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 هداءاإل
 

 أمي ...إىل 
 .التي رآني قلبها قبل عينيها

 .ها قبل يديهاؤ حضنتني أحشاو 
  ها ألقبل يمناها.ئالقلمن أشتاق إلى 

  ... إىل أبي
  .دربي لي الذي ينير حياتي، قدوتي األولى ونبراس

  .العاتيةأمام أمواج البحر  الصمودمن علمني 

  .من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود

 .به افتخاراً رفعت رأسي عاليًا سمه و اب ميت  س   من
 

 ..إىل إخوتي وأخواتي .
 معنى صادق، وصداقة ال خيانة فيها. هم بكل  اؤ سمأ ترتبطاالذين 

 أبدًا. ت ْنسىال المعة   ذكريات  لهم عندي و 
 

 ...سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظلهإىل 
في تحابا  بالمساجد، ورجالن   معلق   ه  قلب   ، ورجل  هللا طاعة  نشأ في  وشاب   ،عادل إمام  
 إني أخاف   :فقال وجمال   منصب   ذات   امرأة  دعته  ، ورجل  فرقا عليهاجتمعا عليه وت ،هللا
 هللا   ذكر   ه، ورجل  يمين   ما تنفق   شماله   حتى ال تعلم  فأخفاها  بصدقة   ق  تصد   ورجل   ،هللا

 يناه.عخاليًا ففاضت 
 

 ...إىل بيت املقدس
 السلم أيقونة  و  ،األوفياء ودليل   ،الشهداء وعبق   ،األنبياء ووصية   ،السماء مفتاح  

 .والحرب

 
قصخر سالم محمد المحاري



 أ

 

 

 

 

 قرارإ
 

 الماجستير, درجة   معيد التنمية المستدامة, لنيل   –لجامعة القدس  ت  م  د  يا ق  أقر أنا مقدم الرسالة أن  
أو ىذه الرسالة  كذلك أقر بأن  اإلشارة إليو في الرسالة,  تما تم باستثناءأبحاثي الخاصة,  يا نتيجة  وأن  
 جامعة أو معيد.  ألي   ،عميا جامعية   درجة   م لنيل أي  لم يقد   ،جزء منيا أي  

 
  
 

 صخر سالم محمد المحاريق
 
  



 ب



 وتقدير شكر  
 

إدارة  بالشكر   إلى حيز الوجود، وأخص   هذه الدراسة   إخراج  من ساهم في  لكل   الجزيل   بالشكر   أتقدم  
 ،خطوات هذه الدراسةثمين هيجاوي الذي تابع  الدكتوراألخ و  وعميدها الموقر، معهد التنمية المستدامة

 .الكبير الواسع وقلبه ،من خالل إرشاداته وتوجيهاته ،خطوةب خطوةً 
 

 ،عوض والدكتور إبراهيم ،من الدكتور عبد الوهاب الصباغ :لكل   ،والخاص كما أتقدم بالشكر الجزيل
 ،لكل من ساهم في تحكيم أدوات الدراسة ، إضافةً ونصح ه لي من مشورة  و قدملما  ،والدكتور زياد قنام

 مع حفظ األلقاب واألسماء.
 

جامعة -التعليم المستمر) :الثالث والتقنية المهنية المؤسساتلمديري وعمداء  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل
في رابطة التعليم والتدريب  ،(كلية مجتمع طاليثا قوميو الثقافة، دار الكلمة للفنون و كلية  البوليتكنك،

لذين كان لهم الفضل ا ،نيلطالب الخريجلكذلك و ، مع حفظ األلقاب واألسماء ،"TVETالمهني والتقني "
 .نجاح هذه الدراسةإفي 
 

لقدير جمال األستاذ ا :وأخص بالذكر ،االستبيانفي توزيع لكل من ساعدني  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل
  .، والزميلة هنادي زغيرحصائي نيكوال زيتالمحلل اإلو   ،سامي أبو غزالةواألستاذ   هرماس،

 
 

 صخر سالم محمد المحاريق                                                     



 ج



 مصطلحات الدراسة
  

 :لتدريب، أو نقل تطوير سلوك الفرد، أو تنميته بوسيلة  أو أكثر من وسائل ا التدريب
الخبرة في مجال المعرفة، أو المهارة، أو االتجاهات، بغرض تحقيق معيار  مرغوب  

 (.2009)جامعة القدس المفتوحة، فيه.

  
 :في متخصصين مهنيين عمال   إعداد   إلى يهدف الذي التدريب ذلك هو التدريب المهني 

 ،المشترك األساسي التعليم نهاية بعد تبدأ ،دراسيتان سنتان فيه الدراسة ومدة محددة، مهنة  
 التي تمكنهم ،األدائية المهارات امتالك على قادرين ليكونوا الطلبة يؤهل المهني والتدريب

 (.2005)سعدية، .والفعالية ةءالكفا من بدرجة   مهنهم ممارسة من

 
 :وي مرحلة التعليم الثان ،أنهى بنجاح نْ م   هفي يلتحق  هو التعليم الذي  التعليم التقني

ويلتحق  سنتان،  -في الغالب  - فيه ومدة الدراسة  بفروعه ومساراته المختلفة،
أو في التعليم الجامعي  ،إما في سوق العمل بفئة مستوى الفني )التقني( :الخريج

  .(2001)عطوان، .محددة ومعايير   لشروط   وفقاً  ،)درجة الدبلوم(

 
 :وال يمكن للتنمية  افية بيئية شاملة،هي عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثق التنمية

أن تنحصر في النمو المادي فقط، ويختلف مفهوم النمو عن التنمية، إذ أنه العملية 
  (.2008)عارف، الطبيعية والتلقائية التي تحدث في المجتمعات دون تخطيط  مسبق.

 
 :تفي ة، عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية بيئية شاملهي  التنمية المستدامة

على الوفاء  الم قبلة   األجيال   ة  دون المساس بقدر  ،الحاضر باحتياجات
 .(worldbank,2001) .باحتياجاتها

 
   العدالة على تقوم   ،ومستدامة فاعلة   مجتمعات   بناء   هي المجتمعية: التنمية 

 تؤثر التي القضايا في ،والمشاركة الفاعلة لقطاعات المجتمع ،والتمكين ،االجتماعية
 ،والتشاور ،المشاركة خالل من األفكار تبادل :المجتمع تنمية   تتضمنو  ،حياتهم في

 المجتمعات داخل االجتماعية والعدالة التمكين لتحقيق ؛وبناء القدرات لألفراد ،والتعليم
 .(CHESTERMAN, 1996)  .المحلية



 د



 
 :على و  عليهم تؤثر التي القضايا على للتأثير ،والجماعات األفراد   قدرة   زيادة   التمكين

 من النمو ث  حد  حياتهم، وي   على السيطرة   على الناس   قدرة   عززمجتمعاتهم، حيث ي  
 التمكين :التمكين أشكال   وأهم   ،المحلية والمجتمعات األفراد وتمكين إعالم خالل

 (.IFE & TESORIERO, 2006) .االجتماعيالتمكين و  ،االقتصادي
 

 :أو جماعات  مشار  وهي المشاركة  المجتمعية ، كة  مختلف  فئات  الشعب، أو هيئات 
منظمة، مستهدفة للسلطات الحكومية، في كل ما يتعلق بالعملية التنموية، أو في أي 

 (.2001)غنيم، .عدة تأخذ هذه المشاركة صورًا وأشكاالً وقد مرحلة  منها، 
 

 :على بناءً  تمييزال وعدم ،واإلنصاف المساواة قيم عن ر  ب   ع  ت    العدالة  االجتماعية 
 للموارد العادل التوزيع مع االجتماعية العدالة وتتداخل، االجتماعية والحالة الجنس
 العادل والوصول والصناعية، والقانونية ،المدنية الحقوق  في والمساواة ادية،االقتص

 والتي ،العامة الخدمات خصوصاً و  ،والتعليم ،الصحة :مثل للخدمات، والمتساوي 
 وصنع ،للمشاركة الفرص وتكافؤ ،سواء حد   على المجتمع أفراد ميعج فيها يشترك
 (.KENNY, 1999)  .المجتمع في القرار

 
  رابطة(TVET): مجموعة من المؤسسات المهنية والتقنية غير  جمعية تضم هي

وهي ممثلة في  ،ومقرها الرئيسي مدينة رام هللا ،2003تأسست سنة  ،الحكومية
سسات الرابطة خدماتها ؤ تقدم مو ، لمهني والتقني في فلسطينالمجلس األعلى للتعليم ا

لخدمة سوق العمل  ،وتخريج عمال مهرة ،الفلسطينيهيل الشباب ية لتأالتدريب
 (http://www.tvet.ps). الفلسطيني.
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 ص خ  ل  م  
 

 المجتمعية المستدامة،التنمية عليم والتدريب المهني والتقني في على دور الت ف  ر  ع  الدراسة إلى الت   ْت ف  د  ه  
 ريب المهنيواقع برامج التعليم والتدوالتي تضمنت  ،الدراسة وأهدافها خالل اإلجابة على أسئلة نم

جتماعيًا في جين اقتصاديًا وايمة في تمكين الخر دور البرامج المقدمن حيث  ،في المجتمع والتقني
 وجهة نظرمن  رص بين أفراد المجتمع،وتكافؤ الف ،االجتماعيةالمجتمع، ودورها في تعزيز العدالة 

 لبيان مدى إضافةً  ،االستبيانعينة )الخريجين( الذين شملتهم خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني 
مقدمي برامج وجهة نظر من  ،البرامج المقدمةودمج قطاعات المجتمع في تنمية  ،المشاركة المجتمعية

ومجموعة من المقترحات عينة المقابلة، الذين شملتهم ن( يتص)المخ والتقني التعليم والتدريب المهني
 . في المجتمع المقدمة لتفعيل دور البرامج ،والتصورات

 :وهي ،للتعليم والتدريب المهني والتقني مؤسساتمن ثالث  ،خريج/ة 460مجتمع الدراسة من  ن  و  ك  وت  
تتبع قافة، وكلية مجتمع طاليثا قومي(، البوليتكنك، كلية دار الكلمة للفنون والث -)التعليم المستمر

 تقدم برامج التعليم والتدريب المهني ،مؤسسات غير حكومية حيث أنها ،"TVET" جمعية لرابطة
 ،وسنة التخرج ،افيهوفق الكلية التي تخرجوا  ،طبقية   عينة   ر  بْ ع   خريج/ة، 115وبلغت العينة  ،والتقني

والحدود  ،2012-2009 عواماألبين  ،للخريجين مانيةبالحدود الز  ،حدود الدراسة جمالإوقد تم 
، أما بخصوص الحدود (الخليل وبيت لحم)محافظتي: المكانية بمحافظات جنوب الضفة الغربية 

ن على تقديم برامج التعليم و ن القائم، والمختصو المؤسسات الثالثن من و جيفهي الخر  ،البشرية
 .المؤسساتنفس في والتدريب المهني 

 أن   ، تمكين الخريجين اقتصاديًا في المجتمعدور البرامج المقدمة في  حول ،الدراسة نتائجوقد جاءت 
قات المختلفة ،كالياتال زالت تشوبه العديد من اإلشو  ،زال محدودًا ومتوسطاً  ال هذا الدور من  والمعو 

 (.2.9816) بلغ حسابي بمتوسط  وكان  ،الخريجين نظر   وجهة  

 دور  إيجابي  فقد كان لها  ،مج المقدمة في تمكين الخريجين اجتماعيًا في المجتمعفيما يتعلق بدور البراو 
 (.3.7257)حسابي بلغ  بمتوسط   ،جينيالخر  نظر   من وجهة  



 و



 ،ا بخصوص دور البرامج المقدمة في تعزيز العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمعأم  
حسابي بلغ  بمتوسط   ،الخريجين نظر   بعض الفقرات من وجهة  ستثناء ، باإيجابي فكان لها أيضًا دور  

(3.6565.) 

في  ،والتقني بالنسبة لدور التعليم والتدريب المهني ،حول سؤالها الرئيس وقد أشارت نتائج الدراسة
 بمتوسط   ،جينيالخر  نظر   أنه ال زال محدودًا ومتوسطًا من وجهة   ،إحداث التنمية المجتمعية المستدامة

  (.3.4871بلغ ) حسابي

الدراسة  ْت ن  ي  ب   ،تصورات لتنمية وتطوير برامج التعليم المهنيالمقترحات و لا بخصوص الحاجة لأم  
 ،تساعد على رفع مستوى برامج التدريب المهني والتقني ،فعالةو واضحة  نمائيةإضرورة وجود تقنيات 

 الخريجين في االستبيان. نظر   من وجهة  

ودمج  ،مدى المشاركة المجتمعةحول  منت إجابات المختصينوالتي تض ،بلةا بخصوص عينة المقاأم  
  في نشاطات مؤسسات  (...)العائلة، المدرسة، المنشآت الصناعية، وغيرها: قطاعات المجتمع

"TVET" ،حيث وجدت الدراسة عالقة ضعيفة بين الطرفين ،المقدمة لتعزيز الشراكة وتطوير البرامج، 
صرت العالقة بمنشآت سوق فقد انح ،مشاركة لمستوى التمكين والشراكة الفعليةالهذه بحيث ال ترقى 

والتقييم  ،التنفيذو  ،للتخطيط قىوال تر  ،في جانب التدريب العملي للطالب ،فقط االقتصاديةالعمل 
كذلك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، أما العالقة مع األسرة  ،المشترك في جميع النشاطات

 نت ضعيفة.والمدارس فكا

لتطوير منظومة  ،فكانت مأسسة قاعدة من الشراكة مع جميع قطاعات المجتمع ؛أما أهم التوصيات
، من خالل جينيللخر  االقتصاديمن التمكين  مزيد  ب، في المجتمع هالالتعليم والتدريب المهني وتفعي

لتدريب المهني والتقني توعية بأهمية الوالتمويل مشاريعهم،  ؛والتمويل راضقاإلالشراكة مع مؤسسات 
 . لتدريب المهني والتقنيلوالتخلص من النظرة الدونية  ،ةقتصاديخصوصًا االو  ،في التنمية المجتمعية
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The role of Technical Vocational Education and Training (TVET) in the 
sustainable community development; from the perspective of 
professionals and graduates. 
 
Case Study: TVET NGOs league in the southern region of West Bank. 
 

Prepared By: Sakher Salem Mohammad Mahariq. 

Supervised By: Dr. Thameen Hijawi . 
 

Abstract 

Education plays a massive role in the community development and sustainable growth  by 

empowering individuals and improving their competences. The study aims to identify the role of 

TVET Programs in creation of sustainable community development; from the perspective of 

professionals and graduates. 

This study surveyed 115 graduates from three institutions in Hebron and Bethlehem, 460 of which 

graduated during the period  2009–2012. A stratified sample was taken based on the institution & 

year of graduation, out  of 460 graduates from three of Non-governmental institutions (Dar Al-

Kalima, CED-PPU, Talitha Kumi) that provides TVET programs. 

 

The study used two tools to collect the data. The first  one was   a questionnaire to take  opinions  

of  graduates about  the reality & role  of  TVET programs in the community, in terms of  

(economic & social empowerment, social justice & equal opportunities, some of their perceptions  

& suggestions to develop the programs),  in order to get an answer about the primary objective of 

the study, "the role of TVET programs in creation of sustainable community development". 

 

The results about  the Economic empowerment for graduates in the community still limited, weak 

& tainted by many different problems and obstacles, indicated by  an arithmetic mean 2.9816.  As 

for the social empowerment of graduates had a positive role in the community, indicated by  an 

arithmetic mean 3.7257,  In regard to social justice & equal opportunities for members in the 

community, the TVET programs make a positive role, except for some questions, indicated by  an 

arithmetic mean 3.6565, In addition, concerning the primary objective & question  of the study,  is 

still limited and around average, indicated by  an arithmetic mean 3.4871, In fact, the study result 

shows the necessity of having effective clear development techniques which help improving  these 

TVET programs by referring to  graduates' suggestions in the questionnaire. 

  
The second tool is an interview with professionals from the three institutions by collecting  their 

answers about the extent of community participation and integration with society sectors: (families, 

schools, labor market facilities, and others)  to  develop the TVET programs and activities, the 

study found a weak interaction between both sides. The participation does not reach the level of 

joint planning, evaluation & implementation of  all TVET activities, which has been narrowed by 

business organizations of the labor market only.  (Field training course). 

 

The most important recommendations & conclusions are Firstly: Institutionalizing 
the base of effective partnership with different sectors of society, Increasing  the role 
of TVET programs in the community, and Providing  sustainable education system for 
economic & social  development. Secondly: Creating relationship with lending 
institutions and grants in order to achieve economic empowerment of graduates to 
set up their small businesses. Thirdly: Increasing awareness of the importance TVET 
programs in sustainable community development and avoiding the bad image of 
them.
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 األول الفصل  

 راسة وخلفيتهاموضوع الد
 

  مقدمة 1.1
 اهتمامايعد قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات أهمية في المجتمع، حيث تولي الحكومات هذا القطاع 

وهو الذي  النفوس، ب  ذ   ه  فهو الذي ي  ، الحقيقي للنهوض بمستقبل الشعوب االستثمارإذ أنه يمثل  ،خاصاً 
، ويقود واالجتماعي االقتصادي فيحقق النمو ،الويالت عديد منويجنبها ال، يمنح الشعوب القوة والمنعة

 .واالنقيادة على الكسر عصي   ،م بخطى واثقةالتنمية والنهوض، والسير إلى األمالى إ
 

 ،ت ع د القضية األساسية والرئيسة لشعوبه، والشغل الشاغل لمفكريه ،قضية التنمية في العالم النامي إن  
 ،في رفع كفاءة أفراد المجتمع ،أهمية بالغة ويعد التعليم والتدريب ذمختصين، و وعلمائه ال ،ومثقفيه

إلى هذا النوع من  -أكثر ما تحتاج-التي تحتاج  ،وتنمية قدراتهم، وبخاصة في مجتمعاتنا النامية
وأبعادًا  ،التي أخذت أشكااًل عديدة ،حق في سعيها الحثيث ركب الثورة التكنولوجيةلتل، التعليم والتطور

 .فاقت التصور واسعةً 
 
ليغطوا سوق العمل  ،الف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيآ يتدفق سنوياً حيث 
 ئاً ن من جامعات العالم، الذين شكلوا بمجملهم عبيالوافد الفلسطينيينن يالخريج إلى ضافةً إ ،قالضي   
زاد من أعداد  مما ،لهم عمل   في صعوبة توفير فرص   ،العامة والخاصة اتهاعلى الدولة وقطاع اً كبير 

والمتسربين من  ،غير المتعلمين دسبة البطالة عنن ارتفعتلذلك  باإلضافة ،العاطلين عن العمل
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقريرها "الواقع التربوي للعام الدراسي حصائيات إ ْب س  ح  المدارس،  ف  
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 من المدارس لكال الكلية التسرب نسبة أن  لى إ اإلحصائياتت هذه شار أ حيث، "2012-2013
 .(2013، والتعليم وزارة التربية) .بازدياد يوه %0.9 تبلغ في الضفة وغزة، ،الجنسين

 
الحالة و  ،االجتماعيةالعوامل و ، المدرسون و ، المنهاجو ، األسرة) :سباب أهمهاأرقام لعدة وترجع هذه األ

لسد فجوة التزايد  ،برزت الحاجة لوجود نظام تعليمي آخر لكذل ؛(، وعدم وجود بديل للتعليماالقتصادية
النظرة للتعليم حالة الدونية في الوبالرغم من كاديمي، جين من التعليم األيالخر  المتسارع في أعداد

في  تنتهج هذا التعليم سبيالً  ،ن العديد من الدول المتقدمةفإ،  وحظاً  درجةً  قل  بأنه األ ،المهني والتقني
 .(Greenan & Mustapha, 2002) .وتطورها ،ورقيها ،نهضتها
إلى  ،حيث أشارت العديد من الدراسات على ذلك، مثال   خير   ،ةلمانيواأل ،الماليزية تينتجربلولنا في ا

لوال هذا النوع من التعليم المزدوج  ؛ن تكون أما كان لها  ،الشاملة واالقتصادية ،االجتماعية التنميةن أ
 ،االقتصاديةلتنمية للنهوض بمجتمعهم في شتى مجاالت امهرة،  فنيين وعمال   لتخريج ،تكاملالمو 

 على الذات. واالعتماد ،والمعاناة ،والتهميش ،قة الفقروالخروج من بوت، واالجتماعية
 

 المجتمعية التنمية فيوالتقني  المهني والتدريب التعليم لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على "دور
في  ،والقادرة على معرفة نقاط القوة والضعف، "نيوالخريج نيالمختص نظر   هة  من وج ،المستدامة

في محافظات  ،بالقطاع األهلي الفلسطينيالخاصة والتقني، ت ومراكز التدريب المهني خدمات كليا
للنهوض  ،ومتكاملة شاملة   جل الوصول لفكرة  أمن  ،"TVET"مؤسسات رابطة  ،جنوب الضفة الغربية

 قاعدة   هم من الفتيان والشباب،  ولبناء   ،الشعب الفلسطيني ل  ج   ن  أذلك  ،فلسطيني متميز ع  بدا إبها نحو 
المهارة والتدريب  وفق أعلى مستويات ،ذاتية عتمادية  ، باوالتنمية االقتصادتخدم عجلة  ،ةالفع   مجتمعية  

 المستحدث والمستدام. 
 

  دراسةال مشكلة   2.1

الفرد على مستوى  سواءً  ،كأحد روافد التنمية المجتمعيةوالتقني، يب المهني ألهمية التعليم والتدر  نظراً 
 به، إضافةً  االهتماموعدم  ،لهذا النوع من التعليم -عمن قبل المجتم- الدونية ، ونظرًا للنظرة  أو المجتمع

من  مزيد  ل اقتصادياً نعكاس ذلك امتعلمين، و المتعلمين وغير ال ،مستويات البطالة بين الشباب الرتفاع
بقطاعيها  ،المجتمعية المشاركة   على اإلعالة،  وضعف   في القدرة   وضعف   ،ةاوالمعان ،الفقر والتهميش
 ،وعدم محاكاة الدول المتقدمة  ،مثل فيهاأل واالستثمار ،في دعم هذا النوع من التعليم العام والخاص،

يجاد ،ل تطوير هذا النوع من التعليم المزدوجيفي سب كاديمي والنظامي عليم األللت ،آخر بديل  و  مكمل   وا 
 التساؤل التالي: جاءت مشكلة الدراسة لإلجابة على ،التقليدي
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المختصين  من وجهة نظر ،في التنمية المجتمعية المستدامة والتقني ما دور التعليم والتدريب المهني

 " في جنوب الضفة الغربية ؟TVET"في مؤسسات رابطة  ،نوالخريجي
 

  الدراسة ت  مبررا 3.1

اختيار موضوع الدراسة مبررات  فإن   ،نظرًا ألهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في الوقت المعاصر
 على النحو التالي:جاءت 
 
   جعل منه مدخاًل ضرورياً ت ،اآلثار اإليجابية للتعليم المهني والتقني على التنمية المجتمعية إن، 

      للفئة العمرية ،لمجتمع الفلسطيني بين الشبابفي ا ،ةلمواجهة ظاهرة البطالة المتزايد
الفلسطيني  مركزال) ،% من إجمالي السكان29.9والذين يشكلون ما نسبته  ،سنة (15-29)

 .(2013لإلحصاء،
   لم يحالفهم الحظ  نْ م  ل   ،مكماًل للتعليم األكاديمي اً ومدخاًل آخر  فرصةً  والتقني   المهني   التعليم   د  ع  ي

نظرًا لمحدودية قدرة بعض األسر على تعليم أبنائها في الجامعات  ؛عليم األكاديميفي الت
 الرسمية والخاصة.

  من قبل المجتمع للتعليم المهني والتقنيالتوجه األكبر نحو التعليم األكاديمي والنظرة الدونية، 
والسويد  ،لمانياأ :ثلم ،أنه األهم في الدول المتقدمةمن بالرغم  ،إلنسان الفاشلل اً باعتباره مالذ

ملتحقون في  ،سنة (29-15) في الفئة العمرية من الشباب% 43.1ن  حيث أ ،وأستراليا
وترتفع نسبة البطالة بينهم لتصل  ،(2012، المركز الفلسطيني لإلحصاء) ،األكاديمي التعليم
 (.2013، المركز الفلسطيني لإلحصاء) %52.5إلى 

   على تمكين وبناء  اليوم ز  ك   ر  ي   ،مانحين لدول العالم الثالثالتوجه الدولي في برامج ال إن
 ألنهم المورد األهم للتنمية بمختلف مجاالتها. ؛من خالل بناء قدرات الشباب ،المجتمعات
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 أهمية الدراسة  4.1

   العلمية األهمية: 
 ،انبها المختلفةبجو  التنمية   من روافد   كرافد  والتقني أهمية التعليم والتدريب المهني تنبع من  -

  .البشرية والمجتمعية وخاصةً 
شترك ؛ حيث يالفع  الو  ؤْ ف  ك  ال ،تقنيالمهني و التعليم القات تطوير و   ع  متطلبات وم  أهم  إبراز -

 .(واألهلي ،والخاص ،العام) :في تطويره القطاعات الثالث
 .تقنيالو  ة حول التعليم والتدريب المهنييفتح اآلفاق لدراسات مستقبل -
التعليم والتدريب  منظومة دعمفي  ،وحيوي  استراتيجي أهمية القطاع األهلي كشريك   برازإ -

 .والتقني المهني
   التطبيقية األهمية: 

في تطوير برامج  ،بها االسترشادأصحاب القرار من  ن  ك   م  ونتائج ت   قترحاتملى إالوصول  -
براز دورها التنموي مستقبالً تقني الو التدريب المهني   .، وا 

 
  الدراسةداف أه 5.1

 ،، في التنمية المجتمعية المستدامةوالتقني دور التعليم والتدريب المهني إبراز تهدف هذه الدراسة إلى
 :وذلك عبر األهداف الفرعية التالية ؛في هذا المجال نمن وجهة نظر المختصين والخريجي

  من حيث: الخريجين من وجهة نظر ،في المجتمع واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني 
o في المجتمع همنخراطوا ،ريجين اقتصاديًا واجتماعياً دور البرامج المقدمة في تمكين الخ. 
o   بين أفراد المجتمع. ،وتكافؤ الفرص العدالة االجتماعية، تعزيز  
o في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة ،والتقني دور التعليم والتدريب المهني. 

  والتقني التعليم والتدريب المهنيلتنمية وتفعيل دور برامج  ،تصوراتالو  مقترحاتالالتعرف على 
 من وجهة نظر الخريجين. ،المجتمعفي 

 مؤسسات في نشاطات قطاعات المجتمع  ودمج ،ةيتبيان مدى المشاركة المجتمع"TVET،" 
 من وجهة نظر المختصين. ،وتطوير البرامجلتعزيز الشراكة 
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  سئلة الدراسةأ  6.1
 والتقني دور التعليم والتدريب المهنيهو ما : الدراسة على التساؤل التاليهذه في  السؤال الرئيسيقوم 

 ؟نمن وجهة نظر المختصين والخريجيفي التنمية المجتمعية المستدامة، 
 

 :رعية التاليةوينبثق منه األسئلة الف
 

 من حيث: دور  ،الغربية في جنوب الضفة ،ما هو واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني
تعزيز العدالة و البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا واجتماعيًا في المجتمع، 

 ؟من وجهة نظر الخريجين ،وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ،االجتماعية
 ة من وجه ،ما هو دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة

 ؟نظر الخريجين
  لتنمية وتفعيل دور التعليم والتدريب المهني والتقني في  ،أهم المقترحات والتصوراتهي ما

 من وجهة نظر الخريجين؟ ،المجتمع
  نحو دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية  ثينو المبحتجاهات اهل تختلف

 واالمؤسسة التي تخرجو كان السكن، مو الجنس،  :متغيرات باختالف ،المجتمعية المستدامة
مستوى و في مجال التخصص،  العملو سنة التخرج، و التخرج،  دالتقدير عنو  ،التخصصو ها، في

 الدخل الشهري؟
 وبين مؤسسات رابطة  ،ما مدى المشاركة المجتمعية بين قطاعات المجتمع"TVET،"  لتعزيز

 ؟نمن وجهة نظر المختصي ،وتطوير البرامج المقدمة ،الشراكة
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 فرضيات الدراسة  7.1
 

  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ــــين   (α ≤ 0.05) الداللــــة ال توجــــد ف المتوســــطات ب
دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة  حــــول ،ثينو المبحــــ الســــتجاباتالحســــابية 

 زى لمتغير الجنس.عْ ت   ،المجتمعية المستدامة
  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةنــــد عال توجــــد ف المتوســــطات ب

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة  حــــول ،ثينو المبحــــ الســــتجاباتالحســــابية 
 لمتغير مكان السكن.زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة

  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب
دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة حــــول  ،ثينو المبحــــ ســــتجاباتالالحســــابية 

 ها.فيلمتغير المؤسسة التي تخرجوا زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة
  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب

تــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة دور التعلــــيم وال حــــول ،المبحــــوثين الســــتجاباتالحســــابية 
 لمتغير التخصص.زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة

  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب
دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة حــــول  ،المبحــــوثين الســــتجاباتالحســــابية 

 التقدير عند التخرج.لمتغير زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة
  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة حــــول  ،المبحــــوثين الســــتجاباتالحســــابية 
 ني.سنة التخرج من برنامج التدريب المهني والتقلزى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة

  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب
دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة  حــــول ،المبحــــوثين الســــتجاباتة الحســــابي

 لمتغير العمل.زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة
  ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ــــين   (α ≤ 0.05) مســــتوى الداللــــةال توجــــد ف المتوســــطات ب

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي التنميــــة  حــــول ،المبحــــوثين الســــتجاباتالحســــابية 
 لمتغير العمل في مجال التخصص.زى عْ ت   ،المجتمعية المستدامة

  مســتوى الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية (α ≤ 0.05)   المتوســطات الحســابية بــين
ـــة  حـــول ،ينالمبحـــوث الســـتجابات ـــة المجتمعي ـــي فـــي التنمي ـــدريب المهنـــي والتقن ـــيم والت دور التعل
 الدخل الشهري للمبحوثين العاملين. لمتغيرزى عْ ت   ،المستدامة
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 حدود الدراسة ومحدداتها  8.1
   رابطة مؤسسات في  الخريجين والمختصيناقتصرت الدراسة على  البشرية: الحدود"TVET،" 

 .(الخليل وبيت لحم)يب المهني والتقني في محافظات جنوب الضفة لخدمات التدر  ة  م  د   ق  الم  

   (الخليل وبيت لحم)محافظات جنوب الضفة على  تطبيق الدراسة اقتصر المكانية: الحدود. 

 :(.م. 2014 /11)و  .(م 10/2013) تم تطبيق هذه الدراسة بين شهري  الحدود الزمانية 

 :اإلحصائية واإلجراءات العينة واختيار األدوات تشملو  الحدود اإلجرائية. 

 الدراسة هذه في الواردة والمصطلحات التعريفات في تتمثل: الحدود المفاهيمية. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 



 
 
 
 
 

 الثاني الفصل  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 1.2
 

  ،لمهني والتقنيا والتعليم والتدريب ،عام بشكل   فهوم التعليم والتدريبيتناول هذا الجزء عرضًا لم
 للدراسات السابقة والتعقيب عليها. إضافةً  ،خاص موضوع الدراسة بشكل   ،والتنمية المجتمعية المستدامة

 

 التدريب مفهوم   2.2
لى تزويد األفراد بالمعلومات والمعارف التي تكسبهم مهارة في إتلك الجهود الهادفة  :يقصد بالتدريب

 (.2005)الهيتي، .ات باتجاه زيادة كفاءة الفرد الحالية والمستقبليةأو تنمية مهارات وخبر  ،أداء العمل

للقيام  ،"الوسيلة التي يتم من خاللها إكساب األفراد المعارف الضرورية رف التدريب على أنهع  كما ي  
 أكثر   أو استخدام نفس الوسائل بطرق   ،الةوالقدرة على استخدام وسائل جديدة بطريقة فع   ،بأعمالهم

 ، نحو األفراد والمواقف بطرق تجاهات األفراد في التصرفالى تغيير سلوك و إمما يؤدي  ،ةفعالي
 (.2002)عباس،علي، ."جديدة

ة ى مستوى أو معيار  مرغوب  من الكفاءالتدريب بأنه نقل الشخص إل (كسفوردأ)قاموس  رف  ع   كما وي  
 (.2007)الطعاني، .بالتعليم أو الممارسة

 محدد. لتدريب على أنه أي نشاط مصمم لتحسين أداء الشخص في مجال  ( ا1997رف )بيل،ع   وي  
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أو نقل  ،أو أكثر من وسائل التدريب أو تنميته بوسيلة   ،أيضًا بأنه تطوير سلوك الفرد التدريب   ف  ر  ع  وي  
)جامعة القدس  .فيه مرغوب   بغرض تحقيق معيار   ،تجاهات، أو المهارة واالالخبرة في مجال المعرفة

 (.2009وحة،المفت

 

 التدريب أهمية   3.2
 ،والمعلومات ،راد المهارات( أن أهمية التدريب تكمن في إكساب األف2007يرى )حمودة والخرشة،

كساب األفراد أنماط  ،في ظل التطورات المتسارعة في المجتمع ،ف الفكرية والعلميةوالمعار   واتجاهاتوا 
 مع.  تنسجم مع االحتياجات التي يتطلبها المجت ،جديدة

 ،التدريب يساعد األفراد في تحسين استيعابهم ألدوارهم تكمن في أن   ،إن أهمية التدريب بالنسبة لألفراد
عن عدم الناجمة والتقليل من المشاكل  ،زي  م  والت   ،أمام األفراد للتطور ، وتوفير الفرصوتحسين قدراتهم

برامج التدريب  حيث أن   ،نسانيةات اإلما هو متعلق بتطوير العالق المعرفة بالعمل أو ضعفه، كذلك
 (. 2003)عباس،علي، .بين العاملين االجتماعيؤدي إلى تطوير أساليب التفاعل ت ،الةالفع  

الً  ذلك في كون التدريب الباحث   ص  خ   ل  وي    تهمءكفا رفع على ويساعد ،األفراد فاعلية من يزيد م ْدخ 
 قدراتهم زيادة في تساهم حيث ،والمهارات معلوماتال إكسابهم التخصص، من خالل مجال في النوعية

 في تجاهاتهماو  سلوكهم في ،يجابيهإ تغييرات إلحداث لها هلون ؤ  ي   سوف التي ،لوظائفهم أدائهم في
كسابهم األفضل، نحو والعاملين بالعمل عالقاتهم لما له من أثر في التنمية  إضافةً  الجديدة، المعرفة وا 

 .نفاقًا أو تكلفةإفيه لم يعد  واالستثمار ،ر أن المورد البشري هو األهمعتبابا ،البشرية على مستوى الفرد
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 التدريب أهداف   4.2
وشموليته لمجموعة من العمليات  ،مضمون التدريب نفسهل دراكهاإللتدريب فوائد ملموسة من خالل 

رفع  إلى هداف، إضافةً األفراد للمساهمة في تحقيق األ مكانياتا  و التي تهتم بزيادة طاقات  ،الفرعية
وقدراتهم في الوصول للمعايير المطلوبة، كذلك يساعد التدريب على تنمية  ،وتحسين مهارات األفراد

، وكيفية استخدام الوسائل واآلالت. ف مع طرق العمل الحديثةوقدراتهم في التكي   ،مهارات األفراد
 (. 2008)أبوبكر،

وذلك من خالل  ؛ب معالجة جوانب الضعف في أداء األفرادمن أهداف التدري ( أن  2009ويرى )عقيلي،
منها  لالستفادة ،جوانب القوة في األداء الحاليوتعليم األفراد كيفية تنمية  ،سد الثغرات في المهارات

لتمكينهم من  ،تجاهات جديدة ومتنوعةاكساب األفراد معارف و إلى إ افةً إض ،أكثر في المستقبل بشكل  
 .أداء أعمالهم

 

 خطوات إعداد البرامج التدريبة  5.2
 تتمثل أهم خطوات إعداد البرنامج التدريبي فيما يأتي:

   من خالل الكشف عن  ،تحديد الحاجات يكون بدراسة حاجة األفراد إن   الحاجات: تحديد
والتي يكتنفها  ،إلى تحديد جوانب األداء لدى األفراد إضافةً  ،جوانب الضعف لدى األفراد

 في المهارات.القصور والنقص 

   يتم توضيح ومعرفة األهداف المطلوب تعلمها،  ،عند تحديد الحاجات التدريبية األهداف: تحديد
والشروط الواجب توافرها لتحقيق هذا  ،يتحدد السلوك المرغوب فيه ،وعند تحديد األهداف

  مطلوب منهم.الحيث أن هذه الخطوة تساعد المدرب والمتدرب على معرفة ما هو  ،السلوك

 :يتم تنظيم البرامج التدريبية بعد تحديد الحاجات وأهداف التدريب،  تحديد المحتوى التدريبي
 ه من الممكن أنْ حيث أن   ،أو تطوير حيث يتضمن المحتوى ما يهدف إليه البرنامج من تغيير  

المحتوى لتعليم مهارات  مْ ظ  ن  ي   يتضمن المحتوى ما يهدف إليه البرنامج، ومن الممكن أنْ 
راعى عند وال بد أن ي   ،تجاهاتأو محاولة تغيير اال ،معارف معينة أو يضيف ،تخصصةم

 ستعداد لألداء.، مدى الرغبة والدافعية وااللمحتوى تحديد هذا ا
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   تعتمد على مدى تضمين مبادئ التعلم في البرنامج  ،كفاءة وفعالية التعليم إن   التعليم: مبادئ
 .فعالية كان التدريب أكثر  كلما  ،كبيرة مستخدمة بدرجة   كلما كانت هذه المبادئف ،التدريبي

 (.2003)عباس،علي،

 

 التدريب أنواع   6.2
 ذ  خ  ت  المعيار الذي ي   باختالفأو  ،التدريبالمنظور الذي يتم من خالله  باختالفتختلف أنواع التدريب 

 أساسًا لتصنيف تلك األنواع:

   التدريب الذي يكون التركيز فيه  لفردي: وهوومنه التدريب احسب عدد المتدربين:  التدريب
الجماعي: وهو التدريب الذي  والتدريب   على الفرد بعينه، ويكون المتدرب في الغالب فردًا.

يشارك فيه مجموعة من المتدربين، ويكون إم ا في قاعة المحاضرات، أو قاعة تدريب، أو 
م  المتدربين إلى فرق  عمل، أو مجموعات صغيرة، توكل إلى ورشة عمل، ومن الممكن أن ي ق س 

 محددة. مهام   أو مجموعة   فرقة   كل  

   حيث تقتضي بعض المهام مستويات  ،التدريب في موقع العملوهو  :مكانالحسب  التدريب
وذلك من أجل  ؛ويتم تهيئة ظروف خارج موقع العمل مماثلة لظروف العمل ،عالية من المهارة

من الخطورة على  وأدنى درجة   ،وأقل تكلفة ،بأفضل طريقة ،إكساب المتدرب المهارة المطلوبة
 سالمة المتدربين.

   ويختص بتدريب وتنمية مختلف  :التدريب اإلداري ومنه  فئة المتدربة:الحسب نوع  التدريب
لزيادة مهاراتهم  ؛ويختص بتدريب العمال الصناعيين :المستويات اإلدارية، والتدريب الصناعي

 وفي بعض األحيان إكسابهم مهارات جديدة. ،وقدراتهم على العمل

 :ويختص بزيادة المهارة اللغوية لدى  :التدريب اللغوي ومنه  التدريب حسب المادة التدريبية
لى زيادة قدرات األفراد على إيهدف هذا النوع من التدريب و  :لى التدريب الفنيإ ضافةً إ ،األفراد

يب األفراد على ممارسة التخصص الذي لى تدر إيهدف و  :التدريب التخصصيو العمل الجيد، 
القدس جامعة ) .القرارات اتخاذعلى  همتدريبو وذلك من أجل رفع مستوى أدائهم،  ؛يزاولونه

 (. 2000المفتوحة، 
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 ومقومات التدريب أسس   7.2
 تجاهات التدريب رسميًا اترتبط سياسة وأهداف و  ويعني أنْ  بالسياسة العامة: االرتباط

ت العامة للدولة، واألهداف البعيدة والقريبة للسياسة التربوية والنظام باألهداف والسياسا
عملية  -في جوهره -وذلك من منطق أن التدريب  ؛إدارية يكون مدعمًا بسياسة   التعليمي، وأنْ 

 وحاجاته.  المجتمع   ترتبط بأهداف   ال بد أنْ  ،تعليمية

   ديد من خالل تح للمتدربين ن  ل  عْ وت   ،لفاً بحيث تتحدد أهداف التدريب س يكون التدريب هادفًا: أن
لكي تتحقق الفائدة  ،ن(طرفي العملية التدريبية )المدربون والمتدربو  بين ،عليه المتفقالهدف 

 المرجوة من التدريب.

   يكون و  ،أي أن يتدرج من السهولة إلى الصعوبة يكون التدريب متدرجًا وتراكميًا ومستمرًا: أن
ن يْ   معينة. مستمرًا ال يقتصر على مدة  أن يكون و  ،لخدمةا متتابعًا خالل س 

   ستخدام اتتطور المواد التدريبية، وأسلوب التدريب، بما يكفل  أي أنْ  يكون التدريب متطورًا: أن
 .(2008)بشارات، .المعاصرة ومعطيات التكنولوجيا ،معينات التدريب الحديثة

  

 ةالعوامل المؤثرة في فعالية البرامج التدريبي 8.2
في نجاح برامج التدريب والتنمية  ،هناك مجموعة من العوامل األساسية التي تلعب دورًا هامًا ومؤثراً 

 ي:آلتوهي كا

   تخدم أعمالهم الحالية والمستقبلية. ،جديدة المتدربين أشياءً  على تعليم   التركيز 
 ه في البرنامج.و التأكد من استيعاب المتدربين لما تعلم 

 لترسيخ  ،يمارس ما يتعلمه بنفسه أي إتاحة الفرصة للمتدرب أنْ  ؛التجريبي التركيز على التعلم
 المعلومات لديه.

   وذلك على أرض الواقع أي في أعمالهم التي  ؛من صحة تطبيق المتدربين لما تعلموه التأكد
 يمارسونها.

 التي أثناء تدريبه وتنميته، وما هي األسباب  ،طالع المتدرب على األخطاء التي وقع فيهاا
 (. 2009)عقيلي، معالجتها يةوكيف فيها، أدت إلى وقوعه
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 العالقة بين التعليم والتدريب 9.2
منهما مكماًل كاًل وتجعل هي وثيقة، ة يالعالقة التي تربط التعليم بالتدريب من الناحية الوظيف إن  

 علىو  ،خراآل دون   جانب   همال  إ وليس  بتفاعل   ا،ومن هنا البد من التداخل بينهمله،  متداداً او  ،لآلخر
 ينتهي حيث من يبدأ فالتدريب بينهما، الفصل يمكن هأن   إال ؛والتدريب التعليم بين ختالفاال من الرغم
  .اآلخر يكمل منهما كالً  أن   عتبارا و  ،المرحلتين بين التنسيق ضرورة مع ،التعليم

 تعليم كلمة استخدام يتم ما غالباً  هأن   حيث ،والتعليم التدريب بين اً رتباطا يوجد هأن  ( 1997،بيل) ويرى 
 مستعداً  المتدرب كان إذا ؛فقط ينجحان والتربية التدريب أن   العبارة هذه ومدلول ،التدريب برنامج في
  .التعليم لذلك والفرصة البيئة توفير المدرب على ويجب ،يتعلم ألن

 والتدريب:  التعليم بين وجهه االختالف

   من حيث التعليم: 
o عامة بصفة   والمجتمع الفرد حاجة مع األهداف تتالءم: األهداف. 
o  العام المحتوى : المحتوى. 
o طويلة: المدة. 
o الجديدة للمعارف التلقي أسلوب: األسلوب. 
o والمعلومات المعارف: النتائج. 

   من حيث التدريب: 
o فهموظائ في وفاعليةً  كفاءةً  أكثر   العاملين لتجعل ،محددة سلوكية أهداف  : األهداف. 
o  الفعلية العمل لحاجة تبعاً  اً محدد التدريبي البرنامج محتوى : المحتوى. 
o قصيرة: المدة. 
o والمشاركة األداء أسلوب: األسلوب. 
o (.2013)منهل،. والمهارات المعلومات:  النتائج 
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 التعليم والتدريب عملية استراتيجية مستمرة 10.2
 مكون   نظام   تأخذ شكل   ،ه عملية استراتيجية مستمرةعلى أن   في الوقت الراهن إلى التعليم والتدريب ر  ظ  نْ ي  

استراتيجية التدريب تتكون  حيث أن   ؛كذلك التدريبو  ،ميك استراتيجيات للتعلمتكاملة، فهنا من أجزاء  
والتي تتشكل من مجموعة  ،والتنمية البشرية المستمرة ،م والتدريبيمن مجموعة مخططة من برامج التعل

 ستمرارتالي تطوير وتحسين األداء باالوب ،يقوتتطلب المهارات الالزمة للتطب ،والمعلوماتمن المعارف 

 ،لدى األفراد معرفي حديث   نظام   يسعى لبناء   تدريب استراتيجية؛ حيث أن هأن ال على ويمكن الحديث
كساب ،وتطوير مهاراتهم الحالية السلوكية  مهوتعديل اتجاهات ،جديدة ومتنوعة ومهارات   خبرات   هموا 

والتأقلم مع التغيرات التي  االستيعاببهدف  ،ميمضمونها عن عملية التعلفي  ر  ب   ع  والتي ت   ،لألفضل
 (.2009)عقيلي، .تحدث في البيئة

 

 عالقة التعليم والتدريب بالتنمية المستدامة 11.2
والتنمية  ،ال القادمةاألجي احتياجاتالحاضر دون إهمال  احتياجاتإلى تلبية  التنمية المستدامة تسعى

والموارد الطبيعية، فضاًل عن  ،وغير البشرية ،البشرية ،كل أشكال الحياة حتراماالمستدامة تنطوي على 
 ،والتعليم للجميع ،اإلنسان وحقوق  ،والمساواة بين الجنسين ،الحد من الفقر :مثل ،أخرى  أمور   مراعاة  

 .(2002ليونسكو،)عقد ا .والحوار الفكري  ،واألمن البشري  ،والصحة

مساعدة الناس  :إلى (2014-2005حسب )عقد اليونسكو، التعليم من أجل التنمية المستدامة وينص
 ،والتصرف على أساسها ،التخاذ قرارات مستنيرة ،تكون لديهم المهارات والمعارف الالزمة على أنْ 

يساعد  ،ن أجل التنمية المستدامةوالتعليم م ،اآلن وفي المستقبل ،لتحقيق ما يعود عليهم وغيرهم بالفائدة
 .(2009)اليونسكو، .مستدام مواطني العالم على التعل م من أجل الوصول إلى مستقبل  

 االحتياجرأس المال المادي فقط، بل إن  تعتمد علىال  ،التنمية الشاملة المستدامة أن يرى الباحثو 
، هذه رواألجد األكثر   ادرة على اإلنتاج  قو  ،في وجود قوى عاملة مدر بة ومؤهلة يتمث ل   ،األكثر أهمية

ويعتبر التعليم والتدريب من أهم ، التعليمعملية الذي يتراكم من خالل  ،القوى هي رأس المال البشري 
الوسيلة التي يمكن بها زيادة  أن   ،وتؤكد الدراسات المتاحة، العناصر المؤثرة في إنتاجية العمل
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التعليم والتدريب بكافة أشكال  ارتباطتالي ال، وبثمار التقدم العلمي تتمثل دائمًا في تطبيق ،اإلنتاجية
 والسياسة(. واالقتصادية)البشرية والمجتمعية  :التنمية

إلعطاء  نالتدريب والتنمية غالبًا ما يستعمال يومصطلح ،كلمة التنمية مرتبطة بالتدريب أن  إلى  إضافةً 
 ،مع وجود الكثير من الحاالت األخرى  ،لتطور والتنميةواحدة، والتدريب هو أحد حاالت حصول ا حالة  
تؤثر  ،يجب أن يستند على مؤثرات أخرى  فعاالً  التدريب   من التدريب، وليكون   قوةً  قد تكون أكثر   التي

 (.1997)بيل، .هذه األعمال دارةإوطريقة  ،وهذا يشمل أولوياتنا في الحياة ،في نمونا وتطورنا

يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية؛ فكلما زاد  ،ومباشر حقيقي   استثمار  و التدريب هالباحث أن  رى وي
، كلما زادت في تنمية مهارات األفراد، ورفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية منظمةالدولة أو ال استثمار

 .رفع مستوى معيشتهم إلىفي النهاية  يؤدياإلنتاجية، مما 

 

 قنيالمهني والت والتدريب   التعليم   12.2
من  واسع   في مجال   ،لوجياو هو تلقين المعرفة بالعلوم والتكن ،الغرض من التعليم والتدريب المهني إن  

ويعتبر التدريب المهني من أهم حلقات  ،وتنمية الكفاءات التقنية والمهنية المطلوبة ،المجاالت المهنية
فراد والوسيلة إلعداد األ ،يير الرئيسةغالت أداة  هي والتنمية  ،العملسوق الوصل بين النظام التعليمي و 

 (.2011)العجوري، كما ورد في رسالة ،والمهارات المطلوبة في سوق العمل ،للمهن

 ،والمعلومات ،جعلت من هذا العصر عصرًا للمعرفة ،التطورات السريعة في شتى مجاالت الحياة إن  
وقد عززت تلك التحوالت من أهمية  ،بداًل من رأس المال ،واأليدي الماهرة ،والعقول ،واالتصاالت

 (.2003)االمي،النعيمي، .التعليم والتدريب المهني والتقني

 عليها لزاماً  أصبحو  ،أفراد المجتمع بإعداد الكفيلة هي والتدريب التعليم نظم أن فيرى   (2001وأما )عطوان،

 تحديات مواجهة من تمكنهم ،والقيم ،والمهارات ،المعارف في متقدمة   بقدرات   وتزويدهم ،أفرادها تهيئة

 تعليماً  وفرت   أنْ  يجب ،التعليمية البرامج واألنشطة أن   كما  ومتنوعة، مرنة برامج خالل من وذلك  الواقع،

 للمتطلبات أساسية كفايات من فيها بما  مهارات حياتية، نحو موجهاً  وتعليماً   العمل،سوق ل وتدريباً 

  .يريالتغ دائم   مجتمع   في أدوار منتجة في ةوللمشارك  واالجتماعية، التكنولوجية
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 المجتمعات كل واالهتمام في بالعناية اآلن يحظى وهو  العالي، التعليم أنماط من نمطاً  التقني التعليم ويعد

 ،االجتماعي للتطور   متميزة   ة  م  س   ،التعليم من النوع بهذا النهوض وأصبح سواء، حد   على والنامية المتقدمة
 (.2001)حمدان، .المجتمعات هذه تشهده الذي ،والثقافي ،يواالقتصاد

ومن  ،ْس ر  د  أصبح للمهن والحرف والصناعات نظريات ت   المدارس والمراكز المهنية ظهرت بعد أنْ  إن  
وأصبح من وظائف  ،وبين العمل في المهنة ،هنا بدأت أهمية الربط بين المدارس والمراكز المهنية

ها وتوجههم نحو الحرف المختلفة، كما ورد في رسالة ر تالميذأن تختا ،نيةوالمراكز المه ،المدارس
 (.2011)العجوري،

 

 المهني والتقني التدريب   أهداف   13.2
 والمجتمع، على مستوى الفرد لى تحقيق مجموعة من األهدافإيسعى  ،التدريب المهني والتقني نظام   إن  

 :وهي كاآلتي
 :فراد المعارف إكساب األلى إ ،عليم والتدريب المهني والتقنيتهدف برامج الت مستوى األفراد

، وق العملوفق األسس المقبولة في س ،تطلبها تخصصهم المهني والتقنييالتي  ،والمهارات
 ،ويؤمنون بقيم العمل ،ويتحلون بسلوكيات مهنية ،نخراط في المجتمعمؤهلين لال عداد أفراد  وا  

 .وا عداد األفراد وتأهيلهم لسوق العمل

 :إلى تزويد المجتمع بالقوى العاملة ،تهدف برامج التدريب المهني والتقني  مستوى المجتمع، 
ومراقبة تأثيرها على  ،لوجية الحديثةو ومواكبة التطورات العلمية والتكن ،الماهرة والمؤهلة

والناتجة عن التقلبات  ،ق العملومواجهة التغيرات الحاصلة في سو  ،القطاعات المختلفة
والتي تزيد من فرص  ،قني الخاصةوذلك من خالل برامج التدريب المهني والت ،صاديةقتاال
خالل رفع  من ،نتاجية القوى البشرية العاملةإوزيادة  ،شخاص في الحصول على عملاأل

 (.2005)ماس، .سوق العمل احتياجاتلمواكبة  ،باستمراروتحسين مستوى األداء 

في إحداث تنمية مجتمعية  ،التعليم والتدريب المهني والتقنيدور  الباحث   ص  خ   ل  من خالل ذلك ي  
تالي الوب ،بسوق العمل لاللتحاق ،تنمية وتطوير مهاراته وقدراتهعلى مستوى الفرد من خالل  ،مستدامة
جتماعي واال ،ين المستوى االقتصاديانعكاس ذلك على تحس لىإ إضافةً  ،التنمية البشريةتتحقق 
 متكاملة ومستدامة. من خالل تنمية ،للمجتمع
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 المهني والتقني والتدريب   التعليم  أهمية   14.2
 تظهر أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في الجوانب التالية:

 االحتياجاتتحقيق  في للمساعدة وسيلة وتشكيل للمعرفة، األساسية البشرية حتياجاتاال تحقيق 
 .الشامل وتسريعه تطويرال على الحفاظ في والمساعدة األخرى، األساسية

 الصناعية وغير االقتصادية للقطاعات ،الماهرة العاملة   لأليدي الضرورية حتياجاتاال توفير

 .العاملة اإلنتاجية للقوى  والقدرات ،والمهارات ،المعرفة لتطوير الوسيلة الرسمية، وتشكيل
 والمساعدة في حة،الص على المباشر غير تأثيره خالل من ،االجتماعي الرفاه على التأثير 

 .والمادية االجتماعية ،األخرى  االستثمارات ربحية زيادة
 وذلك عن ومنتجاتها، التكنولوجيا وعالم العمل، عالم إلى الً خ  دْ م   بجعله التعليم آفاق توسيع 

دارة والتوزيع، اإلنتاج وعملية ،التقنية واألساليب المواد دراسة  مجموعها، وتوسيع المنشآت في وا 
 (.1993)التل، .العلمية الخبرات طريق عن التعلم ليةعم نطاق
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 المهني والتقني والتدريب   التعليم   خصائص   15.2
 عندبد من توافرها  التي ال ،بعدد من الخصائص والصفات ،برامج التدريب المهني والتقني تتسم  

 ومن أهم هذه الخصائص: ،تصميم هذه البرامج

  ْوباالحتياجات التنموية ،والتعليمية ،ألهداف التربويةالبرامج وثيقة الصلة با تكون   أن، 
 ومتطلبات سوق العمل.

  ْلتشكل عنصرًا من عناصر التنمية. ،البرامج متوافقة مع العملية التعليمية تكون   أن 
  ْمع بيئة العمل، كما  االنسجامدريب المهني والتقني وتنفيذها يراعى في التخطيط لبرامج الت أن

 .بات السالمة المهنية واألمن للمتدربينعى توفير متطلا وير 
  ْفي  االقتصاديةوالمتطلبات  ،عاد التمويلية لهايراعى في تصميم هذه البرامج األب ويجب أن

 .تالي تعظيم عامل المنفعة والتكلفةالوب ،من أجل ضمان أكبر مردود بأقل تكلفة ،إدارتها
 (.2003)المصري،

 

 ي والتقنيالمهن والتدريب   التعليم  فلسفة   16.2
بين المجتمع المحلى ومدخالت النمو  االنسجامتستند إلى حتمية  ،مهني والتقنيفلسفة التدريب ال إن  

وضرورة تضمينه  ،بالتعليم والتدريب المهني والتقني االهتماملوجي، وذلك من خالل رفع مستوى و التكن
 خ  س   ر  وي   ،لوجيو األذهان الجانب التكن رب إلىق  ي   ويجب أنْ  ،والتعريف بعالم العمل ،لوجياو عناصر التكن
 الذي يتضمن مهارات عملية. ،م تقدير العملي  في المتدربين ق  

حاجات المجتمع المهنية  :من أهمها ،فلسفة التدريب المهني والتقني على عدد من األمورتقوم و 
لوجية و ات التكنوالتطور  ،ه يعتبر حجر األساس في التفاعل بين المجتمعإلى أن   إضافةً  ،والفنية

 (.2006)نمورة، .لكال الجنسين اختيارياً حقًا والتقني ويعتبر التدريب المهني  ،والصناعية
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 المهني والتقني  والتدريب   التعليم  برامج   تقييم   17.2
 ،والقواعد العلمية ،في مجموعة من األسس يتمثل   رسمي   ( التقييم على أنه نظام  2009)عقيلي، ف  ر  ع  ي  

 العمل. قبلي وبعدي وأثناء   لتقييم األداء بشكل   ،جراءاتواإل

 أهم نماذج التقييم في التدريب:

 واسع النموذج هذا ألن   وذلك  ،(كيركباتريك دونالد) الخبير األمريكي طوره الذي التقييمي النموذج 

 مستوى  على تشاراً ان األكثر بأنه إذ قلنا نبالغ التطبيقية، وال الناحية من االستخدام وسهل ،االنتشار

 القطاع الخاص شركات وكبرى  ،التعليمية والمعاهد الحكومية، وغير الحكومية المؤسسات كبرى 

 ويشمل المستويات التالية: ،العالم في
o  المتدربين فعل    ردة   قياس على )ردة فعل المتدربين(: حيث يركز األول المستوى. 

o  التدريب نتيجة المتدربون  كتسبها الذي ما الثاني )التعلم(: يقيس المستوى. 

o  من ،المكتسبة والمهارات للمعارف المتدربين تطبيق بكيفية يتعلق )السلوك(: الثالث المستوى 

 نتيجةً  ،العمل التي طرأت على سلوك الفرد في العمل، ويقيس التغيرات أثناء التدريب
 شارك فيه. الذي لبرنامجل

o  تحقيق  في ومساهمتها، للتدريب النهائية تائجالن قياس على يركز  الرابع )النتائج(: المستوى 

 .(2011)التلباني وآخرون، .عام بشكل   للمؤسسة العامة األهداف
 

 المهني والتقني في فلسطين والتدريب   التعليم  نظام   18.2
المستويات ة، وفق وشبه رسمي ةرسميأشكااًل  ،التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطيننظام  يأخذ
 :(2001)عطوان، ذج اآلتيةوالنما

   المهني والتقني النظامي والتدريب   التعليم: 
o  التعليم التقني: يلتحق في هذا المستوى من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم الثانوي، 

ا في سوق بفروعه ومساراته المختلفة، ومدة الدراسة في الغالب سنتان، ويلتحق الخريج إم  
 لشروط   وفقاً  ،أو في التعليم الجامعي )درجة الدبلوم( ،فني )التقني(مستوى الالبفئة  ،العمل

 محددة. ومعايير  
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o التعليم المهني: يلتحق في هذا النوع من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم األساسي، 
وتتراوح مدة الدراسة في  ،التي تتراوح مدتها في الغالب بين تسع سنوات وعشر سنوات

على  ،تنتهي في معظم األحيان باختبارات تقييمية ،ن وثالث سنواتالعادة بين سنتي
ا في سوق العمل بفئة مستوى العامل ويلتحق الخريج إم   ،المستوى المحلي أو الوطني

 ومعايير   وفقًا لشروط   ،أو في التعليم العالي )الجامعي المتوسط أو الجامعي( ،الماهر
 محددة.

o (: يلتحق في برامج التدريب المهني النظامي، ومنها التدريب المهني )التعليم التطبيقي
أو التدريب التعاوني بين موقع العمل  ،أو التدريب المشترك ،برامج التلمذة المهنية

 باختالفاألساسي، ومدة التدريب مختلفة  والمؤسسة التعليمية، من أنهى مرحلة التعليم
سوق العمل في العادة ضمن فئة  وينخرط الخريج في ،وقد تمتد لسنتين ،المساقات المتاحة

 بموجب التصنيف العربي المعياري للمهن. ،مستوى العامل الماهر
 إلى برامج التدريب المهني النظامي إضافةً  :غير النظامي والتقني التدريب والتعليم المهني، 

وقصيرة في العادة، تتمتع بدرجة من المرونة، وتهدف إلى  ،غير نظامية تدريب   هناك برامج  
في فئة مستوى العامل محدود  ،في سوق العمل لالنخراطوتأهيلهم  ،عداد الملتحقين فيهاإ 

أو الباحثين عن عمل  المهارات، أو رفع كفاءة العاملين الممارسين، أو الراغبين بتغيير أعمالهم
يتوافر في بعض األحيان منظومة محدودة من حيث الحجم  ،وباإلضافة إلى ذلك ،وغيرهم

بمستوياتهم  واالرتقاء ،القوى العاملة ت  قدرا لبناء   ،للتدريب والتعليم المهني المستمر ،والشمولية
وعلى إنتاجية المؤسسات  ،يجابي على أوضاعهم المعيشيةإ وتطوير أدائهم، بما ينعكس بشكل  

 .(Picat,2013) .التي يعملون بها وتنافسيتها
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 المهني والتقني دريب  الجهات المشرفة على برامج التعليم والت 19.2
   م البرامج د  ق  حيث ت   ،وغير رسمية ،لى برامج رسميةإتقسم البرامج الحكومية  الحكومية: البرامج

  .م من خالل وزارة العملد  ق  ت  فأما البرامج غير الرسمية  ،الرسمية من خالل وزارة التربية والتعليم
 البرامج التابعة لوكالة الغوث-( األونرواUNRWA:) القوى  هدف هذه البرامج إلى إعدادت

البشرية المدربة، بمستوى العمالة الماهرة، في مجاالت الصناعة والخدمات، لتلبية حاجات 
في الضفة  ألبناء الالجئين حصري اً  (روانأو )المجتمع وتنميته، وتوجه برامج وكالة الغوث 

 الغربية وقطاع غزة.
 لقد لعبت  )غير الحكومية(: منظمات األهليةالبرامج المقدمة من المؤسسات التنموية وال

 ،في ظل غياب الدولة المنظمة في فترة االحتالل ،المنظمات األهلية وغير الحكومية دورًا كبيراً 
حيث كان لها األثر البالغ في تطوير  ،1994 عام السلطة الوطنية الفلسطينية حتى قدوم

 ،رامج تدريب موجهة للفئات المهشمةشملت بفوتنمية التدريب المهني والتقني في فلسطين، 
  وتمكين الشباب. ،والفقراء ،كالمرأة

 :يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد  البرامج المقدمة من المؤسسات الخاصة
التي تعمل في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني،  معظمها تحت من المؤسسات الربحية، 

ة من وزارات معينة،  تقوم هذه المؤسسات بتوفير برامج إطار المؤسسات الثقافية المرخص
وذلك حسب حاجة السوق المحلي، نظرًا للطبيعة الربحية لهذه  ؛تدريب لرفع الكفاءة

 (.2009)هماش،،(2005)ماس، .المؤسسات

 

 تحديات التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين 20.2
ومن أهم هذه  ،ة من التحديات والمشاكللسلس ،طيننظام التعليم والتدريب المهني في فلسيواجه 

 :ما يلي التحديات والمشاكل

   ليس فقط على مستوى المؤسسات  ،السياسات الناظمة من خالل الخطط المدروسة غياب
 (.ةهلياألو  ة،خاصالو  ة،عامال) :أيضًا على مستوى كل األطراف ذات العالقة بل ،التعليمية

 ونقص الموارد التمويلية التي تحقق  ،حتية للتدريب المهني والتقنيالمشاكل المتعلقة بالبنية الت
 .ذلك
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   فتقار ابمستوى التدريب المهني المقدم، كذلك  ،الثقة من قبل أصحاب األعمال والمشاريع فقدان
 (. 2005)ماس، .الطالب للخبرة والمعرفة المناسبة

 
ألف  126 منها كان ،2007عام الفي  مليون دوالر لوزارة العمل 132ما قيمته تم تخصيص  ولقد

 مقارنةً  ،إلى ضعف المناهج المقدمة لشراء معدات وأجهزة مهنية متخصصة، إضافةً  ،دوالر فقط
غياب التشبيك و في مجال التدريب المهني والتقني،  ،موجودة في الدول التي تعتبر األفضلمناهج البال

 ضعف الموارد البشريةو ريب المهني والتقني، لقطاع التد ة  م  ظ  ن  البنية المؤسسية الم  في والتعاون 
 ،بتعاثهم للخارجاوعدم وجود خبراء محليين و  ،المقدمة لبرامج التدريب المهني والتقني ومحدوديتها،

قبال ضعيفي التحصيل والتي تتمثل في إ النظرة الدونية من قبل المجتمعو لمواكبة التطور والتقدم، 
أنواع التدريب المهني والتقني شيوعًا عند الذكور، هو التدريب أن  أكثر حيث  ؛العلمي واألكاديمي

 (.2009)ماس، .وضعف الشراكة بين الجامعات األكاديمية والقطاع الخاصالقصير في موقع العمل، 

 

 حتياجات سوق العمل او  والتقني التعليم والتدريب المهني 21.2
 ،وثيقًا بسوق العمل ارتباطاً يرتبط  ،التقنينظام التعليم والتدريب المهني و  ( أن  2001يرى )عطوان،

 لذا يتأثر نظام التدريب بالعوامل التالية: ،الجديدة االقتصادوبأنماط 

 إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة  إلى بحيث تتجه ؛لوجيا المعلومات تنظيم العملو غيرت تكن
 الحجم.

   وات السريعة في تطور بسبب الخط ،صعوبةً  أكثر   أصبح التخطيط بعيد المدى للقوى العاملة
 التكنولوجيا.

   بسبب التغير في الهياكل المهنية. ،التدريب ر ما هو مطلوب من نظامتغي 
   المهني والتقني. ر المؤهالت المطلوبة لخريجي نظام التعليم والتدريب  تغي 

 
 2.72منهم  ،مليون نسمة 4.42 ـب 2013ول لعام النصف األ ر عدد سكان فلسطين فيد  ق  ي  حيث 

مليون  2.18ذكور و مليون  2.24منهم  ،في قطاع غزةمليون  1.70 في الضفة الغربية وليون م
؛ % من مجمل السكان40.1 بـ سنة 15لذين تقل أعمارهم عن لالفئة العمرية نسبة تقدر و  ،ناثإ
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حيث بلغت  ،أن المجتمع فتي باعتبار ،لى المستقبل التنموي في فلسطينع فإن  ذلك يؤثرتالي الوب
 العاملة القوى  حجمحيث أن   ،2012حسب تقديرات عام %، 43.6 بة المشاركة في القوى العاملةنس

)الجهاز  تقديرات وفق ،غزة قطاع في   40.1% مقابل%، 45.5 الغربية الضفة حيث بلغت فيبازدياد، 
 .(2012المركزي لإلحصاء، 

 هذا في العاملين نسبة بلغت حيث ت،نشاط الخدما في كبير   بشكل   فلسطين في العاملون  ز  ك  ر  ت   فقد
 بنسبة والفنادق التجارة والمطاعم نشاط في العاملون  ذلك يلي ،2012 العام خالل% 36.2 النشاط
 القطاعات بشكل   هذه في العاملين نسبة وتفاوتت ،%14.4 بنسبة والتشييد البناء ونشاط ،19.6%
 الغربية في الضفة الخدمات في لعاملينا نسبة غزة؛ حيث بلغت وقطاع الغربية الضفة بين واضح  
 الضفة في% 14.7 الصناعة فيالعاملين  نسبة بلغت بينما غزة، قطاع في% 52.8 مقابل% 29.2
 في% 17.2 والتشييد البناء نشاط في العاملين نسبة وبلغت غزة، قطاع في% 5.3 مقابل ،الغربية
 .(2012لجهاز المركزي لإلحصاء، )ا تقديرات وفق غزة في قطاع% 7.7 مقابل ،الغربية الضفة

 ،في محافظة الخليل نسمة  641,170افظات الجنوبية في الضفة الغربية؛كما بلغ عدد سكان المح
، 2012العام منتصف في لإلحصاء حسب تقديرات الجهاز المركزي  ،في بيت لحم نسمة 199,463

في محافظات  (سنة فأكثر 15)لألفراد  2011بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لعام  حيث
ناث اً ذكور من إجمالي القوى البشرية في هذه المنطقة  ،%47.1جنوب الضفة الغربية  وتعتبر نسبة  ،اً وا 

% 73.5 مقابل% 19.8مشاركة النساء في القوى العاملة متدنيًة مقارنًة مع الرجال، حيث بلغت 
من  %79.4 ات جنوب الضفة الغربيةللرجال، وقد بلغت نسبة العاملين من كال الجنسين في محافظ

ا نسبة البطالة فقد بلغت في أم   ،عمالة محدودة% 10.4 منهم ،إجمالي المشاركين في القوى العاملة
)الجهاز المركزي  حسب تقديراتفي بيت لحم، % 19.2 وفي الخليل، % 21.0 ؛المحافظات الجنوبية

 . (2011لإلحصاء، 

الوسائل التي يمكن االعتماد عيلها لتحقيق درجة مقبولة من األساليب و  ( أن  2003وترى )سعادة،
 المالئمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة هي:
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  وغير حكومية عند وضع  حكومية   وثيق بين الشركاء كافة، من جهات   اتصالفتح قنوات
واالستفادة القصوى  ،اديةواالقتص ،واالجتماعية ،خطط وبرامج العمل المقترحة للتنمية البشرية

 ان األدمغة" الذي يشكله العاملون في قطاع التعليم والتدريب المهني.من "خز  
 وقطاعات التنمية ،بين مؤسسات التدريب ،ومالية ،وفنية ،شراكة فعلية، تنظيمية يجادإ، 

 بالنسبة لبرامج العمل والمشروعات المشتركة. ،والخدمات )المصانع والشركات( ،واإلنتاج
   بما يتالءم مع خطط واحتياجات التنمية  ،والتدريب ،وأنماط التعليم ،والمشروعات ،ع البرامجو  ن  ت

 واإلنتاج.
 سواء في  عضاء هيئة التدريس والطلبة على حد  والتمكين أل توسيع مجاالت التدريب والتأهيل

لك التي تتميز واإلنتاج المتخصصة، وبالتحديد ت ،وفي قطاعات التنمية ،المؤسسات التدريبية
لتحقيق فلسفة  والتقني، والتي ال تتوفر في مؤسسات التدريب المهني ،لوجيا المتقدمةو بالتكن

 التعليم المجتمعي والتعاوني. 

 للعاملين في قطاعات التنمية في مؤسسات التدريب ،زيادة فرص التعليم والتدريب المستمر، 
ومتطلبات  ،العمل سوق والتأقلم مع  ،دياتلتمكين هؤالء العاملين من مواجهة التح ،نتاجواإل

 التكنولوجيا.
 أنعقدالذي  ،(1999حول التعليم والتدريب المهني والتقني )اليونسكو، ؛وبحسب المؤتمر الدولي الثاني
تطوير وتحديث مؤسسات التعليم والتدريب المهني  على ث  والذي ح   ،في سيئول في كوريا الجنوبية

 مجاالت رئيسة هي: ة  على ثالث ،والتنمية ،سوق العمل احتياجاتبينها وبين لتحقق المواءمة  ،والتقني

   من التعليم العالي كل   لربط   ،وشاملة   واضحة   فلسفة   تطوير السياسات، ويقصد بها إيجاد، 
 بخطط ومشروعات الدولة. ،والتعليم المتوسط

   لخدمة قضايا  ،واألفراد للمؤسسات   متخصصة   عمل   إقامة شبكات   من خالل   والتفاعل   االتصال
 التطور والتحديث.

   برامج الشراكة بين مؤسسات ، والتواصل االتصالفي  الحديثة   واألساليب   الوسائل   استخدام(
 التعليم والصناعة(، )التأهيل والتدريب وبناء القدرات الذاتية(.
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 مليم المجتمعي القائم على أساس الربط بالمجتمع في التدريب العيالتعل 22.2
 ويهدف لتحقيق ما يلي:

   الذي يتوقع له أن  ،لكي ينخرط في مجال العمل الحقيقي المتدرب   الطالب   مام  أ المجال   إفساح
 ينخرط فيه.

 التي تطرحها  التدريبية   بالبرامج   ،تعريف المنشآت االقتصادية العاملة في المجتمع المحلي
 المؤسسة.

 لتوفير   ،ت المتوفر في المنشآت االقتصادية المحليةتعريف المؤسسة التدريبية بمستوى المهارا 
 الخبرات التي يمكنها تدريب الملتحقين وفق المستوى المطلوب.

  التي تراود المتدرب قبل ممارسته للعمل  ،زالة الكثير من المخاوفإتعمل التربية العملية على
 قباًل.لمهنته التي سيعمل بها مست ليكون متحمساً  الحقيقي، كما تكسبه ثقةً 

   المتدربين على االستفادة من خبرات غيرهم، واالستفادة من احتكاكهم بغيرهم من  مساعدة
 المتدربين.

   ك ل   ممافي عمله،  والقوة   الضعف   نقاط   على معرفة   المتدرب   مساعدة من قبل  اً ذاتي اً تقييم ي ش 
 ذا كانت قدراته تطورت أم ال.إ ومعرفة ،نفسهلالمتدرب 

   حول أهمية المهن والتعرف على مشكالت  ،لدى المتدربين توجهات   لبناء   ء  جوااأل تهيئة
 (.2003)معهد تدريب المتدربين، ،والتعامل معها مستقبالً  ،فوالقدرة على التكي   ،المجتمع

 

 مفهوم التنمية والتنمية المجتمعية المستدامة  23.2
 حيث أ طلق على عملية  تأسيس  نظم   ،الحاضرالعصر مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في  د  ع  ي  

 الحرب منذ أساسية   بصورة   التنمية   مفهوم   برز ، وقد"عملية التنمية" ب وسياسية  متماسكة   اقتصادية  
 الربع في (،سميث آدم) البارز عصر في ظهوره منذ المفهوم هذا ي ستعمل لم حيث  الثانية، العالمية
 ، فالمصطلحاناالستثناء سبيل على إال ،الثانية العالمية الحرب وحتى ،عشر الثامن القرن  من األخير
 ،(Material Progress) المادي التقدم كانا ،المجتمع في التطور حدوث على للداللة استخدما اللذان
 .(Economic Progress) االقتصادي التقدم أو
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 ،سياسية ثقافية بيئية شاملة اعيةاجتم اقتصادية التنمية عبارة عن عملية أن   ،(2008)عارف،  يرى و 
 .وال يمكن للتنمية أن تنحصر في النمو المادي فقط

التنمية ليست فقط تعظيم السعادة للناس  أن   ،(worldbank,2004كما يرى البنك الدولي )
(Maximizing People happiness ،) د  حيث  أن  ، مسحي تم توزيعه في عدة بلدان في استبيان  و ج 

 في تحقيق تلك السعادة أو عدمها. كبير   ل له أثر  حجم الدخ

دون  ،حتياجات الحاضراالتنمية التي تفي ب"ف األمم المتحدة التنمية المستدامة على أنها ت عر   كما 
 .(worldbank,2001)  . "باحتياجاتهاة األجيال الم قبلة على الوفاء المساس بقدر 

 الحالية األجيال احتياجات تلبية على أنها "عملية (GSSD)ستدامة للتنمية الم العالمي   ها النظام  ف  ر   ع  ي  و 
 النظم وتماسك تكامل أو ،للحياة الداعمة الخصائص شأن مرونة من التقليل دون  ،والمستقبلية

  .جتماعيةاال

 رفع شأنها أنها عملية منب ،(,1975Darby & Morrisها )ف  ر   ع  حيث ي   المجتمعية التنمية أما
 مشاكلهم. ومعالجة لتحديد المحلي المجتمع جماعات وقدرة ،الثقة وزيادة ،المحلي يالوع مستويات

 ومع ،جديدة ومهارات   ،للتعلم جديدة   أساليب   لتطوير ،الناس وتعليم   لمساعدة   فعالة   سبل   كما أنها إيجاد  
تشمل  ومبادئ   رتكزات  عبر م ،بسيطرة المجتمع لالحتفاظ ،الطريقة هذه مثل في العملية هذه تتم ذلك

 بين ،للمشاركة المجتمعية الفاعلة إضافةً  ،االجتماعيةوالعدالة  ،واالقتصادي ،االجتماعي"التمكين 
 (.Frederickson, 1975) ".االنسجاملتحقيق ذلك  ،أطراف المجتمع ومكوناته

 ،االجتماعية العدالة على تقوم ،ومستدامة فاعلة   مجتمعات   بناء   نحو تكون  المجتمع   تنمية  " كما أن  
 تنمية تتضمنو  ،حياتهم على تؤثر التي القضايا والمشاركة الفاعلة لقطاعات المجتمع في ،والتمكين
 التمكين، ألفراد لتحقيقاوبناء قدرات  ،والتعليم ،والتشاور ،المشاركة خالل من األفكار تبادل ،المجتمع
  .(CHESTERMAN, 1996حيث قال ) "؛المحلية المجتمعات داخل ،االجتماعية والعدالة

 بمفهوم المجتمعية التنمية تتمتع أنْ  يجب هأن  ( IFE & TESORIERO, 2006) من كل   ويرى 
 المواطنة تعتبر كما، الطويل المدى على االستمرارية تعنى والتي االستدامة وانينقوب ،االستدامة
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 في الفاعلة المشاركة هوممف لتعزيز ،المجتمع تنمية متطلبات أهم من ،للمجتمع واالنتماء ،الصالحة
 .فيه االجتماعي والتمكين ،المختلفة نشاطاته

 :وهي االستدامة على أبعاد   ز  ك  ر  ي   ال بد أنْ  ،اماً مستد االجتماعيولكي يصبح النظام 

 والمرونة التوازن  تثبت -عالقة الكائنات الحية بالبيئة التي تعيش فيها- إيكولوجية نظم. 
 يكولوجيةاإل النظم شأن من ال تقلل التي ،األخرى  واألنشطة االقتصاد. 
   واالستجابة المشاركة يعكس الذي الحكم.  
 والنتائج فالتكي   في يظهر الذى المؤسسي األداء. (GSSD,2012). 

 

 التنمية المجتمعية  ومبادئ   مرتكزات   24.2
 إلحداث ،جونهايحتا التي المهارات بإكسابهم ،والجماعات األفراد تمكين إلى ،المجتمع تنمية تسعى
  التعليم، فرص زيادة عن ينتج ،المجتمع مستوى  على والتمكين التعليم أن   حيث، مجتمعاتهم في تأثير  

 ،الخدمات تنقصها التي المجتمعات تنمية ؛خاص وبشكل   ،المجتمع تنمية في حاسماً  مكوًنا يشكلو 
 أساس والشراكة المجتمعة المشاركة أن   اكم ،محدودة مهني تدريب   وموارد   ،عام تعليم   موارد   لديها والتي
 خالل من اجتماعية، عملية هي القدرات، تنمية أو التمكين، عملية ألن، المحلية المجتمعات تمكين
 (.7200بارتل،) .المختلفة ومؤسساته ،ومكوناته ،المجتمع أفراد بين فاعلة مشاركة
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(IFE & TESORIERO, 2006) :أهمهاتستند التنمية المجتمعة على مجموعة من المبادئ والقيم 
(CPE-Irland,2007-2013:) 

  

 (.CPE-Irland,2007-2013) (: من إعداد الباحث، المصدر1.2) الشكل

 ( التمكينEmpowerment:) القضايا في للتأثير ،والجماعات األفراد قدرة وذلك من خالل زيادة 
 حياتهم، ويحدث على السيطرة على الناس قدرة مجتمعاتهم، حيث يعززعلى و  عليهم تؤثر التي
)التمكين وأهم أشكال التمكين  ،المحلية والمجتمعات األفراد وتمكين إعالم خالل من النمو

 . (جتماعياالالتمكين و  االقتصادي
 ( المشاركة المجتمعية والشراكةPartnership &Participation :) الناس من خالل دعم 

شراك الفعلي لكافة قطاعات المجتمع في من خالل اإل ك إال  رار، وال يتم ذلالق صنع في للمشاركة
 عملية التنمية.

مستهدفة  ،أو جماعات  منظمة ،أو هيئات   مختلف  فئات  الشعب، مشاركة   بأنها (2001،غنيم)ها ف  ر   ع  وي  
ة وقد تأخذ هذه المشارك ،وأية  مراحل  منها ،في كل ما يتعلق بالعملية التنموية ،للسلطات الحكومية
 صورًا وأشكاال  عدة.

 :يجب أن تتم بالتعاون بين طرفين رئيسين هما ،من هنا يستشف الباحث أن المشاركة المجتمعية
 لتتحقق عملية التنمية المنشودة. ،الفاعلة في المجتمع (لمؤسساتوا )األفراد،
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 االجتماعية العدالة ( وتكافؤ الفرصSocial justice and equality:) ية حيث تسعى التنم
من الحصول على فرصهم  ،لى تمكن األفراد في المجتمعإالمجتمعة إلى تحقيق التغيير الذي يؤدي 

، طرق للتمييز في النظمدون الت ،والمساواة في الوصول لها، لمختلف طبقات الشعب ،في الحياة
 المختلفة. االجتماعيةالهياكل و 

 

  لتنموية ة وايالعملية التعليمودورها في  التمكينعملية  1.24.2

 ،األوقات كل في الناس بعض تمكين ويمكنك ،األحيان بعض في الناس تمكين "يمكنك: (لنكولن براهامأ) قال
 ."واألوقات األحيان كل في الناس تمكين كل الصعب من ولكن

 يعني؛ المجتمعية التنمية في والتمكين، المجتمعية التنمية وجوهر ،الرئيس الهدف هو التمكين إن  
 منو  ،قدرتهم لزيادة الالزمة والمهارات ،والمعرفة ،علوماتوالفرص، والم ،الموارد إلى لناسا وصول
 .الصالحة التنمية لتحقيق ،مجتمعهم حياة في اإليجابي والتأثير ،فيه والمشاركة مستقبلهم، تحديد أجل
(IFE & TESORIERO, 2006.) 

وذلك حين  ؛ين المستويين الفردي والمجتمعي( التمكين على أنه "عملية تجمع ب2011)حافظ، ف  ر   ع  وت  
تبتغي   ،وهو أيضًا عملية تنموية تفترض أن تمكين الفرد يؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين المجتمع،

من خالل  ،ليصبحوا مؤهلين للحاق بعملية التنمية ،وتحثهم على تطويرها ،زيادة وعي األفراد بقدراتهم
البيئة التي يعيشون فيها، ومن خالل التطلع نحو العمل مع وب ،المعلومات الخاصة بهم اكتساب
عن عملية  ر  ب   ع  ه ي  تالي فإن  الوب ،التغيير المطلوب في المجتمع حداثإمن أجل  ،والمؤسسات ،األفراد
 .تفاعلية

من خالل الوثائق الدولية الخاصة  ،في تسعينيات القرن العشرين (تمكين المرأة)كما ظهر مصطلح 
(، ووثيقة 1994) الصادرة عن هيئة األمم المتحدة، وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للسكانو ، بالمرأة

 ما تالها من وثائق. (، ثم صار المصطلح محوريًا في كل  1995المؤتمر العالمي الرابع للمرأة )

 غلبأ  في رن تتق فالقوة  التمكين، عملية جوهر يشكل الذي القوة عنصر على يرتكز كمفهوم   التمكين   إن  

 القرار اتخاذ في والرغبة بالمسؤولية الشعور القدرة تلك عن يتولد حيث ،ما شيء   على فعل بالقدرة األحيان

 ،عامة   بصفة   فالتمكين   ،لنجاح التمكين اً ضروري اً شرط الذاتي العامل دور يظل ة، لكنحري   بكل   والتصرف
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 يكون  أن بد فال ،ف  د  هْ ت  سْ الم   طرف من واإليمان ،يقابله التجاوب أن يجب الذي ىالمنح على يقوم

 (.2012)منيرة، .التغيير في المجتمع في حقيقية ورغبة وعي لديه ف  د  هْ ت  سْ الم  

 م  د  ق   حيث (،Bowen and Lawler) كل   به جاء ما ،التمكين مفهوم في نوعية نقلة رأي أحدث أهم لعل
 بمثابة تعتبر قد التي، والمقومات ،المقدمات ضبع أهمية على تبرهن التي التمكين معادلة،  1995عام في

 :كاآلتي المعادلة وهذه ،ناجحة بطريق و ،المجاالت شتى في التمكين إلى للوصول ،أساسية عوامل  

 اإلنجاز  x المعرفة  xالمعلومات  xالتمكين = القوة 

 

 ستراتيجياتا نجاح ىمد يبين ،األربعة العوامل هذه ضرب حاصل فإن   ،على هذه المعادلة وباالعتماد

 تكون  سوف الكلية التمكين نتيجة فان ،صفرلل مساوياً  العناصر هذه من عنصر أي كان إذا و التمكين،

 .(2006)ملحم، .صفراً 

 

 (.2012، المصدر )منيرة،(: نموذج مبسط من أجل الوصول إلى التمكين2.2الشكل )
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  االقتصادي لتمكين  أواًل : ا
 ثقة توافر ضرورة من ذلك يتضمنه بما ،األفراد فيها يعيش التي االقتصادية لقوةا هياكل تغيير عملية هوو 

مكاناته وبقدراته، الفرد بنفسه  بحسب ،المختلفة البدائل بين لالختيار النفسي استعداده ثم ومن ،وا 
 ( ويلخصه في العناصر التالية:2012)منيرة،

 الذات. على االعتماد 

 القرار. صنع عملية في االستقالل 

 االقتصادية التنمية في المشاركة. 

 والرصيد البنكي. ،ئتماناالو  ،الدخل على الحصول 

   االجتماعية. والمكانة التعليم مثل: ،للقوة أخرى  ومصادر   ،والعقارات ،األرض ملكية 

 والمعلومات ،راتوالمها ،المعرفة على الحصول.  

 
 يعاني التي المشكالت من العديد هناك أن   ،ةالدراسات السابقة الواردة في الدراسويستنتج الباحث بحسب 

 ونظراً  ،عام بشكل   الدولة تواجهها التي ،العامة االقتصادية للظروف نظراً  ،العمل سوق  في الشباب منها

الصغيرة،  إدارة المشروعات أو ،الخاصة األعمال لممارسة، الشباب هؤالء أمام المتاحة لنقص اإلمكانيات
 ومن أبرز هذه المشكالت:

 سوق ل ونهايحتاجالتي  ،الحقيقية المهارات لديهم يكون  أن دون  الجامعات من الشباب يتخرج 

  العمل.

 مهارات متخصصة من العمل سوق  يحاجه الذى ما تحدد قنوات وجود عدم. 

 في ونها يحتاج التي على المهارات الشباب وتدريب   تعليم   على تقوم مؤسسات   أو جهات   وجود عدم
 . العمل سوق 

 الالزمة يفتقد للمهارات هفإن   العمل، سوق  يحتاجها التي العملية للمهارات الشباب الفتقاد ضافة  باإل 

 السيرة كتابة كيفية من بدءً  ،عملال البحث عن يبدأ أين من يعرف ال فالشاب ،عمل عن للبحث

 .وغيرها ،العمل مقابالت إجراءإلى   الذاتية

 للعمل. التقليدية النظرة سيادة 
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 ؟الحل ما

 التعامل تعنى ال ،تمكينهم اقتصادياً  سبيل وفي ،العمل سوق  في الشباب قيتع التي التحديات مواجهة إن  

 ،الخاص والقطاع ،والحكومة ،الشباب) ، وهياألصعدة من عدد على العمل تعنى ولكن ،فقط الشباب مع
 الشأن: هذا في االقتراحات بعض يلي وفيما  ،(واإلعالم ،األهلية والجمعيات

 في التعيينوالتي تعتمد على  ،عام بشكل   الشباب لدى التقليدية العمل ثقافة تغيير على العمل 

 جديدة ثقافة ونشر طول العمر، دائمة   وظيفة   وأ ،فقط المؤهل حسب وظيفة  في  أو ،الحكومة

  ."Part-time jobs" مؤقتة بعقود الوظائف لقبول
 واالستدامة في  ،لتنافسية، وهو ما يحقق االستمراريةوا ،والمهنية ،العمل في يةالكفا ثقافة نشر

 نظر الباحث.
   التي المهارات الشباب على ب  ر   د  ن   أن يكفى فال  الشباب، لدى عمل عن البحث مهارات تنمية 

 .فقط العمل سوق  يحتاجها
 على متوازي  نعمل بشكل   أن دون  للعمل، التقليدية الشباب نظرة تغيير على نعمل أن يمكن ال 

 لها. األعمال رجال نظرة غييرت
 بها يتمتع التي من الخبرة كجزء   حتسابها يتم بحيث ،التطوع لمفهوم األعمال رجال نظرة تغيير 

 غير بطريق   سيساعد   وبالتالي ،الشباب التطوع لدى ثقافة عج   ش  وي   مىن  ي   سوف ما وهو الشباب،

 .العملي انالميد في خبرتهم وصقل ،الشباب مهارات تنمية في مباشر  
 الشركات تقوم أن يتم دون  ال ما وهو ،العمل سوق  لها يحتاج التي المهارات على الشباب تدريب 

 منظم   بشكل   ذلك عمل ويتم ،لديهم التخرج يحديث الشباب بتدريب ،األعمال ورجال ،الكبرى 

 . الوقت نفس في ومنتظم  
 بالفعل السوق  التي يحتاجها االحتياجات خريطة بدراسة وذلك ؛الصغيرة المشروعات تشجيع، 

 للمنافسة. اً واقعي تحليالً  وعمل   ،قوى  منافس   هال ليس والتي
 بالنسبة األمل والتي تعتبر ،التكميلية الصناعات إقامة   إمكانية   دراسة  ل ،جديدة عمل   فرص   خلق 

  (.2014,جمعيــــة نهـــوض و تنميـــــة المـــــرأة) .المحلية للصناعة
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  االجتماعيلتمكين اثانيًا : 

 المشاركة نحو وطموحاً  ،المجتمعية وليةبالمسؤ ًا حساسإ منهم تقتضي التيو  ،التنمية   عماد   الشباب  

 مع متواز   بشكل   يسير أن ويجب ،ملحة ضرورة اآلن أصبح للشباب االجتماعي التمكينفالمجتمعية، 

 اآلخر. إلى منها يؤدى وكل   ،االقتصادي التمكين

 لشغل مهنة   د الفرد بمهارات  ليست فقط تزوي والتقني، عملية التعليم والتدريب المهني أن  يرى الباحث و 
أن عملية التمكين  باعتبار ،األبعاد ومتعددة   متكاملة   عملية  نما هي ا  بسوق العمل، و  االلتحاقأو  ما،

في  هامة   قرارات   اذواتخ ،وجعلهم قادرين على التغيير ،األفراد قدرات   هي بناء   ،في جوهرها األساسي
للنهوض بواقع  ،وهي بالتالي عملية مشتركة بين الفرد نفسه ومؤسسات المجتمع المختلفة ،حياتهم

  ،للمجتمع أيضًا تحريك   التمكين هو أن  ب( 2013األفراد ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم، ويرى )نجم،

يدعم عملية المشاركة  فالتمكين بهم، لنهوضا على والعمل وواجباتهم، حقوقهم معرفة على فرادهأل وتشجيع  
 المجتمعية.

 سوق العملفي  حاجة  هناك  أن   ،(2011)رندة وآخرون، كما بينت دراسة أعدها المشروع البلجيكي

 :كما يلي والتي تعزز مفهوم التمكين ،العامة والشخصية ،المهنية واالتجاهات ،للمهارات 

  على إدارة األفراد ةالقدر. 

 وضع األهداف القدرة على. 

 وتطوير العمل ،التقييم، و التخطيط. 

 عمل  واحد كفريق اآلخرين مع العمل على والقدرة ،المبادرة الذاتية. 

 تقانو بالتفاصيل،   واالهتمامالتوجيهات،   تباعإ  العمل. في االتصاالت ا 

  العمل. نحو اإليجابية واالتجاهات ،اآلخرين مع التعاون 
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 :تستهدف أن يجب االجتماعي تمكينال وبرامج سياسات إن  

 والدور "،الصالحة المواطنةثقافة " ونشر ،الواسع بمعناها للشباب المجتمعية المشاركة تحقيق 

 التطوع. ومفاهيم مبادئ ونشر  ،جتماعياال بداعوثقافة اإل ،جتماعية للشباباال وليةوالمسؤ 

 المتاحة والفرص ،نوات المختلفةالق على التعرف على الشباب تساعد معلوماتية منظومة   إنشاء 

  منها. االستفادة وكيفية مأمامه

   للشباب. الحياتية المهارات   وتنمية   تطوير  
 األخرى  الفئات مساوية لكافة ،المجتمع في كفئة   معهم التعامل يتم بأنْ  للشباب الفرصة إعطاء، 

 الكوادر طر، وا عدادخ مصدر أو عبئاً  وأنهم ليسوا الواجبات، نفس وعليها الحقوق  نفس ولها

 لدى االنتماء نخلق حتى وذلك الرأي والتعبير، حرية بأهمية جماهيري  وفكر وعي وبناء ،الشابة

 .(2014,جمعيــــة نهـــوض و تنميـــــة المـــــرأة) .الشباب

 

 العملية التعليمية والتنمويةودورها في  المجتمعية   المشاركة   2.24.2
 جهود في الةالفع   تهومساهم ،لالندماج واستعداده ،المجتمع رغبة تعكس ملية  ع المجتمعية المشاركة إن  

 أن   المجال، هذا في نفذت التي والمشروعات والنماذج التجارب أثبتت حيث وتطويره، التعليم تحسين
، نظرياً  كالماً  ليس وهذا المجتمعات، في التعليم مسيرة إلصالح جداً  هام   عنصر   المجتمعية المشاركة

 فعالة   شراكة   خالل من ذ  ف  ن  ت   والتي التعليم، جودة تحسين تستهدف التي التعليمية األنشطة واقع من بل
يجابية    مع األهلية الجهود وتضافر األنشطة، هذه استمرارية لتضمن ومؤسساته، المجتمع من وا 
، والمعتمد صبري ) .التعليمية العملية دةجو  تحسينو  ،عينية وغير عينية مساهمات لتقديم ،الحكومية
2011). 

 بها: المشاركة المجتمعية في مجال التعليم يقصد   أن  ب ،(2014)قاسم، يرى و 

   واألطراف المجتمعية. ،التعاون بين المؤسسة التعليمية لتحقيق   تبذل   جهود 
   ينتج عنها تفعيل دور المؤسسة م والعالقات المشتركة والتبادلية؛ من المفاهي جسور   بناء

بالمؤسسة التعليمية ومخرجاتها  الرتقاءاو  ،من جانب لمجتمع وحل مشكالتهفي تنمية ا التعليمة
 آخر. من جانب  
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الذي يسلك الوجهة العملية في البناء  ،لقد أصبحت النظرة النظامية للمجتمع من أبرز مميزات المجتمع
للكيان االجتماعي على  ر  ظ  نْ والتطور، تلك الوجهة التي أنتجت الفهم النظامي للمجتمع، حيث أصبح ي  

ن واحد و  ه بناء  أن   أعضاء أساسيين في  تمثل   فرعية   نها مؤسسات  بأالتي ينظر إليها  ،تعددت مؤسساتها 
 (.2003)السعافين، .البنيان االجتماعي المتكامل

ذين يعشون في أنه عبارة عن مجموعة من الناس ال"المجتمع" على  (كسفوردأ)قاموس  ف  ر   ع  كما ي  
 العادات والقوانين والمؤسسات.في ويتشاركون  ،محدد أو مكان   ،دولة

 تعيش  التي  والجماعات األفراد من ه مجموعة( بأن  faw,2003وتعرفه منظمة األغذية العالمية الفاو)
 .ودينية ،وثقافية ،اجتماعية عالقات بينها وتربط ،واحد جغرافي موقع   في

 
جتماعية امؤسسات و له عناصر  ،متكامل   نيان  المجتمع ب ( أن  2003،عافينسالو  من )سعادة ويرى كل  

بأهمية  -التي يتألف منها المجتمع - المؤسساتهذه ه بزيادة وعي أن   ت  ب  ثْ فقد أ   ،مترابطة العالقة
 ،االقتصادين له أثره اإليجابي في التطور ، فإن ذلك سيكو هاوضرورة تطوير عالقة فاعلة بين

 ع الذي يتألف من هذه المؤسسات وهي:للمجتم ،واالجتماعي ،والثقافي

o :األسرة كمؤسسة تنشئة اجتماعية 
خاصة في السنوات األولى من حياة  ،االجتماعيةدور األساسي في عملية التنشئة ن األسرة تلعب الإ

وتوجهاته  ،في تشكيل شخصيته في المستقبل كبير   نحو الطفل أثر   األبوية لالتجاهاتن ا  و  ،الفرد
 (.2010)وزارة شؤون المرأة، .في التأثير على خياراته الحياتية كبير   دور  ولهم  ،المختلفة

o تنشئة اجتماعية: كمؤسسة المدرسة 
، والتي من تعطل دور المدرسة إلىدى أ ،دور المدرسة والمعلم في نقل المعارف للتالميذ اختزالإن 

 :مثل ،يتضمنها المنهاجعبر موضوعات تدريسية  ،ن تمثل خلية تنموية لمجتمعها المحليالمفترض أ
هذه المعلومات والخبرات  حيث أن   (،..، .والقانوني ،والبيئي ،والصحي ،والزراعي ،رشاد المهنياإل)

 لتحديد مساراتهم المهنية في المستقبل. ،الركيزة اإلرشادية لدى التالميذ ت شكل  
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o :المنشآت االقتصادية ودورها في الثقافة والتوجهات المهنية 
والتي تلبي  ،والمزودين بالمعارف الحديثة ،ر البيئة الحاضنة للعمال المهنيين المهرةحيث تعتب

وذات الجودة العالية، فهي تعتبر  ،لتزويد المجتمع بالسلع والخدمات المختلفة ،احتياجات هذه المنشآت
 م والتدريب المهنيم مؤسسات التعليه  د  ع  ذين ت  بالنسبة للمهنيين ال ،وبيئة العمل ،بيئة التعليم والتدريب

 الذيو  ،للعنصر البشري  ميالحا د  ع  لذا ت   ،معاقل النقابات العمالية والمهنية المختلفة وهي تشكل   والتقني،
 (.2003)سعادة والسعافين، .ال تكلفة استثمار وهو عنصر   ،هو األهم بالنسبة لها

o قتصادية: مؤسسات التدريب ودورها في الثقافة المهنية واستمرارية المنشآت اال 
في وهي كمؤسسة  ،المؤسسة التدريبية والمتمثلة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني إن  

 ،في مجاالت العمل المهني والفني االنخراطقادرة على  ،مدربة بشرية   بكوادر   المجتمع، تزوده
قتصادية والمنشآت اال ،والمدرسة ،دور األسرةتالي دورها يتكامل مع العالية، وب تقان  إ بمستويات  
 من منطلق فلسفة تعليم وتمكين تكاملي. ،المختلفة

 محاور: ةمن خالل ثالث ،هذه العالقة تتم من خالل هذه العملية الحيوية ويستنتج الباحث أن  

 والصناعة المحلية )سوق العمل(. ،بناء وتطوير العالقات مع المجتمع 
  والمشاركة الفاعلة لمؤسساته. ،مع المجتمع المحليبناء استراتيجيات وروابط لتكثيف التعاون 
 وتدريب الطلبة على ذلك. ،بناء وتنظيم العالقات 

 

حول الخدمات التي تقدمها وترغب في  ،(2011)رندة وآخرون، وفي دراسة أعدها المشروع البلجيكي
 هي: لسوق العمل والتقني تقديمها مؤسسات التدريب المهني

 لوجيا المستخدمة لديهم.و والتعرف على التكن ،لعملمتحدثون من سوق ا استضافة 
 طالعهم على المستجدات المتعلقة بالمهنة.ا 
 بيئة العمل.ل الميدانية المسوحو جراء الدراسات إ 
 لوجيا الحديثة.و ورفع كفاءتهم في مجاالت التكن ،تدريب العاملين في سوق العمل 
   ميدانيًا في موقع المنشأة. الطلبة   تدريب 
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وغير  ،المشاركة المجتمعة تكون في مجموعة من المستويات المباشرة أن   ،(2014سم،ويرى )قا
 مما يلي: والمتمثلة في كل   ،المباشرة

  عن كافة الخطوات مسئوالالتمكين: أعلى مستويات المشاركة المجتمعية، وفيه يكون المجتمع، 
 كاملة   بمشاركة   ،مجتمعمية وتمكين النمشروعات ت: مثل، مرشد   ة مجرد  يوالمؤسسة التعليم

 للمجتمع في التخطيط والتنفيذ والتقييم.

 والمنافع تكون متبادلة،  ،والتقويم ،والتنفيذ ،الشراكة: عالقة بين أطراف متساوية في التخطيط
 ،تساهم الصناعة في توصيفها ،برامج تعليمية مزدوجةو مشروعات صناعية مشتركة، : مثل

 وتنفيذ التدريب فيها.

  :لتحقيق مصلحة المؤسسة  ،ويمثل عالقة ديناميكية ومستمرة في كال االتجاهينالتفاعل
ستطالع الرضا، ا، و التخطيط للخدمات، و االحتياجات استطالعمن خالل  ،والجامعة ،ةيالتعليم

 لتطوير تلك الخدمات.راجعة   ة  وتقديم تغذي

 طوير البرامج لمواجهة ت :: ويتم فيها استطالع رأي المجتمع واالستفادة منه، مثلاالستشارة
 ة المجتمعية.ملوضع خطة الخد ،وحاجاته ،وتحديد أولويات المجتمع ،احتياجات سوق العمل

 دون االستماع حول المشروعات المنفذة ،وتوفير المعلومات ،اإلعالم بهطالع: ويقصد اال ،
 ،الرأي العامواالستفادة منها، وتستخدمه المؤسسة التعليمية لالنفتاح على راء المجتمع إلى آ

 والترويج لنفسها.

أي وجود عالقات بين  ؛وكذلك الشراكة ،ف المنتظم للتعليم المهني والتقنيالتفاعل ليس مجرد التكي   إن  
وليس مجرد الخضوع لمتطلبات السوق، بل يجب أن تشكل الشراكة الطابع المميز  ،شركاء متساويين

بين األطراف  بناء   تفاعل   لتطوير   مميزة   وسيلة  العمل، إن الشراكة  سوق للعالقات بين التعليم و 
ل عميق في التعليم، مستندة في ذلك إلى التي يتعين عليها أن تتهيأ لحفز عملية تحو   ،جتماعيةالا

 التنمية الحتياجات االستجابةمساعدة مؤسسات التعليم على إلى دف به توافق اجتماعي، إقامة  
 (.1999)اليونسكو، .المستدامة
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وقطاعات المجتمع ووحداته والتقني، الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني  أن   لباحث  ويرى ا
حقيقين  شركاء   يجاد  إ ك يتعين  لولذ ؛إلحداث التغيير في التعليم والتدريب أساساً تشكل  ،ةالمختلف

 فاعلة   كة  ومشار  ،وملموس حقيقي   حتى يكون للتعليم عائد   ،وفاعلين للمؤسسات العامة والخاصة
 .اجتماعياً و  في عملية التنمية الشاملة اقتصادياً  ،وموجهة

يجب أن تعمد  ،تحقيق التكامل في العالقة مع المجتمعمن أجل ه وأخيرًا يرى معهد تدريب المدربين أن  
إلى التركيز على ضرورة التنسيق  ،التقنيو  الجهات التي ترسم السياسات العامة للتعليم والتدريب المهني

 (:2003،معهد تدريب المتدربينلتحقيق األهداف التالية ) ،ين الجهات المعنية بالتدريبب

   المشتركة: والخبرة   اإلفادة من التسهيالت 

على المستوى الفردي لكل جهة،  مكلف   أمر   ،لكامل التسهيالت والخبرة جهة   كل   امتالك   ن  إ
والتسهيالت والمرافق والمدربين،  ،لتعليميةوالمواد ا ،اإلفادة من المناهجو يحقق التنسيق لكن ه 

 وغير ذلك من عناصر النظام التدريبي.

 :تقليل الفاقد وعناصر الهدر واالزدواجية 

في  واالزدواجيةتجنب الهدر والتقني، والتدريب المهني  تستطيع المؤسسات المعنية بالتعليم
من  ،نها على فعالية أو أكثرم عن طريق تركيز كل  والتقني، توفير متطلبات التدريب المهني 

ها من المؤسسات، وهكذا تتكامل ر وترك الفعاليات األخرى لغي ،تلك التي يحتاجها التدريب
 الفعاليات من حيث اإلنشاء واالستخدام األمثل لها.

   للبيانات واإلحصائيات لتدفق المعلومات: قاعدة   إنشاء 

المتعلقة  ،بيانات اإلحصائية المختلفةوتزويدها بال ،تنسيق بين الجهات المتعددةمن أجل ال
 ووسائل تدريبها ورفع كفاءتها، وربط ذلك بحاجات سوق العمل المبنية على ،العاملة بالقوى 
 مبنية على أسس   ،وفعاليتها ،العرض والطلب، ويصبح أداء هذه الجهات لنشاطها أساس

 فضل.نحو تقديم الخدمة واإلنتاج األ ،شريف   وتنافس   ،وعلمية ،موضوعية
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 بالمعايير والمستويات وأسس تنظيم العمل المهني: االعتراف 

 اقتراب  إلى  ،ميةيوالمواد التعل ،والتسهيالت ،الموارد استعماليؤدي تبادل الخبرة والمشاركة في 
 عمل   القوى البشرية من موقع   في حركة   في أنماط التدريب المعتمدة ومستوياتها، والى سهولة  

 دالة في سلم األجور والمكافئات. والى ع ،إلى آخر
 

 العملية التعليمية والتنمويةودورها في  االجتماعية العدالة   3.24.2
 والحالة الجنس   على بناءً  التمييز   وعدم ،واإلنصاف ،المساواة قيم عن رعب   ت   االجتماعية العدالة

 الحقوق  في والمساواة   ؛االقتصادية دللموار  العادل التوزيع مع االجتماعية   العدالة   وتتداخل، االجتماعية
 ،والتعليم الصحة :مثل ،العامة للخدمات والمتساوي  العادل والوصول والصناعية، ،والقانونية ،المدنية
 في القرار وصنع ،للمشاركة الفرص وتكافؤ ،سواء حد على المجتمع أفراد جميع فيها يشترك والتي

 (.KENNY, 1999, P23). المجتمع

الكبيرة بين  االقتصاديةيهدف إلى إزالة الفوارق  تصادي  اق نظام   االجتماعية   العدالة   أن  إلى  افةً ضإ
على أنها توفير معاملة  االجتماعية العدالة   م  ه  فْ ت  و ، العدالة المدنية تسمى أحياناً و طبقات المجتمع، 

متساوي  المجتمع، وتوفير  وتوزيع المنافع المادية في  ،ما يستحقه كل فرد   وا عطاء   ،المجتمع فيعادلة 
. االجتماعيلديه الفرصة في الصعود  فرد   كل   والمساواة في الفرص، أي أن   ،لالحتياجات األساسية

 .(2011، عويوي، أبو خديجة )

ما ينظر إلى العدالة  ، بل كثيراً االجتماعيةهو حجر الزاوية في العدالة  ،يزمبدأ المساواة وعدم التمي د  ع  ي  
ال تعني المساواة الكاملة  ،االجتماعيةالعدالة  إلى أن   االنتباهب كمرادف للمساواة، ولكن يجاالجتماعية 

وتقترن المساواة ، أو المطلقة، بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة
 :(2012بحسب )العيسوي، هي شروط   في الفرص بثالثة  

 زالة كل ما يؤدى إليه من عوامل ،عدم التمييز بين المواطنين وغياب ما يترتب على التمييز  ،وا 
 والحرمان من بعض الحقوق.  ،االجتماعيواإلقصاء  ،كالتهميش ،تائج سلبيةمن ن
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 إذا كانت البطالة  ،عن التكافؤ في فرص العمل: حيث ال معنى للحديث مثالً  ؛توفير الفرص
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوافر  ،السياسات التزامًا على الدولة بوضع وهو ما يرتب   ،شائعة

  .فرص العمل
 ومن التنافس على قدم المساواة ،من هذه الفرص االستفادة تمكين األفراد من. 

 
 للعدالة تحصى ال التي والتعريفات ،االجتماعية العدالة مفهوم في الكبير من التنوع وبالرغم

 العناصر من عدد   على ،العلمية والمؤلفات ألكاديمية،ا البحوث من كبير   عدد   ع  م  جْ ي   ،االجتماعية
 :(OECD,2011أبرزها ) االجتماعية العدالة لتحقيق ،توافرها الواجب

 الفرص وتكافؤ ،التمييز وعدم ،المساواة. 
 للموارد العادل التوزيع. 
 (.والصحة التعليم) العامة السلع توفير 
 األجيال. بين العدالة 

 
 حيث أن  ؛ االجتماعيةعات المجتمعية لتحقيق العدالة أهم القطا التعليم من فإن   ،(2011)وفا،وبحسب 
وخاصة للمرحلة األساسية األولى في حياة اإلنسان، وهذا ما  ،المجتمع شرائح   لكافة   أساسي   حق   التعليم  

لمجتمع لكافة أفراد ا ،وأكدت على ضرورة توفير التعليم ،نصت عليه كافة المواثيق والمعاهدات الدولية
 ،وذلك لضرورته في تشكيل شخصية اإلنسان ؛بصورة إلزامية، وال يحق حرمان أي فرد من التعليم

 .على تطور مجتمعه وتحضره ،ثقافته وانعكاس ،وضمان مستقبله

 
نوعًا من العدالة  ق  ق  ح  ت   ،التقنيأن عملية االستثمار في قطاع التعليم والتدريب المهني و  ويرى الباحث  

لتحقيق  تالي أداةً المع التعليم األكاديمي، وب متكامالً  اً ونظام ،للتعليم اً باعتباره مدخاًل آخر  ،ةاالجتماعي
لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وعالجًا  وسبيالً  ،وخصوصًا المهمشين اقتصادياً  ،حق التعليم للجميع

 ضافةً إقدرات الفردية، والفروقات وال ،ضعف التحصيل العلميو  ،التسرب من المدارس :مثل ،مشاكللل
 نتيجة التوجه للتعليم األكاديمي. ،للتخفيف من البطالة المتراكمة أداة  إلى اعتباره ك
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 الدراسات السابقة  25.2
وفيما يلي عرضًا للدراسات  ،في هذا الفصل الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الباحث   يعرض  
 السابقة:

 :2013دراسة نجم  1.25.2
 االستراتيجيةللخطط  تحليلية دراسة - الفلسطينية المرأة تمكين في التنموية المؤسسات دور"نوان وكانت بع

 المؤسسات دور على التعرف إلى الدراسة هدفتو ، "ومؤشراتها التمكين معايير ضوء في السنوية والتقارير

 ومؤشراتها، المرأة تمكين يرمعاي توافر درجة ومعرفة  غزة، قطاع الفلسطينية في المرأة تمكين في التنموية

 ،المرأة تمكين معايير في التباين نسبة في االختالف مدى عن والكشف المؤسسات التنموية،  وثائق في
 تحليل أسلوب واستخدمت ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت متغيرات الدراسة، باختالف

 الدراسة نةعي    تكونت كما ،مضت سنوات ثالث دةلم ، السنوية والتقارير ، ستراتيجياالللخطط  المحتوى 

 .المرأة تمكين مجال في مؤسسات تعمل عشرة   من

 المؤسسات وثائق في ومؤشراتها المرأة تمكين معايير تفاوتت :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 التمكين ،االقتصادي مكينالت التعليمي، التمكين ،االجتماعي التمكين) تنازلياً  ترتيبها فجاءالتنموي، 

 نوع باختالف، المرأة تمكين معايير في التباين نسبة تختلف ال حيث (؛الصحي التمكين السياسي،

 للمؤسسات السنوية والتقارير ستراتيجيةاال )الخطط .الوثيقة وكذلك نوع، أهليةأو  حكومية المؤسسة

 .التنموية(

 إلى تهدف التي ،والحكومية األهلية المؤسسات بين كةالشرا استراتيجية دعم: يلي بما الباحثة وأوصت

،  خالل من برامج تنفيذ والعمل علىالمرأة،  تمكين ، وهيئات  ومجاللجان   لتفعيل يجادهاإ ينبغي ،مشتركة س 

 والروابط العالقات أواصر تعزيزو الفلسطينية،  المرأة تمكين في )العام والخاص( القطاعينبين  الشراكة

 النسائية التنموية المؤسسات بين وما، دولة عربية كل في المانحة والهيئات ،العربية لنسائيةا الجمعيات بين

  البرامج. لتنفيذ بينهما الشراكة إلى تفعيل تؤدي بطريقة المتعددة والهيئات ،فلسطين في
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 :2011دراسة العجوري  2.25.2
لتنمية وآليات تطويرها من وجهة نظر واقع برامج التدريب المهني ودورها في عملية ا"وكانت بعنوان 

 برامج واقع على إلى التعرف ،الدراسة هذه ، وقد هدفت"خريجي التدريب المهني في محافظة بيت لحم
، ميةحداث التنإومدى مساهمتها في  ،من خالل التعرف على مدى مالئمة البرامج ،المهني التدريب

 .من وجهة نظر الخريجين ومدى تأثير العوامل المستقلة على التابعة جميعها

حيث أن مجتمع الدراسة تكون  ،كأداة لجمع البيانات واالستبيانهج الوصفي، نالدراسة الم استخدمت
وتم اختيار العينة  ،ومدرسة السيلزيان( جاال )بيت في المهني التدريب مركز من خريج  1000من 

لحم،  بيت منطقة في 2008-2004 عام من  ،خريج وخريجة 250 وقد شملت ،كعينة طبقية منتظمة
شكاليات واإل ،والسلبيات ،كبيرة من المعيقاتهناك درجة  أن   :حيث أظهرت الدراسة عدة نتائج وهي

 مساهمة   لوجود درجة   إضافةً  ،من وجهة نظر الخريجين ،التي تكتنف واقع برامج التدريب المهني
بين عدم مالئمة برامج التدريب  كبيرة   ودرجة   ،في عملية التنمية من وجهة نظر الخريجين ،متوسطة
 سوق العمل. واحتياجات ،المهني

في مراكز  تكنولوجياتكثيف استخدام وسائل ال :كان أهمها ،وقد أظهرت الدراسة مجموعة من التوصيات
يق بين المراكز المهنية ستفعيل التنو وتنمية قدرات المدربين،  ،وتحسين البيئة المادية لها ،التدريب
 التوعية بأهمية برامج  التدريب المهني.و الخاص،  والقطاع

 

  :2011 خرون وآ هالل دراسة رندة 3.25.2
 العمل مستويات ضمن المدربة العاملة القوة من ةيالتدريب االحتياجات دراسة"وكانت الدراسة بعنوان 

 ."فلسطين في والتقني المهني التدريب دعم ،البلجيكي للمشروع ساسيةاأل

 دراسة االحتياجات التدريبية، وتحليل االحتياجاتلاسة إلى عرض نتائج  وتوصيات هذه الدر  هدفت
ضمن مستويات العمل المحددة في المحافظات  ،من القوى العاملة المدربة ،ة النوعية والكميةيالتدريب

والتي تأتي في إطار نشاطات المشروع  (، الخليل، نابلس، رام هللا والبيرة، القدس، )المستهدفة
 .لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ،بلجيكيال
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في مجال تطوير البرامج التدريبية  ،أهمية استثمار مخرجات المشروع البلجيكي الدراسةهذه وأبرزت 
في توثيق  االستمرارى احتياجات سوق العمل، وضرورة ة علي  ن  بْ الم   ،لقطاع التعليم المهني والتقني

وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني  القطاع الخاص، العالقة مع مؤسسات
وتطوير  ،من خالل الغرف التجارية الصناعيةوسوق العمل،  ،ؤسسات القطاع الخاصوم ،والتقني

 ،بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ،وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني ،الموارد البشرية
 ،والكهرباء ،واالتصاالت ،اإللكترونيات) :مهنة في مجال 15تطوير  التكنولوجية الراهنة، والتطورات 

على ة ي  ن  بْ الم  تطوير البرامج والمناهج  ، و...( وغيرها ،وأتمته المكاتب ،واإلدارة ،وتكنولوجيا المعلومات
 اهتمامات باره من أبرزوفق التصنيف الفلسطيني للمهن،  باعت ،وتطوير المعايير المهنية ،سوق العمل

ذات  ،تطوير برامج تدريبية في قطاعات جديدة :هم التوصياتأ وكان  ،والمؤسسات الشريكة ،الوزارات
ضمن نشاطات  ،التدريبية األولى والثانية االحتياجاتوخاصة دراسة  ،ى نتائج الدراساتأولوية مبنية عل

 المشروع.

بتعزيز العالقة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني  (بلجيكيلمشروع الهم نتائج الدراسة )اأ  ْت د  س  ج  ت   و
والتقني ومؤسسات سوق العمل من خالل الوحدات التدريبية الثانية التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية 

 ستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني.دفة في المشروع التي تنسجم مع االاألربعة المسته

 

 :2009ماس  –عهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني دراسة م 4.25.2
 هذه هدفتو ، "الفلسطيني العمل سوق  المهني في والتعليم التدريب خريجي ظروف"وكانت بعنوان 

 من ؛المهني التدريب مراكز من تخرجوا الذين لألفراد العامة الخصائص على التعرف إلى الدراسة
. (والجنس األكاديمي، المستوى و  العمل، بقوة العالقةو  واجية،الز  الحالةو  المهنة،و  العمر،) :حيث

 استندتفأما منهجية الدراسة  غيرها، من أعلى تدريب مستوى  تحتاج إلى التي المهن أي    على والتعرف
 الجهاز نفذه الذي ،2007 والمساكن للعام للسكان العام التعداد بيانات تحليل إلى ،رئيس بشكل  

 إدخال بيانات اكتمال لعدم نظراً  ،الغربية بالضفة خاصة والدراسة ،لسطينيالف لإلحصاء المركزي 
 سواءً  المهني للتدريب تطرقت التي ،األدبية الدراسات من مجموعة مراجعة إلى إضافةً  ،غزة في التعداد
 ،الخاصة االقتصادية بالنظريات المتعلقة من مجموعة   إلى باإلضافة   المحلي، االقتصادفي  أم دوليًا،
 النمو. على وأثره البشري  المال برأس
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 هو الذكور عند اً شيوع المهني التدريب أنواع أكثر كان أهمها: إنو  ،النتائجبعض أظهرت الدراسة  وقد

 فكان ،لإلناث بالنسبة سنتين، أما إلى سنة من التدريب برامج تليها ،العمل موقع في القصير التدريب

لوجود زيادة  ضافةً إ  ،سنة من ألقل شهور   ستة   من فترتها تتراوح التي التدريب لبرامج  األكبر النصيب
الذكور  ل  ك  ( سنة،  ش  30-25في مرحلة الشباب بين الفئة العمرية ) ،متسارعة في أعداد المتدربين

 ن  لْ ك  ش  ناث المتزوجات ف  أما اإل ،نيليهم غير المتزوجي ،رجينكبر من إجمالي الخالمتزوجون النسبة األ
سكان الحضر النسبة  ل  ك  ش   وبالذكور لنفس الحالة، أما غير المتزوجات فكانت أعلى،  مقارنةً  أقل   نسبةً 

 التدريب خريجي من الكبرى  والنسبة ،ومن ثم المخيمات ،القرى سكان يلهم  ،األكبر من الخرجين
 خريجي نم الكبرى  النسبة على ،الوطني الخاص القطاع   ي  ظ  كما ح  الالجئين،  غير من هم المهني
 إجمالي من أقلفهي  المهني التدريب خريجي بين البطالة معدالتل نسبةأما بال ،المهني التدريب
 .الجنسين ولكال( المخيمات الريف، الحضر،)السكنية  التجمعات لجميع العمل سن في السكان

 

 :2006دراسة نمورة  5.25.2
، "ي الخليل من وجهة نظر المستفيدينتقييم الخدمات المقدمة من مركز تدريب مهن"وكانت بعنوان 

والتعرف على مدى مالئمة الخدمات المقدمة  ،وهدفت الدراسة إلى تقييم الخدمات المقدمة من المركز
ومعرفة درجة الرضا عن الخدمات المقدمة من خالل المركز، وتمثل مجتمع  ،الحتياجات سوق العمل

والذين  ،ة الصباحية في مركز التدريبيالتدريبالدراسة من جميع المتدربين الخريجين من الدورات 
نة الدراسة خريج من الذكور واإلناث، وقد تم اختيار عي    201م،  وكان مجموعهم 2004تخرجوا عام 

نة على جميع الخريجين في الدورات ستباتوزيع أداة الدراسة المتمثلة باالوتم  ،من كامل مجتمع الدراسة
 من المجموع الكلي للخريجين من الذكور واإلناث.تبانة، اس 171الصباحية، حيث تم تعبئة 

من وجهة  ،الخليلفي  المهني تقييم الخدمات المقدمة من مركز التدريب وكانت أهم نتائج الدراسة: أن  
كانت النتائج فيما يخص المشاغل متدنية أيضًا، كذلك متدنية بالنسبة و  ،ت متدنيةننظر المستفيدين كا

 ة التدريبية في مجملها.والعملي ،للمدربين
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 :2005ماس  –دراسة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  6.25.2
ناث في التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة واقع اإل"وكانت بعنوان 

 ،لمؤسسات، وتمثل مجتمع الدراسة في اختيار عينة عشوائية ممثلة لكل نوع من ا"وطموحات وفرص
طالبتين من كل  استهدافوذلك في كافة المناطق الجغرافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم 

في كل  ،ى في كل مستو  ،كل تخصص من وخريجتين ،في كل مؤسسة ،في كل مستوى  ،تخصص
وتمثل مجتمع الدراسة بالنساء  ،في كافة المؤسسات المستهدفة دارة  اإل لى عينة  إ إضافةً  ،مؤسسة

حيث تم توزيع مجموعة من االستبانات سنة،  30-15لفلسطينيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ا
وخريجات التدريب والتعليم  ،صف الثاني عشر، وطالبات التدريب المهني والتعليم التقنياللطالبات 

باإلضافة الى وطالبات الجامعات اللواتي لم يخترن التدريب التعليم المهني والتقني،  المهني والتقني، 
 المدراء في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. 

الطالبات نة عي   أما  ،مؤسسة ومركز مهني 47شملت  ،نة من المؤسساتالدراسة من عي    ْت ن  و  ك  وت  
 ،طالبات المدارسنة عي   أما و  ،طالبة 386فتمثلت في  ،الملتحقات ببرنامج تعليم وتدريب مهني وتقني

 120وكان عدد الطالبات  ،في غزة وواحدة   ،في الضفة الغربية ثالث   ؛مدارس أربع   يار  فقد تم اخت
 طالبة، وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي: 170الجامعات فكانت نة عي   أما  ،طالبة

ناث استفادة اإل إمكانية انخفاضلوحظ  ،بالنسبة لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني المتاحة لإلناث
بسبب اختالف  ،في قطاع غزة وارتفاعها الغربية، في الضفة ،من البرامج المتوفرة في المدارس المهنية

 ،ناث نحو هذا النوع من التعليممشاكل الرئيسة التي تعيق توجه اإلوتنوع البرامج المطروحة، أما  أهم ال
 لى نظرة  إ ضافةً إ ،ناثاسب اإلالتي تقدم برامج تن ،التقنيهو قلة مؤسسات التعليم والتدريب المهني و ف

كاديمي وبالتالي التوجه األكبر لإلناث نحو التعليم األ ،ع من التعليمالمجتمع السطحية تجاه هذا النو 
 والمفتوح كالقدس المفتوحة.

 ،أما بالنسبة للتخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة للقطاع العام
، ناث هي محدودة نسبياً والموجهة نحو اإل ،من القطاع العامرامج التعليم المهني المقدمة فقد تبين أن ب

الموجهة لإلناث في سوق العمل و  ،أما بالنسبة للعرض والطلب على التخصصات لهذا النوع من التعليم
وع من ناث على هذا النإلاإقبال  من بينما يقل ،داريةالطلب على التخصصات اإل ارتفاع ن  ي  ب  ت  

 التخصصات.
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 : 1999دراسة هماش  7.25.2
أثر احتياجات السوق الفلسطينية على العمليات التدريبية في المؤسسات المهنية في "وكانت بعنوان 
لى التعرف على مستوى التدريب المهني في مؤسسات التدريب إ، وقد هدفت الدراسة "الضفة الغربية
يجاد الطرق المناسبة لرفع ا  و  ،ةيتعترض العملية التدريبالمعوقات والصعوبات التي  تالمهني، وكشف

 درتها على استيعاب المتدربين.قو  ،مستوى المدربين فنيًا، والتعرف على حجم السوق المحلية

، وأريحا، والخليل ،وبيت لحم ،ورام هللا ،ونابلس ،)جنين :هي مدن   ست   فيوتمثل مجتمع الدراسة 
مؤسسات التدريب المهني)المدربون(  :وهي أقسام   ة  لى ثالثإالدراسة ، وقد تم تجزئة مجتمع (لعيزريةوا

لى أصحاب المؤسسات إ ضافةً إوهم في نفس الوقت عاملون،  ،وخريجو مؤسسات التدريب المهني
 الصناعية والورش.

 واستخدمتمبحوث ومبحوثة،  300مكونة من  ،عشوائية طبقيةنة عي   الدراسة في نة عي   وتمثلت 
ي ضرورة وأهمية التدريب الميدان للدراسة، وكانت أهم النتائج التي أشارت إليها الدراسة: أداة  ك ستبانةاال

المسؤولين في مؤسسات التدريب المهني في تطوير من قبل  االهتماموعدم  ،للخريجين في سوق العمل
سات الصناعية والمؤس ،المدربين فنيًا، كما ال يوجد أي نوع من التنسيق بين مؤسسات التدريب المهني

، كما امج حسب احتياجات ومتطلبات السوق لتعديل وتقييم البر  لى الحاجة  إضافة إفي سوق العمل، 
لى التطور العشوائي إ ضافةً إعدم وجود برامج تدريبية تخص قطاعات تصنيع الحجر والبالستيك،  ن  ي  ب  ت  
 ك المراكز.للت
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 :األجنبيةالدراسات 

 :P. Greenan ،  B. Mustapha2002دراسة  8.25.2
The Role of Vocational Education in Economic  Development in Malaysia: 

Educators' and Employers' Perspectives. 

في  االقتصاديةفي التنمية  ،م والتدريب المهنيالتعرف على دور التعلي إلىالدراسة هذه حيث هدفت 
ن مجموعة من األسئلة وهي: إلى أي مدى ع وأجابتلعمل، ب امن وجهة نظر المربين وأربا ،ماليزيا

ما هي تصورات المعلمين وأرباب العمل و  ؟في ماليزيا االقتصاديةهم التعليم المهني في التنمية يس
أو يمنع إعادة هيكلة التعليم المهني في  ل  ه  س  ما الذي ي    ب المهني؟بشأن توظيف خريجي برامج التدري

عمل يعتقدون أن الحكومة تستجيب المربين وأصحاب ال ن  إلى أ ؟صنيع في ماليزياتلبية احتياجات الت
 .؟التعليم المهني ونظم التدريب الحتياجات

من أرباب العمل  300قدرها نة عي   شملت و  ،كأداة ستبيانواال ،لمنهج الوصفيالدراسة ا استخدمت
وقد  ،عة من الشركات والمنتجين فيها،  حيث شملت مجمو (وادي كالنج وسيالنجور)في والية  والمربين

 :ما يليكءت أهم النتائج والتوصيات جا

في التنمية  ساهم ،دريب المهني والتقنيأن التعليم والت ون يعتقد ،المعلمين وأرباب العمل بينت النتائج أن  
مناهج األكاديمية، أما بخصوص ال ظفين من البرامج المهنية، عالوًة علىزاد عدد المو و ، االقتصادية

وينبغي للوكاالت الحكومية  ،لخلق المناهج ذات الصلة ،ينبغي إجراء تقييم االحتياجات المستمرةف
ن مع القطاع المدرسة والعمل بالتعاو بين  إلقامة شراكات   ،الشروع في تنفيذ برامج التوعية ،أيضاً 

 ،التدريب المهني الحتياجاتالحكومة كانت تستجيب  العمل أن   ن وأصحابالخاص،  يعتقد المربو 
والمرافق للحفاظ على  ،ولكن دون تخصص األموال الكافية لتطوير وتوسيع برامج التدريب المهني

 معايير الجودة العالية للتعليم. 

لتوسيع  ،يجب على الحكومة أن تعمل بالتعاون مع القطاع الخاصأن ه : فكانت التوصيات أهم أما
تباع إوينبغي التأكيد على  ،من خالل االستثمار الخاص ،يزيانطاق التعليم والتدريب المهني في مال

الحتياجات الحاضر  واالستجابة ،والمرونة ،ن خالل دمج التقنيةم ،في المناهج الدراسية متوازن   نهج  
 :مثل ،مبادرات اإلصالح الجديدةبإدخال التشريعات المتعلقة  ،يتعين على صناع القرارو والمستقبل، 

   .والتكنولوجيا ،واألنشطة من المدرسة إلى العمل ،األعمالو  ،ةالشراكات المدرسي
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 التعقيب على الدراسات السابقة 26.2
 
 الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تخليصه باآلتي: ز  ي   م  ما ي   إن  
 

  من حيث بيئية الدراسة وقطاع التطبيق: -1

   المنتشرة بعضها في الضفة الغربية  مراكز التدريب المهنيجريت الدراسات السابقة على أ
وبعضها في قطاع  ،(2009المشروع البلجيكي، وهماش ونمورة والعجوري وماس ) :مثل

)الخليل، رام  :مثل ،، وتناول بعضها مجموعة من المدن(2005ماس ) :مثل ،غزة أيضاً 
 ،تنموية أو مؤسسات ،نمورةدراسة  :مثل ،أو مراكز في مدينة معينة ،. إلخ(.هللا، نابلس .

 لدراسة ماليزيا األجنبية في بيئة مختلفة اقتصاديًا واجتماعيًا. دراسة نجم، إضافةً  :مثل
 برامج  م  د  ق  ت   ،ة وخاصةيلنها شملت مؤسسات أهفما يميزها أ ،أما بخصوص هذه الدراسة

ني تتبع لرابطة أهلية تدعى رابطة التعليم والتدريب المهوالتقني، و التعليم والتدريب المهني 
)دبلوم  :أي ،، كما أنها شملت التدريب المهني والتقني طويل المدى"TVET"والتقني 

بخالف الدراسات السابقة والتي  ،نظام كليات مهنية وتقنيةب ، مهني متخصص ومتوسط(
 شملت المراكز الحكومية والتدريب قصير المدى.

 

 من حيث هدف الدراسة: -2

 على  ،بقة، والتي جاءت جميعها تقريبًا متشابهةتنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السا
ة يم برامج تدريب مهني في مؤسسات معينة، أو دراسة احتياجات تدريبي)تقي شكل  

... إلخ(، ما عدا دراسة ماليزيا والتي  ،وخصائص، أو دراسة واقع التدريب المهني
 ختصت بالتنمية االقتصادية.ا

 في مجال  -حسب علم الباحث-وعها فهي األولى من ن ،أما بخصوص هذه الدراسة
والتي  (، Sustainable Community Developmentالتنمية المجتمعية المستدامة )

وقيمها مواضيع التمكين االقتصادي واالجتماعي، والعدالة االجتماعية،  هائمبادتناولت 
ذا النوع من ودورها في ه ،في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ،والمشاركة المجتمعية

 التنمية. 

 
 من حيث منهجية الدراسة:  -3

  جين يوجهة نظر الخر تمثل لكونها  ،وصفية استطالعيةالدراسة الحالية دراسة  اعتباريمكن
ز ي   ما يم، حيث "TVET"والمختصين في مؤسسات رابطة التعليم والتدريب المهني والتقني 
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ن ، والمختصين القائميريب المهنينظر خريجي التعليم والتد هذه الدراسة أنها من وجهة
ستبانة(، ن أداتين )المقابلة واالكانت مزيجًا بيو على تقديم برامج التدريب المهني والتقني، 
 من بين الدراسات السابقة. ،يكما هو الحال في دراسة المشروع البلجيك

 

 وجه الشبه واالختالف بين الدراسات في النتائج:  -4

 دور وتأثير التعليم والتدريب المهني  في أن   ،الدراسات توافقت الدراسة مع غيرها من
كما ظهر في دراسة  ،ال زال محدودًا ومتوسطاً  ،في جنوب الضفة الغربيةوالتقني 

بهذا  التحاقاً  فلقد برز أن الذكور أكثر   ،العجوري، أما بخصوص المتغيرات الديمغرافية
به من سكان المخيمات،  التحاقاً  كثر  سكان المدن يليهم القرى أ النوع من التعليم، وأن  

التي هي حكرًا على  ،والتحاق المرأة في بعض المهن ،ه يوجد فجوة في األجورأن   إضافةً 
(، 2009و  2005وطرح برامج مالئمة لهن أكثر كما أظهرت دراستي ماس ) ،الذكور

قطاعات  ضعف ومحدودية التنسيق بين ،وأبرزت الدراسة بالشراكة مع الدراسات السابقة
والذي يقتصر فقط على جانب التدريب والتقني، المجتمع في التعليم والتدريب المهني 

 والعالقة ببعض المؤسسات الرسمية. ،العملي
 البرامج ال تمكن  في أن  ( 2006)نمورة،  كما اختلفت الدراسة مع وجهة نظر دراسة

في التمكين  كبير   دور  ب المهني حيث أبرزت أن للتعليم والتدري ؛الخرجين اجتماعياً 
 إلى الباحث السبب ع  ج  رْ وي   ،والمواطنة الصالحة في المجتمع ،وبناء القدرات ،االجتماعي

الدراسة تناولت التدريب ه هذ في حين أن   ،دراسة نمورة تناولت التدريب قصير المدى أن  
 والذي يتيح المجال لمزيد من المهارات والتمكين.  ،والتعليم طويل المدى

  كما اختلفت مع دراسة (B. Mustapha,2002)  للخرجين،  قتصادياالالتمكين حول
ي كان دوره كبيرًا في التنمية والذ ،بخالف دراسة ماليزيا ،والذي بدى محدودًا ومتوسطاً 

ومدى  ،واجتماعياً  الباحث السبب الختالف البيئتين اقتصادياً  ع  ج  رْ وي  ، االقتصادية
 متقدمة  كثيرة، أهم أنواع التعليم في دول   من د  ع  والذي ي   ،ن التعليمفي هذا النوع م االستثمار

 ا.مألمانيا والسويد وغيره :مثل
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 الثالث  الفصل  

 منهجية وطريقة البحث
 

 لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، واألداة المستخدمة، وصدق األداة. يتناول هذا الفصل وصفاً 
 

 منهج الدراسة  1.3
 

ســتبانة كــأداة لمناســبته لغرضــها، وقــد اســتخدمت االاســتخدام األســلوب الوصــفي فــي هــذه الدراســة لقــد تــم 
ن(، والتــي خصــت )المختصــي للمقابلــة الفرديــة ن(، إضــافةً وزيعهــا علــى أفــراد العينــة )الخــريجيتــم ت ،بحــث

 لمســتدامة،والتقنــي، فــي التنميــة المجتمعيــة اوذلــك مــن أجــل التعــرف علــى دور التعلــيم والتــدريب المهنــي 
 جنوب الضفة الغربية. " فيTVET"في مؤسسات رابطة  ،الخريجين والمختصين من وجهة نظر

 
 مصادر جمع المعلومات  2.3
 

الكتـب  إلـى ، إضـافةً (والمقابلة الفرديـة االستبانة) وهي: لقد تم جمع المعلومات من خالل أدوات الدراسة
 إلنترنت.وشبكة ا ،حول موضوع الدراسة ،والدراسات البحثية
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 نة الدراسة مجتمع وعي   3.3
 
العاملة  "،TVET" والتقني مجتمع الدراسة من خريجي مؤسسات رابطة التعليم والتدريب المهني ن  و  ك  ت  

جامعة  في )التعليم المستمر :وهي على التوالي ،في جنوب الضفة الغربية )الخليل وبيت لحم(
 ،لثقافة، وكلية مجتمع طاليثا قومي(، وجميعها مؤسسات خاصةكلية دار الكلمة للفنون وا ك،البوليتكن

عدة  في تخصصات ،( خريج وخريجة460ها )ن فيخريجيال، حيث بلغ عدد NGOsتتبع لمنظمات 
)الميكانيك، الكهربائيات، اإللكترونيات، البرمجيات، الصياغة، التصوير واألفالم، الفندقة  هي:

طاليثا قومي(،  80دار الكلمة،  170بوليتكنك، ال 210) موزعة على المؤسسات الثالث ،والطهي(
 ينحصرت بانوالتي  ،وسنة التخرج ،على المؤسسة وفق عينة طبقية بناءً  استمارة 115حيث تم توزيع 

وأرقام هواتفهم الصالحة،  ،على أسماء الخريجين وعناوينهم وباالعتماد(، 2012-2009عوام )األ
والذين يقدمون برامج التعليم والتدريب المهني  نظر المختصين،جهة من و لمقابالت فردية  إضافةً 
في المؤسسات الثالث، لمعرفة دور  ،في جنوب الضفة الغربية"، TVET"في  مؤسسات رابطة  ،والتقني

من خالل تبيان مدى المشاركة  ،التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعة المستدامة
لتعزيز الشراكة وتطوير البرامج  "،TVET"ات المجتمع في نشاطات مؤسسات ودمج قطاع ،ةيالمجتمع

 ،"مقابلة مقننة" وجهًا لوجه ،مسبقاً  معدة   أسئلة   من خالل   ،المقدمة، حيث تم إجراء المقابلة فردياً 
 من: مع كل   مسبق   بعد أخذ موعد  حول هدف المقابلة مسجلة كتابيًا وغير مصورة، و 
 

  (أشرف زغير)البوليتكنك: في جامعة  -المستمر التعليمدائرة مدير. 
  :(لوريت ماريا أبو جابر)عميدة كلية مجتمع طاليثا قومي. 
  :(فاتن نسطاس متواسي)كلية دار الكلمة للفنون والثقافة. 
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 خصائص العينة الديموغرافية 4.3
 

 :(:  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس1.3جدول )
  

 النسبة العدد الجنس
 %62.6 72 ذكر

 %37.4 43 أنثى

 %100 115 المجموع

 
 : (: توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مكان السكن2.3جدول )

  
 النسبة العدد مكان السكن

 %60.9 70 مدينة

 %25.2 29 قرية

 %13.9 16 مخيم

 %100 115 المجموع

 
 :هافية التي تخرجوا نة تبعًا لمتغير المؤسس(: توزيع أفراد العي  3.3جدول )

 
 النسبة العدد   افيهالتي تخرجت المؤسسة 

 %46.1 53 تكنك"يالتعليم المستمر "البول

 %35.7 41 كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 %18.3 21 كلية مجتمع طاليثا قومي 

 %100 115 المجموع
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 :(:  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير التخصص4.3جدول )
  

 النسبة العدد خصصالت
 %6253.9 طاليثا قومي( مهني )دار الكلمة و

 %46.1 53 البوليتكنك( –تقني )التعليم المستمر

 %100 115 المجموع

 
 :(:  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير التقدير عند التخرج5.3جدول )

  
 النسبة العدد التقدير عند التخرج

 %0.9 1 مقبول

 %8.7 10 متوسط

 %36.5 42 جيد

 %42.6 49 جيد جداً 

 %11.3 13 ممتاز

 %100 115 المجموع

 
 :(:  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير سنة التخرج من برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني6.3جدول )

 
 النسبة العدد سنة التخرج

%2420.9 2009سنة 

%2622.6 2010سنة 

%1412.2 2011سنة 

%5144.3 2012سنة 

 %115100 المجموع
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 :(: توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير العمل7.3جدول )
 

 النسبة العدد هل تعمل حاليًا ؟
 %59.1 68 أعمل

 %40.9 47 ال أعمل

 %115100 المجموع

 
ني في برنامج التدريب المه ،نة تبعًا لمتغير العمل في مجال التخصص(:  توزيع أفراد العي  8.3جدول )

 :والتقني )للمبحوثين العاملين(
 

 النسبة العدد العمل في مجال التخصص
 %80.9 55 نعم

 %19.1 13 ال

 %100 68 المجموع

 
من أصل  ،(: توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مستوى الدخل الشهري )للمبحوثين العاملين(9.3جدول )
 :في التعليم والتدريب المهني والتقنيوفق تخصصهم  ،على عملهم اعتمادامن أفراد العينة  115
 

 النسبة العدد مستوى الدخل الشهري بالشيكل
 14.7% 10 قلفأ 1500

1501 – 2500 32%47. 1

2501 – 3500 1522.1%

 %16.1 11 3500أكثر من 

 %100 68 المجموع
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 أداة الدراسة 5.3
 

مــن خريجــي التعلــيم والتــدريب المهنــي  ،نــةلعي  ســتبانة تــم توزيعهــا علــى أفــراد اتكونــت أداة الدراســة مــن ا
 ستبانة إلى قسمين رئيسيين:اال ْت م  س   وقد ق   ،في جنوب الضفة الغربية ،والتقني

 
 ضمت متغيرات الدراسة ف ،شتمل هذا القسم على المعلومات األساسية واألوليةا: حيث القسم األول

التقـدير عنـد و التخصـص، و جـت منهـا، المؤسسة التي تخر و مكان السكن، و )الجنس،  وهي: المستقلة
 العمل في مجال التخصص،  ومستوى الدخل الشهري(.و  العمل، و سنة التخرج، و التخرج،  

 

 فــي  ،هــذا القســم علــى مقيــاس دور التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي اشــتمل:  حيــث القســم الثــاني
جميعهــا  ،( فقــرة36مــن ) مــن وجهــة نظــر الخــريجين،  والــذي تكــون  ،التنميــة المجتمعيــة المســتدامة

 القسم الثاني من مجالين رئيسيين هما: ن  و  ك  تكونت من الفقرات المغلقة، وقد ت  
 

o هــذا المجــال مــن ثالثــة   ن  و  ك ــت  و  ،واقــع بــرامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي: المجــال األول 
 أقسام هي:

رامج المقدمــة فــي تمكــين دور البــ واقــع بــرامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي مــن حيــث -أ 
 ( فقرات.9وتكون من )الخريجين اقتصاديًا في المجتمع 

دور البـــرامج المقدمـــة فـــي تمكـــين  قنـــي مـــن حيـــثتواقــع بـــرامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي وال -ب 
 ( فقرة. 11وتكون من )في المجتمع"،  االنخراطالخريجين اجتماعيًا في المجتمع "

تعزيز)العدالـة االجتماعيـة( وتكـافؤ هنـي والتقنـي مـن حيـث واقع برامج التعليم والتـدريب الم -ج 
  ( فقرات.8من ) ن  و  ك  ت  و الفرص بين أفراد المجتمع، 

 
مـــن ســـلم  االختيـــارتركـــزت فـــي  ،أداة الدراســـة فـــي المجـــال األول وكانـــت طريقـــة اإلجابـــة علـــى

  : )دائمًا ، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(.كرتليخماسي على نمط 
  

o ـــة  المجـــال ـــة المجتمعي ـــي إحـــداث التنمي ـــي ف ـــي والتقن ـــدريب المهن ـــاني: دور التعلـــيم والت الث
 ( فقرات.8من )هذا المجال  ن  و  ك  ت  و  ،المستدامة

  
مـــن ســـلم    االختيـــارفقـــد تركـــزت فـــي  ،أمــا طريقـــة اإلجابـــة علـــى أداة الدراســـة فـــي المجـــال الثــاني

 ارض، معارض بشدة(. خماسي على نمط ليكرت: )موافق بشدة ، موافق، محايد، مع
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 ،حـول مقترحـات وتصـورات مـن وجهـة نظـر الخـريجين ،االسـتمارةكما تـم توجيـه سـؤال مفتـوح فـي نهايـة 
 ،سـؤالين مغلقـين إلـى لتنمية وتفعيل دور برامج التعليم والتدريب المهني والتقني فـي المجتمـع، باإلضـافة  

 (.تركزت طريقة إجابتهما في االختيار من سلم ثنائي )نعم ، ال
 

 صدق أداة الدراسة 6.3
 

الــــذين أبــــدوا بعــــض  ،تــــم التحقــــق مــــن صــــدق مقيــــاس الدراســــة بعرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين
 وبعد ذلك أ خرج مقياس الدراسة بشكله الحالي. ،المالحظات حوله، حيث تم األخذ بهذه المالحظات

 
 ،الدرجــة الكليــة للمقيــاس مــع ،الفقــرات ارتبــاطبحســاب مصــفوفة  ،وأيضــا تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس
 ارتبـاط(، وقد بينت النتـائج أن جميـع قـيم Pearson Correlationباستخدام معامل االرتباط بيرسون )

الــداخلي لفقــرات المقيــاس،  االتســاقممــا يشــير إلــى  ،مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة إحصــائياً  ،الفقــرات
دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية  نحو ،ينوثوأنها تشترك معًا في قياس وجهة نظر المبح

 (:10.3كما هو واضح في الجدول ) ،المجتمعية المستدامة
 

 فقرات ارتباطلمصفوفة  ،(Pearson Correlationبيرسون ) االرتباط(: نتائج معامل 10.3جدول )
في التنمية المجتمعية  ،نيمع الدرجة الكلية لمقياس دور التعليم والتدريب المهني والتق ،أداة الدراسة
 :المستدامة

 

 الفقــــــــرات الرقم
 قيمة 
 ) ر(

الداللة 
 اإلحصائية

1.  
 في ساعدني به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 .ولتخصصي لي مناسبة عمل فرصة على الحصول
0.7190.000* 

2.  
ـح   بـه حقـتالت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعليم برنامج  مـن ن  س 

 .وألسرتي لي المعيشي المستوى 
0.6450.000* 

3.  
 سـاعدني بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .(بي خاص مصرفي حساب نشاء)إ دخلي من جزء ادخار على
0.5760.000* 

4.  
 مـن زاد بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .األساسية الحياة ومتطلبات احتياجاتي تلبية لىع قدرتي
0.6660.000* 
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 (:10.3يتبع لجدول )



 الفقــــــــرات الرقم
 قيمة 
 ) ر(

الداللة 
 اإلحصائية

5.  
 قادراً  جعلني به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 الخـاص مشـروعي نشـاءإ خـالل مـن رزقـي بمصـدر الـتحكم علـى

 .تهدار ا  و 

0.6040.000* 

6.  
 في ساعدني به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 .اآلخرين على وليس ذاتي على االعتماد
0.6670.000* 

7.  
 جعلنـي بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .باستمرار المتغيرة والعمل الحياة ظروف مع أتأقلم
0.7030.000* 

8.  
ـح   بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعليم برنامج  مـن ن  س 

 .لي المجتمع واحترام لذاتي إدارتي
0.5640.000* 

9.  
 اختيـار فـي حريتـي مـن زاد والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .(الخاص مشروعي أو الوظيفة) بين عملي
0.7500.000* 

10.  
 أكسـبني بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .لمستقبلي والتخطيط الهامة الحياتية المهارات من جملة
0.6460.000* 

11.  
 سـاعدني بـه التحقـت الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .المتاحة الموارد واستهالك استخدام حسن على
0.6090.000* 

12.  
 جعلنـي بـه التحقـت الـذي التقنـيو  المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج

 .مستهلكاً  فقط وليس المجتمع في ا  منتج باعتباري  لنفسي أنظر
0.5330.000* 

13.  
مـــن معـــارف ومهـــارات زاد مـــن انخراطـــي فـــي المجتمـــع  اكتســـبتهمـــا 

 والمشاركة الفاعلة في نشاطاته المختلفة.
0.5230.000* 

14.  
 فـي لشخصـيةا عالقـاتي مـن يعـزز ومهـارات معـارف من اكتسبته ما

 .ويزيد من فرصي المتاحة في الحياة نتيجة ذلك ويوسعها المجتمع
0.5570.000* 

15.  
للمجتمـــع عبـــر  انتمـــائيمـــن معـــارف ومهـــارات زاد مـــن  اكتســـبتهمـــا 

 .كمواطن صالح تجاهه يمهنة مفيدة فيه ومسؤوليت
0.5680.000* 

16.  
 عالمجتمـ بقضـايا تـوعيتي مـن يزيـد ومهـارات معـارف من اكتسبته ما

 (.واالجتماعية والسياسة االقتصادية) المختلفة ومشكالته
0.4880.000* 
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 (:10.3يتبع لجدول )


 الفقــــــــرات الرقم
 قيمة 
 ) ر(

الداللة 
 اإلحصائية

17.  
 مع التواصل على قدرتي من يعزز ومهارات معارف من اكتسبته ما

 .معهم والتعامل اآلخرين
0.5030.000* 

18.  
معـــارف ومهـــارات زودنـــي بمعلومـــات حـــول أنظمـــة  مـــن اكتســـبتهمـــا 

 العمل وحقوق العاملين في المهن وواجبهم المجتمعي.
0.5050.000* 

 المهنيـة بالثقافـة تـوعيتي مـن زاد ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا  .19

 .المجتمع في وأهميتها
0.4360.000* 

20.  
 السـالمة بشـأن تـوعيتي مـن زاد ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا

 .العمل أماكن في لمهنيةا
0.4990.000* 

21.  
 العدالـة اتجاهـات مـن ترسـخ والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 . العاملة القوى  في ومشاركتها المرأة أمام العمل فرص فتح في
0.3680.000* 

 فرصـة الفقيـرة لألسـر تتـيح والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج  .22

 .عمل على ولوالحص أبنائها تعليم
0.5610.000* 

23.  
 علـى الفقيـرة األسـر تسـاعد والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 المسـاعدات علـى االعتمـاد وعـدم االقتصـادي بـواقعهم النهـوض

 .االجتماعية

0.5820.000* 

24.  
 فـي التميـز محاربـة في تساهم والتقني المهني والتدريب التعليم برامج

 .العمل أو الوظيفة لنفس رأةوالم الرجل بين األجور
0.2880.002* 

25.  
 زيـادة فـي يسـاهم والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم ببـرامج االلتحـاق

 .المجتمع في المتاحة وفرصه الفرد خيارات
0.4230.000* 

26.  
 وتعزيـز األميـة محـو فـي تسـاهم (المدى قصير) الطابع ذات البرامج

 .للجميع التعليم فرص
0.4270.000* 

27.  
 مـن المتسـربين أمـام فرصـة تعتبـر والتقنـي المهنـي التعلـيم بـرامج

 .األكاديمي تعليمهم إكمال في الحظ يحالفهم لم ومن المدارس
0.3430.000* 

28.  
 والتقنـي المهنـي التـدريب بـرامج خريجـو عليهـا يحصـل التـي الشـهادة

 .مناسبة عمل فرصة على الحصول في تساعدهم
0.5060.000* 
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 (:10.3)يتبع لجدول 


 الفقــــــــرات الرقم
 قيمة 
 ) ر(

الداللة 
 اإلحصائية

29.  
 والتقني المهني التدريب برامج خريجي من العمل سوق  في العاملون 

 .جيد دخل على الحصول من يتمكنون 
0.4930.000* 

30.  
 مـن تمكـنهم عاليـة مهـارات يكتسبون  والتقني المهني التدريب خريجو

 .عمل على للحصول المنافسة
0.4810.000* 

31.  
 فـي نتاجيـةاإل زيـادة فـي يسـاهمون  والتقنـي المهنـي التـدريب خريجـو

 .االقتصادي النمو زيادة وبالتالي المجتمع
0.5230.000* 

32.  
و أخريجي التدريب المهني والتقنـي فـي العمـل يسـاهم بشـكل  انخراط

بــآخر فــي الحــد مــن نســبة البطالــة وتــوطين العمالــة واالســتفادة منهــا 
 محليًا.

0.6560.000* 

33.  
 النهـوض اسـتطاعوا والتقنـي المهنـي التـدريب خريجـي مـن الكثيـر

 .التخرج بعد لعملهم كنتيجة الفقر حالة من بأسرهم
0.5780.000* 

34.  
 لخريجيهـا معرفيـة قـدرات مسـتوى  مـن المهنـي التـدريب بـرامج ترفـع

)التمكـين  عملهـم أمـاكن فـي يجـابياإل التـأثير مـن تمكـنهم وآليـات
 عي والثقافي بمزيد من المهارات والمعارف(.جتمااال

0.5240.000* 

35.  
 عدة خالل والتقني المهني التدريب برامج  خريجي من الكثير يصبح

 بهـم خاصـة لمشـاريع تأسيسـهم خـالل مـن اقتصـادياً  فـاعلين سـنوات

 .مستدام عمل وتوفير

0.4640.000* 

 
 ثبات أداة الدراسة 7.3

 
ــداخلي لــألداة االتســاقبفحــص  ،الدارســة أداة   تــم التحقــق مــن ثبــات    ،بمجــالي الدراســة والدرجــة الكليــة ،ال

(،  وقد بلغت قيمة الثبـات الكليـة ألداة Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )وذلك بحساب معامل الثبات 
ـــع  بدرجـــة   ؛(0.928الدارســـة ) ـــات، هـــذا  وممتـــازة   مرتفعـــة   وبـــذلك تكـــون أداة الدارســـة تتمت جـــدًا مـــن الثب
، وقيمــة الثبــات الكليــة ة(: قيمــة الثبــات لكــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة الثالثــ11.3الجــدول ) ويوضــح
 أيضًا:
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( لمجاالت الدراسة وقيمة Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )(: قيمة معامل الثبات 11.3جدول )
 :الثبات الكلية

عدد  مجاالت الدراسة
 الفقرات

قيمة 
 الثبات

 :من حيثلتعليم والتدريب المهني والتقني واقع برامج االمجال األول: 
 في المجتمع اقتصادياً  دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين. 
 في المجتمع. اجتماعياً  دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين 
  فراد المجتمعأتعزيز )العدالة االجتماعية( وتكافؤ الفرص بين. 

280.914

التدريب المهني والتقني في إحـداث التنمية دور التعليم و المجال الثاني: 
 .المجتمعية المستدامة

80.850

 0.928 36 قيمة الثبات الكلية 

 
 المعالجة اإلحصائية 8.3

 
 ،معينة وذلك بإعطائها أرقاماً  ؛تم إدخالها إلى جهاز الحاسوب ،بعد جمع بيانات الدراسة ومراجعتها

درجات  (ليكرت)وقد أعطيت اإلجابات على مقياس  ،يةاللفظية إلى أخرى رقم الستجاباتتحويل او 
 معينة على النحو التالي:

 
  األولمجال الدراسة : 
 هذا المجال من ثالثة أجزاء هي: ن  و  ك  واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وت     

 
 تمكين الخريجين من حيث دور البرامج المقدمة في  ،واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

 ( فقرات. 9اقتصاديًا في المجتمع وتكون من )

 من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين  ،نيتقواقع برامج التعليم والتدريب المهني وال
 ( فقرة.11من ) ن  و  ك  ، وت  (االنخراط في المجتمع)اجتماعيًا 

 عزيز )العدالة االجتماعية( وتكافؤ    من حيث ت ،واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني
 ( فقرات.8من ) ن  و  ك  وت  الفرص بين أفراد المجتمع، 
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وكانت جميع هذه  ،جميعها من الفقرات المغلقة ،( فقرة28هذا المجال بأجزائه الثالثة من ) ن  و  ك  ت  حيث 
في  ْت ز  ك  ر  ول ت  أداة الدراسة في المجال األ وجبة، أما طريقة اإلجابة علىالفقرات ذات توجهات م

بدًا (، وقد تم معاملته كمقياس أمن سلم خماسي هو: )دائمًا ، غالبًا ، أحيانًا ، نادرًا ،  االختيار
درجات، نادرًا  3درجات، أحيانًا  4درجات، غالبًا  5الخماسي حيث أعطيت اإلجابة: )دائمًا  (ليكرت)

 ،وتقدماً  ،جة، كلما كان هناك واقعًا أكثر إيجابية(. وبالتالي كلما زادت الدر واحدة درجة، أبدًا درجتان
لدور برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة، والعكس صحيح  ،وتطوراً 

 المهني والتقني. التدريبوتراجعًا لدور برامج  يجابيةً إ أيضًا كلما قلت الدرجة، كلما كان هناك واقعًا أقل  
 
  اسة الثاني: مجال الدر 

 دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة:
 

حيث  ،( فقرات، وكانت جميع فقرات هذا المجال ذات توجهات موجبة8هذا المجال من ) ن  و  ك  وت  
نمط  من سلم خماسي على االختيارتركزت طريقة اإلجابة على أداة الدراسة في المجال الثاني في 

: )موافق بشدة، موافق،  محايد،  معارض،  معارض بشدة(، وقد أعطيت اإلجابات )موافق (ليكرت)
أي  ؛درجة( 1درجة،  معارض بشدة  2درجات، معارض  3، محايد درجات 4درجات، موافق  5بشدة 

تنمية كلما زادت الدرجة، كلما كان هناك دور أكبر للتعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث ال
قل للتعليم والتدريب أالمجتمعية المستدامة،  والعكس صحيح كلما قلت الدرجة،  كلما كان هناك دور 

تم تقسيم  ،جل تسهيل تفسير النتائجأومن المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة، 
 استناداً صغر أإلى وحدات بدًا( خماسي ومقياس ) دائمًا ، غالبًا ، أحيانًا، نادرًا ، أال (ليكرت)مقياس 

 التالي:وفق التقسيم  لإلجاباتإلى قيم المتوسطات الحسابية 
  2.49  .درجة قليلة = 
 ]2.50 – 3.49[   .درجة متوسطة = 
 ]3.50 – 5.00[  .درجة كبيرة = 

 

 والمتوســـطات ،والنســـب المئويـــة ،وقـــد تمـــت المعالجـــة اإلحصـــائية الالزمـــة للبيانـــات باســـتخراج األعـــداد
(، ومعامــل Cronbach Alphaكرونبــاخ ألفــا )المعياريــة،  ومعامــل الثبــات  واالنحرافــات ،الحســابية
( للفــروق،  واختبــار تحليــل التبــاين t.test(، واختبــار )Pearson Correlationبيرســون ) االرتبــاط

 ؛( للمقارنـات البعديـةTukeyتـوكي )(،  واختبـار One Way Analysis of Varianceاألحـادي )
 . SPSS االجتماعيةذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم و 
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتحليلها
 

 نتائج الدراسة 1.4
 

التي هدفت إلى التعرف على و  ،للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة عرضاً  يتناول هذا الفصل  
جين مـــن وجهـــة نظـــر الخـــري ،لتنميـــة المجتمعيـــة المســـتدامةدور التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي فـــي ا

 العاملة في جنوب الضفة الغربية )الخليل وبيت لحم(. "TVET"رابطة  في مؤسسات ،والمختصين

 
 :سؤال الدراسة األول 2.4

 
فــي جنــوب الضــفة الغربيــة مــن حيــث: دور  ،مــا هــو واقــع بــرامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي

 االجتماعيـةة في تمكين الخريجين اقتصاديًا واجتماعيًا في المجتمع، وتعزيز العدالـة البرامج المقدم
 وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع؟

 

والدرجـة  ،المعياريـة واالنحرافـات ،والمتوسـطات الحسـابية ،لإلجابة على هذا السؤال استخرجت األعـداد
 ، في جنوب الضفة الغربية من حيث؛ريب المهنيعليم والتدواقع برامج الت :الكلية لمجال الدراسة األول

، وتعزيـــز العدالـــة االجتماعيـــة تمكـــين الخـــريجين اقتصـــاديًا واجتماعيـــًا فـــي المجتمـــع)دور البـــرامج فـــي 
 (:14.4 ،13.4، 12.4كما توضح الجداول ) تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع(،و 
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لواقع برامج التعليم والتدريب  ،المعيارية فاتواالنحرا ،والمتوسطات الحسابية ،(: األعداد12.4جدول )
 :من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا في المجتمع ،المهني والتقني

 

 العدد الفقـــــرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج 1

 .لي المجتمع واحترام لذاتي إدارتي من ن  س  ح  
 كبيرة 1.1079 3.9043 115

2 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 .اآلخرين على وليس ذاتي على االعتماد في ساعدني
 كبيرة 1.1632 3.5652 115

 حريتـي مـن زاد والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج 3

 .(الخاص مشروعي أو الوظيفة (ينب عملي اختيار في
 متوسطة 1.2690 3.4000 115

4 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 المتغيــرة والعمـل الحيـاة ظـروف مـع أتـأقلم جعلنـي

 .باستمرار

 متوسطة 1.0993 3.3391 115

5 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 لـي مناسـبة عمـل فرصـة علـى الحصـول فـي عدنيسـا

 .ولتخصصي

 متوسطة 1.3964 2.8783 115

6 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 الحيـاة ومتطلبـات احتياجـاتي تلبيـة علـى قـدرتي مـن زاد

 .األساسية

 متوسطة 1.3237 2.8609 115

 به التحقت لذيا والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج 7

 .وألسرتي لي المعيشي المستوى  من ن  س  ح  
 قليلة 1.3655 2.4609 115

8 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 نشاءل إخال من رزقي بمصدر التحكم على قادراً  جعلني

 .دارتها  و  الخاص مشروعي

 قليلة 1.4542 2.2783 115

9 
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 حسـاب نشـاء)إ دخلـي مـن جـزء ادخـار علـى سـاعدني

 (.بي خاص مصرفي
 قليلة 1.3716 2.1478 115

 متوسطة 0.9487 2.9816 115 الدرجة الكلية 
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(: نالحــــظ أن هنــــاك دورًا متوســـــطًا ومحــــدودًا لبــــرامج التعلـــــيم 12.4بــــالنظر إلــــى معطيــــات الجـــــدول )
فـي جنـوب الضـفة الغربيـة، وهـذا يظهـر مـن  ،في تمكين الخريجين اقتصـادياً  ،التقنيوالتدريب المهني و 

خالل المتوسطات الحسابية للفقرات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلى إلى األدنى، بحيث كلما زاد 
حسـب وجهـة نظـر  ،أكبر للبرامج المقدمة في تمكين الخـريجين اً المتوسط الحسابي كلما كان هناك دور 

 مبحوثين.ال
 

وقــد كانــت درجــة الموافقــة علــى الــدور اإليجــابي لبــرامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي متوســطة فــي 
( فقـــرة هـــي 2(، والدرجـــة الكليـــة أيضـــًا،  بالمقابـــل كانـــت كبيـــرة فـــي )6-3هـــي الفقـــرات ) ،( فقـــرات4)

 (.9–7( فقرات هي الفقرات )3(،  في حين كانت الدرجة قليلة في )2-1الفقرات )
 

 الـذي والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم برنـامج(: أن فقـرة 12.4هـذا ويتبـين مـن خـالل نتـائج الجـدول )

ـح   بـه التحقـت جـاءت بالمرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي  ،يلـ المجتمـع واحتـرام ،لـذاتي إدارتـي مـن ن  س 
 ،بـه التحقـت الـذي والتقنـي نـيالمه والتـدريب التعلـيم برنامج :فقرة ،(، تبعها في المرتبة الثانية3.9043)

 (.3.5652بمتوسط حسابي ) ،اآلخرين على وليس ،ذاتي على االعتماد في ساعدني
 

 بين عملي اختيار في حريتي من زادبرنامج التعليم والتدريب المهني والتقني  :فقرةوتبعها ثالثًا، 
 والتدريب التعليم برنامج :فقرة، (، تالها رابعاً 3.400) بمتوسط حسابي الخاص مشروعي أو الوظيفة

بمتوسط ، باستمرار المتغيرة والعمل الحياة ظروف مع أتأقلم جعلني به التحقت الذي والتقني المهني
 الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج :(، وفي المرتبة الخامسة جاءت فقرة3.3391حسابي )

بمتوسط حسابي  ،ولتخصصي لي مناسبة عمل فرصة على الحصول في ساعدني به التحقت
 به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج :(، أما المرتبة السادسة فكانت لفقرة2.8783)

في و (، 2.8609بمتوسط حسابي )، األساسية الحياة ومتطلبات احتياجاتي تلبية على قدرتي من زاد
 المستوى  من ن  س  ح   به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج :جاءت فقرة ،المرتبة السابعة

 (.2.4609بمتوسط حسابي )  وألسرتي لي المعيشي
 

 قادراً  جعلني به التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج :جاءت فقرة ،وفي المرتبة الثامنة

(،  2.2783سط حسابي )بمتو  ،دارتها  و  الخاص مشروعي نشاءإ خالل من ،رزقي بمصدر التحكم على
برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الذي التحقت به  :تالها في المرتبة التاسعة واألخيرة فقرة

بمتوسط حسابي ، جزء من دخلي )إنشاء حساب مصرفي خاص بي( ادخارساعدني على 
(2.1478.) 
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مـن حيـث  ،فـي جنـوب الضـفة الغربيـة ،أما الدرجة الكلية لواقـع بـرامج التعلـيم والتـدريب المهنـي والتقنـي
حيـــث بلـــغ  ،فقـــد كانـــت متوســـطة ،فـــي المجتمـــع اقتصـــاديادور البـــرامج المقدمـــة فـــي تمكـــين الخـــريجين 

 (.2.9816المتوسط الحسابي )
 

 ،لبرامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي ،بيًا واضحاً إيجا إلى أن  هناك أثراً ويعزو الباحث هذه النتيجة 
ـــ علـــى  االعتماديـــةوزيـــادة  ،علـــى مســـتوى تطـــوير الـــذات ،ذاتي والشخصـــي للخـــريجينعلـــى الصـــعيد ال

ــيم  أن   الــنفس، والقــدرة علــى التخطــيط الجيــد، ومواجهــة ظــروف الحيــاة ومتغيراتهــا، إال   دور بــرامج التعل
 ،ال يـزال ضـعيفًا نوعـًا مـا (،االقتصـاديالتمكـين ) االقتصـاديعلـى الصـعيد  ،والتدريب المهنـي والتقنـي

بعـد التخـرج مـن بـرامج  اكتسـابها تـم ممـ واالسـتفادة، فيما يتعلق بتحقيق االسـتقاللية االقتصـادية صةً خا
والمالية المطلوبة،   ،من أجل الحصول على العوائد المادية واستغالله ،التعليم والتدريب المهني والتقني

 ،فـي تمكـين الخـريجين اقتصـادياً  دور برامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـيبأن  ومن هنا يمكن القول 
 كان متوسطًا حسب وجهة نظرهم.

 
لواقع برامج التعليم والتدريب  ،المعيارية واالنحرافات ،والمتوسطات الحسابية ،(: األعداد13.4جدول )

 :في المجتمع دمة في تمكين الخريجين اجتماعياً من حيث دور البرامج المق ،المهني والتقني
 

 العدد تالفقـــــرا الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 
 قـدرتي مـن يعـزز ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا

 .معهم والتعامل اآلخرين مع التواصل على
 كبيرة 0.9170 3.9652 115

2 
 بشأن توعيتي من زاد ومهارات معارف من اكتسبته ما

 .العمل أماكن في المهنية السالمة
 كبيرة 1.0236 3.9304 115

3 
 تـوعيتي مـن زاد ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا

 .المجتمع في وأهميتها المهنية بالثقافة
 كبيرة 0.8392 3.9217 115

4 
 التحقـت الـذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 الهامـة الحياتيـة المهـارات مـن جملـة أكسـبني بـه

 .لمستقبلي والتخطيط

 كبيرة 1.1434 3.8696 115
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 (:13.4يتبع لجدول )



 العدد الفقـــــرات الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

5 
من معارف ومهارات يعـزز مـن عالقـاتي  اكتسبتهما 

الشخصــية فــي المجتمــع ويوســعها ويزيــد مــن فرصــي 
 المتاحة في الحياة نتيجة ذلك.

 كبيرة 0.9871 3.7217 115

6 
رات زودنــي بمعلومــات مــن معــارف ومهــا اكتســبتهمــا 

حــــول أنظمــــة العمــــل وحقــــوق العــــاملين فــــي المهــــن 
 وواجبهم المجتمعي.

 كبيرة 0.9417 3.7217 115

7 
 انخراطـي مـن يزيـد ومهـارات معـارف مـن اكتسبته ما

 نشــاطاته فــي الفاعلــة والمشــاركة المجتمــع فــي
 .المختلفة

 كبيرة 0.9909 3.7043 115

8 
 التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 المجتمـع في منتجا   باعتباري  لنفسي أنظر جعلني به

 .فقط مستهلكاً  وليس

 كبيرة 1.1066 3.6000 115

9 
 انتمـــائيمـــن معـــارف ومهـــارات زاد مـــن  اكتســـبتهمـــا 

للمجتمــع عبــر مهنــة مفيــدة فيــه ومســؤوليتي كمــواطن 
 ."المواطنة الصالحة" صالح تجاهه

 كبيرة 0.9378 3.5652 115

10 
 تـوعيتي مـن يزيـد ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا

 االقتصـاديةة )المختلفـ ومشـكالته المجتمـع بقضـايا

 .)ةواالجتماعي والسياسة
 كبيرة 0.9585 3.5043 115

11 
 التحقت الذي والتقني المهني والتدريب التعليم برنامج

 المـوارد واسـتهالك اسـتخدام حسـن علـى سـاعدني بـه

 .المتاحة

 متوسطة 1.0950 3.4783 115

 كبيرة 0.6479 3.7257 115 الدرجة الكلية 

 
فيما يتعلق  ،هناك دورًا كبيرًا لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني (: أن  13.4تشير نتائج الجدول )

وهذا يظهر  (،في المجتمع االنخراط)في المجتمع  اجتماعياً دمة في تمكين الخريجين بدور البرامج المق
للفقرات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلى إلى األدنى، بحيث  ،المتوسطات الحسابية من خالل

في تمكين  ،أكبر لبرامج التعليم والتدريب المهني كلما كان هناك دور   ،كلما زاد المتوسط الحسابي
 حسب وجهة نظر المبحوثين. ،الخريجين اجتماعيًا في المجتمع
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في تمكين  ،ور اإليجابي لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقنيوقد كانت درجة الموافقة على الد
والدرجة الكلية أيضًا، بينما كانت  ،(10–1هي الفقرات من ) ،كبيرة في عشر فقرات اجتماعياالخريجين 

 (.11هي الفقرة ) ،متوسطة في فقرة واحدة فقط
 

 علـى قـدرتي مـن يعـزز ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا(: أن فقـرة 13.4هـذا وتشـير نتـائج الجـدول )

(، تبعهـا 3.9652حسـابي ) بمتوسـط   ،جـاءت فـي المرتبـة األولـى ،معهـم والتعامـل ،اآلخـرين مـع التواصل
 أماكن في المهنية السالمة بشأن توعيتي من زاد ومهارات معارف من اكتسبته ما :في المرتبة الثانية فقرة

 ومهارات معارف من اكتسبته ما :الثالثة جاءت فقرة ( ، وفي المرتبة3.9304حسابي ) بمتوسط    ،العمل

(،  تبعهـا فـي المرتبـة 3.9217حسـابي ) بمتوسـط   ،المجتمـع في وأهميتها ،المهنية بالثقافة توعيتي من زاد
أكســـبني جملـــة مـــن المهـــارات  ،بـــه التحقـــتبـــرامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي  :الرابعـــة فقـــرة

 :(، وفي المرتبة الخامسة جـاءت فقـرة3.8696حسابي ) بمتوسط   ،خطيط المستقبليوالت ،الحياتية الهامة
ويوسعها ويزيد من فرصي  ،من معارف ومهارات يعزز من عالقاتي الشخصية في المجتمع اكتسبتهما 

مـــا  :(، أمــا المرتبـــة السادســـة فكانــت لفقـــرة3.7217بمتوســط حســـابي ) ،المتاحــة فـــي الحيــاة نتيجـــة ذلـــك
 ،وحقـــوق العـــاملين فـــي المهـــن ،معـــارف ومهـــارات زودنـــي بمعلومـــات حـــول أنظمـــة العمـــلمـــن  اكتســـبته

 مــا :(،  فــي حــين جــاءت فــي المرتبــة الســابعة فقــرة3.7217حســابي ) بمتوســط   ،وواجــبهم المجتمعــي

 ،المختلفـة نشـاطاته فـي الفاعلـة والمشـاركة ،المجتمـع فـي انخراطـي مـن يزيد ومهارات معارف من اكتسبته
برنـامج التعلـيم والتـدريب المهنـي والتقنـي الـذي التحقـت  :(،  تبعهـا ثامنـًا فقـرة3.7043ابي )حس بمتوسط  

حســـــابي   بمتوســـــط   ،مســـــتهلكاولـــــيس فقـــــط  ،منتجـــــًا فـــــي المجتمـــــع باعتبـــــاري بـــــه جعلنـــــي أنظـــــر لنفســـــي 
 انتمـــائيمـــن معـــارف ومهـــارات زاد مـــن  اكتســـبتهمـــا  :(،  وفـــي المرتبـــة التاســـعة جـــاءت فقـــرة3.6000)

(، وفـي 3.5652حسـابي ) بمتوسـط   ،تجاهـه صـالح   ومسـؤوليتي كمـواطن   ،مع عبر مهنة مفيدة فيـهللمجت
 ،المجتمـع بقضـايا تـوعيتي مـن يزيـد ومهـارات معـارف مـن اكتسـبته مـا :المرتبـة العاشـرة جـاءت فقـرة

ة (، أمــا المرتبــ3.5043حســابي ) بمتوســط   ،واالجتماعيــة، والسياســة ،االقتصــادية ،المختلفــة ومشــكالته
سـاعدني  ،بـه التحقـتبرنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الـذي  :الحادية عشرة واألخيرة فكانت لفقرة

 (.3.4783حسابي ) بمتوسط   ،واستهالك الموارد المتاحة استخدام ن  سْ على ح  
 

دمة في المقفيما يتعلق بدور البرامج  ،أما الدرجة الكلية لواقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني
حيث بلغ المتوسط  ،فقد كانت كبيرة (،االنخراط في المجتمع)في المجتمع  تمكين الخريجين اجتماعياً 

 (.3.7257الحسابي )
، الذي يعزو الباحث هذه النتيجة إلى التطور الذي حدث على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

دخال تغييرات وتعديالت على  ،السلطة الوطنية خاصة بعد قدوم ،سنة األخيرة ةعشر  طرأ في الخمس وا 
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ودعم التعليم المهني  ،هذه البرامج ومناهجها، إضافة لدعم المؤسسات الدولية لبرامج تمكين الشباب
التي ترعى هذه الفكرة وتدعمها في  "TVET"مؤسسات رابطة  :مثل ،والتقني كسبيل لتحقيق ذلك

مهارات ومعارف الملتحقين بهذه البرامج، وزاد من معلوماتهم  إيجابًا على نعكسافلسطين والعالم، مما 
 ،أو االجتماعية ،االقتصادية سواءً  ،وقدراتهم ووعيهم بالقضايا المختلفة ،وثقافتهم ومشاركتهم المجتمعية

خريجي برامج التعليم والتدريب المهني والتقني   انخراطمما ساهم في تفعيل  ،أو حتى السياسية منها
 ،وتربية اجتماعيكون التعليم والتدريب أساسًا هو تمكين لفي المجتمع، وهذا نتيجة طبيعية  اجتماعياً 

 من أجل المواطنة الصالحة. ،من خالل إكساب الفرد المهارات والمعارف
 

لواقع برامج التعليم والتدريب  ،واالنحرافات المعيارية ،والمتوسطات الحسابية ،(: األعداد14.4جدول )
 :وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ،االجتماعيةمن حيث تعزيز العدالة  ،قنيالمهني والت

 

 العدد الفقـــــرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 
 فرصـة تعتبـر والتقنـي المهنـي والتـدريب, التعلـيم بـرامج

 في الحظ يحالفهم لم ومن المدارس من المتسربين أمام

 .كاديمياأل تعليمهم إكمال

  كبيرة 0.8981 4.0174 115

2 
 يساهم والتقني المهني والتدريب التعليم ببرامج االلتحاق

 .المجتمع في المتاحة وفرصه الفرد خيارات زيادة في
 كبيرة 0.8120 3.8435 115

3 
 محو في تساهم المدى قصير الطابع ذات البرامج

 .للجميع التعليم فرص وتعزيز األمية
 كبيرة 0.7891 3.7913 115

4 
 لألسـر تتـيح والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 .عمل على والحصول أبنائها تعليم فرصة الفقيرة
 كبيرة 1.0201 3.7304 115

5 
 األسـر تسـاعد والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 وعــدم االقتصـادي بــواقعهم النهـوض علــى الفقيـرة

 .عيةاالجتما المساعدات على االعتماد

 كبيرة 0.9053 3.6696 115

6 
 مـن ترسـخ والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 المـرأة أمـام العمـل فـرص فـتح فـي العدالـة اتجاهـات

 . العاملة القوى  في ومشاركتها

 كبيرة 0.9182 3.5739 115
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(:14.4يتبع لجدول )



 العدد الفقـــــرات الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

 الدرجة

ْت  والتقني المهني والتدريب التعليم برامج 7 م ج   في المرأة د 

 .فقط الذكور على حكراً  كانت أعمال
 متوسطة 1.0115 3.4696 115

8 
 فـي تسـاهم والتقنـي المهنـي والتـدريب التعلـيم بـرامج

 لـنفس والمـرأة الرجـل بـين األجـور فـي التميـز محاربـة

 .العمل أو الوظيفة

 متوسطة 1.0889 3.1565 115

 كبيرة 0.4983 3.6565 115 الدرجة الكلية 

 
لبرامج التعليم والتدريب  ،يجابيااو هناك دورًا كبيرًا  (: من خالل معطياته أن  14.4يوضح الجدول )
وهذا يظهر  ،وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ،فيما يتعلق بتعزيز العدالة االجتماعية ،المهني والتقني
توسطات الحسابية للفقرات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلى إلى األدنى، بحيث كلما من خالل الم

في تعزيز  ،أكبر لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني كلما كان هناك دور   ،زاد المتوسط الحسابي
 حسب وجهة نظر المبحوثين. ،فراد المجتمعأوتكافؤ الفرص بين  ،االجتماعيةالعدالة 

 
في تفعيل      ،يجابي لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقنيكانت درجة الموافقة على الدور اإلوقد  

    هي الفقرات من ،( فقرات6كبيرة في )  ،والتعلم المجتمعي ،المشاركة المجتمعية على مستوى الفرد
 (.8-7(  والدرجة الكلية، بينما كانت متوسطة في فقرتين هي الفقرات )6–1)
 
 المتسربين أمام فرصة تعتبر والتقني المهني التعليم برامج :فقرة (: أن  14.4وتشير نتائج الجدول ) هذا

 بمتوسط   ،األولىجاءت بالمرتبة  ،األكاديمي تعليمهم إكمال في الحظ يحالفهم لم ومن ،المدارس من
 والتقني المهني التدريبو  التعليم ببرامج االلتحاق :(، تبعها في المرتبة الثانية فقرة4.0174حسابي )

(،  تالها في 3.8435حسابي ) بمتوسط   ،المجتمع في المتاحة وفرصه ،الفرد خيارات زيادة في يساهم
 التعليم فرص وتعزيز، األمية محو في تساهم ،المدى قصير  الطابع ذات البرامج :المرتبة الثالثة فقرة

 المهني والتدريب التعليم برامج :ة فكانت لفقرة(، أما المرتبة الرابع3.7913حسابي ) بمتوسط  ، للجميع

 أما(، 3.7304حسابي ) بمتوسط  ، عمل على والحصول ،أبنائها تعليم فرصة الفقيرة لألسر تتيح ،والتقني
 بواقعهم النهوض على ،الفقيرة األسر تساعد والتقني المهني والتدريب التعليم برامج :خامسًا فجاءت فقرة

 (.3.6696حسابي ) بمتوسط   ،االجتماعية المساعدات على ماداالعت وعدم، االقتصادي
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 اتجاهات من ترسخ، والتقني المهني والتدريب التعليم برامج :هذا وجاءت في المرتبة السادسة فقرة

(، 3.5739حسابي ) بمتوسط   ،العاملة القوى  في ومشاركتها ،المرأة أمام العمل فرص فتح في ،العدالة
ْت  والتقني المهني والتدريب التعليم رامجب :تبعها سابعًا فقرة م ج   الذكور على حكراً  كانت أعمال   في المرأة د 

 والتدريب التعليم برامج :(، أما المرتبة الثامنة واألخيرة فكانت لفقرة3.4696حسابي ) بمتوسط   ،فقط

 بمتوسط    العمل أو ةالوظيف لنفس والمرأة الرجل بين األجور في التميز محاربة في تساهم والتقني المهني
 (.3.1565حسابي )

 
 ،فيما يتعلق بتعزيز العدالة االجتماعية ،أما الدرجة الكلية لواقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

 (.3.6565كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع
 

في تحقيق مبدأ  ،عتبه برامج التعليم والتدريب المهني والتقنييعزو الباحث هذه النتيجة إلى الدور الذي ل
بإتاحة الفرصة للذين لم يكملوا ، على المستوى التعليمي سواءً  ،تكافؤ الفرص على عدة مستويات

ذوي الدخل المحدود  وخصوصًا ألن   ،في هذه البرامج المهنية والتعليمية باالنخراطتعليمهم األكاديمي 
وتتم خالل فترة قصيرة نوعًا  ،االقتصاديةومجدية من الناحية  ،من الناحية التعليمية لفة  تك يعتبروها أقل  

بتحسين أوضاعها  ،ما، أو على المستويات االقتصادية بتوفر الفرصة السريعة والمجدية لألسر الفقيرة
سريعًا، العمل  في سوق  وانخراطهم ،من خالل إلحاق أبنائها في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

فال زالت تعاني من فجوة  ،في مجاالت العمل واألجور ،أما على صعيد المساواة بين الذكور واإلناث
ويعود ذلك إلى ثقافة المجتمع  ،الدراسة نتائجكما أظهرت  ،أقل والتي كانت بدرجة   ،اإلناث استغالل
 رية التقليدية في مختلف المجاالت.الذكو  االتجاهات س  ر   ك  والتي ت   ،وتقاليده ،وعاداته ،السائدة

 
 :سؤال الدراسة الثاني 3.4
  

 ما هو دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة؟
 

والدرجة  ،واالنحرافات المعيارية ،والمتوسطات الحسابية ،ستخرجت األعدادالإلجابة على هذا السؤال 
دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية ) الثاني:، لمجال الدراسة الكلية

 (:15.4كما يوضح الجدول ) (،المستدامة
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 لدور التعليم والتدريب المهني  ،المعيارية واالنحرافات ،والمتوسطات الحسابية ،األعداد (:15.4جدول )
 في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة: ،والتقني

  

 العدد الفقـــــرات رتبةال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 
 زيـادة فـي يسـاهمون  والتقنـي المهنـي التـدريب خريجـو

 .االقتصادي النمو زيادة وبالتالي المجتمع في نتاجيةاإل
 كبيرة 0.8718 3.7652 115

2 

 معرفيـة قـدرات مسـتوى  مـن المهنـي التـدريب بـرامج ترفـع

 فــي يجــابياإل التــأثير مــن تمكــنهم توآليــا لخريجيهــا
 والثقـافي االجتمـاعي التمكـينعملهـم ) أمـاكنو  مجـتمعهم 

 (.والمعارف المهارات من بمزيد  

 كبيرة80120. 3.7565 115

3 
انخراط خريجي التدريب المهني والتقني فـي العمـل يسـاهم 
بشــــكل أو بــــآخر فــــي الحــــد مــــن نســــبة البطالــــة وتــــوطين 

 ا محليًا.العمالة واالستفادة منه

 كبيرة 0.8246 3.7130 115

4 
 والتقنـي المهنـي التدريب برامج  خريجي من الكثير يصبح

 تأسيسـهم خـالل مـن اقتصـادياً  فـاعلين سـنوات عـدة خـالل

 .مستدام عمل وتوفير بهم خاصة لمشاريع

 كبيرة74570. 3.6087 115

5 
 عاليـة مهـارات يكتسـبون  والتقنـي المهنـي التـدريب خريجـو

 .عمل على للحصول المنافسة من تمكنهم
 متوسطة  1.0276 3.4435 115

6 
 اسـتطاعوا والتقنـي المهنـي التـدريب خريجـي مـن الكثيـر

 بعـد لعملهـم كنتيجـة الفقـر حالـة مـن بأسـرهم النهـوض

 .التخرج

 متوسطة 1.0263 3.3478 115

7 
 المهني التدريب برامج خريجو عليها يحصل التي الشهادة

 .مناسبة عمل فرصة على الحصول في تساعدهم والتقني
 متوسطة 1.0246 3.2522 115

8 
 التـدريب بـرامج خريجـي مـن العمـل سـوق  فـي العـاملون 

 .جيد دخل على الحصول من يتمكنون  والتقني المهني
 متوسطة 3.01051.0253 115

 متوسطة 0.6361 3.4871 115 الدرجة الكلية 

 
 
 

 ،هناك دورًا متوسطًا للتعليم والتدريب المهني والتقني أن   ظ  (:  نالح15.4بالنظر إلى معطيات الجدول )
المرتبة  ،وهذا يظهر من خالل المتوسطات الحسابية للفقرات ،في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة
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 كلما كان هناك دور   ،من المتوسط الحسابي األعلى إلى األدنى ، بحيث كلما زاد المتوسط الحسابي
حسب وجهة نظر  ،لتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامةأكبر للتعليم وا

 حيث كان الدور في التنمية محدود. ،( في دراسته2011المبحوثين هذا ما أبرزه أيضًا )العجوري،
 

 ،( فقرات4وقد كانت درجة الموافقة على الدور اإليجابي للتعليم والتدريب المهني والتقني كبيرة في )
(، وفي الدرجة 8-5هي الفقرات ) ،( فقرات أيضاً 4(، بالمقابل كانت متوسطة في )4-1ي الفقرات )ه

 الكلية كانت الدرجة متوسطة.
 
 في نتاجيةاإل زيادة في يساهمون  ،والتقني المهني التدريب خريجو :فقرة (: أن  15.4نتائج الجدول )ن  ي   ب  وت  

(، وفي المرتبة الثانية جاءت 3.7652حسابي ) بمتوسط   ،ياالقتصاد النمو زيادة وبالتالي ،المجتمع
 يجابياإل التأثير من تمكنهم وآليات، لخريجيها معرفية قدرات مستوى  من المهني التدريب برامج ترفع :فقرة

حسابي  (، بمتوسط  والمعارف المهارات من بمزيد والثقافي االجتماعي التمكين) عملهم أماكن في
 يساهم ،العمل في والتقني المهني التدريب خريجي انخراط :الثالثة جاءت فقرة ( وفي المرتبة3.7565)

 (.3.7130حسابي ) بمتوسط  ، البطالة نسبة من الحد في بآخر وأ بشكل  
 سنوات عدة خالل ،والتقني المهني التدريب برامج  خريجي من الكثير يصبح :في حين جاءت فقرة

 ،في المرتبة الرابعة مستدام   عمل   وتوفير ،بهم خاصة اريعلمش تأسيسهم خالل من قتصادياً ا فاعلين
 والتقني المهني التدريب خريجو :(، وفي المرتبة الخامسة جاءت فقرة3.6087حسابي ) بمتوسط  

(، أما 3.4435حسابي ) بمتوسط   ،عمل على للحصول المنافسة من تمكنهم ،عالية مهارات   يكتسبون 
 من بأسرهم النهوض استطاعوا ،والتقني المهني التدريب خريجي من كثيرال :المرتبة السادسة فكانت لفقرة

 :تبعها في المرتبة السابعة فقرة ،(3.3478بمتوسط حسابي )، التخرج بعد لعملهم كنتيجة   ،الفقر حالة
 فرصة   على الحصول في تساعدهم ،والتقني المهني التدريب برامج خريجو عليها يحصل التي الشهادة

 سوق  في العاملون  :(، أما المرتبة الثامنة واألخيرة فكانت لفقرة3.2522حسابي ) بمتوسط   ،مناسبة عمل  

 بمتوسط    ،جيد دخل   على الحصول من يتمكنون  ،والتقني المهني التدريب برامج خريجي من العمل
 (.3.4871حسابي )

 
داث التنمية والتقني في إحدور التعليم والتدريب المهني : )أما الدرجة الكلية لمجال الدراسة الثاني

 (.3.4871حيث بلغ المتوسط الحسابي ) ،فكانت متوسطة المجتمعية المستدامة(،
 

جميع المبحوثين والذين تخرجوا من برامج التعليم والتدريب المهني  من المالحظ من هذه النتيجة أن  
ما  قادرون على استغاللو  ،معتهم قادرون على أن يكونوا فاعلين اقتصاديًا في المجيرون أن   ،والتقني
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نظام التعليم والتدريب  لتطوير وتنمية ذاتهم والتأثير تلقائيًا بمجتمعهم، وأن   ،ومهران ف  من معار  اكتسبوه
يواجهون فهم وتم تطويره جيدًا، ولكن في المقابل  أستغل   نْ عالجًا لمشكلة البطالة إ  يشكل المهني 

نشاء المشروع المرغوب، إضافةً  ،الوظيفة المطلوبة لكسب ،بصعوبات المنافسة في سوق العمل  وا 
، مييهذا النظام التعل اختارواالتي يرغب بها معظم من  االحتياجاتوالذي ال يلبي  ،الدخل لمعضلة  

حول  ،من نتائج حول إجابات المبحوثين ،تالي هذا يعزز ما تم سرده سابقاً المساعدة أسرهم،  وبل
 حول ،المهارات موجودة أن  في  ،ويعزز رأيهم أيضاً  ، زال ضعيفاً " والذي الاالقتصادي"التمكين 
تالي كانت الوب ،المطلوب واالقتصادي ،المادي باالستغاللولكن ال يتم بلورتها  "االجتماعي"التمكين 

في جنوب الضفة  ،نظرتهم الكلية لدور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة
( في دراسته حول بند واقع ودور 2011وهذا ما أبرزه )العجوري، ،ال زال متوسطًا وضعيفاً  ،بيةالغر 

 برامج التعليم المهني في التنمية في منطقة بيت لحم.
 

 ،يجيبان عن سؤال الدراسة الرئيس نواللذا ،الرئيسيين(: الدرجة الكلية لمجالي الدراسة 16.4جدول )
 :في التنمية المجتمعية المستدامة ،دريب المهني والتقنيوهدفها حول دور التعليم والت

 
 الدرجة الكلية 

 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 متوسطة 3.47560.5599 115 ( فقرة36مجال الدراسة األول والثاني )

 
كانت  36ي بعدد فقراته ن الدرجة الكلية لمجالي الدراسة األول والثانأنتائج الجدول السابق  ن  ي   ب  ت  

 .(3.4756) لها حيث بلغ المتوسط الحسابي ،متوسطة
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 :سؤال الدراسة الثالث 4.4
  

مـن  ،ما أهم المقترحات والتصورات لتنمية وتفعيل دور التعليم والتدريب المهني والتقني في المجتمع
 وجهة نظر الخريجين؟

 
قترحات وتصورات تنمية وتفعيل دور برامج التعليم لم ،والنسب المئوية ،(: األعداد17.4جدول )

 :من وجهة نظر الخريجين ،والتدريب المهني والتقني في المجتمع

 
 النسبة  العدد  اإلجـابات الرقم

تــوفير فــرص عمــل فــي القطــاع الحكــومي والخــاص لخريجــي بــرامج التــدريب والتعلــيم  1
 المهني والتقني.

16
 

%28.07 

والتعليم المهني والتقني من خالل زيادة الميزانيات المخصصة  دعم  برامج التدريب 2
 لها.

712.28%

3 
توفير القروض الميسرة للخرجين الراغبين فـي إنشـاء مشـروعهم الخـاص بالتعـاون مـع 

 مؤسسة التدريب والتعليم المهني بالتنسيق المشترك. 
712.28% 

لتحـاق ببـرامج التـدريب مـع حـول االلبية فـي المجتالعمل على تغيير الفكرة والنظرة السـ 4
 والتعليم المهني والتقني وزيادة التوعية والتعريف حول هذه البرامج.

610.53% 

العمــل علــى تطــوير بــرامج التــدريب مــن الناحيــة العمليــة والنظريــة والرقابــة الصــارمة  5
 وخاصة في التدريب العملي الخارجي.

5%8.77 

 تدريس في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني.كفاء ومهنيين للأتوفير أستاذة  6
47.02% 

7 
ــيم المهنــي والتقنــي حســب  العمــل علــى زيــادة التخصصــات فــي بــرامج التــدريب والتعل

 طلبات السوق الفعلية.مت
47.02% 

تاحة الفرصة أمام الملتحقين ببرامج التدريب والتعليم المهني والتقني إلكمال دراستهم إ 8
 األكاديمية.

4%7.02 

 كثر فائدة.أزيادة الفترة الزمنية لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني حتى تكون  9
4%7.02 

 %100 57 المجموع 
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 إلىوصلت  وبنسبة   ،غالبية اإلجابات على هذا السؤال أن  إلى (: 17.4شير نتائج الجدول )ت  
لخريجي برامج  ،في القطاع الحكومي والخاص مل  ع فرص   ه يجب توفير  أن  على  ْت ز  ك  ر  ت   ،28.07%

من خالل  ،التدريب والتعليم المهني والتقني، تالها موضوع دعم برامج التدريب والتعليم المهني والتقني
ة للخرجين ر  س  ي  قروض الم  توفير الو ، %12.28 إلىوصلت  بنسبة   ،زيادة الميزانيات المخصصة لها
بالتنسيق و  ،بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتعليم المهني ،خاصالراغبين في إنشاء مشروعهم ال
وهذا ما أوردته جميع  ،لهم ه  ج  و   مفتوح   ها بسؤال  ليوالتي أجابوا ع ،المشترك وغيرها من المقترحات

 (.1999( و)هماش،2009/2005(، )ماس،2011)العجوري، :مثل ،الدراسات السابقة
 

 : سؤال الدراسة الرابع 5.4
 

التنميـة المجتمعيـة  المبحـوثين نحـو دور التعلـيم والتـدريب المهنـي والتقنـي فـي اتجاهـاتف هل تختلـ
هـــا المبحـــوث، فيالجـــنس، مكـــان الســـكن، المؤسســـة التـــي تخـــرج ) :متغيـــرات بـــاختالف ،المســـتدامة
التخـرج، سـنة التخـرج، العمـل، العمـل فـي مجـال التخصـص، مسـتوى الـدخل  دالتقدير عن ،التخصص
 ؟(الشهري 

 
 ابة على هذا السؤال تم اختبار الفرضيات الرئيسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة المستقلة وهي: لإلج

 
 :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.5.4

 
، بين المتوسطات الحسابية  (α ≤ 0.05) الداللة مستوى جد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو 

 ،دريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامةحول دور التعليم والت ،المبحوثين الستجابات
 زى لمتغير الجنس.ع  ت  
 

المبحوثين حول دور التعليم  الستجابات( t.testتم استخدام اختبار )وللتحقق من صحة الفرضية، 
كما يوضح الجدول  ،زى لمتغير الجنسعْ ت   ،والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

(18.4:) 
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 المبحوثين حول  الستجابات ،للفروق بين المتوسطات الحسابية  (t.test(: نتائج اختبار )18.4جدول )
زى عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة التعليم

 : لمتغير الجنس

 

المتوسط  العدد الجنس مجاالت الدراسة
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة  
T 

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــع 
ــــــــــــرامج  ب
الــــــــــــتعلم 
والتــــدريب 
المهنــــــــي 
 والتقني.

دور البـــــــــــــــــــــــرامج 
المقدمــة فــي تمكــين 

قتصــاديًا االخــريجين 
 .في المجتمع

723.16050.9536 ذكر

1132.6860.008*

432.68220.8713 أنثى

دور البـــــــــــــــــــــــرامج 
 المقدمــة فــي تمكــين

 اجتماعيــاالخــريجين 
 في المجتمع.

723.75380.6722 ذكر

113 0.6150.550

 433.67860.6099 أنثى

ــــــــــة  ــــــــــز العدال تعزي
االجتماعيـــة وتكـــافؤ 
الفـــرص بــــين أفــــراد 

 المجتمع. 

723.63370.5321 ذكر

113 0.6340.527

 433.69480.4392 أنثى

ــــي  ــــدريب المهن ــــيم والت دور التعل
ـــــة والتقنـــــ ـــــي إحـــــداث التنمي ي ف

 المجتمعية المستدامة.

3.50520.6934 72 ذكر

113 0.0280.978  3.50870.5665 43 أنثى

 48250. 4.2000 43 أنثى

 الدرجة الكلية 
3.52350.5915 72 ذكر

113 1.1900.237

 3.39530.4991 43 أنثى
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( α≤0.05) روق ذات داللة إحصائية عند المستوى (:  إلى عدم وجود ف18.4تشير نتائج الجدول )
في  ،جابات المبحوثين حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامةبين إ

 ،وهذا يظهر من خالل مستوى الداللة للدرجة الكلية ،زى لمتغير الجنسعْ ت   ،جنوب الضفة الغربية
 وبالتالي الفرضية قبلت.

 
حول دور التعليم  ًا،أو إناث اً ذكور كانوا  سواءً  ،ختلف وجهة نظر المبحوثين باختالف جنسهمفلم ت

وهذا  ،في جنوب الضفة الغربية ،والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة
( فيما 18.4في الجدول ) ،الطفيفة ما بين المتوسطات الحسابية االختالفاتمن خالل  ،يظهر واضحاً 

 يتعلق بمجاالت الدراسة:
 من حيث دور البرامج  ،مجال الدراسة األول: واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

وتكافؤ  ،االجتماعيةالمقدمة في تمكين الخريجين اجتماعيًا في المجتمع، وتعزيز العدالة 
 الفرص بين أفراد المجتمع.

 لتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية مجال الدراسة الثاني: دور التعليم وا
 المستدامة.

 
كانوا طلبة في  اً أو إناث اً ذكور  سواءً  ،المبحوثين الذين شملتهم الدراسة أن  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 

ها حيث مروا بنفس التجارب والخبرات فيوقد تخرجوا  ،مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني
 ،كبير إلى حد   ،متشابهة ومعارف   ،ومهارات   ،خبرات   واكتسبوا ،تدريس وأسلوب   من مناهج   ،يميةالتعل

في التنمية  ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني نحو ،وبالتالي من الطبيعي أن تتشابه وجهة نظرهم
 ( في دراسته. 2011هذا ما توصل إليه أيضًا )العجوري،و  ،المجتمعية المستدامة

 
 أن   د  ج  فقد و   ،الخريجين اقتصاديًا في المجتمع في تمكين: دور البرامج المقدمة أما فيما يتعلق بقسم

حول واقع برامج  ،جابات المبحوثين( بين إα≤0.05)ك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى هنا
في  اقتصادياً يجين من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخر  ،التعليم والتدريب المهني والتقني

في هذا القسم من  0.05مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  تعزى لمتغير الجنس، حيث أن   ،المجتمع
وجهة نظر  اختلفتحيث  ،ويوجد فروقات عند هذا المستوى  ،مجال الدراسة األول، وهي دالة إحصائياً 

في المجتمع، وهذا يظهر واضحًا  اقتصادياً دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين حول المبحوثين 
حيث كانت الفروق لصالح  ،في هذا القسم ،ما بين المتوسطات الحسابية االختالفاتمن خالل 

 (.18.4الجدول ) ن  ي   ب  كما ي   ،والذين كانت لديهم المتوسطات الحسابية أعلى ،المبحوثين الذكور
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فقراته عن التمكين  تحدثت ،لدراسة األولهذا القسم من مجال ا أن  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 
نشاء مشاريع خاصة ،االقتصادية واالستقاللية ،االقتصادي بين العمل في  االختيارة في والحري   ،وا 
بين الذكور واإلناث  جدل   موضوع   ،المواضيع هي بطبيعة الحال أو المشروع الخاص، وهذهالوظيفة 

 اختالفهذا السبب في  معينة، حيث يعتقد الباحث أن   واجتماعيةتقليدية  العتبارات ،في المجتمع
في تمكين الخريجين  ،نحو دور برامج التعليم والتدريب المهني ،المبحوثين الذكور واإلناث في توجهاتهم

 .االقتصاديوهذه النتيجة تعزز الدور المتوسط للبرامج في التمكين  ،اقتصاديًا في المجتمع
 

 :فرضية الثانيةالنتائج المتعلقة بال 2.5.4
 

(،  بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
 ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامةحول  ،المبحوثين الستجابات

 زى لمتغير مكان السكن.ع  ت  

 
المبحوثين حول  الستجابات، (One Way Anovaاختبار )تم استخدام  ،للتحقق من صحة الفرضيةو 

كما يوضح  ،زى لمتغير مكان السكنعْ ت   ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية
 (:19.4الجدول )

 

، (One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(1.19.4جدول )
في  ،المستدامة حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية ،ينالمبحوث الستجابات

 : زى لمتغير مكان السكنعْ ت   ،جنوب الضفة الغربية
 

مجموع  مصدر التباين مجاالت الدراسة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

واقــــــــــــــــــع 
بــــــــــــــرامج 
التعلــــــــــــيم 
ــــــدري ب والت

ــــــــــي  المهن
 والتقني.

دور البــــــــــــــــــــرامج 
المقدمة في تمكـين 
الخريجين اقتصاديًا  

 في المجتمع.

0.78220.391 بين المجموعات

0.430



0.652



 101.8341120.909 داخل المجموعات

----102.616114 المجموع
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 (:1.19.4يتبع لجدول )

 

 مصدر التباين مجاالت الدراسة
مجموع 
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

واقــــــــــــــــــع 
بــــــــــــــرامج 
التعلــــــــــــيم 
ــــــدريب  والت
ــــــــــي  المهن
 والتقني.

دور البــــــــــــــــــــرامج 
المقدمة في تمكـين 
الخـــــــــــــــــــــــــــريجين 
اجتماعيـــــــــًا فـــــــــي 

 المجتمع. 

0.93820.469 بين المجموعات

1.119



0.330



46.9301120.419 داخل المجموعات

----47.867114 المجموع

تعزيـــــــــز العدالـــــــــة 
االجتماعيــة وتكــافؤ 
ـــرد  ـــين اف الفـــرص ب

 المجتمع.

0.26220.131 بين المجموعات

0.523



0.594


250. 112 28.046 داخل المجموعات 0 

 ----- 114 28.308 المجموع

ــــي  ــــدريب المهن ــــيم والت دور التعل
ـــــة  ـــــي إحـــــداث التنمي ـــــي ف والتقن

 امة.المجتمعية المستد

0.76420.382 بين المجموعات

0.914



0.404

 0.418 112 46.856 داخل المجموعات

 ----- 114 47.620 المجموع

 الدرجة الكلية 
0.60020.300 بين المجموعات

0.956



0.387


0.314 112 35.147 داخل المجموعات

 ----- 114 35.747 المجموع
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حول  ،المبحوثين الستجابات المعيارية واالنحرافاتوالمتوسطات الحسابية،  ،عداد: األ(2.19.4جدول )
زى عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

 :لمتغير مكان السكن
 

المتوسط  العدد مكان السكن  مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 ري المعيا

ــرامج  ــع ب واق
التعلـــــــــــــــيم 
والتــــــــــدريب 
المهنــــــــــــــي 

 .والتقني

ــــــين  ــــــي تمك ــــــرامج المقدمــــــة ف دور الب
 الخريجين اقتصاديًا في المجتمع. 

703.04760.9372 مدينة 

292.88510.9116 قرية 

162.86811.0941 مخيم 

1152.98160.9487 المجموع

ــــــين  ــــــي تمك ــــــرامج المقدمــــــة ف دور الب
 تماعيًا في المجتمع.الخريجين اج

703.79220.6449 مدينة 

293.66460.7405 قرية 

163.54550.4378 مخيم 

 1153.72570.6479 المجموع

تعزيـــــز العدالـــــة االجتماعيـــــة وتكـــــافؤ 
 .الفرص بين افرد المجتمع

703.68040.5415 مدينة 

293.66380.3940 قرية 

163.53910.4802 مخيم 

 1153.65650.4983 المجموع

حـــداث إدور التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي فـــي 
 التنمية المجتمعية المستدامة.

703.54460.6215 مدينة 

293.52590.6609 قرية 

163.30470.7288 مخيم 

 1153.50650.6463 المجموع

 الدرجة الكلية

703.52620.5433 مدينة 

293.43870.5701 قرية 

163.32120.6150 مخيم 

 1153.47560.5599 المجموع

 
 ،إحصائية ذات داللة   فروق   عدم وجود   الحظ  (: ن  2.19.4( و)1.19.4بالنظر إلى معطيات الجداول )

حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في  ،المبحوثين جاباتإبين  (α≤0.05)عند المستوى 
وهذا يظهر من  ،زى لمتغير مكان السكنعْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،المجتمعية المستدامةالتنمية 

 وبالتالي الفرضية قبلت. ،خالل مستوى الداللة للدرجة الكلية
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أو  ،أو القرى  ،من سكان المدن سواءً  ،فلم تختلف وجهة نظر المبحوثين باختالف مكان سكنهم
في جنوب  ،المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة المخيمات حول دور التعليم والتدريب

الطفيفة بين  االختالفاتالضفة الغربية في المجاالت السابقة، وهذا يظهر واضحًا من خالل 
 .1/2(/19.4المتوسطات الحسابية في الجدول )

 
 ،ن في مناطق مختلفةبالرغم من كونهم يسكنو  ،الخريجين المبحوثين أن  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 

أنهم يتشابهون في حصولهم على تعليم وتدريب مهني وتقني موحد،  مدن وقرى ومخيمات، إال  في 
ال يعود له  ،التوزيع الجغرافي للمبحوثين وبالتالي فإن  ، لمهارات ومعارف وقدرات متشابهة همواكتساب

نحو دور التعليم والتدريب المهني  ،تتشابه وجهات نظر المبحوثين من المنطقي أنْ  لذلك كبير؛ أثر  
 في أماكن سكناهم. االختالفمن  بالرغم ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،والتقني

 
 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.5.4

 
( بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05)الداللة  مستوى عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامةحول  ،المبحوثين الستجابات
 ها.لمتغير المؤسسة التي تخرجوا في زى ع  ت  
 

حول  ،المبحوثين الستجابات( One Way Anovaتم استخدام اختبار ) ،للتحقق من صحة الفرضيةو 
زى لمتغير المؤسسة التي عْ ت   ،مستدامةدور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية ال

 (:20.4كما يوضح الجدول ) ،هافيتخرجوا 
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، (One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(1.20.4جدول )
، في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،المبحوثين الستجابات
 :زى لمتغير المؤسسة التي تخرجوا فيهاعْ ت   ،ب الضفة الغربيةفي جنو 

 

 مصدر التباين مجاالت الدراسة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

واقع برامج 
ــــــــــــيم  التعل
والتــــــدريب 
ــــــــــي  المهن

 والتقني

دور البـــــــرامج فـــــــي 
تمكــــــين الخــــــريجين 
اقتصــــــــــــاديًا فــــــــــــي 

 المجتمع.

9.99924.999 بين المجموعات

6.046



0.003*



داخل 
 المجموعات

92.6171120.827 

-----102.616114 المجموع

دور البرامج المقدمة 
في تمكين الخـريجين 

فــــــــــــي  اجتماعيــــــــــــا
 المجتمع.

1.29620.648 بين المجموعات

1.558



0.215



داخل 
 المجموعات

46.5721120.416

----47.867114 المجموع

ـــــــــــة  ـــــــــــز العدال تعزي
االجتماعيــــة وتكــــافؤ 
الفـــــرص بـــــين افـــــرد 

 المجتمع.

1.02920.514 بين المجموعات

2.112



0.126



داخل 
 المجموعات

27.279 112 0.244 

 ----- 114 28.308 المجموع

دور التعلــــــيم والتــــــدريب المهنــــــي 
ــــــي فــــــي  التنميــــــة  إحــــــداثوالتقن

 .المستدامة المجتمعية

9.01524.507 بين المجموعات

13.076



0.000*

 
داخل 

 المجموعات
38.606 112 0.345 

 ---- 114 47.620 المجموع

 الدرجة الكلية 

3.92221.961 بين المجموعات

6.901



0.001*



داخل 
 المجموعات

31.825 112 0.284 

 ----- 114 35.747 المجموع
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 ،المبحوثين الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسابية، والمتوسطات ال ،: األعداد(2.20.4جدول )
 ،في جنوب الضفة الغربية ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 : زى لمتغير المؤسسة التي تخرجوا منهاعْ ت  
 

المتوسط  العدد ا  هفيالمؤسسة التي تخرجت  مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

واقع برامج 
التعليم 
والتدريب 
المهني 
 والتقني.

ــــــي تمكــــــين  ــــــرامج ف دور الب
الخــــــريجين اقتصــــــاديًا فــــــي 

 المجتمع. 

533.27880.9205 البوليتكنك  –التعليم المستمر 

212.93120.9612 قومي طاليثاكلية مجتمع 

412.62330.8670 ن والثقافةكلية دار الكلمة للفنو 

1152.98160.9487 المجموع 

دور البــــرامج المقدمـــــة فـــــي 
تمكـــين الخـــريجين اجتماعيـــًا 

 في المجتمع.

533.84050.6606 البوليتكنك  –التعليم المستمر 

213.62340.4787 قومي طاليثاكلية مجتمع 

413.62970.6945 كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 1153.72570.6479 المجموع 

ــــة  ــــة االجتماعي ــــز العدال تعزي
وتكــــافؤ الفــــرص بــــين افــــرد 

 .المجتمع

533.73580.4623 البوليتكنك  –التعليم المستمر 

213.70240.4848 قومي طاليثاكلية مجتمع 

413.53050.5353 كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 1153.65650.4983 المجموع 

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي 
 .حداث التنمية المجتمعية المستدامةإ

533.75940.4512 البوليتكنك  –التعليم المستمر 

213.58330.6102 قومي طاليثاكلية مجتمع 

 
413.14020.7170 كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 1153.50650.6463 المجموع 

 لدرجة الكليةا

533.65880.5198 البوليتكنك  –التعليم المستمر 

213.45900.4850 قومي طاليثاكلية مجتمع 

413.24730.5715 كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 1153.47560.5599 المجموع 

 
(، بين α≤0.05) (: إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 1.20.4تشير نتائج الجدول )

في  ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة ،جابات المبحوثينإ
وهذا يظهر من خالل مستوى الداللة  ،هافيزى لمتغير المؤسسة التي تخرجوا عْ ت   ،جنوب الضفة الغربية

 وبالتالي الفرضية رفضت. ،للدرجة الكلية اإلحصائية
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في التنمية المجتمعية  ،التعليم والتدريب المهني والتقني دورنحو  ،لفت وجهة نظر المبحوثينختاحيث 
 ختالفات بين المتوسطات الحسابية.وهذا يظهر واضحًا من خالل اال ،المستدامة

 
(، بين α≤0.05)(: إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.20.4تشير نتائج الجدول )و 
في  ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،بحوثينجابات المإ

 من:  ها في كل  فيزى لمتغير المؤسسة التي تخرجوا عْ ت   ،جنوب الضفة الغربية
 

 من حيث دور البرامج  ،مجال الدراسة األول: واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني
 الخريجين اقتصاديًا في المجتمع.المقدمة في تمكين 

  مجال الدراسة الثاني: دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية المجتمعية
 المستدامة.

 

في هذه المجاالت، وهي دالة إحصائيًا،  ويوجد  0.05مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  حيث أن  
ختالفات بين المتوسطات الحسابية، من خالل اال ى،  وهذا يظهر واضحاً فروقات عند هذا المستو 

في إحداث التنمية  ،ولمعرفة مصادر هذه الفروقات حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني
( للمقارنات البعدية، كما يوضح الجدول Tukeyتم استخدام اختبار )حيث المجتمعية المستدامة، 

(21.4:) 
 

دور التعليم والتدريب  حول ،ة للفروق للمقارنات البعدي   ،(Tukey )توكي: نتائج اختبار (21.4جدول )
 :المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

 
كلية دار الكلمة 
 للفنون والثقافة

كلية مجتمع 
 قومي اطاليث

التعليم المستمر  
 مجال الدراسة المقارنات البوليتكنك 

0.6555* ------- -------  البوليتكنك –مر التعليم المست
دور البرامج المقدمة في 
تمكــــــــــــين الخــــــــــــريجين 

 اقتصاديًا.
----- ------- ------  قومي طاليثاكلية مجتمع 

------ ----- ------  كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

0.6191* ----- ------ دور التعلــــــيم والتــــــدريب  البوليتكنك –التعليم المستمر 
 المهنــــــي والتقنــــــي فــــــي

التنميـــــــــــــــة  إحـــــــــــــــداث
 المجتمعية المستدامة.

----- ----- ------  قومي طاليثاكلية مجتمع 

----- ------ ------  كلية دار الكلمة للفنون والثقافة
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كلية دار الكلمة 
 للفنون والثقافة

كلية مجتمع 
 قومي اطاليث

التعليم المستمر  
 مجال الدراسة المقارنات البوليتكنك 

0.41152* ----- ------  البوليتكنك –التعليم المستمر 

---- الدرجة الكلية  ------ ------  قومي طاليثاكلية مجتمع 

----- ----- ----  كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

 
 أن   إلى والتي تشير ،ة( للمقارنات الثنائية البعدي  Tukey) اختبار(: نتائج 21.4يوضح الجدول )

كانت بين  ،التنمية المجتمعية المستدامةإحداث الفروق حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في 
 فيوبين المبحوثين الذين تخرجوا  ،البوليتكنك بجامعةلتعليم المستمر ا فيالذين تخرجوا  ،المبحوثين

الذين تخرجوا من التعليم المستمر  ،وقد كانت الفروق لصالح المبحوثين ،كلية دار الكلمة للفنون والثقافة
كلية  فيحيث كانت المتوسطات الحسابية لديهم أعلى من المبحوثين الذين تخرجوا  ،البوليتكنكبجامعة 

 قتصادياً افي تمكين الخريجين المقدمة كذلك األمر في جانب دور البرامج  ،ار الكلمة للفنون والثقافةد
 .في المجتمع

التي  ،البوليتكنك بجامعةالتخصصات بين التعليم المستمر  اختالفويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
وكلية مجتمع طاليثا تعتمد  ،تعتمد التخصصات التقنية، أما كلية دار الكلمة للفنون والثقافة

هي مؤسسة تقوم على أساس برنامج  ،البوليتكنكبجامعة التعليم المستمر  التخصصات المهنية، كما أن  
برنامج التكامل مع الصناعة )والربط بالمجتمع بمسمى  ،تقييم لديها للتعامل مع القطاع الخاص والعام

تتبع لنفس الرابطة وهي مؤسسات و  ،سسات خاصةن جميع هذه المؤسسات هي مؤ وْ بالرغم ك   (،المحلية
ن  TVETرابطة "  ،تشابهت هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية في اإلطار العام التعليمي "، وا 

 احتياجاتودراسة  ،والقوانين ،واألنظمة ،هناك اختالفات في الهيكلية أن   إال   ،والتدريبي ،والمؤسساتي
 ،تختلف وجهة نظر المبحوثين ه وبدقة، بالتالي من المنطقي أنْ سوق العمل والتخصصات المطلوبة في

كونهم درسوا في  ،في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني
أثرت على توجهاتهم بعد  ،أيضاً  مختلفة   وضمن تخصصات   ،مؤسسات تعليمية وتدريبية مختلفة

دراسة )رندة  سوق العمل، ونوعية التخصصات هذا ما أبرزته أيضاً انطالقهم إلى المجتمع و 
 (.2011وآخرون،
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:النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.5.4

 
( بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 ،تقني في التنمية المجتمعية المستدامةدور التعليم والتدريب المهني والحول  ،المبحوثين الستجابات
 زى لمتغير التخصص.ع  ت  
 

حول دور التعليم  ،المبحوثين الستجابات(  t.testاختبار ) استخدامتم  ،صحة الفرضيةللتحقق من و 
زى لمتغير التخصص كما يوضح عْ ت   ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،والتدريب المهني والتقني

 (:22.4الجدول )
 

 ،المبحوثين الستجاباتللفروق بين المتوسطات الحسابية   (t.test:  نتائج اختبار )(22.4) جدول
 ،الغربية في التنمية المجتمعية المستدامة في جنوب الضفة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 :زى لمتغير التخصصعْ ت  
 

المتوسط  العدد التخصص مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياري ا

درجات 
 Tقيمة   الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــع 
بــــــــــــرامج 
الـــــــــــتعلم 
والتـــدريب 
المهنـــــــي 
 والتقني

دور البـــــــــــــــــــــــرامج 
المقدمــة فــي تمكــين 
الخريجين اقتصـاديًا 

 في المجتمع.

622.72760.9041 مهني

1133.2270.002*

533.27880.9205 تقني 

دور البـــــــــــــــــــــــرامج 
المقدمــة فــي تمكــين 

ين اجتماعيـًا الخريج
 في المجتمع.

623.62760.6256 مهني

113 1.7730.079

 533.84050.6606 تقني 
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 (:22.4يتبع لجدول )



 العدد التخصص مجاالت الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 Tقيمة   الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــع 
بــــــــــــرامج 
الـــــــــــتعلم 
والتـــدريب 
المهنـــــــي 

 تقنيوال

ــــــــــة  ــــــــــز العدال تعزي
ــافؤ  ــة وتك االجتماعي

 أفـــرادالفـــرص بـــين 
 المجتمع. 

623.58870.5212 مهني

113 0.15890.115

 533.73580.4623 تقني 

دور التعلـــيم والتــــدريب المهنــــي 
التنميـــــة  إحـــــداثوالتقنـــــي فـــــي 

 المجتمعية المستدامة.

623.29030.7099 مهني

113 4.1460.000*

 533.75940.4512 تقني 

 الدرجة الكلية 
623.31900.5491 مهني

113 3.3900.001*

 533.65880.5198 تقني 

 
بين  (،α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى   فروق   (: إلى وجود  22.4شير نتائج الجدول )ت  

داث التنمية المجتمعية في إح ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،إجابات المبحوثين
زى لمتغير التخصص، وهذا يظهر من خالل مستوى الداللة عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،المستدامة

 وبالتالي الفرضية رفضت. ،للدرجة الكلية
  

في التنمية المجتمعية  ،نحو دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،ختلفت وجهة نظر المبحوثيناحيث 
وكانت الفروق  ،ختالفات بين المتوسطات الحسابيةمن خالل اال ،ذا يظهر واضحاً وه ،المستدامة

حيث كانت المتوسطات الحسابية لديهم أعلى من  ،لصالح المبحوثين أصحاب التخصصات التقنية
 (.22.4صحاب التخصصات المهنية،  كما يبين الجدول )أالمبحوثين 

 
  (،α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى   وق  فر  (: إلى وجود  22.4كما تشير نتائج الجدول )

 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،جابات المبحوثين حول دور التعليم والتدريب المهني والتقنيبين إ
من حيث دور  ،فيما يتعلق بواقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ،في جنوب الضفة الغربية

لخريجين اقتصاديًا في المجتمع،  وكذلك في مجال دور التعليم والتدريب البرامج المقدمة في تمكين ا
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زى لمتغير عْ ت   ،والدرجة الكلية أيضاً  ،في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة ،المهني والتقني
  ،في هذه المجاالت، وهي دالة إحصائياً  0.05التخصص، حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 

 عند هذا المستوى. ويوجد فروقات
 

أو بآخر على  قد ينعكس بشكل   ،ختالف تخصصات المبحوثينا إلى أن   النتيجةويعزو الباحث هذه 
والذين تدربوا على  ،صحاب التخصصات المهنيةأالمبحوثين فإن  وجهة نظرهم،  فعلى سبيل المثال 

ونيات،  قد تختلف وجهة نظرهم وتصليح الكهربائيات واإللكتر  ،السيارات وميكانيك ،مهن تقنية معينة
عن وجهة نظر المبحوثين  ،وفي التنمية المجتمعية المستدامة ،لدور البرامج في تمكين الخريجين
الفرد في  انخراط أن   والطعام،  حيث   ،والفندقة ،واألفالم ،التصويركأصحاب التخصصات المهنية 

 .لألمورينعكس على توجهاته وتقييمه  معين   تخصص  
 

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 5.5.4
 

(، بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
في التنمية المجتمعية المستدامة  ،دور التعليم والتدريب المهني والتقنيحول  ،المبحوثين الستجابات

 التقدير عند التخرج.إلى زى ع  ت  
 
المبحوثين حول  الستجابات، (One Way Anovaتم استخدام اختبار )، صحة الفرضية للتحقق منو 

زى لمتغير التقدير عند عْ ت   ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة
 (:23.4يوضح الجدول )كما  ،التخرج
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 (One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) :(1.23.4)جدول 
 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،دور التعليم والتدريب المهني والتقنيحول  ،المبحوثين الستجابات

 :زى لمتغير التقدير عند التخرجعْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية
 

مجموع  مصدر التباين مجاالت الدراسة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

ــــــــــــــع  واق
بـــــــــــرامج 
ــــــــيم  التعل
 بوالتــدري

ــــــي  المهن
 والتقني

دور البــــــرامج فـــــــي 
تمكـــــين الخـــــريجين 
ـــــــــــي  اقتصـــــــــــاديًا ف

 المجتمع.

3.61840.905 بين المجموعات

1.005



0.408

  98.9971100.900 داخل المجموعات

-----102.616114 المجموع

دور البــــــــــــــــــــــــرامج 
مكــين المقدمــة فــي ت

الخـريجين اجتماعيــًا 
 في المجتمع.

2.58740.647 بين المجموعات

1.571



0.187


 45.2801100.412 داخل المجموعات

-----47.867114 المجموع

تعزيــــــــــز العدالــــــــــة 
االجتماعيـــة وتكـــافؤ 
الفــــرص بــــين افــــرد 

 المجتمع.

1.16340.291 بين المجموعات

1.178



0.324


 27.1451100.247 جموعاتداخل الم

-----28.308114 المجموع

دور التعلـــيم والتــــدريب المهنــــي 
حـــــداث التنميـــــة إوالتقنـــــي فـــــي 

 المجتمعية المستدامة.

0.30940.077 بين المجموعات

0.179



0.949

  47.3111100.430 داخل المجموعات

-----47.620114 المجموع

 الدرجة الكلية 

1.18640.296 ن المجموعاتبي

0.944



0.442



داخل 
 المجموعات

34.561 110 0.314 

 ----- 114 35.747 المجموع
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حول  ،المبحوثين الستجاباتنحرافات المعيارية ابية، واالوالمتوسطات الحس ،: األعداد(2.23.4)جدول 
 ،في جنوب الضفة الغربية ،تمعية المستدامةفي التنمية المج ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 :زى لمتغير التقدير عند التخرجعْ ت  































المتوسط  العدد درجة التقدير عند التخرج   مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

واقع برامج 
التعليم 
والتدريب 

 المهني والتقني

ــين  ــرامج فــي تمك دور الب
الخــريجين اقتصــاديًا فــي 

 المجتمع. 

-----13.0000 لمقبو 

102.85560.5494 متوسط

422.77780.8564 جيد

493.11341.0556 جيد جداً 

133.23931.0292 ممتاز

1152.98160.9487 المجموع 

دور البرامج المقدمة في 
تمكــــــــــــين الخــــــــــــريجين 
 اجتماعيًا في المجتمع.

-----12.7273 مقبول

103.64550.4584 متوسط

423.64720.6365 جيد

493.74770.7237 جيد جداً 

134.03500.3684 ممتاز

 1153.72570.6479 المجموع 

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــز العدال تعزي
ـــــــــافؤ  ـــــــــة وتك االجتماعي
الفــــــــرص بــــــــين افــــــــرد 

 المجتمع.

-----13.7500 مقبول

103.45000.6749 متوسط

423.57740.5437 جيد

493.73470.4236 جيد جداً 

133.76920.4385 ممتاز

 1153.65650.4983 المجموع 
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(:2.23.4يتبع لجدول )



 



 

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ع ،(: من خالل معطياته1.23.4يبين الجدول )
(α≤0.05بين إ ،)في التنمية المجتمعية  ،مهني والتقنيجابات المبحوثين حول دور التعليم والتدريب ال

ا يظهر من خالل وهذ ،التخرج ددرجة التقدير عن إلى زى عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،المستدامة
 وبالتالي الفرضية قبلت. ،حصائية للدرجة الكليةمستوى الداللة اإل

  
أو  ،أو جيد ،أو متوسط ،مقبول) سواءً  ،فلم تختلف وجهة نظر المبحوثين باختالف تقديرهم عند التخرج

، في ، حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة(أو ممتاز ،جيد جداً 
 ،الطفيفة بين المتوسطات الحسابية االختالفاتوهذا يظهر واضحًا من خالل ، جنوب الضفة الغربية

 (.2.23.4في الجدول )
 

كان تقديرهم عند  ،غالبية المبحوثين الخريجين الذين شملتهم الدراسة أن   إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 
كانت  الستجاباتمعظم ا %،  وبالتالي فإن  79.1 إلىبنسبة وصلت  ،التخرج ما بين الجيد والجيد جداً 

نحو دور التعليم  ،تتشابه توجهاتهم وآرائهم ومن المنطقي أنْ  ،صادرة عن هذه الفئة من المبحوثين
 المستدامة. المجتمعيةدريب المهني والتقني في التنمية والت
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 :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 6.5.4
 

(  بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
تمعية في التنمية المج ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني حول ،المبحوثين الستجابات
 سنة التخرج من برنامج التدريب المهني والتقني.إلى زى ع  ت   ،المستدامة

 

حول المبحوثين،  الستجابات (One Way Anovaتم استخدام اختبار )، للتحقق من صحة الفرضيةو 
زى لمتغير سنة التخرج من عْ ت   ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 (:1.24.4كما يوضح الجدول ) ،نامج التدريب المهني والتقنيبر 
 

 (One Way Analysis of Variance:  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )(1.24.4جدول )
دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة في  ، حولالمبحوثين الستجابات

 :لمتغير سنة التخرج من برنامج التدريب المهني والتقني جنوب الضفة الغربية تعزى 
 

مجموع  مصدر التباين مجاالت الدراسة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــــع 
بــــــــــــــرامج 
التعلـــــــــــيم 
والتـــــدريب 
المهنـــــــــي 
 والتقني.

ــرامج فــي  دور الب
تمكين الخـريجين 
اقتصـــــــاديًا فـــــــي 

 المجتمع.

7.35732.452 المجموعات بين

2.858



0.061

  95.2581110.858 داخل المجموعات

-----102.616114 المجموع

دور البـــــــــــــــرامج 
ــــــــي  المقدمــــــــة ف
تمكين الخـريجين 
اجتماعيـــــــًا فـــــــي 

 المجتمع.

0.53630.179 بين المجموعات

0.419



0.740


 47.3321110.426 داخل المجموعات

----47.867114 وعالمجم

ــــــة  ــــــز العدال تعزي
االجتماعيــــــــــــــــــة 
وتكــــافؤ الفــــرص 
بـــــــــــــين افـــــــــــــرد 

 المجتمع.

1.03630.345 بين المجموعات

1.406



0.245


 27.2721110.246 داخل المجموعات

-----28.308114 المجموع
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(:1.24.4يتبع لجدول )

 

 مصدر التباين مجاالت الدراسة
مجموع 
 تالمربعا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

دور التعلـيم والتــدريب المهنــي 
ـــي  ـــي ف ـــة إوالتقن حـــداث التنمي

 المجتمعية المستدامة.

0.59430.198 بين المجموعات

0.467



0.706

  47.0261110.424 داخل المجموعات

----47.620114 المجموع

  الدرجة الكلية

0.99530.332 بين المجموعات

1.059



0.369


 0.313 111 34.752 داخل المجموعات

 ----- 114 35.747 المجموع

 
حول  ،المبحوثين الستجاباتابية، واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحس ،: األعداد(2.24.4جدول )

زى عْ ت   ،الغربية معية المستدامة في جنوب الضفةفي التنمية المجت ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني
 :لمتغير سنة التخرج من برنامج التدريب المهني والتقني

  

سنة التخرج من برنامج التدريب  مجاالت الدراسة
المتوسط  العدد المهني والتقني  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

واقع برامج 
التعليم 
 والتدريب 
المهني 
 والتقني

فــــي تمكــــين  دور البــــرامج
الخـــريجين اقتصـــاديًا فـــي 

 المجتمع. 

243.25000.9704 2009سنة 

263.12391.0682 2010سنة 

143.26980.9800 2011سنة 

512.70370.8072 2012سنة 

1152.98160.9487 المجموع 

دور البــرامج المقدمــة فــي 
تمكــــــــــــــين الخــــــــــــــريجين 

 اجتماعيًا في المجتمع 

243.75380.5594 2009سنة 

263.74830.6552 2010سنة 

143.87010.7468 2011سنة 

513.66130.6655 2012سنة 

 1153.72570.6479 المجموع 

جتماعيــة تعزيـز العدالـة اال
وتكــافؤ الفــرص بــين افــرد 

 المجتمع

243.74480.3447 2009سنة 

263.49040.7305 2010سنة 

143.63390.3269 2011سنة 

513.70590.4428 2012سنة 

 1153.65650.4983 المجموع 
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(:2.24.4يتبع لجدول )



 مجاالت الدراسة
سنة التخرج من برنامج التدريب 

 العدد المهني والتقني  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ليم والتـدريب المهنـي والتقنـي فـي دور التع
 المجتمعية المستدامةحداث التنمية إ

243.58330.3734 2009سنة 

263.56250.8560 2010سنة 

143.56250.3388 2011سنة 

513.42650.6929 2012سنة 

 1153.50650.6463 المجموع 

 الدرجة الكلية

243.58800.5025 2009سنة 

263.49360.7362 2010سنة 

143.59920.4857 2011سنة 

513.37960.4964 2012سنة 

 1153.47560.5599 المجموع 



 
  α≤0.05(: إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  1.24.4تشير نتائج الجدول )

 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،جابات المبحوثينبين إ
ا يظهر وهذ ،زى لمتغير سنة التخرج من برنامج التدريب المهني والتقنيعْ ت   ،غربيةفي جنوب الضفة ال

 وبالتالي الفرضية قبلت. ،حصائية للدرجة الكليةمن خالل مستوى الداللة اإل
 

و أ ،و جيدأ ،أو متوسط ،مقبول) سواءً  ،لم تختلف وجهة نظر المبحوثين باختالف تقديرهم عند التخرجو 
في التنمية المجتمعية المستدامة في  ،، حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني(زأو ممتا ،جيد جداً 

ين المتوسطات الحسابية بمن خالل االختالفات الطفيفة  ،وهذا يظهر واضحاً  ،جنوب الضفة الغربية
 (.2.24.4في الجدول )

 
 بين عامي  وتراوحت ،متقاربةالفترة الزمنية لسنوات التخرج كانت  أن   إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة

على واقع برامج التعليم  ًا،أو ملحوظ اً كبير  اً ، وخالل فترة أربع سنوات لم يطرًا تغير (2012–2009)
 ،وثين من خريجي هذه السنواتكس بدوره على توجهات وآراء المبحوالتدريب المهني والتقني،  حتى ينع

نحو دور التعليم  ،في توجهات هؤالء المبحوثين ة  كبير  ختالفات  اال نجد  وبالتالي من المنطقي أنْ 
 في التنمية المجتمعية المستدامة. ،والتدريب المهني والتقني
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 :النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة 7.5.4
 

(، بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
في التنمية المجتمعية  ،ور التعليم والتدريب المهني والتقنيد حول ،المبحوثين الستجابات
 زى لمتغير العمل.ع  ت   ،المستدامة

 

حول دور التعليم  ،المبحوثين الستجابات(  t.testتم استخدام اختبار ) ،للتحقق من صحة الفرضيةو 
كما يوضح الجدول  ،زى لمتغير العملعْ ت   ،والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

(25.4:) 
 

 ،المبحوثين الستجاباتفروق بين المتوسطات الحسابية لل  (t.test:  نتائج اختبار )(25.4جدول )
 ،في جنوب الضفة الغربية ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 : زى لمتغير العملعْ ت  
 

 ددالع العمل مجاالت الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة  
T 

الداللة 
 اإلحصائية

ـــــــــــــــــع  واق
بــــــــــــــرامج 
الــــــــــــــتعلم 
والتـــــدريب 
ـــــــــي  المهن
 والتقني. 

دور البرامج المقدمـة 
في تمكين الخـريجين 
اقتصــــــــــــاديًا فـــــــــــــي 

 المجتمع.

683.32520.9132 أعمل

1135.1710.000*

472.48460.7675 ال أعمل

ر البرامج المقدمـة دو 
في تمكين الخـريجين 
ــــــــــــي  ــــــــــــًا ف اجتماعي

 المجتمع.

683.82750.6292 أعمل

113 2.0560.042

 473.57830.6529 ال أعمل

تعزيــــــــــــز العدالــــــــــــة 
وتكــــافؤ  االجتماعيــــة

 أفـــــرادالفــــرص بـــــين 
 المجتمع. 

683.70590.4280 أعمل

113 1.2120.229

 473.58510.5828 ال أعمل









96 



(:25.4يتبع لجدول )



 العدد العمل مجاالت الدراسة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

درجات

الحرية

قيمة

T 

الداللة

اإلحصائية

دور التعلـــــيم والتـــــدريب المهنـــــي 
ــــــي  ــــــي ف ــــــة إوالتقن حــــــداث التنمي

 المجتمعية المستدامة.

683.61400.5696 أعمل

113 2.1790.031*

 473.35110.7216 ال أعمل

 الدرجة الكلية 
683.62750.5097 أعمل

113 3.6860.000*

 473.25590.5615 ال أعمل

 
بين  (،α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى   فروق   (: إلى وجود  25.4شير نتائج الجدول )ت  
في  ،مية المجتمعية المستدامةفي التن ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،جابات المبحوثينإ

 للدرجة اإلحصائيةوهذا يظهر من خالل مستوى الداللة  ،العمل زى لمتغيرعْ ت   ،جنوب الضفة الغربية
 من المجاالت التالية: وهذه الفروق في كل   ،وبالتالي الفرضية رفضت ،الكلية

 
 دور البرامج حيث  من ،مجال الدراسة األول: واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

 المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا في المجتمع.

 في إحداث التنمية المجتمعية  ،مجال الدراسة الثاني: دور التعليم والتدريب المهني والتقني
 يضا.أوفي الدرجة الكلية  ،المستدامة

 
لتعليم والتدريب والذين ال يعملون حول دور ا ،لذين يعملون حيث اختلفت وجهة نظر المبحوثين ا

في جنوب الضفة الغربية في المجاالت السابقة،  ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،المهني والتقني
 (، حيث أن  25.4وهذا يظهر واضحًا من خالل االختالفات بين المتوسطات الحسابية في الجدول )

حصائيًا،  ويوجد فروقات عند في هذه المجاالت، وهي دالة إ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية أقل من 
 هذا المستوى، وبالتالي الفرضية رفضت. 

 
الخريجين المبحوثين العاملين أنهوا تدريبهم وتعليمهم المهني أو  أن  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 

من خالل برامج التدريب  ،تعلموه وتدربوا عليهستفادوا مما اوبالتالي  ،العملنخرطوا في سوق او  ،التقني
يجابية من المبحوثين الذين أنهوا تعليمهم إفإن توجهاتهم وآرائهم ستكون أكثر من هنا و  ،والتعليم المهني
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وغير  ،املينن تختلف وجهات نظر المبحوثين العوتدريبهم المهني ولم يعملوا،  وبالتالي من المنطقي أ
 ية المجتمعية المستدامة.التنم إحداثفي  ،نحو دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،العاملين

 
 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة 8.5.4

 
(، بين المتوسطات الحسابية α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في التنمية المجتمعية  ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني حول ،المبحوثين الستجابات
 ير العمل في مجال التخصص.زى لمتغع  ت   ،المستدامة

 
حول دور التعليم  ،المبحوثين الستجابات( t.testتم استخدام اختبار )، للتحقق من صحة الفرضيةو 

 ،ل التخصصتعزى لمتغير العمل في مجا ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،والتدريب المهني والتقني
 (:26.4كما يوضح الجدول )

 
 ،للفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين  (t.test) نتائج اختبار (: 26.4جدول )

 ،في جنوب الضفة الغربية ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني
 :زى لمتغير العمل في مجال التخصصعْ ت  
 

هل تعمل  مجاالت الدراسة
المتوسط  العدد حالياً 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة  
T 

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــع 
بـــــــــــرامج 
الـــــــــــتعلم 
والتـــدريب 
المهنـــــــي 
 والتقني

ـــــي  ـــــرامج ف دور الب
تمكــــين الخــــريجين 
اقتصــــــــــاديًا فــــــــــي 

 المجتمع.

553.48890.8650 نعم 

663.2510.003*

132.63250.8042 ال

دور البـــــــــــــــــــــرامج 
المقدمة في تمكين 
الخـــــــــــــــــــــــــــريجين 

فـــــــــي  اجتماعيـــــــــاً 
 المجتمع. 

553.83140.6642 نعم 

66 0.1030.918

 133.81120.4745 ال
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(:26.4يتبع لجدول )



 مجاالت الدراسة
هل تعمل 
 العدد حالياً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة  
T 

الداللة 
 اإلحصائية

واقـــــــــــــــع 
بـــــــــــرامج 
الـــــــــــتعلم 
والتـــدريب 
 المهني

ـــــــــة تعزيـــــــــز العد ال
وتكـافؤ  االجتماعية

فـــراد أالفـــرص بـــين 
 المجتمع. 

553.69770.3661 نعم 

66 0.2290.749

 133.74040.6464 ال

دور التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي 
ــــة  والتقنــــي فــــي إحــــداث التنمي

 المجتمعية المستدامة.

553.65910.5333 نعم 

66 1.3520.181

 133.42310.6951 ال

 الكلية الدرجة 
553.67780.5121 نعم 

66 1.6980.094

 133.41450.4580 ال

 
  (،α≤0.05)لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  إ(: 26.4شير نتائج الجدول )ت  

 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،بين استجابات المبحوثين
وهذا يظهر من خالل مستوى  ،العمل في مجال التخصص زى لمتغيرعْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية

 وبالتالي الفرضية قبلت. ،الداللة للدرجة الكلية
 

 ،والذين ال يعملون في تخصصاتهم ،ذين يعملون في تخصصاتهمولم تختلف وجهة نظر المبحوثين ال
 ،في جنوب الضفة الغربية ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني

 (.26.4الطفيفة بين المتوسطات الحسابية في الجدول ) االختالفاتمن خالل  ،وهذا يظهر واضحاً 
 

وصلت  بنسبة   ،غالبية المبحوثين هم من العاملين في تخصصاتهم أن  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة 
تكون صادرة عن هذه الفئة من المبحوثين، ومن  الستجاباتمعظم ا %، وبالتالي فإن  83.3لى إ

في  ،نحو موضوع دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،تتشابه وجهات نظرهم وآرائهم نْ أالطبيعي 
 التنمية المجتمعية المستدامة. إحداث
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ند المستوى  (: نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية ع26.4)الجدول وبالنظر إلى معطيات 
(α≤0.05،)  في التنمية  ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،استجابات المبحوثين بين

فيما يتعلق بواقع برامج التعليم والتدريب المهني  ،في جنوب الضفة الغربية ،المجتمعية المستدامة
زى لمتغير العمل في مجال عْ ت   ،من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصادياً  ،والتقني

  ،في هذه المجال، وهي دالة إحصائياً  0.05قل من أمستوى الداللة اإلحصائية  التخصص، حيث أن  
نحو دور التعليم والتدريب المهني  ،عند هذا المستوى، حيث اختلفت وجهة نظر المبحوثين فروقاً ويوجد 

ق بدور البرامج المقدمة في تميكن الخريجين في والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة فيما يتعل
بين المتوسطات الحسابية،  كما يبين الجدول  االختالفاتمن خالل  ،وهذا يظهر واضحاً  ،المجتمع

والذين كانت  ،الفروق لصالح المبحوثين العاملين في مجال تخصصهمحيث كانت  ،(26.4)
 عاملين في مجال تخصصهم.لاالمتوسطات الحسابية لديهم أعلى من المبحوثين غير 

 
موضوع دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا في  أن   إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة

ن في مجال المبحوثون العاملو يرى و  .في العمل بالتخصصات مباشرة   هو على صلة   ،المجتمع
 ،دور البرامج في تمكين الخريجين من حيث ،برامج التعليم والتدريب المهني والتقني واقع   ،تخصصهم

وعملوا في نفس  ،من برامج التدريب والتعليم المهني والتقني استفادواكونهم  ،إيجابية أكثر   بصورة  يرونه 
يجابية نحو إقل أستكون نظرتهم  ،عاملين في تخصصهمالالمبحوثين غير فإن  التخصص، بالمقابل 

من هذا  ،كونهم لم يعملوا في التخصصات التي درسوها ،برامج التدريب والتعليم المهني والتقني
 وجهة نظر المبحوثين حول هذا الموضوع. باختالفالمنطلق يعتقد الباحث 
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 :بالفرضية التاسعة المتعلقةالنتائج  9.5.4
 

بين المتوسطات الحسابية  (،α ≤ 0.05) الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
والتقني في التنمية المجتمعية  ،دور التعليم والتدريب المهني حول ،ابات المبحوثينالستج

 زى إلى الدخل الشهري للمبحوثين العاملين.ع  ت   ،المستدامة
 

 ،الستجابات المبحوثين، (One Way Anovaتم استخدام اختبار )، للتحقق من صحة الفرضيةو 
 (:27.4ل )كما يوضح الجدو  ،زى لمتغير الدخل الشهري عْ ت  

 (One Way Analysis of Variance(:  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )1.27.4جدول )
 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني حول ،ستجابات المبحوثينال

 :زى لمتغير الدخل الشهري عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية






 

 التباين مصدر مجاالت الدراسة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

      قيمة
F  

الداللة 
 اإلحصائية

ـــــــــــــــع  واق
بــــــــــــرامج 
ـــــــــيم  التعل
والتـــدريب 
ـــــــي  المهن
 .والتقني

ــــــي  ــــــرامج ف دور الب
ـــــين الخـــــريجين  تمك
اقتصـــــــــــاديًا فـــــــــــي 

 .المجتمع

3.15831.053 بين المجموعات

1.278



0.290

  52.726640.824 داخل المجموعات

----55.88467 المجموع

ـــــــــــــــــــــــرامج  دور الب
المقدمــة فــي تمكــين 

جتماعيـًا االخريجين 
 في المجتمع.

49630.165. بين المجموعات

0.406



0.749

  26.035640.407 داخل المجموعات

-----26.53167 المجموع

ــــــــــة  ــــــــــز العدال تعزي
االجتماعيــة وتكــافؤ 
الفــــرص بــــين أفــــرد 

 المجتمع.

036730.122 بين المجموعات

0.657



0.581


 11.907640.186 داخل المجموعات

-----12.27467 المجموع

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي 
والتقنـــــي فـــــي إحـــــداث التنميـــــة 

 المجتمعية المستدامة.

0.41830.139 بين المجموعات

0.418



0.741

  21.324640.333 داخل المجموعات

----21.74267 المجموع
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 (:1.27.4يتبع لجدول )

 

المعيارية الستجابات المبحوثين حول  واالنحرافات(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، 2.27.4جدول )
زى عْ ت   ،الغربية دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة في جنوب الضفة

 ل الشهري: لمتغير الدخ
  

المتوسط  العدد الدخل الشهري بالشيكل  مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

واقع برامج 
التعليم والتدريب 
 المهني والتقني

دور البـــرامج فـــي تمكــــين 
الخـــريجين اقتصـــاديًا فـــي 

 المجتمع. 

103.32220.9507 فأقلشيكل  1500

1501 - 2500 323.11810.8352

2501 – 3500 153.53330.7677

113.64651.2129 3500من  أكثر

683.32520.9132 المجموع

دور البــرامج المقدمــة فــي 
تمكــــــــــــــين الخــــــــــــــريجين 

 اجتماعيًا في المجتمع.

104.02730.5404 قلفأشيكل  1500

1501 - 2500 323.78120.5650

2501 – 3500 153.83030.2973

113.77691.1077 3500 من أكثر

 683.82750.6292 المجموع

 االجتماعيـةتعزيز العدالـة 
وتكــافؤ الفــرص بــين افــرد 

 المجتمع.

103.67500.3395 قلفأشيكل  1500

1501 - 2500 323.64060.4652

2501 – 3500 153.80000.3803

113.79550.4619 3500من  أكثر

 683.70590.4280 المجموع

دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي فــــي 
 التنمية المجتمعية المستدامة. إحداث

103.48750.7106 قلفأ شيكل 1500

1501 - 2500 323.59380.5397

2501 – 3500 153.63330.3454

113.76140.7795 3500من  أكثر

 683.61400.5696 المجموع
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 (:2.27.4يتبع لجدول )

 
  (،α≤0.05)(: إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 27.4.1نتائج الجدول ) شيرت  

التنمية المجتمعية  إحداثفي  ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني ،بين استجابات المبحوثين
وهذا يظهر  ،العاملين للمبحوثينزى لمتغير الدخل الشهري عْ ت   ،في جنوب الضفة الغربية ،المستدامة

 وبالتالي الفرضية قبلت. ،من خالل مستوى الداللة للدرجة الكلية
 
نحو دور التعليم والتدريب المهني  ،دخلهم الشهري  باختالفلم تختلف وجهة نظر المبحوثين العاملين و 

في جميع مجاالت الدراسة  ،في جنوب الضفة الغربية ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،والتقني
من خالل االختالفات الطفيفة بين المتوسطات الحسابية في  ،يضًا، وهذا يظهر واضحاً أة الكلية والدرج

 (.27.4.1الجدول)
 

 ح  % يتراو 69.1 إلىوبنسبة وصلت  ،غالبية المبحوثين العاملينأن  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
قريبًا الطبقة المتوسطة في تمثل ت شيكل في الشهر، وهذه الفئة ]2500–1501[دخلهم الشهري بين 

في  ،معظم إجابات المبحوثين حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني المجتمع الفلسطيني، حيث أن  
ال تختلف وجهة  ومن المنطقي أنْ  ،صادرة عن هذه الفئة تكان ،إحداث التنمية المجتمعية المستدامة

 ،الحد األدنى لألجور ومتوسطها ه يمثل  أن  إلى  نظر هؤالء المبحوثين كثيرًا حول الموضوع، إضافةً 
 حسب قانون العمل في األراضي الفلسطينية ومعدل األجور. ،والمقر من وزارة العمل

 
 
 

المتوسط  العدد الدخل الشهري بالشيكل  مجاالت الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الكلية

103.65280.4613 قلفأشيكل  1500

1501 - 2500 323.54250.4462

2501 – 3500 153.70560.3445

113.74490.8470 3500اكثر من 

 683.62750.5097 المجموع
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 بالتعليم والتدريب المهني والتقني  بااللتحاقأسئلة مغلقة متعلقة  6.4
 

 لتحاق بالتعليم والتدريب المهنيلبعض األسئلة المتعلقة باال ،والنسب المئوية ،(: األعداد28.4جدول )
 المستدامة: ةالمجتمعيودوره في إحداث التنمية ، والتقني

 
 المجموع  ال نعم الســؤال 

التـدريب المهنـي لو عاد بك الزمن للوراء هل تلتحق بالتعليم و 
 ؟والتقني مرة أخرى 

60 

61.2% 

38 

38.7% 

98 

100% 

 ،يب المهنــيبنائــك فــي التعلــيم والتــدر أهــل ترغــب فــي الحــاق 
 ؟و توجههم نحو االلتحاق به مستقبالً أ ،اختاروا ذلك إذا

56 

57.1% 

42 

 43% 

98 

100% 

 
لو عاد بهم  ،%61.2لى إ(: أعاله أن غالبية المبحوثين وبنسبة وصلت 28.4شير نتائج الجدول )ت  

ما نسبته  هناك بلفإنهم سيلتحقون بالتعليم والتدريب المهني والتقني مرة أخرى، بالمقا ،الزمن للوراء
 % لم يوافقوا على ذلك.38.7

   بنائهم أالذين يرغبون في إلحاق  ،في نظرة المبحوثين اً هناك تقارب أن   ،نتائج الجدول أعاله ن  ي   ب  كما ت
هناك ما  %، بالمقابل57.1 إلىوصلت  وبنسبة   ،إذا اختاروا ذلك ،في التعليم والتدريب المهني

 يوافقوا على هذا الرأي. %  من المبحوثين لم43نسبته 
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 "لخامس "خاص بالمقابلةسؤال الدراسة ا 7.4
 

الشراكة لتعزيز  ،"TVET"رابطة وبين مؤسسات  ،المجتمع قطاعات بين المجتمعية المشاركة ما مدى
 المقدمة؟وتطوير البرامج  

 
 من مجموعة من األسئلة الستخالص المعلومات وهي: ن  و  ك  حيث ت  
 ر المؤسسة لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعيةمدى توفي. 
 تمكين، شراكة، تفاعل، استشارة، إطالع، والتحكم( : شكل المشاركة المجتمعية ومستواها(

  .)تخطيط، تنفيذ، تقييم(" TVET"وعالقتها بنشاطات مؤسسة 

 المجتمع ودورها في نشاطات  مؤسسات مدى مشاركة مكونات "TVET." 
 

 وتحليلها  نتائج المقابلة 1.7.4
منهم كاًل  ،فردي حول مجاالت وأسئلة المقابلة بشكل   ،حيث كانت النتائج حسب إجابات المختصين

 كالتالي:   ،وموقعه الوظيفي فيها ،ونشاطاتها ،ليهاإحسب الكلية التي ينتمي 

 :جابات المختصين حول مدى توفير المؤسسة لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعيةإ(: 29.4جدول )

 السؤال/ النتيجة والدليل. المؤسسة اسم

 هي؟ وما المجتمعية المشاركة بأهمية للتوعية آليات يوجد هل

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .توعوية لقاءات، عمل ورشات

 .خبرة ذوي  هامة شخصيات ستضافةا، عالنا  و  دعاية، معارض دار الكلمة 
 .وثائقية أفالمو ، عالموا  ، شتركةم وندوات ،لقاءاتو ، بروشورات طاليثا قومي

 السؤال/ النتيجة والدليل. اسم المؤسسة

 التعليمة؟ العملية تطوير في ،المجتمع أطراف مشاركة ونتائج ألوليات تستند المؤسسة هل

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .واالقتصادية الصناعية المنشآت وخصوصاً  نعم

 .السوق  حاجةو ، واالقتصادية ،الصناعية نشآتالم وخصوصاً  نعم دار الكلمة 
 .المختصة والوزارة ،الصناعية المنشآت فقط طاليثا قومي

 .والدليل النتيجة/ السؤال اسم المؤسسة

 ؟معه والتواصل الفعلية احتياجاته وتقدير ،المجتمع مع بالربط خاصة دائرة يوجد هل
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التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .للجامعة التابع المستمر التعليم وبرنامج، الصناعة مع لالتكام مركز

نما، يوجد ال دار الكلمة   .وقسم تخصص   بكل   منوطة مهام وا 
 .صغير الكلية حجمألن ، مهام ي ذو  أشخاص مجرد، يوجد ال طاليثا قومي

 .والدليل النتيجة/ السؤال اسم المؤسسة

 ومستواها؟ السابقة العالقة شكل على بناءً  تمعللمج الرجوع دون  بها خاصة المؤسسة قرارات هل

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .إليه الحاجة حسب طرف لكل الرجوع، الغالب في خاصة قرارات

 .الصناعية المنشآت وخصوصاً  ،وتأثيره عالقته حسب كل   األطراف مع، ال دار الكلمة 
 .المختصة والوزارات(، فنادقال)خصوصًا  االقتصادية المنشآت مع طاليثا قومي

 السؤال/ النتيجة والدليل. اسم المؤسسة

 واستخداماته؟ المحلي المجتمع لخدمة ،(والبشرية المادية) اتهاإمكان المؤسسة توظف هل

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .استشارة، خدمات، تدريب

 .الخ... األفران، الصياغة مشاغل نعم دار الكلمة 

 .األمور بعض في ةيللحساس نظراً ، ضعيف يثا قوميطال

 

آليات المشاركة المجتمعية تنحصر في نشاطات توعوية  إلى أن  (: 29.4شير نتائج الجدول )ت  
بخصوص دائرة مختصة و ، غيرها والوزارة التابعةوا عالمية، وهي مرتبطة بمنشآت سوق العمل أكثر من 

ومرتبطة أكثر في المنشآت الصناعية، أما الكليات األخرى )دار  البوليتكنكجامعة بذلك ال يوجد إال في 
ائرة مختصة بالربط مع المجتمع، أما وال يوجد د ،مهام ي ذو  أفراد   مجرد  فهناك ( قومي الكلمة، وطاليثا

منشآت  عالبوليتكنك، وبين شراكة م جامعة بخصوص القرارات فهي تتراوح بين قرارات خاصة كما في
بخصوص إتاحة أما أكبر،  في أمور التدريب العملي للطلبة بشكل   ،اليثا ودار الكلمةكما في ط ،العمل

 ،بخالف طاليثا ،ودار الكلمة ،البوليتكنكجامعة فهي واردة في كل من  ،موارد المؤسسة لخدمة المجتمع
 ة في هذا الجانب.يللحساس
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)تمكين، شراكة، تفاعل،  :واهاجابات المختصين حول شكل المشاركة المجتمعية ومستإ(: 30.4جدول )
 :)تخطيط، تنفيذ، تقييم( "TVET"استشارة، إطالع( وعالقتها بنشاطات مؤسسة 

 
 "TVET"مؤسسة 

 وعنوانها

 
 أطراف المشاركة

شكل العالقة 
 ومستواها

 
 تشارك فيه الذيالنشاط 

 
 

 التعليم المستمر
البوليتكنك  
 )الخليل(

 في المؤسسة.مشاكل أبنائهم، تسجيلهم  طالعا األسرة
 المدرسة والمؤسسات

 التعليمية
 نشاطات مشتركة.  تفاعل

المنشآت الصناعية 
 واالقتصادية

تطوير برامج، تنفيذ التدريب الميداني وخطته  شراكة
وتقييمه، مشروعات مشتركة وفق طبيعة 

 التمويل.
المؤسسات الرسمية 

 وغير الرسمية
 خدمات تدريبية، تراخيص وغيرها. تفاعل

 
 "TVET"مؤسسة 

 وعنوانها

 
 أطراف المشاركة

شكل العالقة 
 ومستواها

 
 تشارك فيه الذيالنشاط 

 
 

كلية دار الكلمة 
 )بيت لحم(

احتفاليات التخرج، مشاكل أبنائهم، تسجيلهم  طالعا األسرة
 في المؤسسة، معارض، مخرجات النشاطات.

 المدرسة والمؤسسات
 التعليمية

 بال زيارات.دورات تدريبية، استق تفاعل

المنشآت الصناعية 
 واالقتصادية

التدريب الميداني، االستفادة من الخبرات،  شراكة
 مشروعات مشتركة، تقييم البرامج وتطويرها.

المؤسسات الرسمية 
 وغير الرسمية

تطوير البرامج والمناهج، خطط الوزارة  استشارةشراكة/
 المختصة، مسابقات ونشاطات مشتركة.
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(:30.4يتبع لجدول )

 

 
 "TVET"مؤسسة 

 وعنوانها

 
 أطراف المشاركة

شكل العالقة 
 ومستواها

 
 تشارك فيه الذيالنشاط 

 
 

 كلية طاليثا قومي 
 )بيت لحم(

 ال يوجد طالعا األسرة
 المدرسة والمؤسسات

 التعليمية
 دورات تدريبية، استقبال، زيارات تفاعل

المنشآت الصناعية 
 واالقتصادية

تخطيط وتقيم وتنفيذ البرنامج التدريبي،  اكةشر 
 واستقبال خبرات من هذه المنشآت.

المؤسسات الرسمية 
 وغير الرسمية

تخطيط، تنفيذ وتطوير البرامج والمناهج،  شراكة/تمكين
 رؤية مشتركة.

 

مدى مشاركة مكونات المجتمع ودورها في نشاطات مؤسسة جابات المختصين حول إ(: 31.4جدول )
"TVET": 

 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

)مناهج، وسائل وأدوات،  :التعليميةهل تشرك المؤسسة مكونات المجتمع في التخطيط للعملية 
 ؟بحوث ودراسات احتياج، خطط مرحلية واستراتيجية(

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 نعم، فقط المنشآت الصناعية واالقتصادية.

 أكبر. نعم، المنشآت الصناعية واالقتصادية )سوق العمل( بشكل    دار الكلمة

 .الخ، والوزارات..نعم مع المنشآت في سوق العمل ) فنادق . طاليثا قومي

 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

 تمويل، مشتركة مشاريع) :له التخطيط تم ما تنفيذ في المجتمع مكونات المؤسسة هل تشرك
 ؟(وتنفيذية مرحلية خطط، ومسوح حوثب، مشترك

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 فقط المنشآت الصناعية واالقتصادية، دراسات مشتركة ال يوجد.

 السنوية. الخطة في الصناعية للمنشآت إضافة والوزارات الرسمية الجهات وخصوصاً  نعم دار الكلمة 
 .مشابهة كليات مع مشترك تمويل مثالً ، لالعم وطبيعة العالقة درجة حسب طاليثا قومي
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(:31.4يتبع لجدول )

 

 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

 مدى حول راجعة عكسية تغذية) :البرامج تقييم  في المجتمع مكونات المؤسسة هل تشرك
 ؟(للمجتمع وفائدتها البرامج فعالية

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .العملي التدريب عملية في واالقتصادية الصناعية نشآتالم فقط

 .األمور بعض في العهد حديثة ولكنها، نعم دار الكلمة 
 .العملي التدريب جانب في العمل سوق  منشآت مع طاليثا قومي

 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

 المجتمع ومكونات المؤسسة نبي والبشرية المادية الموارد في المتبادلة هل يتم االستفادة
 ؟(خبرات، عقارات، ووسائل أدوات)

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .والتنسيق الحاجة وفق المجتمع في القطاعات كافة

 .والتأجير المتبادلة لالستفادة نظام ويوجد، القطاعات كافة مع، نعم دار الكلمة 

 .األمور هذه في والحساسة الخصوصية من نوعاً  يوجد، ضعيفة طاليثا قومي
 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

 ؟وجد إن   مخرجاته وتقيم المجتمع خدمة برنامج المؤسسة هل تفعل

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 المستمر. التعليم برنامج، التطوعية األعمال بعض، نعم

 .فردي من جانب الطلبة شكل تطوع، يأخذ Community service يسمى  نعم دار الكلمة 
 .فردية وواجبات نشاطات، يوجد ال طاليثا قومي

 السؤال / النتيجة والدليل اسم المؤسسة

 وحاجاته؟ المجتمع مشاركة وفق الذاتي التقييم برنامج من هل يتم االستفادة

التعليم المستمر 
 البوليتكنكجامعة 

 .تطوير أو/ غالقإ  برنامج تقييم، خريج تقييم، مدرب تقييم

مكانيات السوق  حاجة وفق دار الكلمة   المؤسسة. وا 
 .والمخرجات األساليب، األولويات، التقييم باالعتماد على تسلسل ثغرات طاليثا قومي







العالقة مع المجتمع تكاد تنحصر في الشراكة مع  أن  إلى (: 31.4(،)30.4شير نتائج الجداول )ت  
حد إلى وغير الرسمية، وهذه الشراكة ال تصل  ،والمؤسسات الرسمية ،قتصاديةواال ،المنشآت الصناعية

، بل هي مجرد تخطيط وتنفيذ "TVET"التمكين في جميع نشاطات مؤسسة التعليم والتدريب المهني 
بعض  إلىلجانب التدريب العملي للطلبة في سوق العمل، واستضافة بعض الخبرات، إضافة 
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والعمل في المؤسسات الرسمية، أما بخصوص األسرة  ،رتي التربية والتعليمالتصورات المشتركة مع وزا
أي إعالمية من الدرجة  ،عالقة ضعيفة بين االطالع والتفاعل في بعض النشاطات ناكه ،والمدرسة

 والتقييم المشترك. ،والتنفيذ ،لمستوى التخطيط ىقاألولى، ال تر 
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 الفصل الخامس

 ، وتوصيات الدراسة.ستنتاجاتوانتائج، 
 

 نتائج الدراسة 1.5
 

فــــي التنميــــة المجتمعيــــة  ،ف علــــى دور التعلــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــيلقــــد هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــر  
فــي جنـــوب الضـــفة  "TVET"مؤسســات رابطـــة  فـــي ،والخـــريجين ،مـــن وجهــة نظـــر المختصــين ،المســتدامة
 ج التالية:الدراسة إلى النتائ ْت ص  ل  الغربية، وخ  

 
 

 :األولحول سؤال الدراسة  االستبياننة النتائج المتعلقة بإجابات الخريجين في عي    1.1.5
 

   ال زال يكتنفه العديد من اإلشكاليات ،في المجتمعوالتدريب المهني برامج التعليم  واقع إن، 
بلغ المتوسط حيث  ،والذي ال زال محدوداً  ،للخريجين وخصوصًا في جانب التمكين االقتصادي

، (1999،)هماش من كل   عليه أتفقوبدرجة كلية )متوسطة(، هذا ما  ،(2.9816الحسابي له )
وآليات  ،ودورها في عملية التنمية ،واقع برامج التدريب المهني"في دراسته  (2011،العجوري )و

 زالت ه الأن   الدراسة حيث أظهرت "،من جهة نظر خريجي التدريب المهني في بيت لحم ،تطورها
 .مشاكل والمعيقاتتشوبه العديد من ال
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 االجتماعيفيما يتعلق بالتمكين  ،في المجتمع أما بخصوص واقع برامج التعليم والتدريب المهني 
يجابي، كبير   لها دور   وبناء القدرات فكان ،للخريجين  ودرجة   ،(3.7257) بلغ حسابي بمتوسط   وا 

الخدمات المقدمة من "في دراسته بعنوان  (2006،رةنمو )ختلف بشأنه اهذا ما و  ،)كبيرة( كلية  
لى تقييم الخدمات إ، وهدفت الدراسة "من وجهة نظر المستفيدين ،مركز تدريب مهني الخليل

حيث  ،الحتياجات سوق العمل ،والتعرف على مدى مالئمة الخدمات المقدمة ،المقدمة من المركز
كساب المهار كانت متدنية بالنسبة لعملي بأنها أظهرت الدراسة  ع  ج  رْ ي  و ات والقدرات، ة التدريب وا 
يعطي دورات قصيرة المدى، أما فترة التعليم  ،مركز تدريب الخليلإلى أن   ،االختالفالباحث هذا 
 ؛من كليات خاصة وأهلية ،مهني متوسط ودبلوم   ،متخصص دبلوم   تعطى على شكل  فوالتدريب 

 ونوعية برامجها. ،عية في مدتهاوتوازي الجام ،ة كافيةيفترة تدريبأنها أي 

 
 االجتماعيةتعزيز العدالة  :من حيث ،في المجتمع فيما يتعلق بواقع التعليم والتدريب المهني، 

يجابي   كبير   للبرامج دور  فكان  ،وتكافؤ الفرص بلغ  حسابي بمتوسط   ،من وجهة نظر الخريجين وا 
  دمج المرأة في أعمال   حول ،لفقراتببعض ا )كبيرة(، عدا ما يتعلق كلية   ودرجة   ،(3.6565)

محاربة التمييز في األجور بين الرجل والمرأة لنفس المهنة، هذا ل إضافةً  ،كانت حكرًا على الذكور
ناث في التعليم والتدريب المهني والتقني اإل"وكانت بعنوان  (2005،)ماس ما اتفقت بشأنه دراسة

سب تناالبرامج التي  حيث أشارت أن   "،صفي الضفة الغربية وقطاع غزة واقع وطموحات وفر 
في برامج التدريب  ،أكبر بشكل   لهن االندماجوالتي تساعدها على  ،الت محدودةاإلناث ال ز 

 المهني والتقني.

 

 :الثانيحول سؤال الدراسة  االستبياننة في عي    الخريجينالنتائج المتعلقة بإجابات  2.1.5
 
 في  ،في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة ،مهني والتقنيالتعليم والتدريب ال برامج ن دورإ

من وجهة نظر خريجي التعليم  ،ومحدوداً  ال زال متوسطاً  ،محافظات جنوب الضفة الغربية
 ،عملية التنمية المجتمعيةفي ال والحقيقي صل لدرجة التأثير الفع  يوالتدريب المهني والتقني، ولم 

)متوسطة(، وتتفق  كلية   ودرجة   ،(3.4871متوسط الحسابي له )عام، حيث بلغ ال والتنمية بشكل  
واقع برامج التدريب المهني ودورها "في دراسته  (2011،العجوري )هذه النتيجة مع ما توصل إليه 
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، "وآليات تطورها من جهة نظر خريجي التدريب المهني في بيت لحم بشكل عام في عملية التنمية
 .ضعيفةو  إذ وجد أنها ال زالت محدودة

 

 :حول سؤال الدراسة الثالث االستبياننة النتائج المتعلقة بإجابات الخريجين في عي    3.1.5
 

 لمنظومة التدريب المهني والتقني ،هنالك حاجة ماسة وكبيرة لوجود آليات لتطوير شامل ومتكامل، 
وظهر ذلك في  ،والتكامل مع التعليم األكاديمي ،لتفعيل دوره في التنمية المجتمعية المستدامة

تعزيز الشراكة مع مؤسسات اإلقراض لدعم  :مثل ،الخريجون التصورات والمقترحات التي قدمها 
  ة والتركيز على التدريب العملي وغيرها.يتطوير العملية التعليمو مشاريعهم الصغيرة والمستقبلية، 

 

 :رابعجابة على فرضيات الدراسة وسؤال الدراسة الباإل النتائج المتعلقة 4.1.5
 
  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05،)  بين المتوسطات الحسابية

التنمية المجتمعية في  ،عليم والتدريب المهني والتقنيحول دور الت ،ستجابات المبحوثينال
الجنس، مكان السكن، الدخل الشهري، ودرجة التقدير عند التخرج، ) :زى لمتغيراتعْ ت   ،المستدامة

 من ،والتقني المهني والتدريب التعليم برامج واقع مجال :مجاالت الدراسةفي ، (وسنة التخرج
 في المقدمة البرامج ودور المجتمع، في اقتصادياً  الخريجين تمكين في المقدمة البرامج دور :حيث
 الفرص وتكافؤ، االجتماعية العدالة وتعزيز المجتمع(، في االنخراط) اجتماعياً  الخريجين تمكين
 المجتمعية التنمية إحداث في والتقني المهني والتدريب التعليم دور ومجال، المجتمع أفراد بين

 المجتمع، والدرجة الكلية. في المستدامة
 

  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05،)  بين المتوسطات الحسابية
في التنمية المجتمعية  ،المهني والتقني حول دور التعليم والتدريب ،ستجابات المبحوثينال

واقع ) :من مجال الدراسة األول ها، في كل  فيزى لمتغير المؤسسة التي تخرجوا عْ ت   ،المستدامة
ي تمكين الخريجين من حيث دور البرامج المقدمة ف ،برامج التعليم والتدريب المهني والتقني

 وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. ،االجتماعيةة وتعزيز العدال  ،في المجتمع" االنخراطاجتماعيًا "
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  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05)   بين المتوسطات الحسابية
في التنمية المجتمعية  ،دور التعليم والتدريب المهني والتقني ، حولالستجابات المبحوثين

واقع برامج التعليم والتدريب المهني "ألول: لمتغير التخصص، في مجال الدراسة ا ت ْعزى المستدامة 
يز من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اجتماعيًا في المجتمع، وتعز  ،والتقني
 وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، وفي الدرجة الكلية أيضا. االجتماعيةالعدالة 

 

 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال (α ≤ 0.05،) الحسابية المتوسطات بين 
 المجتمعية التنمية في ،والتقني المهني والتدريب التعليم دور ، حولالمبحوثين ستجاباتال

العمل،  حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني في إحداث التنمية  لمتغير زى عْ ت   ،المستدامة
واقع برامج "الدراسة األول:  فيما يتعلق بمجال ،في جنوب الضفة الغربية ،المجتمعية المستدامة

وتكافؤ الفرص بين أفراد  ،االجتماعيةمن حيث تعزيز العدالة  ،التعليم والتدريب المهني والتقني
 المجتمع.

  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05،)  بين استجابات المبحوثين حول
لمجتمعية المستدامة في جنوب الضفة الغربية دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية ا

واقع برامج التعليم والتدريب ول: التخصص، في مجال الدراسة األتعزى لمتغير العمل في مجال 
ي تمكين الخريجين المهني والتقني من حيث دور البرامج المقدمة في ودور البرامج المقدمة ف

ة الثاني:  دور التعليم والتدريب المهني والتقني مجال الدراس، في المجتمع " االنخراطاجتماعيًا " 
 .يضاً أة حداث التنمية المجتمعية المستدامة وفي الدرجة الكليإفي 

 

 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  يوجد  (α ≤ 0.05،) حول ،المبحوثين استجابات بين 
 ،الغربية الضفة جنوب في ،مةالمستدا المجتمعية التنمية في ،والتقني المهني والتدريب التعليم دور
 والتدريب التعليم برامج واقع األول: الدراسة في مجال ،هافي تخرجوا التي المؤسسة لمتغير زى عْ ت  

 المجتمع، ومجال في اقتصادياً  الخريجين تمكين في المقدمة البرامج دور حيث من والتقني المهني
 المجتمعية التنمية إحداث في لتقنيوا المهني والتدريب التعليم الثاني: حول دور الدراسة

 .أيضاً  الكلية والدرجة، المستدامة
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  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05،) زى عْ ت   ،بين استجابات المبحوثين
 ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،لمتغير التخصص، حول دور التعليم والتدريب المهني والتقني

فيما يتعلق بمجال الدراسة األول: واقع برامج التعليم والتدريب المهني  ،بيةفي جنوب الضفة الغر 
من حيث البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا في المجتمع،  وكذلك في مجال  ،والتقني

 ،في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة ،الدراسة الثاني: دور التعليم والتدريب المهني والتقني
 يضًا.أالكلية  ة  والدرج

 
 المستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  يوجد  (α ≤ 0.05،) حول ،المبحوثين استجابات بين 

 ،الغربية الضفة جنوب في ،المستدامة المجتمعية التنمية في ،والتقني المهني والتدريب التعليم دور
 من والتقني المهني التدريبو  التعليم برامج واقع: األول الدراسة في مجال  لمتغير العمل، زى عْ ت  

 في المقدمة البرامج ودور،  المجتمع في اقتصادياً  الخريجين تمكين في المقدمة البرامج دور
 المهني والتدريب التعليم دور: الثاني الدراسة المجتمع، مجال في اجتماعياً  الخريجين تمكين
 أيضًا. لكلية  ا الدرجة   وفي ،المستدامة المجتمعية التنمية إحداث في والتقني

 

   يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α ≤ 0.05،) ى ز عْ ت   ،بين استجابات المبحوثين
في التنمية  ،حول دور التعليم والتدريب المهني والتقنيلمتغير العمل في مجال التخصص، 

واقع برامج فيما يتعلق بمجال الدراسة األول:  ،في جنوب الضفة الغربية ،المجتمعية المستدامة
من حيث دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصاديًا،  ،التعليم والتدريب المهني والتقني

 . أيضاً  الكلية   والدرجة  
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 :لخامساحول سؤال الدراسة  المقابلةنة في عي    مختصينالنتائج المتعلقة بإجابات ال 5.1.5
 

 ومؤسسات التدريب المهني  ،طاعات المجتمعأما بخصوص تبيان مدى المشاركة المجتمعية بين ق
برامج ل المزودين من وجهة نظر المختصين  ،وتطوير البرامج المقدمةلتعزيز الشراكة ، والتقني

جنوب الضفة الغربية، فال زالت العالقة  "، فيTVET"في مؤسسات  ،التعليم والتدريب المهني
 قىوالعالقة ال تر  ،ارات الراعية وغيرهاكالوز  ،تنحصر مع منشآت سوق العمل والمؤسسات الرسمية

 باستثناء ،والتخطيط والتنفيذ والتقييم المشترك لها ،المشتركة القرارات اتخاذلدرجة التمكين في 
التدريب العملي للطلبة والتنسيق له، أما  ما يخصفي ،االقتصاديةالعالقة مع منشآت سوق العمل 

فال زالت ضعيفة ومحدودة  ،والتدريب األخرى ومؤسسات التعليم  ،والمدرسة ،بخصوص األسرة
 .وتمكين تلك األطراف المجتمعية ،والفعلية ،الحقيقية ال ترقى لمستوى الشراكةو  ،جداً 

  أثر احتياجات السوق الفلسطينية "في دراسته  (1999،هماش)من  أيضًا كل  عليه  تفقاهذا ما
حيث أظهرت ضعف التنسيق  "،غربيةعلى العمليات التدريبة في المؤسسات المهنية في الضفة ال

 "المؤسسات الصناعية" والقطاع الخاص، كذلك مع دراسة ،وسوق العمل ،بين مؤسسات التدريب
 القوة من التدريبية االحتياجات دراسة"بعنوان  ،(2011)رندة هالل وآخرون، المشروع البلجيكي

 العالقة توثيق في الستمرارا ضرورةمن خالل  ،ساسيةاأل العمل مستويات ضمن المدربة العاملة
 المهني والتدريب التعليم مؤسسات بين الحقيقية الشراكة وتعزيز، الخاص القطاع مؤسسات مع

 العمل.  وسوق  الخاص القطاع ومؤسسات والتقني
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 :وسؤالها المفتوح رافيةالديموغ االستبيانبمتغيرات  النتائج المتعلقة 6.1.5
 
   يليهم سكان  ،المدن هم أكثر من يلتحقون في التدريب المهني والتقنيسكان  أظهرت الدراسة أن

أن نسبة الذكور كانت أكبر من اإلناث في االلتحاق ببرامج  ويليهم المخيمات، إضافةً  ،القرى 
 التدريب خريجي ظروفأبرزته أيضًا دراسة ماس بعنوان " التدريب المهني والتقني، وهذا ما

 الخصائص على التعرف إلى الدراسة هذه هدفتو ، "الفلسطيني ملالع سوق  المهني في والتعليم
 الحالة المهنة، العمر،) :حيث من ،المهني التدريب مراكز من تخرجوا الذين ،لألفراد العامة

سكان الحضر النسبة  ل  ك  حيث ش   (،والجنس األكاديمي، المستوى  العمل، بقوة العالقة الزواجية،
 التدريب خريجي من الكبرى  والنسبة ،ومن ثم المخيمات ،القرى كان سهم ييل ،جينياألكبر من الخر 

 الالجئين. غير من هم المهني

  لتطوير منظومة  ،من وجهة نظر الخريجينفقد أظهرت الدراسة وجود العديد من المقترحات
والحاجة الماسة للتدريب  ،قراض الصغيرسسات اإلؤ يجاد شراكة مع مإكان أهمها  ،التعليم المهني

 .فملي المكث  الع

 

 الدراسة استنتاجات 2.5
 

والتـي يمكـن تلخيصـها بمـا  ،يتناول هذا الجزء أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث من هذه الدراسة
 يلي:
 

حول سـؤال الدراسـة  االستبياننة االستنتاجات المتعلقة بإجابات الخريجين في عي    1.2.5
 :والثاني األول

 
   ال زال محدودًا  ،في التنمية المجتمعية المستدامة ،دريب المهني والتقنيدور التعليم والت إن

كان  البرامج ن  أنت الدراسة حيث بي   ،ومتوسطًا، وخصوصًا في جانب تمكين الخرجين اقتصادياً 
نشاء مشاريع خاصة لضعف  لها تأثيرًا ضعيفا ومتوسطًا، في إنشاء حساب مصرفي خاص، وا 

 ،ذلك على أسرهم وانعكاس ،تحسين المستوى المعيشي للفردالتمويل وتكاليف التأسيس، و 
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على حقل التخصص، وظهر ذلك في متوسط األجور  بناءً  ،والحصول على فرصة عمل مناسبة
شيكل، وهو تقريبًا الحد األدنى لألجور من  1500أو دون  ،]2500-1501[ز بين ك  ر  والذي ت  

 شيكل تقريبًا. 1500والذي يبلغ  ،وزارة العمل

 اً كبير  دوراً قد أبرزت الدراسة والصعيد الذاتي، ف ،وبناء القدراتما على صعيد التمكين االجتماعي أ 
العالقات االجتماعية،  فيما يتعلق بالتواصل والتفاعل مع اآلخرين، وبناء   ،بهذا الخصوص بارزاً و 

لمستقبل، ونظرة الفرد التخطيط لوالثقافة المهنية وأهميتها في المجتمع، والمهارات الحياتية الهامة و 
، كذلك خصوصيات المهن والسالمة المهنية في أماكن امنتجًا في المجتمع ال مستهلك باعتباره

 ،إدارة واستخدام الموارد المتاحة ن  سْ إلى االنتماء والمواطنة الصالحة، باستثناء ح   العمل، إضافةً 
 فقد ظهرت بدرجة متوسطة.

  فقد أظهرت وجهة نظر الخريجين ،وتكافؤ الفرص ،(اعيةاالجتمأما على صعيد تعزيز )العدالة، 
يجابي  ،تعزز من هذا المفهوم في المجتمع ،برامج التعليم والتدريب المهني أن   ولها دور كبير وا 

والمتسربين من المدارس، كذلك  ،، وخصوصًا لمن لم يحالفهم الحظ في التعليم األكاديميفي ذلك
في مشاركة المرأة في القوى العاملة،  ،لفقيرة، وفتح فرص العدالةتكلفة الحصول على تعليم لألسر ا

كانت حكرًا على الذكور، والتمييز في األجور بين الرجل والمرأة  استثناء اندماج المرأة في أعمال  ب
 جين متوسطة. يدرجة  تأثيرها واإلجابة عليها من وجهة نظر الخر  تفقد كان ،لنفس المهنة

 

 ل الدراسةحول سؤا االستبياننة متعلقة بإجابات الخريجين في عي   االستنتاجات ال 2.2.5
 :الثالث

 
  من وجهة نظر  ،وتطوير التعليم والتدريب المهنيمقترحات وتصورات لتنمية أما بخصوص

ومأسسة قاعدة  ،وتحديث التخصصات ،لوجياو فقد برزت الحاجة الماسة إلدخال التكنالخريجين، 
ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتكثيف التدريب  ،تمعمن الشراكة بين قطاعات المج

برمتها للتخلص من النظرة الدونية لهذا التعليم،  ،العملي، وتطوير منظومة التعليم المهني والتقني
وتعزيز مبدأ التعليم المستمر، والتواصل من مؤسسات اإلقراض والتمويل لتمويل المشاريع 

 .الخاصة
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حول سؤال الدراسة  المقابلةنة في عي    المختصينالمتعلقة بإجابات  اجاتاالستنت 3.2.5
 :الخامس

 

  في تطوير منظومة التعليم والتدريب  ،بخصوص المشاركة المجتمعية ودمج قطاعات المجتمعأما
والقائمين على برامج  ،من وجهة نظر المختصين ،في جنوب الضفة الغربية والتقني، المهني

 ،لدرجة التمكين والشراكة الفعلية لمشاركة ال ترقىن هذه اأ أبرزت الدراسةالتقني، التدريب المهني و 
فهي عالقة ضعيفة  ،كذلك المدارسو  ،ومؤسسات التعليم المهني األخرى  ،وخصوصًا األسرة

فهي تكاد تنحصر  ،تقتصر على بعض النشاطات والزيارات المحدودة، أما بخصوص سوق العمل
ء ونفس الشي ،والتنفيذ المشترك والحقيقي ،والتقييم ،وليس التخطيط ،يفي مجال التدريب العمل

 .المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
 

 توصيات الدراسة 3.5
 

 :يلي ماستنتاجاتها القد أوصت الدراسة وفق ما جاء في نتائجها و 
o المجتمع، ألنها عماد  ، مع قطاعات المجتمع المحليللشراكة  وفاعلة مأسسة قاعدة حقيقة 

ال في لتعليم والتدريب المهني الفع  ا وفلسفة   منظومة   من أجل تطوير   ،فيهوالمؤسسات المؤثرة 
 المجتمع.

o   من خالل تعريفهم بكيفية إنشاء مشاريعهم  ،للخريجين االقتصاديمن التمكين  اً مزيد تحقيق
نحة تقدم من مهارات وقدرات، وتعريفهم وربطهم بمؤسسات ما اكتسبوهمما  واالستفادة ،الخاصة

 القروض الصغيرة.

o المدروسة، الفعلية و وفق حاجة سوق العمل  والتقني، تطوير برامج التعليم والتدريب المهني
 لإلناث. مناسبةً  كثر  األ والحاجة للتخصصات

o  كاًل وفق درجة  والتقني الخاصة في برامج التعليم والتدريب المهني االحتياجاتدمج ذوي
 إعاقته.

o   في  ارعسالمتر يلوجيا العمل، لمالئمة البرامج والتغيو يد في عالم تكنكل ما هو جد إدخال
 .االقتصاديةلمواكبة عملية التنمية و  ،هيكلية العمل

o  ودوره الفعال في إحداث التنمية  ،من التوعية بأهمية التدريب المهني والتقني مزيد  العمل على
قرانه بأهمية التعليم األكاديمي ،المجتمعية المستدامة   للتخلص من النظرة الدونية تجاهه. ،وا 
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 ، الطبعة األولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي.المهني

 (.2001المحتسب، س:) نظام التعليم والتدريب المهني التوجيه واإلرشاد التربوي والمهني ،
 والتقني، معهد تدريب المدربين، فلسطين.

 (.2011المركز الفلسطيني لإلحصاء :) رام هللا، فلسطين. المرأة الفلسطينية والتعليمتقرير ، 
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 (.2003المصري، م :)دار الكتب ، الطبعة األولى. اقتصاديات التعليم والتدريب المهني
 الوطنية، بنغازي.

 (.2005الهيتي، خ :)الطبعة الثانية. دار وائل للنشر، إدارة الموارد البشرة مدخل استراتيجي ،
 عمان.

 (.1999اليونسكو:)  ول، جمهورية يئس، لتعليم التقني والمهنيالمؤتمر الدولي الثاني حول ا
 الجنوبية. كوريا

 (.2002اليونسكو :)(، 2014-2005) عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة
 .57/254 القرار ،2002 األول/ديسمبر لألمم المتحدة، العامة الجمعية

 (.2007بارتل، ف :)2012 نضال م واس ترجمة، جعل األحياء أقوى  تمكين المجتمعات. 

 (.2009بشارات، ع :) واقع عملية تدريب المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة الفلسطينية
 ، جامعة القدس فلسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(.في الضفة الغربية ومقترحات التطوير

 (.NAGAAE Academyبواسطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد)
  ،ترجمة مركز التعريب والترجمة، الدار العربية التدريب الناجح للموظفين(: 1997م.)بيل ،

 للعلوم، بيروت.

 ( 2000جامعة القدس المفتوحة :)جامعة القدس  ،، الطبعة األولىإدارة القوى البشرية
 المفتوحة، فلسطين.

 (.2009جامعة القدس المفتوحة :)المفتوحة، جامعة القدس إدارة المؤسسات االجتماعية ،
 فلسطين.

 (.2001حمدان، ع :)مجلة رؤيةالتعليم التقني في فلسطين ودوره في تحقيق التنمية ، ،
 ، الهيئة العامة لالستعالمات، فلسطين.83ص  21العدد

 (.2007حمود، خ، الخرشة، ي )الطبعة األولى. دار الميسرة، عمان.إدارة الموارد البشرية ، 

 (.2003سعادة، و :)معهد تدريب المدربين، ات مع المجتمع والصناعة المحليةتطوير العالق ،
 ، نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، فلسطين.14وحدة 

 (.تقييم2005سعدية، م  :) من في محافظات غزة التقنية بالكليات للعاملين التدريب عملية 
 سالمية ،غزة.)رسالة ماجستير منشورة(.الجامعة اإل، المتدربين نظر وجهة

http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/indexe.html
http://www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/indexe.html
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  التعليم جودة ضمان في المجتمعية المشاركة دور(: 2011.)ح، المعتمد عبد، أ، صبري 
عداد  جامعة ،" التعليم جودة لضمان الدولي العربي المؤتمر، العمل لسوق  الجامعة خريجي وا 
  األردن.  الخاصة الزرقاء  العربية، الجامعات اتحاد مصر، نموذجاً  الفيوم

 (.مفهوم التن2008عارف، ن :)جامعة القاهرة، مصر.-مية، كلية العلوم السياسية 

 (.2003عباس، س، علي، ع :)الطبعة الثالثة. دار وائل للنشر، إدارة الموارد البشرية ،
 عمان.

 (.2001عطوان، أ :)الطبعة األولى، معهد تدريب المدربين، رام مدخل إلى التدريب المهني ،
 هللا، فلسطين.

 (.2009عقيلي، ع :) دار وائل للنشر، جامعة د البشرية المعاصرة بعد استراتيجيإدارة الموار ،
 حلب، سوريا.

 (.2011عويوي، ت، أبو خديجة، آ :)مركز المعلومات العدالة االجتماعية في فلسطين ،
 الفلسطينية، فلسطين.

 (.2010غني، م :)دراسات تربوية، العدد العاشر من شهر صعوبات التعلم لدى األطفال ،
 )بحث منشور(. ,www.pdffactory.comنيسان، 

 عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،التخطيط أسس ومبادئ(: 2001، ع.)غنيم.  

 (.2014قاسم، م :)،"المشاركة المجتمعية وجودة التعليم "دور األطراف المختلفة 

http://www.youtube.com/watch?v=7SwLRdKFsoI، )محاضرة منشورة( 
naqaae Acadmy. 

 اإلناث في التعليم والتدريب المهني (: 2005ماس) -تصادية الفلسطينيمعهد السياسات االق
 . رام هللا.والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة واقع وطموحات وفرص

 والتعليم التدريب خريجي ظروف(: 2009ماس) -ة الفلسطينيمعهد السياسات االقتصادي 
 . رام هللا.الفلسطيني العمل سوق  المهني في

 (.2003معهد تدريب المدربين :)وزارة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ،
 التربية والتعليم ووزارة العمل، فلسطين.

 ،اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة ،معاصر إداري  كمفهوم التمكين (:2006س.) ملحم 
 الجديدة. ، مصرودراسات بحوث

http://www.pdffactory.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7SwLRdKFsoI
http://www.youtube.com/watch?v=7SwLRdKFsoI
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 ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات  ،التعلم ونظرياته: (2001.)ع منصور
 ، سوريا.جامعة تشرين، الالذقية

 " منظمة األغذية العالميةFAW(."2003 :)  دارة دليل الممارس التنموي في تكوين وا 
 اليمنية، اليمن.  الجمهورية في المحلية المجتمعات تنمية ، برنامجوعيالمنظمات الط

 (.دراسة منشورة بعنوان المؤسسات2012منيرة، س  :) للتمكين والمتوسطة كأداة الصغيرة 
 من خاصة ومتوسطة مؤسسات صغيرة صاحبات شملت دراسة"، الجزائر في المرأة االقتصادي

 انية منشورة(.ميد ، الجزائر.) دراسة" ورقلة والية
 (.2013نجم، م :)الجامعة ، مجلةالفلسطينية المرأة تمكين في التنموية المؤسسات دور 

 المجلد  يوليو 276 ص – 239 ص الثالث والنفسية، العدد التربوية للدراسات اإلسالمية
 والعشرون، غزة.)رسالة ماجستير منشورة(. الحادي

 (.2006نمورة، ن  :) من مركز تدريب مهني الخليل من وجهة نظر تقييم الخدمات المقدمة
 . جامعة القدس، فلسطين.)مشروع بحث غير منشور(.المستفيدين

 ،مستويات ضمن المدربة العاملة القوة من التدريبة االحتياجات(: 2011) وآخرون  هالل، ر 
 فلسطين، فلسطين. في والتقني المهني التدريب دعم ،البلجيكي للمشروع األساسية العمل

 على العمليات التدريبة في المؤسسات  أثر احتياجات السوق الفلسطينية(: 1999ش، م.)هما
 المهنية في الضفة الغربية. جامعة القدس، فلسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 (. 2013وزارة التربية والتعليم الفلسطينية :) 2012/2013الواقع التربوي للعام الدراسي ،
 ، رام هللا، فلسطين.في الوزارة اإلدارة العامة للتخطيط

 (.2010وزارة شؤون المرأة :) ،دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعزيز مفهوم المقاومة
 المقاومة، فلسطين. ثقافة تعزيز نحو" بعنوان ، مؤتمرورقة عمل مقدمة إلى وزارة الثقافة

 GSSD(.2012 :)الواليات للتقنية معهد ماساتشوستس، المستدامة للتنمية العالمي النظام ،
 المتحدة األمريكية.
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 :مقاالت صحفية


 ،صحيفة ،مدقق مفهوم إلى مبهم شعار من االجتماعية العدالة: (2012) إ. العيسوي 
  أكتوبر، مصر. 1 الشروق 

 (.2011حافظ، ف :)بالتعاون  المفاهيم مشروع ، مقال فيالتداولية ومجاالته التمكين مفهوم 
 .2011أغسطس  11 الخميسأونالين، بتاريخ  مسلم موقع مع

 

 

 :لكترونيةإمواقع 
 

 http://gssd.mit.edu/ar ( المستدامة للتنمية العالمي النظام  ). 
 http://www.adew.org/ar ( وتنمية المرأة جمعية نهوض ). 

 http://www.manhal.net/ (مكتبة منهل الثقافة). 
 http://www.onislam.net/ ( أونالين مسلم موقع  ). 
 http://www.unesco.org/ ( ليونسكوموقع ا ). 

 http://www.wafainfo.ps/ ( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية). 

 www.mehani.ps (التعليم والتدريب المهني في فلسطين). 
 www.picta.ps/ ( تصاالت لسطينية لتكنولوجيا المعلومات وااللنقابة الفا  ). 

 www.tvet.ps/league  (رابطة التعليم المهني في فلسطين). 
 

 
  

http://www.adew.org/ar
http://www.manhal.net/
http://www.onislam.net/
http://www.unesco.org/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.mehani.ps./
http://www.picta.ps/
http://www.tvet.ps/league
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 قائمة المالحق  
 

 :قائمة المحكمين :(1.3ملحق رقم )  

 مكان العمل االسم الرقم
 دارة واالقتصاد.كلية اإل –قدس جامعة ال عوض براهيمإد.  .1
 معهد التنمية المستدامة. -جامعة القدس د. زياد قنام .2
 معهد التنمية المستدامة. -جامعة القدس الصباغ د. عبد الوهاب .3
 مناهج تدريس وبحث علمي. -جامعة القدس د. بسام بنات .4
 .يقيةعميد كلية المهن التطب –جامعة البوليتكنك  د. زهدي سلهب .5
 كلية الهندسة. –جامعة البوليتكنك  د. نبيل الجوالني .6
 عميدة كلية دار الكلمة للفنون والثقافة.  نهى خوري د.  .7
 التعليم المستمر. -جامعة البوليتكنك أ. جمال هرماس .8
 مدقق لغة عربية. –جامعة البوليتكنك  سويطيإياد أ.  .9
 حصائي.إ محلل –األونروا  أ. نيكوال زيت .10

 

 نة المقابلة:قائمة عي    :(1.3ملحق رقم ) 

 مكان العمل االسم
 البوليتكنك. -مدير التعليم المستمر أشرف زغير

 عميدة كلية مجتمع طاليثا قومي. لوريت ماريا أبو جابر
 .للفنون والثقافة كلية دار الكلمة فاتن نسطاس متواسي
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 عمادة الدراسات العليا 

 القدس جامعة 

 معهد التنمية المستدامة

__________________________________________________________ 

 خي الكريم / أختي الكريمة أ

 ف على :لتعر  ليقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف 

 دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

 نمن وجهة نظر المختصين والخريجي

 ( في جنوب الضفة الغربيةTVETمؤسسات رابطة ): دراسة حالة

 

وقد وقع عليك االختيار عشوائيًا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا يرجى منك التعاون بتعبئة هذه 
االستبانة بما يتوافق مع وجهة نظرك، علمًا بأن بيانات الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم 

م ْت الدراسة إلى قسمين أي طلْب منك كتابة اسمك  الحفاظ على سريتها وال و ما يشير إليك، حيث ق س  
ثالثة مجاالت وهي  أما الثاني فيتكون من ،المعلومات األساسية الخاصة بكرئيسين وهما: األول 

دور التعليم والتدريب المهني والتقني في مهني والتقني، واقع برامج التعليم والتدريب ال) على التوالي:
 (.مقترحات وتصورات لتنمية وتطوير التعليم والتدريب المهني، إحداث التنمية المجتمعية المستدامة

 .شاكرين لكم حسن تعاونكم

 شراف: د. ثمين الهيجاوي إ        

 قالباحث: صخر سالم المحاري        
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 :بق عليكالتي تنط اإلجابة: الرجاء وضع دائرة حول رمز األساسية(المعلومات ) ولالقسم األ 

 

  :الجنس -وال ً أ

  أنثى -2  ذكر  -1

 مكان السكن: -ثانيا ً 

 مخيم  -3  قرية  -2  مدينة  -1

 :افيهتخرجت التي  المؤسسة - ثالثاً 

كلية دار الكلمة للفنون  -3  كلية مجتمع طاليثا قومي -2    التعليم المستمر "البوليتكنك"  -1

 والثقافة

  التخصص: -رابعًا 

 البوليتكنك( -)التعليم المستمر تقني -2  ليثا قومي(مهني )دار الكلمة، طا -1

 :قدير عند التخرجالت - خامساً 

 ممتاز .5 جيد جداً  .4 جيد .3 متوسط .2 مقبول .1

 :والتقني التدريب المهني برنامجسنة التخرج من  - دساً سا

1.  2009 2.  2010 3.  2011 4.  2012   

 :هل تعمل حالياً  - سابعاً 

  عملأ  ال .2 عملأ  .1

التدريب  برنامجه في فيفي المجال الذي تخصصت  لمفهل تع عمل(أ) سابعفي السؤال ال إجابتكاذا كانت  -ثامنًا 

 ؟المهني

 ال  .2 نعم  .1

  ؟ما مستوى دخلك الشهري بالشيكل (عمل)أمن اجابتك على السؤال الثإاذا كانت  -تاسعًا ً 

 3500كثر من أ .4    3500-2501  .3  2500-1501  .2 قلأو أ 1500 .1
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جابتك حسب وجهة نظرك. xإشارة )  :  الرجاء وضعالقسم الثاني  ( في الفراغ المناسب الذي يتالءم وا 

 حيث:من المجال األول:  واقع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني 

 
 
 
 
 
 

 في المجتمع: دور البرامج المقدمة في تمكين الخريجين اقتصادياً  -أ 
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقــــــــرات الرقم

1 

امج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه برنـــ
ســـــاعدني فـــــي الحصـــــول علـــــى فرصـــــة عمـــــل مناســـــبة لـــــي 

 ولتخصصي.

     

برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه  2
 .حسن من المستوى المعيشي لي وألسرتي

     

3 
بـــه برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت 

ســـــاعدني علـــــى ادخـــــار جـــــزء مـــــن دخلـــــي )إنشـــــاء حســـــاب 
 .مصرفي خاص بي(

     

برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الـذي التحقـت بـه زاد  4
 .ةمن قدرتي على تلبية احتياجاتي ومتطلبات الحياة األساسي

     

5 
برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه 

نشــاء إلــى الــتحكم بمصــدر رزقــي مــن خــالل جعلنــي قــادرًا ع
 .دارتها  مشروعي الخاص و 

     

6 
برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه 

 .ساعدني في االعتماد على ذاتي وليس على اآلخرين
     

7 
برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه 

 .العمل المتغيرة باستمرارجعلني أتأقلم مع ظروف الحياة و 
     

8 
برنـــامج التعلـــيم والتـــدريب المهنـــي والتقنـــي الـــذي التحقـــت بـــه 

 .يواحترام المجتمع ل يلذات تيدار إمن  حسن
     

9 
برنــامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي زاد مــن حريتــي فــي 

 اختيار عملي بين )الوظيفة أو مشروعي الخاص(.
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 ":في المجتمع االنخراط" في المجتمع مج المقدمة في تمكين الخريجين اجتماعياً دور البرا -ب 
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً   دائماً  الفقــــــــرات الرقم

1 
جملـة برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الذي التحقـت بـه أكسـبني 

 والتخطيط لمستقبلي. من المهارات الحياتية الهامة
     

2 
برنامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي الـذي التحقـت بـه جعلنـي أنظـر 

 .لنفسي باعتباري منتجا  في المجتمع وليس فقط مستهلكاً 
     

3 
برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الذي التحقـت بـه سـاعدني علـى 

 .حسن استخدام واستهالك الموارد المتاحة
     

4 
ومهــــارات زاد مــــن انخراطــــي فــــي المجتمــــع مــــا اكتســــبته مــــن معــــارف 

 والمشاركة الفاعلة في نشاطاته المختلفة.
     

5 
مــا اكتســبته مــن معــارف ومهـــارات يعــزز مــن عالقــاتي الشخصــية فـــي 

 المجتمع ويوسعها ويزيد من فرصي المتاحة في الحياة نتيجة ذلك.
     

6 
ر مهنــة مــا اكتســبته مــن معــارف ومهــارات زاد مــن انتمــائي للمجتمــع عبــ

 .كمواطن صالح تجاهه يمفيدة فيه ومسؤوليت
     

7 
مــا اكتســـبته مــن معـــارف ومهـــارات يزيــد مـــن تــوعيتي بقضـــايا المجتمـــع 

 .ومشكالته المختلفة )االقتصادية والسياسة واالجتماعية(
     

8 
مــا اكتســبته مــن معــارف ومهــارات يعــزز مــن قــدرتي فــي التواصــل مــع 

 اآلخرين والتعامل معهم.
     

9 
ما اكتسبته من معارف ومهـارات زودنـي بمعلومـات حـول أنظمـة العمـل 

 .وحقوق العاملين في المهن وواجبهم المجتمعي
     

10 
بالثقافــــة المهنيــــة  تــــوعيتي مــــا اكتســــبته مــــن معــــارف ومهــــارات زاد مــــن

 .وأهميتها في المجتمع
     

11 
ة المهنيـة ما اكتسبته من معارف ومهارات زاد من توعيتي بشأن السـالم

 في أماكن العمل.
     











 تعزيز وتكافؤ الفرص )العدالة االجتماعية( بين أفراد المجتمع: -ج 
 أبداً   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقــــــــرات الرقم

1 
ــــيم والتــــدريب المهنــــي والتقنــــي ترســــخ مــــن اتجاهــــات  بــــرامج التعل

ــة فــي القــوى فــي فــتح فــرص العمــل أمــام المــرأة ومشــاركتها  العدال
 . العاملة

     

2 
تتـيح لألسـر الفقيـرة فرصـة  برامج التعليم والتدريب المهني والتقنـي

 .تعليم أبنائها والحصول على عمل
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 حداث التنمية المجتمعية المستدامة:إدور التعليم والتدريب المهني والتقني في   المجال الثاني:

 

 موافق موافق  الفقــــــــرات الرقم
معارض  معارض محايد بشدة

 بشدة

1 

دة التــي يحصــل عليهــا خريجــو بــرامج التــدريب الشــها
المهني والتقني تسـاعدهم فـي الحصـول علـى فرصـة 

  عمل مناسبة. 

     

2 

ـــــي ســـــوق العمـــــل مـــــن خريجـــــي بـــــرامج  العـــــاملون ف
التدريب المهني والتقني يتمكنون من الحصـول علـى 

  .دخل جيد

     

3 
خريجـــو التـــدريب المهنـــي والتقنـــي يكتســـبون مهـــارات 

 نهم من المنافسة للحصول على عمل.عالية تمك
     

4 

خريجو التدريب المهنـي والتقنـي يسـاهمون فـي زيـادة 
ـــــــة ـــــــادة النمـــــــو  اإلنتاجي ـــــــالي زي ـــــــي المجتمـــــــع وبالت ف
  .االقتصادي

     

 أبداً   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقــــــــرات الرقم

3 

تسـاعد األسـر الفقيـرة علـى  برامج التعليم والتدريب المهني والتقني
وض بـــواقعهم االقتصــادي وعـــدم االعتمــاد علـــى المســـاعدات النهــ

 .االجتماعية

     

ــْت المــرأة فــي أعمــال  بــرامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي 4 م ج  د 
 .كانت حكرًا على الذكور فقط

     

5 
تسـاهم فـي محاربـة التميـز  برامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي

 .لنفس الوظيفة أو العملفي األجور بين الرجل والمرأة 
     

6 
يساهم في زيـادة  التعليم والتدريب المهني والتقنيااللتحاق ببرامج 

 .خيارات الفرد وفرصه المتاحة في المجتمع
     

7 
البـــرامج ذات الطـــابع )قصـــير المـــدى( تســـاهم فـــي محـــو األميـــة 

 وتعزيز فرص التعليم للجميع.
     

8 
ــيم المهنــي والتقنــي تعتبــر فرصــة أمــام المتســربين مــن  بــرامج التعل

 المدارس ومن لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم األكاديمي.
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 موافق  الفقــــــــرات الرقم
 موافق
 معارض محايد بشدة

معارض 
 بشدة

5 

خريجــي التــدريب المهنــي والتقنــي فــي العمــل  انخــراط
 خر فــي الحــد مــن نســبة البطالــةآو بــأيســاهم بشــكل 

 تفادة منها محليًا.وتوطين العمالة واالس

     

6 

الكثيـــــــر مـــــــن خريجـــــــي التـــــــدريب المهنـــــــي والتقنـــــــي 
ســرهم مــن حالــة الفقــر كنتيجــة أاســتطاعوا النهــوض ب
  .لعملهم بعد التخرج

     

7 

ترفــــع بــــرامج التــــدريب المهنــــي مــــن مســــتوى قــــدرات 
يهــــــا وآليــــــات تمكــــــنهم مــــــن التـــــــأثير معرفيــــــة لخريج

لتمكـــين يجـــابي فـــي مجـــتمعهم  وأمـــاكن عملهـــم )ااإل
 والثقافي بمزيد من المهارات والمعارف(. االجتماعي

     

8 

يصــبح الكثيــر مــن خريجــي  بــرامج التــدريب المهنــي 
ـــي خـــالل عـــدة ســـنوات فـــاعلين اقتصـــاديًا مـــن  والتقن
خــالل تأسيســهم لمشــاريع خاصــة بهــم وتــوفير عمــل 

 مستدام.
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تفعيل دور برامج التعليم والتدريب المهني التعرف على مقترحات وتصورات لتنمية و : ثالثال مجالال

 .والتقني في المجتمع

 
 مقترحات أخرى من وجهة نظرك: 

......................................................................................................... .1 

......................................................................................................... .2 

......................................................................................................... .3 
 

o :لو عاد بك الزمن للوراء هل تلتحق بالتعليم والتدريب المهني والتقني مرة أخرى 

 . ال 2    نعم                  .1

o  ذلك أو توجههم نحو االلتحاق به  اذا اختارو إبنائك في التعليم والتدريب المهني ألحاق إهل ترغب في

 مستقبال: 

 . ال                  2نعم                      .1
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 عمادة الدراسات العليا 

 جامعة القدس 

 معهد التنمية المستدامة 

 

 :استمارة مقابلة

 :ف علىلتعر  لجراء دراسة تهدف يقوم الباحث بإ

 

 دور التعليم والتدريب المهني والتقني في التنمية المجتمعية المستدامة

 نين والخريجيالمختص من وجهة نظر

 ( في جنوب الضفة الغربيةTVETحالة دراسية: مؤسسات رابطة )

 

 رف على:تهدف هذه المقابلة إلى التع  

o تبيان مدى المشاركة المجتمعة بين أطراف ( المجتمع ومؤسسات رابطةTVET لتعزيز الشراكة )
 .وتطوير برامج 

 
وذلك من وجهة نظر المختصين القائمين على تقديم خدمة التعليم والتدريب المهني والتقني في 

وتحتوي المقابلة على عدة محاور تتضمن  ،( في جنوب الضفة الغربيةTVETمؤسسات رابطة )
 اإلجابة عن األهداف سالفة الذكر.

 

 

 ,,, شاكرين لكم حسن تعاونكم,,, 

 شراف: د. ثمين هيجاويإ

 الباحث: صخر سالم المحاريق
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ــديكور  :لالمحــور األو شــكل المشــاركة المجتمعيــة ومســتواها )تمكــين، شــراكة، تفاعــل، استشــارة، إطــالع، ال
 )تخطيط، تنفيذ، تقييم(:TVET والتحكم( وعالقتها بنشاطات مؤسسة 

 
عاته مكونات المجتمع وقطا
 "األطراف المشاركة"

 شكل العالقة ومستواها
 ودرجتها

النشاطات المرتبطة 
 بها

o  األسرة 
o المدرسة والمؤسسات التعليمية 
o المنشآت الصناعية واالقتصادية 
o  ــــــر المؤسســــــات الرســــــمية وغي

 الرسمية "األهلية".

  

 
 أسئلة استخالص المعلومات ،،، -د 

 الممارساتالمؤشرات و  الرقم

النتيجة 
 والدليل
وطرف 
 المشاركة

A مدى توفير المؤسسة لبيئة داعمة للمشاركة المجتمعية: 

  .هل تنفذ المؤسسة آليات للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية وما هذه اآلليات إن وجدت 1
 

  .هل تستند ألولويات مشاركة مكونات المجتمع في تطوير العملية التعليمية 2
 

  . محلي في ضوء إمكاناتها )المصداقية والشفافية(تعلن عن خدماتها للمجتمع ال 3

4 
هـــــل يوجـــــد دائـــــرة خاصـــــة بـــــالربط مـــــع المجتمـــــع وتقـــــدير احتياجاتـــــه الفعليـــــة 

 .والتواصل معه
 

5 
علــــى شــــكل  اصــــة بهــــا دون الرجــــوع للمجتمــــع بنــــاءً هــــل قــــرارات المؤسســــة خ

 .العالقات السابقة
 

  . تمع المحلي ومكوناتهتوظف المؤسسة إمكاناتها المتاحة لخدمة المجهل  6
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B " مدى مشاركة مكونات المجتمع ودورها في نشاطات  مؤسسةTVET." 

1 
تشرك المؤسسة مكونات المجتمع المحلي في التخطـيط للعمليـة التعليميـة )منـاهج، وسـائل 
وأدوات، إجــــراءات وممارســــات تنظيميــــة، تمويــــل، بحــــوث علميــــة ودراســــة االحتياجــــات، 

 ية واالستراتيجية(.الخطط المرحل

 
 

2 
تشـــرك المؤسســـة مكونـــات المجتمـــع المحلـــي فـــي تنفيـــذ مـــا تـــم التخطـــيط المشـــترك لـــه أو 

لتمويــل المشــترك، التخطــيط المنفصــل )المشــاريع المشــتركة، الخطــط المرحليــة والتنفيذيــة، ا
 المشتركة(. البحوث والمسوح

 
 

3 

يـة التعليمـة والخطـة االسـتراتيجية تشرك المؤسسة مكونات المجتمع المحلي فـي تقيـيم العمل
لهــا )التغذيــة الراجعــة "العكســية" حــول جــودة البــرامج المقدمــة ومــدى فعاليتهــا الحقيقــة فــي 

 المجتمع واستفادة ذو العالقة(.

 
 

االســتفادة المتبادلــة فــي المــوارد الماديــة بــين المؤسســة ومكونــات المجتمــع )قاعــات، أدوات  4
 لمية والمهنية(.ووسائل، عقارات، الخبرات الع

 

  وجد. نْ إ تفعل المؤسسة برنامج خدمة المجتمع وتقيم مخرجاته 5

 
 حوارات المقابلة

هل يوجد تشكيل مختص بتنفيذ خطط المشاركة المجتمعية؟ وما مدى فعالية هذا الفريق في التنفيذ 
  والمتابعة وتقويم المردود؟

يجابيــة مـا آليـات تنفيـذ آليـات التوعيـة بالمشـاركة؟ ومـا   هـي أهـم اآلليـات التـي أتـت بثمارهـا فـي التوعيـة وا 
 المشاركة؟ وما األدلة على ذلك؟

 كيف تحدد أولويات مشاركة المجتمع في تطوير العملية التعليمية؟ وما جدوى هذا التحديد؟ 
 كيف يستفاد من نتائج التقييم الذاتي في تحديد هذه األولويات؟ 
 دمات المؤسسة للمجتمع المحلي؟ وما هذه اآلليات؟ وما جدواها؟لإلعالن عن خ  هل توجد آليات 
هــل نفــذت بــرامج خدمــة المجتمــع لتطــوير العمليــة التعلميــة؟ ومــا جــدواها؟ ومــا المعوقــات التــي واجهتهــا  

 المؤسسة؟ وهل تم التغلب عليها؟

 ه البرامج؟...كيف تقيم مردود هذ تنفيذ برامج المشاركة لخدمة العملية التعليمية  في حالة 
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