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 ملخص تنفيذي
 
 

 ،٢٠٠٠العام  قبل  ضعيفا   الضفة الغربية وقطاع غزة    إقبال الطلبة على التعليم والتدريب المهني والتقني في          كان
 كان االقبـال  هادات الجامعية، إذ    أكثر من حملة الش   الى خريجي هذا القطاع      سوق العمل    حاجةمن  وذلك بالرغم   

، فإن  للعديد من اإلحصائيات  وفقاً  و.  هامشيا الضفة الغربية وقطاع غزة    التعليم والتدريب المهني والتقني في       على
  بالمقارنـة   يعتبر متدنيا جدا   الضفة الغربية وقطاع غزة   إقبال الشابات على التعليم والتدريب المهني والتقني في         

 .وع من التاهيلنلى هذا المع إقبال الذكور ع
 
 يمكـن القـول ان       من دولة الى اخـرى،     مع نسبة كبيرة من االستثناء،    هيل، و أكسمة عالمية لهذا النوع من الت     و

 .قل من قبل الطلبة ذوي التحصيل العلمي اال يزدادالتعليم والتدريب المهني والتقني اإلقبال على 
 

عـالم  لتسـارع الكبيـر فـي       اوتحديثها لمواكبة   المهني والتقني   التعليم والتدريب   يعتبر موضوع تجديد مناهج     
الضفة الغربية  احد اكبر تحديات التعليم والتدريب المهني والتقني، ليس في          التكنولوجيا وتطبيقات العلم المختلفة     

  أن فيمكن القول، والحالـة هـذه،     ،  الضفة الغربية وقطاع غزة   اما في    .، بل في العالم ككل     فحسب وقطاع غزة 
 ال يتجاوب مع أولويات وحاجات سوق العمل المحلي في الكثير            والتدريب المهني والتقني   مناهج التعليم محتوى  

 منـاهج  إعـداد ت منذ عدة سـنوات فـي   أ بدوزارة التربية والتعليم العاليهذا على الرغم من ان . من األحيان 
 الصـف الحـادي     الىتطبيقها  ووصل  ،  قائمة وذلك بدل المناهج ال    ككلفي نظام التعليم الوطني     فلسطينية جديدة   

ول مرة مع بدايـة ذلـك العـام         اي وصلت الى الفرع المهني أل      .٢٠٠٥/٢٠٠٦عشر مع بداية العام الدراسي      
 مـن متابعـة تطـورات       الجهات المسـؤولة   نظام مناهج يمكن     هذا التحدي يتوجب انشاء    ولمواجهة. الدراسي

تي ذكر نظام الوحدات    أوهنا، ي . سلسةاللية  ذات اآل  ما يجب حذفه ب    لية سلسة وحذف  وفق آ دراجها  وإالتكنولوجيا  
 ). Modularized Curricula(المنهجية المتكاملة في المناهج 

 تلـك إال أن   ،  التعليم والتدريب المهني والتقني من اوجه مختلفة      قد استهدفت    العديد من الدراسات     من ان بالرغم  
ما زالت بحاجة إلى دراسات تكميلية تركز على اإلنـاث          (من ناحية    هذا بالقدر الكافي،     عميقة لم تكن  الدراسات

ـ ت ومن ناحية اخرى، فهي كانت    ،  )وتبحث في توجههن نحو التعليم والتدريب المهني والتقني        ـ  يغط  دون  اً جانب
 . ، أي أنها غير شاملة لكل جوانب وأبعاد الموضوع محل البحثخراآل
 

، الضفة الغربية وقطاع غـزة (فلسطين تغطي كافة المناطق الجغرافية في    أنها   :عن غيرها الدراسة  ما يميز هذه    
، التعلـيم والتـدريب المهنـي والتقنـي       تخصصات  كافة   تغطيانها    كما .)شماال ووسطا وجنوبا في كل منهما     

 والتقنيـة،   كافة التخصصات المهنيـة    (الضفة الغربية وقطاع غزة   المتاحة لإلناث في     كاديميةوالتخصصات األ 
الضـفة الغربيـة    مستويات العمل المهني فـي      تغطيتها لجميع   في   .)كاديمية للمقارنة ة من التخصصات األ   وعين

 المؤسسـات أنواع    جميع وتغطي الدراسة أيضاً  ). المستوى االول، الثاني، الثاث، الرابع والخامس      (وقطاع غزة 
رسـمية،  حكومية، غير حكومية،    . اتمؤسس،  مدارسكليات،   (التعليم والتدريب المهني والتقني   التي تقدم برامج    



 vi

قابلـة  بحيث تكون هذه التوصـيات      دون عموميات و  تقدم توصيات محددة     و .)...،  غير رسمية، محلية، دولية   
 .منطقة احياناأومحافظة واالحتياجات المتعلقة بكل  التفاصيل ، كما تضمنت التوصياتللتطبيق

 
الضـفة  التعليم والتدريب المهني والتقنـي فـي        بات في   الشا إلى التعرف على واقع      تهدف الدراسة بشكل رئيس   

التركيز على كل من العرض والطلب من السـوق علـى التخصصـات              من خالل     وذلك ،الغربية وقطاع غزة  
شابات فـي   الوفرص  المختلفة، باإلضافة إلى سبل تفعيل دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تعزيز موقع              

 .في القوة العاملةو مهني والتقنينظام التعليم والتدريب ال
 

فيما يلي أهم الجوانب التي تناولتها الدراسة والتوصيات المقترحة واالجراءات الواجب اتباعها لتنفيـذ وتجسـيد                
 : على ارض الواقعهذه التوصيات

 
 

 )توى، الجودة، العدد، المسالتوزيع الجغرافي( لإلناث المتاحةبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني  :أوالً
 

 نظـراً الى برامجهـا الحاليـة     برامج جديدة   اضافة   التعليم والتدريب المهني والتقني      مؤسساتال تستطيع معظم    
د نقص واضح في عـدد      ووجل أو ،البرامج تلك   فتتاح الالزمة إل  الموازنات واللمساحات المطلوبة   ما  إالفتقارها  

والتـدريب المهنـي    لتعلـيم   ا فياإلناث  التحاق   لمحددات من وتقلل هذه ا  التخصصات والبرامج المتاحة لإلناث،     
 ويالحظ أيضاً أن خريجات التعليم والتدريب المهني والتقني لديهن ضعف عام في الجانـب               .والتقني بشكل عام  
 .  سلوكيات المهنة وجانبالعملي التطبيقي 

 
 الفلسطينية أعلى من الفرص المتاحـة       بكليات المجتمع والكليات التقنية في األراضي     اإلناث  التحاق  تعتبر فرص   

، وذلك بسبب تعدد وتنوع البرامج بدرجة أكبر في          التدريب المهني  مؤسساتالمهني و التعليم  أمامهن في مدارس    
 التدريب المهنـي التابعـة      مؤسساتفرص اإلناث قليلة لالستفادة من خدمات       مع التركيز على ان      .تلك الكليات 

 . كل من الضفة الغربية وقطاع غزةلوزارة الشؤون االجتماعية في

 
 وقد لوحظ انخفاض إمكانية استفادة اإلناث من البرامج المتوفرة في المدارس المهنيـة فـي الضـفة الغربيـة                  

 البرامج المطروحة لهن، إال أن إقبال اإلناث على التعليم المهني            وتنوع وارتفاعها في قطاع غزة بسبب اختالف     
من ناحية  . غزة قليل جدا إذا ما قورن بإقبال اإلناث على التخصصات األكاديمية           في قطاع    ١في المستوى الثالث  

 المتاحـة لإلنـاث فـي       مؤسسـات  المتاحة للذكور هي تقريبا ضعف عدد ال        التدريب مؤسساتأخرى فان عدد    
ـ             فضالاألراضي الفلسطينية، هذا      ة عن أن عدد البرامج والتخصصات المتاحة للذكور تفوق بكثير تلـك المتاح

 . لإلناث
 

                                                 
خريجو مراكز التدريب المهني : مثال(، )Skilled Worker(العامل الماهر : المستوى الثاني). Semi-skilled Worker(شبه الماهر العامل : المستوى األول  1

 ،)Craftsman(العامل المهني : المستوى الثالث). التابعة لوزارة العمل ووزارة الشؤون اإلجتماعية ومراكز التدريب الخاصة مراكز المنظمات غير الحكومية
التقني : المستوى الرابع). خريجو المدارس المهنية المهنية الحكومية التابعة لوزراة التربية والتعليم العالي والمدارس المهنية الخاصة أيضا: مثال(
)Technician( ،)(االختصاصي : المستوى الخامس). خريجو كليات المجتمع والكليات التقنية: مثالSpecialist .( ٨أنظر جدول.  
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المتاحة لإلناث في الضفة الغربية بشكل يفوق مثيالتهـا فـي           والتقني   التعليم والتدريب المهني     مؤسساتتتركز  
 المتاحة لإلناث في عدد مـن المحافظـات فـي           التي تحتوي على البرامج   كليات  الوقد لوحظ تركز    . قطاع غزة 

 في حين أنها تنتشر في كافة محافظات         طولكرم، لحم،الضفة الغربية وهي رام اهللا، القدس، الخليل، نابلس، بيت          
وجود مـدارس تعلـيم     ل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة        معظم تفتقرو. قطاع غزة باستثناء محافظة رفح    

 في محافظـة الخليـل      ثالث . مدارس صناعية وزراعية   )٥( حيث يبلغ عدد هذه المدارس       ، لإلناث  متاحة مهني
 شـابات واحـدة خاصـة لل     (وغزةغزة  شمال   تي محافظ واثنتان في ) ان مختلطتان  واثنت واحدة خاصة للشابات  (
لتدريب المهني تنتشر في جميـع المحافظـات        ل وزارة العمل    مؤسساتن  إ ف ،من ناحية أخرى  . ) مختلطة واحدةو

 التـدريب المهنـي     مؤسساتوقد لوحظ أيضا أن     . الفلسطينية باستثناء محافظات القدس، أريحا، سلفيت، ورفح      
في محافظات   واحداإالّ  منها  توفر  عة لوزارة الشؤون االجتماعية ال ي     التاب )كمركز خاص لالناث   (تاحة لإلناث الم

  . التي يقدمها هذا المركزبرامجالمع محدودية  في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، وتحديداً
 

  تتطلب سياساتتوصيات
 

 .حاليا  لإلناثوالمتاحة   المهنية المخصصةمج والبراؤسساتزيادة اهتمام الجهات المختصة بالم 

استناداً والتقني   التعليم والتدريب المهني     ؤسساتمتها المتعلقة بترخيص    ا سياس المسؤولة الوزارات   يأن تبن  
 .للتخصصاتوالمتغيرة إلى حاجة السوق المتجددة 

على الجوانب العملية التطبيقية    ز  ، والتركي  والتقني تعزيز القدرات الذاتية لخريجات التعليم والتدريب المهني       
 .لخريجاتل ات المهنةلسلوكي

من خالل التوسع فـي التعلـيم والتـدريب    مؤسسات والبرامج   الفي توزيع   الوصول إلى التوازن الجغرافي      
 .مناطق ذات أولويةمحافظات، تجمعات سكانية والمهني والتقني ببرامج ذات اولوية في 

 
 اعها الواجب اتب العالجيةاالجراءات

 

 :على المدى القريب

التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية الفتتاح برامج تعليم وتدريب         ؤسسات  م الالزمة ل  الموازناتتوفير   
 .جديدة موجهة خصيصا لإلناث

 
 :على المدى البعيد

ذلك بناء   التعليم والتدريب المهني والتقني، و     ؤسساتم أخرى في    تجميدوذات اولوية    برامج جديدة    استحداث 
 .المتجددة من الخريجاتالمتغيرة وعلى حاجة السوق 

بل الجهـات المعنيـة بشـكل منـتظم        لمراقبة ومتابعة جودة هذه البرامج من ق        محددة معاييرخطة و وضع   
 .ومستمر

سياسة التوسع في تنفيـذ بـرامج التلمـذة         في هذا القطاع      والشركاء أن تتبنى وزارة التربية والتعليم العالي      
 .)ممكن على المدى المتوسط (لتشمل التخصصات الموجهة لإلناث المهنية ةالمهني
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 في تصميم المناهج لتعزيز الجوانب العملية والسـلوكية فيهـا بمـا     الفنيين المؤهلين العملصحابإشراك أ  
 .ألساسيات سلوكيات المهنمما يسهم في اكساب الخريجات لسوق المحلي، والدقيقة حتياجات اليتالءم وا

ات  تقنية في المحافظات التي تعاني نقصاً في وجود هذه الكليات وتحديداً محافظ             وكليات ء كليات مجتمع  إنشا 
 . علما ان كثافتها السكانية عاليةشمال الضفة الغربية وجنوب قطاع غزة

 تدريب مهني في كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لتشـمل            مؤسساتأن تقوم وزارة العمل بافتتاح       
 .التركيز على البرامج الممكنة للشابات، مع حافظات القدس وأريحا وسلفيت ورفحأيضا م

 في كافة المحافظات لتشمل محافظات الخليل وبيت لحـم          مؤسساتأن تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بفتح        
 .، مع التركيز على البرامج الممكنة للشاباتس وأريحا ورام اهللا وجنين وسلفيت وغزةوالقد

والمـدارس المهنيـة   )  المناسبةوفروع التعليم المهني  التعليم االكاديمي  وعتضم فر (مدارس الشاملة   إنشاء ال  
)  الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي واالقتصاد المنزلـي       تضم فروع التعليم المهني المختلفة    (الشاملة  

 .القائمة في مختلف المحافظاتاالكاديمية واستغالل مباني المدارس الثانوية 
 
 

 التعليم والتدريب المهني والتقنيالمشاكل الرئيسية التي تعيق توجه اإلناث نحو : ثانياً
 

 نحـو التعلـيم     ناستعراض المعيقات التي تواجه اإلناث وتعيـق تـوجهه        تحليل اراء عينة الدراسة و    من خالل   
 : تتركز بالنقاط التاليةتبين انها،  والتقنيوالتدريب المهني

 

انحسار  مما يؤدي الى     .تعليم والتدريب المهني والتقني التي تطرح برامج تناسب اإلناث         ال ؤسساتم عدد   قلة 
 التي  ؤسساتالوصول إلى الم  على  قدرتهن  في  يؤثر   بالتاليو،  ؤسساتمالخيارات المتاحة للتوجه إلى تلك ال     

لسفر والسكن في   نتقل ل  الطالبة، وحتى الطالب، يمكن ان ت      انعلى   مع التاكيد    .ن له ةتطرح البرامج الموجه  
اال انها ال تنتقل الى مدينة اخرى، ولو بشكل يومي دون           .  لاللتحاق بكلية او جامعة    امكان غير مكان سكنه   

 .ةمبيت، لاللتحاق بدورة تدريبية او مدرسة مهني
 .المجتمع، ونظرته لعمل المرأة بشكل عامالمخزون الثقافي واالجتماعي لدى  

علما  .لتعليم والتدريب المهني والتقني والتي يمكن وصفها بالنظرة الدونية        لوالسطحية  العامة  نظرة المجتمع    
 .لهذا النوع من التاهيلايضا  احدى السمات االقليمية والعالمية ان هذه النظرة هي

 .إلناثل مناسبةمحدودية التخصصات ال 
تعلـيم والتـدريب    مديرات ومعلمات وطالبات المدارس الثانوية حول أهميـة ال        من  بعض  القلة الوعي لدى     

 .التاهيل التعرف والتعريف بمزايا هذا النوع من علىما ينعكس على انخفاض قدرتهن مالمهني والتقني، 
 حول أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني، مما ينعكس على انخفاض            االناث قلة الوعي لدى بعض اهالي     

 .ل وتوجيه بناتهم نحوههيأبمزايا هذا النوع من التعلى التعرف والتعريف قدرتهم 
 جامعة القدس المفتوحـة     فينحو التعليم المفتوح     الضفة الغربية وقطاع غزة   في  توجه عدد كبير من اإلناث       

التعليم والتـدريب    ؤسساتمبلهن، حيث ساهم ذلك في إحجام اإلناث عن االلتحاق          ) مقبوالً(باعتباره بديالً   
 . المهني والتقني
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 توصيات تتطلب سياسات
 

 ، وزارة وزارة التربية والتعليم العـالي    (الجهات المختلفة المزودة للتعليم والتدريب المهني والتقني         تتبنى   أن 
 )الـخ ...  وتشـغيل الالجئـين،      غوثوكالة  ، المنظمات غير الحكومية،     العمل، وزارة الشؤون االجتماعية   

 االلتحاق  من اإلناث   تمكنمن  بما يض وتوزيعها   المؤسساتلتغطية النقص في عدد     مدروسة   محددة   اتسياس
 .بالتخصصات المطلوبة

أهمية التعليم والتـدريب    ككل ومؤسساته والمجتمع التعليمي و مؤسساته ب      المجتمع  فئات  رفع مستوى وعي     
 .هيل ومكافحة الفقر والتأدوات التنميةأداة من أ ك،الموجه لإلناث خصوصا و، عموماالمهني والتقني

 وفـق مؤشـرات     م العالي لسياسة واضحة للحد من التوجه نحو التعليم المفتوح          وزارة التربية والتعلي   يتبن 
 . صفوف البطالةالدخول والخروج من هذا التعليم ووفق مؤشرات التحاقهم بسوق العمل اوالتحاقهم ب

آلنيـة لطالبـات    مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتالءم ويلبـي االحتياجـات ا           وتطوير  تعديل   
 . للمهارات المختلفة والتي تعكس حاجة سوق العمل الحقيقية المهنية والتقنيةؤسساتمات الوخريج

، وزارة العمل، وزارة الشؤون االجتماعية، بالتعاون مع الجهات االخرى          قيام وزارة التربية والتعليم العالي     
ى التوجه نحـو التعلـيم      إجراءات مناسبة لتحفيز وتشجيع الطالبات عل     ومنتظمة   ليةآبوضع سياسة و   المعنية

 .والتدريب المهني والتقني
 

 االجراءات الواجب اتباعها
 

 لإلناث، وذلك من خالل إضافة وحـدات        ةتاحالموالتقني  المهني  والتدريب  التوسع األفقي في برامج التعليم       
 تضـم   الشـاملة التـي   الثانويـة   ، وكذلك من خالل إنشاء المدارس        االكاديمية مهنية في المدارس الثانوية   

 وفـق تخصصـات     التخصصات المهنية باإلضافة إلى التخصصات العلمية واألدبية في كافة المحافظـات          
 تحظى بإقبال كبير من جانب اإلنـاث التي تخصصات ال مع التركيز على .وتجمعات ذات اولويات مدروسة  

 .وال تحتاج إلى استثمارات مكلفة في البنى التحتيةوطلب من سوق العمل 
تحت إشراف  ...) متضمنة المهرجانات والمعارض والمسابقات     (ومستمرة  ية طويلة األمد    ع تو تنفيذ برامج  

لتكون موجهـة   وبمشاركة الجمعيات واالتحادات النسوية،      ،الجهات المختصة وتحديداً وزارة شؤون المرأة     
 .لألمهات والمديرات والمعلمات والطالبات في كافة المراحل الدراسية

مرأة بالتنسيق مع الجهات المختلفة وذات العالقة بمجال التعلـيم والتـدريب المهنـي              قيام وزارة شؤون ال    
 .لضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية للملتحقات والخريجات في القطاع

 التي تعمـل    الصادرة من المؤسسات  الخريجين   مؤهالتبعتراف  الواقبول  لوُمحددة،   ،وضع معايير جديدة   
 .وفق نظام التعليم عن بعد

 مشاريعالكيفية بدء   وقواعد وآليات إيجاد فرص العمل،      تضمين المناهج مواضيع حياتية وتكميلية ومهارية ك       
 . للطالباتالخاصة

مـن خـالل    التعليم والتدريب المهني والتقني     التنسيق مع النقابات المهنية إلعطاء عناية إضافية لخريجات          
سيق مع الجهات التشريعية لسـن قـوانين وأنظمـة تحمـي            التنوتنظيم القضايا والشؤون المتعلقة بالمهنة،      

  .خريجات وتضمن لهن حداً أدنى من الظروف االقتصادية واالجتماعية في هذه المهنال



 x

توفير حوافز تشجع الطلبـة علـى     لوالقطاع الخاص   ؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني      مالتنسيق مع    
 .٢رالتجسيومساقات الدراسية وفرص العمل وبرامج  مثل توفير المنح ،هذا القطاعالتوجه نحو 

 
 

 ني والتقني التابعة للقطاع العامالتعليم والتدريب المهؤسسات مالتخصصات المتاحة لإلناث في  :ثالثاً
 

في المستوى المهنـي الثالـث، المـدارس        التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي        تعتبر برامج التعليم المهني   
عشرة برامج تدريبية مختلفة    في مدارسها المهنية     حيث تطرح الوزارة     . لإلناث محدودة نسبيا   ةوجهالمو،  يةالمهن

  .فقط من هذا المستوى لإلناث
 

التابعة لوزارتي العمل والشـؤون      التدريب المهني    مؤسساتفي   لإلناث   ةالتدريب المهني الموجه   كما أن برامج  
 . محددةاالجتماعية تنحصر بشكل أساسي في تخصصات 

تعليم وتدريب اإلناث في عدد محدود من التخصصات المهنية،         فتقتصر على    التدريب طويلة األمد     مؤسساتاما  
 . وهي غير مفعلة حاليا

 

وعلى عكس ذلك فقد تنوعت برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المتاحة لإلناث في كليات المجتمع والكليات                
 . في مختلف المجاالتاً تخصص٤٠صات التي تطرحها هذه الكليات عن  حيث يزيد عدد التخص،التقنية

 
 توصيات تتطلب سياسات

 

هيـل االسـرى،    أمثل نادي االسير، برنـامج ت     (ؤسسات الحكومية االخرى    مالعمل على دعم الوزارات وال     
بهـدف تغطيـة    ي  والتقنالتعليم والتدريب المهني    برامج   التي تقدم  )الخ... ،  بكدار/ المعهد الوطني لالدراة    

 . هامؤسساتغير المتوفرة في التخصصات 

 
 االجراءات الواجب اتباعها

 

ع برامج التعليم والتدريب    يتنووزيادة  بالعمل والشؤون االجتماعية    التربية والتعليم العالي و   ت  ا وزار ان تقوم  
 . التي تلبي حاجة السوق المحليبرامجالالمهني والتقني الموجهة لإلناث، وتحديداً 

 المسؤولة عن برامج التعليم والتدريب طويل األمد لتفعيل دورهـا مـن حيـث               مؤسساتوصى بتحفيز ال  ي 
 .االنتشار وتنوع البرامج الموجهة لإلناث على وجه الخصوص

بتجميـد او    توصي الدراسة لكليات التقنية   أما بخصوص تنوع البرامج المتاحة لإلناث في كليات المجتمع وا          
  . عليهاال تشهد إقباال من اإلناث سوق العمل بخريجاتها، وتلك التي اشبعتي بعض التخصصات الإغالق 

اسـتحداث  و التي يضيق مجال العمل فيهـا،      بدمج بعض التخصصات     ، توصي الدراسة  يضاًأوفي الكليات    
زيد من مجاالت عمل الخريجات باالعتماد على دراسات سـوقية متخصصـة ونظـام              ة ت  جديد اتتخصص

 . البطالة في صفوف الخريجاتلتشغيل وامتابعة لمستويات 

                                                 
برامج ومساقات تقوية واستدراك لطلبة التعليم والتدريب المهني والتقني تمكنهم من التحرك العمودي، او حتى االفقي، في النظام : برامج ومساقات التجسير  2

 . وبالتالي استكمال دراستهم في الكليات والجامعات
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موجهة خصيصـا لإلنـاث فـي هـذه          ٣)غير تقليدية ( بفتح تخصصات حديثة غير نمطية       توصي الدراسة  
 . الكليات

 
 

العمـل  ناث فـي سـوق       الموجهة لإل   التعليم والتدريب المهني والتقني     تخصصات علىالعرض والطلب    :اًرابع
 المحلي 

 

الموجهة لإلناث فـي سـوق العمـل        التعليم والتدريب المهني والتقني     صصات  تخيتباين العرض والطلب على     
 بعض   طلب أصحاب العمل لخريجات    بينالواضح   ويمكن االستدالل على هذا التباين من خالل التمايز          .المحلي

 . )على تلك التخصصات الطالبات مستوى إقبال(على تلك التخصصات من الخريجات عرض الالتخصصات و
 

  هـذا   في حين ينخفض إقبال اإلناث على      ،لة على ذلك ارتفاع حجم الطلب على التخصصات الزراعية        من األمث 
ويحدث العكس أحياناً، حيث يزداد إقبال اإلناث على بعض التخصصات، كتخصصـات   . النوع من التخصصات  

يضـا تزايـد    وقد لوحظ أ  .  هذه التخصصات تبقى محدودة    اتالتجميل والفنون، في حين أن حاجة السوق لخريج       
إقبال اإلناث على التخصصات القريبة في طبيعتها من التخصصات األكاديميـة المطروحـة فـي الجامعـات                 

 . والمقبولة اجتماعيا كتخصصات مناسبة لإلناث، مثل تخصصات اإلدارة والتجارة
 

ناحيـة  المـن   ث  لالنايقل باتجاه التخصصات األقل قبوال      ) العرض(قد تبين أن إقبال اإلناث       ،من ناحية أخرى  
 فقد احتلت تخصصات الفندقـة والسـياحة        .جتماعية؛ مثل تخصصات الهندسة واإلنشاءات والفندقة والسياحة      اال

 . المرتبة األخيرة من حيث إقبال اإلناث نتيجة لألسباب والعوامل االجتماعية
 

ـ   تضاعفت نسبة اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم المهني         ، ٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعـامين   بـين ا   ةفي المدارس المهني
 ،في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطـاع غـزة        المدارس والشعب والبرامج     إلى افتتاح العديد من      ويرجع ذلك 

 .  موجهة لإلناث خصيصاتخصصاتوالتي تضمنت 
 

تجـاري،  الزراعـي،   الصناعي،  ال(فروع التعليم المهني    أن معدل إقبال اإلناث على مختلف       من المالحظ   هذا و 
زيادة الرغم من   وب . خالل السنوات األربع السابقة    اًثابتكان  في المدارس المهنية مثال     )  المنزلي قتصاداالي،  فندقال

االنـاث  (إال أن نسبتهن إلـى العـدد الكلـي          وزيادة نسبتهن بالنسبة الى ذاتهن،        اإلناث خالل تلك الفترة،    أعداد
لزيادة السنوية في نسبة التحاق الذكور في المـدارس         الى ان ا  ويعزى هذا   . تقريبابقيت تراوح مكانها    ) ذكوروال

 .المهنية اعلى منها بالنسبة لالناث
 

 توصيات تتطلب سياسات
 

 ، ومن خالل تنسيق نظامي مستمر ومنـتظم،       ان تقوم كل المؤسسات التي تقدم التعليم والتدريب المهني والتقني         
 التعليم والتـدريب    ؤسساتماإللتحاق بها في    مة بين الطلب والعرض على التخصصات التي يتم         ءالموابضمان  

                                                 
نسـبة لالنـاث، اي ان يكـون غيـر تلـك التخصصـات التاريخيـة المرتبطـة                  المقصود به انـه غيـر تقليـدي بال        ): غير النمطي (التخصص غير التقليدي      3

ومـن التخصصـات غيـر التقليديـة لالنـاث تخصـص االتصـاالت، صـيانة اجهـزة الكمبيـوتر، صـيانة االالت                       . باالناث كالخياطة، الحياكة، التجميل   
 .المكتبية
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مينها بـين العـرض   الممكنة في قياس العالقة وتأ     وذلك من خالل توظيف كل التقنيات        .المختلفةوالتقني  المهني  
 . والطلب

 
لى بنـاء نظـام يتميـز باالرتبـاط         إهدف  تن االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني        خاصة وأ 

االنسب والمقترح لفلسطين هو النظام المـدفوع بالطلـب         نظام  الان    االستراتيجية قد قررت و. السوقباحتياجات  
 ).Demand Driven(على المهارات في سوق العمل 

 االجراءات الواجب اتباعها
 

 وانتـاج وتنسـيق     مثل تربية النحل  (موجهة خصيصا لإلناث    في االنتاج النباتي     تخصصات زراعية    افتتاح 
التخصصـات  ا النوع من    وما يميز هذ  . وذلك بهدف زيادة مستوى إقبالهن على هذه التخصصات       ،  )الزهور

امكانية ممارستها وتنميتها على شكل مشاريع صغيرة من خالل العمل البيتـي ومـن خـالل التعاونيـات                  
 .نتاج والتسويق المشتركواال

 العاليـة واألسـعار المرتفعـة       في صناعة المالبس ذات الجودة    حث الطالبات على االتجاه نحو التخصص        
 تخصصـات   علىفي خلق التوازن ما بين العرض والطلب        للمساهمة  وذلك  .  المحلي تسويقللتصدير أو لل  

 . المنسوجات وتصميم المالبس

 مزيد من البرامج المهنية والتقنية فـي تخصصـات تكنولوجيـا الحاسـوب              افتتاحإعادة النظر في سياسة      
 بسـبب الفـائض بـين       الطلب على خريجيها من قبل سوق العمل المحلـي        وااللكترونيات والتي ينخفض    

علـى هـذه    ) العرض الى سوق العمـل    (  الهائل من الطلبة والطالبات    طلبويعزى ذلك الى ال    .الخريجين
نشاط العديد من الشركات فـي سـوق        توسع الجامعات فيها و   التخصصات في السنوات الثمان االخيرة بعد       

 . رة المذكورةالعمل المحلي خالل الفت

ويعزى . لوجيا هندسة البيئة ذات الطلب المرتفع     ولوجيا األجهزة المكتبية وتكن   و برامج تكن  افتتاحالتوجه نحو    
والى االستثمار الكبيـر    فروع لشركات عالمية،    كذلك الى نشاط وتعدد شركات التزويد كشركات مستقلة او          

المحليـة   ،لكثير من المنظمـات غيـر الحكوميـة       وتنوعه في اتمتتة المكاتب، والى نشاط كبير ومالحظ ل        
 هذا مع االشـارة الـى ان        .نموية في موضوع الحفاظ على البيئة وحمايتها من خالل المشاريع الت          والدولية،

لى البيئة يعتبر، ومنذ سنوات عدة، احد اهم اولويات الدول المانحة والمنظمات المنفـذة              موضوع الحفاظ ع  
 . لمشاريعها

مكانة عالمية رسمية مكنته مـن اجتـذاب         وال يزال احتل   ن موضوع الحفاظ على البيئة    إفضال عن ذلك، ف    
فهو يشكل احد اهداف التنمية لاللفية التي اعلنتها االمـم المتحـدة عـام              . المتعلمين والخريجين والمانحين  

  .٤)ضمان استدامة بيئية سليمة: الهدف السابع (٢٠٠٠

 المحافظة األكثر جذباً للسياحة الدينية من       هافظة بيت لحم، باعتبار    تخصصات سياحية لإلناث في محا     افتتاح 
دعاية مساندة إلقناع الطالبـات واألهـالي       توعية و  تخارج فلسطين، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع حمال        

 .همية وجدوى هذا التخصصأب

 

                                                 
 .٨١ – ٧٨ص . ٢٠٠١. ر االمين العامتقري: الدليل التفصيلي لتنفيذ اعالن االمم المتحدة بشأن االلفية  4
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 المقتصرة علـى الـذكور      التي يمكن طرحها لإلناث وتلك    ) بالنسبة لالناث (التخصصات غير التقليدية     : اًخامس
 التي يمكن لإلناث االلتحاق بهاو

 

 باإلضافة إلى   ،يبدو واضحاً أن هناك إجماعاً بين اإلناث الملتحقات والخريجات من برامج التعليم المهني والتقني             
المجموعة التالية من التخصصات غير     على   ، من الجهات المعنية   بهماالجتماع   ومعظم من تم     مؤسساتمدراء ال 

التصـوير الفوتـوغرافي    ) ٢(زراعة وتنسيق الزهور والحـدائق،      ) ١(:  مرتبة حسب األولوية   ، وهي تقليديةال
 .التصميم الجرافيكي) ٦(السكرتاريا الطبية، ) ٥(برمجة الكمبيوتر، ) ٤(تربية الطفل والحضانة، ) ٣(والفيديو، 

 قبل اإلناث على تلك التخصصـات       المقابل، تبين وجود تخصصات مقتصرة على الذكور، وال يوجد توجه من          ب
ويعتبر هذا الموضوع من المواضيع المعقدة، وهو       . تحاق بها الل من ا  نالرغم من عدم وجود قيود رسمية تمنعه      ب

قابل للنقاش، إذ أن له أبعاداً كثيرة أهمها البعد الثقافي والمجتمعي ونظرة المجتمع التقليدية إلى النساء باعتبارهن                 
 .هن تتطلب جهدا بدنيا عالياال يستطعن ممارسة م

 
 توصيات تتطلب سياسات

 

 . من حيث القدرة والرغبة وطلب سوق العملتوجيه اإلناث للمهن المناسبة لهن 

 .ولويةاالمناطق ذات الفي تدريجيا  التخصصات المذكورة اعاله افتتاح 

 
 االجراءات الواجب اتباعها

 

ضلية كبيرة، مثل مهن صيانة األجهزة الخلوية والتحكم        لمهن التي ال تتطلب مجهودات ع     نحو ا توجيه اإلناث    
 .في األنظمة الصناعية واألتمتة الصناعية

 
 
 لإلناث ةدور القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الموجه :اًدسسا

 والفرص االستثمارية المتاحة
 

ع الخاص لتطوير وتفعيل برامج التعلـيم والتـدريب المهنـي           تتعدد وتتنوع أشكال الدعم المقدمة من قبل القطا       
ـ   ي وتتمثل أهم أشكال هذا الدعم من خالل توظيف واستيعاب خر          . لإلناث هةوالتقني الموج  دريب جيات التعليم والت

 في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في المنشآت الخاصـة،           اتالملتحقالمهني والتقني، تدريب الطالبات     
اون مع المدارس المهنية في إنجاح برامج التلمذة المهنية، المساهمة مع الجهات المعنية في تحديد احتياجات                التع

 لإلناث بشكل خاص، والمشاركة أيضاً فـي األيـام          ةالسوق من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الموجه       
 .ني والتقني والمساهمة في رعايتهاالتعليم والتدريب المهؤسسات مالوظيفية والمعارض التي تقيمها 

 
 توصيات تتطلب سياسات

 

أن تقوم الجهات المعنية بتشجيع القطاع الخاص على القيام باألعمال واإلجراءات الكفيلة بـدعم الطالبـات                 
وضمان عدم حصول ازدواجية وتضارب فـي       .  والتقني  التعليم والتدريب المهني   ؤسساتوالخريجات من م  

 .ؤسساتلعام والخاص في مجال دعم هذه المدور كل من القطاع ا
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 االجراءات الواجب اتباعها
 

 التعليم والتدريب المهني والتقني، وتخصيص جوائز تشجيعية للطلبـة          الباتدعم مشاريع التخرج العملية لط     
 .المبدعين والمتميزين

 والتقنـي فـي     من المستحسن عدم قيام القطاع الخاص باالستثمار في مجال التعلـيم والتـدريب المهنـي               
 وترك هذه المهمة للقطـاع      حتية ذات تكاليف استثمارية عالية    التخصصات التي تحتاج إلى تجهيزات وبنى ت      

حيث أن فترة االسترداد تكون طويلة وتكلفة الطالب عالية جـدا ال تسـتطيع المؤسسـات الخاصـة                . العام
 دوالر امريكي فـي     ٢،٥١٠ س المهنية،  في المستوى الثالث، المدار    تبلغ كلفة الطالب   (تغطيتها من الرسوم  

 مـن جهـة     . مجـاني   شبه ، بينما التعليم في القطاع الحكومي     )٥ كمعدل وبغض النظر عن التخصص     العام
ذات التكاليف  فإنه يتوجب على القطاع العام عدم مزاحمة القطاع الخاص ومنافسته في التخصصات           ،أخرى
 .ا بنجاح مثل تخصص التجميل والعناية بالبشرةالتي نجح القطاع الخاص في االستثمار فيهاالقل و

 العمل على زيادة وعي وإدراك أرباب        والتقني  التعليم والتدريب المهني   قطاعيتوجب على الجهات المعنية ب     
 ويتطلب ذلك إعداد برامج توعية مصممة وموجهة خصيصا         .العمل بأهمية توظيف كوادر مهنية من اإلناث      

هم وإطالعهم علـى التخصصـات المتـوفرة وقـدرات خريجـات هـذه              ألرباب العمل بهدف زيادة وعي    
استخدام وسائل التوعية األخـرى كتنفيـذ ورش عمـل          إلى  باإلضافة  . التخصصات في المهن ذات العالقة    

 وإطالعهـم كـذلك علـى       مؤسساتولقاءات مع أصحاب العمل إلطالعهم على البرامج المتاحة في هذه ال          
 .يجاتالخروإمكانيات وقدرات الطالبات 

 
 توصيات عامة لوزارة شؤون المرأة

 مـن خـالل     اإلجراءات التي تم الخروج بها من هذه الدراسة       االقترحات و العمل على متابعة التوصيات و     
 .حملها وايصالها الى الجهات المعنية

 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة لسن قانون خاص بالتعليم والتدريب المهني والتقني 

 التعليم والتدريب المهني والتقني لإلستفادة منها فـي تطـوير           مؤسساتعلى مختلف   سميا  رتعميم الدراسة    
 .الجهود لزيادة توجه اإلناث نحو هذا النوع من التعليم

وعرضها في ورش عمـل واجتماعـات ومـؤتمرات         تعميم الدراسة رسميا على مختلف الجهات المانحة         
 .ذ توصياتهالتنفيالالزم امين التمويل لإلستفادة منها في ت

ة والتعاون مع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقـروءة لتغييـر      يإرشادوبرامج  تطوير برامج توعية     
  .فكرة المجتمع عن التعليم والتدريب المهني والتقني وتوضيح أهميته لإلقتصاد الوطني

 لمراعاة  )زارة الشؤون اإلجتماعية  وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل وو      (متابعة الوزارات المعنية     
 التعليم والتدريب المهني والتقني وعدالة إنشـاء تخصصـات          مؤسساتعدالة التوزيع الجغرافي في إنشاء      

 .متوازية للشباب والشابات

 .نحو التعليم المفتوحاالناث توجه ة والتعليم العالي للحد من فرص التنسيق مع وزارة التربي 

                                                 
5  TVET General Directorate (2006): Costing of given TVET development items and annual TVET institutions’ budgets. 

MoEHE, Ramallah. 4P. 
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قة لتعديل مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتالئم ويلبـي اإلحتياجـات             متابعة الجهات ذات العال    
 . المهنية والتقنية والتي تعكس حاجة سوق العمل الحقيقيةالمؤسساتاآلنية لطالبات وخريجات 

ء ية إرشادية لمديرات المدارس والمعلمات إلثـرا      لتنفيذ حمالت توع   ةوالجهات المعني  اتوزارالالتنسيق مع    
معرفتهم حول أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني وحثهم على تشجيع الطالبات للتوجه نحو هذا النـوع                

 .اهيلمن الت

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتضمين المناهج الدراسية وحدات توعية حول التعليم والتـدريب                
 .لوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهي بند تحصيلي في االستراتيجية االمهني والتقني

مـن خـالل تنظـيم القضـايا        هيل  أهذا النوع من الت    لخريجات   ابات المهنية إلعطاء عناية   التنسيق مع النق   
ضـمن حقـوق    التنسيق مع الجهات التشريعية لسن قوانين وأنظمة ت       من خالل    و .والشؤون المتعلقة بالمهنة  

لتقني وتضمن لهن حداً أدنى من الظروف االقتصادية واالجتماعية في          خريجات التعليم والتدريب المهني وا    
 . هذه المهن

على ات  لباتوفير حوافز تشجع الط   لالتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص      ؤسسات التعليم و  مالتنسيق مع    
 .التجسير مثل توفير المنح الدراسية وفرص العمل وبرامج ،التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني

 في مؤسسـات  تشجيع القطاع الخاص على القيام باألعمال واإلجراءات الكفيلة بدعم الطالبات والخريجات             
وضمان عدم حصول ازدواجية وتضارب في دور كل من القطاع العـام            .  والتقني التعليم والتدريب المهني  

 . في مجال هذا الدعموالخاص

 مؤسسـات تتاح افلإلهتمام بالتجمعات الريفية خاصة فيما يتعلق ب     والشركاء في النظام   التنسيق مع الوزارات   
 . فيهابرامج التوعية واإلرشادوتنشيط التعليم والتدريب المهني والتقني 

 
 



 ١

  مقدمة-١
 
 

  اهداف الدراسة وأهميتها ١-١
 

لم والحصول على   على طلب الع  من ذكور واناث     يقبل أبناؤه    اًمتعلم مجتمعاً   يعتبر المجتمع الفلسطيني بشكل عام    
 إال أن الكم الهائل من الخريجين من الجامعات المحلية واإلقليميـة والدوليـة ال               .الشهادات الجامعية بشكل كبير   

 يعمل جـزء     فيما .يتناسب وإحتياجات سوق العمل، مما يدفع جزء منهم للسوق اإلقليمي للبحث عن فرص عمل             
 . زء كبير منهم عرضة للبطالة يصبح جبينما .آخر في مجال يختلف كليا عن تخصصه

 
  ، ٢٠٠٠قبل العام   ضعيفا   الضفة الغربية وقطاع غزة   كان إقبال الطلبة على التعليم والتدريب المهني والتقني في          

 سوق العمل الى خريجي هذا القطاع أكثر من حملة الشهادات الجامعية، إذ كان االقبـال                وذلك بالرغم من حاجة   
فوفقاً إلحصائيات متعـددة، فـإن      .  هامشيا الضفة الغربية وقطاع غزة   ي والتقني في    على التعليم والتدريب المهن   

  بالمقارنـة   يعتبر متدنيا جدا   الضفة الغربية وقطاع غزة   إقبال الشابات على التعليم والتدريب المهني والتقني في         
 .وع من التاهيلنمع إقبال الذكور على هذا ال

 
 ومع نسبة كبيرة من االستثناء، من دولة الى اخـرى، يمكـن القـول ان                وكسمة عالمية لهذا النوع من التاهيل،     

 .اإلقبال على التعليم والتدريب المهني والتقني  يزداد من قبل الطلبة ذوي التحصيل العلمي االقل
 

يعتبر موضوع تجديد مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتحديثها لمواكبة التسـارع الكبيـر فـي عـالم                  
الضفة الغربية  لوجيا وتطبيقات العلم المختلفة احد اكبر تحديات التعليم والتدريب المهني والتقني، ليس في              التكنو

  أن ، فيمكن القول، والحالـة هـذه،      الضفة الغربية وقطاع غزة   اما في   .  فحسب، بل في العالم ككل     وقطاع غزة 
يات وحاجات سوق العمل المحلي في الكثير       محتوى مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني ال يتجاوب مع أولو         

بدأت منذ عدة سـنوات فـي إعـداد منـاهج     هذا على الرغم من ان وزارة التربية والتعليم العالي . من األحيان 
، ووصل تطبيقها الى الصـف الحـادي        فلسطينية جديدة في نظام التعليم الوطني ككل وذلك بدل المناهج القائمة          

اي وصلت الى الفرع المهني الول مرة مع بدايـة ذلـك العـام              . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ي  عشر مع بداية العام الدراس    
ولمواجهة هذا التحدي يتوجب انشاء نظام مناهج يمكن الجهات المسـؤولة مـن متابعـة تطـورات                 . الدراسي

وهنا، يأتي ذكر نظام الوحدات     . التكنولوجيا وإدراجها وفق آلية سلسة وحذف ما يجب حذفه بذات اآللية السلسة           
  ).Modularized Curricula(المنهجية المتكاملة في المناهج 

 
، إال أن تلـك     التعليم والتدريب المهني والتقني من اوجه مختلفة      بالرغم من ان العديد من الدراسات قد استهدفت         

ـ         (لم تكن عميقة بالقدر الكافي، هذا من ناحية         الدراسات   اث ما زالت بحاجة إلى دراسات تكميلية تركز على اإلن
، ومن ناحية اخرى، فهي كانت تغطـي جانبـاً دون           )وتبحث في توجههن نحو التعليم والتدريب المهني والتقني       

 .اآلخر، أي أنها غير شاملة لكل جوانب وأبعاد الموضوع محل البحث
 



 ٢

 الضـفة  (الضفة الغربية وقطاع غـزة    أنها تغطي كافة المناطق الجغرافية في       : ما يميز هذه الدراسة عن غيرها     
تغطي كافة تخصصات التعلـيم والتـدريب   كما انها ). ، شماال ووسطا وجنوبا في كل منهما  الغربية وقطاع غزة  

كافـة التخصصـات     (الضفة الغربية وقطاع غزة   المهني والتقني، والتخصصات األكاديمية المتاحة لإلناث في        
ها لجميع مستويات العمل المهنـي فـي        في تغطيت ). المهنية والتقنية، وعينة من التخصصات األكاديمية للمقارنة      

وتغطي الدراسة أيضـاً جميـع      ). المستوى االول، الثاني، الثاث، الرابع والخامس      (الضفة الغربية وقطاع غزة   
حكومية، غيـر   . كليات، مدارس، مؤسسات  (أنواع المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني          

وتقدم توصيات محددة دون عموميات وبحيث تكـون هـذه     ...). لية، دولية،   حكومية، رسمية، غير رسمية، مح    
التوصيات قابلة للتطبيق، كما تضمنت التوصيات التفاصيل واالحتياجات المتعلقة بكل محافظة أومنطقة احيانـا              

 ...).فتح التخصص س، وتعزيز التخصص ص، تعزيز جودة التخصص س، (
 

الضـفة   على واقع الشابات في التعليم والتدريب المهني والتقنـي فـي             تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف     
، وفرة التخصصات، مؤسساتوفرة ال( العرض  جانب التركيز على كل من    من خالل     وذلك ،الغربية وقطاع غزة  

سبل تفعيـل دور    البحث في   الطلب من السوق على التخصصات المختلفة، باإلضافة إلى         جانب  و) إقبال اإلناث 
والتدريب المهني والتقني في تعزيز موقع وفرص الشابات في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني وفي               التعليم  

 : من خالل ما يليسيتم التوصل الى تلك االهدافو . واالقتصاد الفلسطينيالقوة العاملة
 

 .لإلناث المتوفر  والتقنيتقييم الجودة الحالية للتعليم والتدريب المهني 

بين النساء الفلسطينيات وتحديد العوامـل      والتقني  الطلب على التعليم والتدريب المهني      جانب  فحص وتقييم    
 .فيهالمؤثرة والجغرافية االقتصادية واالجتماعية 

 لإلناث والبحث في العوامل التي تـؤثر    والتقني    التعليم والتدريب المهني    وتسويق فحص وتقييم مدى نفاذية    
والبحـث   .)خاصة في المناطق المحتلة ومخيمات الالجئين     (لموقع الجغرافي   في مشاركتهن مثل التكاليف، ا    

وتقديم التوصيات الخاصـة    . القضايا التنظيمية في مشاركة اإلناث    ومدى توفر خيارات دراسة متعددة،      في  
 .بتطوير هذه النفاذية

ـ  فحص وتقييم دور القطاعين العام والخاص في تمويل التدريب والتعليم المهني             لإلنـاث وتقـديم     ي والتقن
 .ع االستثمار في هذا المجالي تشج فييمكن لها المساهمةتوصيات حول السياسات التي 

 واقتراح مجاالت   ،فحص وتقييم مجاالت العمل المسيطر عليها حاليا من قبل الذكور مثل النجارة والميكانيك             
 . لإلناثةكون مالئمتعمل جديدة من الممكن أن 

ر القدرة الوظيفيـة لإلنـاث مـن خريجـات          يتطويمكن ان تساهم في     ات التي   تقديم توصيات حول السياس    
 . والبرامج المعروضة لالناث وتوزيعها الجغرافي والتقنيالتدريب والتعليم المهني

 .  حول مدى أهمية وقيمة توظيف المؤهلين واصحاب الكفاءاتالموظفينزيادة الوعي بين  
 
 

 أسئلة الدراسة ٢-١
 

 :تيةب الدراسة على األسئلة االمن المفترض أن تجي
  لالناث الحتياجات سوق العمل الفلسطيني؟متاحة ال والتقنيمة برامج التعليم والتدريب المهنيءما مدى مال 



 ٣

التي تؤثر في اقبال االناث على برامج التعليم والتدريب         والجغرافية  ماهي العوامل االقتصادية واالجتماعية      
 ؟ والتقنيالمهني

الضـفة الغربيـة    الموجه لالناث فـي     والتقني  لكفيلة باالرتقاء بواقع التعليم والتدريب المهني       ماهي السبل ا   
 ؟وقطاع غزة

 ما مدى إمكانية تعزيز فرص اإلناث في المجاالت المهنية التي يحتكرها الذكور؟ 
 امج؟هذه البر  لالناث وما هي سبل تطويرةما هي درجة تنوع برامج التعليم والتدريب المهني الموجه 
 المتاحـة    وبرامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي       ؤسساتم ل ةما هي درجة التوزيع الجغرافي المناسب      

  وما هي سبل التغطية الجغرافية المثلى؟،لالناث
 ؟ والتقنيليات الواجب اتباعها لتوجيه الدعم لقطاع التعليم والتدريب المهنيما هي اآل 
 ؟ والتقنيم والتدريب المهنيكيف يمكن تحسين جودة خريجات التعلي 
  المهنية الخاصة باالناث؟مؤسسات والوالمدارسالكليات داء أما هي االقتراحات الواجب اتباعها لتطوير  
نعي القرار نحو التركيز على التعليم والتـدريب المهنـي          اماهي االليات الواجب اتباعها لتوجيه اهتمام ص       

 الموجه لالناث؟والتقني 
 ة الفلسطينية مهنيا وتنظيميا؟أمرلوعي المجتمع بضرورة واهمية االرتقاء باما هي سبل زيادة  

 
 

 منهجية الدراسة ٣-١
 

والتقنـي  التدريب المهني   بالتعليم و  واستقت المعلومات المتعلقة     .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي     
التدريبية وبرامج التعلـيم والتـدريب       مؤسساتالطالبات والخريجات وال  عدد ونوعية   الموجهة لإلناث من حيث     

 وكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها من عدٍد من المصادر الرسمية وغير الرسمية             ومستوياتها والتقني   المهني
عـدد مـن     والدراسات الصادرة عن      والنشرات االرشادية والتعريفية والتثقيفية والدعائية     ومن الوثائق والتقارير  

التعلـيم  التربيـة و  شؤون المرأة و   كوزارة   الضفة الغربية وقطاع غزة   ناولت التعليم العالي في     التي ت ووزارات  ال
 إضافة إلى عدد من المصـادر األخـرى مثـل           ،الزراعةوزارة  العالي والعمل والتخطيط واالقتصاد الوطني و     

استخدمت هـذه الدراسـة     كما  . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالنروا والمنظمات األهلية والجامعات وغيرها        
 الحالية لمتطلبات واحتياجـات      والتقني أسلوب التحليل الكمي لتحديد مدى مالئمة برامج التعليم والتدريب المهني         

 والقتراح عدد من البرامج الجديدة التي من الممكن ان تمثل إضافة نوعيـة للتعلـيم والتـدريب            .السوق المحلي 
 .بية وقطاع غزةالضفة الغرلإلناث في والتقني المهني 

 
  خطة العمل١-٣-١
 

 حيث اشـتملت هـذه      ،عمل رئيسية لضمان تنفيذ الدراسة وفق ما هو مخطط لها          قام فريق البحث بإعداد خطة    
حيث تـم تقسـيم العمـل إلـى         . خطة على جميع النشاطات والمهام الواجب تنفيذها وفق تسلسٍل زمني محدد          ال

-٣تصميم إستمارات جمع المعلومـات ذات العالقـة          -٢ع  مراجعة أدبيات الموضو   -١مجموعة مراحل هي    
تنفيذ زيارات ميدانية بهدف مقابلة العديـد        -٥تحليل البيانات التي تم جمعها       -٤توزيع وجمع وإدخال البيانات     

تحليل المعلومات التـي تـم       -٦الجهات ذات العالقة بموضوع الدراسة      و  ممثلي صناعة القرار والسياسات    من
 .كتابة التقرير النهائي -٧ص النتائج والتوصيات جمعها وإستخال

 



 ٤

 مراجعة األدبيات ٢-٣-١
 

قام الباحثون بمراجعة عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة، باإلضافة إلى االستناد إلى عـدد مـن النشـرات                   
المعلومات المتخصصة التي تصدرها وزارات شؤون المرأة والتربية والتعليم العالي والعمل وغيرها فيما يخص              

 لالنـاث فـي     ة الموجه  والتقني  وبرامج التدريب والتعليم المهني    ؤسساتوالبيانات اإلحصائية المتعلقة بجميع م    
 وقد ارتأى فريق البحث أن تقتصر عملية جمع البيانات اإلحصائية على المؤشرات             .الضفة الغربية وقطاع غزة   

 لالنـاث فـي     ةالتدريب والتعليم المهني والتقني الموجه    ذات العالقة بالقضايا المطروحة في التحليل وهي واقع         
حتياجات السوق المحلـي مـن حيـث الكـم       ال ومدى مالئمة خريجات هذه البرامج       الضفة الغربية وقطاع غزة   

 .والنوع
 
  أدوات البحث٣-٣-١
 

 :ارتكزت نتائج الدراسة على عدد من أدوات البحث ومصادر المعلومات كان أهمها
 

 اإلستبانات
 

 :تصميم خمس استبانات في عملية جمع البيانات األولية الخاصة بموضوع الدراسة وهيتم  .١

 . والتقنياستبانة طالبات التعليم والتدريب المهني 
 . والتقنياستبانة خريجات التعليم والتدريب المهني 

 . والتقني التعليم والتدريب المهنيؤسسات ماتاستبانة إدار 

 .استبانة طالبات الجامعات 

 .انة طالبات المدارس اللواتي لم يخترن التعليم المهنياستب 
 
 التعلـيم والتـدريب المهنـي       مؤسساتاشتملت عينة الدراسة، وهي عينة استكشافية على عدد من مدراء            .٢

 اضافة الى عينة ممثلة من طالبات الجامعات وطالبات المدارس          المؤسساتوطالبات وخريجات هذه    والتقني  
 ).)٣(أنظر ملحق رقم . (مج التعليم والتدريب المهني والتقنياللواتي لم يلتحقن ببرا

 
 :اشتملت االستبانات على العديد من األسئلة التي تمحورت حول عدد من المواضيع، من أهمها .٣

 . التعليم والتدريب المهني والتقنيؤسساتمجودة برامج و 

 . والتقنيالطلب على التعليم والتدريب المهني 

 .ختيار فرع التوجيهيالعوامل المؤثرة في ا 

 .العوامل المؤثرة في اختيار تخصص التعليم العالي 

 .محفزات توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني 

 .المعيقات أمام توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني 

 
 



 ٥

  اللقاءات٤-٣-١
 

الشريكة، المخططة، صانعة السياسات،    الجهات العاملة،   قام فريق البحث بإجراء العديد من اللقاءات مع عدٍد من           
 ، ووزارة التربية والتعليم العـالي     ،أة وذات العالقة بالنظام، كان من أهمها وزارة شؤون المر          الممولة، المستفيدة،

 إضافةً إلى عـدٍد مـن المؤسسـات         . والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     ووزارة التخطيط  ،ووزارة العمل 
حيث هدفت هذه اللقاءات إلى الحصول على المعلومات الدقيقة مـن مصـادرها المباشـرة               .  األخرى والهيئات

 . وجوانبه المختلفةوالتعرف على وجهات النظر المختلفة للجهات المختصة فيما يتعلق بموضوع الدراسة
 
 التحليل اإلحصائي ٥-٣-١
 

 حصلوا عليها عن طريـق االسـتبانات واللقـاءات          اعتمد الباحثون في عملية معالجة البيانات والمعلومات التي       
،  اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيـة    ةالرزم"المختلفة على األسلوب العلمي اإلحصائي في التحليل باستخدام برنامج          

 ).Statistical Package for Social Sciences, SPSS 11( "١١االصدار رقم 
 
 مجتمع الدراسة وعينتها ٦-٣-١
 

 التي تقدم برامج تعليم وتدريب مهني وتقني في الضفة الغربية وقطاع            المؤسساتت حول كافة    تم جمع المعلوما  
 إختيار  ومن ثم جرى  .  والبرامج مؤسسات كما تم أيضا حصر كافة التخصصات المتاحة لإلناث في هذه ال           .غزة

تم أيضا  و .وقطاع غزة  وذلك في كافة المناطق الجغرافية في الضفة الغربية          مؤسساتعينة ممثلة لكل نوع من ال     
  في كل مسـتوى وخريجتين في كل تخصصفي كل مؤسسة  في كل مستوى  إستهداف طالبتين في كل تخصص    

 .)٢أنظر الملحق رقم . ( المستهدفةؤسساتم في كافة ال اضافة الى عينة االدارةفي كل مؤسسة
 

 حيـث تـم توزيـع       . سنة ٣٠-١٥ن   الدراسة بالنساء الفلسطينيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بي        مجتمع وتمثل
، خريجيـات    والتقني مجموعة من االستبانات على طالبات الصف الثاني عشر، طالبات التدريب والتعليم المهني           

، باالضافة   والتقني ، طالبات الجامعات اللواتي لم يخترن التدريب والتعليم المهني         والتقني التدريب والتعليم المهني  
 .  والتقنيالتدريب والتعليم المهنيؤسسات مالى استبانة مدراء 

 
 :وتم حصر مجتمع الدراسة وعينتها وفق الخطوات التالية

 لتعليم والتدريب المهني والتقني   لتطوير  القسم  رئيس  (تم اإلستعانة بمستشار الدراسة المهندس ناصر العيسة         
 .تعليم وتدريب مهني وتقني التي تقدم برامج ؤسساتملتحديد وحصر ال) في وزارة التربية والتعليم العالي

التـدريب المهنـي،     مؤسسـات  -١ :تم تحديد عشر قطاعات تقدم برامج تعليم وتدريب مهني وتقني وهي           
التدريب المهني،   مؤسسات -٣ ، وزارة التربية والتعليم العالي والخاصة      المدارس المهنية  -٢وزارة العمل   

الثقافيـة   مؤسسـات ال -٦ الجمعيات الخيرية    -٥ المنظمات غير الحكومية     -٤وزارة الشؤون اإلجتماعية    
 تدريب  مؤسسات -٩ التدريب المستمر    مؤسسات -٨ كليات المجتمع وكليات فلسطين التقنية       -٧الخاصة  و

 . برامج تدريب تابعة لجهات حكومية-١٠تابعة لألونروا 



 ٦

غطي جغرافيا شمال    في كل قطاع ت    مؤسساتتم اإلتفاق على إستهداف كافة هذه القطاعات من خالل إختيار            
 . لإلناثتاحةالضفة الغربية وقطاع غزة وتغطي كافة التخصصات المكل من ووسط وجنوب 

 في كل قطاع وتوزيعها الجغرافي باإلضافة إلـى         المؤسساتبناء على تفحص دقيق لكافة القطاعات وعدد         
 ليتم إسـتهدافها    )ةمركز وكلية ومدرس  (مؤسسة  ) ٤٧(التخصصات التي تطرحها، تم إختيار سبع وأربعون        

 .في الدراسة تغطي كافة التخصصات المطروحة في مختلف القطاعات

 في الضفة الغربية وقطاع غزة،      هذه المؤسسات  في مجموع    تم حصر كافة التخصصات المطروحة لإلناث      
انظـر ص   (.) مـرة ١٩٣المقصود عدد تكرار تلك التخصصـات       ( تخصصا ١٩٣حيث بلغ عددها الكلي     

١٦(. 

 . مركز ومدرسة وكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة٤٧ كما ذكر سابقا، تم إختيار :ؤسساتمعينة ال 

 تم إستهداف طالبتين فـي كـل تخصـص          :عينة الطالبات الملتحقات ببرامج تعليم وتدريب مهني وتقني        
 . طالبة٣٨٦وبناءا على ذلك كان عدد الطالبات المستهدفات .  لالناث في كل مؤسسة مختارةمطروح

 تم إستهداف خريجتين من كل تخصص       :نة الطالبات المتخرجات من برامج تعليم وتدريب مهني وتقني        عي 
 . خريجة٣٨٦، وبناءا على ذلك كان عدد الخريجات المستهدفات  في كل مؤسسة مختارةمطروح لإلناث

وتم . اع غزة  تم إختيار أربعة مدارس ثالثة منها في الضفة الغربية وواحدة في قط            :عينة طالبات المدارس   
 . طالبة١٢٠إستهداف ثالثين طالبة في كل مدرسة، وبمجموع كلي 

 تم إختيار خمسة جامعات، ثالثة منها في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غـزة،               :عينة طالبات الجامعات   
 .  طالبة١٧٠باإلضافة إلى أحد فروع جامعة القدس المفتوحة، حيث بلغ العدد الكلي 

 .ي تفاصيل مجتمع الدراسة وعينتهاويوضح الجدول التال 
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 مجتمع الدراسة وعينتها
 

 القطاع
 مؤسساتعدد ال

الكلي في الضفة 
 الغربية

مؤسساتعدد ال
في الضفة 

إناث/ الغربية 

مؤسساتعدد ال
الكلي في غزة

 مؤسساتعدد ال
/ الكلي في غزة 

 إناث

عينة 
 في مؤسساتال

الضفة الغربية

عدد التخصصات 
 الكلي في الضفة

 الغربية

عينة 
 في مؤسساتال

 قطاع غزة

عدد التخصصات
الكلي في قطاع 

 غزة

 مؤسساتعدد ال
الكلي في الضفة 

 وغزة

تكرار عدد 
التخصصات الكلي
في الضفة وغزة

عدد 
اإلستمارات
 الكلي

 ١٨ ٥ ٧ ٢ ١١ ٣ ٣ ٤ ٧ ٨ وزارة العمل
 ١٩ ٧ ٦ ٢ ١٣ ٥ ٢ ٣ ٣ ١٤ المدارس المهنية

 ١٥ ٥ ٦ ٢ ٩ ٣ ٤ ١٢ ٣ ٧ الشؤون االجتماعية
 ٢ ١ - - ٢ ١ - - ١ ١ المنظمات غير الحكومية

 ١٦ ٥ ٦ ٢ ١٠ ٣ - - - - الجمعيات الخيرية
 ٢٥ ٨ ٧ ٢ ١٨ ٦      الخاصةمؤسساتال

كليات المجتمع وكليات فلسـطين     
 التقنية

٥٠ ٧ ١٧ ٢ ٣٣ ٥ ٦ ٧ ١٩ ٢٦ 

 ٢٠ ٤ ١٠ ١ ١٠ ٣ ١ ١ ٣ ٣  التدريب المستمرمؤسسات
 ١٩ ٣ ٣ ١ ١٦ ٢ ١ ١ ٢ ٣  التدريب التابعة لألنرواؤسساتم

برامج تـدريب تابعـة لجهـات       
 حكومية

- - - - ٩ ٢ ٣ ١ ٦ ١ 

 ١٩٣ ٤٧ ٦٥ ١٥ ١٢٨ ٣٢  المجموع

 

 التعلــيممؤسســاتإســتمارات 
 والتدريب المهني

 ٤٧  ٤٧  ١٥  ٣٢ 

ــيم ــات التعل ــتمارات طلب إس
 والتدريب المهني

  ٣٨٦  ١٣٠  ٢٥٦ 

ــتما ــيمإس ــات التعل رات خريج
 والتدريب المهني

  ٣٨٦  ١٣٠  ٢٥٦ 

 ١٢٠   ١  ٣  إستمارات طالبات المدارس
 ١٧٠   ١  ٤  إستمارة طالبات الجامعات
 ١١٠٩  عدد اإلستمارات الكلي
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  منطقة الدراسة٧-٣-١
 

 حيـث   .) وجنوبـا  اًشماال ووسـط  (و قطاع غزة    )  وجنوبا اًشماال ووسط (شملت الدراسة منطقة الضفة الغربية      
 الفترة الواقعة بـين     المؤسسات واالفراد خالل  من  المذكورة  مجموعة  الوزعت االستبانات بشكل مخطط له على       

 .٢٠٠٥ عام منتشرين الثاني شهر منتصف شهر تشرين االول ومنتصف 
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 راجعة عامة حول التعليم والتدريبم -٢
 الضفة الغربية وقطاع غزةوالتقني في المهني 

 
 

طالع على العديد من المراجع والدراسات والنشرات المتعلقة بموضوع التعليم والتدريب المهني والتقنـي،              تم اإل 
وبناء على ذلك تم إعداد هذا الجزء من الدراسة ليعطي خلفية عامة حول التعليم والتدريب المهني والتقني فـي                   

 ٦.الضفة الغربية وقطاع غزة
 
 
 الضفة الغربية وقطاع غزةلتدريب المهني والتقني في  خلفية تاريخية حول التعليم وا١-٢
 

 عندما سمحت الحكومة العثمانية للسكان      ١٨٥٦بدأ تاريخ نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين عام           
مدخل الى التدريب المهني، نظـام التعلـيم والتـدريب          (والطوائف بانشاء المدارس التي تراها مناسبة لرعاياها        

 وفي عهد اإلحتالل البريطاني كان التدريب والتعليم على شكل          .)٢٠٠١،  ي والمهني، معهد تدريب المدربين    التقن
 واستهدفت في حينه الجماعات    .)١٩٩٦أبو نحلة،   (مشاريع بادرت إليها المنظمات التبشيرية والجمعيات الخيرية        

ذه المنظمات والجمعيات الخيريـة خـدماتها       ووجهت ه . المحرومة كالمحتاجين والفقراء واأليتام وأبناء الشهداء     
 حيث عملت على توفير بعض      .للذكور فقط في العائالت المستهدفة، باعتبارهم المسئولين عن كسب رزق العائلة          

خدمات اإلعالة العينية والبرامج التدريبية في مجال بعض الحرف كالنجارة والحدادة وأعمال األلمنيوم وصـيانة               
هدف إكساب الذكور مهارات بسيطة تساعدهم في الحصول على عمـل لكسـب عيشـهم               السيارات والكهرباء ب  

وعيش عائالتهم واعتمدت هذه المنظمات والجمعيات التوجه الخيري، مركزة علـى إزالـة الفقـر، وتحسـين                 
 تم تأسيس سبع مدارس صـناعية       ١٩٥٢ و ١٨٦٠وبين عامي   . ةاألوضاع المعيشية للعائالت والوحدات المنزلي    

 .  مهنية تستهدف الفقراء واأليتام الذكور فقطمؤسساتو
 

مرحلة مـا   ( التدريب المهني المتقدمة     مؤسسات مدرسة صناعية وعدد قليل من       ١٢وتم تاسيس تسعة من اصل      
ومن ضـمن   . العاملة حاليا في األراضي الفلسطينية من قبل مبشرين مسيحيين أو جمعيات اسالمية           ) بعد الثانوية 

 الصـناعية  "Celesian Brothers"ومدرسة ) ١٨٦٠سنة ( لأليتام في القدس "Schneller"هذه المدارس مدرسة 

                                                 
 : التعليم والتدريب المهني والتقنيتتعدد التعريفات لمفهوم   6

 الذي يتضمن إعداد الطلبة تربويا، وتوجيههم سلوكيا وإكسابهم مهارات وقدرات علمية ومعارف تمكنهم بعد التخرج من القيام هو التعليم : التعليم التقني
 ).٢٠٠٦، ١١وزارة التربية والتعليم العالي، كتاب الثقافة المهنية للصف (بمسؤولية التشغيل واإلنتاج والصناعة والخدمات 

  المتعلمين من اكتساب وممارسة المهارات التي تتطلبها المهن واالعمال متضمنة توظيف وتطبيق العلم والتكنولوجياهم تعليم يمكن : التعليم التقني
(European Training Foundation (ETF), Glossary of Labour Market Terms and Standard and Curriculaum 

Development Terms, 1997). 
ويمكن لخريجي هذا .  الذي يهدف إلى إعداد عمال مهنيين ويحصل الطالب بعدها على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع المهنيهو التعليم : التعليم المهني

 . المسار إستكمال تحصيلهم العلمي في التعليم التقني بالكليات أو التوجه الى الجامعات المناظرة لتخصصة
 ).، مصدر سابقETF(ناس مهارات قابلة للتوظيف تعليم وتدريب يكسب ال: التعليم والتدريب المهني

نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يتضمن كل المؤسسات التي تنتج وتطور وتحافظ على مؤسسات النظام وبرامجه : نظام التعليم والتدريب المهني والتقني
 ).، مصدر سابقETF(والعالقات بينها 

 ).، مصدر سابقETF(عينة محددة هو التدريب الذي يتعلق بمهنة م :التدريب المهني



 ١٠

ومدرسة األمل التي تم تأسيسها     ) ١٩٤٥سنة  (واليتيم العربي   ) ١٩٢٢سنة  (ودار األيتام االسالمية    ) ١٨٦٣سنة  (
ا عدا مدرسـة األمـل      وفيم.  ويتم تشغيلها حاليا من قبل الجمعية العربية       ١٩٦١ سنة" المينونتيون"أوال من قبل    

 .  فإن جميع هذه المدارس مخصصة للذكور فقطبين االناث والذكور  مشتركة ةوالتي هي تعليمية مهني
 

وعلى الرغم من أن األنروا قد تأسسـت        .  والتقني ولعبت االنوروا دورا مهما في مجال التدريب والتعليم المهني        
 أخذت في اتباع نفس التوجه وهو استهداف العوائل بشكل عام           إال أنها ) الالجئين الفلسطينيين (لتخدم فئات أخرى    

حيث كان الهدف الرئيسي هو تزويد الالجئين بالتعليم األساسي والمهارات األساسـية      . والممثلة بالمعيلين الذكور  
فعلى مستوى التعليم األساسي خدمت األنروا الذكور واإلناث على حد سواء عن طريـق         . لمساعدتهم على البقاء  

 مستوى التعليم والتدريب المهني والتقني فقـد قـدمت فـرص            ىلا ع أم. نشاء المدارس التحضيرية واألساسية   ا
 .ريب أكثر للذكور على حساب االناث للسبب المذكور أعالهتد
 

التدريب المهني و كليات المجتمع للمرحلة مـا بعـد الثانويـة            : "وقد بدأت األنروا التدريب في ثالث مستويات      
 مؤسساتحيث انعكس عدم التكافؤ بين الذكور واالناث من خالل أعداد           ". وأثناء الخدمة الخدمة  ما قبل   والتدريب  

 مؤسسـات  أطلقت األنروا ثالثـة      ١٩٦٢ و ١٩٥٣وبين عامي   . التدريب المهني وأعداد ونوعية برامج التدريب     
ة رام اهللا والذي قدم خدمات      تدريب مهني ومركز تدريب للمعلمين، واحد منها فقط كان مفتوحا لالناث في منطق            

 الثالثة األخرى فقد    مؤسساتأما ال . تدريب المعلمين والتدريب على الحياكة وأعمال السكرتارية والعناية بالبشرة        
إضافة الى ذلك فقـد     . كانت مخصصة للذكور فقط حيث كانت تقدم برامج متنوعة في التجارة وتدريب المعلمين            

 الفقر والذي استهدف طبقة الالجئين األكثر احتياجا وكان الهـدف الرئيسـي             أطلقت األنروا برنامج تخفيف حدة    
 .العائالت الممثلة بالمعيلين الذكور

 
 الضفة الغربية مطلع الخمسينات قامت بدمج نظـام التـدريس           فيوعندما تولت الحكومة األردنية زمام األمور       

من حيث تفضـيل    حينها   مع سياسة التعليم األردنية      حيث تماشى المنهج المتبع   . بوزارة التربية والتعليم األردني   
 ففـي   .وقد بدأ العمل في التعليم والتدريب المهني على مستويين؛ الثانوي وما بعد الثانوي            . الذكور على االناث  

 ١٩٥٢عـام  " مركز رام اهللا لتدريب المعلمين لإلنـاث    "بداية الخمسينيات تم افتتاح برنامج لتدريب المعلمين في         
 ١٩٦٠وبين عامي   .  للتدريب الزراعي  ١٩٣٠ضوري للرجال في طولكرم والتي تم تأسيسها اصال عام          وكلية خ 

 وفـي   . تم تحويل مدرستين أساسيتين في القدس ونابلس الى مدارس صناعية ثانوية مخصصة للذكور             ١٩٦٢و
يـات سياسـة    وتبعت هذه المـدارس والكل    .  تم تأسيس مدرسة العروب الزراعية للذكور في الخليل        ١٩٦٤عام  

 .  وفلسفة التعليم األردنية القائمة على تهميش المرأة في التعليم والتدريب المهني بشكل واضح
 

 فقد سيطرت القوات االسـرائيلية      ١٩٦٧وكنتيجة لالحتالل االسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام          
 مركـز للتـدريب     ١٣قوات االحتالل بافتتاح    حيث قامت   . على كافة الموارد والقطاعات االقتصادية الفلسطينية     

 في قطاع غزة وذلك بهدف خدمة سوق العمل االسـرائيلي، حيـث كـان     ٤ منها في الضفة الغربية و     ٩المهني  
 عددا من البرامج التدريبية التـي       مؤسساتقدمت هذه ال  . مؤسساتالذكور هم الفئة المستهدفة الرئيسية في هذه ال       

 كان تهيئة العمال    مؤسساتأن الغرض الفعلي لهذه ال    " ماورو كاسترو "كما الحظ    شهرا،   ١١ و ٥كانت تدوم بين    
وفـي عـام    . غالبا في قطاع االنشاءات   للعمل في السوق االسرائيلية مع التركيز على األعمال البسيطة نسبيا و          



 ١١

لي الصحة  في قطاع غزة لتدريب عام    " مدرسة الممرضات المسجالت  " أنشأت االدارة المدنية االسرائيلية      ١٩٧٦
أحد متطلبات  .  الصحية التي تشغلها حيث قبلت المدرسة المسجلين من الذكور واالناث على حد سواء             مؤسساتلل

فـي  )  سنوات على سبيل المثال    ٦(القبول في هذه المدرسة هو أن الطالب عليه أن يلتزم بفترة دراسة مضاعفة              
 بتطـوير مدرسـتين     ١٩٧٨ و ١٩٧٦ عـامي    كما قامت سلطات االحـتالل    .  الصحة التابعة للحكومة   مؤسسات

أساسيتين الى مدارس ثانوية صناعية للذكور استجابة لمتطلبات سوق العمل في المناطق الجغرافية المسـتهدفة               
 ١٩٩٢وألسباب مشابهة تم تأسيس مدارس صناعية للذكور في سيلة الظهر والخليل أعوام             ). رام اهللا وطولكرم  (
 . ١٩٩٣و
 

نية االسرائيلية بتزويد اي نوع من التدريب الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غـزة، بـل                ولم تقم االدارة المد   
 أن  تقريـر لألنـروا   فقد ذكـر    . على العكس تماما فقد تم اغالق معاهد التدريب الزراعية التي تقوم بهذا العمل            

مرتين أثناء االحـتالل     قد تم اغالقها     ١٩٥٦مدرسة بيت حانون الزراعية التي تم تأسسيسها في قطاع غزة عام            
االسرائيلي للقطاع، اضافة الى ذلك فقد تم إغالق قسم الزراعة في كلية العروب وخضوري في الضفة الغربيـة               

 .واالقتصار على التخصصات االكاديمية والتي كان يمثلها برامج تدريب المعلمين فقط
 

ح في التعليم والتدريب المهني والتقني، ففي       باالضافة الى القطاع الحكومي، فقد كان للقطاع الخاص دوره الواض         
 التـدريب   مؤسسـات الخمسة عشر عاما الماضية أطلقت المعاهد الخاصة والمنظمات غير الحكومية عددا من             

 منها ملكية خاصـة بينمـا       نات ظهور ثماني كليات مجتمع، خمس     االضافية، حيث شهد عقد السبعينات والثماني     
تـاح بـرامج تـدريب      وخالل الفترة نفسـها تـم افت      . الميةطريق األوقاف االس  كانت تدار الثالث المتبقية عن      

وخالل السـنوات العشـر     . متخصصة على المستوى الجامعي في كليات الهندسة في كل من النجاح وبير زيت            
كمـا  .  معهد محلي وأجنبي يقدم البرامج التدريبية في الزراعة والتطوير االقتصادي       ٣٠الماضية كان هناك نحو     

 .حسين وتطوير مهارات المشاركين للتدريب المستمر بغرض تمؤسساتشأت جامعات بير زيت والخليل أن
 

وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية إلى األراضي المحتلة بدأ العمل على ترتيب أوضـاع قطـاع التعلـيم                  
كيل مجلس إستشاري من    حيث عملت السلطة على تش    . الضفة الغربية وقطاع غزة   والتدريب المهني والتقني في     

مجموعة من المؤسسات الرسمية مثل وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل وممثلـين عـن الجامعـات                 
الضفة اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في        "لدولية والخاصة، حيث تم  إعداد       والمؤسسات ا 

كذلك يوجـد اآلن    . "تراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني     إلسللتنفيذ  اخطة  "، و "الغربية وقطاع غزة  
جهات متخصصة تتابع التخطيط والتنظيم والمتابعة واإلشراف على معظم برامج التعلـيم والتـدريب المهنـي                

 باإلضـافة    اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني، هذا      –والتقني وهي متمثلة في وزارة التربية والتعليم والعالي         
اإلستراتيجية الوطنيـة للتعلـيم والتـدريب المهنـي         " تنفيذ   تأخرولقد  . إلى وزارتي العمل والشؤون اإلجتماعية    

إال أن معظم من تم مقابلتهم من أصحاب القرار في مختلف الـوزارات             . مختلفةواسباب   بسبب ظروف " والتقني
تياجات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وأن كافة        يرون أن اإلستراتيجية الوطنية ال تزال صالحة لتلبية إح        

 .الوزارات المعنية تعمل جاهدة لتطبيقها بشكل كامل
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 الضفة الغربية وقطاع غزة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في ٢-٢
 

 وأهـدافها   سساتمؤمشتتة من حيث أنواع ال    الضفة الغربية وقطاع غزة     إن منظومة التعليم والتدريب المهني في       
 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر برامج تدريب قصـيرة            ٢٣٠حيث يوجد   .  عليها وجهات اإلشراف 

 باإلضافة إلى ذلك هنـاك      ، تدريب مهني  مؤسسات مدارس ثانوية مهنية و    مؤسساتوتضم هذه ال  . وطويلة األمد 
 جهـات   مؤسسـات ة العامة وتشرف على هذه ال     مجتمع تقدم برامج تعليم مختلفة لخريجي الثانوي      تقنية و  كلية   ٢٦

الشؤون االجتماعية ووكالة الغوث وجمعيـات      وزارة   ووزارة العمل و    العالي متعددة تضم وزارة التربية والتعليم    
 مؤسسـات  للتوزيع الجغرافي ل   ٥,٢أنظر بند   ( وأجنبية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تنموية         محلية خيرية

 حول التعليم   - وبرامج مؤسسات-معلومات إحصائية    ٤نظر إلى ملحق رقم     ا ().لتقنيالتعليم والتدريب المهني وا   
 توزيع العينة، والملحق رقم  الذي يمثل ٢، والملحق رقم    الضفة الغربية وقطاع غزة   والتدريب المهني والتقني في     

 ).طاع غزةالضفة الغربية وقمخطط لمنظومة التعليم والتدريب المهني القائم حاليا في  الذي يمثل ٥
 

 :الضفة الغربية وقطاع غزةوفيما يلي وصف لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني المعمول بها في 
 
  البرامج الحكومية١-٢-٢
 

وتقدم البرامج الرسمية من خالل وزارة التربية       .  الحكومية الى برامج رسمية واخرى غير رسمية       البرامجتقسم  
وفيما يلي  .  العالي التعليمو غير الرسمية فتقدم من خالل وزارات غير وزارة التربية            اما البرامج   العالي، والتعليم

 :وصف لكل منها
 
 ةبرامج التعليم المهني الرسمي .١

 :انوية المهنية الى تحقيق ما يليتهدف برامج التعليم المهني في المدارس الث
 

جاالت الصناعة والزراعـة والخـدمات   إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة في م      
 لتلبية

 . حاجات المجتمع والتنمية 
  التعليم العالي ؤسساتمإعداد الطالب لاللتحاق ب 

 

يشتمل فرع التعليم المهني على خمسة فروع؛ فرع التعليم المهني الزراعي، فرع التعليم المهني الصناعي،               
تشتمل و. فندقي، فرع التعليم المهني في االقتصاد المنزلي   فرع التعليم المهني التجاري، فرع التعليم المهني ال       

 : برنامج توزع كالتالي٢٣برامج التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية على 
 

 . برنامج١٥برامج التعليم الثانوي الصناعي،  
 .ينبرامج التعليم الثانوي الزراعي، برنامج 
 . ينبرامج التعليم الثانوي التجاري، برنامج 
 .ينبرامج التعليم الثانوي الفندقي، برنامج 

 .ينبرامج التعليم الثانوي االقتصاد المنزلي، برنامج 
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يقبل في المدارس الثانوية المهنية الطلبة الذين انهوا دراسة الصف العاشر بنجاح، أما توزيع الطلبـة فـي                  
لكل برنامج وحسب تسلسل    حقول التخصصات المختلفة فيتم حسب رغبة الطالب وعدد الطلبة المسموح به            

 .عالماتهم
 
 برامج التعليم والتدريب المهني والتقني شبه الرسمية .٢

التعليم العـالي   و  التربية دة من مؤسسات أو وزارات غير وزارة      هي البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة عا     
 :وتمتاز بما يلي

 
 ال يوجد حد أدنى لمؤهالت المدربين  
 ، ومنهاجها غير مرتبط بمناهج أخرى الفليس لها منهاج محدد س 
 )مختلفة(لها مدد زمنية متفاوتة  
  .يمنح المتخرج منها شهادة معترف بها 

 
 منظومة التعلـيم والتـدريب المهنـي    ٥أنظر ملحق رقم  (، عدة جهاتمنيتم تقديم برامج التدريب المهني   

 : وهي) الضفة الغربية وقطاع غزةوالتقني في 
 
  المهني التابعة لوزارة العملريببرامج التد .٣

وهي برامج التدريب األساسي لصغار السن وبرامج إعادة التدريب لرفع الكفاءة لدى الكبار، وتهدف هـذه                
 :يالبرامج الى تحقيق التال

 

اإلسهام في إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة وشـبه المـاهرة فـي مجـاالت                   
 .بية حاجات المجتمع والتنميةالصناعة والخدمات لتل

رفع كفاءة العاملين بهدف تحسين إنتاجية القطاعات االقتصادية المختلفـة، وتـوفير بـرامج إعـادة                 
 .تحسين فرص الحصول على وظائف في سوق عمل دائمة التغير، والتدريب

 

قـدمها تسـعة     برنامجـاً ت   ٣٧ التابعة لوزارة العمل على أكثر مـن         مؤسساتتشتمل برامج التدريب في ال    
 :  في قطاع غزة ويمكن تقسيمها الى مجموعتينمؤسسات في الضفة الغربية وأربعة مؤسسات

 

 .برامج التدريب المهني الصناعي: المجموعة األولى
  .برامج التدريب المهني الموجهة لقطاعات التجارة والخدمات: المجموعة الثانية

 

 سن السادسة عشر وتحقيق المتطلبات األكاديمية للدورة         تجاوز المتدرب  مؤسساتيشترط للقبول في هذه ال    و
 .االلتحاق بهاالتي يرغب المتدرب 

 
 لتابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةبرامج التدريب المهني ا .٤

ـ ذوي القضـايا االجتماعيـة و     بتهدف هذه البرامج إلى االهتمام باألحداث المتسربين من المدارس و          ذوي ب
ت الفقيرة باإلضافة الى األسرى المحررين، وتعتبر هذه البرامج كجزء من العملية            اإلعاقات المختلفة والفئا  

 . التربوية الهادفة الى دمج هذه الفئات في المجتمع
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 مؤسسـات  برنامجاً تقدمها سبعة     ٢٦ االجتماعية على حوالي     مؤسساتتشتمل برامج التدريب المهني في ال     
 . اع غزة مركزاً في قطةفي الضفة الغربية واثني عشر

 

 تأهيل الشبيبة تشـترط ان      مؤسساتتختلف شروط القبول لاللتحاق بهذه البرامج باختالف الفئة المستهدفة، ف         
 سنة، وأن يكون محوالً من قبل مراقب السـلوك فـي وزارة الشـؤون               ١٨-١٢يكون عمر المتدرب بين     

 .جتماعية وأن يكون الئقاً صحياًاال
 

شترط أن يكون المتدرب صاحب إعاقة ومن ذوي الدخل المحدود، وفي            تأهيل المعاقين في   مؤسساتأما في   
 يشترط أن يكون من أبناء األسر المنتفعة من خدمات وزارة الشؤون االجتماعيـة أو مـن                 مؤسساتبقية ال 

 .األسرى المحررين
 

دريب طويل والجمعيات المتخصصة بالت) أونروا( برامج التدريب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولية ٢-٢-٢
 األمد

 

تهدف هذه البرامج الى إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة في مجاالت الصناعة والخدمات                
تشـتمل بـرامج    ، و ألبناء الالجئين حصراً  ) أونروا(برامج وكالة الغوث    توجه  لتلبية حاجات المجتمع والتنمية، و    

 ٢٢الة الغوث والجمعيات المتخصصة في الضفة الغربية على حوالي           لوك التابعة مؤسساتالالتدريب المهني في    
 .  تابعة لوكالة الغوث في قطاع غزةمؤسسات برنامجاً تقدمها سبعة ٣٦برنامجاً، بينما تشتمل على 

 
لبعض التخصصات التي تمنح درجة     ( إنهاء دراسة الصف التاسع أو العاشر بنجاح         مؤسساتيشترط للقبول في ال   

 أو أن يكون المتـدرب حاصـالً علـى شـهادة     ،) التدريب المهني برامج وتصنف في إطار     ن شامل  بدو الدبلوم
كليات برامج   وتصنف في إطار      مع الشامل  لبعض التخصصات التي تمنح درجة الدبلوم     (الدراسة الثانوية العامة    

وكالـة الغـوث الدوليـة      ل التابعة   مؤسسات لاللتحاق في ال   )كشرط مالي  (، أو أن يكون المتدرب الجئاً     )المجتمع
 ).اونروا(
 
 )NGOs( برامج التدريب المقدمة من المؤسسات التنموية والمنظمات غير الحكومية ٣-٢-٢
 

 فـي   حكومي قلسـطيني  نتيجة للظروف التاريخية التي عاشها ويعيشها المجتمع الفلسطيني، ونتيجة لغياب دور            
الضـفة الغربيـة     فقد قام المجتمع األهلي فـي        االحتالل،ريب المهني والتقني لفترات طويلة بسبب       التعليم والتد 
 بأداء دور مهم وأساسي في هذا المجال من خالل مؤسسات تنموية ومنظمات غير حكومية متعـددة    وقطاع غزة 

تشتمل البرامج التي تقدمها هذه المؤسسـات علـى بـرامج           . وفرت العديد من فرص التدريب وبأشكال مختلفة      
دريب لرفع الكفاءة وبرامج أخرى موجهة لفئات اجتماعية مهمشة كـالمرأة والفقـراء             تدريب أساسية وبرامج ت   

والمعاقين وغيرهم، وقد ربطت هذه المؤسسات بين مفهوم التدريب والتنمية، حيث تم التعامـل مـع موضـوع                  
 .عملية التنمية بمفهومها الشموليالتدريب كعنصر مهم من عناصر 

 

 متعددة، فمنها في المجال الصناعي أو الخدماتي او الزراعي، ومنها ما هو             تشتمل برامج التدريب على مجاالت    
في مجال اإلدارة وخاصة في موضوع إنشاء وإدارة المشروعات الصـغيرة والتـي تـرتبط أحيانـا ببـرامج                   

 . اإلقراض



 ١٥

منظمات غير  ال يوجد شروط موحدة لقبول المتدربين في برامج التدريب المقّدمة من قبل المؤسسات التنموية وال              
 .حسب نوع وموضوع برنامج التدريبالحكومية، والشروط تحدد 

 
  برامج التدريب المقدمة من الجمعيات الخيرية٤-٢-٢
 

يرتبط مفهوم التدريب المقدم في هذه الجمعيات بمفهوم العمل الخيري، حيث وجهت برامج التدريب أساسا لفئات                
 أبناء تلك الفئات على إيجاد      ةراء، وتهدف هذه البرامج الى مساعد     اجتماعية مهمشة خاصة المرأة والمعاقين والفق     

 . فرص عمل وبالتالي كسب قوتهم
 

تغطي برامج التدريب المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية العديد من المجاالت، إال إنها تتركـز فـي مجـاالت                   
ين الى هـذه الـدورات وتعطـى        ال توجد شروط موحدة لقبول المنتسب     . الخياطة والنسيج والسكرتارية للسيدات   

 . األولوية لذوي الحاالت االجتماعية وألبناء الفئات االجتماعية األقل حظاً
 
  التدريب الخاصةمؤسساتبرامج التدريب المقدمة من  ٥-٢-٢
 

 العديد من المؤسسات الربحية التي تعمل في مجال التعليم والتدريب المهني            الضفة الغربية وقطاع غزة   يوجد في   
تقـوم هـذه    .  العـالي   الثقافية المرخصة من وزارة التربيـة والتعلـيم        مؤسساتتقني، معظمها تحت إطار ال    وال

 . المؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع الكفاءة وذلك حسب حاجة السوق المحلي
 

اإلدارة ونظراً للطبيعة الربحية لهذه المؤسسات، فإن برامج التدريب التي تقدمها غالباً ما تنحصر في مجـاالت                 
يوجد في الضفة الغربية    . والحاسوب واللغات وغيرها من المجاالت التي ال يتطلب فيها استثمارات مالية ضخمة           

  . مركزا خاصا٨٠ً، بينما يوجد في قطاع غزة حوالي صاًا خ مركزاً ثقافيا٩١ً
 
 التعليم المستمر ٦-٢-٢
 

لعنصر البشري فيها من عنصر يشكل عبئاً علـى          هي تحويل ا   الضفة الغربية وقطاع غزة   إن أكبر التحديات في     
 .التنمية إلى عنصر يكون هو الدافع لهذه التنمية

 

يلعب التعليم المستمر دوراً أساسياً في تنمية قدرات اإلنسان على التفكير المنطقي والناقد، وتحسـين مهاراتـه                  
 .دهقتصادية واالجتماعية لبلنمية االومستوى إنتاجيته ودخله، ويمكنه بالتالي من المساهمة بشكل أفضل في الت

 

ويعتبر التعليم المستمر باإلضافة إلى ما ذكر طريقاً لحل ومواجهة عدد من المشاكل التي تواجه مجاالت التعليم                 
 .للجميع مثل مشكلة االرتداد إلى األمية، التسرب، تعليم الفتيات أو تخطيط ودمج النوع االجتماعي

 

مر إلى قسمين رئيسيين حسب الجهة المشرفة وما تقدمه من برامج تعليمية، فالقسـم     ويمكن تصنيف التعليم المست   
األول هو التعليم والتدريب المهني والحرفي والذي تشرف عليه عدد من الجهات والهيئـات الحكوميـة وغيـر                  

ـ    وزارةالحكومية مثل وزارة العمل، الشؤون االجتماعية،        وث،  األسرى والمحـررين، الجامعـات ووكالـة الغ
 . الثقافية الخاصة، باإلضافة إلى المؤسسات التربوية المختلفةمؤسساتال
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 الثقافية، الجامعات، المؤسسات التربويـة غيـر        مؤسساتأما القسم الثاني فهو التعليم العام وتنفذه بشكل رئيس ال         
 .الحكومية، ووزارة الشؤون االجتماعية

 

 لبرامج التعليم المستمر، ومن أهم مالمح هذا النـوع مـن            يالحظ من هذا التصنيف أنه ال توجد هيكلية واضحة        
 هذا النوع من التعليم وفق األهداف والمصالح المختلفة، اخـتالف مـدة الـدورة               التي توفر التعليم تعدد الجهات    

 .الموفرة، وجود منهاج خاص بكل مؤسسة موفرة، هذا باإلضافة إلى شهادات معترف بها بشكل جزئي
 

م مكمالً أساسياً للتعليم الرسمي وعنصراً رئيسياً في التعامل مع عمليـة التغييـر االقتصـادية                ويعتبر هذا التعلي  
واالجتماعية، وهو بذلك يكون مجاالً تربوياً بحد ذاته، حيث يبنى التعليم المستمر علـى المعرفـة والمهـارات                  

 . االجتماعيةوالخبرة المسبقة لألفراد، ويهدف إلى تحقيق االحتياجات الفردية والمهنية و
 
 
  أهداف التعليم والتدريب المهني والتقني٣-٢
 

 يمكن القول   ،بعد اإلطالع على عدد من المراجع والبحوث والدراسات في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني             
أن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني يسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف على مستوى المجتمع وعلـى                 

 لهذه االهداف كما جاءت في إسـتراتيجية        موجزفيما يلي عرض    و. ستوى األفراد الملتحقين ببرامج هذا النظام     م
 :٧الضفة الغربية وقطاع غزةالتعليم والتدريب المهني والتقني في 

 
 :على مستوى المجتمع

 .ة وبالفنيين والتقنيين المؤهلينتزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهر 

ورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ومراقبة تأثيرها على القطاعات االقتصادية المختلفة والسعي           مواكبة التط  
 .على سوق العمل إلى التعامل مع تأثيرها

مواجهة التغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة عن التقلبات االقتصادية وذلـك مـن خـالل بـرامج                   
تي تزيد من فرص األشخاص في الحصول على عمـل بشـكل            التدريب الخاصة وبرامج التعليم المستمر ال     

 .دائم

زيادة إنتاجية القوى العاملة من خالل رفع مستوى أداء ومـؤهالت القـوى العاملـة باسـتمرار لتواكـب                 
التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل و إدخال مهارات وتقنيات جديدة إلـى القطاعـات               

 .االقتصادية المختلفة
 
 :لى مستوى األفرادع

 والمهارات التي يتطلبها تخصصهم المهني وفق األسس والمعايير المقبولة في سوق            المعرفةاكساب األفراد    
 .العمل

 . قادرين على التفكير والتحليل المنطقياإعداد أشخاص مؤهلين للحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يكونو 
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ة المطلوبة ويؤمنون بقيم إتقان العمل واألمانـة والقناعـة،          إعداد أشخاص يتحلون بالعادات السلوكية المهني      
 .وإعداد األفراد للتعامل مع التقنيات الحديثة

 .إعداد أفراد واعين لواقع سوق العمل وتغيراته 
 

  فـي مؤسسـات    فقد نصت االستراتيجية على اعطاء حصص للفئات االقل حظا         الفئات المستهدفة، وبخصوص  
  .٨التقني بحيث تخصص حصص من المقاعد للنساءالتعليم والتدريب المهني و

 
 

 الضفة الغربية وقطاع غزة تحديات التعليم والتدريب المهني والتقني في ٤-٢
 

، مـن    كغيره مـن القطاعـات     ،الضفة الغربية وقطاع غزة   لقد عانى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في         
فقده القدرة على التطور نحو سياسات وطنية، تكسبه الكفـاءة          سياسات االحتالل االسرائيلي لفترات طويلة مما ا      

والفاعلية واالرتباط بحاجات السوق على نحو يخدم المصالح االقتصادية والوطنية والتنموية وخصوصا في ظل              
 .نقص الموارد المالية

 

 من قدرته   تحديات بدءاً  العديد من ال   الضفة الغربية وقطاع غزة   يواجه نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في        
على استيعاب االعداد المتنامية من الطالب ضمن موازنات ال تنمو بنسب تتماشى مع هذا النمو، مما يهدد جودة                  

 .التعليم المقدم من ناحية وقدرة النظام على االستمرار لتوفير فرص تعليمية متكافئة من ناحية أخرى
 

لق في قدرته على تطوير مصادره البشرية والماديـة ومناهجـه           ويواجه نظام التعليم كذلك تحديات ضخمة تتع      
وأنظمته بما يتناسب والتغيرات الكبيرة الحاصلة في عالمنا المعاصر بما يضمن ارتباط المهـارات والمعـارف                

 .المكونة عند الخريجين بتلك التي سيحتاجون اليها في عالم العمل وفي حياتهم الخاصة
 

هذه التحديات والتي من الممكن أنها تختلف في حجمها من مرحلـة تعليميـة الـى                إن بدء التفكير في مواجهة      
لى نظام تعليمي يتسم بالكفائة والفعالية واالرتباط باحتياجـات         إأخرى، يتطلب بناء إطار شمولي للحلول يسعى        

غالبا ما تكون حلول    إن الحلول المثلى    . السوق، وبالعدالة واالستدامة، ويتسم هذا االطار بامتالكه الوعي الكامل        
وسط، حيث أن الوصول الى نظام يضمن العدل والمساواة ال بد له أن يقلل من كفاءة النظام على سبيل المثـال،      
وكما أن رفع فعالية النظام والمرتبطة بشكل أساسي بجودة التعليم ال بد أن يقلل مـن مـدى اسـتدامة النظـام                      

 .ة بقدرته على التقليل من تكلفتهوالمرتبط
 

يكمن القصور الرئيسي في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطيني بشكل عام، في افتقار الطالب إلـى                 
الخبرة والمعرفة العملية الكافية التي تمكنهم من األداء المهني الناجح، األمر الذي يؤكد بأن قصر فترة التدريب                 

 .ريب يحدان من فوائد العملية التدريبية برمتهابمواقع العمل وعدم وجود نظام فلسطيني ينظم هذا التد
أو فقدان ثقتهم   ) في المشاريع الصناعية والخدماتية   (وينعكس هذا األمر في عدم اقتناع العديد من أصحاب العمل           

بمستوى التدريب في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، لهذا يعتقد بعض أصحاب العمل بأنهم مضـطرون                
 .ي منشآتهم بمؤهالت مهنية أقل من المستوى المطلوبلتشغيل عمال ف
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ونسبة ) بفعل االحتالل (وفي الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث التشوه االقتصادي القسري             
البطالة المرتفعة ومحدودية الموارد المتاحة، يفترض أن يساهم االستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقنـي               

من هنا، فإن االستثمار في تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقنـي            . مية االقتصاد الفلسطيني الكلي   في تن 
بشكل عام، والتدريب في مواقع العمل بشكل خاص، يفترض أن يؤدي بالنتيجة إلى إحداث زيادة كبيرة في عدد                  

ي سوق العمل، خاصة وأن معظم طـالب        الطالب الملتحقين بهذا النظام وفي نسبة خريجي النظام المنخرطين ف         
، وكذلك الحـال فيمـا يتعلـق        )األكاديمية(المرحلة الثانوية في الضفة والقطاع يتوجهون حالياً للفروع النظرية          

 . بالتعليم فوق الثانوي
 

سـبة  حيث لم تتجـاوز ن     .متخلفاً ونسبة الطالب الملتحقين به متدنية     ظل   التعليم والتدريب المهني والتقني      إال ان 
مـن إجمـالي طـالب      % ٥,٣في أحسن الحاالت نسـبة      في المدارس المهنية الثانوية     الطلبة في التعليم المهني     

 .المدارس الثانوية
 

إن تأهيل العمال المهرة والفنيين المتخصصين يشكل عامالً أساسياً في دفع العملية التنموية اإلنتاجية إلى األمام،                
ني والتقني بشكل عام، وأهمية التركيز على المهارات العملية المتجاوبـة مـع             ومن هنا تأتي أهمية التعليم المه     

احتياجات السوق بشكل خاص، وهذا يعني ضرورة إجراء تغييرات نوعية في مضمون وشكل نظـام التعلـيم                 
وفي المحصلة ال بـد مـن تـوفير الخبـرات            .والتدريب المهني والتقني بما في ذلك التدريب في مواقع العمل         

سطينية والكفاءات المحلية والمؤهلين تقنياً وفنياً للمبادر المحلي الذي قد يسعى لتأسيس مشـروع إنتـاجي أو                 الفل
 .٩صناعي، وبالتالي االرتقاء باإلنتاجية وجودة اإلنتاج

 

 الضفة الغربية وقطـاع غـزة     إستراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني في       "ومن ناحية أخرى فقد اوضحت      
 يعاني من صـعوبات     الضفة الغربية وقطاع غزة     قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في         أن "١٩٩٩ -تموز

ضعف ارتباط  وعدة من أهمها ارتفاع تكلفة اإلستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني وقلة عدد الملتحقين،               
مما أدى إلـى انخفـاض مسـتوى جـودة           ،مسار التعليم والتدريب المهني والتقني بمسارات التعليم األكاديمي       

تعـدد جهـات    ،  التشتت وغياب التنسيق بين مكوناته كنظام والمجتمع المحلـي         ومن الصعوبات أيضاً     التدريب،
 التدريب من نقص في التجهيزات والمعدات الحديثة        مؤسساتاإلدارة واإلشراف، ومحدودية الموارد حيث تعاني       

 تنسجم مع التطورات التكنولوجية، إضافة إلى غياب الكفـاءات العلميـة    كما أن المناهج المطبقة غير حديثة وال      
 .والعملية لتنفيذ البرامج فيها

 
تم تلخيص أهم المعيقـات     " ١٩٩٩ الضفة الغربية وقطاع غزة   في  التعليم والتدريب المهني    "وفي دراسة بعنوان    

 على شكل مخطط سـهمي      بية وقطاع غزة  الضفة الغر والتحديات التي تواجه نظام التعليم والتدريب المهني في         
 :في الشكل التاليكما هو موضح 
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 الضفة الغربية وقطاع غزةتحديات التعليم والتدريب المهني في : ١ شكل
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 ٢٠

 الضفة الغربية وقطاع غزة الموجه لإلناث في  التعليم والتدريب المهني والتقني٥-٢
 

 التعليم من اثـر      النوع من  أعطت السلطة الوطنية اهتماما خاصا للتعليم والتدريب المهني والتقني نظرا لما لهذا           
 ال يـزال    ،وعلى الرغم مـن ذلـك     . االرتقاء بنوعية الخدمة المقدمة في هذا المجال      وعلى  كبير على االقتصاد    

 عـدم تقبـل     : أهمها ؛فتيات على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني متدنيا وذلك لعدة أسباب          مستوى اقبال ال  
 مختلطة، اضافة الى نظرة المجتمع      مؤسساتتعليم وتدريب الفتيات في معاهد و     لمسألة  قطاع واسع من المجتمع     

على هـذا   ناث  لالاث مع ان النظرة     الى التعليم والتدريب المهني وسوء تقييمه لملتحقيه سواء من الذكور او االن           
 . تأخذ صبغة خاصة نظرا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمعالصعيد

 

) ١٦٩٠ (٢٠٠٤/٢٠٠٥ للعـام     في المدارس المهنية   بلغ عدد الطالبات في كافة مجاالت التعليم المهني النظامي        
 في  ١٧رقم  أنظر جدول   ( .لب وطالبة  طا ٥٥٥٩من مجموع الملتحقين البالغ عددهم      % ٣٠,٤طالبة يشكلن نسبة    

 من مجموع الطـالب والطالبـات     % ٦٩,٦ طالباً يشكلون نسبة     ٣٨٦٩فقد بلغ عدد الطالب الذكور      . )٥,٤بند  
 ال ترجع الـى التخصصـات الصـناعية         %)٣٠,٤( بد من االشارة الى ان هذه النسبة المعقولة           وهنا ال  .١٠معا

، وهو القريب الى الطابع االكاديمي الـذي يسـهل فيـه            رع التجاري بل الى الف  . والزراعية واالقتصاد المنزلي  
 . والذي تعلو فيه نسبة التحاق االناث اكثر من اي فرع اخرالتحاق االناث،

 
ن نسبة االناث في فرع التعليم المهني الزراعي في المدارس الزراعية تبلغ            إف،   للعام المذكور  وباالرقام التفصيلية 

في الفرع المهني   %) ٥٤(، بينما ترتفع الى     %)٥,٦( المهني الصناعي تنخفض الى      ، وفي فرع التعليم   %١٧,٤
%) ٠(ثم تنخفض النسبة الى     . في فرع االقتصاد المنزلي الذي يمثل فرع مميز للنساء        %) ١٠٠(، والى   التجاري

 .في الفرع الفندقي
 

ق بالتدريب التقني والمهني، حيـث      من ناحية أخرى تشير الدالئل الى وجود فجوة واسعة بين الجنسين فيما يتعل            
أصبحت اختصاصات التدريب المهني المتوافرة ذكورية بطبيعتها في مجاالت مثـل اإللكترونيـات والكهربـاء        

تركز اختصاصات النساء على الطباعة والخياطة وتجهيز األغذيـة، باعتبارهـا        ت في حين    ،والميكانيكا والنجارة 
وبالتالي فان هناك حاجة ملحة لتوفير اختصاصات حديثة للمرأة فـي            .اختصاصات تكرس دور المرأة التقليدي    

 .التدريب المهني والتقني تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة
 

 نسبياً في كل من التعليم      ارتفعتوان  . يتضح مما سبق أن نسبة مشاركة النساء في التعليم المهني ما تزال متدنية            
 إال انه من الناحية الكمية فان هذه األعداد تعتبر قليلة جـداً فـي كـل                 ،جميلةالصحي والسياحي وفي الفنون ال    

فكما أسلفنا فان هذا التدني في التحاق المرأة في التعليم المهني والتقني جاء نتاجا لعوامـل                . المجاالت بشكل عام  
 منها غيـاب التنسـيق      ، التدريب المهني والتقني   مؤسساتعدة تحول دون االستفادة من اإلمكانيات المتاحة في         

 ، وعدم تصميم برامج تتناسب مع احتياجات وامكانيـات المـرأة          ،الفاعل بين الجهات القائمة على تدريب المرأة      
 البعيدة بسبب الحواجز واالجراءات     مؤسسات وصعوبة الوصول الى ال    ،اضافة الى شروط القبول غير المشجعة     

عثرة يحول دون ايصال التدريب المهني الى شريحة واسعة من          إن تلك العوامل تشكل حجر      .  االسرائيلية االمنية
الستفادة من امكانياتهن وطاقاتهن التي ال يستهان بها في سبيل النهوض بانتاجية المجتمع كمـا ونوعـا                 االناث ل 

 .والوصول الى مستوى فاعل من الخدمة المتميزة
                                                 

 .٢٠٠٥. فلسطين.  وزارة التربية والتعليم العالي–االدارة العامة للتخطيط التربوي   10



 

 ٢١

 المرأة في سوق العمل  ٦-٢
 

دريب المفتوحة أمام المرأة يعكس نفسه تلقائيا على حجم مشاركة المرأة في            ال شك بأن الحجم المحدود لفرص الت      
التي و في قطاع العمل الحكومي بالمنشآت الخاصة        اً ولذلك تلتحق المرأة التي التجد فرص      ،النشاطات االقتصادية 

للعمل المتساوي   مما يفتح الباب أمام حرمانها من حق المساواة مع الرجل في األجر              ،غالبا ما تكون غير منظمة    
حساسية عمـل المـرأة     ذلك، فإن   إضافة إلى   .  كما يحرمها من الكثير من حقوقها االجتماعية كعاملة        ،والمتماثل

ضحايا األولى لتقليص العمالة في هذه المنشـأة  ال غالبا ما تكون المرأة من إذ  تعتبر عالية نسبياً، لموجات البطالة 
رص المفتوحة للمرأة فأنها تتخذ موقفا سلبيا من االنضمام إلى التحـديات            أو تلك، ونتيجة للحاجة للعمل وقلة الف      

 .العمالية التي يفترض أن تدافع عن حقوقها وذلك خوفا من الدخول في نزاع مع أصحاب العمل وفقدان عملها
 

 ا نظرا لم  وتقتضي الضرورة دعم المرأة في مسألة التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الصغيرة التي تدبرها المرأة             
توفره هذه المشاريع من مرونة في معظم األحيان تتالءم مع المرأة العاملة التي هي ذاتها تقوم باألعمال المنزلية                  

 إضافة لنجاح هذه السياسة في توليد فرص عمل جديدة تساهم في رفع مسـتوى المعيشـة والتنميـة                   ،المختلفة
 ).١٩٩٦مج وزارة العمل، المرأة والتدريب المهني في خطط وبرا. (االجتماعية

 
لقد تم ترجمة المساواة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني في العديد من الدول إلـى صـيغ                    
قانونية ذات صبغة تشريعية إال أنها لم تطبق فعلياً على أرض الواقع، حيث ال تزال العديد من الدول حول العالم                    

ية والتركيبة المجتمعية والثقافات والقيم على حقوق المرأة في المساواة في مختلـف             تعاني من تأثير التقاليد الدين    
 .١١القطاعات، وتحد من فرصهم في المشاركة الفعالة في األنشطة االقتصادية المجتمعية

وفي المجتمع الفلسطيني فإن التشريعات والقوانين الفلسطينية ضمنت المساواة بين المرأة والرجل، ولكن بعـض               
 .سباب اإلجتماعية أعاقت تقدم المرأة وحصولها على فرصها كاملةاأل
 

 ألفـاً،   ١٣٤ إلى أن عدد اإلناث داخل القوى العاملة قد بلغ           ٢٠٠٥وتشير نتائج مسح القوى العاملة للربع الرابع        
 فـي    ألفاً، فإن نسبة مشـاركة النسـاء       ١٠٢٣ سنة بلغ    ١٥وإذا علمنا أن عدد اإلناث اللواتي يزيد عمرهن عن          

للذكور، وقـد   % ٦٧مقابل  )  ألف ٦٩٦أو ما مجموعه    % (١٣,١ بلغت   ٢٠٠٥القوى العاملة خالل الربع الرابع      
 ألفاً ونساء عاطالت عـن العمـل   ١٠١توزعت النساء داخل القوى العاملة إلى نساء عامالت وبلغ عددهن نحو   

. بين الرجال % ٢٣,٧مقارنة بـ   % ٢٤,٣وبذلك فإن نسبة البطالة بين النساء بلغت        .  ألفاً ٣٣وبلغ عددهن نحو    
ويشير انخفاض نسبة المشاركة بين النساء إلى أن غالبية النساء تظل خارج القوى العاملة، وبلغ عـدد النسـاء                   

وتتفاوت أسباب بقاء هؤالء النساء خارج القوى العاملة، وتشير النتائج إلى           .  ألفاً ٨٨٩خارج القوى العاملة نحو     
 خارج القوى العاملة ألنهن ربات بيوت، وبالتالي يعملن باألعمال المنزليـة،            نؤالء بقي من ه % ٦٨أن أكثر من    

بقين خارج سوق العمل وهن ال يبحثن عن عمل بسبب اليـأس            % ١,٤في حين أن نسبة قليلة منهن ال تتجاوز         
 .من الحصول عليه
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 شيكالً، وهو منخفض نسبياً إذا      ٥٧,٧ نحو   ٢٠٠٤من جهة أخرى، بلغ األجر اليومي الوسيط لإلناث خالل العام           
 ٦٢,٢يذكر أن األجر اليومي الوسيط لكال الجنسـين بلـغ   .  شيكال٦٥,٤ًما قورن بمثيله لدى الذكور والذي بلغ      

 .شيكالً خالل نفس الفترة
 
 

الضفة الغربية  دور وزارة شؤون المرأة في دعم التدريب والتعليم المهني والتقني في ٧-٢
 وقطاع غزة

 

 شكل خطوة اساسية في عملية تحسـين        ٢٠٠٣ك فيه ان انشاء وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في العام           مما الش 
إن من أهم التطلعات التي تصبو إليها الوزارة أن تقـف           . ظروف المرأة وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني      

 ولعـل أهـم   ،القتصادية الصـعبة إلى جانب المرأة الفلسطينية لتجعلها قادرة على مواجهة الظروف السياسية وا       
إنجاز يمكن أن نؤكده هنا هو التركيز على التدريب المهني والتقني للفتيات ليخرجن إلى المجتمع وقـد تسـلحن          

 دون اعتمـاد علـى      ،.بالمهارات الالزمة لشق طريقهن في الحياة معتمدات على أنفسهن في اكتساب الـرزق            
لوجي وظروف العولمة التي تحتم على كل فـرد مـن أفـراد    اآلخرين خصوصاً في ظل ظروف التحدي التكنو 

 .المجتمع المساهمة في بناء الوطن
 

 المهنية لتربية ورعايـة الفتـاة الفلسـطينية الواعيـة           مؤسساتافتتاح ال  المساعدة واإليعاز ب   من أهداف الوزارة  
محاضرات الثقافية واألنشـطة     من خالل الندوات وال    ، وذلك لمسؤولياتها تجاه قضيتها ومجتمعها وعائلتها ونفسها     

 وتأهيل وتدريب الفتيات على المهن المختلفة حتى تتمكن كل مـنهن مـن              ،الوطنية التطوعية التي تشارك فيها    
هذا ولقد عملت الوزارة على إعداد العديد        .وإيجاد فرص عمل للفتيات الخريجات     ، العمل وإعالة نفسها وعائلتها   

 Empowering Women in(سطينية والتي من أهمهـا خطـة التطـوير    من الخطط للنهوض بواقع المرأة الفل

Palestine 2005:2007.(  
 

بدأ مولتعميق دورها فقد عملت الوزارة على وضع رؤية واستراتيجية لها في اطار خطة عمل ثالثية مبنية على                  
 .ات العالقةالمشاركة والتشاور والحوار مع شرائح واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذ

 

هذا وقد حددت الوزارة ضمن خطتها الثالثية مجموعة من القضايا ذات االهتمام المشـترك مـع المؤسسـات                  
 :والجمعيات النسوية الحكومية وغيرالحكومية، حيث صنفت هذه القضايا على اساس قطاعي على النحو التالي

 

 المرأة والتعليم 
  العمالة والفقر-المرأة واالقتصاد 
 والمشاركة السياسيةالمرأة  
 صحة المرأة 
 العنف ضد المرأة 
 الديمقراطية وحقوق االنسان 
 القوانين والتشريعات والسياسات 

 



 

 ٢٣

وبالرغم من ان الوزارة تعتبر ان القضايا السبع انفة الذكر جميعها قضايا مهمة وذات عالقة مباشـرة بعمليـة                   
التركيز في خطتها على ثالثة جوانـب رئيسـية ذات          تعزيز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، اال انها ارتأت          

 :صلة مشتركة بالقضايا السبع المذكورة سابقا، وهذه الجوانب هي
 

 المرأة في رسم السياسة وصنع القراردور  
 فقر الشابات وبخاصة معيالت االسر 

 التعليم والتدريب المهني والتقني الموجه للشابات 
 

يق مبادئ واهداف الوزارة في خلق بيئة داعمة لمفهوم الجندرية فـي            هذا وقد تم رسم الخطة بشكل يضمن تحق       
، علما بان الهدف العام لخطة الوزارة هوضمان اطار قانوني وتشـريعي وسياسـي              الضفة الغربية وقطاع غزة   

داعم لحقوق المرأة واحتياجاتها، وكذلك العمل على تعزيز وتطوير دور المرأة في المجتمع بشـكل عـام ودور                  
 .ت على وجه الخصوصالشابا

 

 :اضافة الى الهدف العام فقد حددت الوزارة في خططتها االهداف الفرعية التالية
 

تطوير قوانين وتشريعات وسياسات ذات عالقة بالحد من فقر الشابات، وتشجيع التدريب والتعليم المهنـي                
مكن ان تعيق مشاركة الشابات     والتقني الموجة لهن، وكذلك اعادة صياغة القوانين والتشريعات التي من الم          

 .في صناعة السياسة واتخاذ القرار
تطوير وتحديث السياسات الوطنية المتبعة في الوزارات المختلفة والتأكد من انها متوازنـة مـن الناحيـة                  

 .الجندرية

 .زيادة عدد البرامج المهنية الموجهة للشابات والعمل على تحسين جودتها 

برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك رفع نسبة الشابات المستفيدات          رفع نسبة توجه الشابات نحو       
 .من المشاريع االقتصادية المختلفة، وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة

رفع مستوى الوعي المجتمعي حول احتياجات وتطلعات الشابات الفقيرات، وباالخص احتياجاتهم وتطلعاتهم             
 . والتدريب المهني والتقني وكذلك مشاركتهم في صياغة وتنفيذ السياسات الوطنيةلاللتحاق ببرامج التعليم

 
من ناحية اخرى، فقد اشتملت خطة الوزارة على مجموعة من االنشطة والمشاريع والتي يمكن االطالع علـى                 

ع التـي    من مجموعة المشـاري    اًوتعد هذه الدراسة جزء   . تفاصيلها من خالل الرجوع الى خطة الوزارة مباشرة       
الضـفة  اشتملت عليها خطة الوزارة للبحث في واقع وطموحات التعليم والتدريب المهني الموجه للشابات فـي                

 في بناء سياسات مستقبلية تضمن تحفيـز         هذه الدراسة   يمكن االعتماد على مخرجات    ، حيث الغربية وقطاع غزة  
 .توجة الشابات نحو هذا النوع من التعليم والتدريب

 

مين إطار  أ هو ت  للوصول إليه،  والذي صاغت الوزارة خطتها      ،لرئيسي ألوليات وزارة شؤون المرأة    إن الهدف ا  
قانوني وتشريعي وسياسي يتوافق مع حقوق المرأة وإحتياجاتها ويشجع تمكين المرأة وتطـوير قـدراتها مـع                 

 .التركيز على اإلناث الشابات بشكل خاص
 



 

 ٢٤

 المتوخاة طورت وزارة شؤون المرأة مجموعة من النشاطات التي          ولتحقيق أهداف الخطة والوصول إلى النتائج     
 : فيما يليهاصيتلخ، والتي يمكن يجب تنفيذها

 

تحضير مسودات قوانين تضمن حقوق المرأة في مختلف المجاالت وأهمها قانون العائلة وقـانون العمـل                 
 .واألمن اإلجتماعي

. طهد أو تميز ضد المرأة والعمـل علـى تغييرهـا          دراسة السياسات اإلقتصادية الوطنية الحالية التي تض       
باإلضافة إلى تشكيل جسم حكومي يتمثل به مجموعة من الوزارات ذات العالقة لضمان تنفيـذ السياسـات                 

 .الجندرية الجديدة
 Headtheir(تنفيذ بحوث ودراسات تتعلق بالخدمات الرسمية المقدمة لإلناث الشـابات وربـات البيـوت     

Households(   في مجاالت التعليم والتدريب المهني والتقني والمشاركة السياسـية وغيرهـا مـن              خاصة
 .المجاالت

التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير وتحسين برامج التعليم والتدريب المهني والتقني والتركيز على إيجـاد                
 .فرص متساوية لإلناث والذكور تدريبا وتدريسا وعمال

 حقوق المراة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسـية، رفـع الـوعي           عقد مباحثات عامة وورش عمل حول      
 .اإلجتماعي حول أهمية دراسة وتدريب المرأة وتنفيذ حمالت إعالمية الفقر لدى اإلناث

 
 

 دبيات التي تم مراجعتها ملخص ألهم األ٨-٢
 

ريب المهني والتقنـي، حيـث    تتمحور حول التعليم والتد  العديد من الدراسات السابقة التي    قام الباحثون بمراجعة    
في مختلـف دول العـالم   أعطت هذه الدراسات الباحثين خلفية واسعة عن واقع التعليم والتدريب المهني والتقني    

األراضي الفلسطينية بشكل خاص، هذا باإلضافة إلى توجيه الدراسة إلى البحث في مواضيع لم              في  بشكل عام و  
حثون ان الدراسات السابقة لم تناقش موضوع التعليم والتدريب المهنـي           يتم التركيز عليها سابقا، حيث وجد البا      

 ويغطي كافة   الضفة الغربية وقطاع غزة   والتقني الموجه لإلناث بشكل شمولي يغطي كافة المناطق الجغرافية في           
ـ  .  التعليم والتدريب المهني والتقني ويغطي كافة التخصصات المتوفرة لإلناث في آن واحد            مؤسسات ز حيث رك

 – مؤسسات ال –الجغرافيا  (مية الشمولية في التغطية للمحاور الثالثة آنفة الذكر         هالباحثون في هذه الدراسة على أ     
 ).التخصصات

 
 .ن مع التركيز على أهم ما ورد فيهاثوالصفحات التالية تلخص أهم األدبيات التي رجع إليها الباح

 

تعليم العالي ووزارة العمل وخبراء محليـين بإعـداد خطـة           لجنة المشكلة من موظفي وزارة التربية وال      القامت  
. ١٢الضفة الغربية وقطـاع غـزة     تنفيذية للبدء بتطبيق اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في           

و  ه الضفة الغربية وقطاع غزة   ولقد كان الهدف العام لإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في            
 :ةتيالوصول الى نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يتسم بالمواصفات اال
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ـ      ال مجموعة من ويتطلب تحقيق ذلك اجراء     : الكفاءة  غـراض  آت أل تغييرات من اهمها البدء باستخدام المنش
 .متعددة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الموفرة للتدريب وصوال الى توحيدها

 االهتمام بتطوير الموارد البشرية العاملة في النظام        تشمللك اجراء عدة تغييرات     ويتطلب تحقيق ذ  : الفعالية 
 .وكذلك تطوير المناهج والموارد المادية وتطوير االنظمة وبشكل خاص تظام الترخيص ومعادلة الشهادات

اغة  البـدء بصـي    تتعلق أساسـاً  ويتطلب تحقيق ذلك اجراء عدة تغييرات       : االرتباط باحتياجات سوق العمل    
عالقة شراكة حقيقية مع قطاع الصناعة واالعمال يقوم هذه القطاع من خاللها بالمشاركة الفعالة في تصميم                

 وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية المختلفة 
ويتطلب تحقيق ذلك اجراء عدة تغييرات من اهمها تحويل انظمة المناهج الـى نظـام الوحـدات                 : المرونة 

كما يتطلب تحقيق المرونة تبنـي هيكليـة        . ي نظام مرن لنشر وتوزيع هذه المناهج      المنهجية المتكاملة وتبن  
للنظام تسمح لالشخاص الراغبين والقادرين باالنتقال من مرحلة تعليمية ومن نظام تعليمي الى اخر وكذلك               

 .تبني هيكلية فيها نقاط متعددة للدخول والخروج من النظام
 عدة تغييرات من اهمها توفير حد ادنـى مـن التمويـل الحكـومي               ويتطلب تحقيق ذلك اجراء   : االستدامة 

 .المضمون للنظام وتنويع مصادر تمويله االخرى
ويتطلب تحقيق ذلك اجراء عدة تغييرات من اهمها معالجة مشكلة الحجم الهامشي الحالي              : العدالة والمساواة  

 .ب لذوي االحتياجات الخاصةلنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتوفير فرص تعليم وتدري
 

 تشـمل   الضفة الغربية وقطـاع غـزة     ولقد تم إقتراح هيكلية انتقالية لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني في            
 :التالي

 

 المستمر) ٢االساسية ) ١: مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني 
 .ادارة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويره 

احداث التغييرات المطلوبة على انماط برامج التعليم والتـدريب المهنـي           ) ٢ادارة النظام   ) ١: التنفيذخطة   
نظـام  ) ٥نظام الترخيص والمعادلة ) ٤تطوير المناهج ) ٣ الضفة الغربية وقطاع غزة والتقني المتوفرة في    

 .المعلومات
تطـوير المـوارد    ) ٣والتوصيف المهني   التصنيف  ) ٢نظام مراقبة سوق العمل     ) ١: التوجهات المستقبلية  

نظام ) ٥نظام االرشاد والتوعية    ) ٤البشرية العاملة في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني           
 .المراقبة والتقييم

 
 الممولة مـن وكالـة      مؤسسات معلومات إحصائية حول ال    )YWCA( ١٣ةوأعطت دراسة لجمعية الشبان المسيحي    

. ات غير الربحية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون اإلجتماعية ونسبة النساء فيها            الغوث والمؤسس 
 ال تزال   الضفة الغربية وقطاع غزة   وأشارت الدراسة إلى ان برامج التعليم والتدريب المهني الموجهة لإلناث في            

ـ     من ال % ٣٠ أقل من    فإن ، فوفقاً للدراسة  م ورعاية وتكبير  عبحاجة إلى د    مـن   نملتحقين بالتدريب المهنـي ه
 قـد   الضفة الغربية وقطاع غزة     في  على تلك البرامج    كما أشارت الدراسة إلى أن إقبال النساء تاريخيا         . النساء
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 ٢٦

، وبعـد أن    ن، حيث كان إعتماد النساء على العمل في الزراعة في أراضيه          ٤٨عام  البدأ بشكل جدي بعد هجرة      
 . مهن ومهارات لدعم أنفسهن وعائالتهنملفقدت األراضي توجهت النساء لتع

 
إنضم العمل في مجـالي     وبدأ التدريب في القطاعات التقليدية كالصوف والتطريز والصنارة، في بداية الستينات            

السكرتاريا والتمريض لقائمة المجاالت المستهدفة من النساء للتدريب، مع بداية الثمانينيات من القـرن الفائـت                
لتحاق بدورات تدريبية قصيرة األمد غير رسمية، أما بالنسبة         اإلل العمل الزراعي من خالل      إخترقت النساء مجا  

قي التدريب في هذين المجالين مقتصرا بشكل رسمي على الرجـال           بد  قالزراعة بشكل عام ف   ولمجالي الصناعة   
 . بداية التسعينياتحتى

 
 من خالل )YMCA - VTC(ليدي في مركز إنضمام النساء إلى تدريب صناعي غير تق ١٩٩٦ خالل العام بدء

 أدخلت مدرس الخليل الثانويـة برنـامج تـدريب علـى            ١٩٩٨تدريبهن على صيانة اإللكترونيات، وفي عام       
وتر تم إضـافته إلـى أول       يصيانة الكمب . اإللكترونيات الصناعية ولحقها اإلتحاد اللوثري في برنامج اإلتصاالت       

في بداية العـام    . وتصميم الجرافيك للشبان المسيحين   )  الصناعية بالخليل  الشبان المسيحيين والمدرسة  (مركزين  
أضافت الكلية النسائية التابعة لوكالة الغوث تدريب طبي        كما  .  إنضمت النساء ألول مرة لمدارس زراعية      ١٩٩٨

 .وتصميم جرافيك وإنتاج مجوهرات وإدارة فنادق
 

ة تعتبر جيدة للنساء لكونها يمكن أن تصل للنسـاء فـي أي             ولقد أشارت الدراسة إلى أن برامج التدريب القصير       
 .مكان وزمان

 
، حيـث أعطـت     الضفة الغربية وقطاع غزة    تم توضيح مجاالت التدريب المهني في        ١٤وفي دراسة لمهند الطل   

).  التدريب المدنية  مؤسسات – كليات المجتمع  –المدارس الصناعية (معلومات إحصائية حول ثالث قطاعات هي       
التخصصات والبرامج فـي كـل      ) ٢ مؤسسات ال – المدارس –عدد وإسم الكليات  ) ١ :علومات هي كالتالي  هذه الم 
 .الكادر التدريسي في كل شريحة) ٤في كل شريحة ) ذكور وإناث(عدد الطلبة ) ٣شريحة 

 
طـار   لوزراة الشؤون اإلجتماعية إلى أن التدريب المهني بوزارة الشؤون االجتماعية يمثل اإل            ١٥وأشارت دراسة 

الوقائي والعالجي للشبيبة من أبنائنا وبناتنا الذين لم يتمكنوا من االستمرار في تحصـيلهم الدراسـي ألسـباب                  
وأشارت الدراسة إلى أنه ال يوجد في مؤسسات المجتمع التعليمية والمهنية من            . شخصية أو اجتماعية خاصة بهم    

ي للفتيـان والفتيـات التابعـة لـوزارة الشـؤون            التدريب المهن  مؤسساتيحتضن هؤالء الفتية والفتيات سوى      
أشـارت  كمـا   .  طالـب وطالبـة    ٥٠٠ تضم حوالي    مؤسسات ٥االجتماعية والتي تمتد عبر قطاع غزة وتمثل        

 البرامج المقدمة للطالب البرامج المهنية المعدة للتدريب مـن قبـل مـدربين مهنيـين                 بين الدراسة إلى أن من   
الحدادة، النجارة، الخياطة، التـدبير     : لمهن التي يتدرب عليها هؤالء الشبيبة     هذا المجال، ومن بين ا     في   مختصين

 . المنزلي، السمكرة والدهان، كهرباء السيارات، السباكة، وخياطة بنين
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 لها حول إقبال اإلناث على التعليم والتدريب المهني والتقنـي إلـى أن              ١٦وأشارت الباحثة رندة هالل في دراسة     
أمـا  .  يبحثن عن فرص تدريب مجانية ومقبولة، لتمكنهن من التزود بمهنة تؤهلهن للعمل            النساء صغيرات السن  

يبحثن عن مجاالت تدريب سـريعة      فالنساء األكبر سنا، المتزوجات والمطلقات واألرامل اللواتي يعلن أسرهن،          
قبلن فكرة دورات   ي ٢٠وضحت الدراسة أن الفتيات تحت سن       أكما  . لتمكنهن من اإلنتاج وتسويق إنتاجهن الحقا     

 .تي كان توجههن نحو التدريب التقليديااللووالتدريب في مجاالت جديدة وغير تقليدية، بعكس النساء األكبر سنا 
 :التاليعلى النحو هي ، وكما أكدت نتائج الدراسة على إشكاليات العمل التي تواجه المرأة

 

 .دة فكرة عمل المرأة خارج المنزلالرجال في األسر الفلسطينية والمجتمع المحلي يعارضون بش 

 .زهيدةالجور األعمل طويلة والساعات يظهر في هنالك إستغالل ضد المرأة في القطاع الخاص،  

الخياطة مثل    المجاالت التقليدية   فرص العمل على    معظم تقتصر، حيث   عدم توفر فرص عمل جديدة للنساء      
 .والتطريز والصوف وحبك الصنارة

 . منتجات األعمال اليدوية مما يؤدي إلى تخفيض هامش الدخلإزدياد المنافسة على 
 

أما فيما يتعلق بالمشاكل المالية والفقر فلقد أوضحت الدراسة أن الفقر له دور رئيسي في عدم توجه اإلناث نحو                   
 :لالسباب التاليةالتدريب المهني 

 

 .رمزيةدائما  هاان رغم  المهنيدفع ولو جزء من رسوم التدريبعلى نساء بعض العدم مقدرة  
 . التدريب البعيدةمؤسسات المواصالت للوصول إلى اجرةدفع على بعض النساء عدم مقدرة  

 .تفضل األسر تغطية تكاليف أبنائها بدال من بناتها 
 

أما بالنسبة للمواضيع المطروحة للتدريب فقد أشارت الدراسة إلى أن معظم البرامج التدريبية المتوفرة يتم نقلها                
 الدراسة أن نسـبة مشـاركة       بينتكما  . ا من مركز آلخر دون اإلستناد إلى الحاجة كأساس في اإلختيار          ونسخه

 كما أن مشاركة المـرأة فـي األعمـال          .وتشمل بطالة عالية  %) ٧(المرأة في سوق العمل تكاد تكون معدومة        
ى سياسة الفصل في العمل بناء على        قائمة عل  تعتبر المرأة،   تميزت بها والقطاعات التقليدية المختلفة والتي طالما      

كما أشـارت   . النوع اإلجتماعي، وهي تندرج تحت إطار التعليم والصحة والعمل اإلجتماعي وصناعة المالبس           
 حقل تدريب مختلف والتي يتم الطلب عليهـا         ٢٢ حيث تم تحديد     ي،الدراسة إلى إحتياجات سوق العمل الفلسطين     

 كما أشارت الدراسـة إلـى أن التـدريب فـي            .تم الطلب عليها مستقبال    ويمكن أن ي   ،من قبل سوق العمل حاليا    
أشـارت  . مجاالت جديدة ورائدة لن يكون مقبوال في البداية ولن يجدها المجتمع طبيعية، ولكنها ستقبل بعد فترة               
ر التقليدي،  الدراسة أيضا إلى أن النساء الشابات والمتعلمات والعزباوات أبدين إستعدادا أكبر في تعلم الجديد وغي              

وبناء على نجاحهن، من الممكن أن تؤثر تلك النساء على من هن أكبر سنا، أقل تعليما، ويعانين مـن مشـاكل                     
المرأة التي أبدت محدودية في الخيارات هي المـرأة المطلقـة واألرملـة وذات              . إجتماعية مثل الطالق وغيره   

 . كذلكفوق سن ثالثينوالمراة منخفض التعليمي المستوى ال
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نظام التعليم المهني والتقنـي     ووزارة  ال أن   ٢٠٠٥ عام    صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي      ١٧تقرير بينوقد  
 فقد تم انجاز العديد مـن المبـادرات لتشـجيع           .ولي موضوع إدماج الفتيات في هذا التعليم أهمية خاصة        ككل ت 

عـام   الصناعية    الخليل في مدرسة للبنات   الحاسوب    كافتتاح برنامج صيانة   .اإلناث على االلتحاق بالتعليم المهني    
 صيانة  :بعة تخصصات ربا ٢٠٠٤عام   ، في مدينة دورا جنوب الخليل     ةدورا المهني بنات  وافتاح مدرسة   . ١٩٩٨

وافتتاح مدرسة  . ٢٠٠٥ عام   صيانة االالت المكتبية   و االتصاالت، االلكترونيات الصناعية  ،  ٢٠٠٤الحاسوب عام   
ت  كمـا بـدأ    .صيانة الحاسوب، التجميل وتصنيع المالبـس     :  تخصصات ثالثة ب ٢٠٠٤م  بنات غزة المهنية عا   

 وية الصناعية للبنات في مدرسة طولكرم الثان    الوزارة مشروعا الفتتاح تخصصي االتصاالت وصيانة الحاسوب        
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨مع بداية العام الدراسي 

 

 .سنوات الثالث األخيرة خالل البشكل مطردوعليه فقد تزايد عدد الطالبات في الفروع المهنية المختلفة 
 
 في اعداد وصـقل     ي له أن التعليم والتدريب المهني والتقني جزء اساس        ١٨عتبر الباحث كمال هماش في دراسة     وا
وكـذلك   . التطرق لصفات وخصائص وحجم هـذا النظـام         الدراسة حاولتو .ألفرادلمهارات المهنية والتقنية    ال

 التعلـيم   مؤسسـات كما أشارت الدراسة إلى الخلفية التاريخيـة ل       . غر حجمها التخصصات المتوفرة لالناث وص   
 نحـو   ةوالتدريب المهني والتقني، وخصوصا اثناء فترة االحتالل االسرائيلي، وكيف ان السياسات كانت موجه            

يـة   السـلطة الوطن   قيـام وتم التطرق إلى التعليم والتدريب المهني والتقنـي بعـد           . خدمة االسواق االسرائيلية  
ـ               صـقل وتطـوير     يالفلسطينية، ومدى ادراك السلطة الوطنية ممثلة بمؤسساتها ألهمية هذا النوع من التعليم ف

على االرتقاء به كما ونوعا من اجل االنطالق فـي          الفلسطينية  السلطة  وقد عكفت   . مهارات االنسان الفلسطيني  
 .اعادة بنائه على اسس متطورة

 
 ، ويأتي هذا االقبـال     للمرأة على التدريب المهني في برامج وزارة العمل        كبير اقبال   وجوداشارت الدراسة إلى    

كما أشـارت الدراسـة إلـى ان        . التخصصات المفتوحة امامهن  وتنوع   من حيث عدد  بالرغم من قلة الخيارات     
 وهذا ما يقودنا إلـى التوجـه نحـو          ،النسب االعلى كانت من الخريجات في برامج الخياطة، وتصفيف الشعر         

فرص المتاحة أمام اإلناث محـدودة      ل أن ا   الى  الدراسة أشارتكذلك  . صصات جديدة ذات حاجة ملحة للسوق     تخ
نظرا لعـدم قـدرة المـرأة       . في النشاطات االقتصادية  االقل   وهذا ما يعكس حجم مشاركتها       ،مقارنة مع الذكور  

القطاع الخاص والذي يعـزز مـن        مع الرجل فإنها بالعادة تتجه نحو        بشكل متساو الفلسطينية على اخذ حقوقها     
 وكذلك يحرمهـا مـن الحقـوق االقتصـادية          ،حرمانها حق المساواة مع الرجل في العمل المتساوي والمتماثل        

 .واالجتماعية
 

حدى اكبـر    إ  في معظم الحقوق االقتصادية واالجتماعية، فهي      اًأن المرأة تواجه حرمان   إلى  ولقد أشارت الدراسة    
 وتعتبر هذه إحدى المؤشرات التـي       ،ضافة إلى ان الفرق في االجور يبرز بشكل واضح        المتأثرين بالبطالة، باإل  

 .وتشير الدراسة إلى وجود تمييز بين المـرأة والرجـل         . معرفة الظلم الواقع على المرأة    على    خاللها منيستدل  
مـل، وتمـايز   من العاملين في مشاغل الخياطة نجد هناك عدم تطبيق لقـانون الع       % ٦٠ففي حين تشكل النساء     

كذلك تطرقت الدراسة إلى مجموعة من التقارير والتجارب على الصعيد الفلسطيني، كـان             . واضح في االجور  
                                                 

 .٢٠٠٥ تموز، . فلسطين–وزراة التربية والتعليم العالي . قطاع التعليم التقني والمهني/وصف ومراجعة للنظام التربوي. يم العاليوزارة التربية والتعل  17
 ١٩٩٦نوفمبر .  فلسطين –وزارة العمل . المرأة  والتدريب المهني في خطط وبرامج وزارة العمل. هماش، كمال  18



 

 ٢٩

أبرزها تجربة االنروا لإلقراض والتي تمت في غزة حيث أظهرت المؤشرات نتائج ايجابية على مستوى توليـد            
 .وعاتفرص العمل والتكلفة القليلة لخلق مثل هذه الفرص ونجاح المشر

 
الضفة الغربيـة     في  له إلى أن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني        ١٩ولقد أشار الباحث مازن حشوة في دراسة      

 عانى كغيره من القطاعات، وقد خضع لسياسات االحتالل االسرائيلي لفترات طويلـة ممـا افقـده                 وقطاع غزة 
لية واالرتباط بحاجات السوق علـى نحـو يخـدم          القدرة على التطور نحو سياسات وطنية تكسبه الكفاءة والفاع        

وأشارت الدراسة إلـى أنـه      . المصالح االقتصادية والوطنية والتنموية وخصوصا في ظل نقص الموارد المالية         
ن هناك العديد من الحكومـات التـي   إ ف- وباإلطالع على الخلفية التاريخية له-نتيجة إلدراك العديد من الجهات   

كما أشارت الدراسـة    . السويسريةالحكومة   ومنها الحكومة النمساوية و    نظامير هذا ال  رغبت في العمل على تطو    
صغر حجمه، وقلة برامجه،    : لتعليم والتدريب المهني والتقني ومنها    الحالي ل نظام  الإلى السمات التي يتصف بها      

ن خالل مقارنـة     وهذا ما يظهر واضحا م     .وكذلك قلة التخصصات المتوفرة وعدم مالءمتها الحتياجات السوق       
الضـفة   التخصصات المتوفرة في كل من االردن واسرائيل حيث تصل إلى ضعف ما هو متوفر فـي                   من عدد

 .الغربية وقطاع غزة
 

مراجعة تاريخية للتعليم والتدريب المهني والتقني منـذ        الى   قيد اإلعداد لوزارة شؤون المرأة       ٢٠وتطرقت دراسة 
.  والمصري، واالحتالل االسرائيلي وصوال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية        العهد العثماني مرورا بالحكم االردني    

 سيطرته على باقي انحـاء       االسرائيلي وقد أشارت الدراسة إلى أنه خالل النظر للفترة التي احكم فيها االحتالل           
غربية وقطـاع    التعليم والتدريب المهني في الضفة ال      مؤسساتالضفة الغربية وقطاع غزة قام بإنشاء العديد من         

عمـال  ك لصالح سوق العمل االسـرائيلي       غزة من اجل توفير العمال نصف المهرة من المستويين االول والثاني          
مدرسة دير دبوان، مؤسسـة     (  ومن ابرز المدارس التي انشات في عهد االحتالل        .البناء للعمل في المستوطنات   

سـيس مجلـس    أطينية لصالحياتها قامـت السـلطة بت      وبعد تسلم السلطة الوطنية الفلس    ). اورط للتعليم الصناعي  
، باإلضـافة   )وزارة العمل، وزارة التربية والتعلـيم العـالي       ( استشاري، من مجموعة من المؤسسات الرسمية     

، ومؤسسات محلية ودولية، وقد تم اعداد استراتيجية        )الجامعات الفلسطينية ( لمجموعة من المؤسسات االكاديمية   
لتعلـيم والتـدريب المهنـي      افضـل ل   اضمن واقع ي تصورا   اني والتقني والتي وضعت فيه    التعليم والتدريب المه  

لعمل وزارة شؤون المـرأة مـن اجـل         اً  ولياً أ وتضمنت الدراسة تصور  . لياته، وموزاناته التقديرية  آوالتقني، و 
صـور  وقد وضعت الدراسة ت   . التوجيه نحو ايجاد تخصصات ضمن سياسات تربوية متضمنة للنوع االجتماعي         

اشارت الدراسة إلى وجـود مجموعـة مـن         . وزارة شؤون المرأة لتفعيل المجاالت والتخصصات امام االناث       
 ).الفنون التطبيقية، الهندسة( التخصصات تناسبت عكسيا مع مدى التحاق االناث ومنها

 
 تقـوم   مؤسسـات عة  فقد اشارت الدراسة إلى مجمو    : اما بالنسبة للتعليم والتدريب المهني والتقني غير النظامي       

ات في هذه الـدورات حيـث        نسبة الملتحق  دراسة إلى ارتفاع  بتقديمه في المستويين االول والثاني، وقد اشارت ال       
اال ان هذه النسب اقتصرت على تخصصات محددة لكليهما، ممـا اعـاد             . من مجموع الملتحقين  % ٤٥,٦بلغت  

 .نها اال بشكل قليلودعم من التخصصات النمطية ولم تتداخل التخصصات فيما بي
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 اهداف نظـام التعلـيم   رحتشُ،  ١٩٦٦التقني في العام    اء في التعليم والتدريب المهني و     طاقم الخبر ل ٢١وفي بحث 
 من النمو المتسارع والمتزايـد      اً اساسي اً، باعتباره جزء  الضفة الغربية وقطاع غزة   والتدريب المهني والتقني في     

وخصوصا انها ورثته متقادما ومصمما لتلبية حاجة اسرائيل من االيـدي           في ظل تكنولوجيا المعلومات الحديثة،      
حاولت االستراتيجية ان تربط نظام التعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجـات السـوق مـن اجـل                 . العاملة
 كما وضعت االستراتيجية تصورا لنظام التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي            .مة بين التخصصات والعمل   ءالموا

االستدامة باإلضافة إلى اهميـة كونـه       عالية و لذي يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الصفات ابرزها الكفاءة والف          ا
وقد اشارت االستراتيجية إلى تمويل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مـن حيـث االسـهام                . نظام موحد 
ا وأشارت الدراسة إلى هيكلية التعلـيم       كم. هستفيدين من  الم  من او) الخاص( وغير الحكومي ) الحكومي( الرسمي

، ومدى تشتتها، وان هناك العديـد مـن         الضفة الغربية وقطاع غزة   والتدريب المهني والتقني الموجود حاليا في       
 .، اال انه ال يوجد سياسة موحدة لهذا النوع من التعليماهيل التي تقدم هذا النوع من التؤسساتمال
 

لمهني والتقني  اوالتدريب  ، تناول الباحثون واقع التعليم      ١٩٩٦في حزيران    خرونمازن حشوة وأ  ل ٢٢وفي دراسة 
 وذلك من خالل تطرقه إلى دور السلطات اإلسرائيلية التي قامت بإنشـاء ثالثـة               الضفة الغربية وقطاع غزة   في  

 المهني في المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غـزة وذلـك فـي أواخـر                 دريبعشر مركزا خاصا بالت   
 حيث كان الغرض الرئيس من إنشاء تلك المدارس إعداد عمال شـبه مهـرة فـي مجـالي البنـاء                     .لستيناتا

 لتغطية احتياجات االقتصاد اإلسرائيلي، وكان التدريب لفترة وجيزة ومقتصـرا           - بشكل خاص  -والمواصالت  
. ات السـوق الفلسـطيني    ولم يكن هنالك أي اهتمام لتطوير مهارات تلبي احتياج        . على المهارات األساسية فقط   

 رة العمل الفلسطينية الذي لم يلـق       التعليم المهني التابعة لوزا    مؤسساتوكما أشارت الدراسة إلى الوضع الحالي ل      
اهتماما خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي إال بعد أن استلمت وزارة العمل الفلسطينية مسـؤولية نظـام التـدريب           

كما أشارت الدراسة إلى انه بالرغم من عدم وجود قيود لقبول العنصـر        .المهني في الضفة الغربية وقطاع غزة     
 في دورات محددة كتصفيف الشعر والخياطة والرسوم        نلتحقيالنسوي في أي من المهارات التقنية إال أن النساء          

ـ  كما أشارت الدراسة إلى األسباب التي تعيق وصول اإلناث إلـى م            .الهندسية والطباعة ومسك الدفاتر     اتؤسس
ويعزى السبب الـرئيس للـزواج      المؤسسات  التسرب من الدورات في     :  وأهمها  والتقني التعليم والتدريب المهني  

 .المبكر باإلضافة إلى وجود سببان رئيسان أيضا للتسرب هما المشاكل المادية وصعوبة التنقل
 

 ووزارة العمل    العالي بية والتعليم التروزارة   إلى أن مسؤولية      له ٢٣في دراسة عبد الرحيم العبد     .دوأشار الباحث   
 حيث بذلت جهود كبيرة ومستمرة من اجـل العمـل       ،الفلسطينية إبتدأت منذ تولي السلطة الفلسطينية مسؤوليتهما      

 :على تطوير الدراسة في الكليات التقنية، بهدف
 

مد على العنصـر    تحقيق خطة التنمية المتكاملة الشاملة في مختلف المجاالت وخاصة في المجاالت التي تعت             
 البشري 

 توجيه التعليم في الكليات التقنية نحو احتياجات تستجيب للمتطلبات اآلنية والمستقبلية 
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دعم الكليات التقنية القائمة والعمل على إنشاء كليات تقنية جديدة وتحديثها بما يتماشى مع التطور               باالهتمام   
ضع الدراسات وتأمين األعداد إلنشاء أقسام متطورة       العلمي السريع من خالل إنشاء لجان متعددة وظيفتها و        

 .في صناعة البرمجيات، ووضع أنظمة صيانة باستخدام أجهزة تقنية جديدة
 

التعليم المهنـي   (  إلى أهم محاور التعليم المستمر     تم التطرق  وزارة العمل،    –لفريق العمل الوطني     ٢٤وفي دراسة 
مشاكل التي تواجه مجاالت التعليم للجميع مثل مشكلة االرتداد إلـى           يد من ال  دباعتباره حال لمواجهة الع    )والتقني

كما أشارت الدراسة إلى أهم الجهات والهيئات الحكومية        . األمية، التسرب، تعليم الفتيات ودمج النوع االجتماعي      
األسرى وغير الحكومية التي تشرف على التعليم المهني والحرفي مثل وزرة العمل، الشؤون االجتماعية، هيئة               

 . التربوية المختلفة  مؤسسات الثقافية الخاصة، باإلضافة إلى ال     مؤسساتوالمحررين، الجامعات ووكالة الغوث، ال    
لقد أشارت الدراسة الى أهمية التعليم المستمر في حل مشاكل التسرب وتعليم الفتيات ودمج النوع االجتمـاعي،                 

 المستمر أال وهـي التحـديات فـي المجـاالت السياسـية              الدراسة أهم التحديات التي تواجه التعليم      بينتكما  
لقد أشارت الدراسة إلـى     و. الخ... ت، والتحديات المجتمعية    واالقتصادية واإلدارية، وتحديات تتعلق باإلمكانيا    

المية وتعليم الكبار وال سـيما      وخاصة في مستويات محو ا     )أهداف دكار الستة  (أهمية وضع أهداف استراتيجية     
اء، والعمل على إزالة التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم االبتدائي والثانوي وتحقيق المساواة بين               لصالح النس 

لقـد أشـارت    . الجنسين في مجال التعليم مع التركيز على فرص كاملة ومتكافئة للفتيات لالنتفاع من تعليم جيد              
ر المعلومات والتعلم مع التركيـز علـى        الدراسة إلى أهمية العمل على تحقيق المساواة في الوصول إلى مصاد          

 .المرأة وخاصة في المناطق المهمشة أو المحرومة في جميع الظروف وحتى في الطوارىء
 

للميس أبو نحلة إضافة جيدة وذات أهمية في موضوع التعلـيم       "  والتدريب المهني  النوع االجتماعي  "٢٥تعد دراسة 
، حث عملت على تقييم التعليم والتدريب المهني والتقني         اع غزة الضفة الغربية وقط  والتدريب المهني والتقني في     

 . وأهمية دور االناث في هذا المجال من منظور النوع االجتماعيالضفة الغربية وقطاع غزةفي 
 

ضمت الدراسة أربعة أبعاد متمايزة ولكنها متداخلة مع بعضها في ذات الوقت وهي البعد السياسي والتنظيمـي                 
، في محاولة لتحري حقيقة أن الجنس هو جزء متكامل في القدرة على التخطيط والتنظيم للتعليم                والتقني والبحثي 

 .والتدريب المهني والتقني
 

إن الفحص الدقيق للتعليم والتدريب المهني يكشف عن سلسلة من المشاكل الخاصة            : "تقول أبو نحلة في دراستها    
درات الطالب، واألهم من ذلك كله عدم التكافؤ بـين الـذكور            بحجم التعليم والتدريب المهني وتنوع البرامج وق      

 ."واالناث
 

إن حقيقة أن التعليم والتدريب المهني والتقني قد احتل المرتبة الثانية مقارنة مع التعليم األكاديمي       "وتضيف لميس   
في العديـد   . الذهنيلعدة عقود مضت تعود الى أيام فالسفة اليونان الذين فرقوا بشكل واضح بين العمل البدني و               

من الحاالت لم يعالج موضوع التعليم والتدريب المهني والتقني على أساس قدرته على االسـهام فـي التطـور                   
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وبالتـالي  . االجتماعي والقتصادي للمجتمعات، ولكنها أظهرت صورة وأهمية العمل والعالقة بينه وبين الدراسة           
مناسبا للعديد من المشاكل االقتصادية والسياسية التي تظهـر فـي           فإن التعليم والتدريب المهني والتقني قدم حال        

 ."أوقات األزمات والمراحل االنتقالية
 

الضـفة الغربيـة   إن النسبة المنخفضة لمشاركة المرأة في التعليم والتدريب المهني في   : "وفي موضع آخر تقول   
 سـريعة ومسـتعجلة للنظـام القـائم،          ال يمكن اإلشراف والسيطرة عليها حتى مع التعهد بمراجعة         وقطاع غزة 

للتعليم والتدريب المهنـي    " تشخيص الجنس "وبالتالي فللوصول إلى فهم مبدئي ألسباب هذه الظاهرة، فإن عملية           
هذا التوجه ال يركز على اإلناث على اعتبار أنهم فئة اجتماعية خاصة أو أنهم معزولون عـن                 . والتقني مطلوبة 

 ذلك فإنه يستخدم الجنس كأداة رئيسية للتحليل وتنفيذ التفريق بين المجموعـات             باقي المجتمع، فعلى العكس من    
موضوع البحث، والنظر إلى أدوار وعالقات الجنس لكل من اإلناث والذكور ضمن إطار ومفهوم محـدد فـي                  

 ."مجتمع معين
 

إلنتاج وإدارة المجتمع،   قد عرفت ثالثة أدوار للجنس وهي أدوار اإلنتاج وإعادة ا         " كارولين موس "تقول لميس أن    
لعديد من المجتمعات تلعب المـرأة      في ا . والتي تلعبها اإلناث بموجب القسمة المبنية على الجنس في مجتمعاتهن         

 جميعها بينما نادراً ما يقوم الذكور بأعمال عائلية بسيطة محـددة، لكـنهم غالبـاً مـا يكونـون                    ةاألدوار الثالث 
والـذي  " السياسات المبنية على الثبات   "دوراً رابعاً وهو     "كارين ليفي "افت  كذلك أض . منخرطين في العمل المنتج   

 .عادة ما يعتبر عمالً مدفوعاً مترافقاً مع السمعة أو الهيبة، والذي عادةً ما ينفذ بواسطة الذكور
 

سـاء  ما هي أدوار الرجـال والن     : "فإن عدداً من األسئلة ذات العالقة تطرح نفسها       " تشخيص الجنس "مع تطبيق   
المنخرطين في مجال التدريب المهني والتقني؟، وهل هذه األدوار مختلفة أم متشابهة؟ ومن الذي يمتلك النفاذيـة              

) الـذكور واإلنـاث   (؟ إذا كـانوا     .....إلى والسيطرة على الموارد مثل الدخل والمنشآت والتدريب والوظائف          
بد أن لديهم احتياجات أساسية وإستراتيجية مختلفـة،        يمتلكون سلطات ونفاذية مختلفة على هذه الموارد، إذن فال          

ما هي هذه االحتياجات؟ وهل تم تلبيتها؟ وما هي السياسات والتوجهات التي تم تبنيها في التخطـيط والتطبيـق                   
لسياسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني؟ وهل تستهدف هذه السياسات الرجال والنساء علـى أسـاس                

 نها تهدف إلى المساهمة في تطوير المجتمع وموارده البشرية؟الرفاهية أم أ
 

الضـفة  فإن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الحالي في     سئلة بعين االعتبار، تضيف لميس،      مع أخذ هذه األ   
 العنصـر السياسـي، العنصـر     :  يمكن تقييمه بالنسبة للتفاعل بين العناصر األربعة التالية        الغربية وقطاع غزة  

 ."التنظيمي، العنصر التقني، والعنصر البحثي
 

إن القيود المروضة على النفاذيـة      "أما فيما يتعلق بفرص العمل للتعليم والتدريب المهني والتقني فتقول أبو نحلة             
ان الفهـم   . للتعليم والتدريب المهني والتقني تعد سببا رئيسا للمحددات التي تواجهها المرأة في فـرص العمـل               

لدور الذي يلعبه التعليم والتدريب المهني والتقني في تزويد الذكور واالناث بفرص عمـل متكافئـة ال                 الشامل ل 
 . يمكن الوصول اليه دون التحري عن نفاذيتهم للتوظيف
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لقد ظهر مؤخرا أن فرص التوظيف للذكور واالناث مقيدة ومحددة بالمعايير السياسية واالقتصادية الموقعة مـن                
لسرائيلي، من خالل األزمة االقتصادية والسياسية في المنطقة وفي ظل غياب التخطيط الـوطني              قبل االحتالل ا  

لكن وعلى أي حال، بعيدا عن هذه المحددات، فتحري معدالت التوظيف وتمييز سوق العمـل يعكـس                 . المنظم
 ."التفرقة المبنية على الجنس والعائدة الى تقسيم الجنس التقليدي للعمال

 

الضفة الغربية وقطـاع    التعليم والتدريب المهني والتقني في      "ت الدراسة الى نتيجة مفادها أن        خلص  فقد ،وأخيرا
 يقف على تقاطع طرق هام حيث امكانيات تطوير توجهات وأساليب ابداعية ومتكاملة للجـنس والتـدريب                 غزة

. الضفة الغربية وقطاع غزة   المهني والتقني يوجد في سياق التحول الجوهري في المجتمع، االقتصاد والحكم في             
ان المهمات الملقاة على عاتقنا تمثل تحديا حقيقيا، حيث أن اطار العمل األولي المعروض فـي هـذه الدراسـة                    

 ".  سيبقى ليدمج ببحثنا المستقبلي والتدخالت في مناقشات السياسة
 

العمـل لطـالب التعلـيم      للباحث جورج كرزم هدفت إلى بلورة نظام مقترح للتدريب في مواقع             ٢٦وفي دراسة 
والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد استعرض الباحث بعـض التجـارب والخبـرات                 
العربية والعالمية في مجال التدريب بمواقع العمل، كما عمل على توثيق وتحليل الخبرة الفلسطينية فـي مجـال                  

 الرئيسي في نظام التعليم والتـدريب المهنـي والتقنـي           حيث رأى الباحث ان القصور    . التدريب بمواقع العمل  
مكنهم من األداء المهني    الفلسطيني بشكل عام يكمن في افتقار الطالب إلى الخبرة والمعرفة العملية الكافية التي ت             

األمر الذي يؤكد بأن قصر فترة التدريب بمواقع العمل وعدم وجود نظام فلسطيني ينظم هذا التـدريب                  الناجح؛
 وينعكس هذا األمر في واقع عدم اقتناع العديد من أصـحاب العمـل              .فوائد العملية التدريبية برمتها   ان من   يحد

 .تعليم والتدريب المهني والتقنيبمستوى التدريب في نظام ال
 

وفي ضوء التوسع المطلوب في التعليم والتدريب المهني ورفع مستواه تأتي أهمية تحول التدريب فـي مواقـع                  
ى مكون أساسي من مكونات نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطيني، وما يعنيـه ذلـك مـن                  العمل إل 

 .التركيز على التعلم من التجربة أي على الجوانب التطبيقية والعملية في سوق العمل
 

مشاركة وعليه فإن النظام المقترح للتدريب في مواقع العمل، بحسب الباحث، يجب ان يكون مبني على ضرورة                 
التخطـيط ورسـم    ية، بما يعنيه ذلك من لعب دور في         أصحاب العمل والعمال مشاركة فعالة في العملية التدريب       
 .مناهج واإلشراف وتنفيذ التدريبالسياسات التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وبلورة ال

 

يمي في الدول الغربية الصناعية مـن       هذا وقد نوه الباحث إلى الفارق الجوهري والنوعي بين هيكيلة النظام التعل           
فـي الـدول    ناحية، وبين هذه الهيكلية في الدول النامية؛ حيث ان أصحاب العمل في مواقع العمل والمنشـآت                 

ومن هنا، فإن اإلعداد المهني      .ل المهني في مستوياته األساسية    يتولون مهمة إعداد التالميذ لممارسة العم     الغربية  
 بالدول الصناعية المتطورة يعتبر من المسلمات، بل إنه مكون بنيوي في نظام التعلـيم               والتقني في مواقع العمل   

وبعكس ذلك في الدول النامية، فان المؤسسة التعليمية هي التي تقوم بعملية             .والتدريب المهني والتقني األوروبي   
وبشكل  .بعملية اإلعداد المهني  اإلعداد المهني، وبالتالي تفردت تلك المؤسسة في وضع النظم والمعايير الخاصة            

عام، فإن طالب الدول النامية الذين يتخرجون من نظام التعليم المهني والتقني، يتلقون تعليما بطبيعة ومحتـوى                 
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 ٣٤

ونهج ذات جذور في النظام التعليمي وبالتالي يشكل امتدادا لنشاط المدرسة وغير منبثق من هيكل العمل المهني                 
 .مل الصناعية والزراعية والتجاريةوال جذور له في مواقع الع

 
واستنادا إلى تجارب بعض الدول في التدريب الميداني والمعلومات التي تم جمعها من بعض الجهات الفلسطينية                

 التـدريب المهنـي     مؤسسـات حول تجربة التدريب الميداني الفلسطيني في المدارس الثانوية المهنية و         (المعنية  
لباحث ضمن دراسته مجموعة من المصفوفات التي توضح جوانب الضعف والقوة           فقد اشتق ا  ) وكليات المجتمع 

 ومن ثم، استنادا إلى هذه المصفوفات، تـم اشـتقاق مصـفوفات             .لتدريب الميداني بالضفة والقطاع   في تجربة ا  
 للبيئتـين الداخليـة   )SWOT Analysis(نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديـدات  إضافية تتعلق بتحليل 

 التعليم والتـدريب المهنـي والتقنـي، وتلخـص هـذه            مؤسساتل) المرتبطتين بالتدريب الميداني  (والخارجية  
المصفوفات نقاط الضعف في البيئتين الداخلية والخارجية وكيفية التعامل معها بهدف تجاوزها، فضال عن تركيز            

لى تفاصيل هذه المصـفوفات مـن خـالل         ، هذا ويمكن االطالع ع    وة وكيفية تعزيزها والبناء عليها    أهم نقاط الق  
 .الرجوع الى الدراسة الكاملة

 
 
  يتعلق بمساواة حقوق المرأة والرجل في مجال التعليمومااتفاقية سيداو  ٩-٢
 

 تم إتخاذ خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة           ١٩٧٩في الثامن عشر من كانون األول من العام         
لإلمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم           هيئة العامة   في الحقوق، حيث إعتمدت ال    

 مادة في قالب قانوني ملزم المبادئ والقواعد المقبولة دوليا لتحقيق المسـاواة             ٣٠طبع هذه اإلتفاقية المؤلفة من      
دابير المناسـبة للقضـاء     تتخذ الدول االطراف جميع الت    وهي تنص بشكل رئيسي على أن       . للمرأة في كل مكان   

على التميز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجـه خـاص لكـي                    
 :تكفل، على اساس تساوي الرجل والمرأة

 
نفس الظروف للتوجية الوظيفي والمهني، وللوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلميـة فـي                
مية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هـذه المسـاواة     التعلي مؤسساتال

مكفولة في المحلة السابقة لاللتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعلـيم التقنـي العـالي،                 
 .وكذلك في جميع انواع التدريب المهني

ات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهالت من نفس المستوى ومبـان    توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس االمتحان      
 .ومعدات مدرسية من نفس النوعية

القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله                  
، وال سيما عن    عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف              

 .طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم

 .نفس الفرص لالستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية 

نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو االمية الوظيفية،                 
 دف الى ان تضيق اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأةوال سيما التي ته



 

 ٣٥

خفض معدالت ترك المدرسة قبل االوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئي تركن المدرسة                
 .قبل االوان

 .نفس الفرص للمشاركة في االنشطة وااللعاب الرياضية والتربية البدنية 

ة محددة للمساعدة في ضمان صحة االسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومـات             الوصول الى معلومات تربوي    
 .والنصح عن تخطيط االسرة

 
 :هم نقاط لنص اتفاقية سيداو فيما يتعلق بمساواة حقوق المرأة والرجل في مجال العململخص أل

 

 الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر 
 الحق بالتمتع بنفس فرص التوظيف 

الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في التدريب واعادة التدريب المهني، بما فـي ذلـك التلمـذة              
 .الصناعية والتدريب المهني المتقدم والمتكرر

 .الحق في المساواة في االجر 

 .الحق في الضمان االجتماعي 

 .الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل 

 
 نتائج مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني الذي أجـراه الجهـاز              أظهرتعلى صعيد آخر فقد     

-١٥(، أن عدد األفراد     )٢٠٠٦ كانون ثاني،    -٢٠٠٥كانون أول،   (المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة      
 ألف منهم كـن مـن       ١٧( ألف شخص    ٤٧,٦سنة الذين يحملون شهادة تدريب أو تعليم مهني قدر بحوالي           ) ٦٥
من هؤالء الخريجين سبب التحاقهم بهذا النوع من التعليم إلى عدم رغبـتهم فـي               % ٤٠,٢، وقد عزى    )إلناثا

منهم بأنهم غير راضين عن التحاقهم بهـذا النـوع مـن            % ٥٦,٥وأفاد  . التعليم األكاديمي أو عدم القدرة عليه     
 . التعليم

 
% ٨٩,٢مقارنـة   % ٧٦,٥قوى العاملـة نحـو      تدريب مهني في ال   / وقد بلغت نسبة مشاركة حملة شهادة تعليم      

/ كما سجل أعلى معدل للبطالة لألفراد الخريجين بين األفراد الذين يحملون شهادة تعلـيم             . لخريجي البكالوريوس 
ووفقاً للنتائج، فإن   . لخريجي البكالوريوس %) ٢٢,١(مقارنة بـ   % ٣٤,٨تدريب مهني، حيث بلغت هذه النسبة       

 شـهراً   ١٦ شهراً مقابل    ٢٧ريجي التعليم والتدريب المهني والدبلوم المتوسط بلغ        متوسط عدد أشهر التعطل لخ    
 .لخريجي البكالوريوس فأعلى

 
% ٦٧,٢ولوحظ من النتائج انخفاض نسبة المستخدمين بأجر بين خريجي التعليم والتدريب المهني والتي بلغـت                

نسبة العاملين لحسابه الخاص كانت مرتفعة      لخريجي البكالوريوس فأعلى، في المقابل فإن       %) ٨٨,٦(مقارنة بـ   
فقط لخريجي البكـالوريوس  %) ٥(مقارنة بـ   % ١٩,٣نسبياً بين لخريجي التعليم والتدريب المهني وبلغت نحو         

كما لوحظ انخفاض متوسط األجر اليومي للمستخدمين بأجر بين خريجي التعليم والتدريب المهني، إذ لم               . فأعلى
 ١٠٠,٥في حين بلغ لمثيليهم من خريجي البكالوريوس فأعلى نحو          %) ٦٤,٧(مي لهم   تجاوز متوسط األجر اليو   

 .شيكالً



 

 ٣٦

مقارنـة بــ    % ١٩تنخفض نسبة خريجي التعليم والتدريب المهني الذين حصلوا على منحة دراسـية لتبلـغ               
لمهني وتنخفض النسبة بشكل واضح لدى خريجات التعليم والتدريب ا        . لخريجي البكالوريوس فأعلى  %) ٢٨,٦(

 .للذكور%) ٢٣(مقارنة بـ % ١٣,٥اإلناث لتبلغ 
 

تختلف األسباب والعوامل التي تحول دون حصول الخريجين على وظائف بعد التخرج، وقـد أشـارت نتـائج                  
المسح إلى أن السبب الرئيسي للتأخر في الحصول على وظيفة يتمثل بقلة الطلب على التخصـص، وبـدى أن                   

من خريجي التعلـيم    %) ٧٩( مختلف التخصصات حول هذا الموضوع، إذ أشار         هناك توافق بين الخريجين من    
 .لخريجي البكالوريوس فأعلى%) ٨١,٩(والتدريب المهني إلى هذا السبب مقارنة بـ 

 
تشير النتائج إلى ضعف إقبال المستخدمين بأجر من خريجي التعليم والتدريب المهني على االلتحـاق بـدورات                 

من % ٥٠في المقابل فإن    . فقط منهم كانوا قد التحقوا بمثل هذه الدورات       % ٢١إذ تبين أن    تدريبية أثناء العمل،    
 .نظرائهم من خريجي البكالوريوس قد التحقوا بدورات تدريبية أثناء العمل

 
 



 

 ٣٧

 والتقني المتاحة  برامج التعليم والتدريب المهنيجودة تقييم -٣
 الضفة الغربية وقطاع غزةلإلناث في 

 
 
 مـن   الضفة الغربية وقطاع غزة    لإلناث في    ة الموجه برامج التعليم والتدريب المهني والتقني    جودة   واقع    تقييم تم

ـ                  ذه خالل تخصيص أسئلة محددة تقيم جودة البرامج التعليمية والتدريبية المهنية والتقنية، حيث تـم تضـمين ه
 المهنـي والتقنـي، والثانيـة       التدريب و  التعليم مؤسساتولى وجهت إلى إدارات     األسئلة في ثالثة إستمارات األ    

وجهت لطالبات ملتحقات حاليا ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، والثالثة وجهت لإلناث اللواتي تخـرجن     
من برامج تعليم وتدريب مهني وتقني، هذا باإلضافة إلى توجيه أسئلة ذات عالقة بجودة برامج التعليم والتدريب                 

 التعلـيم والتـدريب المهنـي       ؤسسات لقاءات تم اإلعداد لها مسبقا مع العديد من مدراء م          المهني والتقني خالل  
 .  ذات عالقة بالموضوعمؤسسات العمل وممثلين عن صحابوالتقني ومجموعة من أ

 
 
  التعليم والتدريب المهني والتقنيؤسساتإستمارات إدارات وطالبات وخريجات م نتائج ١-٣
 

  المهني والتقني والتدريب التعليمسساتؤات م إستمارة إدار١-١-٣
 

 : بجودة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ما يلي الجزء المتعلقت نتائجأظهر
 

 إلى أنه يتم فتح برامج التعلـيم        %)٩٣,٨( التعليم والتدريب المهني والتقني      إدارات مؤسسات أشارت غالبية    
 كمـا   .لى دراسات مسبقة تبين حاجة السوق لهذه البـرامج         ع بناءؤسساتهم  والتدريب المهني والتقني في م    

هم تتناسـب مـع     مؤسسـات أشارت نفس النسبة من اإلدارات إلى أن محتوى مناهج البرامج المتوفرة لدى             
هـذا   (.ة من حيث الكم والنوع    يإحتياجات سوق العمل المحلي وانه يتوفر لديهم أجهزة ومعدات تدريب كاف          

 .)لتدريب المهني والتقنيا التعليم ومؤسساتمن وجهة نظر إدارات 
هم خطـط تطويريـة     مؤسسـات  التي تم إستهدافها إلى أنه يوجد لـدى          المؤسساتمدراء  من   %)٧٥(أشار   

 .إلستحداث برامج جديدة موجهة لإلناث تلبي إحتياجات سوق العمل

تطوير خبراتهم   بحاجة إلى دورات ل    في مؤسساتهم المدربين  إلى أن   %) ٩٢,٦ (ؤسساتأكد معظم مدراء الم    
 .بما يتالءم واحتياجات السوقوتحديث مهاراتهم 

ين والمدربين لديهم غير كـافي لتغطيـة        س ان عدد المدر    االستبانة همتشملالمدراء الذين   من  ) %١٥(أشار   
 .البرامج المطروحة

بشرية المالئمة  ال تمتلك البنية التحتية الكافية والكوادر ال      مؤسساتهم  ثلث من شملهم اإلستطالع إلى أن       أشار   
 .إلفتتاح برامج جديدة مناسبة موجهة خصيصا لإلناث

معظم من شملهم اإلستطالع أشاروا إلى المتابعة الحثيثة من قبل الوزارات المعنية على مسـتوى التعلـيم                  
 .هم للطلبةمؤسساتوالتدريب المهني والتقني الذي تقدمه 

 مؤسسـات ت ذات العالقة لتحديث المناهج فـي ال       إال أن ثلث العينة أجمعت على ضعف التنسيق مع الجها          
 . لتتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي



 

 ٣٨

 إستمارة اإلناث اللواتي تخرجن من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ٢-١-٣
 

 :أظهر الجزء المتعلق بجودة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ما يلي
 

 : تعليم وتدريب مهني وتقني على ما يليمؤسساتإلناث المتخرجات من عينة امن  %)٨٠(حوالي أجمعت  .١
 

 .هايلاهنالك عدد محدود من برامج التعليم والتدريب المهني التي يمكن لإلناث اإلنضمام  
 .األجهزة والمعدات التي تم تلقي التدريب عليها كافية من حيث الكم وجيدة من حيث النوع 
 . اإلناث على أيديهم التدريب تمتعوا بدرجة عالية من التأهيلالمدرسين والمدربين الذين تلقت 

 

 التعليم والتدريب المهني والتقني بها     ين التي تلق  ؤسساتم على ان إدارة ال    العينةمن   %)٢٥(حوالي  اجمعت    .٢
 .ال يبذلون الجهود الكافية للترويج للبرامج التدريبية لإلناث

 وذلك  ن مهنة في سوق العمل بشكل سريع بعد تخرجه         اإلستطالع على  ن ممن شمله  )%٤٥(حوالي  حصلت   .٣
 .نفي مجال تخصصه

ها نان محتوى المناهج التي تعلم    ) ممن يعملن من الخريجات   ( اإلستطالع   نمن شمله م %)٦٦(حوالي  أكدت   .٤
 .تلبي إحتياجات ومتطلبات سوق العمل

عة ممن لديهم خبـرة      منافسة أبناء الصن   ن إستطع ننصف من شملهم اإلستطالع من الخريجات انه      أوضحت   .٥
 .بال مؤهل وذلك إعتمادا على ما تلقوه من تعليم وتدريب مهني

 اإلستطالع من اإلناث الخريجات اللواتي يعملن إلى أنهن يحصلن على دخل اعلى من              شملهنربع من   أشار   .٦
  ذلك بسبب تخصصهن المطلوب في سوق العمل.نظيراتهن خريجات التخصصات األكاديمية

هم اإلستطالع من الخريجات اللواتي يعملن أشرن إلى أنهن يحصلن على دخل اعلى من              أيضا ربع من شمل    .٧
 .أبناء الصنعة ممن لديهم خبرة وال يوجد لديهم مؤهل

 
 إستمارة اإلناث اللواتي يدرسن في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ٣-١-٣
 

 : والتقني ما يليأظهر الجزء المتعلق بجودة برامج التعليم والتدريب المهني
 

من الطالبات ممن شملهن اإلستطالع إلى أنهن يتوقعن الحصول على مهنـة فـي سـوق             % ٨٢وافق نحو    .١
 . التقني الذي تلقينه-العمل تتناسب مع برنامج التعليم والتدريب المهني 

 

 :الطالبات اللواتي شملهن اإلستطالع على ما يلي %)٧٥( نحو وافق .٢

ي يدرسن بها عدد محدود من برامج التعليم والتدريب المهني التي يمكـن              الت مؤسساتأنه يوجد في ال    
 إليهالإلناث اإلنضمام 

 .ن مستوى برامج التعليم المهني والتقني الذي يتلقينه يتناسب وتوقعاتهنأ 
 أن مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يتلقينها ذات جودة عالية حسب وجهة نظرهن 
الساعات التدريبية العملية التي يتلقينها ضمن تخصصهن كافة إلكسابهن المهـارات           أن عدد الساعات     

 المطلوبة للمهنة من وجهة نظرهن
 أن أوقات التدريب مناسبة لهن 



 

 ٣٩

 : من شملهن اإلستطالع على الحقائق التاليةيأكد ثلث .٣
 . التي يدرسن بها حاليا كافية كما ونوعامؤسساتأن أجهزة ومعدات التدريب في ال 
  تبذل أقصى الجهود للترويج للبرامج التدريبية بين اإلناثمؤسساتن إدارة الأ 

 .يتم التعامل مع حاالت عملية حقيقية من واقع سوق العمل أثناء ساعات التدريب العملية أو الرسمية 
 

 .من أفراد العينة من ان المدربين والمعلمين يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة% ٨٦أشار نحو  .٤
 

  على تجارب ناجحـة ممـن       التعليم المهني والتقني بناء    مؤسساتنهن إلتحقن ب  بأمن الطالبات   % ٦٠ افقو .٥
 . بها قبلهنإلتحقن

 
أن هنالك إختالفا في وجهات النظر بين الخريجيات والطالبات فيما يتعلق بموضوع            إلى  هذا وتجدر اإلشارة هنا     

 ال تبذل الجهد الكافي للترويج ترى       المؤسساتخريجات أن   الترويج للتخصصات في سوق العمل، فبينما ترى ال       
ونحن في هذا المجـال نـرى أن رأي         .  تبذل جهدا كافيا للترويج للتخصصات المختلفة      مؤسساتالطالبات أن ال  

 .كاكهن بسوق العملتالخريجات أصوب إلح
 
 
والتقني ي  التعليم والتدريب المهنؤسساتمنتائج اللقاءات مع أرباب العمل ومدراء  ٢-٣

  ذات العالقةمؤسساتوال
 
  التعليم المهني والتقنيؤسساتم مدراء ١-٢-٣
 

 :يلي  على مامؤسساتأجمع من تم مقابلتهم من مدراء ال
 

 للتخصصات القائمة، إال أن بعضهم أبـدى        مؤسساتهمتوفر البنى التحتية المناسبة والتجهيزات والكوادر في         
المالية، أو عدم وجود مخصصات ماليـة       بسبب ضعف اإلمكانيات    تحفظا إلمكانية إفتتاح تخصصات جديدة      

 . إلستيعاب برامج جديدةمؤسساتهمباإلضافة إلى عدم توفر مساحات مناسبة في . في الميزانيات
 برامج جديدة تتضمن إعـداد إسـتمارة خاصـة       افتتاحأشار معظمهم إلى أن اإلجراءات التي يتبعونها عند          

جدوى إقتصادية ودراسـة     (ذات العالقة والمستفيدة، ثم يرفع مقترح متكامل      بالبرنامج توزع على الجهات     
 لدراسـته    العالي الجودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم     الوطنية لالعتماد و  هيئة  ال إلى   )سوقية مجتمعية 
 .متة لحاجات المجتمعءوالتأكد من مال

 .ؤسساتهممجودة البرامج التعليمة والتدريبية المقدمة في  

ضعف التنسيق مع القطاع الخاص، وإستغالل القطاع الخاص للطلبة المتدربين ومن ثم عدم اإللتزام بتعيين                
 .جزء منهم بعد التخرج

 
 
 



 

 ٤٠

 ب العملصحا أ٢-٢-٣
 

أجمع معظم من تم مقابلتهم من أرباب العمل على أن الخريجين يتمتعون بخلفية نظرية جيدة إال أنهم يعانون          
 التمـارين التـي يتلقونهـا فـي المـدارس           الـى عملي، حيث عزي هذا الضعف      من ضعف في الجانب ال    

اإلناث اللواتي يتلقين تدريبا    : مثال ( المطلوبة في سوق العمل    التطبيقات محدودة وال تشمل كافة      مؤسساتوال
 أخـرى قـد     تصـاميم  تمارين في تفصيل     ينفذن تمارين في تفصيل المالبس وال       ينفذنفي مجال الخياطة    

 ).إلخ... ، سوق العمل مثل تفصيل المخدات والشراشف واللحفيحتاجها 
ث الالتي تلقين تدريبا في مجال      بعض اإلنا : مثال(ال سلوكيات المهنة    هنالك ضعف لدى الخريجات في مج      

العناية بالبشرة وتصفيف الشعر ال يحسن التعامل مع الزبائن وأرباب العمل لعدم تلقيهن توجيها في مجـال                 
 ).ةسلوكيات المهن

أشار بعض أرباب العمل إلى عدم تطابق المناهج مع إحتياجات سوق العمل، أو مواكبتها للتقدم التكنولوجي                 
إجادة إستعمال الكـاميرات الحديثـة فـي مجـال التصـوير      : مثال. (المتسارع ومتطلباته في سوق العمل  

 ).الفوتوغرافي والفيديو
 
 

 في لتعليم والتدريب المهني والتقنيإستنتاجات عامة وتوصيات حول جودة برامج ا ٣-٣
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 التعلـيم والمهنـي     ؤسسـات يستنتج من نتائج تحليل اإلستمارات المختلفة واللقاءات مع أرباب العمل وممثلي م           
 :والتقني والجهات األخرى ذات العالقة ما يلي

 

التقني يتوفر لديها البنى التحتية المناسـبة        التعليم والتدريب المهني و    مؤسساتأن معظم   على  هنالك إجماع    
إال أن هـذه    . والكـادر المؤهـل   ) كما ونوعا (للبرامج القائمة، هذا البنى تشمل األبنية واألجهزة والمعدات         

.  المطلوبة والميزانيات الالزمـة  في معظمها ال تستطيع إفتتاح برامج جديدة إلفتقارها للمساحات    المؤسسات
يتم عمله في كلية     ، وذلك أسوة بما    برامج وإغالق برامج أخرى    افتتاحيوصى بأن يتم    وفي هذا المجال فإنه     

 حيث عندما يقررون فتح تخصص جديد لحاجة السوق له          )الطيرة(مجتمع المراة رام اهللا      /العلوم التربوية   
 .اتفإنهم ينظرون إلى التخصصات المتوفرة لديهم ويقومون بإغالق التخصص األقل إقباال من الطالب

 عليه مختلف األطراف في عدد التخصصات والبرامج المخصصة لإلناث ممـا            تهنالك نقص واضح أجمع    
إستحداث برامج جديدة مالئمـة لإلنـاث       ب وهنا يوصى . توجهات للتعليم المهني والتقني   يقلل عدد اإلناث الم   

 .ات سوق العمل والتطور التكنولوجيوتتوافق ومتطلب

 التعليم والتدريب المهني والتقني على مالئمة البرامج والتخصصات         ؤسساتمعلى الرغم من إجماع مدراء       
ضعف في الجانب العملـي     لمتطلبات سوق العمل، إال ان خريجات التعليم والتدريب المهني والتقني لديهم            

يم  التعل مؤسسات برنامج التلمذة المهنية من خالل التنسيق بين         بتفيذ وفي هذا المجال فإنه يوصى    . التطبيقي
 كما نوصي بضرورة إشراك أرباب العمل فـي         والتدريب المهني والتقني وارباب العمل والجهات الرسمية      

 . لتلبي إحتياجات السوق المحليتصميم مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني



 

 ٤١

 ولحل هـذه المشـكله  . لبة في مسلكيات المهن المختلفة   هنالك ضعف أشار إليه بعض أرباب العمل لدى الط         
خالقيات وسـلوكيات المهـن   بمواضيع ذات عالقة بأ بتدعيم مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني       يوصى

 .التعامل مع الزبائن وأرباب العملالمختلفة ومتطلباتها في 

 الرسـمية موضـوع المتابعـة       ؤسساتمالمتابعة الجيدة من قبل الوزارات المعنية مؤشر هام على إيالء ال           
 ورفع مستوى    جودة التعليم والتدريب المهني والتقني     بيرة، وهذا يساهم في المحافظة على      ك والمراقبة أهمية 

 أن تقوم الجهات بشكل مستمر بمراقبة ومتابعة جودة البرامج التي تطـرح فـي              وعليه يوصى . هذه الجودة 
 . التدريب المهني والتقنيمؤسساتمختلف 

ن أبناء الصنعة ممن ال يملكون مؤهالت علميـة         قدرة بعض الخريجات على الحصول على رواتب اعلى م         
وبوقت قياسي بعد التخرج مؤشر إيجابي يمكن إستخدامه لتشجيع اإلناث على التوجه نحو التعليم والتدريب               

 .المهني والتقني ويمكن اإلستدالل منه على مستوى الجودة العامة لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني

 
 ذات جودة عالية من     الضفة الغربية وقطاع غزة    برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في         إن :اإلستنتاج العام 
 إال أن بعضها يعاني من ضعف في الجانـب           وكذلك من ناحية مالئمتها لمتطلبات سوق العمل،       الناحية النظرية 

 فإننا نؤكـد علـى      ،ا تقدم  على م  وبناء. ياجات وتطبيقات سوق العمل   العملي لقلة عدد التمارين التي تحاكي إحت      
 :رة تطبيق برنامج التلمذة المهنية لمميزاته التاليةضرو

 
 إثراء الخلفية العملية لدى الطلبة .١
 إشراك القطاع الخاص في تصميم مناهج تتالئم وإحتياجاتهم .٢

  التدريبية اإلستثمار في األجهزة والمعداتمؤسساتتوفر على ال .٣

 مختلف التخصصاتيمكن إستيعاب عدد أكبر من الطلبة في  .٤

 إطالع الطلبة على المشاكل في سوق العمل مما يزيد من خبرته .٥

كما اننا نوصي وزارة التربية والتعليم العالي بعدم إعتماد أي برنامج قبل التأكد من جودة ودقـة الجـدوى                    .٦
 .السوقية التي تقدمها المؤسسة التدريبية الراغبة في إستحداث أي تخصص جديد



 

 ٤٢

  معيقات ومحفزات– حو التعليم والتدريب المهني والتقنيتوجه اإلناث ن -٤
 
 

تم قياس وتحديد والتعرف على معيقات ومحفزات توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقنـي الموجـه                 
 من خالل تخصيص أسئلة محددة تقيم جودة البرامج التعليمية والتدريبيـة            الضفة الغربية وقطاع غزة   لإلناث في   

 التعليم  مؤسسات األولى وجهت إلى إدارات      ؛ إستمارات حيث تم تضمين هذه األسئلة في خمس      ة والتقنية،   المهني
المهني والتقني، والثانية وجهت لطالبات ملتحقات حاليا ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، والثالثة وجهت              

الرابعة لإلناث اللـواتي يدرسـن فـي        هت  ووجلإلناث اللواتي تخرجن من برامج تعليم وتدريب مهني وتقني،          
لخامسة فيما وجهت ا  المرحلة الثانوية في البرامج االكاديمية ولم يتخترن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني،             

. لإلناث اللواتي يدرسن في الجامعات ولم يخترن بعد الثانوية العامة التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني               
ضافة إلى توجيه أسئلة ذات عالقة بجودة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني خـالل لقـاءات تـم                  هذا باإل 

 التعليم والتدريب المهني والتقني ومجموعة من أرباب العمـل          مؤسساتاإلعداد لها مسبقا مع العديد من مدراء        
 . وممثلين عن ؤسسات ذات عالقة بالموضوع

 
 

  التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسساتوطالبات وخريجات إستمارات إدارات نتائج  ١-٤
 
  التعليم المهني والتقنيمؤسساتات  إستمارة إدار١-١-٤
 

 :نتائج تحليل اإلستمارة
أظهرت نتائج تحليـل اإلسـتمارات       :العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني          .١

م والتدريب المهني والتقني أنهم يرون أن العوامل التي تعيق توجه اإلناث             التعلي مؤسساتالموجهة إلدارات   
 :نحو التعليم والتدريب المهني والتقني هي كالتالي مرتبة تنازليا

 قلة فرص العمل المتاحة للخريجات 
 محدودية تنوع برامج التعليم المهني والتقني المتاحة لإلناث 
 لتدريب المهني والتقنينظرة المجتمع غير اإليجابية للتعليم وا 

أظهرت نتائج تحليل اإلسـتمارات الموجهـة       : محفزات توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني        .٢
 التعليم والتدريب المهني والتقني أنهم يرون أن العوامل التي تحفز توجه اإلنـاث نحـو                مؤسساتإلدارات  

 :ة تنازليالتقني هي كالتالي مرتبالتعليم والتدريب المهني وا
  التعليم والتدريب المهني والتقني مطلوبة في سوق العملمؤسساتوجود تخصصات في  
  تعليم وتدريب مهني وتقني قريبة من التجمعات السكنية في المحافظات المختلفةمؤسساتتوفر  
 رمزية رسوم التعليم والتدريب المهني والتقني 
 .تعليم والتدريب المهني والتقني المؤسساتمعقولية شروط القبول المعمول بها في  

 من قبل   اً جيد  التعليم والتدريب المهني والتقني أن هنالك إقباالً       مؤسساتوضح ثالثة أرباع العينة من مدراء       أ .٣
 .مؤسساتاإلناث على البرامج المخصصة لهن في هذه ال

صصات المطروحـة   ممن شملهم اإلستطالع بينوا انهم يقومون بقدر كافي من الترويج للتخ %٨٨,٥حوالي   .٤
 .هممؤسساتفي 



 

 ٤٣

 من شملهم اإلستطالع أن اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني هن مـن               %)٦٦(أشار   .٥
 .اسر ذات معدالت دخل متدنية وانهن ممن تحصيلهن األكاديمي دون المتوسط

 
  إستمارة اإلناث اللواتي تخرجن من برامج التعليم المهني والتقني٢-١-٤
 

 نتائج تحليل اإلستمارة
 :أظهر تحليل إستمارة اإلناث اللواتي تخرجن من برامج التعليم المهني والتقني ما يلي

 

 :األسباب التي دفعتهن للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني .١
تقني للتوجه  يوضح األسباب التي دفعت اإلناث الخريجات من برامج التعليم والتدريب المهني وال            ٣ الجدول
 . تنازليا من حيث األهمية مرتبة، وهينحوه

 
 أسباب التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني : ٣جدول 
 )االهم فاالقل اهمية(بة تنازليا مرت) االناث الخريجات(

 
 الدافع للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيالترتيب
 رغبة شخصيةالقناعة وال ١
 التدريب المهني والتقني/ األهل واألصدقاء للتوجه نحو التعليمتشجيع ٢
  الدعاية المحفزة لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني  ٣
  األهل نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيإجبار ٤
 . في تعلم مهنة تدر دخالً مساعداً ألسرتي بشكل سريعالرغبة ٥
  التدريب المهني / التعليمبرامجرمزية رسوم  ٦
   العلمي التحصيلتدني مستوى  ٧
   على توفير تعليم جامعي األسرةلعدم مقدرة  ٨
 عدم وجود معيل ٩

 راسة الدالذي أجري ألغراض لميدانيالمسح ا: المصدر
 
 :لعوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيا .٢

اللواتي تم إستطالع آرائهن حول  أهم العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحـو            يوضح رأي اإلناث     ٤الجدول  
 .مرتبة من األكثر إلى األقل أهميةالتعليم والتدريب المهني والتقني 

 
 العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني : ٤جدول 

 )اهميةاالهم فاالقل (بة تنازليا  مرت)االناث الخريجات(
 

 العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيالترتيب
 توفر مدارس وكليات ومعاهد تعليم مهني وتقني قريبة من أماكن السكن في المحافظات المختلفة ١
الضـفة الغربيـة    التعليم المهني والتقني المتاحة لإلناث في       ) تخصصات(محدودية تنوع برامج     ٢

  وقطاع غزة
 نظرة المجتمع غير اإليجابية للتعليم والتدريب المهني والتقني الخاص باإلناث   ٣
   التعليم والتدريب المهني والتقني مؤسساتشروط القبول الخاصة في  ٤

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر



 

 ٤٤

 يب المهني والتقني إستمارة اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتدر٣-١-٤
 

 نتائج تحليل اإلستمارة
 :أظهر تحليل إستمارة اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني ما يلي

 

 :األسباب التي دفعتهن للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني .١
به والتدريب المهني والتقني لإللتحاق     يوضح األسباب التي دفعت اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم          ٥الجدول  

 .مرتبة تنازليا من حيث األهمية
 

 أسباب التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني : ٥جدول 
 )االهم فاالقل اهمية(بة تنازليا  مرت)االناث الملتحقات(

 

 الدافع للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيالترتيب
 ة شخصية القناعة والرغب ١
 التدريب المهني والتقني/تشجيع األهل واألصدقاء للتوجه نحو التعليم ٢
 الرغبة في تعلم مهنة تدر دخالً مساعداً ألسرتي بشكل سريع ٣
 الدعاية المحفزة لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني   ٤
 تدني مستوى التحصيل العلمي   ٥
 ريب المهني  التد/رمزية رسوم برامج التعليم ٦
 لعدم مقدرة األسرة على توفير تعليم جامعي   ٧
 إجبار األهل نحو التعليم والتدريب المهني والتقني ٨
 عدم وجود معيل ٩

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر

 
 :العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني .٢

أهم العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحـو         اللواتي تم إستطالع آرائهن حول       وضح رأي اإلناث   ي ٦الجدول  
 . إلى األقل أهميةاالهممرتبة من التعليم والتدريب المهني والتقني 

 
 العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني :  ٦جدول 

 )االهم فاالقل اهمية (بة تنازليا مرت)االناث الملتحقات(والتقني 
 

 العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيالترتيب
 توفر مدارس وكليات ومعاهد تعليم مهني وتقني قريبة من أماكن السكن في المحافظات المختلفة ١
الضفة الغربية  التعليم المهني والتقني المتاحة لإلناث في) تخصصات(محدودية تنوع برامج  ٢

  وقطاع غزة
 نظرة المجتمع غير اإليجابية للتعليم والتدريب المهني والتقني الخاص باإلناث   ٣
  التعليم والتدريب المهني والتقني  مؤسساتشروط القبول الخاصة في  ٤

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر

 



 

 ٤٥

ن شملهن اإلستطالع يعتقدن ان هنالك تحيزا نحو الذكور         م م %٦٠أن  أظهرت نتائج تحليل اإلستمارة أيضا       .٣
 .ليم والتدريب المهني المخصصة لهممن حيث تنوع وتوفر برامج التع

 
  المرحلة الثانوية– إستمارة اإلناث اللواتي لم يخترن التعليم والتدريب المهني والتقني ٤-١-٤
 

 نتائج تحليل اإلستمارة
 : المرحلة الثانوية ما يلي–ناث اللواتي لم يخترن التعليم والتدريب المهني والتقني أظهر تحليل إستمارة اإل

 
 ان اهـم    ٧يتضح من الجـدول     : )العلمي واألدبي (ختيار التخصص الذي يدرسنه     إلاألسباب التي دفعتهن     .١

ني كانت  االسباب التى دفعت االناث الختيار التخصص في مجاالت ليست من ضمن التعليم والتدريب المه             
 .القناعة الشخصية ومعدل الصف العاشر

 
 التعليم والتدريب المهني والتقنيأسباب عدم التوجه نحو : ٧جدول 

 

)العلمي واألدبي(األسباب التي دفعتهن إلختيار التخصص الذي يدرسنه الترتيب
  القناعة والرغبة شخصية ١
 معدل الصف العاشر ٢
 رغبة األهل ٣
 للتعليم المهني والتقنيالنظرة الدونية  ٤
 إيحاءات المدرسات ومديرات المدارس ٥

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر

 
دلت نتائج تحليل األستمارة أن ثالثة أرباع من شملهن اإلستطالع كان لـديهن المعرفـة ببـرامج التعلـيم                    .٢

ف العاشر، كما أشار ثلثي العينة بأن المدرسـة         والتدريب المهني والتقني عند إختيارهن التخصص بعد الص       
عملت على توعيتهن حول التعليم والتدريب المهني والتقني، كما أشارت نصف العينة أنهن تعـرفن علـى                 

 .برامج التعليم المهني والتقني المتاحة لإلناث من خالل برامج دعائية موجهة
ج اإلستطالع أن طالبات المدارس اللواتي توجهن للتعليم        أشارت نتائ : نظرة الطالبات للتعليم المهني والتقني     .٣

 :ينظرن إلى التعليم والتدريب المهني والتقني على أنه)  أدبي–علمي (األكاديمي 
 

 ٢٧%)٦٥,٩ (مناسب لإلناث 
 %)٣١,١(لألقل معدال  
 %)٢٢,٤ (لألقل طموحا 
 %)٢٠,٤ (لألقل حظا 
 %)١٦,١( لألسر الفقيرة 

 
 

                                                 
 . ألن كل فرد في العينة ممكن أن يختار أكثر من خيار واحد ويرتبه حسب األولوية١٠٠مجموع النسب ال يساوي   27



 

 ٤٦

 :ناث من التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقنيالعوامل التي تعيق اإل .٤
ن أن  يير)  أدبي –علمي  (أن طالبات المدارس اللواتي توجهن للتعليم األكاديمي        إلى  أشارت نتائج اإلستطالع    

 :العوامل التي تعيق توجه اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني هي كالتالي مرتبة تنازليا
 لمتاحة لخريجات التعليم والتدريب المهني والتقنيقلة فرص العمل ا 
 محدودية البرامج المتاحة لإلناث في التعليم والتدريب المهني والتقني 

 النظرة الدونية للتعليم والتدريب المهني والتقني من قبل المجتمع 

 .)صعوبة الوصول( السكن مؤسسات تعليم مهني وتقني قريبة من مؤسساتعدم وجود  
 

قريبا نصف من تم إستطالع رأيهن من اإلناث الملتحقات بالمرحلة الثانوية أنهن فكرن فـي التوجـه                 أشار ت  .٥
 .نحو التعليم والتدريب المهني والتقني بعد إنهائهن الصف العاشر

 
  طالبات الجامعات– إستمارة اإلناث اللواتي لم يخترن التعليم والتدريب المهني والتقني ٥-١-٤
 

 مارةنتائج تحليل اإلست
 : طالبات الجامعات ما يلي–أظهر تحليل إستمارة اإلناث اللواتي لم يخترن التعليم والتدريب المهني والتقني 

 

  مرتبة تنازليا)العلمي واألدبي(األسباب التي دفعتهن إلختيار التخصص الذي يدرسنه  .١
 القناعة والرغبة شخصية 
 فرص العمل بعد التخرج 
 معدل التوجيهي 
  الدونية للتعليم المهني والتقنيالنظرة 
 رغبة األهل 

 

ن شملهن اإلستطالع كان لديهن المعرفة ببـرامج التعلـيم          م م %٤٣حوالي  ستمارة أن   دلت نتائج تحليل اإل    .٢
أن  إلى    العينة   إمتحان الثانوية العامة، كما أشار ثلث     والتدريب المهني والتقني عند إختيارهن التخصص بعد        

 .التعليم والتدريب المهني والتقنيى توعيتهن حول المدرسة عملت عل
أشارت نتائج اإلستطالع أن طالبات المدارس اللواتي توجهن للتعليم         : نظرة الطالبات للتعليم المهني والتقني     .٣

 : بالترتيب،ينظرن إلى التعليم والتدريب المهني والتقني على أنه)  أدبي–علمي (األكاديمي 
 

  لألقل حظا  
  وحا لألقل طم 
  لألسر الفقيرة  
  لألقل معدال  
  مناسب لإلناث  

 
 
 



 

 ٤٧

 :العوامل التي تعيق اإلناث من التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني .٤
 اللواتي توجهن للتعليم األكاديمي يرون أن العوامل التي تعيق          الجامعاتأشارت نتائج اإلستطالع أن طالبات      

 :دريب المهني والتقني هي كالتالي مرتبة تنازلياتوجه اإلناث نحو التعليم والت
 

 قلة فرص العمل للخريجات 

 محدودية البرامج المتاحة لإلناث في التعليم والندريب المهني والتقني 

عدم توفر برامج تجسير تتيح للطلبة التعليم والتدريب المهني والتقني إلستكمال دراسـتهم األكاديميـة                
 الجامعية باإلتجاه العمودي

 ظرة المجتمع الدونية للتعليم والتدريب المهني والتقنين 

  السكن في المحافظات المختلفةمؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني قريبة من مؤسساتعدم توفر  

 معارضة األهل 

  التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسساتبشروط القبول الخاصة  

  في جو جامعيهني والتقني تضع الطالباتلتعليم الم امؤسساتعدم توفر بنية تحتية مالئمة في  
 

أشار ثلث من تم إستطالع رأيهن من اإلناث الملتحقات بالجامعات أنهن فكرن في التوجـه نحـو التعلـيم                    .٥
 .والتدريب المهني والتقني بعد حصولهن على شهادة الثانوية العامة

 
 

 ذات مؤسساتالتقني والي و التعليم والتدريب المهنمؤسسات نتائج اللقاءات مع مدراء ٢-٤
 العالقة

 

 التعليم المهني والتقني وكذلك ممثلي الوزارات    مؤسسات مع العديد من إدارات      امن خالل اللقاءات التي تم تنفيذه     
توجه وإقبال اإلناث نحو التعليم والتدريب المهنـي        لمعوقات  ك  العوامل التالية   تحديد ذات العالقة تم     مؤسساتوال

 :لغربية وقطاع غزةالضفة اوالتقني في 
 
  مهنية تقنية موزعة بشكل متساوي ومناسب في كافة التجمعات السكانيةمؤسساتعدم توفر  .١
 نظرة المجتمع الدونية غير اإليجابية للتعليم والتدريب المهني والتقني .٢
  التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسساتالظروف األمنية التي شكلت عائق أمام وصول الطالبات إلى  .٣
 ).إلخ...بحاجة إلى مريول، عدد، أدوات، مستهلكات، (التكاليف الدراسية اعلى مقارنة مع التعليم األكاديمي  .٤
 قلة عدد التخصصات المتاحة لإلناث .٥
 معارضة األهل .٦
 قلة وجود فرص عمل لخريجات بعض التخصصات المهنية والتقنية .٧
  إستكمال الطالبات للدراسة باإلتجاه العموديقلة وعي األهالي ألهمية التعليم المهني والتقني وبإمكانية .٨
 قلة الوعي لدى مديرات ومدرسات المدارس الثانوية .٩
المـدارس المختلطـة    (خاصة بالتعليم المهني والتقني الموجه لإلنـاث فقـط          ومراكز  عدم وجود مدارس     .١٠

 .)مرفوضة إجتماعيا



 

 ٤٨

 د من المجاالتصعوبة تقبل إنخراط اإلناث في مجال العمل المهني والتقني في العدي .١١
 )خاصة في القطاع الخاص(العائد المادي لخريجات التعليم والتدريب المهني في سوق العمل منخفضة  .١٢
 . والتوجيه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني المتاح لإلناثتقصير في برامج التوعية واإلرشادال .١٣
دم إنتظام في الدوام بسبب توفر      وجود فرصة للحصول على درجة البكالوريوس بمعدل توجيهي متدني وع          .١٤

وجود فروع متعددة لجامعة القدس المفتوحة       (الضفة الغربية وقطاع غزة   فرص التعليم المفتوح للجميع في      
 ).في الضفة الغربية وقطاع غزة

 النظرة المغلوطة لدى المجتمع أن التعليم والتدريب التقني مخصص للطلبة ذوي التحصيل العلمي المتدني .١٥
 . التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسساتط القبول الخاصة في شروصعوبة  .١٦
 
 



 

 ٤٩

  الموجهة  والتقنيبرامج التعليم والتدريب المهني -٥
  والطلبلإلناث بين العرض

 
 

 التعليم والتدريب المهني والتقني التي يمكن لإلناث اإللتحاق         مؤسسات ل اًيتناول هذا الجزء من الدراسة إستعراض     
كما يتطـرق هـذا     . مؤسساتات المختلفة باإلضافة إلى التخصصات المتاحة لإلناث في هذه ال         بها في المحافظ  

 .الجزء لوصف الطلب على التخصصات المتوفرة والتخصصات الجديدة المقترحة
 
 

 الضفة الغربية وقطاع غزةمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في  ١-٥
 

 .المهني وفق اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقنيادناه يوضح مستويات العمل ) ٨(الجدول 
 

 مستويات العمل المهني: ٨جدول 
 

 أمثلة اإلعداد المطلوب متطلبات الدخول المهارات المكتسبة المستوى
: المستوى الخامس

 االختصاصي

)Specialist( 

قدر عال من المهارات 
 .العلمية والفنية واإلدارية

 الثاني عشر انهاء الصف
توجيهي عام او توجيهي (

او تراكم وحدات نمطية ) مهني
ووحدات جسرية وخبرات سابقة 

باالرتباط مع المستويات 
 .السابقة

 .مهندس تطبيقي .إعداد مهني بمستوى جامعي

 :المستوى الرابع
 الفني او التقني

)Technician( 

مهارات فنية نظرية 
 .وعملية وإدارية

عشر انهاء الصف الثاني 
توجيهي عام او توجيهي (

او تراكم وحدات نمطية ) مهني
ووحدات جسرية وخبرات سابقة 

باالرتباط مع المستويات 
 .السابقة

إعداد مهني في مستوى المعاهد 
 .الفنية

 .فني مختبر

 :المستوى الثالث
 المهني

)Craftsman( 

مجموعة من المهارات 
تغطي إطار مهنة بشكل 

 .متكامل

شر او تراكم انهاء الصف العا
وحدات نمطية ووحدات جسرية 

وخبرات سابقة باالرتباط مع 
 .المستويات السابقة

إعداد مهني في مستوى إنهاء 
 .المرحلة الثانوية

 .خراط عام

 :المستوى الثاني
 العامل الماهر

)Skilled Worker( 

المهارات العملية المتعلقة 
بجزء متكامل من المهنة 

 .لدى شاغليها

العاشر او تراكم انهاء الصف 
وحدات نمطية ووحدات جسرية 

وخبرات سابقة باالرتباط مع 
 .المستوى االول

إعداد مهني متخصص في 
مستوى خريجي مؤسسات 

 .التدريب المهني

ميكانيكي محركات 
 .بنزين

 :المستوى االول
 العامل محدود المهارات

)Semi-skilled Worker( 

قدر محدود من المهارات 
قة بجزء العملية المتعل

 .متكامل من العمل

الصف الثامن، المتسربون، 
 .دورات جسرية

التدريب القصير في موقع العمل 
أو أحد مؤسسات التدريب 

 )أقل من سنة(المتخصصة 

مشغل آلة، مصلح 
 .إطارات مركبات

 .٥-٤ص . ٣١/٠٨/٢٠٠٥ – ٠١/٠٥/٢٠٠٤خطة التنفيذ المرحلية . اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني: المصدر
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 .ومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزةظ يصف منالمخطط التالي يوضح ملخصاً
 

 منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة: ٢شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وزارة التربية والتعليم: المرجع
 
 

 مخطط التعليم والتدريب المهنـي      ١للحصول على معلومات تفصيلية يرجى اإلطالع على شكل رقم          : ظةمالح
 .٥ في الملحق رقم الضفة الغربية وقطاع غزةوالتقني في 

 
الشكل التالي يوضح النظام الموحد للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي ترعاه السلطة الوطنيـة الفلسـطينية                و

 .الضفة الغربية وقطاع غزةء في اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في وذلك حسب ما جا
 
 
 
 

 التدريب المهني والتقني في فلسطين

 برامج تدريب غير رسمية

هي البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة عادة من مؤسسات أو 
:  وتمتاز بما يليوزارة التربية والتعليم العاليوزارات غير

 . حد أدنى لمؤهالت المدربين  ال يوجد -
 ليس لها منهاجًا محددًا سلفًا ، ومنهاجها غير مرتبط بمناهج -

 أخرى
 ) . مختلفة( لها مدد زمنية متفاوتة -
 .  يمنح المتخرج منها شهادة معترف بها جزئيًا -

برامج التدريب 
لمهني التابعة 
 لوزارة العمل

برامج التدريب 
المهني التابعة 
لوزارة الشؤون 
 االجتماعية

يب برامج التدر
المقدمة من 
الجمعيات 
 الخيرية 

برامج التدريب 
المقدمة من 

المؤسسات التنموية 
والمنظمات غير 

الحكومية 
NGO'S 

برامج التدريب المهني 
التابعة لوكالة الغوث 

) أونروا(الدولية 
والجمعيات المتخصصة 

  األمدبالتدريب طويل

 برامج التدريب 
المقدمة من 

مراكز التدريب 
 الخاصة

برامج التدريب  
المقدمة من المؤسسات 

لمؤسسات  واالحكومية
 شبه الحكومية

 برامج تدريب رسمية

 التعليم المهنيبرامج التعليم العالي

وزارة هي البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من قبل 
 :  وتمتاز بما يلي التربية والتعليم العالي

 .  تحدد حدا أدنى لمؤهالت المدربين -
 .  لها متطلبات دخول واضحة -
 .  رسمية معترف بها  يمنح المتخرج منها شهادات-
 .  لها مدة زمنية ثابتة -
 .  لها منهاج ثابت محدد سلفًا ومعترف به -
 شهاداتها معترف بها من قبل أنظمة الخدمة المدنية -

 آمؤهالت مصنفة 
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 .النظام الجديد للتعليم والتدريب المهني والتقني: ٣شكل
 

 
 
 
 أعداد – الضفة الغربية وقطاع غزة التعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات ٢-٥

 وتوزيع جغرافي
 

 : التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزةمؤسساتعداد الكلية لال يوضح ا٩الجدول 
 

  التعليم والتدريب المهني والتقني مؤسساتأعداد  :٩جدول 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة

 

العدد الكلي في الضفة  نوع المؤسسةالرقم
 الغربية وقطاع غزة

 ٢٠ كليات مجتمع ١
 ٦ كلية تقنية ٢
 ١٢ مركز تدريب تابع لوزارة العمل ٣
 ١٩ مركز تدريب تابع لوزارة الشؤون اإلجتماعية ٤
مركز تدريب طويل األمد تابع لجمعيـات خيريـة أو           ٥

 وكالة الغوث الدولية
٦ 

 ٣١ مركز تدريب تابع لمؤسسة تنموية أو أهلية أو دولية ٦
 ١٤٩ *مركز تدريب تابع لجمعية خيرية ٧
 ١٤٥ *ية خاصة ثقافمؤسسات ٨
 ٦ )تدريب خاص( حكومية مؤسسات ٩
 ١٧ مدارس ثانوية مهنية ١٠

 ٤١١ المجموع الكلي
 .مدخل الى التدريب المهني   . نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، معهد تدريب المدربين       : المصدر

رس المـدا ( وقام الباحثون بتحديث البيانات، ال يشمل التعليم المهني التجـاري            .٢٠٠١
 .التجارية

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع     . معظم هذه المؤسسات توفر تدريب لفترات قصيرة االجل        *
 .١٩٩٨ طاقم الخبراء، -الى دليل مؤسسات التعليم والتدريب المهني
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 الضفة الغربية وقطاع غزة    في    والتقني المتاحة لإلناث    التعليم والتدريب المهن   مؤسساتأعداد   يبين   ١٠الجدول  
 .وتوزيعها الجغرافي على محافظات الضفة والقطاع

 
 * التعليم والتدريب المهني والتقني المتاحة لالناث في الضفة الغربية وقطاع غزةمؤسساتأعداد :١٠جدول 

 

كليات مجتمع  المحافظة
 وكليات تقنية

مدارس ثانوية 
 مهنية

 تابعةمؤسسات
 لوزارة العمل

 تدريب مؤسسات
تابعة لوزارة 

اإلجتماعيةالشؤون 

 مؤسسات
تدريب مهني 
 طويلة األمد

 الخليل -- ١ ١ ٣ ٣ العدد الكلي
 -- -- ١ ٣ ٣ المتاح لإلناث
 بيت لحم -- ١ ١ ١ ١ العدد الكلي

 -- -- ١ -- ١ المتاح لإلناث
 القدس -- -- ١ ٤ ٣ العدد الكلي

 -- -- -- ١ ٣ المتاح لإلناث
 أريحا ٢ -- -- -- -- العدد الكلي

 -- -- -- -- -- المتاح لإلناث
 رام اهللا ٢ ١ ١ ١ ٦ العدد الكلي

 -- -- ١ -- ٥ المتاح لإلناث
 نابلس -- ٢ ٢ ١ ٤ العدد الكلي

 -- ١ ١ -- ٤ المتاح لإلناث
 طولكرم -- ١ ١ ١ ١ العدد الكلي

 -- ١ ١ -- ١ المتاح لإلناث
 قلقيلية -- ١ ١ ١ -- العدد الكلي

 -- ١ ١ -- -- المتاح لإلناث
 جنين -- ١ ١ ٢ -- العدد الكلي

 -- -- ١ -- -- المتاح لإلناث
 سلفيت -- -- -- -- ١ العدد الكلي

 -- -- -- -- -- المتاح لإلناث
 )الضفة الغربية(المجموع  ٤ ٨ ٩ ١٤ ١٩ الكلي
 -- ٣ ٧ ٤ ١٧  لإلناثالمتاح

 رفح -- ٢ ١ -- -- العدد الكلي
 -- ١ -- -- -- المتاح لإلناث
 خانيونس - ٣ ١ -- ١ العدد الكلي

 -- ١ ١ -- ١ المتاح لإلناث
 دير البلح -- ٢ ١ ١ ١ العدد الكلي

 -- ١ ١ -- ١ المتاح لإلناث
 غزة ٢ ٥ ١ ٢ ٥ العدد الكلي

 -- ١ ١ ٢ ٤ المتاح لإلناث
 )قطاع غزة (المجموع ٢ ١٢ ٤ ٣ ٧ الكلي
 -- ٤ ٣ ٢ ٦  لإلناثالمتاح

 ٦ ٢٠ ١٣ ١٧ ٢٦ الكلي )ضفة وغزة(جموع الكلي الم
 -- ٧ ١٠ ٦ ٢٣  لإلناثالمتاح 

 . وقام الباحثون بتعديل البيانات.٢٠٠١. مدخل الى التدريب المهني. نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، معهد تدريب المدربين: المصدر
 .٩اصة الواردة في جدول ال يشمل مراكز الجمعيات الخيرية والمؤسسات الثقافية الخ *
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سـببه أن   في أعداد مؤسسات وزارة العمل ووزارة الشؤون اإلجتماعية         بين الجدولين السابقين    الفرق  : مالحظة
خر  أن المركز يوجد به فرعين واحد لإلناث واآل        ي العدد في المحافظات دون األخذ باالعتبار      الجدول األول يعط  

  .الفرقللذكور، أما الجدول الثاني فيوضح هذا 
 
 

  والتوزيع الجغرافي لهامؤسساتاإلستنتاجات حول أعداد ال ٣-٥
 

 من حيث األعداد
 كليات،  ٦تحاق بها في قطاع غزة هو       لالعدد االجمالي لكليات المجتمع والكليات التقنية التي يمكن لالناث اال          

 .لقطاع المجتمع والكليات التقنية في الكلياتمن المجموع الكلي % ٨٥وتشكل ما نسبتة 
بها في قطاع غزة هو مدرستين، وتشـكل مـا          االلتحاق  العدد االجمالي للمدارس المهنية التي يمكن لالناث         

 .من المجموع الكلي للمدارس المهنية في قطاع غزة% ٦٦نسبتة 
، وتشكل مـا    مؤسسات ٣ي قطاع غزة هو     ة لوزارة العمل والمتاحة لالناث ف      التدريب التابع  مؤسساتعدد   

 . الوزارة في القطاعمؤسسات من مجموع %٧٥نسبتة 

، مؤسسات ٤ التدريب التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والمتاحة لالناث في قطاع غزة هو             مؤسساتعدد   
 . الوزارة في القطاعمؤسساتمن مجموع % ٣٣وتشكل ما نسبتة 

 فرصة لالناث في قطـاع      بالرغم من وجود مركزين للتعليم والتدريب المهني طويل االمد، اال انه ال يوجد             
 .غزة لاللتحاق بهذه البرامج لكونها جميعها مخصصة للذكور

 ١٧بها في الضفة الغربية هـو       االلتحاق  العدد االجمالي لكليات المجتمع والكليات التقنية التي يمكن لالناث           
 .ة المجتمع والكليات التقنية في الضفلكلياتمن المجموع الكلي % ٨٩كلية، وتشكل ما نسبتة 

 مدارس، وتشـكل    ٤بها في الضفة الغربية هو      االلتحاق  العدد االجمالي للمدارس المهنية التي يمكن لالناث         
 .من المجموع الكلي للمدارس المهنية في الضفة% ٢٨ما نسبتة 

، وتشـكل   مؤسسات ٧ التدريب التابعة لوزارة العمل والمتاحة لالناث في الضفة الغربية هو            مؤسساتعدد   
 . الوزارة في الضفةمؤسساتمن مجموع % ٧٧ما نسبتة 

 ٣ التدريب التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والمتاحة لالناث فـي الضـفة الغربيـة هـو              مؤسساتعدد   
 .الضفة الغربية الوزارة في مؤسساتمن مجموع % ٣٧، وتشكل ما نسبتة مؤسسات

في الضفة الغربية، اال انـه ال يوجـد          للتعليم والتدريب المهني طويل االمد       مؤسسات ٤بالرغم من وجود     
 . فرصة لالناث لاللتحاق بهذه البرامج لكونها جميعها مخصصة للذكور

 
المتاحة  التعليم والتدريب المهني والتقني وتلك       مؤسساتاألعداد الكلية من     من    ذكره  يلخص ما سبق   ١١الجدول  

  .ثلالنامنها 
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 والتدريب المهنيلتعليم  امؤسساتملخص األعداد الكلية من : ١١جدول 
 والتقني وتلك المتاحة منها لالناث

 

نسبة المتاح العدد المتاح لإلناثالعدد الكلي نوع مركز التعليم والتدريب المهني والتقني 
الى العدد الكلي

 %٨٩ ١٧ ١٩ كليات مجتمع وكليات تقنية
 %٢٨ ٤ ١٤ مدارس ثانوية مهنية

 %٧٧ ٧ ٩ زارة العمل تابعة لومؤسسات
 %٣٧ ٣ ٨  تدريب تابعة لوزارة الشؤون اإلجتماعيةمؤسسات

 الضفة الغربية

 %٠ ٠ ٤  تدريب مهني طويلة األمدمؤسسات
 %٨٥ ٦ ٧ كليات مجتمع وكليات تقنية

 %٦٦ ٢ ٣ مدارس ثانوية مهنية
 %٧٥ ٣ ٤  تابعة لوزارة العملمؤسسات
 %٣٣ ٤ ١٢ إلجتماعية تدريب تابعة لوزارة الشؤون امؤسسات

 قطاع غزة

 %٠ ٠ ٢  تدريب مهني طويلة األمدمؤسسات
 %٥٦ ٤٦ ٨٢ المجموع الكلي

 .٢٠٠١. مدخل الى التدريب المهني. نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، معهد تدريب المدربين: المصدر

 
في كل من الضفة الغربيـة      من المالحظ ان الفرص اعلى لالناث لاللتحاق بكليات المجتمع والكليات التقنية             

 .وقطاع غزة

 التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة لوزارة الشؤون        مؤسساتفرص االناث قليلة لالستفادة من خدمات        
 .االجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

في الضفة الغربيـة،  من المالحظ انخفاض امكانية استفادة االناث من البرامج المتوفرة في المدارس المهنية     
واضـح  من ال اال انه   . ناث لالستفادة من برامج المدارس المهنية في قطاع غزة عالية         في حين ان فرصة اإل    

ة فـي الضـفة     يان عدد المدارس المهنية الموجودة اصال في قطاع غزة قليل مقارنة باعداد المدارس المهن             
لى التعليم المهني في المستوى الثالث في قطاع غزة         ولكن نود التوضيح هنا الى ان اقبال االناث ع        . الغربية

ف االقبال  ، يستدل على ضع   )علمي، ادبي (قليل جدا اذا ما قورن باقبال االناث على التخصصات االكاديمية           
بينما تصل طاقتها   ( طالبة   ٦٠لطالبات فيها    المهنية لالناث التي ال يتجاوز عدد ا       غزةهذا من تجربة مدرسة     

 ). طالبة١٢٠ اكثر من اإلستيعابية إلى

 في الضـفة    مؤسساتوع ال ممن مج % ٥٦ التي يمكن لالناث االلتحاق بها وهي        مؤسساتالنسبة االجمالية لل   
 . مقارنة مع نسبة الذكور لالناث في المجتمع الفلسطيني        غير جيدة نسبة  هذه ال تعتبر  و ،الغربية وقطاع غزة  

 المتاحة لإلنـاث    مؤسساتللذكور هي ضعف عدد ال     المتاحة   مؤسساتحيث أن هذه النسبة توضح أن عدد ال       
 .  المتاح لإلناثتفوق بكثيرهذا ناهيك عن أن عدد البرامج والتخصصات المتاحة للذكور 

 
 اما بالنسبة للتوزيع الجغرافي

رام اهللا،  ث في عدد من المحافظـات الرئيسـية وهـي           تتركز كليات التعليم والتدريب المهني والتقني لإلنا       
 .ليل، نابلس، بيت لحمالقدس، الخ
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 .تنتشر كليات التعليم والتدريب المهني والتقني لإلناث في كافة محافظات قطاع غزة باستثناء محافظة رفح 
والتي ال تشـمل   (تفتقر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وجود مدارس تعليم وتدريب مهني وتقني    

 .وزعة بين محافظات غزة والخليل والقدس فقطم) ٦( لإلناث حيث يبلغ عدد هذه المدارس )التجاري
تنتشر فروع وزارة العمل في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء محافظات القـدس، أريحـا، سـلفيت،                 

 .ورفح
 تدريب مهني لإلناث تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية إالّ في محافظات شمال الضـفة              مؤسساتال تتوفر    

 ).قيليةنابلس، طولكرم، وقل(الغربية 
 
 

  التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسسات التخصصات المتاحة لإلناث في مختلف ٤-٥
 

 التعليم والتدريب المهني والتقني     مؤسساتنفذ فريق البحث دراسة شاملة حول التخصصات المتوفرة في مختلف           
 مؤسسـات في مختلـف    نستعرض فيما يلي التخصصات المتاحة لإلناث       في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث       

 :الضفة الغربية وقطاع غزةالتعليم والتدريب المهني والتقني في 
 

 التخصصات التالية متوفرة لإلنـاث فـي        :)L3المستوى المهني الثالث     (وزارة التربية والتعليم العالي    : أوال
 :التربية والتعليم العاليالمدارس التابعة لوزارة 

 
 ث في المدارس التخصصات المتوفرة لالنا:١٢جدول 

 التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
 

 صيانة األجهزة المكتبية اإلتصاالت صيانة الحاسوب نيات صناعيةوإلكتر
 إنتاج حيواني إنتاج نباتي تصميم وصناعة المالبس التجميل والكوافير
   إدارة محاسبة ومالية

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر
 

 مؤسسـات  التخصصات التالية متوفرة لإلناث في ال):L1+L2 المستويين األول والثـاني (وزارة العمل    : ثانيا
  الرسم المعماري، الطباعة والحاسوب والسكرتاريا، الخياطة والتفصيل والصوف،        :التابعة لوزارة العمل  

 .تصفيف الشعر، وكوافير وتجميل
التخصصات التالية متوفرة لإلناث في     ): L1+L2تويين األول والثاني    المس(وزارة الشؤون اإلجتماعية     : ثالثا

 . النسيج والصوف، والخياطة، والتجميل وتصفيف الشعر:الشؤون اإلجتماعية التابعة لوزارة مؤسساتال
 

التخصصات التالية متوفرة لإلنـاث     ): L1+L2المستويين األول والثاني    ( تدريب طويل األمد     مؤسسات : رابعا
 . تجميل وتصفيف الشعر، الخياطة، والخزف: التي تعطي تدريب طويل األمدؤسساتمفي ال

 

): ، وبعضها في المستوى االول والثاني     L4المستوى المهني الرابع    (كليات المجتمع والكليات التقنية      :خامسا
 .التخصصات التالية متوفرة لإلناث في كليات المجتمع والكليات التقنية )١٣جدول (يورد 



 

 ٥٦

 التخصصات المتوفرة لالناث في كليات المجتمع والكليات التقنية:١٣ جدول
 

  واإلقتصاد المنزليالتغذية صيانة الحاسوب الخزف والزجاج المحاسبة
 إدارة وأتمتة المكاتب االدارة المالية والمصرفية التصميم والمونتاج السكرتارية والسجل الطبي
 العالج الطبيعي  وقواعد البياناتبرمجياتال  والمالبستصميم األزياء التسويق وادارة المنتوجات

 أنظمة المعلومات ادارة االعمال  وتصفيف الشعرالتجميل ادارة فنادق
تكنولوحيـــا المعلومـــات  هندسة المساحة فنيو مختبرات العلوم ادارة طعام وشراب

 واإلتصاالت
دارة فندقـة   ا و إدارة اإليواء 

 ومطاعم
 علوم مخبرية شبكات الحاسوب تكنولوجيا هندسة البيئية

ــياحة   ــب الس إدارة مكات
 والسفر

ــع  مراقبة صحية تكنولوجيا الحاسوب ــوير مواق تصــميم وتط
 االنترنت

 التصميم الداخلي تمريض تكنولوجيا هندسة اإلتصاالت إدارة الحجاج
 تخدير مساعد صيدلي الوسائط المتعددة تربية الطفل

 عالج النطـق ومشـاكل      -  المختبرات الطبية- هزة المكتبيةتكنولوجيا األج التربية الموسيقية
 الكالم

 المسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسة: المصدر
 

 التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة للقطاع مؤسساتمالحظات حول التخصصات المتاحة لالناث في 
 :العام

 

 من المسـتوى الثالـث      وزارة التربية والتعليم العالي   مها  لتعليم والتدريب المهني التي تقد    محدودية برامج ا   
)L3(  المسـتوى    هـذا  مـن مختلفة   عشرة برامج تدريبية  فقط   ، حيث ان الوزارة تطرح     والموجهه لالناث 

  .لالناث
التابعة لوزارتي العمل والشـؤون االجتماعيـة       و لالناث    الموجهه محدودية برامج التعليم والتدريب المهني     

 . والسكرتاريا التخصصات في مجاالت الرسم المعماري والتجميل والخياطةحيث تنحصر هذه
 المهنية   التدريب طويلة االمد في تعليم وتدريب االناث على عدد محدود من التخصصات            مؤسسات تقتصر 

 .، وهذة البرامج غير مفعلة حالياالخزفوالخياطة  و التجميلوهي
 يزيد لالناث في كليات المجتمع والكليات التقنية حيث         ي المتاحة المهني والتقن تنوع برامج التعليم والتدريب      

  هندسـية،  ،خدماتيـة ادارية، تكنولوجية، طبية،    ( في مختلف المجاالت     اً تخصص ٤٠ عن   عدد التخصصات 
 ).الخ.... ، تغذية

 
 

  من التخصصات المهنية والتقنية الموجهة لالناث في السوق المحلي٢٨العرض والطلب ٥-٥
 

 ضالعر ١-٥-٥
 

والذي يمثـل   ( إقبال اإلناث  التعليم والتدريب المهني والتقني تبين أن        مؤسسات اتتحليل إستمارة إدار   على   بناء
على مكن ترتيبه    التعليم والتدريب المهني والتقني ي     مؤسسات التخصصات المتاحة في     على مجموعات ) العرض

 : إلى األقل إقباالًاألكثر من النحو التالي
                                                 

 .اث على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني أم الطلب فهو طلب سوق العمل على خريجات التعليم والتدريب المهني والتقنيالمقصود بالعرض هو إقبال اإلن  28



 

 ٥٧

 ).التجميل والكوافير، الخزف والزجاج، التربية الموسيقية: مثل (التجميل والفنون 
تـة المكاتـب، الطباعـة والحاسـوب         واتم الماليـة والمحاسـبة، اإلدارة، اإلدارة     : مثل(اإلدارة والتجارة    
 ).السكرتاريا/

ت، ، أنظمـة المعلومـا  Multimediaالتصميم والمونتاج، تكنولوجيا بالحاسوب،    : مثل(تكنولوجيا الحاسوب    
 ).GISالمعلومات واالتصاالت، مواقع االنترنت، شبكات الحاسوب، أنظمة المعلومات الجغرافية كنولوجيا ت

عالج مشاكل النطق والكالم، تربية الطفل، صـحة المجتمـع، المراقبـة الصـحية،              : مثل(المهن الصحية    
 ).مختبرات العلومة التمريض، الصيدلة، التخدير، علوم مخبرية، السكرتاريا والسجل الطبي، فني

 ).الخياطة، النسيج والصوف/تصميم األزياء وتفصيل المالبس: مثل(المنسوجات  

 ).الرسم المعماري، التصميم الداخلي: مثل(الهندسة واإلنشاءات  

 .تكنولوجيا األجهزة المكتبية، التغذية واالقتصاد المنزلي، تكنولوجيا هندسة البيئة 

لكترونيات الصناعية، صيانة الحاسوب، االتصاالت، صـيانة األجهـزة         اال: مثل(االلكترونيات والكهرباء    
 ).المكتبية، تكنولوجيا هندسة االتصاالت

 ).اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني: مثل(الزراعة  

 )الفندقة، إدارة الطعام، إدارة اإليواء، إدارة مكاتب السياحة والسفر، أدالء الحجاج: مثل(الفندقة والسياحة  
 

 – ١٩٩٤(خـالل الفتـرة      يبين أعداد اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتـدريب المهنـي             ١٤ جدولين ال ويب
٢٠٠٥(. 

 
 أعداد اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتدريب المهني : ١٤جدول 

 )٢٠٠٥ – ١٩٩٤(خالل الفترة 
 

عدد اإلناث الملتحقات ببرامج  السنة
 التعليم ولتدريب المهني والتقني

نسبة اإلناث إلى المجموع الكلي من 
طلبة التعليم والتدريب المهني والتقني

1994/1995220 15.36 
1995/1996273 16.6 
1996/1997219 12.74 
1997/1998349 18.66 
1998/1999469 21.85 
1999/2000642 22.99 
2000/2001824 23.84 
2001/20021044 27.39 
2002/20031232 28.36 
2003/20041245 28.23 
2004/20051690 30.39 

 كتيـب االحصـاءات     . وزارة التربية والتعليم العـالي     االدارة العامة للتخطيط التربوي،   : المصدر
 .٢٠٠٥. السنوي

 
 

 .٤الشكل  تم تمثيل ما ورد فيه باألرقام في ١٤ولتوضيح الجدول 



 

 ٥٨

 
  والتدريب المهنيأعداد اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم: ٤شكل 

 )٢٠٠٥ – ١٩٩٤(خالل الفترة 
 

تطور إلتحاق اإلناث ببرامج التعليم والتدريب المهني باألرقام (1994- 2005)
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. كتيب االحصاءات السـنوي   . االدارة العامة للتخطيط التربوي، وزارة التربية والتعليم العالي       : المصدر

٢٠٠٥. 
 

 .)٢٠٠٤ – ٢٠٠١( التالي أعداد الطلبة في نظام التعليم المهني للسنوات ١٥  الجدولكما يبين
 

 )٢٠٠٤ – ٢٠٠١(ي نظام التعليم المهني للسنوات أعداد الطلبة ف: ١٥جدول 
 

نسبة الطالبات إلى المجموع الكلياعداد الطالباتأعداد الطلبة السنة الدراسية المسار التعليمي
 (%)المجموع الكلي

٠,٠١٦ ١٨٣٩ ٣٠ ١٨٠٩ ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ 
٠,٠١٦ ١٩٥٨ ٣٣ ١٩٢٥ ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ 
 الصناعي ٠,٠٢ ١٩٦٠ ٤٠ ١٩٢٠ ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢

٠,٠٥٥ ٢٢٣٣ ١٢٥ ٢١٠٨ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 
 

٠,١ ١٤٦ ١٥ ١٣١ ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ 
٠,١٩ ١٩٣ ٣٧ ١٥٦ ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ 
٠,١٨ ٢٣٣ ٤٢ ١٩١ ٢٠٠٢ - ٢٠٠١ 
٠,١٦ ٢٧١ ٤٤ ٢٢٣ ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ 

 الزراعي

٠,١٧ ٣٧٤ ٦٥ ٣٠٩ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 
 

٠,٥٦ ١٥٢٧ ٨٦٥ ٦٦٢ ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ 
٠,٥٥ ١٨٢٧ ١٠١٤ ٨١٣ ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ 
 التجاري ٠,٥٥ ٢٤٤٠ ١٣٤٠ ١١٠٠ ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢

٠,٥٤ ٢٤٨٥ ١٣٤٦ ١١٣٩ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 
 

٠ ٦٤ ٠ ٦٤ ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ 
 الفندقي ٠ ٣٢ ٠ ٣٢ ٢٠٠٢ – ٢٠٠١
٠ ٥٠ ٠ ٥٠ ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ 

 .٢٠٠٥ .جعة النظام التربوي، قطاع التعليم المهني والتقنيوصف ومرا.وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر



 

 ٥٩

 الطلب ٢-٥-٥
 

 بنسبة معينـة أو     مهني والتقني إن تقدير الطلب من سوق العمل على خريجات مختلف برامج التعليم والتدريب ال            
 : لألسباب التاليةصعباً للغاية، وذلك اًيعتبر أمروبدقة عدد محدد 

 
ا ينعكس أثره على كافـة  عدم إستقرار األوضاع اإلقتصادية والسياسية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مم          

 .القطاعات التي يمكن أن تستوعب خريجات تدريب مهني وتقني من مختلف التخصصات

عدم قدرة أية جهة من أرباب العمل في القطاعين العام والخاص على تحديد احتياجاتهـا المسـتقبلية مـن                    
هذه النتيجـة معناهـا     . طينيةالكوادر البشرية بشكل دقيق نظراً لتقلب األوضاع المستمر في األراضي الفلس          

 .عدم القدرة على التخطيط السليم في كافة المجاالت وهذه حقيقة واقعة

 التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي لخريجاتهـا فـي مختلـف             مؤسساتعدم وجود متابعة دقيقة من قبل        
 كـل قطـاع    التخصصات، هذه المتابعة لو كانت موجودة لساعدت في تقدير حجم البطالة بشكل دقيق فـي              

 .وألمكن االستفادة منها في تقدير حاجات السوق المحلي
 

 في تقدير إحتياج السوق من خريجـات التعلـيم          مؤسسات فقد تم اإلعتماد على رأي إدارات ال       ، على ما تقدم   بناء
ترى أن حجم طلب السوق المحلـي علـى          )وبحسب خبرتها (أن هذه اإلدارات    حيث  . والتدريب المهني والتقني  

 : طلبا إلى األقل طلبااألعلىت برامح التعليم المهني والتقني هو كالتالي مرتبا من مجموعات التخصص خريجا
 

 )اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني: مثل(الزراعة  
 .تكنولوجيا األجهزة المكتبية، التغذية واالقتصاد المنزلي، تكنولوجيا هندسة البيئة 
 .)دارة الطعام، إدارة اإليواء، إدارة مكاتب السياحة والسفر، أدالء الحجاجالفندقة، إ: مثل(الفندقة والسياحة  
عالج مشاكل النطق والكالم، تربية الطفل، صـحة المجتمـع، المراقبـة الصـحية،              : مثل(المهن الصحية    

 )التمريض، الصيدلة، التخدير، علوم مخبرية، السكرتاريا والسجل الطبي، فنية مختبرات العلوم
/ المالية والمحاسـبة، اإلدارة، اإلدارة واتمتتـة المكاتـب، الطباعـة والحاسـوب            : مثل(تجارة  اإلدارة وال  

 )السكرتاريا
 )الرسم المعماري، التصميم الداخلي: مثل(الهندسة واإلنشاءات  
 ).التجميل والكوافير، الخزف والزجاج، التربية الموسيقية: مثل(التجميل والفنون  
 ).الخياطة، النسيج والصوف/اء وتفصيل المالبستصميم األزي: مثل(المنسوجات  
، أنظمة المعلومـات،    Multimediaالتصميم والمونتاج، تكنولوجيا بالحاسوب،     : مثل(تكنولوجيا الحاسوب    

 ).GISالمعلومات واالتصاالت، مواقع االنترنت، شبكات الحاسوب، أنظمة المعلومات الجغرافية . ت
رونيات الصناعية، صيانة الحاسوب، االتصـاالت، صـيانة األجهـزة          االلكت: مثل(الكترونيات والكهرباء    

 ).المكتبية، تكنولوجيا هندسة االتصاالت
 يلخص نتائج تحليـل اسـتمارة ادارات        ١٦ والطلب، فان الجدول     ولتسهيل عملية المقارنة ما بين العرض      

 .دريب المهني والتقني بهذا الخصوص التعليم والتمؤسسات
 
 



 

 ٦٠

 من خالل نتائج تحليل استمارة ادارات ين العرض والطلب مقارنة ب: ١٦جدول 
  التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسسات

 

) الخريجات(من التخصصات العرض  المرتبة
  من االكثر الى االقل عرضاًمرتباً

 مرتباً) الخريجات(على التخصصات الطلب 
 من االكثر الى االقل طلباً

 الزراعة التجميل والفنون االولى

تكنلوجيا االجهزة المكتبية، التغذية واالقتصاد      االدارة والتجارة الثانية
 المنزلي، تكنلوجيا هندسة البيئة

 الفندقة والسياحة تكنولوجيا الحاسوب الثالثة
 المهن الصحية المهن الصحية الرابعة
 االدارة والتجارة المنسوجات الخامسة
 النشاءاتالهندسة وا الهندسة واالنشاءات السادسة

 السابعة
لوجيا االجهزة المكتبيـة، التغذيـة      وتكن

لوجيـا هندسـة    وواالقتصاد المنزلي، تكن  
 البيئة

 التجميل والفنون

 المنسوجات االلكترونيات والكهرباء الثامنة
 تكنولوجيا الحاسوب الزراعة التاسعة
 االلكترونيات والكهرباء الفندقة والسياحة العاشرة
 مسح الميداني الذي أجري ألغراض الدراسةجزء من ال: المصدر

 
  حول العرض والطلب من التخصصات المهنية والتقنية الموجهة لالناث في السوق المحليمالحظات

 

 بين العرض والطلب على التخصصات المهنية التقنية الموجهة لالناث في سوق            اًمن الواضح ان هناك تباين     
ن التخصصات الزراعية تحتل المرتبة التاسعة في العرض، فـي     فإلمحلي، وكشاهد على هذا التباين      العمل ا 
 .بة االولى في الطلبتالمر  تحتل أنهاحين

 .تساوي مرتبة العرض والطلب في تخصصات الهندسة واالنشاءات والمهن الصحيةت 
خصصات التجميل والفنون تحتل المرتبة االولى من حيث العرض، في حين انها تحتـل              من المالحظ ان ت    

، ويمكن تفسير هذه النتيجة بان االناث يتوجهن الى هذا التخصص المكانية            رتبة السابعة من حيث الطلب    الم
االستفادة منه على المستوى الشخصي والمنزلي، كما يمكن تفسير هذا االقبال على التخصص لكون كثيـر                

ير رسمي وبتكـاليف    من الخريجات بامكانهن ممارسة المهنة من خالل فتح صالونات في منازلهن بشكل غ            
 . وتحقيق دخل معقول يساهم في تغطية جزء من نفقات االسرةبسيطة جداً

يضا تزايد اقبال االناث على التخصصات القريبة في طبيعتها من التخصصـات االكاديميـة              أمن المالحظ    
تجارة المطروحة في الجامعات والمقبولة اجتماعيا كتخصصات مناسبة لالناث، مثل تخصصات االدارة وال           

 ال بأس به من خريجات هذه التخصصـات يعملـن كسـكرتيرات او              اً كما ان جزء   .لوجيا الحاسوب ووتكن
 .مساعدات اداريات في مكاتب وشركات القطاع الخاص

لك ألن طبيعة دوام     للعمل كمعلمات وذ   ناث يتوجهن لدراسة تخصصات تؤهلهن    كما يالحظ أن العديد من اإل      
 . أن عدد ساعات الدوام واإلجازات تتناسب وإحتياجات المرأة المتزوجة إجتماعيا، كماالمعلمة مقبول

يقل باتجاه التخصصات االقل قبوال من ناحية اجتماعية، حيث ينظر          ) العرض(من المالحظ ان اقبال االناث       
لوجيـا  وتكننشاءات،  لها على انها تخصصات ليست موجهة خصيصا لالناث؛ مثل تخصصات الهندسة واال           

هذا وقد احتلت تخصصات الفندقة والسياحة      . اء، والفندقة والسياحة  بمكتبية، االلكترونيات والكهر  االجهزة ال 
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الوظائف المرتبطة بهذه التخصصات قد تتطلـب       بعض  االخيرة من حيث اقبال االناث لكون طبيعة        المرتبة  
 .مبيت الخريجات خارج منازلهن

 التـي   مؤسساتالعرض هذه تعزى برأينا لقلة ال     من المالحظ قلة العرض من التخصصات الزراعية، وقلة          
 مؤسسـات توفر التخصصات الزراعية التي تناسب االناث على وجه الخصوص، حيث ال يتوفر مثل هذه ال              

كل عـام مـن      المهن الزراعية مقبولة لالناث بش     حيث ان  .اال في محافظة الخليل بشكل رئيسي     ) المدارس(
 .ناحية اجتماعية

لوجيا الحاسوب وااللكترونيات والكهرباء في السوق المحلي،       وعلى تخصصات تكن  من المالحظ قلة الطلب      
وهذا الواقع ال ينسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم العالي؛ حيث ان الوزارة قد بـدأت بتخصصـات                  

   .  صيانة الحاسوب وااللكترونيات واالتصاالت كتخصصات موجهة لالناث في محافظة الخليل
 

، فإنـه   ) على الجـداول السـابقة     بناء( في مسارات التعليم المهني      تعلق بنسب أعداد اإلناث الملتحقات    أما فيما ي  
 :يالحظ مايلي

 

حيث كانت   ٢٠٠٤ - ١٩٩٤ نسبة اإلناث الملتحقات ببرامج التعليم والتدريب المهني بين العامين           تضاعف 
 إلى إفتتاح العديد مـن      ود ذلك ويع%. ٣٠ حوالي   ٢٠٠٤وأصبحت في العام    % ١٥حوالي   ١٩٩٤في العام   

 . والتي تضمنت برامج موجهة لإلناث خصيصاً. في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزةمؤسساتال
 .يالحظ ان أعداد اإلناث في المسار الزراعي قد حافظت على نفسها 

 ٢٠٠٠لعـامين    مرات بين ا   ناث المنتسبات لهذا المسار ثالث    أما في المسار الصناعي فقد تضاعف عدد اإل        
 .٢٠٠٤و

 %.٥٥يالحظ ان نسبة اإلناث عالية جدا في المسار التجاري بل وتفوق نسب الذكور حيث وصلت لحوالي  

  .أما في المسار الفندقي فيالحظ إنعدام إقبال اإلناث عليه 

اعي، صن(اإلقبال من اإلناث على مختلف المسارات       معدل   على ما تقدم، فإن اإلستنتاج الرئيسي هو أن          بناء 
على الرغم أن أعدادهن إزدادت إال أن نسبتهن إلـى          و . السابقة  األربع ثابت خالل السنوات  ) إلخ..زراعي،  

  .بقيت تراوح مكانها) ذكور وإناث(العدد الكلي 
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 ) غير النمطية(التخصصات غير التقليدية  -٦
  وتلك المقتصرة على الذكور التي يمكن طرحها لإلناث

 إللتحاق بهاالتي يمكن لإلناث او
 
 

اإلسـتمارات  و التعليم والتدريب المهني والتقنـي    مؤسساتمن خالل تحليل نتائج اإلستمارات الموجهة إلدارات        
ـ          مؤسساتالموجهة لطالبات وخريجات هذه ال     انعي ، ومن خالل اللقاءات والزيارات مع مختلف المعنيين من ص

 التـي   )بغض النظر عن مدى إقبال اإلناث عليهـا       ( ، تبين ان التخصصات غير التقليدية     مؤسساتقرار ومدراء   
 :يمكن طرحها لإلناث هي كالتالي

 

 زراعة وتنسيق الزهور والحدائق 
 التصوير الفوتوغرافي والفيديو 
 تربية الطفل والحضانة 
 برمجة الكمبيوتر 
 السكرتاريا الطبية 
   باستخدام الحاسوبالرسم الهندسي 
 الرسم الجرافيكي 
 مراقبة األبينة 
 مكتباتعلم ال 
 هندسة المساحة 
 الدليل السياحي  
 التسويق 

 
اإلناث الملتحقات والخريجات في برامج التعليم المهني والتقني باإلضافة إلى مدراء           ومن ناحية أخرى، أجمعت     

سـتلقى  ، أجمعوا على ان التخصصات غير التقليدية التالية          ومعظم من تم إلتقائهم من الجهات المعنية       مؤسساتال
 :رص نجاح أكثر من غيرها وفإقباالً

 

 زراعة وتنسيق الزهور والحدائق 
 التصوير الفوتوغرافي والفيديو 
 تربية الطفل والحضانة 
 برمجة الكمبيوتر 
 السكرتاريا الطبية 
 التصميم الجرافيكي 

 

اما بالنسبة للتخصصات المقتصرة على الذكور في الوقت الحاضر وال يوجد توجه من اإلناث عليها على الرغم                 
لتحاق بها، فهذا الموضوع شائك وله أبعاد كثيرة أهمها البعد المجتمعي          إلعدم وجود قيود رسمية تمنعهم من ا      من  

 .ونظرة المجتمع إلى النساء بإعتبارهن ضعيفات ال يستطعن ممارسة مهن تتطلب جهدا بدنيا عاليا
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   واالجراءات الواجب اتباعهاالدراسةلتوصيات ملخص  .٧
 
 

  لإلناثةجودة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الموجهلرفع  واالجراءات المقترحة التوصيات :أوالً
 

يتوجب العمل على رفع مستوى جودة مخرجات برامج التعليم والتدريب المهني الموجهـة، وضـمان               : توصية
باالجراءات ويتطلب ذلك القيام    . توفر الحد المطلوب من المهارات واالتقان لدى خريجيات تلك البرامج         

 :التالية
 

 التعلـيم   مؤسساتفي مختلف   غير مجدية وغير فاعلة     وإغالق برامج أخرى    مجدية   برامج   افتتاح 
 .  لتلك البرامج على حاجة السوق المتجددةريب المهني والتقني، وذلك بناءوالتد

 المهنـي   وكليات التعلـيم والتـدريب  مؤسساتفيذ برنامج التلمذة المهنية من خالل التنسيق بين       نت 
إشراك أرباب العمل فـي تصـميم منـاهج التعلـيم           ورباب العمل والجهات الرسمية،     أوالتقني و 

 .والتدريب المهني والتقني لتلبي إحتياجات السوق المحلي

تدعيم مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني بمواضيع ذات عالقة بأخالقيات وسلوكيات المهـن              
 . الزبائن وأرباب العملالمختلفة ومتطلبات التعامل مع

 بمراقبة ومتابعة جودة البرامج التي تطـرح         والمسؤولة عن هذه البرامج     الجهات ذات العالقة   قيام 
 . التدريب المهني والتقني وذلك بشكل مستمرمؤسساتفي مختلف 

 
ـ           واالجراءات المقترحة  توصياتال : ثانياً دريب المهنـي   للتغلب على أهم معيقات توجه اإلناث نحو التعليم والت

 والتقني وبالتالي زيادة أعدادهن
 

إن فريق البحث، وبناء على ما تم جمعه وتحليله من معلومات، يوصي بما يلي للتغلب على أهم معيقات توجـه                    
 :اإلناث نحو التعليم والتدريب المهني والتقني

 
  الموجودةمؤسسات وبالتالي صعوبة وصول اإلناث للمؤسسات مشكلة قلة ال.١
 

ريب المهني  د التعليم والت  مؤسساتتبني وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المسؤولة عن ترخيص          : يةتوص
، ومـن ثـم االلتحـاق       مؤسسـات لسياسات واضحة ومحددة، بهدف ضمان وصول االناث إلى هذه ال         

 :ويتطلب ذلك القيام باالجراءات التالية. بالتخصصات المرغوبة من قبلهن
 

 في المدارس الثانوية األكاديمية من خالل إضافة وحدات مهنية وتقنية متخصصـة             التوسع األفقي  
 :هذا المقترح له العديد من الفوائد اهمها. على غرار ما هو معمول به في التخصص التجاري

 .التوفير على الدولة باإلستثمار في مدارس مهنية تقنية مستقلة تكاليفها التأسيسية عالية -
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نفسي لدى الطالبات واألهالي تجاه التعليم المهني والتقن، وذلك مـن خـالل             كسر الحاجز ال   -
معـا فـي بيئـة      ) العلمية واألدبية والمهنية  (إختالط كافة الطالبات من مختلف التخصصات       

 .واحدة

وجود المدارس الثانوية في كافة التجمعات السكانية يمكن من التغلب على صعوبة الوصـول               -
 التدريب المهني والتقني التعليم ومؤسساتإلى 

زيادة أعداد التخصصات المتاحة لإلناث في مجال التعليم والتدريب المهني والتقنـي بمسـتوياته               
 .المختلفة

إنشاء مدرسة متخصصة شاملة في كل محافظة تحتوي على كافة التخصصات العلمية واألدبيـة               
لخليل كتجربة أولى لوجود تجربـة      حيث يمكن البدء بمحافظة ا    : والمهنية والتقنية المتاحة لإلناث   

 .تعليم وتدريب مهني لإلناث سابقة في المحافظة
 التي تحتوي على تخصصات ال تحتاج إلى إستثمار كبير في البنى التحتيـة              مؤسساتزيادة عدد ال   

 .وتحظى بإقبال من اإلناث عليها
زيد عن حد   تجن إلى مواصالت ت   التفكير في صرف مخصصات بدل مواصالت لإلناث اللواتي يح         

 . التعليم والتدريب المهنيمؤسساتللوصول إلى معين 
 
 مشكلة نظرة المجتمع الدونية للتعليم والتدريب المهني والتقني. ٢
 

السعي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي للشرائح المختلفة ذات العالقة بموضوع التعلـيم والتـدريب               : توصية
 .يم، وخصوصاً لإلناثالمهني، وتوضيح أهمية هذا النوع من التعل

 
تنفيذ برامج توعوية موجهة للوالدين بشكل رئيسي وللمجتمع بشكل عام باإلضافة علـى بـرامج                

 :توعوية للطالبات في كافة المراحل الدراسية تركز على ما يلي
أن الكثير من التخصصات اإلكاديمية ليس لها مستقبل في سوق العمل وان نسبة البطالة فيها                -

 مرتفعة
ن العديد من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني يمكن لمنتسبيها إستكمال دراستهم العليا             أ -

 .في الجامعات من خالل برامج تجسير معدة خصيصا لذلك

إعطاء أمثلة عن واقع تجارب الدول المتقدمة صناعيا مثل ألمانيا واليابان والتي يشغل معظم               -
 . تقنيمصانعها خريجو التعليم المهني وال

 كسر حدة النظرة الدونية للتعليم والتدريب المهني والتقني         فيمدارس شاملة أو توسع أفقي      يساهم إنشاء    
طالبات العلمـي واألدبـي والتجـاري       (وذلك لوجود اإلناث في كافة التخصصات في مدرسة واحدة          

 منفصلة يزيد مـن     ، حيث ان ذهاب الطالبات إلى مدارس تعليم وتدريب مهني وتقني          )والمهني والتقني 
 .نظرة المجتمع غير اإليجابية للتعليم والتدريب المهني والتقني
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مشكلة قلة الوعي لدى بعض مديرات ومعلمات وطالبات المدارس حول أهمية التعليم والتدريب المهنـي                .٣
 والتقني 

 

مهنـي  والتـدريب ال  رفع مستوى الوعي لدى مديرات ومعلمات وطالبات المدارس حول أهمية التعليم            : توصية
 :والتقني، ويتم ذلك من خالل

 

 لمديرات ومعلمات المدارس حـول أهميـة        موجهة خصيصاً ) ورشات عمل (تنفيذ برامج توعوية     
التعليم والتدريب المهني والتقني وحثهم على إستمرارية تشجيع الطالبات للتوجـه نحـو التعلـيم               

ة كدراسات ونشرات وبروشورات والطلـب      والتدريب المهني والتقني وتزويدهم بالوسائل الالزم     
 .  ومدارس وكليات التعليم والتدريب المهني والتقنيمؤسساتمنهن تنفيذ زيارات ميدانية تعريفية ل

تعديل المناهج الدراسية في المرحلة الصفية بين السابع والعاشر بحيث تتضمن وحدات تعريفيـة               
المجتمع له، حيث يمكن إضافة هـذه الوحـدات   بالتعليم والتدريب المهني والتقني وميزاته وحاجة     

 .إلى مساق التربية التكنولوجية
 التعليم والتدريب المهني والتقني تنفيذ أنشطة ال منهجيـة إلجتـذاب            مؤسساتالطلب من إدارات     

طالبات المدارس في مناطقهم وأولياء األمور ومديرات ومعلمات المدارس األكاديميـة للتعـرف             
 والبرامج المتاحة لإلناث بها، ومن هذه األنشطة المقترحـة عقـد            مؤسساتعلى إمكانيات هذه ال   

 .المهرجانات والمعارض والمسابقات وغيرها من النشاطات الالمنهجية
 
 مشكلة قلة فرص العمل المتاحة لخريجات التعليم والتدريب المهني والتقني .٤
 

عملية التخطيط للتعلـيم والتـدريب المهنـي      إشراك القطاع الخاص والجهات االخرى ذات العالقة في         : توصية
 العاملة في هذا المجال،     مؤسساتوالتقني، وحثه على المشاركة في صياغة المناهج العلمية والعملية لل         

 :ويتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية
 

هذه البرامج تتضمن إشراك القطاع الخاص في وتضمن تدرب الطلبة          : تنفيذ برامج التلمذة المهنية    
لى حاالت حقيقة في سوق العمل مما يمكنها من إقناع أرباب العمل بقدراتها وإمكانياتها ويسهل               ع

 . العمل المختلفةمؤسساتعليها اإللتحاق في 
تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني لتتضمن وحدات حول كيفية بحث الخريجات عـن               

ضافة إلى وحـدات عـن كيفيـة البـدء          فرص عمل وتسويق أنفسهن لدى أرباب الصناعة، باإل       
باإلضافة إلى ذلك يجب تضمين المناهج لتدريب عملي رسمي يقوم الطالب           . بمشاريعهن الخاصة 

بتنفيذه في سوق العمل تحت إشراف مركز التعليم والتدريب المهني والتقنـي وبوجـود إمتحـان                
وحل مشكلة الضـعف فـي     للطالب في نهاية هذا التدريب وذلك بهدف اإلرتقاء بجودة الخريجات           

 .الجانب العملي لديهن
على النقابات المهنية إعطاء عناية إضافية لخريجات التدريب المهني من خـالل تنظـيم المهنـة                 

 بـه فـي بعـض النقابـات         والتنسيق مع أرباب العمل لتحديد حد ادنى للرواتب كما هو معمول          
ريجات التعليم والتـدريب المهنـي       الجهات التشريعية لسن قوانين وأنظمة تحمي خ       والتنسيق مع 

 .  والتقني
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وهـذا النشـاط يمكـن    . توعية أرباب العمل بإمكانيات خريجات التعليم والتدريب المهني والتقني       
تنفيذه من خالل النشاطات الالمنهجية التي تم ذكرها سابقا والتي تتضمن إعداد معارض لمنجزات              

 .ات بالتنسيق مع أرباب العملواعمال الطالبات، واعداد ايام توظيفية للطالب

 
  المتعلقة بخصوص األعداد والتوزيع الجغرافي واالجراءاتالتوصيات: ثالثاً

 
 التعليم والتدريب المهني، ووضع الخطط المناسـبة  مؤسساتينبغي إعادة النظر في التوزيع الجغرافي ل  : توصية

مع األخـذ   المختلفة   التخصصات   ، ويشمل ذلك إعادة توزيع    مؤسساتللوصول إلى توزيع عادل لتلك ال     
 : ويتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية،يددجبعين االعتبار المعايير المختلفة والمحددة للتوزيع ال

 

تقنية في كل من محافظـة جنـين ومحافظـة          /  إنشاء كليات مجتمع   ، يتوجب فيما يتعلق بالكليات   
أمـا  . تقنيـة / ي يتوفر فيها كلية مجتمـع       أما بالنسبة لقلقيلية فإنها قريبة من طولكرم الت       . سلفيت

بالنسبة لرفح فأيضا جغرافية القطاع صغيرة وهنالك أربع كليات في غزة وواحدة في خـانيونس               
 .باإلضافة إلى أن الطرق أصبحت مفتوحة في كل اإلتجاهات في القطاع

نـه ال يوصـى     بالنسبة لمشكلة قلة المدارس المهنية والتقنية في الضفة الغربية وقطاع غـزة، فإ             
باإلستثمار في إنشاء مدارس جديدة خاصة لإلناث، ولكن يوصى بتطبيق فكرة المدرسة الشـاملة              

هذه المدارس تحتوي على كافة التخصصـات       . في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة      
وفـي هـذا    . العلمي واألدبي والتجاري والمهني بتخصصات تفتح بناء على إحتياجات المحافظة         

جال فإنه يوصى بالبدء بتطبيق فكرة المدرسة الشاملة في إحدى المحافظات ودراسة نتائج هذه              الم
التجربة إلمكانية تعميمها على باقي محافظات الوطن، حيث يمكن االستفادة من مباني المـدارس              

ونوصي أيضا بضرورة فتح وحـدات مهنيـة        . الثانوية القائمة حاليا لتنفيذ فكرة المدرسة الشاملة      
تخصصة في بعض مدارس اإلناث الثانوية في مختلف محافظات الوطن وذلك على غرار وجود              م

 .الفرع التجاري حاليا في بعض مدارس االناث الثانوية

 في كل محافظات الضفة الغربيـة       مؤسسات وزارة العمل فال بد من افتتاح        مؤسساتفيما يتعلق ب   
 .فحوقطاع غزة لتشمل محافظات القدس وأريحا وسلفيت ور

 في كافة المحافظات    مؤسساتوكذلك األمر بالنسبة لوزارة الشؤون اإلجتماعية فإنه يوصي افتتاح           
 .لتشمل محافظات الخليل وبيت لحم والقدس وأريحا ورام اهللا وجنين وسلفيت

 
 التعليم والتـدريب المهنـي      مؤسساتالتخصصات المتاحة لالناث في      المتعلقة ب   واالجراءات التوصيات: رابعاً

 والتقني التابعة للقطاع العام 
 

 التعليم والتدريب المهنـي     مؤسساتالعمل على إيجاد التنوع المطلوب بالتخصصات المتاحة لالناث في          : توصية
 :والتقني التابعة للمؤسسات العامة، ويتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية

تدريب مهنـي وتقنـي جديـدة مـن          برامج تعليم و   بافتتاحان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي        
 خصيصا لالناث، ويمكن ان يتحقق ذلك من خالل تطبيـق فكـرة             ةموجه) L3(المستوى الثالث   
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الوحدات المهنية المتخصصة التي يمكن الحاقها بمدارس االناث الثانوية القائمة فـي المحافظـات             
 .المختلفة

مج التعليم والتدريب المهني والتقنـي  ان تقوم وزارتي العمل والشؤون االجتماعية بزيادة تنوع برا        
الموجهة لالناث وذلك من خالل طرح برامج جديدة تلبي حاجة السوق المحلـي، هـذا ويمكـن                 

حهـا  تافتااالستفادة من مخرجات هذه الدراسة في تحديد اولويات التخصصات الجديدة التي يمكن             
 .في المحافظات المختلفة

تعليم والتدريب طويل االمد لتفعيل دورهـا مـن حيـث            المسؤولة عن برامج ال    مؤسساتتحفيز ال  
االنتشار في االراضي الفلسطينية، وتفعيل دورها ايضا من خالل زيادة تنوع البـرامج الموجهـة               

 .لالناث على وجه الخصوص

 اغالق  يتوجباما بخصوص تنوع البرامج المتاحة لالناث في كليات المجتمع والكليات التقنية فانه              
 بدمج بعض التخصصـات     باالضافة إلى القيام  التي ال تشهد اقباال من االناث،       بعض التخصصات   

ذات مجال عمل ضيق الستحداث تخصص جديد يزيد من مجاالت عمل الخريجات باالعتماد على              
دراسات سوقية متخصصة ونظام متابعة لمستويات البطالة في صفوف خريجـات التخصصـات             

 . المختلفة من االناث

  .ثة غير نمطية موجهة خصيصا لالناث في هذه الكلياتفتح تخصصات حدي 
 

العرض والطلب من التخصصات المهنية والتقنية الموجهة لالناث في          المتعلقة ب   واالجراءات التوصيات: خامساً
 السوق المحلي

 

 مـن   والطلب المتوقع العمل على إيجاد التوازن المطلوب بين مخرجات عملية التعليم والتدريب المهني            : توصية
 :، ويتطلب ذلك القيام بالخطوات التاليةقبل أصحاب العمل على تلك مخرجات هذه العملية

 

 التعلـيم   مؤسسـات الـى   ) مثل تربية النحل  (اضافة تخصصات زراعية موجهة خصيصا لالناث        
والتدريب المهني والتقني المنتشرة في المحافظات المختلفة، او اضافة هذه التخصصات الى بعض             

ناث الثانوية على شكل وحدات مهنية متخصصة، حيث نقترح ان تبدأ التجربـة فـي               مدارس اال 
 .  محافظة جنين لكونها محافظة زراعية

تطوير قدرات خريجات تخصصات التجميل والفنون من خالل تحديث المناهج النظرية والعمليـة              
صولهن على عمل   وتدريبهن اثناء فترة الدراسة على اجهزة وادوات حديثة، وذلك لزيادة فرص ح           

في السوق المحلي، وبالتالي رفع مستوى الطلب على هذا النوع من الخريجـات، وهـذا بـالطبع          
 .سيدفع باتجاه التوازن ما بين العرض والطلب في تخصصات التجميل والفنون

 صناعة المالبس ذات الجودة العالية واالسعار المرتفعة، حيـث           االناث نحو التخصص في    توجيه 
ة المالبس المحلية منافسة نماذج المالبس االوروبية التي يتم استيرادها من اوروبـا             يمكن لصناع 

 .وبيعها في االسواق المحلية باسعار مرتفعة

 افتتاح مزيد من البرامج المهنية والتقنية في تخصصات تكنولوجيا الحاسوب وااللكترونيات،            تجميد 
 .بية وتكنولوجيا هندسة البيئةوالتوجه نحو افتتاح برامج تكنولوجيا االجهزة المكت
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تجميد برامج الهندسة واالنشاءات لمدة زمنية ال تقل عن اربع سنوات وذلك لتدني مرتبة الطلـب                 
على هذه التخصصات في السوق المحلي، وهذا التجميد سيعطي فرصة لتقليل نسبة البطالـة فـي           

 .صفوف خريجي هذه البرامج

 في محافظة بيت لحم لكونها محافظة يرتادها السياح من          افتتاح برنامج دليل سياحي موجه لالناث      
خارج فلسطين بشكل مستمر، وهذا البرنامج بحاجة الى حملة دعائية توعويـة مسـاندة القنـاع                

 .الطالبات واالهالي باهمية هذا التخصص

تنظيم حمالت دعائية توعوية لصالح التخصصات التي تشهد طلبا مرتفعا من السوق المحلي فـي                
شهد تدني في مستويات العرض؛ مثل تخصصات الزراعة، الفندقة والسياحة، وتكنولوجيـا            حين ت 

 .  االجهزة المكتبية، وتكنولوجيا هندسة البيئة

 التعليم والتدريب المهني والتقني تصميم وتطوير نظـام لمتابعـة خريجيهـا             مؤسساتعلى كافة    
لف القطاعات مما يمكن أن يساعدها      وخريجاتها في سوق العمل وذلك لتحديد نسب البطالة في مخت         

في رصد التخصصات التي ال تشهد طلبا عاليا في سوق العمـل وبالتـالي زيـادة قـدرة هـذه                    
 . برامج وافتتاح برامج جديدة على التخطيط إلغالقمؤسساتال

 
 التي يمكـن طرحهـا لإلنـاث وتلـك        ) غير النمطية (التخصصات غير التقليدية    التوصيات المتعلقة ب  : سادساً

 المقتصرة على الذكور التي يمكن لإلناث اإللتحاق بها
 

تحليل نتائج االستمارات، ومن خالل اللقاءات والمقابالت الشخصية ألصحاب االختصاص، نورد فيما            بناء على   
ها بعين االعتبار عند حث وتشجيع االنـاث للتوجـه لتخصصـات            ذيلي مجموعة من المعايير التي يتوجب أخ      

 :محددة
 

من المهن التي تتطلب جهدا بـدنيا الخراطـة، النجـارة،           (جهدا بدنيا عاليا    هذه التخصصات   لب  ال تتط أن   
 ).إلخ... ميكانيكا السيارات التقليدية، حدادة، مهن إنشائية كالتبليط والقصارة والبناء، 

مثل الدليل السياحي التي تتطلب خروج اإلنـاث مـع مجموعـات سـياحية              (ال تلقى ممانعة إجتماعية     أن   
 )وإضطرارهن للمبيت خارج البيت

 

 :ممكن أن يتم إختراقها من قبل اإلناث) على سبيل المثال ال الحصر( فإن المجاالت التالية وبالتالي،
 

 تشخيص أعطال السيارات بإستخدام الحاسوب  .١
 صيانة  األجهزة الخلوية .٢

 صيانة أجهزة الفيديو والتلفزيون .٣

 الصـيانة التابعـة   مؤسسـات  يمكن لإلناث العمـل فـي       حيث(صيانة األجهزة الكهربائية بشكل عام       .٤
 )للوكاالت

 التحكم واألتمتة الصناعية .٥

 تدريب السياقة  .٦

 سائقات إسعاف .٧
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دور القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج التعليم والتدريب المهنـي           بالمتعلقة  واالجراءات  التوصيات  : سابعاًُ
 والتقني الموجه لإلناث والفرص اإلستثمارية المتاحة

 

من الضروري قيام الجهات المختصة والمسؤولة عن إدارة برامج التعليم والتدريب المهنـي والتقنـي               : توصية
بالعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج التعليم والتـدريب المهنـي والتقنـي                 

ن التعليم، ويتطلب ذلـك  الموجه لإلناث، وزيادة دوره في االستثمار في المجاالت المتعلقة بهذا النوع م      
 :قيام القطاع الخاص باالجراءات التالية

 

إستيعاب وتدريب الطلبة الملتحقين في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتـدريبهم بشـكل               
 .حقيقي  يؤدي إلى تقوية وتعزيز الجانب العملي لديهم

المـدارس  - المستويين الثالث    خاصة في ( التعليم والتدريب المهني والتقني      مؤسساتالتعاون مع    
 من )Apprenticeship Programs( في إنجاح برامج التلمذة المهنية -الكليات- والرابع -المهنية

هم لتدريب الطلبة ووضع حوافز للطلبة المبدعين في مثل هذه البـرامج            مؤسساتخالل فتح أبواب    
 ).كالتعيين بعد التخرج مثال(

نية لتحديد إحتياجات السوق من برامج التعليم والتدريب المهنـي          التعاون الحقيقي مع الجهات المع     
 .والتقني الموجه لإلناث بشكل خاص

 التعليم والتدريب المهني والتقني في تصميم وتطوير منـاهج تنـتج طلبـة              مؤسساتالتعاون مع    
قادرين على اإلندماج بسوق العمل بشكل سريع بعد التخرج مباشرة مما يزيد من فرص حصولهم               

 .لى وظائفع

دعم مشاريع التخرج العملية لطلبة التعليم والتدريب المهني والتقني وخاصة تلك المشاريع العملية              
 .التي تحل مشاكل حقيقية في سوق العمل

 تخصيص جوائز تشجيعية للطلبة المبدعين والمتميزين 

 يب المهني والتقني التعليم والتدرمؤسساتالمشاركة بشكل فاعل في األيام التوظيفية التي تنسقها  

 التعلـيم والتـدريب المهنـي والتقنـي         مؤسساتحضور المعارض التي يتم دعوتهم لها من قبل          
 .لإلطالع على إمكانيات الطلبة وإعطائهم أفكار جديدة تالئم سوق العمل

التعاون مع النقابات المهنية والجهات ذات العالقة لتنظيم المهن ووضع توصيف وتصنيف مهنـي               
 .جيد

ف خرجي التعليم والتدريب المهني والتقني برواتب تضمن لهم العيش الكريم وال تشـعرهم              توظي 
 .باإلستغالل مما يزيد من والئهم وعطائهم وإنتاجيتهم

اإلستثمار في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني في التخصصـات          بالقطاع الخاص   عدم قيام    
كتجهيـزات المـدارس    (يف إسـتثمارية عاليـة      التي تحتاج إلى تجهيزات وبنى تحتية ذات تكال       

، باإلضافة  )الصناعية مثال والتي يكلف بها الطالب حوالي ثمانية أضعاف تكلفة الطالب األكاديمي           
إلى عدم قدرة القطاع الخاص منافسة القطاع العام في هذا النوع من التخصصـات كونهـا شـبه          

 .  في القطاع العامةمجاني



 

 ٧٠

 تعليم وتدريب مهنـي وتقنـي التـي تشـمل           مؤسساتفي   ستثمارتوجه القطاع الخاص نحو اال     
لتخصصات المهنية والتقنية التي ال تحتاج إلى تكاليف إستثمارية عالية وال توجد فـي القطـاع                ا

 .العام
 

مقترحة لزيادة وعي وإدراك أرباب العمل بأهمية توظيف كوادر مهنيـة مـن             ال التوصيات واالجراءات  : ثامناً
 اإلناث

 

 مؤسسـات  القطاع الخاص الفلسطيني بأهمية وجدوى استيعاب خريجات         مؤسسات زيادة وعي وإدراك     :توصية
التعليم والتدريب المهني، وتحديداً صاحبات الكفاءة والمهنية العالية في العمل، ويتطلـب ذلـك قيـام                

 : باالجراءات التاليةمؤسساتالجهات المشرفة والمسؤولة عن تلك ال
 

مصممة وموجهة خصيصا ألرباب العمل بهدف زيادة وعـيهم وإطالعهـم           إعداد برامج توعوية     
 .على التخصصات المتوفرة وقدرات خريجات هذه التخصصات في المهن ذات العالقة

 التعليم والتدريب المهني والتقني إلطالع أرباب العمل علـى          مؤسساتتنفيذ ورش عمل من قبل       
 .درات الطالبات الخريجات وإمكانيات وقمؤسساتالبرامج المتاحة في هذه ال

 التعليم والتدريب المهني تصميم وتنفيذ أيام توظيفية لخريجيها يتم خاللهـا            مؤسساتعلى إدارات    
جمعهم بأرباب العمل واإلستفادة من هذه األيام في توعية أرباب العمل والعمـل علـى إقنـاعهم                 

 .بأهمية توظيف الخريجات

لتقني تنفيذ نشاطات ال منهجية كالمعارض والمهرجانات        التعليم والتدريب المهني وا    مؤسساتعلى   
التي يتم من خالل عرض منجزات ومشاريع الطلبة ودعوة أرباب العمل لحضـور مثـل هـذه                 

 .الفعاليات

 .إشراك أرباب العمل في تقييم مشاريع التخرج لطلبة التعليم المهني والتقني 

 التعليم والمهني والتقني توزيع الطلبة       التدريب مؤسساتعلى مسؤولي التدريب العملي في مختلف        
 والشركات في السوق المحلي وبكافـة المحافظـات وعـدم           مؤسساتعلى أكبر عدد ممكن من ال     

 .حصر التدريب في شركات ومحافظات معينة

 .إشراك أرباب العمل في تصميم المناهج الدراسية وتطويرها 

روشورات توضح البرامج المتوفرة لـديها       التعليم والتدريب المهني والتقني إعداد ب      مؤسساتعلى   
 .وإمكانيات خريجيها وتوزيعها على أرباب العمل

على النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة العمل بشكل مستمر على تشجيع أربـاب العمـل                
 .على توظيف الكوادر المؤهلة من خريجات التعليم والتدريب المهني والتقني


