽ االكتشاؼ

عنػػدما يكػػكف عمػػى المتػػدرب أف يكتشػػؼ كيستكضػػح  ،أسػػاس أف أكثػػر الطػػرؽ فاعميػػة فػػي الػػتعمـ
 (.14: 2009 ،)الحداد بنفسو

 معايير تقييم برامج التدريب الميني 1.1.1

ف أتكجد معػايير معينػة البػد  ،جموأب الميني اليدؼ الذم صممت ككضعت مف كي تحقؽ برامج التدري
ينية عمػى دارة العامػة لمتػدريب المينػي التابعػة لػكزارة العمػؿ الفمسػطإلكقػد عممػت ا ،تتكفر في ىذه البرامج

 :( 2014،تي )كزارة العمؿ الفسطينيةصياغة ىذه المعايير كا 

 نارة كالمساحة كمالئمتيا لمتدريب.ئة الفيزيائية كتشمؿ التيكية كاإلالبي 
 كحسػػف السػػير  ،كفايػػة الكػػادر البشػػرم فػػي مركػػز التػػدريب كارتبػػاط المػػؤىالت كالخبػػرات بػػالميف

 .كالسمكؾ
 نكاعيػػػا ككمياتيػػػا كمكاصػػػفاتيا كحاالتيػػػا كمػػػدل مالئمتيػػػا أجيػػػزة كمعػػػدات التػػػدريب مػػػف حيػػػث أ

 لمتدريب.
  التدريب.السالمة كالصحة المينية مف حيث تكفرىا في مكقع 
  نشطة كالتماريف كالتقييـ.ىا كاكتماؿ عناصرىا كالتخطيط كاألالخطة التدريبية مف حيث تكفر 
 بعادىػا النظريػة أتقييـ مخرجات التدريب كالطرؽ كالكسػائؿ المتبعػة لتحديػد مسػتكيات المتػدربيف ب

 .كالعممية
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 المحررين ىسر األ تأىيلالتدريب الميني في برنامج  1.1..3

رر بالمعرفػة كالميػارات المح األسيرالمحرريف يعني تزكيد  لسر األ تأىيؿميني حسب برنامج التدريب ال
كمراكػػز  ،كمعاىػػد التػػدريب الفنيػػة ،مػػا يػػتـ فػػي مراكػػز التػػدريب المينػػي كغالبػػان  ،نجػػاز عمػػؿ مػػاالالزمػػة إل

 (. 113: 2005،)محمد التممذة الصناعية

مػػف  ،كالمحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿي يقػػدميا برنػػامج كتعتبػػر خدمػػة التػػدريب المينػػي مػػف أىػػـ الخػػدمات التػػ
نيػا الخدمػة التػي تحقػؽ فمسػفة البرنػامج كسياسػتو أأك مف حيػث  ،الخدمات أكبرحيث أنيا تشكؿ أكسع ك 

مػف خػالؿ تسػجيمو بمينػة أك ميػارة تمكنػو مػف  ،المحػرر كدمجػو فػي المجتمػع األسػير تأىيػؿاليادفة إلى 
كتبػػرز أىميػػة خدمػػة  ،جتمػػع كعنصػػر فعػػاؿ فػػي عمميػػة التنميػػةخػػذ دكره فػػي المأاالعتمػػاد عمػػى الػػذات ك 

المتعمقػػة باالسػػتخداـ كالتطػػكرات االقتصػػادية  ،التػػدريب المينػػي مػػف خػػالؿ التغيػػرات الديناميكيػػة المسػػتمرة
إضػػافة لمحاجػػة الماسػػة لممػػؤىميف فػػي المجػػاالت  ،لسػػر األلمتعامػػؿ مػػع التكنكلكجيػػا الحديثػػة مػػف قبػػؿ فئػػة 

 (.35: 2008 ،الفمسطيني )أبك دياؾالمينية في المجتمع 

ىػػداؼ أيقػػدـ البرنػػامج عػػدة حػػكافز لممنتفعػػيف مػػف خدمػػة التػػدريب المينػػي كذلػػؾ لممسػػاعدة فػػي تحقيػػؽ ك 
 يمي:  كتتمثؿ ىذه الحكافز بما ،البرنامج

 ي(سر )الدعم األ توفير مبمغ بدل المواصالت لمممتدربين  1.1..3.3

كتبمػػغ قيمػػة  ،ريب المينػػي )باسػػتثناء دكرات السػػياقة(يقػػدـ البرنػػامج ىػػذه الخدمػػة لمممتحقػػيف بػػدكرات التػػد
قػد ك  ،شير الصرؼ عف ستة شػيكرأف ال يزيد عدد أعمى  ،( شيقؿ شيريان 400م الشيرية )سر الدعـ األ

ف غالبيػػػػة أحيػػػػث  ،المحػػػػرريف لاللتحػػػػاؽ بالػػػػدكرات المينيػػػػة لسػػػػر األسػػػػاىمت ىػػػػذه الخدمػػػػة فػػػػي تشػػػػجيع 
)كزارة شػؤكف  مػاكف التػدريبألػى إمػاكف سػكنيـ أاصػالت مػف يستطيعكف تغطيػة نفقػات المك  المتدربيف ال

 (.13 2005: ،كالمحرريف لسر األ

ذلػؾ ألسػباب تتعمػؽ ك  ،2011عف تكفير بدؿ مكاصالت لممتدربيف منػذ العػاـ  تأىيؿالكقد تكقؼ برنامج 
كػػػانكا  ،المحػػػرريف المسػػػتفيديف مػػػف خدمػػػة التػػػدريب المينػػػي لسػػػر األحيػػػث أف بعػػػض  ،برؤيػػػة البرنػػػامج

حقػػػكف بيػػػذه الخدمػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى مبمػػػغ بػػػدؿ المكاصػػػالت دكف أف تكػػػكف لػػػدييـ رغبػػػة كجديػػػة فػػػي يمت
كانكف  ،كبالتالي تـ إيقاؼ صرؼ بدؿ مكاصالت لممستفيديف مف الخدمة )محمد البطة ،التدريب الميني

 اتصاؿ شخصي(. ،2015كؿ أ
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 توفير عدة التدريب:  1.1..1.3

ثنػػاء أبحيػػث يػػتـ اسػػتعماليا فػػي  ،تحقػػيف بػػدكرات التػػدريب المينػػيالمحػػرريف المم لسػػر األيػػع لػػى جمإتقػػدـ 
 ،)محمػد كاالنخػراط فػي سػكؽ العمػؿ ،لى استخداميا بعد التخرج كاالنتياء مف التدريبإضافة إ ،التدريب
2005:114 .) 

لممنافسػة فػي سػكؽ  تسػاعده عمػى تعزيػز خبراتػو ،كما يقدـ البرنامج لممنتفع بعد تخرجو مف الدكرة شػيادة
 .عمؿال

 معايير ومتطمبات الحصول عمى خدمة التدريب الميني:  33.1.1

يسػتطيع المنتفػع  ،كالتي ذكرت سػابقان  تأىيؿالبعد استيفاء المعايير العامة لممتقدميف لالنتفاع مف برنامج 
 (:21 :2011 ،لسر األ)كزارة شؤكف  ف يمتحؽ بخدمة التدريب الميني ضمف شركط كمعايير ىيأ

 ىمية المنتفع الجسدية كالذىنية لالستفادة مف الخدمةألتدريب الميني بتكصية مف مرشد ا. 
  لممينة المطمكب التدرب عمييا. تأىيؿالااللتزاـ بمتطمبات 
 دكات الشخصػػية كالمػػكاد الضػػركرية كفػػؽ االتفاقيػػة مػػع ي منحػػة التػػدريب رسػػكـ التػػدريب كاألتغطػػ

 الجية المنفذة لمتدريب.

فانيػػا تتمثػػؿ فػػي  ،المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿالمينػػي فػػي برنػػامج كبخصػػكص متطمبػػات  خدمػػة التػػدريب 
 اتصاؿ شخصي(: ،2015كؿأكانكف  ،)محمد البطة مكر التاليةاأل

  المحرريف ضمف الفئة المستيدفة لمحصكؿ عمى الدكرة التي تناسبيـ. لسر األحاجة 
 حاجة السكؽ المحمي لمثؿ ىذه الدكرات. 
 .تكفر الجية المنفذة 
 المحػػػرريف فػػػي االلتحػػػاؽ كااللتػػػزاـ فػػػي الػػػدكرات التػػػي كقػػػع  لسػػػر األديػػػة لػػػدل تػػػكفر الرغبػػػة كالج

 اختيارىـ عمييا.
 .تكفر الميزانية الالزمة لتنفيذ ىذه الدكرات  

 المحررين   ىسر األ تأىيلأىداف التدريب الميني في برنامج  31.1.1

يػنيـ مػف المنافسػة فػي سػكؽ مككت ،المحػرريف مينيػان  لسػر األيتمثؿ اليدؼ العاـ لمتدريب الميني بتػدريب 
 .العمؿ
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فقػػػد كردت فػػػي  ،المحػػػرريف لسػػػر األ تأىيػػػؿأمػػػا األىػػػداؼ الخاصػػػة لخدمػػػة التػػػدريب المينػػػي فػػػي برنػػػامج 
 (:3 : 2011،)عمار كما يمي 2011الخطة اإلستراتيجية لدائرة التدريب الميني 

 الميني. اختيار المنتفعيف المناسبيف كالذيف ىـ بحاجة لالنتفاع مف برنامج التدريب 
 .تشجيع كتكجيو المستفيديف لبرامج التدريب الميني التي تمبي حاجة السكؽ 
  إعػػداد مكازنػػة دائػػرة التػػدريب المينػػي بنػػاء عمػػى الحاجػػة الحقيقيػػة لممنتفعػػيف بمػػا يػػتالءـ كحاجػػة

 السكؽ.
 .تنفيذ كمتابعة تنفيذ برامج التدريب الميني التي اختيرت بفاعمية 

 المحررين ىسر األ تأىيللتي تقدم من خالل برنامج الدورات المينية ا 31.1.1

المحػػػرريف عمػػى تقػػديـ عػػػدة دكرات مينيػػة فػػػي  لسػػر األ تأىيػػؿتعمػػؿ دائػػرة التػػػدريب المينػػي فػػي برنػػػامج 
كبمػا يػتالئـ  ،كذلؾ مف خػالؿ التعاقػد مػع مراكػز كمعاىػد التػدريب المختمفػة ،مجاالت مختمفة لممستفيديف

المحػػرريف  لسػػر األكمػػف الػػدكرات التػػي يتمقاىػػا  ،مػػؿتياجػػات سػػكؽ العمػػع احتيػػاج كرغبػػة المسػػتفيديف كاح
 :2013) ،)عمار: يمي المستفيديف ما

 تبريػػد أك  ،كيربػػاء عامػػةأك  ،دكرات تدريبيػػة تتعمػػؽ بااللكتركنيػػات: مثػػؿ كيربػػاء سػػيارات حديثػػة
 كتكييؼ.

  كمبيكتر كشبكاتصيانة أك  ،دارة برامج مايكركسكفتإدكرات تدريبية تتعمؽ بالتكنكلكجيا: مثؿ، 
 جيزة مكتبية.أصيانة أك  ،تصميـ جرافيكيأك  ،لكتركنية كخمكيةإجيزة أصيانة أك 

 أك  ،رخصػػػػة سػػػػكاقة عمػػػػكميأك  ،دكرات تدريبيػػػػة تتعمػػػػؽ بالسػػػػكاقة: مثػػػػؿ رخصػػػػة شػػػػحف تجػػػػارم
 مدربيف سكاقة.

 أك  ،ككافيرأك  ،ديككر كجبصأك  ،دكرات فردية متنكعة في مجاالت متعددة: مثؿ طباخ شرقي
 .تمديدات صحيةأك  ،لمنيكـأ
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 الدراسات السابقة 1.1

ك أفكثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ سػػػكاء العربيػػػة  ،باىتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف كالمختصػػػيف لسػػػر األحظػػػي مكضػػػكع 
 ،سرل منيـ مف قضكا سنكات طكيمة في األأسر كبالتالي قدمت  ،االجنبية عانت مف الحركب كاالحتالؿ

ل الحػرب ىػـ أسػر ف أكبمػا  ،ىـ في سػبيؿ النيػكض بالمجتمعػاتشرم األبار االنساف ىك المكرد البكباعت
كضػػػاعيـ أعمػػػى تمػػػؾ الػػػدكؿ دراسػػػة  كػػػاف لزامػػػان  ،كلػػػىالفئػػػة التػػػي ضػػػحت ككقفػػػت فػػػي صػػػفكؼ القتػػػاؿ اال

كرعػايتيـ يـ تػأىيمكذلػؾ مػف اجػؿ كضػع االليػات الخاصػة ل ،ك بعػد التحػررأ سػركظركىـ سكاء خػالؿ األ
 تأىيؿفي مجاؿ  جيكد الباحثيف السابقيف تـ تناكؿذا الجزء مف الدراسة ، كفي ىفي جميع جكانب الحياة

كلالستفادة  جية مف نظرية بمادةعمى المستكيات العربية كاألجنبية، كذلؾ إلثراء الدراسة  لسر األكرعاية 
  .مف إجراءات تمؾ الدراسات مف جية أخرل

 عربيةالدراسات ال 3.1.1

 ربية:فيمايمي عرض لعدد مف الدراسات الع

الفمسػػػػطينييف  لسػػػػر األبعنػػػػكاف لالمؤسسػػػػات الفمسػػػػطينية العاممػػػػة عمػػػػى خدمػػػػة ( 2013) عــــودةدراســــة 
 .لالمحرريف( لسر األالمحرريف )تقييـ 

المحرريف حكؿ الخدمات التي تقدميا )المؤسسات الفمسطينية  لسر األىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى آراء  
لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة ك ،تحػػػررىـالمحػػػرريف بعػػػد  لسػػػر األكخدمػػػة  تأىيػػػؿالرسػػػمية كغيػػػر الرسػػػمية( ل

سػػػػػتبياف لجمػػػػػع البيانػػػػػات مػػػػػف عينػػػػػة عشػػػػػكائية بسػػػػػيطة اال كتػػػػػـ اسػػػػػتخداـاسػػػػػتخدـ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي، 
ائيمي فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة خػػالؿ سػػر ( أسػػير كأسػػيرة محػػرريف مػػف سػػجكف االحػػتالؿ األ500قكاميػػا)
سػػػاىمة كدكر المؤسسػػػات الفمسػػػطينية العاممػػػة ف مأأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة ك   ،(2013_2002)  الفتػػػرة

كتحسػػيف ظػػركؼ حيػػاتيـ كانػػت غيػػر كافيػػة،  ،المحػػرريف فػػي تقػػديـ الخػػدمات ليػػـ لسػػر األعمػػى خدمػػة 
سػػطة فػػي حيػػث كانػػت متك  ،بفػػركؽ قميمػػة فػػي متكسػػطاتيا الحسػػابية فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت األساسػػية

يمػة فػي ككانػت قم ،المجػاؿ التعميمػيك  ،الصحيالمجاؿ ك  ،المجاؿ النفسيك  ،مجاالت: المجاؿ االجتماعي
 كالتدريب. ،كالجانب التشغيمي ،مجاالت: الجانب االقتصادم

المعػػػد لمسػػػاعدتيـ.  لسػػر األ تأىيػػػؿل المحػػرريف نحػػػك برنػػامج سػػػر لأل سػػمبيان  كمػػا أظيػػػرت النتػػائج اتجاىػػػان 
المحػرريف فػي  لر سػاألكأكضحت أنو ال يكجد فركؽ في دكر المؤسسات الفمسطينية العاممة عمػى خدمػة 

 ،العمػػػرك  ،الجػػػنسك  ،الػػػدخؿ الشػػػيرمك  ،)الحالػػػة االجتماعيػػػة سػػػيف كضػػػعيـ الحػػػالي تعػػػزل لمتغيػػػرات:تح
 العمؿ(.ك  ،المضي عمى فترة التحررك  ،سرالفترة الزمنية لألك  ،المؤىؿ العمميك  ،مكاف السكف الثابتك 
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 لسػػػر األدير حاجػػػات ل تقػػػ ىػػػي دراسػػػة مطبقػػػة عمػػػى جمعيػػػة لحسػػػاـل كعنكانيػػػا( 2013حـــرارة )دراســـة 
 .المحرريفل

 ،كالثقافيػػة ،كالتركيحيػػة ،كالصػػحية ،المحػػرريف االجتماعيػػة لسػػر األىػػدفت الدراسػػة الػػى تحديػػد حاجػػات  
عمػػى الصػػعكبات التػػي تحػػكؿ دكف اشػػباع كالتعميميػػة. كمػػا ىػػدفت التػػى التعػػرؼ  ،كالنفسػػية ،كاالقتصػػادية

 :كذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر كػػؿ مػػف ،محػػرريفال لسػػر األككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى اكلكيػػات حاجػػات  ،حاجػػاتيـ
 كالخبراء . ،كالمسؤكليف ،المحرريف لسر األ

ل سػػػػر مػػػػنيج المسػػػػح االجتمػػػػاعي بالعينػػػػة العمديػػػػة لألاسػػػػتخدـ ك   ،المػػػػنيج الكصػػػػفي عتمػػػػدت الدراسػػػػةا
كالبالغ عػددىـ  سرسنكات في األ 10-5)) الذيف قضكا مدة لحساـل كالمحرريف المستفيديف مف جمعية 

مػا أ ،(50) كالبػالغ عػددىـ في الجمعيػةالعامميف منيج المسح الشامؿ لممسؤكليف ك  ،محرران  اسيران  150))
 كاستخدـ االستبياف كالمقابمة كادكات لمدراسة. (4فقد بمغ عددىـ ) لسر األالخبراء في مجاؿ 

مػػف كجيػػة نظػػر المحػػرريف  لسػػر األحاجػػات ىنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي ترتيػػب اكلكيػػات  فأبينػػت نتػػائج الدراسػػة 
 كاالتي:حيث جاءت  ،حكثيفالمب

 ،االقتصػػاديةك  ،النفسػػيةك  ،التعميميػػةك  ،الثقافيػػةك  ،المحػػرريف مػػف كجيػػة نظػػرىـ: الصػػحية لسػػر األحاجػػات 
 االجتماعية.ك 

 ،لنفسػػيةك  ،االقتصػػاديةك  ،االجتماعيػػةك  ،المحػػرريف مػػف كجيػػة نظػػر المسػػؤكليف: الثقافيػػة لسػػر األحاجػػات 
 التعميمية.ك 

 ،االجتماعيػػةك  ،الصػػحيةك  ،النفسػػيةك  ،جيػػة نظػػر الخبػػراء: االقتصػػاديةالمحػػرريف مػػف ك  لسػػر األحاجػػات 
 الترفييية.ك  ،الثقافيةك  ،التعميميةك 

المحػرريف فػي مختمػؼ  لسػر األف ىنػاؾ صػعكبات عديػدة تحػكؿ دكف تحقيػؽ حاجػات أظيرت الدراسػة أك 
كضػاع األ ف سػكءأتبػيف  ،فعمى صػعيد الصػعكبات فػي تحقيػؽ الحاجػات االقتصػادية ،المجاالت الحياتية

تحػكؿ دكف  ،ل المحػرريفسػر كعػدـ كجػكد مصػدر دخػؿ ثابػت لأل ،االقتصادية فػي المجتمػع بصػفة عامػة
ففػػي  ،المحػػرريف لسػػر األجػػؿ اشػػباع حاجػػات أكقػػدمت الدراسػػة عػػدة تكصػػيات كمقترحػػات مػػف تحقيقيػػا. 

 ،ريف ل المحػر سػر ىميػة تػكفير فػرص عمػؿ لألأكصت الدراسة بأ ،سبيؿ اشباع الحاجات االقتصادية ليـ
 بما يتناسب كقدراتيـ . كتاىمييـ مينيان 
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المحػػرريف فػػي محافظػػة بيػػت لحػػـ  لسػػر األ تأىيػػؿبعنػػكاف لانعكاسػػات برنػػامج  (2010) الزغــاريدراســة 
 .ت(لعمى دكرىـ التنمكم )الكاقع كالطمكحا

المحػرريف فػي محافظػة بيػت لحػـ عمػى  لسر األ تأىيؿىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى انعكاسات برامج 
 لسػر األ تأىيػؿالمحرريف الذيف حصمكا عمى خدمات مف برنػامج  لسر األكرىـ التنمكم مف كجية نظر د

سػػػتبياف  كػػػأداة لجمػػػع اال تػػػـ اسػػػتخداـاسػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػفي لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة،  ،المحػػػرريف
ت ات الػذيف حصػمكا عمػى خػدمااألسػير ك  لسػر األمػف  ،(460) حجميػا بسػيطة عشػكائية عينة مف البيانات

 المحرريف. لسر األ تأىيؿمف برنامج 

ل سػر المحرريف في محافظة بيت لحـ يقػدـ خػدمات لأل لسر األ تأىيؿأظيرت نتائج الدراسة أف برنامج ك 
فػي بيػت لحػـ  تأىيػؿالبدرجة متكسطة، كما أظيرت رضى المبحكثيف عف الخدمات التي يقدميا برنػامج 

 ؿ إليو.رقى إلى المستكل الذم يطمحكف الكصك ينو ال أرغـ 

 لسػر األ تأىيػؿكما بينت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية حػكؿ انعكاسػات برنػامج 
 ،مكػػػاف السػػػػكفك المحػػػرريف فػػػي محافظػػػة بيػػػت لحػػػػـ، عمػػػى دكرىػػػـ التنمػػػكم تعػػػػزل لمتغيػػػرات )الجػػػنس، 

 االنتماء السياسي(. ك 

ات الفمسػطينيات األسػير رريف فػي دمػج المحػ لسػر األ تأىيؿلدكر برنامج  ( بعنكاف2010) سبوبةدراسة 
 .ل في المجتمع المحررات

ات المحػررات لألسػير عيػة كالديمغرافيػة كاالقتصػادية لى التعرؼ عمػى الخصػائص االجتماإىدفت الدراسة 
الخػدمات التػي يقػػدميا عمػى لػى التعػرؼ إكمػا ىػدفت  ،المحػرريف لسػر األ تأىيػؿالمسػتفيدات مػف برنػامج 

 .الفمسطيني في المجتمع ات المحرراتاألسير ركىا في دمج امج لممستفيدات كدالبرن

داة لجمػػع المعمكمػػات مػػف أاسػػتبانة كػػ تػػـ تطػػكيرىػػداؼ الدراسػػة أكلتحقيػػؽ  ،المػػنيج الكصػػفي تػػـ اسػػتخداـ
سػػػمكب أسػػيرة محػػررة مػػف محافظػػات شػػماؿ فمسػػطيف تػػـ اختيارىػػا بأ( 75عينػػة الدراسػػة كالبػػالغ عػػددىا )

 العينة العشكائية البسيطة.

يمػي ذلػؾ نسػبة  ،ميف الصحيأات المحررات استفدف مف خدمة التاألسير ف جميع ألى إصت الدراسة كخم
قػػػؿ نسػػػػبة اسػػػػتفادة مػػػػف خدمػػػػة أككانػػػػت  ،كالتػػػػدريب المينػػػػي ،كالتشػػػغيؿ ،االسػػػتفادة مػػػػف خػػػػدمات التعمػػػػيـ

ف االتجاىػػات أال إ ،ف خدماتػػو ضػػعيفةألػػى تطػػكير ك إف البرنػػامج بحاجػػة أكضػػحت النتػػائج أك  ،القػػركض
 يجابية.إات المحررات في المجتمع كانت األسير نحك البرنامج كدكره في اندماج العامة 
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ح مػػف منظػػكر المحػػرريف كتصػػكر مقتػػر  لسػػر األ تأىيػػؿبعنػػكافل فعاليػػة برنػػامج ( 2010) الشــاميدراســة 
 الممارسة العامةل.

يػػد مػػدل تػػكافر كتحد ،المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل فعاليػػة برنػػامج إىػػدفت الدراسػػة  
كمػدل قدرتػو عمػػى  ،كمػدل قػدرة البرنػػامج عمػى اشػباع احتياجػاتيـ ،ل المحػرريفسػر الخػدمات المقدمػة لأل

لػػى التعػػرؼ عمػػى المعكقػػات التػػي تحػػكؿ إ يضػػان أكىػػدفت الدراسػػة  ،السػػرعة فػػي تقػػديـ خدماتػػو لممسػػتفيديف
 ،االخصػػػائي االجتمػػػاعيانفسػػػيـ ك  لسػػػر األمػػػف كجيػػػة نظػػػر  ، ىدافػػػوأدكف فعاليػػػة البرنػػػامج فػػػي تحقيػػػؽ 

كاعتمػػػدت مػػػنيج المسػػػح  ،طبقػػػت الدراسػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػكلكـر عضػػػاء فريػػػؽ العمػػػؿ فػػػي البرنػػػامج.أك 
 ( اسػيران 197كتـ اختيػار عينػة عشػكائية بسػيطة بمغػت ) ،) الحصر الشامؿ كبالعينة( االجتماعي بنكعيو

 . محرران 

نسػبة بنامج كافية كتشػبع احتياجػاتيـ ف خدمات البر أالمحرريف  لسر األكضحت النتائج مف كجية نظر أ
كبخصػػكص فريػػؽ  ،%(47مػػا السػػرعة فػػي تقػػديـ الخػػدمات فػػي البرنػػامج فقػػد كانػػت بنسػػبة )أ ،(%48)

ف البرنػامج يعمػؿ عمػى متابعػة أك  ،( 46%) العمؿ بالبرنامج فانو متعاكف كيعمؿ بصػكرة متكاممػة بنسػبة
 لسػػػػر األكيسػػػػعى البرنػػػػامج لمسػػػػاعدة  ،%(43)اثنػػػػاء العمػػػػؿ كبعػػػػد التشػػػػغيؿ بنسػػػػبة  المحػػػػرريف لسػػػػر األ

كقد جاءت الدرجة الكمية  لمػدل فعاليػة  ،%(43يـ بنسبة )تأىيمالمحرريف في الحصكؿ عمى عمؿ بعد 
 تأىيػؿالف اكثػر جكانػب أكبينػت النتػائج  ،%(50.4المحػرريف بنسػبة ) لسػر األالبرنامج مف كجيػة نظػر 

 الصحي. تأىيؿالفعالية ىك 

 لألسػير)الحالة االجتماعية  كؽ ذات داللة احصائية في عالقة المتغيراتكد فر كاظيرت النتائج عدـ كج
( بمػدل فعاليػة برنػامج سػرالمػدة الزمنيػة لألك  ،حالػة العمػؿ قبػؿ كبعػد االعتقػاؿك  ،مكاف السػكفك  ،المحرر
 تأىيػػؿالك  ،االجتمػػاعي تأىيػػؿالك  ،التشػػغيؿ الػػذاتيك  ،الصػػحي تأىيػػؿالممحاكر)ل المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿ

 عمى محكر القركض. ذات داللة احصائيةبينما كجدت فركؽ  ،التعميـ( ك  ،النفسي تأىيؿالك  ،لمينيا

 لسػػر األمػػاـ فعاليػػة البرنػػامج مػػف كجيػػة نظػػر أبالنسػػبة لممعكقػػات التػػي تقػػؼ  الدراسػػة نتػػائج تكصػػمتكمػػا 
نت عدـ كمف كجية نظر االخصائي كا ،تأىيؿالالمحرريف ىي عدـ كعييـ بدكر االخصائي في برنامج 

كمػػف كجيػػة نظػػر القػػائميف عمػػى البرنػػامج  ،م االخصػػائي االجتمػػاعيأالفريػػؽ لػػر  عضػػاءأاحتػػراـ بعػػض 
 ،كقػدمت الدراسػة مقترحػات لزيػادة فعاليػة البرنػامج ،تمثمت المعيقػات فػي نقػص الحػافز المػادم كالمعنػكم

عػػداد أادة زيػػك  ،ككضػػع خظػػة عمػػؿ كاضػػحة ،ىػػداؼ العمػػؿأعضػػاء الفريػػؽ عمػػى أتمثػػؿ فػػي االتفػػاؽ بػػيف 
  ىمية التنسيؽ بيف البرنامج كمؤسسات المجتمع.أك  ،مجالممارسيف في البرنا
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بعنكافل كاقع الرعاية الالحقة لممفرج عنيـ مف المكقكفيف امنيا في مركػز محمػد ( 2010) ميلاليدراسة 
 .بف نايؼ لممناصحة كالرعاية بالرياضل

فػي مركػز محمػد  ممفرج عػنيـ مػف المكقػكفيف امنيػان ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف كاقع الرعاية الالحقة ل
ـ ااسػػتخدكتػػـ مػػف النػػكاحي االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالنفسػػية كالفكريػػة .  ،ايؼ لممناصػػحة كالرعايػػةنػػبػػف 

المػػنيج الكصػػفي مػػف خػػالؿ مػػدخؿ المسػػح االجتمػػاعي الشػػامؿ لمجتمػػع الدراسػػة كالمتمثػػؿ باالشػػخاص 
 كتػـ اعتمػاد ،( شخصػا250) كقد بمغ عددىـ ،ستفيديف مف المركزكالم المفرج عنيـ مف المكقكفيف امنيان 

 داة لمدراسة.أاالستبانة ك

مػف  ان خصكصػ ،ف العناية بالمفرج عنيـ جاءت بدرجة كبيرة فػي مختمػؼ النػكاحيأظيرت نتائج الدراسة أ
 ،جػػة الثالثػػةكمػػف ثػػـ النفسػػية بالدر  ،ثػػـ االجتماعيػػة بالدرجػػة الثانيػػة ،احيػػة االقتصػػادية بالدرجػػة االكلػػىالن

ف المفػرج عػنيـ مػف غكانتنػامك حصػمكا عمػى العنايػة أكبينػت النتػائج  ،كجاءت الفكرية في الدرجػة الرابعػة
افػراد الدراسػة عػػاطميف  أغمػبكمػا تبػػيف اف  ،فػي الجكانػب االجتماعيػة مػف غيػرىـ خصكصػػان  أكبػربدرجػة 

 كاليكاصمكف تعميميـ.  ،عف العمؿ

ىميػػة تػػكفير الػػدكرات أ ،مػػف ىػػذه التكصػػيات ،العنايػػة المختمفػػة عػػدة تكصػػيات لمجػػاالت ت الدراسػػةكقػػدم
كتقػديـ قػركض ماليػة لمسػاعدتيـ فػي  ،التدريبية كالمينيػة لتسػاعد المفػرج عػنيـ فػي الحصػكؿ عمػى عمػؿ

 انشاء مشاريع تجارية.

 لسر األفي إعادة تكيؼ  لسر األ تأىيؿبعنكاف ل تقييـ الدكر التنمكم لبرنامج  (2008) أبو دياكدراسة 
 .المؤىميفل لسر األكدمجيـ المجتمعي مف كجية نظر 

كدمجيػـ  لسػر األالتنمػكم فػي إعػادة تكيػؼ  لسػر األ تأىيػؿىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر برنػامج 
 كمػػا تػػػـ اسػػػتخدـ المػػنيج الكصػػػفي التحميمػػي لتحقيػػػؽ أىػػداؼ الدراسػػػة، و ،المجتمعػػي فػػي محافظػػػة جنػػيف

عشػػكائية بطريقػػة  تػػـ اختيػػارىـكأسػػيرة،  ا( أسػػير 162) ة قكاميػػاتطػػكير اسػػتبياف لجمػػع البيانػػات مػػف عينػػ
 منتظمة. 

كدمجيػػـ  لسػر األالتنمػكم سػاىـ فػػي إعػادة تكيػؼ  لسػر األ تأىيػػؿف دكر برنػامج أأظيػرت نتػائج الدراسػة 
المحػرريف لبرنػامج  لسػر األف درجػة دكر المجػاالت فػي تقيػيـ أفي جميػع المجػاالت التػي يقػدميا، كتبػيف 

كانػػت جميعيػػا قكيػػة بفػػركؽ قميمػػة بػػيف متكسػػطاتيا الحسػػابية، حيػػث كانػػت مرتبػػة حسػػب  لسػػر األ تأىيػػؿ
المجػػػػاؿ ك  ،المجػػػاؿ النفسػػػيك  ،المجػػػاؿ االقتصػػػػادمك  ،أعمػػػى المتكسػػػطات كػػػا تي: )المجػػػػاؿ االجتمػػػاعي

التنمػكم  لسػر األ تأىيػؿنػو يكجػد فػركؽ فػي دكر برنػامج أالمجاؿ الصحي(. كما بينت الدراسػة ك  ،الميني
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عمػاؿ فرديػة(، بينمػا ال أككجػكد  ،كالمسػتكل التعميمػي ،تعػزل لمتغيػرات )الجػنس لسر األتكيؼ في إعادة 
كدمجيػػـ تعػػزل لمتغيػػر  لسػػر األالتنمػػكم فػػي إعػػادة تكيػػؼ  لسػػر األ تأىيػػؿيكجػػد فػػركؽ فػػي دكر برنػػامج 

 كمتغير الحالة الصحية(. ،الحالي األسيركطبيعة عمؿ  ،كالحالة االجتماعية ،كمكاف السكف ،)السف

المحػرريف فػي تحقيػؽ االنػدماج االجتمػاعي  لسػر األ تأىيػؿبعنػكاف لدكر برنػامج  (2005) محمددراسة 
 ل المحرريف الفمسطينييف داخؿ المجتمعل في محافظة نابمس.سر كاالقتصادم لأل

المحرريف في مساعدتيـ عمى االنػدماج  لسر األ تأىيؿىدفت الدراسة إلى تقييـ الدكر الذم لعبو برنامج 
تطػكير اسػتبياف  كتػـىػداؼ، اسػتخدـ المػنيج الكصػفي لتحقيػؽ األ ،اعي كاالقتصادم في المجتمػعاالجتم

مػف بػيف مجتمػع الدراسػة  (20%بطريقػة عشػكائية منتظمػة بنسػبة ) تػـ اختيارىػالجمع البيانات مف عينة 
 المحرريف المستفيديف مف خدمات البرنامج في محافظة نابمس. لسر األ( مف 2898المككف مف )

المحػػػرريف تعػػػزل لمتغيػػػرات  لسػػػر األنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية النػػػدماج أرت النتػػػائج أظيػػػ
 .كنكع الخدمة التي تمقاىا( ،شدة التعذيبك  ،مجمكع مدة االعتقاؿك  ،طبيعة العمؿك  ،)مكاف السكف

رات المحػػرريف تعػػزل لمتغيػػ لسػػر األنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية النػػدماج أ النتػػائج  كمػػا بينػػت
الػػػدخؿ ك  ،الحالػػػة الصػػػحيةك  ،حالػػػة العمػػػؿ الحػػػاليك  ،الحالػػػة الزكجيػػػةك  ،مسػػػتكل التعمػػػيـك  ،األسػػػير)عمػػػر 
 ،كانت سػمبية لسر األ تأىيؿالمحرريف نحك برنامج  لسر األف اتجاىات أ بينت النتائج أيضان ك  ،الشيرم(

 مع كجكد فركقات تعزل لعدة متغيرات.

بػالمجتمع  لسػر األكالمحرريف في دمج  لسر األ تأىيؿنامج دكر بر بعنكاف ل (2004) أبو عطواندراسة 
 .الفمسطينيل 

فػػي عمميػػة دمػػػج  لسػػػر األ تأىيػػؿدفت الدراسػػة إلػػى التعػػػرؼ عمػػى دكر الخػػدمات التػػػي يقػػدميا برنػػامج ىػػ
شراكيـ في بناء المجتمع كالنيكض بو بالفترة ما بيف  ،المحرريف لسر األ  .2004 \9\30إلى  1995كا 

 تػـ اختيارىػااسػتبياف لجمػع البيانػات مػف عينػة  تطػكير كتػـىداؼ، كصفي لتحقيؽ األاستخدـ المنيج الك  
ف درجػػػة أ، كجػػػاءت النتػػػائج ايجابيػػػة حيػػػث أكػػػدت محػػػرران  ( اسػػػيران 80بطريقػػػة طبقيػػػة عشػػػكائية حجميػػػا)

مػػػف سػػػنة  سػػػرممػػػف قضػػػكا فػػػي األالمسػػػتفيديف كىػػػـ  لسػػػر األ% مػػػف 27.5االنػػػدماج كانػػػت عاليػػػة لػػػدل 
كىػػـ ممػػف قضػػكا فػػي المسػػتفيديف  لسػػر األ% مػػف 67.5االنػػدماج متكسػػطة لػػدل  ككانػػت درجػػة ،لسػػنتيف

عينػػة كىػػـ فػػراد الأ% مػػف 5ككانػػت نسػػبة االنػػدماج منخفضػػة لػػدل  ،لػػى خمػػس سػػنكاتإمػػف ثػػالث  سػػراأل
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ف الغالبية أل ؛يجابيةإف النتائج جاءت إكبشكؿ عاـ ف ،لى ثمانية سنكاتإمف ست  سرممف قضكا في األ
 ف اندمجكا بالمجتمع بدرجة عالية.س بيا ممأماج متكسطة تمييا نسبة ال بة اندكاف لدييـ نسب

المحػػرريف مػػف السػػجكف  لسػػر األبعنػػكافلدكر الحككمػػة العراقيػػة فػػي إعػػادة دمػػج ( 1998) مثقــالدراســة 
 المحرريف أنفسيـل. لسر األاإليرانية مف كجية نظر 

المحرريف مف السجكف  لسر األكدمج  أىيؿتىدفت الدراسة لمعرفة مدل اىتماـ الحككمة العراقية بإعادة 
ـ المػػنيج الكصػػفي، كاالسػػتبياف كػػأداة لجمػػع البيانػػات مػػف ااسػػتخد تػػـ اإليرانيػػة، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة

، تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عنقكديػػة عشػػكائية. حيػػث أظيػػرت النتػػائج أف الحككمػػة ( أسػػيران 385) عينػػة قكاميػػا
في سػبيؿ إعػادة دمجيػـ فػي الحيػاة العامػة،  لسر األكتدريب  يؿتأىت مراكز خاصة إلعادة أنشأالعراقية 

كػػانكا يعػػانكف مػػف مشػػكالت نفسػػية، كعممػػت الحككمػػة حسػػب الدراسػػة  لسػػر األكبينػػت الدراسػػة أف غالبيػػة 
( إلػى الخدمػة فػػي مراكػز مدنيػة بعػػد 20%) عمػى تقػديـ كافػة الخػػدمات العالجيػة ليػـ، كتػـ إعػػادة حػكالي

 يـ.تأىيمإعادة 

الفمسطينية  لسر األاء ك أىـ الخدمات التي تقدميا مؤسسة رعاية الشيدبعنكافل (1988) مبكيالبعدراسة 
 . في لبنافل

مػف  لسػر األل المحرريف في صػفقات تبػادؿ سر لأل تأىيؿالأىـ خدمات  إلى التعرؼ عمىىدفت الدراسة 
حظػػػػة غيػػػػر ائيمية، اسػػػػتخدـ المػػػػنيج الكصػػػػفي المسػػػػحي لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة، كالمالسػػػػر السػػػػجكف األ

عمػى كتػـ االطػالع المباشرة كأداة لجمع البيانات مف مكاتب المؤسسة المنتشػرة فػي خمػس مػدف لبنانيػة، 
ل سػر لأل تأىيػؿالأف المؤسسػة تقػدـ خػدمات  ت الدراسػةفي تمؾ المكاتػب، حيػث اسػتنتج لسر األسجالت 

، كاحتمػػت خدمػػة المحػػرريف لسػر األ%( مػػف 80) بدرجػة مقبكلػػة، حيػػث اسػتفاد مػػف تمػػؾ الخػدمات حػػكالي
 يا تقديـ خدمات التعميـ الجامعي.كأعمى خدمة، تمي لألسيرتكفير فرصة عمؿ 

الحػػرب  لأسػػر كتػػدريب  تأىيػػؿ( بعنػػكاف لدكر كزارة الػػدفاع المصػػرية فػػي إعػػادة 1982) ســالمةدراســة 
 ائيميةل.سر الذيف تحرركا مف السجكف األ

عادة  ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل اىتماـ  الجيش المصرم فيك  المصرييف  لسر األ تأىيؿاستيعاب كا 
اسػػػتخدـ المػػػنيج الكصػػػفي لتحقيػػػؽ أىػػػػداؼ ك بعػػػد تحػػػررىـ، حيػػػث شػػػكمت لجنػػػة خاصػػػة ليػػػذا الغػػػرض، 

( يمثمػػػكف 5) ( مػػنيـ65) الدراسػػة، كالمقابمػػة الشخصػػية كػػػأداة لجمػػع البيانػػات مػػف عينػػػة قصػػدية قكاميػػا
 أنفسيـ.  لسر ألا( مف 60ك) لسر األأعضاء المجنة المكمفة بمتابعة شؤكف 
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كانػػػػت كبيػػػػرة بمتكسػػػػط  ،لسػػػػر األكاسػػػػتيعاب  تأىيػػػػؿأظيػػػػرت النتػػػػائج أف درجػػػػة اىتمػػػػاـ المجنػػػػة بإعػػػػادة 
، سػرالمحرريف، كؿ حسػب رتبتػو قبػؿ األ لسر األ(، حيث تـ منح ركاتب تقاعدية لكافة 4.052حسابي)

ؽ فػػي إجابػػات تكجػػد فػػرك كمػػا أظيػػرت الدراسػػة أنػػو ال   ،ميف صػػحي مجػػاني لكػػؿ مػػنيـأكمػا تػػـ صػػرؼ تػػ
 أنفسيـ. لسر األ، ك لسر األالمجنة المكمفة بمتابعة شؤكف  ،تيفأفراد العين

 الدراسات األجنبية 1.1.1

 فيمايمي عرض لعدد مف الدراسات األجنبية:

 (1..1 McKeever (المكاطنة كالدمج االجتماعي: اعادة دمج السجناء السياسييف بعنكاف ل
 ".السابقيف في شمالي ايرلندا

عمى تككيف بيئة لمسجناء السياسييف السابقيف  ماعيالدراسة إلى البحث في قدرة االندماج االجتىدفت 
أف األساليب التي يمكف مف خالليا تحقيؽ ذلؾ ىي  كترل الدراسةسياسية طبيعية في شمالي ايرلندا، 

اعتباره شيئان يكحد عبر االندماج الفعاؿ مع فكرة المكاطنة، كمف خالؿ تمييز فكرة المكاطنة االجتماعية ب
السياسية كالذم مف خاللو يمكف حؿ معضمة المكاطنة السياسية، كعمى كجو ك كؿ مف التقاليد 

الخصكص، فإف مشكمة الفقر كاالستثناء االجتماعي تقع في قمب قضايا السجناء السياسييف السابقيف، 
جتماعية تشكؿ أساسان لنمكذج كيرل ىؤالء أنيا تقع في قمب أم حؿ ممكف ليـ. كلذلؾ فإف المكاطنة اال
 المكاطنة االنتقالية كأساسان قكيان يمكف مف خالؿ بناء مجتمع دمجي كجديد.

(1..1) Shoham & Timor إلػى العػزؿ مػف: الكيبػكتس فػي لمفػرج عػنيـا السػجناء تأىيػؿبعنكافل 
 ".االنعزاؿ

يـ كاعػػادة تػػأىيمتس فػػي ىػػدفت الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى دكر اقامػػة السػػجناء المفػػرج عػػنيـ فػػي الكيبػػك 
ليػػتـ  الكيبػػكتس إلػػى ارسػػاليـ تػػـ لمفػػرج عػػنيـ كالػػذيفا السػػجناء مػػف 110 بفحػػص الدراسػػة قامػػتدمجيػػـ 

 البحػػث فحػػص كقػػد ،2001ك 1993 بػػيف ائيميةسػػر األ السػػجناء تأىيػػؿ إعػػادة خػػدمات قبػػؿ مػػف ،يـتػػأىيم
) شػػكؿ مػػف الكيبػػكتس فػػي ئيـبقػػا كبعػػد خػػالؿ االعتياديػػة الحيػػاة نحػػك كتكجيػػاتيـ لتكػػيفيـ مقػػاييس عػػدة

 اعتمػد. حيث تعتمد الحياة فيو عمى اإلشتراكية التامة كالتعػاكف المتبػادؿ( ،اشكاؿ االستيطاف الصييكني
 المؤشػرات أف النتػائج أظيػرت .كعػائالتيـ ،أنفسػيـ السابقيف السجناء مف كؿ مع المقابالت عمى البحث
حيػث تبػيف  الكيبػكتس، فػييف المفػرج عنػو فتػرة اطػكؿ اقترنت ببقاء السػج الناجح تأىيؿلم كضكحان  األكثر

 كالػػدمج لعمػػؿفػػي الكيبػػكتس انعكػػس عمػػى السػػجيف المفػػرج عنػػو مػػف خػػالؿ ا تأىيػػؿثػػر االيجػػابي لمألف اأ
 .الكيبكتس بقكاعد كااللتزاـ االجتماعي،
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(1..1) Grounds & Jamieson الحػػبس تجربػػة فػػي البحػػث: بالنيايػػة الشػػعكر بعنػػكاف لانعػػداـ 
 السابقيفل. الجميكرييف السجناء لدل السراح كاطالؽ
 جميكريػان  سػجينان  18 المػدل لػدل الطكيػؿ السػجف تػأثير دراسػة إلػى المقابمة عمى القائـ البحث ىذا ىدؼ
 لمسػػػػجناء النفسػػػػية التقييمػػػات مػػػػف المسػػػػتمدة السػػػردية المقػػػػابالت الذاتيػػػػة اتخػػػذت كقػػػػد كعػػػػائالتيـ، سػػػابقان 

 حػكؿ االجتماعيػة باألدبيػات المعمكمػات كتفسػير تحميػؿ تػأثر كقػد جف،المحرريف اداة لدراسة تجػارب السػ
 .الحرب كصدمة السجف تأثير

 نػو  رغػـأكمػا تبػيف  ،عامػان  11 متكسػطو مػا السػجف في مضكاأالمحرريف  ف السجناءأكقد بينت الدراسة 
كجػكد  جظيػرت النتػائأك  ،متعػددة صػعكبات يكاجو زاؿ ما البعض أف إال سراحيـ اطالؽ عمى عقد مركر

فراد الدراسة بسبب تجربة السجف منيا مشاكؿ فػي النػكاحي النفسػية متمثمػة بالشػعكر بالفقػد أمشاكؿ لدل 
 االجتمػاعي، التكيػؼ كمػا بينػت كجػكد كصػعكبات لممسػتقبؿ ، ك تحديػد ىػدؼأمعنػى لمحيػاة  ايجاد كعدـ

 نػو الألى إت الدراسة الكظائؼ، كما تكصم مجاؿ في كخاصة االجتماعي، االندماج عكائؽ مع بالتزامف
 .لمسجف النفسية التأثيرات حكؿ السابؽ األدب في الظاىرة بيذه كاؼ اىتماـ يكجد

 (3111 )Segal  يكييف فػػػػػي القػػػػػارة ر مػػػػػاألل الحػػػػػرب سػػػػػر االعتبػػػػػارات كالخطػػػػػط العالجيػػػػػة ألل عنػػػػػكافب
 .ريكيةلماأل

كنػت عينػة الدراسػة مػف كتك ،مريكػاأفػي ل المفػرج عػنيـ سػر ط عالجيػة لأللى كضع خطإىدفت الدراسة  
 مضكا سنكات طكيمة في السجف.أل محرريف أسر 

رىـ يعػػػانكف مػػػف مشػػػاكؿ نفسػػػية منيػػػا القمػػػؽ كالتػػػكتر يػػػالػػػذيف تػػػـ تحر  لسػػػر األف أكبينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة 
الػذيف قضػكا فتػرات طكيمػة فػي السػجف اسػتنفذكا مصػادر شخصػيتيـ حتػى  لسر األف أكتبيف  ،كالالمباالة

 ،لنفسػػػو كثػػػر نتػػػائج االعتقػػػاؿ تػػػدميران أالمحػػػرر عػػػف نفسػػػو مػػػف  األسػػػيرف فكػػػرة أك  ،كقػػػت اطػػػالؽ سػػػراحيـ
اليحتػاجكف الػى كقػت طكيػؿ النػدامجيـ  ،الػذيف سػجنكا فتػرات قصػيرة لسػر األف أظيرت نتائج الدراسة أك 

 الذيف قضكا فترات طكيمة في السجف.  لسر األبعكس  ،في المجتمع

           تعقيب عمى الدراسات السابقةال 1.1.1

 لسػر األنيػا كانػت ميتمػة بأ ،يالحظ مػف خػالؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة التػي تػـ جمعيػا كتمخيصػيا
عمػػى  كعممػػتالمحػػرريف،  لسػػر األب اىتمػتالػػدكؿ  غالبيػػة أففتبػػيف مػػف خػػالؿ ىػذه الدراسػػات  ،المحػرريف

يتسػنى استيعابيـ كدمجيـ في المجتمع، بشتى الكسائؿ كالطرؽ، مع حرصيا عمػى تػكفير مصػدر دخػؿ ل
ليـ العيش بكرامة، غيػر أف التجربػة الفمسػطينية تختمػؼ عػف تجػارب الػدكؿ األخػرل، بسػبب تزايػد أعػداد 

ف خمفيػػػػة أكبسػػػػبب خصكصػػػػية األسػػػػير الفمسػػػػطيني حيػػػػث  ،يائيمسػػػػر فػػػػي سػػػػجكف االحػػػػتالؿ األ لسػػػػر األ
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تدعي كتسػػ ،كىػػي خمفيػػة كطنيػػة يفتخػػر بيػػا كػػؿ فمسػػطيني ،اإلعتقػػاؿ ىػػي مقاكمػػة اإلحػػتالؿ االسػػرائيمي
عػػػدـ كجػػػكد دكلػػػة كاممػػػة السػػػيادة لتقػػػديـ  بسػػػبب يضػػػان كأ ،اىتمامػػػان خاصػػػان مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػات الكطنيػػػة

نظػػػرة االحػػػتالؿ  تتبنػػىف بعػػض الػػػدكؿ المانحػػػة أخػػرل، حيػػػث أل دكف رقابػػة مػػػف جيػػػة سػػػر الخػػدمات لأل
 لسػػػر األعمػػػى نشػػػاطات كزارة  إرىػػػابييف، لتضػػػع بػػػذلؾ قيػػػكدان الفمسػػػطينييف  لسػػػر األباعتبػػػار  ائيميسػػػر األ

كالمحرريف كالتػي تعنػى بشػؤكنيـ، ممػا حػذل بالسػمطة الكطنيػة إلػى إلغػاء الػكزارة، كتشػكيؿ ىيئػة تخػتص 
 .تحت رقابة المانحيف الدكلييف لسر األكنيـ، حتى ال تبقى عممية االىتماـ بؤ بش

االجتماعيػة كاالقتصػادية  المحرريف منيػا النفسػية ك  لسر األكتبيف مف خالؿ الدراسات كجكد مشاكؿ لدل 
 لألسػػيرك مينػػة تضػػمف العػػيش الكػػريـ أكمنيػػا مػػا تتعمػػؽ بالعمػػؿ كعػػدـ القػػدرة عمػػى الحصػػكؿ عمػػى عمػػؿ 

 لسػػػر األ تأىيػػػؿىميػػػة أعمػػػى مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة تتفػػػؽ  ف ىػػػذه الدراسػػػةإمػػػف ىنػػػا فػػػ ،المحػػػرر كعائمتػػػو
حيػث كما اتفقت معيا مػف  ،محررال لألسير مف خالؿ تكفير فرصة عمؿ تضمف دخالن  المحرريف مينيان 

منيجيػػة الدراسػػة، حيػػث غالبيػػة تمػػؾ الدراسػػات اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لتحقيػػؽ األىػػداؼ، 
كبعضػيا االخػر اسػتخدـ  داة الدراسة حيث غالبيتيا استخدمت االسػتبياف كػأداة لجمػع البيانػات، أككذلؾ 
سػػمكب العينػػة العشػػكائية أعينػػة حيػػث تػػـ اختيارىػػا بسػػمكب اختيػػار الأككمػػا اتفقػػت مػػع غالبيتيػػا ب ،المقابمػػة
 ة.البسيط

فػي برنػامج  تأىيػؿالكانػب لدراسػة جانػب مػف ج انفػردتنيػا أكتختمؼ ىذه الدراسػة عػف الدراسػات السػابقة 
فػػػي مجػػػاؿ التكجيػػػو كمػػػا يقدمػػػو البرنػػػامج مػػػف خػػػدمات  ،المينػػػي تأىيػػػؿالكىػػػك المحػػػرريف  لسػػػر األ تأىيػػػؿ

بحػػث كدراسػػة خػػدمات برنػػامج  كلػػذلؾ فإنػػو مػػف الميػػـ ،يـ مينيػػان تػػأىيملؾ المينػػي كالتػػدريب المينػػي كذلػػ
حيث يحؽ  ،ب اختالؼ مجتمع الدراسة لكؿ خدمةبسب ،بشكؿ منفردالمحرريف كؿ خدمة  لسر األ تأىيؿ
المينػػي  تأىيػؿالصػت فػػي جانػب ف الدراسػة اختأأم  ،حػرر االسػػتفادة مػف خدمػة كاحػػدة فقػطسػير مألكػؿ 
كذلػؾ فػي سػبيؿ تطػكير  ،مػف كجيػة نظػرىـ يـ مينيػان تػأىيمدكر البرنػامج فػي  ككشػؼ ،ل المحرريفسر لأل
 .المستفديف مينيان  تأىيؿكمعرفة نقاط القكة كالضعؼ في البرامج كالخدمات المقدمة ل ،لية تقديـ الخدمةآ
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 الفصل الثالث
____________________________________________________ 

 دراسةالمنيجي لم اإلطار
 

 مقدمة 3.1
 

مف كجية نظػرىـ  يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿة إلى معرفة دكر برنامج تيدؼ ىذه الدراس
في محافظة جنيف. كيتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة تكضػيح الطػرؽ كاإلجػراءات التػي اسػتخدمت لتحقيػؽ 

يػار عينػة الدراسػة كحجميػا كنكعيػا أىداؼ الدراسة، حيث تػـ تحديػد مجتمػع الدراسػة كتكضػيح كيفيػة اخت
، إضػػػافة إلػػػى تحديػػػد األداة المسػػػتخدمة لجمػػػع البيانػػػات مػػػف المبحػػػكثيف، كخصائصػػػيا كطريقػػػة اختيارىػػػا

ككصفيا ككيفية التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، ككػذلؾ تكضػيح األسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة لمعالجػة 
 البيانات.

 منيج الدراسة: 1.1

ي سػػػمكيا الباحػػػث لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة، كلتحقيػػػؽ أىػػػداؼ ىػػػذه الدراسػػػة يقصػػػد بػػػالمنيج الطػػػرؽ التػػػ
المنيج الذم يقـك عمى تػكفير البيانػات كالحقػائؽ عػف ل استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كىك

(. ككػكف الدراسػة 300: 2003)الشػناكم،  لكػامالن  المشكمة أك الظاىرة مكضكع البحث، كيفسػرىا تفسػيران 
ف ل المحرريف مػسر الميني لأل تأىيؿالالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  لكشؼ عف دكرا إلىتيدؼ 

استخدـ المنيج الكصفي التحميمػي ألنػو يحقػؽ ىػذا اليػدؼ، كػكف  لؾكجية نظرىـ في محافظة جنيف، لذ
 .لمعالجتيا إحصائيان  تمييدان  دقيقان  الدراسة تتطمب جمع بيانات عف الظاىرة ككصفيا كصفان 
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 ميم أداة الدراسة:تص 1.1

ه بحيث تضػمف االجػزاء تطكير  كتـ رؤء ،االستبياف كاداة لجمع المعمكمات في الدراسة الحالية تـ اعتماد
 التالية :

الحالػػػػػة ك  ،الجػػػػزء األكؿ: يتضػػػػػمف معمكمػػػػػات كبيانػػػػات شخصػػػػػية عػػػػػف أفػػػػراد العينػػػػػة مػػػػػف حيػػػػث )العمػػػػػر
مسػػتكل الػػدخؿ ك  ،مػػدة االعتقػػاؿك  ،اإلقامػػةف مكػػاك  ،المسػػتكل التعميمػػيك  ،ةسػػر األ أفػػرادعػػدد ك  ،االجتماعيػػة

المينػة ك  ،مزاكلة العمػؿك  ،المحرريف لسر األ تأىيؿالدكرة التدريبية التي التحؽ بيا في برنامج ك  ،الشيرم
 الحالية(.  

 الجزء الثاني: كيتكزع عمى مجاليف:

  ،كجيػو المينػيعمػى جكانػب الت( فقػرة  بحثيػة حػكؿ التكجيػو المينػي كيحتػكم 21المجاؿ األكؿ: يتضػمف)
مػػا جكانػػب أمػػف كجيػػة نظػػرىـ   المحػػرريف مينيػػان  لسػػر األكاليػػدؼ منػػو قيػػاس دكر البرنػػامج فػػي تكجيػػو 

 يمي: كمافيي  في االستبياف  التكجيو الميني كفقراتو

 (: جكانب التكجيو الميني 1.3جدكؿ)

 الفقرات جوانب التوجيو الميني
 5,4,3,2,1 استكشاؼ القدرات كالميكؿ المينية

 9,8,7,6 التعريؼ بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ
 15,14,13,12,11,10 التعريؼ بمتطمبات الميف

 21,20,19,18,17,16 عممية االختيار الميني)المكاءمة(

كاليػدؼ منػو قيػاس دكر البرنػامج فػي  (  فقرة  بحثية حكؿ التدريب المينػي18) المجاؿ الثاني: يتضمف
التػػدريب المينػػي كفقراتػػو فػػي االسػػتبياف  مػػا جكانػػب أ ،مػػف كجيػػة نظػػرىـ ينيػػان المحػػرريف م لسػػر األتػػدريب 
 كما يمي:فيي 

 (: جكانب التدريب الميني 2.3جدكؿ)

 الفقرات جوانب التدريب الميني
 8,7,6,5,4,3,2,1 اكساب المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة بالمينة

 13,12,11,10,9 تنمية القدرات المينية
 18,17,16,15,14 مية كالتطبيقيةاكساب الميارات العم
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ما ىي الصعكبات التي كاجيتؾ في عممية  برأيؾ: كلممبحكثيف كى مفتكحان  الجزء الثالث: يتضمف سؤاالن 
كييدؼ السؤاؿ الى معرفة  ،المحرريف لسر األ تأىيؿالميني التي تمقيتيا مف خالؿ برنامج  تأىيؿال
 الميني في البرنامج. تأىيؿالالمحرريف في خدمة  لسر األلصعكبات التي كاجيت ا

 :داة الدراسةأصدق  1.1

 76 : 2004جػؿ قياسػو )عمػر،أالمكضػكع الػذم كضػعت مػف  يقػاؿ أف األداة صػادقة، إذا قاسػت فعػالن 
 داة .كصدؽ محتكل األ ،داةكفي الدراسة الحالية تـ قياس الصدؽ الظاىرم لأل

 :)التحكيم( داة الدراسةالصدق الظاىري ال 3.1.1

مشػػػػرفيف ك  مختصػػػػيف) االفاضػػػػؿعمػػػػى المحكمػػػػيف  تػػػػـ عرضػػػػوكليػػػػة تو األد االسػػػػتبياف بصػػػػكر عػػػػداإبعػػػػد 
مػػػف انيػػػا تقػػػيس مػػػا  كذلػػػؾ لمتأكػػػد  ،(0.3) ممحػػػؽكال ،(1.3( كمػػػا ىػػػك مكضػػػح فػػػي الممحػػػؽ)اكػػػاديمييف

 مف ما يمي: كلمتاكد ،صممت الجمو

  راء المستطمعيف حكؿ برامج التكجيو كالتدريب.آشمكلية الفقرات لقياس 
 الفقرات، بحيث تغطػي جميػع األنشػطة التػي يتطمػب قياسػيا فػي مجػالي التكجيػو كالتػدريب  كفاية

 الميني.
 .انتماء كؿ فقرة لمجاليا، بحيث تككف كؿ فقرة في المجاؿ الذم يراد قياسو 
 .تسمسؿ الفقرات ككضكحيا 

نػاء عمػػى رأم كبعػد إبػداء المحكمػػيف بػآرائيـ كالتعميػػؽ عمييػا، تػػـ إعػادة صػػياغتيا مػف جديػػد،  حيػث تػػـ ب
عػػػادة 2) ( فقػػػرات جديػػػدة، كحػػػذؼ3)  المحكمػػػيف إضػػػافة ( فقػػػرات بسػػػبب عػػػدـ الكضػػػكح أك التكػػػرار، كا 

( فقػرات بسػبب عػدـ الكضػكح، كبػذلؾ أصػبحت األداة صػالحة لقيػاس مػا يػراد قياسػو، بشػيادة 7) تركيػب
 المحكميف.

 داة الدراسة: ألاالتساق البنائي صدق  1.1.1

اختبػػار التحميػػؿ مػػف خػالؿ فػي الدراسػػة الحاليػة ؽ البنػػائي بصػكرتو األكليػػة االتسػاتػـ التأكػػد مػف صػػدؽ 
حساب مصػفكفة ارتبػاط حيث تـ  ،كحساب معامؿ االرتباط بيرسكف (  Factor Analysis)العاممي 

( كالتػػي بينػػت أف جميػػع قػػيـ 3.3ة، كذلػػؾ كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي الجػػدكؿ )فقػػرات األداة مػػع الدرجػػة الكميػػ
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فقػػػرات مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لكػػػؿ فقػػػرة دالػػػة إحصػػػائيان، ممػػػا يشػػػير إلػػػى تمتػػػع األداة معػػػامالت االرتبػػػاط لم
 .   لسر األالميني لدل  تأىيؿالبالصدؽ ألعاممي، كأنيا تشترؾ معان في قياس 

ات رتبػػاط فقػػر امصػػفكفة ( لPearson Correlationنتػػائج معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف ) (:3.3)جػػدكؿ 
 لدرجة الكمية لكؿ بعد. مع ا لسر األالميني لدل  تأىيؿال

 التدريب الميني التوجيو الميني

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

الداللة  قيمة ر الفقرات
 اإلحصائية

1 89698 89888 1 .418
**

 89888 

2 .687
**

 89888 2 .415
**

 89888 

3 .629
**

 89888 3 .473
**

 89888 

4 .707
**

 89888 4 .454
**

 89888 

5 .532
**

 89888 5 .525
**

 89888 

6 .537
**

 89888 6 .606
**

 89888 

7 .568
**

 89888 7 .596
**

 89888 

8 .552
**

 89888 8 .746
**

 89888 

9 .554
**

 89888 9 .792
**

 89888 

18 .584
**

 89888 18 .668
**

 89888 

11 .614
**

 89888 11 .647
**

 89888 

12 .533
**

 89888 12 .588
**

 89888 

13 .469
**

 89888 13 .731
**

 89888 

14 .557
**

 89888 14 .616
**

 89888 

15 .603
**

 89888 15 .748
**

 89888 

16 .592
**

 89888 16 .600
**

 89888 

17 .739
**

 89888 17 .730
**

 89888 

18 .729
**

 89888 18 .801
**

 89888 

19 .753
**

 89888    

28 .740
**

 89888    

21 .720
**

 89888    

 ىي معامؿ ارتباط بيرسكف.ف لرل أحيث  

أف جميػػع قػػيـ ارتبػػاط الفقػػرات مػػع الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ  (3.3الجػػدكؿ رقػػـ )تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي 
( دالة إحصائيان، ممػا يشػير إلػى تمتػع األداة بصػدؽ عػالي كأنيػا الميني التدريب ،التكجيو المينيبعد )

 لسػػػر األالتػػػدريب المينػػػي( لػػػدل ك  ،و المينػػػي)التكجيػػػ بمجاليػػػو المينػػػي تأىيػػػؿالتشػػػترؾ معػػػان فػػػي قيػػػاس 
  الميني في محافظة جنيف. تأىيؿالالمحرريف المستفيديف مف خدمة 

 ثبات األداة:  1.1

ف األداة ثابتة إذا أعطت الدرجة نفسػيا لألفػراد أنفسػيـ، عنػد تكػرار تطبيػؽ األداة عمػى المبحػكثيف أيقاؿ 
بػات فقػرات قيػاس ثحقػؽ مػف ثبػات األداة تػـ (، كلمت76 : 2004)عمػر، ممف يحممكف نفػس الخصػائص

 يمي: باستخداـ مقياس معامؿ الثبات كركنباخ الفا ككانت النتائج كما ،كاتساقيا الداخمي داةاأل
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 الدراسة  ألداةلفا( أ: معامؿ الثبات)كركنباخ (4.3)جدكؿ

 %قيمة كرنباخ الفا المجال
 93.3 التكجيو الميني
 94 التدريب الميني

 95.8 ميالمجاؿ الك
 

داة الدراسػػػػة تتمتػػػػع بدرجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف الثبػػػػات ممػػػػا يجعميػػػػا صػػػػالحة أف أ( 4.3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
 فراد عينة الدراسة.أالستخداميا في جمع المعمكمات مف 

 
 األداةتوزيع  أسموب 1.1

 ،دكف االستعانة بكسيط مف خالؿ االتصاؿ الشخصي بيـ  ،تكزيع االستبياف عمى المبحكثيف مباشرة تـ
كلػيس  ،المعنيػيف األشػخاصاالسػتبياف تػـ تعبئتػو مػف  أفكذلؾ لمتأكػد مػف  ،إقامتيـمكاف  إلىكالكصكؿ 

 يػتـ التحقػؽسػتجابة كذلػؾ حتػى ضماف رفع درجػة اإل إلى إضافة ،مف خارج العينة آخريف أشخاصمف 
 نتائج دقيقة كصحيحة. إلىمف الكصكؿ 

 متغيرات الدراسة: 1.1

كالدراسػة الحاليػة تحػكم  ،كاليدؼ الذم تسعى لتحقيقػو ،ء عمى عنكاف الدراسةتتحدد متغيرات الدراسة بنا
كاليػػدؼ مػػف كضػػعيا معرفػػة ىػػؿ يكجػػد فػػركؽ فػػي اسػػتجابات  ،كالشخصػػية وغرافيػػك عمػػى المتغيػػرات الديم

مػف كجيػة نظػرىـ فػػي  مينيػػان  يـتػأىيمالمحػرريف فػي  لسػر األ تأىيػػؿنحػك دكر برنػامج  األسػرل المحػرريف
 كفيمايمي تكضيح ليذه المتغيرات. ،ليذه المتغيرات ان محافظة جنيف تبع

 (: المتغيرات الشخصية مع تكضيح تكزيع افراد العينة حسب ىذه المتغيرات.أ-5.3) جدكؿ

 النسبة المئكية العدد الفئات المتغير الرقـ
 18.9 18 ( عامان 25قؿ مف )أ العمر 1

 62.1 59 ( عامان 25-35مف)
 18.9 18 ( عامان 35أكثر مف )

 28.4 27 اعزب الحالة االجتماعية 2
 71.6 68 متزكج
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 (: المتغيرات الشخصية مع تكضيح تكزيع افراد العينة حسب ىذه المتغيرات.ب-5.3جدكؿ)

 0 0 مطمؽ  
 0 0 ارمؿ

 44.2 42 افراد فأقؿ 3  ة سر عدد افراد األ 3

 42.1 40 افراد  6-4

 فراد فأقؿأ 7
13 13.7 

 0 0 يقرا كاليكتب ال ستكل التعميميالم 4
 32.6 31 اساسي
 57.9 55 ثانكم

 9.5 9 جامعي
 20.0 19 مدينة  مكاف االقامة 5

 65.3 62 قرية 
 14.7 14 مخيـ 

 83.2 79 سنكات 5اقؿ مف  مدة االعتقاؿ 6
 15.8 15 سنكات 5-10 مف 

 1.1 1 سنكات  10اكثر مف 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرم 7

 )شيكؿ(
 30.5 29 1900اقؿ مف 

2300- 1900 40 42.1 
 27.4 26 2300اكثر مف 

 22.1 21 كتبريد تكييؼ الدكرة التدريبية 8
 13.7 13 شحف سياقو
 12.6 12 عمكمي سياقو
 12.6 12 رجالي ككافير

 7.4 7 ديككرات
 7.4 7 جمركي تخميص
 5.3 5 سيارات ميكانيؾ

 9.5 9 تمؤسسا مفأ
 6.3 6 خمكية أجيزة صيانة
 3.2 3 حاسكب شبكات صيانة

 29.5 28 كامؿ بشكؿ أعمؿ مزاكلة العمؿ 9
 64.2 61 جزئي بشكؿ أعمؿ

 6.3 6 أعمؿ ال
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 (: المتغيرات الشخصية مع تكضيح تكزيع افراد العينة حسب ىذه المتغيرات.ج-5.3جدكؿ)

 33.7 32 (مطعـأك  حدادة،ك أ نجارة،) عامؿ المينة الحالية 10
 14.7 14 بناء عامؿ
 12.6 12 سائؽ
 3.2 3 منزلية كيرباء فني
 5.3 5 تاجر
 4.2 4 ديككرات فني
 5.3 5 كتبريد تكييؼ فني

 5.3 5 مزارع
 3.2 3 حككمي قطاع مكظؼ
 1.1 1 خاص قطاع مكظؼ

 2.1 2 فني حاسكب
 2.1 2 ميكانيكي

 5.3 5 مؿاليع
 2.1 2 ككافير

 

 مجتمع الدراسة 1.1

 2014إلػػػى عػػػاـ  2008مػػػف عػػػاـ  الفتػػػرة خػػػالؿ المحػػرريف لسػػػر األيتكػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع 
( 200) ل المحػػرريف فػػي محافظػػة جنػػيف، كالبػػالغ عػػددىـسػػر المينػػي لأل تأىيػػؿالالمسػػتفيديف مػػف خدمػػة ك 

 في محافظة جنيف. لسر األديرية شؤكف كذلؾ حسب قكاعد البيانات في م ،محرران  أسيران 

 عينة الدراسة  1.1

بطريقػػػػة عمميػػػػة، كالػػػػذيف تجمػػػػع مػػػػنيـ البيانػػػػات كتسػػػػتخرج  تػػػػـ اختيػػػػارهكىػػػػي نمػػػػكذج مػػػػف األفػػػػراد الػػػػذم 
: 2005 االستنتاجات لتبنى التعميمات الشاممة عػف مجتمػع البحػث الػذم سػحبت منػو العينػةل )الحسػف،

 أف أم ،مف مجتمع الدراسة %50بطريقة عشكائية بسيطة حجميا  (. كقد تـ اختيار عينة الدراسة202
فػػػي  يالمينػػػ تأىيػػػؿالمحػػػرريف المسػػػتفيديف مػػػف خدمػػػة ال لسػػػر األمػػػف   ( أسػػػيران 100)العينػػػة   أفػػػرادعػػػدد 

 ،مػنيـ( 95) حيػث تػـ اسػتجابة ،العينػة أفػراد(  اسػتبياف عمػى عػدد 100تـ تكزيع )قد ك  ،محافظة جنيف
حيث تـ  ائيميةسر األالمعنييف داخؿ السجكف  األفرادانات المتبقية بسبب كجكد كتعذر تعبئة الخمس استبي

 اعتقاليـ. كقد تـ اختيار أفراد العينة كما يمي: إعادة
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عطػػاءىـ إب كقػػد تػػـفػػي محافظػػة جنػػيف،  لسػػر األ تأىيػػؿالمسػػتفيديف مػػف برنػػامج  لسػػر األتػػـ جمػػع أسػػماء 
(. كبعػد 199(، كىكذا حتى الػرقـ )002) ( ثـ001) (، ثـ000متسمسمة، حيث تـ البدء بالرقـ ) أرقامان 

، )أكؿ ثػالث خانػات مػف جيػة اليسػار(العشكائي، كقراءة األرقاـ  االحصائي ذلؾ تـ الرجكع إلى الجدكؿ
مػػف العينػػة، كاسػػتمرت عمميػػة  ان ليكػػكف جػػزءنفسػػو فػػي الجػػدكؿ الػػذم يحمػػؿ الػػرقـ  األسػػيراسػػـ  تػػـ اختيػػار

لعينة، كبذلؾ تككف العينة تـ اختيارىػا بطريقػة عمميػة تمثػؿ المجتمػع اختيار األرقاـ حتى استكفى حجـ ا
 كما يمي:   الشخصيةدكف تحيز. كقد تكزع أفراد العينة الذيف تـ اختيارىـ حسب المتغيرات  كامالن  تمثيالن 

 خصائص عينة الدراسة  1..3

المستفيديف مف خدمػة ل المحرريف سر لى معرفة الخصائص االجتماعية كاالقتصادية لألإىدفت الدراسة 
كقػد اشػػتممت عمػى المتغيػػرات  ،فػي محافظػة جنػػيف المحػػرريف لسػر األ تأىيػػؿالمينػي فػػي برنػامج  تأىيػؿال

مػػػدة ك مكػػػاف اإلقامػػػة، ك المسػػػتكل التعميمػػػي، ك ة، سػػػر عػػػدد أفػػػراد األك الحالػػػة االجتماعيػػػة، ك العمػػػر، التاليػػػة: 
 لسػػػػر األ تأىيػػػػؿلتحػػػػؽ بيػػػػا فػػػػي برنػػػػامج الػػػػدكرة التدريبيػػػػة التػػػػي اك مسػػػػتكل الػػػػدخؿ الشػػػػيرم، ك االعتقػػػػاؿ، 
 . كفيمايمي كصؼ خصائص عينة الدراسة:المينة الحاليةك مزاكلة العمؿ، ك المحرريف، 

 : تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر:والً أ

 العمرمتغير : تكزيع أفراد العينة حسب (6.3) جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار العمر
 18.9 18 ( عامان 25قؿ مف )أ

 62.1 59 ( عامان 25-35)مف

 18.9 18 ( عامان 35أكثر مف )

 %100 95 المجمكع
 

 

   ( عامان 35- 25عمارىـ بيف )أفراد الدراسة تركاحت أل كبرالنسبة األ أف( 6.3)رقـ مف الجدكؿ  يالحظ
بالحالػة الطبيعيػة يكػكف  كىػذا مؤشػر ضػعيؼ، ألف الفػرد ،العينػة فرادأ % مف مجمكع62.1بنسبة بمغت 

 تأىيػؿالىميػة أكىذه النتػائج تؤكػد عمػى  ،لى مرحمة االستقرار المينيإذه المرحمة العمرية قد كصؿ في ى
 تقػؿ أعمػارىـ عػفالػذيف فػراد بينما جاءت النسبة األقؿ بالتسػاكم بػيف فئػة األ ،المحرريف لسر الميني لأل

فػراد الػذيف تزيػد كبػيف فئػة األ ،العينة فرادأمف مجمكع  %18.9بنسبة  18حيث كاف عددىـ  عاـ (25)
 فراد العينة.أمف مجمكع  18.9%كبنسبة تمثيؿ  (18)بمغ عددىـ حيث  عامان  (35عمارىـ عف)أ
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 :اد العينة حسب الحالة االجتماعية: تكزيع أفر اً ثاني
 : تكزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية (7.3) جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية
 28.4 27 أعزب

 71.6 68 متزكج

 0 0 مطمؽ

 0 0 أرمؿ

 0 0 منفصؿ

 %100 95 المجمكع

 
حيث خمت العينة مف  ،ك المتزكجيفأفراد الدراسة جميعيـ مف العازبيف أ أف( 7.3)رقـ  يبيف الجدكؿ

فراد الدراسة ىـ مف أف غالبية أمنفصؿ( كمف المالحظ  -ارمؿ -)مطمؽ خرلألالحاالت االجتماعية ا
في حيف بمغ عدد  ،فراد الدراسةأ% مف مجمكع 71.6تمثيؿ بنسبة ك ( 68)يث بمغ عددىـ المتزكجيف ح
  فراد الدراسة.أمف مجمكع 28.4% ( كبنسبة تمثيؿ 27العازبيف )

 
 :ةسر األ أفرادالعينة حسب عدد  أفراد: تكزيع اً ثالث

 ةسر األ أفرادالعينة حسب عدد  أفراد: تكزيع (8.3)جدكؿ
 

 النسبة المئوية كرارالت ةسر األ أفرادعدد 
 44.2 42 قؿأأفراد ف 3

 42.1 40 أفراد  6-4

 13.7 13 أفراد فأكثر 7

 100% 95 المجمكع

 
ة صغيرة الحجـ أسر مف أفراد الدراسة ىـ ممف لدييـ  كبرالنسبة األ أف (8.3)رقـ  الحظ مف الجدكؿي
فراد أعدد  % كأف44.2بة بنس (42)عددىـ  حيث بمغ (أفراد 3أقؿ مف  ىـ )أسر فراد اعدد ف أم أ

قؿ أككاف . %42.1بنسبة  (40) فراد كافأ ( 6-4 يتراكح عدد افرادىا بيف) أسرالذيف لدييـ  الدراسة
بنسبة  (13) فقد كاف عددىـ (أفراد فأكثر 7)ة كبيرة أم أسر فراد الدراسة ىـ ممف لدييـ أعدد مف 

 . فراد الدراسةأمف مجمكع  13.7%
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 لعينة حسب المستكل التعميمي:: تكزيع أفراد ااً رابع

 أفراد العينة حسب المستكل التعميمي : تكزيع(9.3) جدكؿ
 

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي
 0 0 كال يكتب أال يقر 

 32.6 13 أساسي

 57.9 55 ثانكم

 9.5 9 جامعي

 %100 95 المجمكع

 
نسػػبة تمثيػػؿ  أكبػػرت كانػػ ل التعميمػػي حيػػثالعينػػة حسػػب المسػػتك  أفػػراد( تكزيػػع 9.3)رقػػـ  يبػػيف الجػػدكؿ

تمثيػػؿ  أدنػػىفػػي حػػيف كػاف   ،%57.9( بنسػػبة تمثيػؿ55) لحممػة شػػيادة الثانكيػة العامػػة فقػػد بمػغ عػػددىـ
 . مف مجمكع افراد الدراسة %9.5 تمثيؿ بنسبةك  (9)عددىـ فرد الدراسة مف الجامعييف حيث بمغ أل

 :اإلقامة: تكزيع أفراد العينة حسب مكاف اً خامس

 اإلقامةأفراد العينة حسب مكاف  : تكزيع(10.3) جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار اإلقامةمكان 
 20.0 19 مدينة

 65.3 62 قرية

 14.7 14 مخيـ

 %100 95 المجمكع
 

 

فػػػراد أمػػػف  كبػػػرالعػػػدد األ أفكيالحػػػظ  ،تكزيػػػع أفػػػراد العينػػػة حسػػػب مكػػػاف االقامػػػة( 10.3) الجػػػدكؿيبػػػيف 
 فػػراد الدراسػػةأ% مػػف مجمػػكع 65.3 ( بنسػػبة تمثيػػؿ62القػػرل حيػػث بمػػغ عػددىـ )الدراسػة ىػػـ مػػف سػػكاف 

قػؿ ألكيعكد ذلؾ لطبيعة محافظػة جنػيف الديمغرافيػة ككثػرة عػدد القػرل التػي تحػيط بيػا. فيمػا جػاء العػدد ا
% مػف 14.7( بنسػبة تمثيػؿ14حيث بمغ عػددىـ ))مخيـ جنيف( فراد الدراسة ممف يسكنكف المخيـ أمف 

 الدراسة.  فرادأمجمكع 
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 تكزيع أفراد العينة حسب مدة االعتقاؿ: :اً سادس

 أفراد العينة حسب مدة االعتقاؿ : تكزيع(11.3)جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار مدة االعتقال
 83.2 79 سنكات 5أقؿ مف 

 15.8 15  ( سنكات 10-5مف )

 1.1 1  ( سنكات10أكثر مف )

 %100 95 المجمكع
 

مضػػكا فػػي أالمحػػرريف الػػذيف  لسػػر األفػػراد الدراسػػة ىػػـ مػػف أغالبيػػة  أف( 11.3)قػػـ ر  الحػػظ مػػف الجػػدكؿي
 ،فػػراد الدراسػػةأمػػف مجمػػكع  %83.2 تمثيػػؿ بنسػػبة (79 ) عػػددىـ حيػػث بمػػغسػػنكات  5أقػػؿ مػػف  سػػراأل

فػراد الدراسػة أمػا أ ،( فقػط1سػنكات ) 10كثػر مػف أ لسػر األمضػكا فػي أفػراد الدراسػة ممػف أفيما بمغ عػدد 
. كربمػا يفسػر ذلػؾ %15.8بنسػبة  (15)كػاف عػددىـ فقػد  ،سػنكات 10-5مػف  سػري األمضكا فأممف 

 ،يصػػرؼ لػػو راتػػب شػػيرم دائػػـ ال سػػرقػػؿ مػػف خمػػس سػػنكات فػػي األأمضػػى أالمحػػرر الػػذم  األسػػيرف أبػػ
فػراد ىػذه الشػريحة ال يممكػكف مصػدر دخػؿ أف أأم  ،كثرأخمػس سػنكات فػ سػرمضى في األأبعكس مف 

 .مؿ كامتياف مينة تؤمف مصدر رزقيـ؛ ليتسنى ليـ مزاكلة عيـ مينيان تأىيمة ىميأمما يؤكد عمى  ،ثابت

 العينة حسب مستكل الدخؿ الشيرم أفراد: تكزيع اً سابع

 )شيكؿ(. العينة حسب مستكل الدخؿ الشيرم أفراد: تكزيع (12.3)جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار شيكل /الدخل الشيري
 30.5 29 1900اقؿ مف 

2300-1900 40 42.1 

 27.4 26 2300أكثر مف 

 %100 95 المجمكع
 

ف أكيالحػػظ  ،مسػػتكل الػػدخؿ الشػػيرمتكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة تبعػػان لمتغيػػر  (12.3)رقػػـ الجػػدكؿ  يبػػيف
( 40ش( حيػػث كػػاف عػػددىـ ) 2300 -1900سػػة دخميػػـ الشػػيرم مػػف )فػػراد الدراأمػػف  كبػػرالنسػػبة األ

دخميػـ فػراد الدراسػة ىػـ ممػف أقؿ مػف كانت النسبة األك  ،دراسةأفراد المف مجمكع % 42.1بنسبة تمثيؿ 
فػػػراد أمػػػف مجمػػػكع  %27.4تمثيػػػؿ  بنسػػػبة( 26)كػػػاف عػػػددىـ حيػػػث   ش( 2300)الشػػػيرم أكثػػػر مػػػف

 الدراسة.
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 المحرريف لسر األ تأىيؿالعينة حسب الدكرة التدربيبة التي التحؽ بيا في برنامج  أفرادتكزيع  :اً ثامن 
 العينة حسب الدكرة التدريبية فرادأ: تكزيع (13.3)جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار الدورة التدريبية
 22.1 21 تكييؼ كتبريد

 13.7 13 سياقو شحف

 12.6 12 سياقو عمكمي

 12.6 12 ككافير رجالي

 7.4 7 ديككرات

 7.4 7 تخميص جمركي

 5.3 5 ميكانيؾ سيارات

 9.5 9 امف مؤسسات

 6.3 6 صيانة أجيزة خمكية

 3.2 3 صيانة شبكات حاسكب

 %100 95 المجمكع
 

 

المحػرريف  لسػر األف ىناؾ تنكع في الػدكرات المينيػة التػي التحػؽ بيػا أ( 13.3) رقـ الحظ مف الجدكؿي
حيث كاف  ،في عدد المنتسبيف لكؿ دكرة كبيران  ف ىناؾ تفاكتان أكما  ،فالمحرري لسر األ تأىيؿفي برنامج 

بنسػػػبة  (21) حيػػػث بمػػػغ عػػػددىـ ،ا بػػػدكرة تكييػػػؼ كتبريػػػدالػػػذيف التحقػػػك مػػػف فػػػراد الدراسػػػة أعػػػدد مػػػف  أكبػػػر
كالػػػذيف التحقػػػكا %، 13.7بنسػػػبة ( 13)كػػػاف عػػػددىـ فشػػػحف  الػػػذيف التحقػػػكا بػػػدكرة سػػػياقو مػػػاأ%، 22.1

بنسػبة  (12)، كدكرة ككافير رجالي كاف عػددىـ %12.6بنسبة ( 12)بدكرة سياقة عمكمي كاف عددىـ 
%، كالػذيف التحقػكا بػدكرة تخمػيص 7.4بنسػبة  (7) دكرة ديككرات كػاف عػددىـ%، كالذيف التحقكا ب12.6

بنسػبة  (5) % كالػذيف التحقػكا بػدكرة ميكانيػؾ سػيارات كػاف عػددىـ7.4بنسػبة  (7) جمركػي كػاف عػددىـ
كالػػػذيف التحقػػػكا بػػػدكرة  ،%9.5( بنسػػػبة 9)كالػػػذيف التحقػػػكا بػػػدكرة أمػػػف مؤسسػػػات كػػػاف عػػػددىـ %، 5.3

لذيف التحقػكا فراد الدراسة مف اأقؿ عدد مف أككاف  %،6.3بنسبة  (6)كاف عددىـ صيانة أجيزة خمكية 
  فراد الدراسة.أ% مف مجمكع 3.2بنسبة  (3) عددىـحيث بمغ بدكرة صيانة شبكات حاسكب 
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 العينة حسب مزاكلة العمؿ أفراد: تكزيع اً تاسع

 العينة حسب نكع مزاكلة العمؿ أفراد: تكزيع (14.3) جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار العملمزاولة 
 29.5 28 عمؿ بشكؿ كامؿأ

 64.2 61 عمؿ بشكؿ جزئيأ

 6.3 6 ؿأعمال 

 %100 95 المجمكع
 

 

(  61حيث كاف عددىـ ) ،فراد الدراسة يعممكف بشكؿ جزئيأف غالبية أ( 14.3)رقـ  الحظ مف الجدكؿي
مػا الػذيف أ ،%29.5( بنسػبة  28) يعممكف بشكؿ كامػؿ كػاف عػددىـ فأف الذيكتبيف   ،%64.2بنسبة 

ف نسبة البطالة بشكؿ عػاـ أكىذا يبيف %. 6.3بنسبة  (6) كاف عددىـفراد الدراسة فقد أمف ال يعممكف 
كلكػػف تبقػػى البطالػػة االحتكاكيػػة لالبطالػػة التػػي تحػػدث بسػػبب التػػنقالت المسػػتمرة  ،فػػراد الدراسػػةأقميمػػة بػػيف 

 ،ف غػالبيتيـ يعممػكف بشػكؿ جزئػيأ(ل كاردة حيػث 1998 ،زكي) لمعامميف بيف المناطؽ كالميف المختمفة
 نيـ غير مستقريف في عمؿ دائـ كثابت.أأم 

 العينة حسب المينة الحالية أفرادتكزيع  عاشرا:

 العينة حسب المينة الحالية أفراد:  تكزيع (أ-15.3)جدكؿ

 النسبة المئوية التكرار المينة الحالية
 33.7 32 (مطعـأك حدادة، أك عامؿ )نجارة، 

 14.7 14 عامؿ بناء

 12.6 12 سائؽ

 3.2 3 فني كيرباء منزلية

 5.3 5 تاجر

 4.2 4 فني ديككرات

 5.3 5 فني تكييؼ كتبريد

 5.3 5 مزارع

 3.2 3 مكظؼ قطاع حككمي

 1.1 1 مكظؼ قطاع خاص
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 العينة حسب المينة الحالية(: تكزيع أفراد ب-15.3جدكؿ)

 2.1 2 فني حاسكب

 2.1 2 يكيميكان

 5.3 5 اليعمؿ

 2.1 2 ككافير

 %100 95 المجمكع
 

الت افػػراد الدراسػػة يعممػػكف كعمػػاؿ مياكمػػة فػػي مجػػأعػػدد مػػف  أكبػػرف أ (15.3) رقػػـ الحػػظ مػػف الجػػدكؿي
 تمثيػػؿبنسػػبة  (32)عػػددىـ حيػػث بمػػغ  ،(كغيرىػػا مصػػانعأك  ،مطػػاعـأك فػػي  ،حػػدادةأك  ،مختمفػػة )نجػػارة

%، كالػذيف مينػتيـ سػائؽ 14.7تمثيػؿبنسػبة ( 14)كاف عػددىـ فبناء  عماؿمينتيـ  ما مف أ%، 33.7
بنسػػبة  (3)% كالػػذيف مينػػتيـ فنػػي كيربػػاء منزليػػة كػػاف عػػددىـ 12.6 تمثيػػؿبنسػػبة  (12) كػػاف عػػددىـ

%، كالذيف مينػتيـ فنػي ديكػكرات 5.3تمثيؿبنسبة ( 5) %، كالذيف مينتيـ تاجر كاف عددىـ3.2تمثيؿ 
 تمثيػؿ بنسػبة( 5)%، كالذيف مينتيـ فني تكييؼ كتبريد كاف عػددىـ 4.2 تمثيؿبنسبة  (4) كاف عددىـ

نػػػتيـ مكظػػػؼ قطػػػاع % كالػػػذيف مي5.3 تمثيػػػؿ بنسػػػبة (5) % كالػػػذيف مينػػػتيـ مػػػزارع كػػػاف عػػػددىـ5.3
ما أ ،1نتيـ مكظؼ قطاع خاص كاف عددىـ %، كالذيف مي3.2تمثيؿ بنسبة ( 3) حككمي كاف عددىـ

%، كالذيف مينتيـ ميكانيكي كاف عػددىـ 2.1تمثيؿبنسبة ( 2)ددىـ كاف عفالذيف مينتيـ فني حاسكب 
مػػا الػػػذيف ال أك  ،%2.1بنسػػبة تمثيػػػؿ  2ـ كػػػكافير كػػاف عػػػددىـ كالػػػذيف مينػػتي%، 2.1تمثيػػؿبنسػػبة  (2)

    فراد الدراسة.أ% مف مجمكع 5.3( بنسبة تمثيؿ 5يعممكف كاف عددىـ )

 ،لسػر األ تأىيػؿالمحػرريف مػف خػالؿ برنػامج  لسػر األبيػا كبالمقارنة ما بيف الدكرة التدريبية التػي التحػؽ 
 تبيف ما يمي: ،تمؾ الدكرات مجاؿكما بيف المينة الحالية المماثمة ل
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 فراد الدراسةمقارنة ما بيف الدكرة التدريبية كالمينة الحالية أل: ( 16.3) جدكؿ
 

فػػػي عػػػدد الممتحقػػػيف  الدكرة التدريبية
 الدكرة التدريبية

ي عػػػػػػػػػدد العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػ
لمجػػػػػػاؿ مينػػػػػػة مماثمػػػػػػة 

 التدريبية لدكرةا
 5 21 تكييؼ كتبريد

 12 25 سياقة )شحف كعمكمي(
 2 12 ككافير رجالي

 4 7 ديككرات
 0 7 تخميص جمركي
 2 5 ميكانيؾ سيارات
 0 9 امف مؤسسات

 0 6 صيانة اجيزة خمكية
 2 3 صيانة شبكات حاسكب

 26 95 المجمكع
 

فػػراد الدراسػػة ممػػف التحقػػكا بػػدكرات تدريبيػػة فػػي برنػػامج أف عػػدد أ( 16.3)رقػػـ  تبػػيف مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ
فراد الدراسة الذيف يعممكف في ميػف مماثمػة أف عدد إكفي المقابؿ ف ،(95) المحرريف كاف لسر األ تأىيؿ

ك أفػػراد الدراسػػة ممػػف تمقػػكا دكرات سػػياقة )شػػحف أف عػػدد أكيالحػػظ  ،(26لمجػػاؿ الػػدكرات التدريبيػػة كػػاف)
فػػي مجػػاؿ  ف نصػػؼ مػػف تمقػػكا دكراتأ( أم 12) ( كعػػدد مػػف يعممػػكف كسػػائقيف بمػػغ25ف)عمػػكمي( كػػا

المحرريف المسػتفيديف منيػا  لسر األف ىناؾ دكرات تدريبية لـ يعمؿ أم مف أك  ،السياقة يعممكف كسائقيف
 مف مؤسسات(.أك  ،كصيانة اجيزة خمكية ،)تخميص جمركي كىي دكرات ،في مجاليا

 تأىيػػؿالالمحػرريف كالتػي كاجيػػتيـ خػالؿ عمميػة  لسػر األالصػعكبات التػي ذكرىػػا ىػذا التبػايف ربمػا يفسػػره 
  المحرريف. لسر األ تأىيؿفي برنامج  الميني

 المعالجة اإلحصائية 33.1

لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد عينة الدراسة، تـ االستعانة بجيػاز الحاسػكب، حيػث اسػتخدـ 
 استخداـ االختبارات االحصائية التالية: كتـ ،(SPSS) البرنامج اإلحصائي
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 ( اختبار كركنباخ الفا لقياس ثبات اداة الدراسةCronbach Alpha.) 
 التحميؿ العاممي(Factor Analysis )،  مػف خػالؿ داة الدراسة صدؽ االتساؽ البنائي أللقياس

 مقياس معامؿ االرتباط )بيرسكف(.
 كسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم( لإلجابػة عػف )ال مقاييس النزعة المركزية كمقاييس التشتت

 .أسئمة الدراسة
 ( اختبار التبايف االحػادمOne Way Anovaلفحػص ) العمػر،  )حسػب المتغيػرات  الفرضػيات

مسػػػػتكل الػػػػدخؿ ك مػػػػدة االعتقػػػػاؿ، ك مكػػػػاف اإلقامػػػػة، ك المسػػػػتكل التعميمػػػػي، ك ة، سػػػػر عػػػػدد أفػػػػراد األك 
المينػة ك مزاكلػة العمػؿ، ك ، لسػر األ تأىيػؿفػي برنػامج الدكرة التدريبيػة التػي التحػؽ بيػا ك الشيرم، 
 (.الحالية

 ( اختبارT-Test) لفحص الفرضية حسب متغير الحالة االجتماعية. 
 ( اختبػارLSDلتحديػد الفػػركؽ ) فئػات المتغيػػرات لمتكسػػطاتذات الداللػػة االحصػائية  المعنكيػة، 

 االحادم. كذلؾ في حاؿ تبيف كجكد فركقات معنكية مف خالؿ اختبار التبايف

 المتوسطات الحسابيةمفتاح تصحيح  31.1

استخدـ مقياس ليكرت الخماسي لتفسير درجات استجابة المبحكثيف، بعػد تحكيميػا إلػى قػيـ كميػة بحيػث 
 أعطيت الدرجات كما يمي:

 ( درجات....... مكافؽ بشدة5)

 ( درجات....... مكافؽ4)

  ( درجات ..... محايد3)

 ( درجة........ معارض2)

 ( درجة......... معارض بشدة1)

 فػي الجػدكؿ المكضػح المتكسطات الحسابيةكلتفسير استجابة المبحكثيف حسب الدرجات استخدـ مفتاح 
 : أدناه
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 المتكسطات الحسابية: مفتاح (17.3)جدكؿ

 درجة التقييم المتوسط الحسابي
 منخفض 2.33-1

 متكسط 2.34-3.67
 عالي 5-3.68
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 الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
 

 تمييد 3.1

 لسػػر األ تأىيػػؿدكر برنػػامج حػػكؿ  المحػػرريف لسػػر األنتػػائج إجابػػات كتفسػػير يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عػػرض 
 الدراسػة.عف تساؤالت  لإلجابةكذلؾ  في محافظة جنيف، مف كجية نظرىـ  مينيان  يـتأىيمالمحرريف في 

حسػػػب  المحػػػرريف لسػػػر األكمػػػا يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ اختبػػػار الفرضػػػيات، لفحػػػص الفػػػركؽ فػػػي إجابػػػات 
 المتغيرات الشخصية.

 :الدراسة أسئمةعن  اإلجابة 1.1

من وجية نظرىم  يم مينياً تأىيمالمحررين في  ىسر األ تأىيلمادور برنامج  :السؤال الرئيس 3.1.1
 في محافظة جنين؟

مػف خػالؿ  ،يـ مينيػاتػأىيمالمحرريف درجة استجابتيـ نحك دكر البرنامج في  لسر ألاتبيف نتائج اجابات 
 لسػػػر األ تأىيػػػؿالتػػػي يقػػػدميا برنػػػامج التػػػدريب المينػػػي درجػػػة اسػػػتجابتيـ فػػػي مجػػػالي التكجيػػػو المينػػػي ك 

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي: ،المحرريف في محافظة جنيف
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عيػػارم كدرجػػة االسػػتجابة فػػي مجػػالي التكجيػػو كالتػػدريب (: المتكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ الم1.4جػػدكؿ)
 كمجاؿ الدراسة الكمي 

 درجة االستجابة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 متكسط  832460. 2.6827 التكجيو الميني
 متكسط  874060. 2.8951 التدريب الميني

 متكسط  758060. 2.8224 الكمي
 

كالتي  ،في مجالي التكجيو الميني كالتدريب المينيالمحرريف  لسر األجابات إ( نتائج 1.4يبيف الجدكؿ)
ف درجة أكتبيف النتائج  ،يـ مينيان تأىيمالمحرريف في محافظة جنيف بيدؼ  لسر األ تأىيؿيقدميا برنامج 

(  2.6827) المحػػرريف فػػي مجػػاؿ التكجيػػو المينػػي جػػاءت متكسػػطة كبمتكسػػط حسػػابي لسػػر األاسػػتجابة 
 بدرجة متكسطة. نامج ساعد عمى تكجيييـ مينيان ف البر أأم 

كيعني ذلؾ  ،(2.8951كفي مجاؿ التدريب الميني جاءت درجة االستجابة متكسطة كبمتكسط حسابي )
 .مف كجية نظرىـ  بدرجة متكسطة المحرريف مينيان  لسر األف البرنامج ساعد عمى تدريب أ

كيمكػف  ،(2.8224متكسػطة كبمتكسػط حسػابي )ما في المجاؿ الكمي فقد كانت درجة االستجابة ايضػا أ
بدرجػة متكسػطة  المحػرريف مينيػان  لسػر األ تأىيػؿالمحػرريف سػاعد عمػى  لسػر األ تأىيػؿف برنامج أالقكؿ 

 مف كجية نظرىـ.

 تـ االجابة عف االسئمة التالية: الرئيسكلتكضيح كتفسير النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

مــن وجيــة  مينيــاً  يمالمحــررين فــي تــوجيي ىســر األ أىيــلتمــا دور برنــامج  الســؤال األول: 3.3.1.1
 نظرىم في محافظة جنين؟

ىػذا  جانػب مػف جكانػبلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم لكػؿ 
 :يمي كما جكانب كىي ربعةأإلى  مجاؿ التكجيو الميني اؿ، كلتسييؿ اإلجابة تـ تقسيـالمج
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في تكجيييـ المحرريف  لسر األ تأىيؿالمحرريف حكؿ دكر برنامج  لسر األاجابات نتائج  (:2.4جدكؿ)
 مينيا.

المتوسط  جوانب التوجيو الميني الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة المئوية
 االستجابة

 996720. 2.0379 استكشاؼ القدرات كالميكؿ المينية 1
 منخفض 0.41

في سكؽ  التعريؼ بالميف المطركحة 2
 العمؿ

2.9711 1.04860 

0.59 

 متكسط 

 992080. 3.1018 التعريؼ بمتطمبات الميف 3
 متكسط  0.62

 1.06435 2.6088 عممية االختيار الميني)المكاءمة( 4
 متكسط  0.52

 832460. 2.6827 الكمي 
 متكسط  0.54

 

البرنػػامج فػػي تػػكجيييـ  المحػػرريف حػػكؿ دكر لسػػر األجابػػات إ( تبػػايف 2.4) يالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ
حيػػػث بمػػػغ  ،قػػػؿ درجػػػة اسػػػتجابة تتعمػػػؽ بجانػػػب استشػػػكاؼ القػػػدرات كالميػػػكؿ المينيػػػةأفقػػػد كانػػػت  مينيػػػان 

 لسػر األف البرنػامج لػـ يسػاعد أأم  ،جابة منخفضةكبدرجة است %41( بنسبة2.03المتكسط الحسابي )
 المحرريف عمى استشكاؼ قدراتيـ كميكليـ المينية بدرجة كافية.

عمػػػػػػى درجػػػػػػة اسػػػػػػتجابة تتعمػػػػػػؽ بجانػػػػػػب التعريػػػػػػؼ بمتطمبػػػػػػات الميػػػػػػف حيػػػػػػث بمػػػػػػغ المتكسػػػػػػط أ ككانػػػػػػت
 % بدرجة استجابة متكسطة.62بنسبة  (3.101الحسابي)

ت كانػػ ،فػػي سػكؽ العمػؿالتعريػؼ بػالميف المطركحػة المحػرريف حػكؿ جانػػب  لسػػر األمػا درجػة اسػتجابة أ
عمميػػػة االختيػػػار المينػػػي ب عمػػػؽ كفػػػي الجانػػػب المت ،%59بنسػػػبة  (2.97)بمتكسػػػط حسػػػابي متكسػػػطة ك 

 . ةبدرجة استجابة متكسط% ك 52بنسبة ( 2.60)الحسابي متكسط ال)المكاءمة( كاف 

حسػػػابي الط سػػػمتك درجػػػة االسػػػتجابة الكميػػػة لمجػػػاؿ التكجيػػػو المينػػػي كانػػػت متكسػػػطة حيػػػث ال فأكتبػػػيف 
 . % 54 كبنسبة( 2.68)

  المحػرريف فػي تػكجيييـ مينيػان  لسػر األ تأىيػؿجابة عف السؤاؿ المتعمػؽ بػدكر برنػامج أجؿ تسييؿ اإلمف 
 يمي: كؿ جانب مف جكانب التكجيو الميني كمااإلجابة عف االسئمة المتعمقة بتـ 
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ــى  3.3.3.1.1  ــي مســاعدتيم عم ــل األســرى المحــررين ف ــامج تأىي  قــدراتيم استكشــاف مــا دور برن
 ؟المينية وميوليم

فػػػػي  المحػػػػرريف لسػػػػر األ تأىيػػػػؿبرنػػػػامج دكر  حػػػػكؿالمحػػػػرريف  لسػػػػر األت نتػػػػائج إجابػػػػا :(3.4جػػػػدكؿ)
 المينية: قدراتيـ كميكليـاستكشاؼ  مساعدتيـ عمى

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 منخفض 0.41 1.13747 2.0632 الكشؼ عف قدراتي المينية 1

 منخفض 0.41 1.11861 2.0632 الكشؼ عف مصادر القكة المينية لدم 2

 منخفض 0.40 1.00525 1.9895 تحديد إمكانياتي المينية 3

 منخفض 0.41 1.19611 2.0737 الكشؼ عف ميكلي المينية 4

 منخفض 0.40 1.03142 2.0000 تقبؿ ذاتي بما تحممو مف ميكؿ كاتجاىات كقيـ 5

 منخفض 0.41 0.99672 2.0379 الكمي

المحػػػػرريف فػػػػي  لسػػػػر األ تأىيػػػػؿدكر برنػػػػامج  حػػػػكؿالمحػػػػرريف  لسػػػػر ألاإجابػػػػات   (3.4) يبػػػػيف الجػػػػدكؿ
منخفضػػػة حيػػػث كانػػػت درجػػػة االسػػػتجابة الكميػػػة  ،المينيػػػة قػػػدراتيـك  ميػػػكليـ استكشػػػاؼ مسػػػاعدتيـ عمػػػى

 (.2.0379كبمتكسط حسابي )

بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدره  ،المينيػػػة الميػػػكؿ عػػػف الكشػػػؼتتعمػػػؽ بالتػػػي مفقػػػرة كانػػػت أعمػػػى درجػػػة اسػػػتجابة لك 
 الػػذاتتقبػػؿ ب تتعمػػؽالتػػي فقػػرة لمفقػػد كانػػت  درجػػة اسػػتجابة أدنػػىأمػػا  ،منخفضػػةبدرجػػة اسػػتجابة ( 2.07)

 منخفضػػةبدرجػػة اسػػتجابة  (2.0حسػػابي )المتكسػػط حيػػث بمػػغ ال ،مػػف ميػػكؿ كاتجاىػػات كقػػيـ ابمػػا تحمميػػ
 . أيضان 

ميػكليـ استشػكاؼ قػدراتيـ ك المحػرريف عمػى  لسػر األف دكر البرنامج كػاف ضػعيفا فػي مسػاعدة أكيالحظ 
غفمػكا قضػية بالغػة أف القائميف عمى البرنامج أكتفسر درجة االستجابة المتدنية في ىذا الجانب  ،المينية
ف استكشػاؼ القػدرات كالميػكؿ المينيػة لػدييـ أحيػث  ،المحػرريف مينيػان  لسر األفي سبيؿ تكجيو  ،االىمية

فػؿ ليػـ النجػاح كالتطػكر بمػا يك ،ينيػةيساعدىـ في تحديد االختيار الميني المناسب لقدراتيـ كميكليـ الم
 .في المينة
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بـالمين المطروحــة فـي ســوق  يمتعــريفمـا دور برنـامج تأىيــل األسـرى المحــررين فـي   1.3.3.1.1
 ؟العمل

 يـتعريففي  المحرريف لسر األ تأىيؿبرنامج المحرريف حكؿ دكر  لسر األنتائج إجابات  :(4.4جدكؿ)
 :بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 متكسط 0.57 1.30182 2.8316 التعريؼ بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ 1
 متكسط 0.66 1.35955 3.2947 تزكيدم بمتطمبات المينة مف تعميـ كتدريب 2
 متكسط 0.62 1.35642 3.1053 تعريفي عمى معاىد كمراكز التدريب الميني المتكفرة 3
 متكسط 0.53 1.23571 2.6526 التعرؼ عمى احتياجات سكؽ العمؿ مف الميف 4

 متكسط 0.59 1.04860 2.9711 الكمي 
 

بالميف  يـتعريفدكر البرنامج في حكؿ المحرريف  لسر األنتائج إجابات  فأ (4.4) الجدكؿ يالحظ مف
( 2.9711) حيث بمغ المتكسط الحسابي درجة متكسطة،كانت جميعيا ب، المطركحة في سكؽ العمؿ

 لسر األتتعمؽ بتزكيد التي فقرة لمىذا الجانب درجة استجابة في كقد كانت أعمى  ،%59كبنسبة 
بدرجة استجابة  (3.29حسابي )المتكسط حيث بمغ ال ،كتدريب تعميـ مف المينة بمتطمبات المحرريف
المحرريف بمتطمبات الميف  لسر األفي تزكيد لى حد ما إف البرنامج ساعد أكيدؿ ذلؾ عمى  ،متكسطة

المحرر عندما  األسيرف أكال بد مف ذكر  ،كلكف ليس بالشكؿ الكافي كالمطمكب ،مف تعميـ كتدريب
ف ذلؾ يساعده عمى االختيار الميني الذم يالئـ ظركفو فإ ،مى عمـ كدراية بمتطمبات الميفيككف ع

 مف ناحية الظركؼ الشخصية التي يتطمبيا التدريب الميني. كأسكاء مف ناحية القدرات المينية 

التعرؼ عمى احتياجات سكؽ التي تتعمؽ بفقد كانت الفقرة درجة استجابة  أدنىبأما الفقرة التي جاءت 
دكر البرنامج  سطة أم أفبدرجة استجابة متك ( 2.65حسابي )المتكسط حيث بمغ ال ،العمؿ مف الميف

 .لـ يكف بدرجة عالية احتياجات سكؽ العمؿ مف الميفيف بالمحرر  لسر األفي تعريؼ 

المحرر جيده  األسيريضيع  كذلؾ حتى ال ،قبؿ عممية التدريب الميني ميمان  كيعتبر ىذا الجانب جزءان 
حصكؿ عمى فرصة عمؿ ىك اليدؼ ف الأككف  ،عمالن  يستفيد منيا كال يجد ليا ككقتو في تعمـ مينة ال
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 تأىيؿالف عممية إف ،ففي حاؿ عدـ تكفر سكؽ عمؿ لممينة التي يتعمميا ،لمينيا تأىيؿالسمى لعممية األ
 المحرر. لألسيرة بدافيا كستككف غير مجدية بالنسال تحقؽ أى

يمكنيـ  ،المحرريف بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ لسر األنو مف خالؿ تعريؼ أ ىذه الدراسةكترل 
لذا يتكجب عمى القائميف عمى  ،لمعيش بكرامة ف ليـ دخالن يؤم التكجو نحك المينة التي تضمف ليـ عمالن 

ف يعدكا خطة تدريبية تتضمف في مراحميا االكلى اختيار مينة تتالءـ كاحتياجات سكؽ أ ،البرنامج
قباؿ ليـ لإل  كذلؾ ليككف حافزان  ،ك الدكرةأل المحرريف قبؿ اختيارىـ المينة سر ا لأليكتكضيح ،العمؿ

 مف جدكل اختيار مينة المستقبؿ دكف تردد. ثقكفكا عمى المينة كىـ

 ؟بمتطمبات المين ما دور برنامج تأىيل األسرى المحررين في تعريفيم 1.3.3.1.1

 يـتعريففي المحرريف  لسر األ تأىيؿالمحرريف حكؿ دكر برنامج  لسر األ نتائج إجابات :(5.4) جدكؿ
 بمتطمبات الميف.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 متكسط  0.52 1.17142 2.5895 التعريؼ بالقدرات الالزمة لممارسة المينة 1

 متكسط  0.51 1.13777 2.5263 التعرؼ عمى الميارات التي تتطمبيا المينة 2

 متكسط  0.66 1.44593 3.3158 إتاحة الفرصة لمتعرؼ عمى تجارب مينية ناجحة 3

 عالي 0.76 1.23063 3.7789 كيدم بمعمكمات كافية حكؿ إلية التدريب المينيتز  4

5 
تكضيح الشركط الالزمة لاللتحاؽ بمراكز التدريب 

 الميني
3.7368 1.35435 

0.75 
 عالي

 متكسط 0.53 1.36530 2.6632 تكفير معمكمات كاممة عف الميف الجديدة 6

 متوسط  0.62 99208. 3.1018 الكمي

 

 يـتعريففي ل المحرريف حكؿ دكر البرنامج سر ألاف درجة استجابة أ( 5.4) الجدكؿ مفيالحظ 
ما درجة االستجابة الكمية فكانت متكسطة كبمتكسط أ ،تركاحت بيف متكسطة كعالية بمتطمبات الميف

ف البرنامج ساعد عمى تعريفيـ بمتطمبات الميف بدرجة ليست أأم  ،%62 ( كبنسبة3.10) حسابي
عتبر ىذا الجانب الجزء المكمؿ لجانب استشكاؼ القدرات كالميكؿ المينية في عممية التكجيو كي ،عالية
بمتطمبات المينة مف قدرات كميارات البد مف تعريفو  ،المحرر قدراتو األسيرف يعرؼ أفبعد  ،الميني
 كذلؾ ليتسنى لو اختيار المينة التي تناسبو. ،كغيرىا
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لية آبمعمكمات كافية حكؿ  المحرريف لسر األ تزكيدالتي تتعمؽ بمفقرة عمى درجة استجابة لأككانت 
ف أكذلؾ يدؿ عمى  ،( بدرجة استجابة عالية3.77سابي )حالمتكسط ال حيث بمغ ،التدريب الميني

ىمية ىذا أكتكمف  ،لية التدريبآالمحرريف بمعمكمات كافية حكؿ  لسر األالبرنامج ساعد عمى تزكيد 
 ،المحرر عمى معرفة متطمبات التدريب كظركفو كمكانو ككقتو كمدتو راألسينو يساعد أالجانب في 

 لية التدريب بجكانبيا تتناسب مع ظركفو الحياتية كاالجتماعية.آف كانت إليتسنى لو تقدير 

حيث بمغ  المينة تتطمبيا التي الميارات عمى التعرؼب تتعمؽالتي مفقرة درجة استجابة ل أدنىبينما كانت 
المحرريف في  لسر األالبرنامج ساعد ، أم أف متكسطة( بدرجة استجابة 86.8ي )حسابالمتكسط ال

ف ىذا الجانب يساعد أ ىذه الدراسةكترل  ،التعرؼ عمى الميارات التي تتطمبيا المينة بدرجة متكسطة
لى إف ىناؾ ميف تحتاج أخاصة  ،المحرر عمى اختيار المينة التي تتكافؽ كمياراتو المينية  األسير
 خرل. األالميف كغيرىا مف  ،ت معينة مثؿ مينة صيانة الحاسكب كميكانيؾ السياراتميارا

 ؟ االختيار الميني ما دور برنامج تأىيل األسرى المحررين في مساعدتيم عمى  1.3.3.1.1

المحػػػػرريف فػػػػي  لسػػػػر األ تأىيػػػػؿالمحػػػػرريف حػػػػكؿ دكر برنػػػػامج  لسػػػػر األنتػػػػائج إجابػػػػات  :(6.4جػػػػدكؿ)
 .ر المينياالختيامساعدتيـ عمى 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 متكسط 0.64 1.36973 3.2211 خمؽ اتجاىات ايجابية نحك العمؿ 1

2 
تنمية قدرتي عمى اتخاذ قرار اختيار المينة 

 المناسبة
2.3789 1.15020 0.48 

 متكسط

 متكسط 0.47 1.12768 2.3474 المينيةاختيار مينة تتكافؽ مع ميكلي  3
  منخفض 0.45 1.07397 2.2632 المكاءمة بيف رغباتي كالدكرات المينية المطركحة 4
 متكسط 0.57 1.35518 2.8421 تعزيز الدافع لدم نحك العمؿ 5
 متكسط 0.52 1.39452 2.6000 تككيف فكرة متكاممة عف مينة المستقبؿ 6

  متكسط 0.52 1.06435 2.6088 الكمي
 

برنامج في مساعدتيـ عمى المحرريف حكؿ دكر ال لسر األاستجابة درجة ف أ( 6.4) الجدكؿ يالحظ مف
كجاءت درجة االستجابة الكمية ليذا الجانب  ،كمتكسطة منخفضةتركاحت بيف الميني االختيار 

عمى اختيار المحرريف الى حد ما  لسر األف البرنامج ساعد أم أ ،(2.60متكسطة كبمتكسط حسابي )
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كيعتبر ىذا الجانب محكر عممية التكجيو  ،المينة اك الدكرة التي تناسب احتياجاتيـ كميكليـ كطمكحاتيـ
 الميني كبعدـ تحققو فاف عممية التكجيو الميني لـ تؤد الغرض كاليدؼ االساسي ليا.

 نحك ايجابية اتجاىات خمؽ درجة استجابة ليذا الجانب لمفقرة التي تتعمؽ بدكر البرنامج في أعمىكانت 
ف أم أ ،متكسطة( بدرجة استجابة 3.22حسابي )المتكسط ال حيث بمغ ،المحرريف لسر األالعمؿ لدل 
ف ذلؾ يساعده أحيث  ،المحرريف عمى العمؿ كاالنجاز لسر األساعد الى حد ما عمى تشجيع البرنامج 

 . عمى تحقيؽ ذاتو المينية مستقبالن 

 المكاءمةالمحرر عمى  األسيرالمتعمقة بدكر البرنامج في مساعدة  لمفقرة درجة استجابة فكانت أدنىأما 
( بدرجة استجابة 2.26حسابي )المتكسط حيث بمغ ال ،المطركحة المينية كالدكرات رغباتو بيف

المحرريف عمى اختيار المينة التي تناسبيـ كتمبي  لسر األف البرنامج لـ يساعد أم أ، منخفضة
كؿ انو بعدـ تحقؽ ىذا الجانب فاف عممية التكجيو الميني لـ تحقؽ اليدؼ كيمكف الق  ،طمكحاتيـ

ؿ تتابعي لمكصكؿ الى مقصد التكجيو الميني جكانب التكجيو المختمفة تسير بشكف أحيث  ،المرجك منيا
المحرر كالجكانب  لألسيرساس المكاءمة بيف الجكانب الشخصية أكىك االختيار الميني القائـ عمى 

  ؽ العمؿ كمتطمبات الميف.سك المتعمقة ب

من وجية  مينياً  يمالمحررين في تدريب ىسر األ تأىيلما دور برنامج السؤال الثاني:   1.3.1.1
 نظرىم في محافظة جنين؟

ىػذا  جانػب مػف جكانػبلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ حسػاب المتكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم لكػؿ 
 :كمايمي إلى ثالثة جكانب كىيالمجاؿ، كلتسييؿ اإلجابة تـ تقسيمو 

المحػرريف فػي تػدريبيـ  لسػر األ تأىيػؿالمحػرريف حػكؿ دكر برنػامج  لسػر األنتائج اجابات (: 7.4جدكؿ)
 .مينيان 
المتوسط  جوانب التدريب الميني الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 متكسط   0.69 809450. 3.4368 ينةبالم اكساب المفاىيـ كالمعمكمات المتعمؽ 1

 متكسط 0.51 1.04269 2.5537 تنمية القدرات المينية 2

 متكسط 0.54 1.08798 2.6947 اكساب الميارات العممية كالتطبيقية 3

 متكسط 0.58 874060. 2.8951 الكمي 
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 لسر األ تأىيؿ دكر برنامجحكؿ  الكمية المحرريف لسر األاستجابة درجة ف إ( 7.4) الجدكؿ يالحظ مف
ف أأم  ،%58( كبنسبة 2.8951كانت متكسطة كبمتكسط حسابي )المحرريف في تدريبيـ مينيا 

 بدرجة متكسطة. البرنامج ساعد عمى تدريبيـ مينيان 

كسابيـ المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة إعمى درجة استجابة لمجانب المتعمؽ بدكر البرنامج في أككانت 
 كبدرجة استجابة متكسطة. ،%69( بنسبة 3.43) ط الحسابيحيث بمغ المتكس ،بالمينة

ل المحرريف حيث بمغ سر درجة استجابة فكانت لمجانب المتعمؽ بتنمية القدرات المينية لأل أدنىما أ
 كدرجة استجابة متكسطة. ،%51( بنسبة 2.55المتكسط الحسابي )

( 2.89يػػة كػػاف بمتكسػػط حسػػابي )الميػػارات العمميػػة كالتطبيقالمحػػرريف  لسػػر األاكسػػاب  ف جانػػبأكمػػا 
 بدرجة استجابة متكسطة. ك %( 58بنسبة )

  المحػرريف فػي تػدريبيـ مينيػان  لسػر األ تأىيػؿجؿ تسييؿ االجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بػدكر برنػامج أكمف 
 يمي: كؿ جانب مف جكانب التدريب الميني كماب اإلجابة عف األسئمة المتعمقة تـ 

المفاىيم والمعمومات المتعمقة  يمإكسابأىيل األسرى المحررين في ما دور برنامج ت  .1.3.1.11
 ؟بالمينة

في المحرريف  لسر األ تأىيؿحكؿ دكر برنامج  المحرريف لسر األنتائج إجابات : (أ-8.4جدكؿ)
 :المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة بالمينةيـ إكساب

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ويةالمئ

درجة 
 االستجابة

  عالي 0.80 967330. 4.0211 معارؼ كمعمكمات حكؿ المينة اكسابي 1
 عالي 0.81 904510. 4.0316 تزكيدم بالمفاىيـ النظرية التي تتعمؽ بالمينة 2

3 
تعزيز إمكانياتي لتكظيؼ المفاىيـ النظرية في 

 التطبيؽ
3.4737 1.14708 0.69 

 متكسط

 متكسط 0.72 1.01666 3.5789 ة لدم نحك احتراـ المينةتنمية اتجاىات ايجابي 4
 متكسط 0.63 1.10430 3.1579 خمؽ اتجاىات ايجابية لدم حياؿ تحمؿ المسئكلية 5
 متكسط 0.55 1.21349 2.7368 تككيف عادات فكرية لدم تناسب ممارسة المينة 6
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في المحرريف  األسرل ؿحكؿ دكر برنامج تأىي األسرل المحرريف(: نتائج إجابات ب-8.4جدكؿ)
 :المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة بالمينةيـ إكساب

7 
عادة العمؿ ضمف ظركؼ السالمة  اكسابي
 المينية

3.4211 1.26809 0.68 
 متكسط

8 
خبرات مينية جديدة مف خالؿ الممارسة  اكسابي
 المينية

3.0737 1.38566 0.61 
  متكسط

 متكسط 0.69 809450. 3.4368 الكمي 
 

المحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿحػػكؿ دكر برنػػامج المحػػرريف  لسػػر األنتػػائج إجابػػات  (8.4) يف الجػػدكؿيبػػ
تراكحت مابيف ليذا الجانب  درجة االستجابةف أكيالحظ ، المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة بالمينة يـإكساب

( 3.43ابي )حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػ ،مػػا درجػػة االسػػتجابة الكميػػة فكانػػت متكسػػطةأ عاليػػة كمتكسػػطة،
يـ تػػأىيمكالمحػػرريف سػػاعد عمػػى تػػدريبيـ مينيػػان مػػف أجػػؿ  لسػػر األ تأىيػػؿم أف برنػػامج أ %.69كبنسػػبة 

 لدخكؿ سكؽ العمؿ كلكف ليست بالدرجة الكبيرة حسب آراء أفراد العينة.

 المحػػػرريف بالمفػػػاىيـ لسػػػر األعمػػػى درجػػػة اسػػػتجابة لمفقػػػرة المتعمقػػػة بػػػدكر البرنػػػامج فػػػي تزكيػػػد أككانػػػت  
كىػػذا يػػدؿ ( بدرجػػة اسػػتجابة عاليػػة، 4.03) حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي ،بالمينػػة تتعمػػؽ التػػي ظريػػةالن

المحػػػرر بالمفػػػاىيـ النظريػػػة  األسػػػيرف البرنػػػامج يقػػػدـ خػػػدمات بدرجػػػة عاليػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتزكيػػػد أعمػػػى 
 المتػدرب حػاـإق مجػردف التػدريب المينػي لػيس أكمف المؤكد  ،المتعمقة بالمينة في مجاؿ التدريب الميني

 ممارسة أف حيث بمعزؿ عف تزكيده بكافة المعارؼ كالمفاىيـ النظرية المرتبطة بيا لتطبيقيا المينة لتعمـ

 جػػزء ككنيػػا النظريػػة، المعرفػػة إلػى الحاجػػة مػػف مينػػة أم تخمػػك كال ،تسػػتند إلػػى قكاعػػد كأسػػس نظريػة المينػة

 كمقػػادير المػػكاد، بخػػكاص المتػػدرب معرفػػة تسػػتكجب البمػػيط، مينػػة ،فمػػثالن  كتطبيقيػػا، ممارسػػتيا مػػف أصػػيؿ

 المػكاد كميػات لتقػدير المختمفػة، الحسػابات إجػراء كعمميػات القيػاس، كطػرؽ المستخدمة، كاألدكات التكليفة،

  الكثير. كغيرىا المطمكبة،

المحرريف عمى  لسر األالمتعمقة بدكر البرنامج في مساعدة فقرة لمفقد كانت  درجة استجابة أدنىأما 
( بدرجة استجابة 2.37حسابي )المتكسط ال حيث بمغ ،المينة ممارسة تناسب يـلدي فكرية عادات تككيف

تتناسب لتي العادات الفكرية ااكتسبكا مف خالؿ البرنامج المحرريف  لسر األف أكيعني ذلؾ ، متكسطة
يؤثر عمى مع ممارستيـ المينة التي يتدربكف ليا كلكف ليست بالدرجة الكبيرة، كذلؾ مف المحتمؿ أف 
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ر في انجاز األعماؿ المتعمقة بممارسة ككف األفكار كاالتجاىات التي يحمميا ليا دكر كبيأدائيـ لعمميـ 
 . المينة

 ؟المينية قدراتيمتنمية  مادور برنامج تأىيل األسرى المحررين في 1.1.3.1.1

تنمية في حرريف الم لسر األ تأىيؿحكؿ دكر برنامج المحرريف  لسر األ نتائج إجابات :(9.4جدكؿ)
 :المينية قدراتيـ

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

 1.38848 3.1368 تطكير قدراتي المينية في مجاؿ العمؿ 1
 متكسط 0.63

 1.15515 2.4421 تنمية قدراتي عمى انجاز الخدمة بأقؿ كمفة 2
 متكسط 0.49

 1.17866 2.3895 ع كقتأسر ي عمى انجاز الخدمة بتنمية قدرات 3
 متكسط 0.48

4 
تعزيز قدراتي عمى االبتكار أثناء ممارسة 

 المينة
2.0211 .978260 

0.40 
  منخفض

 1.34622 2.7789 تمكيني مف ممارسة المينة بإتقاف 5
  متكسط 0.56

 0.51 1.04269 2.5537 الكمي
 متوسط

 

المحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿحػػكؿ دكر برنػػامج المحػػرريف  لسػػر األت نتػػائج إجابػػا (9.4) الجػػدكؿ يبػػيف
تراكحػػػػت مػػػػابيف متكسػػػػػطة ىػػػػذا المجػػػػاؿ عمػػػػى  درجػػػػة االسػػػػتجابةف أكيالحػػػػظ  ،المينيػػػػةقػػػػدراتيـ تنميػػػػة 

ف البرنامج أكىذا يعني  ،(2.55) متكسطة كبمتكسط حسابي ككانت درجة االستجابة الكمية ،منخفضةك 
كقػد يفسػر ذلػؾ مػف خػالؿ  ،كافيػةل المحػرريف كلكػف لػيس بدرجػة سر ية لألساعد في تنمية القدرات المين

حيػػػث تبػػػيف مػػػف  ،المحػػػرريف كالتػػػي سػػػتذكر الحقػػػا فػػػي الفصػػػؿ الحػػػالي لسػػػر األالصػػػعكبات التػػػي ذكرىػػػا 
فالمػػدرب لػػـ يكػػف يمتمػػؾ القػػدرات كالميػػارات الالزمػػة  ،خالليػػا كجػػكد خمػػؿ فػػي عناصػػر التػػدريب المينػػي

 ،ىػداؼ محػددةأكما اف الخطة التدريبيػة كانػت غيػر كاضػحة كبػدكف  ،تدربيفلمتدريب مف كجية نظر الم
نو عمى الجيات المسؤكلة المتابعة كالتقييـ الدكرم لمجريات عممية التدريب في ألى إكتجدر االشارة ىنا 

 الميداف.

العمػػؿ المينيػة فػػي مجػاؿ  القػػدرات تطػكير عمػى درجػػة اسػتجابة لمفقػػرة المتعمقػة بػػدكر البرنػامج فػػيأكانػت 
أم لػػيس بدرجػػة  ،( بدرجػػة اسػػتجابة متكسػػطة3.13حسػػابي )المتكسػػط ال حيػػث بمػػغ ،ل المحػػرريفسػػر لأل

عمػػى  ذا تػػـ العمػػؿإال إ ،ىػدافيا المرجػػكةأف عمميػة التػػدريب المينػػي ال تحقػػؽ أ ىػػذه الدراسػػةكتػػرل  ،عاليػة
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رد الممػارس ألم مينػة برز المتطمبػات األساسػية لنجػاح الفػأحد أف حيث أ ،قدرات األفراد المينيةتطكير 
لتطػػكر كالتقػػدـ العممػػي فػػي المجػػاؿ المينػػي، حيػػث امكاكبػػة لكانػػت، تحتػػاج إلػػى تطػػكير مسػػتمر، كذلػػؾ 
فإنػػػو لممارسػػػة المينػػػة، كفػػػي حػػػاؿ افتقػػػار الممػػػارس لممينػػػة  تسػػػتجد أدكات كتبتكػػػر أسػػػاليب أكثػػػر تطػػػكران 

مكانياتػػو المينيػػة فػػي ىػػذا المسػػيككف  ف مصػػيره الفشػػؿ، إفػػكبػػذلؾ جػػاؿ، غيػػر قػػادر عمػػى تطػػكير قدراتػػو كا 
أف الطمب عمى تمقػي الخػدمات المينيػة فػي األسػكاؽ، تسػكده منافسػة شػديدة، كيبحػث الزبػكف  كخصكصان 

عف الخػدمات األفضػؿ، كىػذا مػا يجعػؿ عمميػة تطػكير القػدرات المينيػة، عمميػة ممحػة فيمػا إذا أراد  دائمان 
 لزبائف.الميني االستمرار في تقديـ الخدمات، التي يطمبيا ا

 المحػػرريف  لسػػر األقػػدرات  تعزيػػزتتعمػػؽ بػػدكر البرنػػامج فػػي مفقػػرة التػػي درجػػة اسػػتجابة فكانػػت ل أدنػػىأمػػا 
 ،منخفضػػة( بدرجػػة اسػػتجابة 2.02) حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي ،المينػػة ممارسػػة أثنػػاء االبتكػػار عمػػى

، عػػف الخػػدمات كمػػان مػػف المؤكػػد أف االبتكػػار، ضػػركرة تفرضػػيا طبيعػػة المينػػة، حيػػث يبحػػث الزبػػائف دك 
الحديثػة، بػػدافع التميػػز عػػف ا خػػريف، كىػػذه بحػػد ذاتيػػا تعػػزز سػػمعة المينػػي فػػي السػػكؽ، كتجعػػؿ الزبػػائف 
يقبمػػكف عمػػى طمػػب خدماتػػو، بمػػا يحقػػؽ لػػو الصػػمكد فػػي السػػكؽ، كنيػػؿ سػػمعة كشػػيرة فػػي السػػكؽ، بسػػبب 

 خدماتو المميزة، نتيجة االبتكار. 

 ؟الميارات العممية والتطبيقية يمإكساب سرى المحررين فيمادور برنامج تأىيل اال  1.1.3.1.1
 

 يـإكسابفي المحرريف  لسر األ تأىيؿحكؿ دكر برنامج المحرريف  لسر األ( نتائج إجابات 10.4) جدكؿ
 :الميارات العممية كالتطبيقية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

1 
ميارات لمكاكبة التطكر التكنكلكجي في  بياكسا

 ممارسة المينة
2.1474 1.10095 

0.43 
  منخفض

  متكسط 0.61 1.33980 3.0526 الميارات العممية الالزمة لممارسة المينة اكسابي 2

3 
ميارات التميز الميني )تطبيؽ الخبرات  اكسابي

 السابقة عمى مكاقؼ جديدة مشابية(
2.2632 1.15970 

0.45 
  نخفضم

 متكسط 0.58 1.24177 2.8947 ميارات التعمـ أثناء العمؿ اكسابي 4

5 
تطكير ما لدم مف ميارات مينية تتعمؽ بممارسة 

 المينة
3.1158 1.37503 

0.62 
  متكسط

  متكسط 0.54 1.08798 2.6947 الكمي
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الميػػارات  يـإكسػػابالبرنػػامج فػػي حػػكؿ دكر  المحػػرريف لسػػر األنتػػائج إجابػػات  (10.4) رقػػـ يبػيف الجػػدكؿ
مػا أ كمتكسػطة، منخفضػةبػيف  مػاىػذا الجانػب عمػى درجػة االسػتجابة تركاحػت ، حيػث العممية كالتطبيقية

ف البرنػػامج سػػاعد عمػػى أم أ ،(2.69كسػػطة كبمتكسػػط حسػػابي قػػدره )درجػػة االسػػتجابة الكميػػة فانػػت مت
كلكػػف لػػيس بدرجػػة  ،المينػػييب المحػػرريف الميػػارات العمميػػة كالتطبيقيػػة مػػف خػػالؿ التػػدر  لسػػر األاكسػػاب 

لػى المزيػد إبحاجػة  ،المينػي تأىيػؿالفػي عمميػة  ميمػان  ف ىػذا الجانػب كالػذم يعتبػر جػزءان أكيتضػح  ،كبيرة
بحيث تككف عمميػة التػدريب فاعمػة ككاضػحة كمجديػة  ،مف االىتماـ كالمتابعة مف قبؿ الجيات المسؤكلة

 ل المحرريف.سر لأل

المحرريف مف  لسر األلمتعمقة بدكر البرنامج في تطكير ما لدل عمى درجة استجابة لمفقرة اككانت أ 
 ( بدرجة استجابة متكسطة3.11حسابي )المتكسط حيث بمغ ال ،ميارات مينية تتعمؽ بممارسة المينة

المحرريف، كلكف يبقى دكره غير  لسر األم أف البرنامج ساعد عمى تطكير الميارات المينية لدل أ
 .مف جكانب التدريب الميني الفاعؿ ميمان  الذم يشكؿ جانبان كاؼ في تحقيؽ ىذا الجانب ك 

 ميػػارات المحػػرريف لسػػر األبػػدكر البرنػػامج فػػي اكسػػاب  درجػػة اسػػتجابة فكانػػت لمفقػػرة المتعمقػػة أدنػػى أمػػا
( بدرجػة اسػتجابة 2.14حيػث بمػغ المتكسػط الحسػابي ) ،المينػة ممارسػة فػي التكنكلكجي التطكر لمكاكبة

ميػػػارات  لسػػػر األتكػػػف عمػػػى درجػػػة عاليػػػة فػػػي اكسػػػاب عمميػػػة التػػػدريب لػػػـ كيعنػػػي ذلػػػؾ أف   ،منخفضػػػة
التركيػز  نو مف الميـ جدان أ ىذه الدراسةكترل  التعامؿ مع التطكر التكنكلكجي في مجاؿ ممارسة المينة.

عمػػى ىػػذا الجانػػب خاصػػة أننػػا نعػػيش فػػي زمػػف تتطػػكر فيػػو التكنكلكجيػػا بشػػكؿ سػػريع كمسػػتمر، كمػػا أف 
 ت يساعد المستفيد عمى ممارسة المينة بشكؿ أفضؿ.اكتساب ىذه الميارا

 تأىيـــلالفـــي عمميــة  المحــررين ىســـر األىـــم الصــعوبات التـــي واجيــت أمــا  الســؤال الثالـــث:  2.2.4
 الميني؟

كبعػػد اسػػترجاع  ،أداة االسػػتبيافلممبحػػكثيف مػػف خػػالؿ  مفتكحػػان  لالجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ تكجيػػو سػػؤاالن 
ىـ الصعكبات كالتي تكررت بشكؿ كبير في أتـ حصر  ،عمى ىذا السؤاؿ تفريغ االستجاباتاالستبياف ك 
 يمي: ىـ ىذه الصعكبات بماأحيث تمثمت  ،االستجابات
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  ف المشػػرفيف أ المحػػرريف لسػػر األعػػدـ المتابعػػة مػػف قبػػؿ الجيػػات المسػػؤكلة: حيػػث ذكػػر غالبيػػة
بعة لممتدربيف خالؿ المحرريف لـ يككنكا عمى تكاصؿ كمتا لسر األ تأىيؿالمسؤكليف في برنامج 
ديػػة دكرىػػا أممػػا يخمػػؽ فرصػػة لتالعػػب كتقػػاعس الجيػػة التدريبيػػة عػػف ت ،عمميػػة التػػدريب المينػػي

 المطمكب في تدريب المستفيديف.

 المحرر األسيرفرص اختيار مينة تنسجـ مع رغبة  ما يقمؿم ،محدكدية الخيارات المينية. 

  كفػػي بعػػض االسػػتجابات ذكػػر  ،ؽ العممػػيىمػػاؿ جكانػػب التطبيػػا  التركيػز عمػػى الجكانػػب النظريػػة ك
 لجانب التطبيؽ العممي خالؿ الدكرة التدريبية. المدرب لـ يتطرؽ نيائيان ف أالمحرريف  لسر األ

  ك محتػػكل المػػادة أ ،كاء مػػف حيػػث قػػدرات المػػدرب ككفاءتػػوسػػ ،خمػػؿ فػػي عناصػػر التػػدريبكجػػكد
 دكات التدريب.أك أ ،التدريبية

   سػاب الميػارات العمميػة كالتطبيقيػةة كانػت غيػر كافيػة الكتف مػدة الػدكر أيضػا أمف الصعكبات، 
م باختصػار مػدة أ ،رات السياقة كانت تعطى بشكؿ مكثؼف غالبية الدكرات باستثناء دك أحيث 
 .المحرريف لسر األم أقؿ كذلؾ  حسب ر أك أى النصؼ إلالدكرة 

 دكرة كػػاف غيػػر أف مكػػاف الػػ ،المحػػرريف لسػػر األاسػػتجابات حيػػث تبػػيف مػػف خػػالؿ  ،مكػػاف الػػدكرة
كلػػـ يككنػػكا عمػػى  ،قيمػػت فػػي محافظػػة نػػابمسأفػػبعض الػػدكرات  ،مناسػػب ألمػػاكف سػػكنيـ كعمميػػـ

 ثر عمى مدل متابعتيـ كحضكرىـ لمدكرة.أمما  ،عمـ بمكاف الدكرة قبؿ االلتحاؽ بيا

  كػدكا أحيػث  ،عمػى المتػدربيف ضػافيان إ عدـ كجكد دعـ مادم خػالؿ فتػرة التػدريب ممػا شػكؿ عبئػان
 ان أسػػر ف مػػف الصػػعب عمػػييـ العمػػؿ كالتػػدريب معػػا كلكػػنيـ اضػػطركا لػػذلؾ كػػكنيـ يعيمػػكف نػػو كػػاأ

 تأىيػػػؿف برنػػػامج ألػػػى إشػػػارة ىنػػػا )تجػػػدر اإل ف يؤمنػػػكا ليػػػـ قػػػكتيـ كمتطمبػػػاتيـ الحياتيػػػةأكعمػػػييـ 
م كلكنػػو سػػر كػػاف يصػػرؼ لممسػػتفيديف مبمػػغ مػػف المػػاؿ خػػالؿ التػػدريب يسػػمى الػػدعـ األ لسػػر األ

 .(2011تكقؼ منذ العاـ

  كما ذكر  ،تناسب الشغؿ الثقيؿ غير كافية كال لسر األ تأىيؿالعدة التدريبية المقدمة مف برنامج
نيـ لـ يسػتممكا عػدة أ ،بدكرات تتضمف تقديـ عدة تدريبية الذيف التحقكا المحرريف لسر األبعض 

 عمى نفقتيـ الخاصة. كقامكا بشرائياالتدريب 

  المحػرريف لسر األكد غالبية أحيث  ،كرة التدريبيةإنياء الدعدـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ بعد 
نيـ كجدكا صعكبة بالغة في العثكر عمػى فرصػة عمػؿ فػي نفػس مجػاؿ التػدريب ممػا اضػطرىـ أ

 )عماؿ( في مجاالت مختمفة.  لمعمؿ بشكؿ جزئي
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 ضياتاختبار الفر  1.1

حيػػث كانػػت  ،رعيػػةالفرضػػية الرئيسػػة عبػػر فحػػص الفرضػػيات الف، تػػـ اختبػػار الدراسػػةفػػي ىػػذا الجػػزء مػػف 
 الفرضية الرئيسة:

 استجابات األسػرل المحػرريف( في α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
مف كجية نظػرىـ فػي محافظػة جنػيف تعػزل  يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  نحك دكر
مكػاف اإلقامػة، ك المسػتكل التعميمػي، ك ة، سػر عػدد أفػراد األك الحالة االجتماعيػة، ك العمر، التالية:  لممتغيرات

، لسػػر األ تأىيػؿالػدكرة التدريبيػة التػي التحػؽ بيػا فػي برنػامج ك مسػتكل الػدخؿ الشػيرم، ك مػدة االعتقػاؿ، ك 
 .المينة الحاليةك مزاكلة العمؿ، ك 

 اختبار الفرضية األولى:  3.1.1

( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05تكل الداللػػة )عنػػد مسػػ إحصػػائيةتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  النػػص الفرضػػية: 
 .العمر لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ

 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿلجداف أحيث  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ

 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الفػركؽ لداللػة( One Way Anova) اختبػار نتػائج(: 11.4جػدكؿ)
 العمر تبعان لمتغير

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" Fقيمة "
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 5980. 5170. 3620. 2 7240. اتبيف المجمكع

   7000. 92 64.417 داخؿ المجمكعات

 التدريب الميني 
 5850. 5390. 4160. 2 8310. بيف المجمكعات

   7720. 92 70.983 داخؿ المجمكعات

 المجاؿ الكمي 
 7070. 3490. 2030. 2 4060. بيف المجمكعات

   0.583 92 53.611 داخؿ المجمكعات
 

تكجد فركؽ ذات  الل األحادم لفحص الفرضية( نتائج اختبار فرضية التبايف 11.4دكؿ رقـ )يبيف الج
برنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ( في استجابات α ≤ 0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةداللة 
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ما حيث كانت الدالالت اإلحصائية ك ،تعزل لمتغير العمر ،يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿ
 يمي:    

مف  كىي أعمى ( .5980، حيث بمغ مستكل الداللة )التكجيو المينيتقبؿ الفرضية الصفرية لمجاؿ 
كىي أيضان ( 0.585)مستكل الداللة  ، حيث بمغالتدريب المينيالقيمة المفركضة، كما كتقبؿ لمجاؿ 

 (0.707ستكل الداللة )م لممجاؿ الكمي حيث بمغالفرضية الصفرية  كتقبؿأعمى مف القيمة المفركضة، 
كىي قيمة أعمى مف القيمة المفركضة، كعميو فقد تـ قبكؿ الفرضية الصفرية عمى جميع مجاالت 

 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) حيث أنو ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
≥ α يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ( في استجابات 

 .العمر لمتغير تعزل

 اختبار الفرضية الثانية:  1.1.1

( في استجابات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية: 
الحالة  لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ

 .ماعيةاالجت

إلجابة عمى الفرضية تـ إجراء اختبار )ت( لمعينات المستقمة مف أجؿ استخراج الكسط الحسابي ل 
معرفة الفركؽ ل كذلؾكاالنحراؼ المعيارم كالداللة اإلحصائية كدرجات الحرية كقيمة )ت( المحسكبة 

 :حيث الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ ،بيف إجابات أفراد عينة الدراسة

الحالة لمتغير  تائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف إجابات أفراد عينة الدراسة تبعان ن(: 12.4جدكؿ)
  االجتماعية

الحالة  المجال 
 االجتماعية 

المتوسط  العدد
 الحسابي

درجة 
 الحرية

 (Tقيمة )
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

 التكجيو الميني 
 2.4356 27 أعزب 

21 -1.846 060.2 
 2.7808 68 متزكج 

 التدريب الميني 
 2.7574 27 أعزب 

21 -0.967 0611. 
 2.9498 68 متزكج 

 المجاؿ الكمي 
 2.6249 27 أعزب 

21 -1.614 06330 
 2.9008 68 متزكج 
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد للفحص الفرضية لتل ( نتائج اختبار 12.4يبيف الجدكؿ رقـ )
 لسػػػػػر األ تأىيػػػػؿبرنػػػػامج  دكر نحػػػػػك المحػػػػرريف لسػػػػر األاسػػػػػتجابات  ( فػػػػيα ≤ 0.05مسػػػػتكل الداللػػػػة )

، حيػث كانػت الػدالالت اإلحصػائية كمػا لالحالػة االجتماعيػة، تعػزل لمتغيػر يـ مينيػان تػأىيمالمحػرريف فػي 
 يمي:    

كىػػػػػػػي ( .0680، حيػػػػػػث بمػػػػػػغ مسػػػػػػػتكل الداللػػػػػػة )التكجيػػػػػػو المينػػػػػػػيتقبػػػػػػؿ الفرضػػػػػػية الصػػػػػػػفرية لمجػػػػػػاؿ 
مسػػػػػتكل الداللػػػػػة  ، حيػػػػػث بمػػػػػغالتػػػػػدريب المينػػػػػي، كمػػػػػا كتقبػػػػػؿ لمجػػػػػاؿ مػػػػػف القيمػػػػػة المفركضػػػػػة أعمػػػػػى 

لممجػػػػػػاؿ الكمػػػػػػي الفرضػػػػػػية الصػػػػػػفرية  كتقبػػػػػػؿكىػػػػػػي أيضػػػػػػان أعمػػػػػػى مػػػػػػف القيمػػػػػػة المفركضػػػػػػة، ( 0.336)
كىػػػػػػي قيمػػػػػػة أعمػػػػػػى مػػػػػػف القيمػػػػػػة المفركضػػػػػػة، كعميػػػػػػو فقػػػػػػد تػػػػػػـ  (0.110مسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة ) حيػػػػػث بمػػػػػػغ

ال تكجػػػػػد حيػػػػث أنػػػػػو  ،كعمػػػػػى مجاليػػػػا الكمػػػػػيقبػػػػكؿ الفرضػػػػػية الصػػػػفرية عمػػػػػى جميػػػػع مجػػػػػاالت الدراسػػػػة 
 لسػػػػػػػػػػر األ( فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتجابات α ≤ 0.05فػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػتكل الداللػػػػػػػػػػة )

الحالػػػػػة ، تعػػػػػزل لمتغيػػػػػر يـ مينيػػػػػان تػػػػػأىيمالمحػػػػػرريف فػػػػػي  لسػػػػػر األ تأىيػػػػػؿبرنػػػػػامج  دكر نحػػػػػك المحػػػػػرريف
 االجتماعية

 

 اختبار الفرضية الثالثة:  1.1.1

( في استجابات α ≤ 0.05ؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فرك نص الفرضية: 
أفراد عدد  لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ
 ة.سر األ
 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل

    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدحيث اف  ،الدراسة عينة أفراد إجابات فبي الفركؽ
 

 
 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الفركؽ لداللة( One Way Anova) اختبار نتائج(: أ-13.4جدكؿ)

  ةسر عدد أفراد األ تبعان لمتغير
 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fقيمة "
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 9140. 0900. 0640. 2 1270. بيف المجمكعات
 7070. 92 65.014 داخؿ المجمكعات
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( لداللػػة الفػػركؽ بػػيف إجابػػات أفػػراد عينػػة One Way Anovaب(: نتػػائج اختبػػار ) -13.4جػػدكؿ)
 الدراسة تبعان لمتغير عدد أفراد األسرة

 التدريب الميني 
 9340. 0690. 0540. 2 1070. يف المجمكعاتب

 7790. 92 71.707 داخؿ المجمكعات

 المجاؿ الكمي 
 9140. 0900. 0530. 2 1050. بيف المجمكعات
 5860. 92 53.912 داخؿ المجمكعات

 

تكجد فركؽ ذات داللة  الللفحص الفرضية  األحادم( نتائج اختبار التبايف 13.4يبيف الجدكؿ رقـ )
 تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ( في استجابات α ≤ 0.05عند مستكل الداللة ) حصائيةإ

حيث كانت الدالالت اإلحصائية  ،لةسر األ أفرادتعزل لمتغير عدد  يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ
 كما يمي:    

مف  كىي أعمى ( .9140) ، حيث بمغ مستكل الداللةالتكجيو المينيتقبؿ الفرضية الصفرية لمجاؿ 
كىي أيضان ( 0.934)مستكل الداللة  ، حيث بمغالتدريب المينيالقيمة المفركضة، كما كتقبؿ لمجاؿ 

 (0.914مستكل الداللة ) لممجاؿ الكمي حيث بمغالفرضية الصفرية  كتقبؿأعمى مف القيمة المفركضة، 
ضية الصفرية عمى جميع مجاالت كىي قيمة أعمى مف القيمة المفركضة، كعميو فقد تـ قبكؿ الفر 

 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )حيث أنو ال  ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
≥ α يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ( في استجابات 

 .ةسر تعزل لمتغير عدد أفراد األ
 

 ة الرابعة: اختبار الفرضي 1.1.1
( في استجابات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية: 

المستكل  لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر المحرريف نحك لسر األ
 التعميمي.

 

 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدف أحيث  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ
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 الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ لداللة( One Way Anova) اختبار نتائج(: 14.4جدكؿ)
  المستكل التعميمي تبعان لمتغير

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
رجة د

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
  المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 8450. 2 1.689 بيف المجمكعات 

1.225 .2990 
 6900. 92 63.452 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 4980. 2 9960. بيف المجمكعات 

.6470 .5260 
 7700. 92 70.818 داخؿ المجمكعات 

 اؿ الكمي المج
 3830. 2 7650. بيف المجمكعات 

.6610 .5190 
 5790. 92 53.252 داخؿ المجمكعات 

 

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  ال للفحػػص الفرضػػية األحػػادم( نتػػائج اختبػػار التبػػايف 14.4يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )
 تأىيػػؿج برنػػام دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

حيث كانت الدالالت اإلحصػائية  ،ليـ مينيا تعزل لمتغير المستكل التعميميتأىيمالمحرريف في  لسر األ
 كما يمي:    

مف  كىي أعمى ( .2990، حيث بمغ مستكل الداللة )التكجيو المينيتقبؿ الفرضية الصفرية لمجاؿ 
كىي أيضان ( 0.526)مستكل الداللة  ، حيث بمغالتدريب المينيالقيمة المفركضة، كما كتقبؿ لمجاؿ 

 (0.519مستكل الداللة ) لممجاؿ الكمي حيث بمغالفرضية الصفرية  كتقبؿأعمى مف القيمة المفركضة، 
كىي قيمة أعمى مف القيمة المفركضة، كعميو فقد تـ قبكؿ الفرضية الصفرية عمى جميع مجاالت 

 0.05ت داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذا حيث أنو ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
≥ α يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف لسر األ( في استجابات 

 .تعزل لمتغير المستكل التعميمي
 

 اختبار الفرضية الخامسة:  1.1.1
 

( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )نػػص الفرضػػية: 
مكػػاف  لمتغيػػرتعػػزل  يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  نحػػك دكر المحػػرريف لسػػر األ

 اإلقامة.
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 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي اليالت كؿالجدف أحيث  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ

 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الفػركؽ لداللػة( One Way Anova) اختبػار نتػائج(: 15.4جػدكؿ)
 . مكاف اإلقامة تبعان لمتغير

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fقيمة "
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 7990. 5560. 2 1.112 عات بيف المجمك 

 

.4530 

 
 6960. 92 64.029 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 1.317 9990. 2 1.999 بيف المجمكعات 

 

.2730 

 
 7590. 92 69.815 داخؿ المجمكعات 

 المجاؿ الكمي 
 4920. 7150. 4130. 2 8270. بيف المجمكعات 

 5780. 92 53.191 داخؿ المجمكعات 

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  الللفحػػص الفرضػػية  األحػػادم( نتػػائج اختبػػار التبػػايف 15.4يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )
 تأىيػػؿبرنػػامج  نحػػك دكر المحػػرريف لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

اإلحصػائية كمػا حيث كانت الدالالت  ،لاإلقامةتعزل لمتغير مكاف  يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ
 يمي:   

  

مػػف  كىػػي أعمػػى ( .4530، حيػػث بمػػغ مسػػتكل الداللػػة )التكجيػػو المينػػيتقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية لمجػػاؿ 
كىػي أيضػان ( 0.273)مسػتكل الداللػة  ، حيػث بمػغالتػدريب المينػيالقيمة المفركضة، كما كتقبػؿ لمجػاؿ 

 (0.492مستكل الداللة ) مي حيث بمغلممجاؿ الكالفرضية الصفرية  كتقبؿأعمى مف القيمة المفركضة، 
كىػػي قيمػػة أعمػػى مػػف القيمػػة المفركضػػة، كعميػػو فقػػد تػػـ قبػػكؿ الفرضػػية الصػػفرية عمػػى جميػػع مجػػاالت 

 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) حيث أنو ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
≥ α يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ أىيػػؿتبرنػػامج  نحػػك دكر المحػػرريف لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات 

 .تعزل لمتغير مكاف اإلقامة
 

 اختبار الفرضية السادسة:  1.1.1
( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )نػػص الفرضػػية: 

مػػػدة  لمتغيػػػر تعػػػزل يـ مينيػػػان تػػػأىيمالمحػػػرريف فػػػي  لسػػػر األ تأىيػػػؿبرنػػػامج  دكر نحػػػك المحػػػرريف لسػػػر األ
 االعتقاؿ.
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 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدف أحيث  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ
 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الفػركؽ لداللػة( One Way Anova) اختبػار نتػائج(: 16.4جػدكؿ)

  مدة االعتقاؿ تبعان لمتغير
 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
  المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 0410. 0290. 2 0580. بيف المجمكعات 

 

.9600 

 
 7070. 92 65.083 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 5470. 4220. 2 8430. مكعات بيف المج

 

.5810 

 
 77100. 92 70.971 داخؿ المجمكعات 

 المجاؿ الكمي 
 2370. 1390. 2 2770. بيف المجمكعات 

 

.7890 

 
 5840. 92 53.740 داخؿ المجمكعات 

 

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة الل األحػػادم لفحػػص الفرضػػية( نتػػائج اختبػػار التبػػايف 16.4يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )
 تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

حيث كانت الػدالالت اإلحصػائية كمػا  ،لتعزل لمتغير مدة االعتقاؿ يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ
 يمي: 

    

كىػػي أعمػػى مػػف ( .9600، حيػػث بمػػغ مسػػتكل الداللػػة )التكجيػػو المينػػيتقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية لمجػػاؿ 
كىػي أيضػان ( 0.581)مسػتكل الداللػة  ، حيػث بمػغالتػدريب المينػيالقيمة المفركضة، كما كتقبػؿ لمجػاؿ 

 (0.789مستكل الداللة ) ممجاؿ الكمي حيث بمغلالفرضية الصفرية  كتقبؿأعمى مف القيمة المفركضة، 
ة الصػػفرية عمػػى جميػػع مجػػاالت كىػػي قيمػػة أعمػػى مػػف القيمػػة المفركضػػة، كعميػػو فقػػد تػػـ قبػػكؿ الفرضػػي

 0.05تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )حيث أنو ال  ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
≥ α يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر نحػػك المحػػرريف لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات 

 .تعزل لمتغير مدة االعتقاؿ
 

 بعة: اختبار الفرضية السا 1.1.1
( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )نػػص الفرضػػية: 

مسػػتكل  لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ
 الدخؿ الشيرم.
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 معرفػةل كذلػؾ ،(One Way Anova) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار تػـ فقػد الفرضػية عمػى إلجابػةل
   :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدحيث أف  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ

 
 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الفػركؽ لداللػة( One Way Anova) اختبػار نتػائج(: 17.4جػدكؿ)

   .الدخؿ الشيرم تبعان لمتغير
 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
  المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 4.952 3.166 2 6.331 بيف المجمكعات 

 

.0090 

 
 6390. 92 58.810 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 3.397 2.469 2 4.939 بيف المجمكعات 

 

.0380 

 
 7270. 92 66.876 داخؿ المجمكعات 

 ي المجاؿ الكم
 4.634 2.472 2 4.944 بيف المجمكعات 

 

.0120 

 
 5330. 92 49.073 داخؿ المجمكعات 

تكجػد فػركؽ ذات ال ل لفحػص الفرضػية األحػادم( نتائج اختبار فرضية التبػايف 17.4بيف الجدكؿ رقـ )ي
ج برنػػام دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػػائيةداللػػة 
حيػث كانػت الػدالالت  ،لتعزل لمتغير مستكل الدخؿ الشيرم يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿ

 اإلحصائية كما يمي:    

مػػف   أقػػؿكىػػي ( .0090، حيػػث بمػػغ مسػػتكل الداللػػة )التكجيػػو المينػػيالفرضػػية الصػػفرية لمجػػاؿ  رفضتػػ
كىي أيضان ( 0.038)مستكل الداللة  غحيث بم ،التدريب المينيلمجاؿ  ترفضك القيمة المفركضة، كما 

 (0.012مستكل الداللة ) لممجاؿ الكمي حيث بمغالفرضية الصفرية  رفضتك مف القيمة المفركضة،  أقؿ
الفرضػػػية الصػػػفرية عمػػػى جميػػػع مجػػػاالت  رفػػػضمػػػف القيمػػػة المفركضػػػة، كعميػػػو فقػػػد تػػػـ  قػػػؿكىػػػي قيمػػػة أ

 ≤ 0.05لػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )فركؽ ذات دال حيث أنو يكجد ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي

α تعػزل  يـ مينيػان تػأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر المحرريف نحك لسر األ( في استجابات
( لمفركقػات البعديػة LSDكلمتعرؼ إلى كجية الفػركؽ تػـ إجػراء اختبػار ).  لمتغير مستكل الدخؿ الشيرم

 ( يكضح النتائج:18.4كالجدكؿ )
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 ( تبعان لمتغير الدخؿ الشيرم عمى جميع مجاالت الدراسة LSDنتائج اختبار ) (18.4جدكؿ )

  ..31اقل من  الدخل الشيري  المجال
 (54.2)م.ح 

 ..11-..31من 
 (5422)م.ح

 ..11اكثر من 
 (94.3)م.ح

التوجيو 
 الميني 

63711.- 11925.- - شيكؿ  3200أقؿ مف 
*

 

51786.- - - شيكؿ  2300-1900مف 
*

  

 - - - شيكؿ 2300أكثر مف 

  ..31أقل من  الدخؿ الشيرم  المجال 
 (1.11)م.ح

 ..11-..31من 
 (1.11)م.ح

 ..11أكثر من 
 (1.31)م.ح

التدريب 
 الميني 

 *59689.- 33060.- - شيكؿ  1900أقؿ مف 

 *26630.- - - شيكؿ 2300-1900مف 

 -     شيكؿ 2300أكثر مف 

  ..31من  أقل الدخل الشيري المجال 
 (1.11)م.ح 

 م.ح ..11-..31من 
(1.11) 

 ..11اكثر من 
 (1.31)م.ح

 *59430.- 21457.-  شيكؿ  1900أقؿ مف  المجال الكمي 
 *37973.- - - شيكؿ  2300-1900مف 

 -   شيكؿ 2300أكثر مف 
    ىي المتكسط الحسابي.حيث ـ.ح  
كانت الفركؽ لصالح الذيف دخكليـ يو الميني مجاؿ التكجانو في  (18.4ستنتج مف الجدكؿ رقـ )ي 

حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفئة  ،كذلؾ لككف متكسطيا الحسابي أعمى ،شيكؿ 2300أكثر مف 
 . خرلفئات الدخؿ األ( كىك أعمى مف 3.09)

كذلؾ  ،شيكؿ 2300كانت الفركؽ لصالح الذيف دخكليـ أكثر مف ف في مجاؿ التدريب الميني أما 
كىك أعمى مف فئات  (3.18تكسطيا الحسابي أعمى حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفئة )لككف م

 . الدخؿ األخرل
 2300دخميـ الشيرم أكثر مف  لصالح الذيف ايضان  مجاؿ الدراسة الكمي فقد كانت الفركؽفي أما 
مف كىك أعمى  (3.16)ي أعمى حيث بمغ المتكسط الحسابي كذلؾ ككف متكسطيـ الحساب ،شيكؿ

 متكسطات الحسابية لفئات الدخؿ األخرل. ال

 اختبار الفرضية الثامنة:  1.1.1

( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )نػػص الفرضػػية: 
 الػػدكرة لمتغيػػر تعػػزل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ

 .المحرريف لسر األ تأىيؿالتي التحؽ بيا في برنامج  ةالتدريبي
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 معرفػةل كذلػؾ ،(One Way Anova) األحػادم التبػايف تحميػؿ اختبػار تػـ فقػد الفرضػية عمػى إلجابػةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدحيث أف  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ

 الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف لفػركؽا لداللػة( One Way Anova) اختبػار نتػائج(: 19.4جػدكؿ)
 التدريبية ةالدكر  تبعان لمتغير

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fقيمة "
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 1.322 8890. 9 7.998 بيف المجمكعات

 
.2380 
 6720. 85 57.143 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 2.177 1.495 9 13.454 بيف المجمكعات

 
.0310 
 6870. 85 58.360 داخؿ المجمكعات 

 المجاؿ الكمي 
 1.912 1.010 9 9.094 بيف المجمكعات

 
.0610 
 5290. 85 44.924 داخؿ المجمكعات 

 

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة ال لالفرضػػيةلفحػػص  األحػػادمالتبػػايف  ( نتػػائج اختبػػار19.4الجػػدكؿ رقػػـ )يبػػيف 
 تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

 تأىيػػؿالتػػي التحػػؽ بيػػا فػػي برنػػامج  التدريبيػػة ةتعػػزل لمتغيػػر الػػدكر  يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ
 ي:    حيث كانت الدالالت اإلحصائية كما يم ،لالمحرريف لسر األ

 

مػػف   أعمػػىكىػػي ( .2380، حيػػث بمػػغ مسػػتكل الداللػػة )التكجيػػو المينػػيالفرضػػية الصػػفرية لمجػػاؿ  قبػػؿت
مػف  أقػؿكىػي ( 0.031)مسػتكل الداللػة  ، حيػث بمػغالتػدريب المينػيلمجػاؿ  رفضتك القيمة المفركضة، 
كىػػي  (0.061لممجػاؿ الكمػي حيػث بمغػت مسػتكل الداللػة )الفرضػية الصػفرية  قبػؿتك القيمػة المفركضػة، 

كعميػػػو يػػػتـ قبػػػكؿ الفرضػػػية لمجػػػاؿ التكجيػػػو المينػػػي كالمجػػػاؿ الكمػػػي  قيمػػػة أعمػػػى مػػػف القيمػػػة المفركضػػػة،
، أم (α ≤ 0.05)رفض الفرضػية الصػفرية لمجػاؿ التػدريب المينػي ككنيػا أقػؿ مػف القيمػة المفترضػة تك 

نػػيف حػػكؿ دكر برنػػامج المحػػرريف فػػي مدينػػة ج لسػػر األأنػػو يكجػػد فػػركؽ فػػي آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف 
يـ مينيان في مجاؿ التدريب الميني بينما كاف ال يكجد فركؽ فػي دكر تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿ

كعميػػو  ،يـ مينيػػان فػػي مجػػاؿ التكجيػػو المينػػي كالمجػػاؿ الكمػػيتػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج 
( α ≤ 0.05صػائية عنػد مسػتكل الداللػة )تكجد فػركؽ ذات داللػة إححيث انو ال تقبؿ الفرضية الصفرية

تعػػزل  يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األفػػي اسػػتجابات 
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 كلمتعرؼ إلى كجية الفركؽ .المحرريف لسر األ تأىيؿلمتغير الدكرة التدريبية التي التحؽ بيا في برنامج 
 ( لمفركقات البعدية.LSDر )تـ إجراء اختبا في مجاؿ التدريب الميني

 

 
 في مجاؿ التدريب الميني ( لمفركقات البعديةLSD( : اختبار )20.4جدكؿ )

 
 تكييف وتبريد الدورة  المجال

  (2.94)م.ح
 سياقة شحن 

 (.1.3)م.ح
 سياقة عمومي 

 (1.11)م.ح
 كوافير 

 (1.31)م.ح
 ديكورات

  (1.11)م.ح
 تخميص جمركي 

 (1.11)م.ح
 ميكانيك

  (1.11)م.ح
 امن مؤسسات 

 (1.11)م.ح
 صيانة اجيزة خموية 

 (1.11)م.ح
 صيانة شبكات حاسوب 

 (1.11)م.ح

التدريب 
 الميني 

 

 تكييؼ 
 كتبريد 

 .15592- -.58621 .52976 .41349 .41468 .01421 .31310 .28393 -.84802 

 69209.- 43985. 46902. 17013. 57060. 56941. *68568. 43029.-   سياقة شحف

سياقة 
 عمكمي

   1.11597* .99970* 1.00089* .60042 .89931* .87014* -.26181 

 ككافير
 

    -.11627 -.11508 .51556- -.21667 -.24583 -1.37778* 

 ديككرات
      .00119 -.39929 -.10040 -.12956 -1.26151* 

تخميص 
 جمركي

      -.40048 -.10159 13075- -1.26270* 

 ميكانيؾ
 سيارات

       .29889 .26972 -.86222* 

أمف 
 مؤسسات

        0.02917 1.16111* 

صيانة أجيزة 
 *1.13194          خمكية

صيانة 
شبكات 
 حاسكب

           

 حيث ـ.ح ىي المتكسط الحسابي
أف ظ و إذا مػػػا تػػػـ مقارنػػػة الػػػدكرات التدريبيػػػة بػػػيف بعضػػػيا الػػػبعض نالحػػػسػػػتنتج مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أنػػػي

 أكبػر( كىػك 3.79حيث بمػغ المتكسػط الحسػابي ليػا ) كبشبكة صيانة الحاسدكرة الفركؽ كانت لصالح 
متكسط حسابي في مجاؿ التدريب الميني بيف الدكرات لذلؾ يمكف القػكؿ أف الفػركؽ كانػت لصػالح ىػذه 

 . أكبركانت استجابات أفراد العينة  حيثالدكرة 

 اختبار الفرضية التاسعة:  1.1.1

( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )ص الفرضػػية: نػػ
مزاكلػػة  متغيػػرتعػػزل ل يـ مينيػػان تػػأىيمالمحػػرريف فػػي  لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ

 العمؿ.

 معرفةل ؾكذل ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدف أحيث  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ
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 الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ لداللة( One Way Anova) اختبار نتائج(: 21.4جدكؿ)
 مزاكلة العمؿ. متغيرل تبعان 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fيمة "ق
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 1.170 8080. 2 1.616 بيف المجمكعات 

 

0.315 

 
 6900. 92 63.525 داخؿ المجمكعات 

 التدريب الميني 
 2.987 2.190 2 4.379 بيف المجمكعات 

 

.0550 

 
 7330. 92 67.435 داخؿ المجمكعات 

 المجاؿ الكمي 
 2.111 1.185 2 2.370  بيف المجمكعات

 

.1270 

 
 5610. 92 51.647 داخؿ المجمكعات 

 

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  الل األحػػادم لفحػػص الفرضػػيةالتبػػايف  ( نتػػائج اختبػػار21.4الجػػدكؿ رقػػـ )يبػػيف 
 تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

حيث كانت الػدالالت اإلحصػائية كمػا ، لتعزل لمتغير مزاكلة العمؿ يـ مينيان تأىيميف في المحرر  لسر األ
 يمي:    

مف  كىي أعمى ( .3150، حيث بمغ مستكل الداللة )التكجيو المينيتقبؿ الفرضية الصفرية لمجاؿ 
ي أيضان كى( 0.055)مستكل الداللة  ، حيث بمغالتدريب المينيالقيمة المفركضة، كما كتقبؿ لمجاؿ 

 (0.127مستكل الداللة ) لممجاؿ الكمي حيث بمغالفرضية الصفرية  كتقبؿالمفركضة،  لمقيمة مساكية
كىي قيمة أعمى مف القيمة المفركضة، كعميو فقد تـ قبكؿ الفرضية الصفرية عمى جميع مجاالت 

 ≤ α)الداللة  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلحيث أنو ال  ،الدراسة كعمى مجاليا الكمي
 يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر المحرريف نحك لسر األفي استجابات ( 0.05

 .تعزل لمتغير مزاكلة العمؿ

 اختبار الفرضية العاشرة:  1.1..3

( في استجابات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )نص الفرضية: 
المينة  لمتغير تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر رريف نحكالمح لسر األ

 الحالية.
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 معرفةل كذلؾ ،(One Way Anova) األحادم التبايف تحميؿ اختبار تـ فقد الفرضية عمى إلجابةل
    :ذلؾ كضحي التالي كؿالجدحيث أف  ،الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ

 الدراسة عينة أفراد إجابات بيف الفركؽ لداللة( One Way Anova) اختبار نتائج (:22.4جدكؿ)
  المينة الحالية. متغيرل تبعان 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 " Fقيمة "
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 التكجيو الميني 
 2.052 1.241 13 16.136 بيف المجمكعات 

 
.0260 
 6050. 81 49.006 داخؿ المجمكعات  

 التدريب الميني 
 1.943 1.313 13 17.069 بيف المجمكعات 

 
.0370 
 6760. 81 54.745 داخؿ المجمكعات  

 المجاؿ الكمي 
 2.365 1.143 13 14.863 بيف المجمكعات 

 
.0100 
 4830. 81 39.154 داخؿ المجمكعات  

 

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  لال األحػػادم لفحػػص الفرضػػية( نتػػائج اختبػػار التبػػايف 22.4) يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ
 تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػائية

حيث كانت الدالالت اإلحصائية كما  ،للمتغير المينة الحالية تعزل يـ مينيان تأىيمالمحرريف في  لسر األ
 مي:    ي

مػػف   أقػػؿكىػػي ( .0260، حيػػث بمػػغ مسػػتكل الداللػػة )التكجيػػو المينػػيالفرضػػية الصػػفرية لمجػػاؿ  رفضتػػ
مسػػتكل الداللػػة  ، حيػػث بمػػغالتػػدريب المينػػيلمجػػاؿ  رفض الفرضػػية الصػػفريةتػػك القيمػػة المفركضػػة، كمػػا 

حيػػث بمػػغ  لممجػػاؿ الكمػػيالفرضػػية الصػػفرية  رفضتػػك مػػف القيمػػة المفركضػػة،  أقػػؿكىػػي أيضػػان ( 0.037)
الفرضػية الصػفرية عمػى  رفضتػمػف القيمػة المفركضػة، كعميػو  أقػؿكىػي قيمػة  (0.010مستكل الداللة )

كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل يحيػػث أنػػو  ،جميػػع مجػػاالت الدراسػػة كعمػػى مجاليػػا الكمػػي
لمحػػرريف فػػي ا لسػػر األ تأىيػػؿبرنػػامج  دكر المحػػرريف نحػػك لسػػر األ( فػػي اسػػتجابات α ≤ 0.05الداللػة )

 .تعزل لمتغير المينة الحالية يـ مينيان تأىيم

 ،تبعػان لمتغيػر المينػة الحاليػة الدراسػة عينػة أفػراد إجابػات بػيف الدراسػة مػف إظيػار الفػركؽىػذه لـ تػتمكف 
( SPSSكال يسػػػتطيع البرنػػػامج اإلحصػػػائي) ،(1) كذلػػػؾ ألف عػػػدد المػػػكظفيف فػػػي القطػػػاع الخػػػاص بمػػػغ

 في ىذه الحالة. (LSD)ف خالؿ استخداـ اختباراستخراج الفركؽ البعدية م
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 الخامسالفصل 
______________________________________________________ 

 عرض نتائج الدراسة وتوصياتيا
 

 نتائج الدراسة 542

 مػػف كجيػػة نظػػرىـ فػػي يـ مينيػػان تػػأىيم فػػي المحػػرريف لسػػر األ تأىيػػؿ برنػػامج بحثػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي دكر
 لسػػر األجنػيف، كبعػد االنتيػػاء مػف إجػراءات الدراسػػة الميدانيػة، كمناقشػة كتفسػػير نتػائج إجابػات  ظػةمحاف

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ،المحرريف

المحػػػرريف فػػػي  لسػػػر األ تأىيػػػؿالمحػػػرريف حػػػكؿ دكر برنػػػامج  لسػػػر األف درجػػػة اسػػػتجابة أتبػػػيف  -
 تأىيػػؿف برنػػامج أكيمكػػف القػػكؿ  ،(2.8224كانػػت متكسػػطة كبمتكسػػط حسػػابي ) يـ مينيػػان تػػأىيم
 المحرريف مينيا بدرجة متكسطة مف كجية نظػرىـ لسر األ تأىيؿالمحرريف ساعد عمى  لسر األ

كالتػػي  ،(2008 ،أبػػك ديػػاؾ)كجػػاءت ىػػذه النتيجػػة معارضػػة لنتػػائج دراسػػة  ،فػػي محافظػػة جنػػيف
ريف فػػػي المجػػػاؿ بينػػػت أف درجػػػة تقيػػػيـ األسػػػرل المحػػػرريف لػػػدكر برنػػػامج تأىيػػػؿ األسػػػرل المحػػػر 

 الميني كانت قكية.
برنػػامج المحػػرريف حػػكؿ خدمػػة التكجيػػو المينػػي التػػي يقػػدميا  لسػػر األجابػػات فػػي إتبػػايف ىنػػاؾ  -

ما درجػة أ ،حيث تركاحت درجة االستجابة مابيف منخفضة كمتكسطة ،المحرريف لسر األ تأىيؿ
كبمتكسػػػط حسػػػابي كانػػػت متكسػػػطة  االسػػػتجابة الكميػػػة حػػػكؿ دكر البرنػػػامج فػػػي تػػػكجيييـ مينيػػػان 

(86.2). 
مجػػاؿ استكشػػاؼ القػػدرات كالميػػكؿ المينيػػة  فػػيبرنػػامج تأىيػػؿ األسػػرل المحػػرريف دكر  تبػػيف أف -

% بدرجػػػة اسػػػتجابة 41بنسػػػبة ( ك 8601) كػػػاف بمتكسػػػط حسػػػابي قػػػدرهالمحػػػرريف  لسػػػر األلػػػدل 
 . ةمنخفض
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ؽ ك فػي سػحػة بػالميف المطرك تعػريفيـ مجػاؿ فػي  برنامج تأىيػؿ األسػرل المحػرريف دكرتبيف أف  -
 % بدرجة استجابة متكسطة. 2.بنسبة  8622كاف بمتكسط حسابي قدره العمؿ 

بمتطمبػات المحػرريف  لسػر األتعريػؼ  فػي مجػاؿ برنػامج تأىيػؿ األسػرل المحػرريف دكر تبيف أف -
 % بدرجة استجابة متكسطة. 8.( بنسبة 3.101الميف كاف بمتكسط حسابي قدره )

عمميػػػة االختيػػػار عمػػػى  تيـمسػػػاعدمجػػػاؿ فػػػي  المحػػػرريف برنػػػامج تأىيػػػؿ األسػػػرل دكرتبػػػيف أف  -
 ( بدرجة استجابة متكسطة.  2.60الميني )المكاءمة( كاف بمتكسط حسابي قدره )

 فػي تػدربييـ مينيػان المحرريف حكؿ دكر برنامج تأىيؿ األسرل المحػرريف  لسر األدرجة استجابة  -
( 2013 ،ت دراسة )عكدةبينما أظير  ،%2.( كبنسبة 8622)كانت متكسطة كبمتكسط حسابي 

أف دكر المؤسسات الفمسطينية العاممة عمى خدمة االسرل المحرريف )كالتي مف ضمنيا برنامج 
 تأىيؿ األسرل المحرريف( في مجاؿ التدريب الميني كاف بدرجة قميمة. 

المفػػاىيـ كالمعمكمػػات المتعمقػػة بالمينػػة  يـاكسػػاب عمػػىبرنػػامج تأىيػػؿ األسػػرل المحػػرريف سػػاعد  -
 .% 2.بنسبة ك ( 16.1حسابي )المتكسط الكاف حيث  ،متكسطة بدرجة

المحرريف  لسر األلدل تنمية القدرات المينية عمى  برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف ساعد -
 %(. 3.بنسبة )ك ( ..86حسابي )المتكسط ال حيث بمغ ،بدرجة متكسطة

لممارسة  التطبيقيةالميارات العممية ك  يـاكساب فيبرنامج تأىيؿ األسرل المحرريف ساىـ  -
 .%(2.بنسبة ) (8622حسابي )المتكسط الكاف حيث بدرجة متكسطة  كذلؾ ،المينة

 لسر األ( في استجابات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
لعمر، اات)يـ مينيان، تعزل لمتغير تأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿدكر برنامج  المحرريف نحك

 ،مدة االعتقاؿك مكاف االقامة، ك المستكل التعميمي، ك ة، سر عدد أفراد األك حالة االجتماعية، الك 
 .(مزاكلة العمؿك  ،الدكرة التدريبيةك 

 لسر األ ( في استجاباتα ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
مستكل ) اتتعزل لمتغير  يان يـ مينتأىيمالمحرريف في  لسر األ تأىيؿبرنامج  دكر نحك المحرريف

 ،كقد اختمفت ىذه النتيجة مع ما اظيرتو دراسة )أبك دياؾ ،(المينة الحاليةك ، الدخؿ الشيرم
كالتي بينت انو اليكجد فركؽ في دكر برنامج تأىيؿ األسرل التنمكم في إعادة تكيؼ  ،(2008

 ،(2005 ،سة )محمدبينما اتفقت مع درا ،االسرل كدمجيـ تبعان لمتغير طبيعة عمؿ األسير
 كالتي أظيرت أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الندماج األسرل المحرريف تعزل لمتغيرات

 كمستكل الدخؿ الشيرم(. ،)حالة العمؿ الحالي
 في الميني تأىيؿال عممية خالؿ صعكبات المحرريف يكاجيكف لسر األ أف الدراسة نتائج أكدت -

 إضافة التدريب، عممية أثناء المستفيديف متابعة حيث مف المحرريف، لسر األ تأىيؿ برنامج
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 التدريب عممية تركيز إضافة الى البرنامج، في المطركحة المينية الخيارات محدكدية إلى
 التي الصعكبات كمف كالتطبيقية، العممية الجكانب مف أكثر النظرية الجكانب عمى الميني
 التدريب مجاؿ نفس في عمؿ رصةف عمى حصكليـ عدـ ،أيضان  ألسرل المحرريفا كاجيت
 .البرنامج خالؿ مف تمقكه الذم

 التوصيات  542

 بما يمي:فإف الدراسة تكصي  ،في ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج 

  بالتنسػػيؽ مػػػع الجيػػػات المختصػػة كػػػكزارة العمػػؿ كالغػػػرؼ التجاريػػػة تأىيػػػؿالأىميػػة قيػػػاـ برنػػامج، 
 مؿ مف خالؿ البرنامج.كذلؾ لطرح الميف التي يحتاجيا سكؽ الع

 ل المحرريف.سر التعاكف مع مراكز التدريب الميني في كضع خطط كبرامج التدريب الميني لأل 

 كتقيػػػيـ عمميػػػة التػػػدريب المينػػػي  ،ضػػػركرة قيػػػاـ القػػػائميف عمػػػى البرنػػػامج بمتابعػػػة عمميػػػة التػػػدريب
 بشكؿ دكرم خالؿ مراحؿ التدريب.

 المحرريف المستفيديف. لسر األية التي يتدرب بيا عدـ المحاباة عند اختيار المراكز التدريب 

  في اختيار المينة التي ينكم تعمميا. المحرر المستفيد لألسير أكبرإعطاء مساحة 

  كتػػكفير فػػرص عمػػؿ ليػػـ ،المحػػرريف المتػػدربيف لسػػر األالتنسػػيؽ مػػع القطػػاع الخػػاص لتشػػغيؿ، 
 لسػر األي تشػجيع كمسػاعدة لما ليػا مػف أىميػة فػجكر ـ ذلؾ مف خالؿ تفعيؿ خدمة دعـ األكيت

 المحرريف المستفيديف عمى العمؿ .

 كذلؾ لتخفيؼ العبء المادم عػف المسػتفيديف خػالؿ  ،مسر ضركرة إعادة تفعيؿ خدمة الدعـ األ
 فترة التدريب الميني.

 كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ اختبػػػارات  ،تقػػػديـ خدمػػػة التكجيػػػو المينػػػي متكاممػػػة بجميػػػع جكانبيػػػا
الدراسػة كتكصي  ،دة في كشؼ الميكؿ كالذات كنقاط القكة لدل المستفيدكمقاييس عممية لممساع
عمميػػػة تسػػػاعد فػػػي الكشػػػؼ عػػػف الميػػػكؿ كالقػػػدرات المينيػػػة لألسػػػرل  سييابأىميػػػة باسػػػتخداـ مقػػػ

)بيركماف( لمػا يحكيػو مػف  كيتقترح الدراسة استخداـ مقياس ،المحرريف المستفييديف مف البرنامج
 ائجيا في عممية االحتيار الميني.قياس لجكانب متعددة تساعد نت

  ية بناء عمى دراسة لسكؽ العمؿ، كاحتياجاتو المينية.تأىيمالكضع الخطط التدريبية ك 

 لممرشػػػديف المينيػػػيف العػػػػامميف فػػػي برنػػػػامج  ،تنظػػػيـ دكرات تدريبيػػػة فػػػػي مجػػػاؿ التكجيػػػو المينػػػػي
 شمؿ لممستفيديف. أ، كذلؾ لتقديـ الخدمة بشكؿ أفضؿ ك تأىيؿال
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 مقترحات البحثيةال  942

ضػػػركرة إجػػػػراء المزيػػػد مػػػػف األبحػػػاث كالدراسػػػػات حػػػػكؿ  يقتػػػػرحألىميتػػػو،  مكضػػػػكع البحػػػث نظػػػػران  ءاالغنػػػ
 المكضكع، كعمى سبيؿ المثاؿ تقترح العناكيف التالية:

 المحرريف لسر األ تأىيؿفي برنامج لبرامج التدريب الميني  دراسة تقكيمية. 
  المحرريف مف كجية نظر العامميف في البرنامج. لسر األ تأىيؿدراسة لفحص خدمات برنامج 

  مف منظكر التنمية البشرية. تأىيؿالدراسة لفاعمية خدمات برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية:

 القران الكريم

الفمسػػػطينييف المحػػػرريف  لسػػػر األ تأىيػػػؿ(: عالقػػػة المجتمػػػع األكركبػػػي ب2005حػػػاج، فيػػػد )أبػػػك ال -
 (.ر غير منشكرة) رسالة ماجستي.المدني، جامعة العالـ األمريكية خراطيـ في المجتمعكان

، دار أسامة لمنشر الطبعة االكلى(: مكسكعة المدف كالقرل الفمسطينية، 2009ر، آمنة )يحجأبك  -
 عماف.-كالتكزيع، األردف

 لسػر األادة تكيػؼ فػي إعػ لسر األ تأىيؿ(: تقييـ الدكر التنمكم لبرنامج 2008دياؾ، راغب )أبك  -
المؤىميف)حالػػػة دراسػػػية محافظػػػة جنػػػيف(،. جامعػػػة  لسػػػر األكدمجيػػػـ المجتمعػػػي مػػػف كجيػػػة نظػػػر 

 القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غير منشكرة(.
(: كرقػة عمػؿ التجربػة الفمسػطينية، فػي النػدكة القكميػة حػكؿ الػربط بػيف 2015شنب، سكسف )أبك  -

 /2/4 -31/3/2015كمتطمبػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ،  منظكمػػػة التعمػػػيـ كالتػػػدريب المينػػػي كالتقنػػػي
 . كزارة العمؿ الفمسطينية، اإلدارة العامة لمتدريب الميني، شـر الشيخ.2015

بػػالمجتمع  لسػػر األالمحػػرريف فػػي دمػػج  لسػػر األ تأىيػػؿ(: دكر برنػػامج 2004عطػػكاف، منقػػذ )أبػػك  -
 الفمسطيني، دراسة ميدانية، الخميؿ، فمسطيف.

مػػػف كجيػػػة نظػػػر المتػػػدربيف مػػػف  لسػػػر األامج التػػػدريب فػػػي كزارة (: بػػػر 2004عػػػكدة، كفػػػاح )ابػػػك  -
 المحرريف، جامعة القدس. )مشركع بحث(. لسر األ

كعالقتيا باستراتيجيات التكافؽ لدل  سر(: ا ثار النفسية الناجمة عف األ2006) ىيف، فضؿأبك  -
دريب ائيمية، جامعػػػة األقصػػػى. غػػػزة، مركػػػز التػػػسػػػر م قطػػػاع غػػػزة المحػػػرريف مػػػف السػػػجكف األأسػػػر 

دارة األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.  29/2/2016تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ  المجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كا 
http://www.ctccm.ps/ar/index.php?act=Show&id=53  

(: كاقع خدمات التكجيو المينػي فػي بعػض الجامعػات السػعكدية. جامعػة أـ 2012) بالحمر، نكر -
 سعكدية.)رسالة ماجستير غير منشكرة(.القرل، ال

 لسػػػر األاء ك (: أىػػػـ الخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا مؤسسػػػة رعايػػػة الشػػػيد1988) بعمبكػػػي، عبػػػد الػػػرحيـال -
 (رسالة ماجستير غير منشكرة )لبناف.-، الجامعة األمريكية بيركتالفمسطينية في لبناف

الميػػػارات البشػػػرية، النػػػدكة كالتػػػدريب المينػػػي فػػػي تنميػػػة  تأىيػػػؿال(: دكر 2009) تػػػكمي، إبػػػراىيـال -
القكمية حكؿ لدكر منظمات أصحاب األعماؿ في تضػييؽ الفجػكة القائمػة بػيف مخرجػات التػدريب 

 .تشريف الثاني  –نكفمبر 8-10كاحتياجات سكؽ العمؿ ،القاىرة، 

http://www.ctccm.ps/ar/index.php?act=Show&id=53
http://www.ctccm.ps/ar/index.php?act=Show&id=53
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عػػداد مػدربي التػدريب المينػي، الطبعػػة األكلػى. المركػز العربػػي 2001جػابر، سػميح ) - (: تػدريب كا 
عداد المدربيف.لمتدريب ا  لميني كا 

اـ الشػامؿ، الطبعػة األكلػى، جامعػة القػدس المفتكحػة، تأىيػؿال(: 2005)كاخركف  ،منى ،الجديدم -
 األردف. -عماف ،السماؽ

(: الجيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء الفمسػػطيني ككزارة 2014) جيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء الفمسػػطينيال -
الفمسػػطيني الػػذم يصػػادؼ  األسػػيريػػـك كالمحػػرريف يصػػدراف بيانػػا صػػحفيا عشػػية  لسػػر األشػػؤكف 

 .2/1/2016السػػػػػػػػػابع عشػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف نيسػػػػػػػػػػاف . دكلػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػطيف. تػػػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػػػدخكؿ 
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&Item

ID=1086&mid=3915&wversion=Staging 
(: مسػح القػكل العاممػة الفمسػطينية التقريػر السػنكم 2015) جياز المركزم لإلحصاء الفمسطينيال -

 فمسطيف. -،راـ اهلل2014
دار اسامة لمنشر كالتكزيع  ،(: معجـ مصطمحات الخدمة االجتماعية2011) عبد الناصر ،حامد -

 عماف.-االردف
(: دكر التػدريب التقنػي كالمينػي فػي خمػؽ فػرص عمػؿ لممتػدربيف. الجامعػة 2009). حداد، عاللا -

 اإلسالمية، غزة. )رسالة ماجستير غير منشكرة(.
جامعػػػػة  ،كميػػػػة الخدمػػػػة االجتماعيػػػػةالمحرريف، لسػػػػر األ(: تقػػػػدير حاجػػػػات 2013) حػػػػرارة، أميػػػػر -

 حمكاف، مصر. )رسالة ماجستير غير منشكرة(.
(: منػػػاىج البحػػػث فػػػي العمػػػكـ االجتماعيػػػة، دار كائػػػؿ لمطباعػػػة كالنشػػػر 2005)حسػػػف، إحسػػػاف ال -

 عماف. -كالتكزيع، األردف
(: اثر مدخالت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية التدريبية في مراكز 2011) حمس، شادم -

 كرة(. التدريب الميني التابعة لكزارة العمؿ، الجامعة اإلسالمية، غزة. )رسالة ماجستير غير منش
(: اإلرشاد كالتكجيو في مراحؿ العمر، منشكرات جامعة 1998حمدم، نزيو، أبك طالب، صابر ) -

 األردف. -القدس المفتكحة، الطبعة األكلى، أـ السماؽ، عماف
: الكسػػػائؿ كالتقنيػػػات التعميميػػػة الحديثػػػة فػػػي التػػػدريب 2001)زبيػػػدم، محمػػػد، العبيػػػدم، ناىػػػؿ )ال -

عداد المدربيف.الميني كالتقني، الطبعة األك   لى. المركز العربي لمتدريب كا 
(: الرعايػػة االجتماعيػػة، الطبعػػة األكلػػى، جامعػػة القػػدس 2002)عيػػكش  ،ذيػػاب ،فيصػػؿ ،الزعنػػكف -

 األردف. -عماف ،اـ السماؽ المفتكحة،
المحػػػػرريف فػػػػي  لسػػػػر األ تأىيػػػػؿ(: دراسػػػػة حػػػػكؿ انعكاسػػػػات برنػػػػامج 2010)  زغػػػػارم، عبػػػػد اهللال -

دكرىػػػػـ التنمػػػػكم: الكاقػػػػع كالطمػػػػكح، جامعػػػػة القػػػػدس. فمسطيف.)رسػػػػالة محافظػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ عمػػػػى 
 ماجستير غير منشكرة(.

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1086&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1086&mid=3915&wversion=Staging
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 (: االقتصاد السياسي لمبطالة، عالـ المعرفة ، الككيت.1998زكي، رمزم ) -
ات الفمسػطينيات األسػير المحػرريف فػي دمػج  لسػر األ تأىيػؿ( : دكر برنامج 2010)  سبكبة، رندة -

 منشكرة(. غير ) رسالة ماجستير ة األردنية،المحررات في المجتمع، الجامع
 األردف. –عماف  ،اـ السماؽ(: الصحة النفسية، جامعة القدس المفتكحة، 2010سرحاف، كليد ) -
(: كاقع التدريب الميني كمعكقاتو في المؤسسات اإلصالحية. جامعػة 2010سرحاني، صالح )ال -

 غير منشكرة(.نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،)رسالة ماجستير 
م الحػػػرب أسػػػر كتػػػدريب  تأىيػػػؿ(:  دكر كزارة الػػػدفاع المصػػػرية فػػػي إعػػادة 1982سػػالمة، جمػػػاؿ ) -

 مصر، ) رسالة ماجستير غير منشكرة(.-ائيمية، جامعة القاىرةسر الذيف تحرركا مف السجكف األ
تقمة (: تقريػر حػكؿ ممارسػة التعػذيب فػي التحقيػؽ، الييئػة الفمسػطينية المسػ2000سمطاف، أمينة ) -

 لحقكؽ المكاطف. راـ اهلل.
(: الػػذات المينيػػة لممرشػػديف النفسػػييف فػػي العمػػؿ اإلرشػػادم التربػػكم بقطػػاع 2011شػرفا، عبيػػر )ال -

 غزة. الجامعة اإلسالمية، غزة، )رسالة ماجستير غير منشكرة(.
 الميني لممعكقيف مف كجية نظػر المعػكقيف تأىيؿال(: تقكيـ فعالية برامج 2003شمرم، مشكح )ال -

كالمشػػػرفيف كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ،  أكاديميػػػة نػػػايؼ العربيػػػة  لمعمػػػـك األمنيػػػة، )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر 
 منشكرة(.

(: المنيج العممػي كالعمػكـ االجتماعيػة، المكتبػة المصػرية لمتكزيػع كالنشػر، 2003شناكم، عمي )ال -
 القاىرة.

بػبعض المتغيػرات، الفمسػطيني كعالقتػو  األسػير(: البناء النفسي لشخصػية 2007شيكاف، سالـ ) -
 الجامعة اإلسالمية. غزة.)رسالة ماجستير(.

(: الصعكبات التي تكاجػو أخصػائيي التكجيػو المينػي فػي مػدارس مػا بعػد 2010شيدية، ىاجر )ال -
التعميـ األساسي بسمطنة عمػاف مػف كجيػة نظػرىـ. جامعػة مؤتػة، األردف، )رسػالة ماجسػتير غيػر 

 منشكرة(.
مفيكمػػو كفعاليتػػو لبنػػاء البػػرامج التدريبيػػة كتقكيميػػال، الطبعػػة  (: التػػدريب2002طعػػاني، حسػػف )ال -

 األكلى. دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف.
(: الشراكة بيف مؤسسات التعميـ كالتدريب الميني كسكؽ العمؿ، 2003) عاني، طارؽ، كآخركفال -

 الطبعة األكلى .المركز العربي لتنمية المكارد البشرية.
(: إدارة المؤسسات االجتماعية في مينة الخدمة االجتماعية، الطبعة 2007)عبد المطيؼ، رشاد  -

 األكلى، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية.
كدمػج المعػاقيف حركيػا.  تأىيػؿ(: دكر سياسات الرعاية االجتماعية فػي 2009عبد النكر، عالـ ) -

 جامعة منتكرم، قسنطينة.
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(: التكجيػػػو المينػػػي كنظرياتػػػو، الطبعػػػة الثانيػػػة. دار 2014د )عبػػػد اليػػػادم، جػػػكدت، العػػػزة، سػػػعي -
 الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف.

(: كاقػػػػع بػػػػرامج التػػػػدريب المينػػػػي كدكرىػػػػا فػػػػي عمميػػػػة التنميػػػػة كاليػػػػات 2011) عجػػػػكرم، يكسػػػػؼال -
تطكيرىػػػػا مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر خريجػػػػي التػػػػدريب المينػػػػي فػػػػي محافظػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ. جامعػػػػة القػػػػدس، 

 ير غير منشكرة(.فمسطيف.)رسالة ماجست
: فاعميػػػة برنػػػامج إرشػػػاد جمعػػػي يسػػػتنداف لنظريتػػػي ىكالنػػػد كسػػػكبر فػػػي 2011)) عزيػػػزم، سػػػيؼال -

تحسػػيف مسػػتكل اتخػػاذ القػػرار المينػػي لطػػالب التعمػػيـ األساسػػي. جامعػػة نزكل،)رسػػالة ماجسػػتير 
 غير منشكرة(.

المحػػػرريف، ك  لسػػػر األ(: خطػػػة عمػػػؿ دائػػػرة التػػػدريب المينػػػي، كزارة شػػػؤكف 2011) عمػػػار، محمػػػد -
 المحرريف.  لسر األ تأىيؿاإلدارة العامة لبرنامج 

، اإلدارة العامػة لبرنػامج  2013(: خطة عمؿ دائرة التػدريب المينػي لمعػاـ 2013عمار، محمد ) -
 ، فمسطيف.لسر األالمحرريف، كزارة شؤكف  لسر األ تأىيؿ

 لتكزيع.(: مناىج البحث في عمـ االجتماع، دار الشركؽ لمنشر كا2004عمر، معف ) -
الميني لممعكقيف حركيا.  تأىيؿال: آراء المدربيف كالمتدربيف نحك برامج 2006)العنزم، عبد اهلل ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة( جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية،
الفمسػػػػػطينييف  لسػػػػػر األ(: المؤسسػػػػػات الفمسػػػػػطينية العاممػػػػػة عمػػػػػى خدمػػػػػة 2013عػػػػػكدة، منتيػػػػػى ) -

فمسػػطيف.) رسػالة ماجسػػتير غيػػر  المحػػرريفل، جامعػة النجػػاح الكطنيػػة. لسػر األلتقيػػيـ  المحػرريف
 منشكرة(

(: عمػػـ الػػنفس المينػػي كالصػػناعي، الطبعػػة األكلػػى. دار أسػػامة 2004عيسػػكم، عبػػد الػػرحمف )ال -
 لمنشر كالتكزيع، األردف.

ة قضػائية سياسػة تحظػى بغطػاء قػانكني كحصػان لسػر األ(: تعػذيب 2008) فركانػة، عبػد الناصػر -
 .5/12/2015لمدراسػات .تػاريخ الػدخكؿ  لسػر األائيمية، مركػز سػر كمباركة الجيات السياسية األ

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=5387 
التطبيػػػؽ، الطبعػػػة األكلػػػى. مؤسسػػػة (: عمػػػـ الػػػنفس المينػػػي بػػػيف النظريػػػة ك 2001) .قاسػػػـ، بػػػديعال -

 الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.
( الػػذم 2004( لعػػاـ )(91المحػػرريف رقػػـ  لسػػر األ(:  قػػانكف 2013المحػػرريف ) لسػػر األقػػانكف  -

 .8/1/2013اصدر قرار بتعديمو بتاريخ 
ب(: التكجيػػو كاإلرشػػاد المينػػي، الطبعػػة األكلػػى. دار حمػػكرابي لمنشػػر  -2009) قرعػػاف، أحمػػدال -

 كالتكزيع، جبؿ عماف. دار بناف أبك عيد لمنشر كالتكزيع، جبؿ الحسيف.

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=5387
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أ(: التعمػػػػيـ كالتػػػػدريب المينػػػػي، الطبعػػػػة األكلػػػػى. دار حمػػػػكرابي لمنشػػػػر 2009-) قرعػػػػاف، أحمػػػػدال -
 كالتكزيع، جبؿ عماف. دار بناف أبك عيد لمنشر كالتكزيع، جبؿ الحسيف.

، الطبعػػػة األكلػػى. مكتبػػة الفػػػالح تأىيػػؿالادئ (: مبػػ1995) قريػػكتي، إبػػراىيـ، البسػػطامي، غػػػانـال -
 لمنشر كالتكزيع.

(:  نشأة التكجيو كاإلرشاد الميني، فضاء التكجيو الميني . تاريخ الدخكؿ 2011) كمباني، خالدال -
2/2/2016 .http://Khrsk.blogspot.com/2011/09/blog-post_4681.html  

المحػرريف مػف السػجكف  لسػر األ(:  دكر الحككمة العراقيػة فػي إعػادة دمػج 1998مثقاؿ، أحمد )  -
 (.رسالة ماجستير غير منشكرة)العراؽ.-اإليرانية، جامعة المكصؿ

المحػػرريف فػػي تحقيػػؽ االنػػدماج االجتمػػاعي  لسػػر األ تأىيػػؿ(: دكر برنػػامج 2005محمػػد، عمػػاد ) -
ل المحرريف الفمسطينييف داخؿ المجتمػع لدراسػة ميدانيػة فػي محافظػة نػابمسل، سر لأل كاالقتصادم

 .(رسالة دكتكراة غير منشكرة)العراؽ،  جامعة بغداد،
. 4/2/2016كاقػػػع كأرقػػػاـ. فمسػػػطيف، تػػػاريخ الػػػدخكؿ لسػػػر األ(: 2015لمدراسػػػات) لسػػػر األمركػػػز  -

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=25949 
(: الخصائص السيككمترية لمقياس البحث المكجو ذاتيا لمميكؿ المينية 2007سعكدم، أحمد )الم -

عمػػى طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة فػػي البيئػػة السػػعكدية. جامعػػة مؤتػػة، األردف، )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر 
 منشكرة(.

(: التعمػيـ كالتػدريب المينػي فػي الػكطف العربػي، الطبعػة األكلػى. المركػز 1992مصرم، منػذر )ال -
عداد المدربيف، ليبيا.  العربي لمتدريب الميني كا 

(: اقتصاديات التعميـ كالتػدريب المينػي، الطبعػة األكلػى. المركػز العربػي 2003مصرم، منذر )ال -
 لتنمية المكارد البشرية.

الميني كسكؽ العمؿ في األقطػار العربيػة، الطبعػة : مخرجات التدريب 2001)مصطفى، أحمد ) -
عداد المدربيف.  األكلى. المركز العربي لمتدريب الميني كا 

(: اإلنػػاث فػػي التعمػػيـ كالتػػدريب 2005).معيػػد أبحػػاث السياسػػات االقتصػػادية الفمسػػطيني _مػػاس -
 الميني كالتقني في الضفة الغربية كقطاع غزة. راـ اهلل.

يػػو مػػف منظػػكر الخدمػػة االجتماعيػػة، سمسػػمة تأىيمال: الرعايػػة الطبيػػة ك (2006) مميجػػي، إبػػراىيـال -
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بشػػأف التكجيػػو كالتػػدريب  1977( لعػػاـ9االتفاقيػػة العربيػػة رقػػـ ) (:1997) منظمػػة العمػػؿ العربيػػة -
 .1977الميني، الدكرة السادسة لمؤتمر العمؿ العربي، مصر، مارس/ آذار

 . 57تكصية بشاف التدريب الميني، التكصية (:  1992)  مؤتمر العمؿ الدكلي -
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(: اإلرشػػاد كالتكجيػو فػػي مراحػؿ العمػػر، الطبعػة األكلػػى، 1998) ابكطالػب ،صػػابر ،حمػدم ،نزيػو -
 األردف. -عماف ،اـ السماؽ جامعة القدس المفتكحة،

(: كاقػع الرعايػة الالحقػة لممفػرج عػنيـ مػف المكقػكفيف امنيػا فػي مركػز 2010) عبد العزيز ،اليميؿ -
قسػػـ العمػػـك  ،جامعػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػـك االمنيػػة ،محمػد بػػف نػػايؼ لممناصػحة كالرعايػػة بالريػػاض

 الرياض.)رسالة ماجستير غير منشكرة(. ،االجتماعية
كػانكا  2015% ممػف طػالتيـ االعتقػاالت عػاـ 84.6(: 2015) كالمحػرريف لسر األىيئة شؤكف  -

. 15/3/2015 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فئتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب كاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ. فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ
http://freedom.ps/single/482 

(: نظاـ ترخيص مراكز كبرامج التدريب الميني الخاصة، اإلدارة 2014) .كزارة العمؿ الفمسطينية -
 العامة لمتدريب الميني ، فمسطيف.

اطات لالمرحمػػػة االنتقاليػػػةل، برنػػػامج (: تقريػػػر تقػػػدـ النشػػػ2005كالمحػػػرريف ) لسػػػر األكزارة شػػػؤكف  -
 فمسطيف.-المحرريف، راـ اهلل لسر األ تأىيؿ

،  2011-2013(: الخطػػػػػة اإلسػػػػػتراتيجية لمبرنػػػػػامج 2011) كالمحػػػػػرريف لسػػػػػر األكزارة شػػػػػؤكف  -
 فمسطيف.-المحرريف، راـ اهلل لسر األ تأىيؿبرنامج 
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 المقابالت الشخصية:
اتصاؿ  راـ اهلل. ،المحرريف لسر األ تأىيؿبرنامج مدير عاـ (: 2015 ،أكؿكانكف )محمد البطة 

 شخصي
 اتصاؿ شخصيراـ اهلل.  ،مدير دائرة التدريب الميني  (:2015 ،كانكف أكؿ)محمد عمار
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 : تحكيم االستبيان549ممحق رقم 

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 المحتـر  .…………………………………………………………حضرة األستاذ الدكتكر: 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل،،،

 وجية من مينياً  يمتأىيم في المحررين ىسر األ تأىيل برنامج دورتقكـ  الباحثة بدراسة بعنكاف )
 . (جنين محافظة في نظرىم

 بناء مسار -المستدامة التنميةلمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج  كذلؾ استكماالن 
  .البشرية المكارد كتنمية المؤسسات

التكـر بقراءة راجيف منكـ  ،ابناء االستبانة المرفقة كتطكيرىكألغراض ىذه  الدراسة فقد قامت الباحثة ب 
 فقراتيا كتحكيميا مف حيث:

 مدل إنتماء الفقرة لممجاؿ الذم تندرج تحتو، كمالءتيا لمكضكع الدراسة. .1
 شمكلية المجاؿ الكاحد، ككضكح الفقرات كسالمتيا العممية كالمغكية. .0
 اإلضافة أك الحذؼ أك التعديؿ كما تركنو مناسبان. .3

 رل.أية مالحظات أك اقتراحات أخ .4

خراجيا بصكر ىذا كسيككف  رائكـ  رجك تمالئمة، لذا  ةكتكجيياتكـ األثر الفعاؿ في تطكير األداة كا 
 .في كؿ فقرة مف فقرات األداة الباحثة إبداء رأيكـ 

 
 لكـ تعاكنكـ مع كافر إحترامي كتقديرم كاعترافي بغزير عممكـ ةشاكر 

 
 أماني عكيس: الباحثة    
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 : لالستبيان المحكمينساتذة األفاضل األ أسماء: 549 رقم ممحق

 

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 جامعة القدس عمـك مالية كمصرفية د. عزمي االطرش  .1
 جامعة القدس عمـ االجتماع د. عبد الكىاب الصباغ  .2
 جامعة القدس تنمية مستدامة . اياد الفيأ  .3
 جامعة القدس ادارة االعماؿ د. إياد خميفة  .4
 جامعة القدس عمـ االجتماع السياسي العالكؿد. شاىر   .5
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  االستبيان : 949ممحق رقم 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 عمادة الدراسات العميا
 معيد التنمية المستدامة

 جامعة القدس
 

 
 

 ..المحرر  األسيرأخي 
 بعد التحية.....

من وجية  يم مينياً تأىيمحررين في الم ىسر األ تأىيلدور برنامج تقكـ الباحثة بإعداد دراسة بعنكافل 
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص  ل. كذلؾ استكماالن في محافظة جنين نظرىم

 بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية مف جامعة القدس.
 اعد ىذا االستبياف إلنجاز الدراسة كتحقيؽ اىدافيا، نرجك مف حضراتكـ التكـر باإلجابة عف فقرات 

 االستبياف بما يكافؽ كجية نظركـ، عمما اف الدراسة اعدت ألغراض البحث العممي فقط.
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

 
 اماني عكيس: الباحثة                                                         
 ربيع عكيس :اشراؼ الدكتكر                                                            
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 معمومات والبيانات الشخصيةال: األول القسم
 

 في المربع المخصص لإلجابة التي تراىا مناسبة.)×( يرجى من حضرتكم وضع إشارة  
 

 عاـ35 كثر مف أ   عاـ25 -35عاـ  25أقؿ مف  العمر: .1

 منفصؿ  أرمؿ  مطمؽ  متزكج  أعزب الحالة االجتماعية: .2

 فراد فاكثرأ  7فراد      أ   6-4قؿ    أف  3:ةسر فراد األأعدد  .3

 جامعي ثانكم  ساسي   أ  ال أقرأ كال أكتب المستكل التعميمي: .4

 مخيـ     قرية    مدينة    قامة: مكاف اإل .5

 سنكات10أكثر مف سنكات   5-10 سنكات 5قؿ مفأ مدة االعتقاؿ: .6

   1900-2300 1900قؿ مف أ  )شيكؿ(: مستكل الدخؿ الشيرم .7

 2300كثر مف أ 

 ___________ لسر األ تأىيؿالدكرة التدريبية التي التحقت بيا في برنامج  .8

 عمؿ أال    عمؿ بشكؿ جزئيأ عمؿ بشكؿ كامؿ أ  مزاكلة العمؿ: .9

 المينة الحالية: ________________ .10
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 :الثاني القسم
 تأىيـلالتـدريب المينـي المقدمـة مـن برنـامج خـدمات التوجيـو المينـي و  تبين فقرات القسم ىذا يشمل

مقابـل مـا تـراه ( x)  إشـارة وضـع حضـرتكم مـن أرجو ،جوانب عدة مجال كل وفي ،المحررين ىسر األ
 . مناسباً 

 
 جوانب التوجيو الميني

 
امو 

 فق
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

ض 
عار

م
 

ض
عار

م
 

شدة
ب

 

سػػاعد برنػػػامج تاىيػػػؿ األسػػػرل المحػػػرريف عمػػػى استكشػػػاؼ  الرقـ
 مف خالؿ: كميكلي المينيةقدراتي 

     

      الكشؼ عف قدراتي المينية 1.
      الكشؼ عف مصادر القكة المينية لدم  .1
      تحديد امكانياتي المينية  .2
      الكشؼ عف ميكلي المينية  .3
      تقبؿ ذاتي بما تحممو مف ميكؿ كاتجاىات كقيـ   .4
      التعريؼ بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ   .5

سػػػػاعد برنػػػػامج تأىيػػػػؿ األسػػػػرل المحػػػػرريف عمػػػػى تعريفػػػػي  
 بالميف المطركحة في سكؽ العمؿ مف خالؿ:

     

      تزكيدم بمتطمبات المينة مف تعميـ كتدريب  .6
      تعريفي عمى معاىد كمراكز التدريب الميني المتكفرة  .7
      التعرؼ عمى احتياجات سكؽ العمؿ مف الميف  .8
      ت الالزمة لممارسة المينةالتعريؼ بالقدرا  .9

سػػػػاعد برنػػػػامج تأىيػػػػؿ األسػػػػرل المحػػػػرريف عمػػػػى تعريفػػػػي  
 بمتطمبات الميف مف خالؿ:

     

      التعرؼ عمى الميارات التي تتطمبيا المينة  .11
      اتاحة الفرصة لمتعرؼ عمى تجارب مينية ناجحة   .11
      تزكيدم بمعمكمات كافية حكؿ الية التدريب الميني  .12
      تكضيح الشركط الالزمة لاللتحاؽ بمراكز التدريب الميني  .13
      تكفير معمكمات كاممة عف الميف الجديدة  .14
      خمؽ اتجاىات ايجابية نحك العمؿ  .15
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برنػػامج تأىيػػؿ األسػػرل المحػػرريف عمػػى االختيػػار  نيسػػاعد الرقم
 الميني مف خالؿ:

امو 
شدة فق

ب
 

وام
ايد فق

مح
ض 

عار
م

ض 
عار

م
شدة 

ب
 

      نمية قدرتي عمى اتخاذ قرار اختيار المينة المناسبةت  .16
      اختيار مينة تتكافؽ مع ميكلي المينية  .17
      المكاءمة بيف رغباتي كالدكرات المينية المطركحة  .18
      تعزيز الدافع لدم نحك العمؿ   .99
      تككيف فكرة متكاممة عف مينة المستقبؿ  .02

 
 

 

 التدريب المينيجوانب 
 

امو 
 فق

شدة
ب

 

وام
ايد فق

مح
ض 

عار
م

 

ض
عار

م
 

شدة
ب

 

 الرقـ
 

سػػػػاعد برنػػػػامج تأىيػػػػؿ االسػػػػرل المحػػػػرريف عمػػػػى إكسػػػػابي 
 المفاىيـ كالمعمكمات المتعمقة بالمينة مف خالؿ: 

     

      اكسابي معارؼ كمعمكمات حكؿ المينة   .9
      تزكيدم بالمفاىيـ النظرية التي تتعمؽ بالمينة  .0
      ظيؼ المفاىيـ النظرية في التطبيؽتعزيز امكانياتي لتك   .3
      تنمية اتجاىات ايجابية لدم نحك احتراـ المينة  .4
      خمؽ اتجاىات ايجابية لدم حياؿ تحمؿ المسئكلية  .5
      تككيف عادات فكرية لدم تناسب ممارسة المينة  .6
      اكسابي عادة العمؿ ضمف ظركؼ السالمة المينية  .7
      نية جديدة مف خالؿ الممارسة المينيةاكسابي خبرات مي   .8

ساعد برنامج تأىيؿ األسرل المحرريف عمػى تنميػة قػدراتي  
 مف خالؿ: المينية

     

      تطكير قدراتي المينية في مجاؿ العمؿ  .9
      تنمية قدراتي عمى انجاز الخدمة باقؿ كمفة  .92
      تنمية قدراتي عمى انجاز الخدمة بأسرع كقت  .99
      يز قدراتي عمى االبتكار اثناء ممارسة المينةتعز   .90
      تمكيني مف ممارسة المينة بإتقاف  .93
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مػػػػى إكسػػػػابي عسػػػػاعد برنػػػػامج تأىيػػػػؿ االسػػػػرل المحػػػػرريف  الرقم
 الميارات العممية كالتطبيقية مف خالؿ:

امو 
شدة فق

ب
 

وام
ايد فق

مح
ض 

عار
م

ض 
عار

م
شدة 

ب
 

كجي فػػي ممارسػػة اكسػػابي ميػػارات لمكاكبػػة التطػػكر التكنكلػػ  .94
 المينة

     

      اكسابي الميارات العممية الالزمة لممارسة المينة  .95
اكسػػابي ميػػارات التميػػز المينػػي )تطبيػػؽ الخبػػرات السػػابقة   .96

 عمى مكاقؼ جديدة مشابية(
     

      اكسابي ميارات التعمـ اثناء العمؿ  .97
      تطكير ما لدم مف ميارات مينية تتعمؽ بممارسة المينة  .98

 

 القسم الثالث:

المهني التي تلقيتها من خالل  تأهيلالبرأيك ما هي الصعوبات التي واجهتك في عملية 

 المحررين ىسراأل تأهيلبرنامج 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

  

 انتهى االستبيان
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 :المالحقفيرس 
 

 العنوان الرقم
 

 الصفحة

 111 .........................................................تحكيـ االستبياف 1.3
 110 ...............................................أسماء المحكميف لالستبياف 0.3
 113 ................................................................االستبياف 3.3
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 فيرس الجداول: 

 الصفحة     الجدول الرقم
 57 جكانب التكجيو الميني.............................................. 1.3
 57 ميني ............................................جكانب التدريب ال 2.3
مصػفكفة ( لPearson correlationنتػائج معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف ) 3.3

 59 ات التأىيؿ الميني لدل األسرل مع الدرجة الكمية لكؿ بعد.رتباط فقر ا
 60 .  معامؿ الثبات )كركنباخ ألفا( ألداة الدراسة.......................... 4.3
المتغيػػػػػرات الشخصػػػػػية مػػػػػع تكضػػػػػيح تكزيػػػػػع أفػػػػػراد العينػػػػػة حسػػػػػب ىػػػػػذه  5.3

 62-60 المتغيرات..........................................................
 63 تكزيع أفراد العينة حسب العمر ..................................... 6.3
 64 عية .........................تكزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتما 7.3
 64 تكزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة ........................... 8.3
 65 تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي .......................... 9.3

 65 تكزيع أفراد العينة حسب مكاف اإلقامة .............................. 10.3
 66 تكزيع أفراد العينة حسب مدة االعتقاؿ .............................. 11.3
 66 تكزيع أفراد العينة حسب مستكل الدخؿ الشيرم )شيكؿ( ............. 12.3
 67 تكزيع أفراد العينة حسب الدكرة التدريبية ............................ 13.3
 68 سب نكع مزاكلة العمؿ ..........................تكزيع أفراد العينة ح 14.3
 69-68 تكزيع أفراد العينة حسب المينة الحالية ............................. 15.3
 70 مقارنة بيف الدكرة التدريبية كالمينة الحالية........................... 16.3
 72 .........................مفتاح المتكسطات الحسابية ............... 17.3
 مجػػالي فػػي االسػػتجابة كدرجػػة المعيػػارم كاالنحػػراؼ الحسػػابي المتكسػػط 1.4

 74 الكمي.............................. الدراسة كمجاؿ كالتدريب التكجيو
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