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اإلهداء

أنحمل اسمه بكل فخر، وزرع الطموح في نفسي، سائلة المولى عز وجل إلى من أ
والدي.... األعلىیرحمه ویكرمه الفردوس 

من اجتازت دعواتها إلىمثابرة، إنسانةأكونمن علمتني كیف إلىشمعة البیت، إلى
أمي... حدود السماء

زوجي .... في نفسيواإلصرارمن یبعث العزیمة إلىرفیق دربي وملیك حیاتي، إلى
.حمدالعزیز أ

).الحاجة أم رائد(وهي أمي الثانیة ) أم زوجي(رعت أبنائي في غیابي منإلى

.)فتحي( وابني الغالي ) لیلى، دانیة( بناتي الغالیات إلى

.وأخواتيإخوتي... أزريشد بهم من أإلى

.المرأةزمیالتي في برنامج دراسات إلى

جل حریة األبرار اللذین وهبوا حیاتهم من أشهدائنا إلى.... وطني الغالي فلسطین إلى
.الوطن
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الشكر والتقدیر

نجاز هذه إووفقني على أمريویسر عاننيالذي وأخیراً أوالً الحمد والشكر هللا 
النجاح في جامعة األفاضلأساتذتناجمیع إلىبوافر الشكر والتقدیر أتقدمالدراسة، كما 

.الوطنیة

ضلة سائدة عفونة المشرفة على هذه خص بالشكر والتقدیر الدكتورة الفاوأ
هذه إعدادوتوجیهاتها القیمة خالل جهودها التي بذلتها وملحوظاتها الرسالة، على

.الدراسة

الدكتورةبالكرام: المتمثلة ألعضاء لجنة المناقشةكما أتقدم بالشكر والتقدیر 
لما بذلوه من جهد في قراءة فدوى اللبدي والدكتور سهیل صالحةسائدة عفونة والدكتورة 

.وتدقیق طیات هذه الرسالة

...   وشكري وتقدیر لكل من ساعدني في توزیع استبانة الدراسة 

ل االستبانات على برنامج وشكر أیضا للسید مروان زهد لمساعدته لي في تحلی
).SPSS(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة الرزمة 
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تحلیل واقع التعلیم والتدریب المهني 
والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي

إعداد
هبة طالب عبد اللطیف جیتاوي

إشراف
سائدة عفونةد.

الملخص

واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني من منظور النوع تحلیلهذه الدراسة إلى هدفت
اتبعت الدراسة . االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة

المنهج الوصفّي التحلیلي لمناسبته لطبیعة هذه الدراسة، من خالل أدوات نوعیة وكمیة وهي المقابلة 
شمل مجتمع الدراسة جمیع طلبة المدارس المهنیة الحكومیة ومراكز التدریب المهني و . واالستبانة

، )2015(للعام ) 8206(ددهم عوالكلیات التقنیة الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والبالغ 
مركز ) 12(وكلیات تقنیة حكومیة، ) 8(ومدرسة حكومیة مهنیة، ) 14(بحیث توزع الطلبة على 

طالب وطالبة تم اختیارهم (433)بلغت عینة الدراسة .تدریب مهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة
المقابلة تم وألداةوقطاع غزة، بطریقة طبقیة عشوائیة لمؤسسات التدریب المهني في الضفة الغربیة 

ات المؤسسات المهنیة موزعین ما بین الضفة /وعمداء/تینة من خمسة عشر من مدراءاختیار ع
.الغربیة وقطاع غزة

المؤسسات المهنیة یرون أن التخصصات ت/وعمداءت/أن مدراءأظهرت نتائج المقابلة 
كما أن اإلقبال على تخصصات التجمیل والخیاطة مازالت ،والبرامج المطروحة لإلناث مناسبة

كبیرة، وهذا اإلقبال یرتبط بثقافة المجتمع الذي ما زال یعیق التحاق اإلناث في تخصصات جدیدة،  
كما لم یكن لدى مدیري هذه المؤسسات المانع بطرح فكرة النوع االجتماعي في عملیة التدریس 

أشارت نتائج االستبانة  .على شكل درس واحد أو وحدة فقطوالتدریب لكن لیس كمساق رئیسي بل
إلى أن واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات 
التعلیم والتدریب المهني من وجهة نظر الطلبة لمجاالت الدراسة كان بین المتوسط والكبیر فقد 



ل

للمجال الخامس األجهزة والبنیة التحتیة )%65.7(جابة علیها ما بین تراوحت النسب المئویة لالست
.لجمیع الفقراتللدرجة الكلیةللمجال الثاني توفیر فرص عمل وكانت كبیرة بالنسبة )%78.2(و

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة كما أظهرت النتائج 
)α≥0.05 ( استجابة الطالب والطالبات حول واقع التعلیم والتدریب المهني بین متوسطات

والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة 
المؤسسة لمتغیراتالغربیة وقطاع غزة حسب مجاالتها الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعاً 

روق ذات داللة إحصائیة عند بالنسبة لمتغیر الجنس فقد تبین وجود فالمهنیة والمحافظة، أما 
بین متوسطات استجابة الطالب والطالبات حول واقع التعلیم والتدریب ) α≥0.05(الداللة مستوى

المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في 
غزة حسب مجال التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني وذلك الضفة الغربیة وقطاع
.لصالح الطالب الذكور

وبناء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أوصت الباحثة بضرورة تطویر المناهج 
والبرامج التدریبیة لتكون مناسبة للنوع االجتماعي ولتغییر الصورة النمطیة لعمل المرأة في المجاالت
المهنیة، وعقد دورات توعویة في النوع االجتماعي لمدیري ومدیرات وعمداء المؤسسات المهنیة 

. وتشجیعهم على نقل تلك التوعیة أیضا للطلبة



1

الفصل األول

مقدمة الدراسة وخلفیتها النظریة

مقدمة.

مشكلة الدراسة.

أسئلة الدراسة.

فرضیات الدراسة.

أهداف الدراسة.

أهمیة الدراسة.

حدود الدراسة.

التعریفات االصطالحیة واإلجرائیة.
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الفصل األول

مقدمة الدراسة وخلفیتها النظریة

الفصل األول من هذه الرسالة، المقدمة، مشكلة الدراسة، أسئلة الدراسة وفرضیاتها، تضمن
یة الفصل تم التعریف بالمصطلحات أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، وحدود الدراسة، وفي نها

األساسیة.

:المقدمة

وقد باتالتعلیم حق من حقوق اإلنسان، وهو أداة أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة ُیعد
االقتصادلتنمیةضرورةفصاراألعمال،لمختلفحیويمحركفهوإنكاره؛یمكنالشیئاالتعلیم
مهم لكال الجنسین دون تمییز، والتعلیم. والحیویةواالجتماعیةاالقتصادیةمساراتهابمختلفوالحیاة

لتحقیق التنمیة المستدامة من خالل ما توفره الدولة من تكافؤ للفرص أنه وسیلة مناسبة جداً اذ
التعلیمیة والقضاء على األمیة بین النساء والرجال. 

تدریبیة تتبناها المؤسسات و تعلیمیة عملیةلتدریب المهني والتقني فهو أما بالنسبة للتعلیم وا
الجتماعیة واالقتصادیة، وبالتالي زیادة التعلیمیة لزیادة فاعلیة الفرد في جمیع مجاالت الحیاة ا

ویسعى التعلیم ).2009،التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده میادین اإلنتاج والتنمیة (القرعان
إلى إكساب األفراد المهارات الفنیة والسلوكیة )2012(كما أشار حلبيوالتدریب المهني والتقني

لمقابلة احتیاجات سوق العمل، مما یساعد على مواجهة الخلل الهیكلي بین العرض والطلب في 
أسواق العمل، والتعلیم والتدریب المهني والتقني ال یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة فحسب بل یؤدي إلى 

في ورضا المستفیدین من اإلنتاج. زیادة الثقة بالنفس وتحسین الرضا الوظی

الحكوميالقطاعقبلمناألهمیةبالغباهتماموالتقنيالمهنيیبوالتدر التعلیمویحظى
فياإلسهامعلىقادرةتكونبدورهاوالتي،المدربةالمهنیةالكوادرإعدادفيالبارزلدورهوالخاص

المدربةالبشریةبالقوى) والخدماتوالتجارة،الصناعة،الزراعة(الرئیسةاالقتصادقطاعاترفد
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مجتمعأليالشاملةالحقیقیةالتنمیةأساسوالتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیمیصبحوبذلكوالمؤهلة،
).2013الطویسي،(

السیاساتحیثمناتیالسبعینبدایةفيالمهنيوالتدریبالتعلیمأنظمةتطویروبدأ
حدیثوالتدریبالتعلیممنالنوعهذایعدذإوالمستویات،واألنماطوالبرامجوالهیكلیةواألهداف

- فلسطینفیهابما- العربیةالدولغالبیةكانتفقداألخرىوالتعلیمالتربیةبأنظمةمقارنةالعهد
بعضشارتأكذلك،)2008مطر،(المهنيالتعلیمحسابعلىتمامهااهجلالعامالتعلیمتولي

بالتعلیماالهتمامأن) 2011(الطویسيودراسة) 2008(والدعجةالكیالنيكدراسةالدراسات
الشموليالمفهومتبلورحیثب،والعشرینوالحاديالعشرینيالقرنفيبدأالتقنيالمهنيوالتدریب

تلكوركزتالشاملة،التنمیةبحاجاتربطهاخاللمنأهدافهوحددت،والتقنيالمهنيللتعلیم
نفعالیةالوامعرفیةالالمختلفة؛لنمواأبعادفیهتكتملالذيالصالحالمواطنإعدادعلىاألهداف

. الشاملةالتنمیةفياستراتیجیاً وشریكاً منتجاً یكونأنمنیمكنهنحوعلىوذلكمهاراتیة،الو 

محلیًا وعربًیا وعالمیًا والتقنيالمهنيوالتدریبمبالتعلیالرسميهتماماالمنالرغموعلى
هذه النظرة على مدارس التعلیماالجتماعیة المتدنیة وانعكست من آثار النظرة یعانيمازالنهأإال

إكمال دراسته أو من لم یستطع األكادیمي یلتحق بها من لم تتح لهم فرصة التعلیم المهني فأصبح 
على أنه لضعاف النوع من التعلیم أصبح ینظر لهذا ذإ، بسبب ضعفه التحصیلياألكادیمیة

بكثیر مما حدا األكادیمي، تزاید الطلب على التعلیم وأكدها وزاد من هذه النظرة التحصیل فقط 
العالي للتعلیم ل على أساسها اختیار أصحاب التحصیلالنتقاء یتم اعتماد معاییر ل من الدو

لى نوعیة القوى العاملة التي یخرجها للمدارس المهنیة مما أثر عونالباقبینما یوجه األكادیمي، 
التعلیمعلىالطلبةإقبالأنإلى) 2005(الرمحيأكدهماوهذا). 2008(مطر، التعلیم المهني 

حاجةمنبالرغم،2000عامقبلضعیفاً غزةوقطاعالغربیةالضفةفيوالتقنيالمهنيوالتدریب
، كذلك أظهرت دراسة عبد الجامعیةالشهاداتحملةمنأكثرالقطاعهذاخریجيإلىالعملسوق
عددإجماليمن%)(4.8أنإذمتدینةزالتماالمهنيبالتعلیمااللتحاقنسبةأن) 2010(الكریم
.الثانويالمهنيبالتعلیمملتحقون) 2005/2006(العامةالثانویةفيالطلبة
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التخصصاتمنالعدیدفلسطینفيوالتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیممؤسساتوتقدم
عنالذكربهایتمیزثحیاإلناثتشملوالالذكورتشملتخصصاتهنالكلكنللطلبة،المهنیة
بناء على األدوار المجتمعیة التي یرسمها المجتمع لكال الجنسین. فالتخصصات المتاحة األنثى

لإلناث بمؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني تنحصر بشكل عام بالتجمیل والسكرتاریة وأتمتة 
ةطالخیاو حرف الیدویة، الو ،فیدیو وتصویر فوتوغرافيو المكاتب، تصمیم األزیاء والرسم المعماري، 

االتصاالت االلكترونیة والحاسوب والتمریض. أما التخصصات المقدمة للذكور تتنوع ما بین 
االلكترونیات الصناعیة والكهربائیات، الحدادة واللحام، دهان المباني واألثاث، التبلیط، التدفئة 

على أن الفجوة القائمةىهذا یشیر إل)، 2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، (المركزیة وتكیف وتبرید
أساس النوع االجتماعي ما زالت موجودة بین الذكور واإلناث في التعلیم والتدریب المهني والتقني، 
لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین وتحلیله 

من منظور النوع االجتماعي. 

:مشكلة الدراسة

إتقانهموزیادةاإلنتاج،علىاألفرادقدرةتنمیةإلىوالتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیمیسعى
أخرىناحیةومنالمناسبة،والعملیةالعلمیةوالكفاءاتالیدویةبالمهاراتالعملسوقوتزویدللعمل،
أليتماعيواالجاالقتصاديللنمواألساسیةالركائزاحدوالتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیمیشكل

هذاتناولتالتيواألدبیاتالدراساتبعضعلىالباحثةاطالعبعدولكنالمجتمعات،منمجتمع
واقععلىأیضاً واطالعها) 2015() وعفونة2005(كدراستي الرمحيوالتدریبالتعلیممنالنوع

المجتمعوثقافةنظرفيوالتدریبالتعلیمهذاأنتبینفلسطینفيوالتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیم
والمادياالجتماعيالمستوىمینتأعلىقادرغیروأنهالدراسيالتحصیلضعفبفكرةمرتبط

أظهرتفقدالذكور،منأكثراإلناثعلىالسلبیةالنظریةهذهوانعكستللفرد،المرغوبین
أن نسبة التحاق اإلناث بالتعلیم والتدریب ) 2015(والعملالعاليوالتعلیمالتربیةوزارتيإحصائیات

%) للذكور، 63%) مقابل (37شكلت نسبة اإلناث (ذإالمهني والتقني ضئیلة مقارنة مع الذكور، 
المهني والتقني تقدم دورات والتدریبودلت بیانات صادرة من تلك الوزارات أن مؤسسات التعلیم 
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دوار المجتمعیة التي یرسمها المجتمع لكال الذكر عن األنثى بناء على األوتخصصات تمیز بها 
في أي ما زال توزیع التخصصات ما بین الذكور واإلناث یشیر إلى التقسیم التقلیدي الجنسین،

ن مشكلة الدراسة تتمحور من خالل رغبة الباحثة في تحلیل واقع إتوزیع األدوار بینهم، وعلیه ف
ن منظور النوع االجتماعي. التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین م

:سئلة الدراسةأ

جابة على األسئلة التالیة:لى االسعت الدراسة إ

ما واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات .1
التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة من وجهة نظر الطلبة؟

عینة الدراسة حول تحلیل واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في استجاباتهل تختلف .2
من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة 

المحافظة؟و المؤسسة المهنیة، و لمتغیرات الجنس، وقطاع غزة من وجهة نظر الطلبة تبعاً 

لتي تم إدراجها في سیاسات وخطط وبرامج ما مدى تطبیق قضایا النوع االجتماعي ا.3
مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني التابعة لوزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل؟

:فرضیات الدراسة

سعت الدراسة إلى اختبار الفرضیات الصفریة اآلتیة: 

متوسطاتبین) α≥0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.1
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع حولالطلبةاستجابة

تبعاً االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
.لمتغیر الجنس
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متوسطاتبین) α≥0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.2
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع حولالطلبةاستجابة

االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة تبعاً 
لمتغیر المؤسسة المهنیة.

متوسطاتبین) α≥0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.3
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع حولالطلبةاستجابة

تبعاً مهني في الضفة الغربیة وقطاع غزةاالجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب ال
.لمتغیر المحافظة

:أهداف الدراسة

فلسطین تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تحلیل واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في 
ویجب أن یتم إدماجه في ، تبار أن النوع االجتماعي أمر مهممن منظور النوع االجتماعي، باع

أنعلىیؤكدألنه؛جمیع السیاسات والخطط والبرامج والمشاریع على جمیع المستویات المؤسساتیة
فيوالنساءالرجالبینالفجواتفهمهوبل،میكانیكاً أمراً لیسوالنساءالرجالبینالمساواة
وهذا التحلیل سیكون محاولة الكتشاف إن كان لدى راسمي .الفجواتهذهجسرومحاولةالمجتمع

ووعیاً اهتماماً ،السیاسات وواضعي الخطط والبرامج والقائمین على تطبیقها وتنفیذها وحتى الطلبة
بقضایا النوع االجتماعي. 

:أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في أنها تسلط الضوء على الفجوات القائمة على أساس النوع 
لاللتحاق بالتعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین، وتأتي ،االجتماعي بین الذكور واإلناث

والخروج باستنتاجات أساسیة حول فجوات ،من أجل المساهمة في تشخیص المشكلةالدراسة أیضاً 
وحلول تسهم النوع االجتماعي في التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین، وتقدیم مقترحات 

الدراسة من وتوظیف مخرجاته لتناسب كال النوعین، كون هذه ،هذا النوع من التعلیمفي تطویر 
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واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في حللتالتي - على حد علم الباحثة- الدراسات القلیلة
انتباه القائمین على إلى لفت الدراسة الحالیة فلسطین من منظور النوع االجتماعي، وتطمح 

بمواضیع توضح حقیقة التعلیم المهني ،المدرسیةاء الكتب المناهج الفلسطینیة إلى ضرورة إثر
.یجابیة نحوهإوتسهم في تنمیة اتجاهات والتقني 

:حدود الدراسة

 :المؤسسات المهنیة، مدراء ومدیرات وعمداء وعمیداتتقتصر الدراسة على الحدود البشریة
.وطلبة المؤسسات المهنیة

 :في الضفة الغربیة والتقنیةهذه الدراسة في المؤسسات المهنیةنفذتالحدود المكانیة
وقطاع غزة.

: 2014/2015تم إجراء الدراسة خالل الفصل األول للعام الدراسي (الحدود الزمنیة.(

 الحدود المنهجیة: هذه الدراسة محددة بأدواتها المستخدمة في جمع البیانات واستجابة عینة
الدراسة عنها وطبیعة التحلیل االحصائي المستخدم في معالجة البیانات.

ي تقدم التعلیم والتدریب المهني والتقني الدراسة على القطاعات الحكومیة التكما اقتصرت
كالوزارات ،في فلسطین، وذلك بسبب تعدد الجهات التي تتبنى هذا النوع من التعلیم والتدریب

الحكومیة، ووكالة الغوث، ومنظمات غیر حكومیة محلیة ودولیة، ومؤسسات القطاع الخاص، 
اختیار القطاع الحكومي التابع لوزارة وبالتالي تم حصر هذه الدراسة ضمن هذا القطاع، وتم أیضاً 

الحتوائه على إستراتیجیة التعلیم والتدریب المهني والتقني عام؛التربیة والتعلیم ووزارة العمل
سوف یتم تحلیلهما في هذه الدراسة.  و ) 2014/2019(اإلستراتیجیة للتعلیم العاموالخطة ) 2010(

التعریفات االصطالحیة واالجرائیة:

الذین یحققون متطلبات ،بهقون لملتحایخضع اذلیم الثانوي، لتعرات امسا: أحد یم المهنيالتعل
التعلیم لمستویات صلة مواه زیجتانم، الذي یخول لمهنيع ارلفافي م لعاایة ولثانالمتحان ا،نهائهإ
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لتعلیم في بعض الدول العربیة بالتعلیم الفني. اهذا النوع من یسمى حددة. مت على في تخصصاأ
). 12، ص 2006/2007(مسرد مصطلحات التعلیم والتدریب المهني والتقني، 

تزویدیجبالتي،والتقنيالمعرفيالتطورمواكبةأسالیبمنأسلوبهو: التدریب المهني
تفیدهالتيوالخبراتالمعارفلنفسهوینتقي،التطوراتهذهیتابعأنعلیهلزاماً وقد باتا، بهالفرد
.)12، ص 2001(كرزم، ماعلمنحوالذاتیةرغباتهتشبعوالتيعمله،مجالفي

الذي تتولى مسؤولیته مؤسسات تعلیمیة ،ذلك النوع من التعلیم النظامي: هو التعلیم التقني
من التعلیم إلى النوع ویهدف هذا ، ا سنتان بعد الثانویة بفروعها المختلفةـة فیهـمدة الدراس،نظامیة

ین ـبل حلقة وصل بحیث تشک، إعداد أطر تقنیة (فنیة) تمتلك مستوى من المعرفة العلمیة
).29، ص1985، المهرة (الیونسکول اـوالعمصاصیین االخت

هو عبارة عن عملیة دراسة العالقة المتداخلة بین الرجل والمرأة في المجتمع، : النوع االجتماعي
االجتماعي، وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادیة واجتماعیة ذه العالقة عالقة النوع وتسمى ه

وثقافیة وسیاسیة وبیئیة، عن طریق تأثیرها على قیمة العمل في االدوار االنجابیة واالنتاجیة 
).2005والتنظیمیة التي یقوم بها كل من المراة والرجل( الیونیفم، 

: یقصد به الوصول العادل لطالب وطالبات مؤسسات التعلیم الجتماعيالتعریف اإلجرائي للنوع ا
عن األدوار التقلیدیة لكل بعیداً ،والتقني الحكومي لكافة التخصصات الموجودة،والتدریب المهني

من الذكر واألنثى, والقائم على مفهوم التساوي ما بین النوعین في هذا النوع من التعلیم والتدریب. 

أنهت الباحثة الفصل األول الذي عرض فیه المقدمة، مشكلة الدراسة، األسئلة وبعد أن 
التي تتعلق بمشكلة الدراسة، فرضیات الدراسة، باإلضافة إلى عرض أهمیة الدراسة، وأهدافها، 
وحدودها، وتعریف مصطلحات الدراسة, سنتطرق اآلن إلى عرض الفصل الثاني والذي یحتوي على

اسات السابقة.اإلطار النظري والدر 
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة

األدب النظري.

الدراسات السابقة.

التعقیب على الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: األدب النظري: 

العالقة بموضوع یتكون هذا الفصل من جانبین، أولهما یتعلق بالجانب النظري ذي 
واقع التعلیم و ویتضمن نبذة تاریخیة عن التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین، ،الدراسة

مفهوم النوع االجتماعي وأسسه وأدواره المجتمعیة، وكیفیة و والتدریب المهني والتقني في فلسطین، 
) وخطة 2010(مهني والتقنيتحلیل من منظور النوع االجتماعي، إستراتیجیة التعلیم والتدریب ال

) وتحلیلهما من منظور النوع االجتماعي، أما الجانب الثاني 2014/2019(إستراتیجیة التعلیم العام
یتناول عددا من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتعلیق علیها.  

،العثمانیةالحكومةزمنفيفلسطینفيوالتقنيالمهنيالتدریبالتعلیم و ببدأ االهتمام
فانتشرتلرعایاها،مناسبةتراهاالتيالمدارسبإنشاء1856عاموالطوائفسكانللمحسُ عندما

مدرسة1860عامشنلرفأنشأ. األجنبیةالتبشیریةوالمدارسالخاصةاإلسالمیةالعربیةالمدارس
والیدوي،والحرفيالمهنيبالتدریباهتمتأجنبیةمدرسةكأول،"شنلرمدرسة"السوریةاألیتامدار

والطباعةالكتب،وتجلیدوالحدادة،والنجارة،كالخیاطةللتدریبالمشاغلمنعددإنشاءتمحیث
مناألیتامتمكینللمدرسةاألساسيالهدفوكانالفخار،وصناعةوالخراطة،األحذیة،وصناعة

السالیزیانمدرسةأنشئتشنلرمدرسةأهدافولتحقیق؛مامهنةاكتسابطریقعنأنفسهمإعالة
).  2011مركز المعلومات الوطني الفلسطیني،(1863عاممهنیةكمدرسةلحمبیتفي

األیتامداركمدرسةوجمعیات،صناعیةمدارسأنشأتوفي عهد االنتداب البریطاني 
طریقعن،كریمةحیاةتوفیرفيوالمعوزیناألیتاملمساعدة؛ 1922عامالقدسفياإلسالمیة
فقطللذكوروالمدارسالجمعیاتتلكخدماتتوجیهتملكن. المدرسةهذهفيمعینةمهنةاكتساب

في1930عامالزراعیةخضوريمدرسةأنشأتذلكبعدالرزق،كسبعنالمسئولینباعتبارهم
لمدةالعامةالزراعةأسلوبعلى،االبتدائیةالدارسةأنهواالذینالعربالقرىطلبةلتدریب؛طولكرم
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أنشئت1933عاموفي،سنواتثالثلمدةفیهاالدراسةنظامأصبحذلكبعددراسیتین،سنتین
.)2005الرمحي،( حیفافيحكومیةمهنیةمدرسةأول

العامبالوضعتاریخیاً ارتبط،المهنيوالتدریبالتعلیمأنإلى) 2011(هاللأشارتوقد
المراكزمنالعدیدتأسست،)1948(عامبالفلسطینیینحلتالتيالنكبةأثرفعلىالفلسطیني،

أوضاعهملتحسینالمهمشةالفئاتمستهدفةوعالمیة،محلیةخیریةمؤسساتقبلمنالمهنیة
.المعیشیة

تقدیمخاللمن،والتقنيالمهنيوالتدریبالتعلیممجالفيبارزاً دوراً األونروالعبتوقد
الثانویة،بعدماللمرحلةالمجتمعوكلیاتالمهنيالتدریب: وهي،مختلفةمستویاتفيالتدریب
حسابعلىالذكوروتدریبیمتعلتمأیضاً لكنالخدمة،أثناءوالتدریبالخدمة،قبلماوالتدریب
).2010العزیز،وعبدخلیفة( سابقاً ذكرهاتمالتياألسبابلنفساإلناث

التدریبفيالعملبدأ،الغربیةالضفةفياألمورزماماألردنیةالحكومةتولتوعندما
لتدریببرنامجافتتاحتم1952عامففيالثانوي،بعدوماالثانوي: مستویینالعلىالمهني

تحویلتم،)1960/1962(عاميبینومااإلناث،المعلمینلتدریباهللاراممركزفيالمعلمین
تأسیستمسنتینوبعدللذكور،ثانویةصناعیةمدارسإلىونابلسالقدسفيأساسیتینمدرستین
).2015عفونة،(الخلیلفيللذكورالزراعیةالعروبمدرسة

إلىیفتقركانإذالمهني،والتدریبالتعلیمقطاعتراجعاإلسرائیلياالحتاللعهدوفي
تمبحیثالتعلیم،منالنوعلهذااالحتاللإهمالإلىإضافةالمسئولین،قبلمنالموحدةاإلدارة
خدمةبهدفأشهر8إلى3منقصیرةتقلیدیةدوراتتنظمتقلیدیةمهنیةتدریبمراكزإنشاء

منخفضة،وبأجورالمهاراتمحدوديكعمالالخریجینعملخاللمناإلسرائیلياالقتصاد
الحداد،(الفلسطینيقتصادلالمردودوبأقلالفلسطینیة،البشریةالمواداستنزافتموبالتالي
2009.(
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اهتمامعلىالمهنيوالتدریبالتعلیمحاز،الفلسطینیةالوطنیةالسلطةعهدفيلكن
التيالجدیدةالتخصصاتمنالعدیدوطرحالمراكزمنالعدیدبافتتاحواألهلیة،الرسمیةالمؤسسات

هنالك جهات متخصصة تتابع التخطیط كما أصبح الفلسطیني،العملسوقاحتیاجاتمعتتالءم
والتنظیم والمتابعة واإلشراف على معظم برامج التعلیم والتدریب المهني والتقني، وهي متمثلة في 

).2010الشؤون االجتماعیة (خلیفة وعبد العزیز،وزارةو وزارة العملو العالي، والتعلیموزارة التربیة

عاموطنیاً تبنیهاوتم،المنطقةفياألولىرتاعتبوطنیةإستراتیجیةعلىوقد تم العمل 
والتدریبللتعلیمالوطنیةلإلستراتیجیةالعامالهدفویتمثل،2010عامتحدیثهاوتم،)1999(

بالقدرة،و بالكفاءةو المعرفةبقوةتمتازفلسطینفيعاملةقوىخلق"علىالعملفي،والتقنيالمهني
منالحدعملیةفيللمساهمة؛والتمیزوباإلبداعالتكیف،علىبالقدرةو بالریادیةو العالیةبالدافعیةو 

تقنيوتدریبتعلیمتوفیرتسهیلخاللمن،واالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیةعجلةدفعوفيالفقر
جمیععلىو االقتصاد،قطاعاتبجمیعومرتبطالطلب،علىمرتكزالجودة،عاليومهني

). 10، ص2010وزارة التربیة والتعلیم العالي، " (الناسولجمیعالمستویات

) إلى 2009(فقد أشارت الجعبري وعمرو،بالنسبة لتاریخ تعلیم وتدریب اإلناث المهنيو 
كالخیاطة والسكرتاریة، حتى تم إدخال الفتیات على ،أنه اقتصر لسنوات طویلة على المهن التقلیدیة

التابع لجمعیة الشبان المسیحیة عام ،مهن االلكترونیات للمرة األولى في مركز التدریب المهنيعلى
تخصص جدید لإلناث في مدرسة الخلیل الثانویة الصناعیة عام ، بعد ذلك تم إدخال 1996
حیث كان التخصص المهني األول ،، وهو تخصص صیانة أجهزة الحاسوب الشخصیة1998

افتتح قسم خاص للطالبات في مدرسة بیت 1999الخاص بالطالبات في تلك المدرسة، وفي عام 
افتتح قسم خاص للطالبات في مدرسة العروب الزراعیة 2000حانون الزراعیة في غزة، وفي عام 

ث، كمدرسة غزة المهنیة، في الخلیل، وبعد ثالث سنوات تم افتتاح بعض المدارس المهنیة لإلنا
افتتح قسم خاص للطالبات في مدرسة طولكرم 2008ومدرسة دورا الثانویة المهنیة، وفي عام 

.الثانویة الصناعیة
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:واقع نظام التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین

تضم مدارس ،یوجد في فلسطین العدید من مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني
ومراكز تدریب وكلیات، تقدم برامج تعلیمیة مختلفة لخریجي الثانویة العامة، وهنالك أیضاً مهنیة 

وزارة التربیة ،مراكز ثقافیة وجمعیات خیریة، تشرف على هذه المؤسسات جهات متعددة تضم
، وجمعیات خیریة وكالة الغوث الدولیةو وزارة العمل، وزارة الشؤون االجتماعیةو والتعلیم العالي 

.ودینیة ومنظمات غیر حكومیة

بسبب تعدد الجهات التي ،نظام التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین مشتتاً یعدوُ 
أنه یوجد) 2010(وقد بین خلیفة وعبد العزیز . تقدم وتشرف على هذا النوع من التعلیم والتدریب

. مؤسسة توفر برامج قصیرة األمد وبرامج طویلة) 411(في األراضي الفلسطینیة المحتلة حالیاً 
وتضم هذه المؤسسات مدارس ثانویة مهنیة ومؤسسات تدریب مهني، باإلضافة إلى ذلك هناك

.كلیة مجتمع تقنیة ومجتمعیة تقدم برامج تعلیم مختلفة لخریجي الثانویة العامة)(26

أن برامج التعلیم والتدریب )2011(وفا- ویبین مركز المعلومات الوطني الفلسطیني
) الرسمیة(البرامج النظامیة المهني والتقني التي تقدمها المؤسسات تقسم إلى نوعین أساسیین هما:

أو وزارة التربیة والتعلیم من خالل المدارس المهنیة والصناعیة،والتي تقدمها وزارة التربیة والتعلیم
ن لها بأ،البرامج التعلیمیة والتدریبیةمن خالل كلیات المجتمع والكلیات التقنیة، وتتسم تلك ،العالي

متطلبات دخول واضحة للمتدربین، ویمنح الخریجون شهادة رسمیة معترف بها من قبل أنظمة 
رف ومعتالخدمة المدنیة كمؤهالت مصنفة، أما بالنسبة للمناهج التي تعطى فهي ثابتة ومحددة سلفاً 

.بها

تقدمها عادة مؤسسات مختلفة أو وزارات غیر وزارة ) شبه رسمیة( البرامج الغیر نظامیةأّما 
مراكز التدریب المهني التابعة لوزارتي العمل والشؤون االجتماعیة، (مثل،التربیة والتعلیم العالي

والمنظمات األهلیة المؤسسات التنمویة و مراكز تدریب تابعة لجمعیات خاصة أو وكالة الغوث، و 
وتتسم تلك البرامج باختالف مددها، كما ال یوجد حد أدنى ، )المراكز الثقافیةضاً والدولیة وهنالك أی
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، أما بالنسبة للمناهج فهي لمؤهالت المدربین فیها ویمنح الخریجون منها شهادة معترف بها جزئیاً 
.وغیر مرتبطة بمناهج أخرىغیر محددة سلفاً 

:المهنيالتعلیم

معرفیًا ومهاراتیًا، من أجل تأهیلهم لالنخراطیهدف التعلیم المهني إلى إعداد الطلبة إعداداً 
في سوق العمل من جهة، وتمكینهم من االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي من جهة أخرى، حیث 

والنصف ،یقضي الطالب نصف مدة الدراسة في دراسة المواد األكادیمیة حسب الخطة الدراسیة
الثاني في دراسة مواد التخصص والتدریب العملي، ویتم تدریب الطالب على إتقان جمیع المهارات 

وتكون مدة الدراسة فیها سنتان، ویقبل بها الطلبة بعد نجاحهم في الصف ،المرتبطة بالمهنة
المهني في ) تشمل برامج التعلیم 2015(العاليوبحسب بیانات وزارة التربیة والتعلیم. العاشر

ومیة في الضفة الغربیة مدرسة حك)14(یتم تقدیمها في ،برنامج)21(المهنیة على المدارس
برامج ، و برامج التعلیم الثانوي الصناعيهذه البرامج إلى أربع مجموعات (وتصنف، وقطاع غزة

الفندقي).و برامج التعلیم الثانوي التجاري، و الزراعيالتعلیم الثانوي

:التعلیم في المدارس المهنیةمسارات  

المسارات المهنیة التي یلتحق بها الطلبة في المدارس المهنیة ) 2012(یوضح دویكات
:التابعة للوزارة على النحو التالي

في ،بنجاحیلتحق بهذا المسار الطالب الذي أنهى الصف الحادي عشر المهني: المسار المهني
یتقدم الطالب المتحان شهادة ،نهایة المرحلة الثانویةمواد التخصص والمباحث العامة، وفي 

والكلیات الجامعات (الدراسة الثانویة العامة، وهذه الشهادة تؤهله لاللتحاق بمؤسســات التعلیـم العالـي
.           في الكلیات المناظرة لتخصصه) التقنیة

ویتقدم في ،مواد التخصص فقطیلتحق بهذا المسار الطالب الذي یجتاز بنجاح: المسار التطبیقي
نهایة المرحلة الثانویة لالمتحان التطبیقي الشامل للمدارس المهنیة، وهذه الشهادة تؤهله لالنخراط 
في سوق العمل أو االلتحاق ببعض برامج الدبلوم المهني المتخصص، ویمكنه التقدم بعد مرور عام 
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العامة راسة الثانویة العامة في باقي الموادالختبار شهادة الد،واحد على اجتیازه هذا االمتحان
. الستكمال دراسته في مؤسسات التعلیم العالي في الكلیات المناظرة لتخصصه

العاشر بعد إنهاء الصف،یلتحق الطالب بهذا النمط من التعلیم والتدریب المهني: التلمذة المهنیة
،أیام أسبوعیاً 4-3لمدة ،یتم التدریب العملي في ورش مختارة في سوق العملذإاألساسي بنجاح، 

لتلقي ؛تحت إشراف المدرسة المهنیة، ویعود الطالب لیوم أو یومین فقط خالل األسبوع  للمدرسة
والتي ال یمكن تقدیمها في ورش ،وبعض التدریبات العملیة في مشاغل المدرسة،المباحث النظریة

.اصالقطاع الخ

للعام الدراسي المدارس الحكومیة المهنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة وأعداد الطلبة فیها:)1(رقم جدول
)2014/2015(

عدد اسم المدرسةالرقم
الذكور

عدد 
نسبة اإلجمالياإلناث

الذكور
نسبة 
اإلناث

%13%3925744987نابلس الثانویة الصناعیة.1
%21%2617033179الصناعیةطولكرم الثانویة .2
%2030203100جنین الثانویة الصناعیة.3
%85085100سلفیت الثانویة الصناعیة.4
%15%1412416585سیلة الظهر الثانویة الصناعیة.5
%1230123100قلقیلیة الثانویة الصناعیة.6
%2030203100دیر دبوان الثانویة الصناعیة.7
%9%3473638391الخلیل الثانویة الصناعیة.8
%0123123100بنات دورا الثانویة المهنیة.9

%14%891410386العروب الثانویة الزراعیة المختلطة.10
%21%812210379مدرسة كفر نعمة 11
%1400140100دیر البلح الثانویة الصناعیة12
%09191100المهنیةبنات غزة الثانویة 13
%1300130100بیت حانون الثانویة الزراعیة14

%17%2195437263283المجموع  

.، الكتاب االحصائي التربوي السنوي2015، وزارة التربیة والتعلیم العاليالمصدر: 
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ي مدارس الضفة الغربیة وقطاع غزةقبل وزارة التربیة والتعلیم فالتخصصات المطروحة من :)2(رقم جدول

تخصصات اإلناثتخصصات الذكورالمدرسةالرقم
جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ صیانة االالت المكتبیة/ صیانة أنابلس الثانویة الصناعیة1

اطة وتسویة/ لحام وتشكیل معادن/ تمدیدات كهرباء/ میكانیك سیارات/ خر 
دوات صحیة وتدفئة مركزیة/ تكییف وتبرید/ نجارة/ تنجید فني دیكور/ أ

مساحة وبناء/ اتصاالت/ اوتومیكاترونكس 

جهزة حاسوب/ اتصاالتصیانة أ
نتاج مالبستجمیل/ إ

نیك جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ تمدیدات كهرباء/ میكاصیانة أطولكرم الثانویة الصناعیة2
دوات صحیة وتدفئة مركزیة/ تكییف ل معادن/ أسیارات/ لحام وتشكی

وتبرید/ نجارة/ مساحة وبناء/ اتصاالت

جهزة حاسوب/اتصاالت/ تجمیلصیانة أ

جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ تمدیدات كهرباء/ صیانة صیانة أجنین الثانویة الصناعیة3
وتدفئة دوات صحیة مكانیك سیارات/ أكهرباء سیارات/ االالت المكتبیة/

مركزیة/ تكییف وتبرید/ اتصاالت
جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ تمدیدات كهرباء/ اتصاالتصیانة أسلفیت الثانویة الصناعیة4
سیلة الظهر الثانویة 5

الصناعیة
جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ تمدیدات كهرباء/ میكانیك صیانة أ

سیارات/ كهرباء سیارات/ تكییف وتبرید/ نجارة/ اتصاالت 
جهزة حاسوب/ اتصاالتأصیانة

صیانة اجهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ صیانة االالت المكتبیة/ قلقیلیة الثانویة الصناعیة6
تمدیدات كهرباء/  



17

نیك جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/  تمدیدات كهرباء/ میكاصیانة أالثانویة الصناعیةدیر دبوان7
دوات صحیة وتدفئة مركزیة/ تكییف سیارات/ لحام وتشكیل معادن/ أ

وتبرید/ نجارة/ مساحة وبناء/ اتصاالت 
االالت المكتبیة/ جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ صیانة صیانة أالخلیل الثانویة الصناعیة8

تمدیدات كهربائیة/ كهرباء سیارات/ تجلیس سیارات/ تكنولوجیا مباني/ 
تكنولوجیا مصاعد/ مكانیك سیارات/ خراطة وتسویة/ نجارة/ 

جهزة حاسوب/الكترونیات صناعیة/صیانة أ

جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ صیانة أبنات دورا الثانویة المهنیة9
المكتبیة/ اتصاالت/ تجمیل/ التصیانة اال

نتاج مالبسإ
العروب الثانویة الزراعیة 10

زراعيزراعي المختلطة

جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ تمدیدات كهربائیة/ صیانة أمدرسة كفر نعمة11
اتصاالت

جهزة حاسوب/ اتصاالت/صیانة أ

جهزة حاسوب/ الكترونیات صناعیة/ اتصاالت/ صیانة االالت أصیانة دیر البلح الثانویة الصناعیة12
المكتبیة/ كهرباء استعمال/ النجارة/ مكانیك سیارات/ كهرباء سیارات 

زیاء/ تجمیل/ تكنولوجیا المعلوماتتصمیم أبنات غزة الثانویة المهنیة13
زراعيبیت حانون الثانویة الزراعیة14

.دارة العامة للتعلیم المهني والتقني، اإل2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، المصدر: 
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:التعلیم التقني

) أن التعلیم التقني هو تعلیم نظامي في مؤسسات ترتبط بهیاكل 1987(یرى عبد الوهاب
وٕاعطاء ،إكساب الطلبة المهارات العملیةالتعلیم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، حیث یتم فیها

العدید من بطریقة تتناسب مع احتیاجات سوق العمل، وتتواجد في فلسطین ،المعارف النظریة
التي تقدم التعلیم والتدریب التقني لكال النوعین، تمنح هذه المؤسسات درجة ،مؤسسات التعلیم التقني

الطلبة فیها بعد اجتیازهم امتحان الشهادة الثانویة الدبلوم المتوسط ودرجة البكالوریوس، ویقبل 
.بنجاح

: برامج التعلیم في الكلیات التقنیة

یكون إما دبلوم متوسط لمدة ،أن التعلیم التقني في فلسطینىإل) 2012(یشیر دویكات
بحیث یمنح الخریج في الحالة األولى شهادة الدبلوم ؛لمدة أربع سنواتسنتین أو بكالوریوس

، وطلبة البكالوریوس الذي تعقده الوزارة سنویاً ،ویمكنه التقدم لالمتحان التطبیقي الشامل،المتوسط
الذي تقتصر مدة ،یمنح الخریج شهادة بكالوریوس أما النوع الثالث فهو الدبلوم المهني المتخصص

.المتطلبات شهادة دبلوم مهني متخصصویمنح الخریج بعد إنهاء ،الدراسة فیه على سنة واحدة
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.)2014/2015(الكلیات التقنیة الحكومیة وأعداد الطلبة فیها للعام الدراسي :)3(رقمجدول 

أعداد اسم المؤسسة الرقم
اإلناث

أعداد 
الذكور

نسبة اإلجمالي
اإلناث

نسبة 
الذكور

%17%4128649883كلیة ابن سینا للعلوم الصحیة.1
%38%855213762كلیة األمة.2
%52%26529155648العروب–كلیة فلسطین التقنیة .3
%77%19466085423دیر البلح- كلیة فلسطین التقنیة .4
%4460446100رام اهللا للبنات- كلیة فلسطین التقنیة .5
%41%31822554359خان یونس-كلیة فلسطین للتمریض.6

كلیة مجتمع األقصى للدراسات .7
المتوسطة

33140873945%55%

%62%17828646438خضوري/ كلیة مجتمع فلسطین التقنیة.8
%47%22292008423753المجموع 

.دارة العامة للتعلیم المهني والتقني، اإل2015وزارة التربیة والتعلیم العالي، المصدر: 

فقد تبین بعد،للتخصصات والبرامج المطروحة لإلناث في الكلیات التقنیةأما بالنسبة 
أنها تتجاوز ،)2015(لتعلیم العالي الفلسطینیةااالطالع على الدلیل اإلحصائي السنوي لمؤسسات 

:) التالي4(وهي موضحة بالجدولاألربعین تخصصاً 

تكنولوجیا هندسة االتصاالت/ ذكور وٕاناثهندسة كهربائیة/ ذكور وٕاناث
البرمجیات وقواعد البیانات / ذكور وٕاناثأتمتة صناعیة / ذكور

تصمیم األزیاء وتصنیع المالبس/  ذكور وٕاناثهندسة وتكنولوجیا االتصاالت/ ذكور وٕاناث
اإلدارة المالیة والمصرفیة/  ذكور وٕاناثهندسة أنظمة المعلومات/ ذكور وٕاناث

أتمتة مكاتب/ ذكور وٕاناثهندسة المیكاترونكس/ ذكور وٕاناث
تكنولوجیا صناعة الدهان/ ذكورالهندسة المعماریة/ ذكور وٕاناث
محاسبة تقنیة/ ذكور وٕاناثالحوسبة التطبیقیة/ ذكور وٕاناث

السكرتاریة التنفیذیة/ ذكور وٕاناثعلوم مالیة ومصرفیة المحوسب/ ذكور وٕاناث
تكییف وتبرید/ ذكورناعیة / ذكور وٕاناثاإلدارة الص
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تصمیم داخلي ودیكور/ ذكور وٕاناثأنظمة المعلومات المحاسبیة/ ذكور وٕاناث
تكنولوجیا المعلومات/ ذكور وٕاناثالبیئة والزراعة المستدامة/ ذكور وٕاناث
قبالة/ إناثالبستنة واإلرشاد الزراعي/ ذكور وٕاناث

اإلدارة الفندقیة والسیاحة/تمریض/ ذكور وٕاناث
المحاسبة والتأمین/ ذكور وٕاناثالقبالة المجتمعیة/ إناث

إدارة اإلیواء/ ذكور وٕاناثتمریض التخدیر/ ذكور وٕاناث
إدارة الطعام والشراب/ ذكور وٕاناثتمریض الصحة النفسیة / ذكور وٕاناث

اإلعالن والتسویق/ ذكور وٕاناثتمریض حدیثي الوالدة/ ذكور وٕاناث
تكنولوجیا التحكم الصناعي/ ذكور وٕاناثتكنولوجیا اإلعالم/ ذكور وٕاناث

االتصاالت السلكیة وال سلكیة/ ذكور وٕاناثالدعم الفني/ ذكور وٕاناث
تصمیم وتطویر مواقع االنترنت/فنون الرادیو والتلفزیون/ ذكور وٕاناث

لكهرومیكانیك/ ذكوراشبكات الحاسوب/ ذكور وٕاناث
الصیانة االلكترونیة/ ذكورالتصمیم الجرافیكي/ ذكور وٕاناث

اإلدارة التقنیة/  ذكور وٕاناثتكنولوجیا وسائط متعددة/ ذكور وٕاناث
التصمیم والفنون التطبیقیة/ إناثتكنولوجیا تصنیع غذائي/ ذكور وٕاناث

إناثالفنون الجمیلة/اإلدارة االلكترونیة/ ذكور وٕاناث
تركیبات كهربائیة/ ذكورالمونتاج/ إناث

تصویر سینمائي/ إناثعلوم التغذیة والصحة العامة/ ذكور وٕاناث
:التدریب المهني

مدتهاتختلف ،على أنه دورات تدریبیة،مفهوم التدریب المهني)2003(الزوبعيیحدد 
عمال مهرةتخریج تهدف إلىلنوع المهنة المتدرب علیها، ومستوى المتدربین العلمي، وبرامجها وفقاً 
إحدى الدعائم الرئیسیة للحضارة ،مفهوم التدریب المهني في الوقت الحاضرویعدّ ،أو شبه مهرة

بكل ما فیها من تقدم تقني شمل المجاالت كافة، ذلك أن الفهم الصحیح لهذا المصطلح یرشد إدارة 
ویوجهها إلى عناصر النجاح في أداء األعمال، ویقوي من هذا الترابط بین هذه العناصر، ،التدریب

رد كي یستطیع مزاولة عمل معین، سواء كان عطى للفالتي تُ ،عنى التدریب المهني بالمعلوماتویُ 
. أم زراعیاً أم تجاریاً صناعیاً 
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توحید) تحت2009(كما أشار سالمة،ویقع التدریب المهني في فلسطین وفق القانون
عدة تقدم التدریب المهني، وتختلف المستویات للخریجین جهات ، كما یوجدوزارة العمل الفلسطینیة

لدراسة والتخصصات المعطاة من مركز إلى آخر، لكن شروط االلتحاق امن حیث مدة ،فیها
بمؤسسات التدریب التابعة لوزارة العمل الفلسطینیة، تختلف باختالف الدورات ونوعها ومحتواها، 

یحصل الطالب فور انتهاء الدورة على و شهرًا تبعًا لنوع الدورة، 14إلى 5تتراوح مدة الدورات بین و 
.العملشهادة من وزارة 

هي برامج التدریب األساسي لصغار ،وبالنسبة لبرامج التدریب التي تقدمها وزارة العمل
وبرامج إعادة التدریب لرفع الكفاءة لدى الكبار، وتهدف هذه البرامج بشكل عام إلى اإلسهام السن

في مجاالت الصناعة ،في مستوى العمالة الماهرة وشبه الماهرة،في إعداد القوى البشریة المدربة
برنامج )37(والزراعة والخدمات لتلبیة حاجات المجتمع والتنمیة، ویصل عدد تلك البرامج إلى 

ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، ومن شروط القبول في هذه ،موزعة على مراكز التدریب المهني
ة للدورة التي یرغب وتحقیق المتطلبات األكادیمی،المراكز تجاوز المتدرب سن السادسة عشر

).2014(وزارة التربیة والتعلیم العالي، ة دخولهاـالمتدرب/
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للعام مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل الفلسطینیة وأعداد الطلبة فیها:)5(رقمجدول
)2014/2015(.

عدد اسم المركزالرقم
اإلناث

عدد 
نسبة اإلجماليالذكور

اإلناث
نسبة 
الذكور

%1290129100مركز تدریب مهني الخلیل.1

%53%738115447مركز تدریب مهني بیت جاال.2

%67%367210833مركز تدریب مهني بیت عور.3

%44%957416956مركز تدریب مهني نابلس.4

%80%4417121520مركز تدریب مهني  طولكرم.5

%69%5211416631مركز تدریب مهني قلقیلیة.6

%89%1310611911مركز تدریب مهني حلحول.7

%69%5219925121مركز تدریب مهني جنین.8

9.
مركز تدریب مهني اإلمام 

%85%3418922315غزة- الشافعي

%01061060100مركز تدریب مهني دیر البلح.10

%60%33498240مركز تدریب مهني خان یونس.11

%079790100رفحمركز تدریب مهني .12
%69%5611240180131المجموع 

.، التقریر السنوي لالدارة العامة للتدریب المهني2015،وزارة العمل الفلسطینیةالمصدر: 
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البرامج التدریبیة التي تقدمها تلك المراكز:)6(رقمجدول

تخصصات االناث الذكور تخصصاتاسم المركز الرقم
سكرتاریا تنفیذیة/ التجمیل وتصفیف لمركز تدریب مهني الخلی.1

الشعر/الخیاطة وتصمیم االزیاء/ الرسم المعماري
لمونیوم/ تكییف وتبرید/ كهرباء عامة/ صیانة األجهزة أعمال األمركز تدریب مهني بیت جاال.2

المكتبیة/ میكانیك سیارات
سكرتاریا تنفیذیة/التجمیلالرسم المعماري/ 

وتصفیف الشعر

سكرتاریا تنفیذیة/التجمیل وتصفیف الشعر/خیاطةلمونیوم/ تكییف وتبرید/ كهرباء عامة/ بالطأعمال األمركز تدریب مهني بیت عور.3

سكرتاریاتنفیذیة/التجمیل وتصفیف  لمونیوم/ تكییف وتبرید/ كهرباء عامة/ الرسم المعماريأعمال األمركز تدریب مهني نابلس.4
الشعر/الخیاطة/ الرسم المعماري

حدادة وتشكیل معادن/ أعمال االلمونیوم/ األدوات الصحیة/ مركز تدریب مهني  طولكرم.5
تكییف وتبرید/ كهرباء عامة/ مكانیك سیارات/ نجارة 

سكرتاریا تنفیذیة/ الخیاطة

لمونیوم/ تكییف وتبرید/ كهرباء عامة/ مكانیك سیارات/ أعمال األمركز تدریب مهني قلقیلیة.6
كهرباء سیارات

سكرتاریا تنفیذیة/ الخیاطة

لمونیوم/صیانة أجهزة مكتبیة/ مكانیك سیارات/ كهرباء أعمال األمركز تدریب مهني حلحول.7
سیارات/ نجارة/ حدادة وتشكیل معادن

سكرتاریا تنفیذیة
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لمونیوم/ تكییف وتبرید/ كهرباء وتشكیل معادن/ أعمال األحدادة مركز تدریب مهني جنین.8
عامة/ مكانیك سیارات/ كهرباء سیارات/ أدوات صحیة/ نجارة/ 

خراطة وتسویة/ دهان ودیكور/ طوبار وتسلیح مباني

سكرتاریا تنفیذیة/ الخیاطة/ تجمیل وتصفیف 
الشعر/رسم معماري

مركز تدریب مهني اإلمام .9
زةغ- الشافعي

كهرباء عامة/ تبرید وتكییف/ تمدیدات صحیة/ مكانیك سیارات/ 
تجلیس ودهان سیارت/ التجارة العامة/ كهرباء سیارات/ أعمال 
األلمونیوم/ خراطة وتسویة/ بالط وقصارة/ صیانة حاسوب 

والكترونیات 

تجمیل وعنایة بالبشرة/ خیاطة وتفصیل

د وتكییف/  مكانیك سیارات/ تجلیس ودهان كهرباء عامة/ تبریمركز تدریب مهني دیر البلح.10
سیارات/ بالط وقصارة/صیانة حاسوب والكترونیات

تجمیل وعنایة بالبشرة/ خیاطة وتفصیلكهرباء عامة/ تمدیدات صحیة تكییف وتبرید مركز تدریب مهني خان یونس.11
األلمونیوم/ بالط كهرباء عامة/ كهرباء سیارات/ حدادة وأعمال مركز تدریب مهني رفح.12

وقصارة/ صیانة حاسوب والكترونیات

.دارة العامة للتدریب المهني، التقریر السنوي لإل2015وزارة العمل الفلسطینیة،المصدر: 
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بعد إلقاء الضوء على واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین، وبالنظر إلى 
مهیأة للذكور ،الحظ أن المؤسسات المهنیة والتقنیة والتخصصات الموجودة فیهایُ ،اإلحصائیات

بشكل أكبر من اإلناث، وتعد مشكلة تدني إقبال اإلناث على التعلیم والتدریب المهني والتقني 
ومراكز ،الخاصة بالمدارس المهنیة والكلیات التقنیة، فقد أشارت الجداول بشكل واضحموجودة 

من مجموع الطلبة الملتحقین بتلك المؤسسات ) 3227(اإلناث یشكلن إلى أن،التدریب المهني
%) 37(للذكور، حیث بلغت نسبة التحاق اإلناث بالمؤسسات المهنیة ) 5443(مقابل 

%) 83(مقابل%) 17(فقد بلغت نسبة اإلناث،أما بالنسبة للمدارس المهنیة.للذكور%) 63(مقابل
لبیانات وفقاً للذكور%) 69(مقابل%) 31(مراكز التدریب المهني بلغت نسبة اإلناثللذكور، وفي

).2014/2015العمل للعام (و صادرة عن وزارتي التربیة والتعلیم 

مقابل%) 53(حیث بلغت نسبة اإلناث ،اإلناث بالتعلیم التقنيلكن بالمقابل ارتفعت نسبة
حثة تنوع التخصصات المطروحة لإلناث في تلك الكلیات، وتعزو الباوذلك بسبب ،للذكور%)47(

إلى عدة عوامل ،والتدریب المهني والتقني من خالل اإلحصائیاتقلة إقبال اإلناث على التعلیم
كبر لإلناث أو فكرة تعلیم وتدریب الفتیات في مؤسسات أمنها عدم توفر مؤسسات مهنیة بشكل 

،عد المؤسسات المهنیة عن سكن اإلناثى كثیر من األهل، كذلك بُ غیر مقبول لدأمراً ،مختلطة
قلة البرامج المتاحة لخاصة تحت ظروف االحتالل، و ،االلتحاق بتلك المؤسساتیمنعهن من

دور مهم في عزوفهن عن التعلیم والتدریب المهني والتقني، وبالتالي قلة فرص ومحدودیتهالإلناث
،والموروث الثقافي واالجتماعي لدى المجتمع ونظرته لعمل المرأةالعمل لهن في السوق الفلسطیني،

في قلة التحاق اإلناث تساهم،باإلضافة إلى نظرة المجتمع العامة الّدونیة للتعلیم المهني والتقني
أن التخصصات ،)5(و)2(ولینروحة لإلناث، فقد تبین من الجدالنسبة للتخصصات المطبا أمّ .هب

وبالرغم من وجود تخصصات مفتوحة ،محصورة في أطر حددها لهن المجتمعو ما زالت تقلیدیة 
، وتعزو الباحثة انخفاض نسبة إال أن نسبة التحاق اإلناث فیها ما زال ضئیالً ،للذكور واإلناث

لى أنإاإلناث الملتحقات في بعض البرامج التي تعتبر مفتوحة لهن وللذكور على حد سواء، 
اإلناث ما زلن غیر معنیات بدخول تخصصات جدیدة وغیر تقلیدیة أو أنهن غیر قادرات على 

لك قلة إدراك ووعي كذو مواجهة المجتمع وتحدیاته، كنظرة المجتمع لتلك التخصصات والبرامج، 
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المسئولین عن تلك المؤسسات سواء من واضعي السیاسات والبرامج أو المدراء أو حتى أعضاء 
دوار أدور بارز في تعلیم وتدریب المرأة على ،الجتماعيادوار وحاجات النوع ألو ،الهیئة التدریسیة

ساهم بعزوف اإلناث ،االجتماعيوعي لقضایا النوعالالذي یرافقه قلة ،تقلیدیة، فقلة اإلرشاد المهني
وبالتالي مازال المفهوم السائد ،وحداثة العصرتناسب تطورات ،اإلقبال على تخصصات جدیدةعن

حصر ، مماالمسؤول األساسي عن كسب الرزقالرجل هو هو أن،دوار النساء والرجالأحول 
من محدوداً اء عدداً ن تشغل النسأب،المجتمعذلك اإلناث بتخصصات تقلیدیة تناسب ثقافة 

. على أنها مناسبة لهنوثقافیاً اجتماعیاً التي أقرت ،الوظائف في سوق العمل الفلسطیني

:أهداف مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني

بعد االطالع على عدد من المراجع والبحوث والدراسات في مجال التعلیم والتدریب المهني 
النظام من التعلیم یسعى إلى تحقیق مجموعة من األهداف سواء على والتقني، تبین أن هذا 

وفي ما یلي عرض موجز لهذه األهداف كما أوردها . المستوى المجتمعي أو على مستوى األفراد
):2009(، والحداد)2005(كل من الرمحي

والمعاییراألسسوفقالمهنيتخصصهمیتطلبهاالتيوالمهاراتالمعرفةاألفرادإكساب.1
.سوق العملفيالمقبولة

.وتوعیتهم لواقع سوق العمل وتغیراته،الحدیثةالتقنیاتمعقادرین على التعامل أفرادإعداد.2

لتزوید واإلداریة وغیرها، ةإعداد قوى عاملة في مختلف االختصاصات الصناعیة والخدماتی.3
.المجتمع بتلك القوى لمواكبة التطورات التي تحدث باستمرار

التي تحفزهم على االندماج في ،العمل على إكساب الطلبة السلوكیات الصحیحة والسلیمة.4
.بیئة العمل، والمشاركة فیه واالستمتاع به، والتكیف معه، كالدقة واألمانة في العمل

اإلبداع الفردي واحترام تنمیة االتجاهات والقیم الصحیحة لدى الطلبة، كالعمل مع الفریق و .5
. في العملخر الرأي اآل
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توفیر برامج التعلیم خاللمنوذلكالعملسوقفيالتغیرات والتطورات الحاصلةمواجهة.6
. مناسب وبشكل دائمعملعلىالحصولفياألفرادفرصمنتزیدالتيالمستمر 

في تخفیض نسبة البطالة، وتحسین مهماً ویلعب التدریب المهني من الناحیة النظریة دوراً 
ت آاإلنتاجیة في العدید من القطاعات االقتصادیة، والمساهمة في رفع مهارة العاملین في المنش

خلیفة وعبد (المختلفة ورفع كفاءتهم، وبالتالي المساهمة في دفع الوضع االقتصادي إلى األمام
).2010العزیز، 

وسیلة هامة للتحول نحو العمل، عدبأنه یُ ،نيأهمیة التدریب المه) 2014(ویوجز رشدي 
إذ یساعد على إعطاء برنامج عملي ومتكامل، كما أنه یقدم تأهیل مالئم للعدید من الفئات المهمشة 

للنساء واألشخاص من ذوي الصعوبات ،والفئات التي تجد صعوبة في الدخول إلى سوق العمل
على ) Karasiotou,2004؛ Jandhyala,2002( من كارسوتو وجاندیاالكلٌ أكدكما. الخاصة

أن التدریب المهني مهم في التنمیة االقتصادیة، وهو یحسن من دخل الفرد، ویطور من خبراته 
علىویمكن من خالله الحصول بشكل سهل ،في تخفیض نسبة البطالةبالسوق، وهو مهم أیضاً 

معقولة.وبأسعارالمطلوبةوبالجودةالمناسبةاألوقاتفىوالخدماتالسلع

النوع االجتماعي:

وتحرص على ممارسة حقوقها، تؤثر في،المرأة التي تدرك حقیقة دورها وتلتزم بواجباتها
ومالحقة التطور الحضاري، وقد ،من التقدم والرقيیدفع به إلى مزیداً ،بلیغاً حركة المجتمع تأثیراً 

حیث بالتي تحظى باهتمام الحیاة المعاصرة المتطورة، ،أضحت قضیة المرأة من المواضیع الحیویة
ن الكل أصبح یعلم أل؛الدولیة واإلقلیمیة والمحلیةطرح بشكل كبیر في المؤتمراتأصبحت قضیتها تُ 

أنها تشكل نصف المجتمع ولدیها قدرات وطاقات مثل الرجل، وبالتالي قدرتها على تحقیق التنمیة 
الشاملة للمجتمع.

ات، وأصبح النهوض یأواخر السبعینفيبارزاً مرأة بشكل عام تحتل مكاناً بدأت قضیة ال
عد اتفاقیة القضاء على، وتُ رئیسیاً بأوضاع المرأة وتمكینها من المشاركة في عملیة التنمیة مطلباً 
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واستراتیجیات نیروبي التطلعیة للنهوض بالمرأة ،)1979(أشكال التمییز ضد المرأة سیداو
) من أهم االلتزامات الدولیة في مجال تحقیق تمكین المرأة، وكلها 1995بیجین (وٕاعالن،)1985(

وتعزیز إشراكها،لتشجیع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي؛الطریق أمام المجتمع الدوليمهدت 
،عملیة التنمیة. وقد أكد مؤتمر بیجین على المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجباتفي

في الحصول والكرامة اإلنسانیة والحق في حریة الفكر والضمیر والعقیدة، وضمان المساواة أیضاً 
).2000األمم المتحدة، (على التعلیم والرعایة الصحیة

حیث ؛ وتشكل قضیة المساواة بین الجنسین قضیة جوهریة في المجتمعات النامیة والمتقدمة
ن تحسینإالجنسین یقوض التنمیة، وفي المقابل ف) أن عدم المساواة بین 2014(أشار حسن

مشاركة فئات المجتمع كلها في االستفادة من برامج التنمیة، وأیضاً إلى یؤدي ،المساواة بینهما
وأكد موجادام تعزیز التنمیة المستدامة القائمة على الفرص المتكافئة في اتخاذ القرار. 

)Moghdam, 2005بین الجنسین موجودة في كل المجتمعات لدى الفقراء ) أن الالمساواة
ما تكون أكبر بین الفقراء خاصة في مجالي التعلیم والصحة، سواء، لكنها غالباً واالغنیاء على حدٍ 

وبالتالي تؤثر في حقوق المرأة المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ات، حیث كان یفي أواخر الثمانینجتماعيالوعي بمفهوم النوع االأما في فلسطین، فقد بدأ
) ومركز الدراسات النسائیة في 1988(المرأة في نابلس والذي تأسس عاممركز شؤون

ومفهومه ،من أوائل الجهات التي تبنت إثارة الوعي بقضایا النوع االجتماعي) 1989القدس(
مركز الدراسات النسائیة في جامعة بیرزیتوتالها بعد ذلك،وطریقة إدماجه في األنشطة والبرامج

.)2000األمم المتحدة، (وطاقم شؤون المرأة 

، الدولیة في مجال النوع االجتماعيوقد وقعت دولة فلسطین على العدید من االتفاقیات 
التحریر من خالل منظمة،مؤسسات المجتمع الدولي منذ فترة طویلةجمیع إلىحیث انضمت 

إلى وصوالً ،فقد اكتسبت صفة عضو مراقب في غالبیة مؤسسات المجتمع المدني،الفلسطینیة
أغلبیةكما شاركت فلسطین في ،2012كامل العضویة في األمم المتحدة في نوفمبر عضو صفة

وقد ألزمت دولة فلسطین نفسها بهذه المواثیق والمعاهدات والتوصیات . المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة
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للعدید نظراً ،وهو األمر الذي لم یتجسد في بعض األحیان على أرض الواقع،علیهاحال توقیعها
م مفلسطین تعتبر عضو بالتبعیة في غالبیة المؤسسات والهیئات التابعة لألفمثالً ،من المعوقات
. منظمة العمل الدولیة ومجموعة البنك الدوليو الیونیدو، و الیونسكو، و الیونیسیف، : المتحدة مثل

،(1948)كذلك وقعت فلسطین على اإلعالن العالمي لحقوق الطفل الصادر في عام 
قام الرئیس محمود ذإ،)1979(واتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمیز ضد المرأة والصادر في 

وقد ورد في الوثیقة ضرورة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد ،)(2009عباس بالتوقیع عام 
والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل في جمیع مراحل التعلیم بجمیع ،المرأة

المؤتمرات الدولیة واإلقلیمیة الخاصة بالمرأة، كان أهمها مؤتمر في وشاركت فلسطین أیضاً .أشكاله
الصادر من المؤتمر )1990(وٕاعالن جومتن ،(1995)ومؤتمر بكین عام ،1985كینیا / نیروبي
. النوعینز على المساواة في التعلیم بین والذي ركّ ،ي للتعلیم للجمیع في جومتن بتایالندالعالم

الذي و ،والمنعقد في داكار بالسنغال،ميالصادر عن منتدى التعلیم العال،)(2000طار داكار إ و 
وتحقیق النوع االجتماعي بحلول عام ،د على ضرورة تطبیق المساواة بین النوعین في التعلیمشدّ 

العسالي وأیوب،(2011ومنتدى المساواة في التعلیم والذي عقد في فرنسا في أكتوبر ،2015
2014.(

،ال تزال من أكثر المفاهیم المثیرة للجدلف،أما بالنسبة لمفاهیم المساواة والنوع االجتماعي
تدنيعندما وجهت الحركات النسائیة األنظار إلى ،التي حظیت باهتمام واسع في الوطن العربي

لى سیطرة الذكور على العالقات القائمة بین إ و ،المساواة في فرص الحیاة بین الذكور واإلناث
نه عبارة عن النوع االجتماعي على أ) 2005(عرف الیونیفموتُ ).2010،الجنسین (الكتیبي وآخرون

وتسمى هذه العالقة عالقة النوع ،المرأة والرجل في المجتمععملیة دراسة العالقة المتداخلة بین 
عن ،وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وبیئیة،االجتماعي

كل من بها یقوم التي ،طریق تأثیرها على قیمة العمل في األدوار اإلنجابیة واإلنتاجیة والتنظیمیة
.المرأة والرجل
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حیث أن األخیر یشیر ) 2008(كما أشار بدوي،النوع یختلف عن مفهوم الجنسومفهوم 
إلى االختالفات البیولوجیة بین الذكور واإلناث، في حین یشیر مفهوم النوع إلى التكوین الثقافي 

.منهما أدوار ووظائف محددةومن اإلناث نساء، ولكالً الذي یجعل من الذكور رجاالً واالجتماعي 

دوار النوع االجتماعي التي یحددها المجتمع لكل من الذكور أثة هنا أن وترى الباح
تكون قابلة للتغیر واالختالف وفق الثقافات واألزمنة المختلفة في تاریخ البشریة، وبالتالي ،واإلناث

لتحدید أدوار الرجال والنساء ؛نستطیع إحداث تغییر في أي مجتمع من خالل التأثیر علیه
.ر جذري من أجل حیاة أفضل للرجال والنساءث تغیّ ووظائفهم وٕاحدا

):2008جرادات ودغلس، (من األسس كما ذكرهاةمجموعىیقوم النوع االجتماعي علو

األدوار المنوطة بشكل عام بالرجل والمرأة محددة بعوامل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة أكثر .1
.منها عوامل بیولوجیة

إعادة توزیع األدوار بین الرجل والمرأة في المجتمع من منطلق مفهوم المشاركة یؤدي إلى .2
.كبر في المجتمعأفائدة 

ومواهبهم وتمكینهم من اكتساب ،إتاحة الفرص المتكافئة للرجل والمرأة الكتشاف قدراتهم.3
.ة المستدامةوبالتالي المساهمة بالتنمی،معارف ومهارات جدیدة تعود بالنفع على المجتمع

على أساس قیم،دوار النوع االجتماعي لكل من الرجل والمرأةأویحدد ثقافة المجتمع عادة 
ا بحسب توقعات المجتمع، وقد موما یلیق بكل منه،وضوابط لطبیعة كل من الرجل والمرأة وقدرتهما

لحاجات المجتمع في زمن معین، إال أن هذا التحدید قد ومناسباً یكون تحدید تلك األدوار مقبوالً 
أن المرأة تقوم بعدة ،)2006(والهنداوي ) 2009(من بلولویرى كالً ،یختلف من زمن آلخر

:دوار بالمجتمع وهيأ

أي إنتاج السلع وتقدیم الخدمات مقابل الدخل، وقد یكون العمل الذي: الدور اإلنتاجي.1
جر، وتشیر األعمال اإلنتاجیة تلك األعمال الدور بأجر أو بغیر أتؤدیه المرأة في هذا 
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كذلك تلك األعمال المرتبطة بالزراعة، ومساعدة الذكور في و بدورها األسري، المرتبطة 
التقلیدیة، ومثل هذه األعمال ال تظهر عادة في اإلحصائیات التي والصناعات الحرف 

.لنساء خارج قوة العملصنف أعمال اتتعامل مع العمل مدفوع األجر، و 

ورعایة شؤون األسرة،،یمثل هذا الدور دور اإلنجاب والعنایة باألطفال: الدور اإلنجابي.2
لتأدیة هذا الدور في أوانه على أحسن وجه، ؛حیث یهیئ المجتمع األنثى منذ والدتها

، ع امرأة المستقبل على تفهم وضعها االجتماعي األساسي، باعتبارها زوجة وأماً یوتشج
واالعتراف بها ،باعتبارهم الطریق األساسي لضمان احترامها،األطفالوعلى النظر إلى أن

خاصة بعملیة ،األنثى هنا إلى ضغوطات اجتماعیةأیضاً من طرف المجتمع، وتتعرض
.اإلنجاب ونوع المولود وما إلى ذلك

،إلى مشاركة النساء في الحیاة العامة وخدمة المجتمعهذا الدوریشیر: الدور المجتمعي.3
من خالل مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات، والمشاركة السیاسیة من خالل المشاركة 

لمجلس النیابي والنقابات المنظمات األهلیة والتنظیمات السیاسیة، والترشیح لعضویة افي
.المهنیة

:التحلیل من منظور النوع االجتماعي

،أصبحت قضایا النوع االجتماعي من القضایا بالغة األهمیة، لتحقیق التنمیة المستدامة
وٕاتاحة الفرص المتساویة لهما للمشاركة والتفاعل ،وكذلك أصبحت عملیة المساواة بین الرجل والمرأة

،وصنع القرار جزء ال یتجزأ من العدالة االجتماعیة،والعمل والصحةكالتعلیم-في كل المجاالت
التي هي هدف من أهداف التنمیة ألي مجتمع، ألنه ال یمكن أن یتطور أي مجتمع ونصف أفراده 

).2010الكتبي وآخرون، (وغیر قادرات على المشاركة في عملیة التنمیة ،نساء مهشمات

،جمیع دول العالماإلنمائیة األلفیة فيهدافاأللتحقیق موعدًا مستهدفًا ،2015عام وُیعد
تحقیق التعلیم للجمیع،و القضاء على الفقر والجوع، : وهي،)2010(كما ذكرها تقریر األمم المتحدة

الصحیة تحسین الرعایة و تقلیل وفیات األطفال، و وتمكین المرأة، ،تعزیز المساواة بین الجنسینو 
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ٕاقامة و كفالة االستدامة البیئیة، باإلضافة إلى یدز والمالریا واألمراض األخرى، مكافحة اإلو ، ملأل
أن وضع المرأة ال یزال دون المستوى المطلوب، ففجوة ُیالحظشراكة عالمیة من أجل التنمیة، لكن 

.النوع االجتماعي ما زالت قائمة في كافة المجاالت

ألنه كأداة؛ة أهمیة ضروریة/أهمیة اإللمام بمفهوم النوع االجتماعي ألي باحثُتعدلذا 
،تحلیل یساعد على تبیین أوجه االختالف في تأثیر الظاهرة السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة

على كل من المرأة والرجل وتأثرها بكل منهما، وهذا مهم لصیاغة برامج وسیاسات عادلة وفعالة 
).2010،الكتبي وآخرون(

،وترى الباحثة أنه عند تحلیل أي ظاهرة ودراستها وتقیمها من منظور النوع االجتماعي
نه ینقسم إلى نوعین رجل وامرأة، لذلك عند وضع أي أیجعلنا قادرین على رؤیة العالم من منطلق 

لتحلیل،یجب أن یكون واضعوها مدركین كیف ستؤثر على كال النوعین،برامج وسیاسیات
الكتبي وآخرون، (شیروی. ولتقدیم صورة كاملة عن المجتمع ولیس نصف صورة،مشكالتهما

بتطویر ما یعرف إطار النوع االجتماعي كأداة تحلیل، ،اهتمام الجهات المعنیة بالتنمیة) 2010
وهو إطار تحلیلي یهدف إلى التعرف على األدوار المختلفة لكل من الرجل والمرأة، والتعرف أیضاً 

وفي هذه ،على الموارد االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المتاحة لكل منهما في مجتمع معین
ال یركز على اإلناث كفئة اجتماعیة ،من منظور النوع االجتماعيالدراسة ترى الباحثة أن تحلیلها 

. قضیتها جزء ال یتجزأ من المجتمع ومؤسساته ككلیعدمنفصلة عن الفئات األخرى بالمجتمع، بل 

والخطة االستراتیحیة للتعلیم العام ) 2010(للعامإستراتیجیة التعلیم والتدریب المهني والتقني
:االجتماعيالنوع من منظوروتحلیلهما) 2014/2019(

لتحقیق ؛اإلستراتیجیة على أنها تكییف المؤسسة مع بیئتها) 2001(ف المغربيعرّ 
من خالل ،الغایات التنظیمیة وتأكید بقاء التنظیم، والعمل على تنمیته وتطویره في المدى البعید

.تدعیم وتعزیز قیمة منتجات المنظمة وضمانتها في المجتمع
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على أنها مجموعة اإلجراءات ) 2010(وقد تعني اإلستراتیجیة أیضا كما یراها علي
التي یقصد من ورائها تحقیق نتائج تعلیمیة مرغوبة، فاستراتیجیه التعلیم تعني سلسلة ،الموجهة

.اإلجراءات الموصلة لتحقیق التعلیم

باالستناد إلى البیانات ،والتقنيوبعد أن قامت الباحثة بتحلیل واقع التعلیم والتدریب المهني 
التعلیم والتدریب المهني والتقني للعامتحلیل إستراتیجیة بفي هذا الجزء واإلحصاءات، قامت

ن أل؛ من منظور النوع االجتماعي) 2014/2019(والخطة اإلستراتیجیة للتعلیم العام،)2010(
العمل تعمل باالنسجام مع و والتعلیم العاليمعرفة إن كانت وزارتي التربیة لعهذا التحلیل سیوض

.الواقع الذي قمنا بتحلیله سابقا أم ال

لمحاور على امحاور التحلیل من منظور النوع االجتماعي لإلستراتیجیتین وقد ارتكزت
:التالیة

).2010(الهدف العام إلستراتیجیة التعلیم والتدریب المهني والتقني عام.1

).2010(إلستراتیجیة التعلیم والتدریب المهني والتقني عاماألهداف الفرعیة .2

).2014/2019(المنهجیة واألدوات المستخدمة في بناء خطة إستراتیجیة التعلیم العام.3

نامج الریادة على التعلیم المهني في خطة إستراتیجیة وٕادخال بر ،تطویر البرامج والمناهج.4
).2014/2019(التعلیم العام

یم المهني والغایات المرتبطة به في خطة إستراتیجیة لسیاسة برنامج التعلالهدف العام .5
).2014/2019(التعلیم العام

نقلة نوعیة هامة خالل ،)2010(تعكس اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم والتدریب المهني
ویتمثل .تضع نوعیة وأهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقني ضمن أولویاتهااذالسنوات األخیرة، 

خلق قوى "في العمل على ، الهدف العام لإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم والتدریب المهني والتقني
الریادیة، باإلضافة إلى بالدافعیة العالیة، و بالقدرةو بالكفاءة و عاملة في فلسطین تمتاز بقوة المعرفة، 
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وفي دفع عجلة التنمیة ،للمساهمة في عملیة الحد من الفقر؛القدرة على التكیف وباإلبداع والتمیزو 
من خالل تسهیل توفیر تعلیم وتدریب تقني ومهني عالي الجودة، مرتكز ،االجتماعیة واالقتصادیة

وزارة ("على الطلب، ومرتبط بجمیع قطاعات االقتصاد، على جمیع المستویات ولجمیع الناس
.)12، ص 2010التربیة والتعلیم العالي، 

: وقد تم تحدید أربع مجاالت رئیسیة تم العمل على تعدیلها في هذه اإلستراتیجیة وهي
تطویر الهیكل التنظیمي و تطویر الهیكل التنظیمي لنظام التعلیم والتدریب المهني والتقني، 

التعلیم تطویر نوعیة و تطویر قطاع الموارد البشریة، و لمؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني، 
: أما بالنسبة لألهداف الفرعیة لإلستراتیجیة فتمثلت.والتدریب المهني والتقني

إنشاء نظام للتعلیم والتدریب المهني والتقني یمتاز بأنه موحد، مرتبط باألطراف ذات .1
رن مستدام یسهل الوصول إلیه، جذاب یكفل عملیة التواصل ویفي بالتزاماته العالقة، مَ 

.لشعب الفلسطینيالعامة اتجاه ا

إنشاء إطار متماسك لجمیع الجهات الفاعلة واألطراف ذات العالقة في نظام التعلیم .2
.والتدریب المهني والتقني

لتصبح مراكز لتراكم ؛تعزیز مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني في ضوء السعي.3
.الكفاءة التكنولوجیة

على جمیع ) الرسمي وغیر الرسمي(والتقنيتحسین نوعیة التعلیم والتدریب المهني .4
.المستویات وجعلها تستجیب الحتیاجات سوق العمل

للوصول لنظام التعلیم والتدریب ؛إتاحة فرص متساویة للنساء وذوي االحتیاجات الخاصة.5
.المهني والتقني

.تعزیز ثقافة التشغیل الذاتي، وخلق فرص العمل في االقتصاد.6
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اركة جمیع أصحاب المصلحة في منهجیة اإلدارة لضمان وجود األخذ بعین االعتبار مش.7
. نظام موحد

بالتوازي مع نظم تمتاز بالكفاءة ،وضع نظام مستدام لتمویل نظام التعلیم المهني والتقني.8
. والفعالیة من حیث التكلفة والهیكل التنظیمي

ومنفذة لنظام التعلیم بهدف توفیر إدارة فعالة ،تعزیز الموارد البشریة الالزمة للنظام.9
.)12، ص2010وزارة التربیة والتعلیم العالي، (والتدریب المهني والتقني

ركزت في هدفها الرئیسي واألهداف الفرعیة على تحسین نظام ترى الباحثة أن اإلستراتیجیة
التعلیم والتدریب المهني والتقني وتطویره، وخلق قوى عاملة تتمیز بالكفاءة والدافعیة واإلبداع، كما 
ركزت على ضرورة وجود نظام موحد من خالل مشاركة أصحاب المصلحة في منهجیة اإلدارة، 

متساویة للنساء للوصول للتعلیم المهني والتقني، إتاحة فرصاً كما أخذت بعین االعتبار ضرورة
من األفضل أن یكون كانذإلكنها لم تتطرق لضرورة إدماج قضایا النوع االجتماعي في أهدافها، 

واتخاذ تدابیر ،هنالك ركن أو هدف یتحدث عن ضرورة إدماج النوع االجتماعي بصورة واضحة
أن حیث تبین لنا سابقاً ،لجسر الفجوات بین الذكور واإلناث في التعلیم والتدریب المهني والتقني

عدد الطالب الذكور ما یزال یفوق عدد اإلناث في هذا النوع من التعلیم والتدریب، وبالرجوع للهدف 
الحظت ن یسهل الوصول إلیهالذي تناول ضرورة إنشاء نظام تعلیم وتدریب مهني وتقني موحد مر 

ضئیلة للوصول لمؤسسات التعلیم اً صأن لإلناث فر ،الباحثة من خالل واقع هذا التعلیم والتدریب
مناطق التي ال تتوافر فیها مؤسسات مهنیة الك الكثیر من التدریب المهني والتقني، حیث هناو 

.                           تساعد اإلناث على االلتحاق بها

استند بناءها التي،)2014/2019(بعد ذلك تم إصدار الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم العام
التربوي في وزارة التربیة والتعلیم الذي أجري للخطة اإلستراتیجیة للتطویر ،على تشخیص الواقع

والذي استند إلى دراسة معمقة لكل جوانب القطاع التربوي وأبعاده المختلفة ،)2013- 2008(
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بمشاركة كافة األطراف والمؤسسات العاملة في المجال التربوي، وقد سعت الخطة إلى تحقیق 
: األهداف التالیة

).االلتحاق(توفیر فرص االلتحاق لجمیع من هم في سن التعلیم.1

).النوعیة(تحسین نوعیة التعلیم والتعلم .2

).اإلدارة(تطویر القدرات البشریة والمادیة الالزمة لتحسین إدارة النظام .3

ریاض األطفال، : االرتباطیة مع حاجات السوق والمجتمع لمختلف القطاعات الفرعیة.4
، وتعلیم محو األمیة والتعلیم المستمر، والتعلیم )المرحلة األساسیة والثانویة(والتعلیم العام 

).4ص،2014وزارة التربیة والتعلیم العالي،(المهني والتعلیم العالي 

لم ،الحظت الباحثة أن المنهجیة واألدوات المستخدمة في بناء اإلستراتیجیة بشكل عام
كل من العاملین ،نه تم ذكر المشاركین بالدراسةأمشاركة النساء والرجال بشكل عادل، أي توضح

مدیر المدرسة، والمرشد التربوي، ومعلمي اللغة العربیة، واللغة االنجلیزیة، (في المدرسة 
، وأولیاء أمور الطلبة في جمیع )10909(وبلغ عددهم القابل للتحلیل،)والریاضیات، والعلوم
لم یتم و ).15246(وبلغ عددهم11)-5(، والطلبة من الصفوف)16295(الصفوف وبلغ عددهم

لمعرفة هل كانت مشاركة النساء في الدراسة مساویة ،توضیح أعداد النساء والرجال كل على حدا
االرتباطیة مع حاجات السوق ( كما تبین من الهدف الرابع من الخطة وهو؟لمشاركة الرجال أم ال

، )المرحلة األساسیة والثانویة(ریاض األطفال، والتعلیم العام : والمجتمع لمختلف القطاعات الفرعیة
أنه یركز على التعلیم ،)المستمر، و التعلیم المهني والتعلیم العاليوتعلیم محو األمیة والتعلیم 

وربطه مع حاجات سوق العمل، مما یؤكد على أهمیة هذا القطاع دون التطرق ،المهني والتقني
.للنوع االجتماعي

فقد ،للتعلیم المهنيجزءاً ) 2014/2019(وقد خصصت الخطة اإلستراتیجیة للتعلیم العام 
إستراتیجیة وطنیة للتعلیم والتدریب المهني والتقني منسجمة مع التوجهات العالمیة، زارة رت الو طوّ 
:تم تحدید أربع مجاالت رئیسیة لهذه اإلستراتیجیةوقد
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.تطویر الهیكل التنظیمي لنظام التعلیم والتدریب المهني والتقني.1

.والتقنيتطویر الهیكل التنظیمي لمؤسسات التعلیم والتدریب المهني .2

.لعاملین في النظاملتطویر قطاع الموارد البشریة .3

، 2014وزارة التربیة والتعلیم العالي،(تطویر نوعیة التعلیم والتدریب المهني والتقني.4
).28ص

من ،اإلناث ارتفعت في المدارس الحكومیة المهنیةإال أن نسبة ،وقد أشارت اإلستراتیجیة
إال أنه وبالرغم ،12/13في العام )%14.4(إلى08/09في العام )%11.3(منمجموع الطلبة

ن الزیادة انحصرت في الضفة أل؛اإلناث ما زالت متدنیةنسبة ، فإنمن هذا التحسن المحدود
التي ما زالت تعیق المشكالتفي غزة، وقد أشارت الخطة إلى أو انخفضت قلیالً ثابتةوبقیت شبه 

: وهي،توجه اإلناث نحو التعلیم المهني والتقني

مما یؤدي إلى حصر الخیارات ،قلة عدد المؤسسات التي تطرح برامج تناسب اإلناث.1
).محدودیة التخصصات(المتاحة للتوجه إلى هذا النوع من التعلیم 

باإلضافة إلى نظرة ،الموروث الثقافي واالجتماعي لدى المجتمع ونظرته لعمل المرأة.2
.المجتمع العامة الّدونیة للتعلیم المهني والتقني

قلة الوعي لدى مدیرات ومعلمات وطالبات المدارس الثانویة حول أهمیة التعلیم المهني .3
باعتباره بدیًال لهن، مما ساهم ،وتوجه عدد كبیر من الفتیات نحو التعلیم المفتوح،والتقني

. في إحجام اإلناث عن االلتحاق بمؤسسات

: السبب(ذكور )%67(إناث و)%51(:نسبة مشاركة اإلناث في سوق العمل متدنیة.4
%).27یلیها الدراسة% 65أعمال المنزل 
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بزیادة حیث تزید بزیادة المستوى التعلیمي وتقل ()%22(:نسبة البطالة بین اإلناث مرتفعة.5
).30ص،2014وزارة التربیة والتعلیم العالي،) (العمر

الحظت الباحثة أن اإلستراتیجیة ألقت الضوء على أعداد اإلناث في التعلیم المهني والتقني
وركزت على أهم المعیقات التي تواجه اإلناث، لكنها لم تركز أو لم تذكر أبدا واقع واحتیاجات

تم التعرف على المشكالت التي تواجههن دون ذكر كیفیة رؤیتهن لحل اذاإلناث كم تراها هي،
.هذه المشكالت والتحدیات

بالنسبة للمدارس المهنیة أشارت اإلستراتیجیة إلى انه یوجد فقط مدرستین كاملتین لإلناث 
وقد تم استحداث  ،)مدرسة بنات غزة الثانویة المهنیةو مدرسة بنات دورا الثانویة المهنیة، (هما 

وحدة و وحدة مهنیة في مدرسة نابلس الصناعیة، (وحدات مهنیة لإلناث في المدارس المهنیة القائمة 
سیلة الظهر الثانویة ةوحدة مهنیة في مدرسو مهنیة في مدرسة طولكرم الثانویة الصناعیة، 

وحدة المهنیة لإلناث وحدة مهنیة في مدرسة الخلیل الثانویة الصناعیة، إضافة إلى الو الصناعیة، 
وبالتالي یكون عدد المدارس المتاح لإلناث ،)مدرسة كفر نعمة الصناعیة والتي هي قید اإلنشاءفي

هذا یدل ویؤكد على أن فرصة التحاق اإلناث و ، مدرسة للذكور)14(مقابل مدراس(7)هو 
بسبب قلة المدارس المتاحة لهن أو ؛بمؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني مازالت ضئیلة

. بعدها أو حتى رفض فكرة االختالط بالمدارس

كذلك تم التطرق إلى مشكلة قلة وعي المدیرات والمعلمات والطالبات بأهمیة التعلیم 
وحتى ،في قلة وعي المدراء والمدیرات والعمداءالمهني، إال أنه لم یتم ذكر أنه یوجد خلل أیضاً 

وهذا ما تبین من خالل المقابالت التي أجریت ومن ،لقضایا النوع االجتماعيالطلبة بشكل عام
خالل إجابات الطلبة في المجال السادس  لالستبانة وهو مجال النوع االجتماعي، وكان هناك 

لیدیة ن اإلناث یتوجهن إلى مهن تقوهذا أمر طبیعي أل،مشكلة قلة مشاركة النساء في سوق العمل
حددها لهن المجتمع، وال یتوجهن إلى تخصصات مهنیة وتحدیات جدیدة تناسب تطور سوق 

. العمل
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االنتهاء من تطویر ذكرت اإلستراتیجیة أنه تم ، فقدبالنسبة لتطویر المناهج والبرامجأّما 
،المهنيالمناهج الدراسیة وفق منهجیة التحلیل المهني، وبمرجعیة التوصیف والتصنیف وٕاعداد

برنامج جدید، لكن لم یتم ذكر ) 16(ـبنظام الوحدات النمطیة المبنیة على احتیاجات سوق العمل ل
لتغیر الصورة النمطیة ؛سوف یتم إدراج جدید وتطویر لقضایا النوع االجتماعي ضمن المناهجأنه

من تطویر حیاتها مثل في تعلیم وعمل المرأة في المجال المهني والتقني، للحد من دونیتها وتمكینها
والخروج من دائرة األدوار ،الرجل، وذلك من خالل تمكینهن من لعب األدوار التي یرغبن فیها

. النمطیة التي رسمها لهن المجتمع

والذي تم ،وقد تناولت الخطة جانب إدخال الریادیة في التعلیم والتدریب المهني والتقني
بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة، وبدأ العمل على ،في عدد من المدارس المهنیةتنفیذه تجریبیاً 

لتعلیم لبعد أن تم إدراجه في الخطة الدراسیة ،)2012/2013(تطبیقه مطلع العام الدراسي 
حصص ) 3(في جمیع المدارس المهنیة بواقع ،ن للبرنامجیوتدریب المیسرین الوطنی،المهني

على إعداد النسخة الفلسطینیة (2013)ار ووفق الخطة التنفیذیة للبرنامج لعام أسبوعیا، والعمل ج
والتي ستحل محل النسخة الدولیة، وتنفیذ برنامج تدریبي تنشیطي للمیسرین القدامى ،للبرنامج

. خالل العطلة الصیفیة) غزة ( والجدد والمعلمین المهنیین في المحافظات الجنوبیة 

زیادة نسبة: وبالنظر إلى التحدیات التي تحاول اإلستراتیجیة التغلب علیها، فكان من أهمها
مع توسیع مشاركة الفتیات، ،الملتحقین بالتعلیم المهني من مجموع  الطلبة في المرحلة الثانویة

فتحو وتطویر وتنفیذ خطط باستحداث وحدات مهنیة جدیدة لإلناث في المدارس القائمة، 
... في بعض المدارس المهنیةو ،على مستوى الدبلوم في بعض التخصصات التقنیةتتخصصا

وخاصة ،وهذا سیسهم في تمكین وتسهیل التحاق الفتیات إلى جانب الشباب في هذه التخصصات
یجابي نحو إشراك اإلناث إترى الباحثة هنا أن هنالك توجه و . في المناطق القریبة من هذه المدارس

.تعلیم المهني والتقنيكبر بالأبشكل 

وكان الهدف ، للتعرف إلى سیاسة برنامج التعلیم المهني؛بیانكذلك تناولت اإلستراتیجیة 
وترسیخ ،التعلم النوعي والعادل والمستجیب للنوع االجتماعي/ توفیر فرصة التعلیم"العام هو
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والمنسجمة مع ،للمتعلموالقیم واالتجاهات األخالقیة والوطنیة منظومة من المعارف والمهارات 
وقد كان هنالك عدد من الغایات ) 98، ص2014وزارة التربیة والتعلیم العالي، (، "التنمیة المستدامة

ضمان فرص االلتحاق اآلمن والعادل للتعلیم للجمیع ذكوراً (التي ارتبطت مع الهدف العام وهي 
بما في ذلك ذوي االحتیاجات الخاصة، كذلك تحسین البیئة التعلیمیة اآلمنة والمحفزة والعادلة ،ً وٕاناثا

طر القیادة أواالحتیاجات المجتمعیة والتنمویة، وأخیرا تطویر ،المتمركزة حول الطالب والطالبة
اتهم اإلداریة ، بمستویوٕاناثاً لجمیع موظفي التربیة والتعلیم العالي ذكوراً ،والحاكمیة والمساءلة

).المختلفة

زیادة عدد المدارس منها، كفرعیة أخرى كانت اإلناث جزءاً وقد تناولت اإلستراتیجیة أهدافاً 
، وزیادة عدد 2018/2019مدارس اإلناث في نهایة الخطة في المهنیة الحكومیة خاصة 

مع التركیز على تخصصات تتناسب مع ،التخصصات المهنیة الجدیدة في المدارس القائمة
لغایة نهایة الخطة ،تخصصات سنویاً )3(بما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل بمعدل و ،اإلناث
والذین یمرون عبر ،المهني ومعلمیهم ذكورًا وٕاناثاً التعلیم تسهیل وصول طلبة و ،2018/2019

یًا.%) سنو 2الحواجز العسكریة والبوابات االلكترونیة بنسبة (

،الحظت الباحثة أن الهدف العام من بیان سیاسة التعلیم المهني والغایات المرتبطة بهوقد 
من خالل اإلرشاد المهني وٕانشاء ،باإلناث لزیادة التحاقهن بالتعلیم المهنيمباشراً أن هنالك اهتماماً 

وفتح تخصصات جدیدة لهن، كذلك كانت الصیغة الخطابیة موجهة لكال الجنسین ،مدارس مهنیة
یجابي. كما أكد الهدف الرئیسي على أن یكون التعلیم نوعي ومستجیب للنوع إوهذا توجه 

االجتماعي، لكن بالنظر للغایة الرابعة واألهداف الفرعیة ذات العالقة وهي:

ظام الوحدات النمطیة) الموجهة نحو تعزیز تقویم وتطویر مناهج التعلیم المهني (بن
وزارة التربیة والتعلیم (2018/2019واحتیاجات سوق العمل في نهایة العام ،المعارف والمهارات

).99ص،2014العالي،

:أما األهداف الفرعیة  للغایة هي
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لقیاس مدى ،ً دراسة وتحلیل المناهج (بنظام الوحدات النمطیة) تقییمًا وتحلیًال منهجیا
.2018/2019تحقیقها لألهداف التربویة المنشودة في نهایة العام 

 تطویر المناهج وفقًا ألطر المؤهالت الوطنیة ومطالب سوق العمل ومستویات التكنولوجیا
.2019الحدیثة مع نهایة العام 

تعلیم تطویر أسالیب التقویم والتشخیص لجمیع جوانب التعلم وفق وٕاستراتیجیة التدریب وال
المهني.

) بما ینسجم مع ،)12- 11موائمة المناهج (التعلیم والتدریب المهني) للصفوف من
.مباحث سنویاً 3احتیاجات الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة بمعدل 

وزارة التربیة (زیادة عدد البرامج المهنیة التي تتناسب مع الطلب والعرض على المهارات
).99، ص2014والتعلیم، 

التأكید ، فقد كان من األجدر أیضاً عد النوع االجتماعي غائب تماماً لباحثة هنا أن بُ ترى ا
یر صورة المرأة النمطیة یلتغعلى ضرورة إدماج قضایا النوع االجتماعي في المناهج الجدیدة

ساس دمج ت المبنیة على أدارة التنظیمیة والموازنافي اإلدراج تلك القضایاوكذلك إ،هادة فیو الموج
.النوع االجتماعي

:الدراسات السابقةثانیا: 

ورد تعریف التعلیم والتدریب المهني والتقني في العدید من الدراسات، كما بینت هذه 
أهمیتهوأوضحت أیضاً . محلیاً و وعربیاً الدراسات معیقات هذا النوع من التعلیم والتدریب عالمیاً 

. وأهدافه سواء على مستوى الفرد أو الجماعة

التعلیم المهني على أنه ذلك النوع ) 2008مطر، ؛2005الرمحي والضعیفي،(فقد عرف 
والذي تقوم ،الذي یتضمن اإلعداد التربوي وٕاكساب المهارات والمعرفة المهنیة،التعلیم النظاميمن

لغرض إعداد عمال ماهرین في مختلف ؛به مؤسسات تعلیمیة نظامیة بمستوى الدراسة الثانویة



42

عرف التعلیم ) 2011(أما الحلبي . التخصصات الصناعیة والزراعیة والصحیة واإلداریة والتجاریة
والذي یهدف إلى إكساب ،یأتي بعد الثانویة العامة،التقني بأنه نوع من أنواع التعلیم النظامي

.لوٕاعطاء المعارف النظریة بصورة تتناسب مع متطلبات سوق العم،الطلبة المهارات العملیة

التدریب 2010)، العزیزخلیفة وعبد ؛2009؛ هالل، 2009عدوان، (كما عرف كل من 
إلى مستوى محدد یهیئه ،على تطویر معارفه ومهارته وقیمهالمهني بأنه  تدریب للفرد لیصبح قادراً 

تتبع المؤسسات اإلنتاجیة ،للقیام بعمل معین، حیث یتم هذا النوع من التدریب في مراكز متخصصة
. أو المستفیدة من مخرجات المركز التدریبي بصورة مباشرة

وقد أشارت العدید من الدراسات التي تم االطالع علیها إلى أهمیة التعلیم والتدریب المهني 
إلى أن التعلیم ) 2005أبو عصبة، ؛2001كرزم، ؛ 2011هالل، (والتقني، فقد أوضح كل من 

المهني والتقني ینمي قدرات الفرد الجسمانیة والعقلیة والسلوكیة، كما یعمل على تنمیة الثقة والتدریب 
بالنفس من خالل إتقان العمل والقدرة على إیجاد الحلول المالئمة للمشاكل، واإلسهام في تحقیق 

كلٌ أكداكم.أهداف المجتمع من خالل تحقیق الدیمقراطیة والتقدم االجتماعي والثقافي واالقتصادي
,Jandhyala(من كارسوتو وجاندیاال ,Karasiotou؛ 2002 أن التدریب المهني على ) 2004

ویجعله قادرًا على االبداع واالكتشافمهم في التنمیة االقتصادیة، وهو یحسن من دخل الفرد،
الحصول ویمكن من خالله ،في تخفیض نسبة البطالةویطور من خبراته بالسوق، وهو مهم أیضاً 

.معقولةوبأسعارالمطلوبةوبالجودةالمناسبةاألوقاتفىوالخدماتالسلعبشكل سهل على

ك العدید من المعیقات التي تواجه نظام التعلیم ن بعض الدراسات أشارت إلى أن هنالك
,Chammasفقد بین كل من،یب المهني والتقنيوالتدر  USAID؛2013وهالل، ؛(2010

المعیقات تمثلت في تعدد الجهات المشرفة على التعلیم والتدریب المهني والتقني، وعدم أن )2011
توافر نظام وطني كفؤ لمعلومات سوق العمل، ونظرة المجتمع الدونیة للتعلیم والتدریب المهني 

وكذلك محدودیة فرص ،والتقني، وضعف التعاون مع مؤسسات القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة
افتقار الطلبة إلى المهارات إلىالعمل والتدریب على المهارات الحیاتیة، حیث أشار أرباب العمل

الحیاتیة كخدمة العمالء، والمهارات األساسیة مثل الریاضیات واللغة االنجلیزیة، وحتى المهارات 
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البرامج التدریبیة كانت من أهم الشخصیة, كذلك نمطیة التخصصات والمناهج التدریبیة ومحدودیة 
المعیقات.

الرمحي (يالتعلیم والتدریب المهني والتقنوقد تناولت بعض الدراسات اإلناث في
إلىرئیسهدفت هذه الدراسات بشكل حیث ) 2013هالل، ؛2009هالل، ؛2005والضعیفي،

غزة، الغربیة وقطاعفة ـالضي ـي فـواقع الشابات في التعلیم والتدریب المهني والتقنالتعرف على 
المرأة وعرض نماذج تعلیمیة وتدریبیة مختلقة تسهل دخول ،المعیقات أمام عمل النساءوعرض 

كما ركزت .ووضع اقتراحات تطویریة إلفساح المجال للخریجات لدخول سوق العمل،سوق العمل
على عادات على ضرورة عدم حصر عمل النساء بناءً (Bartlett, 2009)دراسة بارتلیت 
من دخول المدارس المهنیة والتي تمكنهن بعد ذلك على یجب تشجیعهن إنما، المجتمع وتقالیده

. العملأسواقدخول 

إلى التعرف إلى أسباب توجه الفتیات والتي هدفت) 2015(دراسة عفونةأیضاً وهنالك 
نحو المسارات المهنیة، والتعرف إلى التخصصات التي ترغب الفتیات بالتوجه لها، وٕالى 

موجهة : التي ترغب الفتیات بااللتحاق بها، وقد تم تصمیم استبانتین، األولىالتخصصات الجدیدة، 
الفرق في سبب التحاق الفتیات ن واتضح من النتائج أ،للطالبات، والثانیة لمدیري المدارس

ن الفتیات أبتخصصات التعلیم المهني من وجه نظرهن، ومن وجهة نظر مدیري المدارس، حیث 
تاجي، أما یرغبن باالتجاه نحو التخصصات التكنولوجیة، والمرتبطة بسوق العمل وبدورها اإلن

میل، وصناعة المالبس والتي على دور المرأة في وظائف تقلیدیة مثل التجالمدیرون فإنهم یركزون 
.ترتبط بدورها اإلنجابي

ذإالدراسات التعلیم المهني من منظور النوع االجتماعي، ومن جانب آخر تناولت عدد من
تعرف اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو التعلیم ) 2007(الخاروف والدهامشةاستهدفت دراسة

من منظور النوع االجتماعي في مدینة عمان، من خالل ربطها بالمتغیرات الدیموغرافیة ،المهني
بینما ،إیجابیة لدى الذكورت العوامل االجتماعیة هي األكثر واالجتماعیة واالقتصادیة، حیث كان

أن النسبة األكبر من وتبین أیضاً .كانت العوامل االقتصادیة هي األكثر إیجابیة لدى اإلناث
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یتلقون التشجیع بشكل كبیر طالب والطالبات یرغبون بااللتحاق في التعلیم األكادیمي، وأن الذكورال
من قبل األم. في حین تتلقى من األصدقاء، ثم المدرسة والمرشد، ثم األخ/ األخت واألب وأخیراً 

من قبل األصدقاء بالدرجة األولى ثم األخ/ األخت ثم األم فالمدرسة والمرشد وأخیراً اإلناث تشجیعاً 
من قبل األب.

لى البحث في نظام التعلیم والتدریب المهني هدفت إ)1996(نحلةبوأما بالنسبة لدراسة أ
منهجیة تخطیط ودمج النوع االجتماعي، وقد تطرق التحلیل من منظور والتقني في فلسطین، متبنیةً 

النوع االجتماعي في هذه الدراسة الى أربع مجاالت مختلفة ومترابطة مع بعضها البعض في عملها 
شارت نتائج الدراسة والتنظیمي والتقني والبحثي. وقد أوالمجاالت هي: المجال السیاسي ونشاطاتها،

لیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین غیر كفء وغیر قادر على تلبیة حاجات الى أن نظام التع
الفئات المستهدفة أو حاجات سوق العمل، كما أن هذا النظام مشتت مؤسساتیا وغیر قادر على 

، كما اظهرت النتائج تحسین قضایا النوع االجتماعي ویسهم في تعزیز وانشاء الفروقات النوعیة
ؤالء الطلبة ووعیهم وادراكهم لما یتوفر لهم من فرص في اطار هذا النظام وكذلك أیضا أن معرفة ه

توجهاتهم تتوافق وأدوار النوع االجتماعي السائد والممارسات المستندة الى وجود مفارقات نوعیة، 
حیث توجهت االناث الى العالم الخاص والذي یتحدد بالدور االنجابي والتربیة والرعایة، بینما توجه 
الذكور الى العالم الخارجي والذي تحدد بالدور االنتاجي وكسب الرزق وتأمین موارد العائلة 

االقتصادیة.

المقدمةالخدماتعلى تحلیلعامبشكل)2010لكن بالمقابل ركزت دراسة عبد الكریم (
تحلیلخاللمنوذلكاالجتماعي،النوعقطاع التعلیم العام من منظورضمنالفلسطینيللجمهور
البحثإلىوباالستنادبها،موثوقبیانات رسمیةإلىباالستناد ،الكمي والنوعيالخدماتهذهمحتوى

منظورمنالعامالتعلیمخدماتعنقطاع التعلیم العام الذي یقیس مستوى الرضاضمنالمیداني
إذ ،المهني ما زالت متدینةاالجتماعي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة االلتحاق بالتعلیم النوع
ملتحقون بالتعلیم المهني ) 2005/2006(من إجمالي عدد الطلبة في الثانویة العامة %)4.8(أن 

.الثانوي
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تعد هذه الدراسة بمثابة مشروع وبرنامج تجریبي )Braig, 1997(بریج وهنالك دراسة
نیا، حیث كان البرنامج على مرحلتین، لقضایا النوع االجتماعي في التعلیم والتدریب المهني في ألما

وكان 1999- 1996وقد تم التخطیط للمرحلة الثانیة من عام 1996- 1993المرحلة األولى من 
بهدف إدماج نهج ،الهدف األساسي من المرحلة األولى للبرنامج التعاون مع وزارة التنمیة والتخطیط

مفاهیم النوع االجتماعي في المفاهیم اإلقطاعیة والمشاریع، وتطویر تلك المفاهیم لمعالجة قضایا 
المساواة بین الجنسین داخل برنامج التعاون التقني مع البلدان الشریكة. كذلك هدف البرنامج إلى 

الى أهمیة دور المرأة في هذا و ،زیادة الوعي بقضایا النوع االجتماعي في مجال التدریب المهني
المجال. 

Fawcett(وهودینفاوكیتواتفقت معها دراسة  & Howden, 1998( حیث كان ؛
وتحسین أوضاعها االجتماعیة ،الهدف العام من الدراسة هو تطویر دور المرأة في التنمیة

واالقتصادیة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، من خالل زیادة مشاركة المرأة في برامج 
التعلیم والتدریب المهني لزیادة فرص التحاقهن بسوق العمل، كمجاالت االتصاالت وٕاصالح 

یمن علیها الرجال مثل السباكة في المهن التي یهالحواسیب وتركیب الهاتف، ومشاركتها أیضاً 
واللحام والنجارة وغیرها. 

,Gandhi)(كانت هنالك دراسة غاندي،سیويآأما من منظور  هدفت إلى التي 2013
في ،استعراض حول التحدیات والنتائج والوضع الحالي في برامج التعلیم والتدریب المهنيتقدیم

ن نظام التعلیم والتدریب المهني لم یستجیب أبعض البلدان األسیویة، حیث أشارت الدراسة إلى 
على بشكل جید للغایة في منطقة جنوب آسیا، والتعلیم والتدریب المهني عبارة عن تیار صغیر جداً 

ج الدراسة أن على العمالة الماهرة وسوق العمل. وأظهرت نتائمتزایداً طلباً أن هنالك الرغم من
الحكومات في هذه البلدان دفعت للمزید أن، رغم جداً والتدریب المهني لم یكن ناجحاً التعلیم نظام
في السنوات القلیلة الماضیة، حیث كانت نسبة االلتحاق بمؤسسات التعلیم االهتمام بهذا القطاع من 

والتدریب منخفضة، وارتفاع التسرب وسوء نوعیة المعلمین، ووصول غیر منصف للنساء وسكان 
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بعبارة أخرى التدریب المهني و ،عدم كفایة المیزانیة المخصصة لتلك المؤسساتالریف، وأخیراً 
یدعم معدل النمو االقتصادي وال یزید من فرص العمل. والتقني في جنوب آسیا ال

المهنيوكان هنالك عدد من الدراسات التي أجریت من أجل تحسن صورة التعلیم والتدریب
Lasonen(ومهروتا،الرجنتي، دراسات السونین وجوردونوتشجیع الطلبة لاللتحاق به ك،والتقني

and Gordan, 2009; Largentaye, 2009; Mehrotra, 2010 ( حیث ركزت هذه
في المستوى األوروبي وعلى الصعید ،ضرورة وضع السیاسات وتنفیذهاعلىالدراسات بشكل عام 

إلى دراسة العوامل التي تنمیة وتطویر التعلیم والتدریب المهني، وتهدف أیضاً أجلالوطني من 
وتقدیم اإلصالحات لنظام التعلیم وعرض ، لمهنياتساعد في تشكیل جاذبیة للتعلیم والتدریب 

استقصاء طبیعة أولویات الحلول إلى ) 2013(الطویسي، بالمقابل هدفت دراسةوالتدریب المهني
والتدریب المهني والتقني، من وجهة نظر الخبراء لتحسین النظرة المجتمعیة نحو التعلیم؛المقترحة

مناهج وأسالیب التدریس والتدریب، : في األردن، وتشكلت طبیعة الحلول من ستة مجاالت هي
برامج و وسائل اإلعالم  واالتصال، و السیاسات والتشریعات، و البنیة التحتیة والبیئة التعلیمیة، و 

.التوعیة واإلرشاد المهني، والتشاركیة بین الهیئات المعنیة بالتعلیم المهني

والتدریب ومن جانب آخر اتفقت نتائج العدید من الدراسات على أن وضعیة المرأة في التعلیم 
حیث ،)2005(والتقني ما زالت متدنیة، وكان من أبرز النتائج دراسة الرمحي والضعیفيالمهني 

فة بها في الضیمكن لإلناث االلتحاقالتقنیة التي الكلیات المجتمع ولكلیات االجمالي أن العدد 
لكلیات لمجتمع واالكلیات % من المجموع الکلي 89نسبته ما ل وتشک،كلیة17و ـهالغربیة

بها في الضفة یمكن لإلناث االلتحاق لعدد االجمالي للمدارس المهنیة التي او ،التقنیة في الضفة
للمدارس المهنیة في الضفة. كلي % من المجموع ال28نسبته ما ل کـوتش، مدارس٤الغربیة هو 

7الضفة الغربیة هوفيلإلناث والمتاحة ل عدد مؤسسات التدریب التابعة لوزارة العمو

الضفة. أما دراسة هالل% من مجموع مؤسسات الوزارة في 77نسبته ما ل کـوتش، مؤسسات
بینما ال ،%15بلغت أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة) كان من أهم نتائجها2009(
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أظهرت نسبة) 2010(أما دراسة عبد الكریم.بین الذكور% 67رنة بمقا% 85تشارك نسبة 
.فقط % 33,5الثانویةالمرحلةفيالتعلیم المهنيفياإلناث

أظهرت نتائجها أن نسبة رغبة التحاق اإلناث بالتعلیم المهني )2011(أما دراسة النیزك
بااللتحاق بالتعلیم المهني هو بالقدس كانت نسبة الذكور الراغبین فمثالً ،متباعدة نسیبا مع الذكور

وكان السبب وراء ،%19% واإلناث 81%، أما في نابلس كانت نسبة الذكور 11% واإلناث 89
ومحدودّیةقلة رغبة اإلناث بااللتحاق بالتعلیم المهني هو قلة المراكز المهنیة المخصصة لإلناث، 

والمجتمعقبل األهلمنالتعلیممنالنوعلهذاللنظرة السلبیةإضافةلهّن،الموّجهةالتخصصات
ت المبحوثة توظف آ% من المنش20أن حوالي )2013(هاللوأظهرت نتائج دراسة،بأسره

توظف اإلناث غالبیتها التي ت آ% من المنش24و،% توظف خریجات مهنیات5و،خرجین مهنیین
النساء، باألخص في القطاعات الزراعیة واإلدارة والبیع والتجمیلفي المجاالت التقلیدیة لعمل 

فیها والصناعات النسیجیة والحرفیة، أما الذكور فیتم توزیعهم على كافة القطاعات والمجاالت بما
حیث أشار أصحاب العمل إلى اختلفت بالنتائج) Hlal, 2013(هالللكن دراسة. التجمیل

ظیف خریجات التعلیم والتدریب المهني في المهن المستهدفة، استعدادهم لتوظیف النساء وتو 
التعلیم على الكفاءات المطلوبة. كما أبدى أصحاب العمل استعدادهم للتعاون مع مؤسساتاعتماداً 

بما في ذلك تدریب الطالبات والخریجات وتوظیف ،والتدریب المهني في مختلف الجوانب
التوصیات التي ركزت على أهمیة زیادة ربط برامج التدریب على وضعهم لبعض لخریجات، عالوةا

بمتطلبات سوق العمل.

واقع التعلیم والتدریب المهني )2011؛ وحلبي، 2010التمیمي،(واستعرض كل من
في الدول العربیة،  حیث هدفت هذه الدراستان إلى التطرق للمشكالت التي تعاني منها والتقني
الدول العربیة، حیث تتشابه إلى حد كبیر فیما بینها، كذلك تحدید أهم التحدیات التعلیم في أنظمة

للتعلیم والتدریب المهني والتقني في الوطن العربي، وصیاغة نموذج لتعلیم وتدریب مهني وتقني 
. عالي الجودة بأقل النظرات ویحد من النظرة السلبیة للمجتمع
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العاشر والذین اختاروا التعلیم المهني دراسة ومن الدراسات التي ركزت على طالب الصف 
التربویة و االجتماعیة، و (الشخصیة، )، حیث هدفت إلى التعرف على العوامل2000الطراونة (

؛األساسيالمهنیة واإلعالمیة) المؤثرة على قرارات طلبة الصف العاشر و االقتصادیة، و التعلیمیة، و 
ومیة التابعة لمدیریات التربیة والتعلیم في محافظة لاللتحاق بالتعلیم المهني في المدارس الحك

فقد هدفت بشكل ،)2011الكرك. أما دراسة مؤسسة النیزك للتعلیم المساند واإلبداع العلمي (
فروع لالنتساب إلى أحد؛أساسي إلى استقصاء مستوى تقّبل الطالب في الصّف العاشر األساسي

ألنه المفصل بین التعلیم األساسي العاّم ؛العاشر تحدیداً التعلیم المهني، وقد تم اختیار الصف 
إلى الكشف عن ) والتي هدفت أیضاً 2004(، وهنالك دراسة عبابنةوالتعلیم الثانوي المتخّصص

ربد/ إاتجاهات طالب الصف العاشر األساسي والثاني ثانوي نحو التعلیم المهني في محافظة 
إلى نتیجة أمر الطالب)، وقد توصلت الدراساتمن خالل متغیرات (الجنس، مهنة ولي،األردن
من أهم العوامل التي تلعب ،النظرة المجتمعیة للتعلیم والتدریب المهني والتقنيوهي اعتبار ةمشابه

ات في تحدید اتجاهات الطلبة نحو التعلیم المهني، وضمن العوامل التي تسهم في قرار رئیساً دوراً 
كانت اتجاهات الطلبة الذین أولیاء أمورهم دون و ،الطلبة لاللتحاق بمسار التعلیم والتدریب المهني

.من الطلبة الذین یعمل أولیاء أمورهم في أعمال مكتبیة،عمل أكثر ایجابیة

;Okutsu, 2005(بیریا وبودریاأوكیتسو و وركز كل من Budria & Pereira, 2008 (
عن عمل التدریب على التشغیل، ومهارات العمل واإلنتاجیة، وأن من یبحث جیداً على مدى تأثیر 

في الحصول على ضمن تخصصه التدریبي في المؤسسة التدریبیة، یجعله أوفر حظاً أثناء التدریب
كما تم التوصل إلى أن تأثیر التدریب . نتهاء التدریب، مقارنة بمن یبحث بعد التدریباعمل بعد 

على إنتاجیة النساء أكثر من إنتاجیة الذكور، إضافة إلى أن التدریب المهني هو مكمل یجابیاً إكان 
.فرصة الطالب في الحصول على عملعنه، وهو ما یعززللتعلیم األساسي المدرسي ولیس بدیالً 

,Vertakon & Rousseas)(فیرتاكون وروسیزوأظهرت دراسة أن خریجي 2003
قل في إیجاد عمل، لكن مع ذلك ما یزال التعلیم أیواجهون صعوبات ،التعلیم والتدریب المهني

بالرغم من جهود الدولة المستمرة لرفع ،إلیه الشباب في الیونانأوالتدریب المهني آخر ما یلج
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كما أظهرت .التعلیم والتدریب المهني كخیار یساوي غیره من الخیارات األخرى المتاحة للشباب
لتعاون مع نظام التعلیم والتدریب المهني، واتفقت هذه النتیجة اطاع الخاص الدراسة عدم رغبة الق

جهةمنالتدریبمركزبینوتنسیقتعاونوجودوهي عدم)  2013(مع نتیجة دراسة أیوب وعبده 
بین االتفاقفیهایتمالمتدربیقضیهاالتيالدورةفترةأنلوفمثالً ،أخرىمن جهةالخاصوالقطاع
هؤالءلغرض استقبال؛ المحافظةفيالصناعیةالمناطقفيالموجودةوأصحاب الورشالمركز

عطاباألبعضالواقعرضأسیرى علىالمتدربكون،ً احتكاكاأكثربشكلالتدریب لیتم،المتدربین
إعطاءعلىالمركزفيالتدریباقتصارمن، بشكل أفضلمعهاالتعاملآلیاتعلىعملیاً ویتدرب

.المركزفيالمتدربأمامعطاباألظهوروعدمالمتوفرةاألجهزةلقلة،الممارسةدونالمعلومات

الصناعیةآتالتعرف على االحتیاجات التدریبیة للمنشإلىومن الدراسات التي هدفت 
والتي هدفت بشكل رئیسي إلى التعرف على) 2010، خلیفة وعبد العزیز(دراسة ،لعملوسوق ا

ت الصغیرة والمتوسطة، ومدى آو المستقبلیة للمنشأسواء االحتیاجات الحالیة ،االحتیاجات التدریبیة
وذلك من ،قدرة التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة على تلبیة هذه االحتیاجات

ت التي مؤسسات التعلیم والتدریب المهني، والتخصصا(خالل التركیز على كل من جانب العرض
وكان من أهم نتائج الدراسة انخفاض ،ت الصغیرة والمتوسطةآوجانب الطلب من المنش) تقدمها

، 2005فقط عام % 2.5إقبال الطالب على التعلیم والتدریب المهني؛ إذ بلغت هذه النسبة 
.ميوانخفاض معدل األجر الیومي لخریجي التعلیم والتدریب المهني مقارنة بخریجي التعلیم األكادی

ت اـــالحتیاجالـــتحلیـــد ویدتحىـــلم إاـــعكلـــبش) 2011هالل،(بالمقابل هدفت دراسة 
یةــألساسالــلعمت ایاوتــمسن مـــض،ةـــبدرلماةـــلعاملـــوى اللقةـــعیولنواةـــلكمیاةـــیبیدرلتا

لكترونیات، واالتصاالت ، واإلءاــبرلكها: ملــتشيــلتواةــسدرالــد اقیالمجاالت و ت اــاعطللق
فةدتهــلمساةــلفئت ااــیولوأولــلعمــوق است اــحتیاجاعــمءم تالــیاــبمــب، لمكاتوٕادارة االتكنولوجیاو 
.لمختلفةافةدلمستهت ااعاطلقت وااظلمحافاقعووانیةوطلــداف واالستراتیجیات األهن امــضو

) 2012(المؤسسات المهنیة، فقد بین دویكاتواستعرضت بعض الدراسات واقع خریجي 
أكملوا تحصیلهم العلمي في الكلیات ،أن أكثر من نصف خریجي المدارس الثانویة الصناعیة
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والجامعات بعد تخرجهم من مدارسهم، حیث بلغت نسبة الملتحقین بمؤسسات التعلیم العالي نحو 
إلى) 2009(ل عدوانوتوص.%5.4ونسبة اإلناث % 47شكلت نسبة الذكور % 52.4

مختلففيالذكور في الضفة الغربیة المهنيالتدریبخریجيعددبلغ:التالیةالنتائجمجموعة
منخریج108207مجموعهماأي،خریجة39883ل مقاب، خریج68324التدریببرامج
من الذكور % 11.5)فأكثرسنة15(السکانإجماليمن% 9.2مشكلین بذلك الجنسینكال 

ل األعماتخصصفيالمشتغلونالذكورالمهنيتركز خریجو التدریب وقد. اإلناثمن% 6.8و
العلومثم، %)17.4(الهندسیةوالمهنالهندسةتخصصیلیه، %21.1بنسبةریةاواإلدالتجاریة

العلوم، %)8.2(ء والبناالمعماریةالعلوم، %)8.5(الصحة، %)8.9(كیة والسلواالجتماعیة 
فقد هدفت ) 2010(أما دراسة الزرو%). 8(المعلمینوإعدادالتربویةوالعلوم، %)8.2(اإلنسانیة

الذین تخرجوا  خالل ،إلى تتبع حالة خریجي وخریجات مراكز التدریب المهني التابعة لوزارة العمل
وطبیعة هذا االلتحاق وعالقته،لمعرفة نسبة الملتحقین منهم بسوق العمل؛)2004/2006(فترة 

ات  /غلب خریجيأبالتخصصات التي تمت دراستها بالمراكز، وبالتالي توصلت الدراسة إلى أن 
إما عاطلون عن العمل أو یعملون في غیر التخصصات والمهن التي دربوا ،مراكز التدریب المهني

.ات فقط هم في سوق العمل/ن ثلث الخریجینأعلیها، و 

:التعقیب على الدراسات

:لباحثة للدراسات العربیة واألجنبیة وجدت أنهامن خالل استعراض ا

تحلیل واقع بها الدراسة الحالیة من الدراسات القلیلة التي تم تعدعلى حد علم الباحثة
.من منظور النوع االجتماعيفي فلسطینوالتدریب المهني والتقنيالتعلیم 

نتائج الدراسات العربیة واألجنبیة على أهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقني على تتفق
حد الركائز األساسیة للنمو االقتصادي واالجتماعي ألي أمستوى الفرد والجماعة،  واعتباره 

،)2005(، أبو عصبة)2001(، كرزم )2011(ل مجتمع من المجتمعات، كدراسة هال
Jandhylala, (2002))Karasiotou (2004.
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 التعرف على واقع اإلناث بالتعلیمتتفق الدراسة الحالیة مع  بعض الدراسات السابقة على
المتاحة لهن واهم المعیقات من خالل التعرف على التخصصات ،والتدریب المهني والتقني

تمنعهن من االلتحاق بمؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني كدراسة الرمحيالتي 
.)2015(دراسة عفونةو ،)2009(، ودراسة هالل )2005(

كدراسة ،تتفق الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات الستخدامها المنهج الوصفي التحلیلي
) 2011(، )2015(ودراسة عفونة) 2007(، الخاروف والدهامشة)2005(الرمحي

USAID منهجیتها، فبعضها لكن تنوعت بعض الدراسات في ) 2012(، دراسة حلبي
دراسة هاللو ، )2005(استخدم المنهج الوصفي المسحي المیداني كدراسة أبو عصبة 

).2013(ومنها من استخدم المنهج التاریخي  كدراسة أیوب وعبده ) 2013(

 تتشابه الدراسة الحالیة مع عدد من الدراسات الستخدامها أداة االستبانة كأداة لجمع
كدراسة أبو عصبة،سات التعلیم والتدریب المهني والتقنيالمعلومات من طلبة مؤس

، دراسة )2008(دراسة مطر)  2011(، ودراسة النیزك)2011(، ودراسة هالل)2005(
كما في دراسة هالل،في حین وجهت استبانه ألصحاب العمل) 2000(الطراونة

واستبانة ) 2015(، واستبانه لمدراء المدارس المهنیة كما في دراسة عفونة)2013(
). 2005(للمعلمین كما في دراسة أبو عصبة

 تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة أنها استخدمت أداة المقابلة إلى جانب
والتي كانت موجهة لمدراء ومدیرات وعمداء المؤسسات المهنیة، في حین ،االستبانة

ودراسة عبد ) 2001(كرزمكدراسة ،اختلفت بعض الدراسات في توجیه المقابالت
حیث تم إجراء مقابالت مع بعض المسئولین وخبراء في ) 2011(، النیزك)2010(العزیز

عن مقابالت مع مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني بالضفة الغربیة والقطاع، فضالً 
مقابالت معتهم، وأخیراً آالذین ساهموا في تدریب الطالب بمنش،بعض أصحاب العمل

أو الخریجین الذین تدربوا ) أثناء إعداد الدراسة(بعض طالب المرحلة الثانویة والمتدربین
.في مواقع العملسابقاً 
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 اختلفت الدراسات الحالیة مع الدراسات السابقة في مكان إجراءها، فقد أجریت الدراسة
فقط، في وتناولت القطاع الحكومي ، )الضفة الغربیة وقطاع غزة(الحالیة في  فلسطین

). 2010(وكرزم ) 2005(، دراسة أبو عصبة )2005(حین تناولت دراسة الرمحي
.القطاع الحكومي والخاص

) 2007(طبقت في مدینة غزة، ودراسة الخاروف والدهامشة ) 2008(أما دراسة مطر
طبقت )2011(دراسة هاللو دراسة الطراونة طبقت في مدینة الكرك، و طبقت في مدینة عمان، 

ا دراسة مّ أ. سابلــنةظــمحافولــلخلیاةظــمحافوــدس، لقاةظــمحافوــرة، لبیواهللارام اةظــمحافعلى 
طبقت في ) 2012(أما دراسة دویكات. وغزةجنینو نابلسو طبقت في القدس،) 2011(النیزك

حلبيدراسة و .في المحافظات الشمالیة) طبقت2015(، ودراسة عفونةمحافظات الضفة الغربیة
طبقت في السودان، أما ) 2010(دراسة التمیميو طبقت في الجمهوریة العربیة السوریة، ) 2011(

أمریكا الالتینیة طبقت فيFawcettHowden and)1998(الدراسات األجنبیة مثل دراسة
بیة، طبقت في الدول األورو Lasonen and Gordan)2009(ومنطقة البحر الكاریبي، دراسة

طبقت في البلدان Gandhi)2013(طبقت في الهند، ودراسة Mehrotra)2010(دراسة 
Braigاآلسیویة، دراسة Budria)2008(ودراسة (1997) and Pereira ،طبقت في ألمانیا

.طبقت في الیونانVertakon & Rousseas,( 2003)دراسة و 

الذي یمثل الخلفیة العلمیة لهذه الدراسة، ،في هذا الفصل استعرضت الباحثة األدب النظري
علیها، وفي الفصل التالي سوف یتمكما تم عرض الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة والتعقیب 

.عرض منهج البحث وأدواته واإلجراءات المتبعة لجمع البیانات وتحلیلها
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الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

الدراسة مجتمع

عینة الدراسة

الدراسة تيأدا

 صدق األداة

ثبات األداة

 إجراءات الدراسة

 متغیرات الدراسة

 المعالجات اإلحصائیة
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الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات

للطریقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفیذ مفصالً یتضمن هذا الفصل وصفاً 
الدراسة، والتي تضمنت منهج الدراسة، وأدوات الدراسة والتحقق من صدق األداة وثباتها، ومجتمع 
الدراسة وعینة الدراسة وٕاجراءات الدراسة، باإلضافة إلى متغیرات الدراسة، والمعالجات اإلحصائیة 

. في تحلیل الدراسة

:الدراسةمنهج 

واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوعمن أجل تحلیل 
وذلك لمالئمته لطبیعة ؛االجتماعي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي لجمع البیانات

بوصفهاكما توجد بالواقع ویهتم .الدراسة، حیث أن المنهج الوصفي یقوم بدراسة الواقع أو الظاهرة
ویوضح فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة كیفیًا أو تعبیرًا كمیًا، عنها تعبیراً بشكل دقیق، ویعبر

یوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها رقمیاً وصفاً خصائصها، أما الكمي فیعطي
).2012الخرابشة، ( مع الظواهر المختلفة األخرى 

:مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة بأنه جمیع األفراد أو العناصر التي تعاني من ) 2012(یعرف الخرابشة
مجتمع وقد شملویسعى الباحث إلى تعمیم نتائجه علیه، ،مشكلة الدراسة أو ذات عالقة بها

ومراكز التدریب المهني والكلیات التقنیة الحكومیة ،الدراسة جمیع طلبة المدارس المهنیة الحكومیة
من وزارتي التربیة الصادرةبیاناتالوفق ) 8206(والبالغ عددهم،في الضفة الغربیة وقطاع غزة

المؤسسات في كل یبین توزیع الطلبة على هذه) 7(والجدول) 2015(العمل لعام و والتعلیم العالي 
:نوع المؤسسة وجنس الطالبمن الضفة الغربیة وقطاع غزة حسب
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توزیع الطلبة في الضفة الغربیة وقطاع غزة على المؤسسات المهنیة والتقنیة :)7(رقم جدول 
حسب جنس الطالب ونوع المؤسسة

مجموع الطلبةإناثذكورالمؤسسة
21954372632مدرسة مهنیة

12405611801مركز تدریب مهني

172220513773كلیة تقنیة

515730498206المجموع

:عینة الدراسة

من أعداد الطلبة في المؤسسات المهنیة ممثلة من مجتمع الدراسة المكونتم اختیار عینة 
،العشوائیةوذلك باستخدام العینة الطبقیةوقطاع غزةفي كل من الضفة الغربیة،والتقنیة الحكومیة

المدارس المهنیة الحكومیة، مراكز التدریب المهني (والتي اهتمت بكل من طبقة نوع المؤسسة 
نابلس، وطبقة المحافظة (،)ذكر، أنثى(وطبقة جنس الطالب) الحكومیة، الكلیات التقنیة الحكومیة

وقد تم اختیار الطلبة بشكل عشوائي في المؤسسات جنین، طولكرم، رام اهللا، الخلیل، قطاع غزة)
) طالبًا 433، وقد بلغ عدد أفراد العینة (التي تم تحدیدها في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة

%) تقریبًا من مجتمع الدراسة.5.3(وطالبة ویمثلون

توزیع العینة حسب نوع المؤسسة وجنس الطالب في المؤسسات ) 8(ویوضح الجدول 
المهنیة والتقنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والتي تم تحدیدها

توزیع العینة حسب نوع المؤسسة وجنس الطالب في المؤسسات المهنیة :)8(رقم جدول 
والتقنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

المجموعأنثىذكرالمؤسسة
10922131مدرسة مهنیة

622890مركز تدریب مهني

100112212تقنیةكلیة

271162433المجموع



56

، أعداد طلبة العینة وذلك حسب اسم المؤسسة المهنیة والتقنیة )8(،)7(نوضح الجدوالیو 
.في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة

توزیع الطلبة في المدارس المهنیة الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة :)9(رقمجدول
حسب جنس الطالب

المجموعإناثذكورالمدرسة
371047طولكرم الثانویة الصناعیة

28028جنین الثانویة الصناعیة

28028الصناعیةنویة دیر دبوان الثا

12214العروب الثانویة الزراعیة المختلطة

01515بنات غزة الثانویة المهنیة

10625131المجموع

في مراكز التدریب المهنیة الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع توزیع الطلبة:)10(رقم جدول 
غزة حسب جنس الطالب

المجموعإناثذكورالمركز
639مركز تدریب مهني خانیونس

25530مركز تدریب مهني جنین
22426مركز تدریب مهني  طولكرم

9313مركز تدریب مهني بیت عور
01212مركز تدریب مهني الخلیل

622890المجموع
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توزیع الطلبة في الكلیات المهنیة الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة :)11(رقم جدول 
حسب جنس الطالب

المجموعإناثذكورالكلیة
221335خضوري/ كلیة مجتمع فلسطین التقنیة

03333رام اهللا للبنات- كلیة فلسطین التقنیة 

73137للعلوم الصحیةكلیة ابن سینا 

222042العروب–كلیة فلسطین التقنیة 

501564دیر البلح- كلیة فلسطین التقنیة 

100112212المجموع

وقطاع غزةاستبانه على المؤسسات المهنیة والتقنیة في الضفة الغربیة) 433(وتم توزیع 
التالي یبین ) 12(والجدول)%94(من هذه المؤسسات بما نسبته استبانه) 408(وقد تم استرداد 

.)جنس الطالب، المؤسسة المهنیة، المحافظة(وصف العینة حسب متغیرات الدراسة المستقلة 

جنس الطالب، المؤسسة (وصف العینة حسب متغیرات الدراسة المستقلة :)12(رقم جدول
)المهنیة، المحافظة

%النسبة المئویة التكرارالمتغیرالمتغیر المستقل

الجنس
24459.8ذكر

16440.2أنثى

المؤسسة المهنیة
12931.6مدرسة مهنیة

19046.6كلیة تقنیة

8921.8مركز تدریب مهني

المحافظة

6315.4رام اهللا

4511نابلس

10425.5طولكرم

6115جنین

7117.4الخلیل

6415.7قطاع غزة
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:أدوات الدراسة

:استخدمت الباحثة أداتین لجمع البیانات المتعلقة بالدراسة وهي

هي مجموعه من األسئلة المكتوبة مزودة بإجاباتها، والتي تعد بقصد الحصول على : االستبانة: أوالً 
الباحثة ، واستخدمت )2012الخرابشة، (معلومات، أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین

لخطوات سیتم قامت بتصمیمها وتطویرها وفقاً و ،االستبانة كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة
:وقد اشتملت االستبانة على جزأین، ذكرها في إجراءات الدراسة

الجنس والمؤسسة (یشتمل هذا الجزء على المتغیرات الدیموغرافیة ألفراد عینة الدراسة : الجزء األول
).والمحافظةالمهنیة، 

فقرة موزعة على ستة مجاالت لها عالقة بواقع التعلیم والتدریب ) 63(یشتمل على: الجزء الثاني
:، وهذه المجاالت موضحة بالجدول التاليالمهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي

األسئلةالمجالالرقم
11التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني1
14توفیر فرص عمل2
7البرامج والمناهج الدراسیة3
14الهیئة التدریسیة4
6االجهزة والبنیة التحتیة5
11النوع االجتماعي6

63المجموع

یتم االستجابة على هذه الفقرات من خالل مقیاس لیكرت الخماسي یبدأ بدرجة أوافق بشدة 
درجات، ثم أعارض ) 3(درجات، ثم محاید وتعطي) 4(درجات، ثم أوافق وتعطي) 5(وتعطي

.وتعطي درجتین، وتنتهي أعارض بشدة وتعطي درجة واحدة
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:صدق االستبانة

قدرة األداة على أن تقیس ما وضعت من أجله، وأن تؤدي إلى كشف الظواهر التي 
وتمثیل المحتوى المراد تحلیله وقیاسه بدقة؛ وتم التحقق من صدق أداة التحلیل ،یستهدفها البحث

من خالل استشارة عدة محكمین للحكم على مصداقیة األداة، واختیار المتغیرات األساسیة 
وتعریفاتها، وأسالیب القیاس ومدى مناسبتها ألهداف الدراسة، والتحلیل المنطقي لعناصر األداة 

وثبات نظام الترمیز ودقة الباحث، والحصر ،عریف اإلجرائي الواضح لفقرات التحلیلوفقراتها، والت
الوافي لتكرار الظواهر، واإلجراءات المنهجیة الصحیحة في الدراسة، والدقة في اختیار عینة 
التحلیل. وقد  قامت الباحثة بعرض األداة على مجموعة من األساتذة الجامعیین ذوي الخبرة 

وتّم تعدیل ،إلبداء رأیهم في مضمون فقرات المقیاس، وفاعلیته نحو الفئة المستهدفة؛واالختصاص
بعض الفقرات وٕاعادة صیاغتها بما یتناسب وواقع مجتمعنا الفلسطیني.

:ثبات االستبانة

ویبین إلى أي مدى یمكن إعادة ،مقیاس یتم استخدامه للحكم على جودة عملیة التحلیل
النتائج، بمعنى آخر إن استخدام أي باحث لنفس األسلوب ونفس العمل للوصول إلى نفس 

سوف ینتهي إلى نتائج واحدة، ویمكنه من عمل استدالالت ،اإلجراءات المطبقة على مادة معینة
صادقة من النص، بحیث تكون طریقة التصنیف ثابتة ومتسقة، وأحد الخطوات المهمة في تحلیل 

من التعلیمات المسجلة، وهذه التعلیمات تسمح فیما بعد المحتوى یتضمن تطویر مجموعة واضحة 
للمحللین الخارجیین بالتدرب حتى یتم استیفاء متطلبات الدقة.

،لواقع التعلیم والتدریب المهني والتقنيلفا لألداة ككل أتم احتساب معامل الثبات كرونباخ 
وللمجاالت الستة  المكونة لألداة كل على حدة. وبلغ في فلسطین من منظور النوع االجتماعي

كما تم احتساب معامل .وهي قیمة مقبولة تربویاً 0.90لألداة ككل ) كرونباخ ألفا(معامل الثبات
التي تتكون منها أداة الدراسة كل على حده كما هو موضح في التفصیل في الستةللمجاالت الثبات 

.)13(جدول رقم 
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حیث مجاالتها وأرقام األسئلة وعددهامن قیم معامل ثبات كرونباخ الفا ): 13(جدول رقم 

أرقام الفقرات المنتمیة المجاالت
للمجال

عدد 
الفقرات

قیمة كرونباخ ألفا 
)α(

التدریب و التوجهات نحو التعلیم 
المهني والتقني

11-1110.66

25140.78- 12توفیر فرص عمل

3380.52- 26الدراسیةالمناهج والبرامج

47140.86- 34الهیئة التدریسیة

5360.64- 48األجهزة والبنیة التحتیة

64110.77- 54النوع االجتماعي

64640.90-1الكلي

الكلیة لبنود ) كرونباخ ألفا() السابق أن قیمة معامل 13(یتضح من الجدول رقم
52.0، وتراوحت قیمة معامل الثبات للمجاالت الستة ما بین وهي قیمة مقبولة تربویاً 0.90األداة

الهیئة وجمیعها قیم مقبولة تربویًا، ویتضح أن أعلى قیم هذه المجاالت هو مجال 86.0و
وهذا یؤكد ،المناهج والبرامج الدراسیةكما یتضح أن أقل قیم هذه المجاالت هو مجال .التدریسیة

التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من لمجال لواقع على أهمیة العمل على  تعزیز هذا ا
.منظور النوع االجتماعي

هدفها الحصول على المعلومات ،هي محادثة یقوم بها شخص مع شخص آخر: المقابلة: ثانیا
القواسمة (واالستفادة منها في البحث العلمي أو لالستعانة بها في التوجیه والتشخیص والعالج 

حیث ،وتعتبر من أهم طرق الحصول على المعلومات والبیانات وأكثرها صدقاً ،)2015وآخرون،
یستطیع الباحث التعرف على مشاعر وانفعاالت المقابل، وكذلك اتجاهاته ومیوله، وللمقابلة أنواع 

وكانت األسئلة شبه،(المقننة)إال أن النوع الذي اعتمدته الباحثة المقابلة شبه المنتظمة،متعددة
ات المؤسسات /وعمداء/تمفتوحة لتحقیق أهداف الدراسة، وقد تمت مقابلة خمسة عشر من مدراء

وقد تكونت تم اختیاهم بشكل قصدي تبعًا الختیار المؤسسات الذي تم بشكل عشوائيالمهنیة،
:أسئلة المقابلة من سبعة أسئلة وكانت على النحو التالي
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لذكور واإلناث؟كم أعضاء الهیئة التدریسیة لدیكم من ا.1

ما رأیك/ي بالتخصصات المطروحة لإلناث؟.2

كیف تشجع/ي اإلناث بااللتحاق بتخصصات التعلیم والتدریب المهني والتقني؟.3

بالبرامج والمناهج المطروحة من قبل وزارة التربیة والتعلیم؟ وهل هي بحاجة إلى ما رأیك/ي .4
تعدیل محتوى لیتالءم وقضایا النوع االجتماعي؟

النوع االجتماعي؟ وما اإلمكانیات والتحدیات لذلك؟  رأیك/ي بطرح مساق جدید بعنوانما .5

إلدماج اإلناث بالتعلیم المهني حدث الخطط التطویریة التي وضعتها الوزارة حدیثاً أما .6
كبر؟أبشكل 

ما مدى توظیف التعلیم من خالل التجریب والتطبیق في مؤسستكم؟.7

: متغیرات الدراسة

.الجنس، المؤسسة المهنیة، والمحافظة: المتغیرات المستقلة

متغیر الجنس، وله مستویان: ذكر، وأنثى.   - 

.مدرسة مهنیة، كلیة تقنیة، مركز تدریب مهنيالمؤسسة المهنیة وله ثالث مستویات:- 

.جنین، الخلیل، قطاع غزةرام اهللا، نابلس، طولكرم،متغیر المحافظة وله ستة مستویات:- 

المتوسطات الحسابیة لفقرات األداة حسب وجهة نظر الطلبة حول واقع التعلیم : التابعالمتغیر
.والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي

: إجراءات تطبیق الدراسة

:الستكمال الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالیة
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:الخطوات التالیةانة وقد تمت وفق إعداد االستب: أوال

أبومراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة كدراسة .1
.)2008( ودراسة  مطر) 2005(ودراسة الرمحي ) 2005(عصبة 

إعداد االستبانة بصورتها األولیة من خالل كتابة فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة .2
.الستة

كما هو مبین في ) 7(المحكمین الذین قاموا بتحكیم االستبانة والبالغ عددهماألخذ بآراء .3
وذلك بعرض االستبانة على مجموعة من ،وٕاجراء التعدیل المطلوب علیها) 1(الملحق

المختصین في التربیة والنوع االجتماعي، وقد طلب منهم إبداء الرأي في فقرات أداة 
إما بالموافقة ،ى مناسبتها للمجال الذي وضعت فیهالدراسة، من حیث صیاغة الفقرات ومد

وقد رأى المحكمون بضرورة تعدیل علیها أو تعدیل صیاغتها أو حذفها لعدم أهمیتها،
بضرورة توحید صیغة المتكلم في كل كما اقترح البعضبعض الفقرات وتصحیحها لغویاً 

التخصصات المختلفة ساهم خرى في مجال التوجهات وهي توفر أةضافة فقر وإ الفقرات،
خرى في مجال المناهج والبرامج أضافة فقرة، وإ بالتحاقي بالتعلیم والتدریب المهني والتقني

ناث وتوجهاتهن التدریب المهني والتقني حاجات اإلالدراسیة وهي، یراعي منهاج التعلیم و 
مثل رىوردت مضامینها في فقرات أخالتي تم حذف بعض الفقرات أیضاً المستقبلیة،

حذف فقرة بمجال التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني وهي تدني دخل االسرة 
، وقد تكونت أداة والوضع االقتصادي المتدني جعلني أتجه للتعلیم والتدریب المهني والتقني

وبذلك .فقرة)63(بـوانتهت بعد التحكیم،فقرة) 78(الدراسة في  صورتها األولیة من 
ائیة، كما هو یكون قد تحقق الصدق الظاهري لالستبانة، لتكون االستبانة بصورتها النه

.)2(مبین في الملحق رقم

.حصر مجتمع الدراسة واختیار العینة.4

.استكمال اإلجراءات الرسمیة للحصول على موافقة الجهات ذات العالقة بتطبیق الدراسة.5
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بالنسبة لقطاع غزة تم إرسال االستبانات . لدراسةتوزیع االستبانات على أفراد عینة ا.6
. وذلك لتعذر الوصوللكترونیاً إوتعبئتها 

.استرجاع اإلستبانات التي تم توزیعها.7

للعلوم اإلحصائیة باستخدام الرزمة عالجتها إحصائیاً جمع البیانات وٕادخالها إلى الحاسب وم.8
.)SPSS(االجتماعیة

النتائج وتحلیلها ومناقشتها، ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة، واقتراح استخراج.9
.التوصیات المناسبة

:إعداد المقابلة وقد تمت وفق الخطوات التالیة: ثانیاً 

الثالثكان الهدف األساسي للباحثة من إجراء المقابلة هو جمع البیانات الخاصة بالسؤال.1
مدى تطبیق قضایا النوع االجتماعي التي تم إدراجها في سیاسات وخطط وبرامج عن

.مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني التابعة لوزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل

الباحثة بكتابة وصیاغة أسئلة المقابلة بناء على األدب النظري التي تناولته في قامت.2
.)7(رسالتها والدراسات السابقة، وقد بلغ عدد األسئلة 

من عمید كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح على كتابین رسمیین حصلت الباحثة .3
بعد ذلك تم الحصول على أرقام لتسهیل مهمتها،والتقنیةالوطنیة إلى المؤسسات المهنیة

مؤسسة (15)موزعین على)15(هواتف مدراء وعمداء المؤسسات المهنیة وعددهم 
مابین الضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك للتنسیق معهم لتحدید مواعید إجراءات ،مهنیة

.المقابالت

مدراء قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع خمس مدراء لمدارس مهنیة وصناعیة، وخمس.4
موزعین مابین ،لمراكز التدریب المهني وثالثة عمداء ونائبین أكادیمیین للكلیات التقنیة

بواقع 6/4/2015- 16/3/2015بینخالل الفترة الزمنیة ما،الضفة وقطاع غزة
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مؤسستین إلى ثالث مؤسسات بالیوم الواحد، حیث تمت مقابلة مدیر مدرسة جنین 
، ومقابلة 16/3/2015مهني جنین یوم الثالثاء بتاریخ ومدیرة مركز تدریب،الصناعیة

رام / في كلیة فلسطین التقنیة للبناتيمدیر مدرسة دیر دبوان الصناعیة والنائب األكادیم
،الصحةو ، ومقابلة عمیدة كلیة ابن سینا للعلوم 17/3/2015اهللا یوم األربعاء بتاریخ 

، ومقابلة مدیر مدرسة 21/3/2015ومدیر مركز تدریب مهني نابلس یوم األحد بتاریخ
، 22/3/2015وعمید كلیة الخضوري التقنیة یوم االثنین بتاریخ ،طولكرم الصناعیة

ومدیر مركز تدریب مهني الخلیل وعمید ،ومقابلة مدیر مدرسة الخلیل الزراعیة المختلطة
أما قطاع غزة فقد تم إجراء المقابالت الهاتفیة . 24/3/2015كلیة العروب یوم األربعاء 

لتعذر الوصول، حیث تم إجراء مكالمات هاتفیة مع مدیرة مدرسة بنات غزة المهنیة، ومدیر 
، أما نائب عمید كلیة 5/4/2015مركز تدریب مهني خان یونس، یوم األحد بتاریخ 

.6/4/2015بتاریخ فلسطین التقنیة دیر البلح تم إجراء المقابلة معه یوم االثنین

تم تسجیل المقابالت على جهاز تسجیل كان بحوزة الباحثة بعد االستئذان من المقابلین، .5
ومن ثم االستماع إلیه عدة مرات، وتفریغ البیانات وتحلیلها من ،وذلك لجمع المعلومات

خالل تبویبها إلى محاور وتجمیعها الستخراج النتائج وتحلیلها ومناقشتها للحصول على
. المعلومات النوعیة المطلوبة التي ال توفرها االستبانة لوحدها، واقتراح التوصیات المناسبة

:المعالجة اإلحصائیة

أوال: االستبانة: 

تم جمع البیانات لعینة الدراسة وتفریغها على برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
)SPSS التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من )، وحساب الثبات ألداة الدراسة واقع 19

، ثم )Cronbach Alphaاكرونباخ ألف(قیمة معامل الثبات وتم حساب ،منظور النوع االجتماعي
؛حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة الستجابات الطالب والطالبات

-Independent Sample tلفحص فرضیات الدراسة وتم استخدام اختبار ت ( test(،واستخدم
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لمعرفة الداللة اإلحصائیة بین المتوسطات One Way ANOVAتحلیل التباین االحادي
.للمتغیرات المستقلة التي وردت في الدراسةالحسابیة تبعاً 

: المقابلة:ثانیاً 

تم وضعها على شكل بیانات مرتبة ومحددة ،العینة بعد سماعهابعد تفریغ إجابات أفراد 
وتحدید ،اإلجابة لكل شخص على حده حول كل سؤال، ثم تم دمج كل سؤال لكل من تمت مقابلته

لتكون نتائج المقابلة ؛نقاط االتفاق واالختالف حول كل سؤال باستخدام أسلوب المحتوى النوعي
ضایا النوع االجتماعي في المؤسسات المهنیة بلغتهم الخاصة. لموقفهم حول مدى تطبیق قتبریراً 

في هذا الفصل قامت الباحثة بعرض وشرح إجراءات ومنهجیة الدراسة، لتبدأ بعدها في الفصل 
النتائج و الرابع والذي سوف یتم فیه عرض نتائج الدراسة والتي تضم النتائج المتعلقة بالمقابلة، 

النتائج المتعلقة بالفرضیات.و المتعلقة باالستبانة، 
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة

الستبانة النتائج  المتعلقة بأداة ا

 المقابلة النتائج  المتعلقة بأداة

 النتائج العامة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة

،وفرضیاتهااالستبانةلترتیب أسئلتها، أسئلة لنتائج الدراسة وفقاً تناول هذا الفصل عرضاً 
ثم النتائج العامة.المقابلة أسئلة و 

:النتائج المتعلقة بأداة االستبانة: أوالً 

من ما واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني :للدراسةالنتائج المتعلقة بالسؤال الرئیس
من في الضفة الغربیة وقطاع غزةمؤسسات التعلیم والتدریب المهنيمنظور النوع االجتماعي في

؟وجهة نظر الطلبة

عن السؤال األول للدراسة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابیة لكل فقرة ومجاللإلجابة 
).15(وعلى الدرجة الكلیة لألداة عند العینة والذي یتضح من خالل الجدول 

ومن أجل تفسیر النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابیة اآلتیة المعتمدة تربویًا والخاصة 
).1932كما أوردها لیكرت(ستجابة على الفقرات كاآلتيباال

.فأكثر درجة أثر كبیرة جداً %) 80(- 

.درجة أثر كبیرة%) 79.99- %70من (- 

.درجة أثر متوسطة%) 69.99- %60من (- 

.درجة أثر قلیلة%) 59.99- %50من (- 

درجة أثر قلیلة جداً %) 50أقل من (- 

والتقني من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات واقع التعلیم والتدریب المهني ولبیان 
كان ،وذلك حسب مجاالت الدراسة الستة،التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة

) التالي الذي یوضح درجة األثر لكل من المجاالت الستة.14البد من إدراج الجدول(
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واقع التعلیم للمجاالت الستة والدرجة الكلیة لالمتوسطات الحسابیة ودرجة األثر :)14(رقم جدول
والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب 

المهني

االنحراف المجالالترتیبالرقم
المعیاري

الوسط 
الحسابي

النسبة 
المئویة

درجة 
األثر

15
التوجهات نحو التعلیم والتدریب 

المهني والتقني
متوسطة0.553.4068.0%

كبیرة%0.523.9178.2توفیر فرص عمل21
كبیرة%0.533.7975.8المناهج والبرامج الدراسیة33
كبیرة%0.683.8276.3الهیئة التدریسیة42
متوسطة%0.743.2965.7األجهزة والبنیة التحتیة56
كبیرة%0.633.7675.3النوع االجتماعي64

كبیرة%0.423.7074.1لدرجة الكلیةا

:السابق) 14(یتضح من الجدول 

درجة واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في أن- 
مؤسسات التعلیم والتدریب المهني من وجهة نظر الطلبة لمجاالت الدراسة كان بین 

للمجال )%65.7(فقد تراوحت النسب المئویة لالستجابة علیها ما بین ،والكبیرةةالمتوسط
.للمجال الثاني توفیر فرص عمل)%78.2(ووالبنیة التحتیةالخامس األجهزة 

لجمیع الفقرات إلى أن واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین الدرجة الكلیةشیر ت- 
من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني من وجهة نظر الطلبة 

، وللمزید حول درجة )%74.1(للمعدل العام بحیث بلغت النسبة المئویة ،كانت كبیرة
.   یبین ذلك) 3(ن الملحقإفقرة من فقرات المجاالت الستة فاألثر والنسبة المئویة لكل
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:فرضیات الدراسةالنتائج المتعلقة ب

عینة الدراسة حول تحلیل واقع استجاباتهل تختلف : للدراسةالثانيلإلجابة عن السؤال 
التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم 

لمتغیرات (الجنس، والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة من وجهة نظر الطلبة تبعاً 
: كما یليالدراسة الثالثةفرضیات المحافظة) قامت الباحثة باختبار و المؤسسة المهنیة، و 

الفرضیة األولى: اختبار

بین متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع الطلبة حول تاستجاب

لمتغیر تبعاً المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب
الجنس.

) Independent t-test) (ت(لفحص الفرضیة األولى استخدمت الباحثة اختبار 
لمجموعتین مستقلتین لداللة الفروق على الدرجة الكلیة للمجاالت الستة وعلى الدرجة الكلیة لجمیع 

.) یبین نتائج فحص الفرضیة15(الجدول، و لمتغیر الجنسالفقرات ألداة الدراسة تبعاً 

لواقع لمجموعتین مستقلتین) Independent t-test) (ت(نتائج اختبار :)15(رقم جدول 
التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم 

تبعا لمتغیر الجنسوالتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة

*الداللة)ت(انثىذكرالدرجة الكلیة للمجاالت االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط
التوجهات نحو التعلیم والتدریب 

المهني والتقني
3.450.533.330.572.150.03

3.910.543.910.480.020.99توفیر فرص عمل

3.810.543.760.510.920.36المناهج والبرامج الدراسیة

3.850.683.770.681.160.25الهیئة التدریسیة

0.630.53-3.270.773.320.69األجهزة والبنیة التحتیة

3.790.673.720.561.060.29النوع االجتماعي

3.720.423.670.421.210.23الدرجة الكلیة

 دال إحصائیًا عند مستوى )α≥0.05.(
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السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) 15(الحظ من الجدول یُ 
واقع التعلیم والتدریب المهني بین متوسطات استجابة الطلبة  حول ) α)≥0.05الداللة 

والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في 
توفیر فرص عمل، المناهج والبرامج الدراسیة، (حسب المجاالت الضفة الغربیة وقطاع غزة 

درجة الكلیة للفقرات تبعاً وعلى ال) الهیئة التدریسیة، األجهزة والبنیة التحتیة، النوع االجتماعي
بین ) α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ، بینما توجد لمتغیر الجنس

واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور متوسطات استجابة الطلبة حول 
حسب الغربیة وقطاع غزةالنوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة 

وذلك لصالح الطالب ،لمتغیر الجنستبعاً التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقنيمجال 
.الذكور

الفرضیة الثانیة:اختبار

بین متوسطات ) α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع استجابة الطلبة حول 

حسب تبعاً االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
لمتغیر المؤسسة المهنیة.

لفحص الفرضیة الثانیة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت 
).16(كما یوضحه الجدول المؤسسة المهنیة الدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر الستة وعلى
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المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت الستة والدرجة الكلیة لألداة تبعًا :)16(رقم جدول 
لمتغیر المؤسسة المهنیة

مركز تدریب مهنيكلیة تقنیةمدرسة مهنیةلمجالا
التوجهات نحو التعلیم والتدریب 

المهني والتقني
3.433.423.32

3.943.923.85توفیر فرص عمل

3.763.803.81المناهج والبرامج الدراسیة

3.843.793.83الهیئة التدریسیة

3.263.303.31األجهزة والبنیة التحتیة

3.803.753.74النوع االجتماعي

3.723.703.68لجمیع الفقراتالدرجة الكلیة 

الستخراج داللة الفروق للدرجة ) ANOVA(وتم أیضًا استخدام تحلیل التباین األحادي 
یبین ) 17(والجدول . الكلیة للمجاالت الستة والدرجة الكلیة للفقرات تبعًا لمتغیر المؤسسة المهنیة

. ذلك



72

والدرجة الكلیة، لجمیع المجاالت) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي ): 17(رقم جدول 
ألداة الدراسة تبعًا لمتغیر المؤسسة المهنیة 

الدرجة الكلیة 
للمجاالت

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوىفالمربعات

*الداللة
التوجهات نحو 
التعلیم والتدریب 
المهني والتقني

0.6920.341.1بین المجموعات
30.33 123.434050.31داخل المجموعات

124.12407المجموع

توفیر فرص عمل
0.4620.230.8بین المجموعات

60.42 108.364050.27داخل المجموعات

108.82407المجموع

المناهج والبرامج 
الدراسیة

0.1920.090.3بین المجموعات
40.71 112.324050.28المجموعاتداخل 

112.51407المجموع

الهیئة التدریسیة
0.1720.090.1بین المجموعات

80.83 187.404050.46داخل المجموعات

187.57407المجموع

األجهزة والبنیة 
التحتیة

0.2020.100.1بین المجموعات
80.84 222.424050.55داخل المجموعات

222.62407المجموع

النوع االجتماعي
0.2320.110.2بین المجموعات

90.75 160.214050.40داخل المجموعات

160.44407المجموع

الدرجة الكلیة 
لجمیع الفقرات

0.0820.040.2بین المجموعات
20.80 71.924050.18داخل المجموعات

72.00407المجموع

).=0.05( دال إحصائیًا عند مستوى * 
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لة إحصائیة عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات دال) 17(یتبین من الجدول 
)α≥0.05 ( واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في بین متوسطات استجابة الطلبة حول

فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة 
.حسب المجاالت الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر المؤسسة المهنیةوقطاع غزة 

:الفرضیة الثالثةاختبار

بین متوسطات) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع استجابة الطلبة حول 

لمتغیر تبعاً االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
المحافظة.

الفرضیة الثالثة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت لفحص
).18(كما یوضحه الجدول المحافظة الستة وعلى الدرجة الكلیة لألداة تبعًا لمتغیر 

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة للمجاالت الستة والدرجة الكلیة لألداة تبعًا :)18(رقمجدول
المحافظةلمتغیر 

المحافظة

الدرجة المجاالت
الكلیة 
لجمیع 
الفقرات

التوجهات نحو 
التعلیم والتدریب 
المهني والتقني

توفیر 
فرص 
عمل

المناهج 
والبرامج 
الدراسیة

الهیئة 
التدریسیة

األجهزة 
والبنیة 
التحتیة

النوع 
االجتماعي

3.383.973.763.833.273.753.71رام اهللا

3.434.003.773.873.303.823.75نابلس

3.353.913.793.823.273.773.69طولكرم

3.443.873.823.773.283.763.69جنین

3.403.813.743.763.273.693.65الخلیل

3.463.943.873.863.353.823.75قطاع غزة

الستخراج داللة الفروق للدرجة ) ANOVA(وتم أیضًا استخدام تحلیل التباین األحادي 
. یبین ذلك) 19(، والجدول المحافظةالكلیة للمجاالت الستة والدرجة الكلیة للفقرات تبعًا لمتغیر 
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لجمیع المجاالت والمعدل العام ) ANOVA(نتائج تحلیل التباین األحادي :)19(رقم جدول 
المحافظةألداة الدراسة تبعًا لمتغیر 

مجموع مصدر التباینللمجاالتالدرجة الكلیة 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مستوىفالمربعات

*الداللة 

التوجهات نحو التعلیم 
والتدریب المهني والتقني

0.6450.13بین المجموعات
0.410.84 123.484020.31داخل المجموعات

124.12407المجموع

توفیر فرص عمل
1.4650.29بین المجموعات

1.090.36 107.364020.27داخل المجموعات

108.82407المجموع

المناهج والبرامج الدراسیة
0.6650.13بین المجموعات

0.480.79 111.854020.28داخل المجموعات

112.51407المجموع

الهیئة التدریسیة
0.6450.13بین المجموعات

0.280.93 186.934020.47داخل المجموعات

187.57407المجموع

األجهزة والبنیة التحتیة
0.3050.06بین المجموعات

0.110.99 222.324020.55داخل المجموعات

222.62407المجموع

النوع االجتماعي
0.7750.15بین المجموعات

0.390.86 159.674020.40المجموعاتداخل 

160.44407المجموع

الدرجة الكلیة لجمیع 
الفقرات

0.4950.10بین المجموعات
0.550.74 71.514020.18داخل المجموعات

72.00407المجموع

 دال إحصائیًا عند مستوى )=0.05.(

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 19(یتبین من الجدول 
)α≥0.05 ( واقع التعلیم والتدریب المهني بین متوسطات استجابة الطالب والطالبات حول

والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة 
.ت الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعا لمتغیر المحافظةحسب المجاالالغربیة وقطاع غزة 
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:: نتائج المقابلةثانیاً 

، وخمس ات لمدارس مهنیة وصناعیة/قامت الباحثة بإجراء مقابالت مع خمس مدراء
بین موزعین ما،لمراكز التدریب المهني وثالثة عمداء ونائبین أكادیمیین للكلیات التقنیةات /مدراء

من أجل استطالع 6/4/2015-16/3/2015بینوقطاع غزة خالل الفترة الزمنیة ماالضفة 
آراءهم حول التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین، وبعد تفریغ المقاالت ودراستها تم تصنیف 

: للمحاور التالیةاستجابات المقابلین تبعاً 

أعداد الهیئة التدریسیة من الذكور واإلناث في المؤسسة المهنیة : أوالً 

تم توزیع األعداد على الشكل التالي /ـتوالعمداء/تبعد الحصول على اإلجابة من قبل المدراء

أعداد اإلناثأعداد الذكوراسم المؤسسة
250مدرسة جنین الثانویة الصناعیة

390مدرسة دیر دبوان الثانویة الصناعیة
148مدرسة العروب الثانویة الزراعیة المختلطة

010مدرسة بنات غزة المهنیة

417مدرسة طولكرم الثانویة الصناعیة
12623خضوري/ كلیة مجتمع فلسطین التقنیة

1924رام اهللا للبنات- كلیة فلسطین التقنیة
1026كلیة ابن سینا للعلوم الصحیة

6024العروب- التقنیةكلیة فلسطین 
5015دیر البلح- كلیة فلسطین التقنیة

74مركز تدریب مهني خان یونس
106مركز تدریب مهني جنین

117مركز تدریب مهني طولكرم
117مركز تدریب مهني نابلس
29مركز تدریب مهني الخلیل

415108المجموع الكلي
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:حول التخصصات المطروحة لإلناثالرأي:  ثانیاً 

ومالئمة لطبیعة ،اث مناسبةعلى أن التخصصات المطروحة لإلنالمقابلیناتفق جمیع 
نه ما زال هنالك إقبال شدید علىا ال تشكل أي ضغوط على اإلناث، وأوأنه،بشكل عاماألنثى 

الجمیعجنین، واتفق أیضاً یب مهني كما ذكرت مدیرة مركز تدر .تخصصات الخیاطة والتجمیل
لكن كما ذكرت بما یناسب األنثى، ،أنها بحاجة لتطویر وتجدید وٕاضافة تخصصات أخرىعلى

الرسم يوه،أن المركز قام بافتتاح دورة تدریبیة جدیدة لإلناث" لكن أجابت مدیرة مركز مهني جنین
، وقد أفاد مدیر مركز تدریب مهني طولكرم على "ضئیل جداً االمعماري، لكن إقبال الفتیات علیه

باعتبار أن الخلل ،اإلقبال علیه ضئیللكن أیضاً ،فتتاح تخصص تصلیح أجهزة كهربائیةنه تم اأ"
في حین تم ،بل یكمن الخلل في درجة إقبال اإلناث علیه؛لیس في طرح تخصصات وبرامج جدیدة
وقد أبدعن فیه أكثر من ،كبیراإقبال اإلناث علیهوكان،افتتاح دورة الحفر على الخشب والنجارة

ثر كبیر على إقبال اإلناث لبعض المحافظة لها أأو أن طبیعة المنطقة اً الذكور، وال ننسى أیض
جاال كان هنالك دورات تدریبیة لتصلیح األجهزة الكهربائیة والخلویة ببیتالتخصصات أو ال، فمثالً 

تم فتح " وأجاب مدیر مركز مهني نابلس". وكان إقبال اإلناث علیها كبیر،وشبكات الحاسوب
لم تسجل فیه سوى ،تخصص جدید للذكور واإلناث في المركز وهو صیانة أجهزة الحمایة واإلنذار

لذا أرى أن المشكلة لیست في طرح ،أربع طالبات ووقت االمتحان والمقابلة لم تأتي أي واحدة
بالمقابل تقدم كلیة ابن سینا للعلوم ." والتسجیل فیهلهبل بدرجة تقبل اإلناث البرنامج أو التخصص 

وهذه التخصصات متعارف علیها أنها لإلناث نظراً ،الصحیة تخصصین هما التمریض و القبالة
من لذكور ایمنع "كما أشارت عمیدة كلیة ابن سینا للعلوم الصحة، حیث أجابت،لطبیعة المهنة

في الكلیة فقط یسمح لهم بااللتحاق ،ویمنع دخولهم إلى قسم الوالدة،لقبالةااللتحاق بتخصص ا
، لكن مدیرة مدرسة بنات غزة أكدت على أن هنالك عدد من التخصصات التي "بتخصص التمریض

صفحات و تطبیقات موبایل، و سوف یتم فتحها السنة القادمة في غزة لإلناث مثل، تصمیم جرافیك، 
دورات حاسوب سوف یكون هنالك قریباً "ونس یوأجاب مدیر مركز تدریب مهني خان . انترنت

"أي كل أربع دورات ستكون لإلناث مقابل دورة واحد للذكور،مستهدفة لإلناث أكثر من الذكور
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:آلیات تشجیع اإلناث على االلتحاق بتخصصات التعلیم والتدریب المهني والتقني:ثاً ثال

من خالل زیارة المرشد المهني ،المقابلین إلى أن هنالك حمالت توعیةأشار جمیع 
لتوعیة األهل ؛التي یتم توزیعها بین فترة وأخرى،ورات واإلعالنات الورقیةعمل المنشأو للمدارس 
لكترونیة التي یتم تداولها على صفحاتأو المنشورات اإلالتعلیم والتدریب المهنيبأهمیةوالطلبة 

التواصل االجتماعي، حیث أكد أكثر المقابلین أن لدیهم صفحات خاصة على تلك المواقع یقومون 
وحاجة سوق العمل إلى المهنیین ،توعیة الطلبة بأهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقنيبمن خاللها 

من الكلیة، ت فیرایوجد لدینا س" ،وقد أجاب النائب األكادیمي لكلیة فلسطین التقنیة للبنات،األكفاء
االلتحاق لتوعیة الفتیات بشكل خاص بأهمیة التعلیم التقني وكیفیة؛حیث یقمن بالذهاب إلى القرى

كما تقوم المدارس المهنیة والصناعیة ومراكز التدریب المهني بعقد ورشات توعیة ."بهذه الكلیة
مع المجتمع المحلي من خالل عقد ندوات وتتواصل أیضاً ،ألهالي الطلبة بین فترة وأخرىأیضاً 

من خالل حفالت ،كلیات التقنیة فیتم التحدث عن التعلیم التقني وأهمیتهالأما . ودورات إرشادیة
لكلیة فلسطین التقنیة رام اهللا ةكما ذكر نائب األكادیمی،التخرج التي تحدث كل فصل دراسي

اإلرشاد والتوعیة تكون من خالل عقد ندوات "عروب لكن بالمقابل أفاد عمید كلیة فلسطین ال.للبنات
في حین أجاب نائب كلیة فلسطین التقنیة دیر ."لحضور المجتمع المحلي بشكل عام ولیس األهالي

)توظیف المهارات في العمل(–كان هنالك أسبوع التعلیم والتدریب المهني والتقني في غزة أنه " بلح

زیادة لومهنیة مؤسسات تقنیةفي هذا األسبوع حیث شارك؛2015مارس 26وحتى 23من 
حول أهمیة الخدمات ،والمؤسسات اإلعالمیة في غزة،التوعیة بین اآلباء والمجتمع بشكل عام

الحملة تلقي الضوء على أهمیة و .تعلیم والتدریب المهني والتقنيوالبرامج المقدمة من قبل ال
وقد تطرقت مدیرة مدرسة بنات " في العمل في قطاع غزةهاوتوظیفالمهنیةمهاراتالاالستحواذ على 

في هذا األسبوع كانت هي المرة األولى في غزة التي تجتمع فیها " غزة لهذا الموضوع حیث أجابت
،وخدماتهاالمهنیةمعلومات وبرامج المؤسساتالحیث ،مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني

وأجاب مدیر " استفادت منه الطالبات بشكل كبیر شاركنا في هذا األسبوع وكان رائع جداً وقد
،تقوم المدرسة عادة كل بدایة ونهایة فصل دراسي بعمل یوم مهني" مدرسة طولكرم الصناعیة
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إضافة إلى التعرف على ،لبات السوقیهدف إلى توعیة الطلبة للمهن المتوفرة في سوق العمل ومتط
" .التخصصات المتاحة والمتوفرة في الجامعات والكلیات ومؤسسات التدریب المهني

حول البرامج والمناهج المطروحة من قبل وزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل وحول الرأي: رابعاً 
:فكرة تعدیل محتواها لتتالءم وقضایا النوع االجتماعي

ئها إلى أن المناهج المطروحة من قبل وزارة بالنسبة لمراكز التدریب المهني أشار مدرا
في البدایة لم یكن هنالك أي مناهج ""وجیدة، حیث أجابت مدیرة مركز مهني جنین العمل مرنة 

تعطى لذا تم إلزامهم بإعطاء المناهج السعودیة، لكن لم یكن المنهاج السعودي مالئم لتوقعات 
تم اجتماع مدربین إلعداد المناهج المناسبة، فمثالً وآمال المدربین والمدراء، لذا تم جمع المدربین 

، "وكذلك السكرتاریة والنجارة والبالط وغیرها من التخصصات،الخیاطة لالتفاق على مناهج مناسبة
دائرة المناهج التابعة لوزارة العمل تقوم بین فترة وأخرى بأن "وقد وضح مدیر مركز مهني نابلس 

أما بالنسبة لسؤالهم ". مواكبة التطورات التي تحدث في سوق العملل؛بإجراء تحدیثات على المناهج
أشاروا إلى أن ،عن المناهج أنها بحاجة إلى تعدیل محتوى لیتالءم وقضایا النوع االجتماعي

وبرأیهم هنالك تخصصات ال داع ألن تكون ،)النوع االجتماعي(لمنظوراالمناهج مناسبة من هذا 
تخصص البالط والحدادة "مثال أجاب مدیر مركز مهني طولكرم،اعيمالئمة لقضایا النوع االجتم

ألنها ؛والمیكانیك فهي تخصصات ذكوریة فقط مناسبة لطبیعة الذكور، ال داع إلدماج اإلناث فیها
في حین أشار عمداء الكلیات التقنیة والنائبین إلى أن مناهج الكلیات " غیر مناسبة لطبیعة األنثى

حة من الوزارة، أي أن المساقات مرتبطة بما یراه المحاضر مناسب ضمن غیر موحدة وغیر مطرو 
خطط معینة، وهو بدوره یقوم بتطویر تلك الخطط حسب حاجة سوق العمل، في حین ذكر مدراء 

لكن من حیث ،أكیدانالمدارس المهنیة أن المناهج الدراسیة بحاجة إلى تطویر وتجدید مستمر 
فقد أجاب ،إلى أنها مناسبة ومالئمة لكال النوعینأشاروا جمیعاً ،مالئمتها لقضایا النوع االجتماعي

ومحتواها مالئم ،المناهج المطروحة جیدة ومتجددة من وقت آلخر"العروب الزراعیةمدیر مدرسة
."لإلناث والذكور
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:اإلمكانیات والتحدیات لذلكو ,حول طرح مساق جدید بعنوان النوع االجتماعيالرأي: خامساً 

أفاد مدراء المراكز المهنیة بشكل عام أنه ال مانع من طرح فكرة النوع االجتماعي على 
،ولكن لیس كمساق رئیسي، بل أن یكون هنالك درس أو وحدة في بعض التخصصات،المناهج

ن بنظرهم هنالك تخصصات ال یمكن طرح هذه أل؛االجتماعيعن مفاهیم النوعتتحدث مثالً 
ألنها بطبیعتها ذكوریة مسلم بها، بالنسبة لمدراء المدارس المهنیة فقد أجاب مدیر فیها؛المفاهیم

ال مانع لدیه بتحسین صورة المرأة في المناهج المطروحة كعرض صورة "مدرسة جنین الصناعیة 
، لكن بالنسبة للكلیات التقنیة فقد أفاد النائب األكادیمي " وحة مثالامرأة تقوم بتصلیح غسالة أو مر 

أن فكرة إضافة أو حذف مادة أو مساق جدید بشكل عام یحتاج إلى " لكلیة رام اهللا التقنیة للبنات
یحتاج ألنه ؛خطة تطویریة لكل الوزارة، وبالنسبة لعملیة طرح مساق النوع االجتماعي صعب جداً 

في تغیر الوزیر ، وتكمن المشكلة أیضاً " تعلیمیة قد تعجز عنها الوزارةادیة وكوادر إلى إمكانیات م
كما ذكر النائب األكادیمي لكلیة فلسطین التقنیة للبنات، حیث أجاب،المسؤول بین فترة وأخرى

حتى أنه أصبح یدرس في بعض الكلیات ،مشروع الریادة تم الشغل والعمل علیه لمدة ثالث سنوات"
باعتبار أنه مشروع غیر ،والجامعات لطلبة السنة األولى، لكن بسبب تغیر الوزیر تم إلغاء المشروع

؛ة مجازفةمسأللذلك أصبحت فكرة إدخال أي مساق جدید بغض النظر عن اسمه . ناجح بنظره
بن سینا للعلوم ما بالنسبة لعمیدة كلیة اأ" ،ألنها قد تلغى بتغیر الوزیر المسؤول في تلك الفترة

صحة أسمهیوجد لدیهم بالكلیة مساق"وقالت،طرح المساقعلىالموافقة التامة الصحیة فقد أبدت
جل الحصول من أمن خالل مشاركة جمیع األفراد ،فیهالعائلة تم إدخال مفاهیم النوع االجتماعي

یحتوي أیضاً مساق یسمى العنف العائلي والحمایة لألسرة، والذي على عائلة صحیة، وهنالك أیضاً 
". مفاهیم للنوع االجتماعيعلى

م والتدریب إلدماج اإلناث بالتعلیأحدث الخطط التطویریة التي وضعتها الوزارة حدیثاً : سادساً 
:كبرالمهني والتقني بشكل أ

انبثقت عن ،المطروحة لإلناثأشار مدراء مراكز التدریب المهني أن البرامج الجدیدة 
وقد أفادوا أن اإلستراتیجیة بشكل عام تحتاج ،)2010(اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم المهني عام 
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هنالك الخطة الخمسیة لوزارة بأن " أفادفقد إلى تحدیث، أما بالنسبة لمدیر مدرسة جنین الصناعیة 
،والتي تهدف إلى فتح تخصصات ومدارس مهنیة جدیدة للذكور واإلناث،التربیة والتعلیم العالي

GIZ)Gesellschaftكمدرسة كفر نعمة، وهنالك مشروع الجم تعاونت به فلسطین مع منظمة 

ZusammenarbeitInternationalrüf(،وعمل ،حیث یحاول هذا المشروع متابعة الطلبة
للذین طبعاً ،الطلبة من المرحلة اإلعدادیة والثانویةأخذ معلومات عنمن خالل ،تغذیة راجعة لهم

لمعرفة سبب التحاقهم بالتعلیم والتدریب المهني والتقني ومتابعتهم أیضاً ؛التحقوا بالفرع المهني
بحیث ؟وهل سوق العمل محفز أم ال, جازاتهم بسوق العملنومعرفة إ،بالتعلیم الجامعي التقني

من خالل تعبئة استبانه ،لبة والمؤسسة دون تأثیر األهل واألصدقاءیكون التواصل مباشرة بین الط
هنالك خطة تطویریة بأن "أجاب ف، أما مدیر مدرسة العروب الزراعیة "لكترونیة عن طریق االیمیلإ

توفیر فرص االلتحاق لجمیع من حیث تهدف هذه الخطة إلى ) 2014(بدأت ،جدیدة للتعلیم العام
وتطویر التعلیم المهني والعالي، حیث كان ،وتحسین نوعیة التعلیم والتعلم،هم في سن التعلیم

مدرسة دیر دبوان نائبكما أجاب أیضاً "من هذه الخطةالتعلیم المهني وتطویره جزءا وفیراً 
مع منسجمةرت الوزارة إستراتیجیة وطنیة للتعلیم والتدریب المهني والتقنيلقد طوّ "الصناعیة

مع ،زیادة نسبة الملتحقین بالتعلیم المهنيذكر التوجهات العالمیة، وكان من أبرز أهدافها كما أ
لزیادة عدد الملتحقین بالتعلیم والتدریب ،وزیادة نسبة عدد حمالت التوعیة،توسیع مشاركة الفتیات

وقد ذكر ". األهلالمهني من خالل تكثیف برامج اإلرشاد والتوجیه المهني في المدارس للطلبة و 
لقد قامت الوزارة باستحداث تخصصات تقنیة بمستوى الدبلوم في العدید من "عمید كلیة خضوري

تحاول الوزارة استحداث "ةفي حین أجابت مدیرة مدرسة دورا المهنی."الكلیات التقنیة موجهة لإلناث
تكنولوجیا االتصاالت ،مثل صیانة أجهزة الحاسوب،وتدخیل تخصصات جدیدة لإلناث

".علوم مالیة وٕاداریةو صیانة اآلالت المكتبیة و ،ةااللكترونیات الصناعیو 

:في المؤسسة المهنیةمدى توظیف التعلیم من خالل التجریب والتطبیق : اً سابع

أن هنالك تطبیق عملي للمواد في ،ذكر مدراء المدارس الصناعیة المهنیة بشكل عام
نحن نقوم بأخذ "مختبرات ومشاغل خاصة داخل المدرسة، وقد أجاب نائب مدیر مدرسة دیر دبوان 
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جل التطبیق العملي أو الذهاب مباشرة إلى سوق العمل، أمن ،الطلبة إلى مؤسسات خارج المدرسة
، وتقوم عادة "ة في سوق العمل/یوم إجباریة یجب أن یقوم بها الطالب30وهنالك خدمة مدتها 

یتم فیها عرض إبداعات الطالب لألهالي ،المدارس المهنیة بإنشاء معارض سنویة في الیوم المفتوح
وأجاب مدیر .كما ذكر مدیر مدرسة جنین الصناعیة،ت وللمجتمع المحليآوألصحاب المنش

ألنها ؛ى إلى جامعة خضوريطلبة المدرسة لدي یذهبون بین فترة وأخر "مدرسة طولكرم الصناعیة 
جل االطالع على التعلیم التقني وتحفیزهم لاللتحاق به ما بعد أمن ،من موقع المدرسةقریبة جداً 

بالنسبة للمراكز المهنیة أّما ، "الثانویة، ولمشاهدة معارض الكلیة التقنیة وورش العمل التي تتم بالكلیة
،بین مؤسساتهم والمؤسسات المهنیة والتقنیة األخرىأن هنالك تواصل ما بأیضاً أجاب مدرائها فقد 

من خالل المعارض التي تقام سواء في المحافظة ،وأنهم یقومون بعرض نماذج الطالب وٕابداعاتهم
نقوم فقط بزیارات میدانیة " نفسها أو بمحافظة أخرى، لكن أجاب مدیر مركز تدریب مهني الخلیل

اخل تلك المؤسسات، التدریب یكون فقط داخل المركز للمؤسسات األخرى دون محاولة للتدریب د
حیث أجاب ،، بالنسبة لمركز تدریب مهني خان یونس كان الوضع مختلف"من خالل سوق العمل

هنالك نقص كبیر في الخامات، ففي كل مركز من مراكز التدریب المهني في بأن "مدیر المركز 
ذت منها الخامات تم إغالقها، والصیانة قطاع غزة هناك بقایا للخامات، والتخصصات التي نف

بسبب وقوف سوق العمل في القطاع، والمركز قام بعمل ،والتطبیق تتم داخل المركز المهني فقط
وفكرة ،دونماً 40لتطویر التدریب المهني في غزة على مساحة ؛ملیون شیكل15مخطط سیكلف 

بفتح فروع ،ة كبیرة من المشروعالمشروع ما زالت قائمة واألرض جاهزة، وسیكون لإلناث حص
ویتبعه أیضاً ،لكن في لحظة ما تم إیقاف المشروع بسبب ضعف التمویل،لهنوتخصصات جدیدة

"بالنسبة لكلیة فلسطین التقنیة دیر البلح أجاب نائبهاأما ، "األوضاع السیاسیة المزریة في القطاع
هنالك تدریبات میدانیة خارج نطاق الكلیة مع كلیات أخرى ومراكز تدریب مهنیة حیث یقوم بأن 

جل إظهار إبداعاتهم واالستفادة من خبرات أطالبنا وطالباتنا بالذهاب إلى تلك المؤسسات من 
التدریب والتطبیق یبدأ في بأن "أجابت العمیدة ف، لكن في كلیة ابن سینا للعلوم الصحیة "اآلخرین
وهنالك تعاون ،ثم المستشفیات والعیادات في المؤسسات الصحیة من الشمال إلى الجنوب،المختبر

". مع القطاع الخاص وتدریبات عنایة مكثفة في مستشفى المقاصد في القدس
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وكان هنالك تداخل على موضوع آخر وهو سبب ضعف إقبال الطالب والطالبات بشكل 
هو عدم ،والتقني، وكان من أهم تلك األسباب التي لم أتوقعهاعام على التعلیم والتدریب المهني

زیت للتخصصات الصناعیة، هذا ما أشار إلیه نائب مدیر مدرسة دیر دبوان رقبول جامعة بی
كانت بالبدایة حجتهم أن تخصص الثانویة الصناعیة ال یحتوي " الصناعیة في رام اهللا، حیث قال
الریاضیات والفیزیاء ة التربیة والتعلیم بإدخال مساقيبعد قامت وزار على الریاضیات والفیزیاء، فیما 

فرع العلمي الى الفرع الصناعي لكن دون جدوى، حیث تدعي الجامعة أن التخصص المن 
إغالق الطرق ما بین ، وكان هنالك أیضاً )بیز زیت( الصناعي ال یؤهل طالبه لاللتحاق بالجامعة

،على الطالببحیث أصبحت الطریق بعیدة جداً ؛من قبل االحتاللقریة دیر دبوان ومدینة رام اهللا
، فیما أجاب مدیري مركز "بسبب بعد الطریق وتكلفة الوصول إلى المدرسةوبالتالي اإلقبال قل كثیراً 
لعادات والتقالید والنظرة الدونیة للتدریب المهني تقلل فرصة التحاق ابأن "مهني نابلس والخلیل 

ن نسبة االلتحاق تختلف باختالف ثقافة أم والتدریب المهني وخاصة لإلناث، و الطلبة بالتعلی
" .نسبة التحاق اإلناث بالمدینة أكثر من نسبة التحاق الفتیات اللواتي یعشن بالقرىالمجتمع، فمثالً 
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ة:النتائج العام

الرئیسي واألهداف في هدفها (2010)ركزت إستراتیجیة التعلیم والتدریب المهني والتقني .1
الفرعیة على تحسین نظام التعلیم والتدریب المهني والتقني وتطویره، وخلق قوى عاملة 
تتمیز بالكفاءة والدافعیة واإلبداع، كما ركزت على ضرورة وجود نظام موحد من خالل 
مشاركة أصحاب المصلحة في منهجیة اإلدارة، كما أخذت بعین االعتبار ضرورة إتاحة 

لكنها لم تتطرق لضرورة إدماج ، ساویة للنساء للوصول للتعلیم المهني والتقنيمتفرصاً 
.قضایا النوع االجتماعي في أهدافها

األهداف على مجموعة منأیضاً ) 2014/2019(ركزت خطة إستراتیجیة التعلیم العام .2
االرتباطیة مع و تمحورت حول ضرورة توفیر فرص االلتحاق بالتعلیم وتحسین نوعیته 

األطفال، والتعلیم العامریاض: جات السوق والمجتمع لمختلف القطاعات الفرعیةحا
والتعلیم المهني والتعلیم ، وتعلیم محو األمیة والتعلیم المستمر،)المرحلة األساسیة والثانویة(

.، لكن تلك األهداف لم تتطرق أیضا للنوع االجتماعيالعالي

نه تم االنتهاء أبالنسبة للبند الذي ركز على تطویر المناهج والبرامج ذكرت اإلستراتیجیة .3
من تطویر وٕاعداد المناهج الدراسیة وفق منهجیة التحلیل المهني، وبمرجعیة التوصیف 

) 16(ـوالتصنیف المهني بنظام الوحدات النمطیة المبنیة على احتیاجات سوق العمل ل
لم یتم ذكر أنه سوف یتم إدراج جدید وتطویر لقضایا النوع االجتماعي برنامج جدید، لكن 

ضمن المناهج لتغیر الصورة النمطیة في تعلیم وعمل المرأة في المجال المهني والتقني، 
.للحد من دونیتها وتمكینها من تطویر حیاتها مثل الرجل

لتحاق الفتیات بالتعلیم هنالك فجوة واضحة بین الواقع والتطبیق فیما یخص توسیع مشاركة ا.4
زیادة نسبة اإلناث ) 2014/2019(المهني، حیث تحاول خطة استراتیجیة التعلیم العام

بالتعلیم المهني من خالل تطویر وتنفیذ خطط واستحداث وحدات مهنیة جدیدة لإلناث في 
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لكن الواقع یشیر إلى قلة توافر المدارس المهنیة لإلناث ومحدودیة،المدارس القائمة
. التخصصات

هناك توجهات ایجابیة بین الطلبة لاللتحاق بالتعلیم والتدریب المهني والتقني والسبب في .5
ن أل،ایجابیة هذه التوجهات من وجهة نظر الطلبة هي أنهم یشعرون بالرضا الذاتي

التحاقهم بالتعلیم والتدریب المهني ینسجم مع میولهم الشخصیة والتي كان لها األثر 
.علیهمالكبیراالیجابي 

یوفر إرشاد ة /هنالك رضا من قبل الطلبة بالنسبة للمناهج والهیئة التدریسیة، فمثال المعلم.6
مهني لهم في كل فصل دراسي، كما ویطلعهم باستمرار على المستجدات التي تحدث في 

.عالم التدریب والتعلیم المهني والتقني

متوفرة في المؤسسات المهنیة، فعلى الرغم رضا من قبل الطلبة لألجهزة واإلمكانات الالعدم .7
من إجماع الطلبة على أن األجهزة متوفرة في المؤسسة المهنیة لیتم استخدامها عند 

.إال انه ال یتم تحدیثها لتالءم التطورات التكنولوجیة،التطبیق العملي
المهني والتقني، هناك وعي لدى الطلبة بأهمیة التعلیم لإلناث بما في ذلك التعلیم والتدریب .8

وكالهما قادران ،ن العالقة بین الرجل والمرأة عالقة تشاركیة تكاملیةأن لدیهم إدراك بأو 
بالمقابل كان هنالك جهل من قبل الطلبة عن مفهوم النوع على تنمیة وتطویر المجتمع، 

االجتماعي حیث كانت استجابة الطالب والطالبات كون مفهوم النوع االجتماعي یدور 
% هذا یدل على أن مفهوم 76االختالف البیولوجي بین الذكر واألنثى كبیرة بنسبة حول

على الطلبة وأنهم غیر قادرین على معرفة الفرق بین النوع النوع االجتماعي مازال غریباً 
.والجنس

تحاول وتسعى مؤسسات التعلیم والتدریب المهني قدر اإلمكان استخدام شتى األسالیب .9
وعویة لتوعیة الطلبة واألهل والمجتمع المحلي بأهمیة التعلیم والتدریب المهني اإلعالمیة والت



85

والتقني من خالل المنشورات والورشات التي تعقد بالمدارس والمراكز والكلیات أو حتى عن 
.طریق مواقع التواصل االجتماعي

ء، حیث أكدوا التوعیة اتجاه قضایا النوع االجتماعي قلیلة للمدراء والمدیرات على حد سوا.10
جمیعهم أن التخصصات مناسبة لقضایا النوع االجتماعي وصورة المرأة فیها مناسبة 

.ومالئمة لها

وغیر مشجع للمدراء بشكل مباشر سواء فكرة طرح مساق النوع االجتماعي ما زال معقداً .11
.من ناحیة مادیة أو اجتماعیة

بین متوسطات استجابة ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .12
الطالب والطالبات حول واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع 
االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة حسب 

وذلك لصالح لمتغیر الجنس مجال التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني تبعاً 
.الطالب الذكور

بین متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة .13
استجابة الطالب والطالبات حول واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من 
منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع 

لمتغیر المؤسسة المهنیة غزة حسب مجاالتها الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعاً 
.والمحافظة

، والنتائج المتعلقة باالستبانة،استعرضت الباحثة في هذا الفصل النتائج المتعلقة بالمقابلة
.وسیتم بالفصل الخامس مناقشة وتفسیر تلك النتائج والتوصل إلى التوصیات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج

.باالستبانة: مناقشة النتائج المتعلقة أوالً 

.المقابلةب: مناقشة النتائج المتعلقة ثانیاً 

.: التوصیاتثالثاً 
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصیات

لترتیب وعرض نتائجها التي بحثت في تحلیل تبعاً یتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة 
وبیان واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعيواقع التعلیم 

أثر المتغیرات المستقلة مثل الجنس، المؤسسة المهنیة، المحافظة في هذا الواقع في مؤسسات 
، مناقشة النتائج وفرضیاتهاباالستبانةائج المتعلقة مناقشة النت(وسیتم فیه عرض التعلیم المهني،

.، باإلضافة إلى التوصیات في ضوء نتائج هذه الدراسة)بالمقابلةالمتعلقة

:مناقشة النتائج المتعلقة باالستبانةأوًال: 

ما واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع : مناقشة سؤال الدراسة
من وجهة نظر االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

؟الطلبة

لجمیع الفقرات بلغ الدرجة الكلیة) أن متوسط االستجابة على 3یتضح من الملحق (
للطالب والطالبات، وبالعودة بدرجة موافقة كبیرة بالنسبة)0.42(معیاري بلغ النحراف اال)  و 3.70(

"التوجهات نحو التعلیم للمجال األولنجد أن المتوسط الحسابي ،إلى المتوسطات لمجاالت الدراسة
مما یعني ،بدرجة موافقة متوسطة وقریبة من الدرجة الكبیرة3.40بلغ والتدریب المهني والتقني"

أن هناك توجهات ایجابیة بین الطلبة والطالبات لاللتحاق بالتعلیم والتدریب المهني والتقني، والسبب 
ن أل؛نهم یشعرون بالرضا الذاتيأهي ،في ایجابیة هذه التوجهات من وجهة نظر الطلبة والطالبات

كان لها األثر االیجابي والتي،التحاقهم بالتعلیم والتدریب المهني ینسجم مع میولهم الشخصیة
الكبیر علیهم، كما أن التعلیم المهني والتقني یعمل على تطویر شخصیتهم المستقلة وینمي لدیهم 

تغیر نظرة األهل هيفي المستقبل، ومن الفقرات التي تعزز ایجابیة هذا البعد واضحاً تفكیراً 
كس صفة االحترام من البیئة المحیطة والتي تع،والمجتمع للطالب الملتحق بالتعلیم المهني والتقني

بالطالب، ومن هنا یتضح دور األهل واألصدقاء في نصح الطالب من أجل االلتحاق بالتعلیم 
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ن وجود التخصصات المختلفة في التعلیم التقني والمهني هو إباإلضافة إلى ذلك ف،المهني والتقني
ءت نتائج هذه الدراسة مغایرة لنتائج دراسة ما دفع الطالب لاللتحاق بهذا النوع من التعلیم، وقد جا

نظرة المجتمع لهذا القطاع التعلیمي ومخرجاته أن ،) والتي یتضح من خاللها2005أبو عصبة (
یؤثر على كونه بالتعلیم المهني فكرة االلتحاق إلى نبذ ل واألصدقاء مما یدفع األه، هي نظرة دونیة
ما یتضح من خالل دراسة الخاروف والدهامشة ، كمركزه االجتماعي مستقبالً مکانة الفرد و

یتلقون التشجیع بشكل كبیر من األصدقاء. واإلناثوأن الذكور ،) توافقها مع هذه الدراسة2007(
سبب رضا وقناعة الطالب والطالبات بشكل عام لالنتماء لهذا النوع من التعلیم الباحثةوتفسر

وقدرته ،لبة ألهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقنيوالتدریب، وتوجهاتهم االیجابیة هو إدراك الط
وأنه ال یقل أهمیة عن التعلیم التقلیدي  ،باحتیاجات المجتمعوكونه مرتبطاً ،على تطویر مهاراتهم

وكان وراء ذلك االعتزاز والقناعة هو نظرة االحترام التي بدأ التعلیم والتدریب المهني والتقني یحصل 
، كذلك النصائح % وهي نسبة كبیرة جداً 81مع، حیث بلغت نسبة االستجابة فیهعلیها من قبل المجت

% وهي 75یجابیة حیث بلغت نسبة االستجابة إالتي تالقها الطلبة من األهل واألصدقاء كانت 
النظرة السلبیة اتجاه التعلیم والتدریب المهني والتقني بدأت تتغیر، أنهذا یدل علىو نسبة كبیرة. 

من خالل ،وتعزو الباحثة سبب حدوث هذا التغیر هو التوعیة المستمرة واإلرشاد المهني المستمر
التي أصبحت تسلط الضوء لتغییر تلك النظرة ،وسائل اإلعالم أو من خالل المؤسسات المهنیة

یعملون على تحقیق التنمیة ،التدریب المهني والتقني في تنشئة أجیال متعلمینوٕابراز دور التعلیم و 
وتطویر المجتمع. 

فنجد أن المتوسط أما فیما یتعلق بالمجال الثاني والذي یتضمن "توفیر فرص العمل"
مما یعني أن ،بدرجة موافقة كبیرة وهي األعلى بین كافة المجاالت3.91بلغالحسابي لهذا المجال

من أجل ،یجابیة بین الطلبة والطالبات لاللتحاق بالتعلیم والتدریب التقني والمهنيإناك توجهات ه
فیتضح من خالل فقرات هذا المجال أن التعلیم المهني والتدریب التقني ،توفیر فرص العمل للطلبة

ادیمیة وذلك مقارنة بالتخصصات األك،أفضل ومبكرة لدخول سوق العملیوفر لدى الطلبة فرصاً 
؛لعمل الخریجینبأن هذه التخصصات قد ال توفر فرصاً علماً ،التي یتسارع الطلبة لاللتحاق بها

ن الطلبة الذین یلتحقون بالتعلیم التقني والمهني یشعرون بمنافسة أقرانهم ممن یلتحقون إلذلك ف
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وهذا هو دافع لهم لاللتحاق بهذا النوع من التعلیم، كما هو واضح من ،بالتخصصات األكادیمیة
ن التخصصات المهنیة والتقنیة التي یلتحق بها أالبیئة المحیطة التي نتعایش بها، ویتضح كذلك 

وتواكب تطورات الحیاة الیومیة الحدیثة في سوق العمل، ،هؤالء الطلبة تتالءم مع احتیاجات السوق
وحریة العمل ،لى أن التعلیم التقني والمهني یوفر للطالب المتخرج االستقاللیةهذا باإلضافة إ

كما ،نه یمتلك مهنة مطلوبة من سوق العملأوخاصة ،ویضمن له االستمراریة في العمل مستقبالً 
ن االلتحاق بهذا أ، كما یعتقد الطلبة كریماً أن عمله یدر علیه دخل جید یعیش من خالله عیشاً 

التعلیم یساهم في تحسین الوضع االقتصادي للبلد، ومن أهم العوامل التي جعلت الطلبة النوع من 
هو مشاهدتهم لنجاح أصحاب المهن في البیئة المحیطة،  ،والتدریب التقني والمهنيیتوجهون للتعلیم

اتهم توقعهم بإظهار إبداع،ومن العوامل األخرى التي دعت الطلبة لاللتحاق بهذا النوع من التعلیم
وال یمكن إبرازها إال من خالل االلتحاق بهذا النوع من التعلیم، كما یتبین من خالل ،التي یمتلكونها

،التعلیم التقني والمهني یساعدهم على امتالك مشروع خاصنإتوجهات الطلبة وخاصة الطالبات 
) والتي أوضحت أن من األسباب البارزة في التحاق 2015وهذا ما ظهر من خالل دراسة عفونة (

هو إیجاد فرص أفضل للتوظیف واالنخراط في سوق العمل، وكذلك من ،الفتیات بالتعلیم المهني
بامتالك مشروع صغیر خاص قناعتهنهو ،األسباب التي دفعت الفتیات لاللتحاق بالتعلیم المهني

رفض الفتیات لعدم 2015وهو ما اتفق مع هذه الدراسة كما یتضح من خالل دراسة عفونة ن،به
الرغبة في العمل بعد التخرج من المدرسة المهنیة. كما أظهرت دراسة الدهامشة والخاروف للعام 

بینما كانت العوامل االقتصادیة،) أن العوامل االجتماعیة هي األكثر إیجابیة لدى الذكور2007(
والشق الثاني من هذه النتیجة یتفق مع ما جاء في هذه الدراسة. ،هي األكثر إیجابیة لدى اإلناث

ت في التعلیم اـیجرلخن وایجیـرلخامساهمة ب نس) أن 2011كما بینت نتائج دراسة هالل (
ـــب لنساه ذـــهت، واـــیجر% للخ61ن ویجیـــر% للخ70ـــت بلغـد ة قـلعاملـوى القاي ـفوالتدریب المهني 

ـــب المحافظات، وقد تبین أیضاً نسب وباـــلشء وااـــلنســـب انسو،ةـــنیوطلـــب النســـن اعًاـــتفاعارل ـــتمث
ث. اــ% لإلن6ور وكــذ% لل9ع ــقوابص اــلخم اعهــرومشم یهــدلت اــیجرلخن وایجیــرلخــن ا% م8أن 

،التدریب المهني والتقنيوالطالبات بالتعلیم و وتفسر الباحثة ذلك: أن سبب التحاق الطالب 
المهنیة تتالءم مع احتیاجات ألن التخصصات؛أجل الحصول على فرص عمل وذلككان من 
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أیضًا رغبتهن وقناعتهن الشخصیة من أسباب التحاق الفتیاتو العمل والتطورات الحدیثة، سوق 
قناعة وٕایمان هناكوأن ،بعد التخرج، هذا یدل على اإلناث یردن العملنبامتالك مشروع خاص به

من قبل الطلبة بالجوانب االیجابیة للتعلیم والتدریب المهني والتقني ودوره االقتصادي واالجتماعي. 

نجد أن "المناهج والبرامج الدراسیة"أما فیما یتعلق بالمجال الثالث والذي یتضمن 
مما )0.53(وانحراف معیاري ،ة كبیرةبدرجة موافق)3.79(بلغ المجالالمتوسط الحسابي لهذا

بسبب ،یعني أن هناك توجهات ایجابیة اللتحاق الطلبة والطالبات بالتعلیم والتدریب التقني والمهني
أن من أسباب ،فیتضح من خالل فقرات هذا المجال،ما تتضمنه خطة المناهج والبرامج الدراسیة

، التعلیم والتدریب المهني والتقنيهو احتواء منهاج ،توجه الطلبة والطالبات لهذا النوع من التعلیم
وعدم تفرد المنهاج ،وهو ما یعتبره الطالب تنوع في المنهاج،على أنشطة وأمثلة تطبیقیة مناسبة

بإعطاء مادة نظریة بحتة فقط، بالرغم من أن الطلبة اجمعوا على أن الوقت المخصص للمادة 
ن الوقت المخصص للمادة إلكن بالمقابل ف،ة العملیةالنظریة یطغى على الوقت المخصص للماد

العملیة یتالءم مع التطبیق العملي وهذا ما أكده الطلبة، ووجود هذا التنوع في طرح المنهاج 
للمادتین العملیة والنظریة ینمي لدى الطلبة مهارة المعرفة، أما فیما یتعلق بطریقة عرض المنهاج 

الطلبة بعرض المواد بتسلسل من األسهل إلى األصعب، هذا فنجد أن هناك رضا من قبل،للمواد
باإلضافة إلى توفر المواد المساعدة واإلضافیة لفهم المنهاج، وقد اشتكى الطلبة من افتقار المنهاج 

والتي تساعد الطالب على فهم المادة، كما أن المنهاج حسب وجهة ،إلى الوسائل التعلیمیة المساندة
ت یراعي حاجات اإلناث وتوجهاتهن المستقبلیة. ویتبین من دراسة الحلبي للعام نظر الطلبة والطالبا

معظم طلبة التعلیم أن فنجد من خالل هذه الدراسة ،) أهمیة ارتباط المنهاج بالواقع العملي2011(
لكونهم یشعرون بالحرج، وعدم ؛إلى هذا النوع من التعلیم عن رغبة وقناعةونینتسبالمهني والتقني 

وجود ارتباط وثیق للمناهج الدراسیة بالواقع العملي للمهنة، باإلضافة إلى عدم مالئمة البرامج 
التعلیمیة الحتیاجات سوق العمل، وبالتالي عدم قدرة خریج التعلیم المهني على المنافسة مع العامل 

الحر.
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وأن هنالك متابعة من قبل الوزارات ،جدیدوتفسر الباحثة ذلك: إن المناهج في تطویر وت
للوقوف على مدى كفایة المناهج الدراسیة لحاجات سوق العمل، حیث اشتملت المناهج على مواد 

تناسب الطالب وتناسب حاجات سوق العمل، إال أن المؤسسات ما زالت تفتقر نظریة وعملیة معاً 
بة على فهم المادة، هذا یدل على قلة الدعم والتي تساعد الطل،إلى الوسائل التعلیمیة المساندة

لشراء ما ،المادي والمساعدات من قبل الوزارات أو من قبل الجهات المسؤولة عن تلك المؤسسات
یلزم من تلك الوسائل، بحیث ال ننكر أهمیتها في تثبیت معلومات الطلبة وتنشیط الحواس وتقلیل 

الفروق الفردیة بین الطلبة. 

بلغ نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المجالل الرابع "الهیئة التدریسیة"بالنسبة للمجا
وللهیئة التدریسیة الدور األكبر في إقناع ) 0.68(وانحراف معیاري ،بدرجة موافقة كبیرة)3.82(

فنجد أن المعلمین یتقبلون اقتراحات وآراء الطلبة بموضوعیة ،النوع من التعلیمالطلبة لاللتحاق بهذا
ویساعدونهم في حل المشكالت التي تواجههم خالل ،ویشجعونهم على البحث والتطویر واإلبداع

التدریب بإعطاء التعلیمات بشكل واضح ومفهوم، كما ویوضحون  للطلبة المصطلحات الغامضة 
ر الطلبة یوفر إرشاد مهني لهم في كل فصل دراسي، كما باستمرار، ونجد أن المعلم من وجهة نظ

ویطلع الطلبة باستمرار على المستجدات التي تحدث في عالم التدریب والتعلیم المهني والتقني، 
ویعطي الطلبة الفرص الكافیة ،ن المعلم یراعي هذه الفروق بین الطلبةإومن ناحیة الفروق الفردیة ف

هزة  في حالة التطبیق العملي، یضاف إلى ذلك كنوع من اطالع والمتساویة عند استخدام األج
نهم یتیحون  فرص إف،الطلبة على كل ما هو جدید في التعلیم المهني والتقني خارج مؤسستهم

التدریب المیداني لهم خارج المؤسسة المهنیة التي ینتسبون إلیها، أما من الناحیة النفسیة فنجد أن 
مما یشجعهم على ؛ویشجعونهم على التعبیر عن أنفسهم وٕابداء آرائهمالمعلمین یحترمون طلبتهم 

امتداح الطلبة المتمیزین، ومن والتفوق یتم اإلقبال على التعلیم المهني والتقني، وفي حال التمیز
دراسة ،الدراسات التي تم طرحها وتعزز دور المعلم في توجهات الطلبة نحو التعلیم المهني والتقني

في أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نظام التعلیم في جنوب منطقة آسیا وتحدیداً و )2013غاندي (
مثل أفغانستان، بنغالدش، الهند وباكستان لم یكن نظام التعلیم والتدریب المهني ،البلدان النامیة

، فبالرغم من أن الحكومات في هذه البلدان دفعت للمزید من االهتمام بهذا القطاع في ناجح جداً 
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سنوات القلیلة الماضیة، فقد كانت نسبة االلتحاق بمؤسسات التعلیم والتدریب منخفضة، ومن ال
نوعیة المعلمین الذین یقومون هو،هذا االنخفاضلالدراسة هذه هااألسباب الرئیسة التي تعزو 

بالتدریس في مؤسسات التعلیم المهني والتدریب التقني.

في عملیة التعلم والتعلیم، فهو عنصراً مهماً وراً تفسر الباحثة ذلك: بأن المعلم یلعب د
ت الطلبة الرضا الكامل وحلقة قویة في العملیة التربویة، وترى الباحثة من خالل استجاباأساسیاً 

رفع كفاءته التعلیمیة و هذا یدل على أن المعلم المهني في فلسطین قد تم إعداده ،المهنيعن المعلم
على أداء مهمته التربویة وورشات العمل بحیث أصبح قادراً ،التدریبیةوالتدریبیة من خالل الدورات

والتعلیمیة والمهنیة في توجیه وٕارشاد الطالب وتعلیمهم وتدریبهم.

نجد أن المتوسط الحسابي لهذا المجالبالنسبة للمجال الخامس "األجهزة والبنیة التحتیة"
وجاء هذا المجال بأقل متوسط حسابي 0.74بدرجة موافقة متوسطة وانحراف معیاري 3.29بلغ 

نه ال تتوفر في المؤسسة أجهزة أبین كافة المجاالت، یتضح من خالل توجهات الطلبة والطالبات 
درجة الموافقة متوسطة ولكنها األقرب على درجة الموافقة أنبحیث ؛كافیة تتالءم مع عدد الطلبة

بالرغم من أن الغرف الصفیة ال تكتظ بأعداد الطلبة، كما أجمع الطلبة على أن بعض ،الكبیرة
ن مجموعة من هذه أو ،صفیة مخصصة فقط للتدریب العمليتوفر غرفاً ،المؤسسات المهنیة

وٕانما تكون هذه الغرف من ضمن غرف صفیة ،المؤسسات ال تخصص غرفا فقط للتدریب العملي
كما یتضح أن المؤسسة المهنیة ال تراعي تحدیث ،فیهاظري والعمليیتم إعطاء الجانبین الن
بالرغم من أن المعلمین یطلعون الطلبة ،لتتالءم مع التطور التكنولوجي؛األجهزة  بین فترة وأخرى

على المستجدات التي تحدث في عالم التعلیم والتدریب المهني والتقني، وبخصوص األجهزة 
لیتم استخدامها عند التطبیق ؛على أنها متوفرة في المؤسسة المهنیةالمصورة فقد أجمع الطلبة 

العملي، وأن شروط السالمة واألمان متوفرة عند استخدام أي جهاز. كما أظهرت دراسة أیوب وعبد
مركز التدریب المهني العراق/فيالمهنيالتدریبمراكزواقععلىلطت الضوءس) والتي2013(

مركز الهذاإدارةعلىالقائماإلداريوالكادربالمتدربین والمدربیناللقاءخاللفي الموصل، ومن
.التدریبیةالعملیةآلیاتمتكاملة عنصورةإلىللوصول
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منالتدریبمركزبینوالتنسیقتعاونوجودفقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: عدم
بین فیهااالتفاقیتمالمتدربیقضیهاالتيالدورةفترةنأبحیث ،أخرىمن جهةالخاصوالقطاعجهة

لى استقبالإوالتي تهدف،المحافظةفيالصناعیةالمناطقفيالموجودةالورشوأصحابالمركز
بعضالواقعرضأسیرى علىالمتدربكون،ً احتكاكاأكثربشكلالتدریبلیتم؛المتدربینهؤالء

علىالمركزفيالتدریباقتصارمن،بشكل أفضلمعهاالتعاملآلیاتعلىعملیاً ویتدربعطاباأل
فيالمتدربأمامعطاباألظهوروعدمالمتوفرةاألجهزةالممارسة لقلةدونالمعلوماتإعطاء
.المركز

ألجهزة واإلمكانات المتوفرة في عن اعدم رضا من قبل الطلبة هناكوتفسر الباحثة ذلك: 
متوفرة في المؤسسة المهنیة یتم الالرغم من إجماع الطلبة على أن األجهزة فبالمؤسسات المهنیة، 

نه ال یتم تحدیثها لتالءم التطورات التكنولوجیة، وتعزو الباحثة أإال ،استخدامها عند التطبیق العملي
لشراء وتوفیر ما یلزم من أجهزة ؛األمر إلى قلة الدعم المادي المتواصل من الجهات المختصة

،متطورة بین فترة وأخرى، وتعتقد الباحثة أن هذا یؤدي إلى عدم تطور الطلبة بالشكل المطلوب
وما هو موجود في سوق ،وذلك لعدم التوافق ما بین األجهزة التي دربوا علیها في المؤسسة المهنیة

العمل.

بلغ د أن المتوسط الحسابي لهذا المجالنجبالنسبة للمجال السادس "النوع االجتماعي"
، یركز هذا المجال على صورة الرجل والمرأة في 0.63بدرجة موافقة كبیرة وانحراف معیاري 3.76

التعلیم والتدریب المهني والتقني، ومن الواضح أن الطلبة والطالبات أجمعوا على أن للفتیات الحق 
،تخصصات وبرامج التعلیم والتدریب المهني والتقنيبالتعلیم في جمیع المراحل بما في ذلك جمیع 

وأنه یتم توزیع التخصصات على الذكور واإلناث بما یالءم االختالف الجسمي والنفسي، لكن نجد 
هناك مجموعة من المعیقات التي تقف في وجه الفتیات من أهمها: ما زالت نظرة المجتمع نحو 

كما یتضح من خالل توجهات الطلبة ،سبة للفتیاتالتعلیم المهني والتقني متدنیة وخاصة بالن
ضئیلة لإلناث من حیث التخصصات والطالبات بأن نظام التعلیم المهني والتقني یوفر فرصاً 

البعد المكاني للمدارس المهنیة عن مناطق سكن اإلناث من المعیقات التي تحد أنالمطروحة، كما 
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التقني، أما بالنسبة لعمل الفتیات فنجد أن المفاهیم من التحاق الفتیات بالتعلیم المهني والتدریب
االجتماعیة كذلك ما زالت عائقا في تشغیل الفتیات في سوق العمل، كما أن من المفاهیم 

لتشغیل الفتیات هي أن الرجل ما زال في نظر المجتمع هو المسؤول االجتماعیة التي تشكل عائقاً 
ن دور المرأة یرتبط وذلك أل،بیت سواء كربة منزل أو أمالعن كسب الرزق وأن المرأة یرتبط دورها ب

ودور الرجل بالدور اإلنتاجي، وهذه الصورة نجد من یعززها سواء نظرة ،بالدور اإلنجابي فقط
سوق العمل أو المناهج الفلسطینیة التي تصور المرأة وتعزز دورها التقلیدي كأم.المجتمع أو

ومن أهم المقترحات لتعزیز دور الفتیات في التعلیم والتدریب المهني والتقني كما یشیر إلیه 
الطالب والطالبات: عند تطویر أي برنامج من برامج التعلیم والتدریب المهني والتقني من األفضل 

ماعي یكون للمرأة دور من خالل مشاركتها في هذه البرامج، بحیث نجد أن مفهوم النوع االجتأن
وتكون األنثى من خالل مشاركتها بهذه البرامج ،یدور حول االختالف البیولوجي بین الذكر واألنثى

ألنه في نهایة األمر المرأة تشكل نصف ؛قادرة على عكس ما یناسبها من تخصصات وأعمال
والطالبات المجتمع وأن المرأة والرجل قادران على تنمیة وتطویر المجتمع وهذا ما أشار إلیه الطلبة

من خالل توجهاتهم.

) " أن المفاهیم االجتماعیة تتدخل  في تشغیل الفتیات وتجعل 2015فقد أظهرت عفونة (
لهن، إال أن ذلك لم یحد من توجهن لاللتحاق بالتعلیم المهني، وهذا ما محدودة فرص التوظیف 

والتي كان من أهم توصیاتها ) Braig)1997یتطابق مع الدراسة الحالیة، كما اتضح من دراسة 
من خالل الحوار مع المؤسسات والمنظمات الحكومیة وغیر ،تعزیز عملیة صنع القرار السیاسي

یمكن إن ،الحكومیة، إذ أن مشاركة النساء في هذا الحوار والمبادرات على مختلف المستویات
ات النسائیة الغیر حكومیة،یؤدي إلى تكتالت فعالة من خالل التعاون بین مراكز التدریب والمنظم

بینما % 15بلغتنسبة مشاركة النساء في القوى العاملةبأن )  2009(هاللكما أظهرت دراسة 
وأن من أسباب البقاء خارج القوى العاملة ) بین الذكور% 67مقارنة ب(%.85ال تشارك نسبة 

المرض /تلیها كبر السنالدراسة% 52وللرجال % 27أعمال المنزل تلیه الدراسة % 65للنساء هو 
29.%
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بما في ذلك التعلیم ،هناك وعي لدى الطلبة بأهمیة التعلیم لإلناث: تفسر الباحثة ذلك
،ن العالقة بین الرجل والمرأة عالقة تشاركیة تكاملیةأن لدیهم إدراك بأوالتدریب المهني والتقني، و 

أن لدیهم إدراك ووعي ألهم المعیقات وكالهما قادران على تنمیة وتطویر المجتمع، كما تبین أیضاً 
هو المسؤول عن ن الرجل أكنظرة المجتمع ب،التي تواجه اإلناث في هذا النوع من التعلیم والتدریب

ن دور المرأة یرتبط یت سواء كربة منزل أو أم، وذلك ألوأن المرأة یرتبط دورها بالب،كسب الرزق
اإلنتاجي، وهذه الصورة تم تعزیزها سواء من نظرة المجتمع بالدور اإلنجابي فقط ودور الرجل بالدور 

او سوق العمل أو المناهج الفلسطینیة التي تصور المرأة وتعزز دورها التقلیدي كأم.

حیث كانت ،بالمقابل كان هنالك جهل من قبل الطلبة عن مفهوم النوع االجتماعي
ن الذكر دور حول االختالف البیولوجي بیاستجابة الطالب والطالبات كون مفهوم النوع االجتماعي ی

،على الطلبةهذا یدل على أن مفهوم النوع االجتماعي مازال غریباً ،%76واألنثى كبیرة بنسبة 
وأنهم غیر قادرین على معرفة الفرق بین النوع والجنس، وذلك بسبب قلة التوعیة من قبل المعلمین 

هذا المفهوم أو لقلة احتواء المناهج على دروس تعزز وٕادارة المدرسة أو حتى الوزارات ل،والمعلمات
.قضایا النوع االجتماعي

:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى

بین متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي استجابة الطلبة حول 

لمتغیر الجنس.تبعاً في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى) 15(یتضح من خالل الجدول 
واقع التعلیم والتدریب والطالبات حول بةاستجابة الطلبین متوسطات ) α≥0.05(الداللة 

المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني 
توفیر فرص عمل، المناهج والبرامج الدراسیة، (حسب المجاالت في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

تبعاً وعلى الدرجة الكلیة للفقرات ) تیة، النوع االجتماعيالهیئة التدریسیة، األجهزة والبنیة التح
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فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) وجود 15كما یظهر الجدول (لمتغیر الجنس، 
)α≥0.05 ( واقع التعلیم والتدریب المهني بین متوسطات استجابة الطالب والطالبات حول

االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في والتقني في فلسطین من منظور النوع 
تبعاً التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقنيحسب مجال الضفة الغربیة وقطاع غزة

3.45الجنس وذلك لصالح الطالب الذكور حیث بلغ متوسط استجابتهم لهذا المجال لمتغیر 

ال.لهذا المج3.33بینما بلغ متوسط استجابة اإلناث 

تبعاً وتفسر الباحثة وجود فروق في مجال التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني
الجنس وذلك لصالح الطالب الذكور، هو أنه ربما یكون للذكور دافعیة وطموح ورضا أكبر لمتغیر 

األثر نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني، وذلك النسجامه مع میولهم الشخصیة والتي كان لها 
أن نظرة األهل والمجتمع للطلبة الملتحقین بالتعلیم االیجابي الكبیر علیهم، وترى الباحثة أیضاً 

المهني والتقني والتي تعكس صفة االحترام من البیئة المحیطة بالطالب الذكور كانت أعلى من 
التعلیم والتدریب على اإلناث، أي أن  استمرار سیطرة فكرة النظرة الدونیة نحو التوجه لهذا النوع من 

وعدم تشجیعهن من قبل البیئة المحیطة ،نه مرتبط بتدني المستوى األكادیميأتفكیر اإلناث وعلى 
بهن مازالت موجودة، مما قد یدفعهن إلى نبذ فكرة االلتحاق والتوجه نحو التعلیم والتدریب المهني 

اتفقت هذه النتیجة .والبیئة المحیطة بهاتجاه الفرد نحو شئ معین یتأثر بالمجتمع والتقني، فغالباً 
) في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 2005() ودراسة أبو عصبة2008مع دراسة مطر (

تعزى لمتغیر النوع .

:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

بین متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع استجابة الطالب والطالبات حول 

لمتغیر تبعاً االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
المؤسسة المهنیة.



97

عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة) 16(یتبین من الجدول 
)α≥0.05 ( واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في بین متوسطات استجابة الطلبة حول

فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة 
.یر المؤسسة المهنیةلمتغحسب المجاالت الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعاً وقطاع غزة 

إلى عدم وجود فروق حسب المجاالت الستة وعلى الدرجة الكلیة ذلك وتعزو الباحثة 
لمتغیر المؤسسة المهنیة، هو التشابه إلى حد ما في البرامج التعلیمیة والتدریبیة التي تبعاً للفقرات

المؤسسات ینحصر في المدة ن الفارق بین تلك إ تقدمها مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني، و 
مدة التدریب والتعلیم تصل إلى سنتین في المدارس المهنیةالمخصصة للتعلیم والتدریب، فمثالً 

شهرًا 14إلى 5والصناعیة، في حین تتراوح مدة التدریب في المراكز التابعة لوزارة العمل ما بین 
بین سنتین إلى أربع یب في الكلیات التقنیة ماتبعًا لنوع الدورة، بالمقابل تتراوح فترة التعلیم والتدر 

أن تلك المؤسسات تعمل على ربط الطلبة مع سوق العمل، وتطلعهم علىویتضح أیضاً .سنوات
المستجدات المتعلقة بالمهنة، وتوفر لهم إرشاد مهني بدایة كل فصل دراسي أو بدایة الدورة 

تطبق نفس القوانین والتشریعات والسیاسات من ت أن تلك المؤسساالتدریبیة، كما ترى الباحثة أیضاً 
قبل وزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل.

:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة

بین متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع استجابة الطالب والطالبات حول 

لمتغیر تبعاً االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
المحافظة.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 18(یتبین من الجدول 
)α≥0.05 ( واقع التعلیم والتدریب المهني بین متوسطات استجابة الطالب والطالبات حول
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والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني في الضفة 
.لمتغیر المحافظةحسب المجاالت الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات تبعاً الغربیة وقطاع غزة 

تبعاً مجاالتها الستة وعلى الدرجة الكلیة للفقرات حسب عدم وجود الفروق تفسر الباحثة 
لمتغیر المحافظة، یعود إلى أن خلفیة الطالب والطالبات في جمیع محافظات فلسطین نحو التعلیم 
والتدریب المهني والتقني متشابهة كونهم یتلقون نفس التدریبات العملیة في المشاغل والورش 

ودة في تلك المؤسسات، كما أنهم یطبقون نفس المناهج والخطط الدراسیة، وترى والمختبرات الموج
أن جمیع المحافظات تمتعت بنفس االمتیازات والموارد سواء كانت داخلیة أو خارجیة.الباحثة أیضاً 

:: مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلةثانیاً 

:الذكور واإلناثحول أعداد الهیئة التدریسیة من : المحور األول

حسب أعداد الذكور واإلناث من الهیئة التدریسیةكانت إجابات المدراء مختلفة هنا طبعاً 
، أي شكلت اإلناث )180(واإلناث) 415(لدیهم، حیث تراوح عدد الذكور في تلك المؤسسات

%).70(مقابل الذكور %) 30(نسبة

األضعف في أي مؤسسة تعلیمیة مهنیة، هو أن المرأة ما زالت الحلقة : وتفسر الباحثة ذلك
التالي ال یوجد من بوهذا یتوافق مع عزوف اإلناث عن االلتحاق بالتخصصات المهنیة والتقنیة، و 

. یسد الحاجة من الهیئة التدریسیة فیتم توظیف الذكور

:حول التخصصات المطروحة لإلناثالرأي : المحور الثاني

على أن التخصصات المطروحة لإلناث مناسبة ومالئمة ت/أجمع جمیع المدراء
ومازال اإلقبال على تخصصات التجمیل ن،، وأنها ال تشكل أي ضغوط جسدیة علیهنلطبیعته

والخیاطة كبیر في المراكز المهنیة، ومنهم من أشار إلى أن اإلناث أبدعن في تخصص النجارة 
لى أن المشكلة لیست في فتح تخصصات الخشب، لكن في المقابل أشار بعضهم إوالحفر على

بل بدرجة إقبال اإلناث على تلك التخصصات، فیما جاءت بعض اإلجابات عن ،جدیدة لإلناث
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أال وهو تخصص القبالة فهو بنظر ،وجود تخصصات فقط لإلناث ال یسمح للذكور بالتسجیل فیها
.للذكورمقبول اجتماعیاً المجتمع غیر

التخصصات التي یتم طرحها ما زال ینظر إلیها على أنها تناسبإن :تفسر الباحثة ذلك
نه تم فتح تخصصات كالنجارة وقد أبدعن اإلناث فیه أكثر، هذا یدل على أرغم،طبیعة المرأة أم ال

على أعمال الخیاطة ویتركز كثیراً ،أن النظرة اتجاه عمل المرأة ما زال ینحصر في أعمال تقلیدیة
لها دور كبیر وفاعل على اختیار األنثى حثة أن ثقافة المجتمع أیضاً والتجمیل، وترى البا

من دعمها في كافة المجاالت المهنیة وتهیئتها الختیار أي تخصص لتخصصها المهني، فبدالً 
أسهمت هذه الثقافة في ترسیخ العمل اإلنتاجي النمطي للمرأة، حیث ،مهني مهما كانت صعوبته

لمرأة التي تحد من حریتها على االختیار، ونرى هذه الثقافة تختلف رسخت فكرة الصورة النمطیة ل
كبر أكانت درجة إقبال اإلناث على تصلیح األجهزة الكهربائیة والخلویة فمثالً ،من منطقة ألخرى

نه تخصص غیر ین، وبالنسبة لتخصص القبالة على أفي بیت جاال من أي منطقة أخرى في فلسط
نه فقط الصورة النمطیة لهذا التخصص على أوجود :تفسر الباحثة ذلكو للذكور مقبول اجتماعیاً 

بالرغم أنه یسمح ،لإلناث منع التحاق الذكور فیه أو بمعنى آخر لم یتم فتحه للذكور من قبل الوزارة
.لهم بدراسة الطب تخصص أمراض النساء

:يالتعلیم والتدریب المهني والتقنآلیات تشجیع اإلناث على االلتحاق بتخصصات: المحور الثالث

للمدارس إلى أن هنالك حمالت توعیة من خالل زیارة المرشد المهني المقابلین أشار جمیع 
لتوعیة األهل والطلبة ؛التي یتم توزیعها بین فترة وأخرى،ل المنشورات واإلعالنات الورقیةعمأو

لكترونیة التي یتم تداولها على صفحات أو المنشورات اإلبأهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقني
التواصل االجتماعي، حیث أكد أكثر المبحوثین أن لدیهم صفحات خاصة على تلك المواقع یقومون 

وحاجة سوق العمل إلى المهنیین ،توعیة الطلبة بأهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقنيبمن خاللها 
.األكفاء، ومنهم من لدیه سفیرات من طالبات الكلیات یقمن بحمالت توعیة حول التعلیم التقني
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إللقاء؛التدریب المهني والتقنيو التعلیم ومنهم أشار إلى وجود  فعالیات تحفیزیة كأسبوع
ومنهم من أشار إلى وجود یوم مهنيعلى أهمیة التعلیم والتدریب المهني والتقني في غزة، الضوء 

للمهن المتوفرة في سوق ،یهدف إلى توعیة الطلبة وخاصة اإلناثبدایة ونهایة فصل دراسي كل 
.ومتطلبات السوق فیما یخص المسار الوظیفيالعمل 

أن مؤسسات التعلیم والتدریب المهني تحاول قدر اإلمكان استخدام : وتفسر الباحثة ذلك
لتوعیة الطلبة واألهل والمجتمع المحلي بأهمیة التعلیم والتدریب ؛اإلعالمیة والتوعویةشتى األسالیب 

الورشات التي تعقد  بالمدارس والمراكز والكلیات أو حتى من خالل المنشورات و ،هني والتقنيالم
یة لما له من آثار كبیرة على التنمیة االقتصادیة واالجتماع،عن طریق مواقع التواصل االجتماعي

في فلسطین، حیث أكدوا جمیعهم على استعدادهم الكامل للتعاون مع كافة المؤسسات والجامعات 
.المهتمة بهذا النوع من التعلیم والتدریب والعمل على تطویره والنهوض به

حول البرامج والمناهج المطروحة من قبل وزارة التربیة والتعلیم ووزارة العمل الرأي: المحور الرابع
:كرة تعدیل محتواها لتتالءم وقضایا النوع االجتماعيوحول ف

مراكز التدریب المهني بأن المناهج الحالیة مرنة وجیدة، بعد أن ت/جاءت استجابة مدراء
حاجات ومتطلبات ، تناسبوزارة العمل بتطویر مناهج جدیدةالمراكز المهنیة وبالتعاون معقامت

الستبدال المناهج السعودیة السابقة، وبالنسبة لمناهج الكلیات فهي مناهج ؛سوق العمل الفلسطیني
غیر موحدة أي أن المساقات مرتبطة بما یراه المحاضر، وكانت إجابات مدراء المدارس المهنیة 
حول المناهج بأنها بحاجة إلى تطویر وتجدید، لكن من ناحیة مالئمة المناهج لقضایا النوع 

ن أف الوضع حیث أشاروا جمیعا على أنها مالئمة لقضایا النوع االجتماعي، و االجتماعي هنا اختل
لكال النوعین،ةهنالك تخصصات وبرامج ال داعي لدمج تلك القضایا ضمن محتواها فهي مناسب

هنالك برأیهم تخصصات ذكوریة ال یجوز لألنثى االلتحاق بها والعكس صحیح وهذه اإلجابة كانت
. اء ومدیرات مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقنيمتشابهة لمدر تقریباً 
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نه ما زالت أتبین ،من خالل إجابات المدراء والمدیرات عن هذا المحور: تفسر الباحثة ذلك
التوعیة اتجاه قضایا النوع االجتماعي قلیلة للمدراء والمدیرات على حد سواء، حیث أكدوا جمیعهم 

بعد و ،المرأة فیها مناسبة ومالئمة لهاوصورة ،االجتماعيأن التخصصات مناسبة لقضایا النوع
كانت صورة المرأة تنحصر فقط في الخیاطة ) 2010(منتدى شارك شبابي اطالع الباحثة على 

على اإلدارة العامة وتصمیم األزیاء والتجمیل واإلنتاج النباتي والكهرباء، وبعد اطالع الباحثة أیضاً 
ن أن لغة الخطاب محایدة في ثالث تخصصات فقط من التخصصات تبی) 2012(للتدریب المهني

لكمیات، وصیانة األجهزة المطروحة مثل تخصص الخیاطة واألزیاء، الرسم المعماري وحساب ا
في حین تمت مخاطبة اإلناث بشكل مباشر في تخصص السكرتاریة التنفیذیة وتصفیف ، المكتبیة

. تخصص12بشكل مباشر في الشعر والتجمیل، أما الذكور تمت مخاطبتهم

حول طرح مساق جدید بعنوان النوع االجتماعي و اإلمكانیات والتحدیات الرأي: المحور الخامس
:لذلك

جاءت االستجابات عن هذا المحور بأنه ال مانع من طرح فكرة النوع االجتماعي على 
،ولكن لیس كمساق رئیسي، بل أن یكون هنالك درس أو وحدة  في بعض التخصصات،المناهج

ن بنظرهم هنالك تخصصات ال یمكن طرح هذه دث عن مفاهیم النوع االجتماعي، ألتتحمثالً 
لكن بالنسبة للكلیات التقنیة تبین أن فكرة إضافة أو .ألنها بطبیعتها ذكوریة مسلم بهافیها المفاهیم 

مساق جدید بشكل عام یحتاج إلى خطة تطویریة لكل الوزارة، وبالنسبة لعملیة طرح حذف مادة أو
ألنه یحتاج إلى إمكانیات مادیة وكوادر تعلیمیة قد تعجز عنها ؛مساق النوع االجتماعي صعب جداً 

في تغیر الوزیر المسؤول بین فترة وأخرى، لذلك أصبحت فكرة إدخال الوزارة، وتكمن المشكلة أیضاً 
ألنها قد تلغى بتغیر الوزیر المسؤول في ؛لة مجازفةأمساق جدید بغض النظر عن اسمه مسأي

.تلك الفترة

إن فكرة طرح مساق النوع االجتماعي ما زال معقدا وغیر مشجع : تفسر الباحثة ذلك
للمدراء بشكل مباشر سواء من ناحیة مادیة أو اجتماعیة، وتعزو الباحثة هذا األمر إلى قلة وعي 

الذي بدوره یساعد ،بضرورة وأهمیة إدخال هذا النوع من المساقات على المناهج والبرامجت/لمدراءا
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ز الموجود باللغة والمؤثرات البصریة في المناهج التعلیمیة، وبالتالي یعلى إنهاء الفروقات والتمی
هذا بدوره ، ي فقطا التقلیدیة ودورها اإلنجابتجاهل المرأة وأهمیتها في المناهج وٕاظهارها بصورته

وٕاهمالها یعني إهمال نصف ،ن المرأة نصف المجتمعؤدي إلى بقاء المجتمع في مكانه ألی
ألن هذا األمر من ،ح هذا المساقنشاطات التنمیة لتنمیة أي مجتمع، وترى الباحثة هنا ضرورة طر 

وتوعیته بصورة ایجابیة نحو ،نه أن یعود بالفائدة على المجتمع من خالل تعلیم الجیل الجدیدشأ
حد األهمیة الكبرى للكتب المدرسیة والمساقات الجامعیة مرأة اإلنتاجي، حیث ال یخفى على أعمل ال

وكیف تؤثر في صقل تصورات ،وتأثیرها في تكوینه الثقافي،وحتى البرامج التدریبیة على الفرد
یة كشف النصوص التمیزیة في المناهج اإلناث والذكور نحو أدوارهم بالمجتمع، ومن هنا تبرز أهم

من خالل تعدیل المناهج أو طرح مناهج ومساقات ،التي تحط من قدرات المرأة وتغیرها وتطویرها
. جدیدة كمساق النوع االجتماعي

إلدماج اإلناث بالتعلیم حدث الخطط التطویریة التي وضعتها الوزارة حدیثاً أ: حور السادسالم
:كبرأوالتدریب المهني والتقني بشكل 

كانت إجابات مدراء المراكز المهنیة متشابهة من حیث أن الخطط والبرامج انبثقت عن 
والتي ،، لكن أفاد بعض مدراء المدارس المهنیة بوجود الخطة الخمسیة2010إستراتیجیة التعلیم 

وتحسین نوعیة ،ق الجمیع بالتعلیم األكادیمي والمهنيتهدف بشكل عام إلى زیادة فرص التحا
لمتابعة الطلبة الذینGIZتعاونت فیها فلسطین مع منظمة التعلیم والتعلم، وهنالك مشاریع أیضاً 

الخطة لمعرفة سبب التحاقهم ومتابعتهم ومعرفة انجازاتهم، وهنالك أیضاً ؛التحقوا بالتعلیم المهني
زیادة نسبة الملتحقین بالتعلیم برز تحدیاتها أوكان من 2014بدأت عام التي التطویریة للتعلیم 

.المهني من مجموع الطلبة في المرحلة الثانویة مع توسیع مشاركة الفتیات

إن وجود مثل هذه الخطط التطویریة یدل على أن الوزارة تحاول جاهدة : تفسر الباحثة ذلك
یم المهني بشكل خاص، لكن هذا والتعل،یم بشكل عامفي تطویر عملیة التعلفاعالً أن تلعب دوراً 

حیث ما زالت اإلناث تواجه الكثیر من المعیقات نحو توجهها للتعلیم ،ما زال غیر كافيالشيء
منها محدودیة التخصصات والمدارس التي توفرها الوزارة لهن، ومن ،والتدریب المهني والتقني
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كبر أجانب آخر ترى الباحثة أن الوزارة تحاول وضع استراتیجیات جدیدة إلدماج اإلناث بشكل 
.رض الواقعالنجازه على أطویالً ویأخذ وقتاً اً لكن ذلك یبقى ورقی،بالتعلیم المهني

:مدى توظیف التعلیم من خالل التجریب والتطبیق في المؤسسة المهنیة:المحور السابع

أن هنالك تطبیق عملي بجاءت استجابات مدراء المدارس الصناعیة المهنیة بشكل عام 
یوم إجباریة  یجب 30للمواد في مختبرات ومشاغل خاصة داخل المدرسة،  وهنالك خدمة مدتها 

ة  في سوق العمل، وتقوم عادة المدارس المهنیة بإنشاء معارض سنویة في /أن یقوم بها الطالب
ت وللمجتمع المحلي، آیتم فیها عرض إبداعات الطالب لألهالي وألصحاب المنشالیوم المفتوح

ن طلبة مدرسته  یذهبون بین فترة وأخرى إلى أوكانت استجابة مدیر مدرسة طولكرم الصناعیة ب
جل االطالع على التعلیم التقني وتحفیزهم من موقع المدرسة من أجامعة خضوري ألنها قریبة جداً 

، "بعد الثانویة، ولمشاهدة معارض الكلیة التقنیة وورش العمل التي تتم بالكلیةلاللتحاق به ما
أجاب مدرائها أن هنالك تواصل ما بین مؤسساتهم والمؤسسات بالنسبة للمراكز المهنیة أیضاً 

من خالل المعارض التي ،المهنیة والتقنیة األخرى وأنهم یقومون بعرض نماذج الطالب وٕابداعاتهم
في المحافظة نفسها أو بمحافظة أخرى، ، بالنسبة لمركز تدریب مهني خان یونس كان تقام سواء

الوضع مختلف حیث كانت إجابة مدیر المركز بوجود نقص كبیر في الخامات، ففي كل مركز من 
مراكز التدریب المهني في قطاع غزة هناك بقایا للخامات، والتخصصات التي نفذت منها الخامات 

بسبب وقوف سوق العمل في ،الصیانة والتطبیق تتم داخل المركز المهني فقطتم إغالقها، و 
ملیون شیكل لتطویر التدریب المهني في 15عمل مخطط سیكلف وقد حاول المركزالقطاع،

دونما وفكرة المشروع ما زالت قائمة واألرض جاهزة، وسیكون لإلناث حصة 40على مساحة ،غزة
لهن فروع وتخصصات جدیدة، لكن في لحظة ما تم إیقاف المشروع بسبب فتح ی،كبیرة من المشروع

لكن في كلیة ابن سینا للعلوم الصحیة ، ةاألوضاع السیاسیة المزریویتبعه أیضاً ،ضعف التمویل
ن التدریب والتطبیق یبدأ في المختبر ثم المستشفیات والعیادات في أكانت استجابة العمیدة ب

تعاون مع القطاع الخاص وتدریبات عنایة وهناك،ال إلى الجنوبالمؤسسات الصحیة من الشم
". مكثفة في مستشفى المقاصد في القدس
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حد أحیث یعد ،هنالك وعي لدى المدراء بأهمیة التطبیق العملي: تفسر الباحثة ذلك
الطلبة العناصر األساسیة في منظومة التعلیم المدرسي والجامعي، وترى الباحثة هنا أهمیة تطبیق 

ومن ثم اكتسابهم الخبرة العلمیة التي تؤهلهم لتحقیق النجاح ،رض الواقعأعلى لما تعلموه نظریاً 
وتأهیلهم ،وبالتالي تنمیة قدرة الطلبة على التعلم الذاتي واالعتماد على الذات،المهني مستقبالً 

خرین والتحلي لمواجهة سوق العمل ومتطلباته وٕاكسابهم مهارات االتصال والتواصل مع اآل
.بأخالقیات المهنة

:التوصیات

:ن الباحثة توصي بما یليإبناء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، ف

على سن قوانین موحدة للوزارات والجهات المسئولة عن التعلیم والتدریب المهني العمل.1
والتقني وزیادة التنسیق بینها من أجل الخروج من دائرة التشتت التي تحیط بذلك النظام.

تخصیص موازنات مادیة كافیة من الوزارات لمؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني من .2
تحدیثها باستمرار لتناسب احتیاجات سوق العمل.أجل صیانة األجهزة و 

تطویر المناهج والبرامج التدریبیة لتكون حساسة للنوع االجتماعي ولتغیر الصورة النمطیة .3
لعمل المرأة في المجاالت المهنیة.

إضافة تخصصات جدیدة لإلناث في المؤسسات المهنیة وتشجیعها على االنخراط في تلك .4
. رة العمل التقلیدي الذي یحدده لهن المجتمعالبرامج للخروج من دائ

عقد دورات توعویة في النوع االجتماعي لمدیري ومدیرات وعمداء المؤسسات المهنیة .5
.للطالب والطالباتوتشجیعهم على نقل تلك التوعیة أیضاً 

التعلیم والتدریب ضرورة قیام وزارتي التربیة والتعلیم العالي ووزارة العمل بتطویر إستراتیجیة.6
المهني والتقني بطریقة واضحة ومعلنه حول قضایا النوع االجتماعي.
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دعم التعلیم والتدریب -المشروع البلجیكي:)2012اإلدارة العامة للتدریب المهني (- 
g/sites/default/pal.or-www.tvet، رام اهللا، فلسطین.المهني والتقني في فلسطین

files/MOL.pdf 2015/ 7/ 7تاریخ المشاهدة.

دور المنظمات غیر حكومیة العربیة في تنفیذ توصیات :)2000(،األمم المتحدة-
اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي ،المؤتمرات العالمیة وفي المتابعة المتكاملة لها

.آسیا، نیویورك

، إدارة الشؤون االقتصادیة تقریر عن األهداف اإلنمائیة لأللفیة:)2010(،األمم المتحدة-
/pdf/2010Report.pdf/millenniumgoalswww.un.org/ar.واالجتماعیة

.9/7/2015تاریخ المشاهدة 

التعلیم والتدریب المهني والتقني العربیة التحدیات منظومات :)2010(التمیمي، علي- 
.المؤتمر العربي الثاني لتنمیة الموارد البشریة وتعزیز االقتصاد الوطني. والمستقبل

.سلطنة عمان- المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة

ورقة . التعلیم المهني للطالبات تحدیات وطموح:)2009(الجعبري، هیا، عمرو، أسرار- 
كلیة هشام حجاوي ،ل مقدمة إلى المؤتمر الثاني للتعلیم والتدریب المهني والتقنيعم

.التكنولوجیة، نابلس



106

: دور التدریب المهني والتقني في خلق فرص عمل للمتدربین:)2009(الحداد، عال- 
.الجامعة اإلسالمیة، غزة، )رسالة ماجستیر(، االنوروا-حالة دراسیة كلیة مجتمع غزة

اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو التعلیم :)2007الخاروف، أمل، الدهامشة، جمان (- 
مركز ،(بحث غیر منشور)،المهني من منظور النوع االجتماعي في مدینة عمان

، األردن. عمان،دراسات المرأة، الجامعة األردنیة

للنشر والتوزیع، عمان، . دار وائل1ط.أسالیب البحث العلمي:)2012(الخرابشة، عمر- 
.األردن

والتقني لمهنيیم والتدریب التعلافياإلناث :)2005(الرمحي، أحمد، الضعیفي، سلیمان - 
أبحاثمعهد،)دراسة منشورة(،في الضفة الغربیة وقطاع غزة واقع وطموحات وفرص

www.wafainfo.ps/pdf/t18.pdfرام اهللا  . ماس- الفلسطینياالقتصادیةالسیاسات

.15/6/2014تاریخ المشاهدة 

سوقالحتیاجاتالتدریب المهنيمراكزخریجيمواءمةمدى:)2010(الزرو، صالح- 
جامعة النجاح لألبحاثمجلة ،2006-2004الفترة خاللالغربیةالضفةفيالعمل

.الخلیل، فلسطین. جامعة بولتكنك فلسطین2، ع24مج ،)العلوم اإلنسانیة(

،تطویر مناهج التعلیم التقني والتدریب المهني:)2003(الزوبعي، عبید، الجنابین، عماد - 
.دار الكتب الوطنیة، لیبیا،1ط

طلبة الصف العاشر األساسي العوامل المؤثرة على قرارات :)2000(الطراونة، نهى- 
، االلتحاق  بالتعلیم المهني في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریات تربیة محافظة الكرك

.كلیة العلوم التربویة، جامعة مؤتة، األردن) رسالة ماجستیر غیر منشورة(

،دار الشروق للنشر والتوزیع،2ط. أساسیات التربیة المهنیة:)2011(الطویسي، أحمد - 
عمان، األردن.
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الحلول المقترحة لتحسین النظرة المجتمعیة نحو التعلیم :)2013(الطویسي، أحمد- 
، مجلة دراسات،)دراسة غیر منشورة( ، المهني والتقني من وجهة نظر الخبراء في األردن

.  الجامعة األردنیة2ع . 40مج .العلوم التربویة

تحلیل منظومة النوع االجتماعي في محتوى :)2014(العسالي وأیوب، علیاء، عبد الكریم- 
دراسة غیر (، كتب المناهج الفلسطینیة للصفوف من األول وحتى الرابع األساسیة

نحو تطویر المناهج الفلسطینیة من أجل المساواة، اتحاد المؤسسات األهلیة للتنمیة )منشورة
.بالشراكة مع مؤسسة لوكسمبورغ

،دار حمورابي للنشر والتوزیع، 1. طالتعلیم والتدریب المهني:)2009القرعان، أحمد (- 
عمان، األردن. 

،جامعة القدس المفتوحة،2ط،مناهج البحث العلمي:)2015(القواسمة، رشدي وآخرون - 
.األردن،عمان

النوع االجتماعي وأبعاد تمكین المرأة في الوطن :)2010(الكتبي، ابتسام وآخرون - 
.منظمة المرأة العربیة، مصر، القاهرة، 1ط،العربي

البحث العلمي واقتصادیات التعلیم والتدریب :)2008(الكیالني،  أنمار، الدعجة، هشام- 
وقائع المؤتمر الثالث للبحث العلمي في ) دراسة غیر منشورة(،المهني والتقني في االردن

ة األردنیة للبحث العلمي الجمعی،البحث العلمي في التعلیم المهني في األردن: األردن
. والدار األهلیة للنشر والتوزیع

أساسیات اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات القرن الحادي :)2001(المغربي، عبد الحمید- 
مجموعة النیل العربیة، القاهرة.،والعشرون

عمان، ، مجلة وزارة التربیة والتعلیم،)النوع االجتماعي (الجندر:)2006(الهنداوي، رند- 
.4ع، 44مج 
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دار ،1ط،دراسات في التعلیم التقني والمهني في دول الخلیج العربیة:)1985(الیونسكو- 
.بغداد،الحریة للنشر والتوزیع

، التنمیة والنوع االجتماعي،صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة:)2005الیونیفم (- 
.األردن، 5ط

التدریب المهني في العراق الواقع واألفاق دراسة :)2013(أیوب، حارث، عبد، حسن - 
العدد مجلة دراسات موصلیة،)دراسة منشورة(.اجتماعیة میدانیة في مدینة الموصل

.150-123ص). 39(

مجلة كلیة . التربیة ومعاودة إنتاج النوع االجتماعي:)2008(بدوي، عبد الرؤوف- 
.25، ع23السنة . جامعة اإلمارات العربیة المتحدة-التربیة

التمكین السیاسي  للمرأة العربیة بین القرارات والتوجهات الدولیة :)2009(بلول، صابر- 
.685- 645، ص2، ع25، مجمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، والواقع

اإلطار المرجعي لمفاهیم النوع االجتماعي في :)2008(جرادات ودغلس، فواز، عائشة-
.45مج . رسالة المعلم. المناهج والكتب المدرسیة

مجلة العلوم التربویة . التنشئة االجتماعیة والنوع االجتماعي:)2014(حسن، معاذ- 
.104العراق، ع - والنفسیة

واقع التعلیم المهني والتقني ومشكالته في الوطن العربي دراسة :)2012(حلبي، شادي. - 
، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،)السوریةالجمهوریة العربیة (حالة 
).الثامن والعشرون(العدد

سیاسات تطویر قدرة التعلیم والتدریب :)2010(خلیفة، محمد، عبد العزیز، عبد الوهاب- 
معهد ،)دراسة منشورة(،المهني لتلبیة االحتیاجات التدریبیة للمنشات الصغیرة والمتوسطة

.رام اهللا،)ماس(السیاسات االقتصادیة الفلسطینيأبحاث 
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وزارة ،(بحث غیر منشور)،واقع خریجي المدارس الصناعیة:)2012دویكات، عصام (- 
.التربیة والتعلیم العالي، رام اهللا، فلسطین

عمان، . دار الرایة للنشر والتوزیع،1ط،التدریب المهني:)2014(رشدي، عثمان- 
.األردن

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر ،التدریب المهني واقع وطموحات:)2009(سامرسالمة،- 
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جامعة عمان العربیة ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، نحو التعلیم المهني في األردن

. للدراسات العلیا، األردن
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–.المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة )(دراسة منشورة،االجتماعي

تاریخ www.wafainfo.ps/pdf/GRBEducationBook.pdfمفتاح. رام اهللا. 
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األردن، - رسالة المعلم. التعلیم التقني في الوطن العربي:)1987(عبد الوهاب، هاشم - 
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فيوالمهنيالتقنيالتعلیممؤتمر،)بحث منشور(،غزةبمحافظةالثانویةالمرحلةطلبة
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نظرة الطالئع في فلسطین للتعلیم :)2011مؤسسة النیزك للتعلیم المساند واإلبداع العلمي (- 
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أثر التعلیم والتدریب المهني المقدم للفتیات والنساء في فلسطین :)2009رندة (،هالل- 
مقدمة في المؤتمر الثاني للتدریب والتعلیم ورقة عمل ،على التشغیل/ دخولهن سوق العمل

كلیة هشام حجاوي، نابلس.،المهني والتقني
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جامعة النجاح الوطنیةالدكتور سهیل صالحة5

وزارة التربیة والتعلیم العالي/ محلل إحصائيالسید مروان زهد6

وزارة التربیة والتعلیم العالي/ مدیر دائرة تطویر المناهجعصام دویكاتالمهندس7
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االستبانة بصورتها النهائیة) 2(ملحق 

جامعة النجاح الوطنیة
كلیة الدراسات العلیا 

برنامج دراسات المرأة 
بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبانه

تحلیل واقع التعلیم والتدریب المهني والتقني في " تقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة بعنوان
وسوف .وذلك إلعداد أطروحة الماجستیر في دراسات المرأة". فلسطین من منظور النوع االجتماعي

وسوف تعامل بسریة تامة، یرجى التعاون في تعبئة , تستخدم البیانات ألغراض البحث العلمي
.ن/ ن حسن تعاونكم/االستمارة بأقصى درجات المصداقیة شاكرة لكم

هبة طالب جیتاوي: الطالبة

الشخصیةالبیانات: األولالقسم

أنثىذكر:         الجنس- 1

مهنيتدریبمركزتقنیةكلیةمهنیةمدرسةالمهنیةالمؤسسة- 2

طولكرمنابلساهللارامالمحافظة- 3

غزةقطاعالخلیلجنین
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على اإلجابة المناسبة ) x(یرجى وضع إشارة القسم الثاني: 

الفقرةالرقم
ة /موافق
ة/محایدة/موافقبشدة

غیر 
ة/موافق

غیر 
ة /موافقة
بشدة

والتقني التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني : المجال األول
شعر بالرضا الذاتي اللتحاقي بالتعلیم أ.1

والتدریب المهني والتقني ألنه ینسجم مع 
میولي الشخصیة  

یساعدني التعلیم والتدریب المهني والتقني .2
على تطویر شخصیة مستقلة وتفكیر 

واضح 
أرى أن التعلیم والتدریب المهني والتقني .3

مصدر فخر وتقدیر من العائلة واآلخرین 
أرى أن العمل المهني والتقني ینظر إلیه .4

نظرة احترام من قبل المجتمع 
التحقت بالتعلیم المهني لتجنب إكمال .5

دراستي األكادیمیة 
الوضع االقتصادي المتدني جعلني أتجه .6

للتعلیم والتدریب المهني والتقني 
اعتقد أن التعلیم والتدریب المهني والتقني .7

یحتاج إلى قدرات ذهنیة أقل من التعلیم 
األكادیمي 

أعتقد أن التعلیم والتدریب المهني والتقني .8
أقل مستوى عن غیره من الفروع التعلیمیة 

األخرى
تلقیت نصائح من األهل واألصدقاء من .9

أجل االلتحاق بالتعلیم والتدریب المهني 
والتقني

تدني معدلي المدرسي كان السبب في .10
التحاقي بالتعلیم والتدریب المهني والتقني

توفر التخصصات المختلفة ساهم .11
بالتحاقي بالتعلیم المهني 
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ة /موافقالفقرةالرقم
غیر ة/محایدة/موافقبشدة

ة/موافق

غیر 
ة /موافقة
بشدة

توفیر فرص عمل : المجال الثاني
یوفر لي التعلیم والتدریب المهني والتقني .1

فرصا أفضل لدخول سوق العمل 
یتالءم تخصصي المهني والتقني مع .2

الحیاة الیومیة الحدیثة وأوضاع السوق 
واحتیاجاته

یوفر لي التعلیم والتدریب المهني والتقني .3
استقاللیة وحریة بالعمل 

یوفر لي التعلیم والتدریب المهني والتقني .4
أمنًا وسالمة خالل العمل مستقبال 

أرى أن التعلیم والتدریب المهني والتقني .5
یساهم في تحسین الوضع االقتصادي 

للبلد
التحاقي بالفرع المهني یوفر لي عمال .6

مبكرا  
یساعدني التحاقي بالتعلیم المهني والتقني .7

بالحصول على مهنة قریبة من منزلي 
نجاح أصحاب المهن الذین یحیطون بي .8

كان له أثر في توجهي المهني 
أتقبل فرصة العمل ولو بأجر منخفض.9

أتوقع بأنني سأكون قادرا/ ة  على .10
اإللمام  بالمهارات الالزمة  اللتحاقي 

بسوق العمل 
أتوقع أن یحقق لي تخصصي في التعلیم .11

والتدریب المهني والتقني دخال جیدا
أتوقع بأنني سأكون قادرا / ة     على .12

إظهار إبداعي من خالل التعلیم والتدریب 
المهني والتقني 

یساعدني التعلیم والتدریب المهني والتقني .13
على امتالك مشروع خاص بي  
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الفقرةالرقم
موافق

ة /
بشدة

غیر ة/محایدة/موافق
ة/موافق

غیر 
/موافقة
ة بشدة

أتوقع أنني سأكون قادرا / ة   على منافسة .14
أقراني ممن التحقوا بالتعلیم األكادیمي من 

حیث الدراسة والعمل 
المجال الثالث:المناهج والبرامج الدراسیة 

یحتوي منهاج التعلیم والتدریب المهني .1
والتقني على أنشطة وأمثلة تطبیقیة مناسبة  

ینمي منهاج التعلیم والتدریب المهني والتقني .2
المعرفة لدي

یتالءم الوقت المخصص للتطبیق العملي .3
مع ما هو مخصص للطالب

یطغى الوقت المخصص للمادة النظریة .4
على الوقت المخصص للمادة العملیة

یتم عرض المواد بتسلسل من األسهل إلى .5
األصعب 

یمكن الرجوع لمواد مساعدة وٕاضافیة لفهم .6
المنهاج

یفتقر المنهاج إلى الوسائل التعلیمیة .7
المساندة  التي تساعد على فهم المادة

یراعي منهاج التعلیم والتدریب المهني .8
حاجات اإلناث وتوجهاتهن المستقبلیة 

المجال الرابع: الهیئة التدریسیة 
یتقبل المعلم/ة آراءنا واقتراحاتنا بموضوعیة  .1
ینظر إلینا المعلم/ة نظرة احترام ویشجعنا .2

على التعبیر عن أنفسنا 
یشجعنا المعلم/ة على البحث والتطور .3

واإلبداع 
یساعدنا المعلم/ة في حل المشكالت التي .4

تواجهنا أثناء التدریب 
یتم إعطاء المنهاج بمرونة وبأكثر من طریقة .5
یمدحنا المعلم/ة ویثني علینا بشكل رائع في .6

حالة التفوق والتمیز 
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الر
الفقرةقم

موافق
ة /

بشدة
غیر ة/محایدة/موافق

ة/موافق

غیر 
ة /موافقة
بشدة

یوفر لنا المعلم/ة إرشادًأ  مهنیًا كل فصل .7
دراسي

یطلعنا المعلم /ة باستمرار على المستجدات .8
التي تحدث في عالم التعلیم والتدریب المهني 

والتقني  
یستخدم المعلم/ة أسلوب األمر والنهي في .9

الطلبةتعامله مع
یعطي لكل طالب/ة فرصة كافیة ومتساویة .10

عند استخدام أي جهاز
یوضح لنا المعلم/ة المصطلحات الغامضة .11

باستمرار 
یراعي المعلم/ة الفروق الفردیة بین الطلبة .12
یعطي المعلم/ة التعلیمات أثناء  التطبیق .13

العملي بشكل واضح ومفهوم
یوفر لنا المعلم/ة نشاطات وفرص تدریب .14

میدانیة خارج المؤسسة المهنیة 
المجال الخامس: األجهزة والبنیة التحتیة 

یتم تحدیث األجهزة في المؤسسة المهنیة بین .1
فترة وأخرى لتتالءم مع التطور التكنولوجي

األجهزة المصورة في المنهاج متوافرة في .2
لیتم استخدامها عند المؤسسة المهنیة 

التطبیق العملي 
تتوفر جمیع شروط السالمة واألمان عند .3

استخدام أي جهاز 
تتوفر أجهزة كافیة في المؤسسة المهنیة .4

تتالءم مع عدد الطلبة
یتوفر في المؤسسة المهنیة غرف صفیة .5

مخصصة فقط للتطبیق العملي
یكتظ الصف بأعداد الطلبة.6
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ة /موافقالفقرةالرقم
غیر ة/محایدة/موافقبشدة

ة/موافق

غیر 
ة /موافقة
بشدة

لمجال السادس: النوع االجتماعي ا
أرى أن للبنات الحق بالتعلیم في جمیع .1

المراحل بما في ذلك جمیع تخصصات 
وبرامج التعلیم والتدریب المهني والتقني 

أرى أن نظرة المجتمع إلى  التحاق اإلناث .2
بالتعلیم والتدریب المهني والتقني متدنّیة 

أرى أن نظام التعلیم المهني والتدریب المهني .3
والتقني یوفر فرصا ضئیلة لإلناث من حیث 

التخصصات المطروحة 
أرى أن بعد المدارس المهنیة عن مناطق .4

سكن اإلناث من معیقات التحاقهن بالتعلیم 
والتدریب المهني والتقني 

أرى أن المفاهیم االجتماعیة تتدخل في .5
تشغیل الفتیات في سوق العمل 

أرى أن الفكرة  اّلتي  تعتبر الرجل هو .6
المسؤول عن كسب الرزق, وأّن المرأة هي 

هي فكرة  تحد من قبول المرأة - ربة بیت 
في سوق العمل

أرى أن صورة المرأة في المناهج تعزز دورها .7
التقلیدي كأم 

أرى أنه یتم توزیع التخصصات على الذكور .8
واإلناث بما یالءم االختالف الجسمي 

والنفسي لهما 
أرى أنه عند تطویر أي برنامج من برامج .9

التعلیم والتدریب المهني والتقني من األفضل 
أن تشارك المرأة 

أن مفهوم النوع االجتماعي یدور حول عتقدأ.10
االختالف البیولوجي بین الذكر واألنثى 

أرى أن الرجل والمرأة كلیهما  قادران على .11
تنمیة وتطویر المجتمع
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)3(الملحق

واقع التعلیم المتوسطات الحسابیة ودرجة األثر للفقرات والمجاالت الستة والدرجة الكلیة ألثر 
والتدریب المهني والتقني في فلسطین من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعلیم والتدریب 

المهني

رقم 
االنحراف الفقراتالبند

المعیاري
متوسط 
االستجابة

نسبة 
االستجابة

درجة 
األثر

التوجهات نحو التعلیم والتدریب المهني والتقني:المجال األول

1
شعر بالرضا الذاتي اللتحاقي بالتعلیم والتدریب 

المهني والتقني ألنه ینسجم مع میولي الشخصیة  
كبیرة جداً 1.184.0882%

2
یساعدني التعلیم والتدریب المهني والتقني على 

تطویر شخصیة مستقلة وتفكیر واضح 
كبیرة جدا0.814.3487%

أرى أن التعلیم والتدریب المهني والتقني مصدر فخر 3
وتقدیر من العائلة واآلخرین 

كبیرة جدا0.714.1884%

4
أرى أن العمل المهني والتقني ینظر إلیه نظرة احترام 

من قبل المجتمع 
كبیرة جدا0.844.0781%

5
التحقت بالتعلیم المهني لتجنب إكمال دراستي 

األكادیمیة 
قلیلة1.312.8958%

6
الوضع االقتصادي المتدني جعلني اتجه للتعلیم 

والتدریب المهني والتقني 
قلیلة1.252.7154%

7
اعتقد أن التعلیم والتدریب المهني والتقني یحتاج إلى 

قدرات ذهنیة أقل من التعلیم األكادیمي 
قلیلة1.212.6553%

8
التعلیم والتدریب المهني والتقني أقل مستوى أعتقد أن

عن غیره من الفروع التعلیمیة األخرى
قلیلة جدا1.202.4148%

9
تلقیت نصائح من األهل واألصدقاء من اجل 

االلتحاق بالتعلیم والتدریب المهني والتقني
كبیرة 1.293.7375%

10
تدني معدلي المدرسي كان السبب في التحاقي 

بالتعلیم والتدریب المهني والتقني
قلیلة1.542.7755%
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رقم 
االنحراف الفقراتالبند

المعیاري
متوسط 
االستجابة

نسبة 
االستجابة

درجة 
األثر

11
توفر التخصصات المختلفة ساهم بالتحاقي بالتعلیم 

المهني 
كبیرة 1.223.5771%

للمجال األولالدرجة الكلیة 
متوسطة0.553.4068%

توفیر فرص عمل: المجال الثاني

1
یوفر لي التعلیم والتدریب المهني والتقني  فرصا 

أفضل لدخول سوق العمل 
كبیرة جداً 0.904.2785%

2
یتالءم تخصصي المهني والتقني مع الحیاة الیومیة 

الحدیثة وأوضاع السوق واحتیاجاته
كبیرة جداً 0.954.1082%

3
المهني والتقني استقاللیة یوفر لي التعلیم والتدریب

وحریة بالعمل 
كبیرة جداً 0.933.9880%

4
یوفر لي التعلیم والتدریب المهني والتقني أمن 

وسالمة خالل العمل مستقبال 
كبیرة جداً 1.073.9880%

5
أرى أن التعلیم والتدریب المهني والتقني یساهم في 

تحسین الوضع االقتصادي للبلد
كبیرة جداً 0.983.9980%

كبیرة%1.043.9379التحاقي بالفرع المهني یوفر لي عمال مبكرا  6

7
یساعدني التحاقي بالتعلیم المهني والتقني بالحصول 

على مهنة قریبة من منزلي 
كبیرة0.943.5671%

8
نجاح أصحاب المهن الذین یحیطون بي كان له أثر 

في توجهي المهني 
كبیرة1.113.7274%

قلیلة%1.302.8657أتقبل فرصة العمل ولو بأجر منخفض9

10
أتوقع بأنني سأكون قادرا على اإللمام  بالمهارات 

الالزمة  اللتحاقي  بسوق العمل 
كبیرة1.083.9779%

11
أتوقع أن یحقق لي تخصصي في التعلیم والتدریب 

المهني والتقني دخال جیدا
كبیرة جداً 0.924.1282%

12
أتوقع بأنني سأكون قادرا على إظهار إبداعي من 

خالل التعلیم والتدریب المهني والتقني 
كبیرة جداً 0.814.3186%

13
یساعدني التعلیم والتدریب المهني والتقني على 

امتالك مشروع خاص بي  
كبیرة جداً 0.924.0681%

14
أنني سأكون قادرا على منافسة أقراني ممن أتوقع

التحقوا بالتعلیم األكادیمي من حیث الدراسة والعمل 
كبیرة1.133.8878%

كبیرة%0.523.9178الدرجة الكلیة للمجال الثاني
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رقم 
االنحراف الفقراتالبند

المعیاري
متوسط 
االستجابة

نسبة 
االستجابة

درجة 
األثر

المناهج والبرامج الدراسیة: المجال الثالث

1
یحتوي منهاج التعلیم والتدریب المهني والتقني على 

أنشطة وأمثلة تطبیقیة مناسبة  
كبیرة جداً 1.024.0381%

2
ینمي منهاج التعلیم والتدریب المهني والتقني المعرفة 

لدي
كبیرة جداً 0.844.2385%

یتالءم الوقت المخصص للتطبیق العملي مع ما هو 3
مخصص للطالب

كبیرة1.023.8677%

4
یطغى الوقت المخصص للمادة النظریة على الوقت 

المخصص للمادة العملیة
متوسطة1.163.4469%

كبیرة%1.183.8377یتم عرض المواد بتسلسل من األسهل إلى األصعب 5
كبیرة%1.213.6072یمكن الرجوع لمواد مساعدة وٕاضافیة لفهم المنهاج6

7
یفتقر المنهاج إلى الوسائل التعلیمیة المساندة  التي 

تساعد على فهم المادة
كبیرة1.183.5371%

یراعي منهاج التعلیم والتدریب المهني حاجات اإلناث 8
وتوجهاتهن المستقبلیة 

كبیرة1.133.8176%

كبیرة%0.533.7976الدرجة الكلیة للمجال الثالث
الهیئة التدریسیة: المجال الرابع

كبیرة جداً %1.044.0481یتقبل المعلم/ة آراءنا واقتراحاتنا بموضوعیة  1

ینظر إلینا المعلم/ة نظرة احترام ویشجعنا على 2
التعبیر عن أنفسنا 

كبیرة جداً 1.104.0080%

كبیرة جداً %1.024.1984یشجعنا المعلم/ة على البحث والتطور واإلبداع 3

4
یساعدنا المعلم/ة في حل المشكالت التي تواجهنا 

أثناء التدریب 
كبیرة جداً 1.034.1383%

كبیرة جداً %1.084.1182یتم إعطاء المنهاج بمرونة وبأكثر من طریقة 5

6
یمدحنا المعلم/ة ویثني علینا بشكل رائع في حالة 

التفوق والتمیز 
كبیرة جداً 1.034.1082%

كبیرة%1.193.7375یوفر لنا المعلم/ة إرشاد مهني كل فصل دراسي7

8
یطلعنا المعلم /ة باستمرار على المستجدات التي 

تحدث في عالم التعلیم والتدریب المهني والتقني  
كبیرة1.113.9479%

9
یستخدم المعلم/ة أسلوب األمر والنهي في تعامله مع 

الطلبة
متوسطة1.263.2866%

كبیرة%1.183.7475یعطي لكل طالب/ة فرصة كافیة ومتساویة عند 10
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رقم 
االنحراف الفقراتالبند

المعیاري
متوسط 
االستجابة

نسبة 
االستجابة

درجة 
األثر

استخدام أي جهاز
كبیرة%1.193.8276یوضح لنا المعلم/ة المصطلحات الغامضة باستمرار 11
متوسطة%1.223.4369یراعي المعلم/ة الفروق الفردیة بین الطلبة 12

13
التطبیق العملي یعطي المعلم/ة التعلیمات أثناء  

بشكل واضح ومفهوم
كبیرة1.243.7575%

14
یوفر لنا المعلم/ة نشاطات وفرص تدریب میدانیة 

خارج المؤسسة المهنیة 
متوسطة1.333.1663%

كبیرة%0.683.8276الدرجة الكلیة للمجال الرابع
األجهزة والبنیة التحتیة: المجال الخامس

1
المؤسسة المهنیة بین فترة یتم تحدیث األجهزة في 

وأخرى لتتالءم مع التطور التكنولوجي
متوسطة1.333.1262%

2
األجهزة المصورة في المنهاج متوافرة في المؤسسة 

المهنیة  لیتم استخدامها عند التطبیق العملي 
متوسطة1.153.4268%

3
تتوفر جمیع شروط السالمة واألمان عند استخدام أي 

جهاز 
كبیرة1.073.5371%

4
تتوفر أجهزة كافیة في المؤسسة المهنیة تتالءم مع 

عدد الطلبة
متوسطة1.212.9860%

یتوفر في المؤسسة المهنیة غرف صفیة مخصصة 5
فقط للتطبیق العملي

متوسطة1.263.2264%

متوسطة%1.373.4669یكتظ الصف بأعداد الطلبة6
متوسطة%0.743.2966الخامسالدرجة الكلیة للمجال 

النوع االجتماعي: المجال السادس

1
أرى أن للبنات الحق بالتعلیم في جمیع المراحل بما 
في ذلك جمیع تخصصات وبرامج التعلیم والتدریب 

المهني والتقني 
كبیرة1.213.9278%

2
نظرة المجتمع نحو التعلیم المهني والتقني أرى أن

متدینة خاصة لإلناث 
كبیرة1.213.4970%

3
أرى أن نظام التعلیم المهني والتدریب المهني والتقني 
یوفر فرصا ضئیلة لإلناث من حیث التخصصات 

المطروحة 
متوسطة1.223.4469%

4
أرى أن بعد المدارس المهنیة عن مناطق سكن 
اإلناث من معیقات التحاقهن بالتعلیم والتدریب 

كبیرة1.233.6773%
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درجة 
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المهني والتقني 

5
أرى أن المفاهیم االجتماعیة تتدخل في تشغیل 

الفتیات في سوق العمل 
كبیرة1.263.6573%

6
أرى أن فكرة الرجل هو المسؤول عن كسب الرزق 

والمرأة ربة بیت تحد من قبول المرأة في سوق العمل
كبیرة1.293.6773%

7
أرى أن صورة المرأة في المناهج تعزز دورها التقلیدي 

كأم
كبیرة1.063.7274%

8
أرى أنه یتم توزیع التخصصات على الذكور واإلناث 

بما یالءم االختالف الجسمي والنفسي لهما 
كبیرة1.063.7675%

9
أرى أنه عند تطویر أي برنامج من برامج التعلیم 
والتدریب المهني والتقني من األفضل أن تشارك 

المرأة فیه 
كبیرة0.873.9679%

10
أعتقد أن مفهوم النوع االجتماعي یدور حول 

االختالف البیولوجي بین الذكر واألنثى 
كبیرة0.973.8176%

11
أرى أن الرجل والمرأة كالهما قادران على تنمیة 

وتطویر المجتمع 
كبیرة جدا1.074.3186%

كبیرة%0.633.7675الدرجة الكلیة للمجال السادس
كبیرة%0.423.7074للفقرات الكلیةالدرجة الكلیة 

 5(أقصى درجة لالستجابة.(
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Abstract

This study aimed to recognize the gendered analysis of technical and

vocational training and education in West Bank and Gaza Strip.

The study followed the descriptive analytical method, because it is

appropriate to the nature of this study, by qualitive and quantitive tools,

such as the interview and the questionnaire. The study population consisted

of  all students of government vocational schools, vocational training

centers and technical government colleges in the West Bank and Gaza

Strip, they reached to (8206) for the year (2015), the students were

distributed to (14) government vocational schools, (8) technical

government colleges and (12) vocational training centers in the West Bank

and Gaza Strip.  The study sample was (433) students, were selected by a

stratified random manner to vocational training institutions in the West

Bank and Gaza Strip, and to the interview tool a sample of (15) the was

selected sample of fifteen of vocational institutions principals' and deans,

distributed between the West Bank and Gaza Strip.

The interview results showed that, the institutions principals' and

deans believe that the specializations and programs offered for females are

appropriate, and the demand for Beautation and sewing specializations are
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still great, this demand linked with the culture of the society, which hinders

females to be upon new aspects.

The principal's of the professional institutions have no objection in teaching

and training without being as a main course, but as a form of one lesson or

a unit.

The questionnaire results showed that the gendered analysis of

technical and vocational training and education from students point of

view, for the study domains, was among medium and large, the percentages

for response were (65.7%) between domains, machines infrastructure,

(78.22%) for the second sector, creating job opportunities, so it was big in

comparison with the common rate of the whole sections.

The results showed that there are no statistically significant

differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the students

responses about a gendered analysis of technical and vocational training

and education in West Bank and Gaza Strip, according to the six sectors, on

the total score of the questionnaire paragraphs depending on (Vocational

Institution Type, and the governorate) variables, and there are statistically

significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the

students responses about a gendered analysis of technical and vocational

training and education in West Bank and Gaza Strip, according to the

responses of females and males students about the situation of technical

and vocational education and training according to (Gender) variable, for

the benefit of  male students.
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According to the study findings, the researcher recommended, the

necessity of curriculum and training programs developing to be suitable for

gender, to change the stereotype of women's work in the vocational fields,

in addition to holding awareness courses in gender for principals and deans

of the vocational institutions and encourage them to transfer this awareness

to the students.
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