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  الـذين سـاندوني دائـما 

v األعـزاءيـلى بناتإ  :       
  نـور عينـي أملي في المستقبل 

v زــزوجي العزيلى إ :   
  سـندي في الحيــاة 
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  شكر وتقدير
  

  "نـــــامليـــ رب الع   اتيـــــــــ ومم  اىــكي وحميــالتي ونسـل إن صـق"

  .صدق اهللا العظيم 
  )162اآلية : األنعام(  

لعرش العظيم الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة، وما توفيقي إال باهللا عليه            أشكر اهللا العظيم، رب ا    
توكلي واليه مآبي، إنه نعم المولى ونعم النصير، كما أصلي وأسلم وأبارك علـى سـيدنا محمـد       
صلى اهللا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد المرسلين صـلى               

  .له وصحبه أجمعيناهللا عليه وعلى آ
  

تشجيعي و بل ،  تمام هذا العمل  كل مع دعمني وساندني ليس فقط في إ       بداية أتقدم بالشكر الجزيل ل    
  . اهللا جميعا عني كل خيرأثابهم هذه المرحلة في الدراسة، إلىللوصول 
  

امي أبو الروس لنصحه وارشاده لي طـوال الوقـت،          ـــس/ وأخص بالشكر مشرفي الدكتور   
   .اإلحصائير صافي لجهوده في التحليل ـــميس/ والدكتور

لتفـضلهما بقبـول    حفظهمـا اهللا     ،محمد المدهون /  والدكتور يوسف بحر /  كل من الدكتور   إلى
مناقشة هذه الرسالة، والشكر الجزيل لكل أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين في الدراسات العليا             

  .بالجامعة االسالمية
  

يع األساتذة الذين ساهموا في تحكيم اإلستبانة، لما كان لنصائحهم مـن            وأتقدم بالشكر الجزيل لجم   
  .ليلي الحداد لمراجعتها اللغوية للدراسة /، ولألستاذةالنفع في هذه الدراسة

كما أتقدم بالشكر الى السيد زكري العصار، مدير كلية تدريب غزة، و السيد جميل حمـد نائـب                  
يسية والعاملين والطالب  لقبولهم تطبيق الدراسة في الكلية         مدير الكلية وكافة أعضاء الهيئة التدر     

  .وتوفير كافة التسهيالت التمامها اليمانهم بالبحث العلمي، أثابهم اهللا كل خير
وأود أن أشكر أيضا كل من دفعني وشجعني في مسيرتي التعليمية حتى اآلن، حتى استطعت أن                

  .أصل الى أن أكتب هذا الشكر اليوم
 كل الشكر والتقدير واالمتنان، واهللا الموفق لما فيه الخير لديننا ودنيانا، فجزاهم اهللا              لجميع هؤالء 

  .عني كل خير، وما توفيقي اال باهللا، واهللا من وراء القصد
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  ملخــص الدراســة
خلـق فـرص عمـل      هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور التدريب التقني والمهني فـي             

، ومحاولة الخروج بتوصيات تعمـل علـى تحـسين         األونروا – غزة   تدريبللمتدربين في كلية    
وتطوير التدريب التقني والمهني وذلك من خالل دراسة محاور التدريب التقني والمهني، وربـط        

التخصصات المطروحة، المنهـاج، المـدربون،      : "العوامل المؤثرة في تحديد هذه المحاور مثل      
بعد التدريب، أو المرتبطـة بالخـصائص        لتقنيات والمستلزمات، التدريب الميداني، خدمات ما     ا

، العمر، الحالة االجتماعية، سنة التخـرج، المجـال الدراسـي،    الجنس: الشخصية للمتدرب مثل 
  ."مكان العمل، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، التخصص

  
ي يعتمد علـى جمـع البيانـات عـن الظـاهرة       واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، الذ     

وقد تم اسـتخدام االسـتبانة       . االحصائي لتحليل البيانات   SPSSوتفسيرها، وتم استخدام برنامج     
 2003 األونروا مـن عـام       – غزة   تدريبالستطالع عينة الدراسة، والمكونة من خريجي كلية        

 وتم اسـترداد  1626ة البالغ خريج من مجتمع الدراس) 311(، والتي بلغ عددها 2006حتى عام  
  %.96نسبة االسترداد حوالي أى أن  استبانة 300

  
التخصصات، المنهاج،  : ل من ذات داللة احصائية بين ك    وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة       

ن، التقنيات والمستلزمات، التدريب الميداني، خدمات ما بعد التدريب و خلق فرص عمل             المدربي
وقد تبين أن محـاور     . 2006 حتى   2003 األونروا من العام     –  تدريب غزة  كليةللمتدربين في   

التدريب التقني والمهني التي اعتمدت في الدراسة كانت ذات مستويات مرتفعة فيما عدا خدمات              
  .ما بعد التدريب التي حصلت على أقل استجابات من المبحوثين

  
ين وتطوير التدريب التقني والمهني     وتوصلت الدراسة الى بعض التوصيات والتي من شأنها تحس        

 األونروا وذلـك مـن      – كلية تدريب غزة  للوصول الى مستوى أعلى من خلق فرص العمل في          
خالل دراسة التخصصات المطروحة، ودراسة السوق جيدا من حيـث حاجتـه لألعـداد مـن                

تطوير وأتقليص تخصصات معينة وتوسيع أخرى      تبعا للنتائج سواء ب   التخصصات، واعادة النظر    
رفع مستوى المنهاج بتطويره وخاصة األمـور الخاصـة باالرشـاد     .أقسام جديدة حسب الحاجة   

ر وتحسين خدمات مـا بعـد   تطوي. المهني  للطالب حسب مراحل تدرجهم في التدريب والتوجيه
عمـل مـسوحات للمؤسـسات الداخليـة         و دراسة احتياجات الطالب من هذه الخدمات     التدريب ب 

تعريف الطالب بهـذه    تطوير عالقات مع هذه المؤسسات، باالضافة الى        وق و والخارجية في الس  
متابعة الطالب بعـد التخـرج بـشكل        ،  المؤسسات والتنسيق لمساعدتهم على ايجاد فرص عمل      
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 مناسبة تطوير تخصصات مهنية تبعا لدراسات السوق .منهجي واضح وتقديم برامج ارشادية لهم
 في خلق فـرص عمـل   ةساهمكل ذلك للمهى متاحة للذكور،   لإلناث التاحة الفرصة لإلناث كما      

 .للمتدربين بنوعيهما
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Abstract 
This study aimed to identify the role of Technical Vocational Training in 
creating job opportunity for trainees in Gaza Training Center – UNRWA 
from 2003 till 2006, and trying to come up with recommendations to prove 
and develop the Technical Vocational Training. This has been done 
through studying the Technical Vocational Training factors and linking 
them with the factors which determining these factors, such as, Study field, 
curriculum, trainers, techniques and supplies, field training, post training 
services, or personal characteristics of trainees such as: sex, age, martial 
situation, graduation year, studying field, place of work, years of 
experience and studying specialists. 
 
The researcher adopted descriptive analytical approach, which relies on 
data collection to describe, interpretate and analyze the phenomenon. 
Questionnaire and interview have been used to collect data. The study 
sample consists of Gaza Training Center – UNRWA graduators which were 
(311) from 2003 to 2006. The population is 1626 graduator,  (300) 
questionnaire were filled and returned which about 96%. SPSS was used to 
analyze the data and come up with the results. 
 
The results of the study showed statistically significant relationship 
between Technical Vocational Training and study field, curriculum, 
trainers, techniques and supplies, field training, post training services, at the 
level of significance 0.05α = . It was found that all Technical Vocational 
Training factors have a high level of satisfactory except the post training 
services. 
 
The study recommendations come up with, in order to improve and develop 
the Technical Vocational Training to create better job opportunities, there 
is a need to make a market study and determine the needed capacity of each 
study field. Reviewing all the study fields based on this market study and 
makes the needed modifications. Developing new Female vocational study 
fields. In addition to that improving the post training services through 
including extra materials dealing with vocational guidance and counseling, 
create a communication network with all internal and external possible 
employers and coordinate for graduators to have work opportunities. All of 
these should help to create  job opportunities for trainees. 
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  خطــة ومنهجيــة الدراســة
Plan & Methodology of the Study 

  :المقدمة  1.1
تعتمد التنمية بإطارها الشامل على مدى الخبرة المكتسبة وصناعة المعرفـة والمهـارات     

هة، وعلى مدى الحكمة والعقالنيـة فـي توظيـف        التقنية التي يمتلكها رأس المال البشري من ج       
 الموارد البشرية من جهة أخرى لتحقيق الغاية النهائية للتنمية المتمثلة في تحسين جـودة الحيـاة               

  .)21، ص2001مصطفى، (
  

ن القول أن الموارد البشرية الوسيلة والهدف للتنمية والنمو، ويعتمد النمو           كوعلى ذلك يم  
صحي للمجتمعات الى حد كبير على فعالية أنظمـة تنميـة المـوارد             االجتماعي واالقتصادي ال  

. البشرية الخاصة بهذه المجتمعات، والتي يشكل التدريب التقني والمهني أحد مكوناتهـا الرئيـسة      
وعلى الرغم من االعتراف باألهمية االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية، فانها التحتـل دائمـا              

ات الوطنية السيما في الدول ذات الموارد المحدودة والتي تواجه على           مكانة متقدمة ضمن األولوي   
الدوام صعوبات في تحديد أولوياتها على المدى البعيد والقصير في خططهـا الوطنيـة للتنميـة                
االجتماعية االقتصادية، وغالبا ما يسود هذه الخطط شعور بالحاجة الى تحقيق عائـدات سـريعة      

المؤسسة األوربيـة للتـدريب     (  تنمية الموارد البشرية اليؤدي الى ذلك      ومباشرة وبأن االستثمار في   
  ).8، ص2007 ،المهني

  
من هنا يعتبر التعليم التقني والمهني إحدى الركائز األساسية في بناء المجتمع وضـرورة        
ملحة لمواكبة التطور والتقدم من أجل تحقيق تنمية شاملة سالحها القوى البـشرية حيـث يميـل              

تعليم اآلن لنصح الشباب بالتعليم والتدريب التقني والمهني كوصفة سحرية إليجاد العمل            خبراء ال 
في المستقبل وينظر إليه كمفتاح رئيسي للتخفيف من وطأة الفقر وإحداث التقـارب االجتمـاعي               

 والتوجه نحو   1هذا التحول في ازدياد توظيف ذوي الياقات الزرقاء        .وقفزة نحو التطور والعولمة   
يب التقني والمهني يعكس العائد العالي من االستثمار في القوى العاملة، حيث يعتبر العمـال            التدر

المهرة العمود الفقري للتوسع لالقتصاد الحالي كما في الصين، حيث واحد من كل ثالثة خـريج                
ولكن على الصعيد اآلخر هناك الكثير من الدول كما فـي            .ثانوية عامة يلتحق بالمدارس المهنية    

هني وبين سوق العمل وإنتاج الـدخل  لسطين تناضل لخلق جسر بين التعليم والتدريب التقني والم ف
  . وأنما ضرورة ملحةاً التدريب التقني والمهني أصبح اآلن ليس اختيارلذلك فان

  
                                                

 الموظف في المستوى التشغيلي أي الطبقة العاملة 1
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 األونـروا أحـد المؤسـسات التعليميـة         –تعتبر كلية مجتمع تدريب غـزة       وعلى ذلك   
ي بتزويده بخريجين   والمهني وأحد أهم الروافد لسوق العمل المحل      المتخصصة في التدريب التقني     

 من اإلتقان في األداء من ناحية معرفـة ومهـارة وقـيم وتكـوين شخـصية              على مستوى عالٍ  
  .الخريجين في الجوانب اإلنتاجية المرتبطة بالحياة العملية

  
  :  مشكلة الدراسة1.2

ب التقني والمهني في خلـق فـرص        التعرف على دور التدري   ل مشكلة الدراسة في     تتمث
، والعوامـل   2006 حتى العام    2003 األونروا من العام     –عمل للمتدربين في كلية تدريب غزة       

لمنهـاج،  التخصصات المطروحة، ا  : "المؤثرة في تحديد دور التدريب في خلق فرص عمل مثل         
يب، أو المرتبطـة    ن، التقنيات والمستلزمات، التدريب الميداني، خدمات ما بعـد التـدر          المدربي

 ، سنة التخرج، المجـال      الحالة االجتماعية ،  العمرالجنس،  "بالخصائص الشخصية للمتدرب مثل     
والتي يمكن صـياغتها    ،  "التخصصحسب  الدراسي، مكان العمل، طبيعة العمل، سنوات الخبرة،        

  :بالسؤال التالي
ليـة مجتمـع    فـي ك  هل يعمل التدريب التقني والمهني على خلق فرص عمل للمتدربين           

   .؟ األونروا–تدريب غزة
  

  : الدراسةفرضيات  1.3
  :قامت الباحثة بافتراض عدة فرضيات سترتكز عليها دراستها وهى كالتالي

  . على خلق فرص عمل للمتدربينإحصائية داللة ؤثر التخصصات المطروحة تأثيراً ذات . 1
  .للمتدربين داللة إحصائية على خلق فرص عمل يؤثر مناهج التدريب تأثيراً ذا . 2
  . داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربينيؤثر المدربون تأثيراً ذا . 3
  . داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين تأثيراً ذاتقنيات والمستلزماتتؤثر ال . 4
  . داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربينأثيراً ذايؤثر التدريب الميداني ت . 5
  . داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربينأثيراً ذا خدمات ما بعد التدريب تتؤثر . 6
التدريب التقني والمهنـي     هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور          . 7

 2003األونروا مـن عـام       – في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة         
ة التخرج، المجال الدراسـي،     ، سن الحالة االجتماعية ،  العمرالجنس،   تعزى إلى    2006حتى  

 .التخصصحسب مكان العمل، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، 
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  :متغيرات الدراسة  1.4

األونروا ما بين  – كلية تدريب غزةيتمثل في خلق فرص عمل للخريجين ب: المتغير التابع  - أ
 . 2006 – 2003العام 

، التقنيات والمستلزمات، المنهاج، المدربون التخصصات المطروحة،: المتغيرات المستقلة  - ب
 .التدريب الميداني، خدمات ما بعد التدريب

 
  )1.1.1(شكل  رقم 

   و التابعة متغيرات الدراسة المستقلةالعالقة بين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جرد بواسطة الباحثة: المصدر
  

  :دراسةأهداف ال  1.5

مهني في تتمثل األهداف من هذا البحث في محاولة تطوير مستوى التدريب التقني وال
األونروا وربطه بسوق العمل إلنتاج الدخل مما يؤدي إلى التنمية، ويتم  - مركز تدريب غزة

  : ذلك من خالل
 بكل حيثياته من تخصصات مطروحة، مناهج المهني والتقنيواقع التدريب التعرف على  .1

 .بعد التدريب ، تدريب ميداني، خدمات مامستلزماتتدريبية، مدربين، تقنيات و

 – كلية تدريب غزةف على طبيعة العالقة بين المتغيرات الشخصية للمتدربين في التعر .2
من تخصصات مطروحة، مناهج  األونروا والتدريب التقني والمهني بكل حيثياته

 .بعد التدريب ، تدريب ميداني، خدمات ماستلزماتتدريبية، مدربين، تقنيات وم

 خدمات ما بعد) 6(
  التدریب

التدریب ) 5(
  المیداني 

التقنیات ) 4(
  والمستلزمات

  المدربون) 3(

  المنھاج) 2(

التخصصات ) 1(
  المطروحة

خـلق فرص عمل 
   للمتـــدربیـن
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  . بعد تخرجهمفرص عمل للمتدربينالعالقة بين العوامل السابقة وخلق التعرف على  .3
مراكز التدريب التقني توصيات من شأنها أن تساهم في تطوير نتائج والتوصل إلى  .4

  .والمهني في حال استخدامها بالشكل الصحيح
  

   :لدراسةأهمية ا  1.6

 :منلدراسة تنبع أهمية ا

 التقني والمهني امكانية االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة للمشاركة في تطوير التدريب .1
في قطاع غزة من خالل ربطه بسوق العمل واتاحة الفرصة للخريجين لجنى ثمار 

 .جهودهم

بدراسة تحدد عوامل القوة لديهم في  األونروا –تزويد إدارة كلية مجتمع تدريب غزة  .2
التدريب التقني والمهني والعوامل التي تحتاج إلى تطوير ومقترحات حول كيفية الوصول 

 ورفع مستوى مساهمة الكلية في خلق فرص عمل للمتدربين وتخريج جيل أقدر إلى ذلك
 .على مواجهة تحديات السوق وذو قدرة على المنافسة مع اآلخرين إليجاد فرص عمل له

تزويد مراكز التدريب المهني والتقني والمهتمين والممولين والداعمين لهذا النوع من  .3
 المفيدة عن مثال للتدريب المهني والتقني وكيفية التدريب ومتخذي القرارات بالمعلومات

لوصول بالخريجين إلى القدرة على خلق لهي العوامل المساعدة والمسهلة  تطويره وما
 .فرص عمل لهم

فتح آفاق جديدة للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في مجال التدريب التقني والمهني وذلك  .4
 .مرار البحثمن خالل نتائج الدراسة والتوصيات الست

 للتنمية االقتصادية من خالل تنمية الموارد البشرية في تتناول الباحثة موضوعاً مهماً .5
مؤسسات التعليم التقني والمهني حيث التوجه العالمي اآلن نحو التدريب التقني والمهني 

  .وربطه بسوق العمل إلنتاج الدخل وتحقيق التنمية
  

   :لدراسة ا  حدود1.7

 . األونروا–تدريب غزة مجتمع لى متدربي كلية الدراسة تقتصر ع .6

 2006-2003الدراسة تقتصر على متدربي الكلية مابين العام  .7
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  ملخص الفصل األول
  

هدفنا في هذا الفصل التعرف على خطة ومنهجية الدراسة بالتحدث عن أهمية التـدريب              
 خـاص كاحـدى الركـائز    بشكل عام في تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني والمهني بشكل   

وتتمثل هنا مشكلة الدراسة في التعـرف علـي دور          . األساسية في بناء المجتمع ومواكبة التقدم     
 -التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين فـي كليـة مجتمـع تـدريب غـزة                 

األونروا، ومحاولة الخروج بتوصيات تعمل على تحسين مستويات فرص العمـل، وذلـك مـن          
 دراسة واقع التدريب التقني والمهني في الكلية ودوره في تحسين فرص العمل لخـريجين               خالل

الكلية بشكل خاص وكليات التدريب التقني والمهني في فلسطين بشكل عـام، وربـط العوامـل                
التخصصات المطروحة، المنهاج، المدربون، التقنيـات      ": المؤثرة في تحديد هذه المستويات مثل     

بعد التدريب، أو المرتبطة بالخصائص الشخـصية        تدريب الميداني، خدمات ما   والمستلزمات، ال 
، العمر، الحالة االجتماعية، سنة التخرج، المجال الدراسي، مكان العمـل،           الجنس: للمتدرب مثل 

كل ذلك يقودنا للحديث عن التدريب التقني والمهنـي         . "طبيعة العمل، سنوات الخبرة، التخصص    
   األونروا كاطار نظري للدراسة في الفصل الثاني–ة وكلية مجتمع تدريب غز
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  ــل الثانيالفص
  
  

  :المبحـث األول
  يـي والمهنـدريب التقنـالت •

  
 :المبحـث الثانـي

  رواـ األون– كلية تدريب غزة •
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  :المبحـث األول
  يـي والمهنـدريب التقنـالت

  
  

    المقدمة1.1
 ي والمهنيمفهوم التدريب التقن  1.2

  أهداف التدريب المهني 1.3 

  أساليب التدريب التقني والمهني  1.4
  مسار التدريب المهني 1.5  
  الوضع العام لسوق العمل في قطاع غزة1.6  

    واقع التعليم المهني في فلسطين1.7
    الخطة الوطنية للتدريب المهني1.8
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  يـي والمهنـدريب التقنـالت
 :مةالمقد  1.1

يشهد العالم يوما بعد آخر تغيرات وتطورات متسارعة في المجاالت العلمية والتقنية 
 وبخاصة ،والتي يتم توظيفها وتطبيقها في كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية للدول المختلفة

وكما هو معروف فإن غالبية الدول العربية تعتمد إلى حد كبير  .في الدول الصناعية المتقدمة
 ويفرض ذلك على الدول العربية بذل ،لى التكنولوجيا المطورة في الدول الصناعية المتقدمةع

ويبرز هنا موضوع التدريب . جهود كبيرة الستيعاب هذه التكنولوجيا واستخدامها بكفاءة وفاعلية
كمحرك رئيس الستيعاب هذه التكنولوجيا واستخدامها وإدامتها في خدمة خطط التنمية 

ومما الشك فيه أنه كلما زادت وتيرة التطور التكنولوجي .  واالجتماعية في هذه الدولاالقتصادية
والعلمي ازدادت أهمية التدريب المهني والتحديات التي تواجه مخططيه ومنفذيه لجعله أسرع 

  ).15، ص2001جابر، (وأكفأ في تلبية االحتياجات التدريبية المتسارعة 
  

تحقيـق  في مساهمته لالنشاطات الخاصة بالموارد البشرية     يعد التدريب من بين أهم      لذلك  
ن تكنولوجيا اإلنتاج والخدمات تتطلب مستويات متنوعـة        إ.  التنافسية للمنظمات المعاصرة   المزايا

 ،2003عبـاس،  ( وعلمية من المهارات والقابليات واالستعداد للتوافق معها ورفع الكفاءة اإلنتاجية

  .)202ص
  

  :التقني والمهنيمفهوم التدريب   1.2
مفهوم التدريب التقني المعتمد من قبل المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة والعشرون             

 والمعتمد أيضا من قبل المنظمات العربية والدولية ومنها االتحاد العربي للتعليم التقني             1989عام  
معارف العامـة دراسـة     جميع أشكال ومستويات العملية التعليمية التي تتضمن فضال عن ال         "هو  
ات والعلوم النظرية والعملية المتصلة بها واكتساب المهارات العملية والدرايات والجوانـب            يالتقن

المتعلقة بممارسة المهنة في شتى االختصاصات، ويهدف الى اعداد التقنيين ليكونوا حلقة وصـل            
سـنوات،  ) 3-2(ية ولمـدة    بين االختصاصيين والعمال الماهرين، كما بعد مرحلة الدراسة الثانو        

  ).26، ص2003الزوبعي، الجنابي،(ويتم ذلك في معاهد التعليم التقني 
  

كان التدريب المهني مجرد الحاق شخص يبحث عن عمل مع عامل ماهر ذي خبرة بعملـه                
بحيث يكسب هذا الشخص المعارف والمهارات والقيم الخاصة بهذا العمل بطريقة تلقائية تعتمـد              

رة العامل الجديد على المالحظة وااللتقاط والتقليد كما تعتمد على رغبة العامـل             على الزمن وقد  
أما في الوقت الحاضر والذي يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع         . الماهر في المساعدة والعطاء   
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فقد أصبح التدريب المهني عملية مخططة منظمة مركزة للوصول الى المستوى المطلـوب فـي               
فة آخذة بنظر االعتبار التغيرات في أهداف التـدريب مـن مجـرد تلقـين               أقصر وقت وأقل كل   

للمعارف وتعليم للمهارات الى تربية المتدرب على األسلوب الصحيح فـي التفكيـر واالبتكـار               
الزوبعـي،  ( والتجديد ليفهم عمله جيدا ويؤديه بكفاءة عالية مـع اسـتيعاب التطـورات الحديثـة              

    ).27، ص2003الجنابي،
  

ائص التدريب المهني النظامية، المرونة، الشمولية من حيث المعلومـات النظريـة         ومن خص 
 ،2001جابر،  (والمهارات العملية واالتجاهات الصحيحة، باالضافة الى االرتباطية مع سوق العمل           

  ).23-20ص
  
  لتدريب المهني اأهداف 1.3  

ة ضمن مستويات العمل يسعى التدريب المهني إلى إعداد القوى العاملة المؤهلة والمدرب
 وإلى إعداد الطلبة الذين تتوافر لديهم الرغبات ،األساسية في المجاالت المهنية والحرفية

، 2001جابر، ( : وذلك لتحقيق األهداف اآلتية،والقدرات المناسبة للدراسات التطبيقية والجامعية
  .)28ص

وتزويدهم بالمهارات  ،ماهرين في كافة المجاالت المهنيةإعداد العمال المهنيين وال .1
 وتجاوبا مع حاجات المجتمع ،والعلمية في ضوء قدراتهم وميولهمالمتخصصة والثقافية 

 .القائمة والمتوقعة

إكساب الطلبة المفاهيم والمعلومات النظرية والمهارات العملية تحقيقا لمبدأ التكامل بين  .2
 .ظرية والتطبيق وبين العلم والعملالن

على أداء المهارات والواجبات العملية حسب األصول والمعايير إكساب الطلبة القدرة  .3
 .الفنية وإعدادهم للتعامل والتفاعل مع التقنيات الحديثة

إكساب الطلبة العادات السلوكية الصحيحة كالدقة وتطبيق أسس االقتصاد والسالمة في  .4
 .العمل والمحافظة على البيئة

 من حيث احترام العمل وتحمل المسئولية ،ةجاهات والقيم السليمة لدى الطلبتنمية االت .5
 .والعمل الجماعي واإلبداع  الفردي

رفع المستوى المهني للمهنيين والحرفيين العاملين في القطاعات المختلفة من خالل  .6
 .توفير التدريب المستمر لهم لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم ألعمالهم

الرغبات والقدرات المناسبة الستكمال متطلبات إتاحة الفرصة للطلبة الذين تتوافر لديهم  .7
 .االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
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  :التقني والمهنيأساليب التدريب   1.4
 وبناء علـى  ،أساليب أو طرائق التدريب كما يسميه بعض الكتاب هي المذهب أو المسلك        

جـابر،  ( لتدريبيـة ذلك تعرف طريقة التدريب بأنها المسلك أو األسلوب الذي تعطى به المـادة ا              
  ).119، ص2001

ن االختيار العلمي السليم لألساليب التدريبية المناسبة يعد أحد المعايير األساسـية التـي              إ
 ال سيما أن األساليب التدريبية قد شـهدت فـي           ،تحكم في النهاية درجة فعالية البرنامج التدريبي      

أمـام خبـراء التـدريب الختيـار     السنوات األخيرة تعددا ملحوظا وتنوعا واضحا أفسح المجال        
 ولقـد ترتـب   ،األسلوب الذي يتناسب مع المتغيرات العديدة التي تحكم البرامج التدريبية المختلفة      

نساني مـن   اإل والدراسات العلمية للسلوك     ،على التوسع الذي حدث في نظريات التعلم من ناحية        
عت أهدافها وتباينت مـداخلها      والتي تنو  ،اليب التدريب  أس  حدوث تطور مماثل في    ،ناحية أخرى 

توفيق، ( اتسلوكيالكساب المعارف والمهارات و   إلتخدم أغراضا مختلفة للتعلم وغايات متعددة من        
  .)221، ص2007

  
  تصنيفات أساليب التدريب  1.4.1

   :تصنف أساليب التدريب إلى طريقتين رئيسيتين وهما  - أ
 
  )2.1.1(الشكل رقم 

   ساليب التدريب أتصنيفات 
   
  On Jobالتدريب في مكان العمل       Off Jobلتدريب خارج مكان العمل ا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  جرد بواسطة الباحثة: المصدر

  Classroom Programs المحاضرة •
  Discussionالمناقشة  •
  panelsفرق الحوار  •
  Demonstrationالبيان العملي  •
  التدريب العملي •
  Assignmentsالواجبات الدراسية  •
 Exerciseالتمارين •

 Application Projectsالمشروعات التطبيقية  •

  Case Studyدراسة الحالة  •
  Role Playتمثيل األدوار  •
  Simulationالمحاكاة  •

  Apprenticeshipناعية التلمذة الص •
  Coaching توجيهال •
  Internship تدريب العملي خالل الدراسةال •
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  :ومن أساليب التدريب 1.4.2
  Classroom Programs المحاضرة . 1

حيث أنها تمثل واحدة مـن أكثـر        يعتبر أسلوب المحاضرة من أكثر األساليب استخداما        
  من طرف واحد لمجموعة صـغيرة أو كبيـرة مـن المـستمعين           رفةالطرق استخداما لنقل المع   

)Kroehnert، 200675، ص(.  
   

ومن أهم مزاياها أن من الممكن للمدرب توصيل كم كبير من المعلومـات فـي وقـت                 
 بحيث يسمح بالمناقشة ويكون لدى المدرب       قصير، وتكون فعالة عندما يكون عدد المتدربين قليالً       

، Mondy & Robert ،2005( وسائل المساعدة للحفاظ على انتباه المتدربينالمهارة في استخدام ال
  ).210ص 

  
 Discussionالمناقشة  . 2

تصلح عندما تكون  ، واآلراء بين المتدربين وبين المدرب بحرية،يتم تبادل المعرفة واألفكار
ـ  هنـا    ،و تغييـر االتجاهـات     أو عندما نرغب في استنتاج أ      ،المعلومات عرضه للمناقشة   ون يك

المتدربون أكثر استعدادا لتغيير اتجاهاتهم بعد المناقشة بعكس الحال إذا قمنـا بإخبـارهم أثنـاء                
تصلح أيضا كوسيلة للحصول على األثـر المرتـد بالنـسبة            .المناقشة بضرورة تغيير اتجاهاتهم   

للمدرب وذلك بخصوص الطريقة التي يمكن أن يطبق بها المتدربون المعرفـة التـي حـصلوا                
مناقشته بطريقة صحيحة،   قد يتعرض المتدربون للشرود عن الموضوع أو أن يفشلوا في            .عليها

قد يعمد المتدربون إلى التمسك باتجاهاتهم بدال مـن          و ها مملة وغامضة،  وقد تكون المناقشة بأكمل   
  .)286 ص،2007توفيق، ( االستعداد لتغييرها

 
 panels فرق الحوار . 3

تحت توجيه منسق فريـق   )10:3(يقوم عدد من األفراد هي هذه الطريقة  مفهوم فرق الحوار  
و في نقاط معينة مـن موضـوع واسـع    أو مشكلة، أالحوار بتقديم وجهات نظرهم في موضوع       

   ).128ص ،2003رضا، (
  

 االستحواذ على اهتمـام  وعادة ما تضمن طبيعة هذه الطريقة التي تقوم على المشاركة أن يتم    
 على سبيل المثال، كما فـي تـدريب         ، هذه الطريقة أشكاال عدة     ومن الممكن أن تأخذ    المتدربين،

اعالت بين أفراد   فتقوم من خالله مجموعة باجراء مناقشة بينما تقوم مجموعة أخرى بمالحظة الت           
 وبصفة عامة، فان مثل هذه المجموعات تمكن الحاضرين مـن الـتعلم مـن خبـرة              ،المجموعة
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من مستوى المهارات الخاصة بالتعبير عـن الـذات،    اآلخرين، كما تمكنهم من الممارسة والرفع       
  ).135، ص2006كشواى، ( غير أنه يكون هناك أحيانا خطر سيطرة قلة لبقة على هذه المجموعات

  
 Demonstrationالبيان العملي  . 4

يقوم المدرب في طريقة البيان العملي بـأداء        يستخدم بكثرة في ورش التدريب المهني حيث        
وكيفية القيـام بـه، و يـستخدم         حيث يعرض للمتدربين ما يجب القيام به      فعلي لعملية او عمل،     

  ).134، ص2003رضا، ( متى يستخدم البيان العلمي؟ .يتم ذلك و متى لماذا، وأين،: الشرح لبيان
 .)كيفية أداء شئ ما(و اإلجراءات أالتدريب على العمليات الحركية  . 1

 .التدريب على حل المشكالت ومهارات التحليل . 2

   ).يعمل شيئا بالطريقة التي يعمل بهالماذا ( ح المبادئ توضي . 3

 . التدريب على تشغيل األجهزة . 4

  .التدريب على أسلوب الفريق  في العمل . 5

 .بيان المستوى النموذجي الفني للصنعة . 6

 .  السالمةالتدريب على إجراءات . 7

  
  :التدريب العملي . 5

الكتشاف، والتي تقـوم علـى أن       تعتمد تقنية التدريب العملي على طريقة التعلم عن طريق ا         
 ويـستلزم   درب أن يكتشف ويستوضح بنفسه،    أكثر الطرق فاعلية في التعلم عندما يكون على المت        

هذا النهج أن يكون هناك رؤية واضحة في المقام األول بخصوص ما يحتـاج المتـدرب إلـى                  
لذي ربما يتم الحصول     كما يستلزم تحديد المكان ا     يتمكن من تنفيذ مسئولياته بكفاءة،    معرفته حتى   

 بالمعلومـات الالزمـة وربمـا تحديـد         اًعلى المعلومات فيه ثم بعد ذلك إعطاء المتدرب ملخص        
وفي النهاية يتم رفع تقرير للشخص المـسئول عـن مراقبـة        . المشروعات التي تعتمد على ذلك    

  ).131ص ،2003كشواى، (  التقدم وتوفير اإلرشاد
  

  :Assignmentsالواجبات الدراسية  . 6
مفهوم وأنواع الواجبات الدراسية يقوم المدرب في طريقـة الواجبـات الدراسـية بتكليـف               
المتدربين بقراءات في كتب أو دوريات، أو يكلفهم بإعداد مـشروع أو بحـث، أو يحـدد لهـم                   

 ،2003رضـا،   ( :متى تستخدم الواجبات الدراسية    .مشكالت أو تمارين للتدريب على مهارة معينة      
  .)136ص

  .متدربين بموضوع معين، وذلك قبل تناوله في الصف أو في المعملتعريف ال . 1
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 .التمهيد للمحاضرة أو البيان العملي أو المناقشة . 2

مراعاة الفروق الفردية في قدرات المتدربين أو خلفياتهم وخبراتهم السابقة مـن خـالل               . 3
 .الواجبات

، أو القيـام    إتاحة الفرصة للمتدربين لمراجعة المواد التي تمت تغطيتهـا فـي الـصف             . 4
 .بالتمرين الالزم لتنمية المهارات أو القدرة على حل المشكالت

  .مواد إثراء تعليميبتزويد المتدربين  . 5

  
 Exercise التمارين . 7

 وبإتباع األسلوب الذي يحـدده      ،تقوم التمارين بأداء عمل معين للوصول إلى نتيجة معينة        
وقد تستخدم  ،   معروفا قبل بداية التمرين    ة يكون وهي عبارة عن تمرين أو اختبار للمعرف       ،المدرب

 أو أفكارهم قبل إمدادهم بمعلومات      ،لتمارين في اكتشاف المعرفة الحالية المتوفرة لدى المتدربين       ا
تصلح ألي موقف يحتـاج      و ،وتصلح التمارين مع األفراد والمجموعات     ،إضافية أو أفكاره جديدة   

 ويكون المتدربون فـي  ،داء لتحقيق هدف معين  فيه المتدربين إلى التمرين على نمط معين من األ        
 .إلى حد كبير )مندمجين تماما(هذه الحالة 

وتستخدم التمارين بدال من  يم التي تتمتع بالفعالية الشديدة،وتعتبر التمارين أحد أشكال التعل
والمدرب الذي تتوافر لديه القدرة  ،ر استيعاب المتدربااالختبارات الرسمية للتعرف على مقد

التأكد من أن ، ويجب أن يتمتع التمرين بالواقعيةكما   استخدام هذه الطريقة،فضللى االبتكار يع
النتيجة النهائية للتمرين يمكن للمتدربين الوصول إليها وإال فإن المتدربين سيفقدون الثقة في 

 .)286ص، 2007توفيق، ( الطريقة ويصابون باإلحباط

  
   Application Projectsالمشروعات التطبيقية . 8

تشبه التمارين ولكنها تعطي للمتدرب فرصة أكبر لعرض األفكار المبتكرة والخالقة 
ويقوم المدرب بتحديد العمل أو المشروع المطلوب القيام به على أن تترك طريقة الوصول إلى 

ويمكن أن توجه المشاريع التطبيقية لألفراد أو للمجموعات مثلها في ذلك مثل  ،الهدف للمتدرب
تتيح المشاريع الحصول على أثر مرتد  ،تصلح الختبار أو إثارة اإلبداع والخلق ،لتمارينا

ويمكن  ،للمهارات الشخصية للمتدربين وأيضا للمعرفة المتوفرة لديهم واتجاهاتهم في العمل
، 2007توفيق، ( استخدام المشاريع بدال من االختبارات الرسمية كما هو الحال مع التمارين

 .)286ص
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   Case Studyدراسة الحالة  . 9
هي عبارة عن وصف لحالة عملية واقعية حيث يتم تركيز الضوء على مشكلة معينة، هـذه                
المشكلة يمكن حلها بأكثر من طريقة، مستخدما أساسيات ونظريات تكـون معطـاة للمتـدربين               

ن تحليـل   ، وأما ع   مكتوبة ولكن ممكن أن تكون مصورة      في الغالب الحالة الدراسية تكون     .مسبقا
وتنقـسم دراسـة    .المشكلة وحلها يكون إما بشكل فردي أو جماعي أو يتم مزج الطريقتين معـا           

  ).77، صCharney، Conway ،2005( :الحالة إلى قسمين رئيسين
  .الدراسة التي يقوم فيها المتدرب بتشخيص أسباب حدوث مشكلة معينة  - أ
  :لهدف منهوا .الدراسة التي يقوم فيها المتدرب بحل مشكلة معينة  -  ب

تصلح في النظر إلى المشكلة أو إلى ظروف معينة نظـرة هادئـة بعيـدا عـن         . 1
  .الضغوط التي تتوافر في المواقف الحقيقة

تتيح توافر الفرص لتبادل األفكار والحلول البديلة للمـشاكل التـي سـيواجهها              . 2
 .المتدربون في العمل

  
  Role Playتمثيل األدوار  . 10

كما هو مفترض هوية تختلـف       دريبيا يحمل فيه المشاركون   تيعتبر تمثيل األدوار أسلوبا     
قات اإلنسانية وغيره    وبما يتمشى مع واقع مشاكل افتراضية في مجال العال         ،عن هويتهم األصلية  

 مستقل  سياق معملي إال أنه له منهج       وعلى الرغم من أنه أسلوب يستخدم غالبا في        من المجاالت، 
 وهناك العديد من السمات التي تعطي لهذا األسلوب أهميته          ة،ا يكفي لتحقيق التحليل والمعالج    وبم

ويقـوم  . وفائدته كأداة للتدريس منها أنه من الممكن استخدامه في كافة مجاالت التدريب تقريبـا             
 بالتمثيل والتعبير عن أنماط سلوكية يعتقدون أنهـا تمثـل           – عند تمثيلهم ألدوارهم     –المشاركون  

  . )263، ص2007توفيق، (  معينةسمة لتلك األدوار في مواقف 
لضمان نجاح لعب األدوار يتطلب وجود ثقة ومعرفة عند المتدربين باألشخاص الـذين             و

سيتم التفاعل معهم، لذلك يجب استخدام هذه التقنية في وقت متأخر من التـدريب بعـد أن يـتم                   
  .)112، صDolasinski and others ،2004(التعارف بين المشتركين 

  
  :Simulation المحاكاة . 11

هي طريقة يتم فيها تقليد الواقع العملي، حيث يتم اختبار قدرات األشخاص على تطبيـق               
، Charney، Conway(ما تعلموه من أساسيات، تستخدم في التدريب وأيضا عند تقييم أشـخاص            

  . )81، ص2005
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 كبيرة  حيث تتاح الفرصة للمتدربين للتعامل مع مشكلة أو حالة أو موقف شبيه الى درجة             
يوفر الفرصـة للمتـدربين     أنه   ، من مزايا هذا األسلوب    جدا بما يوجد أو قد يوجد في بيئة العمل        

تقوية بصائر المتدربين فـي  ى ما يصادفونه في حياتهم العملية، لمعايشة مواقف أقرب ما يمكن ال     
ر تـوف ، باالضـافة الـى   توقع نوع المشكالت التي يمكن أن تظهر في عملهم وطرق معالجتهـا       

 . الفرصة لتنمية قدرة المواجهة والتصرف السريع في المواقف، واتخاذ القرارات المالئمة

ارتفـاع كلفـة     لى وقت وجهد في االعداد والتـدريب، و       تحتاج ا ولكن من جوانب القصور أنها      
  ).86، ص2006جبران، ( المحاكاة

  
  Apprenticeshipالتلمذة الصناعية  . 12

لى إم شخص يمتلك المهارة والخبرة بنقل معرفته وخبرته         يعني نظام التلمذة الصناعية قيا    
 خر جديد ليصبح بدوره بعد فترة من التلمذة الصناعية شخصا ماهرا أو مـساعدا مفيـدا  آشخص  

   .)33، ص2007توفيق، (وهو األساس الذي قام عليه التدريب المهني في بداياته 
ستخدام في أكثـر الـدول تقـدما    تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق التدريبية الشائعة اال  

صناعيا مثل ألمانيا، وهو أحد أنواع التدريب في مكان العمل، شائع بالوظائف الحرفية سمكري،               
الصناعية من سنتين الـى خمـس سـنوات         حالق، نجار، ميكانيكي، وتمتد فترة برنامج التلمذة        

)Mondy & Robert ،2005212، ص.(  

  
  Coaching توجيهال . 13

ف دور ايجابي منظم في تدريب المتدربين على أداء أعمالهم، يشار الـى             حيث يكون للمشر  
هذا التدريب على أنه طريقة تدريب تحت التوجيه المنظم والمالحظة المستمرة من قبل المشرف              
للمتدرب، لضمان حصول المتدرب على المعرفة والمهارة والخبرة الالزمة كما في مدرب فريق             

  ).197، ص2003سلطان، (كرة القدم 
  

  Internship تدريب العملي خالل الدراسةال . 14
هى أحد أنواع التدريب في مكان العمل، حيث يقضي الطالب خالل دراسته وقتا في العمـل                
داخل مؤسسة لفترة من الوقت كمتطلب للتخرج، حيث تتاح الفرصة للمتدرب بدمج مـا تعلمـه                

 تقدم تقريرا تقييميـا لعمـل ذلـك         نظريا بالممارسة العملية في العمل، ويكون على المؤسسة أن        
 .)216، صMondy & Robert ،2005  (المتدرب خالل فترة تدربه
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  مسار التدريب المهني 1.5  
 ويتم تنفيذه بشكل رئيس من قبل ،دريب المهنييهدف هذا التعليم إلى اإلعداد والت

  .)26، ص2001جابر، ( :تدريب المهني بنمطين مختلفين هماالمؤسسة المعنية بال
   :النمط المركب1.5.1  

يرتكز هذا النمط على المزاوجة بين التدريب في مراكز التدريب المهني ومواقع العمل 
 ملتحق للوصول إلى المستوى المهني،لمدة محددة يعقبها فترة من الممارسة تحت إشراف تؤهل ال

  .ويسمى هذا النظام التلمذة المهنية
   :النمط المؤسسي1.5.2  

 وال تشمل ،التدريب المهني طيلة مدة التدريبلنظام على التدريب في مركز يرتكز هذا ا
وتتكون الخطة  ،متطلبات هذا النمط  قضاء فترة من الممارسة في مواقع العمل تحت أشراف

  :الدراسية من المكونات الرئيسية اآلتية
 .ة مشتركة مع مسار التعليم المهنيمواد ثقافية عام .1

تكون من الرسم المهني وعلوم المهنة والسالمة المهنية والعلوم مواد العلوم المهنية وت .2
 ).لإلناث(المنزلية 

   .التدريب العلمي .3
  

  : في قطاع غزة لسوق العمل والتعليمالوضع العام  1.6
تشير العديد من الدراسات والمعطيات اإلحصائية إلى تغيرات متسارعة وكبيرة نتيجة 

صادي واالجتماعي والنفسي، وضبابية الرؤية العامة مما أثر لحالة عدم االستقرار السياسي واالقت
تدل المؤشرات على زيادة في نسبة البطالة طيني، حيث على المسيرة التنموية للمجتمع الفلس

والفقر مع زيادة في نسبة التعداد السكاني وتراجع في مستويات المعيشة ومشكالت في الخدمات 
رائيلية القمعية من حصار وتجويع وتقطيع لكل اتصال ممكن لقد أدت اإلجراءات اإلس .التعليمية

مع العالم الخارجي والداخلي، وإغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين إلى 
 في منتصف عام  لقطاع غزةارتفاع معدالت البطالة بشكل ملحوظ، حيث أن التعداد السكاني

  ). 2007اء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحص( 1,443,814 هو 2006
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   )2.1.1( الجدول رقم 
  بعض المؤشرات االحصائية الخاصة بالبطالة والقوى العاملة ومعدل األجر وساعات العمل

  2006 سنة فأكثر في العام 15، من بين األفراد الذي أعمارهم %34.8نسبة البطالة في قطاع غزة 
   أفراد10ل  أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين ك4

   ألف267عدد المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة 
   ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة وهى أعلى النسب لمثيالتها في المدن األخرى العربية93

بينما كانت أدنى نسبة للبطالة % 36.1 س، يليها محافظة خان يون%39نسبة البطالة األعلى في محافظة الشمال 
  2006للعام % 30.2ة في محافظة رفح بنسبة في قطاع غز

   في إسرائيل والمستوطنات132 شيكل، و 69 في قطاع غزة 2006بينما معدل األجر اليومي في العام 
 ساعة عمل، 40أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل األسبوعية للعاملين في قطاع غزة 

  يل والمستوطنات ساعة عمل للعاملين في إسرائ44و 
 ابريل 30إلحصاء الفلسطيني، ، مركز ابيان صحفي ، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، لؤى،شبانة: المصدر
2007 ،pdf.a_aido/PressRelease/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http ،18طس  أغس
2008.  

 
إذ أن االقتصاد الفلسطيني في حالة حصار دولي أضيف إلى الحصار اإلسرائيلي، و 

 وفي هذه األثناء تعاني السلطة ،انسداد األفق في إيجاد مصادر بديلة في أسواق العمل العربية
فالعاملون في ، الوطنية الفلسطينية من ضيق مالي شديد بسبب الظروف الصعبة والحصار

عام لم يتلقوا رواتبهم بصفة شهرية منتظمة منذ فترة طويلة، والبطالة مرتفعة باإلضافة القطاع ال
الذين يعملون  ،نفراج االقتصادي على المدى المنظورإلى ضيق الظروف المعيشية وفرص اال

في إسرائيل يشكلون خمس العاملين الفلسطينيين، وبالتالي أثر ذلك على العاملين بالقطاع الخاص 
من جراء فقدان الواردات والمدخوالت التي كانت ترد من قطاع العمل في إسرائيل المحلي 

مركز (  أزمة حادة لغاية اآلن2000والمستوطنات، ودخل سوق العمل الفلسطيني منذ أيلول 
   ).2007االحصاء الفلسطيني، 

  
قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح ظروف خريجي التعليم العالي 

 ،2006 19/1 و 14/12/2005التدريب المهني، تم جمع البيانات في الفترة الواقعة مابين و
 أسرة مكتملة في 10,750حيث يستند هذا المسح إلى عينة طبقية عنقودية مساحية، بلغت 

 أسرة لديها خريج تعليم عالي أو تدريب مهني واحد على 3,668األراضي الفلسطينية منها 
 في األراضي الفلسطينية، اً شخص5226 الخريجين اإلجمالي في العينة األقل، وقد بلغ عدد

وتعتبر هذه العينة كافية للنشر على مستوى المنطقة وعلى مستوى المحافظات لبعض المؤشرات 
  .)2006مركز االحصاء الفلسطيني، ( أهم النتائج التي خرج بها المسح وفيما يلي. األساسية
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  :االلتحاق بالتعليم 1.6.1
 ألف خريج في 300التعليم المهني والدبلوم المتوسط فأعلى /در عدد خريجي التدريبيق

 سنة 15(دد األشخاص الملتحقين حاليا بالتعليم من بين األفراد ع قدر األراضي الفلسطينية،
  ).2006مركز االحصاء الفلسطيني، (  ألف في قطاع غزة181ب ) فأكثر

  
  :المؤهل العلمي1.6.2 

إلى أن أعلى معدل للمشاركة في القوى العاملة من بين األفراد الخريجين أشارت النتائج 
في األراضي الفلسطينية سجلت لألفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى، ) سنة فأكثر15(

  ). 2006مركز االحصاء الفلسطيني، ( في قطاع غزة% 90.7حيث وصلت النسبة إلى 
  

  : معدل البطالة1.6.3
في ) سنة فأكثر15(ج إلى أن أعلى معدل للبطالة لألفراد الخريجين أشارت النتائ

تدريب مهني حيث وصلت النسبة /األراضي الفلسطينية سجلت لألفراد الذين يحملون شهادة تعليم
 الذين يحملون شهادة دفي قطاع غزة، في حين سجل أدني معدل للبطالة بين األفرا% 41.2إلى 

وحسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء  .ع غزةفي قطا% 27.9بكالوريوس فأعلى 
 بأجر في ن ،التوزيع النسبي للعاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمي2007الفلسطيني، 

   ).2006مركز االحصاء الفلسطيني، ( 2007 – 2000األراضي الفلسطينية حسب القطاع والمنطقة 
 

   )2.1.2 (الجدول رقم 
 بأجر في األراضي الفلسطینیة حسب القطاع نملین ومعدل األجر الیومي بالشیكل للمستخدمیالتوزیع النسبي للعا

  2007 - 2000والمنطقة 
 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 القطاع  والمنطقة

  :النسبي للعاملين حسب القطاع التوزيع

  :قطاع غزة

 39.1 41.6 38.1 37.1 30.5 36.8 41.5 31.3 قطاع عام

 60.9 58.4 61.5 61.8 66.2 60.7 56.6 55.8 قطاع خاص

 - - 0.4 1.1 3.3 2.5 1.9 12.9  والمستوطناتإسرائيل

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  :معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر حسب القطاع

  :قطاع غزة

 76.4 79.4 69.3 62.9 58.2 56.6 55.5 55.0  قطاع عام

 53.2 52.7 51.7 51.5 47.5 52.0 51.4 49.1 قطاع خاص
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 - - - 122.4 106.6 96.7 62.3 117.1  والمستوطناتإسرائيل

  65.4 69.1 62.2 59.1 55.5 56.3 54.2 64.1 المجموع

 .2007 مركز االحصاء الفلسطيني،: المصدر
htm.15labo/Documents/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http ،18 2008 أغسطس.  

  
  )2.1.3(الجدول رقم 

) التعريف الموسع(نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة 
2000-2007    

 المنطقة والسنة
العاملة   نسبة المشاركة في القوى

 حسب التعريف الموسع

 معدل البطالة

 حسب التعريف الموسع

  قطاع غزة
2000 44.6 32.0 
2001 42.1 47.8 
2002 41.1 48.1 
2003 41.7 36.4 
2004 39.2 39.9 
2005 39.4 35.2 
2006 39.2 39.9 
2007 41.2 35.2  

. 2007مركز االحصاء الفلسطيني، : المصدر 
htm.22labo/Documents/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http ،18 2008 أغسطس.  

  واقع التعليم المهني في فلسطين1.7  
  : لمحة تاريخية1.7.1  

مـاً، عنـدما    عا) 144(تعود نشأة نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين إلى ما قبل              
 بإنشاء المدارس التـي تراهـا مناسـبة         1856سمحت الحكومة العثمانية للسكان والطوائف عام       

لرعاياها، فانتشرت المدارس العربية اإلسالمية الخاصة والمدارس التبشيرية األجنبيـة، فأنـشئ            
تمـت  كأول مدرسـة أجنبيـة اه     " مدرسة شنلر " مدرسة دار األيتام السورية األلمانية       1860عام  

بالتدريب المهني والحرفي واليدوي بإنشاء عدد من المـشاغل للتـدريب كالخياطـة والنجـارة               
والحدادة، وتجليد الكتب والطباعة وصناعة األحذية، والخراطة وصناعة الفخار، وكانت تهـدف            

، أنـشئت   1863وفـي عـام     .  إلى تمكين األيتام من إعالة أنفسهم عن طريق اكتساب مهنة ما          
وفـي عهـد   . زيان في بيت لحم كمدرسة مهنية لتحقيق األهداف نفسها لمدرسة شنلر         مدرسة السل 

تحت إشراف المجلـس  ) 1922(االنتداب البريطاني، أنشئت دار األيتام اإلسالمية في القدس عام          
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اإلسالمي األعلى في فلسطين، كمدرسة صناعية لمساعدة األيتام والمعوزين فـي تـوفير حيـاة               
وأنشئت مدرسة خـضوري الزراعيـة      . ب مهنة معينة في هذه المدرسة     كريمة عن طريق اكتسا   

في طولكرم، لتدريب طلبة القرى العرب الذين أنهوا الدراسة االبتدائية على أسلوب            ) 1930(عام  
، ويعـود الخريجـون   1943الزراعة العامة لمدة سنتين دراسيتين، أصبحت ثالث سنوات عـام         

 أنـشئت   1933وفي عام   . ليدربوا غيرهم من المواطنين   كمزارعين ناجحين ليعملوا في قراهم و     
 عن طريق   1948أول مدرسة مهنية حكومية في حيفا، وأنشئ أول مركز تدريب في القدس عام              

، وكان معظم الطلبة المسجلين في هـذا        1964وقد نقل إلى بيت حنينا في عام        . االتحاد اللوثري 
  . )43 ص،1997أبو لغد، (الجئين المركز من األيتام وأوالد العائالت الفقيرة وال

أما الدور األهم في تطوير التعليم المهني من هذه الفترة فقد قامت بـه وكالـة الغـوث                    
لالجئين الفلسطينيين، التي أنشأت مركزين للتدريب المهني في مستوى مرحلة التعلـيم الثـانوي،        

ان المركـزان لتأهيـل     ، وقد أنشئ هذ   1954 واآلخر في غزة سنة      1953أحدهما في قلنديا سنة     
  . )5ص، 1991معياري، (أبناء الالجئين مهنياً بحيث يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم بكرامة 

، إبان الحكم األردني، غطى نظام التعليم والتـدريب المهنـي والتقنـي            1958ومنذ عام     
يم األردنية، حيـث    مرحلة التعليم الثانوية ومرحلة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التربية والتعل          

أنشأت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عدداً من المدارس المهنيـة ومراكـز التـدريب المهنـي            
إضافة إلى المؤسسات الخاصة ووكالة الغوث فقد دخل في الـستينات عامـل             . وكليات المجتمع 

ليم الـصناعي،   لقد بدأت وزارة التربية والتعليم األردنية تهتم بـالتع        . جديد على التعليم الصناعي   
فأنشأت عدداً من المدارس الصناعية في المملكة من ضمنها المدرسة الثانويـة الـصناعية فـي                

، ثم لحقتها دار اليتيم العربي، وهـي مؤسـسة خاصـة، فأنـشأت المدرسـة                1962نابلس سنة   
 كذلك أنشأت وزارة التربية والتعليم األردنيـة مراكـز        . 1965الصناعية الثانوية في القدس عام      

مدرسة إعدادية للحرف اليدوية في الحدادة والنجارة وأحيانـاً علـى           ) 23(للنشاط الصناعي في    
 هذه المراكز هو توليد حب العمـل اليـدوي لـدى الطالـب      منالكهرباء البسيطة، وكان الهدف     

وتشجيعه على ممارسته دونما خجل، وإعطاء الطالب فكرة أولية عن التعليم الصناعي، قد تؤدي              
             يتجــه إلــى االلتحــاق بالمــدارس الــصناعية بعــد إنهائــه المرحلــة اإلعداديــة إلــى أن 

  . )6 ص،1991معياري، (

لقد عانى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مثل غيره من النظم على يـد االحـتالل                 
 يفتقـر إلـى اإلدارة      ، وال زال هذا النظام يعـاني إلـى اآلن، إذ          1967اإلسرائيلي نتيجة حرب    

الموحدة والتشريعات الفعالة، وما زال يحمل سمات الماضي، إضافة إلى اإلهمال المتعمد خـالل              
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فترة االحتالل، وتوجيهه لخدمة االقتصاد اإلسرائيلي عن طريق إنشاء مراكـز تـدريب مهنيـة               
مثـل البنـاء     أشهر، غالباً في مجـال اإلنـشاءات         8:3تقليدية تنظم دورات تدريبية قصيرة من       

والطوبار، والتبليط، والقصارة، والخراطة والحدادة والنجـارة والخياطـة والـدهان وتجلـيس             
السيارات ليعمل الخريجون في إسرائيل كعمال محدودي المهارات، وبأجور منخفضة، وبذلك يتم            

، 1997حـشوة وآخـرون،     ( استنزاف المواد البشرية الفلسطينية، وبأقل مردود لالقتصاد الفلسطيني       
  . )18ص

 أقامـت   1973وأنشأت السلطات اإلسرائيلية ثالث مدارس صناعية ثانوية، ففـي عـام              
سلطات الحكم العسكري مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية في رام اهللا، وفـي نفـس الفتـرة                 

للتعلـيم الـصناعي    " أورط"أقامت بلدية القدس بالتعاون مع وزارة العمل اإلسرائيلية ومؤسـسة           
 عبد اهللا بن الحسين الثانوية الصناعية في رام اهللا، وأخيراً أقامت الـسلطات اإلسـرائيلية            مدرسة

كما تم تحويل المشروع اإلنشائي العربـي فـي         . المدرسة الصناعية الثانوية في طولكرم وهكذا     
  . )6ص، 1991معياري، ( 1985أريحا إلى مدرسة صناعية ثانوية عام 

لسطينية حينما قدمت إلى أرض الوطن التعليم المهني كـل          وقد أولت السلطة الوطنية الف      
االهتمام والرعاية فحرصت على إنشاء العديد من المدارس المهنية إيماناً منها بأهمية هذا القطاع              
من التعليم ودوره في االقتصاد الوطني، فأنشأت ست مدارس في الضفة والقطاع وكـان منهـا                

ين الثانوية الصناعية، مدرسة قلقيلية الثانوية الـصناعية        أربع في الضفة الغربية وهي مدرسة جن      
ومدرسة سلفيت الثانوية الصناعية ومدرسة بنات دورا الثانوية المهنية، ومدرستان في قطاع غزة             
وهي مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية ومدرسة بنات غزة الثانوية المهنية وقد استقطبت هـذه               

إدارة العامة للتعليم المهنـي والتقنـي،       (طالبات في تخصصات مختلفة   المدارس العديد من الطلبة وال    
  . )2005وزارة التربية والتعليم، 

  :واقع التعليم والتدريب التقني والمهني1.7.2  
تعد أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني حديثة العهد مقارنة بأنظمة التربية والتعليم 

تولي التعليم العام جل اهتمامها وعنايتها على حساب أنظمة األخرى، فقد ظلت البلدان العربية 
التعليم والتدريب المهني والتقني، مما أدى بالتراكم إلى تكوين نظرة سلبية نحو اإلعداد المهني 
ومؤسساته من حيث كونه مالذا لمن لم تسعفهم الحظوظ لالستمرار في التعليم العام ومواصلته 

ذ السبعينات من القرن العشرين إرهاصات تطوير أنظمة اإلعداد بدأت من. إلى التعليم العالي
المهني والتقني من حيث السياسات واألهداف والهيكلية والبرامج واألنماط والمستويات، بهدف 

لتصبح أكثر مواكبة وتلبية الحتياجات ميادين ) نواتجها(توسيع آفاقها وتحسين نوعية مخرجاتها 
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انعكست آثار هذا االهتمام في زيادة الطاقة االستيعابية لهذه األنظمة و .العمل والتنمية ومتطلباتها
عن طريق إنشاء معاهد ومراكز تدريب جديدة أو زيادة طاقة استيعاب القائم منها، كما انعكست 

كفاءتها (تزال فاعليتها  آثاره أيضا في تحسين الكفاءة الداخلية لبعض هذه األنظمة، ولكن ما
 ضعفها، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود المكثفة والمخطط لها لتحقيق الخارجية تمثل نقطة

تباطية برامجها بمتطلبات ميادين العمل الكمية رقفزة نوعية ليس فقط في مجال تحسين مدى ا
والنوعية، لكي تحدث التغير المطلوب في أساليب العمل واإلنتاج، أي مواكبة التطور التقني 

  ).28، ص2001مصطفى، (  الكفاءة اإلنتاجية للعاملين وسوق العملواستثمار نواتجه في تحسين
  :التدريب المهني كنظام1.7.3  

 ومخرجاتها، وينطبق عليه ما ينطبق على االتدريب المهني عملية منظمة لها مدخالته
 نظام محوره وموضع هيميز التدريب هو أن سائر األنظمة الفنية واإلدارية األخرى إال أن ما

المدخل الرئيس في  سان متدربا ومدربا ومخططا ومقوما،والفاعل فيه بشكل أساسي اإلناهتمامه 
نظام التدريب هو األفراد المنوي تدريبهم وذلك بتزويدهم وإكسابهم الخبرات التي من شأنها أن 
تمكنهم من أداء المهام المتعلقة بعمل ما أو ترفع من مستوى أدائهم وكفاءتهم وطبقا لمعايير 

المستوى الفردي ات محددة تمليها ظروف واعتبارات فنية واقتصادية واجتماعية وعلى ومستوي
أما المدخالت األخرى فهي الموارد البشرية وغير البشرية من تسهيالت  والمؤسسي والوطني،

أما العمليات فهي مجمل األنشطة  م لتشغيل وإدارة النظام التدريبي،وتجهيزات وأبنية والتي تلز
أما ،  التدريبية والتقويمية التي توظف من خاللها الموارد البشرية وغير البشريةوالفعاليات

جابر، ( مخرجات النظام فهي األفراد الذين قد تم تدريبهم ضمن الظروف والمعايير المحددة
  ).16ص، 2001

  : هيكل نظام التعليم والتدريب المهني 1.7.4

 تعد -رغم صغر حجمها-  فلسطينإن منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في
منظومة مشتتة، من حيث أنواع المؤسسات وأهدافها وجهات اإلشراف والمسؤولية، واإلطار 

وتنقسم برامج التعليم والتدريب المهني التي تقدمها مؤسسات التعليم . التاريخي الذي تشكلت فيه
  ).16ص، 1998حشوة، ( :أساسين هماوالتدريب المهني إلى نوعين 

  ): رسمية(برامج نظامية 1.7.4.1  

  : وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص التالية

  . مقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي . 1
 . تحدد حداً أولياً لمؤهالت المدربين . 2

 . لها متطلبات دخول واضحة للمتدربين . 3
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 . يمنح الخريجون شهادة رسمية معترف بها . 4

 . ية ثابتةلها مدة زمن . 5

 . لها مناهج ثابتة ومحددة سلفاً ومعترف بها . 6

  .شهاداتها معترف بها من قبل أنظمة الخدمة المدنية كمؤهالت مصنفة . 7

  : والمؤسسات التي تقدم هذا النوع من البرامج هي

 .  والكليات التقنية) األونروا– كلية تدريب غزة( مثل كليات المجتمع . 1

 .المدارس الثانوية المهنية . 2

  ): شبه الرسمية(البرامج غير النظامية 1.7.4.2  

  : وهي البرامج التعليمية والتدريبية التي تتسم بالخصائص التالية

مقدمة من مؤسسات مختلفة أو وزارات غير وزارة التربية والتعلـيم أو وزارة التعلـيم                . 1
 . العالي

 . لها مدد مختلفة . 2

 . أخرىليس لها منهاج محدد سلفاً ومنهاج غير مرتبط بمناهج  . 3

 . ال يوجد حد أدنى لمؤهالت المدربين فيها . 4

  . يمنح الخريج منها شهادة معترف بها جزئياً . 5

  :ومن المؤسسات التي تقدم هذه البرامج

  . مراكز التدريب المهني التابع لوزارة العمل . 1

  . مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية . 2

  ). ا يتبع جمعيات خاصةمنها م(مراكز التدريب طويل األمد  . 3

  . المؤسسات التنموية والمنظمات األهلية والدولية . 4

  . الجمعيات الخيرية الموفرة للتدريب . 5

  ). المراكز الثقافية(مراكز التدريب الخاصة  . 6

  ً.مؤسسات حكومية تقدم تدريباً خاصا .7
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 )خبرة أثناء العمل(

  خبراء

  اختصاصيون

  تقنيون

  مهنيون

  عمال ماهرون 
  

  محدودو المهارة 

  )خريجو الدراسات العليا(

  )خريجي الكليات التقنية(

  )خريجو الكليات الجامعية(

  )خريجو المدارس المهنية(

فئـة  إن تنظيم القوى العاملة في قطاعات العمل المختلفة على شكل هرم تكون قاعدتـه               
العمال محدودي المهارة على اعتبار أنه لم يتوفر لهؤالء أي إعداد تدريبي سوى ما اكتسبوه مـن    
خبرة أثناء عملهم، يليهم خريجو مراكز التدريب المهني، وهؤالء يمكن اعتبارهم عماالً مـاهرين          
ـ                  ا إذا ما تسنى لهم اكتساب خبرة عملية، أما خريجو المدارس المهنيـة علـى اخـتالف أنواعه

فيشكلون مستوى مهنيين، إذ إن هؤالء أمضوا في الدراسة المهنية سنتين وهي المرحلة الثانويـة               
بعضاً من أساسيات التعليم المهني، كما      والمهنية وبعضهم قد يكون درس المرحلة األساسية العليا         

 القـوى  أن اجتيازهم المتحان الثانوية المهنية العامة بنجاح يؤهلهم إلى هذا المستوى فـي هـرم             
 أما خريجو كليات المجتمع فيشكلون مستوى فنيين بينما يشكل خريجو الكليات الجامعيـة             ،العاملة

            مستوى اختصاصين، وينظر إلـى الـذين يواصـلون دراسـتهم العليـا علـى أنهـم خبـراء                  

  .)26ص، 2001عطوان، (

  
  )2.1.2(شكل رقم 

  مختلفةهرم تنظيم القوى العاملة في قطاعات العمل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

   )خريجو الكليات(                    
  
  
  
  
  

   .26، ص2001،فلسطين: ، معهد تدريب المدربين، رام اهللا"مدخل إلى التدريب المهني" أحمد، عطوان،: المصدر
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  :الخطة الوطنية للتدريب المهني في فلسطين1.8  

عليم العالي و العمل باإلضافة إلى بعـض المـسئولين   تشكلت لجنة مكونة من وزارتي الت 
ربحيـة و الممـولين     الغير  هني من القطاع الخاص و المؤسسات       في مجال التدريب التقني والم    

األجانب وتم إعادة تنظيم هيكلية نظام التعليم التقني والمهني في فلسطين كما هو موضـح فـي                  
  ):2008 أغسطس 14الوكالة األلمانية للتنمية، (لية األشكال التا

  
  )2.1.3(شكل رقم 

    في الخطة الوطنیة للتدریب التقني والمھني في فلسطینالنظام الحالي

  
  2007الوكالة األلمانیة للتنمیة، : المصدر
html.intro/about/org.pal-tvet.www ،14 2008 أغسطس.  

  
الحثنـاوي،  ( :يكون أمامه الخيارات التالية   " صف عاشر "اء الطالب مرحلة التعليم األساسي      بعد انه 

  ).2008 مايو 20واثق، مقابلة، كلية جنين للتدريب المهني، 
  .ومن ثم االلتحاق بالجامعة) علمي أو أدبي(االلتحاق بالتعليم األكاديمي  . 1
الفـروع  /لطالب المتحان الثانوية العامةااللتحاق بالتعليم المهني لمدة سنتين، بعدها يتقدم ا     . 2

اما االلتحاق  : الطالب لالمتحان يكون امامه احدى المسارات الثالث      المهنية، وبعد اجتياز    
بسوق العمل مباشرة حيث يكون الطالب قد اكتسب المهارات والخبرات الخاصة بمهنته،            

الجامعيـة فـي مجـال      أو االلتحاق باحدى الكليات التقنية أو الجامعات التمام دراسـته           
تخصصه ومن ثم االلتحاق بسوق العمل، أو االلتحاق بسوق العمل وفـي نفـس الوقـت      

 .االلتحاق بالجامعات التي تقدم نظام التعليم المفتوح
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االلتحاق بالتدريب المهني من خالل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أو مـن       . 3
غير الحكومية، وبعد ذلك بسوق العمل مباشـرة      خالل مراكز التدريب التابعة للمؤسسات      

في مجال مهنته، مدة التدريب تكون عام، ومن هنا البد من االشارة الى أن الخريج مـن               
 .هذه المراكز اليستطيع اكمال دراسته الجامعية اال بعد أن يجتاز امتحان الثانوية العامة

  
أغسطس  14 الوكالة األلمانية للتنمية،( :النظام الجديد سوف يوفر لقوى العمل الفلسطينية1.8.1  

2008(.  
 .فرص تدريب حسب سوق العمل . 1

 . على التأقلم بسرعة مع التغير في الظروف واحتياجات السوقاً قادر مهيكالًاًنظام . 2

جودة عالية في التعليم من خالل شمولية واستمرار فـي تـدريب المدرسـين وتطـوير              . 3
  .المناهج

 .ظام التدريب التقني والمهني ومستقل لناً آمناً مالياًوضع . 4

 .مرغوبةالعدالة في التوزيع بالنسبة للملتحقين من الفئات غير  .5
 

من أجل فهم النظام الجديد للتعليم المهني والتقني ومعرفة الفرق بينه وبين النظام الحالي              
  ).2008  مايو20الحثناوي، واثق، مقابلة، كلية جنين للتدريب المهني، (: البد من توضيح أمرين هما

فـي  ) Modular System(النظام الجديد سوف يتبنى نظام الوحدات التدريبية المتكاملـة   . 1
بناء وتشكليل مناهج التعليم المهني، بحيث يمكن تعديل منهاج البرنامج التدريبي بتغييـر             

 .أو تطوير أو الغاء عدد من هذه الوحدات بسهولة وحسب الحاجة

كمل دراسته أو تدريبه بغض النظر عـن عمـره أو           في هذا النظام يستطيع الطالب أن ي       . 2
وضعه العلمي أو األكاديمي السابق، ولكن بشرط اجتياز عـدد معـين مـن الوحـدات                

بنجاح، وهنا ال يكون الطالب مقيد بفترة زمنيـة  ) Modular System(التدريبية المتكاملة 
بعد اجتياز الطالب   ومحددة كما هو في النظام الحالي وانما يوجد مرونة في هذا السياق،             

معين من هذه الوحدات يتقدم بعدها المتحان شامل نظري وعملي وفي حال نجاحه               لعدد
اما االلتحاق بسوق العمل ليعمل في مجال تخصصه أو اكمال          : يكون أمامه عدة خيارات   

   .دراساته الجامعية أو أن يعمل ويكمل دراسته في الجامعات ذات التعليم المفتوح
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  :النظام المعدل تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية1.8.2  
  
  )2.1.4(شكل رقم 

  في الخطة الوطنیة للتدریب التقني والمھني في فلسطین النظام المعدل

  
  2007الوكالة األلمانیة للتنمیة، : المصدر
html.troin/about/org.pal-tvet.www ،14 2008 أغسطس. 
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   الفصل الثاني-خص المبحث األول مل
  

مفهوم التدريب  التعرف على اإلطار النظري للدراسة بالتحدث عن        هدفنا في هذا الفصل     
والتـدريب فـي مكـان        من حيث التدريب خارج مكان العمل      هالتقني والمهني، وأهدافه وأساليب   

وبالعوامل المؤثرة على خلق فرص العمل، ومن ثم         موضوع الدراسة، العمل، الرتباطها الوثيق ب   
تطرقنا الى مسار التدريب من حيث النمطين المركب والمؤسسي، ثم كان من األهميـة الحـديث          
عن الوضع العام لسوق العمل والتعليم في قطاع غزة وبعض المؤشرات االحـصائية الخاصـة               

ركز االحصاء الفلسطيني، ثم واقع التعليم المهني فـي  بالبطالة والقوى العاملة حسب احصائيات م     
فلسطين من حيث تاريخ نشأته، والتدريب كعملية منظمة لها مدخالتها ومخرجاتها، وهيكل نظـام        
التدريب المهني كبرامج نظامية كما في كلية مجتمع تدريب غزة وغير نظامية كما في المنظمات               

ة الوطنية للتدريب المهني في فلسطين من حيث نظامه         وفي النهاية تم الحديث عن الخط     . األهلية
وذلـك حتـى نـستطيع االنتقـال         .الحالي ونظامه الجديد وما سيوفره من ميزات للقوى العاملة        

 موضوع الدراسة في المبحث الثاني للفـصل         األونروا –بالحديث عن  كلية مجتمع تدريب غزة        
    .األول
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  رواـ األون– كلية تدريب غزة
  :المقدمة  2.1

المفتاح   كبيراً منذ أمد بعيد بوصفهاهتم مجتمع الالجئين الفلسطينيين بالتعليم اهتماماً  
 الرغم من الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون فيوعلى . األمثل لمستقبل أفضل

 وقد  تعليماً عالياً في الشرق األوسط،أغلب األحوال، فإنهم إحدى أكثر الجماعات التي تتلقى
وكالة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل تحقق هذا اإلنجاز إلى حد كبير بفضل مساهمة 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in)األونروا(

the Near East (UNRWA) ، في تعليم عدة أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني، داخل فلسطين
وكالة ( وفي بعض أقطار الشتات العربية المجاورة، من خالل دائرة مختصة بالتربية والتعليم

 .)2008 أغسطس 24، الغوث الدولية

  
 :نروانبذه مختصرة عن األو  2.2

تـشغيل   و ، تأسست وكالة األمم المتحدة إلغاثة     1948في أعقاب الصراع العربي اإلسرائيلي عام       
ألمـم المتحـدة   ل بموجب قرار الجمعية العامة) األونروا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

امج المباشرة وبـر   لغرض تقديم اإلغاثة  1949كانون أول عام    / ديسمبر 8في  ) خامسا (302رقم  
 ،1950أيار عـام  /في أول مايو وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية. التشغيل لالجئين الفلسطينيين

العامـة بالتجديـد المتكـرر لواليـة      وفي غياب حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، تقوم الجمعية
روا خـدماتها  األون ومنذ نشأتها تقدم  .2008 حزيران/ يونيو30األونروا، ويمتد آخر تجديد حتى 

 فقـد  ،في الشرق األوسط في أوقات تتسم بالهدوء النسبي تارة وتسودها أعمال العنف تارة أخرى
الفارين، وقامت في الوقت نفـسه   وفرت الغذاء والمسكن والملبس لعشرات اآلالف من الالجئين

وا مكانة متفـردة    تتبوأ األونر و. مئات اآلالف من أبناء الالجئين    يم والرعاية الصحية ل   بتوفير التعل 
والتنمية  التزامها الدائم نحو مجموعة واحدة من الالجئين وإسهاماتها في تحقيق الرفاهية في إطار

 لتلبيـة   كييف برامجها  ت الوكالة في وقد تدرجت   . البشرية ألربعة أجيال من الالجئين الفلسطينيين     
واليوم، تعد األونروا . ؤقتةم الحاجات المتغيرة لالجئين وذلك في ضوء نشأتها األساسية كمنظمة

مجـاالت التعلـيم والـصحة واإلغاثـة         أكبر الهيئات العاملة على توفير الخدمات الرئيسية، في       
  .األوسط مليون الجئ فلسطيني مسجلين في الشرق 4.1 والخدمات االجتماعية، لما يربو على

 
) األونـروا (األدنى  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق          

هي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تعنى بتوفير التعليم والرعاية الـصحية والخـدمات االجتماعيـة               
والمعونة الطارئة لما يربو على أربعة ماليين الجئ يعيشون في قطاع غزة والـضفة الغربيـة                
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 وكالة تابعة لألمـم  تعد األونروا إلى حد بعيد أكبر      .واألردن ولبنان والجمهورية العربية السورية    
 موظف يكاد يكون معظمهـم      25000المتحدة تعمل في الشرق األوسط حيث يبلغ عدد موظفيها          

من الالجئين الفلسطينيين أنفسهم الذين يعملون بشكل مباشر لمصلحة مجتمعـاتهم فـي وظـائف        
 أغـسطس   24وكالة الغوث الدوليـة،     ( . المدرسين واألطباء والممرضات واألخصائيين االجتماعيين    

2008(. 

  
  : دائرة التربية والتعليم  2.2.1

، في العديد من األهداف اإلستراتيجية، يأتي سالة دائرة التربية والتعليم باألونرواتتمثل ر
في مقدمتها تزويد أبناء الالجئين الفلسطينيين بالمعرفة والمهارات والكفايات واالتجاهات والقيم 

بوية وهويتهم وتراثهم الثقافي، بما يمكنهم من تحسين مستوى الضرورية، طبقاً الحتياجاتهم التر
حياتهم واالرتقاء بمجتمعاتهم كمواطنين ينتمون إلى المجتمع الفلسطيني والعربي والعالمي، وذوي 
توجه قيمي ومهني، أكفاء في مهارات التواصل وحل المشكالت، قادرين على التفكير اإلبداعي 

  .وجياوالتكنول لوم واإلنسانياتوالتفكير الناقد، مزودين بالع
  

وفي ضوء ذلك يحتل موضوع إعداد المعلم الفلسطيني وتأهيله في أثناء الخدمـة مكانـاً               
تتألف الدائرة من أربعـة أقـسام        (باألونروادائرة التربية والتعليم     بارزاً في اهتمامات وأولويات   

، )التدريبي، التخطيط واإلدارة التربويـة     التعليم المهني والتقني و    ،معهد التربية التعليم العام،   : هي
باعتباره استثماراً للموارد البشرية، فهو أحد السبل المهمة لخلق كادر مؤهـل مـن المعلمـين،                
والمعلمات، ومديري المـدارس، والقيـاديين التربـويين المـزودين بالمعلومـات والمهـارات              

حسين مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها،    واالتجاهات واألساليب المختلفة والمتجددة التي تساعد في ت       
 وأدائهم بما يسهم    كفايتهمومحاولة تغيير سلوكهم واتجاهاتهم بشكل ايجابي، وبالتالي رفع مستوى          

في االرتقاء بنوعية التعليم، ويعود بالنفع على أبناء فلسطين، ويتم ذلك من خـالل عـدة بـرامج     
الميادين الخمـسة  ية والتعليم في كل ميدان من       تدريبية ينفذها مركز التطوير التربوي بدائرة الترب      

التي تعمل فيها األونروا، حيث قامت دائرة التربية والتعليم بإنشاء مراكز التطوير التربوي فـي                
حيث أنشئ مركز في األردن     من خالل تحديد الحاجات التدريبية المناسبة لكل فئة،         هذه الميادين،   

 مراكز أخرى في كل من سـوريا ولبنـان والـضفة         ، ثم أقيمت ثالثة   1974وآخر في غزة عام     
، وكان الهدف الرئيس إلنشاء هذه المراكز هو تحقيق التحسين النوعي للنظام            1980الغربية عام   

التعليمي من خالل قيامها بتطبيق االتجاهات التربوية المعاصرة والحديثة، والعمل على توظيـف             
 حد ممكن من أجل تحسين نوعية التعليم والـتعلم          مصادر التعليم والتكنولوجيا الحديثة إلى أقصى     

 ).3، ص2006جبران، (ألبناء الالجئين الفلسطينيين 
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  :لالجئينل وكالة الغوث الدولية – كلية تدريب غزة  2.2.2
انبثاقا من فلسفة وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين والتي تتمثل 

مركز " (كلية مجتمع تدريب غزة"يين وتأهيلهم فقد ارتأت تأسيس في مساعدة الالجئين الفلسطين
م لتقديم خدمة التعليم التقني والتدريب المهني المتميز الذي 1953في العام ) التدريب المهني سابقا
ستطيع المنافسة في الحصول على فرص التوظيف المتاحة في سوق العمل ييعد خريجا مؤهال 

وبناء على ذلك فان المهمة الرئيسة للكلية  . الالجئين الفلسطينيينلتحقيق العيش الكريم لمجتمع
تتبلور في تحقيق رسالة مؤداها إعداد وتنفيذ برامج تقنية ومهنية متنوعة ومتخصصة تلبي 
حاجات السوق المحلي واإلقليمي وتواكب التطورات التكنولوجية وتزود أبناء الالجئين 

تجاهات المرغوبة للحصول على فرص عمل مناسبة من الفلسطينيين بالمعارف والمهارات واال
  مجتمعكلية( :خالل تطوير الجودة والنوعية بالكلية، ومن ثم تبلورت األهداف اإلستراتيجية التالية

  .)2009 يوليو 16األونروا، -تدريب غزة
تحقيق درجة عالية من الموائمة بين برامج التعليم والتدريب من جهة واحتياجات سوق  .1

  . من جهة أخرىالعمل
تطوير األساليب والتسهيالت والمصادر التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع التطورات  .2

  .الحديثة
جذب أفضل المؤهالت والخبرات للقيام بالعملية التعليمية والتدريبية والعمل على تحسين  .3

 .كفاءتها بشكل مستمر

 .ء العملية التدريبية وبعدهاالتطوير المستمر لمعايير قبول المتدربين ومتابعتهم أثنا .4

 .تعزيز القدرات اإلدارية واإلشرافية لمواكبتها للمفاهيم الحديثة في اإلدارة واإلشراف .5

  .                             توفير آليات تحقق اقتصاديات التعليم والتدريب والتقييم الذاتي .6
 أربعة عشر إلىيها حاليا ثم أخذت الكلية بالتطور إلى أن وصل عدد التخصصات المهنية ف .7

تخصصا، وقد بدأت الكلية عملها بتخصص مهني واحد هو ميكانيكا السيارات، وبلغ عدد 
 . طالب وطالبة1250التخصصات الفنية سبعة عشر، وإجمالي قدرتها االستيعابية يزيد عن 

لسطينيين وتتبع الكلية من حيث اإلشراف والتمويل لوكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين الف
ة وذلك من خالل دائرة التربية والتعليم بغزة وقسم التعليم التقني والمهني بمقر رئاسة الوكال

  .بعمان
  

 األونروا ككلية مجتمع متوسطة من وزارة التربية -لقد تم اعتماد كلية مجتمع تدريب غزة 
  .ة بالكليةوالتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين وذلك على مستوى األقسام التقني
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يمنح الخريج شهادة معتمدة من وكالة الغوث الدولية باإلضافة إلى منح طلبة األقسام الفنية 
 يمكن لطالب ة مصدقة من وزارة التعليم العالي،الذين يجتازون االمتحان التطبيقي الشامل شهاد

  .      تجسيراألقسام التقنية متابعة تعليمهم العالي لدى الجامعات الفلسطينية وفق نظام ال
  ).2006األونروا، -تدريب غزةمجتمع كلية بروشور (
  

  :مناهج الدراسة  3 .2
يتم وضع المناهج الدراسية بالكلية على أيدي خبراء متخصصين في رئاسة وكالة الغوث 
بعمان، بمشاركة الكلية والمؤسسات والهيئات المعنية وذات العالقة والخبرة، كما يتم أيضا وضع 

 للدراسة، يتم العمل على تطبيقها مع التطوير واإلثراء المستمر للمناهج في شتى خطة سنوية
للتدريب لمدة سنتين دراسيتين /تحتوي الكلية على برنامجين رئيسيين للتعليم .التخصصات بالكلية

يتضمن كل منهما عدة أقسام لتدريب وتعليم الطلبة المهن التي يحتاجها السوق المحلي واإلقليمي 
  ).2009 يوليو 16األونروا،-تدريب غزةمجتمع كلية  (:وهما
  

  ):الفنية(األقسام التقنية   3.1 .2
 :بلغ عدد التخصصات سبعة عشر تخصصا

  
  ) 2.2.1(  رقم الجدول

  تخصصات األقسام التقنية
  التجارة وإدارة المكاتب  الهندسة المعمارية
  التجارة والمتاجرة  التصميم الجرافيكي
  السكرتارية التنفيذية  زياءتصميم وتفصيل األ

  إدارة مالية وبنوك  االلكترونيات الصناعية وتكنولوجيا الحاسوب
  البرمجيات وقواعد البيانات  االتصاالت

  الهندسة المدنية  تكنولوجيا الحاسوب
  العالج الطبيعي  ميكاترونيك

  هندسة بحرية  الصحة والسالمة المهنية
    تكنولوجيا التصنيع الغذائي

  جرد بواسطة الباحثة: المصدر
  
يشتمل برنامج الدراسة على العديد من المساقات الدراسية الالزمة إلكساب المهارات و

من إجمالي ما يتعلمه الطالب، % 50األساسية للمهنة حيث تبلغ نسبة التدريب العملي حوالي 
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ويمارس الطالب التدريب العملي في ورش عمل خاصة لكل تخصص إضافة إلى مختبرات 
امة تخدم جميع المجاالت ومزودة بأحدث األجهزة والمعدات الالزمة للتدريب وهذه المختبرات ع
  :هي

  
  ) 2.2.2(  رقم الجدول

  المختبرات
  صيانة/مختبر كمبيوتر CISCO رمختبر كمبيوت

   طباعةرمختبر كمبيوت    ICDLمختبر كمبيوتر 
  يمختبر هيدروليك  مختبر كمبيوتر عام
  بر موائعمخت  مختبر فحص مواد
  مختبر كيمياء  مختبر بيولوجي
  مختبر تصوير ضوئي  مختبر فيزياء

  جرد بواسطة الباحثة: المصدر
  

  :يسمح للطالب بالتقدم بطلب لاللتحاق بأحد التخصصات التقنية إذا توفرت لديه الشروط التالية
عض الحاالت إضافة إلى ب(أن يكون الطالب الجئا فلسطينيا مسجال لدى وكالة الغوث الدولية  .1

  .)االجتماعية الخاصة لغير الالجئين
يحدد (أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة، وتعطى األولوية لنفس العام  .2

  ).معدل الدرجات المطلوبة حسب معدالت النجاح لتلك السنة
  .أن ال يتجاوز عمر الطالب عند دخول الكلية عن اثنين وعشرين عاما .3
  .ة الشخصيةأن يجتاز المقابل .4

  .فرص االلتحاق في البرامج والتخصصات التقنية متساوية لكال الجنسين: مالحظة
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  :األقسام المهنية  3.2 .2
  :بلغ عدد التخصصات أربعة عشر تخصصا وهى

  
  ) 2.2.3(  رقم الجدول

  األقسام المهنية
  التبريد وتكييف الهواء  المباني والطوبار

  التجهيزات الكهرباء العامة  تشطيب المباني والديكور
  أنظمة كهرباء السيارات  النجارة وصناعة األثاث

  صيانة اآلالت المكتبية والحاسوب  التمديدات الصحية والتدفئة المركزية
  ميكانيكا الديزل والمعدات الثقيلة  صيانة األجهزة السمعية والبصرية

  ميكانيكا السيارات  إصالح هياكل السيارات
  الخراطة واللحام وتفصيل األلمونيوم  حامالحدادة والل

 جرد بواسطة الباحثة: المصدر
  

يشتمل برنامج الدراسة على العديد من المساقات الدراسية الالزمة الكتساب المهارات و
من إجمالي ما يتعلمه الطالب حيث يمارس % 67األساسية للمهنة إذ تبلغ نسبة التدريب العملي 

ة لكل تخصص مزودة بكافة األجهزة والمعدات الالزمة للتدريب التدريب العملي في ورش خاص
ويتم تطويرها وفقا للتقدم والتطور التكنولوجي للمهنة إضافة إلى المواد النظرية التي يتعلمها 

 من مجموع ساعات الدراسة والتدريب وهى% 33الطالب لتعزيز المهارات العملية وتعادل 
 مبادئ – العلوم – الرياضيات –اللغة االنجليزية  – الرسم الهندسي –النظري الصناعي 

  .الحاسوب
 :يسمح للطالب بالتقدم بطلب لاللتحاق بأحد التخصصات المهنية إذا توفرت لديه الشروط التالية

  ).2006األونروا، -تدريب غزةمجتمع كلية بروشور (
لى بعض الحاالت إضافة إ(أن يكون الطالب الجئا فلسطينيا مسجال لدى وكالة الغوث الدولية  .1

  .)االجتماعية الخاصة لغير الالجئين
أن يكون الطالب حاصال على شهادة إتمام الدراسة اإلعدادية، وتعطى األولوية لنفس العام  .2

  ).يحدد معدل الدرجات المطلوبة حسب معدالت النجاح لتلك السنة(
 .أن ال يتجاوز عمر الطالب عند دخول الكلية عن تسع عشرة عاما .3

 . المقابلة الشخصيةأن يجتاز .4
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  :الدورات القصيرة  4 .2
حرصا على تفاعل الكلية مع المجتمع المحلي والمساهمة في تلبية احتياجات مؤسسات 
وأفراد المجتمع المحلي من التدريب والنمو المهني للموظفين، وتحرص الكلية على إعداد وتنفيذ 

بر تعت .قة، ويتم ذلك في الفترة المسائيةدورات قصيرة بالتنسيق مع المؤسسات المحلية ذات العال
تدريب غزة أحد المراكز المعتمدة في قطاع غزة لتنفيذ دورات تدريبية وعقد /كلية مجتمع

 القاهرة –الصادرة من قبل مكتب اليونسكو ) ICDL(امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
وإصدار الشهادات المعتمدة  ) CISCO(  إضافة إلى أن الكلية مخولة بتنفيذ امتحانات السيسكو

  ).2007  ابريلألونروا، ا-   تدريب غزة مجتمعكلية تقارير( للناجحين
  

  :التوظيف والتوجيه المهني 2.5
  :الرؤية 2.5.1

تلتزم برامج التوجيه المهني في وكالة الغوث بالعمل بمنهجية علميـة راقيـة لمـساندة               
ة في السعي إلى تحقيق التوازن الكمـي والنـوعي بـين       المنظومة التربوية واألكاديمية والتدريبي   

  ).2008 أغسطس 21شعيب، خيري، مقابلة، وكالة الغوث الدولية، ( الخريجين وفرص العمل المتاحة
  

  : التوظيف والتوجيه المهني وظيفة مكتب2.5.2
شعيب، خيـري، مقابلـة، وكالـة     ( يعمل مكتب التوظيف والتوجيه المهني في ثالثة مجاالت       

     :)2008 أغسطس 21وث الدولية، الغ
  : لسوق العملمراقبة متابعة وأوال كوحدة 

 ات فهو يراقب مستوى التوافق بين خواص سوق العمل ومتطلباته وبين خواص مخرجات كلي
 لرصد  ابتدائيةكما يجري دراسات سوقية. الكمية والنوعية) أي الخريجين( الوكالةتدريب 

 بالمؤشرات لتحليلها وإجراء اتلعمل وتزويد إدارة الكليالتغيرات التي تطرأ على سوق ا
  .التعديالت الالزمة

  :ثانيا كوحدة تسويق
ويتم التنسيق .  يعمل المكتب كوحدة تسويق للخريجين إلى سوق العمل المحلي وغير المحلي

ويعمل . والتوفيق بين المشغلين في أسواق العمل من جهة وبين الخريجين من جهة أخرى
  .تسهيل حصول الخريجين على فرص عملحلقة تواصل بين جميع األطراف بهدف المكتب ك

  :ثالثا كوحدة توجيه مهني
فباسـتخدام  .التوجيه المهني يكمل تلك الدائرة الخاصة بعالقة الطالب بالتعلم وبالمستقبل المهنـي           
 فالبـد مـن     برامج التوجيه المهني ينبغي أن يدرك الطالب أن التعلم هو التمهيد والتأهيل للعمل            
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تحديد هدف التعلم لكل طالب وأن يكون ذلك الهدف حاضرا أمام ناظريه لكي يسعى باسـتمرار                
من أجل ذلك ينسق و يتابع هذا المكتـب برنامجـا للتوجيـه             . لتحقيقه على هدى وعلم وبصيرة    
 و الخـريجين  الوكالـة  تدريب اتالمدارس اإلعدادية وطلبة كلي  : المهني يغطي ثالثة مراحل هي    

 . كليات الوكالة ومن الجامعاتمن

  
  :التطلعات المستقبلية للكلية  2.6

تتطلع إدارة الكلية بشكل دائم ومستمر لتكون متميزة على الصعيد الفلسطيني والعربي وذلك  .1
  ).2006األونروا، -تدريب غزةمجتمع كلية بروشور ( :من خالل

تمشيا مع تطور التعليم التقني تحديث وتطوير وإضافة مشاغل جديدة ألقسام الكلية المختلفة  .2
  .والمهني واستحداث أقسام جديدة بما يتواءم مع التطور التكنولوجي السريع

التأكيد على نوعية التدريب باالستعانة بالخبراء واالطالع على كل ما هو جديد إلكسابه  .3
  .للمتدربين

ياضية والفنية والرالثقافية واالجتماعية (اعمة المصاحبة للمنهاج تشجيع النشاطات الد .4
  .)الخ.....

توثيق العالقات بين الكلية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني  .5
 .والوزارات المختلفة في القطاع والضفة والدول العربية لتبادل الخبرات ومسايرة التطور

 –فنية (تدريبية تطوير جميع العاملين في الكلية من خالل إرسالهم للمشاركة في دورات  .6
  . في الداخل والخارج)  تربوية–إدارية 
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   الفصل الثاني-ملخص المبحث الثاني 
  

 األونـروا مـن خـالل       – كلية مجتمع تدريب غزة       التعرف على  هدفنا في هذا المبحث   
عرض نبذه مختصرة عن األونروا نشأتها وأهدافها، ودائرة التربية والتعليم كدائرة مسئولة عـن              

جتمع تدريب غزة ، باالضافة الى األهداف االستراتيجية للكلية، ومن األهمية بمكان هنـا              كلية م 
الحديث عن مناهج الدراسة في الكلية واألقسام التقنية والمهنيـة بكـل تخصـصاتها والـشروط              

ثم تم التطرق للحديث عن أهم األقسام المـساندة للكليـة           . الالزمة لقبول الطالب في هذه األقسام     
وهى التوظيف والتوجيه المهني، رؤيته ووظيفته كوحدة متابعـة          عة لدائرة التربية والتعليم     والتاب

  .ومراقبة لسوق العمل وكوحدة تسويق وتوجيه مهني، باالضافة الى التطلعات المستقبلية للكلية
تأثير التدريب التقني والمهني في خلق فـرص        كل ما سبق من أجل من أجل التعرف على مدى           

 األونروا من خالل مجاالت الدراسة وبمـا يخـدم   –تدربين في كلية مجتمع تدريب غزة  عمل للم 
   .  خصوصية وفرضيات البحث
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  ــل الثـالثالفص
  

  
  ةـات السابقـالدراس

 
 

     المقدمة1.1
  

     الدراسـات المحليـة1.2
 

     الدراسـات العربيـة1.3
 

  الدارسـات األجنبيـة1.4  
 

  تعليــق والمقارنـة  ال1.5
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 ـةات السابقـالدراس

  المقدمة  1.1
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور التدريب التقني والمهني في خلـق فـرص               

 األونروا وربطه بسوق العمل إلنتاج الدخل مما يـؤدي          -في مركز تدريب غزة     عمل للمتدربين   
الل االطالع علـى األدب التربـوي ذي الـصلة          ، ومن خ  متدربينال  من وجهة نظر   إلى التنمية 

بموضع الدراسة، ستتناول الباحثة مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية والتي تسهم في دعم             
البحث بالجوانب العلمية، وذلك من خالل استقصاء هذه الدراسات وتحديـد أدواتهـا ومنهجيتهـا      

محلية دراسات  تسع  : جموعة الدراسات إلى  والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، وقد تم تقسيم م        
  : دراسات أجنبية كما يليوأربعة عربية، وستة 

  
    الدراسـات المحليـة1.2

  " 2008  وسعديةالمدهون،"  دراسة 1.2.1
   "  تقييم عملية التدريب للعاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة من وجهة نظر المتدربين"

مـن   ية تدريب العاملين بالكليات التقنية في محافظات غـزة تقييم عملهدفت الدراسة إلى 
والتعـرف   وجهة نظر المتدربين، ومحاولة الكشف عن االحتياجات التدريبية الوظيفية للعـاملين، 

الجـنس،  : لمتغيـر   الفروق في دراسة تقييم برامج تدريب العاملين في الكليات التقنية وفقـاً إلى
مجتمع الدراسـة مـن جميـع     وتكون. نوات الخبرة، والكليةوالمؤهل العلمي، ومجال العمل، وس

 الباحثـان المـنهج     سـتخدم ا وقد). 2004/2005(العاملين في ست كليات تقنية، للعام الدراسي        
 طُبقت على ستبانةاالدراسة عبارة عن  الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج الدراسة، وكانت أداة

   . موظفاً)186(عينة عشوائية طبقية مقدارها 
  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

حتياجات التدريبية، فال يتم مراعاة الوصف الـوظيفي         اال هناك قصور واضح في تحديد     . 1
  .  ترقيته أو نقله لوظيفة جديدةوإمكانية للموظف، ونتائج تقييم أدائه،

ال يتـوافر لـديها   ضعيفاً في تقييم العملية التدريبية، إذ   ي إدارة الكليات التقنية اهتماما    تبد . 2
  . التدريب) وأثناء وبعد قبل(خطة تقييم منتظمة 

   . للمشاركة في العملية التدريبية ال تتبع إدارة الكليات التقنية سياسات تشجيعية وتحفيزية . 3
جهات اإلشراف العامة والخاصة ووكالـة   عملية تدريب العاملين في الكليات التقنية ذات . 4

 . التقنية ذات اإلشراف الحكومي ي الكلياتالغوث متقدمة بشكل أفضل عنها ف
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  · : الدراسةقد أوصت و
إدارة خاصة تعنى بالتدريب والتنمية البشرية بوزارة التربيـة          ضرورة العمل على إنشاء    . 1

  . وتحسين مستوى أدائهم باستمرارالعاملين بالكليات التقنية، والتعليم العالي؛ لتطوير
  . ئل التقييم المختلفة وأساليبهيب، واستخدام وسافعالية التدر ضرورة االلتزام بتقييم . 2
ومعنوياً بكافة الطاقـات المتـوافرة، بـصفته أداة رئيـسة للتغييـر       دعم التدريب مادياً . 3

  . لميدان التعليمي بفعالية تامةمتابعة آثاره وانعكاساته على ا والتطوير، وضرورة
 .اماً متكامالًالتقنية بسياسات التدريب بكونه نظ ضرورة أن تأخذ الكليات . 4

  
  " 2004حمدان والشويخ،  "دراسة  1.2.2

  "التدريب العملي في الكليات التقنية في فلسطين"
هدفت الدراسة للتعرف إلى واقع التدريب العملي بنوعيه الداخلي والميداني، في الكليات التقنيـة              

 بمستواه في تلـك  في فلسطين، وكذلك التعرف إلى مشكالت التدريب و تقديم المقترحات لالرتقاء         
) 53(الكليات، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيـث اشـتملت عينـة الدراسـة علـى                 

طالبا، اختيرت بطريقة عشوائية من أربع كليات تقنية، وكانت االسـتبانة           ) 104(مدربا و   /مدرسا
  .أداة لجمع المعلومات

  : ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة
  .ي تسهم في إعداد كوادر تقنية قادرة على اإلبداع واالبتكارأن أساليب التدريب العمل . 1
نقص في المختبرات والمشاغل وفي األجهزة والمعدات والمواد الخام الالزمة للتطبيقات            . 2

  .العملية؛ بسبب ضعف اإلمكانات المادية المخصصة لبند التدريب
والكافية للتطبيق العملـي    اعداد المشاغل والمختبرات بالتجهيزات الالزمة       ب الدراسةقد أوصت   و

  .حسب التخصصات
  

  "2000، حمد"دراسة   1.2.3
  "الكفاءة الخارجية للتعليم التقني في محافظات غزة"

الكمية والكيفية للتعليم التقني في محافظات      : هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الكفاءة الخارجية       
. ق متطلبات مراكز العمل المختلفـة     غزة، والتعرف إلى مساهمة خريجي الكليات التقنية في تحقي        

من الخريجين تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وبلغت        ) 2005(واشتملت عينة الدراسة على     
مـن  ) 104(مسئوال عن الخريجين من أصحاب العمل، أجـابوا عـن           ) 35(عينة الدراسة على    
  .هؤالء الخريجين
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المؤسسات التعليمية التقنية ومراكز العمـل      تقوية الروابط بين     ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة     
 .المختلفة

زيادة االهتمام بأعضاء هيئة التدريس عن طريق عقد دورات تدريبية لهـم             ب الدراسةقد أوصت   و
  .بصفة دورية، وإرسالهم في بعثات تدريبية لالطالع على أحدث الوسائل في التدريب

  
  "1999العصار، "  دراسة 1.2.4

  ."ب المهني في لواء غزة في ضوء بعض متطلبات التنمية لدولة فلسطينتطوير مراكز التدري"
المشكالت التي . هدفت الدراسة للتعرف على واقع نظام التدريب المهني في لواء غزة 

متطلبات تطوير . زة من وجهة نظر المدربين والطلبةتواجهها مراكز التدريب المهني في لواء غ
ة وفي ضوء بعض متطلبات التنمية لدولة فلسطين من وجهة مراكز التدريب المهني في لواء غز

لتحليلي، بينما استخدم االستبانة واستخدم الباحث المنهج الوصفي ا. نظر قادة العمل الميداني
 وتكونت عينة الدراسة من قادة العمل المهني في لواء غزة .والمقابلة كأداة لجمع البيانات

  . مدرباً) 38(وعددهم 

  :صلت إليه الدراسةومن أهم ما تو

 قادة العمل المهني موافقون على أهمية األخذ بالتخطيط العلمي عند وضع بـرامج              جميع . 1
  . التدريب

  .  قادة العمل المهني موافقون على أهمية مراجعة الخطط التدريبية بصورة دوريةأغلب . 2
الل  قادة العمل المهني موافقون على الحاجة إلى تطبيق قواعد الـسالمة واالسـتغ             جميع . 3

  .األمثل للمباني والمعدات والتجهيزات وإجراء الصيانة الدورية لها
  : وقد أوصت الدراسة بـ

ضرورة بلورة سياسة واضحة ومحددة للتدريب المهني في فلسطين، وتعزيـز مـصادر              . 1
 . التمويل المالي للتدريب المهني والفني

 . عقد دورات فنية وتربوية للمدربين . 2

 . دريب وتحديثهاتطوير المعدات ووسائل الت . 3

  
   )1998(  دراسة شخيبر 1.2.5

  "الحاجة إلى التعليم المهني في فلسطين وتخصصاته"
عليم هدفت الدراسة إلى توضيح التطور التاريخي للتعليم المهني في فلسطين منذ بدء الت

 المهني في فلسطين ومشاكل مناقشة الوضع الحالي للتعليم. الرسمي في فلسطين وحتى اآلن
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تحديد ما إذا كان هناك فروقات في األداء تجاه أهمية التخصصات الواردة في الدراسة . هتطوير
تم تحديد عينة . يواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل. بين المجموعات المختلفة في الدراسة
 رسيمد. لين في المدارس الثانوية المهنيةالمدرسين والعام: الدراسة وفقاً لمجموعات مختارة من

) 180(واختير .  العاملين في المؤسسات التعليميةالمهنيين والفنيين. المدارس الثانوية األكاديمية
مشاركاً من ضمن المجموعات الواردة أعاله وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من قوائم وأسماء 

  . الجامعات والمعاهد والمدارس

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

تعلقة بأهمية التخصصات المهنية المختلفة أظهرت أن هناك ستة عشر أن نتائج الدراسة الم
تخصصاً مهماً حصلت االستجابة عليها أعلى درجة موافق والمتمثلة في أربع نقاط من قبل 

  :مجموع المشاركين وهي

   البستنة الزراعية-التعليم الزراعي. 2     المكننة الزراعية-التعليم الزراعي. 1

   مساعدة ممرضة-التعليم الصحي . 4     اإلنتاج الحيواني-التعليم الزراعي. 3

   فني مختبرات-التعليم الصحي. 6       فني صحة-التعليم الصحي. 5

   ممرضة قانونية-التعليم الصحي. 8    مساعد طبيب أسنان-التعليم الصحي. 7

   لحام أوكسجين-التعليم الفني. 10      تعليم مهنة العمل السياحي. 9

   تجليس سيارات-التعليم الفني. 12     ميكانيكا سيارات-التعليم الفني. 11

   تصليح أدوات الكترونية- التعليم الفني14      كهرباء-التعليم الفني. 13

  االقتصاد المنزلي. 16تصليح أدوات منزلية الكترونية - التعليم الفني15

ت وقد أوصت الدراسة بـإجراء دراسات على المستوى الوطني الختيار أكثر التخصصا
المطلوبة بصورة تكون أكثر دقة، حيث إن هذه الدراسة اعتمدت على آراء المهنيين في تحديد 
التخصصات وهي تكون أقل دقة في تعميم نتائجها مقارنة بالدراسات الميدانية لمسح المهارات 

 .المطلوبة لسوق العمل الفلسطيني

   

   "1998 ،النيرب"  دراسة 1.2.6
  "ي في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمينواقع منهاج التعليم التقن"
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 محافظات غزة كما يدركه هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع منهاج التعليم التقني في
إجراء مقارنات في إدراك هذا الواقع تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي للمعلم، وخبرته . المعلمون

تكون مجتمع الدراسة األصلي . رفة، ومجال تدريسه والمؤسسة المشالتدريسية وتخصصه العلمي
من جميع معلمي الكليات التقنية في محافظات غزة وهي كلية فلسطين التقنية وكلية العلوم 

معلماً ) 113(طبقت على . معلماً) 127(والتكنولوجيا ومركز تدريب وكالة الغوث البالغ عددهم 
خدم الباحث المنهج است. تبانةزين الذين لم يستجيبوا لإلسبسبب استثناء بعض المعلمين المجا

   .الوصفي المسحي

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

تعمال التقنيـات بوسـائله      كفاءة عالية في العملية التدريسية واس      ومعلمو التعليم التقني ذو    . 1
  . المساعدة

  . جهيزات والوسائل المعينة المتاحةمن أهم مشكالت التعليم التقني هي قدرة الت . 2
م التقني واضحة في أذهان المعلمين وترتبط باحتياجـات الطـالب وقابلـة             أهداف التعلي  . 3

  . ومرتبطة بواقع المجتمع الفلسطينيللتحقيق 
داء مـن النـواحي     هناك اتجاهات ايجابية نحو ممارسة التعليم التقني مع تكامل فـي األ            . 4

 . النظرية والعملية

المعينـة لتواكـب التطـور    تحسين قدرة التجهيـزات والوسـائل   وقد أوصت الدراسة بضرورة  
  .التكنولوجي

  
   "1993، عبد الشافي"دراسة 1.2.7  

  "الدور االقتصادي واالجتماعي لمراكز التدريب في القطاع دراسة ميدانية"
مدى تلبية . حالي للتأهيل المهني في قطاع غزةهدفت هذه الدراسة التعرف إلى الواقع ال

مع استخالص العبر بما يتالءم . ةءم مع احتياجات التنميهذا الواقع للمتطلبات االقتصادية بما يتال
التعرف إلى مدى تناسب المؤهل والتدريب الحاصل عليه . احتياجات التنمية في قطاع غزة

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وركز البحث . الب مع التجربة العملية في العملالط
خذت عشوائياً من الخريجين والمدربين والمصانع على الدراسة الميدانية والتي شملت عينات أ

  . والورش وكذلك المؤسسات
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  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

التأهيل المهني في غزة وما يقدم من دورات في مجاالت وتخصصات مختلفة لـم يكـن                . 1
يهدف إلى خدمة التنمية االقتصادية، بل كان مساعدة للخروج من الضائقة االقتصادية في           

  . طاعالق
نقل مهمة تصميم البرامج إلى خبراء متخصصين محليين ألنهم على اتصال دائـم مـع                . 2

  . الواقع
 يتم بالعادة في الخارج مـن قبـل   UNRWAإن تصميم البرامج في مركز تدريب غزة       . 3

  . خبراء متخصصين
وقد أوصت الدراسة بـتشكيل مجلس أعلى للتعليم المهني ليكون مشرفاً على وضع الخطط 

  .  االتصاالت مع كافة الجهات ذات العالقة بهذا المجالوإجراء

  
  ) 1991(دراسة المعياري   1.2.8

  "التعليم المهني في األراضي المحتلة"
هدفت الدراسة إلى مسح تحليلي للتعليم المهني في األراضي الفلسطينية المحتلة برعاية 

اكل التعليم المهني يتمثل في وبينت أن من أبرز مش. مركز دراسات وتوثيق المجتمع الفلسطيني
عدم تقبل المجتمع لبرامج التعليم . عدم كفاءة المعلمين. ضعف المستوى األكاديمي للطالب

  . نقص في التمويل . نقص في األجهزة واألدوات. المهني

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

 .لمهني منخفضةأن نسبة الطالب الثانويين في المناطق المحتلة الملتحقين بالتعليم ا . 1

يقتصر التعليم المهني في المدارس الصناعية الثانوية ومراكز التـدريب المهنـي علـى               . 2
 . الطالب الذكور

 . أن التعليم المهني في المناطق يركز على المهن الخدماتية . 3

 . المدرسون غير مؤهلين للتدريب . 4

 :وقد أوصت الدراسة بـ

 .مهنيتدريب المدرسين لكي يصبحوا مؤهلين للتعليم ال . 1

 .تخصيص ميزانيات إضافية للتدريب المهني . 2
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  " 1990المسودي والقيق، "دراسة   1.2.9
  ."واقع التعليم التقني والمهني في األراضي المحتلة"

. هدفت الدراسة إلى الوقوف على أوضاع القطاع التعليمي وعناصره ومركباته التعليمية            
واسـتخدم  . ع والوقوف علـى مـشكالتها       إعطاء صورة واضحة لكل مؤسسة تعليمية في القطا       

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المقابلة الشخصية والمشاهدة العينية للوقـوف علـى             
  . أوضاع كل مؤسسة

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

 . وجود االحتالل وممارساته حال دون استمرار عمل هذه المؤسسات وإمكانية تطويرها . 1

 . مشرفة مما أدى إلى اختالف المناهج وسياسة القبولتعدد الجهات ال . 2

  . مباني معظم المؤسسات غير مجهزة بالصورة الكافية . 3
  : وقد أوصت الدراسة بـ

إعادة النظر جذرياً في الهيكل الحالي لمؤسسات التعليم المهني والتقنـي بحيـث يكـون                . 1
 . تكامل وتنسيق بين هذه المؤسسات

لعملية ليجد الطالب من كافة التخصصات ما يحتاجه مـن          االهتمام بالمختبرات والورش ا    . 2
 . ممارسات عملية في مجال تخصصه

  .اء حاجة المجتمع إلى تخصصات جديدةقصضرورة است . 3
 

  :  الدراسـات العربيـة1.3
  " 2000عبد الصمد، "دراسة   1.3.1

  ."ق العمل في جمهورية مصر العربيةالتعليم الفني ودوره في تحقيق متطلبات سو"
دفت الدراسة إلى وضع تصور لتقدير التعليم الفني لرفع كفاءته بدءاً من البعد الفلسفي ه

ني ليتواءم مع متطلبات إلى المضمون والمبررات وصوالً إلى ما ينبغي أن يكون عليه التعليم الف
  . واستخدم الباحث المنهج الميداني. سوق العمل

  : فني يعاني من العديد من المشكالت أهمهاأن التعليم الومن أهم ما توصلت إليه الدراسة 
  . عدم االتساق مع متطلبات سوق العمل . 1
  . وجود عدد من المهن المستحدثة التي ال تجد من يشغلها . 2
عدم وجود خطة حالية أو مستقبلية يعول عليها مخططو التعليم في تحديد ما هو مطلوب                . 3

  . من مهن وتخصصات في سوق العمل
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رة تخطيط التعليم الفني في ضوء االحتياجات المستقبلية من القوى وقد أوصت الدراسة بـضرو
 .العاملة وفي ظل التغيرات االقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً

  
   "1990عليمات، "دراسة    1.3.2

الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني في المرحلة الثانوية في األردن من وجهـة نظـر               "
  ".ية ومديريهامعلمي المدارس المهن

هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات الضرورية لمعلمي التعلـيم المهنـي فـي المرحلـة               
معرفة الكفايات الضرورية   . توفير أداة تقدير الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني       . الثانوية

ـ  .  برامج لتدريب المعلمين وتأهيلهم    لمعلمي التعليم المهني في تخطيط     ث المـنهج   واستخدم الباح
مديراً ورئيس قـسم،  ) 38(معلماً ومعلمة، و ) 180(دراسة من   وتكونت عينة ال  . في التحليلي الوص

  . وتمثل عينة المعلمين كل المعلمين الذين يعملون تعليماً مهنياً في المدارس التي شملت الدراسة

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة
 . نظر المعلمينكفايات التخطيط جميعاً كانت مهمة من وجهة  . 1

 .  المعلمون إلى كفايات اإلدارةشاد والتوجيه واإلدارة مهمة وحاجةكفايات مجال اإلر . 2

  . يتفق المعلمون بأن كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم مهمة جداً لعمل المعلمين . 3
) يةفي المرحلة اإللزامية والثانو   (وقد أوصت الدراسة بـضرورة االهتمام بمعلمي التعليم المهني         

  . ومعلمي التعليم الفني من حيث اإلعداد والتدريب والتأهيل

  

   "1990الجندي، "دراسة   1.3.3
  ".دراسة تقويمية-التدريب الفني في التعليم الفني الصناعي بمحافظة القاهرة"

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى المعيقات التي تعيق التدريب والمقترحات التي تسهم فـي     
وتكونت عينة الدراسة من ست مـدارس        .، واستخدم الباحث المنهج الوصفي    قاتإزالة هذه المعي  

صناعية تم اختيارها من مجمل المدارس الثانوية الصناعية نظام ثـالث الـسنوات، والمـدارس               
مدرسـاً مـن    ) 44(الفنية المتقدمة نظام خمس السنوات الموجودة بمحافظة القاهرة، وتم اختيار           

  . تارةست المخال المدارس مدرسي

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة
 .قبول الطلبة يعتمد على درجاتهم في الشهادة اإلعدادية وال يعتمد على رغباتهم . 1

 . يلتحق الطالب بهذا النوع من التعليم دون رغبة . 2



- 50 - 

مدرسو التدريب العملي ال توجد خطة عملية الختيارهم حسب استعدادهم أو ميولهم، مما              . 3
 . رك هذا العمليدل على ميل بعضهم لت

مدرسو التدريب العملي منفصلون تماماً عن المادة النظرية الفنية، وذلك قلل من الترابط               . 4
  . بين المادة النظرية والعملية

أماكن التدريب العملي بالمدارس غير مجهزة بالدرجة الكافية وأماكن التدريب الخارجية            . 5
 . يقوم به مدربون ضعاف المستوى

العرض الشفهي وأسلوب المشاهدة على التطبيق العملي وبالتـالي  يطغى الشرح الشفهي و    . 6
  . يتخرج الطالب فاقداً للثقة في قدرته على العمل

  :وقد أوصت الدراسة بـ
أن يختار الطالب الحرفة التي يرغب فيها ويميل إليها وذلك بعد قضائه في المدرسة وقتاً                . 1

 . يسمح له بمعرفة كل الحرف

 . تعليم ألعداد تفوق إمكانية التدريب بالمدارسعدم السماح بدخول هذا ال . 2

 يتم تركيز المواد الثقافية وإزالة التكرار بين موضوعاتها وبين ما يدرسه الطالـب فـي                . 3
  . المواد النظرية

  

   "1983زيدان، "  دراسة 1.3.4
  ". نظام الخمس سنوات -  في القاهرةدراسة تقويمية لخريجي المدارس الفنية الصناعية"

 المدارس كمـاً وكيفـاً مـع        ذه الدراسة للتعرف على مدى تناسب خريجي هذه       هدفت ه 
.  المختلفة داخل المـدارس الـصناعية      أوجه القوة والضعف في تلك العوامل وممارستها      . أهدافها

واستخدم الباحث المنهج الوصـفي     . كيفية تحسين عملية إعداد التقنيين الصناعيين بهذه المدارس         
دراسة على ثالث عينات تم تحديدها بالطريقة العـشوائية الطبقيـة، وكـان          واشتملت ال . التحليلي

خريجاً، وكان مجتمع طالب الـصف      ) 150(خريجاً، أخذ منهم كعينة     ) 456(مجتمع الخريجين   
طالباً، وكـان مجتمـع هيئـة     ) 142(طالباً، أخذ منهم كعينة     ) 838(النهائي بالمدارس الصناعية    

  . درساًم) 72(هم كعينة مدرساً أخذ من) 380(التدريس 

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

عدم قدرة المدارس الفنية الصناعية نظام خمس الـسنوات وبأعـدادها الحاليـة علـى                . 1
 . اء باحتياجات البالد من التقنيينالمشاركة في الوف

من العوامل المؤثرة في عملية اإلعداد، نقص المعامل والفـصول، االمتحانـات وهيئـة            . 2
  . يس، األدوات واألجهزة، طرق التدريس والجو االجتماعي السائد بالمدرسةالتدر
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  : وقد أوصت الدراسة بـ

  .لى النواحي المهنية التخصصية فقطأال يقتصر اإلعداد في مؤسسات التعليم ع . 1

 . ال بد من تكامل جوانب هذا اإلعداد بحيث تساهم في تكامل شخصية هؤالء األفراد  . 2

  . عية إلى مؤسسة تعليمية وإنتاجية في الوقت نفسهتحويل المدارس الصنا . 3
  

  " 1981عبد الجليل، "  دراسة 1.3.5
  . "للتعليم الثانوي الصناعي في مصرالكفاية الخارجية "

ات خطة هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى تلبية التعليم الثانوي الصناعي الحتياج
ي مدى مواءمة الخريج لمهنته في سوق العمل أهم العوامل المؤثرة ف. التنمية من العمال المهرة

خريجاً ) 64(وتكونت عينة الدراسة من . م الباحث المنهج الوصفي التحليليواستخد. كماً وكيفاً 
) 79(مشرفاً ومسئوال عن تشغيل حملة الثانوية الصناعية، و) 56(من حملة الثانوية الصناعية، و

  . مختلفةمن المدربين في التعليم الصناعي في تخصصات 

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

  . وجود فجوة بين العرض والطلب في الخريجين حيث زاد العرض على الطلب . 1
  . الحاجة إلى زيادة التدريب العملي للخريجين والمشرفين . 2
قصور في فهم البيئة المحيطة لدى الخريجين وما يرتبط بذلك من إعدادهم للمشاركة في               . 3

  . فةمجاالت الحياة المختل
  : وقد أوصت الدراسة بـ

 . أن يكون منهج المدرسة الصناعية واقعياً ومعبراً عن احتياجات الطالب . 1

  . سوق لمعرفة الطلب المتوقع على العمالة الماهرةالترشيد تشغيل الخريجين ودراسة  . 2
 

  " 1980 عبيدات،"  دراسة 1.3.6
  ". ردنالتعليم الصناعي وأثره على العائد االقتصادي للفرد في األ"

هدفت الدراسة لمعرفة أثر العائد االقتصادي باعتباره من العوامل الرئيسة التي تـضعف             
الكشف عن العائد االقتصادي للفرد لكل من خريجـي المـدارس         . اإلقبال على التعليم الصناعي     

الكشف عـن الظـروف     .  الصناعية الثانوية ومراكز التدريب الحرفي والمعاهد الصناعية العليا       
قتصادية وفرص العمل المتاحة لخريجي التعليم الصناعي وأثرها على التحاق الطالب بـالتعليم         اال

عامالً مصنفين  ) 2442(ويتكون مجتمع الدراسة من      . الصناعي واتجاهاته نحو المهنة الصناعية    
 مراكز التـدريب    عامالً وخريجي ) 1936(بلغ مجموعهم   إلى خريجي مدارس ثانوية صناعية وي     
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، وتم اختيار عينة    )البولتكنك(عامل وخريجو المعاهد الصناعية العليا      ) 611(مجموعهم  الحرفي و 
عامالً تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، استخدم فيها الباحث إستبانة          ) 366(عشوائية مقدارها   

 .تأكد من صدقها من مجموعة من المحكمين

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

لتعليم الصناعي كان بناء على رغبته ولم يكن نتيجة لـسوء حالتـه             إن التحاق الطالب با    . 1
  . المادية أو لتدني معدله في المرحلة اإللزامية

إن دخول خريجي التعليم الصناعي تعتبر مرتفعة إذا ما قيست بدخول المهـن األخـرى                . 2
  . باستثناء مهنة الطب والهندسة والصيدلة

م احتياجاتهم الضرورية ولكنها ليست علـى       إن دخول خريجي التعليم الصناعي تؤمن له       . 3
  . مستوى أن تجعل منهم أرباب ثروات طائلة

إن فرص العمل متوفرة لدى الخريجين وأن أرباب الصناعة يفضلون خريجـي التعلـيم               . 4
 . الصناعي على غيرهم ممن يمارسون نفس المهنة

 .  وفعالًإن خريجي التعليم الصناعي يعتزون بمهنة الصناعة ويدافعون عنها قوالً . 5

، وتحسين نظـرة    التعليم الصناعي وقد أوصت الدراسة بـالعمل على ايجاد آليات لتعزيز مفهوم          
 .المجتمع للمهنيين والمهن

  
  :الدراسات األجنبیة  1.4

  Kukla & Bond 2009"كوكال و بوند، "دراسة   1.4.1

  الحادةسيةذين يعانون من األمراض النفشخاص الألل التوظيف و العمل نتائج تحالف"
  "الملتحقون في برامج التدريب المهنيو

 التوظيف في األشخاص و العمل نتائج تحالف تحديد العالقة بين الى هذه الدراسة تهدف
لتحديد ما إذا كان وتهدف أيضا .  مهنيتدريب ونتلقوالذين ي حادة نفسيةالمصابين بأمراض 

الذين يحصلون على بين  وداعمةالذين يتلقون خدمات توظيف ين العمالء يوجد فروقات ب
ثانوي لسنتين من التجربة الضابطة  تحليل هىهذه الدراسة  . المهنيللتدريبالخدمات التقليدية 

 . حادةنفسيةلألشخاص المصابين بأمراض خدمات التوظيف ثنين من برامج امقارنة ب العشوائية

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

 و العمل نتائج تحالفعالقة بين بشكل عام على عثور تم اليعلى عكس التوقعات، لم  .1
 .التوظيف
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الذين يتلقون خدمات توظيف ن يلمشارككانت نتائج تحالف العمل لدى ا، كما كان متوقعا .2
الذين داعمة، والذين تم تعيين كل واحد منهم في احدى الوظائف المهنية أكثر ايجابية من 

  .ليدييتم خدمتهم عن طريق البرنامج المهني التق

 . التوظيف ال يتفق مع األدبيات السابقةو العمل نتائج تحالفإن عدم وجود ارتباط بين  .3

ومن الواضح أن التوظيف المدعوم، والذي يوظف حاالت فردية يؤدي الى تقوية أفضل  .4
  .للعالقات من التدريب ذو التوجه المبني على عمل

اضافة باستخدام تدابير العمل الموحد ك حاجة إلى مزيد من البحث لهنا قد أوصت الدراسة بأنو
  .الى عينات أكبر تشمل العمالء العاملين وغير العاملين

 

 Gates & Others 2005"جيتس و آخرون، "دراسة  1.4.2

 "المشاكل النفسية الخاصة لألشخاص ذوي توظيفنتائج التمويل القائم لخدمات المهني وال"

لى العوامل ذات الصلة لضمان استكشاف احتمال والتعرف عالى هذه الدراسة تهدف 
 النفسية في والية نيويورك الذين تلقوا الخدمات المهنية من مشاكلوالحفاظ على وظائف لذوي ال

 بيانات كمية ونوعية جمعت على مدى سنتين .سداد التمويل المبني على النتائجخالل برنامج 
سبع لقد تم التعاقد مع  .ألداءالعقود المبنية على تجربة اواالحتفاظ من خالل التنسيب لتوصيف 
 نفسيةلخدمات االجتماعية على مستوى الوالية من قبل مكتب والية نيويورك للصحة اللوكاالت 

 من خالل مشاكل في الصحة النفسيةلتقديم خدمات التدريب المهني لألشخاص الذين يعانون من 
أ خطوات تدريجية نحو الهدف ، الذي أنشالعقود المهيكلة على أساس العالمة الفارقة في األداء

كان مستمر طيلة التسجيل  .حيث سدد المزودينالمتمثل في استمرار التوظيف التنافسي المتكامل 
  . وهى سنتينجربةفترة الت

 :ومن أهم ماتوصلت اليه الدراسة

 في تجربةشطون في هذه الا ننزالومن ال ي مشارك الذين م171لتم فحص البيانات  .1
في تأمين فرص )  ٪63( من المشاركين 108ما مجموعه  وقد نجح. نهاية فترة الدراسة

، وهي نسبة مماثلة تجربة على العمل في نهاية الأبقوا)  ٪73 (79 هممن بين. العمل
 .لغيرها من نماذج ألفضل الممارسات

 . النفسيةمشاكلتوظيف ناجح لألشخاص ذوي البمرتبطة كانت نتائج التمويل  .2
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 مع بشكل مكثف على العمل  أساس أداء الفرد، المزودينعلى يهيكل التمويلشجع ال .3
االحتفاظ ون ريدي فراد عملية التنسيب، وإيجاد وظائف لألمنالمستهلكين في وقت مبكر 

 . بها

 . وقد أوصت الدراسة بتطبيق هذا النظام بالتنسيق بشكل أكثر فعالية مع وكاالت اعادة التأهيل

  

   Vertakon & Rousseas" 2003فريتاكون وروزيز، "دراسة  1.4.3

  " التعليم والتدريب المهني في اليونان"

دراسة تحليلية تبين وضع التعليم المهني في اليونان، حيث بينت الدراسة أن التعليم 
والتدريب المهني آخر ما يلجأ إليه الشباب بالرغم من جهود الدولة المستمرة لرفع التعليم 

من الخيارات األخرى المتاحة للشباب، فبالرغم من نتائج والتدريب المهني كخيار يساوي غيره 
األبحاث التي بينت أن خريجي التعليم والتدريب المهني يواجهون صعوبات أقل في إيجاد عمل 

ففي العقد األخير، شهد التعليم . م خريجي التعليم األكاديمي العامأكثر من غيرهم ممن ه
خصوصيات التدريب مقدماً كفاءة متطورة معتمدة والتدريب المهني تطوراً وتمتع بمرونة في 

لقد تم إعادة . من خالل وسائل وطرق وطنية معتمدةعلى المعرفة المهنية وإكساب المهارات 
. مدارس شاملة بدون توجيه مهني: ولاأل: فلسفة التعليم الثانوي العالي بحيث يتضمن مسارين

  . مدارس مهنية وتقنية: الثاني

  :ليه الدراسةومن أهم ما توصلت إ

  . أعدت مدارس خصيصاً للتعليم المهني والتقني . 1
  . التدريب في مواقع العمل من خالل برامج التلمذة الصناعية . 2
  . التعليم المهني تغطية مالية كاملة من قبل هذه المؤسساتبيتاح للملتحقين بالسنة األولى  . 3
 . المدارستقدم بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عروض العمل لخريجي هذه  . 4

من الدخل اإلجمالي على التعلـيم      % 3.8 أنفقت   2000بينت الدراسة أن اليونان في عام        . 5
 . على التعليم المهني% 5.2وأقل من 

  .تخصيص ميزانية مناسبة لتطوير التعليم المهنيوقد أوصت الدراسة ب
  

  " Liu 2001ليو،"  دراسة 1.4.4

  " ه إعادة تشكيل التعليم المهني في الصين وتطوير"



- 55 - 

هدفت الدراسة إلى كيفية تطوير وإعادة تشكيل التعليم المهني في الصين على مدى العشرين 
سنة الماضية ويتدرج هيكله في عدة مستويات تبدأ من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى 
 والتي ترتبط بالقطاعات الصناعية وترتبط بالتعليم الثانوي المنتظم، هذا التطور تم خالل ثالث

م بينما تم البدء بالتطوير 1980مراحل، حيث تم إصالح التعليم الثانوي المهني األعلى منذ عام 
 بدأ االهتمام 1998وفي عام . م1994ام التعليم المهني منذ عام الفعلي للتعليم العالي في نظ

اليوم في ونظام التعليم المهني . بتسهيل التواصل واالتصال بين التعليم المهني والتعليم العالي
  :الصين ينتقل بين المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني في ثالث مراحل هي

مدارس التعليم الثانوي األدنى في المناطق الريفية حيث االقتصاد والصناعات أقل تطوراً             . 1
 . 1999طالب عام ) 900,800(والتي التحق بها 

مدرسـة متخصـصة و     ) 3,962(مدارس التعليم المهني الثانوي األعلى وتتكون مـن          . 2
 مدرسـة متخصـصة     5165مدرسة للعمال المهرة و   ) 4,098(ثانوية عليا و    ) 8,317(

  . 1999للكبار البالغين عام 
سنوات تهدف إلى تـدريب الموهـوبين نحـو         ) 3-2(التعليم العالي المهني والتقني بين       . 3

 . العمل العملي والحرفي

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

 . اع الخاص في التعاون مع نظام التعليم المهنيعدم رغبة القط . 1

 . مخرجات التعليم المهني ال تلبي احتياجات سوق العمل . 2

  .هيكلية نظام التعليم المهني غير محكمة التشكيل . 3
  . وأوصت الدراسة بـضرورة إجراء دراسات أخرى من شأنها تطوير التعليم المهني في الصين

  1998اث حول التعليم المهني، المركز الوطني لألبح"  دراسة 1.4.5
National Center for Vocational Education Research   

  "1998إحصائيات التعليم والتدريب المهني االسترالي عام "

بينت الدراسة أن عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني في استراليا يزيدون بسرعة في 
 الملتحقين بقطاع التعليم المهني يصل إلى السنوات الخمس الماضية، حيث يقدر عدد الطلبة

 1998سنة، وفي عام ) 19-15(ممن تقدر أعمارهم ما بين % 88طالب أي بنسبة ) 80,000(
من الطلبة % 37.3طالب أي بنسبة ) 40,400(يقدر عدد الطالب في المدارس الثانوية المهنية 

ستوى من المهارة أقل مما يتطلبه قد تم تسجيلهم لدراسة المساقات األولية المهنية ليكون في م
ومن أهم المجاالت التي يدرسها الطلبة في مدارس التعليم المهني في التخصص . السوق
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النقل ثم يتبعها اإلدارة العامة وإدارة األعمال، ، )الفندقة(سي هي خدمات، الضيافة األسا
ة غير المنتظمين في لكن أهم المجاالت التي يدرسها الطلب. واالقتصاد، والهندسة، والبحوث

المدارس الثانوية هي إدارة األعمال واإلدارة العامة واالقتصاد، يتبعها دراسة حقول أخرى في 
  . التعليم المهني وهندسة وخدمات

  :ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

من الطالب المعنيين المنتظمين في الدراسة في المدارس تم التحاقهم وتسجيلهم           % 48أن   . 1
 المستوى األول والثاني من برامج الكفاءة في أشكال العمـل وكانـت نـسبة    في مساقات 

  %). 63.0(وهي نسبة قريبة من معدل الطالب المهنيين % 64.8النجاح تصل إلى 
طالب في مستوى عامل ماهر تـم     ) 336,900( أن   1998 في عام    هأوضحت الدراسة أن   . 2

طالـب مـا زالـوا      ) 15,700(إحصاؤهم في جميع قطاعات التعليم المهني حيـث أن          
 . ينتظمون في مدارسهم الثانوية

  .وقد أوصت الدراسة باالهتمام بالمهارات لتناسب مع ما يتطلبه السوق
    

   Schmidt" 1998سيكمدت،"  دراسة 1.4.6

  " تطوير التعليم الفني والمهني في ألمانيا وتحسينه"

لتعليم والتدريب المهني ي امعرفة أهمية النظام التعليمي المزدوج ف: هدفت الدراسة إلى
  . استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي . بألمانيا

  : ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة

وجود بعض المقاييس المختلفة التي يمكن أن تكون مقترحات لمواجهة التحديات التكنولوجية التي 
الورش  . والتدريب األوليالتدريب المستمر .تطوير المنهاج "تقابل التعليم والتدريب المهني

. الحلقات الدراسية األساسية للمدربين والمدرسين). Inter-Company(التدريبية في الشركات 
  ."لدراسة والتطوير للتعليم المهنيى أوسع للبنات لمجاالت فنية على مد

  :وقد أوصت الدراسة بـ
 .عمل دراسة مسحية شاملة لتحديد متطلبات المنهاج التعليمي المزدوج . 1

  .تطوير تخصصات تناسب البنات وحاجة المجتمع . 2
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  التعليق والمقارنة 1.5
من خالل استعراض للدراسات السابقة في مجال التدريب التقني والمهنـي، لـوحظ قلـة                 

الدراسات في هذا المجال بالذات، ولكن من خالل الدراسات القليلة التي وجـدت تبـين إجمـاع                 
والمهني، بالرغم من أن كل مجموعة من الدراسـات تناولـت           أغلبها على أهمية التدريب التقني      

  :التدريب التقني والمهني من منظور أو زاوية مختلفة
المـسودي  "مثل دراسة   المهني  فالبعض كان الهدف التعرف على واقع التدريب التقني و         . 1

حمـدان  "ودراسة  " 1998النيرب،  "ودراسة  " 1991المعياري،  "ودراسة  " 1990والقيق،  
 National " ودراسة" Vertakon & Rousseas ،2003 " ودراسة" 2004، والشويخ

Center for Vocational Education Research ،1998." 

اآلخر كان الهدف تحديد المشاكل واقتراح أساليب للتطوير أي تقييم عملية التدريب مثـل          . 2
" 2000حمـد،  "ودراسـة  " 1999العصار،  "دراسة  و" 2008المدهون وسعدية،     "دراسة

  ".Liu ،2001"ودراسة " 1990الجندي، "ودراسة 

عالقتـه مـع   والقليل تناول أهمية التدريب التقني والمهني من منظور التنمية االقتصادية        . 3
، ودراسـة  "1993عبد الشافي، "ودراسة " 1999العصار،  "العائد االقتصادي مثل دراسة     

  ".Schmidt ،1998"ودراسة " 1980عبيدات، "
 

المدهون وسعدية، "ظ أن بعض الدراسات ركزت على الكليات التقنية والمهنية مثل من المالح
 ."1999العصار، "و دراسة " 2000حمد، "ودراسة " 2004حمدان والشويخ، "ودراسة " 2008

" 1998شخيبر، "بينما البعض اآلخر كان التركيز على المدارس الثانوية المهنية مثل دراسة 
وآخرون كان التركيز على مراكز التأهيل النفسي كما في دراسة ، "1983زيدان، "ودراسة 

"Kukla & Bond ،"2009ودراسة  Gates &" Others ،2005" .  

  
 الوصفي التحليلي   المنهجوباستعراض منهج الدراسة لجميع الدراسات السابقة، استخدمت        

كأداة لجمع البيانـات   االستبانة فقط أماأما من حيث أدوات الدراسة يالحظ أن معظمها استخدمت       
 "1999العـصار،   "تبانة مثل دراسـة      االس إلى باإلضافةالمقابلة   أو" 1998النيرب،  "مثل دراسة   

 االسـتبانة  إلـى  باإلضافةتم استخدام المشاهدة العينية " 1990المسودي والقيق، "بينما في دراسة   
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ئية معينـة مـن التـدريب    ومن الواضح أن نقطة انطالق كل باحث كانت اهتماماته بجز  
التقني والمهني كان التركيز عليها ومنها تبلورت دراسته حسب اختالف التجارب تبعا للمنطقـة،              
فبالرغم من قلة الدراسات في هذا المجال واختالف التجارب حسب المنطقة سواء كانت الـشرق               

هـذا المجـال تبعـا     في تطور اًاألوسط أو أوروبا أو حتى شرق آسيا من الواضح أن هناك تباين   
 أن هذه الدراسات زودت الباحثة بمعلومات وأفكار ساعدت في وضوح صورة            إاللعوامل كثيرة،   

  . مشكلة الدراسة الحالية وأسئلتها، وتحديد أدوات الدراسة المساعدة لجمع المعلومات
  

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن مجتمع الدراسة مركز فقط على كلية              و
 األونروا، ولم يتم دراسة الكلية من قبل من حيث ربط التدريب التقنـي والمهنـي               –دريب غزة   ت

 عمليـة  أليبفرص العمل من وجهة نظر المتدربين، ومن حيث التركيز على المحاور الرئيـسة        
 وهـو معرفـة     تالدراساتدريبية، ولكن الهدف العام من وراء هذه الدراسة هو تطويري كأغلب            

 المهني والتقني بكل حيثياته من تخصصات مطروحة، مناهج تدريبيـة، مـدربين،             واقع التدريب 
بعد التدريب وعالقته بخلق فرص عمـل للمتـدربين    تقنيات ومعدات، تدريب ميداني، خدمات ما  

  . توصيات من شأنها أن تساهم في تطوير التدريب التقني والمهنيإلىوالتوصل 
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  راءاتــة واإلجــالمنهجي
The Methodology & Procedures  

  :   المقدمة1.1
 -والمهني في خلق فرص عمل للمتدربينقياس دور التدريب التقني  هدفت الدراسة إلى

 وإجراءات  األونروا، ولتحقيق ذلك سيتم تناول طريقة– كلية تدريب غزةحالة دراسية على 
 واألسلوب اإلحصائي منهج الدراسة، وعينتها، وأدواتها، وتشمل  في هذا المبحث،الدراسة

  .المستخدم فيها
     

  :إجراءات الدراسة  1.2
 :منهج الدراسة  1.2.1

في الوصفي التحليلي العلمي في اعداد هذه الدراسة باستخدام المنهج  المنهج ةلباحثاعتمدت ا
عاد وجوانب الظاهرة موضع الدراسة بدقة، لكونه أنسب يفيد في فهم أبوالذي اجراءات الدراسة 

المناهج لمثل هذه الدراسة، وألنه يناسب موضوع الدراسة حيث يصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها 
كيفاً وكماً، ومن ثم استخالص النتائج وتقييمها واختبار فرضيات الدراسة بهدف التوصل الى 

 – كلية تدريب غزةفي والمهني التدريب التقني توصيات واضحة وعملية لخدمة مصالح متدربي 
  .لهمخلق فرص عمل األونروا من حيث اتاحة أو 

  
 :مجتمع الدراسة  1.2.2 

وقـد تـم   ، والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين دور التدريب التقني    تتناول الدراسة موضوع    
مجتمـع الدراسـة    وتـم تحديـد      بقطاع غزة   األونروا، – كلية تدريب غزة  اختيار حالة دراسية    

واقتصرت الدراسة على تلك الـسنوات لتفـادي أى   . 2006 حتى  2003لخريجي الكلية من عام     
تأثيرات لعوامل أخرى مثل الظروف االقتصادية والسياسية على خلق فرص عمـل للخـريجين،          

 سنوات متتالية ليكـون كـاف لالعتمـاد علـى نتائجهـا           وفي نفس الوقت تم أخذ خريجي أربع      
  .وتعميمها

 خريج في قطاع غزة، وهو إجمالي خريجي السنوات  األربع          1626 وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة    
   .)2008يوليو  شهر  األونروا،-كلية تدريب غزة(المذكورة 
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  ) 4.1.1(الجدول رقم 
  مجتمع الدراسة
   سنةإحصاء حسب ال

  المجموع  2006  2005  2004  2003 الخريجين

 1626 423 420 391 392  روا األن- كلية تدريب غزة

   .2008، شهر يوليو  األونروا-  كلية تدريب غزة: المصدر
 

  :عينة الدراسة وحجمها  1.2.3
  :الت التاليةتم حساب حجم العينة من المعاد

2

2
Zn
m

 =  
 

 الخطوة (1)                               

:حيث  
Z  :مثالً(توى داللة معلوم القيمة المعيارية المقابلة لمس :Z=1.96 0.05 لمستوى داللةα =.(  
m :ر عنه بالعالمة العشرية : الخطأ الهامشيعب0.05: مثالً(وي 5= ±(  

:يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة  

1corrected
nNn

N n
=

+ −   الخطوة (2)                                        
  تمثل حجم المجتمعNحيث 

  
  فإن حجم العينة المطلوب1626 وحجم المجتمع %5 وهامش خطأ %95عند درجة ثقة بالتالي 

311 )McCkworth ،2003(.  
)  مفـردة 311( مكونه من  باستخدام المعادالت أعاله،    باستخدام عينة عشوائية   ة الباحث تقامحيث  

ختبار االتساق الداخلي   ستبانة ال ا 31توزيع عينة استطالعية حجمها     وتم  خريجين،  من مجموع ال  
ستبانة على  ا 311 تم توزيع    ،  وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار      . ستبانةوثبات اال 

وبعد فحص االستبانات لم تستبعد أي منها نظـراً لتحقـق      300وتم الحصول على     عينة الدراسة 
 300وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسـة          على االستبانة،  الشروط المطلوبة لإلجابة  

  %.96  حوالي)300/311(استرداد إستبانة بنسبة 
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  :أنواع ومصادر البيانات  1.3
  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

  :  األولية  المصادر1.3.1
إلي جمع البيانات األولية مـن خـالل         ة الباحث تلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ     

 خـريج مـن   311ووزعت على اإلستبانة كأداة رئيسية للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض،        
  األونروا في قطاع غزة، وتم تحليلها باستخدام البرنامج اإلحـصائي          -كلية تدريب غزة  خريجي  

SPSS، وذلك للتحقق من صحة الفروض النظرية للدراسة. 

  
  :ت الثانوية  البيانا1.3.2

  في معالجة اإلطار النظري للبحث إلي مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل           ة الباحث حيث توجهت 
لمعالجة  ،تتضمن المقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص      سة ميدانية لجمع البيانات الثانوية    درا

ات العالقـة،   في الكتب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذ        و ،الجوانب التحليلية لموضوع البحث   
 المنشورة في المجالت العلمية المتخصصة والمحكمة،      والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث   

باإلضافة إلـى  ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اسةروالدراسات السابقة التي تناولت موضوع الد  
  .العة في مواقع اإلنترنت المختلفة والبحث والمطاإلطالع

 
  :أداة الدراسة  1.4

حالة دراسية والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين دور التدريب التقني "تم إعداد إستبانة حول 
ات الالزمة ستبانة خاصة لجمع المعلوم، وقد تم استخدام اال"  األونروا– كلية تدريب غزةعلى 

الل ت خ وجمع المعلومات والجهد نظراً  لكبر حجم العينة، لتوفير الوقمن خالل أفراد العينة،
 وذلك لسهولة اإلجابة عليها من يم األسئلة ذات النهايات المغلقة، وتم تصمفترة زمنية معقولة،

  .قبل المبحوثين و تحليلها
  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين هما

  وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب : القسم األول
خرج، المجال، مكان العمل، طبيعة العمل، سنوات الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، سنة الت(

 )الخبرة، التخصص
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 فقرة موزعة على ستة     70وهو عبارة عن مجاالت الدراسة وتتكون اإلستبانة من          :القسم الثاني 
  :مجاالت رئيسة هي

   .فقرات) 8(ويتكون من التخصصات المطروحة : المجال األول
  . فقرة)15( ويتكون من المنهاج: المجال الثاني
   .فقرة) 14( ويتكون من المدربون: المجال الثالث
   .فقرة) 13( ويتكون من التقنيات والمستلزمات: المجال الرابع
   .فقرات) 10( ويتكون من التدريب الميداني: المجال الخامس
   .فقرات) 10(ويتكون من خدمات ما بعد التدريب : المجال السادس

  
 حـسب جـدول     ةنبااس استجابات المبحوثين لفقـرات االسـت      وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقي     

)4.1.2(:  
  

  ) 4.1.2(الجدول رقم 
  درجات مقياس ليكرت

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  االستجابة

 5 4 3 2 1  الدرجة

 ن الوزن النسبي في هذهوبذلك يكو" غير موافق بشدة" لالستجابة )1( الدرجة ة الباحثتاختار
  . وهو يتناسب مع هذه االستجابة%20الحالة هو 

  
  :  المستخدمة في البحثاألساليب اإلحصائية  1.5

 Statistical بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنـامج التحليـل اإلحـصائي   ة الباحثتقام

Package for the Social Sciences  (SPSS) وسوف يتم استخدام االختبارات اإلحصائية ،
 هو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية         مقياس ليكرت مية، وذلك بسبب أن     الالمعل
  :التالية

يستخدم هـذا   : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي        -1
األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث فـي وصـف               

 .عينة الدراسة

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha( ألفا كرونباخ اختبار -2
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لقيـاس درجـة   ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سـبيرمان   -3
يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بـين المتغيـرات فـي حالـة البيانـات               . االرتباط
 .الالمعلمية

ا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت  لمعرفة ما إذ) Sign Test(اختبار اإلشارة  -4
 .أم ال 3إلي درجة الحياد وهي 

لمعرفة ما إذا كان هنـاك فـروق ذات   ) ( Mann-Whitney Test وتني–اختبار مان  -5
 .داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك    ) ( Kruskal – Wallis Test واالس–ل كااختبار كروس -6
  .روق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبيةف

 
  :  إجراءات تطبيق الدراسة1.6

 كأداة رئيسية في جمع البيانات الالزمة لموضوع الدراسة، وقد تم           ةإستخدمت الباحثة االستبان  
 :  إعداد االستبانة على النحو التالي

دور لقيـاس   ا في جمـع البيانـات والمعلومـات         أولية من أجل استخدامه   بانة   إست إعداد  - أ
كلية تـدريب   حالة دراسية على    والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين       التدريب التقني   

 . بقطاع غزة األونروا– غزة

 – كليـة تـدريب غـزة   تم الحصول علي موافقة إدارة األونروا لتطبيق الدراسـة فـي       -  ب
 .األونروا

 .تبار مدى مالءمتها لجمع المعلومات عرض االستبانة علي المشرف من أجل اخ  -  ت

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف  -  ث

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح                - ج
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .تم أخذ قوائم بأسماء الخريجين ووسيلة االتصال بهم من إدارة الكلية  - ح

كترونـي أو مباشـرة     ستبانة على العينة االستطالعية، عن طريق البريد االل        وزعت اال   - خ
 . خريج بهدف فحص صدق وثبات األداة31، وتكونت العينة من بواسطة الهاتف

 .تم أخذ قوائم اضافية بأسماء الخريجين ووسيلة االتصال بهم  - د

 مـارس   -2008تم توزيع االستبانات على أفراد مجتمع الدراسة خالل شهر أكتـوبر                - ذ
طالبات الكلية، مباشرة   ،  وكان ذلك بأكثر من وسيلة، البريد االلكتروني، طالب و          2009

 مـن أفـراد عينـة       خريج وخريجة  311، حيث وزعت االستبانة على      بواسطة الهاتف 
 .الدراسة، لإلجابة على فقرات االستبانة



- 66 - 

حيث تم اسـترداد    سام،   رؤساء األق  ةتم جمع االستبيانات من أفراد عينة الدراسة بمساعد         -  ر
 إستبانة  بنـسبة    300 وعليه بلغ عدد االستبانات الصالحة والتي تم تحليلها           إستبانة، 300

 %.96حوالي استرداد بلغت 
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  ات األداةـدق وثبــص صـفح
Screening Tool Ratified  

 Introduction: المقدمة 2.1

 والـذي يتبعـه   ةفحص صدق وثبات األداة من حيث صدق االسـتبان        يتناول هذا الفصل    
تساق الداخلي والـصدق البنـائي   صدق المحكمين، وصدق المقياس الذي يتضمن نتائج صدق اال     

 فـي   ةستبان اال ستبانة، ومن ثم ثبات اإلستبانة الذي يتضمن معامل ألفا كرونباخ بهدف خروج           لال
  . النهائيةاصورته

  
    Ratified questionnaire :ةصدق االستبان 2.2

 بالتأكـد مـن   ة الباحثتستبانة ما وضعت لقياسه، وقامستبانة أن تقيس أسئلة اال   يقصد بصدق اال  
  :ستبانة بطريقتينصدق اال

    Certified arbitrators :صدق المحكمين  2.2.1
 اً متخصص اً أكاديمي 11ن  موعة من المحكمين تألفت م     االستبانة على مج   ة الباحث تعرض

 التعليم والتدريب واإلدارة واإلحصاء واللغة العربية، من الهيئة التدريسية في كلية التجـارة،              في
 كلية تدريب غـزة    اإلسالمية، ورؤساء ومدراء في الهيئة االدارية في         ةوعمادة التخطيط بالجامع  

 ن المهنـي، ووزارة الـشؤو  ، ومدرسة جنين للتدريب   ليم العالي  األونروا، ووزارة التربية والتع    –
ـ    ة الباحث ت وقد استجاب  ،)1(وأسماء المحكمين بالملحق رقم     االجتماعية،    ت آلراء المحكمين وقام

المقترحات المقدمة بعـد مناقـشة التعـديالت مـع          بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء         
  ).2(الملحق رقم نظر  أ- النهائية  في صورتهةستبان االتالمشرف ، وبذلك خرج

  
  Standard ratified :صدق المقياس  2.2.2

 Internal Validity :تساق الداخلينتائج اال  - أ

ستبانة مع المجال الذي تنتمـي      تساق كل فقرة من فقرات اال     ي مدى ا  يقصد بصدق االتساق الداخل   
ستبانة وذلك مـن خـالل حـساب     بحساب االتساق الداخلي لال ة الباحث تإلية هذه الفقرة، وقد قام    

 وذلـك   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه            
  .:على النحو التالي
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  :قياس صدق االتساق بين كل فقرة من فقرات المجال األول التخصصات المطروحة . 1
  )4.2.1(جدول رقم 

  رات المجال األول والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فق
معامل   الفقرة  م

  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig(  

 *0.002 512.  .التحقت بالتخصص بناء على رغبتك .1

 *0.000 660. .التقني/لمهنيك اتخصص عن ضارأنت  .2

 *0.047 307.  .ناسب عملك مع تخصصكيت .3

4. 
لفنية التي تلقي          تساعد ا    ل   لمهارات ا لذي            كليةتها في ا م بالعمل ا لقيا على ا

 .تمارسه في مجال تخصصك
.574 0.000* 

5. 
ك في  ئ زمال  مهاراتك في أداء العمل والواجبات المطلوبة منك أعلى من                          

 .  من خريجي كليات أو مراكز أخرىالعمل
.554 0.001* 

6. 
هناك اقبال من أصحاب العمل على تشغيل خريجي تخصصك من كلية                   

 .زةتدريب غ/مجتمع
.848 0.000* 

7. 
سهولة في الحصول على فرص عمل          من نفس تخصصك   يجد الخريجون 

 .في مجال تخصصهم
.624 0.000* 

8. 
جميع                         في  ة  جيد لكلية  ا يجي  خر عن  لعمل  ا ب  أصحا ت  عا نطبا ا

 .التخصصات
.344 0.031* 

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

ن كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجـال،            معامل االرتباط بي   )2(جدول  يوضح  
 وبذلك يعتبر المجـال     α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية           

  )848. -344.(ه، حيث تبين أن معامالت االرتباط المبينة تتراوح بين صادق لما وضع لقياس
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  :ت المجال الثاني المنهاجل فقرة من فقراقياس صدق االتساق بين ك . 2
  )4.2.2(جدول رقم 

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال
معامل   الفقرة  م

  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig(  

 *0.000 732. . التدريبي واضحة ومحددةمنهاجأهداف ال .1

 *0.000 807. .  العامة للبرنامج التدريبيريبي متوافق مع األهداف التدمنهاجمحتوى ال .2

 *0.001 538. .فهم محتوياتهبشكل يساعد على عد المقرر التدريبي م/ المنهاج  .3

4. 
لتطبيقية                             ا و فية  لمعر ا ت  را لمها ا حيث  من  مل  متكا يبي  ر لتد ا ج  لمنها ا

 .واتجاهات العمل الصحيحة
.703 0.000* 

 *0.000 582.  .المنهاج مناسبة للمهاراتاألنشطة التي يتضمنها  .5

 *0.000 565.  .السنوية/ المنهاج يتناسب مع زمن وتفاصيل الخطة الفصلية .6

 *0.002 500.  .تناسب المواد النظرية التي درستها في المركز مع العمل الذي تمارسهت .7

 *0.001 552.  .للمتدربين والمستوى العمري والمعرفي  التدريبيمنهاجيتناسب ال .8

 *0.000 614.  .يحقق المنهاج التكامل بين النظرية والتطبيق .9

10. 
ساهم المنهاج في كفاءة أدائك للتطبيق العملي من حيـث سـرعة ودقـة              

 *0.001 547.  .انجازك للعمل

11. 
 المهني لتخطيط    التدريبي جوانب تتعلق بالتوجيه واإلرشاد     منهاجيتضمن ال 

 *0.002 511.  .مستقبلك بنجاح

 *0.001 518.  .لألهداف المطلوبةمناسبة في المنهاج ويم وسيلة التق .12

13. 
 التدريبي لمراجعة وتطوير منهاجتخضع المواد التعليمية الخاصة بال

 *0.000 672.  . مستمرين

 *0.000 680.  .يلبي المنهاج حاجات المجتمع والسوق المحلي .14

 *0.001 519.  .يتيح المنهاج فرص االلتحاق بمراحل تعليمية أعلى .15

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجـة الكليـة              )4.2.2(جدول  يوضح  
 وبـذلك   α =0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة             
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ين أن معامالت االرتباط المبينـة تتـراوح بـين          ، حيث تب  يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه     
).500- .807(  
 

  :المدربونقياس صدق االتساق بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث  . 3
  )4.2.3(جدول رقم 

  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال
معامل   الفقرة  م

  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

.)Sig(  

 *0.000 806..                            اعتمد المدرب وسائل تعليمية متنوعة لتسهيل التطبيق العملي .1

2. 
 التعليم  /   االستراتيجيات والطرائق الحديثة في التدريب                   المدرب     استخدم   

 .تساعد على الفهم واالستيعاب
.756 0.000* 

 *0.000 823..                                  اركة الفعليةاعتمد المدرب طريقة التطبيق العملي و المش .3

 *0.000 832.  .طريقة عرض المدرب للمادة سهلة الفهم وواضحة .4

5. 
جهوا                            ا و حينما  بين  ر لمتد ا ة  عد مسا و  كة  ر مشا على  لمدرب  ا حرص 

 *0.000 666.  .             صعوبات

 *0.000 660.              .     اعتمد المدرب األساليب التفاعلية في التدريب .6

 *0.000 749.  .عالقة المدرب بالمتدربين كانت جيدة .7

 *0.000 732.  .توظيف أساليب التعزيز المناسبة قام المدرب ب .8

 *0.000 645.  .في الورش) نظام المجموعات(اعتمد المدرب التدريب التعاوني  .9

10. 
ـ    ى تحـسين  مالحظات المدرب خالل التدريبات العملية كانت تـساعد عل

 *0.000 765.  .األداء

 *0.003 488.  .مراعاة المتدربين من ذوي الحاجات الخاصةتم  .11

12. 
تنسيق بين المدرب النظري والمدرب العملي في تنفيذ موضـوعات        هناك  
 *0.000 573.  . المنهاج

13. 
تنمية اتجاهات إيجابية في االنضباط الذاتي لدى عمل المدرب على 

 *0.000 703.  .يبورش التدرالمتدربين داخل 

14. 
 تواجدالعامة أثناء المهنية السالمة الصحة وتطبيق قواعد تبع المدرب 

 *0.003 477.  .ورش التدريب  فيالطلبة

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث والدرجـة      )4.2.3(جدول رقم   يوضح  
 α =0.05لمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوي معنويـة              الكلية ل 

، حيث تبين أن معامالت االرتباط المبينـة تتـراوح         وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه      
 .)832. -477.(بين 

  
  :رابع التقنيات والمستلزماتقياس صدق االتساق بين كل فقرة من فقرات المجال ال . 4

  )4.2.4(ل رقم جدو
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال

معامل   الفقرة  م
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig(  

 *0.003 484. .تخدم التقنيات المستخدمة  األهداف التدريبية .1

 *0.001 542. .تجذب التقنيات المستخدمة انتباه المتدربين .2

 *0.001 541. .ةريتمكن التقنيات المستخدمة من ايضاح الموضوع بفعالية كب .3

 *0.005 457. .تختصر التقنيات المستخدمة زمن التعلم والتدريب .4

 *0.000 698.  . بشكل مستمرالمستخدمةتقنيات تقويم فعالية اليتم  .5

 *0.001 548. .ين حسب مساحة المكان وعدد المتدرب كافيةتدريبالمعدات المتوافرة لل .6

 *0.000 570. .توفر أدوات ووسائل الوقاية والسالمة المهنية .7

 0.054 0.295  .هناك ارشادات حول كيفية استخدام األجهزة بصورة آمنة .8

9. 
األجهزة والمعدات التي تستخدمها في عملك مع التي بين  تشابه يوجد

 .الكليةتدربت عليها في 
.387 0.016* 

10. 
 وفقة المتوافرة تتوافق ومتطلبات التطوير المهني  التدريبيمعداتال

 .حاجات سوق العمل
.631 0.000* 

11. 
استخدام األجهزة التقنية بما في ذلك الحاسوب ألغراض تسهيل يتم 

 .وتيسير عملية التدرب والتدريب
.504 0.002* 

 *0.000 693. .ورش الكلية لألجهزة والمعدات في مستمرصيانة هناك برنامج  .12

 *0.000 666.  . تدريباد االستهالكية المخصصة للدورة كافية لتلبية احتياجات الالمو .13

14. 
 تقييم مدى مواءمة الموارد المساندة المتوافرة للطلبة والمدربين حسب يتم

 *0.000 605.  .المنهاج

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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ن كل فقرة من فقرات المجـال الرابـع والدرجـة    معامل االرتباط بي )4.2.4(جدول رقم  يوضح  

 0.295 يـساوي  والدرجة الكلية للمجال  الثامنة  الفقرة  تبين أن معامل االرتباط بين      الكلية للمجال،   
ـ لذا غير دال إحصائياً،    تعتبر  لذلك   0.054 تساوي   (.Sig)والقيمة االحتمالية     م حـذف الفقـرة  ت

، حيث تبين أن معـامالت االرتبـاط        " بصورة آمنة  هناك ارشادات حول كيفية استخدام األجهزة     "
 .)698. -387.(بين المبينة تتراوح 

 
  : المجال الخامس التدريب الميدانيقياس صدق االتساق بين كل فقرة من فقرات . 5

  )4.2.5(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية للمجال

معامل   الفقرة  م
  انسبيرم

 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig(  
 *0.000 723. .لتخصص أثناء دراستكيتالءم واالتدريب الميداني  .1

 *0.026 353.  .متاح لك الفرصة في اختيار مكان التدريب المناسب .2

 *0.000 657.  .يتم اختيار مكان التدريب الميداني حسب معايير موضوعية .3

 *0.000 660. .أثناء دراستككاف  الوقت المخصص للتدريب الميداني .4

 *0.000 690. .طريقة تقييم التدريب الميداني طريقة فعالة .5

 *0.000 695. .ساهم التدريب الميداني في تزويدك المهارات االزمة التقان العمل .6

 *0.000 692. .ممارستك للمهارات خالل التدريب الميداني زاد من ثقتك بنفسك .7

 *0.000 856.  .المتابعة من قبل الجهة المدربة خالل فترة التدريب الميداني جيدة .8

 *0.000 776.  .المتابعة من قبل مشرف الكلية خالل فترة التدريب الميداني جيدة .9

10. 
ساهم التدريب الميداني في اتاحة فرصة عمل لك في نفس مكان التدريب                          

 .أو خارجه
.511 0.002* 

  . α=0.05ائياً عند مستوي داللة  االرتباط دال إحص*
  

س والدرجة الكليـة  ماخمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ال )4.2.5(جدول يوضح 
 وبـذلك   α =0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة             
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تباط المبينـة تتـراوح بـين       ، حيث تبين أن معامالت االر     يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه     
).353- .856(.  

 
  :السادس خدمات ما بعد التدريبقياس صدق االتساق بين كل فقرة من فقرات المجال  . 6

  )4.2.6(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكلية للمجال

معامل   الفقرة  م
  سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig(  

 *0.000 793.  .تحديد مشكالت الطلبة التدريبية والنفسية واالجتماعيةيتم  .1

2. 
علـى التكيـف مـع      للمـساعدة   تقدم خدمات توجيهية وإرشادية للطلبـة       

 *0.000 827.  .تم اختيارهالتخصص الذي 

3. 
 فـي الكليـة   إرشادية للمتدربين خالل التدريب  / تنظيم برامج توجيهية    يتم  

 *0.000 843.  .العمل الفعليلتحضيرهم لخوض سوق 

 *0.000 824.  .يتم توجيهى مهنيا قبل البدء بالتدريب الميداني .4

 *0.000 633.  .لزم األمر اذامتابعة الخريجين وتقديم برامج إرشادية لهم يتم  .5

 *0.000 744. .يتم تعريفي بالمؤسسات الموجودة في سوق العمل في مجال تخصصي .6

 *0.000 825.  .االتصال والتواصل الالزمة مع أصحاب العمليتم توجيهي حول مهارات  .7

 *0.000 734.  .يتم تعليمي األسس الالزمة لممارسة عملي باالعتماد على نفسي .8

 *0.000 802.  .يتم توجيهي كيف أسوق نفسي بعد التخرج .9

 *0.000 857.  .ساهمت خدمات ما بعد التدريب في توفير فرصة عمل لك .10

 . α=0.05حصائياً عند مستوي داللة  االرتباط دال إ*

  
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجة الكليـة  )4.2.6(جدول يوضح 

 وبـذلك   α =0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة             
رتباط المبينـة تتـراوح بـين       ، حيث تبين أن معامالت اال     يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه     

).633- .857(.  
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 Structure Validity :البنائيالصدق   -  ب

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريـد األداة                
الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة لفقـرات                 

  .اإلستبانة
  )4.2.7(ل رقم جدو

  .كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانةلمعامل االرتباط بين كل درجة 

  المجال  الرقم
معامل 
  سبيرمان
  لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 *0.001 521.  التخصصات المطروحة   .1

 *0.000 902.  المنهاج   .2

 *0.000 771.  المدربون   .3

 *0.000 645.  التقنيات والمستلزمات   .4

 *0.000 916.  التدريب الميداني   .5

 *0.000 749.  خدمات ما بعد التدريب   .6

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
  

أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحـصائياً          ) 4.2.7(رقم  يبين جدول   
 صادقه لما وضـع لقياسـه،    مجاالت اإلستبانة وبذلك يعتبر جميعα =0.05عند مستوي معنوية   

  )916. -521.(حيث تبين أن معامالت االرتباط المبينة تتراوح بين 
  

   Reliability :ثبات اإلستبانة  2.3
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر مـن          

و بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج          مرة تحت نفس الظروف والشروط، أ     
اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خـالل              

  .فترات زمنية معينة
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 من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلـك كمـا               ة الباحث توقد تحقق 
  :يلي

    Cranach's Alpha Coefficient :  معامل ألفا كرونباخ  2.3.1
 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينـة فـي               ة الباحث تاستخدم
 ).4.2.8(رقم جدول 

 
  )4.2.8(جدول رقم 

  يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة

  المجال  م 
  

عدد 
  تالفقرا

معامل 
ألفا 

  كرونباخ

 0.727 8 التخصصات المطروحة .1

 0.889 15  المنهاج .2

 0.926 14  المدربون .3

 0.865 13  التقنيات والمستلزمات .4

 0.851 10 التدريب الميداني .5

 0.939 10 خدمات ما بعد التدريب .6

 0.952 70  ةع مجاالت اإلستبانـجمي

  
أن قيمة معامل ألفـا كرونبـاخ كانـت        ) 4.2.8(ول  واضح من النتائج الموضحة في جد     

كذلك كانت  .  لكل مجال من مجاالت اإلستبانة     0.939 و   0.727مرتفعة لكل مجال وتتراوح بين      
 وهذا يعنى أن معامل الثبـات مرتفـع،       ) 0.952(قيمة معامل ألفا لجميع فقرات اإلستبانة كانت        

وبذلك يكون الباحث   .  قابلة للتوزيع  )2(ملحق  الوتكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في         
إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصـالحيتها           قد تأكد من صدق وثبات      

  .لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
  

لنهائيـة،   صـورتها ا ي فإستبانة الدراسة من صدق وثبات ت قد تأكد ةكون الباحث وبذلك ت 
 على ثقة تامة بـصحة اإلسـتبانة   ا مما يجعلهتطبيق على عينة الدراسة األساسية،   وأنها صالحة لل  

  .ختبار فرضياتهائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واوصالحيتها لتحليل النتا
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  اتـانـل البيـتحلي
 Data Analysis  

  :المقدمة  3.1
 للنتـائج مـن خـالل المعالجـات         وعرضاً يتضمن هذا المبحث تحليالً تفصيلياً للبيانات     

 التي أجريت على عينة الدراسة، ومن ثم تحليل ومناقشة النتائج وتحديد مدى الداللـة               اإلحصائية
  .اإلحصائية
  

  : ائص العينة  تحليل خص3.2
 بغـرض التعـرف     الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخـصائص والـسمات الشخـصية          

واالستفادة منها، قامت الباحثة بتحليل البيانات الشخصية للمبحوثين، والتي تتعلق فـي الجـنس،              
والعمر، والحالة االجتماعية، وسنة التخرج، والمجال، ومكان العمل، وطبيعة العمـل، وسـنوات           

عينـة الدراسـة وفـق الخـصائص والـسمات          نتائج  وفيما يلي عرض ل    برة، والتخصص، الخ
  .الشخصية

  
  :توزيع أفراد العينة حسب الجنس  3.2.1

  ) 4.3.1(رقم جدول 
  .سـالجنتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية  العدد الجنس
 76.0 228 ذكر

 24.0 72 أنثى

 100.0 300  المجموع

  
من % 24.0من عينة الدراسية من الذكور و% 76.0أن ما نسبته ) 4.3.1(ل رقم یبین جدو
ويالحظ من الجدول أعاله أن هذه النسب تعكس عدد الملتحقين بالكلية وبالتالي الخريجين . اإلناث

الذكور أكبر من عدد االناث وتعزو الباحثة نسبة ارتفاع عدد الذكور عن عدد اإلناث إلى أن 
ية هى حكر على الذكور ألن طبيعتها ال تناسب االناث، كالحدادة والنجارة التخصصات المهن

 وميكانيكا السيارات وغيرها، بينما التخصصات التقنية االقبال عليها من الطرفين، ومنها التجارة
  .، االدارة المالية، الحاسوب، البرمجة وغيرهاوادارة المكاتب

 
 



- 79 - 

  :توزيع أفراد العينة حسب العمر  3.2.2
  ) 4.3.2(رقم دول ج

  رـالعمتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية   العدد العمر
 25.8 77  سنة22 أقل من – 20

 61.1 182  سنة25 أقل من – 22

 13.1 39  سنة فأكثر25 

 100.0 298 المجموع

 
 20 مـن     من عينة الدارسة أعمارهم تتراوح     %25.8أن ما نسبته    ) 4.3.2(يتبين من جدول رقم     

م أعمـاره  %13.1 سنة،   25 أقل من    – 22 تتراوح بين    أعمارهم %61.1 ، سنة 22 أقل من    –
 يالحظ من الجدول أعـاله      .ن من أفراد العينة لم يجيبا على هذا السؤال        اهناك اثن .  فأكثر سنة 25

 ، والذي يشكل ما   ) سنة 25 أقل من    – 22(أن أغلبية المبحوثين هم من الفئات العمرية المتوسطة         
من عينة الدراسة، وهى نتيجة طبيعية حيث أن الملتحقـين بالكليـات التقنيـة               61.1%مجموعة  

 عاما بينمـا الملتحقـين      18 و   17يكونون قد أنهوا المرحلة الثانوية أى أعمارهم تتراوح ما بين           
  عامـا،  15و14بالكليات المهنية يكونون قد أنهوا المرحلة االعدادية أى أعمارهم تتراوح ما بين             

ن خريجي األربعة أعوام المتتالية مـن عـام         واذا أخذنا بعين االعتبار أن مجتمع الدراسة هو م        
  . سنة25أقل من -22 فان أغلب الخريجين سوف يكونون من الفئة ما بين ،2006 حتى 2003

 
  :الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العينة حسب   3.2.3

  ) 4.3.3(جدول رقم 
  .الحالة االجتماعيةتغير توزيع عينة الدراسة حسب م

  %النسبة المئوية   العدد  الحالة االجتماعية
 28.4 83 متزوج

 69.2 202 أعزب

 1.0 3 أرمل

 1.4 4 مطلق

 100.0 292  المجموع
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وهذا يمثـل  ) أعزب(أن معظم عينة الدراسة لم يسبق لهم الزواج      )4.3.3(  رقم يتضح من جدول  
يالحظ من الجدول    . أرمل أو مطلق   %2.4  وأن ن، هم متزوجو  %28.4، وأن   %69.2ما نسبته   

أعاله أن هذه النسب تعكس أن غالبية أفراد العينة هم من غير المتزوجين وذلك يعود الى أنهـم                  
في بداية مراحل حياتهم ويحاولون تأسيس حياتهم االقتصادية في ظل ظروف اقتصادية صـعبة              

الى انشغال نسبة كبيرة منهم في اكمال دراسته        ليكون لديهم المقدرة المالية على الزواج باالضافة        
  .للحصول على البكالوريوس بعد تخرجه من الكلية

  
  :سنة التخرجتوزيع أفراد العينة حسب   3.2.4

  ) 4.3.4(جدول رقم 
  .سنة التخرجتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

%النسبة المئوية  العدد  سنة التخرج  
2006 97 35.0 

2005 85 30.7 

2004 48 17.3 

2003 47 17.0 

 100.0 277  المجموع

  

، وأن 2006من عينة الدراسة قد تخرجوا فـي سـنة    % 35.0أن  ) 4.3.4(رقم  يتبين من جدول    
النتـائج   ، وتوض ح 2004ق د تخرج وا ف ي س نة      % 17.3، وأن   2005قد تخرجوا في سنة     % 30.7

جدول أعاله النسبة األكبـر     يالحظ من ال  . 2003قد تخرجوا في سنة     % 17.0أيضاً أن ما نسبته     
 ويرجع ذلك أن االستراتيجية التي اتبعـت للوصـول        2006، و 2005كانت من خريجي العامين     

الى أكبر عدد من العينة كان عن طريق طالب الكلية الحاليين، حيث أن األقرب الـى ذاكـرتهم                 
ل الـى   تـم الوصـو  2004و ،2003وسهولة الوصول اليهم كان األحدث تخرجا، بينما خريجي  

أغلبهم عن طريق االتصال هاتفيا، أو بالتنسيق مع المؤسسات متوسطة الحجم، باالضافة الـى أن    
 قد حصل على وظائف خارج البالد، أو يكمل دراسته          2004،  2003عدد البأس به من خريجي      

  .في الخارج
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  :المجالتوزيع أفراد العينة حسب   3.2.5
  ) 4.3.5(جدول رقم 

  .المجالة حسب متغير توزيع عينة الدراس

%النسبة المئوية  العدد المجال  
 45.2 131 تقني

 54.8 159 مھني

 100.0 290 المجموع

  
من عينة الدراسة يعملون في المجال      % 45.2أن   )4.3.5(رقم   تبين النتائج الموضحة في جدول    

 الى حد  متقارب ة یالحظ من الجدول أعاله أن النسب. یعملون في المجال المھني% 54.8التقني وأن   
 484 هـو    2006 حتى   2003حيث أن متوسط تعداد الملتحقين بالكليات التقنية للسنوات من          ،  ما

 وهى نسب من نتائج الجدول أعاله باالضافة الى أنـه           658طالب وطالبة بينما بالكليات المهنية      
وفـي اعتقـادي    لوحظ خالل توزيع االستبانة واستردادها أن التعاون أعلى في األقسام المهنيـة             

يرجع ذلك الى بساطة طالب هذه األقسام حيث أنهم من خريجي االعداديـة باالضـافة الـى أن         
توزيع االستبانة عليهم أشعرهم بأهميتهم بينما المجتمع يعتبرهم من المتخلفين في الدراسـة ممـا               

 .  دفعهم للتعاون أكثر من األقسام التقنية
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  : العملمكانتوزيع أفراد العينة حسب   3.2.6
  ) 4.3.6(جدول رقم 

  .مكان العملتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية   العدد مكان العمل
 9.5 28 قطاع حكومي

 18.6 55 قطاع خاص

 28.0 83 وكالة الغوث

 5.4 16 مؤسسة غیر ربحیة

 5.1 15 أخرى

 33.4 99  لم أعمل من حین التخرج

 100.0 296 المجموع

  
عمل خـارجي،  ، شرطي، تاجر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، إداري: ل أخـرى أماكن عم 
  ورشة عمل، منجرة، متقطع

قطـاع الحكـومي،    من عينة الدراسة يعملـون فـي ال       % 9.5أن  ) 4.3.6(رقم  يتبين من جدول    
يعملـون فـي   % 5.4، وكالة الغـوث يعملون في % 28.0 الخاص، قطاعيعملون في ال  % 18.6

الدراسـة  من عينة % 33.4يعملون في أماكن أخرى، وأن ما نسبته     % 5.1،  حيةمؤسسة غير رب  
تعمل أو سـبق    % 66.6ويالحظ من الجدول أعاله أن النسبة األكبر        . لم أعمل من حين التخرج    

لها أن عملت سواء في وكالة الغوث أو قطاع خاص أو قطاع حكومي أو مؤسسة غير ربحية أو                  
 حيـث أن مـن سياسـتها تـشغيل خريجيهـا      %28الة الغوث غيرها وكان النصيب األكبر لوك   

 في حال كـانوا األقـدر       واعطاءهم الفرصة في الوظائف األولية كالسكرتارية واألعمال المكتبية       
، ويليها القطاع الخاص كما     على اجتياز امتحانات القبول، وأقوى في المنافسة من حيث المهارات         

نسبة الخريجين  % 33مل في ورش خاصة، أما نسبة       في خريجي الكليات المهنية حيث أغلبهم يع      
 مما يزيـد مـن نـسبة        الذين لم يعملوا منذ تخرجهم، فيرجع ذلك الى الحالة االقتصادية الصعبة          

أن نـسبة    2007 ابريل   30البطالة، حيث ورد في تقارير مركز االحصاء الفلسطيني  في تاريخ            
   .نسبة أعاله، وهى مقاربة جدا لل%34.8في قطاع غزة البطالة في 
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  :طبيعة العمل  توزيع أفراد العينة حسب 3.2.7
  ) 4.3.7(جدول رقم 

  .طبيعة العملتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية   العدد طبيعةالعمل
 26.7 77 منتظم

 23.3 67 متقطع

 50.0 144 ابحث عن عمل

 100.0 288  المجموع

  
و ،  عينة الدراسة منتظمون في أعمـالهم     من  % 26.7 نسبته   أن ما  )4.3.7(رقم  يتبين من جدول    

يالحظ من الجـدول أعـاله أن       . يبحثون عن فرصة عمل   % 50.0أعمالهم متقطعة، و  % 23.3
النسبة متساوية بين من يعمل سواء كان بشكل منتظم أو متقطع وبين من يبحث عن عمـل فـي                   

 من المبحوثين نسبة من لم يعمل مـن       نالحظ أن ) 4.3.6(، واذا رجعنا الى الجدول      يالوقت الحال 
  من يبحثون عن عمـل    م% 50هى  ) 4.3.7( بينما هنا في الجدول      33.4وقت التخرج في كانت     

 أن منهم من يعمل ولكـن يبحـث عـن    ، أى أن النسبة زادت و يرجع ذلك الىحاليفي الوقت ال 
 الوضع االقتـصادي     تدهور عمل أفضل ومنهم من كان يعمل سابقا ولكنه اليعمل حاليا نظرا الى           

، حيث سـجلت نـسبة      المحلي والعالمي والتغيرات السياسية مما زاد من نسبة البطالة بشكل عام          
حـسب تقريـر    % 58.5،  2008 أعلى في قطاع غزة للعـام        25-20البطالة للفئة العمرية من     

  .2008 نوفمبر 6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتاريخ 
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  :سنوات الخبرة أفراد العينة حسب توزيع  3.2.8
  ) 4.3.8(جدول رقم 

  .سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة
 14.1 41  ال یوجد

 33.8 98 أقل من سنتین

 40.7 118  سنوات4 أقل من -2

 11.4 33 أربع سنوات فأكثر 

 100.0 290  المجموع

  
من عينة الدارسة ال يوجـد   % 14.1أن ما نسبته     )4.3.8(رقم   الموضحة في جدول     تبين النتائج 
،  سنوات4 إلى أقل من 2تتراوح ما بين % 40.7 ،خبرتهم أقل من سنتين% 33.8 لديهم خبرة،

يالحظ من الجدول أعاله أن     . أربع سنوات فأكثر  من عينة الدراسة خبرتهم تتراوح      % 11.4وأن  
ومن لديهم أقل من سنتين خبرة      % 44.7 سنوات   4أقل من   – 2يهم خبرة   النسب األعلى للذين لد   

وهذه النسب متوافقة مع الفترة المتاحة للخريجين من سنة تخرجهم حتـى اآلن حيـث               % 33.8
توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنة التخرج يتضح أن نسبة خريجـي         ) 4.3.4(حسب الجدول   

 وهم الفئة التي يمكن أن يكون منها من لـديهم  %65 هى 2005 حتى 2003األعوام الثالث من  
 سنوات، أى النتائج منطقية جدا، أما بالنسبة للذين ال يوجد لديهم خبـرة             4 أقل من    -2خبرة من   

 و  %33.3تـساوي   ) 4.3.4(في حين كانت نسبة الذين لم يعملـوافي الجـدول           % 14.1كانت  
ات أخرى في العمل ولكن لـيس فـي         التفسير هنا يظهر أن بعض الذين لم يعملوا كان لهم خبر          

  .مجال تخصصهم
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  :التخصصتوزيع أفراد العينة حسب   3.2.9
  ) 4.3.9(جدول رقم 

 .التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  %النسبة المئوية   العدد التخصص

 24.9 71 ادارة

 2.5 7 تكنولوجيا معلومات

 8.4 24 هندسة

 10.9 31 الكترونيات

 16.8 48 كا أعمالميكاني

 4.6 13 مهن طبية

 11.9 34 مباني

 10.9 31 كهربائيات

 7.0 20 مكانيكا سيارات

 2.1 6 تصميم جرافيك

 100.0  285  المجموع

 
 من أفراد العينة هم من المتخصصين     % 24.9 أن) 4.3.9(تبين النتائج الموضحة في جدول رقم       

شديد حتى أن متوسط معدالت طالبها المقبـولين   االدارة وهو أحد التخصصات ذات االقبال ال      في  
 من تخصص ميكانيكـا الـسيارات،  % 16، وأن ما نسبته فما فوق% 95لخريجي الثانوية العامة  

يالحظ من الجدول أعـاله أن  . من أفراد العينة من تخصصات أخرى% 59وأن هناك ما يقارب     
 .التوزيع متناسب مع متوسط تعداد الخريجين من كل قسم 
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  :   تحليل فقرات الدراسة3.3
مجاالت الدراسة  تم اختبار   في تحليل فقرات الدراسة تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة، و          

لتحليل فقرات اإلستبانة وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها             ،  الستة
، وتكـون الفقـرة سـلبية       60%لمحايد أكبر من     والوزن النسبي ا   0.05بمستوى معنوية أقل من     

 والـوزن النـسبي   0.05بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها بمستوى معنوية أقل من      
، وتكون أراء العينة محايدة إذا كان مستوى المعنوية لهـا أكبـر مـن               60%المحايد أصغر من    

0.05 .  
 على المعيار تكون هـذه      ت لألوزان النسبية بناء   ة مستويا وتبعاً لذلك فقد ميزت الباحثة بين خمس      

  :النسب كما يلي
 . من التأثير على خلق فرص عملعاٍل فما فوق مستوى 90%من   - أ

 . مستوى مرتفع من التأثير على خلق فرص عمل80-89%من   -  ب

 .من التأثير على خلق فرص عمل  مستوى جيد70-79%من   -  ت

 . عملمن التأثير على خلق فرص  مستوى متوسط60-69%من   -  ث

  .  من التأثير على خلق فرص عمل فأقل مستوي متدٍن59%من   - ج
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  :التخصصات المطروحةتحليل فقرات المجال األول   3.3.1
التخصـصات   لكل فقـرة مـن فقـرات مجـال           (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال       - أ

 :المطروحة

  
  )4.3.10(جدول رقم 

  .التخصصات المطروحة لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي  
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
  

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(. 

يب
ترت

ال
  

 2 0.000* 16.56 92.75 4.64  .التحقت بالتخصص بناء على رغبتك . 1

 1 0.000* 16.80 93.07 4.65 .التقني/لمھنيك اتخصص عن ضارأنت  . 2

 6 0.000* 15.77 87.78 4.39  .ناسب عملك مع تخصصكیت . 3

على القیام  كلیةلمھارات الفنیة التي تلقیتھا في التساعد ا . 4
 3 0.000* 16.62 92.00 4.60 .بالعمل الذي تمارسھ في مجال تخصصك

5 . 
مھاراتك في أداء العمل والواجبات المطلوبة منك أعلى 

لیات أو مراكز  من خریجي كك في العملئزمالمن 
 . أخرى

4.60 91.97 16.97 *0.000 4 

ھناك اقبال من أصحاب العمل على تشغیل خریجي  . 6
 7 0.000* 15.70 84.16 4.21 .تدریب غزة/تخصصك من كلیة مجتمع

سھولة في من نفس تخصصك یجد الخریجون  . 7
 8 0.000* 14.86 77.19 3.86 .الحصول على فرص عمل في مجال تخصصھم

 أصحاب العمل عن خریجي الكلیة جیدة في انطباعات . 8
 5 0.000* 16.64 88.16 4.41 جمیع التخصصات

   0.000* 17.12 88.34 4.42  جمیع فقرات المجال معًا

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =  
  

والذي يظهـر  ) 4.3.10(بينة في جدول رقم تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة والنتائج الم      
مرتبة بشكل تنـازلي  " التخصصات المطروحة"آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال األول         

 قبل أفراد العينة على كل فقرة مـن  وهذا يعني أن هناك موافقة منحسب الوزن النسبي اإليجابي  
  :هذه الفقرات كما يلي

 
أنت راض عـن تخصـصك      "ي آلراء أفراد العينة في الفقرة       المرتبة األولى الوزن النسب      . 1

   . 93.07%" التقني/المهني
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التحقت بالتخصص بناء علـى     "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 2
  .92.75%" رغبتك

 التـي   تساعد المهارات الفنيـة   "المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 3
  .92.00% "تلقيتها في الكلية على القيام بالعمل الذي تمارسه في مجال تخصصك

مهاراتـك فـي أداء العمـل       "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4
والواجبات المطلوبة منك أعلى من زمالئك في العمل من خريجـي كليـات أو مراكـز                

  .91.97%" أخرى
انطباعات أصـحاب العمـل   "لخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة      المرتبة ا    . 5

  %88.16" عن خريجي الكلية جيدة في جميع التخصصات
" يتناسب عملك مع تخصصك   "المرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 6

%87.78.  
هناك اقبـال مـن أصـحاب       "ة في الفقرة    المرتبة السابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العين         . 7

  .84.16%" غزة/العمل على تشغيل خريجي تخصصك من كلية مجتمع تدريب
يجد الخريجـون مـن نفـس       "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 8

  .77.19%" تخصصك سهولة في الحصول على فرص عمل في مجال تخصصهم
  

أي أن   4.42بأن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال يـساوي            وبشكل عام يمكن القول     
، قيمـة   60% وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد         88.34%المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

   .0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 17.12 المحسوبة تساوياختبار اإلشارة 
0.05αلة إحصائياً عند مستوى داللـة      دا" التخصصات المطروحة   " لذلك يعتبر مجال     ممـا  ، =

 وهذا  3يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي               
  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال

ة فـي الكليـة ومعظـم هـذه         وتعزو الباحثة ذلك الى توفر عدد جيد من التخصصات المطروح         
التخصصات يوجد لها سوق عمل أى السوق بحاجة لخريجي مثل تلك التخصصات باالضافة الى              
جودة مستوى خريجيها مما يدعو أصحاب العمل لتشغيلهم حيث أن المهارات الفنية التي تلقوهـا               

نت تقنية أو   في الكلية تؤهلهم للعمل بشكل جيد، وعلى سبيل الذكر من هذه التخصصات سواء كا             
  .الخ.....، االدارة المالية، ادارة البنوك، الميكانيكا، الكهرباء تجارة وادارة مكاتب: مهنية
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 :التخصصاتالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال   - ب
  ) (4.3.11جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال التخصصات المطروحة
  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %1.3 غير موافق بشدة

 %5.5 غير موافق

 %10.0 محايد

 %16.4 موافق

 %66.8 موافق بشدة

ن علـى أن التخصـصات      من أفراد العينة موافقو    % 83.4أن ما نسبته     )(4.3.11يبين جدول   
% 6.8في حين ما نـسبته    عينة الدراسة،    4/5وهم يمثلون أكثر من     ،  تؤثر على خلق فرص عمل    

  .، وهى تمثل نسبة ضئيلة غير موافقينمن أفراد العينة
شـخيبر،  "دراسـة   ن تأثير التخصصات، نرى أنها تتفق مع نتائج         عوفيما يتعلق بنتيجة الدراسة     

حيث أظهرت أهمية التخصصات وحددت ستة عشر تخصصا مهما حصلت على أعلـى             " 1998
حيـث  " 1980 عبيـدات، "االستجابات ومنها ميكانيكا السيارات والكهرباء وغيرهـا، ودراسـة          
في حـين اختلفـت مـع    . توصلت الى أن التحاق الطالب بالتعليم الصناعي كان بناء على رغبته    

حيث توصلت الى أن التأهيل المهني فـي غـزة ومـا يقـدم مـن       " 1993عبد الشافي،   "دراسة  
حيـث  " 1991المعيـاري،  "تخصصات لم يكن يهدف الى خدمة التنمية االقتـصادية، ودراسـة        

 التعليم المهني في مراكز التدريب يقتصر علـى الطـالب الـذكور، ودراسـة               توصلت الى أن  
اء حاجة المجتمع الى تخصـصات  صحيث توصلت الى ضرورة استق   " 1990المسودي، والقيق،   "

حيث توصلت الى عدم اتساق التعليم الفني مع سوق العمل          " 2000عبد الصمد،   "جديدة، ودراسة   
ي التجد من يشغلها وعدم وجودخطط لما هو مطلوب مـن  حيث توجد بعض المهن المستحدثة الت   
التي توصلت الى أن الطـالب يلتحقـون        " 1990الجندي،  "تخصصات في سوق العمل، ودراسة      

حيث توصلت الى عدم قدرة المدارس     " 1983زيدان،  "بهذا النوع من التعليم دون رغبة، ودراسة        
حيث توصلت الى أن    " 2001ليو،  "ين، ودراسة   الفنية الصناعية الوفاء باحتياجات البالد من التقني      

 .مخرجات التعليم المهني ال تلبي احتياجات سوق العمل
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  :الثاني المنهاجتحليل فقرات المجال   3.3.2
  :المنهاج لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   - أ

  .)24.3.1(جدول رقم 
  .المنهاج لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

بي  
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

.)
Si

g
( 

يب
ترت

ال
 

 1 0.000* 16.88 94.07 4.70 . التدریبي واضحة ومحددةمنھاجأھداف ال .1

 العامة  التدریبي متوافق مع األھدافمنھاجمحتوى ال .2
 4 0.000* 16.74 91.37 4.57 . ج التدریبيللبرنام

ج       .3 لمنھا م             /   ا یبي  ر لتد ر ا لمقر عد على       عد ا یسا فھم  بشكل 
 5 0.000* 16.94 91.14 4.56 .محتویاتھ

فیة                               .4 ت المعر ا من حیث المھار مل  متكا لتدریبي  ج ا المنھا
 6 0.000* 16.65 90.07 4.50 .والتطبیقیة واتجاھات العمل الصحیحة

 3 0.000* 16.74 91.51 4.58  .منھا المنھاج مناسبة للمھاراتاألنشطة التي یتض .5

/ المنھ   اج یتناس   ب م   ع زم   ن وتفاص   یل الخط   ة الف   صلیة    .6
 15 0.000* 16.25 85.05 4.25  .السنویة

تناسب المواد النظریة التي درستھا في المركز مع العم ل    ت .7
 14 0.000* 16.25 86.08 4.30  .الذي تمارسھ

 والم ستوى العم ري والمعرف ي    یبي الت در منھ اج یتناسب ال .8
 7 0.000* 16.62 89.43 4.47  .للمتدربین

 8 0.000* 17.00 88.79 4.44  .یحقق المنھاج التكامل بین النظریة والتطبیق .9

ساھم المنھ اج ف ي كف اءة أدائ ك للتطبی ق العمل ي م ن حی ث             .10
 2 0.000* 16.77 92.09 4.60  .سرعة ودقة انجازك للعمل

لت     دریبي جوان     ب تتعل     ق بالتوجی     ھ  امنھ     اجیت     ضمن ال .11
 12 0.000* 16.23 87.39 4.37  . المھني لتخطیط مستقبلك بنجاحواإلرشاد

 11 0.000* 16.50 87.61 4.38  .لألھداف المطلوبةمناسبة في المنھاج وسیلة التقویم  .12

 التدریبي منھاجتخضع المواد التعلیمیة الخاصة بال .13
 13 0.000* 16.29 86.94 4.35  . لمراجعة وتطویر مستمرین

 10 0.000* 16.47 88.39 4.42  .یلبي المنھاج حاجات المجتمع والسوق المحلي .14

 9 0.000* 16.17 88.46 4.42  .یتیح المنھاج فرص االلتحاق بمراحل تعلیمیة أعلى .15

   0.000* 17.15 89.24  4.46  جمیع فقرات المجال معًا

0.05αاللة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي د*  =.  
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والذي يظهـر   )4.3.12(تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة والنتائج المبينة في جدول رقم       
مرتبة بشكل تنازلي حـسب الـوزن       " المنهاج"آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال الثاني         

ل أفراد العينة على كل فقرة من هذه الفقـرات          قب وهذا يعني أن هناك موافقة من     النسبي اإليجابي   
  :كما يلي

 
أهـداف المنهـاج التـدريبي      "المرتبة األولى الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 1

  .94.07%" واضحة ومحددة
ساهم المنهاج في كفاءة أدائـك      "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 2

  .92.09%" ملي من حيث سرعة ودقة االنجازك للعملللتطبيق الع
األنشطة التي يتضمنها المنهاج    "المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 3

  .91.51%" مناسبة للمهارات
محتوى المنهـاج التـدريبي     "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4

  .91.37%" هداف العامة للبرنامج التدريبيمتوافق مع األ
المقرر التدريبي معد   /المنهاج"المرتبة الخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 5

  .91.14%" بشكل يساعد على فهم محتوياته
المنهاج التدريبي متكامل من    "المرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 6

  .90.07%" ث المهارات واتجاهات العمل الصحيحةحي
يتناسب المنهاج التـدريبي و     "المرتبة السابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 7

  .89.43%" المستوى العمري والمعرفي للمتدربين
ـ     "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 8 ين يحقق المنهاج التكامـل ب

  . 88.79%" النظرية والتطبيق
يتيح المنهاج فرص االلتحاق    "المرتبة التاسعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 9

  .88.46%" بمراحل تعليمية أعلى
يلبـي المنهـاج حاجـات      "المرتبة العاشرة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقـرة            . 10

  .88.39%" المجتمع والسوق المحلي
وسـيلة التقـويم فـي      " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة         ةالمرتبة الحادية عشر   . 11

  .87.61%" المنهاج مناسبة لألهداف المطلوبة
يتضمن المنهاج " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة ةية عشرثانالمرتبة ال . 12

 .87.39%" ط مستقبلك بنجاحالتدريبي جوانب تتعلق بالتوجيه واالرشاد المهني لتخطي

تخضع المواد التعليمية " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة ةة عشرثالثالمرتبة ال . 13



- 92 - 

 .86.94%" الخاصة بالمنهاج التدريبي لمراجعة وتطوير مستمرين

ة تتناسب المواد النظري" الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة ة عشررابعةالمرتبة ال . 14
 .86.08%" التي درستها في المركز مع العمل الذي تمارسه

المنهاج يتناسب مع " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة ة عشرخامسةالمرتبة ال . 15
 .85.05%" السنوية/ زمن وتفاصيل الخطة الفصلية

  
ي أن  أ 4.46المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال يـساوي           وبشكل عام يمكن القول بأن      

القيمة االحتماليـة   وأن   17.15 قيمة اختبار اإلشارة     ،%89.24 المتوسط الحسابي النسبي يساوي   
.)Sig(   دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة       " مناهج التدريب   " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي

0.05α جوهرياً عـن درجـة     مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف           ،  =
  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال3الحياد وهي 

 
وتعزو الباحثة ذلك الى أن المنهاج معد بشكل جيد، حيث أنه يعد من قبل خبراء في المنهاج فـي           

رة بأنه موافـق     ثم يعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بعد أن تتأكد الوزا            رئاسة األردن، 
باالضافة الى المرونة من قبل ادارة الكلية بالسماح لرؤساء         لخطتها الدراسية تبعا لكل تخصص،      

حـسب الحاجـة التـي يرونهـا        الرئيسي  المنهاج  والمدربين باعداد مواد اثرائية بجانب      األقسام  
هم للتغذيـة   سواء كانت حاجة الطالب أو حاجة السوق من خالل تقييمهم للمنهاج وأخـذ            مناسبة،  

ن أنفسهم بعـد انخـراطهم فـي        ون، أو الخريج  والراجعة من أصحاب العمل حيث يعمل الخريج      
  .العمل الفعلي

باالضافة الى ذلك هناك الجزء العملي الذي يشكل مصدر قوة في المنهاج حيث أن العملي يشكل                
 حصة  28ل   ساعات يوميا، بمعد   7يوم دراسي كامل،      أسبوع، 80من سنتين دراسيتين أو     % 66

أسبوعيا للتخصصات المهنية يقضيها الطالب في الورش بين األجهزة الواقعية، أما في األقـسام              
 20 فـصول، الفـصل الواحـد        4حسب التخصص لمدة سنتين مقسمة      % 50-30التقنية فتمثل   

  . ساعات يوميا7أسبوع،  يوم دراسي كامل، 
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  :المنهاجالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال   - ب
  )  (4.3.13جدول رقم 

  ج التدريباالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال منه
  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %0.8 غير موافق بشدة

 %3.7 غير موافق

 %8.8 محايد

 %21.8 موافق

 %64.9 موافق بشدة

 
المنهاج يؤثر في    على أن    من أفراد العينة موافقون    % 86.7أن ما نسبته     )4.3.13(يبين جدول   

مـن  % 4.5في حين ما نـسبته   من عينة الدراسة،   4/5وهم يمثلون أكثر من     ،  خلق فرص عمل  
  .، وهى نسبة ضئيلةأفراد العينة غير موافقين

عبـد الـشافي،   " وفيما يتعلق بنتيجة الدراسة عن تأثير المنهاج، نرى أنها تتفق مع نتائج دراسة 
 فـي   ة األونروا يتم بالعاد   –امج في مركز تدريب غزة      حيث توصلت الى أن تصميم البر     " 1993

حيث توصلت  " 1990الجندي،  "في حين اختلفت مع دراسة      . الخارج من قبل خبراء متخصصين    
الدراسة الى أن الشرح الشفهي وأسلوب المشاهدة يطغى على التطبيق العملي وبالتـالي يتخـرج               

  .فاقدا للثقة في قدرته على العملالطالب 
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  ":المدربون"الثالث حليل فقرات المجال ت  3.3.3
  :المدربون لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   - أ

  )4.3.14(جدول رقم 
  .نالمدربي لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

 

ختب
 اال

يمة
ق

  ار

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

يب
ترت

ال
 

اعتمد المدرب وسائل تعلیمیة متنوعة لتسھیل التطبیق  .1
 3 0.000* 16.49 90.50 4.53 .                            العملي

االستراتیجیات والطرائق الحدیثة في المدرب استخدم  .2
 10 0.000* 16.76 89.43 4.47 . تساعد على الفھم واالستیعابالتعلیم/ التدریب

اعتمد المدرب طریقة التطبیق العملي و المشاركة  .3
 4 0.000* 16.67 90.37 4.52  .                                  الفعلیة

 5 0.000* 16.68 90.34 4.52  .طریقة عرض المدرب للمادة سھلة الفھم وواضحة .4

حرص المدرب على مشاركة و مساعدة المتدربین  .5
 8 0.000* 16.71 89.93 4.50  .             ا صعوباتحینما واجھو

 7 0.000* 16.68 90.00 4.50.                 اعتمد المدرب األسالیب التفاعلیة في التدریب .6

 9 0.000* 16.56 89.83 4.49  .عالقة المدرب بالمتدربین كانت جیدة .7

 12 0.000* 16.67 87.68 4.38  .توظیف أسالیب التعزیز المناسبة قام المدرب ب .8

) نظام المجموعات(اعتمد المدرب التدریب التعاوني  .9
 11 0.000* 16.49 88.72 4.44  .في الورش

مالحظات المدرب خالل التدریبات العملیة كانت .10
 1 0.000* 16.49 91.19 4.56  .تساعد على تحسین األداء

 14 0.000* 16.14 86.71 4.34  .مراعاة المتدربین من ذوي الحاجات الخاصةتم .11

تنسیق بین المدرب النظري والمدرب العملي في ھناك .12
 13 0.000* 16.44 86.76 4.34  . تنفیذ موضوعات المنھاج

تنمیة اتجاھات إیجابیة في االنضباط عمل المدرب على .13
 6 0.000* 16.59 90.23 4.51  .ورش التدریبالذاتي لدى المتدربین داخل 

المھنیة السالمة الصحة وتطبیق قواعد تبع المدرب .14
 2 0.000* 16.64 90.51 4.53  .ورش التدریب  في الطلبةتواجدالعامة أثناء 

  0.000* 17.03 89.46 4.47  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
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والذي يظهـر  ) 4.3.14(دة والنتائج المبينة في جدول رقم  تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواح     
مرتبة بشكل تنازلي حسب الـوزن      " المدربون"آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال الثالث         

 قبل أفراد العينة على كل فقرة من هذه الفقـرات          وهذا يعني أن هناك موافقة من     النسبي اإليجابي   
  :كما يلي

مالحظـات المـدرب خـالل    " النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة      المرتبة األولى الوزن     . 1
  .91.19%" التدريبات العملية كانت تساعد على تحسين األداء

تبع المـدرب تطبيـق قواعـد    "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة           . 2
  .  90.51%" دريبالصحة والسالمة المهنية العامة أثناء تواجد الطلبة في ورش الت

اعتمد المدرب وسائل تعليميـة     "المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 3
  .90.50%" متنوعة لتسهيل التطبيق العملي

اعتمد المدرب طريقة التطبيق    "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4
   . 90.37%" العملي والمشاركة الفعلية

طريقـة عـرض المـدرب    '"المرتبة الخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة         . 5
  .%90.34" للمادة سهلة الفهم وواضحة

عمل المدرب علـى تنميـة      "المرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 6
  .90.23%" خل ورش التدريباتجاهات ايجابية في االنضباط الذاتي لدى المتدربين دا

اعتمـد المـدرب األسـاليب      "المرتبة السابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 7
  .90.00%" التفاعلية في التدريب

حرص المدرب على مشاركة    "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 8
  .89.93%" تومساعدة المتدربين حينما واجهوا صعوبا

عالقة المـدرب بالمتـدربين     "المرتبة التاسعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 9
  .89.83%" كانت جيدة

اسـتخدم المـدرب   "المرتبة العاشرة الوزن النـسبي آلراء أفـراد العينـة فـي الفقـرة        . 10
" واالسـتيعاب التعليم تساعد علـى الفهـم       /االستراتيجيات والطرائق الحديثة في التدريب    

%89.43.  
اعتمد المدرب التدريب   " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة         ةالمرتبة الحادية عشر   . 11

  .  88.72%" في الورش) نظام المجموعات(التعاوني 
قام المـدرب بتوظيـف   " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة         ةالمرتبة الثانية عشر   . 12

 .87.68%" اسبةأساليب التعزيز المن

هنـاك تنـسيق بـين      " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقـرة          ةالمرتبة الثالثة عشر   . 13
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  .86.76%" المدرب النظري والمدرب العملي في تنفيذ موضوعات المنهاج
تم مراعـاة المتـدربين    "المرتبة الرابعة عشر الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة            . 14

 .86.71%" ت الخاصةمن ذوي الحاجا

 أي أن  4.47بأن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال يـساوي            وبشكل عام يمكن القول     
القيمة االحتمالية  وأن   17.03، قيمة اختبار اإلشارة      %89.46المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

.)Sig(   لـة  دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى دال        " المدربون  " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي
0.05α مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عـن درجـة               ،  =

  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال3الحياد وهي 
لمدربين في  تعزو الباحثة ذلك الى اهتمام ادارة الكلية بالمدربين حيث هناك خطة سنوية لتدريب ا             

مـن  % 10فهناك حرص على تدريب ما ال يقل عن         الكلية وتطويرهم بتزويدهم بتقنيات جديدة،      
المدربين سنويا في الداخل والخارج، اضافة الى ذلك هناك تدريب الزامي فـي مجـال التربيـة                 

ا، ن لمدربي المهني و سنة لمدربي التقني بمعدل يـوم أسـبوعي           االمهنية لكل المدربين الجدد سنت    
باالضـافة الـى   .  في نهاية هذا التدريباً تطويرياًولكى ينهي هذا التدريب يجب أن يقدم مشروع       

 على نتائج عملـه      يكون بناء  له اً سنوي اًحرص المدرب دائما على األداء األفضل ألن هناك تقييم        
  .وهى نوعية خريجي قسمه

 المهنية كمدرب عملي أن يكـون       ومن الجدير بالذكر أن من معايير اختيار المدربين في األقسام         
 على دبلوم تطبيقي باالضافة الى الثانوية العامة، أما بالنسبة للمدرب النظري فيجـب أن               حاصالً

يكون حاصال على البكالوريوس، بينما في األقسام التقنية المـدرب والفنـي يجـب أن يكونـوا                 
  .حاصلين على البكالوريوس

 
  :نالمدربيال النسب المئوية لدرجات االستجابة لمج  - ب

  ) 4.3.15(جدول رقم 
  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال المدربون

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %0.6 غير موافق بشدة

 %4.8 غير موافق

 %8.1 محايد

 %19.8 موافق

 %66.7 موافق بشدة
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 أن المدربون يؤثرون    ن على من أفراد العينة موافقو   % 86.5أن ما نسبته     )4.3.15(يبين جدول   

، في حين مـا نـسبته    عينة الدراسة4/5على خلق فرص عمل للمتدربين، وهم يمثلون أكثر من          
  .، وهى تمثل نسبة ضئيلةمن أفراد العينة غير موافقين% 5.4

  
المـدهون و   "ن نرى أنها تتفق مع نتـائج دراسـة          يوفيما يتعلق بنتيجة الدراسة عن تأثير المدرب      

ى أهمية تدريب العاملين في الكليات التقنية وأن وكالة الغوث متقدمـة بـشكل        عل" 2008سعدية،  
أفضل عنها في الكليات التقنية ذات االشراف الحكومي حيث االهتمـام بالمـدربين وتطـويرهم،       

 كفاءة عالية في العملية     و التعليم التقني ذو   يحيث توصلت الى أن معلم    " 1998النيرب،  "ودراسة  
" 1991المعيـاري،   "ل التقنيات بوسائله المساعدة، في حين اختلفت مع دراسة          التدريسية واستعما 

حيث توصلت الدراسة الى أن من أبرز مشاكل التعليم المهني هى عدم كفاءة المعلمين، ودراسـة            
التدريب العملي منفصلون تمامـا عـن المـادة         حيث توصلت الى أن مدرسي      " 1990دي،  الجن"

 . الترابط بين المادة النظرية والعمليةالنظرية الفنية وذلك قلل من
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  :الرابع التقنيات والمستلزماتتحليل فقرات المجال   3.3.4
  :التقنيات والمستلزمات لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   - أ

  )4.3.16(جدول رقم 
  .التقنيات والمستلزماتلكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة   م
ابي

حس
ط ال

وس
لمت

ا
بي  
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

  

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

يب
ترت

ال
  

 2 0.000* 16.85 92.73 4.64 .تخدم التقنیات المستخدمة  األھداف التدریبیة .1

 5 0.000* 16.79 91.01 4.55 .تجذب التقنیات المستخدمة انتباه المتدربین .2

تمكن التقنیات المستخدمة من إیضاح الموضوع بفعالیة  .3
 1 0.000* 17.09 94.03 4.70 .كبیرة

 3 0.000* 16.88 92.30 4.61  .تختصر التقنیات المستخدمة زمن التعلم والتدریب .4

 11 0.000* 16.59 88.65 4.43  . بشكل مستمرالمستخدمةتقنیات تقویم فعالیة الیتم  .5

 حسب مساحة المكان وعدد  كافیةتدریبالمعدات المتوافرة لل .6
 13 0.000* 16.38 88.01 4.40 .المتدربین

 9 0.000* 16.73 90.03 4.50 .توفر أدوات ووسائل الوقایة والسالمة المھنیة .7

األجھزة والمعدات التي تستخدمھا في عملك بین  تشابھ یوجد .8
 12 0.000* 16.08 88.35 4.42 .ةالكلیمع التي تدربت علیھا في 

 التدریبیة المتوافرة تتوافق ومتطلبات التطویر معداتال .9
 8 0.000* 16.88 90.17 4.51 . حاجات سوق العملوفقالمھني 

استخدام األجھزة التقنیة بما في ذلك الحاسوب ألغراض یتم .10
 7 0.000* 16.67 90.41 4.52 .تسھیل وتیسیر عملیة التدریب

ورش  لألجھزة والمعدات في دوریةصیانة رنامج ھناك ب.11
 4 0.000* 16.73 91.16 4.56 .الكلیة

المواد االستھالكیة المخصصة للدورة كافیة لتلبیة احتیاجات .12
 10 0.000* 16.62 88.95 4.45  . تدریبال

یتم تقییم مدى مواءمة الموارد المساندة المتوافرة للطلبة .13
 6 0.000* 16.53 90.44 4.52  .والمدربین حسب المنھاج

   0.000* 17.15 90.48 4.52  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
والذي يظهـر  ) 4.3.16(تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة والنتائج المبينة في جدول رقم       

مرتبة بـشكل تنـازلي   " التقنيات والمستلزمات"راسة في فقرات المجال الرابع  آراء أفراد عينة الد   
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قبل أفراد العينة على كل فقرة من        من   موافقةوهذا يعني أن هناك     ،  حسب الوزن النسبي اإليجابي   
  :هذه الفقرات كما يلي

دمة من  تمكن التقنيات المستخ  "المرتبة األولى الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 1
  .94.03%" ايضاح الموضوع بفعالية كبيرة

تخـدم التقنيـات المـستخدمة      "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 2
  .92.73%" األهداف التدريبية

تختصر التقنيـات المـستخدمة   "المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة         . 3
  .92.30%" تدريبزمن التعلم وال

هناك برنامج صيانة دوريـة     "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4
  .91.16%" لألجهزة والمعدات في ورش الكلية

تجذب التقنيات المـستخدمة    "المرتبة الخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 5
  .  91.01%" انتباه المتدربين

يتم تقيـيم مـدى مواءمـة       "لمرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة          ا   . 6
  .90.44%" الموارد المساندة المتوافرة للطلبة والمدربين حسب المنهاج

يتم استخدام األجهزة التقنيـة     "المرتبة السابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 7
  .90.41%" اض تسهيل وتيسير عملية التدريببما في ذلك الحاسوب ألغر

المعدات التدريبيـة المتـوافرة   "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة      . 8
  .90.17%" تتوافق ومتطلبات التطوير المهني وفق حاجات السوق

ووسائل الوقايـة  توفر أدوات   "المرتبة التاسعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 9
  .90.03%" والسالمة المهنية

المـواد االسـتهالكية    "المرتبة العاشرة الوزن النسبي آلراء أفراد العينـة فـي الفقـرة              . 10
  .88.95%" المخصصة للدورة كافية لتلبية احتياجات التدريب

ـ   " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقـرة     ةالمرتبة الحادية عشر   . 11 ة يـتم تقـويم فعالي
  .88.65%" التقنيات المستخدمة بشكل مستمر

يوجـد تـشابه بـين      " الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقـرة          ةالمرتبة الثانية عشر    .12
  .88.35%" األجهزة والمعدات التي تستخدمها في عملك مع التي تدربت عليها في الكلية

المعـدات المتـوافرة    "عينة في الفقـرة      الوزن النسبي آلراء أفراد ال     ةالمرتبة الثالثة عشر    .13
  .88.01%" للتدريب كافية حسب مساحة المكان وعدد المتدربين
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أي أن   4.52 بأن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال يـساوي          وبشكل عام يمكن القول     
القيمة االحتماليـة  وأن  17.15، قيمة اختبار اإلشارة   % 90.48المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

.)Sig(   دالة إحصائياً عنـد مـستوى      "  التقنيات والمستلزمات " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي
0.05αداللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريـاً عـن              ،  =

  . جال وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا الم3درجة الحياد وهي 
تعزو الباحثة ذلك الى أن ادارة الكلية توفر الكثير من التقنيات والمستلزمات وتعمل دائمـا علـى        

تخصص ميزانية مناسبة لذلك، وخاصة في بعـض األقـسام     تجديدها حيث   تطوير هذه التقنيات و   
  .نولوجيلمواكبة التطور التكالمتطورة جدا مثل الميكانيكا، حيث لدى الكلية القدرة واالمكانيات 

 
  .التقنيات والمستلزماتالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال   - ب

  ) 4.3.17(جدول رقم 
  ة لدرجات االستجابة لمجال التقنيات والمستلزماتالنسب المئوي

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %0.5 غير موافق بشدة

 %3.3 غير موافق

 %7.8 محايد

 %19.9 موافق

 %68.5 موافق بشدة

  
 علـى أن التقنيـات      من أفـراد العينـة موافقـون       % 88.4أن ما نسبته     )4.3.17(يبين جدول   

 مـن عينـة     4/5وهم يمثلون أكثـر مـن       ،  والمستلزمات تؤثر على خلق فرص عمل للمتدربين      
  .من أفراد العينة غير موافقين، وهى نسبة ضئيلة% 3.8في حين ما نسبته الدراسة، 

  
 سة حول تأثير التقنيات والمستلزمات نرى أنها تتفق مع نتـائج دراسـة            يتعلق بنتيجة الدرا  وفيما  

حيث توصلت الدراسة الى أهمية تطوير المعدات ووسائل التدريب وتحـديثها،           " 1999العصار،  "
حيث توصلت الى أن من العوامل المؤثرة في عملية االعـداد األدوات            " 1983زيدان،  "ودراسة  

حيث توصلت الى أن من أهم مـشكالت        " 1998النيرب،  "سة  واألجهزة، في حين اختلف مع درا     
حيـث  " 1991المعياري،  "التعليم التقني هى قدرة التجهيزات والوسائل المعينة المتاحة، ودراسة          

  .توصلت الى أن من أبرز مشاكل التعليم المهني نقص في األجهزة واألدوات
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  :الخامس التدريب الميدانيتحليل فقرات المجال   3.3.5
التـدريب   لكل فقـرة مـن فقـرات مجـال           (.Sig)متوسط الحسابي وقيمة االحتمال     ال  - أ

   :الميداني
  )4.3.18(جدول رقم 

  . التدريب الميداني لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة   م
ابي

حس
ط ال

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

  

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

.) 
Si

g
( 

يب
ترت

ال
 

 1 0.000* 16.47 92.17 4.61  .لتخصص أثناء دراستكیتالءم واالتدریب المیداني  .1

 4 0.000* 16.29 89.50 4.47  .متاح لك الفرصة في اختیار مكان التدریب المناسب .2

 6 0.000* 16.29 88.35 4.42  .یتم اختیار مكان التدریب المیداني حسب معاییر موضوعیة .3

 9 0.000* 15.51 81.28 4.06 .أثناء دراستككاف مخصص للتدریب المیداني الوقت ال .4

 7 0.000* 16.20 86.69 4.33 .طریقة تقییم التدریب المیداني طریقة فعالة .5

ساھم التدریب المیداني في تزویدك المھارات االزمة التقان                                  .6
 3 0.000* 16.65 89.83 4.49 .العمل

ی                     .7 ر لتد ل ا ت خال ا ر رستك للمھا ثقتك                مما من  د  ا ني ز ا لمید ب ا
 2 0.000* 16.62 91.76 4.59 .بنفسك

المتابعة من قبل الجھة المدربة خالل فترة التدریب المیداني                                 .8
 5 0.000* 16.35 89.16 4.46  .جیدة

المتابعة من قبل مشرف الكلیة خالل فترة التدریب المیداني                                .9
 8 0.000* 15.77 85.69 4.28  .جیدة

لمید           10 یب ا ر لتد ھم ا نفس                   سا حة فرصة عمل لك في  تا ني في إ ا
 10 0.000* 14.44 76.31 3.82 .مكان التدریب أو خارجھ

   0.000* 16.86 87.06  4.35  جمیع فقرات المجال معًا

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
  

 والذي يظهـر  )4.3.18(ئج المبينة في جدول رقم تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة والنتا      
مرتبـة بـشكل تنـازلي      " التدريب الميداني "آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال الخامس         

 قبل أفراد العينة على كل فقرة مـن  وهذا يعني أن هناك موافقة منحسب الوزن النسبي اإليجابي  
 :هذه الفقرات كما يلي

التـدريب الميـداني يـتالءم      "النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة       المرتبة األولى الوزن       . 1
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  .92.17%" والتخصص أثناء الدراسة

ممارسـتك للمهـارات خـالل    "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة       . 2
  .91.76%" التدريب الميداني زاد من ثقتك بنفسك

ساهم التدريب الميـداني فـي      "أفراد العينة في الفقرة     المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء         . 3
  .  89.83%" تزويدك المهارات الالزمة التقان العمل

متاح لك الفرصة في اختيـار      "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4
  .89.50%" مكان التدريب المناسب

المتابعة مـن قبـل الجهـة       "العينة في الفقرة    المرتبة الخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد          . 5
  .89.16%" المدربة خالل فترة التدريب الميداني جيدة

يتم اختيار مكـان التـدريب      "المرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 6
  .88.35%" الميداني حسب معايير موضوعية

طريقة تقييم التدريب الميداني    "عينة في الفقرة    المرتبة السابعة الوزن النسبي ألراء أفراد ال         . 7
  .86.69%" طريقة فعالة

المتابعة من قبل مشرف الكلية     "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 8
  .85.69%" خالل فترة التدريب الميداني جيدة

الوقت المخـصص للتـدريب   "المرتبة التاسعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة      . 9
  .81.28%" الميداني كاف أثناء دراستك

ساهم التدريب الميداني فـي     "المرتبة العاشرة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة           . 10
  .76.31%" اتاحة فرصة عمل لك في نفس مكان التدريب أو خارجه

  

أي أن   4.35مجـال يـساوي     بأن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات ال       وبشكل عام يمكن القول     
القيمة االحتماليـة   وأن   16.86، قيمة اختبار اإلشارة     %87.06 المتوسط الحسابي النسبي يساوي   

.)Sig(   دالة إحصائياً عند مستوى داللـة      " التدريب الميداني   " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي
0.05α ة لهذا المجال يختلف جوهرياً عـن درجـة         مما يدل على أن متوسط درجة االستجاب      ،  =

  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال3الحياد وهي 
 3للتخـصص التقنـي هنـاك    تعزو الباحثة ذلك الى اهتمام ادارة الكلية بالتدريب الميداني، حيث   

ريب هـو   دصل الرابع، وهذا الت    أسابيع في الف   5أسابيع من التدريب الميداني في الفصل الثاني، و       
متطلب من متطلبات تخرج الطالب، فيختار الطالب المكان المناسب له حسب معايير معينـة ثـم        
يتم التنسيق بواسطة الكلية، وتكون هناك متابعة من الكلية وتقييم مـستمر خـالل هـذه الفتـرة                  

  .دير النهائي للطالبباالضافة الى تقييم صاحب العمل في نهاية الفترة، كل ذلك يشكل التق
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  :التدريب الميدانيالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال   - ب
  )  4.3.19(جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال التدريب الميداني
  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %1.6 غير موافق بشدة

 %6.5 غير موافق

 %9.4 محايد

 %20.0 موافق

 %62.5 موافق بشدة

  
ن علـى أن التـدريب      من أفراد العينـة موافقـو      % 82.50أن ما نسبته     )4.3.19(يبين جدول   

في  من عينة الدراسة،    4/5وهم يمثلون أكثر من     ،  الميداني يؤثر على خلق فرص عمل للمتدربين      
  .، وهى نسبة ضئيلةمن أفراد العينة غير موافقين% 8.1حين ما نسبته 

  
راسة حول تأثير التدريب الميداني، اتفقت الدراسـة ودراسـة فريتـاكون            وفيما يتعلق بنتيجة الد   

 ةحيث توصلت الى أهمية التدريب في مواقع العمل من خالل بـرامج التلمـذ             " 2003وروزيز،  
حيث توصلت الـى أن أمـاكن       " 1990الجندي،  "في حين اختلفت الدراسة مع دراسة       . الصناعية

حيـث  " 1981عبـد الجليـل،     "اف المستوى، ودراسة    التدريب الخارجية يقوم بها مدربون ضع     
  .توصلت الى أن هناك حاجة الى زيادة التدريب العملي للخريجين والمشرفين
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  : السادس خدمات ما بعد التدريبتحليل فقرات المجال   3.3.6
  :دريبخدمات ما بعد الت لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   - أ

  )4.3.20(جدول رقم 
  .خدمات ما بعد التدريب لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي  
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
  

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(.  

يب
ترت

ال
 

تحدی     د م     شكالت الطلب     ة التدریبی     ة  ی     تم  .1
 9 0.000* 14.49 76.51 3.83  .یةوالنفسیة واالجتماع

2. 
تق   دم خ   دمات توجیھی   ة وإرش   ادیة للطلب   ة    

على التكیف م ع التخ صص ال ذي        للمساعدة  
  .تم اختیاره

4.10 82.02 15.19 *0.000 4 

3. 
إرش     ادیة / تنظ    یم ب     رامج توجیھی    ة   ی    تم  

 ف     ي الكلی     ة  للمت     دربین خ     الل الت     دریب 
  .لتحضیرھم لخوض سوق العمل الفعلي

4.04 80.87 15.40 *0.000 6 

ی   تم ت   وجیھى مھنی   ا قب   ل الب   دء بالت   دریب       .4
 2 0.000* 15.41 84.63 4.23  .المیداني

متابعة الخریجین وتقدیم برامج إرش ادیة   یتم   .5
 8 0.000* 14.37 78.52 3.93  .لزم األمر اذالھم 

یتم تعریفي بالمؤسسات الموجودة في سوق                  .6
 7 0.000* 15.14 79.59 3.98 .العمل في مجال تخصصي

ی  تم ت  وج  یھي ح  ول   م  ھار  ا  ت   ا  ال  ت  صال             .7
 5 0.000* 15.49 81.41 4.07  .والتواصل الالزمة مع أصحاب العمل

عملي                  .8 مة لممارسة  لالز یتم تعلیمي األسس ا
 1 0.000* 15.93 85.66 4.28  .باالعتماد على نفسي

 3 0.000* 15.45 82.08 4.10  .یتم توجیھي كیف أسوق نفسي بعد التخرج .9

م     .10 ھمت خد فیر                 سا تو یب في  ر ما بعد التد ت  ا
 10 0.000* 13.44 74.19 3.71  .فرصة عمل لك

  0.000* 16.07 80.56  4.03  جمیع فقرات المجال معًا

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =.  
  

 والذي يظهـر  )4.3.20(دول رقم والنتائج المبينة في ج  تم استخدام اختبار اإلشارة للعينة الواحدة       
مرتبة بشكل تنازلي   " خدمات ما بعد التدريب   "آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المجال السادس         

 قبل أفراد العينة على كل فقرة مـن  وهذا يعني أن هناك موافقة منحسب الوزن النسبي اإليجابي  
  :هذه الفقرات كما يلي
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يتم تعليمـي األسـس الالزمـة    "اء أفراد العينة في الفقرة المرتبة األولى الوزن النسبي آلر       . 1
  .85.66%" للمارسة عملي باالعتماد على نفسي

يتم توجيهي مهنيـا قبـل البـدء    "المرتبة الثانية الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة          . 2
  .84.63%" بالتدريب الميداني

يتم توجيهي كيف أسوق نفـسي      "ة في الفقرة    المرتبة الثالثة الوزن النسبي آلراء أفراد العين         . 3
  .82.08%" بعد التخرج

تقدم خدمات توجيهية وارشادية    "المرتبة الرابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 4
  .82.02%" للطلبة للمساعدة على التكيف مع التخصص الذي تم اختياره

يتم توجيهي حـول مهـارات      "نة في الفقرة    المرتبة الخامسة الوزن النسبي آلراء أفراد العي         . 5
  .81.41%" االتصال والتواصل الالزمة مع أصحاب العمل

يـتم تنظـيم بـرامج      "المرتبة السادسة الوزن النسبي آلراء أفـراد العينـة فـي الفقـرة                 . 6
ارشادية للمتدربين خالل التدريب في الكلية لتحضيرهم لخـوض سـوق العمـل             /توجيهية
  .80.87%" الفعلي

يـتم تعريفـي بالمؤسـسات      "رتبة السابعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقـرة           الم   . 7
  .79.59%" الموجودة في سوق العمل في مجال تخصصي

يتم متابعة الخـريجين وتقـديم      "المرتبة الثامنة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة             . 8
  .78.52%" برامج ارشادية لهم اذا لزم األمر

يتم تحديـد مـشكالت الطلبـة    "رتبة التاسعة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة          الم   . 9
  .76.51%"  والنفسية واالجتماعيةةالتدريبي

سـاهمت خـدمات مـا بعـد        "المرتبة العاشرة الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في الفقرة           . 10
  .74.19%" التدريب في توفير فرصة عمل لك

  

 أي أن  4.03بأن المتوسط الحسابي لجميـع فقـرات المجـال يـساوي            لقول  وبشكل عام يمكن ا   
القيمة االحتماليـة   وأن   16.07 ، قيمة اختبار اإلشارة   %80.56المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

.)Sig(   دالة إحصائياً عند مـستوى     " خدمات ما بعد التدريب     " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي
0.05αداللة   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريـاً عـن              ،  =

  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال3درجة الحياد وهي 
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تعزو الباحثة ذلك الى اهتمام ادارة الكلية بتكريس قسم خاص لالرشاد والتوجيه للطالب يقدم لهم               
  باالضافة الى اهتمام رؤساء األقسام بطالبهم ومحاولة تقديم النصح واالرشاد لهم           بعض الخدمات 

سواء بشكل ممنهج أو بشكل عشوائي، ومن المالحظ أن هذا المجال وهو خدمات ما بعد التدريب                
أوزانه النسبية هى األقل بين باقي المجاالت مما يشير الى أن هذا المجال في حاجة الى تطـوير                  

 .وتحسين
 

  :خدمات ما بعد التدريبلنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال ا  - ب
    )4.2.21(جدول رقم 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال خدمات ما بعد التدريب
  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %3.4 غير موافق بشدة

 %10.3 غير موافق

 %16.4 محايد

 %19.9 موافق

 %50.0 موافق بشدة

  
ن على أن خدمات مـا بعـد        من أفراد العينة موافقو   % 69.9أن ما نسبته     )4.3.21( جدول   يبين

في  من عينة الدراسة،     3/5وهم يمثلون ما نسبته أكبر من       ،  التدريب تؤثر على خلق فرص عمل     
  . من عينة الدراسة 1/5، أى أقل منمن أفراد العينة غير موافقين% 13.7حين ما نسبته 

  
ة الدراسة حول تأثير خدمات ما بعد التدريب، اتفقـت الدراسـة مـع دراسـة               وفيما يتعلق بنتيج  

حيث توصلت الدراسة الى أهمية الكفاية في مجال االرشاد والتوجيه، ودراسـة   " 1990عليمات،  "
حيث توصلت الى أن هناك قصور في فهم البيئة المحيطة لدى الخـريجين،         " 1981عبد الجليل،   "

حيث توصلت الى أهمية تقديم عـروض العمـل لخريجـي     " 2003ودراسة فريتاكون وروزيز،    
  .مدارس التعليم المهني
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  :الستة للدراسة تمجاالجميع فقرات التحليل   نتائج 3.3.7
  :فقرات االستبانة لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   - أ

  )4.3.22(جدول 
  .االستبانةفقرات  لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

   الفقرة  م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(. 

يب
ترت

ال
 

 4 0.000* 17.12 88.34 4.42  جميع فقرات مجال التخصصات المطروحة معاً  .1

2.  3 0.000* 17.15 89.24 4.46  جميع فقرات مجال المنهاج معاً 

3.  2 0.000* 17.03 89.46 4.47 ن معاًيلمدربجميع فقرات مجال ا 

4.  1 0.000* 17.15 90.48 4.52  جميع فقرات مجال التقنيات والمستلزمات معاً 

5.  5 0.000* 16.86 87.06 4.35  جميع فقرات مجال التدريب الميداني معاً 

6.  6 0.000* 16.07 80.56 4.03  جميع فقرات مجال خدمات ما بعد التدريب معاً 

  
  : مجتمعة لجميع مجاالت الدراسة(.Sig)وقيمة االحتمال  توسط الحسابيالم  - ب

  )4.3.23(جدول 
   لجميع فقرات االستبانة مجتمعة(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  
  مجاالت الدراسة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي
قيمة 

  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 0.000* 17.15 87.86 4.39  بانةفقرات االستجميع 

  
  

  : يمكن استخالص ما يلي) 4.3.23 ( وجدول)4.3.22(من جدول 
ـ    لبشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي       و  أي أن المتوسـط    4.39ساوي  جميع فقرات االستبانة ي

تـساوي   )Sig(.القيمة االحتماليـة    وأن   17.15، قيمة اختبار اإلشارة     87.86%الحسابي النسبي 
0.05αلذلك تعتبر جميع فقرات االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة            0.000 مما يـدل   ،  =

 وتعتبر  3جميع فقرات االستبانة قد زاد عن درجة الحياد وهي          لعلى أن متوسط درجة االستجابة      
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أى هنـاك موافقـة     ت االستبانة،   وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على جميع فقرا           
ن والتقنيات والمستلزمات و التدريب الميداني وخـدمات     يعلى أن التخصصات و المنهاج والمدرب     

  .ما بعد التدريب تؤثر على خلق فرص عمل للمتدربين
التخصصات والمنهاج والمدربون والتقنيات والمستلزمات و التدريب الميداني (تؤثر العوامل " 

  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين اأثيراً إيجابياً ذت) وخدمات ما بعد التدريب 
 

  :النسب المئوية لدرجات االستجابة لجميع مجاالت الدراسة  - ت
  )4.3.24(جدول 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة للعوامل المتعلقة بخلق فرص عمل للمتدربين
  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %1.3 غير موافق بشدة

 %5.4  ر موافقغي

 %9.7 محايد

 %19.9 موافق

 %63.7 موافق بشدة

  
ـ  من أفراد العينة موافقون   % 83.6 أن ما نسبته     )4.3.24(يبين جدول    ى أن التخصـصات و     عل

ن والتقنيات والمستلزمات و التدريب الميداني وخدمات ما بعد التـدريب تـؤثر             المنهاج والمدربي 
فـي   من عينة الدراسـة،      4/5ثلون ما نسبته أكبر من      وهم يم ،  على خلق فرص عمل للمتدربين    

  .من أفراد العينة غير موافقين، وهى نسبة ضئيلة% 6.7حين ما نسبته 
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  :المبحـث الرابـع
  اختبــار الفرضيــات
Hypothesis Testing 

  
  Introduction المقدمة  4.1

  Zero assumption   الفرضية الصفرية        4.1.1
  Alternative hypothesis   الفرضية البديلة        4.1.2

  Study hypotheses  فرضيات الدراسة 4.2
    الفرضية الرئيسة األولى         4.2.1
    الفرضية الرئيسة الثانية         4.2.2
    الفرضية الرئيسة الثالثة         4.2.3
    الفرضية الرئيسة الرابعة         4.2.4
    الفرضية الرئيسة الخامسة        4.2.5
    الفرضية الرئيسة السادسة         4.2.6
    الفرضية الرئيسة السابعة        4.2.7

تأثير دور التدريب التقني    هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول           "
 2006-2003ن من عام     األونروا في خلق فرص عمل للخريجي      –والمهني في كلية تدريب غزة      

0.05αعند مستوى داللة    :  تعزي للمتغيرات الشخصية التالية=
 Gender الجنس  4.2.7.1

  Age العمر  4.2.7.2
  Marital status الحالة االجتماعية  4.2.7.3

  studying fieldالمجال الدراسي   4.2.7.4
  Place of workمكان العمل   4.2.7.5
 nature of workطبيعة العمل   4.2.7.6

  experience yearsسنوات الخبرة   4.2.7.7
  studying specialistsالتخصص حسب   4.2.7.8
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  اتــار الفرضيــختبا
Hypothesis Testing  

  :المقدمة  4.1
والختبار فرضيات الدراسة سيتم استخدام داللة معامل ارتباط سبيرمان وفي هذه الحالـة سـيتم               

  :ر الفرضية اإلحصائية التاليةاختبا
  

   :الفرضية الصفرية  4.1.1
   .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مجالين من مجاالت الدراسة موضع االهتمام

  
   :الفرضية البديلة  4.1.2

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مجالين من مجاالت الدراسة موضع االهتمام
  

0.05αكبر من مستوى الداللة      أ Sig.(P-value)إذا كانت    ) SPSSحسب نتـائج برنـامج       (=
الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مجـالين            فإنه ال يمكن رفض     

0.05α أقل من مـستوى الداللـة     Sig.(P-value)كانت  من مجاالت الدراسة، أما إذا       م  فيـت =
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه         

  .مجالين من مجاالت الدراسة
  

   :فرضيات الدراسة  اختبار 4.2
  

  :الفرضية الرئيسية
التخصصات، المنهاج، المدربون، التقنيات والمستلزمات،التدريب الميداني، خدمات مـا         ( ؤثرت

تـدريب  مجتمـع   كلية   في   و خلق فرص عمل للمتدربين    تأثيرا ذا داللة احصائية     ) ريببعد التد 
 . األونروا– غزة

  :وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 
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  : الفرضية الرئيسة األولى  4.2.1
  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين اتؤثر التخصصات المطروحة تأثيراً ذ" 

0.05αمستوى داللة عند  =.  
  )4.4.1(جدول 

  التخصصات المطروحة و خلق فرص عمل للمتدربينمعامل االرتباط بين 
  معامل سبيرمان  المجال

  لالرتباط
  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.686  التخصصات المطروحة

  . α=0.05ند مستوي داللة االرتباط دال إحصائياً ع*
  

أن معامل االرتباط بين التخصصات المطروحـة و خلـق فـرص عمـل         ) 4.4.1(يبين جدول   
وهي أقل من مـستوي      0.000تساوي  ) .Sig(، وأن القيمة االحتمالية     0.686للمتدربين يساوي   

ـ         α =0.05الداللة   ة  وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التخصصات المطروح
  .و خلق فرص عمل للمتدربين
عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين         الرئيسة األولى أنـه توجـد        وبهذا تكون نتيجة الفرضية   

 .  األونروا– كلية تدريب غزة في التخصصات المطروحة و خلق فرص عمل للمتدربين

  
  : ثانيةالفرضية الرئيسة ال  4.2.2

  " على خلق فرص عمل للمتدربين يؤثر منهاج التدريب تأثيراً ذو داللة إحصائية" 
0.05αعند مستوى داللة  = .  

  )4.4.2(جدول رقم 
  منهاج التدريب و خلق فرص عمل للمتدربينمعامل االرتباط بين 

  معامل سبيرمان  المجال
  لالرتباط

  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.837  المنهاج

  
  

أن معامل االرتباط بين مناهج التدريب و خلق فـرص عمـل للمتـدربين              ) 4.4.2(يبين جدول   
وهي أقل مـن مـستوي الداللـة         0.000تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية    وأن   ،0.837يساوي  
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0.05= α          مناهج التدريب و خلق فـرص      بين   وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
  .عمل للمتدربين

و المنهـاج    بينعالقة ذات داللة إحصائية     الرئيسة الثانية أنه توجد      ا تكون نتيجة الفرضية   وبهذ
  . األونروا– كلية تدريب غزة في خلق فرص عمل للمتدربين

  
  : ة  الفرضية الرئيسة الثالث4.2.3

  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين ايؤثر المدربون تأثيراً ذ" 
0.05αعند مستوى داللة  =.  

  )4.4.3(جدول رقم 
  المدربون و خلق فرص عمل للمتدربينمعامل االرتباط بين 

  معامل سبيرمان  المجال
  لالرتباط

  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.812  المدربون

  
و خلق فرص عمل للمتـدربين يـساوي        ن  ي المدرب بينأن معامل االرتباط    ) 4.4.3(يبين جدول   

 α =0.05وهي أقل من مستوي الداللـة        0.000تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية     وأن    0.812
  .ن و خلق فرص عمل للمتدربيني المدرببينوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

و المـدربين    بينة إحصائية   عالقة ذات دالل  الرئيسة الثالثة أنه توجد      وبهذا تكون نتيجة الفرضية   
  . األونروا– كلية تدريب غزة في خلق فرص عمل للمتدربين

  
  :  الفرضية الرئيسة الرابعة4.2.4

  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين التقنيات والمستلزمات تأثيراً ذاتؤثر" 
0.05αعند مستوى داللة  = .  

  )4.4.4(جدول رقم 
   و خلق فرص عمل للمتدربينالتقنيات والمستلزماتامل االرتباط بين مع

  معامل سبيرمان  المجال

  لالرتباط

  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.778  التقنيات والمستلزمات
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ـ   ) 4.4.4(يبين جدول    ساوي أن معامل االرتباط بين المعدات و خلق فرص عمـل للمتـدربين ي
 α =0.05وهي أقل من مستوي الداللـة        0.000تساوي  ) .Sig(القيمة االحتمالية   ، وأن   0.778

 .المعدات و خلق فرص عمل للمتدربينبين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

التقنيـات   بينعالقة ذات داللة إحصائية     الرئيسة الرابعة أنه توجد      وبهذا تكون نتيجة الفرضية    
  . األونروا– كلية تدريب غزة في و خلق فرص عمل للمتدربينمستلزمات وال

  
  :  الفرضية الرئيسة الخامسة4.2.5

  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين يؤثر التدريب الميداني تأثيراً ذا" 
0.05αعند مستوى داللة  = .  

  )4.4.5(جدول رقم 
  التدريب الميداني و خلق فرص عمل للمتدربينمعامل االرتباط بين 

  معامل سبيرمان  المجال
  لالرتباط

  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.777  التدريب الميداني

  
أن معامل االرتباط بين التدريب الميداني و خلق فرص عمل للمتدربين ) 4.4.4(يبين جدول 

وهي أقل من مستوي الداللة  0.000تساوي ) .Sig(القيمة االحتمالية ، وأن 0.777يساوي 
0.05= α التدريب الميداني و خلق فرص بين  وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية

  .عمل للمتدربين
التدريب  بينعالقة ذات داللة إحصائية وبهذا تكون نتيجة الفرضيةالرئيسة الخامسة أنه توجد  

  . األونروا– كلية تدريب غزة في لق فرص عمل للمتدربينو خالميداني 

  
  :سة  الفرضية الرئيسة الساد4.2.6

  " داللة إحصائية على خلق فرص عمل للمتدربين  خدمات ما بعد التدريب تأثيراً ذاتؤثر" 
0.05αعند مستوى داللة  =.  

  )4.4.6(جدول رقم 
  بعد التدريب و خلق فرص عمل للمتدربينمعامل االرتباط بين خدمات ما 

  معامل سبيرمان  المجال
  لالرتباط

  الداللة االحصائية (.Sig)القيمة االحتمالية

  دال احصائيا *0.000 0.818  خدمات ما بعد التدريب
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أن معامل االرتباط بين خدمات ما بعد التـدريب و خلـق فـرص عمـل                 )4.4.6(يبين جدول   
وهي أقل مـن مـستوي    0.000تساوي ) .Sig(القيمة االحتمالية ن ، وأ 0.818للمتدربين يساوي   

خدمات ما بعد التدريب و     بين   وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية          α =0.05الداللة  
  .خلق فرص عمل للمتدربين

خدمات ما   بينعالقة ذات داللة إحصائية     الرئيسة السادسة أنه توجد      وبهذا تكون نتيجة الفرضية   
  . األونروا– كلية تدريب غزة في و خلق فرص عمل للمتدربينالتدريب بعد 

 
  :  الفرضية الرئيسة السابعة4.2.7

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دورالتدريب التقني والمهنـي فـي               
 حتـى   2003  األونروا مـن عـام        –خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة          

   تعزى الى 2006
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية ، سنة التخرج ، المجال، مكان العمل ، طبيعة العمل ، سنوات 

 : تعزى للمتغيرات التاليةα=0.05 عند مستوى داللة  الخبرة ، التخصص

  
 Gender الجنس •

 Age العمر •

  Marital status الحالة االجتماعية •

  studying fieldالمجال الدراسي  •
  Place of workالعمل مكان  •

    nature of workطبيعة العمل  •
  experience yearsسنوات الخبرة  •
  studying specialistsالتخصص حسب  •

  
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبـار  "  وتني -مان"تم استخدام اختبار    

"  تـم اسـتخدام اختبـار    كـذلك . غير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانـات    
لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية وهـذا االختبـار      "   واالس–كروسكال  

  . متوسطات أو أكثر3الالمعلمي يصلح لمقارنة 
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حول دور التـدريب التقنـي   فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين  توجد    4.2.7.1
 األونـروا مـن عـام       –ن في كلية مجتمع تدريب غزة       والمهني في خلق فرص عمل للمتدربي     

  : إلى الجنسعزي تα=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003
  

  : إلى الجنس استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج  - أ
للفروق بين أراء أفـراد عينـة   "  وتني–مان" تم استخدام اختبار ةالختبار الفرضية الفرعية السابق  

ريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين فـي كليـة مجتمـع              حول دور التد  الدراسة  
  :تعزي إلى الجنس والنتائج مبينة كما يلي 2006 حتى 2003 األونروا من عام –تدريب غزة 

  
    )4.4.7( جدول رقم

   . إلى الجنس استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج

  تالمجاال  م

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
.(  

 0.000* 5.90  التخصصات المطروحة   .1

 0.001* 3.20  المنهاج   .2

 0.022* 2.02  المدربون   .3

  0.090 1.34  التقنيات والمستلزمات     .4

 0.000* 4.00  التدريب الميداني   .5

 0.000* 3.37  خدمات ما بعد التدريب   .6

 0.000* 4.02  مجاالت عناصر خلق فرص عمل معاً

0.05αياً عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطات دال إحصائ*  =.  
  

لكـل  ) .Sig(تبين أن القيمة االحتمالية "  وتني–مان " أنه باستخدام اختبار    )4.4.7(يوضح جدول   
التـدريب  التقنيـات والمـستلزمات،     التخصصات المطروحة، المنهاج، المدربون،     "من مجاالت   

كانت أقل من مستوى الداللـة      " معاً ت االستبانة جميع مجاال الميداني، خدمات ما بعد التدريب، و     
0.05α  ومن ثم فإنه يمكن قبول الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين                 =
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آراء المبحوثين حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتـدربين فـي كليـة                 
  .  تعزى إلى الجنس2006 حتى 2003 األونروا من عام –مجتمع تدريب غزة 

كانت أكبر من مستوى    ) .Sig(أما بالنسبة لمجال التقنيات والمستلزمات تبين أن القيمة االحتمالية          
0.05αالداللة    ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور               =

  األونروا   –ص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة         التدريب التقني والمهني في خلق فر     
  .   تعزى إلى الجنس وذلك لمجال التقنيات والمستلزمات2006 حتى 2003من عام 

  
ويعزى ذلك الى أن التخصصات المهنية ال يشغلها إال الذكور فكان كل ما يتعلق بالتخصص من                

 درجة الموافقة أكبر لدى الذكور مـن        منهاج ومدربين وتدريب ميداني وخدمات ما بعد التدريب       
االناث، بينما بالنسبة للتقنيات والمستلزمات فال توجد فروق حيـث أن التقنيـات والمـستلزمات               

  .متوفرة ومناسبة بالنسبة لكل حسب تخصصه سواء تقني أو مهني
   

  :حسب الجنسستجابة المبحوثين للدراسة الفرضية السابعة إلمتوسطات رتب   - ب
  )4.4.8(جدول رقم 

  .حسب الجنسستجابة المبحوثين للدراسة الفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 
   متوسط الرتبة

  الترتيب  إناث  الترتيب  ذكور المجاالت
 6 98.40 1 166.95  التخصصات المطروحة .1

 3 122.09 3 159.47  المنهاج .2

 2 132.67 5 156.13  المدربون .3

 1 138.62 6 154.25  التقنيات والمستلزمات .4

 5 114.29 2 161.12  التدريب الميداني .5

 4 119.90 4 159.37  خدمات ما بعد التدريب .6

   114.70   161.80  جميع مجاالت االستبانة

  
تبين أن متوسط الرتبـة للمبحـوثين       ) 4.4.8(رقم  من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

ا يعني أن درجة الموافقـة حـول        هذ. الذكور كانت أكبر من آراء اإلناث وذلك لجميع المجاالت        
  –دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمـع تـدريب غـزة          

  .  كانت أكبر لدى الذكور2006 حتى 2003األونروا من عام 
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كل من الواضح أن التخصصات كانت في المرتبة األولى لدى الذكور كما ذكرنا سابقا بسبب أن                

 ثقافـة  من الذكور، حيـث أن    ....) مثل الميكانيكا والحدادة وغيرها     (ت المهنية   التخصصاطالب  
وعوامـل  لقـوة الجـسدية     فقط لحاجتها ل  لذكور  لمجتمع تعتقد أن هذه التخصصات هى مناسبة ل       ا

 . طبيعة معينة خشنةياجتماعية أخرى كالتعامل واالتصال بأشخاص ذو

  
دور التـدريب التقنـي   حول تجابة المبحوثين فروق ذات داللة إحصائية في اس  توجد   4.2.7.2

 األونـروا مـن عـام       –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة            
   :العمر إلى تعزي α=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003

  :العمر إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج   - أ
للفروق بين أراء أفـراد  "  واالس-كروسكال"دام اختبار  تم استخةالختبار الفرضية الفرعية السابق 

دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع            عينة الدراسة حول    
  : مبينة كما يلي تعزي إلى العمر والنتائج2006 حتى 2003 األونروا من عام –تدريب غزة 

  
   )4.4.9(جدول رقم 

  .العمر إلى  للدراسة تعزياستجابة المبحوثيننتائج 

  المجاالت  م

بار
الخت

ة ا
قيم

رية  
الح

ت 
رجا

د
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(. 

 0.100 2 4.600  التخصصات المطروحة   .1

 0.007* 2 10.045  المنهاج   .2

 0.009* 2 9.415  المدربون   .3

 0.178 2 3.454  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.000*  2 17.815  التدريب الميداني   .5

 0.010* 2 9.137   بعد التدريبخدمات ما   .6

 0.002* 2 12.973  جميع مجاالت االستبانة

0.05αالفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة *  =.  
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تبـين أن القيمـة االحتماليـة       " واالس  -كروسكال"  أنه باستخدام اختبار     )4.4.9(يوضح جدول   
)Sig. (  جميـع  ربون، التدريب الميداني، خدمات مـا بعـد التـدريب، و          المنهاج، المد "لمجاالت

0.05α كانت أقل من مستوى الداللة       " معاً مجاالت االستبانة   ومن ثم فإنه توجـد فـروق ذات        =
داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور التدريب التقني والمهني في خلـق فـرص عمـل                

  تعـزى إلـى      2006 حتـى    2003 األونروا من عام     –ريب غزة   للمتدربين في كلية مجتمع تد    
  . العمر

تبين أن القيمة االحتمالية " التخصصات المطروحة و التقنيات والمستلزمات" أما بالنسبة لمجالي 
)Sig. ( 0.05كانت أكبر من مستوى الداللةα  ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية =

 المبحوثين حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية بين آراء
  .  تعزى إلى العمر2006 حتى 2003  األونروا من عام –مجتمع تدريب غزة 

  
ويعزى ذلك إلى أن الكلية كانت تطور وتحسن من خدماتها من ناحية المنهاج، المدربون، 

ريب لذلك كان هناك فروقات بين آراء المبحوثين تبعا التدريب الميداني وخدمات ما بعد التد
 لم يكن 2006 حتى عام 2003للعمر، أما من ناحية التخصصات فخالل األربعة أعوام من عام 

ن من تخصصات اضافية أو جديدة  أو لم يكون هناك تغيير جذري في التقنيات مما وهناك خريج
  .يفسر عدم وجود فروقات

  
  : حسب العمرستجابة المبحوثين للدراسة السابعة إلالفرضيةمتوسطات رتب    - ب

  )4.4.10(رقم جدول 
  . حسب العمرستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

    متوسطات الرتب
  المجاالت

   سنة25أكبر من    سنة25 -22   سنة21 -20
 140.06 140.22 176.21  المنهاج .1

 128.97 143.55 173.95  المدربون .2

 125.78 139.27 183.62  التدريب الميداني .3

 137.03 140.81 174.32  خدمات ما بعد التدريب .4

  129.37  141.23 179.23 جميع مجاالت االستبانة
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تبين أن متوسط الرتبة إلستجابات ) 4.4.10(رقم من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول 
فئات العمر األخرى وذلك  سنة كان أكبر من 21 حتى 20بالنسبة للفئة العمرية المبحوثين 

هذا يعني أن درجة الموافقة آراء المبحوثين حول دور . )4.4.9(للمجاالت الموضحة في جدول 
 األونروا –التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  .  سنة21 حتى 20لفئة العمرية   كانت أكبر لدى المبحوثين في ا2006 حتى 2003من عام 
  

من الواضح أن الخريجين األصغر سنا كانت درجة موافقتهم أكبر ثم الفئة الوسطى واألقل هم 
األكبر سنا مما يؤكد النتيجة السابقة وهى أن الكلية كانت تطور وتحسن من خدماتها على مدى 

  .تلك األعوام
  

دور التدريب التقني حول ابة المبحوثين فروق ذات داللة إحصائية في استجتوجد   4.2.7.3
 األونروا من عام –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  :المؤهل العلمي إلى تعزي α=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003
 المؤهل العلمي إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج   - أ

للفروق بين أراء أفراد عينة "  وتني–مان " تم استخدام اختبار ةابقالختبار الفرضية الفرعية الس
دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع الدراسة حول 
 تعزي إلى الحالة االجتماعية، والنتائج  2006 حتى 2003  األونروا من عام –تدريب غزة 
  :مبينة كما يلي
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   )4.4.11(م جدول رق
  .الحالة االجتماعية إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج 

  تالمجاال

بار
الخت

ة ا
قيم

ية   
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(. 

 0.448 0.13  التخصصات المطروحة   .1

 0.402 0.25  المنهاج   .2

 0.147 1.05  المدربون   .3

 0.076 1.43  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.006* 2.50  التدريب الميداني   .5

 0.073 1.45  خدمات ما بعد التدريب   .6

 0.115  1.20  جميع مجاالت االستبانة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * =.  
  

) .Sig(تبين أن القيمـة االحتماليـة       "  وتني –مان  "أنه باستخدام اختبار     )4.4.11(يوضح جدول   
0.05αكانت أقل من مستوى الداللة      " ني  التدريب الميدا " لمجال    ومن ثم فإنه يمكـن قبـول        =

الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حـول دور التـدريب                
  األونروا من عام     –التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة             

  .  تعزى إلى الحالة االجتماعية2006 حتى 2003
كانت أكبر مـن مـستوى الداللـة        ) .Sig(أما بالنسبة لباقي المجاالت تبين أن القيمة االحتمالية         

0.05α  ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين آراء المبحـوثين حـول دور      =
 األونـروا  –بين في كلية مجتمع تدريب غزة التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدر     

  .   تعزى إلى الحالة االجتماعية2006 حتى 2003من عام 
  

ويعزى ذلك إلى أن التدريب الميداني للمتزوجين يعتبر التزاما شديدا في حين يكون هناك 
  . اهتمامات ومسئوليات أخرى لديهم بالنسبة للعازبين
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الحالة  حسب ستجابة المبحوثين للدراسة إلالفرضية السابعةمتوسطات رتب    - ب
  :االجتماعية

   )4.4.12(جدول رقم 
  .الحالة االجتماعية حسب ستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

 المجال  متوسط الرتبة

 أعزب متزوج
 154.22 127.65  التدريب الميداني

 
تبين أن متوسط الرتبة للمبحـوثين      ) 4.4.12(م  رقمن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

متزوج، أرمـل،   (كانت أكبر من آراء الذين سبق لهم الزواج         " أعزب"الذين لم يسبق لهم الزواج      
هذا يعني أن درجة الموافقة حول دور التـدريب التقنـي           . التدريب الميداني لمجال  وذلك  ) مطلق

 2003 األونروا من عام     –ع تدريب غزة    والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتم        
  .    كانت أكبر لدى الذين لم يسبق لهم الزواج2006حتى 

  
لديهم مـسئوليات أخـرى    من الواضح أن النتائج تؤكد التحليل السابق حيث أن المتزوجين يكون            

ـ  بالنسبة لهم شـيئاً   وبذلك هو    الميداني عبء  التدريب   لذلك يعتبرون   ومجـرد متطلـب     اً روتيني
  .خرجللت
 

دور التدريب التقني حول فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين توجد   4.2.7.4
 األونروا من عام –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  :)تقني، مهني(المجال  إلى تعزي α=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003
  :)تقني، مهني(المجال  إلى دراسة تعزياستجابة المبحوثين للنتائج   - أ

للفروق بين أراء أفراد عينـة      "  وتني -مان  " تم استخدام اختبار     ةالختبار الفرضية الفرعية السابق   
حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين فـي كليـة مجتمـع                الدراسة  

 والنتـائج ) تقني، مهني (المجال    تعزي إلى     2006 حتى   2003 األونروا من عام     –تدريب غزة   
 :مبينة كما يلي
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  )4.4.13(جدول رقم 

  ).تقني، مهني(المجال  إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج 

  تالمجاال

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(. 

 0.000* 5.400  التخصصات المطروحة   .1

 0.000* 4.200  المنهاج   .2

 0.002* 2.968  المدربون   .3

 0.001* 3.106  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.000* 4.843  التدريب الميداني   .5

 0.000* 5.030  خدمات ما بعد التدريب   .6

 *0.000 5.159  جميع مجاالت االستبانة

  
) .Sig(تبين أن القيمة االحتمالية "  وتني–مان "أنه باستخدام اختبار  )4.4.13(يوضح جدول 

0.05αأقل من مستوى الداللة لجميع مجاالت الدراسة كانت   ومن ثم فإنه يمكن قبول =
الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد المبحوثين حول دور 

 األونروا –التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 
  ). تقني، مهني(زى إلى المجال   تع2006 حتى 2003من عام 

التخصصات المهنية جميعها هى مطلوبة في السوق المحلي والخارجي يعزى ذلك الى أن 
 ة مستوى مهارات عاليوها ذووباالضافة الى قلة الكليات المهنية لمثل هذه التخصصات فخريج

جين ومطلوبة بينما في بعض التخصصات التقنية تجد أن هناك منافسة شديدة من خري
البكالوريوس الجامعيين لنفس التخصصات، فبالتالي تكون منافستهم كخريجي دبلوم صعبة مع 

  .خريجي البكالوريوس
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تقنـي،  (المجـال   حسب ستجابة المبحوثين للدراسة الفرضية السابعة إل  متوسطات الرتب    -  ب
 : )مهني

  )4.4.14(رقمجدول 
 ).تقني، مهني(المجال  حسب ن للدراسةستجابة المبحوثيالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

    متوسطات الرتب
  المجاالت

 مهني  تقني
 169.41 116.48  التخصصات المطروحة .1

 164.20 122.80  المنهاج .2

 158.66 129.53  المدربون .3

 159.29 128.77  التقنيات والمستلزمات .4

 166.60 118.95  التدريب الميداني .5

 167.47 117.90  خدمات ما بعد التدريب .6

 168.56 117.52 جميع مجاالت االستبانة

  
تبين أن متوسط الرتبة للمبحوثين ) 4.4.14(رقم من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول 

الذين يعملون في المجال المهني كانت أكبر من آراء المبحوثين في المجال التقني وذلك لجميع 
 أن درجة الموافقة حول دور التدريب التقني هذا يعني. )4.4.13(المجاالت الموضحة في جدول 

 2003 األونروا من عام –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 
  .  كانت أكبر لدى المبحوثين الذين يعملون في المجال المهني2006حتى 

  
لة أكبر في ايجاد الواضح أن النتائج تؤكد التحليل السابق حيث أن المهنيين هم يجدون سهومن 

  .فرص عمل وبالتالي كانت موافقتهم أكبر من التقنيين
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دور التدريب التقني حول فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين توجد   4.2.7.5
 األونروا من عام –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  :مكان العمل إلى تعزي α=0.05  عند مستوى داللة 2006 حتى 2003
  :مكان العمل  إلىاستجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج   - أ

للفروق بين أراء أفـراد  "  واالس-كروسكال" تم استخدام اختبار ةالختبار الفرضية الفرعية السابق 
دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع            عينة الدراسة حول    

 تعزي إلى مكان العمل والنتائج مبينة كمـا         2006 حتى   2003 األونروا من عام     –دريب غزة   ت
 :يلي

  
  )4.4.15(رقم جدول 

  .مكان العمل  إلىاستجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج 

  المجاالت

بار
الخت

ة ا
قيم

رية 
الح

ت 
رجا

د
ية   

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(. 

 0.000* 5 42.823  التخصصات المطروحة   .1

 0.000* 5 22.754  المنهاج   .2

 0.007* 5 16.033  المدربون   .3

 0.029* 5 12.433  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.003* 5 18.163  التدريب الميداني   .5

 0.000* 5 23.536  خدمات ما بعد التدريب   .6

 *0.000 5 24.714  جميع مجاالت االستبانة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * =.  
  

تبين أن القيمة االحتمالية " واالس-كروسكال" أنه باستخدام اختبار )4.4.15(يوضح جدول 
)Sig. ( 0.05لكل مجال من مجاالت الدراسة كانت أقل من مستوى الداللةα  ومن ثم فإنه =

 التدريب التقني والمهني في خلق توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور
  2006 حتى 2003 األونروا من عام –فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  . تعزى إلى مكان العمل
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ويعزى ذلك إلى أنه بطبيعة الحال طبيعة احتياجات كل قطاع من التخصصات مختلف من ناحية 
 تبعا ةحسب القطاع الذي يعملون به مختلفنوع وكم وبالتالي ستكون استجاباتهم أو موافقتهم 

  .الدراكهم لكم استخدامهم من المهارات التي اكتسبوها خالل دراستهم
  

  :مكان العمل  حسبستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب  - ب
  )4.4.16(  رقمجدول

  لعملمكان ا  حسبستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

 متوسطات الرتب
  المجال

قطاع 
 حكومي

قطاع 
 خاص

وكالة 
 الغوث

مؤسسة 
غير 
 ربحية

لم أعمل  أخرى
من حين 
 التخرج

 106.66 209.93 170.06 171.86 169.23 141.23  التخصصات المطروحة  .1

 139.80 220.90 156.84 163.25 143.00 102.79  المنهاج  .2

 143.63 223.60 163.78 149.76 145.46 118.98  المدربون  .3

 131.84 206.50 150.56 160.13 146.19 145.20  التقنيات والمستلزمات  .4

 129.09 219.67 157.34 159.49 149.89 132.70  التدريب الميداني  .5

 125.14 167.77 183.50 176.64 144.93 118.29  خدمات ما بعد التدريب  .6

 126.84 219.27 168.38 165.76 152.35 117.09 جميع مجاالت االستبانة

  
تبـين أنـه بالنـسبة لمجـاالت        ) 4.4.16(رقـم   من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

جميـع  التخصصات المطروحة، المنهاج، المدربون، التقنيات والمستلزمات، التدريب الميداني، و        "
أكبر مجاالت عمل أخرى    الذين يعملون في    للمبحوثين  كان متوسط الرتبة    " مجاالت االستبانة معاً  

هذا يعنـي أن درجـة الموافقـة حـول دور           . من متوسطات الرتب لباقي أماكن العمل األخرى      
 األونـروا  –التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة      

  .    كانت أكبر لدى الذين يعملون في مجاالت عمل أخرى2006 حتى 2003من عام 
ؤسـسة غيـر    بالنسبة للمبحوثين الذين يعملون فـي م       بالنسبة لمجال خدمات ما بعد التدريب     أما  

  . كان متوسط الرتبة أكبر من متوسطات الرتب لباقي أماكن العمل األخرىربحية 
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من الواضح أن الفئة ذات الرتبة األكبر هى األخرى وهى نتيجة منطقية حيث أن األخـرى هنـا          
ت التقنية والمهنية بجميع أقسامها بينما على سبيل المثال فـي حـال             تشمل الكثير من التخصصا   

  .ربحية كل العاملين بها من خريجي قسم التجارة بالكليات التقنيةالوكالة الغوث والمؤسسات غير 
  

دور التدريب حول حول فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين توجد   4.2.7.6
 األونروا من –عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة التقني والمهني في خلق فرص 

  :طبيعة العمل إلى  تعزيα=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003عام 
  :طبيعة العمل إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج   - أ

اد للفروق بين أراء أفـر "  واالس-كروسكال" تم استخدام اختبار ةالختبار الفرضية الفرعية السابق 
دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع            عينة الدراسة حول    

تعزي إلى طبيعة العمل والنتائج مبية كمـا         2006 حتى   2003 األونروا من عام     –تدريب غزة   
  :يلي

  
  ) 4.4.17(رقم جدول 

  طبيعة العمل إلى استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج 

  تالمجاال

قي
بار

الخت
ة ا

م
رية  

الح
ت 

رجا
د

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

)
Si

g
(. 

 0.036* 2 6.628  التخصصات المطروحة   .1

 0.904 2 0.202  المنهاج   .2

 0.874 2 0.268  المدربون   .3

 0.300 2 2.406  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.049* 2 6.037  التدريب الميداني   .5

 0.298 2 2.419  خدمات ما بعد التدريب   .6

 0.330 2 0.330  الستبانةجميع مجاالت ا

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * =.  
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تبين أن القيمة االحتمالية " واالس-كروسكال"أنه باستخدام اختبار  )4.4.17(يوضح جدول 
)Sig. (لة لمجالي التخصصات المطروحة و التدريب الميداني كانت أقل من مستوى الدال

0.05α  ومن ثم فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور التدريب =
 األونروا من عام –التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  .   تعزى إلى طبيعة العمل2006 حتى 2003
كانت أكبر من مستوى ) .Sig(بين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي مجاالت الدراسة ت

0.05αالداللة   ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور =
 األونروا –التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 

  .   تعزى إلى طبيعة العمل2006 حتى 2003من عام 
  

ودرجة الحاجة اليه في السوق هى التي تحدد فرصة العمل سواء ذلك الى أن التخصص  ويعزى 
كانت دائمة منتظمة أو متقطعة أو حتى عدم وجود فرصة، باالضافة الى التدريب الميداني 

 حيث أشخاص ودوره في انسجام الشخص الحقا عند ممارسة عمله مع بيئة العمل الحقيقية من
  .وتقنيات وغيره مما يساعد في سرعة انخراطه في سوق العمل ونجاحه

     
  :طبيعة العمل حسب ستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب   - ب

   ).184.4(رقم جدول 
  .طبيعة العمل حسب ستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

 رتبمتوسطات ال
  المجال

 ابحث عن عمل متقطع منتظم
 132.30 152.52 160.33  التخصصات المطروحة

 133.61 163.49 146.34  التدريب الميداني

  
التخصـصات  "لمجال   تبين أنه بالنسبة      ).184.4(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

من متوسطات الرتب   كبر  أالذين طبيعة عملهم منتظمة     للمبحوثين  كان متوسط الرتبة    " المطروحة
هذا يعني أن درجة الموافقة حول دور التدريب التقني والمهني فـي            . لباقي طبيعة العمل األخرى   

  2006 حتى   2003 األونروا من عام     –خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة          
  .  كانت أكبر لدى الذين طبيعة عملهم منتظمة
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ميداني بالنسبة للمبحوثين طبيعة عملهم متقطعة كان متوسط الرتبـة          أما بالنسبة لمجال التدريب ال    
  . أكبر من متوسطات الرتب لباقي طبيعة العمل األخرى

  
من الواضح أن الذين ما زالوا يبحثون عن عمل كانت استجاباتهم األقل حيث أنهم لم يدركوا بعد                 

 ايجاد فرصة العمـل التـي       أهمية التدريب الميداني وربما يجدون أن تخصصهم لم يساعدهم في         
  .يرغبون

  
دور التدريب التقني حول فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين توجد   4.2.7.7

األونروا من عام  –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 
  :الخبرة إلى  تعزيα=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003

  :الخبرة إلى  المبحوثين للدراسة تعزي استجابةنتائج  - أ
للفروق بين أراء أفـراد  "  واالس-كروسكال" تم استخدام اختبار ةالختبار الفرضية الفرعية السابق 

حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع             عينة الدراسة   
 :لى الخبرة والنتائج مبينة كما يليتعزي إ 2006 حتى 2003 األونروا من عام –تدريب غزة 

  
  )4.4.19(رقم جدول 

   الخبرة إلى  استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج

  
  تالمجاال

بار
الخت

ة ا
قيم

رية 
الح

ت 
رجا

د
ية   

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(. 

 *0.000 3 24.166  التخصصات المطروحة   .1

 *0.004 3 13.236  المنهاج   .2

 *0.008 3 11.710  المدربون   .3

 *0.000 3 19.052  لتقنيات والمستلزماتا   .4

 *0.022 3 9.669  التدريب الميداني   .5

 0.166 3 5.085  خدمات ما بعد التدريب   .6

 *0.001 3 16.521  جميع مجاالت االستبانة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * =.  
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تبـين أن القيمـة االحتماليـة       " واالس-كروسكال"اختبار  أنه باستخدام    )4.4.19(يوضح جدول   
)Sig. (  التخصصات المطروحة، المنهاج، المدربون، التقنيات والمستلزمات، التـدريب        "لمجاالت

0.05α كانت أقل من مستوى الداللة       "جميع مجاالت االستبانة معاً   الميداني، و   ومن ثـم فإنـه      =
صائية بين آراء المبحوثين حول دور التدريب التقني والمهني في خلق           توجد فروق ذات داللة إح    

  2006 حتـى    2003 األونروا مـن عـام       –فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة         
  . تعزى إلى الخبرة

كانت أكبـر مـن     ) .Sig(أما بالنسبة لمجاالت خدمات ما بعد التدريب تبين أن القيمة االحتمالية            
0.05α مستوى الداللة   ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحـوثين              =

حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غـزة                
  .   تعزى إلى الخبرة2006 حتى 2003 األونروا من عام –
  

رة يستخدم الخريج كم أكبر من مهاراته التي اكتسبها ويعزى ذلك إلى أن كلما زادت سنوات الخب
خالل دراسته باالضافة الى أنه يقارن نفسه مع خريجين آخرين ويكون على درجة أكبر من 
الوعى بمتطلبات السوق سواء من ناحية تخصصات أو منهاج أونوعية مدربين أو حتى تقنيات 

  .وتدريب ميداني
   

  :الخبرة حسب تجابة المبحوثين للدراسةسالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب  - ب
  )4.4.20(رقم جدول 

  .الخبرة حسب ستجابة المبحوثين للدراسةالفرضية السابعة إلمتوسطات رتب 

 متوسطات الرتب
  المجال

  سنوات4أكثر من  سنوات 4-2 أقل من سنتين اليوجد
 188.76 157.14 135.23 101.72  التخصصات المطروحة

 183.32 150.65 139.36 114.91  المنهاج

 183.12 151.64 133.97 125.12  المدربون

 182.91 153.99 140.58 102.73  التقنيات والمستلزمات

 171.09 153.02 138.29 116.79  التدريب الميداني

 189.80 150.51 138.11 113.09 جميع مجاالت االستبانة
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ين أنـه بالنـسبة لجميـع المجـاالت      تب)4.4.20(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول      
 4أكثـر مـن     كان كان متوسط الرتبة للمبحوثين الذين خبرتهم         )4.4.19(الموضحة في جدول    

هذا يعني أن درجـة     .  سنوات فأقل  4من متوسطات الرتب للمبحوثين الذين خبرتهم       أكبر   سنوات
فـي كليـة مجتمـع      الموافقة حول دور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين            

 4أكثر مـن    كانت أكبر لدى الذين خبرتهم     2006 حتى   2003 األونروا من عام     –تدريب غزة   
  .سنوات

  
من الواضح أنه كلما زادت سنوات الخبرة كانت االستجابات أكبر وهى نتيجة منطقية كما ذكرت               

المنافسة والبقـاء  من قبل حيث أنه يدرك أهمية كل المحاور التي تم دراستها في جعله قادر على              
  .في سوق العمل

  
دور التدريب التقني حول فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين توجد   4.2.7.8

 األونروا من عام –والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة 
  :التخصص إلى  تعزيα=0.05 عند مستوى داللة  2006 حتى 2003

  :التخصص إلى  المبحوثين للدراسة تعزي استجابةنتائج  - أ
للفروق بين آراء أفراد عينـة      "  واالس -كروسكال"استخدام  الختبار الفرضية الفرعية التاسعة تم      

الدراسة حول مدى الرضا الوظيفي عن نظام التعويضات المالية الحكومية تعزى إلـى الفئـات                
  :والنتائج مبينة كما يلي الوظيفية لسلم الرواتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- 131 - 

   )4.4.21( رقم جدول
  .التخصص إلى  استجابة المبحوثين للدراسة تعزينتائج

  تالمجاال

بار
الخت

ة ا
قيم

رية 
الح

ت 
رجا

د
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
)

Si
g

(. 

 0.000* 9 44.209  التخصصات المطروحة   .1

 0.000* 9 43.396  المنهاج   .2

 0.001* 9 27.660  المدربون   .3

 0.015* 9 20.594  التقنيات والمستلزمات   .4

 0.000* 9 38.784  التدريب الميداني   .5

 0.000* 9 62.895  خدمات ما بعد التدريب   .6

 0.000* 9 53.853  جميع مجاالت االستبانة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة * =.  
  

بـين أن القيمـة االحتماليـة       ت" واالس-كروسكال" أنه باستخدام اختبار     )4.4.21(يوضح جدول   
)Sig. (0.05 كانت أقل من مستوى الداللة       االستبانة  مجاالت  جميع  لα  ومن ثم فإنـه توجـد       =

فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المبحوثين حول دور التدريب التقني والمهنـي فـي خلـق                 
  2006 حتـى    2003مـن عـام      األونروا   –فرص عمل للمتدربين في كلية مجتمع تدريب غزة         

  . التخصصتعزى إلى 
  

 خصوصية كل تخصص من كم فرص العمل المطروحة في السوق أو حتى ويعزى ذلك إلى
المكان تبعا لطبيعة العمل وحسب العوامل المحيطة من سياسية واقتصادية والتطور التكنولوجي 

  .السريع
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  :التخصصإلى عزى  تستجابة المبحوثين للدراسةإلمتوسطات رتب     - ب
   )4.4.22( رقم جدول

  .التخصص تعزى ستجابة المبحوثين للدراسةإلمتوسطات رتب 
  

ارة
اد

جيا  
ولو

تكن
ات

وم
معل

 

سة
هند

ات 
وني

كتر
ال

 

كا 
كاني

مي
مال

أع
بية 

 ط
هن

م
 

اني
مب

ات 
بائي

هر
ك

 

كا 
كاني

م
ات

يار
س

يم  
صم

ت
فيك

جرا
 

التخصصات 
  المطروحة

130.7 92.6 112.7 95.1 170.9 115.8 187.4 162.7 178.1 81.8 

 94.3 179.0 164.6 174.8 155.4 179.2 100.0 104.7 142.1 117.4  المنهاج

 123.8 194.3 153.5 144.4 152.3 172.2 117.9 129.5 176.9 115.7  المدربون

التقنيات 
  والمستلزمات

121.6 127.7 127.6 118.6 153.6 172.5 165.4 148.9 190.1 138.3 

التدريب 
  الميداني

115.6 154.7 124.9 97.0 170.0 140.0 175.5 160.4 188.5 100.4 

خدمات ما 
  بعد التدريب

126.6 169.8 83.6 91.7 170.0 129.3 168.0 172.9 215.3 59.6 

جميع 
مجاالت 
 االستبانة

117.9 151.6 99.3 95.8 177.9 144.3 168.6 166.5 208.5 82.3 

 
  : كل مما يليتبين )4.4.22(ل من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدو

للمبحـوثين الـذين تخصـصهم      كان متوسط الرتبة    " التخصصات المطروحة "لمجال  بالنسبة   •
هذا يعني أن درجة الموافقة حول      . للتخصصات األخرى من متوسطات الرتب    أكبر   " مباني"

  .  " مباني"تخصصهم  كانت أكبر لدى الذين "التخصصات المطروحة"مجال 
 " ميكانيكـا أعمـال  "للمبحوثين الذين تخصصهم كان متوسط الرتبة     " المنهاج "ل  لمجابالنسبة   •

مجـال  هذا يعني أن درجة الموافقة حـول  . للتخصصات األخرىمن متوسطات الرتب    أكبر  
 .  " ميكانيكا أعمال"تخصصهم كانت أكبر لدى الذين " المنهاج"

، التدريب الميداني ،  يات والمستلزمات التقن،  المدربون "لمجاالت الدراسة األخرى    بالنسبة  أما   •
للمبحوثين الـذين  كان متوسط الرتبة "  معاًجميع مجاالت االستبانة ، وخدمات ما بعد التدريب  

هذا يعنـي   . للتخصصات األخرى من متوسطات الرتب    أكبر   " ميكانيكا سيارات "تخصصهم  
ميكانيكـا  "هم  تخصـص كانت أكبر لـدى الـذين       المجاالت المذكور   أن درجة الموافقة حول     

 ".سيارات
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من الواضح أن خريجي التخصصات المهنية هى ذات المعدالت األعلى في التـشغيل، وهنـاك               
نقاط قوة في كل قسم من هذه األقسام يختلف عن اآلخر فمثال في المباني، التخصص كتخصص                 

لقوة فـي   يجد خريجيه فرص عمل بسهولة، بينما أعمال الميكانيكا وجدوا أن المنهاج هى نقطة ا             
تخصصهم حيث المنهاج هو أكثر عامل مساعد لهم في عملهم، في حين أن ميكانيكـا الـسيارات    

  .وجدوا أن باقي المحاور كانت مجتمعة عوامل مساعدة في خلق فرص عمل لهم
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  :الفصــل الخامـس
  
  
  

  النتائــج والتوصيــات
Conclusions & Recommendations  

 
  

  Introduction المقدمة  5.1
  The results of the study الدراسة نتائج  5.2
  The recommendations of the study الدراسة توصيات  5.3
  Proposed studies  الدراسات المقترحة 5.4
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  النتائــج والتوصيــات
Conclusions & Recommendations  

  Introduction :المقدمة  5.1
 ملخصاً ألهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هـذه الدراسـة، وأهـم              يتضمن هذا الفصل  

التوصيات المقترحة على ضوء النتائج والتي تساهم في تعزيز ودعم نقـاط القـوة أو معالجـة                 
وتصحيح نقاط الضعف من أجل تحقيق األهداف المرجوة لتحسين وتطـوير التـدريب التقنـي               

ونروا بحيث يكون الخريجين أكثر قدرة على ايجاد فـرص           األ – كلية تدريب غزة  والمهني لدى   
  .عمل بما لديهم من مهارات ومعارف وسلوك

  
  The results of the study:  الدراسةنتائج  5.2

كلية تـدريب  نتائج تأثير التدريب التقني والمهني على خلق فرص عمل للمتدربين في           ال أظهرت  
  :التاليك تحليلها ، والتي سبق"حالة دراسية" األونروا -غزة

كليـة   فـي  خلق فرص عمـل للمتـدربين  على التخصصات المطروحة بينت الدراسة تأثير   . 1
مدى أهميـة تـوافر     ، وتدل هذه النسبة على      %88.34 بوزن نسبي   األونروا – تدريب غزة 

حيـث  ،  تأثير التخصصات المطروحة على خلق فرص عمـل       العوامل والعناصر التي تزيد     
  :أظهرت بالتفصيل

التخصص بناء على الرغبـة،     ، و التقني/رضا عن التخصص المهني    لل اًعالي وىمست  - أ
 .مهارات أداء العمل والواجبات المطلوبة ووالمهارات الفنية التي يتلقاها في الكلية،

نطباعات أصحاب العمل عـن خريجـي       مرتفع ال مستوى  كما بينت الدراسة وجود       -  ب
 اقبال من أصحاب    ، ووجود صوتناسب العمل مع التخص   ،  الكلية لجميع التخصصات  

 .غزة/العمل على تشغيل خريجي التخصصات من كلية مجتمع تدريب

وأظهرت الدراسة كذلك وجود مستوى جيد في سهولة الحصول على فرص عمـل               -  ت
 .في مجاالت تخصصاتهم

 
 – كليـة تـدريب غـزة      فـي    خلق فرص عمل للمتدربين   على   نهاجالمتأثير  بينت الدراسة    . 2

مـدى أهميـة تـوافر العوامـل        وتدل هذه النسبة علـى      ،  89.24% بوزن نسبي  األونروا
 :حيث أظهرت بالتفصيل، من تأثير المنهاج على خلق فرص عملوالعناصر التي تزيد 

  
 لوضوح أهداف المنهاج التدريبي، ومساهمة المنهاج في كفـاءة األداء           اً عالي مستوى  - أ

منهـاج لألهـداف العامـة      العملي، ومناسبة األنشطة المنهجية للمهارات، وموافقة ال      
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للبرنامج التدريبي، واالعداد الجيد للمنهاج التدريبي، وتكامل المهـارات واتجاهـات           
 .العمل الصحيحة للمنهاج 

 مرتفع من تناسـب المنهـاج مـع المـستوى العمـري             مستوىبينت الدراسة   ما  ك  -  ب
والمعرفي، والتكامل بين النظرية والتطبيق، واتاحـة الفـرص لاللتحـاق بمراحـل          
تعليمية أعلى، وتلبيته لحاجة السوق المحلي، ومناسبته لألهداف المطلوبة ، وتضمنه           
لجوانب تتعلق بالتوجيه واالرشاد المهني، وتطويره بشكل مستمر، وتناسـب المـواد        

  .النظرية مع الواقع العملي، وتناسب الزمن وتفاصيل الخطة معه
 

 – كليـة تـدريب غـزة      في   متدربينخلق فرص عمل لل   ن على   دربيالمتأثير  بينت الدراسة    . 3
مـدى أهميـة تـوافر العوامـل        وتدل هذه النسبة علـى      ،  89.46% بوزن نسبي  األونروا

  :، حيث أظهرت بالتفصيلن على خلق فرص عمليمن تأثير المدربوالعناصر التي تزيد 
 

مستوى عالي لمالحظات المدرب خالل التدريب، واتباعه لقواعد الصحة والسالمة،            - أ
لوسائل تعليمية متنوعة وطرق التطبيق العملية، وعرضه للمـادة بطريقـة           واعتماده  

سهلة وواضحة، وتنميته التجاهات ايجابية في االنضباط الذاتي واعتماده لألسـاليب           
 .التفاعلية

 المدرب على مشاركة ومـساعدة المتـدربين،        لحرص اً مرتفع بينت الدراسة مستوى    -  ب
 االستراتيجيات الحديثـة، واعتمـاد التـدريب        والعالقة الجيدة بالمتدربين، واستخدام   

التعاوني، وتوظيف أساليب التعزيز، والتنسيق الجيد بين المدرب النظري والعملـي،           
 .ومراعاة المتدربين ذوي االحتياجات الخاصة

 

كلية تـدريب   في خلق فرص عمل للمتدربينتقنيات والمستلزمات على التأثير  بينت الدراسة     .4
مدى أهمية توافر العوامـل     وتدل هذه النسبة على     ،  90.48% ن نسبي بوز  األونروا – غزة

حيث أظهـرت    تقنيات والمستلزمات على خلق فرص عمل،     المن تأثير   والعناصر التي تزيد    
  :بالتفصيل

 لفعالية التقنيات المستخدمة، وخدمتها لألهداف التدريبية، واختـصارها         اًعالي مستوى  - أ
جتذابها النتباه المتـدربين، ومواءمتهـا للمنهـاج،        لزمن التعلم، ودورية الصاينة، وا    

وتسهيلها لعملية التدريب بما في ذلك الحاسوب، وموافقتها لحاجات السوق، وتـوفر            
 .وسائل الوقاية والسالمة
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 لكفاية المواد االستهالكية للتـدريب، والتقيـيم        اًظهرت الدراسة مستوى مرتفع   أكما    -  ب
مستخدمة، وتشابها مع التقنيـات والمعـدات فـي       والتقويم المستمر لفعالية التقنيات ال    

 .مواقع العمل الفعلية
 

 كلية تدريب غـزة  في  خلق فرص عمل للمتدربين   التدريب الميداني على    تأثير  بينت الدراسة    . 5
مـدى أهميـة تـوافر العوامـل        وتدل هذه النسبة على     ،  87.06% بوزن نسبي   األونروا –

حيـث أظهـرت    ،  داني على خلق فرص عمـل     من تأثير التدريب المي   والعناصر التي تزيد    
  :بالتفصيل

 .  لتالؤم التدريب الميداني والتخصص، وزيادته لثقة المتدرب بنفسهاًعاليمستوى   - أ

 لمساهمة التدريب الميداني في تزويد المتدربين       اً مرتفع كما أظهرت الدراسة مستوى     -  ب
كـان المناسـب   بالمهارات الالزمة التقان العمل، واتاحة الفرصة لهـم باختيـار الم         

للتدريب، وجودة المتابعة من قبل الجهة المدربة، واختيار التدريب حـسب معـايير             
موضوعية، وفعالية طريقة تقييم التدريب الميداني، المتابعة الجيدة من قبل مـشرف            

 .الكلية، وكفاية الوقت المخصص للتدريب الميداني

داني في اتاحة فرصـة عمـل        لمساهمة التدريب المي   اً جيد كما بينت الدراسة مستوى     -  ت
 .للمتدرب في مكان التدريب الميداني أو خارجه

 

كلية تدريب   في   خلق فرص عمل للمتدربين   التدريب على   تأثير خدمات ما بعد     بينت الدراسة    . 6
مدى أهمية توافر العوامـل     وتدل هذه النسبة على     ،  80.56% بوزن نسبي   األونروا – غزة

حيـث    ، ت ما بعد التدريب على خلـق فـرص عمـل          من تأثير خدما  والعناصر التي تزيد    
  :أظهرت بالتفصيل

تعليم األسس الالزمة لممارسة عمل المتدربين باالعتماد على الـنفس،          ل اًعالي مستوى  - أ
توجيههم مهنيا، توجيههم كيف يسوقون أنفسهم، تقديم خـدمات ارشـادية لكيفيـة             و

ل، تقـديم بـرامج     التكيف مع تخصصهم، توجيههم حول مهارات االتصال والتواص       
  .لتحضيرهم لخوض سوق العمل

 لتعريفهم بالمؤسسات الموجـودة فـي الـسوق،         اً جيد ظهرت الدراسة مستوى  أكما    -  ب
متابعتهم وتقديم برامج ارشادية، تحديد مشكالتهم النفـسية واالجتماعيـة، مـساهمة            

 .خدمات ما بعد التدريب في توفير فرصة عمل
 

  :اللة إحصائية بين كل منعالقة ذات د أثبتت الدراسة وجود  . 7
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ن، والتقنيات والمـستلزمات ، والتـدريب       يو المنهاج، والمدرب   التخصصات المطروحة، 
كليـة تـدريب   خلق فرص عمل للمتدربين في       بين و .الميداني، وخدمات ما بعد التدريب    

0.05αعند مستوى داللة  األونروا، – غزة =.  
  

تأثير التـدريب    ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين حول         أثبتت الدراسة وجود فروق    . 8
 عند مستوى    األونروا - كلية تدريب غزة  التقني والمهني في خلق فرص عمل للمتدربين في         

0.05αداللة   ، وسنة التخرج، والمجـال     والحالة االجتماعية والعمر،  ، الجنس"  تعزى إلى  =
 ".، وطبيعة العمل، وسنوات الخبرة، والتخصصالدراسي، ومكان العمل

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة حـول مجـال                 - أ
ن، والتدريب الميداني، وخدمات مابعـد   يالتخصصات المطروحة، والمنهاج، والمدرب   "

 عند مستوى الداللـة  ً"التدريب، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقني والمهني معا   
0.05α  . تعزي إلى الجنس لصالح الذكور=

التقنيات "ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول مجال 
0.05αعند مستوى داللة " والمستلزمات   . تعزي إلى الجنس=

اسـة حـول مجـال      توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدر           -  ب
ن، والتدريب الميداني، وخدمات مابعد التدريب، وجميع مجـاالت         يالمنهاج، والمدرب "

0.05αعند مستوى الداللـة     " عناصر التدريب التقني والمهني معا      تعـزي إلـى     =
 . سنة21 – 20لصالح الفئة العمرية  العمر،

بة المبحوثين للدراسة حول مجال ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجا
0.05αعند مستوى داللة " التخصصات المطروحة، والتقنيات والمستلزمات"  تعزي إلى =

  . العمر
حـول مجـال    توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة              -  ت

عنـد  " معـا التدريب الميداني، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقنـي والمهنـي           "
0.05αمستوى الداللة   .الحالة االجتماعية لصالح العزاب تعزي إلى =

ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول مجال 
ن، والتقنيات والمستلزمات، وخدمات مابعد صات المطروحة، والمنهاج، والمدربيالتخص"

0.05α ى داللة عند مستو" التدريب،   . تعزي إلى الحالة االجتماعية=
  

التخصـصات  "حول مجـال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين           -  ث
ن، والتقنيات والمـستلزمات، والتـدريب الميـداني،        يالمطروحة، والمنهاج، والمدرب  
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 عند  ً"ي والمهني معا  وخدمات مابعد التدريب، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقن       
0.05αمستوى الداللة   . مهني لصالح المهني/مجال تقني تعزي إلى ال=

حـول مجـال    توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة              - ج
ن، والتقنيات والمستلزمات، والتـدريب     يالتخصصات المطروحة، والمنهاج، والمدرب   "

بعد التدريب، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقني والمهنـي     الميداني، وخدمات ما  
0.05α عند مستوى الداللة     ً"معا مكان العمل لصالح األماكن األخرى      تعزي إلى    =

 .تليها المؤسسات غير الربحية ثم وكالة الغوث

التخصـصات  "حول مجـال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين           - ح
مطروحة، والتدريب الميداني، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقنـي والمهنـي           ال

0.05α عند مستوى الداللة ً"معا   . طبيعة العمل تعزي إلى=

المنهـاج،  "ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول مجال              
0.05α عند مـستوى داللـة   "  وخدمات مابعد التدريب،ن، والتقنيات والمستلزمات،يوالمدرب = 

  .تعزي إلى طبيعة العمل
حـول مجـال    توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحـوثين للدراسـة              - خ

ن، والتقنيات والمستلزمات، والتـدريب     صات المطروحة، والمنهاج، والمدربي   التخص"
 عند مستوى الداللـة  ً"تدريب التقني والمهني معاالميداني، وجميع مجاالت عناصر ال   

0.05α  . سنوات4الخبرة لصالح الفئة أكثر من  تعزي إلى =

خـدمات  "ولكن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول مجـال              
0.05α عند مستوى داللة " مابعد التدريب،   .لى الخبرة تعزي إ=

التخصـصات  "حول مجـال  توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين           - د
المطروحة، والمنهاج، والمدربون، والتقنيات والمـستلزمات، والتـدريب الميـداني،         

 عند  ً"وخدمات مابعد التدريب، وجميع مجاالت عناصر التدريب التقني والمهني معا         
0.05αمستوى الداللة    . التخصص تعزي إلى=
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 :توصيات الدراسة 5.3

  
بعد استعراض نتائج الدراسة ال بد أن نضع بعض التوصيات التي بموجبها يمكن معالجة نقـاط                

 :، وذلك كما يليالتدريب التقني والمهنيالضعف ، وتعزيز نقاط القوة فيما يتعلق ب

حاجتـه لألعـداد مـن      دراسة التخصصات المطروحة، ودراسة السوق جيدا من حيث          . 1
تخصـصات  عدد األماكن المطروحة فـي      تقليص  في  التخصصات، واعادة النظر ربما     

 .أخرى وتطوير أقسام جديدة حسب الحاجةفي توسع المعينة و

المهنـي    رفع مستوى المنهاج بتطويره وخاصة األمور الخاصـة باالرشـاد والتوجيـه    . 2
  .حتى بعد التخرج من الكليةمتابعتهم الب حسب مراحل تدرجهم في التدريب، وللط

 باستخدام أساليب التعزير المعنوى بخاصـة   للمتدربينالعمل على تحسين أساليب التعزيز   . 3
  .باالضافة الى التعزيز المادي

 كأن يتم تحديد اجتماعات     ايجاد آليات لرفع مستوى التنسيق بين المدرب النظري والعملي         . 4
  . للجلسات التدريبية بالمشاركة بينهمثابتة كل أسبوع للتواصل، واعداد أو التحضير

العمل من خالل تطوير التدريب الميداني بحيث يحصل  العمل على رفع مستوى مهارات . 5
 كفاءة عالية ومجهز باالمكانات المناسـبة       متدرب على فرصة التدرب في مكان ذي      كل  

  .وطبيعة العمل التي تتيح له التعامل مع أكبر عدد من المواقف العملية
لميداني التاحة فرصة   عن آلية ما بين الكلية والمجتمع المحلي من خالل التدريب ا          البحث   . 6

 .عمل للمتدرب، كعقد اتفاقيات لتزويد المؤسسات والشركات بأفضل خريجيها

ر وتحسين خدمات ما بعد التدريب من خالل متابعة المتدربين منذ لحظة تخـرجهم              تطوي . 7
عم مـادي   مساعدتهم في الحصول على د    وتزويدهم حسب حاجاتهم بمهارات اضافية أو       

 .الخدماتدراسة احتياجات الطالب من النشاء مشاريعهم الخاصة، و

عمل مسوحات للمؤسسات الداخلية والخارجية في السوق وتطوير عالقـات مـع هـذه               . 8
 .المؤسسات

 تعريف الطالب بهذه المؤسسات والتنسيق لمساعدتهم على ايجاد فرص عمل . 9

 .رج بشكل منهجي واضح وتقديم برامج ارشادية لهممتابعة الطالب بعد التخ . 10

 .الحصول على تغذية راجعة منهم بشكل ممنهج . 11

عمل دراسات للسوق وتحديد االحتياجات من التخصصات المهنية والتقنية سـواء مـن              . 12
 .ناحية تعداد الخريجين التي يحتاجها السوق من كل تخصص أو من تخصصات جديدة

اسات مناسبة لإلناث التاحة الفرصة لإلناث كما هـى         تطوير تخصصات مهنية تبعا للدر     . 13
 .متاحة للذكور
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 :الدراسات المقترحة 5.4

بعد أن تم االنتهاء من هذه الدراسة، وعلى ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات يمكن أن تقتـرح                  
  :الباحثة اآلتي

  . من حيث عالقته بفرص العملدراسة كل من قسمى التقني والمهني على حدا .1
 .ة بين كليات التدريب التقني والمهني في قطاع غزةمقارندراسة  .2

 .مقارنة بين التدريب التقني والمهني في قطاع غزة والتجربة األلمانيةدراسة  .3

 .Modular Systemدراسة آلية تطبيق نظام التدريب التقني والمهني المزدوج  .4

 .سوق العملبمنهاج التدريب دراسة عالقة  .5

  .لتوصيف الهرمي للخطة الوطنية بادراسة التدريب المهني وربطه .6

  .دراسة آليات لمساعدة خريجي التدريب المهني النتاج الدخل .7
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  قائمــة المراجــع
Supplements Lists   

  :  العربيةالكـتب   1.1
 ترجمة تيب توب لخـدمات     ،الطبعة األولى ،  "إدارة الموارد البشرية  "،  )2003 (باري كشواى  •

  . مصر:ةالقاهر التعريب والترجمة، دار الفاروق للنشر والتوزيع،
 مركز الخبرات المهنيـة لـإلدارة   ،"كيف تصبح مدربا فعاال؟" ،)1995( عبد الرحمن توفيق، •

  .القاهرة، )بميك(
المركز العربـي للتـدريب     ،  "تدريب وإعداد مدربي التدريب المهني    "،  )2001( جابر، سميح  •

  .ياليب ،المهني وإعداد المدربين
  .، برنامج التعليم المفتوح1 ج،تربوي المنهاج ال،)1990(جامعة القدس المفتوحة  •
دائرة التربية والتعليم، وكالـة الغـوث       ،  "دليل مرجعي في التدريب   "،  )2006(جبران، وحيد    •

  الدولية، عمان
التـدريب المهنـي الوضـع الحـالي        (في مالقاة التحدي     "،)1996( حشوة، مازن وآخرون   •

  . فلسطين:، وزارة العمل، رام اهللا، طاقم الخبراء في التدريب المهني")والرؤى المستقبلية
  .عمان ، دار التربية الحديثة،"تصميم وتنفيذ برامج التدريب"، )1990( حمدان، محمد •
تطوير منـاهج التعلـيم والتـدريب المهنـي         "،  )2003( الزوبعي، أديب والجنابي، محفوظ    •

  . ،المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، ليبيا1، ط"والتقني
معهد تـدريب  ، "األدوار والمهنية والتطور المهنـي "، )2001( ديب ومحفوظ، نبيلسليمان، أ  •

  . فلسطين:رام اهللا ،المدربين
 دار الـشروق للنـشر   ،"إدارة األفراد...إدارة الموارد البشرية   " ،)2000( شاويش، مصطفى  •

  . عمان،والتوزيع
 ،ء للنـشر والتوزيـع     دار صـفا   ،"إدارة الموارد البشرية  " ،)2000(شحادة، نظمي وآخرون     •

  .عمان
 المركز العربي للتدريب المهني وإعـداد       ،"أنظمة إعداد المشرفين  "،  )2001 (شقبوعة، داود  •

  . ليبيا،المدربين
  .فلسطين ، دار المستقبل للتوزيع،"دليل التدريب القيادي"، )1998( الطالب، هشام •
استراتيجي، الطبعة األولـي،  ، مدخل "إدارة الموارد البشرية"،   )2003( عباس، سهيلة محمد   •

  .دار األوائل للنشر، األردن
الدور االقتصادي واالجتماعي لمراكز التدريب المهنـي فـي      "،  )1993(د الشافي، صالح    عب •

  .فلسطين: ، دراسة ميدانية، الملتقى الفكري العربي، القدس"القطاع
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ـ      "مدخل إلى التدريب المهني   " ،)2001( عطوان، أحمد  •  :دربين، رام اهللا  ، معهـد تـدريب الم
  .فلسطين

 ،ايتراك للطباعـة والنـشر والتوزيـع      ،  "تحديد االحتياجات التدريبية  " ،)2001( عليوة، السيد  •
  .القاهرة

،  الدار الجامعية للطباعة والنـشر والتوزيـع     ،"إدارة الموارد البشرية  " ،)1996 (ماهر، أحمد  •
  .اإلسكندرية

دليل المعلم والمرشد   "،  )2000آب  ( المجتمعية   المركز الفلسطيني للمساعدة في حل النزاعات      •
  . فلسطين،"في التخطيط والتدريب لبرامج تدريبية

، "مخرجات التدريب المهني وسوق العمل في األقطـار العربيـة         "،  )2001 (مصطفى، أحمد  •
   .المركز العربي للتدريب المهني وإعداد المدربين

، مركز دراسـة وتوثيـق      "راضي المحتلة التعليم المهني في األ   "،  )1991(معياري، محمود    •
  .فلسطين: المجتمع الفلسطيني، جامعة بيرزيت، بيرزيت

 دار الفكـر للطباعـة والنـشر        ،"أساسيات فـي اإلدارة   " ،)1995(المغربي، كامل وآخرون     •
  .عمان ،والتوزيع

، مطـابع جامعـة الملـك       "التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق    "،  )1986( ياغي، محمد  •
  .د، السعوديةسعو

  
1.2   Books: 

• Charney Cy, Conway Kathy, (2005), “The Trainer’s Tool Kit”, 
2nd Edition, American Management Association, USA.  

• Dolasinski, Mary and others, (2004) “Training the Trainer 
Performance-Based Training for Today’s Workplace”, Person 
Education, Inc., New Jersey. 

• Goldstein, Irwin, Ford, J. (2002), “Training in Organizations”, 
Fourth edition, WADSWORTH Thomas Learning, US. 

• Kroehnert, Gray (2000), “Basic Training for Trainers”, Third 
Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., Australia. 

• Mondy,Wayne & Noe, Robert (2005), "Human Resource 
Management",  Ninth Edition, Prentice Hall, Person Education 
International. 

• Miller Vincent, (1994), “The Guidebook for Global Trainers”, 
Human Resources Development Press Inc., Massachusetts. 

• The Practice of Business Statistics, 2003, Moore, D., McCabe, G., 
Duckworth, W., Sclove, S.    
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  :ماجسـتيردكتوراه و أبحـاث ورسـائل 1.3
تاريخيا واقعاً وضرورات   : التعليم الفلسطيني  "،)1997. (د، إبراهيم، وحماد، حسين   أبو لغ    •

  .فلسطين: جامعة بيرزيت، بيرزيت، المؤتمر الدولي للدراسات الفلسطينية، "المستقبل
  . فلسطين،، وزارة التربية والتعليم العالي)2005(اإلدارة العامة للتعليم العام    •
 والتعليم  ،  ، منشورات وزارة التربية والتعليم    )2005(اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني         •

  .، فلسطينالعالي
في التعلـيم الفنـي الـصناعي بمحافظـة         التدريب الفني   "،  )1990(الجندي، محمد سيد       •

، كلية التربية، جامعـة القـاهرة،   )رسالة ماجستير غير منشورة  ( دراسة تقويمية،    ،"القاهرة
  . مصر:القاهرة

، رسـالة   "الكفاءة الخارجية للتعليم التقني فـي محافظـات غـزة         "،  )2000(حمد، مروان      •
      .ماجستير، غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

التدريب العملي في الكليات التقنيـة فـي       "،  )2004(مدان، عبد الرحيم والشويخ، عاطف      ح   •
      .، العدد األول12 غزة، المجلد –، مجلة الجامعة اإلسالمية "فلسطين

نظـام  –دراسة تقويمية لخريجي المـدارس الفنيـة الـصناعية          " ،)1983(زيدان، همام      •
، كلية التربيـة، جامعـة عـين شـمس،          )رسالة دكتوراه غير منشورة   (،  "الخمس سنوات 

  .مصر: القاهرة
، "الكفاية الخارجية للتعليم الفني الـصناعي فـي مـصر         "،  )1981(عبد الجليل، دسوقي       •

  .مصر: ، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة)رسالة ماجستير غير منشورة(
تطلبات سوق العمـل  التعليم الفني ودوره في تحقيق م "،)2000(عبد الصمد، عبد العزيز       •

، كليـة التربيـة، جامعـة       )رسالة دكتوراه غير منـشورة    (،  "في جمهورية مصر العربية   
  .مصر: اإلسكندرية، اإلسكندرية

رسـالة   (،"التعلم الصناعي وأثره على العائد االقتصادي للفرد      "،  )1980(عبيدات، سليمان      •
  .األردن: مان، كلية التربية، الجامعة األردنية، ع)ماجستير غير منشورة

تطوير مراكز التدريب المهني في لواء غزة في ضوء بعـض           "،  )1999 (العصار، زكري    •
، كلية التربية، جامعـة     )رسالة ماجستير غير منشورة   (،  "المتطلبات التنمية لدولة فلسطين   

  .مصر: عين شمس، القاهرة
 دراسة وتوثيـق    ، مركز "التعليم المهني في األراضي المحتلة     "،)1991(معياري، محمود      •

  .فلسطين: المجتمع الفلسطيني، جامعة بيرزيت، بيرزيت
واقع منهاج التعليم التقني في محافظات غزة من وجهـة نظـر     "،  ) 1998(النيرب، فريد      •

  .فلسطين: ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)رسالة ماجستير غير منشورة(، "المعلمين
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1.4  Periodicals: 
Gates, Lauren & Others (2005), "Outcomes-Based Funding for 
Vocational Services and Employment of People With Mental 
Health Conditions", American Psychiatric Association, Volume 56, 
Page 1429-1435.  
http://highwire.stanford.edu 

•  

Kukla, Marina & Bond, Gary (2009), "The working Alliance and 
Employment Outcomes for People with Severe Mental Illness 
Enrolled in Vocational Programs", Rehabilitation Psychology, 
Volume 54, Issue 2, Page 157-163. 
http://www.sciencedirect.com 

•  

Liu, Yufeg (2001), “The Reform and development of the (VE) 
system in china”, The ERIC Database, ED 456290 

•  

National Center for vocational Educational Research (1998), 
“Australian vocational Education and Training statistics, school 
students undertaking VET At a Glance”, The ERIC Database, ED 
437549. 

•  

Schmidt. H, T, (1998), “Technical and vocational education in the 
federal republic of Germany. Development and Improvement of 
Technical and Vocational Education” Born: BMBW. 

•  

Vertakon, Vassileia, Rousseas, Panagiotis (2003), “Vocational 
education and Training in Greece”, The ERIC Database ED 475119. 

•  

 
  :  الدوريـات1.5

لمعلمي اللغـة   ) المهنية واألكاديمية (الحاجات التدريبية    "،)1996(سالم، علي عبد العظيم        •
مجلـة  " الخبرة والمرحلة التعليمية على احتياجاتهم إليها     المؤهل و : العربية و أثر كل من    
  .2 مج) 1(ع  ،مستقبل التربية العربية

 مجلـة   ،"الحاجة إلى التعليم الفني فـي فلـسطين وتخصـصاته         "،  )1998(شخيبر، خوله      •
  .60-42: ص.، ص2البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، ع

لضرورية لمعلمي التعليم المهني فـي المرحلـة   الكفايات ا"، )1990(عليمات، محمد مقبل     •
 مجلـة جامعـة     ،"الثانوية في األردن من وجهة نظر معلمي المدارس المهنية ومـديريها          

  . 100-85: ص.، ص13مج ) 2(دمشق، ع 
تقييم عملية التـدريب للعـاملين بالكليـات         ) "2008(سعدية، منصور    و المدهون، محمد    •

) 1( ع   اإلسـالمية،  مجلة الجامعـة "  نظر المتدربينالتقنية في محافظات غزة من وجهة
 .، فلسطين840-795: ص.، ص16مج 

واقع التعليم التقني والمهني في األراضـي  " ،)1990(مسودي، تيسير، القيق، عبد الرحمن      •
: الجامعيين، الخليـل ، مركز األبحاث في رابطة     )5(، سلسلة دراسات تربوية، رقم      "المحتلة

http://highwire.stanford.edu
http://www.sciencedirect.com
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  . فلسطين
  

  :تقارير  1.6
 ،"المبادئ األساسية في التعليم والتدريب واإلشـراف وتطبيقهـا        "،  ) أ 1989 (بلقيس، أحمد  •

 .عمان، اليونسكو/  األونروا،منشورات معهد التربية

 منشورات  "مفاهيم أساسية في التربية والتدريب المهني والتقني      "،  ) ج 1989 (بلقيس، أحمد  •
  .عمان ،اليونسكو/  األونروا،معهد التربية

التربـوي   ، نقال عن اإلدارة العامـة للتـدريب  " تقنية تدريب333" ،)1999(الخداوي،علي  •
  الـــــــسعوديةواالبتعـــــــاث، وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم،

http://www.moe.gov.sa/training/asalebaltdrib.html  
 يب،  نقال عن اإلدارة العامة للتدر"التدريب ذراع التغيير والتطوير"، )2008(القرني، سعيد  •

  الــــسعودية التربــــوي واالبتعــــاث، وزارة التربيــــة والتعلــــيم،   
http://www.moe.gov.sa/training/maqalat1.html.  

-8مؤتمر إعداد وتدريب المعلم العربي      " ،)1972(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم       •
 .القاهرة ، مطبعة التقدم،"1972 تشرين أول 17

تنمية الموارد البشرية وسـوق العمـل فـي         "،  )2007(لمهني  المؤسسة األوربية للتدريب ا    •
، مكتـب المطبوعـات الرسـمية للمجموعـات األوربيـة،      "الضفة الغربية وقطـاع غـزة    

  .لوكسمبورغ
   

1.7 Brochurse  
 .، غزة2006 األونروا، – كلية تدريب غزة •

  
  :مقابالت  1.8

 .2009ريل  اب27 األونروا، – كلية تدريب غزةجميل حمد، نائب مدير، . أ •

 21 األونـروا،  – كلية تـدريب غـزة    خيري شعيب، مساعد التوظيف واالرشاد المهني،       . أ •
 .2008أغسطس 

 .2009 ابريل 27  األونروا،–زكريا العصار، مدير كلية، مجتمع غزة . د •

 ابريـل   28 األونـروا،    – كلية تـدريب غـزة    ،   كبير مدربي قسم السيارات    ،ماهر حالوة . أ •
2009.  

http://www.moe.gov.sa/training/asalebaltdrib.html
http://www.moe.gov.sa/training/maqalat1.html
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 ابريـل   29 األونروا،   – كلية تدريب غزة   ايده، كبير مدربي األقسام الهندسية،    محمد أبو ز  . م •
2009. 

 . 2009 مايو 20واثق الحثناوي، مدير، مدرسة جنين للتدريب المهني، . م •

 ابريـل   28 األونروا،   – كلية تدريب غزة   ، كبير مدربي األقسام التجارية    ،وجدي محيسن . أ •
2009. 

  
  :  مواقع انترنت1.9

  2008، سبتمبر 62ساب العينة، صطريقة ح •
http://www.isixsigma.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.surveyguy.com/SGcalc.h
tm 

، 21ص ،ي األراضي الفلـسطينية حـسب المنطقـة       نسبة المشاركة في القوى العاملة ومعدل البطالة ف        •
 htm.22labo/Documents/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http، 2008أغسطس 

، 19 العمل، صبعض المؤشرات االحصائية الخاصة بالبطالة والقوى العاملة ومعدل األجر وساعات •
  pdf.a_aido/PressRelease/pcbs_/Portals/ps.gov.pcbs.www://http، 2008أغسطس 

  2008، أغسطس 18، صالوضع العام لسوق العمل والتعليم في قطاع غزة •
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Highedu_a.pdf 

  2008، أغسطس 32نبذة مختصرة عن األونروا، ص •
http://www.un.org/unrwa/arabic/index.htm 

  2008، أغسطس 32سیس األونروا، صتأ •
  

http://www.un.org/unrwa/arabic/overview/UN_Hist.htm 
التوزيع النسبي للعاملين و معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين بأجر في األراضي الفلسطينية  •

  2008، أغسطس 20، ص2007-2000منطقة حسب القطاع وال
www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Documents/labo15.htm 

  2008، أغسطس 27الخطة الوطنیة للتدریب المھني في فلسطین، ص •
www.tvet-pal.org/about/intro.html 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.isixsigma.com/offsite.asp?A=Fr&Url=http://www.surveyguy.com/SGcalc.h
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Highedu_a.pdf
http://www.un.org/unrwa/arabic/index.htm
http://www.un.org/unrwa/arabic/overview/UN_Hist.htm
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/Documents/labo15.htm
http://www.tvet-pal.org/about/intro.html
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  المالحــق
Appendexes 

 
  

 ) 1(ملحق رقم 

 قائمة أسماء المحكمين  •

  
  ) 2(ملحق رقم 

 االستبانة •

  
  ) 3(ملحق رقم 

 موافقة وكالة الغوث على تطبيق االستبانة •
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   نــالمحكميأسماء ة ــقائم
  

  المسمى الوظيفي  السما  رقم
  .، غزة األونروا– كلية تدريب غزةمدير   زكريا العصار. د  1
  .، غزة األونروا– كلية تدريب غزةنائب مدير   جميل حمد. أ  2
  .، جنينمدير مدرسة جنين للتدريب المهني  ناويثواثق الح. أ  3
  .، غزةنائب مدير التربية والتعليم  زياد ثابت. د  4
  .  غزة– الجامعة اإلسالمية–نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير   ماجد الفرا. د  5
  .  غزة– الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة وعميد  مشارك ذأستا  رشدي وادي. د  6
  .  غزة– الجامعة اإلسالمية -أستاذ  مساعد  ورئيس قسم اإلدارة   يوسف بحر. د  7
  . غزة– الجامعة اإلسالمية –تعليم المستمرعميد خدمة المجتمع وال  سمير صافي. د  8
  .  غزة–مدير عام اإلدارة العامة للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم   هيفاء األغا. د  9

 وزارة الشؤون –مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفقر والمساعدات   ثناء الخزندار. د  10
  . غزة–االجتماعية 

  .، غزة مدرسة بشير الريس الثانوية–ة لغة عربية سابقة مدرس  ليلى الحداد. أ  11
   

 )1(م ـــق رقـــملح
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  غـزة–الجامعــة اإلسالميـة 

  الدارسات العليا-كليـة التجـارة 
    برنامــج ماجســـتير اإلدارة

  
  
 

  انةــــستباإل
  نــل للمتدربيــرص عمــلق فــي خــي فــوالمهني ــب التقنــ دور التدري

  رواـــ األون–  غزةمجتمعية كلة على ــة دراسيــحال
  

  األخت الكريمة/ األخ الكريم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  
  في إطار بحث الماجستير تقوم الباحثة بدراسة 

لالطالع علـى دور التـدريب       ،"في خلق فرص عمل للمتدربين      دور التدريب التقني والمهني     "
 الكليـة، وسـبل     وا في إيجاد فرص عمل لخريجي      األونر – كلية تدريب غزة  التقني والمهني في    

  .الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال تحسينها وتطويرها، وذلك بهدف
  

 ةآملين في تعاونكم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة الموجهة بكل صدق وموضوعية ومراعا                                
، شاكرين جهودكم وتكريس          الدقة قدر اإلمكان، نظرا ألهمية أجابتكم على نتائج هذه الدراسة                            

لبيانات س                                لعلم، علما بأن هذه ا لعلمي، ودعم مسيرة ا لبحث ا تستخدم  جزء من وقتكم لتشجيع ا
  . ألغراض البحث العلمي فقط

  
  .سنزودكم بالنتائج التي ستتوصل إليها الدراسة إن رغبتم بذلك : مالحظة

  
  

  رـالتقديرام وـق االحتـوا فائـكم، وتقبلـن تعاونـاكرين لكم حســش
  

  عال عمر الحداد:        الباحثـة
 2008/     نوفمبر                

  

 ) 2(م ـــق رقـــملح
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 البيانات الشخصية: الجزء األول

   : أمام اإلجابة الصحيحة ) X( يرجي وضع إشارة 
   أنثى ذكر :الجنس 1

أقل  – 20       :العمر 2
  سنة21من 

 25أقل من -22  
      سنة

  سنة     25 
 فأكثر

 

  ة/مطلق  ة/أرمل عزباء/أعزب  ة/متزوج :  االجتماعيةالحالة 3
  2003 2004  2005  2006  :سنة التخرج 4
     مهني  تقني : المجال 5
  مؤسسة غير ربحية  وكالة الغوث قطاع خاص  قطاع حكومي : مكان العمل 6
       لم أعمل من حين التخرج  )     (   أخرى   
    ابحث عن عمل متقطع  منتظم  : طبيعة العمل 7
 4 أقل من - 2           سنتين أقل من     اليوجد      :سنوات الخبرة 8

 سنوات

 كثرأف    أربع سنوات 
 أكثر

       ------------------   :التخصص 9

  
 

أسئلة تتعلق بدور التدريب التقني والمهني في خلق فرص عمل في كلية مجتمع             : الجزء الثاني 
  : نروا األو–غزة 

ةً /أمام اإلجابة المناسبة من وجهة نظرك معبراً       ) X( فيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى وضع إشارة         
بحيث موافق جدا تمثل أعلى درجات الموافقة، بينما غير موافق بـشدة            "عن مدى اتفاقك مع البنود التالية       

  :تمثل أدنى درجات الموافقة
  
  

 رقم

  
  

 البيـــــــــــــــــان

موا
شدة

ق ب
ف

 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

ق 
واف

ر م
غي

دة 
بش

 

 التخصصات المطروحة .1
       .التحقت بالتخصص بناء على رغبتك 1
      .التقني/لمهنيك اتخصص عن ضارأنت  2
       .ناسب عملك مع تخصصكيت 3
ل             تساعد ا    4 لفنية التي تلقيتها في ا على القيام بالعمل الذي           كليةلمهارات ا

 .جال تخصصكتمارسه في م
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ك في  ئ زمال  مهاراتك في أداء العمل والواجبات المطلوبة منك أعلى من                          5
 .  أخرى أو مراكز من خريجي كلياتالعمل

     

 من كلية   هناك اقبال من أصحاب العمل على تشغيل خريجي تخصصك                 6
 .تدريب غزة/مجتمع

     

لخريجون       7 ا تخصصك    يجد  نفس  فر        من  على  لحصول  ا في  لة  ص سهو
 .عمل في مجال تخصصهم

     

جميع                          8 في  ة  جيد لكلية  ا يجي  خر عن  لعمل  ا ب  أصحا ت  عا نطبا ا
 .التخصصات

     

 المنهاج  .2
      . التدريبي واضحة ومحددةمنهاجأهداف ال 9

            . العامة للبرنامج التدريبي التدريبي متوافق مع األهدافمنهاجمحتوى ال 10

      .فهم محتوياتهعلى بشكل يساعد عد  مالمقرر التدريبي/ المنهاج  11
ريبي          12 لتد ا لمنهاج  مل  ا لتطبيقية                متكا ا و فية  لمعر ا رات  لمها ا حيث  من   

 .واتجاهات العمل الصحيحة

     

       . للمهاراتاألنشطة التي يتضمنها المنهاج مناسبة 13
       .السنوية/ المنهاج يتناسب مع زمن وتفاصيل الخطة الفصلية  14
       .ناسب المواد النظرية التي درستها في المركز مع العمل الذي تمارسهتت 15
       .للمتدربين والمستوى العمري والمعرفي  التدريبيمنهاجيتناسب ال  16
       .ج التكامل بين النظرية والتطبيقايحقق المنه 17
ساهم المنهاج في كفاءة أدائك للتطبيق العملي من حيث سـرعة ودقـة               18

  .جازك للعملان
     

 المهنـي    التدريبي جوانب تتعلق بالتوجيـه واإلرشـاد       منهاجيتضمن ال   19
  .لتخطيط مستقبلك بنجاح

     

       .لألهداف المطلوبةمناسبة في المنهاج وسيلة التقويم  20
 التدريبي لمراجعة وتطوير منهاجتخضع المواد التعليمية الخاصة بال 21

  . مستمرين
     

       .ج حاجات المجتمع والسوق المحليا المنهيلبي 22
       .أعلىية  تعليماج فرص االلتحاق بمراحليتيح المنه 23

 ونالمدرب .3
     .                            متنوعة لتسهيل التطبيق العمليتعليمية اعتمد المدرب وسائل  24
 التعليم  /   لتدريب   االستراتيجيات والطرائق الحديثة في ا                المدرب     استخدم    25

 .تساعد على الفهم واالستيعاب

     

     .                                  اعتمد المدرب طريقة التطبيق العملي و المشاركة الفعلية 26
       .طريقة عرض المدرب للمادة سهلة الفهم وواضحة 27
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جهوا                            28 وا حينما  ربين  لمتد ا ة  عد مسا و  ركة  مشا على  لمدرب  ا حرص 
  .             صعوبات

     

                        .اعتمد المدرب األساليب التفاعلية في التدريب 29
       .عالقة المدرب بالمتدربين كانت جيدة 30
       .توظيف أساليب التعزيز المناسبة قام المدرب ب 31
       .في الورش) نظام المجموعات(عتمد المدرب التدريب التعاوني ا  32
تحـسين  مالحظات المدرب خالل التدريبات العملية كانت تساعد علـى           33

  .األداء
     

       .مراعاة المتدربين من ذوي الحاجات الخاصةتم  34
تنسيق بين المدرب النظري والمدرب العملي في تنفيذ موضوعات         هناك   35

  . المنهاج
     

النضباط الذاتي لدى تنمية اتجاهات إيجابية في اعمل المدرب على   36
  .ورش التدريبالمتدربين داخل 

     

 تواجدالعامة أثناء المهنية السالمة الصحة وتطبيق قواعد تبع المدرب   37
  .ورش التدريب  فيالطلبة

     

  والمستلزماتالتقنيات .4
      .تخدم التقنيات المستخدمة  األهداف التدريبية 38
      .اه المتدربينتجذب التقنيات المستخدمة انتب 39
      .ةريتمكن التقنيات المستخدمة من ايضاح الموضوع بفعالية كب 40
      .تختصر التقنيات المستخدمة زمن التعلم والتدريب 41
       . بشكل مستمرالمستخدمةتقنيات تقويم فعالية اليتم  42
      .متدربين حسب مساحة المكان وعدد ال كافيةتدريبالمعدات المتوافرة لل 43
      .توفر أدوات ووسائل الوقاية والسالمة المهنية 44
األجهزة والمعدات التي تستخدمها في عملك مع التي                    بين   تشابه   يوجد   45

 .الكليةتدربت عليها في 

     

ل   46 لتطوير المهني                       معدات  ا لمتوافرة تتوافق ومتطلبات ا لتدريبية ا  وفق   ا
 .حاجات سوق العمل

     

تسهيل                         م يت  47 ألغراض  لحاسوب  ذلك ا لتقنية بما في  م األجهزة ا ا استخد
 .وتيسير عملية التدريب

     

      .ورش الكلية لألجهزة والمعدات في دوريةصيانة هناك برنامج  48
       . تدريبالمواد االستهالكية المخصصة للدورة كافية لتلبية احتياجات ال 49
د المساندة المتوافرة للطلبة والمدربين حسب      تقييم مدى مواءمة الموار    يتم 50

  .المنهاج
     

 التدريب الميداني .5
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      .لتخصص أثناء دراستكايتالءم والتدريب الميداني  51
       . الفرصة في اختيار مكان التدريب المناسبمتاح لك  52
       .يتم اختيار مكان التدريب الميداني حسب معايير موضوعية  53
      .أثناء دراستككاف  المخصص للتدريب الميداني الوقت 54
      .طريقة تقييم التدريب الميداني طريقة فعالة 55
      . المهارات االزمة التقان العملتزويدكساهم التدريب الميداني في  56
      .الل التدريب الميداني زاد من ثقتك بنفسك للمهارات خممارستك 57
       . التدريب الميداني جيدة فترة الجهة المدربة خاللمتابعة من قبلال  58
       .متابعة من قبل مشرف الكلية خالل فترة التدريب الميداني جيدةال  59
ساهم التدريب الميداني في اتاحة فرصة عمل لك في نفس مكان التدريب            60

 .أو خارجه

     

 خدمات ما بعد التدريب  .6
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