حتليل واقغ التؼليم والتدريب املهني
والتقني يف فلسطني من منظىر النىع
االجتماػي

هبت جيتاوي**

صائدة عفوهت*

امللخص _هضفذ هظه الضعاؾت بلى جدلُل واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم
ّ
الىصفي الخدلُلي إلاىاؾبخه لؼبُلت هظه الضعاؾت ،مً زالٌ
والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة ،اجبلذ الضعاؾت اإلاىهج
ؤصواث هىكُت وهمُت وهي اإلالابلت والاؾدباهت ،بلغذ كُىت الضعاؾت ( )433ػالبا وػالبت جم ازخُاعهم بؼغٍلت ػبلُت ككىائُت مً
ماؾؿاث الخضعٍب والخللُم اإلانهي ،هما جم ازخُاع كُىت مً زمؿت ككغ مً مضعاء/اث وكمضاء/اث اإلااؾؿاث اإلاهىُت للملابلت.
ؤؿهغث هخائج اإلالابلت ؤن مضعاء/ث وكمضاء/ث اإلااؾؿاث اإلاهىُت ًغون ؤن الخسصصاث والبرامج اإلاؼغوخت لإلهار مىاؾبت ،هما ؤن
ؤلاكباٌ كلى جسصصاث الخجمُل والخُاػت ماػالذ هبيرة ،وهظا ؤلاكباٌ ًغجبؽ بثلافت اإلاجخمم الظي ما ػاٌ ٌلُم الخداق ؤلاهار في
جسصصاث حضًضة ،هما لم ًىً لضي مضًغي هظه اإلااؾؿاث اإلااوم بؼغح فىغة الىىق الاحخماعي في كملُت الخضعَـ والخضعٍب ،هما
ؤقاعث هخائج الاؾدباهت بلى ؤن واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم
والخضعٍب اإلانهي مً وحهت هـغ الؼلبت إلاجاالث الضعاؾت وان بين اإلاخىؾؽ والىبير فلض جغاوخذ اليؿب اإلائىٍت لالؾخجابت كلحها ما
بين ( )%65.7للمجاٌ الخامـ ألاحهؼة والبيُت الخدخُت و( )%78.2للمجاٌ الثاوي جىفير فغص كمل وواهذ هبيرة باليؿبت للضعحت
اليلُت لجمُم الفلغاث .وؤوصذ الضعاؾت بظغوعة جؼىٍغ اإلاىاهج والبرامج الخضعٍبُت لخيىن مىاؾبت للىىق الاحخماعي.
الكلماث املفتاحيت :الخللُم اإلانهي ،الخضعٍب اإلانهي ،الخللُم الخلجي ،الىىق الاحخماعي.

* فلضطين
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جحليل واكع التعليم والتدريب املنهي والتلني في فلضطين من منظور النوع
الاجتماعي
هظه الضعاؾت لدؿلؽ الظىء كلى واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي
في فلؿؼين وجدلُله مً مىـىع الىىق الاحخماعي.
 .2مشكلت الدراصت
ٌؿعى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي بلى جىمُت كضعة ألافغاص كلى
ؤلاهخاج ،وػٍاصة بجلانهم لللمل ،وجؼوٍض ؾىق اللمل باإلاهاعاث الُضوٍت
والىفاءاث الللمُت واللملُت اإلاىاؾبت ،ومً هاخُت ؤزغي ٌكيل الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي اخض الغوائؼ ألاؾاؾُت للىمى الاكخصاصي
والاحخماعي ألي مجخمم مً اإلاجخملاث ،ولىً بلض الاػالق كلى بلع
الضعاؾاث وألاصبُاث التي جىاولذ هظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب
هضعاؾتي الغمحي [ ]7وكفىهت [ ]8والاػالق ؤًظا كلى واكم الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين جبين ؤن هظا الخللُم والخضعٍب في
هـغ وزلافت اإلاجخمم مغجبؽ بفىغة طلف الخدصُل الضعاس ي وؤهه غير
كاصع كلى جإمين اإلاؿخىي الاحخماعي واإلااصي اإلاغغىبين للفغص ،واولىؿذ
هظه الىـغٍت الؿلبُت كلى ؤلاهار ؤهثر مً الظوىع ،فلض ؤؿهغث
بخصائُاث وػاعحي التربُت والخللُم اللالي واللمل [ ]6ؤن وؿبت الخداق
ؤلاهار بالخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي طئُلت ملاعهت مم الظوىع ،بط
قيلذ وؿبت ؤلاهار ( )%37ملابل ( )%63للظوىع ،وصلذ بُاهاث صاصعة
مً جلً الىػاعاث ؤن ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي جلضم
صوعاث وجسصصاث جميز بها الظهغ كً ألاهثى بىاء كلى ألاصواع اإلاجخملُت
التي ًغؾمها اإلاجخمم لىال الجيؿين ،ؤي ما ػاٌ جىػَم الخسصصاث ما
بين الظوىع وؤلاهار ٌكير بلى الخلؿُم الخللُضي في جىػَم ألاصواع بُجهم،
وكلُه فان مكيلت الضعاؾت جخمدىع مً زالٌ جدلُل واكم الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي.
أ .أصئلت الدراصت
ؾلذ الضعاؾت بلى ؤلاحابت كلى ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي مً مىـىع الىىق الاحخماعي
في ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة مً
وحهت هـغ الؼلبت؟
 .2هل جسخلف اؾخجاباث كُىت الضعاؾت خىٌ جدلُل واكم الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم
والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة مً وحهت هـغ الؼلبت
جبلا إلاخغيراث الجيـ ،واإلااؾؿت اإلاهىُت ،واإلادافـت؟
 .3ما مضي جؼبُم كظاًا الىىق الاحخماعي التي جم بصعاحها في ؾُاؾاث
وزؼؽ وبغامج ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي الخابلت لىػاعة
التربُت والخللُم ووػاعة اللمل؟
ب .فرضياث الدراصت
ؾلذ الضعاؾت بلى ازخباع الفغطُاث الصفغٍت آلاجُت:
 .1ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت)(α≤0.05
بين مخىؾؼاث اؾخجابت الؼلبت خىٌ واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في فلؿؼين مً مىـ ـىع الى ـىق الاحخم ـاعي ف ـي م ـاؾؿ ـاث الخللُم

 .1امللدمت
ٌُلض الخللُم خم مً خلىق ؤلاوؿان ،وهى ؤصاة ؤؾاؾُت لخدلُم
الخىمُت اإلاؿخضامت وكض باث الخللُم قِئا ال ًمىً بهياعه؛ فهى مدغن
خُىي إلاسخلف ألاكماٌ ،فصاع طغوعة لخىمُت الاكخصاص والحُاة
بمسخلف مؿاعاتها الاكخصاصًت والاحخماكُت والحُىٍت ؤما باليؿبت
للخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي فهى كملُت حللُمُت وجضعٍبُت جخبىاها
اإلااؾؿاث الخللُمُت لؼٍاصة فاكلُت الفغص في حمُم مجاالث الحُاة
الاحخماكُت والاكخصاصًت ،وبالخالي ػٍاصة الخؼىع الللمي والخىىىلىجي
الظي حكهضه مُاصًً ؤلاهخاج والخىمُت اللغكان [ .]1وَؿعى الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي بلى بهؿاب ألافغاص اإلاهاعاث الفىُت والؿلىهُت
إلالابلت اخخُاحاث ؾىق اللمل ،مما ٌؿاكض كلى مىاحهت الخلل الهُىلي
بين اللغض والؼلب في ؤؾىاق اللمل ،والخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي
ال ًاصي بلى ػٍاصة ؤلاهخاحُت فدؿب بل ًاصي بلى ػٍاصة الثلت بالىفـ
وجدؿين الغطا الىؿُفي وعطا اإلاؿخفُضًً مً ؤلاهخاج خلبي [ .]2وبضؤ
جؼىٍغ ؤهـمت الخللُم والخضعٍب اإلانهي في بضاًت الؿبلُيُاث مً خُث
الؿُاؾاث وألاهضاف والهُيلُت والبرامج وألاهماغ واإلاؿخىٍاث ،بط ٌلض
هظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب خضًث اللهض ملاعهت بإهـمت التربُت
والخللُم ألازغي فلض واهذ غالبُت الضوٌ اللغبُت -بما فحها فلؿؼين-
جىلي الخللُم اللام حل اهخمامها كلى خؿاب الخللُم اإلانهي مؼغ[،]3
هظلً ؤقاع الىُالوي والضعجت []4؛ الؼىَس ي [ ]5ؤن الاهخمام بالخللُم
والخضعٍب اإلانهي الخلجي بضؤ في اللغوي اللكغًٍ والحاصي واللكغًٍ،
بدُث جبلىع اإلافهىم الكمىلي للخللُم اإلانهي والخلجي ،وخضصث ؤهضافه
مً زالٌ عبؼها بداحاث الخىمُت الكاملت.
وكلى الغغم مً الاهخمام الغؾمي بالخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي،
بال ؤهه ماػاٌ ٌلاوي مً آزاع الىـغة الاحخماكُت اإلاخضهُت واولىؿذ هظه
الىؾعة كلﻰ مضاعؽ الخللُم اإلانهي فإصبذ ًلخدم بها مً لم جخذ لهم
فغصت الخللُم ألاواصًمي ؤو مً لم ٌؿخؼم بهماٌ صعاؾخه ألاواصًمُت
بؿبب طلفه الخدصُلي ،وجلضم ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في فلؿؼين اللضًض مً الخسصصاث اإلاهىُت للؼلبت ،لىً
هىالً جسصصاث حكمل الظوىع وال حكمل ؤلاهار خُث ًخميز بها الظهغ
كً ألاهثى بىاء كلى ألاصواع اإلاجخملُت التي ًغؾمها اإلاجخمم لىال
الجيؿين .فالخسصصاث اإلاخاخت لإلهار بماؾؿاث الخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي جىدصغ بكيل كام بالخجمُل والؿىغجاعٍت وؤجمخت اإلاياجب،
وجصمُم ألاػٍاء والغؾم اإلالماعي ،وفُضًى وجصىٍغ فىجىغغافي ،والحغف
الُضوٍت ،والخُاػت والاجصاالث الالىتروهُت والحاؾىب والخمغٍع .ؤما
الخسصصاث اإلالضمت للظوىع جدىىق ما بين الالىتروهُاث الصىاكُت
والىهغبائُاث ،والحضاصة واللحام ،وصهان اإلاباوي وألازار ،والخبلُؽ،
والخضفئت اإلاغهؼٍت وجىُُف وجبرًض وػاعة التربُت والخللُم اللالي [ .]6هظا
ٌكير بلى ؤن الفجىة اللائمت كلى ؤؾاؽ الىىق الاحخماعي ما ػالذ
مىحىصة بين الظوىع وؤلاهار في الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،لظا جإحي
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مضعؾخين ؤؾاؾِخين في اللضؽ وهابلـ بلى مضاعؽ صىاكُت زاهىٍت
للظوىع ،وبلض ؾيخين جم جإؾِـ مضعؾت اللغوب الؼعاكُت للظوىع في
الخلُل [.[8
وفي كهض الاخخالٌ ؤلاؾغائُلي جغاحم كؼاق الخللُم والخضعٍب اإلانهي،
بط وان ًفخلغ بلى ؤلاصاعة اإلاىخضة مً كبل اإلاؿاولين ،بطافت بلى بهماٌ
الاخخالٌ لهظا الىىق مً الخللُم ،الحضاص [ ]9لىً في كهض الؿلؼت
الىػىُت الفلؿؼُيُت ،خاػ الخللُم والخضعٍب اإلانهي كلى اهخمام
اإلااؾؿاث الغؾمُت وألاهلُت ،بافخخاح اللضًض مً اإلاغاهؼ وػغح اللضًض
مً الخسصصاث الجضًضة التي جخالءم مم اخخُاحاث ؾىق اللمل
الفلؿؼُجي ،هما ؤصبذ هىالً حهاث مخسصصت جخابم الخسؼُؽ
والخىـُم واإلاخابلت وؤلاقغاف كلى ملـم بغامج الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي ،وهي مخمثلت في وػاعة التربُت والخللُم اللالي ،ووػاعة اللمل
ووػاعة الكاون الاحخماكُت [.[10
واكم هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين:
ٌلض هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مكدخا ،بؿبب
حلضص الجهاث التي جلضم وحكغف كلى هظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب.
وكض بين زلُفت وكبض اللؼٍؼ [ ]10ؤهه ًىحض في ألاعاض ي الفلؿؼُيُت
اإلادخلت خالُا ( )411ماؾؿت جىفغ بغامج كصيرة ألامض وػىٍلت ألامض.
وجظم هظه اإلااؾؿاث مضاعؽ زاهىٍت مهىُت وماؾؿاث جضعٍب منهي،
باإلطافت بلى طلً هىان ( )26ولُت مجخمم جلىُت ومجخملُت جلضم
بغامج حللُم مسخلفت لخغٍجي الثاهىٍت اللامت .باليؿبت للخللُم اإلانهي
يهضف بلى بكضاص الؼلبت بكضاصا ملغفُا ومهاعاجُا ،مً ؤحل جإهُلهم
لالهسغاغ في ؾىق اللمل مً حهت ،وجمىُجهم مً الالخداق بماؾؿاث
الخللُم اللالي مً حهت ؤزغي ،خُث ًلض ي الؼالب هصف مضة
الضعاؾت في صعاؾت اإلاىاص ألاواصًمُت خؿب الخؼت الضعاؾُت ،والىصف
الثاوي في صعاؾت مىاص الخسصص والخضعٍب اللملي ،وٍخم جضعٍب الؼالب
كلى بجلان حمُم اإلاهاعاث اإلاغجبؼت باإلاهىت ،وجيىن مضة الضعاؾت فحها
ؾيخان ،وٍلبل بها الؼلبت بلض هجاخهم في الصف اللاقغ .وٍىضح
صوٍياث [ ]11اإلاؿاعاث اإلاهىُت التي ًلخدم بها الؼلبت في اإلاضاعؽ اإلاهىُت
الخابلت للىػاعة كلى الىدى الخالي :اإلاؿاع اإلانهي ،اإلاؿاع الخؼبُلي ،الخلمظة
اإلاهىُت .ؤما الخللُم الخلجي ًغي كبض الىهاب [ ]12ؤهه حللُم هـامي في
ماؾؿاث جغجبؽ بهُاول الخللُم بصىعة مباقغة ؤو غير مباقغة ،خُث
ًخم فحها بهؿاب الؼلبت اإلاهاعاث اللملُت ،وبكؼاء اإلالاعف الىـغٍت،
بؼغٍلت جدىاؾب مم اخخُاحاث ؾىق اللمل ،وجخىاحض في فلؿؼين
اللضًض مً ماؾؿاث الخللُم الخلجي ،التي جلضم الخللُم والخضعٍب
الخلجي لىال الىىكين ،جمىذ هظه اإلااؾؿاث صعحت الضبلىم اإلاخىؾؽ
وصعحت البيالىعٍىؽ ،وٍلبل الؼلبت فحها بلض احخُاػهم امخدان الكهاصة
الثاهىٍت بىجاح .وَكير صوٍياث [ ]11بلى ؤن الخللُم الخلجي في فلؿؼين،
ًيىن بما صبلىم مخىؾؽ إلاضة ؾيخين ؤو بيالىعٍىؽ إلاضة ؤعبم ؾىىاث.
باليؿبت للخضعٍب اإلانهي ًدضص الؼوبعي [ ]13مفهىمه كلى ؤهه صوعاث
جضعٍبُت ،جسخلف مضتها وبغامجها وفلا لىىق اإلاهىت اإلاخضعب كلحها،
ومؿخىي اإلاخضعبين الللمي ،تهضف بلى جسغٍج كماٌ مهغة ؤو قبه مهغة،
ّ
وَلض مفهىم الخضعٍب اإلانهي في الىكذ الحاطغ ،بخضي الضكائم الغئِؿُت
للحظاعة بيل ما فحها مً جلضم جلجي قمل اإلاجاالث وافت .وٍلم الخضعٍب

والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة جبلا إلاخغير الجيـ.
 .2ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت
)(α≤0.05بين مخىؾؼاث اؾخجابت الؼلبت خىٌ واكم الخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث
الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة جبلا إلاخغير
اإلااؾؿت اإلاهىُت.
 .3ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت
)(α≤0.05بين مخىؾؼاث اؾخجابت الؼلبت خىٌ واكم الخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث
الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة جبلا إلاخغير
اإلادافـت.
ب .أهداف الدراصت
تهضف الضعاؾت بكيل كام بلى جدلُل واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي ،باكخباع ؤن الىىق
الاحخماعي ؤمغ مهم ،وٍجب ؤن ًخم بصماحه في حمُم الؿُاؾاث
والخؼؽ والبرامج واإلاكاعَم كلى حمُم اإلاؿخىٍاث اإلااؾؿاجُت؛ ألهه
ًاهض كلى ؤن اإلاؿاواة بين الغحاٌ واليؿاء لِـ ؤمغا مُياهُيا ،بل هى
فهم الفجىاث بين الغحاٌ واليؿاء في اإلاجخمم ومداولت حؿغ هظه
الفجىاث .وهظا الخدلُل ؾُيىن مداولت الهدكاف بن وان لضي عاؾمي
الؿُاؾاث وواطعي الخؼؽ والبرامج واللائمين كلى جؼبُلها وجىفُظها
وختى الؼلبت ،اهخماما ووكُا بلظاًا الىىق الاحخماعي.
 .3إلاطار النظري
بضؤ الاهخمام بالخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين في ػمً
الحيىمت اللثماهُت ،كىضما ُؾمذ للؿيان والؼىائف كام  1856بةوكاء
اإلاضاعؽ التي جغاها مىاؾبت لغكاًاها ،فاهدكغث اإلاضاعؽ اللغبُت
ؤلاؾالمُت الخاصت واإلاضاعؽ الخبكيرًت ألاحىبُت .فإوكإ قىلغ كام 1860
مضعؾت صاع ألاًخام الؿىعٍت "مضعؾت قىلغ" ،هإوٌ مضعؾت ؤحىبُت
اهخمذ بالخضعٍب اإلانهي والحغفي والُضوي ،وفي كهض الاهخضاب البرًؼاوي
ؤوكئذ مضاعؽ صىاكُت وحملُاث ،همضعؾت صاع ألاًخام ؤلاؾالمُت في
اللضؽ كام 1922؛ إلاؿاكضة ألاًخام واإلالىػًٍ في جىفير خُاة هغٍمت،
كً ػغٍم اهدؿاب مهىت ملُىت في هظه اإلاضعؾت .لىً جم جىحُه
زضماث جلً الجملُاث واإلاضاعؽ للظوىع فلؽ باكخباعهم اإلاؿاولين
كً هؿب الغػق ،بلض طلً ؤوكئذ مضعؾت زظىعي الؼعاكُت كام
 1930في ػىلىغم؛ لخضعٍب ػلبت اللغي اللغب الظًً ؤنهىا الضاعؾت
الابخضائُت ،كلى ؤؾلىب الؼعاكت اللامت إلاضة ؾيخين صعاؾِخين ،بلض طلً
ؤصبذ هـام الضعاؾت فحها إلاضة زالر ؾىىاث ،وفي كام  1933ؤوكئذ ؤوٌ
مضعؾت مهىُت خيىمُت في خُفا الغمحي [ .]7وكض للبذ ألاوهغوا صوعا
باعػا في مجاٌ الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،مً زالٌ جلضًم
الخضعٍب في مؿخىٍاث مسخلفت ،وهي :الخضعٍب اإلانهي وولُاث اإلاجخمم
للمغخلت ما بلض الثاهىٍت ،والخضعٍب ما كبل الخضمت ،والخضعٍب ؤزىاء
الخضمت ،وكىضما جىلذ الحيىمت ألاعصهُت ػمام ألامىع في الظفت الغغبُت،
بضؤ اللمل في الخضعٍب اإلانهي كلى اإلاؿخىٍين :الثاهىي وما بلض الثاهىي،
ففي كام  1952جم افخخاح بغهامج لخضعٍب اإلاللمين في مغهؼ عام هللا
لخضعٍب اإلاللمين ؤلاهار ،وما بين كامي ( ،)1962/1960جم جدىٍل
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اإلانهي في فلؿؼين وفم اللاهىن ،هما ؤقاع ؾالمت [ ]14جدذ جىخُض
وػاعة اللمل الفلؿؼُيُت ،هما ًىحض حهاث كضة جلضم الخضعٍب اإلانهي،
وجسخلف اإلاؿخىٍاث للخغٍجين فحها ،مً خُث مضة الضعاؾت
والخسصصاث اإلالؼاة مً مغهؼ بلى آزغ.
الىىق الاحخماعي:
بضؤث كظُت اإلاغؤة بكيل كام جدخل مياها باعػا في ؤوازغ
الؿبلُيُاث ،وؤصبذ الجهىض بإوطاق اإلاغؤة وجمىُجها مً اإلاكاعهت في
ُ
كملُت الخىمُت مؼلبا عئِؿُا ،وحلض اجفاكُت اللظاء كلى ؤقياٌ الخمُيز
طض اإلاغؤة ؾُضاو ( ،)1979واؾتراجُجُاث هيروبي الخؼللُت للجهىض
باإلاغؤة ( ،)1985وبكالن بُجين ( )1995مً ؤهم الالتزاماث الضولُت في
مجاٌ جدلُم جمىين اإلاغؤة ،وولها مهضث الؼغٍم ؤمام اإلاجخمم الضولي؛
لدشجُم مكاعهت اإلاغؤة في اليكاغ الاكخصاصي ،وحلؼٍؼ بقغاهها في
كملُت الخىمُت .وكض ؤهض ماجمغ بُجين كلى اإلاؿاواة بين الغحل واإلاغؤة في
الحلىق والىاحباث ،والىغامت ؤلاوؿاهُت والحم في خغٍت الفىغ والظمير
والللُضة ،وطمان اإلاؿاواة ؤًظا في الحصىٌ كلى الخللُم والغكاًت
الصحُت (ألامم اإلاخدضة .)2000 ،باليؿبت إلافاهُم اإلاؿاواة والىىق
الاحخماعي ،فال جؼاٌ مً ؤهثر اإلافاهُم اإلاثيرة للجضٌ ،التي خـُذ
باهخمام واؾم في الىػً اللغبي ،كىضما وحهذ الحغواث اليؿائُت
ألاهـاع بلى جضوي اإلاؿاواة في فغص الحُاة بين الظوىع وؤلاهار ،وبلى
ؾُؼغة الظوىع كلى اللالكاث اللائمت بين الجيؿين الىخُبي وآزغون
ُ
[ .]15وحلغف الُىهُفم [ ]16الىىق الاحخماعي كلى ؤهه كباعة كً كملُت
صعاؾت اللالكت اإلاخضازلت بين اإلاغؤة والغحل في اإلاجخمم ،وحؿمى هظه
اللالكت كالكت الىىق الاحخماعي ،وجدضصها وجدىمها كىامل مسخلفت
اكخصاصًت واحخماكُت وزلافُت وؾُاؾُت وبُئُت ،كً ػغٍم جإزيرها كلى
كُمت اللمل في ألاصواع ؤلاهجابُت وؤلاهخاحُت والخىـُمُت ،التي ًلىم بها
ول مً اإلاغؤة والغحل ومفهىم الىىق ًسخلف كً مفهىم الجيـ ،هما
ؤقاع بضوي [ ]17خُث ؤن ألازير ٌكير بلى الازخالفاث البُىلىحُت بين
الظوىع وؤلاهار ،في خين ٌكير مفهىم الىىق بلى الخيىًٍ الثلافي
والاحخماعي الظي ًجلل مً الظوىع عحاال ومً ؤلاهار وؿاء ،ولىال مجهما
ؤصواع ووؿائف مدضصة.
وكض جم جدلُل اؾتراجُجُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي اللام
[ ،]18والخؼت الاؾتراجُجُت للخللُم اللام [ ]6مً مىـىع الىىق
الاحخماعي.
وكض جبين ؤن الاؾتراجُجُت عهؼث في هضفها الغئِـ وألاهضاف
الفغكُت كلى جدؿين هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي وجؼىٍغه،
وزلم كىي كاملت جخميز بالىفاءة والضافلُت وؤلابضاق ،هما عهؼث كلى
طغوعة وحىص هـام مىخض مً زالٌ مكاعهت ؤصحاب اإلاصلحت في
مىهجُت ؤلاصاعة ،هما ؤزظث بلين الاكخباع طغوعة بجاخت فغصا مدؿاوٍت
لليؿاء للىصىٌ للخللُم اإلانهي والخلجي ،لىجها لم جخؼغق لظغوعة بصماج
كظاًا الىىق الاحخماعي في ؤهضافها ،بط وان مً ألافظل ؤن ًيىن هىالً
عهً ؤو هضف ًخدضر كً طغوعة بصماج الىىق الاحخماعي بصىعة
واضحت ،واجساط جضابير لجؿغ الفجىاث بين الظوىع وؤلاهار في الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،خُث جبين لىا ؾابلا ؤن كضص الؼالب الظوىع ما
ًؼاٌ ًفىق كضص ؤلاهار في هظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب ،وبالغحىق
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للهضف الظي جىاوٌ طغوعة بوكاء هـام حللُم وجضعٍب منهي وجلجي مىخض
مغن ٌؿهل الىصىٌ بلُه لىخف مً زالٌ واكم هظا الخللُم والخضعٍب،
ؤن لإلهار فغصا طئُلت للىصىٌ إلااؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي ،خُث هىان الىثير مً اإلاىاػم التي ال جخىافغ فحها ماؾؿاث
مهىُت حؿاكض ؤلاهار كلى الالخداق بها ،باإلالابل اإلاىهجُت وألاصواث
اإلاؿخسضمت في بىاء الخؼت الاؾتراجُجُت للخللُم اللام [ ،]6لم جىضح
مكاعهت اليؿاء والغحاٌ بكيل كاصٌ ،ؤي ؤهه جم طهغ اإلاكاعهين
بالضعاؾت ،ول مً اللاملين في اإلاضعؾت (مضًغ اإلاضعؾت ،واإلاغقض التربىي،
ومللمي اللغت اللغبُت ،واللغت الاهجليزًت ،والغٍاطُاث ،والللىم) ،وبلغ
كضصهم اللابل للخدلُل ( ،)10909وؤولُاء ؤمىع الؼلبت في حمُم
الصفىف وبلغ كضصهم ( ،)16295والؼلبت مً الصفىف ( )11-5وبلغ
كضصهم ( .)15246ولم ًخم جىطُذ ؤكضاص اليؿاء والغحاٌ ول كلى خضا،
إلالغفت هل واهذ مكاعهت اليؿاء في الضعاؾت مؿاوٍت إلاكاعهت الغحاٌ ؤم
ال؟ هما جبين مً الهضف الغابم مً الخؼت وهى(الاعجباػُت مم خاحاث
الؿىق واإلاجخمم إلاسخلف اللؼاكاث الفغكُت :عٍاض ألاػفاٌ ،والخللُم
اللام (اإلاغخلت ألاؾاؾُت والثاهىٍت) ،وحللُم مدى ألامُت والخللُم
اإلاؿخمغ ،و الخللُم اإلانهي والخللُم اللالي) ،ؤهه ًغهؼ كلى الخللُم اإلانهي
والخلجي ،وعبؼه مم خاحاث ؾىق اللمل ،مما ًاهض كلى ؤهمُت هظا
اللؼاق صون الخؼغق للىىق الاحخماعي .هما عهؼث الاؾتراجُجُت وؤللذ
الظىء كلى ؤكضاص ؤلاهار في الخللُم اإلانهي والخلجي واإلالُلاث التي جىاحه
ؤلاهار ،لىجها لم جغهؼ ؤو لم جظهغ ؤبضا واكم واخخُاحاث ؤلاهار هم جغاها
هي ،بط جم الخلغف كلى اإلاكىالث التي جىاحههً صون طهغ هُفُت عئٍتهً
لحل هظه اإلاكىالث والخدضًاث.
وكض طهغ ول  Chammasوهالٌ  [19,20,21] USAIDاإلالُلاث التي
جىاحه هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،اط جمثلذ في حلضص الجهاث
اإلاكغفت كلى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،وكضم جىافغ هـام وػجي
هفئ إلاللىماث ؾىق اللمل ،وهـغة اإلاجخمم الضوهُت للخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي ،وطلف الخلاون مم ماؾؿاث اللؼاكاث الاكخصاصًت
والاحخماكُت ،وهظلً مدضوصًت فغص اللمل والخضعٍب كلى اإلاهاعاث
الحُاجُت ،خُث ؤقاع ؤعباب اللمل بلى افخلاع الؼلبت بلى اإلاهاعاث
الحُاجُت هسضمت اللمالء ،واإلاهاعاث ألاؾاؾُت مثل الغٍاطُاث واللغت
الاهجليزًت.
 .4الدراصاث الضابلت
ومً حاهب آزغ بدثذ اللضًض مً الضعاؾاث في وطلُت اإلاغؤة في
الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،هضعاؾت الغمحي والظلُفي [ ،]7خُث
بُيذ هخائج جلً الضعاؾت كلى ؤن اللضص ؤلاحمالي ليلُاث المجخمم
واليلُاث الخلىُت الخي ًمىً لإلهار الالخداق بها في الظفت الغغبُت هى
 17ولُت ،وخكىٌ ما وؿبخه  %89مً المجموق الىلي ليلُاث المجخمم
واليلُاث الخلىُت في الظفت ،واللصص ؤلاحمالي للمصاعؽ المﻬىُت الخي
ًمىً لإلهار الالخداق بها في الظفت الغعبُت هى  4مضاعؽ ،وحكيل ما
وؿبخه  %28مً المجموق الهلي للمصاعؽ المﻬىُت في الظفت .وكصص
ماؾؿاث الخضعٍب الخابلت لوػاعة اللمٌ واإلاخاخت لإلهار في الظفت
الغغبُت ﻫو 7ماؾؿاث ،وحكيل ما وؿبخه  %77مً مجمىق ماؾؿاث
الوػاعة في الظفت .ؤما صعاؾت هالٌ [ ]20وان مً ؤهم هخائجها ؤن وؿبت
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مكاعهت اليؿاء في اللىي اللاملت بلغذ  ،%15بِىما ال حكاعن وؿبت
 %85ملاعهت ب %67بين الظوىع .ؤما صعاؾت كبض الىغٍم [ ]23ؤؿهغث
وؿبت ؤلاهار في الخللُم اإلانهي في اإلاغخلت الثاهىٍت  %3335فلؽ.
ؤما صعاؾت الىيزن [ ]24ؤؿهغث هخائجها ؤن وؿبت عغبت الخداق ؤلاهار
بالخللُم اإلانهي مخباكضة وؿبُا مم الظوىع ،فمثال باللضؽ واهذ وؿبت
الظوىع الغاغبين بااللخداق بالخللُم اإلانهي هى  %89وؤلاهار  ،%11ؤما في
هابلـ واهذ وؿبت الظوىع  %81وؤلاهار  ،%19ووان الؿبب وعاء كلت
عغبت ؤلاهار بااللخداق بالخللُم اإلانهي هى كلت اإلاغاهؼ اإلاهىُت اإلاسصصت
اإلاىحهت ّ
ّ
ّ
لهً ،بطافت للىـغة الؿلبُت
ومدضوصًت الخسصصاث
لإلهار،
لهظا الىىق مً الخللُم مً كبل ألاهل واإلاجخمم بإؾغه ،وؤؿهغث هخائج
صعاؾت هالٌ [ ]25ؤن خىالي  %20مً اإلايكأث اإلابدىزت جىؿف زغٍجين
مهىُين ،و %5جىؿف زغٍجاث مهىُاث ،و %24مً اإلايكأث التي جىؿف
ؤلاهار غالبُتها في اإلاجاالث الخللُضًت للمل اليؿاء ،باألزص في
اللؼاكاث الؼعاكُت وؤلاصاعة والبُم والخجمُل والصىاكاث اليؿُجُت
والحغفُت ،ؤما الظوىع فُخم جىػَلهم كلى وافت اللؼاكاث واإلاجاالث بما
فحها الخجمُل .لىً صعاؾت هالٌ [ ]21ازخلفذ بالىخائج خُث ؤقاع
ؤصحاب اللمل بلى اؾخلضاصهم لخىؿُف اليؿاء وجىؿُف زغٍجاث
الخللُم والخضعٍب اإلانهي في اإلاهً اإلاؿتهضفت ،اكخماصا كلى الىفاءاث
اإلاؼلىبت .هما ؤبضي ؤصحاب اللمل اؾخلضاصهم للخلاون مم ماؾؿاث
الخللُم والخضعٍب اإلانهي في مسخلف الجىاهب ،بما في طلً جضعٍب
الؼالباث والخغٍجاث وجىؿُف الخغٍجاث ،كالوة كلى وطلهم لبلع
الخىصُاث التي عهؼث كلى ؤهمُت ػٍاصة عبؽ بغامج الخضعٍب بمخؼلباث
ؾىق اللمل .وكض جىاولذ صعاؾتي هالٌ [ ]20321ؤلاهار في الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي خُث هضفذ هاجان الضعاؾخان بكيل عئِـ بلى
الخلغف كلى واكم الكاباث في الخللُم والخضعٍب المﻬىي والخلىـي فـي
الظـفت الغغبُت وكؼاق غؼة ،وكغض اإلالُلاث ؤمام كمل اليؿاء،
وكغض هماطج حللُمُت وجضعٍبُت مسخللت حؿهل صزىٌ اإلاغؤة ؾىق
اللمل ،ووطم اكتراخاث جؼىٍغٍت إلفؿاح اإلاجاٌ للخغٍجاث لضزىٌ
ؾىق اللمل .هما عهؼث صعاؾت باعجلُذ [ ]26كلى طغوعة كضم خصغ
كمل اليؿاء بىاء كلى كاصاث اإلاجخمم وجلالُضه ،بهما ًجب حشجُلهً
كلى صزىٌ اإلاضاعؽ اإلاهىُت والتي جمىجهً بلض طلً مً صزىٌ ؤؾىاق
اللمل .وكض كامذ كفىهت [ ]8بةحغاء صعاؾت هضفذ بلى الخلغف بلى
ؤؾباب جىحه الفخُاث هدى اإلاؿاعاث اإلاهىُت ،والخلغف بلى الخسصصاث
التي جغغب الفخُاث بالخىحه لها ،وبلى الخسصصاث الجضًضة ،التي جغغب
الفخُاث بااللخداق بها ،بط جم جصمُم اؾدباهخين ،ألاولى :مىحهت
للؼالباث ،والثاهُت إلاضًغي اإلاضاعؽ ،واجطح مً الىخائج ؤن الفغق في
ؾبب الخداق الفخُاث بخسصصاث الخللُم اإلانهي مً وحه هـغهً ،ومً
وحهت هـغ مضًغي اإلاضاعؽ ،خُث ؤن الفخُاث ًغغبن باالججاه هدى
الخسصصاث الخىىىلىحُت ،واإلاغجبؼت بؿىق اللمل وبضوعها ؤلاهخاجي،
ؤما اإلاضًغون فةنهم ًغهؼون كلى صوع اإلاغؤة في وؿائف جللُضًت مثل
الخجمُل ،وصىاكت اإلاالبـ والتي جغجبؽ بضوعها ؤلاهجابي.
ومً حاهب آزغ اؾتهضفذ صعاؾت الخاعوف والضهامكت [ ،]27حلغف
اججاهاث ػلبت الصف اللاقغ هدى الخللُم اإلانهي ،مً مىـىع الىىق
الاحخماعي في مضًىت كمان ،مً زالٌ عبؼها باإلاخغيراث الضًمىغغافُت

والاحخماكُت والاكخصاصًت ،خُث واهذ اللىامل الاحخماكُت هي ألاهثر
بًجابُت لضي الظوىع ،بِىما واهذ اللىامل الاكخصاصًت هي ألاهثر بًجابُت
لضي ؤلاهار .وجبين ؤًظا ؤن اليؿبت ألاهبر مً الؼالب والؼالباث
ًغغبىن بااللخداق في الخللُم ألاواصًمي ،وؤن الظوىع ًخللىن الدشجُم
بكيل هبير مً ألاصضكاء ،زم اإلاضعؾت واإلاغقض ،زم ألار /ألازذ وألاب
وؤزيرا مً كبل ألام .في خين جخللﻰ ؤلاهار حشجُلا مً كبل ألاصضكاء
بالضعحت ألاولى زم ألار /ألازذ زم ألام فاإلاضعؾت واإلاغقض وؤزيرا مً كبل
ألاب .ؤما باليؿبت لضعاؾت ؤبى هدلت [ ]28هضفذ بلى البدث في هـام
الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين ،مخبيُت مىهجُت جسؼُؽ
وصمج الىىق الاحخماعي ،وكض جؼغق الخدلُل مً مىـىع الىىق الاحخماعي
في هظه الضعاؾت بلى ؤعبم مجاالث مسخلفت ومترابؼت مم بلظها البلع
في كملها ووكاػاتها ،واإلاجاالث هي :اإلاجاٌ الؿُاس ي والخىـُمي والخلجي
والبدثي .وكض ؤقاعث هخائج الضعاؾت الى ؤن هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في فلؿؼين غير هفء وغير كاصع كلى جلبُت خاحاث الفئاث
اإلاؿتهضفت ؤو خاحاث ؾىق اللمل ،هما ؤن هظا الىـام مكدذ
ماؾؿاجُا وغير كاصع كلى جدؿين كظاًا الىىق الاحخماعي وَؿهم في
حلؼٍؼ وبوكاء الفغوكاث الىىكُت ،هما ؤؿهغث الىخائج ؤًظا ؤن ملغفت
هاالء الؼلبت ووكحهم وبصعاههم إلاا ًخىفغ لهم مً فغص في بػاع هظا
الىـام وهظلً جىحهاتهم جخىافم وؤصواع الىىق الاحخماعي الؿائض
واإلاماعؾاث اإلاؿدىضة بلى وحىص مفاعكاث هىكُت ،خُث جىحهذ ؤلاهار بلى
اللالم الخاص والظي ًخدضص بالضوع ؤلاهجابي والتربُت والغكاًت ،بِىما
جىحه الظوىع بلى اللالم الخاعجي والظي جدضص بالضوع ؤلاهخاجي وهؿب
الغػق وجإمين مىاعص اللائلت الاكخصاصًت.
 .5الطريلت والاجراءاث
أ .منهج الدراصت
مً ؤحل جدلُل واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين
مً مىـىع الىىق الاحخماعي ،اؾخسضم اإلاىهج الىصفي الخدلُلي؛ وطلً
إلاالئمخه لؼبُلت الضعاؾت.
ب .مجتمع الدراصت وعينتها
جيىن مجخمم الضعاؾت مً حمُم ػلبت اإلاضاعؽ اإلاهىُت الحيىمُت،
ومغاهؼ الخضعٍب اإلانهي واليلُاث الخلىُت الحيىمُت في الظفت الغغبُت
وكؼاق غؼة ،والبالغ كضصهم ( )8206وفم البُاهاث مً وػاعحي التربُت
والخللُم اللالي ووػاعة اللمل للام [.[6
وكض جم ازخُاع كُىت ممثلت مً مجخمم الضعاؾت اإلايىن مً ؤكضاص
الؼلبت في اإلااؾؿاث اإلاهىُت والخلىُت الحيىمُت ،في ول مً الظفت
الغغبُت وكؼاق غؼة وطلً باؾخسضام اللُىت الؼبلُت اللكىائُت ،والتي
اهخمذ بيل مً ػبلت هىق اإلااؾؿت (اإلاضاعؽ اإلاهىُت الحيىمُت ،مغاهؼ
الخضعٍب اإلانهي الحيىمُت ،اليلُاث الخلىُت الحيىمُت) وػبلت حيـ
الؼالب (طهغ ،ؤهثى) ،وػبلت اإلادافـت (هابلـ ،حىين ،ػىلىغم ،عام
هللا ،الخلُل ،كؼاق غؼة) وكض جم ازخُاع الؼلبت بكيل ككىائي في
اإلااؾؿاث التي جم جدضًضها في ول مً الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة ،وكض
بلغ كضص ؤفغاص اللُىت ( )433ػالبا وػالبت وٍمثلىن ( )%5.3جلغٍبا مً
مجخمم الضعاؾت.
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جدول 1
جوزيع العينت حضب هوع املؤصضت وجنط الطالب في املؤصضاث املهنيت والتلنيت في الضفت الغربيت وكطاع غسة
ذكر
109
62
100
271

املؤصضت
مضعؾت مهىُت
مغهؼ جضعٍب منهي
ولُت جلىُت
اإلاجمىق

املجموع
131
90
212
433

أهثى
22
28
112
162

جدول 2
جوزيع الطلبت في املدارش املهنيت الحكوميت في الضفت الغربيت وكطاع غسة حضب جنط الطالب
ذكور
إهاث
املدرصت
10
37
ػىلىغم الثاهىٍت الصىاكُت
0
28
حىين الثاهىٍت الصىاكُت
0
28
صًغ صبىان الثاهىٍت الصىاكُت
2
12
اللغوب الثاهىٍت الؼعاكُت اإلاسخلؼت
15
0
بىاث غؼة الثاهىٍت اإلاهىُت
25
106
اإلاجمىق
جدول 3
جوزيع الطلبت في مراكس التدريب املهنيت الحكوميت في الضفت الغربيت وكطاع غسة حضب جنط الطالب
ذكور
إهاث
املركس
3
6
مغهؼ جضعٍب منهي زاهُىوـ
5
25
مغهؼ جضعٍب منهي حىين
4
22
مغهؼ جضعٍب منهي ػىلىغم
مغهؼ جضعٍب منهي بِذ كىع
3
9
12
0
مغهؼ جضعٍب منهي الخلُل
28
62
اإلاجمىق
جدول 4
جوزيع الطلبت في الكلياث املهنيت الحكوميت في الضفت الغربيت وكطاع غسة حضب جنط الطالب
ذكور
إهاث
الكليت
13
22
ولُت مجخمم فلؿؼين الخلىُت /زظىعي
33
0
ولُت فلؿؼين الخلىُت  -عام هللا للبىاث
31
7
ولُت ابً ؾِىا للللىم الصحُت
20
22
ولُت فلؿؼين الخلىُت – اللغوب
15
50
ولُت فلؿؼين الخلىُت  -صًغ البلح
112
100
اإلاجمىق

املجموع
47
28
28
14
15
131

املجموع
9
30
26
13
12
90

املجموع
35
33
37
42
64
212

وؿبخه ( )%94والجضوٌ ( )12الخالي ًبين وصف اللُىت خؿب مخغيراث
الضعاؾت اإلاؿخللت (حيـ الؼالب ،اإلااؾؿت اإلاهىُت ،اإلادافـت).

وجم جىػَم ( )433اؾدباهت كلى اإلااؾؿاث اإلاهىُت والخلىُت في
الظفت الغغبُت وكض جم اؾترصاص ( )408اؾدباهت مً هظه اإلااؾؿاث بما

جدول 5
وصف العينت حضب متغيراث الدراصت املضتللت (جنط الطالب ،املؤصضت املهنيت ،املحافظت)
املتغير املضتلل
الجيـ
اإلااؾؿت اإلاهىُت

اإلادافـت

املتغير
طهغ
ؤهثى
مضعؾت مهىُت
ولُت جلىُت
مغهؼ جضعٍب منهي
عام هللا
هابلـ
34

التكرار
244
164
129
190
89
63
45

النضبت املئويت %
59.8
40.2
31.6
46.6
21.8
15.4
11

ػىلىغم
حىين
الخلُل
كؼاق غؼة

ج .أدواث الدراصت
جم اؾخسضام ؤصاجين لجمم البُاهاث اإلاخلللت بالضعاؾت وهي:
ؤوال :الاؾدباهت :وكض اقخملذ كلى حؼؤًً :الجؼء ألاوٌٌ :كخمل هظا
الجؼء كلى اإلاخغيراث الضًمىغغافُت ألفغاص كُىت الضعاؾت (الجيـ

104
61
71
64

25.5
15
17.4
15.7

واإلااؾؿت اإلاهىُت ،واإلادافـت) .الجؼء الثاويٌ :كخمل كلى ( )63فلغة
مىػكت كلى ؾذ مجاالث لها كالكت بىاكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي ،وهظه اإلاجاالث
مىضحت بالجضوٌ الخالي:
جدول 6

الركم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املجال
الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي
جىفير فغص كمل
البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت
الهُئت الخضعَؿُت
ألاحهؼة والبيُت الخدخُت
الىىق الاحخماعي
اإلاجمىق

وكض جم الاحابت كلى هظه الفلغاث مً زالٌ ملُاؽ لُىغث الخماس ي.
صدق ألاداة:
جم الخدلم مً صضق ؤصاة الخدلُل مً زالٌ كغطها كلى كضة
مدىمين مً طوي الازخصاص في حاملت الىجاح الىػىُت ووػاعة التربُت
والخللُم اللالي وألازظ بمالخـاتهم واكتراخاتهم خىٌ مالئمت اإلالاًير
للُاؽ ما وطلذ للُاؾه مً خُث الصُاغت واإلاظمىن وفي طىئها جم
اؾدبضاٌ اإلالاًير بغيرها.
ثاهيا :امللابلت :اكخمضث اإلالابلت قبه اإلاىخـمت (اإلالىىت) ،وكض جمذ
ملابلت زمؿت ككغ مً مضعاء/ث وكمضاء/اث اإلااؾؿاث اإلاهىُت ،جم
ازخُاعهم بكيل كصضي جبلا الزخُاع اإلااؾؿاث الظي جم بكيل
ككىائي.
 .6النتائج
عهؼث اؾتراجُجُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي [ ]18في هضفها
الغئِس ي وألاهضاف الفغكُت كلى جدؿين هـام الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي وجؼىٍغه ،وزلم كىي كاملت جخميز بالىفاءة والضافلُت وؤلابضاق،
هما عهؼث كلى طغوعة وحىص هـام مىخض مً زالٌ مكاعهت ؤصحاب
اإلاصلحت في مىهجُت ؤلاصاعة ،هما ؤزظث بلين الاكخباع طغوعة بجاخت
فغصا مدؿاوٍت لليؿاء للىصىٌ للخللُم اإلانهي والخلجي ،لىجها لم جخؼغق
لظغوعة بصماج كظاًا الىىق الاحخماعي في ؤهضافها.
وعهؼث زؼت اؾتراجُجُت الخللُم اللام [ ]6ؤًظا كلى مجمىكت مً
ألاهضاف جمدىعث خىٌ طغوعة جىفير فغص الالخداق بالخللُم وجدؿين
هىكُخه والاعجباػُت مم خاحاث الؿىق واإلاجخمم إلاسخلف اللؼاكاث
الفغكُت :عٍاض ألاػفاٌ ،والخللُم اللام (اإلاغخلت ألاؾاؾُت والثاهىٍت)،
وحللُم مدى ألامُت والخللُم اإلاؿخمغ ،والخللُم اإلانهي والخللُم اللالي،
لىً جلً ألاهضاف لم جخؼغق ؤًظا للىىق الاحخماعي .باليؿبت للبىض
الظي عهؼ كلى جؼىٍغ اإلاىاهج والبرامج طهغث الاؾتراجُجُت ؤهه جم الاهتهاء
مً جؼىٍغ وبكضاص اإلاىاهج الضعاؾُت وفم مىهجُت الخدلُل اإلانهي،

ألاصئلت
11
14
7
14
6
11
63

وبمغحلُت الخىصُف والخصيُف اإلانهي بىـام الىخضاث الىمؼُت اإلابيُت
كلى اخخُاحاث ؾىق اللمل ٌ ( )16بغهامج حضًض ،لىً لم ًخم طهغ ؤهه
ؾىف ًخم بصعاج حضًض وجؼىٍغ للظاًا الىىق الاحخماعي طمً اإلاىاهج
لخغُير الصىعة الىمؼُت في حللُم وكمل اإلاغؤة في اإلاجاٌ اإلانهي والخلجي،
للحض مً صوهُتها وجمىُجها مً جؼىٍغ خُاتها مثل الغحل.
وكض اجطح ؤن هىان فجىة واضحت بين الىاكم والخؼبُم فُما
ًسص جىؾُم مكاعهت الخداق الفخُاث بالخللُم اإلانهي ،خُث جداوٌ
زؼت اؾتراجُجُت الخللُم اللام [ ]6ػٍاصة وؿبت ؤلاهار بالخللُم اإلانهي
مً زالٌ جؼىٍغ وجىفُظ زؼؽ واؾخدضار وخضاث مهىُت حضًضة
لإلهار في اإلاضاعؽ اللائمت ،لىً الىاكم ٌكير بلى كلت جىافغ اإلاضاعؽ
اإلاهىُت لإلهار ومدضوصًت الخسصصاث.
واجطح ؤًظا وحىص جىحهاث اًجابُت بين الؼلبت لاللخداق بالخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي والؿبب في اًجابُت هظه الخىحهاث مً وحهت
هـغ الؼلبت هي ؤنهم ٌكلغون بالغطا الظاحي ،ألن الخداكهم بالخللُم
والخضعٍب اإلانهي ًيسجم مم مُىلهم الشخصُت والتي وان لها ألازغ
الاًجابي الىبير كلحهم .صعحت واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في
فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب
اإلانهي مً وحهت هـغ الؼلبت إلاجاالث الضعاؾت وان بين اإلاخىؾؼت
والىبيرة ،فلض جغاوخذ اليؿب اإلائىٍت لالؾخجابت كلحها ما بين ()%65.7
للمجاٌ الخامـ ألاحهؼة والبيُت الخدخُت و( )%78.2للمجاٌ الثاوي
جىفير فغص كمل .وحكير الضعحت اليلُت لجمُم الفلغاث بلى ؤن واكم
الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي
في ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي مً وحهت هـغ الؼلبت واهذ هبيرة،
بدُث بلغذ اليؿبت اإلائىٍت للملضٌ اللام (.)%74.1
وكض اجطح ؤًظا وحىص الىعي لضي الؼلبت بإهمُت الخللُم لإلهار
بما في طلً الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،وؤن لضيهم بصعان بإن
اللالكت بين الغحل واإلاغؤة كالكت حكاعهُت جياملُت ،وهالهما كاصعان كلى
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جىمُت وجؼىٍغ اإلاجخمم ،باإلالابل وان هىالً حهل مً كبل الؼلبت كً
مفهىم الىىق الاحخماعي خُث واهذ اؾخجابت الؼالب والؼالباث وىن
مفهىم الىىق الاحخماعي ًضوع خىٌ الازخالف البُىلىجي بين الظهغ
وألاهثى هبيرة بيؿبت  %76هظا ًضٌ كلى ؤن مفهىم الىىق الاحخماعي
ماػاٌ غغٍبا كلى الؼلبت وؤنهم غير كاصعًٍ كلى ملغفت الفغق بين الىىق
والجيـ.
حؿعى ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي كضع ؤلاميان بلى اؾخسضام
قتى ألاؾالُب ؤلاكالمُت والخىكىٍت لخىكُت الؼلبت وألاهل واإلاجخمم
اإلادلي بإهمُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي مً زالٌ اإلايكىعاث
والىعقاث التي حللض باإلاضاعؽ واإلاغاهؼ واليلُاث ؤو ختى كً ػغٍم
مىاكم الخىاصل الاحخماعي.
اجفم حمُم اإلالابلين كلى ؤن الخسصصاث اإلاؼغوخت لإلهار
مىاؾبت ،ومالئمت لؼبُلت ألاهثى بكيل كام ،وؤنها ال حكيل ؤي طغىغ
كلى ؤلاهار ،وؤهه ما ػاٌ هىالً بكباٌ قضًض كلى جسصصاث الخُاػت
والخجمُل ،واإلاكيلت لِؿذ في ػغح البرهامج ؤو الخسصص بل بضعحت
جلبل ؤلاهار له والدسجُل فُه .هظلً ؤقاعوا بلى ؤن هىالً خمالث
جىكُت ،مً زالٌ ػٍاعة اإلاغقض اإلانهي للمضاعؽ ؤو كمل اإلايكىعاث
وؤلاكالهاث الىعكُت ،التي ًخم جىػَلها بين فترة وؤزغي؛ لخىكُت ألاهل
والؼلبت بإهمُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي .وكض ؤقاع مضعاء مغاهؼ
الخضعٍب اإلانهي ؤن البرامج الجضًضة اإلاؼغوخت لإلهار ،اهبثلذ كً
الاؾتراجُجُت الىػىُت للخللُم اإلانهي [ ،]18لىً جلً الاؾتراجُجُت بكيل
كام جدخاج بلى جدضًث ،وكض ؤوضح حمُم اإلالابلين بلى ؤن اإلاىاهج
مىاؾبت مً مىـىع(الىىق الاحخماعي) ،وبغؤيهم هىالً جسصصاث ال صاق
ألن جيىن مالئمت للظاًا الىىق الاحخماعي ،واهه ال ماوم مً ػغح فىغة
الىىق الاحخماعي كلى اإلاىاهج ،ولىً لِـ همؿاق عئِس ي ،بل ؤن ًيىن
هىالً صعؽ ؤو وخضة في بلع الخسصصاث ،مثال جخدضر كً مفاهُم
الىىق الاحخماعي ،وألامغ صلب حضا ألهه ًدخاج بلى بمياهُاث ماصًت
ووىاصع حللُمُت كض حعجؼ كجها الىػاعة ،لىً هىالً زؼت جؼىٍغٍت
ح ـضً ـضة للـخللُ ـم الل ـام ،ب ـضؤث ك ـام  2014خُ ـث ته ـضف ه ـظه الخؼ ـت بلى
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جىفير فغص الالخداق لجمُم مً هم في ؾً الخللُم ،وجدؿين هىكُت
الخللُم والخللم ،وجؼىٍغ الخللُم اإلانهي واللالي ،خُث وان الخللُم اإلانهي
وجؼىٍغه حؼءا وفيرا مً هظه الخؼت .ووان مً ؤهم ؤؾباب طلف
بكباٌ الؼالب والؼالباث بكيل كام كلى الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي ،هى كضم كبىٌ حاملت بيرػٍذ للخسصصاث الصىاكُت ،بحجت
ؤن جسصص الثاهىٍت الصىاكُت ال ًدخىي كلى الغٍاطُاث والفيزًاء،
فُما بلض كامذ وػاعة التربُت والخللُم بةصزاٌ مؿاقي الغٍاطُاث
والفيزًاء مً الفغق الللمي الى الفغق الصىاعي لىً صون حضوي ،خُث
جضعي الجاملت ؤن الخسصص الصىاعي ال ًاهل ػالبه لاللخداق
بالجاملت(بيرػٍذ) ،ووان هىالً ؤًظا بغالق الؼغق ما بين كغٍت صًغ
صبىان ومضًىت عام هللا مً كبل الاخخالٌ؛ بدُث ؤصبدذ الؼغٍم بلُضة
حضا كلى الؼالب ،وبالخالي ؤلاكباٌ كل هثيرا بؿبب بلض الؼغٍم وجيلفت
الىصىٌ بلى اإلاضعؾت ،ووان لللاصاث والخلالُض والىـغة الضوهُت للخللُم
والخضعٍب اإلانهي صوع في جللُل فغصت الخداق الؼلبت بالخللُم والخضعٍب
اإلانهي وزاصت لإلهار ،وؤن وؿبت الالخداق جسخلف بازخالف زلافت
اإلاجخمم ،فمثال وؿبت الخداق ؤلاهار باإلاضًىت ؤهثر مً وؿبت الخداق
الفخُاث اللىاحي ٌلكً باللغي".
جبين كضم وحىص فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت
) (α ≤ 0.05بين مخىؾؼاث اؾخجابت الؼلبت خىٌ واكم الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق الاحخماعي في
ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت وكؼاق غؼة خؿب
اإلاجاالث (جىفير فغص كمل ،اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت ،الهُئت
الخضعَؿُت ،ألاحهؼة والبيُت الخدخُت ،الىىق الاحخماعي) وكلى الضعحت
اليلُت للفلغاث جبلا إلاخغير الجيـ ،بِىما جىحض فغوق طاث صاللت
بخصائُت كىض مؿخىي الضاللت ) (α ≤ 0.05بين مخىؾؼاث اؾخجابت
الؼلبت خىٌ واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً
مىـىع الىىق الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت
الغغبُت وكؼاق غؼة خؿب مجاٌ الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي جبلا إلاخغير الجيـ ،وطلً لصالح الؼالب الظوىع.

جدول 7
هتائج اختبار (ث) ( )Independent t-testملجموعتين مضتللتين لواكع التعليم والتدريب املنهي والتلني في فلضطين من منظور النوع الاجتماعي في مؤصضاث
التعليم والتدريب املنهي في الضفت الغربيت وكطاع غسة جبعا ملتغير الجنط
الدرجت الكليت للمجاالث
الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي
جىفير فغص كمل
اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت
الهُئت الخضعَؿُت
ألاحهؼة والبيُت الخدخُت
الىىق الاحخماعي
الضعحت اليلُت

ذكر
املتوصط
3.45
3.91
3.81
3.85
3.27
3.79
3.72

اهثى
الاهحراف
0.53
0.54
0.54
0.68
0.77
0.67
0.42

املتوصط
3.33
3.91
3.76
3.77
3.32
3.72
3.67

(ث)
الاهحراف
0.57
0.48
0.51
0.68
0.69
0.56
0.42

2.15
0.02
0.92
1.16
-0.63
1.06
1.21

الداللت*
0.03
0.99
0.36
0.25
0.53
0.29
0.23

واكم الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي في فلؿؼين مً مىـىع الىىق
الاحخماعي في ماؾؿاث الخللُم والخضعٍب اإلانهي في الظفت الغغبُت
وكؼ ـاق غ ـؼة خؿـ ـب مج ـاالته ـا الؿخ ـت وكل ـﻰ الـضعحت اليلُت للفلغاث جبلا

• صاٌ بخصائُا كىض مؿخىي )(α ≤ 0.05
جبين ؤًظا كضم وحىص فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي
الضاللت ) (α ≤ 0.05بين مخىؾؼاث اؾخجابت الؼالب والؼالباث خىٌ
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إلاخغير اإلااؾؿت اإلاهىُت واإلادافـت.
جدول 8
ً
املتوصطاث الحضابيت للدرجت الكليت للمجاالث الضتت والدرجت الكليت لألداة جبعا ملتغير املؤصضت املهنيت
مدرصت مهنيت
3.43
3.94
3.76
3.84
3.26
3.80
3.72

املجال
الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي
جىفير فغص كمل
اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت
الهُئت الخضعَؿُت
ألاحهؼة والبيُت الخدخُت
الىىق الاحخماعي
الضعحت اليلُت لجمُم الفلغاث

مركس جدريب منهي
3.32
3.85
3.81
3.83
3.31
3.74
3.68

كليت جلنيت
3.42
3.92
3.80
3.79
3.30
3.75
3.70

جدول 9
ً
هتائج جحليل التباين ألاحادي ( )ANOVAلجميع املجاالث والدرجت الكليت ألداة الدراصت جبعا ملتغير املؤصضت املهنيت
الدرجت الكليت للمجاالث

مصدر التباين

الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي

بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق

جىفير فغص كمل

اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت

الهُئت الخضعَؿُت

ألاحهؼة والبيُت الخدخُت

الىىق الاحخماعي

الضعحت اليلُت لجمُم الفلغاث

مجموع
املربعاث
0.69
123.43
124.12
0.46
108.36
108.82
0.19
112.32
112.51
0.17
187.40
187.57
0.20
222.42
222.62
0.23
160.21
160.44
0.08
71.92
72.00

درجاث
الحريت
2
405
407
2
405
407
2
405
407
2
405
407
2
405
407
2
405
407
2
405
407

1.13

مضتوى
الداللت *
0.33

0.23
0.27

0.86

0.42

0.09
0.28

0.34

0.71

0.09
0.46

0.18

0.83

0.10
0.55

0.18

0.84

0.11
0.40

0.29

0.75

0.04
0.18

0.22

0.80

متوصط
املربعاث
0.34
0.31

ف

* صاٌ بخصائُا كىض مؿخىي )( = 0.05
جدول 11
ً
املتوصطاث الحضابيت للدرجت الكليت للمجاالث الضتت والدرجت الكليت لألداة جبعا ملتغير املحافظت
املحافظت

عام هللا
هابلـ
ػىلىغم
حىين

التوجهاث هحو التعليم
والتدريب املنهي والتلني
3.38
3.43
3.35
3.44

جوفير فرص
عمل
3.97
4.00
3.91
3.87

املجاالث
املناهج والبرامج
الدراصيت
3.76
3.77
3.79
3.82
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الهيئت
التدريضيت
3.83
3.87
3.82
3.77

ألاجهسة والبنيت
التحتيت
3.27
3.30
3.27
3.28

النوع
الاجتماعي
3.75
3.82
3.77
3.76

الدرجت الكليت
لجميع الفلراث
3.71
3.75
3.69
3.69

6

الخلُل
كؼاق
غؼة

3.40
3.46

3.81
3.94

3.74
3.87

1

3.76
3.86
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3.27
3.35

3.65
3.75

3.69
3.82

اليلُت للفلغاث جبلا إلاخغير اإلادافـت ،والجضوٌ (ً )19بين طلً.

وجم ؤًظا اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي ) (ANOVAالؾخسغاج
صاللت الفغوق للضعحت اليلُت للمجاالث الؿخت والضعحت

جدول 11
ً
هتائج جحليل التباين ألاحادي ( )ANOVAلجميع املجاالث واملعدل العام ألداة الدراصت جبعا ملتغير املحافظت
الدرجت الكليت للمجاالث

مصدر التباين

مجموع املربعاث

درجاث الحريت

متوصط املربعاث

ف

الخىحهاث هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي

بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق
بين اإلاجمىكاث
صازل اإلاجمىكاث
اإلاجمىق

0.64
123.48
124.12
1.46
107.36
108.82
0.66
111.85
112.51
0.64
186.93
187.57
0.30
222.32
222.62
0.77
159.67
160.44
0.49
71.51
72.00

5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407
5
402
407

0.13
0.31

0.41

مضتوى
الداللت *
0.84

0.29
0.27

1.09

0.36

0.13
0.28

0.48

0.79

0.13
0.47

0.28

0.93

0.06
0.55

0.11

0.99

0.15
0.40

0.39

0.86

0.10
0.18

0.55

0.74

جىفير فغص كمل

اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت

الهُئت الخضعَؿُت

ألاحهؼة والبيُت الخدخُت

الىىق الاحخماعي

الضعحت اليلُت لجمُم الفلغاث

اإلاجخمم.
وجبين ؤًظا ؤن ؾبب الخداق الؼالب والؼالباث بالخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي ،وان مً ؤحل الحصىٌ كلى فغص كمل وطلً؛ ألن
الخسصصاث اإلاهىُت جخالءم مم اخخُاحاث ؾىق اللمل والخؼىعاث
الحضًثت ،ومً ؤؾباب الخداق الفخُاث ؤًظا عغبتهً وكىاكتهً
الشخصُت بامخالن مكغوق زاص بهً ،هظا ًضٌ كلى ؤن ؤلاهار ًغصن
اللمل بلض الخسغج ،وؤن هىان كىاكت وبًمان مً كبل الؼلبت بالجىاهب
الاًجابُت للخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي وصوعه الاكخصاصي والاحخماعي.
ؤما اإلاىاهج فلض جبين ؤنها في جؼىٍغ وججضًض ،وؤن هىالً مخابلت مً
كبل الىػاعاث للىكىف كلى مضي هفاًت اإلاىاهج الضعاؾُت لحاحاث ؾىق
اللمل ،خُث اقخملذ اإلاىاهج كلى مىاص هـغٍت وكملُت ملا جىاؾب
الؼالب وجىاؾب خاحاث ؾىق اللمل ،بال ؤن اإلااؾؿاث ما ػالذ جفخلغ
بلى الىؾائل الخللُمُت اإلاؿاهضة ،والتي حؿاكض الؼلبت كلى فهم اإلااصة،
هظا ًضٌ كلى كلت الضكم اإلااصي واإلاؿاكضاث مً كبل الىػاعاث ؤو مً
كبل الجهاث اإلاؿاولت كً جلً اإلااؾؿاث ،لكغاء ما ًلؼم مً جلً
ال ـىؾائ ـل ،بـدُ ـث ال هـىى ـغ ؤهمُـته ـا ف ـي جثـبُ ـذ مللىم ـاث الؼلبـت وجيكُؽ

• صاٌ بخصائُا كىض مؿخىي )( = 0.05

 .7مناكشت النتائج
ًمىً جفؿير ؾبب عطا وكىاكت الؼالب والؼالباث بكيل كام
لالهخماء لهظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب ،وجىحهاتهم الاًجابُت هى
بصعان الؼلبت ألهمُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،وكضعجه كلى
جؼىٍغ مهاعاتهم ،ووىهه مغجبؼا باخخُاحاث اإلاجخمم ،وؤهه ال ًلل ؤهمُت
كً الخللُم الخللُضي ووان وعاء طلً الاكتزاػ واللىاكت هى هـغة الاخترام
التي بضؤ الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ًدصل كلحها مً كبل اإلاجخمم،
خُث بلغذ وؿبت الاؾخجابت فُه  %81وهي وؿبت هبيرة حضا ،هظلً
الىصائذ التي جللاها الؼلبت مً ألاهل وألاصضكاء واهذ بًجابُت خُث
بلغذ وؿبت الاؾخجابت  %75وهي وؿبت هبيرة .وهظا ًضٌ كلى ؤن الىـغة
الؿلبُت اججاه الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي بضؤث جخغيرٌ ،لؼي ؾبب
خضور هظا الخغير الى الخىكُت اإلاؿخمغة وؤلاعقاص اإلانهي اإلاؿخمغ ،مً
زالٌ وؾائل ؤلاكالم ؤو مً زالٌ اإلااؾؿاث اإلاهىُت ،التي ؤصبدذ
حؿلؽ الظىء لخغُير جلً الىـغة وببغاػ صوع الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي في جيكئ ـت ؤحُ ـاٌ مخللم ـينٌ ،لمل ـىن كلى جدلُم الخىمُت وجؼىٍغ
38

هما كض ٌلؼي بلى ؤن جلً اإلااؾؿاث جؼبم هفـ اللىاهين والدكغَلاث
والؿُاؾاث مً كبل وػاعة التربُت والخللُم ووػاعة اللمل.
وٍمىً جفؿير كضم وحىص الفغوق خؿب مجاالتها الؿخت وكلى
الضعحت اليلُت للفلغاث جبلا إلاخغير اإلادافـتٌ ،لىص بلى ؤن زلفُت
الؼالب والؼالباث في حمُم مدافـاث فلؿؼين هدى الخللُم والخضعٍب
اإلانهي والخلجي مدكابهت وىنهم ًخللىن هفـ الخضعٍباث اللملُت في
اإلاكاغل والىعف واإلاسخبراث اإلاىحىصة في جلً اإلااؾؿاث ،هما ؤنهم
ًؼبلىن هفـ اإلاىاهج والخؼؽ الضعاؾُت ،هما ؤن حمُم اإلادافـاث
جمخلذ بىفـ الامخُاػاث واإلاىاعص ؾىاء واهذ صازلُت ؤو زاعحُت.
وكض جبين ؤن الخسصصاث التي ًخم ػغخها ما ػاٌ ًىـغ بلحها كلى ؤنها
جىاؾب ػبُلت اإلاغؤة ؤم ال ،عغم ؤهه جم فخذ جسصصاث والىجاعة وكض
ؤبضكً ؤلاهار فُه ؤهثر ،هظا ًضٌ كلى ؤن الىـغة اججاه كمل اإلاغؤة ما
ػاٌ ًىدصغ في ؤكماٌ جللُضًت ،وٍترهؼ هثيرا كلى ؤكماٌ الخُاػت
والخجمُل ،وكض ٌلؼي طلً بلى ؤن زلافت اإلاجخمم ؤًظا لها صوع هبير
وفاكل كلى ازخُاع ألاهثى لخسصصها اإلانهي ،فبضال مً صكمها في وافت
اإلاجاالث اإلاهىُت وتهُئتها الزخُاع ؤي جسصص منهي مهما واهذ صلىبخه،
ؤؾهمذ هظه الثلافت في جغؾُش اللمل ؤلاهخاجي الىمؼي للمغؤة ،خُث
عسخذ فىغة الصىعة الىمؼُت للمغؤة التي جدض مً خغٍتها كلى الازخُاع،
وهغي هظه الثلافت جسخلف مً مىؼلت ألزغي ،فمثال واهذ صعحت بكباٌ
ؤلاهار كلى جصلُذ ألاحهؼة الىهغبائُت والخلىٍت ؤهبر في بِذ حاال مً ؤي
مىؼلت ؤزغي في فلؿؼين ،وباليؿبت لخسصص اللبالت كلى ؤهه
جسصص غير ملبىٌ احخماكُا للظوىع ًفؿغ طلً :وحىص الصىعة
الىمؼُت لهظا الخسصص كلى ؤهه فلؽ لإلهار مىم الخداق الظوىع فُه
ؤو بملجى آزغ لم ًخم فخده للظوىع مً كبل الىػاعة ،بالغغم ؤهه ٌؿمذ
لهم بضعاؾت الؼب جسصص ؤمغاض اليؿاء.
وجبين ؤن الخىكُت اججاه كظاًا الىىق الاحخماعي ما ػالذ كلُلت
للمضعاء واإلاضًغاث كلى خض ؾىاء ،بط ؤهضوا حمُلهم كلى ؤن
الخسصصاث مىاؾبت للظاًا الىىق الاحخماعي ،وصىعة اإلاغؤة فحها
مىاؾبت ومالئمت لها ،وبلض الاػالق كلى مىخضي قاعن قبابي ()2010
واهذ صىعة اإلاغؤة جىدصغ فلؽ في الخُاػت وجصمُم ألاػٍاء والخجمُل
وؤلاهخاج الىباحي والىهغباء ،وبلض الاػالق ؤًظا كلى ؤلاصاعة اللامت
للخضعٍب اإلانهي ( )2012جبين ؤن لغت الخؼاب مداًضة في زالر
جسصصاث فلؽ مً الخسصصاث اإلاؼغوخت مثل جسصص الخُاػت
وألاػٍاء ،الغؾم اإلالماعي وخؿاب الىمُاث ،وصُاهت ألاحهؼة اإلاىخبُت،
في خين جمذ مساػبت ؤلاهار بكيل مباقغ في جسصص الؿىغجاعٍت
الخىفُظًت وجصفُف الكلغ والخجمُل ،ؤما الظوىع جمذ مساػبتهم
بكيل مباقغ في  12جسصص .وكض حاءث الاؾخجاباث كً فىغة ػغح
مؿاق حضًض بلىىان الىىق الاحخماعي بإهه ال ماوم مً ػغح فىغة الىىق
الاحخماعي كلى اإلاىاهج ،ولىً لِـ همؿاق عئِس ي ،بل ؤن ًيىن هىالً
صعؽ ؤو وخضة في بلع الخسصصاث ،مثال جخدضر كً مفاهُم الىىق
الاحخماعي ،وٍمىً جفؿير طلً :بن فىغة ػغح مؿاق الىىق الاحخماعي ما
ػاٌ مللضا وغير مشجم للمضعاء بكيل مباقغ ؾىاء مً هاخُت ماصًت ؤو
احخماكُتً ،مىً كؼو هظا ألامغ بلى كلت وعي اإلاضعاء/ث بظغوعة وؤهمُت
بصزاٌ هظا الىىق مً اإلاؿاكاث كلى اإلاىاهج والبرامج ،الظي بضوعه

الحىاؽ وجللُل الفغوق الفغصًت بين الؼلبت.
هما جبين مً زالٌ اؾخجاباث الؼلبت الغطا اليامل كً اإلاللم
اإلانهي ،هظا ًضٌ كلى ؤن اإلاللم اإلانهي في فلؿؼين كض جم بكضاصه وعفم
هفاءجه الخللُمُت والخضعٍبُت مً زالٌ الضوعاث الخضعٍبُت ،ووعف
اللمل بدُث ؤصبذ كاصعا كلى ؤصاء مهمخه التربىٍت والخللُمُت واإلاهىُت
في جىحُه وبعقاص الؼالب وحللُمهم وجضعٍبهم .لىً وان هىان كضم عطا
مً كبل الؼلبت كً ألاحهؼة وؤلامياهاث اإلاخىفغة في اإلااؾؿاث اإلاهىُت،
فبالغغم مً بحماق الؼلبت كلى ؤن ألاحهؼة اإلاخىفغة في اإلااؾؿت اإلاهىُت
ًخم اؾخسضامها كىض الخؼبُم اللملي ،بال ؤهه ال ًخم جدضًثها لخالءم
الخؼىعاث الخىىىلىحُتٌ ،لؼي طلً ألامغ بلى كلت الضكم اإلااصي اإلاخىاصل
مً الجهاث اإلاسخصت؛ لكغاء وجىفير ما ًلؼم مً ؤحهؼة مخؼىعة بين فترة
وؤزغيٌ ،لخلض ؤن هظا ًاصي بلى كضم جؼىع الؼلبت بالكيل اإلاؼلىب،
وطلً للضم الخىافم ما بين ألاحهؼة التي صعبىا كلحها في اإلااؾؿت اإلاهىُت،
وما هى مىحىص في ؾىق اللمل.
وٍمىً جفؿير كلت وعي الؼلبت إلافاهُم الىىق الاحخماعي :خُث واهذ
اؾخجابت الؼالب والؼالباث وىن مفهىم الىىق الاحخماعي ًضوع خىٌ
الازخالف البُىلىجي بين الظهغ وألاهثى هبيرة بيؿبت  ،%76هظا ًضٌ كلى
ؤن مفهىم الىىق الاحخماعي ماػاٌ غغٍبا كلى الؼلبت ،وؤنهم غير كاصعًٍ
كلى ملغفت الفغق بين الىىق والجيـ ،وطلً بؿبب كلت الخىكُت مً
كبل اإلاللمين واإلاللماث ،وبصاعة اإلاضعؾت ؤو ختى الىػاعاث لهظا اإلافهىم ؤو
لللت اخخىاء اإلاىاهج كلى صعوؽ حلؼػ كظاًا الىىق الاحخماعي.
وٍمىً جفؿير وحىص فغوق في مجاٌ الخىحهاث هدى الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي جبلا إلاخغير الجيـ وطلً لصالح الؼالب الظوىع،
هى ؤهه عبما ًيىن للظوىع صافلُت وػمىح وعطا ؤهبر هدى الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،وطلً الوسجامه مم مُىلهم الشخصُت والتي
وان لها ألازغ الاًجابي الىبير كلحهم ،هما ؤن هـغة ألاهل واإلاجخمم للؼلبت
اإلالخدلين بالخللُم اإلانهي والخلجي والتي حلىـ صفت الاخترام مً البِئت
اإلادُؼت بالؼالب الظوىع واهذ ؤكلى مً ؤلاهار ،ؤي ؤن اؾخمغاع ؾُؼغة
فىغة الىـغة الضوهُت هدى الخىحه لهظا الىىق مً الخللُم والخضعٍب كلى
جفىير ؤلاهار وكلى ؤهه مغجبؽ بخضوي اإلاؿخىي ألاواصًمي ،وكضم
حشجُلهً مً كبل البِئت اإلادُؼت بهً ماػالذ مىحىصة ،مما كض
ًضفلهً بلى هبظ فىغة الالخداق والخىحه هدى الخللُم والخضعٍب اإلانهي
والخلجي ،فغالبا اججاه الفغص هدى ش يء ملين ًخإزغ باإلاجخمم والبِئت
اإلادُؼت به .وٍمىً كؼو كضم وحىص فغوق خؿب اإلاجاالث الؿخت وكلى
الضعحت اليلُت للفلغاث جبلا إلاخغير اإلااؾؿت اإلاهىُت ،هى الدكابه بلى خض
ما في البرامج الخللُمُت والخضعٍبُت التي جلضمها ماؾؿاث الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،وبن الفاعق بين جلً اإلااؾؿاث ًىدصغ في اإلاضة
اإلاسصصت للخللُم والخضعٍب ،فمثال مضة الخضعٍب والخللُم جصل بلى
ؾيخين في اإلاضاعؽ اإلاهىُت والصىاكُت ،في خين جتراوح مضة الخضعٍب في
اإلاغاهؼ الخابلت لىػاعة اللمل ما بين  5بلى  14قهغا جبلا لىىق الضوعة،
باإلالابل جتراوح فترة الخللُم والخضعٍب في اليلُاث الخلىُت ما بين ؾيخين
بلى ؤعبم ؾىىاث .وٍخطح ؤًظا ؤن جلً اإلااؾؿاث حلمل كلى عبؽ
الؼلبت مم ؾىق اللمل ،وجؼللهم كلى اإلاؿخجضاث اإلاخلللت باإلاهىت،
وجىفغ لهم بعقاص منهي بضاًت ول فصل صعاس ي ؤو بضاًت الضوعة الخضعٍبُت،
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ٌؿاكض كلى بنهاء الفغوكاث والخمُيز اإلاىحىص باللغت واإلاازغاث البصغٍت
في اإلاىاهج الخللُمُت ،وبالخالي ججاهل اإلاغؤة وؤهمُتها في اإلاىاهج وبؿهاعها
بصىعتها الخللُضًت وصوعها ؤلاهجابي فلؽ ،هظا بضوعه ًاصي بلى بلاء
اإلاجخمم في مياهه ألن اإلاغؤة هصف اإلاجخمم ،وبهمالها ٌلجي بهماٌ هصف
وكاػاث الخىمُت لخىمُت ؤي مجخمم ،وٍغي هىا طغوعة ػغح هظا
اإلاؿاق ،ألن هظا ألامغ مً قإهه ؤن ٌلىص بالفائضة كلى اإلاجخمم مً
زالٌ حللُم الجُل الجضًض ،وجىكُخه بصىعة اًجابُت هدى كمل اإلاغؤة
ؤلاهخاجي ،خُث ال ًسفﻰ كلى ؤخض ألاهمُت الىبري للىخب اإلاضعؾُت
واإلاؿاكاث الجاملُت وختى البرامج الخضعٍبُت كلى الفغص ،وجإزيرها في
جيىٍىه الثلافي ،وهُف جازغ في صلل جصىعاث ؤلاهار والظوىع هدى
ؤصواعهم باإلاجخمم ،ومً هىا جبرػ ؤهمُت هكف الىصىص الخمُيزًت في
اإلاىاهج التي جدؽ مً كضعاث اإلاغؤة وحغيرها وجؼىٍغها ،مً زالٌ حلضًل
اإلاىاهج ؤو ػغح مىاهج ومؿاكاث حضًضة همؿاق الىىق الاحخماعي .وكض
جبين ؤًظا وحىص زؼؽ جؼىٍغٍت للىػاعاث وٍفؿغ طلً :بن وحىص مثل
هظه الخؼؽ الخؼىٍغٍت ًضٌ كلى ؤن الىػاعة جداوٌ حاهضة ؤن جللب
صوعا فاكال في جؼىٍغ كملُت الخللُم بكيل كام ،والخللُم اإلانهي بكيل
زاص ،لىً هظا الص يء ما ػاٌ غير وافي ،خُث ما ػالذ ؤلاهار جىاحه
الىثير مً اإلالُلاث هدى جىحهها للخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي ،مجها
مدضوصًت الخسصصاث واإلاضاعؽ التي جىفغها الىػاعة لهً ،ومً حاهب
آزغ فةن الىػاعة جداوٌ وطم اؾتراجُجُاث حضًضة إلصماج ؤلاهار بكيل
ؤهبر بالخللُم اإلانهي ،لىً طلً ًبلﻰ وعكُا وٍإزظ وكخا ػىٍال إلهجاػه كلى
ؤعض الىاكم.
 .8التوصياث
بىاء كلى الىخائج التي جىصلذ بلحها الضعاؾت ،فةن الضعاؾت جىص ي
بما ًلي:
 .1اللمل كلى ؾً كىاهين مىخضة للىػاعاث والجهاث اإلاؿاولت كً
الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي وػٍاصة الخيؿُم بُجها مً ؤحل الخغوج
مً صائغة الدكدذ التي جدُؽ بظلً الىـام.
 .2جسصُص مىاػهاث ماصًت وافُت مً الىػاعاث إلااؾؿاث الخللُم
والخضعٍب اإلانهي والخلجي مً ؤحل صُاهت ألاحهؼة وجدضًثها باؾخمغاع
لخىاؾب اخخُاحاث ؾىق اللمل.
 .3جؼىٍغ اإلاىاهج والبرامج الخضعٍبُت لخيىن خؿاؾت للىىق الاحخماعي
ولخغُير الصىعة الىمؼُت للمل اإلاغؤة في اإلاجاالث اإلاهىُت.
 .4بطافت جسصصاث حضًضة لإلهار في اإلااؾؿاث اإلاهىُت وحشجُلها
كلى الاهسغاغ في جلً البرامج للخغوج مً صائغة اللمل الخللُضي الظي
ًدضصه لهً اإلاجخمم.
 .5كلض صوعاث جىكىٍت في الىىق الاحخماعي إلاضًغي ومضًغاث وكمضاء
اإلااؾؿاث اإلاهىُت وحشجُلهم كلى هلل جلً الخىكُت ؤًظا للؼالب
والؼالباث.
 .6طغوعة كُام وػاعحي التربُت والخللُم اللالي ووػاعة اللمل بخؼىٍغ
اؾتراجُجُت الخللُم والخضعٍب اإلانهي والخلجي بؼغٍلت واضحت ومللىه
خىٌ كظاًا الىىق الاحخماعي.
املراجع

1

7112

[1] Al- Quran, A. (2009). Vocational Education and Training. ed.
l Hammurabi for Publication and Distribution. Amman,
Jordan.
[2] Halabi, S. (2012). The Situation of Technical and Vocational
Education & its problems in Arabic world case study. (Arab
Syrian Republic). AL- Quds Open University Journal for
studies and Researches, issue (28).
[3] Matar, M. (2008). The Tendency Towards Vocational
Education and Its Relation with some variables upon
Secondary Students in Gaza. (published Research).
Technical and Vocational Education conference in
)Palestine (Reality / Challenges / Aspirations
Retrievedfromhttp://www.ucas.edu.ps/Units/Research_U
nit/TechnicalVocationalEduca tion/5.pdf
[4] Al- kailani, E. & Al-Daajeh, H. (2008). Scientific Research and
Vocational Education & Training Economies in
Jordan.(unpublished study). The Events of the Third
Conference for Scientific Research in Jordan: Scientific
Research in Vocational Education in Jordan. The Jordanian
Society for Scientific Research and AL-Ahlya for
publication & Distribution
[5] Al-Twaisy, A. (2011). Vocational Education Basis, ed 2. AlShouroq for publication & Distribution Amman, Jordan
[6] Ministry of Higher Education. (2014). Strategic plan for
public Education.(2014/2019). Ramallah. Palestine.
[7] Al- Ramahi, A., & Al-Daieefy, S. (2005). Females in Technical
& Vocational Education & Training in west Bank & Gaza
Strip situation & aspiration & chances.(Published study).
Palestinian Instatue for Economic Policies ResearchesMAS. Ramallah Retrieved from Jun 6,2014, from
www.wafainfo.ps/pdf/t18.pdf
[8] Afouneh, S. (2015). New Specialism Tracks for girls by
Principals and Headmistresses view in Northern
Governorates schools. "field study". Gender Unit in
Ministry of Education, Palestine.
[9] Al-Hadad, U. (2009). The Role of Technical and vocational
Training in Creating Jobs for trainees: Case study Gaza
Society College – ANRWA (M.Sc. dissertation, Islamic
University, Gaza).
[10] Khalifa, M., Abed, Al-Aziz, Al-Whab (2010). Development
Policies of Vocational Training & Education to meet
training requirements of medium & small projects.
(published study). Palestinian Instatue for Economical
Research Policies (MAS). Ramallah.
40

from
http://www.tvetpal.org/sites/default/files/labour%20market%26TVET.pd
[22] USAID Study. (2011). Gap Analysis Report for the League of
Vocational Education and Training Association, Palestine.
(VET-NGO League). Palestine Market Gap, Economic and
Industry Cluster and Private Sector Linkage. Palestinian
Women's Research and Documentation - UNESCO.
Ramallah.
[23] Abed Alkareem, N. (2010). The Analysis of Education Sector
Services by Gender Perspective (published study).
Palestinian initiative for deepening International dialogue
& democracy-Moftah, Ramallah Retrieved Jun, 17, 2014
from www.wafainfo.ps/pdf/GRBEducationBook.pdf
[24] Al Nayzak for Support learning & Scientific creativity.
(2011). Creative's view in Palestine towards Industrial and
vocational Education. (unpublished study) Al Nayzak
foundation, Ramllah.
[25] Helal, R. (2009). The Impact of Vocational Training on
Palestinian Woman & Girls & on their employment to
enter work market. Worksheet introduced to second
conference for Technical & Vocational Training, Hisham
Hajawi, Nablus.
[26] Bartlett, W. (2009).The Effectiveness Of vocational
Education in Promoting Equity and Occupational Mobility
Amongst young People. Economic Annals, Volume LIV, NO
180.
[27] Al kharouf, A., & Al Dhamsheh, J. (2007) 10th grade attitudes
towards vocational learning through Gender perspective
in Amman. (unpublished study).Woman's studies center.
Jordanian University, Amman Jordan.
[28] Abu Nahleh, L. (1996). Technical & vocational Training &
learning in Palestine through Integration & planning
Gender. Al Resaleh print issue 1. Jerusalem.

[11] Dweakat, I. (2012). The Situation of Industrial Schools
Graduates. (unpublished research).Ministry of Higher
Education, Ramallah, Palestine.
[12] Abed Al-Whab, H. (1987). Technical Education In Arab
word. Teacher's Message – Jordan. Vol28, issue. P 101104
[13] Al- Zoubai, I., &, Al- Janabeen, I (2003). The Development of
Technical Education & Vocational Training Curricula.ed1,
National Books House, Lybia.
[14] Slameh, S. (2009). Vocational Training Reality & Ambitions,
worksheet introduced to second conference for technical&
vocational education & training. Hajawi Technical College,
Nablus.
[15] Al-Katbi, I., Mansour, R., AL-Maitah, R., Kewan, F., Khalefh,
M., Al-Said, M., & Abd - Alfatah, M. (2010). Gender &
Woman Empowerment in Arab world. ed1, Arab woman
Organization Egypt. Cairo
[16] Alunifim. (2005). United Nations Development fund for
woman. Gender & Development, ed5, Jordan.
[17] Badawi, A. (2008). Education & Gender Re-Produce,
Education College Magazine-United Arab Emirates.
years23, issue 25.
[18] Ministry of Higher Education (2010). Technical &
Vocational Training & learning strategy, Ramallah.
Palestine.
[19] Chammas, A. (2010). Promoting the Social Image of TVET in
Mashreq Countries. Beirut: Conference Report (GTZ
Publications).
[20] Hlal, R. (2013). Labour Market Analysis and Skills Surveys
in East Jerusalem.(published study) Cooperazione
Interzionale. Palestine.
[21] Helal, R. (2013). Work Market study. Training
Requirements & Align Gab with vocational education and
training in Palestine.(published study) Ministry of Higher
Education, Ramallah, Palestine. Retrieved July, 29, 2014

41

7112

1

6

A GENDERED ANALYSIS OF TECHNICAL
AND VOCATIONAL TRAINING AND
EDUCATION IN PALESTINE
SAIDA AFFOUNEH
HEBA JEETAWI
ABSTRACT_ The study followed the descriptive analytical method, because it is appropriate to
the nature of this study, by qualitive and quantitive tools, The study sample was (433) students,
were selected by a stratified random manner to vocational training institutions, and to the
interview tool a sample of (15) the was selected sample of fifteen of vocational institutions
principals' The interview results showed that, the institutions principals' and deans believe that the
specializations and programs offered for females are appropriate, and the demand for Beautician
and sewing specializations are still great, this demand linked with the culture of the society, which
hinders females to be upon new aspects. The principal's of the professional institutions have no
objection in teaching and training without being as a main course. The questionnaire results
showed that the gendered analysis of technical and vocational training and education from
students point of view, for the study domains, was among medium and large, the percentages for
response were (65.7%) between domains, machines infrastructure, (78.22%) for the second sector,
creating job opportunities, so it was big in comparison with the common rate of the whole
sections. The study recommended, the necessity of curriculum and training programs developing
to be suitable for gender.
KEY WORDS: vocational education, vocational training, technical education, gender.
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