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 اإلهـــــــــداء
 

 .........كاى دومًا مهبـع احلــب ورمس الوقار إىل مو

 الحبٌب ديج
 إىل مو أمحل اشـــــــــــــــــنٌ بكل افتخار.........

 والدي الحبٌب
 إىل روضة احلب اليت تهبت أمجل األزيار .........

 والدتً الحبٌبــــــة
 .........إلــى مو آثرت راحتـي علـى راحتًــــا 

 زوجتً الغالٌــــــــة
 .........إىل مو شــاركوني يف الصـراء والضراء 

 إخوتً األعــــــزاء
 ......... إلـــــى ضيـــــــــــــاء قـلـــيب ودربـــي

 ابنً البار
 .........إلـى نـور عيين وأملي يف املصــــــتقبل 

 بناتً الغالٌات
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 رـــــــكر وتقديـــــش
 

ُكر   َوَمن    قال تعالى َما ٌَش  ُكرُ  َفإِنَّ ِسهِ  ٌَش   12: مانلق      لَِنف 
، إنو عمى كؿ كيسر لي الجيد كالكقت إلنجازه ،أشكر اهلل العمي القدير أف كفاني مؤكنة ىذا البحث

ليو مآبي، إنو نعـ المكلى كنعـ ال  نصير، كما أصميشيء قدير، كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 
 مة المسداة.كأسمـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، الرحمة الميداة كالنع

نني ألخص بالشكر كاالمتناف حضرة األستاذ الفاضؿ  ، الذم تفضؿ رــف بحـــــالدكتور/ يوسكا 
مشككران فقبؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كالذم كاف لما بذلو مف جيد كرعاية كسداد رأم األثر 

تراـ كالتقدير كجزاه الكبير في إخراج ىذا البحث إلى الكاقع، فقد كاف نعـ المشرؼ، فمو مني كؿ االح
 اهلل خير الجزاء.

، حفظيما اهلل  أكرم سمور /، والدكتور سامي أبو الروسالدكتور/ كأتقدـ بالشكر إلى كؿ مف 
اء الييئة التدريسية المحترميف في ه الرسالة، كالشكر الجزيؿ لكؿ أعضبقبكؿ مناقشة ىذلتفضميما 

 الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية.

 لجيكده في التحميؿ اإلحصائي. ةــيـد عطـاألستاذ / محمشكر إلى كأتقدـ بال

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع األساتذة الذيف ساىمكا في تحكيـ استبانة ىذه الرسالة، لما كاف 
 لنصائحيـ مف النفع في ىذه الدراسة.

ب الميني كذلؾ كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لزمبلئي في كزارة العمؿ كخاصة العامميف في مراكز التدري
 لتعاكنيـ في إنجاز ىذا العمؿ.

كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساىـ في إخراج ىذا العمؿ األكاديمي، فالمقاـ ال يتسع لذكرىـ جميعان، 
 آخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.ك كأسأؿ اهلل أف تككف جيكدىـ في ميزاف حسناتيـ، 

 حـالباح                                                                                                                                                                                                                

 ىــام عيصـوائل عص
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 الدراســة ممخـص
 

 التابعػة المينػي التػدريب مراكػز مخرجػات مكءامػة مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الدراسػػة محػػاكر دراسػػة خػػبلؿ مػػف كذلػػؾ المحمػػي، العمػػؿ سػػكؽ لمتطمبػػات غػػزة بقطػػاع العمػػؿ لػػكزارة

( الميػػداني التػػدريب المطركحػػة، التخصصػػات التدريبيػػة، البػػرام  الخػػريجيف، كفػػاءة الخػػريجيف، أعػداد)
 .المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات مكاءمتيا كمدل

 

 الظػػاىرة عػػف البيانػػات جمػػع عمػػى يعتمػػد الػػذم التحميمػػي، الكصػػفي المػػني  الباحػػث دكاعتمػػ
 االسػػػػػتبانة اسػػػػتخداـ كتػػػػـ البيانػػػػات، لتحميػػػػؿ حصػػػػػائياإل SPSS برنػػػػام  اسػػػػتخداـ كتػػػػـ كتفسػػػػيرىا،
 بقطػػاع العمػػؿ لػػكزارة التابعػػة المينػػي التػػدريب مراكػػز خريجػػي مػػف كالمككنػػة الدراسػػة، عينػػة السػػتطبلع

 البػال  الدراسػة مجتمػع مػف خػري ( 308) عػددىا بمػ  كالتػي ،2010 عػاـ حتى 2008 عاـ مف غزة
 نسػػػػػبة أف أم اسػػػػػتبانة 300 اسػػػػػترداد كتػػػػػـ %(،22، كبػػػػػذلؾ تصػػػػػبة نسػػػػػبة عينػػػػػة الدراسػػػػػة )1397

 %.97 حكالي االسترداد
 

 الخػريجيف، أعػداد: مػف كؿ بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد الدراسة نتائ  أظيرت كقد
 سػػػكؽ كمتطمبػػػات الميػػػداني التػػػدريب المطركحػػػة، التخصصػػػات التدريبيػػػة، البػػػرام  ريجيف،الخػػػ كفػػػاءة
 محػػاكر أف تبػػيف كقػػد غػػزة، بقطػػاع العمػػؿ لػػكزارة التابعػػة المينػػي التػػدريب مراكػػز فػػي المحمػػي العمػػؿ

 سػػكؽ متطمبػػات عمػػى إيجػػابي أثػػر ليػػا جميعيػػا كانػػت الدراسػػة عمييػػا اعتمػػدت التػػي المينػػي التػػدريب
 أظيػرت حيػث سػمبي، تػأثير ليػا أف الدراسػة أثبتػت التػي الخريجيف أعداد عدا فيما جيدة ةبنسب العمؿ
 .المحمي العمؿ سكؽ حاجات ال تتائـ مع الخريجيف أعداد أف الدراسة

 

 مراكػز مخرجػات بمسػتكل االرتقػاء شػأنيا مػف كالتػي التكصػيات بعض إلى الدراسة كتكصمت
 دراسػػة خػػبلؿ مػػف كذلػػؾ المحمػػي، العمػػؿ سػػكؽ طمبػػاتمت مػػع مكاءمػػة أعمػػى لتحقػػؽ المينػػي التػػدريب

عػادة التخصصػات، مػف لؤلعػداد حاجاتػو حيػث مػف جيػدان  السػكؽ كدراسػة المطركحة، التخصصات  كا 
 كالتكجيػػو اإلرشػػاد تفعيػػؿك  معينػػة، تخصصػػات فػػي المطركحػػة األمػػاكف عػػدد تقمػػيص فػػي ربمػػا النظػػر
 كػاف سػكاء المناسػب التخصػص نحػك كجيييـكتػ كميكليـ المتدربيف قدرات لمعرفة المراكز في الميني
 البحػثك  المنػاى ، إعػداد فػي متخصصػة لجنػة كتشػكيؿ كتطػكيره المنياج مستكل رفعك  فنيان، أك مينيان 
 لممتدرب، عمؿ فرصة إلتاحة الميداني التدريب خبلؿ مف المحمي كالمجتمع المراكز بيف ما آلية عف
نشػػاءك  ،  عػػف كاممػػة معمكمػػات عمػػى تشػػتمؿ كأف مينػػي،ال التػػدريب بخريجػػي تخػػتص بيانػػات قاعػػدة ا 

 .خريجييا متابعة الميني التدريب مؤسسات تستطيع حتى الخري ،
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Abstract 
 

This study aimed to identify the extent match of outputs of 

vocational training centers under the Ministry of Labour in the Gaza Strip 

to the requirements of the local labor market, in axes through the study of 

the study (number of graduates, the efficiency of the graduates of training 

programs, disciplines involved, field training) and the extent adapted to the 

requirements of the local labor market. 
 

The researcher used the descriptive analytical method, which relies 

on collecting data on the phenomenon and its interpretation, has been using 

the SPSS statistical data analysis, and provided the use of questionnaire to 

survey a sample of the study, consisting of graduates of vocational training 

centers under the Ministry of Labour in the Gaza Strip in 2008 until the 

year 2010, which reached number (308) of graduate study population of 

1397, with a sample rtae (22%), and a refund of 300 to identify any rate 

that the recovery of about 97%. 
 

The results of the study showed statistically significant relationship 

between: the number of graduates, the efficiency of the graduates of 

training programs, majors offered, field training and the requirements of 

the local labor market in the vocational training centers under the Ministry 

of Labour in the Gaza Strip, has show that the axes of vocational training 

adopted by the study were all having a positive impact on the requirements 

of the labor market by a good number of graduates with the exception of 

the study proved to have a negative impact, the study showed that the 

number of graduates exceeds the needs of the local labor market. 
 

The study found some of the recommendations that will improve the 

level of output of vocational training centers to achieve higher alignment 

with the requirements of the local labor market, through the study of 

disciplines involved, and to study the market well in terms of the needs of 

the number of disciplines, activating the extension and vocational guidance 

centers, raise the level of curriculum development and the formation of a 

specialized committee in the preparation of curricula, search for some 

mechanism between the centers and the community through field training 

to provide job opportunities for trainees, create a database specialized 

graduates of vocational training, and include complete information on the 

graduate. To give the opportunity to the centers to follow up their 
graduates. 
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 اإلطـار العـام لمدراســـة
 

 :المقدمة   1.1

لذم يتطمب ، األمر اييتميز عصرنا الحاضر بالسرعة اليائمة في التقدـ التكنكلكجي كالعمم
ضركرة مكاكبة ىذا التقدـ، كيعتبر رأس الماؿ البشرم عامبلن ميمان في التنمية االقتصادية كتعتبر 
عداده لمدخكؿ إلى سكؽ العمؿ كالمساىمة في تنمية  التربية كالتككيف العناصر األساسية لتحضيره كا 

بعادىا، حيث أف اإلنساف ىك التنمية البشرية كالمادية بكؿ أ امؿالكطف، كيعتبر التعميـ مف أىـ عك 
محكر عممية التنمية، فالتعميـ الميني كالتقني يزكد المجتمع بالقكل العاممة الماىرة كبالفنييف 
المؤىميف القادريف عمى المساىمة في تطكير كصيانة البنية التحتية، كقطاعات الصناعة كالزراعة، 

 (2008)العاجز، كالخدمات كغيرىا. 
ني كالتعميـ الفني بإكساب الميارات الفنية كالسمككية كتأميف المؤىبلت كيرتبط التدريب المي

المحددة لمقابمة احتياجات سكؽ العمؿ بما يساعد عمى مكاجية الخمؿ الييكمي بيف العرض كالطمب 
في أسكاؽ العمؿ، كالتدريب ال يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية فحسب بؿ يؤدم إلى زيادة الثقة بالنفس 

معنكية لمعماؿ كتحسيف الرضا الكظيفي كرضا المستفيديف مف اإلنتاج أك الخدمات بما كرفع الركح ال
 (2005)الشافعي، يساعد عمى المنافسة في سكؽ العمؿ الداخمي كالخارجي. 

كلذلؾ فإف نظاـ التعميـ الميني كالتقني يكتسب أىمية أكبر مما كاف عميو مف قبؿ ألف 
ت التي تعتبر عامبلن أساسيان في التنمية، ففي ضكء غايتو أصبحت تتمثؿ في إنتاج الكفاءا

المتغيرات الدكلية كالتطكرات التكنكلكجية كالتدفؽ اليائؿ لممعمكمات كما يتبعيا مف المتغيرات في 
نمط ككسائؿ كفنكف اإلنتاج مع تغير سريع في الميف كظيكر ميف جديدة تتطمب نكعية معينة مف 

ددة، فالعبلقة بيف التنمية كسكؽ العمؿ مف جية كالتعميـ الميني القكل العاممة كميارات كمعارؼ متع
االت جكالتقني مف جية أخرل عبلقة عضكية، تفرض شرط التعاكف لبمكغ النجاح في تمؾ الم

الثبلثة: التعميـ كالتنمية كالعمؿ. ذلؾ أف مخرجات أنظمة التعميـ كالتدريب الميني كالتقني، تصب 
كؽ العمؿ. كمف بيف العكامؿ التي يعتمد عمييا نجاح التنمية كازدىار بعامة في مشاريع التنمية كس

المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية جكدة نكعية قكة العمؿ التي تمثؿ أنظمة التعميـ كالتدريب الميني رافدان 
 .(2001) مصطفى، ىامان مف ركافدىا. 
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 مشكمة الدراسة 1.2
ذا ما ، كبكجو خاص النسبة العالية مف الشباب يتميز الكطف العربي بكفرة المكارد البشرية كا 

تـ تحكيؿ ىذه األعداد مف عبء ضاغط عمى المكارد األخرل إلى طاقة منتجة، كذلؾ مف خبلؿ 
تنمية القدرات كالكفاءات اإلنتاجية لؤلفراد، كتزكيدىـ بالميارات كالخبرات كالمعارؼ المتجدد، 

 (2009)عمي،  .عربي بركب األمـ المتقدمةفسيككف ذلؾ لو بال  األثر في لحاؽ الكطف ال
ا برام  كمف ناحية أخرل، تبرز أىمية الدكر الذم تمعبو نظـ تنمية المكارد البشرية، كمني

، في المساىمة التي يمكف أف تقدميا في مجاؿ التشغيؿ كالحد مف البطالة، التدريب كالتعميـ الميني
نظـ بالجكدة كالمكاءمة مع ىذه الـ نكات  كمخرجات كلضماف ىذه المساىمة الفاعمة ال بد مف أف تّتس

 (2009، سالمة) الكمية كالنكعية. يالمتطمبات التنمكية كاحتياجات سكؽ العمؿ مف النكاح
 في التكسع مسألة تكتسب كجكد االحتبلؿ كالحصار المطبؽ عمى قطاع غزة، ظؿ كفي

 مف تبقى ما تدمير يزاؿ كال ؿاالحتبل استيدؼ حيث ،أىمية كبرل مستكاه كرفع الميني التدريب

 إلى كتحكيمو بو الفمسطيني االقتصاد إلحاؽ تعميؽ كفي المحصمة اإلنتاجية، الفمسطينية القطاعات

 .مستقؿ كطني اقتصاد لتأسيس محاكلة أية خنؽل  ذلؾك  األجنبية، لمسمع استيبلكية سكؽ
 كذلؾ ،الذات عمى عتمدةالم االقتصادية المقكمات تنمية عمى العمؿ لذا كاف لزامان عمينا

 العمؿ قكل تشغيؿ عمى قادر مستقؿ كطني اقتصاد بناءل الصييكني، لبلقتصاد التبعية مف لمتخمص

 .كاالجتماعية كالسياسية التربكية األصعدة عمى جميع الخطط برسـ المحمية

 السؤاؿ عف باإلجابة كبالتحديد ،الباحث لدل الدراسة مشكمة تظير سبؽ ما ضكء كفي
 مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل في قطاع غزةمة مخرجات ءمدى مواما  )ي: التال

 (.المحمي؟  سوق العمللمتطمبات 
 فرضيات الدراسة 1.3
 (α ≤ 0.05أعداد الخريجيف تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة )مبلئمة تؤثر  .1

 عمى متطمبات سكؽ العمؿ.

عمى  (α ≤ 0.05ان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة )تؤثر كفاءة الخريجيف تأثير  .2
 متطمبات سكؽ العمؿ.

عمى  (α ≤ 0.05تؤثر البرام  التدريبية تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .3
 متطمبات سكؽ العمؿ.

 (α ≤ 0.05تؤثر التخصصات المطركحة تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .4
 كؽ العمؿ.عمى متطمبات س
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عمى  (α ≤ 0.05يؤثر التدريب الميداني تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .5
 متطمبات سكؽ العمؿ.

( بيف إجابات الخريجيف α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .6
 غزة مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمؿ في قطاعمة مخرجات ءمكاحكؿ مدل 
الحالة  العمر، الجنس، (المحمي تعزل إلى كؿ مف متغير  سكؽ العمؿلمتطمبات 

االجتماعية, سنة التخرج، مكاف العمؿ، طبيعة العمؿ، سنكات الخبرة، مكاف التخرج، 
 .التخصص، المؤىؿ العممي(

 

 متغيرات الدراسة 1.4
 .احتياجات سكؽ العمؿ: المتغير التابع

 امؿ المستقمة التي مف الممكف أف تككف قد أثرت ىي:: العك المتغيرات المستقمة
  أعداد الخريجيف.مبلئمة 

 .كفاءة الخريجيف 

 . البرام  التدريبية 

 .التخصصات المطركحة 

 التدريب الميداني 

 (1.1كل رقم )ـــــش
 متغيرات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

أعداد مالئمة . 1

 الخرٌجٌن

 اتمتطلب

 سوق العمل

 . التدرٌب5
 المٌدانً

 . كفاءة2

 الخرٌجٌن

 . البرامج3

 التدرٌبٌة

 . التخصصات4

 المطروحة
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 أىداف الدراسة 1.5
تتبع حالة خريجي مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة  إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك 

العمؿ في قطاع غزة بعد إنيائيـ فترة التدريب، كمعرفة نسبة الممتحقيف بسكؽ العمؿ منيـ، كطبيعة 
ىذا االلتحاؽ كعبلقتو بالتخصصات التي تمت دراستيا في ىذه المراكز، كمعرفة نسب الخريجيف 

دريبيـ. كما تيدؼ ىذه الدراسة إلى التكصؿ لتحديد السياسات الذيف فضمكا متابعة دراستيـ كت
 ،كاآلليات المناسبة لتحقيؽ التكازف بيف مخرجات التدريب الميني كاالحتياجات الفعمية لسكؽ العمؿ

 كذلؾ مف خبلؿ :
 التعرؼ عمى أكضاع التدريب الميني كاحتياجات سكؽ العمؿ في قطاع غزة. .1
 كاممية بيف منظكمة التدريب الميني كمنظكمة التشغيؿ.كجكد عبلقة كثيقة كتالتحقؽ مف  .2

الحمكؿ المناسبة لكضع البرام  كالسياسات كاآلليات التي تتضمف المكاءمة بيف  اقتراح .3
 سياسات التدريب الميني كاالحتياجات الفعمية لسكؽ العمؿ.

ميني التعرؼ عمى التجارب العربية كالدكلية الرائدة في مجاالت التدريب كاإلعداد ال .4
 المختمفة مف حيث البرام  كالمناى  كالتكجيو كالتقنيات كاألساليب المتبعة.

 التكصؿ إلى آلية مقترحة لممكاءمة بيف سياسات التدريب الميني كمتطمبات سكؽ العمؿ. .5

تبادؿ الخبرات كالتجارب فيما بيف المعنييف كتعميـ الفائدة فيما بيف مؤسسات التعميـ  .6
 ع غزة.كالتدريب الميني في قطا

 

 أىمية الدراسة 1.6
 فيما يمي:  الدراسة أىميةتكمف 

تساعد الدراسة مف خبلؿ عرض كاقع التدريب الميني في قطاع غزة كتقديـ تكصيات  .1
 سكؽ باحتياجات مرتبط كمرف كفّعاؿ كؼء فمسطيف في ميني تدريب نظاـ خمؽتساىـ في 

تاحة ،العمؿ  .ثمار جيكدىـ لجني لمخريجيف الفرصة كا 

 كنقاط الضعؼ القكة نقاط تحدد بدراسة (كزارة العمؿ –اإلدارة العامة لمتدريب الميني ) تزكيد .2

الكصكؿ  كيفية حكؿ كمقترحات ،تطكير إلى تحتاج التي كالعكامؿ ،الميني في التدريب لدييـ
 ي تحسيف كفاءة الخريجيف،ف اإلدارة العامة لمتدريب الميني مساىمة مستكل كرفع ،ذلؾ إلى

 .العمؿ بقطاع غزة سكؽ تحديات مكاجية أقدر عمى جيؿ كتخري 
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 كمتخذم مف التدريب النكع ليذا كالداعميف كالممكليف كالميتميف الميني التدريب مراكز تزكيد .3

 العكامؿ ىي كما ،ككيفية تطكيره ،الميني لمتدريب مثاؿ عف المفيدة بالمعمكمات القرارات

 .لمتطمبات سكؽ العمؿ في زيادة مكاءمة مخرجات ىذه المراكز المساعدة

 كذلؾ مف ،الميني التدريب مجاؿ في العممي بالبحث كالميتميف لمباحثيف جديدة آفاؽ فتة .4

 .البحث الستمرار كالتكصيات الدراسة نتائ  خبلؿ

في  البشرية المكارد تنمية خبلؿ مف ،االقتصادية لمتنمية ميمان  مكضكعان  الباحث تناكؿي .5
 .الميني التدريب مؤسسات

 
 

. 
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 الجـانـي الفصــل
 

 اإلطار الهظري للدراشــــــــة
 
 

 :األول المبحث

 والميني التقني التدريب

 


 :الثاني المبحث

 بغزة العمل وزارة – الميني التدريب مراكز
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 :األول  املبحـح
 

 املـًين التـدريـب

 

 المقدمة  1.1

 نيالمي التدريب مفيوم  1.2

 الميني التدريب أىداف  1.3

 والتقني الميني والتدريب لمتعميم النظمي النيج  1.4

 غزة قطاع في والتعميم العمل لسوق العام الوضع  1.5

 فمسطين  في الميني التدريب واقع  1.6
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 المـيني التـدريب

 :المقدمة 3.3
 ككسائؿ كالتكنكلكجيا العمكـ في ىائبلن  تقدمان  الماضي القرف مف األخيرة العقكد شيدت 
 مفيـك كاالتصاؿ المعمكمات ثكرة جعمت حيث المجتمعات، حياة في كاضة بشكؿ أثر مما االتصاؿ
 كثقافية اجتماعية تحكالت البشرية كشيدت المجتمعات تداخمت بيا نافذة، شفافة الجغرافية الحدكد

 باعتبار التحديات تمؾ مكاجية عمى العمؿ ةالتربكي األنظمة مف تتطمب مما كتكنكلكجية، كاقتصادية
 ص 2113 محفوظ،و  سميمان،). الغد لعالـ اليكـ أجياؿ إلعداد كأداة المجتمع، في التغير أداة التربية

31). 
 لزامان  أصبة المجتمعات، ىذه أفراد بإعداد الكفيمة ىي كالتدريب التعميـ نظـ ألف كنظران  
 مكاجية مف تمكنيـ كالقيـ كالميارات المعارؼ في متقدمة تبقدرا كتزكيدىـ أفرادىا تييئة عمييا

 أف يجب التعميمية كاألنشطة البرام  أف كما كمتنكعة، مرنة برام  خبلؿ مف كذلؾ الكاقع، تحديات
 كفايات مف فييا بما حياتية، ميارات نحك مكجيان  كتعميمان  العمؿ، عالـ نحك كتدريبان  تعميما تكفر

. التغير دائـ مجتمع في منتجة أدكار في كلممشاركة كاالجتماعية، كلكجيةالتكن لممتطمبات أساسية
 (.9 ص ،2113 عطوان،)

 التدريب أىمية ازادات كالعممي التكنكلكجي التطكر كتيرة زادت كمما أنو فيو الشؾ كمما 
 يةالتدريب االحتياجات تمبية في كأكفأ أسرع لجعمو كمنفذيو مخططيو تكاجو التي كالتحديات الميني

 (.31 ص ،2113 جابر،). المتسارعة
 

 :الميني التدريب مفيوم 3.2
 دكرتو في لميكنسكك العاـ المؤتمر اعتمدىا التي كالميني التقني التعميـ اتفاقية نصت 
 كمستكيات أشكاؿ جميع يعني كالميني التقني التعميـ أف عمى 9989 عاـ كالعشريف الخامسة
 المتصمة كالعمكـ التكنكلكجيا دراسة( العامة المعارؼ إلى ضافةباإل) تتضمف التي التعميمية العممية
 في المينية بالممارسات المتصمة كالمدارؾ كالمكاقؼ كالدرايات العممية الميارات كاكتساب بيا،

 (.3999اتفاقية التعميم التقني والميني، ) كاالجتماعية االقتصادية الحياة قطاعات
 كمعمكمات، ميارات، عمى الفرد حصكؿ عممية" بأنو الميني التدريب كما كيمكف تعريؼ

 قادران  ليصبة كأدائو سمككو تعديؿ إلى يؤدم بشكؿ لديو، تطكيرىا أك بيا، تزكيده أك( قيـ) كاتجاىات
 كيشمؿ. مناسب بشكؿ األعماؿ مف بمجمكعة أك متكامؿ بعمؿ أك عمؿ مف بجزء القياـ عمى

 العامؿ كفاءة رفع برام  أيضان  يشمؿ كما معينة مينة زاكلةلم المتدرب تعد التي البرام  لتمؾ اإلعداد
 (.39 ص ،2113 عطوان،)". يمارسيا مينة في
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 الميني اإلعداد عمى لمداللة الميني التدريب مصطمة الدكلية العمؿ منظمة كتستخدـ
 أك محددة تعميمية بمرحمة مرتبط غير كىك األساسية، العمؿ مستكيات في العمالة إلعداد المكجو
 المشاركة أك العمؿ مكاقع في أك تعميمية مؤسسات في يتـ كقد. المجتمع مف مستيدفة كاحدة بفئة

 الدكؿ، بعض في المسميات تختمؼ كقد، المصطمة ىذا مدلكؿ عمى اتفاؽ تقريبان  كىناؾ. بينيما
 ريبالتد" عمى لمداللة" الميني التعميـ" مصطمة يستخدـ كالجزائر كاليمف سكريا مف كؿ في فمثبل

 مصطفى،). العربي المغرب دكؿ في" التدريب" كممة عف بديبلن " التككيف" كممة كتستخدـ" الميني
 (.13 ص ،2113

 

 :الميني التدريب أىداف 3.1
 :الميني لمتدريب العامة األىداف 3.1.3

 (13، ص 2113)عطوان،  :يمي ما إلى أساسي بشكؿ الميني التدريب ييدؼ
 .المدربين لعمالا من المجتمع حاجة تمبية. 3

 لبرام  األكؿ اليدؼ ىك الماىرة، العمالة مف الكاسع بمعناىما كالمجتمع األمة حاجة تمبية تعدّ  

 في كالخدمات كالتجارة كالزراعة فالصناعة، العصكر مدل كعمى كالتقني الميني كالتدريب التعميـ

 المشكمة كلكف. المؤىمة العاممة القكل إلى الحاجة بأمس   ىي كالخاصة كاألىمية الحككمية المؤسسات

 كالتقني الميني كالتعميـ التدريب لبرام  كيمكف  ،الحاجة ىذه في التغيير سرعة مع التجاكب في تكمف

 :التالية األمكر االعتبار بعيف األخذ خبلؿ مف كذلؾ الحاجة تمؾ تمبية
 :تشمل والتي المؤىمين لمعمال الحاجات تغيير -أ 

 الطاقة بمصادر الماىرة غير العمالة تبديؿ تـ عشر التاسع القرف ؿخبل: األمد طكيمة التغيرات 

 المتقدمة الدكؿ في الحاالت مف كثير في اآلالت حمت كقد لمياه،ا كمساقط كالبتركؿ، كالفحـ،

 الحاجة زادت الماىرة العمالة مف أخرل أنكاعنا كلكف الماىرة، العمالة مف أنكاع بعض مكاف

 .كالصيانة كاإلصبلح كالمعايرة، كالتركيب، التصنيع، مجاالت في إلييا

 دكف العمرية الفئات في التعميـ مستكل كزيادة السكاف في المطردة لمزيادة نظرنا الشباب بطالة 

 .الشباب بطالة األقطار معظـ في ظيرت الثبلثيف، سف

 إلعدادىا فزم إلى كالتقني الميني التعميـ برام  تحتاج: كالتقني الميني كاإلعداد الدكرم التغير 

دارييف، تدريب، تسييبلت مف فييا بما  بيذه االىتماـ يزداد ما كغالبنا، مينييف كقادة كمدربيف، كا 

 الرككد، بينما يقؿ الطمب عمييا في حاالت االقتصادم النمك ارتفاع حاالت في البرام 
 العاممة، لالقك  إعداد في الرككد فترة مف باالستفادة المعضمة ىذه حؿ يككف لذلؾ، االقتصادم

 .الحاجة ليذه المعقكؿ الكقت ضمف الطارئة الحاجات لتمبية كبرامجيا،
 :المؤىمين العمال إلى الحاجة وعي -ب 
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 مف الحاجة كبتغير تقمصيا، أك العاممة لمقكل الحاجة بازدياد المؤىميف لمعماؿ الحاجة تتأثر

 بتقارير العامة يتأثر حيث كاقع،ال عف بعيدة الحاجة ليذه العامة نظرة تككف ما كغالبنا، ألخرل مينة

 عف اإلعبلف كبيف رسمينا، المعنييف قبؿ مف الحاجة معرفة بيف ضائعنا كقتنا ىناؾ كلكف، اإلعبلـ كسائؿ

 .اإلعبلف ليذا استجابة الفعؿ ردكد كبيف الحاجة، ىذه
 المؤىمة لمعمالة بالحاجة التنبؤ -ج 

 الدقة، مف كافية بدرجة التنبؤ يعيستط نظاـ إلى كالتقني الميني التعميـ مؤسسات تحتاج
 العمؿ أصحاب أف إلى إضافة التنبؤ، عممية يمارسكا لـ ألنيـ التنبؤ يستطيعكف ال العمؿ فأصحاب

  . ليـ المنافسيف مف خكفنا نكاياىـ، عف الكشؼ كيتجنبكف الضركرة حسب حاجاتيـ يعدلكف ما كثيرنا

 (14 ص ،2113 عطوان،) :الحياة مين في الفرد خيارات زيادة. 2
 تقدميـ مع أكبر اختيار فرص فمدييـ كبذلؾ اآلخر، البعض مف أكسع خيارات الناس بعض لدل

 الميف، مف كبير عدد ضمف مف مينتيـ اختيار يمكنيـ متعددة خيارات لدييـ الذيف فاألفراد. الحياة في

 ال ألنيـ صدفة، تتكافر عمؿ فرصة بأم القبكؿ عمى يجبركا قد إذ الخيارات، محدكدم األفراد بعكسيـ ك
 .تذكر ميارات يممككف

 

 الفرد اختيارات في تؤثر التي العوامل

 (13 ص ،2113 عطوان،) :يمي ما منيا المينية الفرد اختيارات في تؤثر عكامؿ عدة ىناؾ 
 غالبان  متصاعد سمـ في ألخرل يترقى ثـ بمينة عادة الفرد يبدأ :العمل وسوق الميني السمم، 

 .الميني بالسمـ ىذا كيدعى العمؿ، ظركؼ كتتحسف كالركاتب سؤكليةالم تزداد حيث

 الشباب تجميع في المنظمات أك الجمعيات تعمؿ :الميني اإلعداد في الشباب منظمات 
 .العمؿ بسكؽ المينييف تعريؼ عمى كتعمؿ الميني، اإلعداد برام  كخريجي المنتسبيف

 مكاجية في بالغة صعكبة تجد الفقيرة ماعيةاالجت الطبقات :االجتماعية والطبقة الدخل مقدار 

 .مبكر كقت في العمؿ في باالنخراط الشباب أبنائيا تكميؼ إلى تمجأ لذا التعميـ، تكاليؼ

 كىناؾ اليدكية، لؤلعماؿ ميميف مف أكثر الكتابية األعماؿ إلى الفتيات تميؿ :النوع اختالف 

 تككف ميف ىناؾ الحاؿ ككذلؾ، خياطةكال التجميؿ كميف الفتيات، عمى حكرنا تككف تكاد ميف

 .كغيرىا كالتخزيف كالنقؿ كالصيانة اإلنتاج في الصناعية الميف كمنيا الشباب، عمى حكرنا

 ىذه في ينحصر العمؿ فرص أك الميف عف المعمكمات تكافر إف :واألصدقاء العائمة تأثير 

 .كأصدقائيا العائمة معرفة ضمف تقع التي الميف

 عمى الطمبة تشجيع إلى المدارس في المرشدكف يميؿ :الوظيفية لحالةوا الميني اإلرشاد 
 .لمطمبة االختيار فرص مف يقمؿ كىذا ،الكالداف يرغبيا بميف االلتحاؽ
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 الرغبات إبراز في تساعد ياأن المدرسة مياـ فمف  كرغباتيـ، الطمبة اىتمامات تتبايف :الرغبات 

 .الحياة لميف خياراتيـ تكسيع ثـ كمف يا،تنميت في لتساعدىـ لمطمبة، المينية كالميكؿ

 أف يجب الحياة، ميف في األفراد خيارات كلزيادة كبير، بشكؿ األفراد قدرات تختمؼ :القدرات 

 .ممكف قدر بأقصى القدرات ىذه تنمى
 

 :الميني لمتدريب الخاصة األىداف 1.3.2
 العمؿ مستكيات ضمف كالمدربة المؤىمة العاممة القكل إعداد إلى الميني التدريب يسعى

لى كالحرفية، المينية المجاالت في األساسية  كالقدرات الرغبات، لدييـ تتكافر الذيف الطمبة إعداد كا 

 .(28  ص ،2001  جابر،): اآلتية األىداؼ لتحقيؽ كذلؾ كالجامعية، التطبيقية لمدراسات المناسبة

 كالعممية المتخصصة بالميارات ـكتزكيدى المينية، المجاالت كافة في المينييف العماؿ عدادإ .9

 .كالمتكقعة القائمة المجتمع حاجات مع كتجاكبا كميكليـ، قدراتيـ ضكء في

 بيف التكامؿ لمبدأ تحقيقا العممية كالميارات النظرية كالمعمكمات المفاىيـ الطمبة إكساب .2
 .كالعمؿ العمـ كبيف كالتطبيؽ النظرية

 العمؿ في كالسبلمة االقتصاد أسس كتطبيؽ كالدقة الصحيحة السمككية العادات الطمبة إكساب .3

 .البيئة عمى كالمحافظة

 .المسئكلية كتحمؿ ،العمؿ احتراـ حيث مف الطمبة، لدل السميمة كالقيـ االتجاىات تنمية .4

 خبلؿ تكفير مف المختمفة القطاعات في العامميف كالحرفييف لممينييف الميني المستكل رفع .5

 .ألعماليـ أدائيـ مستكل كتحسيف فاءتيـك لرفع ليـ المستمر التدريب

 متطمبات الستكماؿ المناسبة كالقدرات الرغبات لدييـ تتكافر الذيف لمطمبة الفرصة إتاحة .6
 s.العالي التعميـ بمؤسسات االلتحاؽ

 

 النيج النظمي لمتعميم والتدريب الميني والتقني 3.4
 أنظمة أداء لتحسيف البلزمة كالبيانات المعمكمات جمع في التقميدم الني  قصكر ضكء في

 تطكير تـ األنظمة، ليذه كالخارجية الداخمية الكفاءة زيادة كبخاصة. كالتقني الميني كالتدريب التعميـ
 .كالتقني الميني كالتدريب التعميـ في الستخدامو النظمي الني 

 مف ةسمسم مف يتككف فيك األشكاؿ، تعددت ميما كلكف عدة، بأشكاؿ النظمي الني  يتكافر
 إلى يؤدم بشكؿ يمييا لما خطكة كؿ تؤسس بحيث منطقي بتسمسؿ مرتبة كاإلجراءات الخطكات

 .العمؿ سكؽ بمتطمبات كالتقني الميني كالتدريب التعميـ برام  ارتباطية زيادة
 الميني كالتدريب التعميـ في المطبقة النظمي الني  أشكاؿ دأح( 2) رقـ الشكؿ كيبيف

 (.49 ص ،2113 مصطفى،) كالتقني
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 والتقني الميني والتدريب لمتعميم النظمي النيج(:  2 ) رقم الشكل
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربي المركز ،"العربية األقطار في العمل وسوق الميني التدريب مخرجات" ،( 2001 )  أحمد مصطفى،: المصدر

عداد الميني لمتدريب  .11، ص المدربين وا 
 
 
 

 دراسة اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

 القطاعات والمجاالت المينية الفئات المستيدفة وأولوياتيا

 تحديد االحتياجات التدريبية )الكمية والنوعية(

ة األىداف التدريبيةصياغ  

 إعداد المناىج والمواد التعميمية

 اختيار النمط األنسب لإلعداد

 اختيار المدربين وتأىيميم

 توفير التسييالت التدريبية

 التقويم الداخمي

 تخريج وتشغيل ومتابعة
 وتقويم الخريجين

 اختيار المتدربين
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 البشرية الموارد لتنمية الوطنية ستراتيجيةاإل دراسة 3.4.3
 كسياسات استراتيجيات كتطكير بناء في األساس حجر لمتشغيؿ الكطنية اإلستراتيجية تمثؿ

. بخاصة كالميني التقني كالتدريب التعميـ كسياسات كاستراتيجيات بعامة، البشرية المكارد تنمية
 (9 ص ،2119 عمي،)

 مف المعطيات مف جممة ضكء في البشرية المكارد نميةلت الكطنية اإلستراتيجية تبنيك 
 معمكمات نظـ مف المتحصمة كالبيانات كأىدافيا، كاالجتماعية االقتصادية التنمية سياسية أبرزىا،
 كتيدؼ. مستقبمي منظكر كمف الكاقع ضكء في العرض كجانب الطمب جانب بشقييا العمؿ سكؽ
 (13 ص ،2113 مصطفى،) :إلى

 العاممة القكل مف كالطمب العرض جانبي بيف المكاءمة زيادة. 

 العاممة القكل مف العرض مصادر نكات  تحسيف. 

 العاممة القكل مف كالطمب العرض جانبي بيف كالقنكات الركابط تفعيؿ. 

 كأكلكياتيا التنمية في المستيدفة المينية كالمجاالت القطاعات تعرؼ. 

 السكانية القطاعات مف المستيدفة الجيات تعرؼ. 

 
 وأولوياتيا المينية والمجاالت القطاعات راسةد 3.4.2

 النكعية تحديد في كأكلكياتيا التنمية في المستيدفة المينية كالمجاالت القطاعات دراسة تفيد
 أخرل ناحية مف المكائمة العمؿ بيئة كضماف ناحية، مف المتاحة البشرية المكارد في كالمكاءمة
 يتضمف الميني العمؿ تنظيـ أف عاـ بشكؿ القكؿ كيمكف ،سبةمنا كتنظيمية تشريعية ىياكؿ ضمف
 (31 ص ،2119 المصري،) :اآلتية كالمكّكنات كالعناصر الخدمات تكافر
 في األفراد يمارسيا التي لؤلعماؿ مينيان  كتكصيفان  تصنيفان  يتضمف لمميف معيارم تكصيؼ 

 .المجتمع

 لممارسة إعدادىـ تـ الذيف أك رسيفالمما األفراد لتقييـ شيادات كمنة لمفحكص كطني نظاـ 
 .كالمجاؿ المستكل حيث مف العمؿ

 كالمكارد كالتجييزات المساحات تكافر حيث مف المناسبة العمؿ لبيئة فّعاؿ كطني تقييـ نظاـ 
 .معتمدة معايير بمكجب المبلئمة التنظيمية كالمتطمبات البشرية

 
 المستيدفة الفئات دراسة 3.4.1

 في السكانية المجمكعات مف بشرم كمكرد تنميتيا حيث مف لمستيدفةا الفئات دراسة تفيد
 الدراسة نتائ  كتجيب .العمؿ سكؽ في العامميف كاحتياجات المستجديف الحتياجات اإلعداد مكاءمة
 قكة في لبللتحاؽ ىيميـألت التربكم النظاـ مراحؿ نكات  اإلعداد يستيدؼ ىؿ: اآلتية األسئمة عف
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 التحاقيـ إمكانية لتحسيف عمؿ عف الباحثيف اإلعداد يستيدؼ ىؿ ،(يفمستجد تدريب) العمؿ؟
 الستيعاب العامميف كفاءة رفع اإلعداد يستيدؼ ىؿ ،(تدريب إتاحة)  المتاحة؟ العمؿ بفرص

 (12 ص ،2113 مصطفى،) (.ترفيعي أك تحديثي تدريب) الحديثة العمؿ كأساليب المتطكرة التكنكلكجيا
 

 التدريبية تاالحتياجا تحديد 3.4.4
 :التدريبية االحتياجات مفيوم( أ

 السميـ التدريب عميو يرتكز الذم األساس ىك التدريبية االحتياجات تحديد إف القكؿ يمكف
 المعارؼ لتحديد السميـ العممي األسمكب كيعتبر التدريبية، البرام  في كالفاعمية الكفاءة تحقيؽل

 بدقة التدريبية االحتياجات تحديد أف أم المتدربيف، فاءةك لرفع – كنكعان  كمان  – البلزمة كالميارات
 .(91 ص ،2111 ياغي،) تدريبي عمؿ أم كيسبؽ التدريبية العممية نجاح أساسيات مف يعتبر

 بو المرغكب كاألداء الحالي األداء بيف تقع التي الفجكة تمؾ أنو" التدريبي االحتياج كيعرؼ
 أنو يعني فذلؾ أىدافو المنفذ التدريبي البرنام  يحقؽ كحيف معان، كمييما أك نكعو أك كمو في سكاء
 الكبيسي،) ".لمعمؿ كأحسف أفضؿ أداء نحك يكجو الحؽ تدريبي لبرنام  الحاجة لتظير الفجكة سد

 (212 ص ،2111
 كنكع كعدد فئة كتحديد التدريب أىداؼ تحديد أنو" التدريبية االحتياجات تحديد كيعرؼكما 

 التدريبية اإلمكانيات كتكجيو التدريب كأساليب المطمكب، التدريب كنكع بالتدريب، المستيدفيف األفراد
 درجة لرفع كاتجاىاتيـ كمياراتيـ كمعارفيـ المتدربيف أداء لتحسيف الصحية االتجاه في المتاحة
 (31 ص ،2131 الخميفات،) ".المنظمة فاعمية

 قائـ كضع بيف ةمالحاص لفجكةا تعني التدريبية االحتياجات أف أرمستركن  يرل حيف في
 العامميف إكساب إلى اليادؼ المخطط، التدريب طريؽ عف سدىا كيمكف فيو مرغكب ككضع

 v (Armstrong, 1996, P: 532) .السمككية اتجاىاتيـ كتنمية كالميارات المعارؼ

 
 :التدريبية االحتياجات تحديد أىمية( ب

 كمفيدة المنظمات في عالية أىمية ذات عممية التدريبية االحتياجات تحديد أف شؾ ال
 التدريبية العممية في األخرل العناصر كافة ألف التدريبية، البرام  مف المنشكدة الجدكل تضمف
 الرز، وأبو قطيشات): مف كؿ يراىا كما التدريبية االحتياجات تحديد أىمية كتتبمكر عمييا، تعتمد
 :يمي بما (91-92 ص ،2113
 العممية منيا تنطمؽ التي كاألكلى األساسية الخطكة التدريبية حتياجاتاال تحديد عممية تعد .9

 .التدريبية
 .كالكفاءة األداء تحديد تحسيف إلى تؤدم .2
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 .المطمكب التدريب كنكع بالتدريب المستيدفة كاألعداد الفئة تبيف .3
 االحتياجات كتقدير الجيد التخطيط عمى كتنفيذىا البرام  إعداد عف المسئكليف تساعد .4

 .كمستقببلن  حاضران  تدريبيةال
 بالكصكؿ كتصميميا التدريبية، العممية تخطيط باتجاه كسميمة فعالة قرارات إلى الكصكؿ .1

 ,Abu-Doleh). العمؿ معكقات عف كالكشؼ العمؿ، مشكبلت كاقع مف عممية حقائؽ إلى

1997) 
 عنصرم ؽلتحقي كالماؿ كالجيد الكقت في اليدر مف كالتقميؿ النفقات، تخفيض إلى تؤدم .6

 .كالفاعمية الكفاءة
 .المنظمة منيا تعاني التي العمؿ كمعكقات مشكبلت عف الكشؼ في تساعد .7

 
 التدريبية األىداف ياغةص 3.4.1

 كضع إلى كصمنا قد نككف كفايات، أك ميارات بشكؿ النكعية االحتياجات حصر بعد
 .المحددة الحاجات يمبي مكضكع بشكؿ التدريبية األىداؼ صياغة مف عنده كفمنت
 التدريبي اليدف مفيوم( أ

 العممية تسعى كالتي كنكعيان، كمكانيان  زمانيان  المحددة النتائ " التدريبي باليدؼ يقصد
 ،2131 الخميفات،)" المنظمات أك لمعامميف تدريبية احتياجات لتمبية تكضع كالتي لتحقيقيا، التدريبية

 (.14 ص
 

 :أىميتيا( ب

 (12 ص ،2112 الطعاني،): ككنيا في دريبالت أىداؼ تحديد أىمية تظير
 المناسبة كأدكاتو كأساليبو التدريب محتكل اختيار في تساعد .9
لى تحققت قد المكضكعة األىداؼ كانت إذا ما معرفة في تساعد .2  طريؽ عف مدل أم كا 

 .المعتمدة القياس أدكات
 .األىداؼ ىذه تحقيؽ باتجاه كتنسيقيا جيكدىـ لتنظيـ الفرصة كالمدربيف لممتدربيف تتية .3

 

 :(نوعيا) طبيعتيا( ج

 قسمت كقد. فاعمية األكثر التدريب أساليب اختيار في التدريبي اليدؼ طبيعة تعرؼ يساىـ
 (12 ص ،2112 الطعاني،): ىي أنكاع خمسة إلى التدريبية األىداؼ
 النجاح نسبة زيادة مثؿ مخرجات بشكؿ تقاس التي األىداؼ كىي :تشغيمية أىداف .9

 .كغيرىا
 .المرغكبة المستكيات إلى األفراد أداء بتطكير تتعمؽ كىي :أدائية دافأى .2
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 يكتسبيا التي كالميارات كالمعارؼ، كالحقائؽ، المعمكمات، بحجـ كتتعمؽ :تعميمية أىداف .3
 .التدريبي البرنام  نياية في المتدربكف

 . التدريبي البرنام  نحك لممتدربيف الشخصية بالمشاعر كتتعمؽ :الفعل رد أىداف .4
 في لممشاركيف الذاتي النمك مستكيات تعكس التي األىداؼ كىي :الذاتي النمو أىداف .5

 .التدريبي البرنام 

 
 :خصائصيا( د

 (49 ص ،2113 عطوان،) :التالية الخصائص عمى التدريبية األىداؼ تشتمؿ أف يجب

 ىك اكم المستكل بنفس كالطالب المعمـ قبؿ مف كتفسيره اليدؼ فيـ يمكف بحيث :الوضوح 
 .التدريبي البرنام  مصمـ قبؿ مف مكضكع

 خمفيات مع التدريبية األىداؼ تتجاكب أف يجب :لممتدربين التعميمي المستوى مراعاة 
 .الخمفية ىذه عمى البناء يمكف بحيث المتدربيف

 يحدد بحيث لمقياس القابؿ األداء معنى يحمؿ بفعؿ األىداؼ تصاغ أف يجب :التعبير دقة 
 .دريبالت عممية نات 

 

 :(مكوناتو) عناصره( ىـ

 (11 ص ،2113 عطوان،) :التالية العناصر التدريبي اليدؼ يتضمف أف يجب
  األداءمضمكف. 

 ظركؼ األداء كشركطو. 

 .الزمف المقرر إلنجاز األداء 

 كالسرعة الجكدة فييا بما كالنكعية الكمية المعايير كىي لؤلداء، المقبكؿ المستكل. 

 
 التدريبية الموادو  المناىج عدادإ 3.4.3

 :المناىج إعداد( أ
عدادىا، جميعيا التدريبية األىداؼ صياغة مف االنتياء عند  خطكة إلى كصمنا قد نككف كا 

 أسس كعةممج عمى الميني كالتدريب التعميـ مناى  تقكـ أف كيجب ي،التدريب البرنام  منياج إعداد
 (.39-32 ص ،2111 وسعادة، السعافين): كىي
 فرصة كتكفير القيـ، نظاـ ضمف رئيسية قيمة المختمفة كمحتكياتو بأنكاعو العمؿ اعتبار 

 كالتدريب التعميـ نكع باختيار يتعمؽ فيما القرار اتخاذ في لمساعدتو لممتعمـ كاإلرشاد التكجيو
 .كقدراتو كقابميتو ميكلو مع يتجاكب الذم الميني
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 ىذيف بتبلـز كتتطكر تكتمؿ التي اإلنسانية لممعرفة التطبيقي كالبعد النظرم البعد تكامؿ 
 .كتفاعميما البعديف

 البلـز الكقت حيث مف الميني كالتدريب التعميـ برام  تنفيذ في الفردية الفركؽ مراعاة 
 .المعمكمات كاستيعاب الميارات إلتقاف

 كمستكياتو المعيف العمؿ مجاالت مختمؼ في كالمنتظرة القائمة المجتمع حاجات تمبية. 

 التعامؿ في كالمبادرة العممي التفكير أساليب كاستعماؿ اإلبداع عمى الطمبة قدرات تطكير 
 محيط في كاالندماج كالمستجدات التطكرات مع كالتكيؼ كالمشكبلت، القضايا مختمؼ مع

 .فيو منتجيف أعضاء سيصبحكف الذم العمؿ

 يني،الم بمستكاه التطكر كفرص كفاءتو رفع إلمكانات باستمرار لمعامؿ الفرص تكفير 
 .المختمفة الميني العمؿ مستكيات بيف القنكات فتة كمراعاة

 المعمكمات مف عريضة قاعدة عمى الميني كالتدريب التعميـ برام  في التخصص بناء 
 التكيؼ عمى المتدربيف قدرات تنمية في لممساىمة كذلؾ محدد، ميني مجاؿ في كالميارات
 .أماميـ العمؿ فرص كزيادة طاقاتيـ كتحقيؽ

 المتدرب يعد التي األعماؿ طبيعة تراعي مترابطة متكاممة كحدات بصكرة المناى  ءبنا 
 .كفاعمية بكفاءة النظرية كالمعمكمات العممية الميارات بيف كتربط لممارستيا

 مكاقع في سكاء النافعة، اإلنتاجية األبعاد ذم العمؿ خبلؿ مف العممية الميارات اكتساب 
 .ذلؾ أمكف كمما ميةالتعمي المؤسسة في أك العمؿ،

 الجكانب لتطكير الميني كالتدريب التعميـ برام  مف يتجزأ ال كجزء التعميـ عنصر استمرار 
نساف كمكاطف المتدرب لدل كاالجتماعية كالعممية الثقافية  .كا 

 
 :التدريبية المادة إعداد( ب

 المادة دإعدا مرحمة إلى كصمنا قد نككف التدريبي، المنياج اعتماد مف االنتياء عند
 (329 – 322 ص ،2133 السكارنة،) :يمي ما التدريبية المادة في يتكفر أف كيجب التدريبية،
 لمتعمـ المتدرب رغبة تثير أف. 

 كسمككيات كميارات معارؼ إلى التدريبية المادة تقسيـ. 

 مناسب تدريبي أسمكب في المادة تقديـ. 

 فيو تقدـ سكؼ الذم المجاؿ في خبراء لجنة مف معتمدة تككف أف. 

 األمانة المراجع، التيميش،) العممي البحث طرؽ ألساليب كفقان  تـ قد إعدادىا يككف أف 
 (.االقتباس العممية،

 التدريبية كاألفبلـ الكاقعية كالحاالت كاالستبانات كاألمثمة بالتماريف معززة تككف أف. 
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 تمقيفالم جميكر كبمغة األخطاء مف خالية سيمة سميمة بمغة مكتكبة تككف أف. 

 الحاسكب عمى مطبكعة تككف أف. 

 صحيحان  ترقيمان  فييا التي كالجداكؿ كاألشكاؿ صفحاتيا ترقـ أف. 

 .أف يتـ تحديثيا باستمرار 

 كقياساتيا التدريبية المكاد لتجميد كاحدة طريقة عمى بينيا فيما التدريب مراكز تتفؽ أف 
 إلسراؼ كالتبذير.كأف تككف ىذه الطريقة بعيدة عف المغاالة كا A4 الخارجية

  أف تككف المراجع التي تـ الرجكع إلييا عند إعداد المادة التدريبية مراجع حديثة لـ يمض
 سنكات. 5عمى تأليفيا أكثر مف 

  أف يككف الشخص الذم سكؼ يقكـ بإعدادىا كتأليفيا خبيران في المجاؿ الذم تبحث فيو
 المادة التدريبية.

  نيا.أف تكضع في مقدمتيا خطة تبيف مضمك 

 
 لإلعداد األنسب النمط اختيار 3.4.2

 قد نككف التدريبية،/التعميمية كمادتو لمبرنام  التدريبي المنياج إعداد مف االنتياء بعد
 .الميني كالتدريب لئلعداد األنسب النمط اختيار خطكة إلى كصمنا

 األنماط حدأ باستخداـ ذلؾ يمكف حيث بالمركنة التدريبية لبرامجيا المؤسسة تنفيذ يتصؼ
 (34 ص ،2119 الحباشنة،) -:اآلتية التدريبية
 المؤسسات التعميمية كالتدريبية(. التدريب المؤسسي داخؿ مراكز كمعاىد التدريب الميني( 
 .التدريب داخؿ المؤسسات اإلنتاجية كالخدمية 

 قع ـ في معاىد كمراكز التدريب كمكاكيت التدريب المشترؾ أك ما يطمؽ عميو التدريب الثنائي
 العمؿ معان.  

 
 وتأىيميم المدربين اختيار 3.4.9

 التدريبي، البرنام  نجاح عنصر أىـ مف يعتبر المدربيف، نكعية تحديد أف فيو شؾ ال مما
 كأف اختيارىـ عند الدقة مراعاة يجب لذلؾ كفاءتيـ، مدل عمى تعتمد البرنام  أىداؼ تحقيؽ كأف

 التدريب طريؽ في كالميارة الفنية كالميارة كالخبرة ميالعم التأىيؿ حيث مف العناصر أفضؿ يككنكا
 (.129 ص ،2111 الصيرفي،)

 الثانكم المستكل في التعميمي النظاـ مخرجات عمى المدربيف تكفير مصادر كتعتمد
 المينييف المدربيف لتكفير األربعة المصادر تمييز يمكف عاـ كبشكؿ الثانكم، بعد ما كالمستكل
 (41-43 ص ،2113 جابر،) : يكى مستكياتيـ بمختمؼ
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 الثانكية الدراسة مرحمة في الميني التدريب برام  خريجك كىـ :والمينيون الميرة العمال .9
 حصكليـ المصدر ىذا مف المدربيف استخداـ كيتطمب المختمفة، التخصصات في المينية
 .سنكات خمس عف تقؿ ال التخصص مجاؿ في عممية خبرة عمى

 في المجتمع كميات أك المتكسطة التقنية المعاىد خريجك كىـ :المتخصصون الفنيون .2
 استخداـ كيتطمب المينية، الثانكية الدراسة أنيكا الذيف مف المختمفة التقنية التخصصات

 .الفني تخصصيـ مجاؿ في مناسبة عممية خبرة عمى حصكليـ المصدر ىذا مف المدربيف
 مجاؿ في المجتمع كميات أك كسطةالمت التقنية المعاىد خريجك كىـ :الفنيون المدربون .3

 ىذا مف المدربيف استخداـ كيتطمب المينية، الثانكية دراسة أنيكا الذيف المدربيف إعداد
 .الفني تخصصيـ مجاؿ في مناسبة عممية خبرة عمى حصكليـ المصدر

 الثانكية الدارسة أنيكا الذيف مف الجامعية الكميات خريجك كىـ :الفنيون المعممون .4
 عممية خبرة عمى حصكليـ المصدر ىذا مف المدربيف استخداـ كيتطمب العامة، ةاألكاديمي
 .الفني اختصاصيـ مجاؿ في مناسبة

 
 التدريبية التسييالت توفير 3.4.9

 كمياتيا أما التدريبي، المنياج عناصر تنفيذ مستمزمات ضكء في التجييزات بنكد تحدد
 ىذه تصنيؼ كيمكف ،تدريبي عنصر لكؿ المخصص الزمف أك القبكؿ حجـ ضكء في فتحدد

 (321 ص ،2111 اشتيوي،): التالي حسب تدريب كرشة لكؿ كالمكاـز التجييزات
 .العدد كاألدكات 
 كالثقيمة الخفيفة لمتدريب المبلئمة كاألجيزة المعدات. 
 .المكاد الخاـ المستيمكة لمتدريب 
 .األجيزة كالكسائؿ التعميمية المساعدة 

نما عشكائيان  تتـ ال كالعدد عداتالم مف المشغؿ كتجييزات  اشتيوي،) :التالية العكامؿ عمى تعتمد كا 
 (321 ص ،2111
 .تحديد المينة كأىدافيا 
 التدريب خطة لتنفيذ البلزمة الميارات كتحديد التدريبي، البرنام  إعداد. 
 البرنام  لتنفيذ تساىـ التي كالضركرية البلزمة اآلالت تحديد. 
 البرنام  تنفيذ في تساعد التي لبلزمةا كاألدكات العدد تحديد. 
 حسب لمقسـ، شرائيا المطمكب كاألدكات كالعدد البلزمة لآلالت الفنية المكاصفات إعداد 

 .التدريب خطة
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 المتدربين اختيار 3.4.31
 تحديدىا يتـ ،مكضكعية كمكاصفات معايير كفؽ المتقدميف بيف مف المتدربيف اختيار يتـ

 تحميؿ إلى كاستنادان  ،المينة في العمؿ كمتطمبات ،التدريب منياج مفردات مستكل عمى بناء
 .السابؽ في ذكرىا تـ التي التدريبية االحتياجات
 كأف لمتدريب، اختيارىـ سيتـ الذيف األفراد في األساسية كالقدرات الرغبة تتكفر أف يجب إذ

 العممية، كالخبرات العممية ىبلتالمؤ  مف األدنى الحد تكافر كمع لمتعمـ الكافي االستعداد لدييـ يككف
 عمى فاالختيار التدريبي، البرنام  إمكانيات مف االستفادة تتـ حتى جديدة ميارات تعمـ في كالرغبة
 (. 129 ص ،2111 الصيرفي،) التدريب فاعمية في الزيادة يحقؽ األفراد مناسبة مدل أساس

 
 التدريبي البرنامج تنفيذ 3.4.33

 كاىمو عمى تقع إذ المدرب، بيد اآلف كمو كاألمر لمبدء، كالتحضير ئةالتيي مراحؿ انتيت لقد
 (19 ص ،2113 مصطفى،) :عميو فاف ىذا كليتحقؽ بكفاءة، البرنام  تنفيذ مسئكلية

 .التدريبي البرنام  تنفيذ خطة إعداد -أ 
 األداء كمستكل التدريبية العناصر السجؿ ىذا كيتضمف. متدرب كؿ تقدـ سجؿ إعداد -ب 

 .التدريبية األىداؼ في محددال النيائي
 كالسمككيات األداء في الحاكمة النقاط كتعزيز المتدربيف أماـ العممية المشاىدات إجراء -ج 

 .االيجابية
 مف القصكل االستفادة يضمف بشكؿ التدريبية التماريف بتنفيذ لمبدء المتدربيف تكزيع -د 

 .عاؿ استعماؿ معامؿ كيحقؽ المتكافرة، التسييبلت
 كالصحة السبلمة إجراءات كتطبيؽ الخاطئ، األداء كتصكيب المتدربيف، أداء متابعة -ق 

 .مستمزماتيا تكفير كمتابعة المينية،
 .المتدربيف تقدـ سجؿ في النتائ  كتكثيؽ المتدربيف أداء قكيـت -ك 
 .الكقائية الصيانة برام  كتنفيذ التدريبي المشغؿ جاىزية تابعةم -ز 
 كمتطمبات التدريب بيئة مع التكيؼ في تدربيفالم مساعدة في الميني المرشد مع التعاكف -ح 

 .المينة
 

 الداخمي التقويم 3.4.32

 تدريبية منظكرات مف فعاليتيا مدل عمى لمكقكؼ ضركريان  أمران  التدريبية البرام  تقكيـ يعد
 تدريبي، برنام  أم في أساسي كعنصر ميمة عممية أنيا عمى إلييا كينظر كاجتماعية، اقتصادية
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 يرتبط أنو كما البرنام ، مف المتكقعة كاألىداؼ التدريبية باالحتياجات كثيقان  رتباطان ا يرتبط ألنو
 .(322 ص ،2131 الخميفات،) التدريبية البرام  كتنفيذ كتصميـ تخطيط مراحؿ بجميع

 Kir) كباتريؾ كير دكنالد طكر كقد التدريبي، البرنام  فاعمية مدل يحدد لمتدريب فالتقكيـ

Patrick, 1998) :أربعة مراحؿ لعممية التقكيـ يمكف أف تبنى عمى أساسيا برام  التدريب كىي 
: حيث يتـ قياس ردكد فعؿ المشاركيف تجاه البرنام  التدريبي مف حيث الفعل ردود .9

محتكياتو كمدل ارتباطيا بالكاقع العممي كالمعكقات كالصعكبات التي كاجيتو أثناء التنفيذ، 
 لبرنام  التدريبي بشكؿ عاـ.كىؿ كاف المتدرب راضيان عف ا

كيتـ فيو تحديد مستكل التغيير في المبادئ كالحقائؽ كاألساليب كالمعمكمات  التعمم: .2
 كالميارات التي قد تـ تعمميا كذلؾ بعد انتياء التدريب.

 بأف يتـ تحديد مستكل التغيير في االتجاىات كأنماط السمكؾ نتيجة التدريب. السموك: .3
س النتائ  النيائية كالمترتبة عمى التدريب كانعكاسيا عمى أداء حيث يتـ قيا النتائج: .4

 المشاركيف بالتدريب، كزيادة اإلنتاجية كتحسيف األداء كنكعيتو.

 (321 ص ،2131 الخميفات،) :كىي التقكيـب يتعمؽ فيما جكانب ثبلثة تحديد كيمكف
 التي األىداؼ ضكء في البرنام  محتكل فعالية بدراسة التدريبي، البرنام  محتكل تقكيـ .9

 كتحسيف التدريبي البرنام  محتكل كتعديؿ تحسيف إلى التقكيـ كيؤدم البرنام ، ليذا حدد
 .التدريب إجراء أثناء المدرب أداء كتقكيـ التدريب، نكعية

 .كمياراتيـ كقدراتيـ المتدربيف إمكانيات تقكيـ .2
 كفاءة عمى التدريب أثر كقياس خاص، بكجو ككفاءتو المتدرب أداء عمى التدريب أثر تقكيـ .3

 .عاـ بكجو المنظمة
 

 الخريجين ومتابعة تقويم 3.4.31
 المتابعة ىذه كتكافر الخريجيف، متابعة ىي النظاـ صبلحية تحقيؽ في األخيرة الخطكة إف

 بمقابمة المتابعة عممية أجراء كيمكف التطكير، أك التدريب نظاـ فاعمية عمى الحقيقي الدليؿ ىك
 كالتقكيمات المباشريف مشرفييـ مع المقاببلت استخداـ مع العمؿ أثناء أدائيـ ظةكمبلح الخريجيف

 االستبانة  باستخداـ ذلؾ كيككف مساعدة، كسائؿ باعتبارىا لممرءكسيف المشرفكف ىؤالء يجرييا التي
 عمى صغيرة عينة متابعة أيضان  يجب الحالة ىذه كفي المباشريف، كلمشرفييـ لمخريجيف المسحية
 يككف أف يجب األحياف كؿ كفي كالمقابمة، المبلحظة باستخداـ تدريبي نظاـ كؿ خريجي مف األقؿ

 طبقان  كذلؾ العمؿ، رأس عمى الخريجيف أداء نكعية عمى كالتقكيـ المتابعة عممية في التركيز
 ضكء عمى التقكيمات تتـ أف كيجب ليـ، مشرفييـ لتقكيـ طبقان  أك فردم بشكؿ ألنفسيـ لتقكيميـ
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 استخدمت التي نفسيا األداء متطمبات استخداـ يجب أنو بمعنى التدريب، لنظاـ السمككية داؼاألى
 (93 ص ،2114 تريسي،). المتابعة عممية إجراء في النظاـ تصميـ في
 

 الراجعة التغذية 3.4.34
 كتعديميا االنحرافات كبياف مسبقان، المحددة األىداؼ مع المخرجات بمقارنة ذلؾ كيككف

 (.231 ص ،3999 مرعي،) رباستمرا
 األنشطة، حققتيا التي النتائ  أك الفعمي، األداء عف المعمكمات تمؾ: ىي الراجعة فالتغذية

 إف االنحرافات تصحية أك التعديبلت، إلدخاؿ التدريبية البرام  فشؿ أك نجاح مدل لنا يتبيف كبذلؾ
 (.343 ص ،2112 الطعاني،) كجدت

 
 :غزة قطاع فً والتعلٌم العمل لسوق العام الوضع 1.5

 كاالقتصادم السياسي االستقرار عدـ لحالة نتيجة ككبيرة متسارعة تغيرات تحدث ىنالؾ

 حيث الفمسطيني، لممجتمع التنمكية المسيرة عمى أثر مما العامة الرؤية كضبابية كالنفسي، كاالجتماعي

 في كتراجع السكاني التعداد نسبة في زيادة مع كالفقر البطالة نسبة في زيادة عمى المؤشرات تدؿ

 مف القمعية اإلسرائيمية اإلجراءات أدت لقد. التعميمية الخدمات في كمشكبلت المعيشة مستكيات

غبلؽ كالداخمي، الخارجي العالـ مع ممكف اتصاؿ لكؿ كتقطيع كتجكيع حصار  العمؿ سكؽ كا 

 التعداد أف حيث ممحكظ، كؿبش البطالة معدالت ارتفاع إلى الفمسطينييف العماؿ أماـ اإلسرائيمي

 بؼض( يكضة 2.9، كالجدكؿ رقـ )1,443,814 ىك 2006 عاـ منتصؼ في غزة لقطاع السكاني

 الجياز)  انؼًم وعاػاث األخش ويؼذل انؼايهت وانمىي بانبطانت انخاصت اإلحصائُت انًؤششاث
 (2112 الفمسطيني، لإلحصاء المركزي

 
 (2.1) رقم الجدول

 العمل وساعات األجر ومعدل العاممة والقوى بالبطالة الخاصة ئيةاإلحصا المؤشرات بعض
 .شخص ألؼ 324 غزة قطاع في العاممة القكل في المشاركيف عدد بم 

% 66.7% : 37 حػػػكالي غػػػزة قطػػػاع فػػػي فػػػأكثر سػػػنة 95 لؤلفػػػراد العاممػػػة القػػػكل فػػػي المشػػػاركة نسػػػبة
 .لئلناث% 94.7ك لمذككر

 .غزة قطاع في ألؼ 900 العمؿ عف العاطميف عدد بم 

 .لئلناث% 27.3 ك لمذككر% 20.5% : 30.8 حكالي غزة قطاع في البطالة معدؿ بم 
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 .عامؿ ألؼ 953 غزة قطاع في بأجر المستخدميف الفمسطينييف عدد بم 

 بمغػت حػيف فػي ،%55.2 بنسػبة غػزة قطػاع فػي لمعامميف استيعابان  األكثر القطاع ىك الخدمات القطاع
 %.49.7 الحككمي اعالقط في نسبتيـ

% مػػػػنيـ يعممػػػػكف 98.7% فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، ك73.9بمػػػػ  نسػػػػبة العػػػػامميف المسػػػػتخدميف بػػػػأجر حػػػػكالي 
% منيـ يعممكف 3.0% منيـ يعممكف كأعضاء أسرة غير مدفكعي األجر، ك4.4لحسابيـ الخاص، ك 

 كأرباب عمؿ.
 .غزة عقطا في شيكؿ 64.6 حكالي بأجر لممستخدميف الحقيقي اليكمي األجر معدؿ

 23.3 بمػ  الشػيرية العمػؿ أيػاـ كمعػدؿ عمؿ، ساعة 39.2 حكالي األسبكعية العمؿ ساعات معدؿ بم 
 .شيريان  يكـ

 .عمالية لنقابات ينتسبكف غزة قطاع في العامميف مف% 96.2

 .غزة قطاع في العامميف( سنة 97-90) األطفاؿ نسبة% 9.0
 ،(3122 آذار،-ثاًٍ كاًىى) دورة: العاهلة القىي هسح ،3122 ،الفلسطٌٍُ لإلحصاء الوركسٌ الجهاز :المصدر 

 .فلسطُي-اهلل رام. العاهلة القىي هسح لٌتائج صحفٍ تقرَر ،3122 األول، الربُع

 

 الحصار وأثره عمى الواقع االقتصادي: 1.5.1
 األفؽ كانسداد اإلسرائيمي، الحصار إلى أضيؼ دكلي حصار حالة في الفمسطيني االقتصاد إف

 الفمسطينية الكطنية السمطة تعاني األثناء ىذه كفي العربية، العمؿ أسكاؽ في بديمة مصادر إيجاد يف

 ركاتبيـ يتمقكا لـ العاـ القطاع في فالعاممكف كالحصار، الصعبة الظركؼ بسبب شديد مالي ضيؽ مف

 كفرص لمعيشيةا الظركؼ ضيؽ إلى باإلضافة مرتفعة كالبطالة طكيمة، فترة منذ منتظمة شيرية بصفة

 العامميف خمس يشكمكف إسرائيؿ في يعممكف الذيف المنظكر، المدل عمى االقتصادم االنفراج

 الكاردات فقداف جراء مف المحمي الخاص بالقطاع العامميف عمى ذلؾ أثر كبالتالي الفمسطينييف،

 الفمسطيني عمؿال سكؽ كدخؿ كالمستكطنات، إسرائيؿ في العمؿ قطاع مف ترد كانت التي كالمدخكالت

 (2007  الفمسطيني، اإلحصاء مركز) اآلف لغاية حادة أزمة 2000 أيمكؿ منذ

 
 كالتدريب العالي التعميـ خريجي ظركؼ مسة بتنفيذ الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز قاـ

، كىنا تجدر 992922006 ك 9429222005 بيف ما الكاقعة الفترة في البيانات جمع تـ الميني،
إلى أف الكضع في قطع غزة لـ يختمؼ كثيرا حتى ىذه الفترة كذلؾ بسبب استمرار الحصار  اإلشاءة

 اإلحصاء مركز) المسة بيا خرج التي النتائ  أىـ يمي كفيماالمطبؽ عمى قطاع غزة مف قبؿ االحتبلؿ. 

 (2006  الفمسطيني،
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 :بالتعميم االلتحاق 1.5.2
-1987)ة خبلؿ الفتر  فأعمى المتكسط دبمـككال الميني التعميـ/التدريب خريجي عدد يقدر

 بالتعميـ حاليا الممتحقيف األشخاص عدد قدرك  الفمسطينية، األراضي في خري  ألؼ  300بػ (2005

، كالجدكؿ رقـ غزة قطاع في ألؼ 181 بػ 2005 العاـ نياية في (فأكثر سنة 15) األفراد بيف مف
ر في األراضي الفمسطينية حسب االلتحاؽ سنة فأكث 15( يكضة التكزيع النسبي لؤلفراد 2.2)

 (2006  الفمسطيني، االحصاء مركز) بالتعميـ النظامي كالمنطقة

 

 (2.2جدول رقم )
سنة فأكثر في األراضي الفمسطينية حسب االلتحاق بالتعميم  31التوزيع النسبي لألفراد 

 2111نياية  النظامي والمنطقة
 

 المنطقة
 االلتحاق بالتعميم النظامي

 مجموعال
 لم يمتحق أبدا التحق وتخرج التحق وترك ممتحق حاليا 

الضفة 
 الغربية

 100 7.3 33.6 37.4 21.7 النسبة
 1,347,906 98,397.1 452,896.4 504,116.8 292,495.6 العدد المطمؽ

 قطاع غزة
 100 6.4 39.2 29.3 25.1 النسبة

 722,857 46,262.8 283,359.9 211,797.1 181,437.1 العدد المطمؽ

األراضي 
 الفمسطينية

 100 7.0 35.6 34.6 22.8 النسبة
 2,070,763 144,953.4 737,191.6 716,484 472,133.9 العدد المطمؽ

 
: ظروف خرَجٍ التعلُن العالٍ والتدرَب الوهٌٍ هسح ،2006 الفلسطٌٍُ، لإلحصاء الوركسٌ الجهاز :المصدر

 .63 ص فلسطُي،-اهلل رامالنتائج األساسٌة.  – (2006 ٍ،كاًىى ثاً -3116أول،  كاًىى) دورة

 
 :العممي المؤىل 1.5.3

 الخريجيف األفراد بيف مف العاممة القكل في لممشاركة معدؿ أعمى أف إلى النتائ  أشارت
 يحممكف الذيف لؤلفراد سجمت الفمسطينية األراضي في  2005في نياية العاـ  (فأكثر سنة 15)

( 2.3كالجدكؿ رقـ )، غزة قطاع في %  90.7 إلى النسبة كصمت حيث أعمى،ف بكالكريكس شيادة
نسبة المشاركة في القكل العاممة لمخريجيف في األراضي الفمسطينية حسب المؤىؿ العممي يكضة 
 (2006  الفمسطيني، االحصاء مركز) كالمنطقة
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 (2.1جدول رقم )
ألراضي الفمسطينية حسب المؤىل نسبة المشاركة في القوى العاممة لمخريجين في ا

 2111العممي والمنطقة نياية 

 المؤىل العممي
 المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفمسطينية
 77.0 64.8 67.5 شيكر 10-6شيادة تدريب ميني 

 92.0 77.8 84.6 شيكر 10شيادة تدريب ميني أكثر مف 
 - 74.7 71.3 ثانكية عامة
 77.6 76.4 76.8 دبمـك متكسط
 90.6 88.3 89.2 بكالكريكس

 92.4 87.8 89.7 دبمـك عالي فأعمى
 86.3 81.6 83.4 المجمكع

: ظروف خرَجٍ التعلُن العالٍ والتدرَب الوهٌٍ هسح ،2006 الفلسطٌٍُ، لإلحصاء الوركسٌ الجهاز :المصدر

 .118 ص فلسطُي،-هللا رامالنتائج األساسٌة.  – (2006 كاًىى ثاًٍ، -3116أول،  كاًىى) دورة

 
 :البطالة معدل 1.5.4

 األراضي في( فأكثر سنة 15) الخريجيف لؤلفراد لمبطالة معدؿ أعمى أف إلى النتائ  أشارت

 41.2 إلى النسبة كصمت حيث ميني تدريب/تعميـ شيادة يحممكف الذيف لؤلفراد سجمت الفمسطينية

 بكالكريكس شيادة يحممكف الذيف ألفرادا بيف لمبطالة معدؿ أدني سجؿ حيف في غزة، قطاع في %

 التكزيع الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز إحصائيات كحسب .غزة قطاع في % 27.9 فأعمى

 حسب الفمسطينية األراضي في بأجر لممستخدميف بالشيكؿ اليكمي األجر كمعدؿ لمعامميف النسبي

 سنة 15 العاممة لمقكل النسبي تكزيعال ضةالتالية تك كؿ اكالجد، 2007 -2000  كالمنطقة القطاع
 2011 آذار،-ثاني كانكف ، كالمنطقة العاممة القكل مركبات حسب الفمسطينية األراضي في فأكثر

 (2011  الفمسطيني، االحصاء مركز)
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 (2.4) رقم الجدول

 القوى مركبات حسب الفمسطينية األراضي في فأكثر سنة 26 العاممة لمقوى النسبي التوزيع
 3122 آذار،-ثاني كانون ،والمنطقة العاممة

 المنطقة

 مركبات القوى العاممة
 المجموع البطالة العمالة

 النسبة العدد
(%) 

 النسبة العدد
(%) 

 النسبة العدد
(%) 

 100 1,079,200 27.7 299,00 72.3 780,200 األراضي الفمسطينية

 100 729,100 23.8 173,200 76.2 555,900 الضفة الغربية

 100 350,100 35.9 125,800 64.1 224,300 قطاع غزة

 
 ،(3122 آذار،-ثاًٍ كاًىى) دورة: العاهلة القىي هسح ،3122 الفلسطٌٍُ، لإلحصاء الوركسٌ الجهاز :المصدر

 .24 ص فلسطُي،-اهلل رام. العاهلة القىي هسح لٌتائج صحفٍ تقرَر ،3122 األول، الربُع

 
 (2.5) رقم لجدولا

 القوى مركبات حسب الفمسطينية األراضي في فأكثر سنة 15 العاممة لمقوى النسبي التوزيع
 "ILO)) " International Labour Organizationمعايير  والجنس والمنطقة العاممة

 3122 آذار،-ثاني كانون
 

 ،(3122 آذار،-ثاًٍ كاًىى) دورة: العاهلة القىي هسح ،3122 الفلسطٌٍُ، لإلحصاء الوركسٌ زالجها :المصدر

 .25 ص فلسطُي،-اهلل رام. العاهلة القىي هسح لٌتائج صحفٍ تقرَر ،3122 األول، الربُع

 
 
 
 

 ة والجنسالمنطق
 مركبات القوى العاممة

 المجموع البطالة العمالة المحدود العمالة التامة

 النسبة العدد قطاع غزة
(%) 

 النسبة العدد
(%) 

 النسبة العدد
(%) 

 النسبة العدد
(%) 

 100 276,500 28.9 79,200 6.7 18,500 64.4 178,200 ذكور 

 100 47,700 24.1 20,100 3.6 1,700 54.3 25,900 إناث

 100 324,200 30.8 99,900 6.2 20,200 63.0 204,100 المجموع
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 (2.6) رقم الجدول
 قطاع في بأجر مينلممستخد اليومي األجر ومعدل والبطالة والعاممين العاممة القوى في المشاركة

 كانون "ILO)) " International Labour Organizationمعايير  المحافظة حسب غزة
 3122 آذار،-ثاني

 ،(3122 آذار،-ثاًٍ كاًىى) دورة: العاهلة القىي هسح ،3122 الفلسطٌٍُ، لإلحصاء الوركسٌ الجهاز :المصدر

 .31 ص فلسطُي،-اهلل رام. العاهلة القىي هسح لٌتائج صحفٍ تقرَر ،3122 األول، الربُع

 
 فمسطين  في الميني التدريب واقع 1.6

 :فمسطين في والتقني الميني والتدريب التعميم وتطور نشأة 1.6.1
 المنظمات إلييا بادرت مشاريع شكؿ عمى فمسطيف في كالتقني الميني كالتدريب التعميـ نظاـ تاريخ بدأ

 كالفقراء كالمحتاجيف المحركمة الجماعات حينو في ىذه كاستيدفت الخيرية كالجمعيات التبشيرية
 العائبلت في فقط لمذككر خدماتيا الخيرية كالجمعيات المنظمات ىذه ككجيت الشيداء كأبناء ـكاأليتا

 خدمات بعض تكفير عمى عممت حيث العائمة، رزؽ كسب عف المسئكليف باعتبارىـ المستيدفة،

 انةكصي األلمنيـك كأعماؿ كالحدادة كالنجارة الحرؼ بعض مجاؿ في التدريبية كالبرام  العينية اإلعالة
 لكسب عمؿ عمى الحصكؿ في تساعدىـ بسيطة ميارات الذككر إكساب بيدؼ كالكيرباء، السيارات

 الفقر، إزالة عمى مركزة الخيرم، التكجو كالجمعيات المنظمات ىذه كاعتمدت عائبلتيـ كعيش عيشيـ

 .المنزلية كالكحدات لمعائبلت المعيشية األكضاع كتحسيف

 نظرة خمؽ إلى كالتقني الميني كالتدريب التعميـ لنظاـ البداية ىذه أدت الخيرم، التكجو كباعتمادىا

لى نحكه، سمبية اجتماعية  كمراكز مدارس إنشاء تـ لقد ك بنيتو، في كنكعية اجتماعية فجكات خمؽ كا 
 مف كاأليتاـ كالمحتاجيف الفقراء استيدفت( 9952-9860) عامي بيف الفترة في كمينية صناعية

 (.9 ص ، 1996 مة،نح أبو) فقط الذككر

المحافظة 
 والمنطقة

 معدل األجر البطالة العمالة المشاركة في القوى العاممة
 اليومي بالشيكل
 النسبة العدد لممستخدمين بأجر

(%) 
 النسبة العدد

(%) 
 النسبة العدد

(%) 

 67.4 29.6 18,800 70.4 44,800 38.2 63,600 شمال غزة 

 64.4 30.6 33,300 69.4 75,400 35.0 108,700 غزة

 69.8 24.9 11,900 75.1 35,800 38.0 47,700 دير البمح

 54.6 35.2 22,500 64.8 41,400 38.2 63,900 خان يونس

 70.1 33.2 13,400 66.8 26,900 38.4 40,300 رفح

 64.6 30.8 99,900 69.2 224,300 37.0 324,200 طاع غزةق
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 كأكؿ في مدينة القدس "شنمر مدرسة" السكرية األيتاـ دار مدرسة( ـ 9860) عاـ( شنمر) فأنشأ

 كالخياطة، لمتدريب المشاغؿ مف عدد بإنشاء كاليدكم كالحرفي الميني بالتدريب اىتمت أجنبية مدرسة
 ككانت الفخار، كصناعة اطة،كالخر  األحذية، كصناعة كالطباعة الكتب، كتجميد الحدادة، كالنجارة،

 أنشئت( 9863) عاـ كفي ما مينة اكتساب طريؽ عف أنفسيـ إعالة مف األيتاـ تمكيف إلى تيدؼ

 عيد كفي(. شنمر) كمدرسة نفسيا األىداؼ لتحقيؽ مينية كمدرسة لحـ بيت في السالزياف مدرسة

 لمساعدة صناعية كمدرسة  (1922)عاـ القدس في اإلسبلمية األيتاـ دار أنشئت البريطاني االنتداب

 كأنشئت المدرسة ىذه في معينة مينة اكتساب طريؽ عف كريمة حياة تكفير في كالمعكزيف األيتاـ

، في ( 1930 ) عاـ الزراعية خضكرم مدرسة  الدراسة أنيكا الذيف العرب القرل طمبة لتدريب طكلكـر
 ، ( 1943 )عاـ سنكات ثبلث أصبحت ،دراسيتيف سنتيف لمدة العامة الزراعة أسمكب عمى االبتدائية

 طريؽ عف ( 1948 ) عاـ القدس في تدريب مركز أكؿ كأنشئ ناجحيف، كمزارعيف الخريجكف كيعد

 ىذا في المسجميف الطمبة معظـ ككاف ،(9964) عاـ في حنينا بيت إلى نقؿ كقد المكثرم، االتحاد

 (.80 ص ،2001 طوان،ع) كالبلجئيف الفقيرة العائبلت كأكالد األيتاـ مف المركز

 عاـ غزة كقطاع العربية كالقدس لمضفة احتبلليا كبعد مباشرة اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات شرعت ثـ
 كمصادره مكارده عمى كالسيطرة الفمسطيني، لمشعب الحياة مرافؽ جميع عمى بالسيطرة( 9967)

 السياسية أىدافيا ةخدم ذلؾ مف غرضيا ككاف التعميـ قطاع فييا بما االقتصادية، كقطاعاتو

 تعمؿ كلـ. ليا البلزمة كالككادر الميارات مف حاجاتيا كتمبية اإلسرائيمية، السكؽ كخدمة كاالقتصادية،

نما الميني، التدريب أك التعميـ نظاـ تطكير عمى أبدا  لخدمة ضركرم ىك ما تكفير عمى عممت كا 

 قطاع في  ( 4 )ك الغربية الضفة في نيام (9 ) الميني لمتدريب مركز ( 13 ) أنشأت فمثبلن  أىدافيا،

 مف عددان  المراكز ىذه ككفرت المراكز ىذه مف المستيدفة األساسية الفئة ىـ الذككر كيعتبر غزة

 (.12 ص ، 1996 نحمة، أبو)  شيران ( 99) إلى (5 ) بيف ما مددىا تراكحت التي التدريبية الدكرات

 التدريب كزمر  ثـ ،9952 عاـ قمنديا في الميني ريبالتد مركز بإنشاء الدكلية الغكث ككالة كقامت
 كالميني التقني التعميـ عمي مالوالشت غزة تدريب كمية اسمو أصبة الذم ،9953 عاـ بغزة الميني

 (.29ص ،3994 جراد، أبو)
 التدريب نظاـ عف المسؤكلية الفمسطينية العمؿ كزارة استممت الفمسطينية، الكطنية السمطة قدـك كبعد

 عف مسئكلة لتككف الميني لمتدريب العامة اإلدارة العمؿ كزارة أنشأت حيث غزة قطاع في يالمين

 خبلؿ مف الفمسطيني كالمجتمع الفرد لتطكير الرئيسية كاألىداؼ يتماشى ميني تدريب نظاـ تطكير

 يبلمتدر  االستشارم المجمس تأسيس تـ فقد ذلؾ عمى كبناء كاالقتصادية االجتماعية المجاالت تطكير

 االجتماعية كالشؤكف كالزراعة العالي التعميـ ككزارة كالتعميـ التربية كزارة عف ممثميف يضـ الذم الميني

تحادات العمؿ أصحاب كنقابة التدريب كمؤسسات كاالقتصاد كالتخطيط  كميمة فمسطيف في العماؿ كا 
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 طاقم) .الميني التدريب بسياسة يتعمؽ فيما العمؿ لكزارة كالنصة االستشارة تقديـ ىك المجمس ىذا
 (3992 الميني، التدريب في الخبراء

  

 :فمسطين في الميني والتدريب التعميم نظام 3.3.2
تقـك عدد مف الكزارت كالمؤسسات الرسمية كالمنظمات األىمية كالدكلية كالجمعيات الخيرية 

تقديـ برام  تدريب كالمؤسسات الخاصة ببرام  التعميـ كالتدريب الميني كالتقني، كذلؾ عف طريؽ 
مستمرة كمرتبطة بالميف في سكؽ العمؿ في مختمؼ الحقكؿ كالمستكيات، كلدل ىذه المؤسسات 
مدربكف كمرافؽ تدريب مف قاعات كمشاغؿ بيا برام  مصنفة في إطار التعميـ كالتدريب الميني 

دبمكـ كميات المجتمع. كالتقني تمنة تأىيبلن مينيان يثبت بشيادة تتراكح بيف شيادة دكرة كبيف شيادة 
 (.93 ص ،2113 عطوان،)

 

 الغربية الضفة في بيا كالمعمكؿ كالتقني الميني كالتدريب التعميـ لبرام  كصؼ يمي كفيما
 (32 ص ،2111 ماس،) :غزة كقطاع

 

 الحكومية البرامج 1.6.2.1

 مف ةالرسمي البرام  كتقدـ. رسمية غير كأخرل رسمية برام  إلى الحككمية البرام  تقسـ
 كزارة غير كزارات خبلؿ مف فتقدـ رسمية الغير البرام  أما العالي، كالتعميـ التربية كزارة خبلؿ
 :منيا لكؿ كصؼ يمي كفيما، العالي كالتعميـ التربية

 

 الرسمية الميني التعميم برامج. 3
 :يمي ما تحقيؽ إلى المينية الثانكية المدارس في الميني التعميـ برام  تيدؼ
 كالزراعة الصناعة مجاالت في الماىرة العمالة مستكل في المدربة البشرية القكل إعداد 

 .كالتنمية المجتمع حاجات لتمبية كالخدمات
 العالي التعميـ بمؤسسات لبللتحاؽ الطبلب عدادإ. 
 الميني التعميـ فرع الزراعي، الميني التعميـ فرع فركع، خمسة عمى ميني التعميـ فرع يشتمؿ

 في الميني التعميـ فرع الفندقي، الميني التعميـ فرع التجارم، الميني التعميـ عفر  الصناعي،
 تكزع برنام  23 عمى المينية الثانكية المدارس في الميني التعميـ برام  كتشتمؿ، المنزلي االقتصاد
 :كالتالي
  برنام  95الصناعي، الثانكم التعميـ برام. 
  يفبرنامج الزراعي، الثانكم التعميـ برام. 
  برنامجيف التجارم، الثانكم التعميـ برام. 
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  برنامجيف الفندقي، الثانكم التعميـ برام. 
  برنامجيف المنزلي، االقتصاد الثانكم التعميـ برام. 
 الطمبة تكزيع أما بنجاح، العاشر الصؼ دراسة اانيك  الذيف الطمبة المينية الثانكية المدارس في يقبؿ
 برنام  لكؿ بو المسمكح الطمبة كعدد الطالب رغبة حسب فيتـ المختمفة التخصصات حقكؿ في

 .عبلماتيـ تسمسؿ كحسب
 

 الرسمية شبو والتقني الميني والتدريب التعميم برامج. 2
 التربية كزارة غير كزارات أك مؤسسات مف عادة المقدمة كالتدريبية التعميمية البرام  ىي

 :يمي بما كتمتاز العالي كالتعميـ
 المدربيف لمؤىبلت أدنى حد يكجد ال. 
 خرلأ بمناى  مرتبط غير كمنياجيا سمفا، محدد منياج ليا ليس. 

 (مختمفة) متفاكتة زمنية مدد ليا. 

 بيا معترؼ شيادة منيا المتخرج يمنة. 
 

 العمل لوزارة التابعة الميني التدريب برامج. 1
 الكبار، لدل الكفاءة لرفع التدريب إعادة كبرام  السف لصغار األساسي التدريب برام  كىي

 :التالي لتحقيؽ البرام  ىذه كتيدؼ
 في الماىرة كشبو الماىرة العمالة مستكل في المدربة البشرية القكل إعداد في اإلسياـ 

 .كالتنمية المجتمع حاجات لتمبية كالخدمات الصناعة مجاالت
 برام  كتكفير المختمفة، االقتصادية القطاعات إنتاجية تحسيف بيدؼ العامميف كفاءة رفع 

 .التغير دائمة عمؿ سكؽ في كظائؼ عمى الحصكؿ فرص كتحسيف  التدريب، إعادة
 تقدميا برنامجا 37 مف أكثر عمى العمؿ لكزارة التابعة المؤسسات في التدريب برام  تشتمؿ

 :لمجمكعتيف تقسيميا كيمكف غزة قطاع في مؤسسات كأربع الغربية الضفة في مؤسسات تسعة
 .الصناعي الميني التدريب برام : كلىاأل المجمكعة
 .كالخدمات التجارة لقطاعات المكجية الميني التدريب برام : الثانية المجمكعة

 المتطمبات كتحقيؽ عشر السادسة سف المتدرب تجاكز المؤسسات ىذه في لمقبكؿ كيشترط
 .بيا االلتحاؽ المتدرب يرغب التي لمدكرة األكاديمية
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 االجتماعية الشؤون لوزارة التابعة الميني التدريب برامج. 4
 القضايا كبذكم المدارس مف المتسربيف باألحداث االىتماـ إلى البرام  ىذه تيدؼ
 ىذه كتعتبر المحرريف، األسرل إلى باإلضافة الفقيرة كالفئات المختمفة اإلعاقات كبذكم االجتماعية

 .المجتمع في الفئات ذهى دم  إلي ةاليادف التربكية العممية مف كجزء البرام 
 تقدميا برنامجا 26 حكالي عمى االجتماعية المؤسسات في الميني التدريب برام  تشتمؿ

 .غزة قطاع في مركزا عشر كاثني الغربية الضفة في مؤسسات سبعة
 تأىيؿ فمؤسسات المستيدفة، الفئة باختبلؼ البرام  بيذه بااللتحاؽ القبكؿ شركط تختمؼ

 السمكؾ مراقب قبؿ مف محكال يككف كأف سنة، 98-92 بيف المتدرب عمر ككفي أف تشترط الشبيبة
 .صحيا الئقا يككف كأف االجتماعية الشؤكف كزارات في

 ذكم كمف إعاقة صاحب المتدرب يككف أف فيشترط المعاقيف تأىيؿ مؤسسات في ماأ
 كزارة خدمات مف المنتفعة األسر أبناء مف يككف أف يشترط المؤسسات بقية كفي المحدكد، الدخؿ
 .المحرريف األسرل مف أك االجتماعية الشؤكف

 
 المتخصصة والجمعيات( أونروا) الدولية الغوث لوكالة التابعة الميني التدريب برامج 1.6.2.2
 األمد طويل بالتدريب

 مجاالت في الماىرة العمالة مستكل في المدربة البشرية القكل إعداد إلى البرام  ىذه تيدؼ
 ألبناء( اكنركا)  الغكث ككالة برام  كتكجو كالتنمية، المجتمع حاجات لتمبية كالخدمات الصناعة
 الدكلية الغكث لككالة التابعة المؤسسات في الميني التدريب برام  كتشتمؿ حصرا، فالبلجئي

 برنامجا 36 عمى تشتمؿ بينما برنامجا، 22 حكالي عمى الغربية الضفة في المتخصصة كالجمعيات
 .غزة قطاع في الغكث لككالة تابعة مؤسسات سبعة تقدميا

 لبعض) بنجاح العاشر أك التاسع الصؼ دراسة إنياء المؤسسات في لمقبكؿ يشترط
 أف أك ،(الميني التدريب برام  إطار في كتصنؼ شامؿ بدكف ـالدبمك  درجة تمنة التي التخصصات

 درجة تمنة التي التخصصات بعضل) العامة الثانكية الدراسة شيادة عمى حاصبل المتدرب يككف
 كشرط) الجئا المتدرب يككف أف أك ،(المجتمع كميات برام  إطار في كتصنؼ الشامؿ مع الدبمكـ
 (.اكنركا) الدكلية الغكث لككالة التابعة المؤسسات في لبللتحاؽ( مالي
 

 (NGOs) الحكومية غير والمنظمات التنموية المؤسسات من المقدمة التدريب برامج 3.3.2.1
 دكر لغياب كنتيجة الفمسطيني، المجتمع كيعيشيا عاشيا التي التاريخية لمظركؼ نتيجة

 قاد فقد االحتبلؿ، بسبب طكيمة لفترات كالتقني الميني كالتدريب التعميـ في فمسطيني حككمي
 خبلؿ مف المجاؿ ىذا في كأساسي ميـ دكر بأداء غزة كقطاع الغربية الضفة في األىمي المجتمع



 33 

. مختمفة كبأشكاؿ التدريب فرص مف العديد كفرت متعددة حككمية غير كمنظمات تنمكية ساتمؤس
 الكفاءة لرفع تدريب كبرام  أساسية تدريب برام  عمى المؤسسات ىذه تقدميا التي البرام  تشتمؿ
 ىذه ربطت كقد كغيرىـ، كالمعاقيف كالفقراء كالمرأة ميمشة اجتماعية مكجية أخرل كبرام 
 مف ميـ كعنصر التدريب مكضكع مع التعامؿ تـ حيث مف كالتنمية، التدريب مفيكـ بيف تالمؤسسا
 .الشمكلي بمفيكميا التنمية عممية عناصر

 أك الخدماتي أك الصناعي المجاؿ في منيا متعددة، مجاالت عمى التدريب برام  تشتمؿ
دار  إنشاء مكضكع في كخاصة اإلدارة مجاؿ في ىك ما كمنيا الزراعي،  الصغيرة المشركعات ةكا 

 .اإلقراض ببرام  أحيانا ترتبط كالتي
 المؤسسات قبؿ مف المقدمة التدريب برام  في المتدربيف لقبكؿ مكحدة شركط يكجد ال
 .التدريب برنام  كمكضكع نكع حسب تحدد كالشركط الحككمية، غير كالمنظمات التنمكية

 
 يةالخير  الجمعيات من المقدمة التدريب برامج 3.3.2.4

 برام  كجيت حيث الخيرم، العمؿ بمفيـك الجمعيات ىذه في المقدـ التدريب مفيـك يرتبط
 إلى البرام  ىذه كتيدؼ كالفقراء، كالمعاقيف المرأة خاصة ميمشة اجتماعية لفئات أساسا التدريب
 .قكتيـ كسب كبالتالي عمؿ فرص إيجاد عمى الفئات أبناء مساعدة

 أنيا إال المجاالت، مف العديد الخيرية الجمعيات قبؿ مف المقدمة التدريب برام  تغطي
 المنتسبيف لقبكؿ مكحدة شركط تكجد ال. لمسيدات ةكالسكرتاري كالنسي  الخياطة مجاالت في تتركز
 .حظا األقؿ االجتماعية الفئات كألبناء االجتماعية الحاالت لذكم األكلكية كتعطى الدكرات ىذه إلى
 

 الخاصة التدريب مؤسسات من المقدمة التدريب برامج 3.3.2.1
 مجاؿ في تعمؿ التي الربحية المؤسسات مف العديد غزة كقطاع الغربية الضفة في يكجد

 التربية كزارة مف المرخصة الثقافية المؤسسات إطار تحت معظميا كالتقني، الميني كالتدريب التعميـ
 السكؽ حاجة حسب كذلؾ الكفاءة لرفع تدريب برام  بتكفير المؤسسات ىذه تقكـ. العالي كالتعميـ
 .المحمي

 تنحصر ما غالبا تقدميا التي التدريب برام  فاف المؤسسات، ليذه الربحية لطبيعة كنظرا
 مالية استثمارات فييا يتطمب ال التي المجاالت مف كغيرىا كالمغات كالحاسكب  اإلدارة مجاالت في

 80 حكالي غزة قطاع في يكجد بيمنا خاصا، ثقافيا مركزا 99 الغربية الضفة في يكجد. ضخمة
 .خاصا مركزا
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 مصنفة، مؤسسة 492 الفمسطينية األراضي في التدريبية المؤسسات ىذه عدد بم  كقد
 (82 ص ، 2001عطوان،). كمكقعيا تصنيفيا حسب المؤسسات ىذه أعداد يبيف( 2.5) رقـ كالجدكؿ

 

 (2.5) رقم الجدول
 وموقعيا تصنيفيا حسب الفمسطينية راضياأل  في التدريبية المؤسسات أعداد

 
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفمسطينية نوع المؤسسة

 7 95 22 كمية مجتمع/كمية تقنية
 2 99 29 مدرسة ثانكية مينية

 4 9 93 مركز تدريب/كزارة العمؿ
 92 7 99 مركز تدريب/كزارة الشئكف االجتماعية
/ككالة مركز تدريب طكيؿ األمد )جميعات

 غكث(
6 5 9 

مركز تدريب/مؤسسات تنمكية/منظمات 
 أىمية كدكلية

39 24 7 

 902 47 949 مركز تدريب/ جمعيات خيرية
 78 67 945 مراكز تدريب خاصة )مراكز ثقافية(

 6 -- 6 مراكز حككمية/ تدريب خاص
 299 993 492 المجموع
 فلسطُي،: اهلل رام الودربُي، تدرَب هعهد ،"ٌٍالوه التدرَب إلً هدخل" ،(3112) أحود عطىاى، :المصدر

 .34ص

 

 العماؿ فئة قاعدتو تككف ىـر شكؿ عمى المختمفة العمؿ قطاعات في العاممة القكل تنظيـ إف
 أثناء خبرة مف اكتسبكه ما سكل تدريبي إعداد أم ليؤالء يتكفر لـ أنو اعتبار عمى الميارة محدكدم

 ليـ تسنى ما إذا ماىريف عماالن  اعتبارىـ يمكف كىؤالء الميني، التدريب مراكز خريجك يمييـ عمميـ،

 في أمضكا ىؤالء إف إذ مينييف، مستكل فيشكمكف المينية المدارس خريجك أما عممية، خبرة اكتساب

 العميا األساسية المرحمة درس يككف قد كبعضيـ المينية الثانكية المرحمة كىي سنتيف المينية الدراسة

ا  إلى يؤىميـ بنجاح العامة المينية الثانكية المتحاف اجتيازىـ أف كما الميني، التعميـ اتأساسي مف بعضن

 يشكؿ بينما فنييف مستكل فيشكمكف المجتمع كميات خريجك أما ،العاممة القكل ىـر في المستكل ىذا

 أنيـ عمى العميا دراستيـ كاصمكفي الذيف إلى كُينظر اختصاصيف، مستكل  الجامعية الكميات خريجك

 .(23 ص ،2113 عطوان،) .العاممة القكل ىـر يمثؿ( 2.2) رقـ كالشكؿ. خبراء
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 المختمفة العمل قطاعات في العاممة القوى تنظيم رمى(: 2.2) رقم الشكل

 
 (العميا الدراسات خريجو)                                                                    

 
 (الجامعية الكميات خريجو)                                                                          

 
 (التقنية الكميات خريجو)                                                                               

 
 (ةمينيال المدارس خريجو)                                                                                    

 
 (الميني التدريب مراكز خريجو)                                                                                         

   
 (العمل أثناء خبرة)                                                                                                

 
 فلسطُي،: اهلل رام الودربُي، تدرَب هعهد ،"الوهٌٍ التدرَب إلً هدخل" ،(3112) أحود عطىاى، :المصدر

 .37ص

 
ذا الماىريف العماؿ مستكل في الميني التدريب مراكز خريجي يضع اليـر ىذا إف  تكفرت ما كا 

 فإف مقتدرة، عممية كفاءات بتدريبيـ كقاـ عاؿ، مستكل عمى عممية كتطبيقات دراسية مناى  ليؤالء
 .لمغاية ان كمفيد ان جد ان ميم دكران  كيمعبكف كؼء مستكل عمى يككنكف الخريجيف ىؤالء

 
 فمسطين في الميني والتدريب التعميم تحديات 3.3.1

 في فاعؿ بدكر قيامو دكف تحكؿ معيقات، عدة مف الميني كالتدريب التعميـ نظاـ يعاني
 يتعمؽ ما كمنيا اإلسرائيمي، االحتبلؿ عف مكركث ىك ما المعيقات ىذه كمف ،الفمسطيني االقتصاد

 .إلييا لممنتسبيف  المميزة الخدمات تقديـ عمى التدريبية المؤسسات بقدرة
 : يمي بما فمسطيف في الميني كالتدريب التعميـ نظاـ تكاجو التي المشكبلتك  التحديات إجماؿ كيمكف

 

 (49-41 ص 2131 وعبدالعزيز، خميفة)و ،(311 ص ،2113 عطوان،): الخارجية المعيقات 3.3.1.3

 األراضي في الميني كالتدريب التعميـ نظاـ تكاجو التي الخارجية المعيقات مف العديد ىناؾ
 :أىميا الفمسطينية،

 

 باحث

 تطبيقي

 تقني عالي

 تقني

 مينيون

رونعمال ماى  

 محددو الميارة
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 فم العديد ىناؾ أف إلى إضافة تدريبية مؤسسة 400 نحك ىناؾ يكجد :النظام تشتت 
 اإلشراؼ، جيات بيف االزدكاجية إلى يؤدم مما المؤسسات ىذه عمى اإلشرافية الجيات
 كطنية سياسة إيجاد عرقمة إلى يؤدم مما المختمفة الجيات بيف التنسيؽ غياب إلى إضافة
 .كالتنمكية االقتصادية بالسياسة ترتبط لمتدريب

 الميني التدريب مراكز خري  يستطيع كال مستقمة، شيادة جية كؿ تمنة :النظام تعريف 
 كال مغمؽ نظاـ كىك الرسمي، التعميـ نظاـ ضمف دراستو متابعة مف العمؿ لكزارة التابعة
 العالي كالتعميـ التربية لكزارة التابعة الصناعية المدارس مف الميني التعميـ خري  يستطيع
 .التخصصات اختيار في مقيد فيك يرغبو الذم التخصص دراسة

 التعميـ نظاـ ارتباط في ضعؼ ىناؾ :العمل وسوق النظام مخرجات بين ما الموائمة 
 أف كما الميني التدريب جكدة انخفاض إلى أدل مما الرسمي التعميـ بنظاـ الميني كالتدريب
 بسبب كذلؾ العمؿ سكؽ كاحتياجات كالتقني الميني التعميـ مخرجات بيف كبيرة فجكة ىناؾ

 العمؿ سكؽ في اختبلال ىناؾ أف كما الفمسطينية األراضي بيا تمر التي المختمفة الظركؼ
 .عميو كالطمب العمؿ عرض بيف مستمرة فجكة كىناؾ نفسو

 كلكائة أنظمة ىناؾ أف كما الميني العمؿ لتنظيـ قانكف يكجد ال :واألنظمة التشريعات 
 سبيؿ عمى تضبط التي العممية الناحية مف دكرىا تأخذ كال مفعمة غير أنيا إال داخمية
 ىناؾ كيككف كالترخيص االعتماد عمميات تظـ كالتي الخاص طاعالق مع العبلقة المثاؿ
 أداء جكدة تحسيف منيا المتكفر طبؽ ما إذا شانيا مف التي كالكاجبات لممسئكليات تحيد
يجاد ناحية مف النظاـ  إلى تؤدم أف أيضا شانيا مف المتكفر غير كالتشريعات األنظمة كا 
 .يكالتقن الميني التعميـ منظمة كتطكير تفعيؿ

 كالتقني، الميني كالتدريب التعميـ تكمفة في ارتفاع ىناؾ :الميني والتدريب التعميم تكمفة 
 ىذه خري  تكمفة ارتفاع إلى يؤدم مما المينية، لممراكز المنتسبيف عدد في كانخفاض
 .المراكز

 ما الميني التعميـ في النساء مشاركة نسبة إف :الميني التدريب في النساء مشاركة تدني 
 يتعمؽ فيما )الذككر كاإلناث( الجنسيف بيف فجكة ىناؾ أخرل ناحية مفك  متدنية، زاؿت

 مجاالت في بطبيعتيا رك لمذك مكجية خصاصاتالت معظـ أف إذ كالميني، التقني بالتدريب
 عمى النساء اختصاصات تتركز حيف في كالنجارة، كالميكانيكا كالكيرباء االلكتركنيات مثؿ

 .التقميدم المرأة دكر تكرس اختصاصات باعتبارىا األغذية، جييزكت كالخياطة الطباعة
 تفضؿ التي المجتمعية كالثقافة ،الميني والتدريب لمتعميم المجتمع قبل من الدونية النظرية 

 .الميني كالتدريب التعميمي عمى األكاديمي التعميـ
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 نظاـ فإف إلشارةا سبقت امفك ،واألكاديمي الميني التعميم بين لمتجسير نظام وجود عدم 
 .الفمسطينية الجامعات في الميني التكجييي قبكؿ شة إلى إضافة مكحد، غير التعميـ

 المركزم الجياز فأ كما ،الميني والتدريب بالتعميم خاصة بيانات قاعدة وجود عدم 
 كبالمستكيات الميني، كالتدريب بالتعميـ تتعمؽ كافية بيانات يصدر ال الفمسطيني لئلحصاء
 متابعة في يسيـ أف نوأش مف كيذه بيانات قاعدة كجكد أف كالشؾ .لمتدريب فةالمختم
 البرام  لكضع التخطيط في مساعدة إلى إضافة جية، مف الميني كالتدريب التعميـ خريجي
 .زمةبلال التدريبية

 
 ص 2131 وعبدالعزيز، خميفة) ،(3999 الحشوة،) ،(39 ص ،2111 ماس،): الداخمية المعيقات 3.3.1.2

 (2119 سالمة،) ،(49-11
 :يمي بما المعيقات ىذه حصر كيمكف

 الصيانة في قمة مف كتعاني قديمة، الميني التدريب مراكز أبنية معظـ :واإلنشاءات األبنية 
 العربية المعاير مع تنسجـ كال الصحية، الناحية مف مبلئـ غير بعضيا فأ كما كالترميـ،
 .المجاؿ ىذا في كالدكلية

 التي الجيكد كتندرج لئلرشاد، معرؼ كاضة نظاـ يكجد ال :الميني واإلرشاد التوجيو نظام 
 المحاكالت إطار في األخرل كالجيات العالي كالتعميـ التربية ككزارة العمؿ كزارة بيا تقـك

 .النظاـ ىذا بناء طريؽ عمى كالميمة الدكلية

 إلي يؤدم كىذا لمتدريب المقدمة الجيات مف جية كؿ في خاص منياج يكجد :المناىج 
 تكفر عدـ بمعنى الشيادات، كمعادلة كالمتابعة كالتقييـ اإلشراؼ عمميات في تعقيدات
 في ىي التدريبية المناى  أف كما. تمؾ أك الجية ىذه في تعقد معينة لدكرة مكحد منياج
 .تحديث إلي كتحتاج قديمة غالبيتيا

 التدريب مؤسسات في ربكفالمد يحصؿ :ليم المقدمة والحوافز المدربين تدريب نظام 
 تقدـ التي تمؾ عمى فقط تقتصر البرام  ىذه كلكف تطكيرية تدريب برام  عمى المختمفة
 التكنكلكجيا في لمتطكر نظران  كافية غير البرام  ىذه تككف مجمميا كفي المانحة، الجيات
 بعض عمى أيضان   مقتصرة تككف كقد كالعالمية، المحمية األسكاؽ لمكاكبة الممحة كلمحاجة
 ماسة حاجة فيناؾ التخصصات، لطبيعة نظرا محددكف أفراد عمييا يحصؿ التي البرام 
 .العمميات ىذه لتنظيـ كاضحة بيانات قاعدة ككضع المجاؿ ىذا في الجيكد لتكحيد

 األجيزة ىذه كتعكد التدريب مراكز في المكجكدة األجيزة في تقادـ ىناؾ :والمعدات األجيزة 
 المحمية السكؽ في بيا العمؿ انتيى قد غالبيتيا في كتككف لسنيف،ا فم العشرات إلى

 .الغاية ليذه تقدـ التي المكازنات في شة كىناؾ الخارجية، كاألسكاؽ
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 استيعاب عمى الميني التدريب مؤسسات قدرة محدكدية :الميني التدريب مراكز موازنات 
 عمى النظاـ كقدرة ناحية مف قدـالم التعميـ جكدة ييدد مما الطبلب، مف المتنامية األعداد

 .أخرل ناحية مف متكافئة تعميمية فرص لتكفير االستمرار

 عدد كقمة الميني، كالتدريب التعميـ تكمفة في ارتفاع ىناؾ :الميني والتدريب التعميم تكمفة 
 الطبلب فنسبة. المراكز ىذه خري  تكمفة مف يرفع مما المينية، لممراكز المنتسبيف الطمبة
 أحسف في الثانكية الميني التعميـ في الطمبة نسبة تتجاكز لـ حيث. متدنية بو حقيفالممت

 .الثانكية المدارس طبلب إجمالي مف% 5.3 نسبة الحاالت

 التدريب لمراكز المنتسبكف يفتقر :الميني التدريب لمراكز المنتسبين الطالب مؤىالت 
 األمر الناجة، الميني األداء مف كنيـتم التي الكافية العممية كالمعرفة الخبرة إلى الميني
 ىذه ينظـ فمسطيني نظاـ كجكد كعدـ العمؿ بمكاقع التدريب فترة قصر باف يؤكد الذم

 العديد اقتناع عدـ في األمر ىذا كينعكس. برمتيا التدريبية العممية فكائد مف يحداف التدريب
 التدريب بمستكل ثقتيـ فقداف أك( كالخدماتية الصناعية المشاريع في) العمؿ أصحاب مف
 بأنيـ العمؿ أصحاب بعض يعتقد ليذا كالتقني، الميني كالتدريب التعميـ نظاـ في

 .المطمكب المستكل مف اقؿ مينية بمؤىبلت منشاتيـ في عماؿ لتشغيؿ مضطركف
 

 في كالتدريب عاـ، بشكؿ كالتقني الميني كالتدريب التعميـ نظاـ تطكير في االستثمار فإف كبالتالي،
 الطبلب عدد في كبيرة زيادة إحداث إلى بالنتيجة يؤدم أف يفترض خاص، بشكؿ العمؿ مكاقع

 معظـ فأك  خاصة العمؿ، سكؽ في المنخرطيف النظاـ خريجي نسبة كفي النظاـ بيذا الممتحقيف
 الحاؿ ككذلؾ ،(األكاديمية) النظرية لمفركع حاليا يتكجيكف القطاع الضفة في الثانكية المرحمة طبلب
 م.الثانك  فكؽ بالتعميـ يتعمؽ فيما
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 غزة بقطاع العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز
 :المقدمة 2.3

 كمكجيان  مشكىان  كتدريب تعميـ نظاـ لمفمسطينييف اإلسرائيمي االحتبلؿ مف عامان  ثبلثكف تركت 
 كالتعميـ التدريب فركع أما. أكاديمي تعميمي نظاـ إلى -الثانكية بعد ما مرحمة في – رئيسي بشكؿ
 كعبلكة. مبلئمة غير بطريقة النظاـ في كمدرجة كاسع بشكؿ مفككة ميمشة فيي كالتقني الميني
 مف% 50 أف نجد حيث كبير، حد إلى بالكفاءة يتسـ ال ككؿ كالتدريب التعميـ نظاـ فإف ذلؾ عمى

 طاقم). مراحمو جميع في المتسربيف مف عالية نسبة ىناؾ كأف رسمية، مؤىبلت يمتمككف ال مخرجاتو
 .(3992 الميني، التدريب في اءالخبر 

 العمؿ كفرص الكظائؼ إيجاد عمى المساعدة ىي العمؿ لكزارة الرئيسة اـالمي إحدل إف 
 مف العممية الحياة دخكؿ عمى المقبميف أك العمؿ عف العاطميف مف كانكا سكاء عنيا، لمباحثيف
 المستكل عمى يككنكا أف يجب مناسبة ميف عمى الحصكؿ مف ىؤالء يتمكف كحتى. الشباب
 المنطمؽ ىذا كمف كمجتمعيـ، أنفسيـ بو ينفعكف الذم الميني كالتدريب اإلعداد مف المناسب
 النيكضسعت كزارة العمؿ إلى  الفمسطينية، الكطنية السمطة قدكـ كمنذ العمؿ، كزارة اىتماـ انصب
 العمؿ سكؽ لتزكيد ؾكذل عاـ، بشكؿ الميني كبالتدريب ليا، التابعة الميني التدريب مراكز بمستكل

 .(3993 طاقم الخبراء في وزارة العمل،)(. الفنييف) الميرة بالعماؿ الفمسطيني
 

 :العمل وزارة عن نبذة 2.2
 :الوزارة نشأة 2.2.3

  ،9994 العاـ في الفمسطينية الكطنية السمطة مؤسسات إنشاء إطار في العمؿ كزارة نشأت
  بما كمشاريعيا، كبرامجيا، كأىدافيا، كرؤيتيا، رسالتيا، دتحدي عمى تعيينيا كمنذ الكزارة دأبت كقد

 ىيكميتيا الكزارة أنجزت كقدالعاـ.  الكطني الصعيد عمى ،كالتطكير كالتنمية اإلصبلح خطط مع ينسجـ

 كفي . المحافظات كافة كفي الكزارة، مركز في مكظفييا كافة تسكيف كأعادت كشاممة، كاممة بصكرة
 الكزارة، في المسؤكلية مراكز مف الساحقة لمغالبية شاممة، تدكير بعمميات الكزارة قامت األخيرة الفترة

 جديدة، كحدات إلى كحكلتيا العامة اإلدارات بعض كألغت الميني، التدريب كمراكز العمؿ، كمديريات

 (2 ص ،2119 لموزارة، السنوي التقرير) .تطكيره متطمبات إلى كاالستجابة العمؿ، قطاع لتغطية
 

 :الوزارة رسالة 2.2.2

 مف كانطبلقان  العمؿ تقديس في لقيمو كاستنادان  الفمسطيني لشعبنا اإلنساني التراث مع انسجامان 
 اإلنساف حقكؽ كمكاثيؽ كالدكلية العربية العمؿ منظمة كمعايير قيـ مع كانسجامان  األساسية قكانينو

 بيئتو ك كظركفو شركطو كتحسيف العمؿ سكؽ لتنظيـ العمؿ كزارة تعمؿ ،التعاكني العمؿ كمبادئ
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 في فعاؿ بشكؿ يساىـ بما العاممة لمقكل كالتدريب التأىيؿ بمستكل كاالرتقاء التعاكني العمؿ كتعزيز

 التقرير) .االجتماعيف الشركاء بيف بناءة عمؿ عبلقات إطار في االجتماعية كالعدالة االقتصادم النمك
 (4 ص ،2119 لموزارة، السنوي

 

 :الوزارة أىداف 2.2.1
 (1 ص ،2119 لموزارة، السنوي التقرير): التالية األىداؼ تحقيؽ إلى إنشاءىا كمنذ العمؿ كزارة سعت
 بالتدريب تعنى كالتي العاممة لؤليدم كالمشغمة األىمية المؤسسات بيف التنسيؽ. 

  عداد آليات كاضحة لمتدخؿ في النزاعات.المنظمة لقطاع العمؿ تطكير البيئة القانكنية  كا 

 .المحافظة عمى سبلمة كصحة العامميف في األنشطة االقتصادية بدنيان كنفسيان كاجتماعيان 

  حكسبة البيانات الخاصة بالمؤسسات المحمية كبيانات العامميف فييا لمحصكؿ عمى
المعمكمات كالتي مف خبلليا يتـ التعرؼ عمى حراؾ النشاط االقتصادم كالحراؾ العمالي 

 .لنسي  االقتصادم المحميعمى دقة ا رلمتعرؼ أكث

 بالتشغيؿ الخاصة اإلستراتيجية كتنفيذ العمؿ سكؽ تنظيـ عمى اإلشراؼ مف الكزارة تمكيف 

 .العمؿ فرص كخمؽ البطالة كمكافحة

 اإلستراتيجية كتنفيذ تحقيؽ مف كالخاص العاـ القطاعيف في الشركاء مع بالتعاكف الكزارة تمكيف 

 .فمسطيف في كالتقني الميني كالتدريب لمتعميـ الكطنية
  

 الوزارة اختصاصات

 (2119 الوزراء، مجمس) :التالية كاالختصاصات المياـ تنفيذ العمؿ كزارة تتكلى

 العاممة القكل حكؿ األساسية المعمكمات تكفير طريؽ عف العمؿ سكؽ تنظيـ في المساىمة .9

 كذلؾ العمؿ ؽسك  احتياجات حسب المدربة العاممة القكل كتأىيؿ التشغيؿ كتحسيف خدمات

 كالتدريب العاممة بالقكل المتعمقة المعمكمات جكدة تحسيف خبلؿ كالفقر مف البطالة مف لمحد

 التدريب جكدة تحسيف الميني التدريب عمى اإلقباؿ كرفع مستكل إطارىا، كتكسيع الميني

 الخدمات نكعية تحسيف ككذلؾ. العمؿ سكؽ حسب حاجة الميني التدريب مراكز في المقدـ

 العامميف حقكؽ كتحصيؿ العمؿ الباحثيف عف بإرشاد المتعمقة التشغيؿ مكاتب مف مقدمةال

 االحتياجات كذكم في المجتمع تضررا األكثر لمفئات عمؿ فرص كخمؽ. األخضر الخط داخؿ

 . الخاصة

نيكضا  االجتماعييف الشركاء بيف بناءة عمؿ عبلقات كترسيخ العمؿ كشركط ظركؼ تحسيف .2
 الشركاء بيف كالعبلقة العمؿ كشركط ظركؼ حكؿ الكعي مستكل رفع ،ثيالثبل بالتشاكر

 نظاـ كفؽ كذلؾ العمؿ، لقانكف كفقا العمالية النزاعات تسكية في كالمساىمة .االجتماعييف
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 مف كالمككنة العمالية السياسات لجنة كتشكيؿ. النزاعات في تسكية التدخؿ آلليات كاضة

 .االجتماعييف الشركاء

 في دكرىا كتفعيؿ لعمميا المنظـ القانكني المناخ تييئة خبلؿ مف التعاكنية حركةبال النيكض .3

 االقتصادية التنمية في ناشط دكر في لممساىمة كذلؾ فمسطيف في الحركة اإلنتاجية

 كتصفية دم  كتنشيط، .لممرأة اإلنتاجية لمطاقة أكسع الفقر كمشاركة مف كالحد كاالجتماعية

 أفراد بيف الجماعي العمؿ كركح التعاكني كتعزيز الفكر .العاممة غير التعاكنية الجمعيات

 .الفمسطيني المجتمع

 عصرم نظاـ تأسيس خبلؿ مف العاممة لمطبقة االجتماعية الحماية تحقيؽ في المساىمة .4

 الثقافة مستكل كرفع تعزيز عمى العمؿ لمعامؿ. كريمة حياة لكفالة لمتأمينات االجتماعية

 المجتمع أفراد كبيف العمؿ كأصحاب المشمكليف لدل االجتماعية تأميناتيخص ال فيما كالكعي

نشاء عاـ، بشكؿ  .االجتماعية التأمينات قطاع تخدـ قاعدة بيانات كا 

كالمالية  اإلدارية األنظمة تطكير خبلؿ مف لمكزارة الداخمية القدرات كتحسيف كرفع تطكير .5
 مستكل كرفع األداء، كتطكير لتحسيف بلزمةال كالمعدات األجيزة كتكفير الداخمية كاإلجراءات

 .الكزارة عمؿ مجاالت في الكادر البشرم

 

 :لموزارة العام التنظيمي الييكل 2.2.4
 (2119 الوزراء، مجمس) :التالية الرئيسة المككنات مف لمكزارة العاـ التنظيمي الييكؿ يتألؼ

 .خصصةالمت األقساـ مف كعدد الكزير مكتب بو كيرتبط الكزير، ديكاف .9
 .بالكزير ترتبط المتخصصة الكحدات مف عدد .2
 .العامة كاإلدارات الكحدات مف عدد بو كيرتبط الككيؿ، .3
 .الكزير مف بقرار بيا يكمفكف الممفات، مف عدد عمى كيشرفكف المساعدكف الككبلء .4
 اإلدارات العامة: .5

 اإلدارة العامة لمتفتيش كحماية العمؿ 
 .اإلدارة العامة لعبلقات العمؿ 
 دارة العامة لخدمات التشغيؿ.اإل 
 البشرية كالقدرات كالمالية اإلدارية لمشئكف العامة اإلدارة. 

 اإلدارة العامة لمتدريب الميني. 
 .اإلدارة العامة لمتعاكف 
 .مديريات عمؿ المحافظات 
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 (2.3) رقم شكل
 العمل لوزارة التنظيمي الييكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، قـرار مجمــــس الوزراء رقــم "العمــل لوزارة التنظيــمي الييـكل" ،(2119) راءالوز  مجمـــــس: درــــــالمص
 .22/م.و/س.ف(، رام اهلل، ص14/93/32)
 

 الميني: لمتدريب العامة اإلدارة 2.1
 رسالة اإلدارة: 2.1.3

 طريؽ عف كذلؾ المستكيات بمختمؼ العامؿ فئة كخاصة البشرية المكارد إعداد في المشاركة
عادة العاممة األيدم تدريب  مينية دكرات في بإلحاقيـ الممارسيف العماؿ كفاءة كرفع التأىيؿ كا 
 كتصنيؼ ،العاممة البشرية الككادر تصنيؼ ،بشقيو الميني العمؿ تنظيـ في كالمساىمة منظمة
 .الدكلة في العمؿ مكاقع
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 االختصاصات و الميام 2.1.2
 (2119 الوزراء، مجمس) :التالية االختصاصات ك اـالمي الميني لمتدريب العامة اإلدارة تتكلى

 في البشرية المكارد تطكير لعممية العامة كالسياسات االستراتيجيات كضع في المشاركة 

 .بخاصة الميني التدريب كلعمميات ،بعامة فمسطيف

 المتعمقة البلزمة كالسياسات االستراتيجيات كضع في كالمساعدة المنظمة المجاف تشكيؿ 

 .كتنفيذىا الميني ببالتدري

 خبلؿ مف كذلؾ الفمسطيني العمؿ سكؽ باحتياجات كمرتبطة نكعية ميني تدريب برام  تكفير 

 استخداـ خبلؿ كمف البشرية كالمكارد المادية المكارد ناحية مف التدريب مراكز إدارة كتطكير

 .كتطكيرىا البلزمة كالمكاد التعميمية المناى 

 المدارس كطمبة لممكاطنيف منظـ بشكؿ الميني كاإلرشاد كجيوالت خدمات تقديـ في المساىمة 

 .المراكز األساسية كمتدربي

 كالخاصة األىمية الميني التدريب كمؤسسات برام  عمى كاإلشراؼ ترخيص. 

 كدراسة التدريبية كاحتياجاتو العمؿ سكؽ عف كالمؤشرات اإلحصاءات تكفير في المساىمة 

 العماؿ مع عضكية عبلقات بناء خبلؿ مف كذلؾ الميني التدريب لبرام  الكفاءة الخارجية

 كذلؾ الكسائؿ، مف كغيرىا الخريجيف متابعة دراسات كمف خبلؿ العمؿ، كأصحاب

 .القرار كأصحاب الباحثيف الستعماالت

 العمؿ مكاقع كتصنيؼ العماؿ تصنيؼ خبلؿ مف الميني العمؿ تنظيـ في المساىمة. 

 
 

 الييكمية 2.1.1

 (2119 الوزراء، مجمس) :كىي دكائر أربع مف دارةاإل ىذه تتككف

 .التخطيط دائرة .9

 .الميني كاإلشراؼ المراكز دائرة .2

 .الميني كاإلرشاد التكجيو دائرة .3

 .المحافظات الميني )دائرة( في التدريب مركز .4
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 :غزة بقطاع العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز 2.4
 :المقدمة 2.4.3

 مكزعة الميني لمتدريب مركزا( 93) بتأسيس الستينيات أكاخر في تبلؿاالح سمطات امتق
 تكفير ىك المراكز ىذه إنشاء مف األساسي اليدؼ كاف كغزة، الغربية الضفة في الرئيسة المدف عمى
 التدريب كاف حيث اإلسرائيمية كالمكاصبلت البناء قطاعات لخدمة الميرة شبو العماؿ مف كاؼ عدد

 لبلقتصاد التطكيرية لبلحتياجات اىتماـ أم ىناؾ يكف كلـ فقط، األساسية ياراتلمم كمكجيا قصيرا
 مف مدارة ىذه التدريب منظكمة ككانت الميني، التدريب بنظاـ االحتياجات ليذه ربط أك الفمسطيني

 بيذا تتعمؽ التي اليامة كالقرارات الجكانب جميع عف مسئكال كاف كاحد إسرائيمي عمؿ ضابط قبؿ
 العمؿ كزارة إلى المراكز ىذه عف المسئكلية انتقمت 9995 عاـ أيمكؿ مف العاشر كفي ،النظاـ

 كفؤا يككنا الميني لمتدريب كطني نظاـ بناء كىك لسياستيا أساسيا ىدفا كضعت التي الفمسطينية
 (11 ص ،3993 ،طاقم الخبراء في وزارة العمل) .لمتطكير كقاببل السكؽ بحاجات كمرتبطا كفعاال

 
 :المراكز أىداف 2.4.2

وزارة  أبو معيمق، مع مقابمة) :يمي ما إلى العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز تيدؼ
  (2011مايو،  العمل،
  إكساب الطالب الميارات العممية المتخصصة كالمعمكمات النظرية المتعمقة بالمينة كالمكاد

 النظرية المساعدة.

 مالة المدربة المتخصصة شبو الماىرة.تغطية احتياجات سكؽ العمؿ في الع 
  إعداد الكادر الميني المدرب الذم يستطيع أف يشارؾ بكفاءة كفاعمية في عممية البناء

 .في مياديف العمؿ المختمفة كالتصنيع كمتطمبات سكؽ العمؿ

 ميف مستقبميـ أإكساب المتدربيف )الطبلب( المعارؼ كالخبرات األكلية التي تساىـ في ت
 النتقاؿ مف حياة المدرسة إلي حياة سكؽ العمؿ.الميني كا

 .رفع مستكم الثقافة المينية كالمستكل االقتصادم لمفرد كالمجتمع 
 تدريب الطبلب عمي األجيزة كالمعدات الحديثة.إلى باستمرار  السعي 
  تقديـ التكجيو كاإلرشاد الميني كذلؾ مف خبلؿ خمؽ حالة الكعي كالتفيـ ألىمية التعميـ

 الصناعي( نحك بناء صناعة كطنية متقدمة.الميني )
  التعاكف مع المؤسسات كالمصانع كالكرش المحمية إلتماـ التدريب العممي أك عمؿ جكالت

مينية لمطبلب خبلؿ الدكرة كذلؾ إلكسابيـ الخبرة العممية كالتعامؿ مع زمبلء المينة عف 
 .أحدث ما كصؿ إليو سكؽ العمؿ مف تطكر كتحديث ىقرب كالتعرؼ عم
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 :المطروحة الدورات 2.4.1

 أك التدريب إعادة كدكرات السف، لصغار األساسي التدريب في دكرات المراكز ىذه تقدـ
 94 إلى 3 بيف تتفاكت الدكرات ككانت الدكرة، حسب متفاكتة، لمدد الكبار الممارسيف كفاءة رفع

دارة المركبات قيادة مجالي في المستكل تحسف دكرات أيضان  المراكز ىذه كتقدـ شيران،  الكراجات كا 
 .(94 ص ، 2001عطوان،): يمي ما إلى الدكرات ىذه كتيدؼ
  المساىمة في إعداد المكارد البشرية المدربة في مستكل العمالة محدكدة الميارة في مجاالت

 الصناعة كالزراعة كالخدمات.

 .رفع كفاءة العامميف لتحسيف اإلنتاجية في القطاعات االقتصادية المختمفة 

 .تكفير فرص عمؿ كميف لكبل الجنسيف مف الذككر كاإلناث 

  .إعادة التدريب لتحسيف فرص الحصكؿ عمى كظائؼ في سكؽ عمؿ دائمة التغيير 

   كتختمؼ متطمبات القبكؿ في الدكرات في ىذه المراكز تبعان لمكاضيعيا. كيمضي الطبلب
يجك ىذه المراكز عماالن % مف كقتيـ في التدريب الميني في كرشات العمؿ، كيعتبر خر 70

)طاقم الخبراء في التدريب الميني، شبو ميرة، كيعكد ذلؾ لقصر مدة دكرات التدريب فييا. 
 (.2، ص3993

كيمكف تصنيؼ الدكرات التي تقدميا إلى دكرات تدريبية في المجاؿ الصناعي، كدكرات في مجاؿ 
ساسي كمكاف تكافرىا في قطاع دكرات التدريب األ ( يكضة2.6رقـ ) التجارة كالخدمات كالجدكؿ

 غزة.
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 (2.6) رقم جدولال

 غزة قطاع في توافرىا ومكان األساسي التدريب دورات

 

 2133مايو،  العمل، بوزارة المراكز دائرة مدير معيمق، أبو طمعت.م مع مقابمةالمصدر: 
 

 :بالمركز االلتحاق نظام 2.4.4
 كالبلزمة الضركرية التدريب مستمزمات كؿ كفرت كزاكالمر  مجاني كزاالمر  في التدريب

 متطمبات استيفاء عمى بالمركز االلتحاؽ كيعتمد المطمكبة كالمعارؼ الميارات المتدرب الكتساب
 (2011مايو،  ،مركز الشافعي ،النجار مع ةمقابم) :كىي القبكؿ

 دني.أكحد  التاسعالصؼ  ىأف يككف الطالب حاصبل عم 

  عاما. 25عاما كال يزيد عف  96أال يقؿ عمر الطالب عف 

 الدورة م
 تدريب مركز
 يـــــــمين

 رفح

 تدريب مركز
 يـــــــــمين
 يونس خان

 تدريب مركز
 يـــــــــــمين
 البمح دير

مركز تدريب 
ي ــــــمين

 غزة
     اسكب كااللكتركنياتصيانة الح 9
     التبريد كالتكييؼ 2
     الكيرباء العامة كالتمديدات 3
     الخراطة كالتسكية 4
     تجميس كدىاف السيارات 5
     النجارة العامة 6
     فف الخياطة كالتفصيؿ لمذككر 7
     قص الشعر كالتجميؿ لئلناث 8
     يؿ لئلناثفف الخياطة كالتفص 9
     الببلط كالقصارة 90
     صيانة األجيزة المكتبية 99
     الحدادة كالمحاـ 92
     ميكانيكا السيارات 93
     التمديدات الصحية 94
     أعماؿ األلمنيـك 95
     دكرات قصيرة في الحاسكب 96
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 .أف يجتاز الطالب بنجاح المقابمة الشخصية التي تتناسب مع مستكاه العممي 
 . التمتع بالمياقة المبلئمة 
 نمكذج يمتـز مف خبللو بمكائة المركز. ىكقع عمالطالب المقبكؿ أف ي ىعم 

 
 :المركز في التدريب نظام 2.4.1

 كزارة أقرتيا كما المينة متطمبات جميع المتدرب يدرس حيث الدكرات نظاـ المركز يتبع
، كبعد يكنيك شير نياية مع كتنتيي سبتمبر شير مطمع في تبدأ دراسية لسنة خطة ضمف العمؿ
 عمىيحصؿ المتدرب  ، ككذلؾ فترة التدريب الميداني كمتطمب تخرج،تدريبال مدة المتدرب إكماؿ
 (2011مايو،  مركز رفح، اليمص، مع مقابمة) .لتخصصو كفقا شيادة

 
 :المنياج 2.1

 :مقدمة 2.1.3
 المنياج إلى النظر كيمكف. كالميني التقني التدريب نظاـ مككنات أىـ مف المنياج يعتبر

 كتتأثر األخرل عمى منيا كاحدة كؿ تؤثر كالمخرجات كاألنشطة دخبلتالم مف شامؿ نظاـ أنو عمى
 التدريب في الخبراء طاقم). بيا كيتأثر األخرل األنظمة عمى يؤثر ذاتو بحد كنظاـ كالمنياج بيا،

 (43 ص ،3992 الميني،
 

 :المنياج نشأة 2.1.2
 في كبالذات رائيمياإلس لمسكؽ ميرة شبو عماال لينت  عاما 30 مف أكثر منذ كضع المنياج

 أف الميـ مف كاف وفإن إسرائيمي تقني مسئكؿ إشراؼ تحت سيعمؿ كاف الخري  أف كبما البناء مجاؿ
 المستعممة بالمكاد معرفة عمى يككف أفك  ،كالماكينات األدكات استعماؿ عمى قادران  الخري  ىذا يككف
 الميارات عمى كاف التركيز فإف لذلؾ المختصيف حدأ إشراؼ تحت بجد يعمؿ فأك  العمؿ ذلؾ في

 (2011مايو،  مركز دير البمح، غبن، مع مقابمة) .ما عممية لفيـ المعرفة كليس ما بعمؿ لمقياـ
 

 :المنياج وشكل محتوى 2.1.1
طاقم الخبراء ) :التالية األسئمة عمى يجيب وفإن كبالعادة التعمـ طريؽ نوأ عمى المنياج يعرؼ
 (12 ص ،3993 ،في وزارة العمل 

 التدريبية البرام  معظـ أف القكؿ يمكننا كىنا التعميمية؟/التعممية العممية مف المستيدؼ فم 
 السف لصغار مكجية أساسية تدريب برام  ىي الفمسطينية العمؿ كزارة مراكز في المقدمة

 .كاإلناث الذككر مف
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 الرئيسي اليدؼ أف القكؿ يمكننا كىنا تحقيقو؟ المنكم التأىيؿ مستكل أك األىداؼ ىي ما 
 ال كمما مقاسة سمككية أىداؼ ضمف مختمفة ميف في ميرة شبو عماؿ إنتاج ىك لمتدريب

 التفكير مجاؿ في كسمككيات كمعارؼ ميارات لنقؿ ييدؼ ال الحالي المنياج فإف فيو شؾ
 .كغيرىا ةالجماع كركح النفس عمى كاالعتماد كالمستقؿ اإلبداعي

 التدريبي المحتكل أف كجد كىنا المعمنة؟ لؤلىداؼ كؿلمكص المقرر التدريبي المحتكل ىك ما 
 ناحية مف تختمؼ تدريبية لبرام  عاما ثبلثيف حكالي قبؿ كتبت مقررة كتب عف عبارة

 المعمميف فإف األحياف مف كثير كفي حاليا، المراكز في مكفر ىك ما عف كمددىا أىدافيا
 في دراستيـ خبلؿ تعممكه قد ماب شبيية كىي بإعدادىا قامكا ىـ تدريبية مكاد يستعممكف
 مكاضيع عمى التدريبي المحتكل يتضمف كال ىذا ،األخرل التدريبية كالمؤسسات الجامعة
 .كاجتماعية ثقافية مكاضيع المينية كالسبلمة كالصحة العمالي التثقيؼ حكؿ

 فم كالعممي النظرم الجزء أف القكؿ يمكننا كىنا المستعممة؟ كالمعينات اإلجراءات ىي ما 
 .كاحد مشغؿ في كاحد مدرب قبؿ مف تغطيتيا يتـ التدريبية العممية

 

 :التدريب طرق 2.1.4

 بيف كميا تختمؼ التدريب طرؽ أف لكحظ ، كقدالتدريب لطرؽ الحالي المنياج يتطرؽ ال
نيا آخر كمدرب مدرب  المكاد عمى ككذلؾ المتكفر كاألثاث المساحات عمى كبير بشكؿ تتحدد كا 

 الطبلب نقؿي خبلليا مف التي المحاضرة طريقة فإف عاـ كبشكؿ ،المتكفرة المعينة كسائؿكال التدريبية
 فإف العممي التعميـ كأما ،النظرم التعميـ في استعماال األكثر الطريقة ىي دفاترىـ عمى المبلحظات

عادتو بتقميده الطالب يتبعو ما بعمؿ يقكـ المدرب  يكجد كال ،لعممو صغيرا تمرينا الطالب يعطى أك كا 
 (2011مايو،  وزارة العمل، أبو غالي، مع مقابمة). تماريف أكراؽ أك عمؿ أكراؽ الميف معظـ في
 

 :بالصناعة العالقة 2.1.1
 ال كما ،تكظيؼ لمسئكؿ جزئية أك كمية كظيفة حاليا يكجد ال الصناعة مع لمعبلقة بالنسبة

 مشاركة أم يكجد ال امك ،التكظيؼ أك التدريب حكؿ راجعة تغذية ألخذ لمخريجيف متابعة تكجد
 تزكد ال كبالمقابؿ ،االمتحانات أك البرام  أك االستشارية المجاف في أك التدريب جسـ في لمصناعة
 كتغيب ،إنتاجية مساعدات أية أك تقنية خدمات أك إرشادات بأية المختمفة المؤسسات التدريب مراكز
 خاصة كظيفة يكجد كال ،الخبرة الكتساب ناعةكالص التدريب بيف ما لمربط منتظمة ترتيبات أية

 عماؿأب يشتغمكف المدربيف معظـ فإف ذلؾ مف الرغـ كعمى ،كالصناعة المراكز بيف االرتباط ؽلتنسي
 .السكؽ باحتياجات كارتباطيـ الصناعة في خبرتيـ تأتي ىنا كمف ،الرسمي الدكاـ بعد بيـ خاصة

 (2011 مايو، وزارة العمل، أبو معيمق، مع مقابمة)
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 المقدمة 1.1 

مراكز التدريب الميني  مخرجات مكاءمة مدل عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة تيدؼ
 التربكم األدب عمى اإلطبلع خبلؿ كمف المحمي، العمؿ سكؽ لمتطمبات بغزة -لعمؿ التابعة لكزارة ا

 كاألجنبية العربيةالمحمية ك   الدراسات مف مجمكعة الباحث سيتناكؿ الدراسة، بمكضع الصمة ذم

 كتحديد الدراسات ىذه استقصاء خبلؿ مف كذلؾ العممية، بالجكانب البحث دعـ في تسيـ كالتي

: ىػػػػػػإل اتػػػػػالدراس مجمكعة يـػػػػتقس تـ كقد بيا، خرجت التي كالتكصيات كالنتائ  يتياكمنيج أدكاتيا
 :يمي كما أجنبية دراسات 7ك عربية، اتدراس 9 محمية دراسة 13

 

 الدراسات المحمية: 1.2
( بعنوان "أثر مدخالت النظام التدريبي عمى مخرجات العممية 2011دراسة )حمس،  1.2.1

 في مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل".التدريبية 
عمى أثر مدخبلت النظاـ التدريبي عمى مخرجات العممية  التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

التدريبية في مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمؿ في قطاع غزة، كمف ثـ الخركج بتكصيات 
يسيـ في رفع جكدة مخرجات العممية التدريبية،  تعمؿ عمى تحسيف مدخبلت النظاـ التدريبي بما

 كذلؾ مف خبلؿ دراسة محاكر الدراسة كمعرفة مدل تأثيرىا عمى مخرجات العممية التدريبية.
استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي، الذم يعتمد عمى جمع البيانات عف الظاىرة كتفسيرىا، 

 ( مكظؼ.55جتمع الدراسة البال  عدده )كتـ استخداـ اسبتانة بطريقة المسة الشبلمؿ لم
 تكصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:

  مدخبلت النظاـ التدريبي المتممثة في )المدرب، المتدرب، المحتكل التدريبي، البيئة
 التدريبية( ليا أثر مباشر عمى جكدة مخرجات العممية التدريبية.

 ر سمبي عمى مخرجات العممية مدخبلت النظاـ التدريبي في كضعيا الحالي ليا تأثي
 التدريبية في مراكز التدريب الميني التابعة لكزارة العمؿ بغزة.

 كقد أكصت الدراسة بما يمي:
  ضركرة االرتقاء بجكدة مخرجات العممية التدريبية عف طريؽ معالجة نكاحي القصكر في

 مدخبلت النظاـ التدريبي، كذلؾ بعقد دكرات تخصصية كتربكية لممدربيف.

 لعمؿ الجاد عمى تحسيف نظاـ الركاتب كالحكافز الخاص بيـ.ا 

 .رشادية لممتدربيف قبؿ كأثناء كبعد التدريب  تقديـ خدمات تكجييية كا 

 . تشكيؿ لجنة متخصصة في إعداد كتطكير المناى  
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( بعنوان "دور الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية 2011دراسة )بحر وأبو سويرح،  1.2.2
 بية احتياجات سوق العمل"بغزة في تم

دكر الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية بقطاع  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
غزة في تمبية احتياجات سكؽ العمؿ، حيث كانت مككنات النظاـ الجامعي مككنة مف "البرام  

 ية".المقدمة"، "الكادر األكاديمي"، "التقنيات كالمستمزمات"، "المناى  الدراس
( فقرة، تـ تكزيعيا عشكائيان عمى 33تـ جمع بيانات الدراسة باستخداـ استبانة مؤلفة مف )

( طالب كطالبة مف طمبة الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية، كبتـ استخداـ األساليب 100)
 اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات كتحميميا.

 النتائ  التالية: تكصمت الدراسة إلىكقد 
  أف البرام  المقدمة مف الدراسات العميا كالكادر األكاديمي كاستخداـ التقنيات كالمستمزمات

 كالمناى  الدراسية المتبعة في الجامعة تؤثر تأثيران مباشران عمى سكؽ العمؿ في قطاع غزة.
 بما يمي: أكصت الدراسةقد ك 

 ف كالطمبة ك متخصصضركرة كضع أىداؼ كاضحة كمحددة لمدراسات العميا يشارؾ فييا ال
 .أنفسيـ كذلؾ في ضكء خطط التنمية كمتطمبات سكؽ العمؿ

  االىتماـ بنكعية التخصصات التي تتناكليا برام  الدراسات العميا كمدل إسياميا في تحقيؽ
 .متطمبات التنمية كسكؽ العمؿ، كأساليب معالجة الفجكة بيف كاقعيا كالمأمكؿ منيا

 طرحيا عمادة الدراسات العميا في ضكء متطمبات المجتمع.تحديد األكلكيات لمبرام  التي ت  
 

( بعنوان "سياسات تطوير قدرة التعميم والتدريب 2010دراسة )خميفة وعبد العزيز،  1.2.3
 الميني لتمبية االحتياجات التدريبية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة"

الحالية أك المستقبمية  ءن اعمى االحتياجات التدريبية سك  التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
لممنشآت الصغيرة كالمتكسطة، كمدل قدرة التعميـ كالتدريب الميني في األراضي الفمسطينية المحتمة 

 عمى تمبية ىذه االحتياجات، كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى كؿ مف جانب العرض كجانب الطمب.
ؿ مف كاقع التعميـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استعراض اإلطار النظرم، كاإلطبلع عمى ك

كالتدريب الميني في األراضي الفمسطينية، ككاقع المنشآت الصغيرة كالمتكسطة، باإلضافة إلى إجراء 
كما تـ اإلطبلع عمى  ،مقاببلت شخصية مع كؿ مف الجيات الممثمة لمتعميـ كالتدريب الميني

 تجارب الدكؿ األخرل.
 النتائ  التالية: خمصت الدراسة إلىكقد 
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  ي بالتدريب الميني الزاؿ محدكدان.ل االىتماـ الرسمأف مستك 

  نسبة إقباؿ الطبلب عمى التدريب الميني نتيجة استمرار النظرة المجتمعية انخفاض
 الخاطئة لمتدريب الميني عمى أنو مرتبط بتدني المستكل األكاديمي.

 جيف في انخفاض مستكيات البطالة بيف خريجي التدريب الميني، كتركز عمؿ ىؤالء الخري
 المؤسسات الصغيرة التي تكظؼ أقؿ مف أربعة عماؿ.

 بما يمي: أكصت الدراسةكقد 
  إيجاد إطار قانكني  ضركرة تنفيذ اإلستراتجية الكطنية لمتعميـ كالتدريب الميني، كتحديدان

كمؤسسي كاحد لمتعميـ كالتدريب الميني، لتكحيد الجيكد كتحديد المسؤكليات كالمياـ بيف 
 لصمة بيذا القطاع.الجيات ذات ا

 .تخصيص المكازنات الكافية لتطكير قطاع التعميـ كالتدريب الميني كتمبية احتياجاتو 

  أف تستجيب برام  المراكز التدريبية كتخصصاتيا لبلحتياجات التدريبية لممشاريع الصغيرة
 كالمتكسطة مف خبلؿ تطكير المناى  كتشجيع االندماج بيف المؤسسات التدريبية كمراعاة

 التكزيع الجغرافي ليذه المؤسسات.
 

( بعنوان "دور التدريب التقني والميني في خمق فرص عمل 2009دراسة )الحداد،  1.2.4
 لممتدربين"

عمؿ  فرص خمؽ في كالميني التقني التدريب دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 تحسيف كتطكير عمى تعمؿ اتبتكصي الخركج كمحاكلة األكنركا، – غزة تدريب كمية في لممتدربيف

 المؤثرة كربط العكامؿ كالميني، التقني التدريب محاكر دراسة خبلؿ مف كذلؾ كالميني التقني التدريب

 كالمستمزمات، المدربكف، التقنيات المنياج، المطركحة، التخصصات" : مثؿ المحاكر ىذه تحديد في

 : مثؿ لممتدرب بالخصائص الشخصية ةالمرتبط أك التدريب، بعد ما خدمات الميداني، التدريب

 العمؿ، طبيعة الدراسي، مكاف العمؿ، المجاؿ التخرج، سنة االجتماعية، الحالة العمر، الجنس،

 ."التخصص الخبرة، سنكات
الظاىرة  عف البيانات جمع عمى يعتمد الذم التحميمي، الكصفي المني  الباحثة كاعتمدت

 .البيانات تحميؿكمف ثـ 
 ما يمي: الدراسةىذه  ائ نت أظيرت كقد
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 التقنيات المنياج، المدربيف، كٍؿ مف: التخصصات، بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كجكد 

 في عمؿ لممتدربيف فرص خمؽ ك التدريب بعد ما خدمات الميداني، التدريب كالمستمزمات،

 .2006حتى  2003 العاـ مف األكنركا – غزة تدريب كمية

 مستكيات ذات كانت الدراسة في اعتمدت التي كالميني التقني أف محاكر التدريب تبيف قد 

 .المبحكثيف مف استجابات أقؿ عمى حصمت التي التدريب بعد عدا خدمات ما فيما مرتفعة
 كقد أكصت الدراسة بما يمي:

 العمؿ فرص خمؽ مف أعمى مستكل إلى التقني كالميني لمكصكؿ التدريب كتطكير تحسيف 

 كدراسة المطركحة، التخصصات دراسة كذلؾ مف خبلؿ ألكنركاا – غزة تدريب كمية في

 .مف التخصصات لؤلعداد حاجتو حيث مف جيدا السكؽ

 ليـ إرشادية برام  كتقديـ بشكؿ منيجي كاضة التخرج بعد الطبلب متابعة. 

 كما لئلناث الفرصة إلتاحة ،مناسبة لئلناث السكؽ لدراسات تبعا مينية تخصصات تطكير 

 .بنكعييما عمؿ لممتدربيف فرص خمؽ في لممساىمة ذلؾ كؿ كر،لمذك متاحة ىي
 
( بعنوان " مدى مواءمة برامج التدريب الميني المقدمة في مراكز 2009دراسة )الزرو،  1.2.5

 التدريب الميني الحتياجات سوق العمل الفمسطيني"
راكز ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ مدل مكاءمة برام  التدريب الميني المقدمة م

 التدريب الميني بالضفة الغربية الحتياجات سكؽ العمؿ الفمسطيني.
الفترة  قاـ الباحث بإجراء دراسة تتبعية لخريجي مراكز التدريب الميني في الضفة الغربية خبلؿ

ناثا(. 3208، حيث تـ في ىذه الدراسة متابعة 2006 – 2004مف   خريجيف )ذككرا كا 
 ائ  التالية:النت كقد خمصت ىذه الدراسة إلى

  أف اإلقباؿ عمى برام  التدريب الميني المتكفرة في مراكز التدريب الميني ال يعتمد عمى
نما يعتمد عمى جانب العرض كالفرص ا  لمتاحة التي تكفرىا كزارة العمؿ.جانب الطمب، كا 

  ضعؼ االرتباط بيف مخرجات مراكز التدريب الميني كسكؽ العمؿ، كأف األمر يقتضي
كالتقميؿ مف عدد الخريجيف في  ،التخصصات القائمة لعدـ حاجة السكؽ إلييا إلغاء بعض

 .بعض التخصصات األخرل التي يتكفر ليا فرص عمؿ محدكدة في سكؽ العمؿ
 كقد أكصت الدراسة في ضكء النتائ  السابقة بما يمي:
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 ،إجراء المزيد مف الدراسات التتبعية لمتابعة الخريجيف في سكؽ العمؿ بشكؿ دكرم 
باعتبارىا مؤشران ميمان لدل ارتباط البرام  التي تقدميا مراكز التدريب الميني مع حاجات 

 سكؽ العمؿ.

  مراجعة البرام  التدريبية المقدمة في مراكز التدريب الميني، مع ما يتطمبو ذلؾ مف إلغاء
تباطان لمبرام  التي تعاني مف ضعؼ اإلقباؿ عمييا، كتعديؿ تمؾ التي تحتاج لتصبة أكثر ار 

 .بسكؽ العمؿ

   تعزيز مشاركة اإلناث في برام  التدريب الميني مف خبلؿ تشجيع مشاركتيف في برام
 تدريب ميني جديدة، كتكفير بيئة مناسبة لتشجيع الخريجات عمى االلتحاؽ بسكؽ العمؿ.

 
 ( بعنوان " مشكالت معممي التعميم الميني والتقني في محافظات2008دراسة )العاجز،  1.2.6

 غزة وسبل التمغب عمييا"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي تكاجو معممي التعميـ الميني 
كالتقني بمحافظات غزة كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لمتقديرات المتكقعة 

المشرفة، كسنكات الخدمة، لممشكبلت التي تكاجو معممي التعميـ الميني كالتقني كفقان لمتغير الجية 
 كمف ثـ التكصؿ إلى سبؿ التغمب عمى المشكبلت األكثر شيكعان.

استخدـ الباحث المني  الكصفي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صمـ الباحث استبانة مككنة مف 
معممان مف كمية تدريب غزة  120فقرة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد تـ تكزيعيا عمى عينة قدرىا  48

 ف التقنية.ككمية فمسطي
 كقد تكصمت الدراسة إلى النتائ  التالية:

  أف قمة البرام  التشجيعية، كضعؼ المشاركة مف قبؿ الطمبة في البرام  المقدمة جاءت مف
 أىـ المشكبلت المتعمقة بالمني .

  ،أكثر المشكبلت المتعمقة بالطمبة فكانت الضعؼ العاـ في المكاد العممية كالمغة اإلنجميزية
 فر فرص العمؿ.كقمة تكا

  المشكبلت الخاصة بالمعمميف كانت في غياب عامؿ التقدير المادم كالمعنكم لممعمـ، كقمة
 الدكرات التدريبية التي تساعد عمى تجديد ميارات المعمـ في المراتب األكلى.

 بما يمي: كقد أكصت الدراسة
 ضركرة نشر ثقافة التعميـ الميني كالتقني في المجتمع الفمسطيني. 

 ىتماـ بالمعمميف كتعزيزىـ كاالرتقاء بيـ عف طريؽ دكرات تدريبية.اال 
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مشكالت التعميم الميني في المدارس الثانوية "( بعنوان 2005، أبو عصبةدراسة ) 1.2.7
 " المينية الفمسطينية من وجية نظر المعممين المينيين والطمبة

مدارس الثانكية المينية ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مشكبلت التعميـ الميني في ال
الفمسطينية مف كجية نظر المعمميف المينييف كالطمبة، إضافة إلى تحديد أثر المتغيرات: )النكع، 
كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كالمحافظة( بالنسبة لممعمميف المينييف، كأثر 

مبة عمى تحديد درجة مشكبلت المتغيرات )النكع، كالصؼ، كالفرع الميني كالمحافظة( بالنسبة لمط
 التعميـ الميني في المدارس الثانكية المينية الفمسطينية. 
، كعمى عينة ائية طبقية مف المعمميف المينييفكلتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة عشك 
  .عشكائية طبقية مف الطمبة في المدارس الثانكية المينية

 :ميامجمكعة مف النتائ  أى كتكصمت الدراسة إلى
  أف الدرجة الكمية لممشكبلت التي تكاجو التعميـ الميني في المدارس المينية مف كجية نظر

%(، ككاف مجاؿ تمكيؿ 72المعمميف المينييف كانت كبيرة حيث كصمت النسبة المئكية )
قطاع التعميـ الميني في المرتبة األكلى لممشكبلت المتكافرة، حيث كصمت النسبة المئكية 

%(، بينما كاف مجاؿ النمك الميني لممعمميف في المرتبة األخيرة 81ليا إلى )لبلستجابة 
 %(.61حيث كصمت النسبة المئكية لبلستجابة إلى )

  أف الدرجة الكمية لممشكبلت التي تكاجو التعميـ الميني في المدارس المينية مف كجية نظر
اؿ اإلمكانات %(، ككاف مج58الطمبة كانت متكسطة حيث كصمت النسبة المئكية )

كالتجييزات في المرتبة األكلى لممشكبلت المتكافرة، حيث كصمت النسبة المئكية لبلستجابة 
%( في حيف كاف مجاؿ النمك الميني لممعمميف في المرتبة األخيرة حيث كصمت 66ليا )

 %(. 49النسبة المئكية لبلستجابة إلى )
 ة تكصيات أىميا:كفي ضكء أىداؼ الدراسة كنتائجيا أكصت الباحثة بعد

  ضركرة تطكير نظاـ التعميـ الميني مف خبلؿ خطط كطنية تتبنى سياسات تطكيرية مف
 قبؿ كافة الجيات المعنية تشمؿ اإلدارة كالمناى  كالمعمميف. 

  ضركرة اعتماد معايير مينية تعكس متطمبات السكؽ المحمي مف جية، كتتكافؽ كالمعايير
 يات تضمف كتضبط الجكدة في نظاـ التعميـ الميني. الدكلية مف جية أخرل، كتطكير آل

  .ضركرة إرساء شراكة فاعمة مع القطاع الخاص لتمكيؿ طبلب التعميـ الميني كتدريبيـ 
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( بعنوان " مشكالت المواءمة بين مخرجات التعميم والتدريب 2005دراسة )سويمم،  1.2.8
 الميني ومتطمبات سوق العمل الفمسطيني"

سة إلى استعراض المبلمة الرئيسة لنظاـ التعميـ كعبلقتو بسكؽ العمؿ، ىدفت ىذه الدرا
 ككصؼ سمات العمالة الفمسطينية في سكؽ العمؿ. 

 كقد خمصت الدراسة لمنتائ  التالية:
  1996ألؼ عامؿ عاـ  404الخريجيف الفمسطينييف العامميف في سكؽ العمؿ اإلسرائيمي ،

؛ إال أف ىذا العدد بدأ باالنخفاض إلى ما 1999ألؼ عاـ  11.5كارتفع ىذه العدد إلى 
 آالؼ عامؿ. 4كىي اآلف ال تتجاكز عف  1999دكف عاـ 

  مؤسسات التدريب في األراضي الفمسطينية تفتقر إلى تخطيط برامجيا التدريبية بناء عمى
 احتياجات السكؽ.

 .تمتاز مؤسسات التدريب بسكء اإلدارة كافتقارىا إلى األبنية المناسبة 
 أكصت الدراسة بالتالي:كقد 
  ضركرة تكفير آليات لمتحسيف كالتطكير في التحكؿ مف العممية االرتجالية إلى العممية

 التخطيطية.
  التأكيد عمى مسئكليات كزارة العمؿ في التنسيؽ مع القطاع الخاص كتحكيؿ كزارة العمؿ إلى

 مصدر كقاعدة بيانات لمؤسسات التعميـ العالي.
 
 

( بعنوان " تطوير مراكز التدريب الميني في لواء غزة في ضوء 1999صار، دراسة )الع 1.2.9
 بعض متطمبات التنمية لدولة فمسطين"

التي  المشكبلت . غزة لكاء في الميني التدريب نظاـ كاقع عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت
 تطكير مراكز متطمبات .كالطمبة المدربيف نظر كجية مف غزة لكاء في الميني التدريب مراكز تكاجييا

 قادة كجية نظر مف فمسطيف لدكلة التنمية متطمبات بعض ضكء كفي غزة لكاء في الميني التدريب

 كأداة االستبانة كالمقابمة استخدـ بينما التحميمي، الكصفي المني  الباحث كاستخدـ .الميداني العمؿ

 مدربان(. 38زة كعددىـ )غ لكاء في الميني العمؿ قادة مف الدراسة عينة كتككنت .البيانات لجمع
 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 برام   كضع عند العممي بالتخطيط األخذ أىمية عمى مكافقكف الميني العمؿ قادة جميع
 .التدريب

 دكرية بصكرة التدريبية الخطط مراجعة أىمية عمى مكافقكف الميني العمؿ قادة أغمب. 
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 كاالستغبلؿ األمثؿ السبلمة قكاعد تطبيؽ إلى جةالحا عمى مكافقكف الميني العمؿ قادة جميع 

جراء كالتجييزات المعدات لممباني  .ليا الدكرية الصيانة كا 

 :بالتالي الدراسة أكصت كقد

 مصادر التمكيؿ كتعزيز فمسطيف، في الميني لمتدريب كمحددة كاضحة سياسة بمكرة ضركرة 

 .كالفني الميني لمتدريب المالي
 لممدربيف كتربكية فنية دكرات عقد. 
 كتحديثيا التدريب ككسائؿ المعدات تطكير. 

 
 "وتخصصاتو فمسطين في الميني التعميم إلى الحاجة"( بعنوان 1998دراسة )شخيبر،  1.2.10

 التعميـ بدء منذ فمسطيف في الميني لمتعميـ التاريخي التطكر تكضية إلى الدراسة ىدفت

 ويشاكم فهغطٍُ فٍ انًهٍُ نهتؼهُى نحانٍا انىضغ يُالشت اٌِ، و وحتً فهغطٍُ فٍ انشعًٍ
 في الدراسة بيف الكاردة التخصصات أىمية تجاه األداء في فركقات ىناؾ كاف إذا ما تطكيره، كتحديد

 عينة الدراسة التحميمي. تـ تحديد الكصفي المني  الباحث كاستخدـ .الدراسة في المختمفة المجمكعات

 الثانكية المينية. مدرسي المدارس المدارس في كالعامميف مف: المدرسيف مختارة لمجمكعات كفقان 

 مف ( مشاركان 180المؤسسات التعميمية. كاختير ) في العامميف كالفنييف األكاديمية. المينييف الثانكية

 كالمعاىد كأسماء الجامعات قكائـ مف بطريقة عشكائية اختيارىـ كتـ أعبله الكاردة المجمكعات ضمف

 .كالمدارس

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

عشر  ستة ىناؾ أف أظيرت المختمفة المينية التخصصات بأىمية المتعمقة الدراسة نتائ  أف
 قبؿ مجمكع مف نقاط أربع في كالمتمثمة مكافؽ درجة أعمى عمييا االستجابة حصمت ميمان  تخصصان 

 :كىي المشاركيف

 الزراعية المكننة -الزراعي . التعميـ1
 الحيكاني اإلنتاج -راعيالز  . التعميـ3
 صحة فني -الصحي . التعميـ5
 مساعد طبيب أسناف-. التعميـ الصحي7
 . تعميـ مينة العمؿ السياحي9

 ميكانيكا سيارات-. التعميـ الفني11

 البستنة الزراعية -. التعميـ الزراعي2
 مساعدة ممرضة  -التعميـ الصحي  .4
 فني مختبرات -. التعميـ الصحي 6
 ممرضة قانكنية-. التعميـ الصحي8

 لحاـ أككسجيف -. التعميـ الفني10
 تجميس سيارات-. التعميـ الفني12
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 كيرباء-. التعميـ الفني13
 تصمية أدكات منزلية الكتركنية-. التعميـ الفني15

 تصمية أدكات الكتركنية-. التعميـ الفني14
 . االقتصاد المنزلي16

 التخصصات المطمكبة أكثر الختيار الكطني ستكلالم عمى دراسات إجراءب الدراسة أكصت كقد

 تحديد التخصصات في المينييف آراء عمى اعتمدت الدراسة ىذه إف حيث دقة، أكثر تككف بصكرة

 لسكؽ الميارات المطمكبة لمسة الميدانية بالدراسات مقارنة نتائجيا تعميـ في دقة أقؿ تككف كىي

 الفمسطيني. العمؿ
 

( بعنوان " الدور االقتصادي واالجتماعي لمراكز التدريب 1993ي، دراسة )عبد الشاف 1.2.11
 في القطاع دراسة ميدانية"

تمبية ىذا  مدل .غزة قطاع في الميني لمتأىيؿ الحالي الكاقع إلى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 مع يتبلءـ بما العبر استخبلص .التنمية احتياجات مع يتبلءـ بما االقتصادية لممتطمبات الكاقع

عميو الطالب  الحاصؿ كالتدريب المؤىؿ تناسب مدل إلى غزة. التعرؼ قطاع في التنمية احتياجات
البحث عمى الدراسة  كركز التحميمي الكصفي المني  الباحث العمؿ. كاستخدـ في العممية التجربة مع

ككذلؾ  كالمصانع كالكرش كالمدربيف الخريجيف مف عشكائيان  أخذت عينات شممت كالتي الميدانية
 .المؤسسات

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف
 يكف ييدؼ  لـ مختمفة كتخصصات مجاالت في دكرات مف يقدـ كما غزة في الميني التأىيؿ

 .في القطاع االقتصادية الضائقة مف لمخركج مساعدة كاف بؿ االقتصادية، التنمية خدمة إلى
 مع الكاقع دائـ اتصاؿ عمى نيـأل محمييف متخصصيف خبراء إلى البرام  تصميـ ميمة نقؿ. 
 غزة  تدريب مركز في البرام  تصميـ إفUNRWA قبؿ خبراء مف الخارج في بالعادة يتـ 

  متخصصيف. 

جراء كضع عمى مشرفان  ليككف الميني لمتعميـ أعمى مجمس بتشكيؿ الدراسة أكصت كقد  الخطط كا 

 .المجاؿ بيذا العبلقة ذات الجيات كافة مع االتصاالت
 

 "المحتمة األراضي في الميني التعميم"( بعنوان 1991دراسة )المعياري،  1.2.12

برعاية  المحتمة الفمسطينية األراضي في الميني لمتعميـ تحميمي مسة إلى الدراسة ىدفت
في  يتمثؿ الميني التعميـ مشاكؿ أبرز مف أف الفمسطيني، كبينت المجتمع كتكثيؽ دراسات مركز
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التعميـ  لبرام  المجتمع تقبؿ المعمميف، كعدـ كفاءة لمطبلب، كعدـ األكاديمي المستكل ضعؼ
 ؿ.التمكي في كاألدكات، كنقص األجيزة في الميني، كأف ىناؾ نقص

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 منخفضة الميني بالتعميـ الممتحقيف المحتمة المناطؽ في الثانكييف الطبلب نسبة أف. 

 عمى الطبلب الميني التدريب كمراكز الثانكية الصناعية مدارسال في الميني التعميـ يقتصر 

 .الذككر

 الخدماتية الميف عمى يركز المناطؽ في الميني التعميـ أف. 

 لمتدريب مؤىميف غير المدرسكف. 

 ما يمي:ب الدراسة أكصت كقد

 الميني لمتعميـ مؤىميف يصبحكا لكي المدرسيف تدريب. 

 مينيال لمتدريب إضافية ميزانيات تخصيص. 
 

 األراضي في والميني التقني التعميم واقع"( بعنوان 1990دراسة )المسودي والقيق،  1.2.13

 ."المحتمة

 .التعميمية كمركباتو كعناصره التعميمي القطاع أكضاع عمى الكقكؼ إلى الدراسة ىدفت
 احثافمشكبلتيا. كاستخدـ الب عمى كالكقكؼ القطاع في تعميمية مؤسسة لكؿ كاضحة صكرة إعطاء

 كؿ عمى أكضاع لمكقكؼ العينية كالمشاىدة الشخصية المقابمة كأسمكب التحميمي الكصفي المني 

 .مؤسسة

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 مكانية المؤسسات ىذه عمؿ استمرار دكف حاؿ كممارساتو االحتبلؿ كجكد  .تطكيرىا كا 

 القبكؿ ةكسياس المناى  اختبلؼ إلى أدل مما المشرفة الجيات تعدد. 

 الكافية بالصكرة مجيزة غير المؤسسات معظـ مباني. 

 بما يمي: الدراسة أكصت كقد

 يككف تكامؿ بحيث كالتقني الميني التعميـ لمؤسسات الحالي الييكؿ في جذريان  النظر إعادة 

 .المؤسسات ىذه بيف كتنسيؽ
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 مف  يحتاجو ام التخصصات كافة مف الطالب ليجد العممية كالكرش بالمختبرات االىتماـ
 .تخصصو مجاؿ في عممية ممارسات

 جديدة تخصصات إلى المجتمع حاجة استقصاء ضركرة. 

 

 الدراسات العربية: 1.3
 ومتطمبات العالي التعميم استراتيجيات بين العالقة" بعنوان( 2131 الظريف،) دراسة 1.3.1
 " السورية الجامعات في األعمال إدارة كميات عمى بالتطبيق العمل سوق

 في األعماؿ إدارة كميات في العالي التعميـ استراتيجيات كاقع عمى التعرؼ إلى البحث ىدؼ  
 مف الكميات ىذه خريجي مف العمؿ سكؽ في المطمكبة الميارات عمى كالتعرؼ جية، مف سكرية
 كماىية العمؿ سكؽ لمتطمبات العالي التعميـ مخرجات مبلءمة مدل كاستكشاؼ أخرل جية

 .الفجكة ىذه لسد حمكؿ إلى التكصؿ ثـ كمف بينيما، فجكة تخمؽ يالت المشكبلت

 لككنيا كالخاصة الحككمية السكرية الجامعات في األعماؿ إدارة كميات ىك البحث مجتمع  
 الحاضر، الكقت في إغفاليا يمكف ال بصكرة ينمك الذم السكرية العمؿ سكؽ في ىامة مكانة تتبكأ
 .األعماؿ إدارة خريجي مف مناسبان  كعددان  كفاءة يتطمب مما

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

  اختبلؼ كاضة بيف الميارات التي ينظر إلييا أصحاب القرار في مخرجات أف ىناؾ
 .التعميـ العالي مف كمية إدارة األعماؿ في سكرية كبيف الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ

  عمؿ مف خريجي إدارة األعماؿ.ميارات المطمكبة في سكؽ اللممصفكفة ضركرة عمؿ 
 الدراسة بما يمي:أكصت كقد 
   العمؿ عمى تطكير المناى  التعميمية كأساليب التدريس إلدارة األعماؿ بتطبيؽ ىذه

الميارات المطمكبة مف خبلليا بكضع سياسة مشتركة بيف قطاع التعميـ العالي كالقطاع 
ىك مطمكب فعبلن في سكؽ  الخاص في سكؽ العمؿ لتكجيو تخصصات التعميـ نحك ما

 .العمؿ، مما يعزز الثقة بيف الطرفيف

  التأكيد عمى أىمية الدكر التعاكني بيف كميات إدارة األعماؿ في الجامعات السكرية كبيف
  أصحاب العماؿ لردـ ىذه الفجكة.
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 الفجوة تضييق في األعمال أصحاب منظمات دور" بعنوان( 2009 التميمي،) دراسة 1.3.2
 ".العمل سوق واحتياجات الميني التدريب خرجاتم بين

 عمى كالتقني الميني كالتدريب التعميـ مخرجات تأثير مدل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت  
 الميني كالتدريب التعميـ إصبلح في الخاص القطاع كدكر العربي الكطف في البطالة معدالت
 .العربي الكطف في كالتقني
 الميني كالتدريب التعميـ كاقع مف كؿ دراسة خبلؿ مف لمتكامؿا المني  الباحث كاستخدـ 

 الميني كالتدريب التعميـ بف لممشاركة دكلية كنماذج المتقدمة، الدكؿ مع بالمقارنة كمميزاتو كالتقني
 لبلستثمار الخاص القطاع جذب ككيفية العربية، الدكؿ في الشراكة كآليات الخاص، كالقطاع كالتقني

 .المحاكر مف ذلؾ كغير بالتمكيؿ، كالمساىمة كالتقني الميني كالتدريب لتعميـا مع كالمشاركة

 :يمي ما الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف
  تدني اإلنتاجية كارتفاع معدالت البطالة بيف مخرجات التعميـ كالتدريب الميني كضعؼ

البطالة العربية آخذة  القدرة التنافسية لمعمالة العربية تجاه العمالة األجنبية، كستظؿ معدالت
باالرتفاع ما لـ تتـ مكاءمة مستكيات كجكدة مخرجات التعميـ كالتدريب مع حاجة سكؽ 

 العمؿ.

  األسباب األساسية لضعؼ تطكر التعميـ كالتدريب الميني كالتقني في الدكؿ العربية ىي
جكدة  انعداـ المنافسة لمقطاع  الحككمي بسبب غياب القطاع الخاص كعدـ اعتماد نظاـ

 لقياس المخرجات مع سكؽ العمؿ كضعؼ قدرات رأس الماؿ البشرم لممدربيف كالمشرفيف.

 
 كقد أصت الدراسة بما يمي:

  تككيف فريؽ عمؿ مف االختصاصيف الخبراء العرب إلعداد خطة عربية عاجمة إلصبلح
 التعميـ كالتدريب الميني كالتقني.

  كة االستثمارية االنتاجية في مؤسسات دعكة الحككمات العربية لمقطاع الخاص بالمشار
 التعميـ كالتدريب الميني كالتقني.

  االىتماـ بالتدريب التحكيمي لخفض معدالت البطالة العربية كتأىيؿ مخرجات التعميـ
 كالتدريب المختمفة لتتبلئـ مع حاجة سكؽ العمؿ.

 
 طوراتالت ظل في الميني التدريب متطمبات" بعنوان( 2008 شيحي،) دراسة 1.3.3

 (نموذجاً  البشرية الموارد تسيير وظيفة – العمل سوق في التكنولوجية

 العمؿ، سكؽ في التكنكلكجية التطكرات ظؿ في الميني التدريب متطمبات الدراسة تناكلت  
 تتفؽ: التالية الفرضية مف التحقؽ بغرض كذلؾ نمكذجان، البشرية المكارد تسيير كظيفة باعتماد كذلؾ
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 التكنكلكجية التدريبية العممية متطمبات استجابة مدل حكؿ البشرية المكارد فةكظي عماؿ آراء
 .كظيفتيـ في الحاصمة

 في تكجد كما الظاىرة بدراسة ييتـ الذم التحميمي الكصفي المني  عمى الدراسة كاعتمدت  
 كالدراسة طبلعيةاالست الدراسة كاستمارة كاالستبياف المقابمة: )التالية القياس أدكات مستخدمة الكاقع،
 .فردان  56 قكاميا عينة عمى تطبيقيا تـ كقد( النيائية

 -:التالية لمنتائ  الدراسة تكصمت قدك 
 مدل حكؿ البشرية المكارد تسيير كظيفة عماؿ آراء في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 

 .كظيفتيـ في الحاصمة التكنكلكجية لمتطكرات التدريبية العممية محتكل استجابة

 مدل حكؿ البشرية المكارد تسيير كظيفة عماؿ آراء في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 
 .كظيفتيـ في الحاصمة التكنكلكجية لمتطكرات التدريبية العممية كطرؽ أساليب استجابة

 مدل حكؿ البشرية المكارد تسيير كظيفة عماؿ آراء في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 
 .كظيفتيـ في الحاصمة التكنكلكجية لمتطكرات التدريبية لعمميةا متطمبات استجابة

 
 المممكة انضمام ضوء في التقني التدريب مستقبل" بعنوان( 2006 ، أحمد) دراسة 1.3.4
 ".العالمية التجارة لمنطمة السعودية العربية

 ضكء في بالمممكة التقنية الكميات في التقني التدريب مستقبؿ مناقشة إلى الدراسة ىدفت  
 التقنية الكميات بيف الثنائي لمتدريب مقترحة خطة بتقديـ كذلؾ العالمية التجارة لمنظمة االنضماـ
 المشترؾ الثنائي كالتدريب اإلشراؼ مبدأ عمى الخطة ىذه تقكـ الصناعي، الخاص القطاع كشركات
 .الخاص القطاع شركات في الخريجيف بتكظيؼ ينتيي كالذم
 المتدربيف مف عينة عمى استبياف كأجرل التحميميف الكصفي المني  راستود في الباحث كاستخدـ 

 .فييا المتدربيف رأم كمعرفة الخطة ىذه لمناقشة كذلؾ ،(الكميات مختمؼ مف متدرب 100)
 :يمي ما إلى الدراسة كتكصمت

 77.مف المتدربيف مكافقكف عمى االلتحاؽ بيذا النكع مف التدريب % 

 92كجاديف في العمؿ في ىذا النظاـ بحيث أف تككف المرتبات  % سكؼ يككنكا ممتزميف
 لاير سعدكدم. 5000-4000في حدكد 

 72 مف المتدربيف يفضمكف الدراسة بالمغة االنجميزية لمكاجية متطمبات كاحتياجات سكؽ %
 العمؿ.

 كأكصت الدراسة بما يمي:
 ممكة.إنشاء لجنة لمناقشة كمتابعة مستقبؿ التدريب كالعمؿ التقني في الم 

 .التكصية لدل المسئكليف بزيادة ركاتب الفنييف خريجي الكميات التقنية في القطاع الخاص 
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  المكائمة بيف التخصصات في الكميات التقنية كاحتياجات سكؽ العمؿ الفعمي، كجعؿ
 الدراسة بالكميات التقنية بالمغة االنجميزية.

 
 مصر جميورية في الفني والتعميم يالمين التدريب" بعنوان( 2004 الشافعي،) دراسة 1.3.5
 ". العربية

 الفني كالتعميـ الميني التدريب في القصكر جانب عمى األضكاء تسميط إلى الدراسة ىدفت  
 .الجكانب ىذه لمعالجة البلزمة التكصيات كتقديـ مصر في

 يامن متعددة دراسات عمى كاعتمد دراستو في المتكامؿ المني  دراستو في الباحث كاستخدـ 
 التنمية خطط ضكء عمى المطمكبة الميارات كتحديد العمؿ، سكؽ في المكجكدة الميارات مسة

 .كاإلحصاء العامة لمتعبئة المركزم الجياز مف الصادرة اإلحاصاءات كاالجتماعية، االقتصادية
 :يمي ما إلى الدراسة كتكصمت

 استيا كنظميا كأىدافيا تعدد تبعية مؤسسات التعميـ كالتدريب لجيات مختمفة لكؿ منيا سي
 مكجية أساسان لمعرض كالكـ فقط.

  قصكر المعمكمات الحقيقة عف احتياجات سكؽ العمؿ لضعؼ أسمكب االستقصاء كلعدـ
 مصداقيتيا كضعؼ مشاركة القطاع الخاص.

  لتطكير مؤسسات التعميـ كالتدريب الفي  -الحككمي كالخاص–تكاضع التمكيؿ المتاح
 األغراض أك ألنشطة تدريب كرفع ميارة العامميف بالشركات. كالميني الحككمية لكافة

 كأكصت الدراسة بما يمي:
 .إنشاء نظاـ لممؤىبلت يدعـ مبدأ التعميـ المستمر 

 .إنشاء نظاـ تعميـ كتدريب ميني مكجية لمطمب بسكؽ العمؿ 

 .إنشاء إطار قانكني كمؤسسي ألنظمة التعميـ كالتدريب الفني كالميني 

 العمؿ تيدؼ إلى تدعيـ حركة العمالة. كضع سياسة لسكؽ 
 

 سياسة ظل في مصر في الميني لمتدريب التخطيط" بعنوان( 2009 ،غنيم) دراسة 1.3.6
 "  االقتصادي اإلصالح

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكضع الحالي لنظاـ التدريب في مصر, كالتعرؼ إلى أىـ 
ككضع تصكر مقترح لتخطيط التدريب الميني فػي ، التدريب الميني االتجاىات العالمية في تخطيط

مصػر فػي ظؿ سياسػة اإلصبلح االقتصادم كفي ضكء االتجاىات العالمية المعاصرة لتخطيط 
 .التدرب الميني
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كاستخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي كمدخؿ النظـ الذم يقكـ عمػى النظرية العامة 
كالكصكؿ إلػى  القػكانيف التي تحكـ  سمككيا باإلضافة  ،بيدؼ التعرؼ إلى الظاىرة  مكضع الدراسة

 إلى التعرؼ إلى المشكبلت التي تكاجو التعميـ الميني.
 ما يمي: تكصمت الدراسة إلىقد  ك

 فيي التي تزكد  ،أنو لـ يعد ىناؾ مف شؾ في األىمية البالغة لنظـ التعميـ كالتدريب الميني
 .ميتيا كتطكيرىااالقتصاديات الحديثة بالكقكد البلـز لتن

 أنو كمما زاد االستثمار في المكارد البشرية كمما ارتفع مستكل اإلنتاجية. 
 .ضركرة مراجعة كتكيؼ برام  التدريب الميني في ظؿ العكلمة كالخصخصة بصفة مستمرة 

 
 سوق متطمبات تحقيق في ودوره الفني التعميم" بعنوان( 2000 الصمد، عبد) دراسة 1.3.7

 ."العربية مصر يةجميور  في العمل

 الفمسفي  إلى البعد مف بدءان  كفاءتو لرفع الفني التعميـ لتقدير تصكر كضع إلى الدراسة ىدفت

 متطمبات سكؽ مع ليتكاءـ الفني التعميـ عميو يككف أف ينبغي ما إلى كصكالن  كالمبررات المضمكف

 .الميداني المني  الباحث العمؿ. كاستخدـ

 :أىميا المشكبلت مف العديد مف يعاني الفني التعميـ أف راسةالد إليو تكصمت ما أىـ كمف
 العمؿ سكؽ متطمبات مع االتساؽ عدـ. 

 يشغميا مف تجد ال التي المستحدثة الميف مف عدد كجكد. 
 مطمكب  ىك ما تحديد في التعميـ مخططك عمييا يعكؿ مستقبمية أك حالية خطة كجكد عدـ

 .العمؿ سكؽ في كتخصصات ميف مف

 القكل العاممة مف المستقبمية االحتياجات ضكء في الفني التعميـ تخطيط بضركرة الدراسة أكصت كقد

قميميان  عالميان  االقتصادية التغيرات ظؿ كفي  .كمحميان  كا 
 

 ".العربي الوطن في تطويره وسبل الفني التعميم" بعنوان( 1993 الرياشي،) دراسة 1.3.8

يـ الفني كدكره في التنمية. كالتعرؼ إلي دافع ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أىداؼ التعم
التعميـ الفني في الكطف العربي. كالتعرؼ إلي األفكار المقترحة لتطكير التعميـ الفني في الكطف 

 العربي.
 كتكصمت الدراسة إلى أف:
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  أىداؼ التعميـ الفني في الكطف العربي تتنكع حسب أىداؼ المؤسسات أك الكزارة التي
 عداد كالتدريب.تتكلي عممية اإل

  أىـ المشكبلت التي يعاني منيا ىذا التعميـ في الكطف العربي كالعزكؼ عنو كعدـ اإلقباؿ
 عميو.

  التعميـ الفني بمناىجو كأساليبو التدريسية يكاد يككف منفصبلن أك منعزالن عف مشكبلت
 المجتمع في الكطف العربي.

 بما يمي:كأكصت الدراسة 
  الثانكية الشاممة حيث يتـ الدم  بيف التعميـ العاـ كالتعميـ صدارة التكسع في المدارس

 الميني كبذلؾ تتبلشي الحدكد بينيما.

 .ضركرة الربط بيف الجكانب النظرية كالعممية كالربط بينيما عند اختيار المككنات النيائية 

 
 افظةبمح الصناعي الفني التعميم في الفني التدريب" بعنوان( 1990 الجندي،) دراسة 1.3.9

 ."تقويمية دراسة-القاىرة

 في إزالة تسيـ التي كالمقترحات التدريب تعيؽ التي المعيقات إلى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 .المعيقات ىذه
 تـ مدارس صناعية ست مف الدراسة عينة كتككنت . الكصفي المني  الباحث استخدـ

 نظاـ المتقدمة كالمدارس الفنية نكات،الس ثبلث نظاـ الصناعية الثانكية المدارس مجمؿ مف اختيارىا

 الست المدارس مف مدرسي مدرسان  ( 44 ) اختيار كتـ القاىرة، بمحافظة المكجكدة السنكات خمس

 .المختارة

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 رغباتيـ عمى يعتمد كال اإلعدادية الشيادة في درجاتيـ عمى يعتمد الطمبة قبكؿ. 

 رغبة دكف التعميـ مف نكعال بيذا الطبلب يمتحؽ. 

 مما يدؿ ميكليـ، أك استعدادىـ حسب الختيارىـ عممية خطة تكجد ال العممي التدريب مدرسك 

 .العمؿ ىذا لترؾ بعضيـ ميؿ عمى
 الترابط بيف مف قمؿ كذلؾ الفنية، النظرية المادة عف تمامان  منفصمكف العممي التدريب مدرسك 

 .كالعممية النظرية المادة

 الخارجية يقـك التدريب كأماكف الكافية بالدرجة مجيزة غير بالمدارس العممي تدريبال أماكف 

 .المستكل ضعاؼ مدربكف بو
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 كبالتالي  العممي التطبيؽ عمى المشاىدة كأسمكب الشفيي العرض ك الشفيي الشرح يطغى
 .العمؿ عمى قدرتو في لمثقة فاقدان  الطالب يتخرج

 بما يمي: الدراسة أكصت كقد

 كقتان  المدرسة في قضائو بعد كذلؾ إلييا كيميؿ فييا يرغب التي الحرفة الطالب اريخت أف
 .الحرؼ كؿ بمعرفة لو يسمة

 بالمدارس التدريب إمكانية تفكؽ ألعداد التعميـ ىذا بدخكؿ السماح عدـ. 

 زالة الثقافية المكاد تركيز يتـ  في المكاد الطالب يدرسو ما كبيف مكضكعاتيا بيف التكرار كا 

 .نظريةال

 

 
 الدراسات األجنبية: 1.4

التعميم والتدريب الميني "(. بعنوان Masdonati 2010دراسة )ماسدوناتي وآخرون،  1.4.1
 "لوزان سويسرا-التيرب واالنتقال إلى العمل

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى صعكبات االنتقاؿ مف التعميـ إلى التدريب الميني 
  .المينيكأسباب التيرب مف التدريب 

استخدـ الباحثكف في دراستيـ المني  الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة المقاببلت 
"Semi-Structured interviews"   طالب تيربكا مف التدريب  46لعينة الدراسة البال  عددىا

 الميني في السنة األكلى، حيث أشرؼ عمى المقاببلت مستشاريف مختصيف في التدريب الميني.
 أىـ ما تكصمت إليو الدراسة: كمف
 .صعكبات في التأقمـ نتيجة االنتقاؿ مف التعميـ إلى التدريب الميني 

 .مشاكؿ في التعمـ أك بيئة العمؿ 

 كقد أكصت الدارسة بالتالي:
 .نشر الكعي بيف الطمبة عف طبيعة التدريب الميني مف خبلؿ الحصص المدرسية 

  التأكد مف استقرار حالة الطمبة نفسيان كتييئتيـ نقؿ الطمبة إلى التدريب الميني في حالة
 باالنخراط في مرحمة انتقالية.
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تحديات دمج التعميم الحر مع نظام التدريب "(. بعنوان Nkirna 2009دراسة )نكيرنا،  1.4.2
 "تنزانيا-الميني
إلى التركيز عمى التحديات التي تكاجو دم  التعميـ الحر مع برام   ىدفت ىذه الدراسة 

 لتدريب الميني في تنزانيا.ا
استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة مقاببلت عادية كمقاببلت  

جماعية لعينة الدراسة كالتي قسميا الباحث لممجمكعات التالية )مدارء مراكز، مدربيف، طبلب مف 
 مراكز مختمفة(.

 كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة النتائ  التالية:
 .فترة التدريب في البرام  الحرة محدكدة كال تكفي لتعمـ الميارات الضركرية 

 .المتدربكف في البرام  الحرة متفاكتكف في القدرات الفردية بشكؿ كبير 

 كقد أكصت الدراسة بما يمى:
 .زيادة التنسيؽ بيف التدريب الميني الحككمي كالمؤسسات األخرل 

 ي كمعايير االلتحاؽ ببرام  التدريب المختمفة.االىتماـ بتطكير بيئة التدريب المين 
 

تقييم التأثيرات عمى اختيار الطالب "(. بعنوان Kagaari 2007دراسة )كاجاري،  1.4.3
 "لتخصصاتيم المينية والعممية

إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تؤثر عمى اختيار الطبلب لتخصصاتيـ  ىدفت ىذه الدراسة 
 لتخصصات المينية في جامعة كيامبكغك في أكغندا.المينية كالعممية في كمية ا

استخدـ الباحث المني  الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة االستبانة, ككزعت عمى عينة  
مف  50طالب مف الخريجيف،  90طالب في السنة األخيرة مف الدراسة،  46الدراسة المككنة مف 

 مشرفي تدريب الطبلب.
 راسة النتائ  التالية:كمف أىـ ما تكصمت إليو الد

  السياسات كاألنظمة المعمكؿ بيا مف قبؿ الدكلة تفيد اختيار الطبلب لتخصصاتيـ التي
 يرغبكا االلتحاؽ بيا.

  يتأثر اختيار الطبلب باألشخاص المقربيف مثؿ األىؿ كاألصحاب، كقد يختار الطالب
 لتدريب.تخصصان تقميدان لشخصية معينة مثؿ األب أك لكجكد مكاف عمؿ بعد ا

 .بعض المكاضيع التي تـ دراستيا في المنياج تؤثر في اختيار الطبلب لتخصصاتيـ 
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 كقد أكصت الدراسة بما يمى:
 .تعديؿ أنظمة القبكؿ في كمية التخصصات المينية 

 .تكجيو الطبلب مينيان كتزكيدىـ بالمعمكمات الكافية قبؿ االلتحاؽ بالتخصصات 

 ي السنكات التي تسبؽ االلتحاؽ بالكميات.تدعيـ المناى  بالثقافة المينية ف 

 
 Anton, Nivorozhkin and Eugeneدراسة )أنتون ويوجين نفوروزكين،    1.4.4

مدى مساىمة برامج التدريب الميني المدعومة من الحكومة في إيجاد فرص "(. بعنوان 2003
 "عمل لمعاطمين

التي تدعميا الحككمة عمى  إلى معرفة تأثير برام  التدريب الميني ىدفت ىذه الدراسة 
 إيجاد فرص عمؿ لمممتحقيف بيذ البرام .

استخدـ الباحثاف المني  الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة المقابمة الشخصية لممسجميف  
في مكتب التكظيؼ الحككمي في إحدل المدف الصناعية الركسية الذيف التحقكا سابقان ببرام  

 .1547ف عددىـ التدريب الميني الحككمي ككا
 كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة النتائ  التالية:

  ىناؾ تأثير إيجابي كاضة في إيجاد فرص عمؿ لمذيف التحقكا ببرام  التدريب الميني
 مقارنة بالطبقات العاممة األخرل.

 .الفئة التي التحقت ببرام  التدريب الميني تجد فرصة عمؿ في مدة أقصاىا عاـ 

 ة بما يمى:كقد أكصت الدراس
 .ربط برام  التدريب الميني بمتطمبات سكؽ العمؿ 

 .زيادة االىتماـ بيشر ثقافة التدريب كالتكجيو الميني لفئات المجتمع المختمفة 

 
 "اليونان في الميني والتدريب التعميم"(. بعنوان 2003وروزيز،  دراسة )فريتاكون 1.4.5

 بينت حيث اليكناف، في الميني عميـالت التحميمية إلى تكضية كضع ىدفت ىذه الدراسة

لرفع  المستمرة الدكلة جيكد مف بالرغـ الشباب إليو يمجأ ما آخر الميني التعميـ كالتدريب الدراسة أف
مف نتائ   فبالرغـ لمشباب، المتاحة األخرل الخيارات مف غيره يساكم كخيار الميني التعميـ كالتدريب

 إيجاد عمؿ أكثر في أقؿ صعكبات يكاجيكف الميني كالتدريب التعميـ خريجي أف بينت التي األبحاث

 الميني التعميـ كالتدريب شيد األخير، العقد ففي، العاـ األكاديمي التعميـ خريجي ىـ ممف غيرىـ مف
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 المينية المعرفة معتمدة عمى متطكرة كفاءة مقدمان  التدريب خصكصيات في بمركنة كتمتع تطكران 

كساب  .معتمدة كطنية كطرؽ كسائؿ خبلؿ مف الميارات كا 
 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 كالتقني الميني لمتعميـ خصيصان  مدارس أعدت. 

 الصناعية التممذة برام  خبلؿ مف العمؿ مكاقع في التدريب. 

 المؤسسات ىذه قبؿ مف كاممة مالية تغطية الميني بالتعميـ األكلى بالسنة لمممتحقيف يتاح. 

 المدارس ىذه لخريجي العمؿ عركض الخاص كالقطاع كلةالد مؤسسات بعض تقدـ. 

 التعميـ  عمى اإلجمالي الدخؿ مف % 3.8 أنفقت 2000 عاـ في اليكناف أف الدراسة بينت
 .الميني التعميـ عمى % 5.2 مف كأقؿ

 .الميني التعميـ لتطكير مناسبة ميزانية بتخصيص الدراسة أكصت كقد
 

 " وتطويره الصين في الميني التعميم تشكيل إعادة"( بعنوان 2001دراسة )ليو،   1.4.6

عادة تطكير كيفية إلى الدراسة ىدفت العشريف  مدل عمى الصيف في الميني التعميـ تشكيؿ كا 
 األعمى كالتي المستكل إلى األدنى المستكل مف تبدأ مستكيات عدة في ىيكمو كيتدرج الماضية سنة

 ثبلث مراحؿ، خبلؿ تـ التطكر ىذا المنتظـ، الثانكم ـبالتعمي كترتبط الصناعية بالقطاعات ترتبط

 البدء بالتطكير الفعمي تـ بينما ـ 1980 عاـ منذ األعمى الميني الثانكم التعميـ إصبلح تـ حيث

 االىتماـ بتسييؿ بدأ 1998 عاـ كفي .ـ 1994 عاـ منذ الميني التعميـ نظاـ في العالي لمتعميـ

 ينتقؿ في الصيف اليـك الميني التعميـ كنظاـ .العالي كالتعميـ لمينيا التعميـ بيف كاالتصاؿ التكاصؿ

 :ىي مراحؿ ثبلث في الميني التدريب كمراكز المينية المدارس بيف

 تطكران  أقؿ كالصناعات االقتصاد حيث الريفية المناطؽ في األدنى الثانكم التعميـ مدارس .1

 .1999عاـ  طالب ( 900,800 ) بيا التحؽ كالتي
 متخصصة مدرسة ( 3,962 ) مف كتتككف األعمى الثانكم الميني التعميـ مدارس .2

 متخصصة مدرسة 5165 ك الميرة لمعماؿمدرسة  ( 4,098 ) ك عميا ثانكية ( 8,317ك)

 .1999البالغيف عاـ  لمكبار
 العمؿ ( سنكات تيدؼ إلى تدريب المكىكبيف نحك3-2ف )بي كالتقني الميني العالي التعميـ .3

 .رفيكالح العممي

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف



 71 

 الميني التعميـ نظاـ مع التعاكف في الخاص القطاع رغبة عدـ. 

 العمؿ سكؽ احتياجات تمبي ال الميني التعميـ مخرجات. 

 التشكيؿ محكمة غير الميني التعميـ نظاـ ىيكمية. 

 .الصيف في يالمين التعميـ تطكير شأنيا مف أخرل دراسات إجراء بضركرة الدراسة كأكصت
 

 "وتحسينو ألمانيا في والميني الفني التعميم تطوير"( بعنوان: 1998دراسة )سيكمدت،  1.4.7

 استخدـ الميني بألمانيا. كالتدريب التعميـ في المزدكج التعميمي النظاـ أىمية إلى معرفة الدراسة ىدفت

 . التحميمي الكصفي المني  الباحث

 :الدراسة إليو تكصمت ما أىـ كمف

 التكنكلكجية التحديات لمكاجية مقترحات تككف أف يمكف التي المختمفة المقاييس بعض كجكد 

 .الميني كالتدريب التعميـ التي تقابؿ

  في الشركات،  تدريبيةال الكرشك األكلي،  كالتدريب المستمر التدريبك المنياج،  تطكيرضركرة
 .كالمدرسيف لممدربيف األساسية الدراسية الحمقاتك 

 ؾ نقص في المجاالت الفنية المقدمة لمبنات.أف ىنا 

 :بما يمي الدراسة أكصت كقد

 المزدكج التعميمي المنياج متطمبات لتحديد شاممة مسحية دراسة عمؿ. 

 المجتمع كحاجة البنات تناسب تخصصات تطكير. 

 
 

 التعميق والمقارنة: 1.5
قني، لكحظ قمة مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة في مجاؿ التدريب الميني كالت

الدراسات في ىذا المجاؿ بالذات، كلكف مف خبلؿ الدراسات القميمة التي كجدت تيف إجماع أغمبيا 
عمى أىمية التدريب الميني كالتقني، بالرغـ مف أف كؿ مجمكعة مف الدراسات تناكلت التدريب 

 التقني كالميني مف منظكر أك زاكية مختمفة:
 ى كاقع التدريب التقني كالميني مثؿ دراسة )الشافعي، فالبعض كاف ييدؼ إلى التعرؼ عم

" كدراسة "شخيبر، 1991" كدراسة "المعيارم، 1990(، دراسة "المسكدم كالقيؽ، 2004
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 التعميـ حكؿ لؤلبحاث الكطني " كدراسة "المركز2003كركزيز،  " كدراسة "فريتاككف1998

راح أساليب لمتطكير أم تقييـ . اآلخر كاف ييدؼ إلى تحديد المشاكؿ كاقت1998" الميني،
" كدراسة "العصار، 2008"، دراسة "العاجز، 2011عممية التدريب مثؿ دراسة "حمس، 

" كدراسة 1996" كدراسة "عمي، 2001" كدراسة "غنيـ، 1998" كدراسة "شخيبر، 1999
 ".Liu ،2001(، كدراسة "2003كركزيز،  "، كدراسة )فريتاككف1990"الجندم، 

  تناكلت أىمية التدريب التقني كالميني مف منظكر التنمية اإلقتصادية كمجمكعة أخرل
" 2009" كدراسة "الزير، 2010خميفة كعبد العزيز، كعبلقتو مع سكؽ العمؿ مثؿ دراسة "

" كدراسة 2005"سكيمـ، كدراسة " 2005كدراسة "أبك عصبة، " 2009الزرك، "ك دراسة 
" كدراسة "عبد 2008كدراسة "شيحي،  "1993" كدراسة "عبد الشافي، 2009"العصار، 
( 2010" كدراسة )ماسدكناتي كآخركف، 1998" كدراسة "العجمكني، 2000الصمد، 

 (.2001(، دراسة )ليك، 2003كدراسة )أنتكف كيكجيف نفكركزكيف،   
  ،مف المبلحظ أف بعض الدراسات ركزت عمى مراكز التدريب الميني مثؿ دراسة "حمس

" 2009" كدراسة "الزرك، 2009" كدراسة "الزير، 2010زيز، "، "خميفة كعبد الع2011
" كدراسة 1999كدراسة "العصار، " 2005كدراسة "أبك عصبة، " 2005كدراسة "سكيمـ، 
". بينما البعض 1998" كدراسة "سيكمدت، 2001" كدراسة "غنيـ، 1993"عبد الشافي، 

" كدراسة 2008ة "العاجز، اآلخر كاف التركيز عمى المدراس الثانكية المينية مثؿ دراس
" كدراسة 2000" كدراسة "عبد الصمد، 1991" كدراسة "المعيارم، 1998"شخيبر، 

" كدراسة 2003كركزيز،  "  كدراسة "فريتاككف1996" كدراسة "عمي، 1998"العجمكني، 
" . كالبعض ركز عمى 1991" كدراسة "بريتشادر، 1996" كدراسة "يكنسكك، 2001"ليك، 

" كدراسة "جياز اإلحصاء المركزم 2011لي مثؿ دراسة "بحر كأبك سكيرح، التعميـ العا
 ".2010" كدراسة "الظريؼ، 2006الفمسطيني، 

  أشارت بعض الدراسات السابقة إلى عدـ قدرة خريجي المدارس المينية في إيفاء احتياجات
لزرك، خطط التنمية في ببلدىـ كمان ككيفان كمتطمبات سكؽ العمؿ كما بينتو دراسة "ا

" كدراسة "العجمكني، 1993كدراسة "عبد الشافي، " 2005كدراسة "أبك عصبة، " 2009
 ".2003" كدراسة "ليك، 2001" كدراسة "غنيـ، 2000" كدراسة "عبد الصمد، 1998

  اتفقت بعض الدراسات السابقة عمى العكامؿ المؤثرة في كفاءة خريجي التعميـ كالتدريب
ع حاجة سكؽ العمؿ كمان ككيفان كعدـ مبلئمة المناى  مع الميني كحالت دكف تناسبيا م

التغيرات التكنكلكجية، كنقص اإلمكانات كالتجييزات، كعدـ كفاية المعمميف كضعؼ مستكل 
دراسة "معيارم، ك  " 2005كدراسة "أبك عصبة،  "،2011تدريبيـ كبينتو دراسة "حمس، 

 ." 1990 " كدراسة "الجندم،1990" كدراسة "مسكدم كالقيؽ، 1991



 73 

  كباستعراض مني  الدراسة لجميع الدراسات السابقة، نجد أنيا استخدمت المني  الكصفي
التحميمي. أما مف حيث أدكات الدراسة يبلحظ أف معظميا استخدمت إما االستبانة فقط 

 "،2011دراسة "بحر كأبك سكيرح،  "،2011كأداة لجمع البيانات مثؿ دراسة "حمس، 
 (Kagaari 2007دراسة )كاجارم، ك  "2008كدراسة "العاجز،  "2009دراسة "الزير، 

أك المقابمة باإلضافة إلى االستبانة مثؿ دراسة  (2003دراسة )أنتكف كيكجيف نفكركزكيف، ك 
" تـ استخداـ المشاىدة 1990"، بينما في دراسة "المسكدم كالقيؽ، 1999"العصار، 

مف حيث العينة فالبعض اشتخدـ العينة العينية باإلضافة إلى االستبانة كالمقابمة. أما 
" أك مسة شامؿ مثؿ دراسة "جياز اإلحصاء 1993العشكائية مثؿ دراسة "عبد الشافي، 

، Center for Vocational Education" كدراسة "2006المركزم الفمسطيني، 
 (Masdonati 2010دراسة )ماسدكناتي كآخركف،  أك المقابمة فقط مثؿ ".1998

 .(Nkirna 2009نا، دراسة )نكير ك 
  أكصت بعض الدراسات إلى ضركرة كضع سياسة كاضحة لمتدريب كتحديث كسائمو

"، 2011كتطكير المعدات كاستخداـ تكنمكجيا متقدمة في التدريب كما بينتو دراسة "حمس، 
" كدراسة 1998" كدراسة "العجمكني، 1999" كدراسة "العصار، 2001دراسة "غنيـ، 

 " .1990"الجندم، 
 ت معظـ الدراسات السابقة بضركرة التدريب في مكاقع العمؿ مف خبلؿ برام  التممذة أكص

الصناعية، كضركرة التعاكف مع القطاع الخاص كتكفير فرص كعركض عمؿ لخريجي ىذا 
" كدراسة 2009" كدراسة "الزير، 2009القطاع التعميمي كما بينتو دراسة "الزرك، 

" كدراسة 2001" كدراسة "ليك، 2003كركزيز،  " كدراسة "فريتاككف1998"العجمكني، 
 ".1998" كدراسة "سيكمدت، 1991"بريتشادر، 

  كمف الكاضة أف نقطة انطبلؽ كؿ باحث كانت اىتماماتو بجزئية معينة مف التدريب التقني
كالميني كمنيا تبمكرت دراستو حسب اختبلؼ التجارب تبعان لممنطقة، فبالرغـ مف قمة 

مجاؿ كاختبلؼ التجارب حسب المنطقة سكاء كانت ببلد العالـ العربي الدراسات في ىذا ال
أك أكركبا أك حتى شرؽ آسيا مف الكاضة أف ىناؾ تباينان في تطكر ىذا المجاؿ تبعان لعكامؿ 
كثيرة، إال أف ىذه الدراسات زكدت الباحث بمعمكمات كأفكار ساعدت في كضكح صكرة 

 يد أدكات الدراسة المساعدة لجمع المعمكمات.مشكمة الدراسة الحالية كأسئمتيا، كتحد
 استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في:

 .معرفة العكامؿ التي تؤثر في اتجاىات الطمبة نحك التعميـ كالتدريب الميني 
 .التعرؼ عمى الكفايات الضركرية لمعممي كمدربي التعميـ كالتدريب الميني 
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 لمتعميـ كالتدريب الميني. اإلطبلع عمى الدكر االقتصادم 
 .اإلطبلع عمى تجارب عربية كأجنبية في التعميـ كالتدريب الميني 
 .جمع اإلطار النظرم كبناء أداة الدراسة 
 .اختبار مني  الدراسة، كاألساليب اإلحصائية المناسبة 
 .تفسير النتائ  كتقديـ التكصيات كاالقتراحات 

في أف مجتمع الدراسة مركز فقط عمى مراكز التدريب  كتميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة
الميني التابعة لكزارة العمـ في قطاع غزة، كلـ يتـ دراسة ىذه المراكز مف قبؿ مف حيث التركيز 
عمى المحاكر الرئيسة ألم عممية تدريبية في ظؿ الني  النظمي لمتدريب المينييف كلكف اليدؼ 

م كأغمب الدراسات كىك معرفة كاقع التدريب الميني بكؿ العاـ مف كراء ىذه الدراسة ىك تطكير 
حيثياتو مف أعداد متدربيف، كتخصصات مطركحة، كبرام  تدريبية،  ككفاءة الخريجيف، كمناى  
تدريبية، كتدريب ميداني، كعبلقتو بسكؽ العمؿ الفمسطيني كالتكصؿ إلى تكصيات مف شأنيا أف 

 تابعة لكزارة العمؿ بقطاع غزة.تساىـ في تطكير مراكز التدريب الميني ال
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 الرابع الفصل
 للبحح العنلي اإلطار
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 األول المبحث
 تواإلجراءا المنيجية

 

 :مقدمة 1.1
 أداة ككػذلؾ كعينتػو، الدراسػة مجتمػع كألفػراد الدراسػة، لمػني  كصػفان  مبحػثال ىػذا يتنػاكؿ

 تقنػيف فػي الباحػث ابيػ قػاـ التػي لئلجػراءات كصفان  يتضمف كما إعدادىا، كطرؽ المستخدمة الدراسة
 .الدراسة يؿتحم في عمييا اعتمد التي اإلحصائية المعالجات كأخيران  كتطبيقيا، الدراسة أدكات

 

 : الدراسة منيجية 1.2
 التػدريب لمخرجػات نظريػة دراسػة خػبلؿ مػف كذلػؾ التحميمػي الكصػفي المػني  الباحػث اعتمػد

 بيانػػات الدراسػػة تتضػػمف ككػػذلؾ المحمػػي، العمػػؿ سػػكؽ احتياجػػات تمبيػػة فػػي المػػؤثرة كالعكامػػؿ المينػػي
 تحميػػؿ ثػػـ كمػػف الدراسػػة كضػػكعبم خاصػػة اسػػتبانة تكزيػػع تػػـ حيػػث الدراسػػة فػػي المسػػتيدفة الفئػػة مػػف

 البحػث فػي طريقػة بأنػو يعػرؼ التحميمػي الكصػفي كالمػني  الدراسة، ليذه النتائ  كاستخبلص البيانات
 مجرياتيػا في تدخؿ دكف ىي كما كالقياس لمدراسة متاحة مكجكدة كممارسات كظكاىر أحداث تتناكؿ

 خػبلؿ مػف البلزمػة البيانػات عمػى ؿالحصػك  كتػـ كيحمميا، فيصفيا معيا يتفاعؿ أف الباحث كيستطيع
 البرنػػام  باسػػتخداـ النتػػائ  كتحميػػؿ البيانػػات تفريػػ  كتػػـ الغػػرض، ليػػذا إعػػدادىا تػػـ التػػي االسػػتبيانات
 .SPSS  اإلحصائي

 

 :الدراسة مجتمع 1.3

الدراسة مف الطمبة )طبلب كطالبات( الخريجيف مف مراكز التدريب الميني  مجتمعيتككف 
كىـ مف عدة مستكيات دراسية كتتفاكت  2010كحتى العاـ  2008مف العاـ ؿ التابعة لكزارة العم

أعمارىـ كمناطؽ سكنيـ كبيئة الدراسة، كتتفاكت مياراتيـ كمستكيات تحصيميـ العممي كمستكل 
( طالب كطالبة، كذلؾ حسب اإلحصائيات 1397التفكير لدييـ، كيبم  عدد أفراد مجتمع الدراسة )

، كما ىك مكضة في جدكؿ رقـ لعامة لمتدريب الميني بكزارة العمؿ بغزةالمتكفرة في اإلدارة ا
(4.1.) 
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 (4.1جدول رقم )
 مجتمع الدراسة

 عدد الطالب الخريجين حسب سنة التخرج

 المجموع 2010 2009 2008 الخريجون

 694 234 244 216 مركز اإلماـ الشافعي

 245 92 77 76 مركز دير البمة

 233 74 79 70 مركز خانيكنس

 235 51 84 100 مركز رفة

 1397 451 484 462 المجموع

 (2010)اإلدارة العامة لمتدريب الميني _ كزارة العمؿ،  المصدر:
 

 :الدراسة عينة 4.3
 تم حساب حجم العٌنة من المعادالت التالٌة:

 
 
 
 
 

 عدلحجم العٌنة الم حجم العٌنة Nحجم المجتمع  الخطأ الهامشً αمستوى الداللة 

0.05 0.05 9397 384 308 

 ."The Practice of Business Statistics" ,(Moore, D.; others, 2003 ) انًصذر:        

( طالب كطالبة، كمكزعة عمى 308مككنة مف ) طبقية اختيار عينة عشكائية تـلذا فإنو 
( طالب كطالبة 148) تكزيع االستبانة عمى تـخريجي مراكز التدريب الميني في قطاع غزة، حيث 
( طالب كطالبة مف خريجي مركز تدريب 52مف خريجي مركز تدريب ميني الشافعي بغرة، ك)

( طالب 50( طالب كطالبة مف خريجي مركز تدريب ميني خانيكنس، ك)50ميني دير البمة، ك)
 كطالبة مف خريجي مركز تدريب ميني رفة.
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 :البيانات جمع طرق 5.1      

 :البيانات مف نكعيف عمى االعتماد تـ
 :األولية البيانات. 3

 إلػى الباحػث لجػأ البيانػات ليػذه كلمكصػكؿ الدداسلة عٌنلة بمفلددات الخاصلة البٌانلات فلً وتتمثل 
 حصػر تػـك  ،الغلد  لهلاا خصٌصلا   صلممت اناتاسػتب تكزيػع طريػؽ عػف كذلػؾ الميػداني الجانػب
 SPSS برنام  باستخداـ كتحميميا تفريغيا ثـ كمف ،البحث مكضكع في البلزمة بياناتال كتجميع

 (Statistical Package for Social Science) اإلحصػائية االختبػارات كاسػتخداـ اإلحصػائي 
 . الدراسة مكضكع تدعـ كمؤشرات قيمة ذات لدالالت الكصكؿ بيدؼ المناسبة

 
 :الثانوية البيانات. 2

 الثانكية البيانات مصادر في بحثال عمى الدراسة مف النظرم لمجانب معالجتو في الباحث اعتمد
 كاألبحاث كالتقارير كالمقاالت كالدكريات كاألجنبية العربية كالمراجع الكتب مراجعة في المتمثمة
 مكضكع تناكلت التي السابقة كالدراسات كالمحكمة، المتخصصة العممية المجبلت في المنشكرة
 مكاقع في كالمطالعة كالبحث إلطبلعا إلى باإلضافة مباشرة، غير أك مباشرة بطريقة الدراسة
 والك الثانوٌة البٌانات لجمع مٌدانٌة جولة بعم  الباحث قام أخدى جهة ومن, المختمفة اإلنترنت

  .البحث لموضوع التحلٌلٌة الجوانب إلثداء ، االختصاص اوي مع الشخصٌة المقابالت طدٌق عن
 
 :الدراسة أداة 6.1
 المعمكمػات بكضػكح تتمثػؿ مميػزات مػف ليػا لمػا كذلػؾ الميدانيػة اسػةمدر ل كػأداة االسػتبانة اسػتخداـ تػـ

 لسػيكلة كذلػؾ المغمقػة النيايػات ىيئػة عمػى االسػتبانة أسػئمة تصػميـ تػـك , عمييػا الحصػكؿ كسػيكلة
 .احصائيان  تحميميا لسيكلة إضافة المبحكثيف، قبؿ مف عمييا اإلجابة كسرعة
 :ىما رئيسيين جزئين من االستبانة وتتكون
 ىػػػػي فقػػػػرات 90 مػػػػف كيتكػػػػكف الدراسػػػػة لعينػػػػة الشخصػػػػية البيانػػػػات عػػػػف عبػػػػارة كىػػػػك:  األول ءالجــــز 

 سػػنكات العمػػؿ، طبيعػػة العمػػؿ، مكػػاف التخػػرج، سػػنة ,االجتماعيػػة الحالػػة العمػػر، ،الجػػنس (:كالتػػالي
 .(العممي المؤىؿ التخصص، التخرج، مكاف الخبرة،
 المينػػػي التػػػدريب مراكػػػز مخرجػػػات اءمػػػةمك  مػػػدل لمعرفػػػة فقػػػرة( 57) عمػػػى كيشػػػتمؿ  :الثـــاني الجـــزء
 محػاكر خمسػة إلػى تقسػيمو كتػـ ,المحمػي العمػؿ سػكؽ لمتطمبػات غػزة قطػاع فػي العمػؿ لػكزارة التابعة
 (   4.2) رقـ بالجدكؿ كما
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 (4.2جدول رقم)
 محاور الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلدو ال حسلب واللك االسلتبانة لفقلدات المبحلوثٌن استجابات لقٌاس لٌكدت مقٌاس استخدام تم وقد
 ( :4.3) دقم

 (4.3)جدول
 ليكرت درجات مقياس

 موافق غير االستجابة
 بشدة موافق موافق دمحاي موافق غير بشدة

 5 4 3 2 9 الدرجة
 %900-80 %80-60 %60-40 %40-20 %20-0 النسبي الوزن

 

 .االستجابة ىذه مع يتناسب كىك %20 يساكم رجةلمد النسبي الكزف فإف الجدكؿ كحسب
 
 :البحث فً المستخدمة اإلحصائٌة األسالٌب 7.1

 األسػػاليب مػػف العديػػد اسػػتخداـ تػػـ فقػػد عيػػا،تجمي تػػـ التػػي البيانػػات كتحميػػؿ الدراسػػة أىػػداؼ لتحقيػػؽ
 Statisticalاالجتماعيػػػػة لمعمػػػػػكـ اإلحصػػػػائية الحػػػػػـز ببرنػػػػػام  السػػػػتعانةبا المناسػػػػػبة اإلحصػػػػائية

Package for Social Science ( SPSS)  اإلحصػػائية األسػػاليب مػػف مجمكعػػة يمػػي كفيمػػا 
 :البحث في المستخدمة

 األسػمكب ىػذا كيسػتخدـ : النسػبي الحسػابي كالمتكسػط بيالحسا كالمتكسط كالتكرارات المئكية النسب .1
 .الدراسة عينة كصؼ في الباحث كيفيد ما متغير فئات تكرار لمعرفة أساسي بشكؿ

 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كركنباخ ألفا اختبار .2

 عدد الفقرات المحور الرقم

 6 فأعداد الخريجيمبلئمة  9

 92 كفاءة الخريجيف 2

 96 البرام  التدريبية 3

 9 التخصصات المطركحة 4

 94 التدريب الميداني 5

 12 مجموع الفقرات
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 .لثباتا لقياس براكف سبيرماف معادلة .3

  .الفقرات صدؽ لقياس بيرسكف ارتباط معامؿ .4

 تتبلع هل  البٌانلات نلوع لمعدفلة :(Sample K-S -1 ) سلمدنوف-  مجدوفكوللو اختبلاد .5

 .ال أم الطبٌعً التوزٌع

 الفقػػرة متكسػػط بػػيف الفػػرؽ لمعرفػػة(: (One sample T test كاحػػدة عينػػة لمتكسػػط t اختبػػار .6
 ."3" الحيادم كالمتكسط

 .ستقمتيفم عينتيف متكسطي بيف لفركؽا لمعرفة :(Independent samples t test) اختباد   .7

 .لمفركؽ األحادم التبايف تحميؿل (:One Way ANOVA)اختباد .8

 اختبار شفيو: لمفركؽ المتعددة. .9

 
 :الدراسة تطبٌق إجراءات 8.1
 الدراسػة ىػذه إلجػراء بغػزة العمػؿ بػكزارة المينػي لمتػدريب العامػة اإلدارة مكافقػة عمػى الحصكؿ تـ .1

  .غزة بقطاع لمكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجك كىـ الدراسة مجتمع أفراد عمى
 العمػؿ لػكزارة التابعػة المينػي التػدريب مراكػز مخرجػات مكاءمػة مػدل اسػتبانة بإعػداد الباحػث قػاـ .2

 .المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في
 .البيانات لجمع مبلءمتيا مدل لمعرفة المشرؼ عمى االستبانة عرض تـ .3
 .المشرؼ يةرؤ  حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ .4
 كاإلرشػاد  النصػة بتقػديـ بػدكرىـ قػامكا كالػذيف المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة عرض تـ .5

 .االستبانة فقرات مف يمـز ما كحذؼ لتعديؿ
 مجتمػع مػف فػرد( 30) مػف كالمككنػة االسػتطبلعية العينػة عمػى تكزيعيػا تػـ االسػتبانة تعػديؿ بعػد .6

 . اإلستبانة كثبات صدؽ لفحص  كذلؾ الدراسة
 تعديؿ أك حذؼ لعدـ كنظران  ،االستطبلعية العينة خبلؿ مف االستبانة كثبات صدؽ مف التأكد تـ .7

 عمػى االسػتبانة كزعػت ثػـ كمػف ،الدراسػة مجتمػع مػف االستطبلعية العينة احتساب تـ ،عبارة أم
 ،اسػتبانة( 270) اسػترداد كتػـ, خػري  (278) عػددىـ كالبػال  الدراسػة مجتمػع أفػراد مف تبقى مف
 يكػػكف كبػػذلؾ ،فييػػا اإلجابػػات اسػػتيفاء لعػػدـ اسػػتبانات( 8) اسػػتبعاد تػػـ االسػػتبانات تفحػػص كبعػػد
 .الدراسة عينة مف% 97 تمثؿ كىي استبانة( 300) لمدراسة الصالحة االستبانات عدد
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 الثاني حثالمب
 الدراسة أداة وثبات صدق فحص

 
 :مقدمة 2.1
 ىمػا بطػريقتيف االسػتبانة فقػرات صػدؽ مف التأكد تـك  األداة كثبات صدؽ فحص المبحث ىذا يتناكؿ
 البنػائي كالصػدؽ الػداخمي االتسػاؽ صػدؽ فحػص يتضػمف الػذم المقيػاس كصػدؽ المحكمػيف، صػدؽ
 كمعامػؿ النصػفية التجزئػة طريقػة ىمػا أيضػان  بطػريقتيف اإلسػتبانة ثبػات مػف التأكػد تػـ كمػا سػتبانة،لئل
 .كركنباخ ألفا
 

 :االستبانة صدق 2.2
 صدؽ مف بالتأكد الباحث كقاـ لقياسو، كضعت ما االستبانة أسئمة تقيس أف االستبانة ؽبصد يقصد

 .المقياس كصدؽ, المحكميف صدؽ: ىما بطريقتيف االستبانة
 

 :(المحكمين) الدراسة أداة صدق 2.2.1
( 12) مػف تألفػت المحكمػيف مػف مجمكعػة عمػى األكليػة صػكرتيا في الدراسة أداة بعرض الباحث قاـ

 فمسػطيف كجامعػة األزىػر كجامعػة اإلسبلمية بالجامعة التجارة كميتي في التدريسية الييئة مف :عضك
 الممحػؽ كيكضػة ،العمػؿ كزارة يفػ المتخصصػيف مػف كآخريف, كاإلحصاء  كاإلدارة في متخصصيفك 

 المبلحظػػػات إلػػػى كاسػػػتنادان , الدراسػػػة أداة بتحكػػػيـ مشػػػككريف قػػػامكا الػػػذيف المحكمػػػيف أسػػػماء( 1) رقػػػـ
 يف،مػالمحك معظػـ عمييػا اتفػؽ التي التعديبلت بإجراء الباحث قاـ المحكمكف أبداىا التي تكجيياتكال

 في االستبانة خرجت كبذلؾ, منيا اآلخر البعض إضافة أك كحذؼ العبارات صياغة تعديؿ تـ حيث
 (. 2) رقـ الممحؽ في مكضة ىك كما – النيائية اصكرتي

 
 صدق المقياس: 2.2.2 

 :االستبانة لفقرات داخميال االتساق صدق .1

 الدراسػػػػة عينػػػػة عمػػػػى فقػػػػرة،( 57) عػػػػددىا البػػػػال  االسػػػػتبياف لفقػػػػرات الػػػػداخمي االتسػػػػاؽ حسػػػػاب تػػػػـ
 الكميػػة كالدرجػػة فقػػرة كػػؿ بػػيف االرتبػػاط معػػامبلت بحسػػاب كذلػػؾ ،(30)حجميػػا البػػال  االسػػتطبلعية

 :يمي كما لو التابعة لممحكر
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 الخريجين أعدادالئمة م: األول المحور لفقرات الداخمي الصدق 

 (4.4) رقم جدول
 لممحور الكمية والدرجة األول المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 00. 667. .العمؿ يكجد نقص في تخصصؾ في سكؽ 9

2 
 رةلػػكزا التابعػػة المينػػي التػػدريب مراكػػز مػػف الخػػريجيف أعػػداد تقػػؿ

 .المتاحة العمؿ رصف زيادة  مقابؿ العمؿ
.680 .00 

3 
 تخػػرج العمػػؿ لػػكزارة تابعػػة غيػػر قميمػػة مينػػي تػػدريب مراكػػز يكجػػد
 .المحدكد العمؿ سكؽ مقابؿ الخريجيف مف قميمة أعداد

.580 .00 

4 
 بعػػػد عامػػػان  الخػػػريجيف أعػػػداد مػػػف العمػػػؿ سػػػكؽ احتياجػػػات تػػػزداد
 .عاـ

.590 .00 

5 
 كػػبل مػػف العمػػؿ سػػكؽ بحاجػػات المكجػػكدة يفالخػػريج أعػػداد تفػػي

ناث ذككر) الجنسيف  (.كا 
.570 .00 

6 
 كػؿ فػي العمؿ سكؽ متطمبات عف إشباع الخريجيف أعداد تعجز
 .عاـ

.664 .00 

 

 أعدادمبلئمة : األكؿ المحكر فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف  (4.4) رقـ جدكؿ
 داللة مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت فأ يبيف كالذم ،لفقراتو الكمي كالمعدؿ الخريجيف

 األكؿ المحكر فقرات تعتبر كبذلؾ ،0.05 مف أقؿ فقرة لكؿ االحتمالية القيمة إف حيث ،(0.05)
 .لقياسو كضعت لما صادقة

 

 الخريجين كفاءة:  الثاني المحور لفقرات الداخمي الصدق 

 (4.5) رقم جدول
 لممحور الكمية والدرجة الثاني المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

9 
 منػػػؾ المطمكبػػػة كالكاجبػػػات العمػػػؿ أداء فػػػي مياراتػػػؾ أف تشػػػعر
 التػػػدريب مراكػػػز خريجػػػي مػػػف  العمػػػؿ فػػػي زمبلئػػػؾ مػػػف أعمػػػى
 .األخرل الميني

0.704 0.000 
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معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

2 
 القيػػػاـ عمػػػى المركػػػز فػػػي تمقيتيػػػا التػػػي الفنيػػػة الميػػػارات تسػػػاعد
 .تخصصؾ مجاؿ في تمارسو الذم بالعمؿ

0.722 0.000 

3 
 مسػػتكل عػػف العمػػؿ سػػكؽ أصػػحاب مػػف رضػػا ىنػػاؾ أف تشػػعر
 .العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجي

0.647 0.00 

4 
 لمزاكلػة إضػافية عممية خبرات اكتساب إلى حاجتؾ بعدـ تشعر
 .العمؿ سكؽ في المينة

0.560 0.000 

5 
 سػػػكؽ فػػػي تنخػػػرط أف تمقيتػػػو الػػػذم التػػػدريب خػػػبلؿ مػػػف يمكنػػػؾ
 .بؾ خاصة كرشة خبلؿ مف العمؿ

0.738 0.000 

6 
 فػي تساعدؾ مكممة تدريبية دكرات إلى بحاجة لست أنؾ تشعر
 .المينة مزكلة

0.581 0.000 

7 
 ؿالعمػ مػع التكيػؼ عمػى تمقيتيػا التي النظرية المفاىيـ تساعدؾ

 .تمارسو الذم
0.577 0.000 

 0.000 0.715 .تمقيتيا التي كالمعارؼ الميارات مستكل عف راضٍ  أنؾ تشعر 8

 0.000 0.745 .إليؾ المككمة المياـ مف كثير في العمؿ صاحب عميؾ يعتمد 9

 0.00 0.740 .ليـ تقدميا التي الخدمة مستكل عف الزبائف برضا تشعر 90

99 
 العمػػؿ سػػكؽ فػػي المكجػػكدة كاألدكات عػػددال كافػػة اسػػتخداـ تجيػػد
 .بعممؾ يتعمؽ فيما

0.697 0.00 

 0.00 0.543 .لممينة مزاكلتؾ أثناء المينية كالصحة السبلمة قكاعد تتبع 92

 
 الخريجيف كفاءة ثانيال المحكر فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف  (4.5) رقـ جدكؿ

 ،(0.05) داللة مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت فأ يفيب كالذم ،لفقراتو الكمي كالمعدؿ
 لما صادقة الثاني المحكر فقرات تعتبر كبذلؾ ، 0.05 مف أقؿ فقرة لكؿ االحتمالية القيمة إف حيث

 .لقياسو كضعت
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 التدرٌبٌة البرامج: الثالث المحور لفقرات الداخمي الصدق 

 (4.6) رقم جدول
 لممحور الكمية والدرجة لثالثا المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 529. .بو التحقت الذم التدريبي لمبرنام  كمحددة كاضحة خطة يكجد 9

 0.000 421. .كمحددة كاضحة بو التحقت الذم التدريبي البرنام  أىداؼ أف تشعر 2

 0.000 637. .كالعممية النظرية الميارات حيث مف متكامؿ تدريبي اجمني يكجد 3

 0.000 604. .لمميارات مناسبة أنشطة التدريبي المنياج يتضمف 4

 0.000 576. .لممتدربيف المعرفي المستكل مع التدريبي المنياج يتناسب 5

6 
 لػػػػتعمـ مناسػػػػبة كانػػػت التػػػػدريبي لمبرنػػػػام  الزمنيػػػة الفتػػػػرة أف تشػػػعر
 .الميارات جميع

.580 0.000 

7 
 الػػػذم بعممػػػؾ عبلقػػػة ليػػػا التػػػدريبي البرنػػػام  محتكيػػػات أف تشػػػعر
 .بو التحقت

.443 0.000 

8 
 فػي العممػي كالمػدرب النظػرم المػدرس بػيف تنسيؽ ىناؾ أف تشعر
 .التدريبي البرنام  تنفيذ

.560 0.000 

9 
 لعمميػةا إلدارة تؤىمػو يتػال الكافيػة العمميػة بػالخبرات المػدرب يتمتع

 .التدريبية
.479 0.000 

90 
 كاألفكػار المعمكمػات تقػديـ عمػى القدرة لديو كاف المدرب أف تشعر
 .كسمسة فعالة بطريقة

.478 0.000 

 0.000 558. .التدريب أثناء المينية كالسبلمة الصحة قكاعد المدرب يراعي 99

 0.000 548. .مينيةال كالسبلمة الكقاية كسائؿ الميني التدريب أقساـ في يتكافر 92

93 
 كالخامػػػات كاألجيػػػزة المعػػػدات المينػػػي التػػػدريب أقسػػػاـ فػػػي يتػػػكافر
 .لمتدريب البلزمة

.688 0.000 

94 
 التطػػػػػػكر التػػػػػػدريب فػػػػػػي المسػػػػػػتخدمة كالمعػػػػػػدات األجيػػػػػػزة تكاكػػػػػػب
 .العمؿ سكؽ في الحاصؿ

.663 0.000 

 0.000 560. .كافية كمساحات كتيكية بإضاءة التدريب أقساـ تتمتع 95

96 
 فػػي النظػػرم الجانػػب مػػف أكثػػر العممػػي الجانػػب عمػػى التركيػػز يػػتـ

 .التدريبية العممية
.591 0.000 
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 التدريبية البرام  :الثالث المحكر فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف  (4.6) رقـ جدكؿ
 ،(0.05) داللة ستكلم عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمي كالمعدؿ
 لما صادقة الثالث المحكر فقرات تعتبر كبذلؾ، 0.05 مف أقؿ فقرة لكؿ االحتمالية القيمة إف حيث

 .لقياسو كضعت
 

 المطروحة التخصصات :الرابع المحور لفقرات الداخمي الصدق 

 (4.7) رقم جدول
 لممحور الكمية والدرجة رابعال المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 الفقرة مسمسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 675. .الميني تخصصؾ اختيار عمى ساعدتؾ تكجييية خدمات تمقيت 9

2 
 الممتحقػػيف الطػػبلب اختيػػار فػػي كمكضػػكعية كاضػػحة معػػايير يكجػد

 .الميني التدريب بمراكز بتخصصؾ
.705 0.000 

 0.000 441. .رغبتؾ عمى بناء بالتخصص التحقت 3

 0.000 616. .الميني تخصصؾ عف راضٍ  ؾأن تشعر 4

 0.001 621. يتناسب عممؾ مع تخصصؾ. 5

6 
 خريجػي تشغيؿ عمى العمؿ أصحاب مف عالي إقباؿ ىناؾ يكجد 

 .العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مف تخصصؾ
.697 0.000 

7 
 مراكز في الحديثة التخصصات مف العمؿ سكؽ حاجات تمبية يتـ

 .العمؿ بكزارة الميني التدريب
.678 0.001 

8 
 عمػػػى الحصػػكؿ فػػي سػػيكلة تخصصػػؾ نفػػس مػػف الخريجػػكف يجػػد
 .تخصصيـ مجاؿ في عمؿ فرص

.663 0.001 

9 
 التػدريب مراكػز خريجػي عػف العمػؿ أصػحاب انطباعات أف تشعر
 .التخصصات جميع في جيدة العمؿ لكزارة التابعة الميني

.685 0.000 

 
 التخصصات :الرابع المحكر فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف  (4.7) رقـ جدكؿ

 داللة مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمي كالمعدؿ المطركحة
 بعالرا المحكر فقرات تعتبر كبذلؾ ، 0.05 مف أقؿ فقرة لكؿ االحتمالية القيمة إف حيث ،(0.05)

 .لقياسو كضعت لما صادقة
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 الميداني التدريب: الخامس المحور لفقرات الداخمي الصدق - أ

 (4.8) رقم جدول
 لممحور الكمية والدرجة خامسال المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

معامل  الفقرة مسمسل
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 491. .دراستؾ أثناء التخصص مع الميداني التدريب يتبلءـ 9

 0.000 710. .المناسب الميداني التدريب مكاف اختيار في فرصةال لؾ تاحت 2

 0.000 727. .مكضكعية معايير حسب الميداني التدريب مكاف اختيار يتـ 3

4 
 أثنػػػاء يػػػان كاف كػػػاف الميػػػداني لمتػػػدريب المخصػػػص الكقػػػت أف تشػػػعر
 .دراستؾ

.411 0.000 

5 
 ضػػػػػد تػػػػػأميف بػػػػػو الميػػػػػداني التػػػػػدريب قيػػػػػتتم الػػػػػذم المكػػػػػاف يػػػػػكفر

 .لممتدربيف المخاطر
.559 0.001 

6 
 أعماؿ في الميداني التدريب مكاف أصحاب قبؿ مف استغبللؾ يتـ

 .بتخصصؾ متعمقة غير أخرل
.542 0.000 

7 
 تزكيػػػدؾ عمػػػى الميػػػداني التػػػدريب مكػػػاف أصػػػحاب بحػػػرص تشػػػعر

 .بؾ كاالىتماـ البلزمة العممية بالخبرات
.633 0.000 

 0.000 658. .فعالة طريقة الميداني التدريب تقييـ طريقة أف تشعر 8

9 
 إلتقػػػػاف البلزمػػػػة الميػػػػارات تزكيػػػػدؾ فػػػػي الميػػػػداني التػػػػدريب سػػػػاىـ
 .العمؿ

.726 0.000 

 0.018 687. .اآلخريف مع التعامؿ فف عمى تدريبؾ في الميداني التدريب ساىـ 90

99 
 مػػػف تزاد الميػػػداني تػػػدريبال أثنػػػاء لمميػػػارات ممارسػػػتؾ أف تشػػػعر
 .بنفسؾ ثقتؾ

.592 0.001 

92 
 فتػػػرة خػػػبلؿ المينػػػي التػػػدريب مركػػػز جيػػػة مػػػف المتابعػػػة أف تشػػػعر
 .جيدة كانت الميداني التدريب

.680 0.00 

93 
 مكػاف نفػس فػي لػؾ عمؿ فرصة إتاحة في الميداني التدريب ساىـ

 .التدريب
.633 0.01 

94 
 مكػػاف خػػارج لػػؾ عمػػؿ رصػػةف إتاحػػة فػػي الميػػداني التػػدريب سػػاىـ

 التدريب
.522 0.00 
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 سكؽ متطمبات :الخامس المحكر فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت يبيف  (4.8) رقـ جدكؿ
 مستكل عند دالة المبينة االرتباط معامبلت أف يبيف كالذم لفقراتو، الكمي كالمعدؿ العمؿ
 المحكر فقرات تعتبر كبذلؾ ،0.05 مف أقؿ فقرة لكؿ االحتمالية القيمة إف حيث ،(0.05)داللة

 .لقياسو كضعت لما صادقة الخامس
 
 :االستبانة حاورلم البنائي الصدق. 2

 مػف محػكر كػؿ بػيف االرتبػاط معػامبلت بحسػاب الباحػث قػاـ لممحػاكر، البنػائي الصػدؽ مػف لمتحقػؽ
 :التالي ؿالجدك  في مكضة ىك كما االستبانة، لفقرات الكمية كالدرجة الرئيسية المحاكر

 
 (4.9) رقم جدول

 االستبانة لفقرات الكمي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل
 

 معامل االرتباط عنوان المحور المحور
القيمة 
 االحتمالية

 0.000 511. أعداد الخريجيفمبلئمة  األول

 0.000 773. كفاءة الخريجيف الثاني

 0.000 0.883 ريبيةالبرام  التد الثالث

 0.001 0.850 التخصصات المطركحة الرابع

 0.000 0.882 التدريب الميداني الخامس

 
 عند إحصائٌا   دالة اإلستبانة محاود جمٌع فً االدتباط معامالت جمٌع أن يبػيف( 4.9) رقـ جدكؿال

 .لقٌاسه وضع لما صادقه اإلستبانة محاود جمٌع تعتبد وبالك ،0.05 داللة مستوى

 
 :االستبانة ثبات 2.1

 عمػػػػى تطبيقيػػػػا تكػػػػرر لػػػػك تقريبػػػػان  كاحػػػػدة سػػػػتككف اإلجابػػػػة أف مػػػػف التأكػػػػد الدراسػػػػة أداة بثبػػػػات يقصػػػػد
 عمػى الثبػات خطػكات الباحث أجرل كقد, الظركؼ نفس ظؿ في مختمفة أكقات في ذاتيـ األشخاص

 .كركنباخ لفاأ كمعامؿ النصفية التجزئة طريقة ىما بطريقتيف نفسيا االستطبلعية العينة
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 :النصفية التجزئة طريقة 2.1.3
 لكؿ الرتبة الزكجية األسئمة كمعدؿ الرتبة الفردية األسئمة معدؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ إيجاد تـ

 سػبيرماف ارتبػاط معامػؿ باسػتخداـ االرتبػاط معػامبلت تصػحية تػـ كقد االستبانة، محاكر مف محكر
 :التالية المعادلة حسب (Spearman-Brown Coefficient) لمتصحية براكف
=    الثبات معامؿ

1

2

س

 . االرتباط معامؿ ر حيث   س

 (4.10) رقم جدول
 (النصفية التجزئة طريقة)  الثبات معامل

 المحور
 

 عنوان المحور
 

 التجزئة النصفية

معامل االرتباط  معامل االرتباط عدد الفقرات
 المصحح)الثبات(

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.638 0.469 6 أعداد الخريجينمالئمة  األول

 0.000 0.817 0.691 12 كفاءة الخريجين الثاني

 0.000 0.903 0.824 16 البرامج التدريبية الثالث

 0.000 0.873 0.775 9 التخصصات المطروحة الرابع

 0.000 0.830 0.710 14 التدريب الميداني الخامس

 0.000 0.947 0.901 57 جميع المحاور

 الباحث ئفيطم مما االستبياف لفقرات نسبيان  كبير ثبات معامؿ ىناؾ أف( 4.10) رقـ جدكؿ بيفكي
 .االستبانة الستخداـ
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 :كرونباخ ألفا طريقة 2.3.2

  .الثبات لقياس ثانية كطريقة  االستبانة ثبات لقياس كركنباخ ألفا طريقة الباحث استخدـ
 (4.11) رقم جدول 
 (كرونباخ ألفا)الثبات معامل

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور المحور
 0.564 6 أعداد الخريجيفمبلئمة  األول
 0.846 12 كفاءة الخريجيف الثاني
 0.827 16 البرام  التدريبية الثالث
 0.821 9 التخصصات المطركحة الرابع

 0.841 14 التدريب الميداني الخامس
 0.935 57 المعامل الكمي

 .االستبانة استخداـ عمى الباحث ئفيطم مما مرتفعة الثبات معامبلت أف( 4.11) رقـ جدكؿ كيبيف
 

 صػالحة كأنيػا النيائيػة، صػكرتيا فػي الدراسة إستبانة كثبات صدؽ مف تأكد قد الباحث يككف كبذلؾ
 النتػائ  لتحميػؿ كصػبلحيتيا اإلستبانة حةص عمى مطمئنان  يجعمو مما الدراسة، مجتمع عمى لمتطبيؽ
 .فرضياتيا كاختبار الدراسة أسئمة عمى كاإلجابة
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 الثالث المبحث
 البيانات تحميل

 
 :مقدمة 1.3

 التي اإلحصائية المعالجات خبلؿ مف لمنتائ  كعرضان  لمبيانات تفصيميان  تحميبلن  المبحث ىذا يتضمف
 .اإلحصائية الداللة مدل كتحديد النتائ  كمناقشة تحميؿ ثـ كمف الدراسة، عينة عمى أجريت

 
 :العينة خصائص تحميل 3.2 

 سػنة ,االجتماعيػة الحالػة العمػر، ،الجنسبػ تتعمػؽ كالتػي لممبحػكثيف، الشخصػية البيانػات تحميػؿ شػمؿ
 ضعر  يمي كفيما العممي المؤىؿ التخرج، مكاف الخبرة، سنكات العمؿ، طبيعة العمؿ، مكاف التخرج،
 .الشخصية كالسمات الخصائص كفؽ الدراسة عينة لنتائ 

 
 :الجنس حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.1

 (4.12جدول رقم )
   الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس  

 78.7 236 ذكر

 29.3 64 أنثي

  100.0 300 المجموع
 

 عينة مف% 21.3 ك ،" الذككر"  مف الدراسة عينة مف% 78.7  أف( 4.12) رقـ جدكؿ يبيف
 في المكجكدة التخصصات طبيعة إلى القميؿ الخريجات عدد الباحث كيعزك ," اإلناث" مف الدراسة
 كالخياطة التجميؿ كىما لئلناث فقط منيما إثناف: تخصص 14 يكجد حيث الميني التدريب مراكز
........(, المكتبية، األجيزة صيانة, السباكة, كيرباءال, كالتكييؼ التبريد)لمذككر التخصصات كباقي
 التابعة الميني التدريب مراكز في المكجكدة التدريبية كالبرام  التخصصات غالبية أف يعني كىذا
 النساء، دكف فقط بالرجاؿ خاصة بميف تتعمؽ معظميا أف حيث اإلناث، مع تتكافؽ ال العمؿ لكزارة

 مركزم كىما اإلناث لتدريب أقساـ بيما يكجد أربعة أصؿ مف فقط مركزيف أف أيضان  ذكره كالجدير
 بتدريب تقكـ جديدة أقساـ استحداث إلى المراكز حاجة الكاضة مف كبالتالي, يكنس كخاف الشافعي
 .الدراسة عينة في اإلناث نسبة الذككر نسبة تفكؽ أف الطبيعي مف لذلؾ, اإلناث
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 :العمر حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.2
 (4.13دول رقم )ج

 العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 المئوية النسبة التكرار العمر

 7 29  نةس 15-16

 52.3 957 نة س 16-20

 40.7 922 سنة فأكثر 20

  100.0 300 المجموع
 

 ،"سنة 16 – 15 " بيف أعمارىـ تراكحت الدراسة عينة مف% 7.0 أف( 4.13) رقـ جدكؿ يبيف
 الدراسة عينة مف% 52.3 ،"  نةس 20-16" بيف أعمارىـ تراكحت الدراسة عينة مف% 40.7ك

 الدراسة عينة في العمر فئات في تنكع كجكد المبلحظ كمف" ,  فأكثر سنة 20"  بيف أعمارىـ بمغت
 الذيف الطبلب أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك سنة 96 مف أكثر أعمارىا الدراسة عينة غالبية أف إال
 تتراكح أعمارىـ تككف أم الثانكم الثاني الصؼ أنيكا قد يككنكا الغالب في مراكزال في قبكليـ يتـ
 الثالث شيادة حممة مف بالمراكز قبكليا يتـ منيـ جدا ضيمة نسبة كأف ،"فأكثر سنة 96" بيف

 .اإلعدادم
 

 :االجتماعٌة الحالة حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.3
 (4.14جدول رقم )
 االجتماعية الحالة متغير توزيع عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية التكرار يةاالجتماع الحالة
 75.7 227 أعزب/عزباء

 22 66 متزكج/ة

 0.3 9 أرمؿ/ة

 2 6 مطمؽ/ة

  100.0 300 المجموع
 

 عينة مف% 22.0 ك ،" متزكجيف غير"  الدراسة عينة مف% 75.7 أف( 4.14) رقـ جدكؿ يبيف
 مف أقؿ العمرية فئتيـ دراسةال عينة مف% 60 أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك " , فمتزكجك "  الدراسة
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 الطبلب مف ككنيـك  الفمسطيني المجتمع في مزكاجل مناسب غير سفال ىذا كيعتبر سنة 20
 إذ الزكاج كنفقات أعباء كتحمؿ الزكاج إلى يؤىميـ دخؿ أك عمؿ أم يمتمككا ال أنيـ أم, الخريجيف

 .العمر مقتبؿ في يعتبركا أنيـ
 

 :التخرج سنة حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.4
 (4.15جدول رقم )

 التخرج سنة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 ئويةالم النسبة التكرار التخرج سنة

2008 90 30 

2009 998 39.3 

2010 92 30.7 

  100.0 300 المجموع
 

 مف% 39.3ك  ،2008 سنة في تخرجت الدراسة عينة مف% 30.0 أف( 4.15) رقـ جدكؿ يبيف
 تقارب المبلحظ كمف ،2090 سنة في تخرجت% 30.7 ،2009 سنة في تخرجت الدراسة عينة
 التعميمي المناخ أف إلى ذلؾ كيرجع ،الثبلث السنكات ىذه خبلؿ الخريجيف الطبلب عدد في النسبة
 السنكات ىذه شيدت حيث الثبلت، السنكات ىذه خبلؿ تغيير أم عميو يطرأ لـ العمؿ سكؽ كطبيعة
 في العاـ المناخ عمى تغييرات أم إحداث في يساعد لـ الذم األمر غزة قطاع عمى مطبقان  حصاران 
 .المجاالت شتى في غزة قطاع

 

   :العمل مكان حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.5
 (4.16جدول رقم )

 العمل مكان توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 لمئكيةا النسبة التكرار العمؿ مكاف

 42.3 927 التخرج حيف مف أعمؿ لـ

 9.7 5 قطاع حككمي

 30 90 قطاع خاص

 3.3 90 مؤسسة غير ربحية

 0 0 ككالة الغكث

 22.7 68 كرشة خاصة بؾ

  100.0 300 المجموع
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 مف% 9.7ك التخرج، حيف مف يعممكا لـ الدراسة عينة مف% 42.3  أف( 4.16) رقـ جدكؿ يبيف
 القطاع" في يعممكا الدراسة عينة مف% 30.0ك ،" الحككمي لقطاعا" في يعممكا الدراسة عينة

 الدراسة عينة مف% 22.7ك ",ربحية غير مؤسسات" في يعممكا الدراسة عينة مف% 3.3ك ",الخاص
 المبلحظ كمف ،"الغكث ككالة" في يعمؿ منيـ أحد أم ىناؾ كليس", بيـ خاصة كرش" في يعممكا
 إلى ذلؾ سبب الباحث كيعزك عمؿ، عف كيبحثكا العمؿ عف عاطميف الدراسة عينة غالبية أف

لى غزة قطاع منو يعاني الذم الحصار  بشكؿ قمؿ مما القطاع في كالتعمير البناء أعماؿ تكقؼ كا 
 يعمؿ العينة أفراد مف أحد يكجد ال أنو أيضان  كيبلحظ الخريجيف، ليؤالء عمؿ فرص تكفير مف كبير
 الذيف الخريجيف تعييف تؤثر الغكث ككالة أف إلى األمر ذلؾ الباحث كيعزك الغكث، ككالة لدل

 .الغكث لككالة التابعة الميني التدريب مراكز مف تخرجكا
 

 :العمل طبيعة حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.6
 (4.17جدول رقم )

 العمل طبيعة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 المئوية النسبة التكرار العمل طبيعة

 33 99 منتظـ

 26.7 80 قطعمت

 40.3 929 أبحث عف عمؿ

  100.0 300 المجموع
 

 مف% 26.7ك ،" منتظمة" عمميـ طبيعة الدراسة عينة مف% 33.0  أف( 4.17) رقـ جدكؿ يبيف
 عف يبحثكف"  عمميـ طبيعة الدراسة عينة مف% 40.3ك ،"  متقطعة" عمميـ طبيعة الدراسة عينة
 الحصار إلى يرجع كىذا عمؿ عف يبحثكف لدراسةا عينة مؤىبلت غالبية أف كيبلحظ, "عمؿ

 .غزة قطاع في الخريجيف كؿ صفكؼ في البطالة نسبة كارتفاع السيء االقتصادم كالكضع
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 :الخبرة سنوات حسب العينة أفراد توزيع 3.2.7 
 (4.18جدول رقم )

 الخبرة سنوات توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 مئويةالنسبة ال التكرار الخبرة سنوات
 33.1 99 ال يكجد

 27.7 83 أقؿ مف سنة

 19.6 59 أقؿ مف سنتيف – 1

 19.6 59 سنتاف فأكثر
  100.0 300 المجموع

 
 مػف% 27.7ك ،خبػرة سػنكات لػدييـ يكجػد ال الدراسة عينة مف% 33.1 أف( 4.18) رقـ جدكؿ يبيف
 لػػدييـ يكجػػد الدراسػػة ينػػةع مػػف% 99.6ك ،"  سػػنة مػػف أقػػؿ" خبػػرة سػػنكات لػػدييـ يكجػػد الدراسػػة عينػػة

 سػػنكات لػػدييـ يكجػػد الدراسػػة عينػػة مػػف% 99.6ك ،" سػػنتيف مػػف أقػػؿ -1 " بػػيف تتػػراكح خبػػرة سػػنكات
 سػنكات لػدييا لػيس العينػة ألفػراد األعمػى النسػبة أف المبلحػظ كمػف, "فػأكثر سػنتاف " بػيف تتػراكح خبرة
 طػػكر فػػي كىػػـ يعممػػكف ال الخػػريجيف صػػفكؼ بػػيف األعمػػى النسػػبة لكػػكف ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك, خبػػرة
 .عمؿ عف البحث

 
 :التخرج مكان حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.8

 (4.19جدول رقم )
 التخرج مكان توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 المئوية النسبة التكرار التخرج مكان
 29.3 64 مركز تدريب رفة

 25.3 76 مركز تدريب خاف يكنس

 96.6 50 مركز تدريب دير البمة

 36.6 990 غزة -ركز تدريب الشافعي م

  100.0 300 المجموع
 

% 25.3ك ،"رفة تدريب" مركز مف تخرجكا الدراسة عينة مف% 21.3  أف( 4.19) رقـ جدكؿ يبيف
 مف تخرجكا الدراسة عينة مف% 16.6ك ،"يكنس خاف تدريب" مركز مف تخرجكا الدراسة عينة مف

 "غزة - الشافعي تدريب" مركز مف تخرجكا الدراسة ةعين مف% 36.6ك, "البمة دير تدريب" مركز
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 األقساـ عدد مع يتناسب كىذا بغزة، الشافعي تدريب مركز مف تخرجكا الخريجيف غالبية أف كيبلحظ
 المختمفة األقساـ عدد في األسد حصة لديو الشافعي مركز أف حيث الشافعي مركز في المكجكدة

 محافظات كافة مف الشافعي مركز إلى الطبلب تكافد إلى يؤدم الذم األمر المراكز، بقية عف
 الخراطة) مثؿ بمحافظاتيـ المكجكدة المراكز في التخصصات ىذه مثؿ كجكد لعدـ نظرأ غزة قطاع
 يقدـ الشافعي تدريب مركز أف كما ،(كالديككر الخشب أعماؿ كالتمفزيكف، الراديك المعادف، كتسكية
 .غزة كشماؿ غزة محافظتي إلى خدمتو

 
 :العممي المؤىل حسب العٌنة أفراد توزٌع 3.2.9

 (4.21جدول رقم )
 العممي المؤىل توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 سبة المئويةالن التكرار العمل طبيعة
 7 29 ثالث إعدادم

 90 30 أكؿ ثانكم

 47.3 942 ثاني ثانكم

 27.3 82 ثانكية عامة

 6.4 99 دبمكـ جامعي

 2 6 بكالكريكس

  100.0 300 عالمجمو 
 

% 90.0ك ،" إعدادم ثالث " العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% 7.0  أف( 4.20) رقـ جدكؿ يبيف
 ثاني"  العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% 47.3ك ،"  ثانكم أكؿ " العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف

 الدراسة عينة مف %6.4ك, "عامة ثانكية"  العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% 27.3ك, " ثانكم
 كيبلحظ, "بكالكريكس"  العممي مؤىميـ الدراسة عينة مف% 2.0ك, "جامعي دبمكـ"  العممي مؤىميـ

 بعض أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك الثانكم، الثاني شيادة حممة مف الدراسة عينة مؤىبلت غالبية أف
 في ذلؾ بعد آلي رفيعت كجكد عدـ يدرؾ فإنو الثانكم الثاني الصؼ مف يتخرجكا عندما الطبلب
 الميني التدريب بمراكز فيمتحؽ العامة الثانكية في رسب قدر يككف منيـ البعض أف كما المدارس،

 ".الثانكم الثاني" شيادة مقدمان 
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 :الدراسة لبيانات الطبيعي التوزيع اختبار 3.3
 ىؿ لمعرفة ((Sample K-S -1)  سمرنكؼ -ككلمجركؼ)الطبيعي التكزيع باختبار الباحث قاـ

 معظـ فأل الفرضيات اختبار حالة في ضركرم  اختبار كىك ال أـ الطبيعي التكزيع تتبع البيانات
 . طبيعيان  البيانات تكزيع يككف أف تشترط المعممية االختبارات

 (4.21) رقم جدول
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي التوزيع اختبار

 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.825 0.628 6 مالئمة أعداد الخريجين األول

 0.679 0.719 12 كفاءة الخريجين الثاني

 0.355 0.928 16 البرامج التدريبية الثالث

 0.112 1.201 9 التخصصات المطروحة الرابع

 0.136 1.159 14 التدريب الميداني الخامس

 0.30 0.969 57 جميع الفقرات

 
 0.05 مف اكبر محكر لكؿ االحتمالية القيمة أف حيث االختبار نتائ ( 4.21) رقـ الجدكؿ كيكضة

(sig>0.05 )االختبارات استخداـ كيجب الطبيعي التكزيع تتبع البيانات أف عمى يدؿ كىذا 
 .ةالمعممي

 
 :الدراسة فقرات تحميل 4.3
 كتكػكف ، االسػتبانة فقػرات لتحميػؿ( One Sample T test)  الكاحػدة لمعينػة T اختبػار اسػتخداـ تػـ

 0.05 مف أقؿ االحتمالية القيمة كانت إذا محتكاىا عمى يكافقكف العينة أفراد أف بمعنى ايجابية الفقرة
 محتكاىا عمى يكافقكف ال العينة أفراد أف بمعنى سمبية الفقرة كتككف ،% 60 مف أكبر النسبي كالكزف

 فػػي العينػػة آراء كتكػػكف ،% 60 مػػف أقػػؿ النسػػبي كالػػكزف 0.05 مػػف أقػػؿ االحتماليػػة القيمػػة كانػػت إذا
 .0.05 مف أكبر ليا الداللة مستكل كاف إذا محايدة الفقرة
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 الخريجين أعدادمالئمة  : األول المحور فقرات تحميل 3.4.1

 (4.22) رقم جدول
  الخريجين أعدادمالئمة : األول المحور فقرات تحميل نتائج

 الفقرة مسمسل

وس
لمت
ا

بي
سا
الح

ط 
 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 0.000 14.53 42.26 1.06 2.11 .العمؿ سكؽ في تخصصؾ في نقص يكجد 3

2 
 التػػػػدريب مراكػػػػز مػػػػف الخػػػػريجيف أعػػػػداد تقػػػػؿ

زيػػػػػادة  مقابػػػػػؿ العمػػػػػؿ لػػػػػكزارة التابعػػػػػة المينػػػػػي
 فرص العمؿ المتاحة.

1.62 0.90 32.46 19.99 0.000 

1 
 تابعػػة غيػػر قميمػػة مينػػي تػػدريب مراكػػز يكجػػد
 الخػريجيف مػف قميمػة أعداد تخرج العمؿ لكزارة
 .المحدكد العمؿ سكؽ مقابؿ

2.3 0.91 46.0 13.39 0.000 

4 
 أعػػػػػداد مػػػػػف العمػػػػػؿ سػػػػػكؽ احتياجػػػػػات تػػػػػزداد

 .عاـ بعد عامان  الخريجيف
2.50 1.10 54.0 -1.85 0.000 

1 

 اتبحاجػػػػػ المكجػػػػػكدة الخػػػػػريجيف أعػػػػػداد تفػػػػػي
 ذكػػػػػػػكر) الجنسػػػػػػػيف كػػػػػػبل مػػػػػػػف العمػػػػػػػؿ سػػػػػػكؽ
ناث  (.كا 

3.38 1.03 67.6 6.43 0.000 

3 
 متطمبػػات عػف إشػػباع الخػػريجيف أعػػداد تعجػز
 .عاـ كؿ في العمؿ سكؽ

2.37 1.03 47.4 10.55 0.00 

 0.00 20.15 48.28 0.56 2.41 جميع الفقرات 

 
 أفػػراد آراء يبػػيف كالػػذم( 4.22) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  الكاحػػدة لمعينػػة t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ

 الػكزف حسػب تنازليان   مرتبة, الخريجيف أعدادمبلئمة ب المتعمؽ األكؿ المحكر فقرات في الدراسة عينة
 : يمي كما فقرة لكؿ النسبي

"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  67.6"  ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "    5" رقػػػـ  الفقػػػرة .1
 مف العمؿ سكؽ بحاجات تفي المكجكدة الخريجيف أعداد" أف عمى يدؿ مام 0.05 مف أقؿ يكى
ناث ذككر) الجنسيف كبل  " .(كا 
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"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  54.0"  ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "    4" رقػػػـ  الفقػػػرة .2
 بعػػد عامػػان  تقػػؿ الخػػريجيف مػػف العمػػؿ سػػكؽ احتياجػػات" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 " .ـعا

"  0.000"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  47.40"  ليػػا النسػػبي الػػكزف بمػػ "    6" رقػػـ  الفقػػرة .3
 كػؿ فػي العمػؿ سػكؽ متطمبػات الخػريجيف أعػداد تشػبع " وأنػ عمػى يػدؿ ممػا 0.05 مف أقؿ كىي
 " . عاـ

"  0.000"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  46.00"  ليػػا النسػػبي الػػكزف بمػػ "   3" رقػػـ  الفقػػرة .4
 العمؿ لكزارة تابعة غير كثيرة ميني تدريب مراكز يكجد " وأن عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 " . المحدكد العمؿ سكؽ مقابؿ الخريجيف مف كبيرة أعداد تخرج

 كىػي"  0.000" تساكم االحتمالية كالقيمة%" 42.62"  ليا النسبي الكزف بم "   1" رقـ  الفقرة .5
 ".العمؿ بسكؽ التخصصات مف كثير في فائض يكجد" وأن عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ

"  0.000"  تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  32.46"   ليػػا النسػػبي الػػكزف بمػػ "    2" رقػػـ  الفقػػرة .6
 التابعة الميني الترديب مراكز مف تزداد الخريجيف أعداد" أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ يكى

 ".العمؿ سكؽ في صالفر  محدكدية مقابؿ العمؿ لكزارة
 
 والوزن ، 2.41يساوي المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكلو 

 المحسوبة t وقيمة ،%60 المحايد النسبي الوزن من أعمى وىي %48.28 يساوي النسبي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ، 2.060 تساوي المطمقة

 عمى يدل مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة" الخريجين أعداد" لمجا يعتبر لذلك
 أن يعني وىذا 3 وىي الحياد درجة عن جوىرياً  يختمف المجال ليذا االستجابة درجة متوسط أن

 .المجال ىذا عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك
 

لمتطمبات  الخريجيف أعداد عدـ مبلئمة عمى العينة أفراد قبؿ مف مكافقة ىناؾ أف سبؽ مما كيتضة
 أعداد كأف العمؿ، سكؽ حاجة عف تفيض المكجكدة سكؽ العمؿ المحمي، حيث أف أعداد الخريجيف

 سكؽ في المتاحة التشغيؿ فرص محدكدية مقابؿ عاـ بعد عامان  تزداد المراكز مف المقدمة الخريجيف
لى عاـ، بعد عامان  تقؿ الخريجيف مف العمؿ كؽس احتياجات أف إلى أدل ما العمؿ،  حالة حدكث كا 
 .العمؿ سكؽ في التخصصات بعض في إشباع

 الحاجة دراسة في العمؿ بكزارة الميني لمتدريب العامة اإلدارة قصكر إلى النتائ  ىذه الباحث يعزكك 
 تبنى دـع ككذلؾ الميني، التدريب مراكز في المطركحة التخصصات مف العمؿ لسكؽ الفعمية
 حققت قد تخصصات ىناؾ أنو حيث لمتخصصات التدكير سياسة الميني لمتدريب العامة اإلدارة
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 محافظات في أصبلن  مكجكدة غير تخصصات كىناؾ غزة بقطاع المحافظات بعض في إشباعان 
 دراسة عمى تقؼ التي الدراسات في ضعؼ ىناؾ أف أخرل جية مف أيضان  الباحث كيرل أخرل،
 .غزة قطاع في حتياجاتوكا العمؿ سكؽ

 

ــ" دراسػػة مػػع المحػػكر ىػػذا فػػي الدراسػػة نتػػائ  كتتفػػؽ  ىنػػاؾ أف الدراسػػة أكػػدت حيػػث  "2009 زرو،ال
 مػػف التقميػػؿ يقتضػػي األمػػر كأف العمػػؿ، لحاجػػات كاسػػتجابتيا المينػػي التػػدريب مراكػػز ارتبػػاط ضػػعؼ
 العمػػؿ، كؽسػػ فػػي محػدكدة عمػػؿ فػػرص ليػا يتػػكفر التػػي التخصصػػات بعػض فػػي ات/الخػػريجيف عػدد
 بػػيف لممكاءمػػة العمػػؿ سػػكؽ دراسػػة بضػػركرة أكصػػت التػػي "2009 ،الحــداد" دراسػػة مػػع اتفقػػت كمػػا

 خػػػريجيف أعػػػداد مػػػف العمػػػؿ سػػػكؽ حاجػػػة مػػػدل كمعرفػػػة الخػػػريجيف كأعػػػداد العمػػػؿ سػػػكؽ متطمبػػػات
 يكجد أنو إلى أشارت كالتي "2010 العزيز، وعبد خميفة" دراسة مع اتفقت كما جديدة، لتخصصات

 األمػػػد، كطكيمػػػة األجػػػؿ قصػػػيرة تػػػدريب بػػػرام  تػػػكفر الفمسػػػطينية األراضػػػي فػػػي مؤسسػػػة 411 حاليػػػان 
 ككزارة العمػػؿ ككزارة العػػالي كالتعمػػيـ التربيػػة كزارة تضػػـ متعػػددة جيػػات المؤسسػػات ىػػذه عمػػى كتشػػرؼ
 حككميػػػػة غيػػػػر كمنظمػػػػات كأجنبيػػػػة محميػػػػة خيريػػػػة كجمعيػػػػات الغػػػػكث كككالػػػػة االجتماعيػػػػة الشػػػػئكف

 ىػػػػذه بػػػػيف التنسػػػػيؽ كضػػػػعؼ الخػػػػريجيف أعػػػػداد ارتفػػػػاع إلػػػػى أدل الػػػػذم األمػػػػر يػػػػة،تنمك  كمؤسسػػػػات
 ارتفػاع ىنػاؾ أف إلػى تكصمت كالتي "2009 التميمي،" دراسة مع اتفقت كذلؾ جميعيا، المؤسسات

 آخػذة العربيػة البطالػة معػدالت كسػتظؿ المينػي، كالتػدريب التعمػيـ مخرجات بيف البطالة معدالت في
 كمػا ،العمػؿ سػكؽ حاجػة مػع كالتدريب التعميـ مخرجات كجكدة مستكيات مكاءمة ـتت لـ ما باالرتفاع
 العمػػؿ سػػكؽ فػػي العمػػؿ فػػرص تػػكافر قمػػة إلػػى أشػػارت كالتػػي" 2008 العــاجز،" دراسػػة مػػع كاتفقػػت
 إلػى أشػارت كالتػي "2006 الفمسطيني، المركزي اإلحصاء جياز" دراسػة مع اتفقت ككذلؾ المحمي،

 شػػيادة يحممػػكف الػػذيف لؤلفػػراد سػػجمت( فػػأكثر سػػنة 15) الخػػريجيف ؤلفػػرادل لمبطالػػة معػػدؿ أعمػػى أف
 كمػػا ،غػػزة قطػػاع فػػي% 40.7ك الغربيػػة الضػػفة فػػي% 31.0 بكاقػػع% 34.7 مينػػي تػػدريب/تعمػػيـ

 كالتػػػدريب التعمػػػيـ مؤسسػػػات تبعيػػػة تعػػػدد إلػػػى أشػػػارت كالتػػي "2004 الشـــافعي،" دراسػػػة مػػػع كاتفقػػت
 مؤسسػػات تبعيػػة تعػػدد أف ىنػػا الباحػػث كيشػػير كأىػػدافيا، يػػاكنظم سياسػػتيا منيػػا لكػػؿ مختمفػػة لجيػػات
 ال حيػث العمػؿ سػكؽ فػي الخػريجيف مػف كبيػرة أعػداد ضػخ إلى أدت التي األسباب أىـ ىي الترديب
 .العمؿ سكؽ فعبلن  يحتاجيا التي األعداد تكفير في المؤسسات ىذه بيف تنسيؽ يكجد
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  لخريجينا كفاءة: الثاني المحور فقرات تحميل 3.4.2

 (4.23) رقم جدول
  الخريجين كفاءة: لثانيا المحور فقرات تحميل نتائج
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3 
 كالكاجبػػػػػػات العمػػػػػػؿ أداء فػػػػػػي مياراتػػػػػػؾ أف تشػػػػػػعر

 مػػف  العمػػؿ فػػي زمبلئػػؾ مػػف أعمػػى منػػؾ المطمكبػػة
 .األخرل الميني لتدريبا مراكز خريجي

3.73 0.91 74.6 13.93 0.00 

2 
 المركػػػز فػػػي تمقيتيػػػا التػػػي الفنيػػػة الميػػػارات تسػػػاعد
 مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي تمارسػػػػػػو الػػػػػػذم بالعمػػػػػػؿ القيػػػػػػاـ عمػػػػػػى

 .تخصصؾ
4.07 0.81 81.4 22.94 0.00 

1 

 العمػػػؿ سػػػكؽ أصػػحاب مػػػف رضػػا ىنػػػاؾ أف تشػػعر
 التابعة الميني التدريب مراكز خريجي مستكل عف
 .العمؿ لكزارة

3.79 0.89 75.8 15.49 0.00 

4 
 إضافية عممية خبرات اكتساب إلى بحاجتؾ تشعر
 .العمؿ سكؽ في المينة لمزاكلة

3.61 1.22 72.2 -8.68 0.00 

1 
 تنخػػرط أف تمقيتػػو الػػذم التػػدريب خػػبلؿ مػػف يمكنػػؾ

 .بؾ خاصة كرشة خبلؿ مف العمؿ سكؽ في
3.80 1.02 75.9 13.58 0.00 

3 
 مكممػػػػػة تدريبيػػػػػة دكرات إلػػػػػى جػػػػػةبحا أنػػػػػؾ تشػػػػػعر
 .المينة مزكلة في تساعدؾ

3.38 1.15 67.6 -10.72 0.00 

2 
 عمػػػػػػى تمقيتيػػػػػػا التػػػػػػي النظريػػػػػػة المفػػػػػػاىيـ تسػػػػػػاعدؾ
 .تمارسو الذم العمؿ مع التكيؼ

4.00 0.78 80 22.34 0.00 

9 
 كالمعػػارؼ الميػػارات مسػػتكل عػػف راضٍ  أنػػؾ تشػػعر
 .تمقيتيا التي

3.93 0.92 78.5 17.40 0.00 

9 
 الميػػاـ مػػف كثيػػر فػػي العمػػؿ صػػاحب عميػػؾ يعتمػػد
 .إليؾ المككمة

3.93 1.02 78.6 15.81 0.00 

 0.00 20.08 80.2 0.87 4.01 التػػػػي الخدمػػػػة مسػػػػتكل عػػػػف الزبػػػػائف برضػػػػا تشػػػػعر 31
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 .ليـ تقدميا

33 
 فػػي المكجػػكدة كاألدكات العػػدد كافػػة اسػػتخداـ تجيػػد
 .بعممؾ يتعمؽ فيما العمؿ سكؽ

3.97 1.02 79.4 16.53 0.00 

32 
 مزاكلتؾ أثناء المينية كالصحة السبلمة قكاعد تتبع

 .لممينة
4.25 0.81 85 26.59 0.00 

 0.00 20.14 73.6 0.58 3.68 جميع الفقرات 

 

 أفػػراد آراء يبػػيف كالػػذم( 4.23) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  الكاحػػدة لمعينػػة t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 الػكزف حسػب تنازليػان   مرتبػة كىػي, الخػريجيف بكفػاءة المتعمػؽ الثػاني محػكرال فقػرات في الدراسة عينة

 : يمي كما فقرة لكؿ النسبي
"              تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  85.0"   ليا النسبي الكزف بم  12 رقـ  الفقرة في .1

 حةكالصػػ السػػبلمة قكاعػػد يتبعػػكف الخريجػػكف" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ يكىػػ"  0.000
 ".لممينة مزاكلتيـ أثناء المينية

"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  81.4"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  2 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .2
 تسػاعده المركػز فػي الخػري  ىػااتمق التػي الفنيػة الميػارات" أف عمػى يػدؿ مما 0.05 مف أقؿ يكى

 ".وتخصص مجاؿ في مارسوي الذم بالعمؿ القياـ عمى
"              تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  80.2"   ليا النسبي الكزف بم  10 رقـ  رةالفق في .3

 مستكل عف الزبائف برضا كفشعر ي الخريجكف" أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ يكى"  0.000
 ".ليـ ىاك قدمي التي الخدمة

"  0.000"  اكمتسػػػ االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  80.0"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  7 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .4
 عمػػى تسػػاعد الخريجػػكف اىػػاتمق التػػي النظريػػة المفػػاىيـ " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ يكىػػ

 ".كهمارسي الذم العمؿ مع التكيؼ
"              تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  79.4"   ليا النسبي الكزف بم  11 رقـ  الفقرة في .5

 العػػػػدد كافػػػػة اسػػػػتخداـ يجيػػػػدكا لخريجػػػػكفا" أف عمػػػػى يػػػػدؿ ممػػػػا 0.05 مػػػػف أقػػػػؿ يكىػػػػ"  0.000
 ".يـبعمم يتعمؽ فيما العمؿ سكؽ في المكجكدة كاألدكات
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"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  78.6"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  9 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .6
 مػػف كثيػػر فػػي العمػػؿ باصػػحأ يـعمػػي يعتمػػد الخريجػػكف" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ يكىػػ

 .يـإلي كمةالمك  المياـ
"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  78.5"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  8 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .7

 كالمعػارؼ الميػارات مستكل عف راضٍ  وأن شعري الخري " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 ". ىااتمق التي

"  0.000"  تسػػػاكم ةاالحتماليػػػ كالقيمػػػة%"  75.9"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  5 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .8
 نخػرطي أف هاتمقػ الػذم التػدريب خبلؿ مف ويمكن الخري  " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 ".وب خاصة كرشة خبلؿ مف العمؿ سكؽ في

"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  75.8"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  3 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .9
 العمػؿ سكؽ أصحاب مف رضا ىناؾ أف شعري ري الخ " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 ".العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجي مستكل عف

"  0.000"  تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  74.6"   ليػا النسبي الكزف بم  1 رقـ  الفقرة في .10
 كاجبػػاتكال العمػػؿ أداء فػػي ومياراتػػ أف شػػعري الخػػري  " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 ".األخرل الميني التدريب مراكز خريجي مف  العمؿ في وزمبلئ مف أعمى ومن المطمكبة
"  0.000"  تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  72.2"   ليػا النسبي الكزف بم  4 رقـ  الفقرة في .11

 عمميػػػة خبػػػرات اكتسػػػاب إلػػػى بحاجتػػػو شػػػعري الخػػػري " أف عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا 0.05 مػػػف أقػػػؿ كىػػػي
 ".العمؿ سكؽ في المينة لمزاكلة إضافية

"  0.000"  تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  67.6"   ليػا النسبي الكزف بم  6 رقـ  الفقرة في .12
 مكممػػة تدريبيػػة دكرات إلػػى بحاجػػة وأنػػ شػػعري الخػػري " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 ". المينة مزكلة في هتساعد

 
 والوزن ، 3.87 يساوي المجال فقرات يعلجم الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكلو 

 المحسوبة t وقيمة ،%60 المحايد النسبي الوزن من أعمى وىي %77.43 يساوي النسبي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ،20.14 تساوي المطمقة

 عمى يدل مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة" الخريجين كفاءة" مجال يعتبر لذلك
 أن يعني وىذا 3 وىي الحياد درجة عن جوىرياً  يختمف المجال ليذا االستجابة درجة متوسط أن

 .المجال ىذا عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك
 الخريجيف أف عمى مكافقة الدراسة عينة أفراد أراء أف يبلحظ المحكر نتائ  عمى االطبلع خبلؿ مف

 مف إما العمؿ بسكؽ االنخراط في كتؤىميـ المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات مكاءمة كفاءةب يتمتعكف
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 الباحث كيعزك خاصة، ككرش مؤسسات في العمؿ خبلؿ مف أك بيـ خاصة كرش في العمؿ خبلؿ
 حيث الميني التدريب مراكز في العاممكف المدربكف بيا يتمتع التي العالية العممية الميارات إلى ذلؾ
 جعؿ الذم األمر بيـ خاصة كرش خبلؿ مف العمؿ سكؽ في انخرطكا المدربيف ىؤالء معظـ أف

 .الميني التدريب بمراكز الممتحؽ لممتدربيف كتدريبيا نقميا مف تمكنكا عالية عممية خبرة لدييـ
 استكمالية دكرات خبلؿ مف كمياراتيـ قدراتيـ تطكير في الرغبة لدييـ الخريجيف أف يبلحظ كما
 قدراتو تطكير في الخري  رغبة عمى يدلؿ ما بقدر الخري  كفاءة في يطعف ال ذلؾ أف احثالب كيرل

مكاناتو،  التطكر طبيعة إلى نظران  دائـ تطكر حالة في العمؿ سكؽ في المكجكدة الميف كأف خاصةن  كا 
 .الميف ىذه في المستخدمة كالعدد اآلالت كتطكر التكنكلكجي

 

 إلماـ عندىـ الخريجيف أف إلى أشارت كالتي "2011 حمس،" ةدراس مع المحكر ىذا نتائ  كتتفؽ
 العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجي مستكل كأف المينة، عف البلزمة بالمعمكمات

 الحداد،" دراسة مع اتفقت كما دراسة، مع كاتفقت كما األخرل، بالمراكز مقارنة ما حد إلى جيد
 لجميع الخريجيف عف العمؿ أصحات النطباعات مرتفع مستكل كجكد إلى أشارت كالتي "2009

 .التخصصات
 الشرح أف إلى يشير الذم الجانب في "1991 الجندي،" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  كاختمفت

 الطالب يتخرج كبالتالي العممي التطبيؽ عمى يطغى المشاىدة كأسمكب الشفيي العرض ك الشفيي

 أما قديمان  تستخدـ كانت األساليب ىذه أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك ،لعمؿا عمى قدرتو في لمثقة فاقدان 
 المتدرب يمارس حيث العممي التطبيؽ لجانب كبيران  اىتمامان  تكلي الميني التدريب مراكز فإف اليكـ
 في االنخراط إلى الكافية كالميارة القدرة لدييـ الخريجيف جعؿ الذم األمر بيديو الميارات جميع
 .ثقة بكؿ الميمة كمزاكلة العمؿ سكؽ

 
 التدريبية البرامج :الثالث المحور الفقرات تحميل 1.4.1

 (4.24) رقم جدول
 التدريبية البرامج: ثالثال المحور فقرات تحميل نتائج
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3 
 الػػػػػذم التػػػػػدريبي لمبرنػػػػػام  كمحػػػػػددة كاضػػػػػحة خطػػػػػة يكجػػػػػد
 .بو التحقت

3.50 1.25 69.9 6.90 0.00 
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 بػػػػػو التحقػػػػت الػػػػذم التػػػػػدريبي البرنػػػػام  أىػػػػداؼ أف تشػػػػعر
 .كمحددة كاضحة

3.55 1.13 70.9 8.37 0.00 

1 
 النظريػػة الميػػارات حيػػث مػػف متكامػػؿ تػػدريبي منيػػاج يكجػػد

   .كالعممية
2.15 1.18 47.5 -8.69 0.00 

 0.00 6.12- 49 1.19 2.25  .لمميارات مناسبة أنشطة لتدريبيا المنياج يتضمف 4

 0.00 2.49- 53 1.21 2.39 . لممتدربيف المعرفي المستكل مع التدريبي المنياج يتناسب 1

3 
 مناسػػػبة كانػػػت التػػػدريبي لمبرنػػػام  الزمنيػػػة الفتػػػرة أف تشػػػعر
 .الميارات جميع لتعمـ

3.51 1.17 70.2 7.60 0.00 

2 
 بعممػػؾ عبلقػػة ليػػا التػػدريبي البرنػػام  اتمحتكيػػ أف تشػػعر
 .بو التحقت الذم

3.98 0.87 79.6 19.53 0.00 

9 
 كالمػػػػدرب النظػػػػرم المػػػػدرس بػػػػيف تنسػػػػيؽ ىنػػػػاؾ أف تشػػػػعر
 .التدريبي البرنام  تنفيذ في العممي

3.93 0.91 78.6 17.78 0.00 

9 
 إلدارة تؤىمػػو يتػال الكافيػػة العمميػة بػػالخبرات المػدرب يتمتػع
 .لتدريبيةا العممية

4.14 0.89 82.8 22.16 0.00 

31 
 المعمكمػػات تقػػديـ عمػػى القػػدرة لديػػو كػػاف المػػدرب أف تشػػعر

 .كسمسة فعالة بطريقة كاألفكار
4.20 0.82 84.0 25.32 0.00 

33 
 أثنػػػػاء المينيػػػػة كالسػػػػبلمة الصػػػػحة قكاعػػػػد المػػػػدرب يراعػػػػي
 .التدريب

4.30 0.82 86.0 27.46 0.00 

32 
 كالسػبلمة الكقايػة كسػائؿ المينػي دريبالتػ أقساـ في يتكافر
 .المينية

3.88 1.04 77.6 14.68 0.00 

31 
 كاألجيػػػػػزة المعػػػػػدات المينػػػػػي التػػػػػدريب أقسػػػػػاـ فػػػػػي يتػػػػػكافر

 .لمتدريب البلزمة كالخامات
3.43 1.20 68.5 6.15 0.00 

34 
 التطػكر التػدريب فػي المسػتخدمة كالمعػدات األجيزة تكاكب

 .العمؿ سكؽ في الحاصؿ
2.99 1.25 59.7 -0.19 0.00 

 0.00 2.70 63.7 1.20 3.19 .كافية كمساحات كتيكية بإضاءة التدريب أقساـ تتمتع 31
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33 
 النظرم الجانب مف أكثر العممي الجانب عمى التركيز يتـ
 .التدريبية العممية في

3.95 0.91 78.9 18.04 0.00 

 0.00 18.93 72.4 0.57 3.62 جميع الفقرات 

 أفراد آراء يبيف كالذم( 4.24) رقـ جدكؿ في مبينة كالنتائ  الكاحدة لمعينة t تباراخ استخداـ تـ
 الكزف حسب تنازليا  مرتبة كىي, التدريبي بالمحتكل المتعمؽ الثالث المحكر فقرات في الدراسة عينة

 : يمي كما فقرة لكؿ النسبي
"  0.000"   تسػاكم حتماليػةاال كالقيمػة%"  86.00"  النسػبي الػكزف بمػ "   11" رقػـ  الفقػرة في .1

 أثنػػاء المينيػػة كالسػػبلمة الصػػحة قكاعػػد يراعػػي المػػدرب" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 " . التدريب

"  0.000"   تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  84.00"   النسػبي الكزف بم "   10" رقـ  الفقرة في .2
 تقػػديـ عمػػى القػػدرة لديػػو كػػاف ربالمػػد أف يشػػعر الخػػري " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 " . كسمسة فعالة بطريقة كاألفكار المعمكمات
"  0.000"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  82.80"   النسػػبي الػػكزف بمػػ "   9" رقػػـ  الفقػػرة فػػي .3

 تؤىمػػو يتػػال الكافيػػة العمميػػة بػػالخبرات يتمتػػع المػػدرب " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 " . تدريبيةال العممية إلدارة

"  0.002"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  79.60"   النسػػبي الػػكزف بمػػ "   7" رقػػـ  الفقػػرة فػػي .4
 عبلقػة ليػا التػدريبي البرنام  محتكيات أف يشعر الخري " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 " . بو التحؽ الذم وبعمم

"  0.000"  تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  78.90"   النسػبي الػكزف بمػ "   16" رقػـ  الفقػرة في .5
 الجانػػب مػػف أكثػػر العممػػي الجانػػب عمػػى التركيػػز يػػتـ " وأنػػ عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 " .النظرم
"  0.000" تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  78.60"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   8" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .6

 النظػػرم المػػدرس بػػيف تنسػػيؽ ىنػػاؾ أف يشػػعر الخػػري  " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 " . التدريبي البرنام  تنفيذ في العممي المدربك 
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" 0.000" تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  77.60"  النسػػبي الػػكزف بمػػ "   12" رقػػـ  الفقػػرة فػػي .7
 الكقايػػػة كسػػػائؿ المينػػػي التػػػدريب أقسػػػاـ فػػػي يتػػػكافر"  وأنػػػ عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا 0.05 مػػػف أقػػػؿ كىػػػي

 ."  المينية كالسبلمة
 كىػي" 0.000" تساكم االحتمالية كالقيمة%"  70.90"  النسبي الكزف بم "   2" رقـ  الفقرة في .8

 بػػو التحػػؽ الػػذم التػػدريبي البرنػػام  أىػػداؼ أف يشػػعر الخػػري " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ
 " . كمحددة كاضحة

"  0.000" سػػػاكمت االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  70.20"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   6" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .9
 كانػت التػدريبي لمبرنام  الزمنية الفترة أف يشعر الخري  " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي

 " . الميارات جميع لتعمـ مناسبة
"  0.000" تسػاكم االحتماليػة كالقيمة%"  69.90"   النسبي الكزف بم "   1" رقـ  الفقرة في .10

 الػػذم التػػدريبي لمبرنػػام  كمحػػددة كاضػػحة ةخطػػ يكجػػد " وأنػػ عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 " .الخري  بو التحؽ

 تسػػػػػاكم االحتماليػػػػػة كالقيمػػػػػة%"  68.50"   النسػػػػػبي الػػػػػكزف بمػػػػػ "   13" رقػػػػػـ  الفقػػػػػرة فػػػػػي .11
 المعػدات المينػي التػدريب أقسػاـ فػي يتػكافر" وأنػ عمػى يػدؿ ممػا 0.05 مػف أقػؿ كىي"  0.000"

 . "لمتدريب البلزمة كالخامات كاألجيزة
"  0.000" تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  53.00"   النسػبي الػكزف بمػ "  5" رقـ  فقرةال في .12

 المعرفػػي المسػػتكل مػػع يتناسػػب لػػـ التػػدريبي المنيػػاج " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 ."لممتدربيف

"  0.000" تساكم االحتمالية كالقيمة%"  63.70"   النسبي الكزف بم "  15" رقـ  الفقرة في .13
 ."كافية كمساحات كتيكية بإضاءة التدريب أقساـ تتمتع " وأن عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي

"  0.000" تسػاكم االحتماليػة كالقيمة%"  59.7"   النسبي الكزف بم "   14" رقـ  الفقرة في .14
 تكاكػػب ال التػػدريب فػػي المسػػتخدمة كالمعػػدات األجيػػزة " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 " . العمؿ سكؽ في صؿالحا التطكر
"  0.000" تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  49.00"   النسػبي الػكزف بمػ "  4" رقـ  الفقرة في .15

 ."لمميارات مناسبة أنشطة يتضمف لـ التدريبي المنياج " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
"  0.000" اكمتسػ االحتماليػة كالقيمػة%"  60.60"   النسػبي الػكزف بمػ "  3" رقـ  الفقرة في .16

 متكامػػؿ تػػدريبي منيػاج الخػػريجيف لػػدل ىنػاؾ يكػػف لػػـ"  وأنػ عمػػى يػػدؿ ممػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػي
 ." كالعممية النظرية الميارات حيث مف
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 والوزن ، 3.62 يساوي المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكلو 
 المحسوبة t وقيمة ،%60 حايدالم النسبي الوزن من أعمى وىي% 4.72 يساوي النسبي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ، 18.93 تساوي المطمقة

 عمى يدل مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة" التدريبية البرامج" مجال يعتبر لذلك
 أن يعني وىذا 3 وىي الحياد رجةد عن جوىرياً  يختمف المجال ليذا االستجابة درجة متوسط أن

 .المجال ىذا عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك
 
 مكاءمة عمى مكافقة الدراسة عينة أفراد أراء أف يبلحظ المحكر نتائ  عمى االطبلع خبلؿ مف

 المدربيف، كفاءة, الزمنية الفترة) حيث مف كذلؾ المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات التدريبية البرام 
 مكاءمة عمى تكافؽ لـ العينة أفراد آراء أف إال ،(كالمستمزمات الخامات التدريبية، البرام  ياتمحتك 
 الباحث كيعزك المحمي، العمؿ سكؽ لمتطمبات كالمعدات األجيزة ككذلؾ التدريبية البرام  مناى 
 قـكي حيث, التدريبية المناى  كتصميـ إلعداد ككاضة محدد نظاـ كجكد عدـ إلى النتائ  ىذه

, المجاكرة كالدكؿ األكنركا مناى  مف المكاضيع انتقاء طريؽ عف كذلؾ المناى  بإعداد المدربكف
 لدل يكجد ال أنو كما ،لممتدربيف المعرفي المستكل مع األحياف مف كثير في تتناسب ال قد كالتي
 الدراسي، العاـ بداية في لممتدربيف تسميميا يتـ حتى كمكحدة مطبكعة مناى  الميني التدريب مراكز
 في يختمؼ قد منياج خبلؿ مف لديو المتدربيف بتدريب يقكـ مدرب كؿ أف إلى أدل الذم األمر
 .األخرل المراكز في لممتدربيف تقديمو يتـ الذم المنياج عف األحياف مف كثير
 عمى حاصميف المدربيف أف أكدت كالتي "2011 حمس،" دراسة مع المحكر ىذا نتائ  كتتفؽ

 الكافية الخبرة لدييـ لذلؾ العمؿ سكؽ في انخرطكا أنيـ كما التدريب لمتطمبات كافية مميةع مؤىبلت
 كأف المناى ، كتصميـ إعداد في مختصة لجنة قبؿ مف يعد ال المنياج كأف, العممي الجانب في

 ككذلؾ كمعتمد، رسمي منياج كجكد لعدـ كذلؾ العاـ، بداية في المنياج يستممكف ال المتدربيف
 الدراسات مف المقدمة البرام  أف إلى تكصمت كالتي "2011 سويرح، وأبو بحر" دراسة مع قتاتف

 ،غزة قطاع في العمؿ سكؽ عمى مباشران  تأثيران  تؤثر الجامعة في المتبعة الدراسية المناى ك  العميا
 التدريب برام  كتكيؼ مراجعة ضركرة إلى تكصمت كالتي "2001 غنيم،" دراسة مع اتفقت كذلؾ
 "1999 العصار،" دراسة مع كاتفقت كما ،مستمرة بصفة كالخصخصة العكلمة ظؿ في الميني
 كضع عند العممي بالتخطيط األخذ أىمية عمى مكافقكف الميني العمؿ قادة جميع أف أكدت كالتي

 ميمة نقؿ ضركرة إلى أشارت حيث "1993 الشافي، عبد" دراسة مع اتفقت ككذلؾ ،التدريب برام 

 مف الرغـ كعمى ،الكاقع مع دائـ اتصاؿ عمى ألنيـ محمييف متخصصيف خبراء إلى رام الب تصميـ
 في معيا اتفقت أنيا إال "1998 ،النيرب" كدراسة الدراسة ىذه نتائ  بيف الكبير الزمني الفارؽ
 .التقنية المجاالت في الحاصؿ التقدـ مع يتكافؽ بما المناى  لتطكير الحاجة
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 المنياج أف أكدت التي "2009 ،الحداد" دراسة مع المحكر ىذا في لدراسةا نتائ  اختمفت حيف في
 يقـك- األكنركا– غزة تدريب مركز في المناى  إعداد أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك, جيد بشكؿ معد
 مع كاختمفت كما ،العالي كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف يعتمد ثـ األردف، في المنياج في خبراء بو

 إلى تفتقر الفمسطينية األراضي في التدريب مؤسسات أف إلى أشارت كالتي "2005 م،سويم" دراسة
 الصمد، عبد" دراسة مع كاختمؼ كما ،السكؽ احتياجات عمى بناء تدريبيةال برامجيا تخطيط
 مع مصر في الفني التعميـ في المقدمة التدريبية البرام  اتساؽ عدـ إلى أشارت كالتي "2001

 غير فيالمدرس أف أكدت التي "1991 المعياري،" دراسة مع أيضان  كاختمفت ،مؿالع سكؽ متطمبات

 قامت أنيا كما الشيء بعض قديمة المعيارم دراسة أف إلي ذلؾ الباحث كيعزك ،لمتدريب مؤىميف
 الدراسة، نتائ  عمى أثر مما المحتمة األراضي في الميني التعميـ مؤسسات لجميع شامؿ بمسة

 الحرة البرام  في التدريب فترة أف إلى أشارت كالتي "2009 نكيرنا،" دراسة مع أيضان  كاختمفت
 .الضركرية الميارات لتعمـ تكفي كال محدكدة

 
  المطروحة التخصصات:  الرابع المحور فقرات تحميل 3.4.4

 (4.25) رقم جدول
  المطروحة التخصصات: الرابع المحور الفقرات تحميل

 الفقرة مسمسل
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ف 
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الح
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3 
 اختيػػػػػار عمػػػػػى سػػػػػاعدتؾ تكجيييػػػػػة خػػػػػدمات تمقيػػػػػت

 .الميني تخصصؾ
2.85 1.28 58.9 1.17 0.24 

2 
 اختيػػػػػار فػػػػػي كمكضػػػػػكعية كاضػػػػػحة معػػػػػايير يكجػػػػػد

 التػػػػػدريب بمراكػػػػػز بتخصصػػػػػؾ الممتحقػػػػػيف الطػػػػػبلب
 .الميني

3.39 1.05 67.7 6.40 0.00 

 0.00 25.29 86 0.89 4.30 .رغبتؾ عمى بناء بالتخصص حقتالت 1

 0.000 21.83 85.1 1.00 4.26 .الميني تخصصؾ عف راضٍ  ؾأن تشعر 4

 0.00 14.98 79.3 1.12 3.97 يتناسب عممؾ مع تخصصؾ. 1

3 
 عمػى العمػؿ أصػحاب مػف عػالي إقبػاؿ ىناؾ يكجد 

 التػػػػػدريب مراكػػػػػز مػػػػػف تخصصػػػػػؾ خريجػػػػػي تشػػػػػغيؿ
2.97 1.54 59.9 1.24 0.701 
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 الفقرة مسمسل
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  .العمؿ لكزارة ةالتابع الميني

2 
 التخصصػػػات مػػػف العمػػػؿ سػػػكؽ حاجػػػات تمبيػػػة يػػػتـ

 .العمؿ بكزارة الميني التدريب مراكز في الحديثة
2.99 1.08 59.7 -0.21 0.831 

9 
 فػػػػي سػػػيكلة تخصصػػػؾ نفػػػػس مػػػف الخريجػػػكف يجػػػد

 .تخصصيـ مجاؿ في عمؿ فرص عمى الحصكؿ
2.82 1.12 56.4 -2.79 0.006 

9 
 خريجػػي عػػف العمػػؿ أصػػحاب انطباعػػات أف تشػػعر
 جيػػػدة العمػػػؿ لػػػكزارة التابعػػػة المينػػػي التػػػدريب مراكػػػز
 .التخصصات جميع في

3.38 0.91 67.6 7.25 0.00 

 0.000 12.45 69.7 0.67 3.48 جميع الفقرات 

 

 أفػػراد آراء يبػػيف كالػػذم( 4.25) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  الكاحػػدة لمعينػػة t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 الػكزف حسػب تنازليا  مرتبة, المطركحة بالتخصصات المتعمؽ الرابع حكرالم فقرات في الدراسة عينة

 : يمي كما فقرة لكؿ النسبي
"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  86.0"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  3 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .1

 ". رغبتو عمى بناءن  تخصصو في التحؽ الخري  " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
"  0.000"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  85.1"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  4 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .2

 ". الميني وتخصص عف راضٍ  وأن يشعر الخري " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
"  0.000"  متسػػػاك  االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  79.3"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  5 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .3

 ". وتخصص مع وعمم يتناسب الخري  " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  67.7"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   2" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .4

 الطػبلب اختيػار فػي كمكضػكعية كاضػحة معػايير يكجد"  وأن عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 " .الميني التدريب بمراكز المختمفة اتتخصصالب الممتحقيف

"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  67.6"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   9" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .5
 عػػػف العمػػػؿ أصػػػحاب انطباعػػػات أف يشػػػعر الخػػػري "   أف عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا 0.05 مػػػف أقػػػؿ كىػػي

 ."التخصصات جميع في جيدة العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجي
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"  0.701"  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  59.9"   ليػػػا النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ  6 رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .6
 .محايدة العينة أفراد آراء أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أكبر كىي

"  0.831"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  59.7"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   7" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .7
 .محايدة العينة أفراد آراء أف عمى يدؿ مام 0.05 مف أكبر كىي

 كىػي" 0.24"  تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"  58.9"   النسػبي الػكزف بمػ "   1" رقـ  الفقرة في .8
 .محايدة العينة أفراد آراء أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أكبر

"  0.000 "  تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  56.4"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   8" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .9
 فػػي سػػيكلة مختمفػػة اتتخصصػػ مػػف الخريجػػكف يجػػد ال" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 " . تخصصيـ مجاؿ في عمؿ فرص عمى الحصكؿ
 
 والوزن ، 3.48 يساوي المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكلو 

 المحسوبة t وقيمة ،%60 المحايد النسبي الوزن من أعمى وىي% 69.7 يساوي النسبي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ،12.45 تساوي المطمقة

 مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة" المطروحة التخصصات" مجال يعتبر لذلك
 وىذا 3 وىي ادالحي درجة عن جوىرياً  يختمف المجال ليذا االستجابة درجة متوسط أن عمى يدل
 .المجال ىذا عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك أن يعني
 

 التدريب مراكز في المطركحة التخصصات مف جيد عدد تكفر إلى النتائ  ىذه الباحث كيعزك
 تمؾ مثؿ لخريجي بحاجة السكؽ أم عمؿ سكؽ ليا يكجد التخصصات ىذه كمعظـ الميني

 حيث تشغيميـ، إلى العمؿ أصحاب يدعك مما خريجييا مستكل جكدة إلى باإلضافة التخصصات
 سبيؿ كعمى جيد، بشكؿ لمعمؿ تؤىميـ الميني التدريب مراكز في تمقكىا التي الفنية الميارات أف

، أعماؿ كالتكييؼ، التبريد العامة، الكيرباء) التخصصات ىذه مف الذكر  الراديك األلكمنيـك
 كيعزك ،(الخ...... الصحية التمديدات المكتبية، األجيزة صيانة السيارات، ميكانيكا كالتمفزيكف،
 إلى يرجع كذلؾ بسيكلة، عمؿ فرصة عمى يحصمكف ال الغالب في الخريجيف أف إلى ذلؾ الباحث
 العمؿ سكؽ حاجة تمبية عدـ في كالسبب تخرجيـ، بعد لممتدربيف كتكجيو إرشاد خدمات كجكد عدـ
حصاءات اتدراس كجكد عدـ ىك الحديثة التخصصات مف  .العمؿ سكؽ حاجات تحدد كا 
 
 حمـــس،" دراسػػػة نتػػػارئ  مػػػع تتفػػػؽ أنيػػػا نػػػرل التخصصػػػات، تػػػأثير عػػػف الدراسػػػة بنتيجػػػة يتعمػػػؽ فيمػػػاك 

 ال كأنػو ة،لبسػيك  عمػؿ فرصػة عمػى الخريجػكف يحصػؿ ال الغالػب فػي أنو إلى أشارت كالتي" 2011
 تكجيييػة بخػدمات يػزكدكف ال يفالمتػدرب كأف الجديػدة، التخصصػات مػف العمػؿ سػكؽ حاجة تمبية يتـ
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رشػػادية  أشػػارت كالتػػي "2010 الظريــف،" دراسػػة مػػع كاتفقػػت كمػػا التػػدريب، كبعػػد كأثنػػاء قبػػؿ كافيػػة كا 
 مػع كاتفقػت كمػا العمػؿ، سػكؽ فػي فعػبلن  مطمػكب ىػك مػا نحػك التعمػيـ تخصصػات تكجيػو ضركرة إلى

 االلتحػػػػػاؽ عمػػػػػى كفمكافقػػػػػ المتػػػػػدربيف مػػػػػف% 77 أف إلػػػػػى أشػػػػػارت كالتػػػػػي "2006 أحمـــــد،" دراسػػػػػة
 شـــخيبر،" دراسػػػة نتػػػائ  مػػػع أيضػػػان  كاتفقػػػت المينػػػي، التػػػدريب بػػػرام  فػػػي المطركحػػػة بالتخصصػػػات

 أعمػى عمػى حصػمت منيػا تخصصػان  عشػر سػتة كحػددت التخصصػات أىميػة أظيػرت حيث "1998
 يق،والق المسودي،" دراسة مع أيضان  كاتفقت كغيرىا، كالكيرباء السيارات ميكانيكا كمنيا االستجابات

 جديػػدة، تخصصػػات إلػػى المجتمػػع حاجػػة استقصػػاء ضػػركرة إلػػى عػػدـ إلػػى تكصػػمت حيػػث "1990
 المعمػكؿ كاألنظمة السياسات أف إلى أشارت حيث" 2007 كاجاري،" دراسة مع أيضان  اتفقت ككذلؾ
 .بيا االلتحاؽ يرغبكا التي لتخصصاتيـ اختيارىـ في الطبلب تفيد الدكلة قبؿ مف بيا

التي بينت كجكد مستكل مرتفع النطباعات  "2009"الحداد، راسة مع دراسة في حيف اختمؼ الد
أصحاب العمؿ عف الخريجيف لجميع التخصصات، ككجكد مستكل جيد في سيكلة الحصكؿ عمى 

"جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني، فرص عمؿ في مجاالت تخصصاتيـ،كما كاختمؼ مع دراسة 
الذيف يحممكف شيادة تدريب أك تعميـ ميني غير % مف 56.5كالتي أشارت إلى أف " 2006

التي  "1990"الجندي، ، كاختمفت أيضان مع دراسة راضيف عف التحاقيـ بيذا النكع مف التعميـ
تكصمت إلى أف الطبلب يمتحقكف بيذا النكع مف التعميـ دكف رغبة، كاختمفت أيضان مع دراسة 

صعكبات في التأقمـ متدربيف يكاجيكف كالتي تكصمت إلى أف ال "2010"ماسدوناتي وآخرون، 
، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ىؤالء المتدربيف الذيف نتيجة االنتقاؿ مف التعميـ إلى التدريب الميني

أشارت إلييـ دراسة ماسدكناتي يتـ نقميـ مف التعميـ اإللزامي إلى التدريب الميني نظران لضعؼ 
ى االستمراية فيو كليس بناءن عمى رغبة المتدربيف في تحصيميـ في التعميـ اإللزامي كعدـ قدرتيـ عم

"أنتون ويوجين االنتقاؿ مف التعميـ اإللزامي إلى التعميـ الميني،  كاختمفت كذلؾ مع دراسة 
الفئة التي التحقت ببرام  التدريب الميني تجد فرصة كالتي أشارت إلى أف  "2003نفوروزكين، 

حيث تكصمت إلى أف  "2001"ليو، أيضان مع دراسة  ككذلؾ اختمفتعمؿ في مدة أقصاىا عاـ، 
 .مخرجات التعميـ الميني ال تمبي احتياجات سكؽ العمؿ
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 الميداني بالتدريب : الخامس المحور فقرات تحميل 3.4.5
 (4.26) رقم جدول

  الميداني التدريب :الخامس المحور الفقرات تحميل

 الفقرة مسمسل
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تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

3 
 أثنػػػػاء التخصػػػػص مػػػػع الميػػػػداني التػػػػدريب يػػػػتبلءـ
 .دراستؾ

4.02 0.90 80.4 19.72 0.000 

2 
 التػػػػػدريب مكػػػػػاف اختيػػػػػار فػػػػػي فرصػػػػػةال لػػػػػؾ تػػػػػاحت

 .المناسب الميداني
3.47 1.11 69.4 7.36 0.00 

1 
 معػايير حسػب الميػداني التػدريب مكػاف اختيار يتـ
 .كضكعيةم

3.58 0.96 71.5 10.41 0.00 

4 
 الميػػػػداني لمتػػػػدريب المخصػػػػص الكقػػػػت أف تشػػػػعر
 .دراستؾ أثناء يان كاف كاف

3.34 1.24 66.8 4.79 0.00 

1 
 بػػػػو الميػػػداني التػػػػدريب تمقيػػػت الػػػػذم المكػػػاف يػػػكفر
 .لممتدربيف المخاطر ضد تأميف

2.44 1.39 48.8 -6.95 0.00 

3 
 التػػػدريب افمكػػػ أصػػػحاب قبػػػؿ مػػػف اسػػػتغبللؾ يػػػتـ

 متعمقػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر أخػػػػػػػػػرل أعمػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػداني
 .بتخصصؾ

3.19 1.17 63.8 2.85 0.00 

2 
 الميػػػداني التػػػدريب مكػػػاف أصػػػحاب بحػػػرص تشػػػعر
 كاالىتمػػاـ البلزمػػة العمميػػة بػػالخبرات تزكيػػدؾ عمػػى
 .بؾ

3.36 1.03 67.2 6.04 0.00 

9 
 طريقػػػة الميػػػداني التػػػدريب تقيػػػيـ طريقػػػة أف تشػػػعر
 .فعالة

3.35 1.00 67 6.10 0.00 

9 
 الميػػػػارات تزكيػػػػدؾ فػػػػي الميػػػػداني التػػػػدريب سػػػػاىـ
 .العمؿ إلتقاف البلزمة

3.79 0.87 75.7 15.59 0.00 

31 
 فػػػػػف عمػػػػػى تػػػػدريبؾ فػػػػػي الميػػػػداني التػػػػػدريب سػػػػاىـ
 .اآلخريف مع التعامؿ

3.49 1.13 69.8 7.50 0.00 
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33 
 التػػػػػػػدريب أثنػػػػػػػاء لمميػػػػػػػارات ممارسػػػػػػػتؾ أف تشػػػػػػػعر
 .بنفسؾ تؾثق مف تزاد الميداني

4.16 0.81 83.2 24.82 0.00 

32 
 الميني التدريب مركز جية مف المتابعة أف تشعر
 .جيدة كانت الميداني التدريب فترة خبلؿ

3.40 1.10 68 6.33 0.00 

31 
 لػؾ عمؿ فرصة إتاحة في الميداني التدريب ساىـ
 .التدريب مكاف نفس في

2.63 1.50 52.6 -4.23 0.00 

34 
 لػؾ عمؿ فرصة إتاحة في الميداني التدريب ساىـ
 التدريب مكاف خارج

3.06 1.49 61.2 0.70 0.486 

 0.00 10.03 67.5 0.65 3.37 جميع الفقرات 

 

 أفػػراد آراء يبػػيف كالػػذم( 4.26) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  الكاحػػدة لمعينػػة t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 الػػكزف حسػػب اتنازلينػػ  مرتبػػة الميػػداني دريببالتػػ المتعمػػؽ الخػػامس المحػػكر فقػػرات فػػي الدراسػػة عينػػة
 :يمي كما فقرة لكؿ النسبي

"  0.000"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"  83.2"   النسػػبي الػػكزف بمػػ "   11" رقػػـ  الفقػػرة فػػي .1
 التػػػدريب أثنػػػاء لمميػػػارات ممارسػػتو أف الخػػػري  يشػػػعر" وأنػػ عمػػػى يػػػدؿ ممػػا 0.05 مػػػف أقػػػؿ كىػػي

 ".وبنفس ثقتو مف زادت الميداني
"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"  80.4"   النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ "   1" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .2

 أثنػػاء الخػػري  تخصػػص مػػع يػػتبلءـ الميػػداني التػػدريب " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 ".ودراست

"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"   75.7"  النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ   "9" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .3
 الميػػارات الخػػري  تزكيػػد فػػي سػػاىـ الميػػداني التػػدريب"  أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 ".العمؿ إلتقاف البلزمة
"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"   71.5"  النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ   "3" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .4

 معػػايير حسػػب يالميػػدان التػػدريب مكػػاف اختيػػار يػػتـ"  وأنػػ عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 ".مكضكعية
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"  0.000"   تسػػاكم االحتماليػػة كالقيمػػة%"   69.8"  النسػػبي الػػكزف بمػػ   "10" رقػػـ  الفقػػرة فػػي .5
 فػػف عمػػى الخػػري  تػػدريب فػػي سػػاىـ الميػػداني التػػدريب"  أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 ".اآلخريف مع التعامؿ
"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة القيمػػػةك %"   69.4"  النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ   "2" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .6

 التػػدريب مكػػاف اختيػػار فػػي فرصػػةال ولػػ تػػاحت الخػػري  " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي
 ". المناسب الميداني

"  0.000"   تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"   68.06"  النسػبي الػكزف بمػ   "12" رقػـ  الفقػرة في .7
 التػػدريب مركػػز جيػػة مػػف المتابعػػة أف عريشػػ ي الخػػر  " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي

 ". جيدة كانت الميداني التدريب فترة خبلؿ الميني
"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"   67.2"  النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ   "7" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .8

 الميػداني التدريب مكاف أصحاب بحرص شعري الخري  " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 ".وب كاالىتماـ البلزمة العممية بالخبرات هيدتزك  عمى

"  0.000"   تسػػػاكم االحتماليػػػة كالقيمػػػة%"   67.0"  النسػػػبي الػػػكزف بمػػػ   "8" رقػػػـ  الفقػػػرة فػػػي .9
 طريقػة الميػداني التػدريب تقيػيـ طريقػة أف شػعري الخػري " أف عمػى يػدؿ ممػا 0.05 مف أقؿ كىي
 ". فعالة

"  0.000"   تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"   66.8"  النسػبي الػكزف بم   "4" رقـ  الفقرة في .10
 الميػػداني لمتػػدريب المخصػػص الكقػػت أف شػػعري الخػري " أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػي
 ".ودراست أثناء يان كاف كاف

"  0.000"   تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"   63.8"  النسػبي الػكزف بم   "6" رقـ  الفقرة في .11
 التػدريب مكػاف أصػحاب قبػؿ مػف الخػري  اسػتغبلؿ يػتـ " وأنػ عمػى ؿيد مما 0.05 مف أقؿ كىي

 ".وبتخصص متعمقة غير أخرل أعماؿ في الميداني
"   تسػػػػػػاكم االحتماليػػػػػػة كالقيمػػػػػػة%"   61.2"  النسػػػػػػبي الػػػػػكزف بمػػػػػػ   "14" رقػػػػػػـ  الفقػػػػػػرة فػػػػػي .12

 فرصػػة إتاحػػة فػػي سػػاىـ الميػػداني التػػدريب" أف عمػػى يػػدؿ ممػػا 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي"  0.000
 ".التدريب مكاف خارج لمخري  عمؿ

"   تسػػػػػػاكم االحتماليػػػػػػة كالقيمػػػػػػة%"   52.6"  النسػػػػػػبي الػػػػػكزف بمػػػػػػ   "13" رقػػػػػػـ  الفقػػػػػػرة فػػػػػي .13
 إتاحػػػة فػػػي سػػػاىـي  لػػػـ الميػػػداني التػػػدريب " أف عمػػػى يػػػدؿ ممػػػا 0.05 مػػػف أقػػػؿ كىػػػي"  0.000
 ".التدريب مكاف نفس في لمخري  عمؿ فرصة

"  0.000"   تسػاكم االحتماليػة كالقيمػة%"   48.8"  النسػبي الػكزف بم   "5" رقـ  الفقرة في .14
 يػكفر ال بػو الميداني التدريب الخري  ىتمق الذم المكاف " أف عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي
 ". لممتدربيف المخاطر ضد تأميف
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 والوزن ، 3.37 يساوي المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكلو 
 المحسوبة t وقيمة ،%60 المحايد النسبي الوزن من أعمى وىي% 67.3 يساوي النسبي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ،10.03 تساوي المطمقة

 عمى يدل مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة" الميداني التدريب" مجال يعتبر لذلك
 أن يعني وىذا 3 وىي الحياد درجة عن جوىرياً  يختمف المجال ليذا بةاالستجا درجة متوسط أن

 .المجال ىذا عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك
 

 تخصص حيث الميداني، بالتدريب الميني لمتدريب العاممة اإلدارة اىتماـ إلى ذلؾ الباحث يعزك
 متطمب ىك التدريب كىذا الميداني، لمتدريب الدراسي العاـ مف األخير الشير الميني التدريب مراكز
 يتـ ثـ معينة معايير حسب لمطالب المناسب المكاف اختيار كيتـ الطالب، تخرج متطمبات مف

 الفترة، ىذه خبلؿ مستمر كتقييـ المراكز قبؿ مف متابعة ىناؾ كتككف المركز، بكاسطة التنسيؽ
. النيائي الطالب تقدير يشكؿ كمو لؾذ أف حيث الفترة، نياية في العمؿ صاحب تقييـ إلى باإلضافة

 ضد تأميف بيا يكجد ال خاصة كرش عف عبارة التدريب أماكف معظـ أف إلى النتائ  كأشارت كما
 مف إقراره تـ الذم الفمسطيني العمؿ قانكف تطبيؽ عدـ إلى ذلؾ الباحث كيعزك الطبلب، مخاطر

 الخاصة، كالمؤسسات الكرش في ؿلمعما تأميف تكفير ضركرة عمى ينص كالذم العمؿ كزارة قبؿ
 عمييـ تفرض إلزامية جية كجكد لعدـ القانكف بيذا العمؿ أصحاب التزاـ عدـ إلى أدل الذم األمر
 .ذلؾ
 لػتبلؤـ عالي مستكل ىناؾ أف إلى رشيت كالتي "2009 ،الحداد" دراسة مع المحكر ىذا نتائ  تتفؽك 

 تزكيػد فػي الميػداني التػدريب كمسػاىمة بنفسػو، المتػدرب لثفػة كزيادتػو كالتخصػص، الميػداني التدريب
 اتفقت ككذلؾ الميداني، لمتدريب المخصص الكقت ككفاية العمؿ التقاف البلزمة بالميارات المتدربيف

 مػػف العمػػؿ مكاقػػع فػػي التػػدريب أىميػػة إلػػى تكصػػمت كالتػػي "2003 وروزيــز، فريتــاكون" دراسػػة مػػع
 أف إلػى أشػارت كالتػي "1998 سـيكمدت،" دراسػة عمػ اتفقػت ككػذلؾ الصػناعية، التممذة برام  خبلؿ

 مقترحػػات تكػػكف أف يمكػػف الشػػركات فػػي التدريبيػػة الػػكرش ككػػذلؾ األكلػػي كالتػػدريب المسػػتمر التػػدريب
 .الميني كالتدريب التعميـ تقابؿ التي التكنكلكجية التحديات لمكاجية

 التػػػػدريب أمػػػػاكف أف إلػػػػى تكصػػػػمت التػػػػي "1990 الجنــــدي،" دراسػػػػة مػػػػع النتػػػػائ  اختمفػػػػت حػػػػيف فػػػػي
 .المستكل، ضعاؼ مدربكف بيا يقكـ الخارجية
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 :الدراسة محاور تحميل 6.4.3
 (4.27) رقم جدول

 تحميل محاور الدراسة

 المحور مسمسل

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 الترتيب

 5 0.00 20.15 48.28 0.56 2.41 أعداد الخريجينمالئمة  األول

 1 0.00 20.14 73.6 0.58 3.68 كفاءة الخريجين الثاني

 2 0.00 18.93 72.4 0.57 3.62 البرامج التدريبية الثالث

 3 0.00 12.45 69.7 0.67 3.48 التخصصات المطروحة الرابع

 4 0.00 10.03 67.5 0.65 3.37 التدريب الميداني الخامس

 0.00 19.56 71.1 0.49 3.55 المحاورجميع  
 

 
 أفػػراد آراء يبػػيف كالػػذم( 4.27) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  الكاحػػدة لمعينػػة t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ

 .الدراسة محاكر في الدراسة عينة
 النسبي والوزن ، 3.55 يساوي المجال فقرات لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين عام بشكلو 

 المطمقة المحسوبة t وقيمة ،%60 لمحايدا النسبي الوزن من أعمى وىي% 71.1 يساوي
 .0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتمالية والقيمة ، 19.65 تساوي
 عمى يدل مما ،05.0 الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة االستبانة فقرات جميع تعتبر لذلك
 يعني وىذا 3 وىي الحياد درجة عن زاد قد االستبانة فقرات لجميع االستجابة درجة متوسط أن
 أن عمى موافقة ىناك أي االسبتانة، فقرات جميع عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك أن

 والتدريب المطروحة والتخصصات التدريبية والبرامج الخريجين وكفاءة الخريجين أعداد مالئمة
 .المحمي العمل سوق متطمبات عمى إحصائية داللة ذا تأثيرا جميعيا تؤثر الميداني
 يػػتـ التػػي الخػػريجيف بأعػػداد كثيػػرا تتػػأثر المحمػػي العمػػؿ سػػكؽ متطمبػػات أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
 اسػتيعاب بإمكانيػا لػيس التػي العمػؿ لسػكؽ المحػدكدة الطاقػة بسػبب كذلؾ العمؿ، لسكؽ سنكيان  رفدىا
 المطركحػة كالتخصصػات بيةالتدري كالبرام  الخريجيف كفاءة أف كما الخريجيف، مف اليائؿ العدد ىذا

 كالميػارات الخبرات مف باحتياجاتو العمؿ سكؽ تزكيد في جدان  ميمة عكامؿ تعتبر الميداني كالتدريب
 .المطمكبة كالميف
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 الرابع المبحث
 الفرضيات اختبار

 :المقدمة 4.1
 اختبػار سػيتـ الحالػة ىػذه كفي بيرسكف ارتباط معامؿ داللة استخداـ سيتـ الدراسة فرضيات الختبار
 :التالية اإلحصائية الفرضية

 الصفرية الفرضية: 
 .االىتماـ مكضع الدراسة مجاالت مف مجاليف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد ال
 البديمة الفرضية: 

 .االىتماـ مكضع الدراسة مجاالت مف مجاليف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد
05.0 لداللػةا مسػتكل مػف أكبػر  Sig.(P-value) كانػت إذا  الفرضػية رفػض يمكػف ال فإنػو 

 .مجاليف بيف إحصائية داللة ذات عبلقة تكجد ال كبالتالي الصفرية
 الصػفرية الفرضػية رفػض فيػتـ 05.0الداللػة مسػتكل مػف أقػؿ  Sig.(P-value) كانػت إذا أمػا

 .الدداسة مجاالت من مجالٌن بٌن إحصائٌة داللة اات عالقة توجد بأنه البدٌلة الفدضٌة كقبكؿ
 

 :الدراسة فرضيات اختبار 4.2
 :الرئيسة الفرضية
 المطركحػػػػة، التخصصػػػػات التدريبيػػػػة، البػػػػرام  الخػػػػريجيف، كفػػػػاءة الخػػػػريجيف، أعػػػػدادمبلئمػػػػة ) تػػػػؤثر

 سػػػكؽ متطمبػػػات مػػػىع  05.0 داللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذا تػػػأثيرا( الميػػػداني التػػػدريب
 .غزة قطاع في المحمي العمؿ
 :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية ىذه عف كينبثؽ
 :األولى الفرضية اختبار 4.2.1

 عمـى( α ≤ 0.05) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذا تـأثيراً  الخـريجين أعدادمالئمة  تؤثر "
 ."العمل سوق متطمبات

 (4.28) رقم جدول
  العمل سوق متطمبات و الخريجين أعداد نبي االرتباط معامل

 أعداد الخريجيف اإلحصاءات المتغير التابع

 متطمبات سكؽ العمؿ

 0.510 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 300 حجـ العينة
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 عنػد العمػؿ سػكؽ كمتطمبػات الخريجيف أعداد مبلئمة بيف العبلقة إليجاد بيرسكف اختبار استخداـ تـ
 االحتماليػػة القيمػػة أف يبػػيف كالػػذم( 4.28) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  05.0 داللػػة مسػػتكل
 عمػػى يػػدؿ ممػػا ، 510.0 تسػػاكم المحسػػكبة r قيمػػة أف كمػػا ، 0.05 مػػف أقػػؿ كىػػي 0.000 تسػاكم

 متطمبػػػات عمػػػى 05.0 داللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذا تػػػأثيران  تػػػكثر الخػػػريجيف أعػػػداد أف
 .العمؿ سكؽ

 

 :الثاني الفرضية اختبار 4.2.2
 متطمبـات عمـى( α ≤ 0.05) داللـة مستوى عند إحصائية داللة ذا تأثيراً  الخريجين كفاءة تؤثر "

 ."العمل سوق
 (4.29) رقم جدول

 العمل سوق ومتطمبات الخريجين كفاءة بين االرتباط معامل
 ءة الخريجيفكفا اإلحصاءات المتغير التابع

 متطمبات سكؽ العمؿ
 0.773 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 300 حجـ العينة

 مسػتكل عنػد العمػؿ سػكؽ متطمباتك  الخريجيف كفاءة بيف العبلقة إليجاد بيرسكف اختبار استخداـ تـ
 تسػػاكم االحتماليػػة القيمػػة أف يفيبػػ كالػػذم( 4.29) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  05.0 داللػػة

 كفػاءة أف عمػى يػدؿ ممػا 773.0 تسػاكم المحسػكبة r قيمػة أف كمػا ، 0.05 مػف أقػؿ كىي 0.000
 .العمؿ سكؽ متطمبات عمى 05.0 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذا تأثيران  تكثر الخريجيف

 

 :الثالثة الفرضية اختبار 4.2.3
 متطمبـات عمـى( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذا تأثيراً  التدريبية جالبرام تؤثر "

 ." العمل سوق
 (4.30) رقم جدول

 العمل سوق ومتطمبات التدريبية البرامج بين االرتباط معامل

 البرام  التدريبية اإلحصاءات المتغير التابع

 متطمبات سكؽ العمؿ
 0.88 معامؿ االرتباط

 0.000 تماليةالقيمة االح

 300 حجـ العينة
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 عنػػػد العمػػػؿ سػػػكؽ كمتطمبػػػات التػػػدريبي المحتػػػكل بػػػيف العبلقػػػة إليجػػػاد بيرسػػػكف ختبػػػارا اسػػػتخداـ تػػػـ
 تسػػاكم االحتماليػػة القيمػػة أف يبػػيف كالػػذم( 4.30) رقػػـ جػػدكؿ فػػي كالنتػػائ  05.0 داللػػة مسػػتكل
 البػرام  أف عمػى يػدؿ مما ،  0.88 تساكم لمحسكبةا r قيمة أف كما ، 0.05 مف أقؿ كىي 0.000
 .العمؿ سكؽ متطمبات عمى 05.0 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذا تأثيران  تكثر التدريبية

 

 :رابعةال الفرضية اختبار 4.2.4
 عمـى( α ≤ 0.05) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذا تـأثيراً  المطروحـة التخصصـات تـؤثر" 

 ." العمل سوق متطمبات
 (4.31) رقم جدول

 العمل سوق ومتطمبات المطروحة التخصصات بين االرتباط معامل
 التخصصات المطركحة اإلحصاءات المتغير التابع

 متطمبات سكؽ العمؿ
 0.850 معامؿ االرتباط

 0.000 القيمة االحتمالية

 300 حجـ العينة

 عنػػد العمػػؿ سػػكؽ كمتطمبػػات المطركحػػة التخصصػػات بػػيف قػػةالعبل إليجػػاد بيرسػػكف اختبػػار اسػػتخدـ
 االحتماليػػة القيمػػة أف يبػػيف كالػػذم( 4.31) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  05.0 داللػػة مسػػتكل
 أف عمػى يػدؿ مما ، 0.850 تساكم المحسكبة r قيمة أف كما ، 0.05 مف أقؿ كىي 0.000 تساكم

 متطمبػات عمػى 05.0 داللػة مسػتكل عند إحصائية داللة ذا تأثيران  تكثر المطركحة التخصصات
 .العمؿ سكؽ

 

 :الخامسة الفرضية اختبار 4.2.5
 متطمبـات عمى( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذا تأثيراً  الميداني التدريب ؤثري" 

 ." العمل سوق
 (4.32) رقم جدول

 العمل سوق ومتطمبات الميداني لتدريبا بين االرتباط معامل
 التدريب الميداني اإلحصاءات المتغير التابع

 متطمبات سكؽ العمؿ
 0.882 معامؿ االرتباط

 0.00 القيمة االحتمالية

 300 حجـ العينة
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 مسػػتكل عنػػد العمػػؿ سػػكؽ كمتطمبػػات الميػػداني التػػدريب العبلقػػة إليجػػاد بيرسػػكف اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ
 تسػػاكم االحتماليػػة القيمػػة أف يبػػيف كالػػذم( 4.32) رقػػـ جػػدكؿ فػػي مبينػػة كالنتػػائ  05.0 داللػػة

 أف عمػػػػى يػػػػدؿ ممػػػا ،  0.882 تسػػػػاكم المحسػػػكبة r قيمػػػػة أف كمػػػػا ، 0.05 مػػػف أقػػػػؿ كىػػػي 0.000
 سػكؽ متطمبػات عمػى 05.0 داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذا تأثيران  يكثر الميداني التدريب
 .العمؿ
 إيجابػان  تتػأثر العمػؿ سػكؽ متطمبػات كػكف فػي النظػرم اإلطػار مػع تتفؽ النتائ  ىذه أف الباحث كيرل
 التخصصػػػػػات, التدريبيػػػػػة البػػػػػرام , الخػػػػػريجيف كفػػػػػاءة, الخػػػػػريجيف أعػػػػػداد) التاليػػػػػة بالعكامػػػػػؿ سػػػػػمبان  أك

 (.الميداني التدريب المطركحة،
 

 :السادسة الفرضية اختبار 4.2.6
 حول الخريجين إجابات بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"

 سـوق لمتطمبـات غـزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مةءموا مدى
 مكـان التخـرج، سـنة, االجتماعيـة الحالة العمر، ،الجنس ( متغير من كل إلى تعزى المحمي العمل
 ."(العممي المؤىل التخصص، التخرج، مكان الخبرة، سنوات العمل، طبيعة العمل،

 
  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .1

 غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مةءموا مدى حول
 .الجنس إلى تعزى المحمي ملالع سوق لمتطمبات

 مػػدل  حػػكؿ المبحػػكثيف إجابػػات بػػيف الفػػركؽ الختبػػار t اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػية ىػػذه الختبػػار
 العمػؿ سػكؽ لمتطمبػات غػزة قطػاع فػي العمػؿ لػكزارة التابعػة المينػي التدريب مراكز مخرجات مةءمكا

 . لمجنس لتعز  كالتي المحمي
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 (4.33) رقم جدول
 التدريب مراكز مخرجات مةءموا مدى حول المبحوثين إجابات بين لمفروق tختبارا  نتائج
 لمجنس ىتعز  والتي المحمي العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني

 الوسط الحسابي العدد الجنس المحور
االنحراف 
 tقيمة  المعياري

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

 أعداد الخرٌجٌنمالئمة 
 

 0.570 3.656 236 رذك

-0.367 0.13 

 0.52 3.23 64 أنثى

 كفاءة الخريجين
 0.61 3.668 236 ذكر

-0.708 0.02 

 0.455 3.15 64 أنثى

 البرامج التدريبية

 
 0.58 3.61 236 ذكر

-0.635 0.424 

 0.53 3.19 64 أنثى

 التخصصات المطروحة
 0.70 3.49 236 ذكر

0.216 0.085 

 0.59 3.33 64 أنثى

 التدريب الميداني
 

 0.69 3.34 236 ذكر

-1.479 0.001 

 0.46 3.25 64 أنثى

 جميع المحاور
 0.52 3.54 236 ذكر

-0.860 0.014 

 0.38 3.21 64 أنثى

 
 

 كىي 0.094 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف (4.33) رقـ جدكؿ في النتائ  مف يتبيف
 ذات فركؽ كجكد عمى يدؿ مما  0.860- تساكم  المطمقة المحسكبة t ةكقيم  0.05 مف أقؿ
 مخرجات مكاءمة مدل حكؿ العينة أفراد آراء في  05.0 داللة مستكل عند إحصائية داللة
 تعزم المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز
 مقارنة لئلناث المتكافرة العمؿ فرصة قمة إلى ذلؾ الباحث كيعزك ،الذكور لصالح روقوالف ،لمجنس
 ىذه تتبع التي األعماؿ كطبيعة المكجكدة التخصصات أكثر أف كما الذككر، مف بنظرائيـ

 .اإلناث مف أكثر لمذككر مبلئمة تككف التخصصات
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 "2011 سويرح، وأبو بحر" كدراسة"  2009 الحداد،" دراسة نتائ  مع متفقة النتائ  ىذه كجاءت
 إلى ذلؾ الباحث كيعزك الذككر، لصالة الجنسيف بيف العينة آفراد في فركؽ كجكد إلى أشارت كالتي
 .اإلناث مف أكثر لمذككر مبلءمة الفمسطيني العمؿ سكؽ في المكجكدة الكظائؼ معظـ أف

 

  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2
 غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مةءموا مدى حول

 .العمر إلى تعزى المحمي العمل سوق لمتطمبات
 مةءمكا مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ

 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة الميني لتدريبا مراكز مخرجات
 .05.0 مستكل عند العمر  إلى تعزل

 

 (4.34) رقم دولج
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج
 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة ةالتابع الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة

  العمر  إلى تعزى المحمي

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخرٌجٌنمالئمة 

 0.272 2 0.545 بين المجموعات

 0.319 297 94.703 داخل المجموعات 0.42 0.854

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 1.344 2 2.687 بين المجموعات

 0.336 297 99.741 داخل المجموعات 0.019 4.001

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 0.845 2 1.689 بين المجموعات

 0.323 297 95.963 داخل المجموعات 0.075 2.614

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 1.897 2 3.793 بين المجموعات

 0.452 297 134.923 داخل المجموعات 0.016 4.20

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 1.136 2 2.273 بين المجموعات

 0.422 297 125.406 داخل المجموعات 0.069 2.692

  299 127.676 المجموع

 يع المحاورجم

 1.031 2 2.063 بين المجموعات

 0.239 297 70.895 داخل المجموعات 0.014 4.321

  299 72.958 المجموع
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 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف (4.34) رقـ جدكؿ في النتائ  مف يتبيفك 
 يدؿ مام 0.05 مف أقؿ كىي  0.094 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ، 4.329
 التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عمى
  مستكل عند العمر  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة

05.0. 
 

 (4.35جدول رقم )
 العمرين المتوسطات حسب متغير اختبار شفيو لمفروق المتعددة ب

 العمر المحكر

15_
 أقؿ

 مف
16

 سنة

16_
 أقؿ

 مف
20

 سنة

20
ؼ سنة

كثر
أ

 

أعداد مبلئمة 
 الخريجيف

 0.002- 0.085  سنة16_أقؿ مف 15
 0.087-  0.085- سنة20_أقؿ مف 16

  0.087 0.002 سنة فأكثر20

 الخريجيف كفاءة
 0.008 0.200  سنة16_أقؿ مف 15
 0.192-  0.200- سنة20_أقؿ مف 16

  0.192 0.008- سنة فأكثر20

 البرام  التدريبية
 0.066 0.208  سنة16_أقؿ مف 15
 0.141-  0.208- سنة20_أقؿ مف 16

  0.141 0.066- سنة فأكثر20

التخصصات 
 المطركحة

 0.144 0.344  سنة16_أقؿ مف 15
 0.200-  0.344- سنة20_أقؿ مف 16

  0.200 0.144- سنة فأكثر20

 التدريب الميداني
 0.073- 0.109  سنة16_أقؿ مف 15
 0.182-  0.109- سنة20_أقؿ مف 16

  0.182 0.073 سنة فأكثر20
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 العمر المحكر

15_
 أقؿ

 مف
16

 سنة

16_
 أقؿ

 مف
20

 سنة

20
ؼ سنة

كثر
أ

 

 جميع المحاكر
 0.025 0.190  سنة16_أقؿ مف 15
 0.165-  0.190- سنة20_أقؿ مف 16

  0.165 0.025- سنة فأكثر20
 

 داللة ذات فركؽ تكجد الخريجيف كفاءة محكر في وأن( 4.35) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف
-16) أعمارىـ الذيف الخريجيف كآراء (فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية

 أف يعني مما ،(فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(20 مف أقؿ
 لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الخريجيف ةكفاء مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة

 (.فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف
 آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد فإنو المطركحة التخصصات لمحكر بالنسبة أما

 ،(20 مف أقؿ-16) أعمارىـ الذيف الخريجيف كآراء( فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف
 حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ انتكك

 الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الخريجيف كفاءة مكاءمة مدل
 (.فأكثر سنة 20) أعمارىـ

 الخريجيف آراء بيف ئيةإحصا داللة ذات فركؽ بيا تكجد فإنو الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما
 الفركؽ ككانت ،(20 مف أقؿ-16) أعمارىـ الذيف الخريجيف كآراء( فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف
 مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف لصالة
 سنة 20) أعمارىـ الذيف يفالخريج لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الخريجيف كفاءة
 (.فأكثر
 حممة مف الغالب في (فأكثر سنة 20) أعمارىـ الذيف الخريجيف أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

 التحقت فئة أكثر كىـ غيرىـ، مف أكثر كفيـ كعي لدييـ أف كما غيرىـ مف أعمى عممية مؤىبلت
 .رغبتيا عمى بناءن  الميني التدريب بمراكز

 
 ذات فركؽ كجكد إلى أشارت كالتي" 2009 الحداد،" دراسة نتائ  مع متفقة النتائ  ىذه كجاءت
 في لممتدربيف عمؿ فرص خمؽ في الميني التدريب دكر حكؿ المبحكثيف آراء بيف إحصائية داللة
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 تطكر غزة تدريب ككمية العمؿ كزارة في الميني التدريب مراكز أف ذلؾ الباحث كيعزك غزة، كمية
 تبعان  المبحكثيف آراء بيف فركقات ىناؾ كاف لذلؾ الميداني كالتدريب المدربيف ناحية في خدماتيا مف

 فركؽ كجكد عدـ إلى أشارت كالتي "2011 سويرح، وأبو بحر" دراسة مع اختمفت حيف في لمعمر،
 العمؿ سكؽ احتياجات تمبية في غزة بقطاع الفمسطينية الجامعات في العميا الدراسات دكر حكؿ
 كاقع عف يختمؼ العميا الدراسات خريجي كاقع أف إلى يعكد ذلؾ أف الباحث كيرل ،العمر إلى تعزل

 أف كما أعمارىـ تتقارب العميا الدراسات في الطمبة جميع أف حيث الميني التدريب مراكز خريجي
 الميني التدريب مراكز خريجي إليو يفتقر األمر كىذا السكؽ في كخبرة معرفة لدييـ جميعيـ

 

ــة ذات قفــرو توجــد ال .3   الدراســة عينــة اســتجابة فــي  05.0 مســتوى عنــد إحصــائية دالل
ــدريب مراكــز مخرجــات مواءمــة مــدى حــول ــي الت ــوزارة التابعــة المين  غــزة قطــاع فــي العمــل ل

 .االجتماعية الحالة إلى تعزى المحمي العمل سوق لمتطمبات
 مكاءمػة مػدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ رالختبا األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ

 المحمػي العمػؿ سػكؽ لمتطمبػات غػزة قطػاع فػي العمػؿ لػكزارة التابعػة الميني التدريب مراكز مخرجات
 .05.0  مستكل عند االجتماعية الحالة  إلى تعزل كالتي

 (4.13) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج
 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة

 االجتماعية الحالة إلى تعزى المحمي

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجين الئمةم
 0.242 3 0.725 بين المجموعات

 0.319 296 94.523 داخل المجموعات 0.519 0.757

  299 950248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 0.665 3 1.995 بين المجموعات

 0.339 296 100.432 داخل المجموعات 0.120 1.966

  299 102.428 المجموع

 ةالبرامج التدريبي
 0.400 3 1.200 بين المجموعات

 0.326 296 96.452 داخل المجموعات 0.300 1.227

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 0.214 3 0.642 بين المجموعات

 0.464 296 137.282 داخل المجموعات 0.710 0.461

  299 137.923 المجموع
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مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 انتذرَب انًُذانٍ
 0.392 3 1.177 بين المجموعات

 0.427 296 126.501 داخل المجموعات 0.432 0.918

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 0.089 3 0.266 بين المجموعات

 0.246 296 72.692 داخل المجموعات 0.781 0.361

  299 72.958 المجموع

 
  تساكم مجتمعة المحاكر لجميع بةالمحسك  F قيمة أف (4.36) رقـ جدكؿ في النتائ  مف كيتبيف
 يدؿ مما 0.05 مف أكبر كىي 0.789  تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ، 0.369
 الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ عمى

 عند االجتماعية الحالة  إلى زلتع المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة
 .05.0 مستكل
 المتزكج مف كبلن  أف إلى ذلؾ الباحث يعزكك  "2133 ،حمس" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  كاتفقت

 التخصصات بنفس كالتحقكا التدريبية الميارات نفس كتمقكا التدريبية البيئة نفس مف تخرجا كاألعزب
 أم ىنالؾ تكف لـ كبالتالي الدراسة عينة آراء عمى تأثير أم لو يكف لـ الجتماعيةا الحالة معيار كأف

 .االجتماعية الحالة إلى تعزل فركؽ
 

  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4
 لمتطمبات غزة قطاع في العمل وزارةل التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة مدى حول
 .التخرج سنة إلى تعزى المحمي العمل سوق

 مكاءمة مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند التخرج سنة إلى عزلت كالتي
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 (4.37) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج
 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة

 التخرج ةسن إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.109 2 0.326 بين المجموعات

 0.321 297 94.922 داخل المجموعات 0.798 0.338

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 0.083 2 0.250 اتبين المجموع

 0.345 297 102.178 داخل المجموعات 0.867 0.242

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 1.179 2 3.537 بين المجموعات

 0.318 297 94.115 داخل المجموعات 0.012 3.708

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 2.807 2 8.420 بين المجموعات

 0.438 297 129.503 داخل المجموعات 0.00 6.415

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 1.874 2 5.622 بين المجموعات

 0.412 297 122.056 داخل المجموعات 0.004 4.545

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 0.898 2 2.693 بين المجموعات

 0.237 297 70.265 لمجموعاتداخل ا 0.011 3.781

  299 72.958 المجموع

 
  3.789 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف (4.37) رقـ جدكؿ في النتائ  تبيفك 
 عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي  0.099 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ،

 لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة لمد حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
 .05.0 مستكل عند التخرج سنة إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ
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 (4.38جدول رقم )
 سنة التخرجاختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 

 2010 2009 2008 التخرج سنة المحور

 أعدادمالئمة 
 ينالخريج

2008  -0.028 -0.083 
2009 0.028  -0.054 
2010 0.083 0.054  

 كفاءة الخريجين
2008  -0.054 -0.040 
2009 0.054  0.013 
2010 0.040 -0.013  

 البرامج التدريبية
2008  -0.088 -0.269 
2009 0.088  -0.181 
2010 0.269 0.181  

تخصصات ال
 المطروحة

2008  0.012 -0.350 
2009 -0.012  -0.362 
2010 0.350 0.362  

 التدريب الميني
2008  0.000 -0.294 
2009 0.000  -0.294 
2010 0.294 0.294  

 جميع المحاور
2008  -0.037 -0.220 
2009 0.037  -0.183 
2010 0.220 0.183  

 
 داللة ذات فركؽ بو تكجد التدريبية البرام  محكر أف( 4.38) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف

 ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء 2008 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية
 مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت
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 تخرجكا الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ متطمباتل التدريبية البرام  مكاءمة
 .2010 سنة
 ذات فركؽ بيما تكجد تكجد فإنو( الميداني كالتدريب المطركحة التخصصات) لمحكرم بالنسبة أما

 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء ك 2008 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة
 ذات فركؽ بيما تكجد كما ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،2010
 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف كآراء 2009 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة

 المكافقة درجة أف يعني مما ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،2010
 العمؿ سكؽ لمتطمبات الميداني كالتدريب المطركحة التخصصات ممحكر  مكاءمة مدل حكؿ

 .2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي
 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا تكجد تكجد فإنو الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما

 لصالة الفركؽ ككانت ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف آراء 2008 سنة تخرجكا الذيف
 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا تكجد كما ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف

 لصالة الفركؽ ككانت ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف كأراء 2009 سنة تخرجكا الذيف
 الدراسة محاكر كاءمةم مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف
 .2010 سنة تخرجكا الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات

 

 التػػدريب مراكػػز أف إلػػى ذلػػؾ الباحػػث يعػػزكك  "2119 الحــداد،" دراسػػة مػػع الدراسػػة ىػػذه نتػػائ  كاتفقػػت
 التدريبيػة م البػرا ناحيػة مػف خػدماتيا مػف كتحسػف تطػكر ككانػت عػاـ، بعد عامان  تطكران  تشيد الميني

 لسنة تبعان  المبحكثيف آراء بيف فركقات ىناؾ كانت لذلؾ المدياني كالتدريب المطركحة كالتخصصات
 كافػة فػي التطػكر مػف حالػة أفضػؿ شػيدت كالتػي 2010 التخػرج سػنة لصػالة الفركؽ ككانت التخرج

 .السابقة بالسنكات مقارنة المجاالت
 
  الدراســة عينــة اســتجابة فــي  05.0 مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال. 5

 لمتطمبـات غـزة قطـاع فـي العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة مدى حول
 .العمل مكان إلى تعزى المحمي العمل سوق

 مكاءمػة مدل كؿح الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمػي العمػؿ سػكؽ لمتطمبػات غػزة قطػاع فػي العمػؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند العمؿ مكاف  إلى تعزل
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 (4.39) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج
 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة

 العمل مكان  إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.201 4 0.805 بين المجموعات

 0.320 295 94.443 داخل المجموعات 0.642 0.629

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 3.477 4 13.908 بين المجموعات

 0.300 295 88.520 داخل المجموعات 0.00 11.588

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 1.356 4 5.424 بين المجموعات

 0.313 295 92.228 المجموعاتداخل  0.002 4.337

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 2.367 4 9.468 بين المجموعات

 0.435 295 128.455 داخل المجموعات 0.00 5.436

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 1.887 4 7.548 بين المجموعات

 0.407 295 120.131 داخل المجموعات 0.001 4.634

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 1.661 4 6.646 بين المجموعات

 0.225 295 66.312 داخل المجموعات 0.00 7.391

  299 72.958 المجموع

 
 7.391 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف( 4.39) رقـ جدكؿ في النتائ  كتبيف

 عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي  0.000 تساكم المحاكر لجميع حتماليةاال القيمة أف كما ،
 لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
  مستكل عند العمؿ مكاف  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ

05.0. 
 مف مختمؼ التخصصات مف قطاع كؿ احتياجات طبيعة الحاؿ بطبيعة أنو إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 مختمفة بو يعممكف الذم القطاع حسب مكافقتيـ أك استجاباتيـ ستككف كبالتالي كالكـ، النكع نحاية
 أف كما عمميـ، في سيستخدمكنيا كالتي دراستيـ خبلؿ اكتسبكىا التي الميارات لكـ إلدراكـ تبعان 



 131 

 يعممكف الذيف الخريجيف عف عمميـ ظركؼ تختمؼ بيـ خاصة كرشة في يعممكف الذيف لخريجيفا
 .الحككمي القطاع في يعممكف الذيف عف ناىيؾ الخاص، القطاع في

 
 (4.40دول رقم )ج

 مكان العملاختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 

 مكاف العمؿ المحكر

 لـ
مؿ
أع

 
 مف

 حيف
خر 
الت

مى ج
حكك

ع 
قطا

ص 
 خا

طاع
ق

ير  
 غ
سة
ؤس
م

حية
رب

 

بؾ
صة 

 خا
رشة

ك
 

أعداد مبلئمة 
 الخريجيف

 0.090- 0.027- 0.103- 0.106  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.196- 0.133- 0.209-  0.106- قطاع حككمى
 0.013 0.076  0.209 0.103 قطاع خاص

 0.063-  0.076- 0.133 0.027 مؤسسة غير ربحية
  0.063 0.013- 0.196 0.090 صة بؾكرشة خا

 كفاءة الخريجيف

 0.463- 0.302- 0.418- 0.502-  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.039 0.200 0.083  0.502 قطاع حككمى
 0.045- 0.117  0.083- 0.418 قطاع خاص

 0.161-  0.117- 0.200- 0.302 مؤسسة غير ربحية
  0.161 0.045 0.039- 0.463 كرشة خاصة بؾ

 البرام  التدريبية

 0.247- 0.451- 0.248- 0.326-  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.079 0.125- 0.078  0.326 قطاع حككمى
 0.002 0.203-  0.078- 0.248 قطاع خاص

 0.204  0.203 0.125 0.451 مؤسسة غير ربحية
  0.204- 0.002- 0.079- 0.247 كرشة خاصة بؾ

التخصصات 
 ةالمطركح

 0.295- 0.534- 0.356- 0.511-  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.217 0.022- 0.156  0.511 قطاع حككمى
 0.061 0.178-  0.156- 0.356 قطاع خاص
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 مكاف العمؿ المحكر

 لـ
مؿ
أع

 
 مف

 حيف
خر 
الت

مى ج
حكك

ع 
قطا

ص 
 خا

طاع
ق

ير  
 غ
سة
ؤس
م

حية
رب

 

بؾ
صة 

 خا
رشة

ك
 

 0.239  0.178 0.022 0.534 مؤسسة غير ربحية
  0.239- 0.061- 0.217- 0.295 كرشة خاصة بؾ

 التدريب الميداني

 0.154- 0.361- 0.352- 0.497-  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.342 0.136 0.144  0.497 قطاع حككمى
 0.198 0.009-  0.144- 0.352 قطاع خاص

 0.207  0.009 0.136- 0.361 مؤسسة غير ربحية
  0.207- 0.198- 0.342- 0.154 كرشة خاصة بؾ

 جميع المحاكر

 0.261- 0.366- 0.311- 0.389-  التخرج حيف مف أعمؿ لـ
 0.128 0.023 0.077  0.389 قطاع حككمى
 0.051 0.055-  0.077- 0.311 قطاع خاص

 0.105  0.055 0.023- 0.366 مؤسسة غير ربحية
  0.105- 0.051- 0.128- 0.261 كرشة خاصة بؾ

 
 داللة ذات فركؽ بو تكجد الخريجيف كفاءة محكر أف( 4.40) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف

 في يعممكا الذيف الخريجيف كآراء( التخرج حيف مف يعممكا لـ) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية
 محكر أف كما ،(خاص قطاع) في يعممكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(خاص قطاع)

 حيف مف يعممكا لـ) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد الخريجيف كفاءة
 الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(خاصة كرشة) في يعممكا الذيف الخريجيف كآراء( التخرج
 الخريجيف كفاءة مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(خاصة كرشة) في يعممكا

 كفي الخاص القطاع في يعممكف الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات
 .بيـ خاصة كرش

 تكجد فإنو( الميداني التدريب المطركحة، التخصصات التدريبية، البرام ) التالية كرامحلم بالنسبة ماأ
 آراء ك( التخرج حيف مف يعممكا لـ) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا

 قطاع) في يعممكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(خاص قطاع) في يعممكا الذيف الخريجيف
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 التدريبية، البرام ) التالية كرامحال مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(خاص
 لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات( الميداني التدريب المطركحة، التخصصات
 .الخاص القطاع في يعممكف الذيف الخريجيف

 الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة اتذ فركؽ بيا كجدفي الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما
 لصالة الفركؽ ككانت ،(خاص قطاع) في يعممكا الذيف الخريجيف كآراء( التخرج حيف مف يعمكا لـ)

 داللة ذات فركؽ بيا كجدي الدراسة محاكر أف كما ،(خاص قطاع) في يعممكا الذيف الخريجيف
 في يعممكا الذيف الخريجيف كآراء( التخرج حيف مف يعممكا لـ) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية

 أف يعني مما ،(خاصة كرشة) في يعممكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(خاصة كرشة)
 أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الدراسة محاكر جميع مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة
 .بيـ خاصة رشك  كفي الخاص القطاع في يعممكف الذيف الخريجيف لدل

 القطاع في العمؿ طبيعة عف تختمؼ الخاصة الكرش في العمؿ طبيعة أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 األمر العمؿ كساعات األجكر حيث كمف األعماؿ آلداء المطمكبة الميارات حيث مف الحككمي

 لخاصا القطاع في يعممكف الذيف ألكلئؾ كخاصة المبحكثيف آراء بيف فركؽ كجكد إلى أدل الذم
 .األخرل العمؿ أماكف في الخريجيف مف أقرانيـ تفكؽ كأجكر كميارات امتيازات يمتمككا كالذيف

 

 لصالة جاءت الفركؽ أف إلى أشارت كالتي "2009 الحداد،" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  كاختمفت
 جاءت الفركؽ أف إلى شارت الدراسة ىذه نتائ  بينما الغكث كككالة الربحية غير كالمؤسسات

 لدييا البلجئيف غكث ككالة أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك الخاصة، كالكرش الخاص القطاع لصالة
 ككالة أف كما الربحية الؤسسات في ليا عمؿ فرص لتفكفير كتسعى الخريجيف بمتابعة تقكـ دائرة

 تفتقد الميني لمتدريب العامة اإلدارة إف حيف في لخريجييا، الكظائؼ في األكلكية تعطي الغكث
 كالبعض الخاص القطاع في يعممكف الميني التدريب مراكز خريجي أغمب فإف لذا الدائرة ىذه لمثؿ
 .بيـ خاصة كرش في يعممكف اآلخر

 
  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 6

 لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة مينيال التدريب مراكز مخرجات مواءمة مدى حول
 .العمل طبيعة إلى تعزى المحمي العمل سوق

 مكاءمة مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند العمؿ طبيعة  إلى تعزل
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 (4.41) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج

 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل وزارةب الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة
 العمل ةطبيع  إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.539 2 1.616 بين المجموعات

 0.316 297 93.632 داخل المجموعات 0.167 1.703

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 5.885 2 17.658 تبين المجموعا

 0.286 297 84.770 داخل المجموعات 0.00 20.553

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 2.193 2 6.578 بين المجموعات

 0.308 297 91.075 داخل المجموعات 0.00 7.126

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 4.554 2 13.662 بين المجموعات

 0.420 297 124.261 داخل المجموعات 0.00 10.848

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 3.147 2 9.440 بين المجموعات

 0.799 297 118.239 داخل المجموعات 0.00 7.877

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 2.923 2 8.770 بين المجموعات

 0.217 297 54.188 مجموعاتداخل ال 0.00 13.481

  299 72.958 المجموع

 

 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف( 4.41) رقـ جدكؿ في النتائ  كتبيف
 مما 0.05 مف أقؿ كىي  000.0 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ، 481.13
 الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عمى يدؿ

 عند العمؿ طبيعة  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة
  . 05.0  مستكل
 الذيف الخريجكف أف حيث العينة آراء في يؤثر الخريجيف عمؿ طبيعة أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 عمؿ عف يبحثكف الذيف الخريجيف عف تختمؼ أصبحت كقدراتيـ كفاءاتيـ فإف ـمنتظ بشكؿ يعممكف

 .متقطع بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف عف أك
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 (4.42جدول رقم )
 طبيعة العملاختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 

أبحث  متقطع منتظم طبيعة العمل المحور
 عن عمل

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.157 0.098  تظممن

 0.059  0.098- متقطع
  0.059- 0.157- أبحث عن عمل

 كفاءة الخريجين
 0.564 0.241  منتظم
 0.324  0.241- متقطع

  0.324- 0.564- أبحث عن عمل

 البرامج التدريبية
 0.284 0.019  منتظم
 0.265  0.019- متقطع

  0.265- 0.284- أبحث عن عمل

 طروحةالتخصصات الم
 0.490 0.175  منتظم
 0.315  0.175- متقطع

  0.315- 0.490- أبحث عن عمل

 التدريب الميني
 0.371 0.026  منتظم
 0.345  0.026- متقطع

  0.345- 0.371- أبحث عن عمل

 جميع المحاور
 0.384 0.100  منتظم
 0.283  0.100- متقطع

  0.283- 0.384- أبحث عن عمل
 

 داللة ذات فركؽ بو تكجد الخريجيف كفاءة محكر أف( 4.42) رقـ جدكؿ في شفيو تباراخ كيبيف
 بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف كآراء( منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية

 كفاءة محكر أف كما ،(منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(متقطع)
( منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد الخريجيف
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 بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عمؿ عف يبحثكف) الذيف الخريجيف كآراء
 بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو جدكتك  كما ،(منتظـ)
 يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عمؿ عف يبحثكف) الذيف فالخريجي كآراء( متقطع)

 سكؽ لمتطمبات الخريجيف كفاءة مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(متقطع) بشكؿ
 .منتظـ بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ
 مف أعمى بكفاءة يتمتعكف منتظـ شكؿب يعممكف الذم الخريجيف أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك

 يمارسكا ألنيـ كذلؾ عمؿ عف يبحثكف الذيف الخريجيف أك متقطع بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف
 .أقرانيـ مف أعمى كخبرات ميارات أكسبيـ الذم األمر كمستمر، دائـ بشكؿ أعماليـ

 داللة ذات فركؽ بيما كجدت فإنو( المطركحة التخصصات التدريبية، البرام ) لمحكرم بالنسبة أما
 عف يبحثكف) الذيف الخريجيف كآراء( منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية

 ذات فركؽ بيا جدكتك  كما ،(منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عمؿ
 عف يبحثكف) الذيف الخريجيف كآراء( متقطع) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة
 المكافقة درجة أف يعني مما ،(متقطع) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عمؿ
 العمؿ سكؽ لمتطمبات(  المطركحة التخصصات التدريبية، البرام ) محكرم مكاءمة مدل حكؿ

 .طعمتق كبشكؿ منتظـ بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي
 إحصائية داللة ذات فركؽ بيا كجدفي الميداني التدريب كمحكر الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما
 ككانت ،(عمؿ عف يبحثكف) الذيف الخريجيف كآراء( منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف

 إحصائية ةدالل ذات فركؽ بيا جدكتك  كما ،(منتظـ) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ
 ككانت ،(عمؿ عف يبحثكف) الذيف الخريجيف كآراء( متقطع) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف آراء بيف

 مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(متقطع) بشكؿ يعممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ
 الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الدراسة محاكر جميع مكاءمة
 .منتظـ بشكؿ يعممكف

الخريجيف الذيف يعممكف بشكؿ منتظـ ىـ أكثر الخريجيف تمتعان بكفاءة  أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
عالية نظران النخراطيـ بسكؽ العمؿ بشكؿ منتظـ كاكتسابيـ لخبرات كميارات إضافية، كما أنيـ 

برام  التدريببة كالتخصصات أكثر الخريجيف أصبة لدييـ ثقة ككعيان بمدل أىمية كمبلءمة ال
المطركحة كمدل أىمية التدريب الميداني في جسر اليكة بيف مخرجات مراكز التدريب الميني 

 كمتطمبات سكؽ العمؿ.
 

كذلؾ في كجكد فركؽ بيف آراء المبحكثيف في  "2009"الحداد، كاتفقت نتائ  ىذه الدراسة مع دراسة 
ني كفي أف الفركؽ جاءت لصالة الخريجيف الذيف جانبي التخصصات المطركح كالتدريب الميدا
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يعممكف بشكؿ منتظـ، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التخصص المطركحة كدرجة حاجة السكؽ ليا 
في التي تحدد فرصة العمؿ سكاء كانت منتظمة أك متقطعة أك حتى عدـ كجكد فرصة، باإلضافة 

ند ممارسة عممو مع بيئة العمؿ الحقيقية إلى التدريب الميداني كدكره في انسجاـ الشخص الحقان ع
 مف حيث أشخاص كتقنيات كغيره مما يساعد في سرعة انخراطو في سكؽ العمؿ كنجاحو.

كالتي أشارت إلى عدـ  "2011ح، ر "بحر وأبو سويفي حيف اختمفت نتئاج ىذه الدراسة مع دراسة 
باحث ذلؾ إلى أف خريجي مراكز كجكد فركؽ في آراء أفراد العينة تعزل إلى مجاؿ العمؿ، كيعزك ال

التدريب الميني يختمفكف عف خريجي الدراسات العميا، فخريجك الدراسات العميا لدييـ نفس النظرة 
 تجاه سكؽ العمؿ كمجاالت العمؿ المتكافرة فيو.

 
  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 7

 لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة مدى حول
 .الخبرة سنوات إلى تعزى المحمي العمل سوق

 مكاءمة مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ رةلكزا التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند العمؿ مكاف  إلى تعزل
 

 (4.43) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج

 العمل سوق متطمباتل غزة قطاع في العمل وزارةب الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة
  الخبرة سنوات إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.11 3 0.32 بين المجموعات

 0.322 296 95.216 داخل المجموعات 0.992 0.033

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 2.395 3 7.185 بين المجموعات

 0.322 296 95.243 داخل المجموعات 0.00 7.444

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 1.018 3 3.054 بين المجموعات

 0.320 296 94.598 داخل المجموعات 0.024 3.186

  299 97.652 المجموع
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مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 لمطروحةالتخصصات ا
 3.473 3 10.418 بين المجموعات

 0.431 296 127.506 داخل المجموعات 0.00 8.061

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 2.310 3 6.929 بين المجموعات

 0.408 296 120.750 داخل المجموعات 0.010 5.662

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 1.581 3 4.744 تبين المجموعا

 0.230 296 68.213 داخل المجموعات 0.00 6.863

  299 72.958 المجموع

 

 863.6 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف( 4.43) رقـ جدكؿ في النتائ  كتبيف
 عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي  000.0 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ،

 لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
  مستكل عند الخبرة سنكات  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ

05.0 .  
 

 (4.44جدول رقم )
 سنوات الخبرةغير اختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب مت

 من أقل يوجد ال الخبرة سنوات المحور
 سنة

 من أقل_1
 سنة2

سنتان 
 فأكثر

 أعداد الخريجينمالئمة 

 0.027 0.010 0.023  ال يوجد
 0.005 0.012-  0.023- أقل من سنة

 0.017  0.012 0.010- سنة2_أقل من 1
  0.017- 0.005- 0.027- سنتان فأكثر

 كفاءة الخريجين

 0.471- 0.266- 0.229-  يوجد ال
 0.242- 0.037-  0.229 أقل من سنة

 0.205-  0.037 0.266 سنة2_أقل من 1
  0.205 0.242 0.471 سنتان فأكثر
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 من أقل يوجد ال الخبرة سنوات المحور
 سنة

 من أقل_1
 سنة2

سنتان 
 فأكثر

 البرامج التدريبية

 0.293- 0.205- 0.128-  ال يوجد
 0.164- 0.076-  0.128 أقل من سنة

 0.088-  0.076 0.205 سنة2_أقل من 1
  0.088 0.164 0.293 ن فأكثرسنتا

 التخصصات المطروحة

 0.543- 0.379- 0.357-  ال يوجد
 0.186- 0.022-  0.357 أقل من سنة

 0.164-  0.022 0.379 سنة2_أقل من 1
  0.164 0.186 0.543 سنتان فأكثر

 التدريب الميني

 0.447- 0.299- 0.202-  ال يوجد
 0.246- 0.098-  0.202 أقل من سنة

 0.148-  0.098 0.299 سنة2_أقل من 1
  0.148 0.246 0.447 سنتان فأكثر

 جميع المحاور

 0.374- 0.246- 0.188-  ال يوجد
 0.186- 0.058-  0.188 أقل من سنة

 0.128-  0.058 0.246 سنة2_أقل من 1
  0.128 0.186 0.374 سنتان فأكثر

 

 داللة ذات فركؽ بو تكجد الخريجيف كفاءة محكر أف( 4.44) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف
 لدييـ الذيف الخريجيف كأراء  خبرة سنكات لدييـ(  يكجد ال) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية
-1) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(سنة 2 مف أقؿ-1) خبرة سنكات
 آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد يجيفالخر  كفاءة محكر أف كما ،(سنة 2 مف أقؿ

 سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات لدييـ( يكجد ال) الذيف الخريجيف
 أف يعني مما ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(فأكثر
 لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات ريجيفالخ كفاءة مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة

 .خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف
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 بميارات يتمتعكا أصبحكا أكثر خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 .الدراسة عينة آراء عمى أثر مما أقؿ خبرة سنكات لدييـ ممف أقرانيـ مف أعمى ككفاءات

 
 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد فإنو( التدريبية البرام ) لمحكر بالنسبة أما

 ككانت ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات لدييـ( يكجد ال) الذيف
 حكؿ ةالمكافق درجة أف يعني مما ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ
 الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات( التدريبية البرام ) مكاءمة مدل
 .خبرة سنكات لدييـ
 آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد فإنو( المطركحة التخصصات) لمحكر بالنسبة أما

 مف أقؿ) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات لدييـ(  يكجد ال) الذيف الخريجيف
 محكر أف كما ،(سنة مف أقؿ) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(سنة
( يكجد ال) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة التخصصات)

 الفركؽ ككانت ،(سنة 2 مف أقؿ-1) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات لدييـ
 التخصصات) محكر أف كما ،(سنة 2 مف أقؿ-1) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة

 سنكات لدييـ( يكجد ال) الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة
 الخريجيف لصالة ركؽالف ككانت ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة
 مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف

 لدييـ الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات( المطركحة التخصصات)
 .أكثر خبرة سنكات

 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا كجدي فإنو الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما
 ،(سنة 2 مف أقؿ-1) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات لدييـ( يكجد ال) الذيف
 جميع أف كما ،(سنة 2 مف أقؿ-1) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت
 لدييـ(  يكجد ال) الذيف يجيفالخر  آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا تكجد الدراسة محاكر
 لصالة الفركؽ ككانت ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف كآراء خبرة سنكات

 مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(فأكثر سنتاف) خبرة سنكات لدييـ الذيف الخريجيف
 سنكات لدييـ الذيف الخريجيف للد أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات الدراسة محاكر جميع
 .الخبرة مف فأكثر سنتاف لدييـ مف كخصكصا أكثر خبرة

 التي مياراتو مف أكبر كـ الخري  يستخدـ الخبرة سنكات زادت كمما أنو إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 مف أكبر درجة عمى كيككف آخريف خريجيف مع نفسو يقارف أنو إلى باإلضافة دراستو خبلؿ اكتبسيا
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 تدريب حتى أك مدربيف نكعية أك منياج أك تخصصات ناحية مف سكاء السكؽ بتمطمبات الكعي
 .ميداني

 

 في المبحكثيف آراء بيف فركؽ كجكد في كذلؾ "2009 الحداد،" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  اتفقت
 ذلؾ الباحث كيعزك ، خبرة األكثرة الخريجيف لصالة جاءت الفركؽ أف كفي الدراسة محاكر جميع
 البرام  مبلءمة كمدل العمؿ سكؽ بمتطمبات دراية أكثر يككنكا األكثر الخبرة ذكم الخريجيف أف إلى

 .المتطمبات ليذ الميداني كالتدريب المطركحة كالتخصصات الخريجيف ككفاءة التدريبية
كالتي أشارت إلى عدـ  "2011ح، ر "بحر وأبو سويفي حيف اختمفت نتئاج ىذه الدراسة مع دراسة 

كد فركؽ في آراء أفراد العينة تعزل إلى سنكات الخبرة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى طمبة الدراسة كج
العميا بشكؿ عاـ يتمتعكا بخبرة عممية متكافئة تقريبا األمر الذم أدل إلى عدـ كجكد فركقات بيف 

" حيث 2005أبو عصبة، كدراسة " "2011"حمس، آراء المبحكثيف، كما كاختمفت مع دراسة 
رت كمتا الدراستيف أيضان إلى عدـ كجكد فركؽ بيف آراء المبحكثيف تعزل إلى سنكات الخبرة، أشا

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المبحكثيف في ىاتيف الدراستيف ىـ العامميف في مراكز كمؤسسات التعميـ 
رؼ عمى كالتدريب الميني كليس الطمبة الخريجيف، كىؤالء العامميف ال يحتاجكف إلى كقت طكيؿ لمتع

 العممية التدريبية كتقييميا.
 

  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 8
 لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة مدى حول
 .التخرج مكان إلى تعزى المحمي العمل سوق

 مكاءمة مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند التخرج مكاف  إلى تعزل
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 (4.45) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج

 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل وزارةب الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة
 التخرج مكان  إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجينمالئمة 
 0.234 3 0.702 بين المجموعات

 0.319 296 94.546 داخل المجموعات 0.533 0.733

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 0.409 3 1.226 بين المجموعات

 0.342 296 101.202 داخل المجموعات 0.312 1.195

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 2.729 3 8.186 بين المجموعات

 0.302 296 89.466 داخل المجموعات 0.00 9.02

  299 97.652 المجموع

 التخصصات المطروحة
 5.615 3 16.845 بين المجموعات

 0.409 296 121.079 داخل المجموعات 0.00 13.727

  299 137.923 المجموع

 ب انًُذانٍانتذرَ
 3.676 3 11.029 بين المجموعات

 0.394 296 116.650 داخل المجموعات 0.00 9.329

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 1.759 3 5.279 بين المجموعات

 0.229 296 67.680 داخل المجموعات 0.00 7.695

  299 72.958 المجموع

 

 695.7 تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف( 4.45) رقـ جدكؿ في النتائ  كتبيف
 عمى يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي  000.0 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ،

 لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
  مستكل عند التخرج مكاف  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ

05.0 .  
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 (4.46جدول رقم )
 مكان التخرجاختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 

 

 غزة دير البمح خانيونس رفح مكان التخرج المحور

 أعداد الخريجينمالئمة 

 0.073- 0.089 0.036-  رفح
 0.037- 0.126  0.036 ونسخاني

 0.163-  0.126- 0.089- دير البمح
  0.163 0.037 0.073 غزة

 كفاءة الخريجين

 0.154- 0.100- 0.146-  رفح
 0.008- 0.046  0.146 خانيونس
 0.054-  0.046- 0.100 دير البمح
  0.054 0.008 0.154 غزة

 البرامج التدريبية

 0.080 0.044 0.312-  رفح
 0.392 0.356  0.312 خانيونس
 0.036  0.356- 0.044- دير البمح
  0.036- 0.392- 0.080- غزة

 التخصصات المطروحة

 0.199 0.121 0.377-  رفح
 0.576 0.498  0.377 خانيونس
 0.078  0.498- 0.121- دير البمح
  0.078- 0.576- 0.199- غزة

 التدريب الميني

 0.166 0.116 0.298-  رفح
 0.464 0.414  0.298 خانيونس
 0.051  0.414- 0.116- دير البمح
  0.051- 0.464- 0.166- غزة

 جميع المحاور
 0.055 0.048 0.255-  رفح

 0.309 0.303  0.255 خانيونس
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 غزة دير البمح خانيونس رفح مكان التخرج المحور
 0.006  0.303- 0.048- دير البمح
  0.006- 0.309- 0.055- غزة

 
 داللة ذات فركؽ بيا كجدي الدراسة محاكر جميع أف( 4.46) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف

 مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف كآراء( رفة) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف أراء بيف إحصائية
 أف كما  ،(يكنس خاف) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(يكنس خاف)

 مف تخرجكا الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا تكجد الدراسة محاكر جميع
 لصالة الفركؽ ككانت ،(يكنس خاف) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف كآراء( البمة دير) مركز

 فركؽ بيا تكجد الدراسة محاكر جميع أف كما  ،(يكنس خاف) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف
 الذيف الخريجيف كآراء( غزة) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات

 خاف) مركز مف تخرجكا الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(يكنس خاف) مركز مف تخرجكا
 العمؿ سكؽ لمتطمبات الدراسة محاكر جميع مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(يكنس
 .يكنس خاف مركز مف اتخرجك  الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي
 فبعض الميني، التدريب مراكز في المطركحة التخصصات اختبلؼ إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 يستقبؿ المراكز بعض أف كما أخرل، مراكز في  مكجكدة غير تخصصات عمى يحتكم المراكز

 كدير رفة مركز مثؿ أخرل مراكز أف حيف في يكنس خاف مركز مثؿ الجنسيف كبل مف المتدربيف
 .اإلناث دكف الذككر عمى فقط فييا المكجكدة التخصصات فتقتصر البمة
 مراكز بيف فركؽ كجكد إلى أشارت كالتي "2011 حمس،" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  كاتقت

 خاف ميني تدريب مركز لصاؿ الفارؽ جعؿ في معيا اتفقت أنيا كما األربعة الميني التدريب
 التدريبية البيئة ناحية مف المراكز أفضؿ يعتبر يكنس خاف مركز أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك يكنس،
 صيانة كالتكيؼ، التبريد)  كىي أقساـ 3 لو كأضيؼ, جديد مبنى إلى ـ2000 عاـ في انتقؿ حيث

 كجكد إلى أشارت كالتي "2005 عصبة، أبو" دراسة مع كاتفقت كما ،(الصحية التمديدات األجيزة،
 إلى يرجع ذلؾ أف كأشارت الطالب، منيا تخرج التي المحافظة إلى لتعز  المبحكثيف أراء بيف فركؽ

 .غزة كقطاع الغربية الضفة بيف سيما ال أخرل إلى محافظة مف المينية الطبلب خمفية اختبلؼ
 
  الدراسة عينة استجابة في  05.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 9

 لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز خرجاتم مواءمة مدى حول
 .العممي المؤىل إلى تعزى المحمي العمل سوق



 145 

 مكاءمة مدل حكؿ الدراسة عينة آراء في الفركؽ الختبار األحادم التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ
 المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة عقطا في العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات

 .05.0  مستكل عند العمؿ مكاف  إلى تعزل
 

 (4.47) رقم جدول
 مدى حول المبحوثين إجابات بين (One Way ANOVA ) األحادي التباين تحميل نتائج
 العمل سوق لمتطمبات غزة قطاع في العمل لوزارة التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مواءمة

  العممي المؤىل إلى تعزى المحمي

مجموع  مصدر التباين عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 أعداد الخريجين مالئمة
 0.853 5 4.266 بين المجموعات

 0.309 294 90.982 داخل المجموعات 0.019 2.757

  299 95.248 المجموع

 كفاءة الخريجين
 1.111 5 5.556 بين المجموعات

 0.329 294 96.873 داخل المجموعات 0.006 3.372

  299 102.428 المجموع

 البرامج التدريبية
 1.433 5 7.163 بين المجموعات

 0.308 294 90.490 داخل المجموعات 0.00 4.654

  299 97.652 المجموع

 وحةالتخصصات المطر 
 2.938 5 14.688 بين المجموعات

 0.419 294 123.236 داخل المجموعات 0.00 7.008

  299 137.923 المجموع

 انتذرَب انًُذانٍ
 2.795 5 13.973 بين المجموعات

 0.387 294 113.706 داخل المجموعات 0.00 7.226

  299 127.679 المجموع

 جميع المحاور

 1.526 5 7.632 بين المجموعات

 6.222 294 65.326 داخل المجموعات 0.00 6.869

  299 72.958 المجموع

 

   تساكم مجتمعة المحاكر لجميع المحسكبة F قيمة أف( 4.47) رقـ جدكؿ في النتائ  كتبيف
 يدؿ مما 0.05 مف أقؿ كىي  000.0 تساكم المحاكر لجميع االحتمالية القيمة أف كما ، 869.6
 التابعة الميني التدريب مراكز مخرجات مكاءمة مدل حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كدكج عمى
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  مستكل عند العممي المؤىؿ  إلى تعزل المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات غزة قطاع في العمؿ لكزارة
05.0 .  

 مستكل في االختبلؼ إلى يؤدم الخريجيف بيف العممي المؤىؿ اختبلؼ أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 إلى أدل الذم األمر بيا، التحقكا التي التدريبية البرام  نكعية في يؤثر كما بينيـ، كاإلدراؾ الكعي
 .الدراسة عينة آراء في اختبلؼ كجكد

 
 (4.48جدول رقم )

 المؤىل العممياختبار شفيو لمفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير 
 

المؤىل  المحور
 العممي

ث ثال
 اعدادى

أول 
 ثانوى

ثانى 
 ثانوى

ثانوية 
 عامة

دبموم 
 بكالوريوس جامعى

أعداد مالئمة 
 الخريجين

 0.389 0.284 0.053- 0.093 0.244  ثالث اعدادى
 0.144 0.039 0.297- 0.152-  0.244- أول ثانوى
 0.296 0.191 0.146-  0.152 0.093- ثانى ثانوى
 0.442 0.336  0.146 0.297 0.053 ثانوية عامة
 0.105  0.336- 0.191- 0.039- 0.284- دبموم جامعى
  0.105- 0.442- 0.296- 0.144- 0.389- بكالوريوس

 كفاءة الخريجين

 0.250- 0.651- 0.383- 0.256- 0.108-  ثالث اعدادى
 0.142- 0.543- 0.275- 0.148-  0.108 أول ثانوى
 0.006 0.395- 0.126-  0.148 0.256 ثانى ثانوى
 0.133 0.268-  0.126 0.275 0.383 أول ثانوى
 0.401  0.268 0.395 0.543 0.651 ثانى ثانوى
  0.401- 0.133- 0.006- 0.142 0.250 ثالث اعدادى

 البرامج التدريبية

 0.260- 0.283- 0.489- 0.234- 0.081-  ثالث اعدادى
 0.179- 0.202- 0.408- 0.153-  0.081 أول ثانوى
 0.027- 0.049- 0.255-  0.153 0.234 ثانى ثانوى
 0.228 0.206  0.255 0.408 0.489 ثالث اعدادى
 0.022  0.206- 0.049 0.202 0.283 أول ثانوى
  0.022- 0.228- 0.027 0.179 0.260 دبموم جامعى

التخصصات 
 المطروحة

 0.574- 0.803- 0.716- 0.444- 0.122-  ثالث اعدادى
 0.452- 0.681- 0.594- 0.322-  0.122 أول ثانوى
 0.130- 0.359- 0.272-  0.322 0.444 دبموم جامعى
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المؤىل  المحور
 العممي

ث ثال
 اعدادى

أول 
 ثانوى

ثانى 
 ثانوى

ثانوية 
 عامة

دبموم 
 بكالوريوس جامعى

 0.142 0.087-  0.272 0.594 0.716 ثانوية عامة
 0.229  0.087 0.359 0.681 0.803 بكالوريوس
  0.229- 0.142- 0.130 0.452 0.574 ثالث اعدادى

 التدريب الميني

 0.458- 0.740- 0.710- 0.512- 0.085-  ثالث اعدادى
 0.374- 0.655- 0.625- 0.428-  0.085 أول ثانوى
 0.054 0.227- 0.197-  0.428 0.512 ثانى ثانوى
 0.251 0.030-  0.197 0.625 0.710 ثانوية عامة
 0.281  0.030 0.227 0.655 0.740 ثانى ثانوى
  0.281- 0.251- 0.054- 0.374 0.458 ثانوية عامة

 جميع المحاور

 0.288- 0.495- 0.511- 0.306- 0.060-  ثالث اعدادى
 0.228- 0.435- 0.451- 0.246-  0.060 أول ثانوى
 0.018 0.189- 0.205-  0.246 0.306 ثانى ثانوى
 0.223 0.016  0.205 0.451 0.511 ثانوية عامة
 0.207  0.016- 0.189 0.435 0.495 دبموم جامعى
  0.207- 0.223- 0.018- 0.228 0.288 دبموم جامعى

 
 داللة ذات فركؽ بو تكجد (التدريبية البرام ) محكر أف( 4.48) رقـ جدكؿ في شفيو اختبار كيبيف

 يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية
 ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ انتكك ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ
 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (التدريبية البرام ) محكر أف كما ،(عامة
 ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم ثاني) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف
 درجة أف يعني مما ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف ريجيفالخ لصالة الفركؽ ككانت
 لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات (التدريبية البرام ) مكاءمة مدل حكؿ المكافقة

 .عامة ثانكية عممي مؤىؿ لدييـ الذيف الخريجيف
 آراء بيف حصائيةإ داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة التخصصات) محكر لمحكر بالنسبة أما

 عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( إعدادم ثالث) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف
 أف كما ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية)

 الذيف ريجيفالخ آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة التخصصات) محكر
 ،(جامعي دبمكـ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( إعدادم ثالث) عممي مؤىؿ يحممكف
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 محكر أف كما ،(جامعي دبمكـ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت
 يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة التخصصات)

 الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ
 التخصصات) محكر أف كما ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة

 أكؿ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (المطركحة
 لصالة الفركؽ ككانت ،(جامعي دبمكـ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء (ثانكم

 مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(جامعي دبمكـ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف
 الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات( المطركحة التخصصات) مكاءمة
 .جامعي كدبمكـ عامة ثانكية رتقعةم عممية مؤىبلت لدييـ
 آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد (الميداني التدريب) محكر لمحكر بالنسبة أما

 عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( إعدادم ثالث) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف
 أف كما ،(عامة ثانكية) عممي ىؿمؤ  يحممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية)

 يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو تكجد( الميداني التدريب) محكر
 الفركؽ ككانت ،(ثانكم ثاني) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ
 تكجد (الميداني التدريب) محكر أف ماك ،(ثانكم ثاني) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة

 كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بو
 الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف
 داللة ذات فركؽ بو تكجد (ميدانيال التدريب) محكر أف كما ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف
 يحممكف الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية
 دبمـك) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(جامعي دبمـك) عممي مؤىؿ
 العمؿ سكؽ لمتطمبات( الميداني دريبالت) مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(جامعي
 .جامعي كدبمكـ عامة ثانكية مرتقعة عممية مؤىبلت لدييـ الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي

 الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ بيا كجدي فإنو الدراسة محاكر لجميع بالنسبة أما
 الخريجيف لصالة الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية) ك( إعدادم ثالث) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف
 ذات فركؽ بيا كجدي فإنو الدراسة محاكر جميع أف كما ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف
 الذيف الخريجيف كآراء( ثانكم أكؿ) عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف آراء بيف إحصائية داللة

 عممي مؤىؿ يحممكف الذيف الخريجيف صالةل الفركؽ ككانت ،(عامة ثانكية) عممي مؤىؿ يحممكف
 لمتطمبات الدراسة محاكر جميع مكاءمة مدل حكؿ المكافقة درجة أف يعني مما ،(عامة ثانكية)

 .عامة ثانكية عممي مؤىؿ لدييـ الذيف الخريجيف لدل أكبر كانت المحمي العمؿ سكؽ
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 الكعي مف أكبر درجة عمى ريجكفالخ كاف كمما العممي المؤىؿ زاد كمما أنو إلى ذلؾ الباحث كيعزك
 .ميداني تدريب حتى أك مدربيف نكعية أك منياج أك تخصصات ناحية مف سكاء السكؽ بتمطمبات

 آراء بيف فركؽ كجكد إلى أشارت كالتي" 2005 عصبة، أبو" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  اتفقتك 
 الدراستيف في المبحكثيف بلك أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك العممي، المؤىؿ إلى تعزل المبحكثيف

 ..اآلراء في االختبلؼ معو يبرز كبير حد إلى العممية مؤىبلتيـ تتبايف
 آراء بيف فركؽ كجكد عدـ إلى أشارت كالتي "2011 حمس،" دراسة مع الدراسة ىذه نتائ  اختمفتك 

 في مميفالعا مف ىـ المبحكثيف أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك, العممي المؤىؿ إلى تعزل المبحكثيف
 الترديبية العممية يقيمكا حتى عالية عممية مؤىبلت إلى يحتاجكا ال كىؤالء الميني التدريب مراكز
 متفاكتة، عممية مؤىبلت عمى يحتكم الذم الميني التدريب مراكز خريجي بخبلؼ المراكز داخؿ
 آراء فبي فركؽ كجكد عدـ إلى أشارت كالتي "2009 ،الحداد" دراسة نتائ  مع كاختمفت كما

 تدريب كمية في القبكؿ سياسية أف إلى ذلؾ الباحث كيعزك العممي، المؤىؿ إلى تعزل المبحكثيف
 المطركحة التخصصات معظـ في العممي المؤىؿ نفس مف الممتحقيف الطمبة يككنكا أف تحتـ غزة
 يختمؼ ىذاك  غزة، تدريب كمية خريجي بيا يتمتع التي العممية المؤىبلت بيف تكافيء يكجد فإنو لذا
 مختمفة عممية مؤىبلت مف طمبة تستقبؿ كالتي العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز عف

 .كبير حد إلى كمتباينة
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 والتوصيات تائجالن
 
 :مقدمة .1

 الدراسػػة، ىػػذه خػػبلؿ مػػف إلييػػا التكصػػؿ تػػـ التػػي النتػػائ  ألىػػـ ممخصػػان  الفصػػؿ ىػػذا يتضػػمف
 نقػػاط كمعالجػػة القػػكة نقػػاط تعزيػػز فػػي ستسػػاىـ كالتػػي النتػػائ  ضػػكء عمػػى المقترحػػة التكصػػيات ككػػذلؾ
 التابعػة الميني التدريب مراكز مخرجات كتطكير لتحسيف المرجكة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف الضعؼ
 .المحمي العمؿ سكؽ لمتطمبات مبلءمة أكثر تككف بحيث غزة، قطاع في العمؿ لكزارة

 
 

 نتائج الدراسة:  .2
 بالدراسػات كربطيػا النتػائ  كتفسير عرض تـ كقد النتائ ، مف مجمكعة إلى الدراسة خمصت

 :أىميا استخبلص سيتضمف الفصؿ ىذا أما الرابع، الفصؿ في مفصؿ بشكؿ العبلقة ذات السابقة
ــت 2.1 ــات عمــى مباشــر أثــر ليــا الخــريجين أعــدادمالئمــة  أن الدراســة بين  العمــل ســوق متطمب

 متطمبـات عمـى سـمبي تـأثير ليـا الحـالي وضـعيا فـي الخريجين أعداد أن الدراسة وأثبتت المحمي،
 :التالي خالل من وذلك المحمي العمل سوق
 بعػػض فػػي الفػػائض ىػػذا كيبػػرز ؿ،العمػػ سػػكؽ فػػي التخصصػػات مػػف كثيػػر فػػي فػػائض يكجػػد .1

 .غزة محافظة في كخاصة التخصص ىذا مثؿ عمى المركز فييا يحتكم التي المحافظات
 مراكػػػز ىنػػػاؾ ك عػػػاـ، بعػػػد عامػػػان  العمػػػؿ سػػػكؽ إلػػػى رفػػػدىا يػػػتـ التػػػي الخػػػريجيف أعػػػداد تػػػزداد .2

 أعػداد فػي فػائض كجػكد إلػى أدل ممػا أيضػان، كبيػرة أعػداد بتخػري  تقػكـ أخػرل مينػي تدريب
 .العمؿ سكؽ في الخريجيف

 الخػػريجيف أعػػداد أف كمػػا عػػاـ، بعػػد عامػػان  الخػػريجيف أعػػداد مػػف العمػػؿ سػػكؽ احتياجػػات تقػػؿ .3
 .العمؿ سكؽ لمتطمبات إشباع كتحقؽ الجنسيف كبل مف العمؿ سكؽ بحاجات تفي

 
 المحمــي، العمــل ســوق متطمبــات عمــى مباشــر أثــر ليــا الخــريجين كفــاءة أن الدراســة بينــت 2.2

 سـوق متطمبـات عمـى إيجـابي تـأثير ليـا الحـالي وضـعيا فـي الخـريجين كفـاءة أن الدراسـة وأثبتت
 :التالي خالل من وذلك المحمي العمل
 مسػػتكل كتفػػكؽ تػػكازم يـمػػن المطمكبػػة كالكاجبػػات العمػػؿ أداء فػػي بميػػارات الخريجػػكف يتمتػػع .1

 .األخرل المراكز خريجي
 المينػي التػدريب كػزامر  فػي الخريجػكف ىػاامقت التػي النظريػة كالمفػاىيـ الفنيػة الميارات تساعد .2

 .يـتخصص تمجاال في الخريجكف امارسيي يلتا ؿاعمباأل القياـ عمى العمؿ لكزارة التابعة
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 التابعػػة المينػػي التػػدريب مراكػػز خريجػػي مسػػتكل عػػف العمػػؿ سػػكؽ أصػػحاب مػػف رضػػا ىنػػاؾ .3
 .العمؿ لكزارة

 خػػبلؿ مػػف العمػػؿ سػػكؽ فػػي كاطػػنخر ي أف هك تمقػػ الػػذم التػػدريب خػػبلؿ مػػف الخػػريجيف بإمكػػاف .4
 .يـب خاصة كرش

 فػي لمسػاعدتو مكممػة تدريبيػة كدكرات إضػافية عمميػة خبػرات اكتسػاب إلػى الخريجكف يحتاج .5
 .العمؿ سكؽ في الحاصمة التطكرات لمكاكبة كذلؾ المينة مزاكلة

 بمراكػػز تمقكىػػا التػػي كالمعػػارؼ الميػػارات مسػػتكل عػػف الخػػريجيف قبػػؿ مػػف رضػػا حالػػة ىنػػاؾ .6
 .الميني يبالتدر 

 كالػػػذيف العمػػػؿ لػػػكزارة التابعػػػة المينػػػي التػػػدريب مراكػػػز خريجػػػي عمػػػى العمػػػؿ أصػػػحاب يعتمػػػد .7
 .إلييـ المككمة المياـ مف كثير في لدييـ يعممكف

 العمػؿ سػكؽ فػي المكجػكدة كاألدكات العػدد كافػة اسػتخداـ  عمػى القػدرة الخريجيف لدل يتكافر .8
 .يـبعمم يتعمؽ فيما

 .بيا يعممكف التي لمميف يـمزاكلت أثناء المينية كالصحة لسبلمةا قكاعد الخريجكف تبعي .9
 

 كانو  المحمي، العمل سوق متطمبات عمى مباشر أثر ليا التدريبية البرامج أن الدراسة بينت 3.2
 :التاليك الميني التدريب مراكز في التدريبية البرامج واقع
 ألداء المطمكبػػػػة الميػػػػارات جميػػػػع ـلػػػػتعم كمناسػػػػبة مبلءمػػػػة التدريبيػػػػة لمبػػػػرام  الزمنيػػػػة الفتػػػػرة .1

 .العمؿ سكؽ في المكجكة بالميف المتعمقة األعماؿ
 المسػػػتكل مػػع تتناسػػب ال المكجػػػكدة كالمنػػاى  مسػػبقان، معػػدة منػػػاى  المتػػدربيف لػػدل يكجػػد ال .2

 .المتدربيف لدل المعرفي
 العمميػة إلدارة تػؤىميـ عاليػة كقػدرات بخبػرات يتمتعػكف بمدربيف الميني التدريب مراكز تتمتع .3

 .كفعالة سمسة بطريقة كالمعمكمات األفكار تقديـ عمى القدرة كلدييـ التدريبية،
 كسائؿ فييا يتكافر كما لمتدريب، البلزمة كاألجيزة المعدات الميني التدريب أقساـ في يتكافر .4

 .كاسعة كمساحات كتيكية بإضاءة تتمتع كما المينية، كالسبلمة الكقاية
 الحاصػمة التطػكرات تكاكػب ال المينػي التػدريب مراكػز أقسػاـ في جكدةالمك  كالمعدات األجيزة .5

 .التدريبية البرام  بعض في العمؿ سكؽ في
 .التدريبية العممية في النظرم الجانب مف أكثر العممي الجانب عمى التركيز يتـ .6
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 العمـــل ســـوق متطمبـــات عمـــى مباشـــر أثـــر ليـــا المطروحـــة التخصصـــات أن الدراســـة بينـــت 4.2
 :التاليك الميني التدريب مراكز في المطروحة التخصصات واقع كانو  ،المحمي
 التدريب بمراكز بتخصصؾ الممتحقيف الطبلب اختيار في كمكضكعية كاضحة معايير يكجد .1

 .الميني
 التدريب مراكز تخصصات خريجي تشغيؿ عمى العمؿ أصحاب مف عالي إقباؿ ىناؾ يكجد .2

 .العمؿ لكزارة التابعة الميني
 في جيدة العمؿ لكزارة التابعة الميني التدريب مراكز خريجي عف العمؿ أصحاب تانطباعا .3

 .التخصصات جميع
 .الميني تخصصيـ عف برضا كيشعركف رغباتيـ، عمى بناءن  بتخصصاتيـ الطبلب يمتحؽ .4
 بػكزارة المينػي التدريب مراكز في الحديثة التخصصات مف العمؿ سكؽ حاجات تمبية يتـ ال .5

 .دكرم بشكؿ العمؿ سكؽ الحيتاجات دراسات تكفر ـلعد كذلؾ العمؿ،
 فػي كالسػبب الميني، تخصصيـ اختيار عمى تساعدىـ تكجييية خدمات المتدربكف يتمقى ال .6

رشاد تكجيو قسـ كجكد عدـ ذلؾ  .بأنفسيـ العمؿ بيذا المدربكف كيقكـ العمؿ كزارة في كا 
 
 كـانو  المحمـي، العمل سوق متطمبات عمى مباشر أثر لو الميداني التدريب أن الدراسة بينت 5.2

 :التاليك الميني التدريب مراكز في الميداني التدريب واقع
 لمطػبلب الفرصػة تتػاح بحيػث ة،مكضػكعي معػايير حسػب الميداني التدريب مكاف اختيار يتـ .1

 .تخصصيـ مع يتبلءـ بما الميداني التدريب مكاف اختيار في
 كتػدربيـ كمػا العمػؿ، إلتقػاف البلزمػة بالميػارات بيفالمتػدر  تزكيد في الميداني التدريب يساىـ .2

 .اآلخريف مع التعامؿ فف عمى
 العمػػؿ سػكؽ مػػف الميػارات تعمػػـ لمطػبلب ليتسػػنى كػاؼ   الميػػداني لمتػدريب المخصػػص الكقػت .3

 .مباشرة
 بعػػػػض أف إال البلزمػػػػة العمميػػػػة بػػػػالخبرات المتػػػػدربيف تزكيػػػػد عمػػػػى العمػػػػؿ أصػػػػحاب يحػػػػرص .4

 .عمميـ بمجاؿ عبلقة ليا ليس أخرل أعماؿ في المتدربيف بلؿباستغ يقكمكا العمؿ أصحاب
 كذلػؾ التػدريب، مكػاف نفػس في لممتدربيف عمؿ فرصة إتاحة في الميداني التدريب يساىـ لـ .5

 سػػػكؽ فػػػي العمػػػؿ فػػػرص محدكديػػػة إلػػػى كنظػػػران  بمكظفييػػػا التػػػدريب أمػػػاكف اكتفػػػاء إلػػػى يرجػػػع
 .العمؿ

 الػػكرش معظػػـ أف حيػػث لممتػػدربيف، المخػػاطر ضػػد تػػأميف الميػػداني التػػدريب أمػػاكف تػػكفر ال .6
 يعممػكف الػذيف كالمػكظفيف العمػاؿ عمػى تػؤمف ال غػزة بقطػاع المكجػكدة الخاصػة كالمؤسسات

 .لدييا



 154 

 العامػة اإلدارة أف حيػث المينػي، التػدريب مراكػز قبػؿ مف المتدربيف متابعة في ضعؼ ىناؾ .7
 .الطبلب كمتابعة كاإلرشاد التكجيو بقسـ شاغر لدييا يكجد غزة بقطاع الميني لمتدريب

 
 توصيات الدراسة:  .3

 :كالتالي السابقة النتائ  عمى بناءن  التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة خمصت
 تقنيػػات فػػي التكنكلكجيػػة التطػكرات مػػع بتناسػػب بمػػا لممػدربيف دكريػػة تػػدريب بػػرام  تخصػيص .1

 .السكؽ احتياجات مع يتناسب كبما االنتاج،
، البػرام  ذهيػب االلحتػاؽ عمػى اإلنػاث كتشػجيع لئلنػاث، المكجيػة التدريبيػة البرام  تخصيص .2

كذلػؾ ألف أغمػػب البػرام  مكجيػػة فقػط لمػػذككر، كىنػاؾ بػػرام  أخػرل ال يسػػتطيع أف يقػـك بيػػا 
سػػكل اإلنػػاث، كىػػي غيػػر مقدمػػة مػػف قبػػؿ مراكػػز التػػدريب المينػػي، مثػػؿ بػػرام  الحاضػػنات 

 كرياض األطفاؿ كتصكير كمكنتاج حفبلت النساء.
 عف كاممة ممعكمات عمى تشتمؿ كأف الميني، التدريب بخريجي تختص بيانات قاعدة شاءإن .3

 حتػى القاعػدة بيػذه المينػي التػدريب مؤسسػات ترتبط كأف التخرج، بعد عممو كمكاف الخري ،
 .خريجييا متابعة تستطيع

 نحػك ييـكتػكجي كميكليـ المتدربيف قدرات لمعرفة المراكز في الميني كالتكجيو اإلرشاد تفعيؿ .4
 .فنيان  أك مينيان  كاف سكاء المناسب التخصص

 دكر بأىمية الكعي نشر عمى العمؿ خبلؿ مف الميني، لمتدريب الدكنية النظرة عمى القضاء .5
 ككرش اإلعػػػػبلـ، كسػػػػائؿ: مثػػػػؿ المختمفػػػػة بالكسػػػػائؿ المجتمػػػػع فئػػػػات لكافػػػػة المينػػػػي التػػػػدريب
 .كضكعالم ىذا عمى تركز التي كالمؤتمرات كالندكات، العمؿ،

 مػػػػف لؤلعػػػػداد حاجاتػػػػو حيػػػػث مػػػػف جيػػػػدان  السػػػػكؽ كدراسػػػػة المطركحػػػػة، التخصصػػػػات دراسػػػػة .6
عادة التخصصات،  معينة تخصصات في المطركحة األماكف عدد تقميص في ربما النظر كا 

 .الحاجة حسب جديدة أقساـ كتطكير أخرل في كالتكسع
 لممتػدربيف المينػي جيػوكالتك  باإلرشػاد الخاصػة األمػكر كخاصػة بتطػكيره المنيػاج مسػتكل رفع .7

 .المركز مف التخرج بعد حتى كمتابعتيـ التدريب، في تدرجيـ مراحؿ حسب
 يحصػؿ بحيػث الميػداني التػدريب تطػكير خػبلؿ مػف العمػؿ ميػارات مسػتكل رفػع عمػى العمؿ .8

 المناسػػبة باإلمكانػػات كمجيػػزة عاليػػة كفػػاءة ذم مكػػاف فػػي التػػدرب فرصػػة عمػػى متػػدرب كػػؿ
 .العممية المكاقؼ مف عدد أكبر مع التعامؿ لو ةتتي التي العمؿ كطبيعة

 فرصة إلتاحة الميداني التدريب خبلؿ مف المحمي كالمجتمع المراكز بيف ما آلية عف البحث .9
 .خريجييا بأفضؿ كالشركات المؤسسات لتزكيد اتفاقيات كعقد لممتدرب، عمؿ
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 ىػػػػذه مػػػػع عبلقػػػػات كتطػػػػكير السػػػػكؽ، فػػػػي كالخارجيػػػػة الداخميػػػػة لممؤسسػػػػات مسػػػػكحات عمػػػػؿ .10
 .المؤسسات

 ناحيػة مػف سػكاء كالتقنية المينية التخصصات مف االحتياجات كتحديد لمسكؽ دراسات عمؿ .11
 .جديدة تخصصات مف أك تخصص كؿ مف السكؽ يحتاجيا التي الخريجيف تعداد

رشػػادية تكجيييػػة خػػدمات تقػػديـ .12  الخػػدمات ىػػذه كػػكف التػػدريب، كبعػػد كأثنػػاء قبػػؿ لممتػػدربيف كا 
 .التدريب مف المرجكة األىداؼ تحقيؽ عمى تساعد

 العامة األىداؼ مع متكافقة المناى  تككف حتى المناى ، إعداد في متخصصة لجنة تشكيؿ .13
 .لممتدربيف المعرفي المستكل مع كمتناسبة لمتدريب

 عمػى اإلطػبلع مػف يتمكنػكا حتػى العػاـ، بدايػة فػي التػدريبي المنيػاج المتػدربيف تسميـ ضركرة .14
 .التحضير في ارككاكيش المناى  محتكيات

 المكاءمػػة تحقيػػؽ عمػػى يسػػاعد ذلػػؾ ألف التدريبيػػة البػػرام  إعػػداد فػػي الخػػاص القطػػاع إشػػراؾ .15
 .العمؿ سكؽ كمتطمبات التدريب مخرجات بيف

 تجػارب مػف لبلسػتفادة المتقدمػة كالػدكؿ الػكزارة فػي المينػي التػدريب بػيف شػراكة اتفاقيات عقد .16
 .الميني التدريب مجاؿ في الدكؿ ىذه

 الذاتيػػة المجيػػكدات عمػػى باالعتمػػاد المينػػي التػػدريب تمكيػػؿ مصػػادر كتطػػكير تنكيػػع بغػػيين .17
 كالخػػدمات لمكسػػائؿ مثػػؿأ اسػػتغبلؿ طريػػؽ عػػف لمػػدخؿ المػػدرة المشػػاريع بزيػػادة كذلػػؾ لممراكػػز
 كالمنظمػػػات الخػػػاص القطػػػاع قػػػدرة كتفعيػػػؿ تطػػػكير إلػػػى إضػػػافة بػػػالمراكز الخاصػػػة كالمرافػػػؽ
 .نمكه مسيرة كدفع الميني التدريب تمكيؿ في الحككمية غير األىمية

 مسػػتقبميـ كضػػماف المينػػي، التػػدريب لخريجػػي كالمعنكيػػة الماديػػة الحػػكافز تػػكفير نحػػك التكجػػو .18
 ليػػػـ، مناسػػب كظيفػػي تكصػػيؼ كاعتمػػاد تشػػغيؿ فػػي األفضػػمية إعطػػاء خػػبلؿ مػػف الػػكظيفي
 .أىميتيـ مع بتناسب بما االجتماعية مكانتيـ كتحسيف

 
 ة: الدراسات المقترح .4

 :التالية الدراسات الباحث يقترح كتكصيات نتائ  مف سبؽ ما ضكء عمى
 .الكمية الناحية مف لممراكز التدريبية االحتياجات لتقدير دراسة إجراء .1
 .بغزة لمحككمة التابع الميني كالتدريب لؤلكنركا التابع الميني التدريب بيف مقارنة دراسة .2
 .الدخؿ كتعزير إلنتاج ينيالم التدريب خريجي لمساعدة آليات دراسة .3
 الفعميػػػة كاالحتياجػػػات المينػػػي التػػػدريب مخرجػػػات بػػػيف التػػػكازف كأسػػػاليب آليػػػات حػػػكؿ دراسػػػة .4

 .العمؿ لسكؽ
 .الحر العمؿ كتشجيع لمتشغيؿ القابمية كزيادة الميني التدريب دعـ سبؿ حكؿ دراسة .5
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 ع:ــــالمراج

 أواًل: المراجع العربية
 أ. الكتب:

 ( 9994أبػػك جػػراد، محمػػد" ،)رابطػػة الجػػامعييف، التعمــيم المينــي والتقنــي فــي فمســطين: واقــع وطمــوح ،"
 فمسطيف.

 ( 9996أبك نحمػة، لمػيس ،)لتعمـيم والتـدريب المينـي والتقنـي فـي فمسـطين: مـن منظـور تخطـيط ودمـج  "ا
 ، بيرزيت.النوع االجتماعي"

 ( 2003اشتيكم، محمد" ،)"دارة المشاغل  .9، معيد تدريب المدربيف،  راـ اهلل، فمسطيف، طتخطيط وا 

 ( 2004تريسي، كليـ " ،)رياض، السعكدية.، معيد اإلدارة العامة، ال3"، طتصميم نظم التدريب والتطوير 

 ( 2009جػػابر، سػػمية ،)"عــداد مــدربي التــدريب المينــي ، المركػػز العربػػي لمتػػدريب المينػػي 9، ط"تــدريب وا 
عداد المدربيف، ليبيا.  كا 

 ( 2009الحباشنة، ماجد" ،)المؤسسـات الحكوميـة والمجتمـع المـدني والقطـاع  أثـر العالقـة التكامميـة بـين
 مؤسسة التدريب الميني، عماف، األردف. ،"ي دعم وتأىيل العنصر البشريف الخاص

 ( 9998حشكة، مػازف" ،))طػاقـ في مالقاة التحدي )التدريب الميني الوضع الحالي والـرؤى المسـتقبمية ،"
 الخبراء في التدريب الميني، كزارة العمؿ، راـ اهلل: فمسطيف.

 ( 2090الخميفػات، عصػػاـ" ،)دار ، 9"، طمج التدريبيــةتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لضــمان فاعميــة البــرا
 : األردفعماف ،المسيرة لمنشر كالتكزيع

 ( 2099السػػػكارنة، بػػػبلؿ ،)"ـــة ـــد االحتياجـــات التدريبي ـــل وتحدي  ،، دار المسػػػيرة لمنشػػػر كالتكزيػػػع9، ط"تحمي
 : األردفعماف

 ( 2099السكارنة، ببلؿ" ،)"ردف: األعماف ،، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع9، طتصميم البرامج التدريبية 

 ( 2009سػميماف، أديػػب كمحفػػكظ، نبيػػؿ" ،)معيػػد تػػدريب المػػدربيف، راـ األدوار المينيــة والتطــور المينــي ،"
 اهلل: فمسطيف.

 ( 2003الصػػيرفي، محمػػد" ،)ــات اإلنســانية ــراد والعالق ، دار قنػػديؿ لمنشػػر كالتكزيػػع، عمػػاف: 9"،طإدارة األف
 األدرف.

 ( 2007الطعػػاني، حسػػف" ،)دار 9"، طاتــو، بنــاء البــرامج التدريبيــة وتقويميــاالتــدريب مفيومــو وفعالي ،
 الشركؽ لمنشر، راـ اهلل ، فمسطيف. 

 ( 2009عطكاف، أحمد" ،)معيد تدريب المدربيف، فمسطيف.9، ط"مدخل إلى التدريب الميني والتقني ، 
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 ( 2005الكبيسي، عامر خضير" ،)لعربيػة "، منشػكرات المنظمػة اإدارة الموراد البشرية في الخدمة المدنية
 لمتنمية اإلدارية، القاىرة: مصر.

 ( 9999مرعػػي، محمػػد مرعػػي" ،))دار الرضػػا لمنشػػر، "أســس إدارة المــوارد البشــرية )النظريــة والتطبيــق ،
 عماف: األردف.

 ( 2009مصطفى، أحمد" ،)المركػز العربػي مخرجات التدريب الميني وسوق العمل في األقطار العربيـة ،"
عداد المدربيف،   ليبيا.لمتدريب كا 

 ( 2003ياغي، محمد" ،)مطابع جامعة الممؾ سعكد، السعكدية.التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق ،" 

 
 ب. الدوريات:

 ( 2090خميفة، محمد كعبدالعزيز، عبد الكىاب" ،) سياسـات تطـوير قـدرة التعمـيم والتـدريب المينـي لتمبيـة
ـــة لممنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة معيػػػد أبحػػػاث السياسػػػات االقتصػػػادية )مػػػاس(، "، االحتياجـــات التدريبي

 القدس، فمسطيف.

 ( 2009سػػبلمة، سػػامر" ،) التــدريب المينــي واقــع وطموحــات، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المــؤتمر الــوطني
 "، جامعة النجاح الكطنية، نابمس: فمسطيف.الثاني لمتعميم والتدريب الميني والتقني

 ( 9998شخيبر، خكلة " ،) مجمة البحكث كالدراسػات الفني في فمسطين وتخصصاتوالحاجة إلى التعميم ،"
 .60-42، ص:2التربكية الفمسطينية، ع

 " ،ــا المســتقبميةطػػاقـ الخبػػراء فػػي التػػدريب المينػػي كزارة  مجمػػة "،التــدريب المينــي: الوضــع الحــالي والرؤي
 العمؿ، راـ اهلل: فمسطيف.

 ( 9996طاقـ الخبراء في كزارة العمؿ" ،)مجمة العمؿ كالعماؿ، كزارة العمؿ، قع وآفاقالتدريب الميني وا ،"
 راـ اهلل: فمسطيف.

 ،فــي عمييــا التغمــب وســبل مصــر فــي المينــي اإلعــدادي التعمــيم مشــكالت بعــض" ،(9996) فاطمػػة عمػى 
 (.86-68) ص  مصر، المعاصرة، التربية مجمو ،"اليابانية التجربة ضوء

 ( 2006قطيشات، ليمى؛ أبك الرز، محمد" ،)مجمة رسػالة المعمػـ، كزارة رامج التدريبية وبناؤىاتصميم الب ،"
 ، عماف: األردف.82، العدديف األكؿ كالثاني، ص 45التربية كالتعميـ، المجمد 

 ( )اإلنــاث فــي التعمــيم والتــدريب المينــي (، "2005معيػػد أبحػػاث السياسػػات االقتصػػادية الفسػػمطيني )مػػاس
 "، راـ اهلل: فمسطيف.حات وفرصوالتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة واقع وطمو 
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 ج. تقارير ودراسات:
 ( 2006أحمد، كامػؿ" ،) مسـتقبل التـدريب التقنـي فـي ضـوء انضـمام المممكـة العربيـة السـعودية لمنظمـة

 "، دراسة مقترحة، الكمية التقنية بمحافظة جدة.التجارة العالمية

 ( 2099بحر، يكسؼ كأبػك سػكيرح، أيمػف" ،) فـي الجامعـة اإلسـالمية بغـزة فـي تمبيـة دور الدراسـات العميـا
"، دراسػػػة مقدمػػػة لمػػػؤتمر الدراسػػػات العميػػػا كدكرىػػػا فػػػي خدمػػػة المجتمػػػع، الجامعػػػة احتياجـــات ســـوق العمـــل

 اإلسبلمية، غزة.

 ( 2009التميمي، عمػي" ،) دور منظمات أصحاب العمل في تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب
 "، دراسة مقدمة لمنظمة العمؿ العربية، القاىرة: مصر.العملالميني والتقني واحتياجات سوق 

 ( 2006الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني" ،) مسح ظـروف خريجـي التعمـيم العـالي والتـدريب المينـي
 " النتائ  األساسية، راـ اهلل: فمسطيف.2113كانون ثاني، -2111كانون أول، 

 (2133 آذار،-ثاني كانون) دورة: العاممة القوى سحم ،(2099) الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز، 
 .فمسطيف-اهلل راـ. العاممة القكل مسة لنتائ  صحفي تقرير ،2099 األكؿ، الربيع

 (2133 آذار،-ثاني كانون) دورة: العاممة القوى مسح (،2099الفمسطيني ) لئلحصاء المركزم الجياز، 
  .اهلل: فمسطيف راـ. العاممة قكلال مسة لنتائ  صحفي تقرير ،2099 األكؿ، الربيع

 ،دراسػػة مقدمػػة  "،العربــي الــوطن فــي تطــويره وســبل الفنــي التعمــيم" ،(9993) ـالحكػػي عبػػد ةحمػػز  الرياشػػي
 مصر. :القاىرة ،مصر في الفني التعميـ مستقبؿ – عشر الثالث السنكم العممي رلممؤتم

 ( 2004الشافعي، محمد" ،) دراسػة مقدمػة جميوريـة مصـر العربيـةالتـدريب المينـي والتعمـيم الفنـي فـي ،"
 لممؤتمر الثاني لتنمية المكراد البشرية كالتدريب، عماف: األردف.

 ( 2008العػػاجز، فػػؤاد" ،) مشــكالت معممــي التعمــيم المينــي والتقنــي فــي محافظــات غــزة وســبل التغمــب
 لمعمـك التطبيقية، غزة. "، دراسة مقدمة لمؤتمر التعميـ التقني كالميني في فمسطيف، الكمية الجامعةياعمي

 ( 9993عبػػد الشػػافي، صػػبلح" ،)الــدور االقتصــادي واالجتمــاعي لمراكــز التــدريب المينــي فــي القطــاع ،"
 دراسة ميدانية، الممتقى الفكرم العربي، القدس: فمسطيف.

 ( 2009عمي، عمي " ،)سياسات عامة لربط مخرجات التدريب التقني والميني واحتياجات سوق العمل ،"
 عمؿ مقدمة مف منظمة العمؿ العربية، القاىرة ، مصر.  كرقة

 ــــــــكل" ،(2008) الػػػػػػػكزراء مجمػػػػػػػػػػػػس ــــــــمي اليي ـــــــوزارة التنظيـ ــــــــل ل ، قػػػػػػػػرار مجمػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػكزراء رقػػػػػػػػػـ "العمـ
 .27/ـ.ك/س.ؼ(، راـ اهلل، ص34/89/92)

 ( 9990المسػػكدم، تيسػػير كالقيػػؽ، عبػػد الػػرحمف" ،) اضــي المحتمــةواقــع التعمــيم المينــي والتقنــي فــي األر ،"
 (، مركز األبحاث في رابطة الجامعييف، الخميؿ: فمسطيف.5سمسمة دراسات تربكية، رقـ )
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 ( 2008المصرم، منذر " ،)كرقػة عمػؿ مقدمػة مػف المواءمة بـين العـرض والطمـب فـي المـوارد البشـرية ،"
 منظمة العمؿ العربية، الدكحة ، قطر.

 ( 9999المعيػػارم، محمػػكد" ،) ــيم المينــي "، مركػػز دراسػػة كتكثيػػؽ المجتمػػع فــي األراضــي الفمســطينيةالتعم
 الفمسطيني، جامعة بيرزيت، بيرزيت: فمسطيف.

 (.منشكر غير) فمسطيف "،الميني لمتدريب العامة لإلدارة السنوي التقرير" ،(2008) .العمؿ كزارة 

 
 د. رسائل دكتوراة وماجستير:

 ( 9990الجنػػدم، محمػػد سػػيد" ،)ــ ــي فــي التعم ــاىرةالتــدريب الفن ــي الصــناعي بمحافظــة الق دراســة -يم الفن
 "، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية التربية، جامعة القاىرة، القاىرة: مصر.تقويمية

 ( 2099حمػػس، شػػػادم" ،) أثـــر مـــدخالت النظـــام التـــدريبي عمـــى مخرجـــات العمميـــة التدريبيـــة فـــي مراكـــز
 الجامعة اإلسبلمية، غزة. "، رسالة ماجستير،التدريب الميني التابعة لوزارة العمل

 ( 2009الػػزرك، صػػبلح" ،) مــدى مواءمــة خريجــي مراكــز التــدريب المينــي الحتياجــات ســوق العمــل فــي
"، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة بكلتكنػػػؾ الخميػػػؿ، 2113-2114الضـــفة الغربيـــة خـــالل الفتـــرة 

 فمسطيف.

 ( 2009الزير/الحػػػداد، عػػػبل" ،)حالـــة -ي خمـــق فـــرص عمـــل لممتـــدربيندور التـــدريب المينـــي والتقنـــي فـــ
 "، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.األونروا-دراسية: كمية غزة

 ( 2000عبد الصمد، عبد العزيز" ،) التعميم الفني ودوره في تحقيق متطمبات سوق العمـل فـي جميوريـة
 ة، اإلسكندرية: مصر."، )رسالة دكتكراة غير منشكرة(، كمية التربية، جامعة اإلسكندريمصر العربية

 ( 9999العصار، زكػرم" ،) تطـور مراكـز التـدريب المينـي فـي لـواء غـزة وبعـض متطمبـات التنميـة لدولـة
 "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية الحككمية، عزة.فمسطين

 االقتصـادي اإلصـالح سياسـة ظـل فـي مصـر في الميني لمتدريب التخطيط" ،( 2009)سيد محمد, غنيـ" ,
 .القاىرة جامعة, التربكية البحكث معيد, منشكرة غير ماجستير رسالة

 ه. المقابالت:
  2099ـ. أحمد النجار، مدير مركز تدريب ميني الشافعي، كزارة العمؿ، غزة، مايك. 

  2099أ. أكـر غبف، مدير مركز تدريب ميني دير البمة، كزارة العمؿ، غزة، مايك. 

  2099ميني رفة، كزارة العمؿ، غزة ، مايك ـ. حسف اليمص، مدير مركز تدريب. 

  2099ـ. طمعت أبك معيمؽ، مدير دائرة المراكز بكزارة العمؿ، قطاع غزة، مايك. 

  ،2099ـ. مجدم أبك غالي، مشرؼ أقساـ التدريب الميني، كزارة العمؿ، غزة، مايك. 
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 المـالحـــــق
 
 

 (1ممحق رقم )
 بأسماء المحكميف قائمة 

 
 

 (2ممحق رقم )
 االستبانة 
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 قائمـــــــــــة بأسماء المحكميـــــــــــــن
 

 مكان العمل                                          االسم رقم
 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو الروس 1
 الجامعة اإلسالمية د. وسيم اليابيل 2
 الجامعة اإلسالمية فراد.ماجد ال 3
 الجامعة اإلسالمية د. ماىر درغام 4
 الجامعة اإلسالمية د. أكرم سمور 5
 اإلسالمية الجامعة صافي سمير. د 6
 اإلسالمية الجامعة بركات نافذ. د 7
 األزىر جامعة التمباني نياية. د 8
 فمسطين جامعة حمودة حسن. د 9

 جامعة فمسطين د. يوسف جربوع 11
 وزارة العمل د. ماجد إسماعيل 12

 
 
 
 
 
 
 
 

(3ملحق رقم )  
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 االســـــــــــــــتبانة
 المٌةــــــة اإلسـالجامع

 ات العلٌاـعمادة الدداس
 ادةــــــة التجـــــــــكلٌ
 ا ـم إدادة األعمـــــقس
 
 

 االستبانة
ات سوق مدى مواءمة مخرجات مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل بقطاع غزة لمتطمب

 العمل المحمي.
 

 األخ الكريم / األخت الكريمة
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

فً إطاد بحث الماجستٌد تهدف هاه االستبانة إلى معدفة مدى مواءمة مخدجات مداكز التددٌب 

المهنً التابعة لوزادة العم  بقطاع غزة لمتطلبات سوق العم  المحلً، والك من خال  قٌاس 

تأثٌد المحاود الدداسٌة التالٌة: ) أعداد الخدٌجٌن، كفاءة الخدٌجٌن، البدامج التددٌبٌة، مدى 

التخصصات المطدوحة، التددٌب المٌدانً( وبالتالً ستسهم الدداسة فً تطوٌد مداكز التددٌب 

المهنً التابعة لوزادة العم ، وجسد الهوة بٌن مداكز التددٌب المهنً ومتطلبات سوق العم  

 لً.المح

لاا نأم  منكم التعاون باإلجابة على فقدات هاه االستبانة بك  صدق وموضوعٌة، شاكدٌن 

جهودكم وتكدٌس جزء من وقتكم لتشجٌع البحث العلمً، ودعم مسٌدة العلم، علما  بأن هاه 

 البٌانات ستستخدم ألغدا  البحث العلمً فقط.

 
 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم
 قدٌروتقبلوا فائق االحترام والت

 
                                                                                                                        

 الباحث/                                                                            
 وائل عصام عٌسى

 

(2ملحق رقم )  
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 الجزء األول: البٌانات الشخصٌة
 ( أمام اإلجابة الصحٌحة:Xٌرجى وضع إشارة )

 

 أنثى     ذكر    الجنس: 3

 سنة فأكثر20    سنة 20أقؿ مف  – 96    سنة 96أقؿ مف  – 95    العمر: 2

 الحالة  1
 االجتماعية:

           أرمؿ/ة              مطمؽ/ة           متزكج/ة                  أعزب/عزباء    

 سنة  4
 التخرج:

   2008                2009               2090 

 مكان  1
 العمل:

 قطاع خاص              قطاع حككمي           لـ أعمؿ مف حيف التخرج      
 كرشة خاصة بؾ        ككالة الغكث         مؤسسة غير ربحية           

 طبيعة  3
 العمل:

 منتظـ                 متقطع               أبحث عف عمؿ         

 سنوات  2
 الخبرة:

     سنةأقؿ مف                      ال يكجد                  
 أقؿ مف سنتيف                         سنتاف فأكثر – 9   

 مكان  9
 التخرج:

 مركز تدريب خاف يكنس                           مركز تدريب رفة                           
 مركز تدريب الشافعي_غزة       مركز تدريب دير البمة                        

 ____________________ التخصص: 9

 المؤىل  31
 العممي:

 ثاني ثانكم أكؿ ثانكم              ثالث إعدادم           
 بكالكريكس           جامعي دبمـك ثانكية عامة            
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الجزء الثانً: أسئلة تتعلق بمدى مواءمة مخرجات مراكز التدرٌب المهنً فً وزارة العمل 
 بقطاع غزة لمتطلبات سوق العمل المحلً:

 
( أمام اإلجابة المناسبة من وجهة نظدك Xفٌما ٌلً مجموعة من األسئلة ٌدجى وضع إشادة )

تمث  أعلى ددجات الموافقة، بٌنما  بشدةة  عن مدى اتفاقك مع البنود التالٌة "بحٌث موافق معبدا /
 غٌد موافق بشدة تمث  أدنى ددجات الموافقة

 
 
 

 رقم

 درجة الموافقة البٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 أعداد الخرٌجٌنمالئمة . 3

دة
ش
 ب
ق
اف
مو

 

ق
اف
مو

 

ٌد
حا
م

ق 
اف
مو
ر 
غٌ

 

 م
ٌر
غ

دة
ش
 ب
ق
اف
و

 

      .فً تخصصك فً سوق العم  نقص ٌوجد  (9

2)  
أعداد الخدٌجٌن من مداكز التددٌب المهنً التابعة  تق 

 .دص العم  المتاحةف زٌادةالعم  مقاب    لوزادة
     

3)  
 غٌد تابعة لوزادة العم  قلٌلة ٌوجد مداكز تددٌب مهنً

من الخدٌجٌن مقاب  سوق العم   قلٌلةتخدج أعداد 
 .دالمحدو

     

4)  
تزداد احتٌاجات سوق العم  من أعداد الخدٌجٌن عاما  بعد 

 عام.
     

5)  
تفً أعداد الخدٌجٌن الموجودة بحاجات سوق العم  من 

 كال الجنسٌن )اكود وإناث(.
     

6)  
متطلبات سوق العم  عن إشباع أعداد الخدٌجٌن  تعجز

 فً ك  عام.
     

 . كفاءة الخرٌجٌن2
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ش
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ر 
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7)  
مهاداتك فً أداء العم  والواجبات المطلوبة تشعد أن 

منك أعلى من زمالئك فً العم   من خدٌجً مداكز 
 التددٌب المهنً األخدى.

     

8)  
تساعد المهادات الفنٌة التً تلقٌتها فً المدكز على القٌام 

 بالعم  الاي تمادسه فً مجا  تخصصك.
     

9)  
دضا من أصحاب سوق العم  عن  أن هناك تشعد

التابعة لوزادة  مستوى خدٌجً مداكز التددٌب المهنً
 العم .

     



 168 

90)  
لمزاولة  إضافٌةإلى اكتساب خبدات عملٌة  حاجتكتشعد ب

 المهنة فً سوق العم .
     

99)  
فً سوق أن تنخدط من خال  التددٌب الاي تلقٌته  ٌمكنك

 العم  من خال  ودشة خاصة بك.
     

92)  
إلى دودات تددٌبٌة مكملة تساعدك فً  تشعد أنك بحاجة
 مزولة المهنة.

     

93)  
تساعدك المفاهٌم النظدٌة التً تلقٌتها على التكٌف مع 

 العم  الاي تمادسه.
     

94)  
تشعد أنك داٍ  عن مستوى المهادات والمعادف التً 

 تلقٌتها.
     

95)  
وكلة ٌعتمد علٌك صاحب العم  فً كثٌد من المهام الم

 إلٌك.
     

      عن مستوى الخدمة التً تقدمها لهم. تشعد بدضا الزبائن  (96

97)  
تجٌد استخدام كافة العدد واألدوات الموجودة فً سوق 

 .فٌما ٌتعلق بعملك العم 
     

      تتبع قواعد السالمة والصحة المهنٌة أثناء مزاولتك للمهنة.  (98

 . البرامج التدرٌبٌة1
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99)  
ٌوجد خطة واضحة ومحددة للبدنامج التددٌبً الاي 

 التحقت به.
     

20)  
 الاي التحقت به أهداف البدنامج التددٌبًتشعد أن 

 واضحة ومحددة.
     

29)  
ٌوجد منهاج تددٌبً متكام  من حٌث المهادات النظدٌة 

 والعملٌة.
     

      مناسبة للمهادات. طةٌتضمن المنهاج التددٌبً أنش  (22

      مع المستوى المعدفً للمتددبٌن. ٌتناسب المنهاج التددٌبً  (23

24)  
الفتدة الزمنٌة للبدنامج التددٌبً كانت مناسبة تشعد أن 

 لتعلم جمٌع المهادات.
     

25)  
محتوٌات البدنامج التددٌبً لها عالقة بعملك تشعد أن 

 الاي التحقت به.
     

26)  
نسٌق بٌن المددس النظدي والمددب هناك تتشعد أن 

 العملً فً تنفٌا البدنامج التددٌبً.
     

     ً تؤهله إلدادة تالمددب بالخبدات العملٌة الكافٌة ال ٌتمتع  (27
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 العملٌة التددٌبٌة.

28)  
لدٌه القددة على تقدٌم المعلومات  كان المددبتشعد أن 

 واألفكاد بطدٌقة فعالة وسلسة.
     

29)  
واعد الصحة والسالمة المهنٌة أثناء ٌداعً المددب ق

 التددٌب.
     

30)  
ٌتوافد فً أقسام التددٌب المهنً وسائ  الوقاٌة والسالمة 

 المهنٌة.
     

39)  
ٌتوافد فً أقسام التددٌب المهنً المعدات واألجهزة 

 والخامات الالزمة للتددٌب.
     

32)  
تواكب األجهزة والمعدات المستخدمة فً التددٌب التطود 

 ص  فً سوق العم .الحا
     

      تتمتع أقسام التددٌب بإضاءة وتهوٌة ومساحات كافٌة.  (33

34)  
ٌتم التدكٌز على الجانب العملً أكثد من الجانب النظدي 

 التددٌبٌة.فً العملٌة 
     

 . التخصصات المطروحة4
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35)  
ك على اختٌاد تخصصك تلقٌت خدمات توجٌهٌة ساعدت

 المهنً.
     

36)  
ٌوجد معاٌٌد واضحة وموضوعٌة فً اختٌاد الطالب 

 الملتحقٌن بتخصصك بمداكز التددٌب المهنً.
     

      التحقت بالتخصص بناء على دغبتك.  (37

      .عن تخصصك المهنً داٍ   كأنتشعد   (38

      ٌتناسب عملك مع تخصصك.  (39

40)  
صحاب العم  على تشغٌ  من أ عالً هناك إقبا ٌوجد  

خدٌجً تخصصك من مداكز التددٌب المهنً التابعة 
 لوزادة العم .

     

49)  
ٌتم تلبٌة حاجات سوق العم  من التخصصات الحدٌثة فً 

 مداكز التددٌب المهنً بوزادة العم .
     

42)  
ٌجد الخدٌجون من نفس تخصصك سهولة فً الحصو  

 على فدص عم  فً مجا  تخصصهم.
     

43)  
خدٌجً مداكز  عنانطباعات أصحاب العم  عد أن تش

التددٌب المهنً التابعة لوزادة العم  جٌدة فً جمٌع 
 التخصصات.
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 . التدرٌب المٌدان1ً
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      التخصص أثناء دداستك.مع التددٌب المٌدانً ٌتالءم   (44

45)  
 المٌدانً مكان التددٌب فدصة فً اختٌادالتاح لك ت

 المناسب.
     

46)  
ٌتم اختٌاد مكان التددٌب المٌدانً حسب معاٌٌد 

 .موضوعٌة
     

47)  
 ٌا  كاف كان الوقت المخصص للتددٌب المٌدانًتشعد أن 

 .أثناء دداستك
     

48)  
به تأمٌن ضد  المٌدانً ٌوفد المكان الاي تلقٌت التددٌب

 المخاطد للمتددبٌن.
     

49)  
لك من قب  أصحاب مكان التددٌب المٌدانً فً ٌتم استغال

 أعما  أخدى غٌد متعلقة بتخصصك.
     

50)  
تشعد بحدص أصحاب مكان التددٌب المٌدانً على 

 تزوٌدك بالخبدات العملٌة الالزمة واالهتمام بك.
     

      طدٌقة تقٌٌم التددٌب المٌدانً طدٌقة فعالة.تشعد أن   (59

52)  
 الالزمةتزوٌدك المهادات ساهم التددٌب المٌدانً فً 

 العم . إلتقان
     

53)  
ساهم التددٌب المٌدانً فً تددٌبك على فن التعام  مع 

 اآلخدٌن.
     

54)  
ممادستك للمهادات أثناء التددٌب المٌدانً تشعد أن 

 .من ثقتك بنفسك تزاد
     

55)  
المتابعة من جهة مدكز التددٌب المهنً خال  تشعد أن 

 جٌدة. كانت فتدة التددٌب المٌدانً
     

56)  
فدصة عم  لك فً نفس  إتاحةساهم التددٌب المٌدانً فً 

 .مكان التددٌب
     

57)  
خادج  فدصة عم  لك إتاحةساهم التددٌب المٌدانً فً 

 مكان التددٌب
     

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم ،،،


