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ّ:ملخصال
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية  في    

قطاع غزة للحد من بطالة الخريجين، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت 
سطينية في قطاع غزة، استخدم الباحث ( من خريجي الجامعات الفل70عينة الدراسة من )

االستبانة كأداة للدراسة بعد تحكيمها، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقــــــع تقييــــــم التدريب في 
(، وهو بدرجة موافقة )كبيرة(، كما جاء دور 75.4%المؤسسات األهلية جاء بوزن نسبي )

(، وهو بدرجة موافقة %63.200التدريب في الحد من بطالة الخريجين بوزن نسبي )
)متوسطة(، كما وجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور التدريب الذي تقدمه المؤسسات 
األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، ولصالح )اإلناث(، وعدم وجود 

تعزى  نفروق حول دور التدريب الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجي
لمتغير الجنس عند الذكور وحالة العمل، والمؤهل العلمي، والفئة العمرية ومدة التدريب في 

 المؤسسات األهلية بعد التخرج.  
 يريجين، مؤسسات أهلية، مجتمع مدنتدريب، تدريب ميداني، البطالة، الخالكلماتّالمفتاحية:ّ

Abstract 

The study aimed to identify the role of field training provided by Civil 

Society in the Gaza Strip in reducing the unemployment of graduates. 

The study used descriptive analytical methodology. The study 

population may be from (70) graduates from Palestinian Universities in 

the Gaza Strip. 

The Researcher used the questionnaire as a tool for study after 

arbitration، and the results of the study showed that the reality of the 
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evaluation of training in Civil Society reached a relative weight of 

(75.4%)، with a high degree of approval، The role of training in 

reducing the unemployment of graduates with a relative weight of 

63،200% There were also significant differences in the role of training 

And the absence of differences on the role of training provided by Civil 

Society in reducing the unemployment of graduates due to the gender 

variable in the case of males and the status of work، the scientific 

qualification، the age group and the duration of training in the Civil 

Institutions after Graduation. 

 

Keywords: Training, Field training, Unemployment, Graduates, 

Organizations, Civil Society 

ّ
ّمقدمة:
ة ، بداية من االنتفاضاصعبة منذ ما يزيد عن ثالثين عام   ايعيش قطاع غزة في ظروف  ّّّّ

م، ثم حصار مطبق على قطاع غزة بعد 2000م، ثم االنتفاضة الثانية عام 1987األولى عام 
مست جميع  اهذه الظروف آثار  نتج عن م، و 2006االنتخابات التشريعية التي أجريت عام 

ة والصحية، وقد خلفت هذه الظروف المتتالي ،االجتماعيةو االقتصادية، و القطاعات السياسية، 
(، نصيب الخريجين %63.8وزيادة  في نسبة البطالة بلغت ) %65ارتفاعا  في نسبة الفقر بلغت 

فلسطيني للعام حصائيات مركز اإلحصاء الإلف خريج حسب أ 216من هذه النسبة حوالي 
م(، وهذا يؤشر إلى تفاقم أزمة 0107م )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 0107

 الخريجين، وضرورة تظافر كل الجهود للحد من هذه الظاهرة اآلخذة بالتصاعد.
على  ام والخريجين بشكل خاص؛ يؤثر سلب  إن عدم توفر فرص العمل للشباب بشكل عا     

احية النفسية أو القدرة على الزواج وبناء األسرة، كما أنه يؤثر على زيادة الخريجين سواء من الن
في نسبة الجريمة والتي يسببها الفقر وندرة فرص العمل، كما أن قطاع غزة يشهد زيادة طردية 

( 1،876،666م )0107في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان قطاع غزة في نهاية عام 
( مليون نسمة أي ما يعادل 4،733،025سطين والمقدر )مليون نسمة من إجمالي سكان فل

من نسبة سكان فلسطيني يسكنون في قطاع غزة. )الجهاز المركزي لإلحصاء  39.65%
 م(.0107الفلسطيني، 

يبرز دور المؤسسات األهلية في قطاع غزة كمكون رئيسي من مكونات التشغيل بجانب      
من ظاهرة البطالة، والمساهمة في تدريب الخريجين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في الحد 
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في سنوات الدراسة األخيرة وبعد انتهاء الدارسة واكسابهم المعارف والمهارات وتزويدهم بالخبرات 
الالزمة لجسر الهوة بين كرسي الدراسة والواقع العملي "الوظيفة"، حيث توجه الجامعات طالبها 

( ساعة في صلب مجال 70-100تراوح ما بين )للتدريب، وتفرض عليهم ساعات تطوع ت
التخصص، وتتفاوت نسبة اهتمام المؤسسات بتدريب الخريجين وتطوير قدراتهم، كما تتفاوت 
درجة متابعة الجامعات للخريجين ومدى التزامهم، كذلك تتفاوت نسبة اهتمام الخريجين في 

والتطوع  ن الذين يتوجهون للتدريباالستفادة من فترة التدريب، كما أن هناك العديد من الخريجي
 في المؤسسات األهلية بدافع شخصي رغبة  منهم في تطوير قدراتهم.

على ما تقدم فإن الباحث أجرى هذه الدراسة للتعرف على دور التدريب الميداني  بناء         
 ةفي المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين، ودور هذا التدريب في الحد من ظاهر 

البطالة، سواء  وفرت هذه المؤسسات فرص عمل للخريجين بداخلها، أو وفرت لهم فرص عمل 
 للعمل في مؤسسات أخرى، وهذا ما سنتعرف عليه في هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ألهمية التدريب وفعاليته في تحسين أداء المتدربين ورفع كفاءتهم واكسابهم مهارات  انظر         

رات ومعارف جديدة، تؤهلهم في المستقبل للمنافسة على الوظائف التي يتقدمون إليها، وفي وخب
ظل ندرة فرص التوظيف في قطاع غزة نظرا  للظروف التي يمر بها القطاع؛ من حصار خانق 
مستمر منذ ما يزيد عن أحد عشر عاما ، آثاره طالت كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

موية واإلنسانية، ومن أبرز المتأثرين بالحصار هم الخريجين، وقد ظهرت والصحية والتن
مؤشرات الزدياد طردي في اعداد الخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة خالل فترة 

كما ( %44.2م ما نسبته )0102الحصار، حيث بلغت البطالة في صفوف الخريجين للعام 
( وبلغت البطالة في %51م ما نسبته )0101بلغت البطالة في صفوف الخريجين للعام 

( وهذا يؤشر إلى وجود زيادة طردية وكبيرة %22م ما نسبته )0107صفوف الخريجين للعام 
نوعا  ما مقارنة بحالة البطالة في محافظات شمال فلسطين )الضفة الغربية( خالل السنوات 

، %00.0، %00.2  م، ما نسبته0107م، 0101م، 0102الثالثة األخيرة على التوالي، 
وحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلين الخريجين يشكل ما  02،0%
  (1)( من إجمالي العاطلين عن العمل.%42.6نسبته )

                                                           

  www.pcbs.gov.psموقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: (1)
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المؤسسات األهلية تشكل قطاع عمل واسع في قطاع غزة، تتنوع ما بين نقابات مهنية وعمالية، 
ومراكز شبابية، وغرف تجارية وصناعية، وقد بلغ عدد وجمعيات أهلية وتعاونية، ونوادي 

( منظمة حسب إحصائية صادرة عن مديرية 945م )2017المؤسسات األهلية حتى عام 
مديرية الشؤون العامة، و الشؤون العامة بوزارة الداخلية في قطاع غزة )وزارة الداخلية غزة، 

إما  بالتدريب في هذه المؤسساتم(، تستوعب هذه المؤسسات متدربين داخلها التحقوا 2017
من خالل الجامعات التي تخرجوا منها، أو بشكل شخصي رغبة من الخريجين بتطوير قدراتهم، 
والتعرف على أجواء العمل، وكسر حاجز الخوف لديهم، ورغبة من الخريجين غي الحصول 

ما سبق  ءعلى وظيفة خالل أو بعد فترة التدريب في المؤسسات التي يتطوعوا بها، في ضو 
يبرز السؤال الرئيسي للبحث: "ما دور التدريب الميداني لدى المؤسسات األهلية في الحد من 

 بطالة الخريجين"؟
ّيتفرعّمنّالسؤالّالرئيسيّاألسئلةّالفرعيةّالتالية:

 ماّواقعّالتدريبّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّقطاعّغزة؟ .0
 ؟ماّدورّالتدريبّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجين .0
هلّيوجدّفروقّبينّاستجاباتّأفرادّالعينةّحولّدورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّ .3

الةّحّوالمؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزىّلمتغيرات:ّ)الجنس،ّ
 مدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّالتخرج(؟ّوالفئةّالعمرية،ّّوالمؤهلّالعلمي،ّّوالعمل،ّ

ّالفرضيات:
( بين α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الرئيسة: ال 

استجابات أفراد العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
مدة و رية، الفئة العمو المؤهل العلمي، و حالة العمل، و بطالة الخريجين تعزى لمتغيرات: )الجنس، 

 لتخرج(. التدريب في المؤسسات بعد ا
ّويتفرعّمنّالفرضيةّالرئيسةّالسابقةّالفرضياتّالفرعيةّالتالية:

( بين استجابات أفراد α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة 

 الخريجين تعزى لمتغير الجنس.
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( بين استجابات أفراد α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال توجد .0
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة 

 الخريجين تعزى لمتغير حالة العمل.
( بين استجابات أفراد α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

ينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الع
 الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( بين استجابات أفراد α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
طالة بالعينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 

 الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.
( بين استجابات أفراد α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة 
 الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد التخرج.

 اتّالدراسة:متغيّر
 :ّالتدريبّالميدانيّفيّمؤسساتّالمجتمعّالمدني.ّالمتغيرّالمستقل
 :ّالبطــــــــالةّلـــــــــدىّخريجيّالجامعـــــــــات.ّالمتغيرّالتابــــــــــع

ّحدودّالدراسة:
 دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات الموضوعي: تناولت هذه الدراسة " الحد

 د من ظاهرة البطالة لدى الخريجين".األهلية في الح
 .الحد المكاني: أجريت هذه الدراسة في محافظات قطاع غزة 
  م.2018الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة خالل عام 
 ( من خريجي الجامعات الفلسطينية الذين 70الحد البشري: طبقت هذه الدراسة على )

 تدربوا في مؤسسات المجتمع المدني.
 

ّأهدافّالدراسة:
التعرف على دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في قطاع غزة في  -0

 الحد من بطالة الخريجين.
 التعرف على واقع التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين. -0
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 التعرف على واقع بطالة الخريجين في قطاع غزة وآليات الحد منها. -2
( في دور التدريب α≤0.05اإلحصائية عند مستوى الداللة ) إبراز الفروق ذات الداللة -1

الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين ت عزى إلى متغيرات )المؤهل العلمي، 
 الفئة العمرية، الجنس، حالة العمل، مدة التدريب(.

يطمح الباحث في أن يسهم هذا البحث وما ي فضي إليه من نتائج وتوصيات في الحد  -2
ظاهرة البطالة، وتجويد عملية التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية  من

 للخريجين.
ّأهميةّالدراسة:

ّتكمنّأهميةّالدراسةّفيّالجوانبّالتالية:
الوقوف على دور التدريـــــب الميداني الـــــــذي تقدمـــــــــه المؤسسات األهلية في الحد من  -0

 ظاهرة البطالة.
واقع التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين ومدى التعرف على  -0

 رضى الخريجين عنه.
إظهــــــــــــار مـــــــــــدى استفـــــــادة الخريجين من التدريب الميداني الذي تقدمه مؤسسات  -2

 المجتمع المدني.
ن واقع ييطمح الباحث في أن يسهم هذا البحث وما يفضي إليه من نتائج إلى تحس -1

المقترحات و ّاتالتدريب الميداني الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم التوصي
 د عملية التدريب وتزيد من الفائدة العائدة على الخريجين.و   التي تج

ّمصلحاتّالدراسة:
 ّ:ّمؤسساتّالمجتمعّالمدني

ـــــات والمؤسســــــات والجمعيــــــــات عرف مرتجى المؤسسات األهلية بأنها: "مجمــــــــــوعة التنظيمــــــ
ي عملها عن الدولة، ف اية غير الحكومية والمنفصلة نسبي  االجتماعية والتطوعية والثقافية والسياس

مرتكزة  على القيم والمعايير الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع، والتي تهدف إلى 
 .(1)خدمة وتحقيق مصالح أفرادها"

                                                           

اية الشباب بمحافظة غزة، بحث مقدم إلى مؤتمر الشباب زكي مرتجى: دور المؤسسات األهلية الفلسطيني في رع (1
 م.0100مشاكل وحلول، الجامعة اإلسالمية، غزة:  –والتنمية في فلسطين 



 

485 
 

المؤسسات التي يؤسسها ويديرها أفراد وجماعات ا الباحثان حجازي وجواد بأنها: "فهكما يعر  
من خارج القطاع الحكومي، وتسعى هذه المؤسسات إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره 
 مجانا  ودون الحصول على أي مقابل، مثل جمعيات تمكين النساء ومؤسسات حقوق اإلنسان

(1).  
 ّالتدريب: 
ف الهييتي التدريب بأنه: "عملية تنحصر بمستويات وتركز على تطوير مهارات الفرد ي عر  

 (.2)الحالية، أو إكساب مهارات وسلوكيات تساعد في تحسين مستوى أدائه للعمل
كما يعرفه القثامي بأنه: "الجهود الهادفة إلى تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه 

العمل أو تنمية وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخبرات بما يزيد من مهارة في أداء 
 .(3) كفاءته في أداء عمله الحالي، أو يعده ألداء أعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل"

 ّالميداني:التدريب 
رات التي ــــــــة الخبــــــــ( التدريب الميداني بأنه "مجموعHamilton & Else، 1983عرف )

واع ومقصود والتي ل في إطار إحدى المؤسسات أو واحد من مجاالت الممارسة بشك تقدم
الطالب من المستوى المحدود الذي هم عليه من حيث الفهم والمهارة ـــل دف إلى نقـته

ل من ممارسة الخدمة االجتماعية بشكل واالتجاهات إلى مستويات تمكنهم في المستقب
 .(4)ل"مستق
 البطالة:ّّ
نظمة العمل الدولية البطالة بأنها: "جميع األشخاص فوق سن محددة ليسوا في ف مت عر     

وظيفة مدفوعة األجر وال يعملون لحسابهم الخاص، ولكنهم جاهزون للعمل واتخذوا خطوات 
 . (5)معينة سعيا  وراء التوظيف المدفوع األجر أو العمل لحسابهم الخاص

                                                           

( علي حجازي، شوقي جواد: وظائف المؤسسات مدخل إداري ألبعاد القرن الحادي والعشرين، األهلية للنشر 1)
 .م0110والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية: 

 م.0112( خالد، الهيتي، "إدارة الموارد البشرية"، دار وائل للنشر والتوزيع: األردن، الطبعة األولى، الجزء األول: 2)
( حازم القثامي: "مدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة: دراسة تطبيقية على قوة 3)

ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف للعلوم األمنية: الرياض:  الطوارئ الخاصة بمنطقة مكة المكرمة"، رسالة
 م.0111

)4( Nina Hamilton& John Else: "Designing Field Instruction Spring Field"، 

Illinois. Charles Thomas، 1983. 
 

 .012، ص0111ير التنمية البشرية، ( منظمة األمم المتحدة، تقر 5) 
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 :اإلطارّالنظريّوالدراساتّالسابقة
 :ارّالنظـــرّياإلطـــ .أ
ّالتدريب:ّ-أوالًّ
يحظى التدريب باهتمام بالغ من األفراد والمؤسسات الباحثة عن التطور والنجاح، رغبة  ّّّّ

منهم في تطوير قدراتهم واالرتقاء بواقعهم ومواكبة الحداثة والتطور المتسارع ال سيما في مجال 
لجدد ير من الموظفين والخريجين االمعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت، لذلك هناك توجه  كب

لاللتحاق بدورات تدريبية أو التطوع في المؤسسات رغبة  منهم في اكتساب المهارات والتزود 
بالمعارف وتحسين سلوكهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة على الوظائف للخريجين، 

ية، وال من وظائفهم الحالكما يساهم في تطوير قدرات الموظفين لالرتقاء إلى مستويات أعلى 
يقف التدريب عند حد معين من المستويات الوظيفية، بل هو عملية مستمرة يحتاجها الموظف 

 بشكل مستمر.
عد التدريب في المؤسسات الحديثة أداة التنمية ووسيلتها، كما أنه األداة التي إذا أ حسن ي     

االهتمام  في األداء واإلنتاج، وقد تزايد استثمارها وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية
بوظيفة التدريب نظرا  الرتباط هذه الوظيفــــــــــــــة بمستوى أدار الفـــــرد للـــــــــوظيفة التي يشغلها 

ة  حدد مرة  وايقوم به الفر  ايعـــــــــــد أمر  (: "أن التدريب لم Peel، ويرى )(1)كفــــــــــــــــاءة اإلنتاجيةوال
 .(2)من تكراره أو المداومة عليه مدى الحياة"  بد   ال افي حياته، بل شيئ  

من هنا تبرز األهمية البالغة لمشاركة الخريجين في الدورات التدريبية والتدريب الميداني      
في المؤسسات، حيث يساهم التدريب في تعزيز قدرات الخريجين ويكسبهم المهارات للمنافسة 

التي يتم اإلعالن عنها، كما أنه يكتشف قدرات الخريجين مما يزيد من رغبة في الوظائف 
 المؤسسات التي يتدربون فيها لتوظيفهم إما بمكافئة مقطوعة أو راتب ثابت.

إن أهمية التدريب تتضح من خالل استعراض الفوائد التي يمكن أن يجنيها المتدربون      
 :(3)يب ومن أهمهام بعمليات ذلك التدر ومؤسساتهم من القيا

 زيادة اإلنتاجية بسبب زيادة معارفه وتحسين مهاراته في العمل. .0
                                                           

الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت، كامل بربر: إدارة ( 1) 
 م.0227لبنان، 

 

(2)Peel  Modeor: Successful Training، haddyan Stoughton: London، 1994. 

 
 م.0222ن: محفوظ جودة، وآخرون: التنمية اإلدارية، دار هوازن للنشر والتوزيع: عمان، األرد( 3)
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 ارتفاع الروح المعنوية للمتدربين كونهم يعتبرونه مكافأة لهم على األداء الجيد. .0
 تحسين القدرة على حل المشاكل واتخاذ القرارات. .2
 زيادة قدرات المتدربين في التعامل الجيد مع التكنولوجيا. .1
 .اا وعملي  ومهاراتهم في مجال أعمالهم علمي  ة قدرات العاملين تنمي .2
 تغيير السلوك واالتجاهات في مجال عالقات العمل. .1
تمكين العاملين من مـسايرة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي واإللمـام بأسـاليب العمـل  .7

 الحديثة.
ّالتدريبّالميداني:ّ-اثانيًّ

لتي يمكن للطالب الجامعيين اكتسابها خالل تدريبهم في هو مجموعة الخبرات العملية ا      
أماكن أخرى غير الجامعة، مؤسسات، شركات، وغيرها من األماكن، وغالبا  ما يتناول التدريب 
الميداني الجانب العملي من الدراسة النظرية، ويشرف على التدريب الميداني المحاضر، أو 

 ه المتدربين بطريقة صحيحة، وربط الجانبخبراء ومختصين في المجال؛ حتى يقوم بتوجي
النظري بالجانب العملي، والتدريب الميداني له أهمية كبيرة في دعم المتدربين، واكسابهم 

 :(1)الخبرات العملية، وتتمثل أحمية التدريب الميداني في الجوانب التالية
 هم للمفاهيم بيساهم في تطوير مهارات األفراد المشاركين في التدريب، من خالل اكتسا

 التدريبية. يساعد على دعم الجانب العملي في المواد الدراسية. 
  .يزود المتدربين بخبرات عملية، حول المجال الذي يدرسون، أو يعملون به 
  .يعزز من التعاون بين األفراد المشاركين في التدريب الميداني 
 سية. يعمل على تغيير الروتين المتبع، في إعطاء المحاضرات الدرا 
  تمكين المتدرب من اختبار مهاراته الشخصية، حتى يحدد مدى تقدمه في التدريب

 الميداني.
  .اكتساب معارف، ومهارات جديدة 
ّمؤسساتّالمجتمعّالمدني:ّ-اثالثًّ

تنتشر المؤسسات األهلية بشكل واسع في قطاع غزة، ولها دور بارز وملحوظ في التطور      
ي واإلغاثي، ودعم خطـــــــــط وبرامـــــــــج التنمية، والحد من الفقر االقتصادي واالجتماعي والصح

والبطالة، أصبح متاح للمؤسسات األهلية العمـــــــل على كافة المستويات اإلنسانية، واالجتماعية، 
                                                           

 mawdoo3.com)( موقع موضوع: مفهوم_التدريب_وأهميته/1(
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واالقتصادية، والدخول كشريك هام وفعلي في عمليات البناء والتطوير، وأصبحت تعمل في 
 .(1)الحيوية التي تهم أفراد المجتمع مختلف األنشطة 

لقاع ثالثا  إلى القطاع الحكومي وا االمؤسسات األهلية حيث أصبح شريك  ر االهتمام بتطو       
في المجتمعات الحديثة من خالل  اؤسسات األهلية تلعب دورا  رئيسي  الخاص، حيث أن الم

التنمية، و البيئة، و الزراعة، و ، التعليمو الخدمات المختلفة التي تقدمها في مجاالت الصحة، 
اإلعالم وحقوق اإلنسان، وتعزيز الديمقراطية والمساعدة اإلنسانية واإلغاثية والخيرية ومراكز و 

، وتشترك المؤسسات األهلية (2)تشمل كافة مجاالت الحياة المدنيةالتدريب التنموي والمهني، ل
 :(3)المؤسسات، ومن أهم عناصرها هذهّلتكوين اعة من العناصر والتي تعتبر أساس  في مجمو 
 تقوم على أساس فكرة الطوعية في أغلب عملها. -0
وجود فكرة المؤسسية والتي تشمل جميع مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية  -0

 والثقافية.
الدور والغاية الذي تقوم به وأهمية استقاللها عن السلة السياسية وعن هيمنة الدولة،  -2

 جتماعية.واستقالل تنظيماتها اال
تقوم على أساس وجود منظومة مرتبطة تشتمل على مفاهيم مثل: )المواطنة، حقوق  -1

 اإلنسان، التنمية والمشاركة السياسية(.
بات قاالمجتمع المدني يشمل العديد من المؤسسات المدنية غير الحكومية والتي منها: الن

 ندية الرياضية والمراكزاألو  ،األهليـةالجمعيات و  ،األحزاب السياسيةو  ،المهنيــــــــة والعمالية
 .(4)اتحاد رجال األعمال، و يئة التدريسأندية أعضاء هو  ،الشبابية
( إلى أن المؤسسات األهلية تهدف إلى تحقيق  2013: 148أشار )أبو سلطان، 

 :(5)مجموعة من األهداف، تتمثل في التالي 
                                                           

دار نهضة مصر للطباعة والنشر محمد عطية: البناء المؤسسي في المؤسسات الخيرية الواقع وآفاق التطوير، ( 1)
 .0111، مصر، والتوزيع

 

غزة  أفاق وتحديات، -ل األهلي"، مؤتمر واقع المؤسسات األهلية ( أحمد المشهراوي، التطوير اإلداري لمؤسسات العم2)
 م.0112فلسطين،  –
 م.0100( محمد زين العابدين: مؤسسات المجتمع المدني الواقع والطموح، دار عالم الثقافة للنشر والثقافة، 3)
 جمهورية مصــــــر العربية، (مدحت أبو النصـــــر: إدارة مؤســــــســــــات المجتمع المدني، ايتراك للنشــــــر والتوزيع، القاهرة،4)

 .م0117الطبعة األولى،
( أشــــرف أبو ســــلطان: واقع التنســــيق في المؤســــســــات األهلية وأثره على التنمية الزراعية المســــتدامة في قطاع غزة، 5)

 م.0102رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة، فلسطين: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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 لطة ابع مدني وتقع خارج مسؤولية الساالستجابة لتلبية االحتياجات المجتمعية ذات طـــــــ
 التنفيذية.

  إسناد وتمكين وتقوية المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز مبادئ الديمقراطية، والتنمية
 المستدامة.

  اإلسهام في بلورة المنظور االقتصادي، االجتماعي والثقافي الفلسطيني بما يتوافق
ماعية والتراث الفلسطيني والعربي وينسجم مع مبدأ الحريات العامة والعدالة االجت

 والحضاري.
 .االستجابة لضرورة تحسين األوضاع الحياتية لألفراد بشكل عام 
 .تعزيز فكرة االستقالل الوطني وتحقيق الدولة المستقلة 
تتنوع المؤسسات األهلية التي تعمل في قطاع غزة، وحسب إحصائية صادرة عن وزارة      

م( فإن عدد المؤسسات العاملة في قطاع غزة حوالي 2018 لعامة،الداخلية، مديرية الشؤون ا
( منظمة، ويشير هذا العدد الكبير من الجمعيات إلى إمكانية هذه الجمعيات إلى استيعاب 945)

عدد كبير من الخريجين في التدريب وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لاللتحاق 
ويعزو الباحث الزيادة في عدد  .ت أو مؤسسات أخرى بوظائف جديدة في هذه المؤسسا

المؤسسات إلى الوضع االقتصادي السيء الذي يعيشه قطاع غزة، وزيادة نسبة الفقر والحروب 
 حلية  م ومؤسسات   سياسي في قطاع غزة الذي دفع دوال  المتكررة على قطاع غزة، والواقع ال

ة، ز لسلطات التنفيذية العاملة في قطاع غودولية لفتح مؤسسات لعدم رغبتهم في التعامل مع ا
 عن الحكومة في قطاع غزة. اوالرغبة في تقديم خدمات بعيد  

ّالبطالة:ّ-اثالثًّ
مشكلة ن هذه الإتعاني منها العديد من الدول، إذ تعتبر مشكلة البطالة من المشكالت التي    

واألخالقية، وتزيد من نسبة  ،اإلنسانيةو االجتماعية، و لها آثار على المناحي االقتصادية، 
ثمره، فراغ ال يعرف أين يست الجريمة مع ازدياد نسبة البطالة، فالمتعطل عن العمل لديه وقت

وقد ينتج عن حالة الفراغ توجه الشخص لالنحراف األخالقي والفكري، ويصبح المجتمع أمام 
مشكلتين، البطالة والجريمة لذلك يتوجب على كل مكونات المجتمع من مؤسسات مجتمع مدني 

 ومؤسسات خاصة، ومؤسسات حكومية للعمل على الحد من ظاهرة البطالة.
برز الخطر األكبر في المشكلة عندما تكون الشريحة التي تعاني هذا الجوع والحرمان يو     

هي الشريحة التي ي توقع منها أن تكون لبنة البناء في المجتمع، أال وهي شريحة المتعلمين 
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وخريجي الجامعات والمعاهد، فإن الخطر يكون أكبر إذا ما كان هذا اإلهدار هو إهدار لطاقات 
فوة التي من المفترض أن تقود زمام اإلبداع والبناء، وليست مجرد أداة عمل جزء من الص

 (.37:2017)الكتري،  1فحسب
يصنف الوزني والرفاعي إلى عدة أصناف منهما االحتكاكية، البطالة الهيكلية، البطالة     

مستوردة، أو الالدورية، البطالة الموسمية، البطالة المقنعة، البطالة السلوكية، البطالة الوافدة 
البطالة طويلة األجل، بطالة الخريجين )المتعلمين(، والبطالة الدورية )الوزني والرفاعي، 

73:2000.) 
 %53يعزو الباحث حالة البطالة التي وصلت إلى نسبة مرتفعة في قطاع غزة حوالي و      

 ب أهمها:م إلى مجموعة من األسبا0107حسب إحصاءات المركز الفلسطيني لإلحصاء للعام 
                                                           

رسفففللل ملجسفففتير  ير ، خريج  الجلمعليدور المؤسفففسفففلي افي يل د  الاد ما اللدللل لد  : الكتري يوسففف ( 1)
   .7102منشورة، أكلديميل اإلدارة والسيلسل،  زة، د سديا: 

0108ّ(ّالتوزيعّالقطاعيّللمؤسساتّبقطاعّغزةّحتىّمارس1ّجدولّ)

البيانّّالبندّم
البيانّّالبندّمّالعددي

ّالعددي
0ّّقطاعّاإلصالحّوشؤونّالعشائرّ .002ّ0ّالقطاعّاالجتماعيّ .0
0ّّالقطاعّالعماليّ .50ّ0ّالثقافيّالقطاعّ .3
30ّّالقطاعّالنقابيّ .00ّ5ّالقطاعّالزراعيّ .5
5ّّاألسرىّوالمحررينّ .00ّ8ّالقطاعّالطبيّ .0
0ّّاإلعالمّ .32ّ01ّالتعليمّ .2
0ّّالبنيةّالتحتيةّ .00ّ00ّالشبابّوالرياضةّ .00
2ّّالبيئةّ .01ّ00ّالمعوقينّ .03
0ّّالقطاعّاالقتصاديّ .05ّ05ّحقوقّاإلنسانّ .05
5ّّثارالسياحةّواآلّ .50ّ08ّالمرأةّ .00
5ّّالعالقاتّالخارجيةّ .02ّ01ّالطفولةّ .02
0ّّالقدسّ .00ّ00ّالقطاعّالدينيّ .00
0ّّالمسنينّ .3ّ00ّالالجئينّ .03
0ّّّالنقلّوالمواصالتّ .05

لة 945ّّإجماليّالجمعياتّالمسج 
ارة وز  –إلى مخاطبة من الباحث إلى اإلدارة العامة للمنظمات غير الحكومية  احرر بواسطة الباحث استناد     

 قطاع غزة –الداخلية 
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سنة(، وقد  11حيث يعاني قطاع غزة من حصار شديد لمدة ) األسباب السياسية: -0
 ابارز   السطيني لعب دور  طالت أثاره كافة المناحي، كما أن حالة االنقسام السياسي الف

في زيادة نسبة البطالة، كما أن توقف الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية في قطاع 
 طالة.غزة أدى إلى حالة من الب

: فهناك زيادة طردية في عدد سكان قطاع غزة، وفي إحصائية األسباب االجتماعية -0
صادرة عن )اإلدارة العامة لألحوال المدنية، وزارة الداخلية، قطاع غزة( بلغ حتى بداية 

كيلو  365ألف نسمة، على مساحة  115مليون و 2م، ما يقارب من 0107يناير 
اكتظاظا  في العالم، فالوظائف الشاغرة أقل من  متر مربع، وهو من أكثر المناطق

عدد الوظائف المتوفرة في سوق العمل في قطاع غزة، إضافة  إلى توجه سكان قطاع 
غزة نحو التعليم األكاديمي والوظائف الحكومية وتجاهلهم لألعمال الحرة، فقد أظهرت 

لنسبة كل ( من أبناء قطاع غزة متعلمون، وقد فاقت هذه ا%(96.4إحصائية أن 
 الدول العربية.

: يعيش قطاع غزة في ظروف صعبة تأثر فيها االقتصاد بشكل األسباب االقتصادية -3
كبير، وأدى إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي الناجم عن الحصار، واالنقسام 

ملة، العاّالسياسي، ازدياد االعتماد على أسلوب كثافة رأس المال على حساب األيدي
وعدم تغيرها بما يتالءم مع االتجاه التضخيمي لألسعار، وتضخم  وثبات األجور

ّ.(1)التكاليف الالزمة لتعديل األوضاع 
 :الدراساتّالسابقة .ب
هناك العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية التي تحدثت عن البطالة وأثارها      

ا، ية وغير األهلية في الحد منهوعواملها وطرق عالجها واألدوار التي تلعبها المؤسسات األهل
في هذه الدراسة سنقدم بعرض نتائج مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن البطالة، ودور 

 المؤسسات في الحد منها:
هدفت الدراسة إلى معرفة دور المؤسسات األهلية العاملة في قطاع ّ(0100)الكتري، .0

ج على المنهج الوصفي والمنه غزة في الحد من ظاهرة بطالة الخريجين، واعتمد الباحث
( من موظفي 100( خريج عاطل عن العمل، و)400التحليلي، وبلغت عينة الدراسة )

( يرون بأن هناك %79.32مؤسسات المجتمع المدني، وقد خلصت الدراسة إلى أن )
                                                           

 : مرجه سابق.( يوسف الكتري 1)
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دور للمؤسسات األهلية في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظر المجتمع المدني، 
(، %77.3ة دور المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين )بينما بلغت نسب

وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيفه للوصول إلى 
المواصفات الحقيقية وحجمها من فئات الطلبة الخريجين الم همشين، وضرورة رفع 

لية بشكل تحمل المسؤو مستوى التنسيق بين المؤسسات األهلية فيما بينهم على أساس 
 .(1)لحد من البطالة في صفوف الخريجينجماعي وا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التدريب التحويلي م(:0100ّ)عبدّالجليل،ّ .0
ة ات السوق والحد من بطالوأهدافه ومبررات االهتمام به، ومدى اسهامه في سد احتياج

ل ت في التدريب التحويلي، وقد توصن، والدور الحقيقي الذي تلعبه الجامعاالخريجي
ر مقترح لالستفادة من التدريب التحويلي في الحد من البطالة الباحث إلى إعداد تصو  

احتياجات السوق في جمهورية مصر العربية، وشمل المقترح األليات واألساليب  وسد  
 .(2)وطرق التنفيذ والمتابعة والتقييمالواجب اتباعها في التدريب 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على معدل البطالة (ّ:2012)األسطلّ، .2
( واستخدم فيها الباحث المنهج الوصفي، 1996-2012في فلسطين في الفترة ما بين )

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات منها: موائمة مخرجات التعليم العالي 
الستيعابية لسوق العمل الفلسطيني، إضافة مع احتياجات سوق العمل، وضعف القدرة ا

 .(3) إلى ممارسات االحتالل والسياسات التي يتبعها ضد الفلسطينيين
هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تقف وراء ظاهرة ّ:(2006ّ)مقداد، .1

البطالة في قطاع غزة، وآثارها ونتائجها وآليات عالجها، وتوصل الباحث فيها إلى أن 
ظاهرة البطالة ترجع إلى ضعف النشاط االقتصادي، والحصار اإلسرائيلي، وزيادة  تفاقم

أوصى الباحث بضرورة القطاع مقارنة بعدد السكان، و  عدد السكان، وصغر مساحة

                                                           

يوســــــف الكتري: دور المؤســــــســــــات األهلية في الحد من البطالة لدى خريجي الجامعات" رســــــالة ماجســــــتير غير  (1) 
 .0107سطين: منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فل

 

رباح عبد الجليل: دور الجامعة في تفعيل التدريب التحويلي لتلبية احتياجات ســــوق العمل في ضــــوء خبرات بعض  (2)
 م.0101: 0، المجلد 1دراسة تحليلية، مجلة العلوم التربية، جامع أسوط، مصر، العدد  –الدول 

ســــطين"، رســـالة ماجســــتير منشــــورة، الجامعة اإلســــالمية، محمد األســــطل: العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فل( 3)
 م.0101غزة، فلسطين، 
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استقاللية االقتصاد الفلسطيني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تنامي ظاهرة 
 .(1) البطالة

الدراسة إلى التعرف على دور الجمعيات األهلية في تحقيق هدفت ّ:(2011)الزيادي،ّ .2
جمعيات ال يري التنمية البشرية، وقد قام الباحث بإجراء مجموعة من المقابالت شملت مد

والعاملين فيها، كما شملت الدراسة مجموعة من المتطوعين في هذه الجمعيات، وتوصل 
ت يق لتنمية البشرية، وأوصالباحث إلى أن هناك تأثير للجمعيات األهلية في تحق

الدراسة بضرورة اهتمام الجمعيات األهلية بمعالجة مشكلة الفقر، وضرورة بناء قاعدة 
 .(2)تضمن بيانات األسر الفقيرةبيانات على مستوى جمهورية مصر العربية ت

غير الحكومية ة إلى التعرف على دور المؤسسات هدفت الدراسّ:(2007)سوهاركو، .1
ت ندونيسيا، وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسساأر الريفي في الهند و الحد من الفقفي 

التي أجريت عليها الدراسة تساهمان بشكل كبير في الحد من الفقر مقارنة بعدد الفقراء، 
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور المؤسسات المحلية وربطها بمؤسسات دولية لتقوم 

القطاع و حكومية، والحكومية الغير ن المؤسسات ، وضرورة التعاون بيبالدور المنوط بها
 .(3)الخاص والقضاء على الفقر

ّمنهجيةّالدراسة
 ّ:ّمنهجّالدراسة
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يعتمد على دراسة الظاهرة     

فالتعبير الكيفي  ا.ا أو كمي  الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعب ر عنها كيفي   كما توجد في

                                                           
محمد مقداد؛ وآخرون: مشــــكلة البطالة في قطاع غزة وســــبل عالجها، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر تنمية وتطوير  (1)

 م.0111الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،  –قطاع غزة 
 

ية في تحقيق التنمية البشـــرية في مصـــر"، دراســـة مقارنة، مؤتمر كلية التجارة محمد الزيادي: دور الجمعيات األهل( 2)
 م.0100جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  –

 
 اندونسيا والهند، –( دامينج سوهاركو: دور المؤسسات غير الحكومية في الحد من الفقر الريفي، دراسة حالة 3) 

 م.0117
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أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار  ،يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها
 . (1)درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى هذه الظاهرة أو حجمها أو 

 ّ:ّمجتمعّالدراسة
 ن مجموعة من خريجي الجامعات في قطاع غزة.يتكون مجتمع الدراسة م

 :ّعينــــةّالدراسة
( من خريجي الجامعات في قطاع غزة، وتم اختيارهم 70تكونت عينة الدراسة من عدد )ّّّّّ

 بطريقة العينة العشوائية البسيطة، ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدول التالي:  

ّلدراسة(ّّّيوضحّتوزيعّأفرادّعينةّا3جدولّرقمّ)
ّالنسبةّالمئويةّ%ّالعدد الجنس
30ّ42.85ّّذكر
40ّ57.14ّّأنثى

ّالنسبةّالمئويةّ%ّالعددّحالةّالعمل
38ّ54.28ّّأعمل

                                                           

 م.0117لعلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية"، دار الحامد للنشر، عمان، األردن: وائل التل: لبحث ا( 1) 
 

ّ(ّّّيوضحّمصفوفةّالفجوةّالبحثية0جدولّرقمّ)
ّالدراساتّالحاليةّالدراساتّالبحثيةّالدراساتّالسابقة

 ّركزتّالدراساتّالسابقةّعلى
دورّالمؤسساتّاألهليةّفيّ

 الحدّمنّالفقر.
 ّلىركزتّالدراساتّالسابقةّع

تحقيقّالتنميةّالمستدامةّ
 والتنميةّالبشرية.

 ّركزتّالدراساتّالسابقةّعلى
سبلّعالجّمشكلةّالبطالة،ّ
ودورّالمؤسساتّاألهليةّفيّ
حلّالمشكلةّواآلثارّالمترتبةّ

ّعلىّبطالةّالخريجين.

 ّلمّتتناولّالدراساتّالسابقة
دورّالتدريبّالذيّيتلقاهّ
الخريجينّالمكلفينّأوّ

ؤسساتّالمتطوعينّفيّالم
األهليةّفيّالحدّمنّظاهرةّ
البطالةّوتوفيرّفرصّتشغيلّ

 للخريجين.
 ّلمّتتناولّالدراساتّالسابقة

دراسةّواقعّالتدريبّالذيّ
تقدمهّالمؤسساتّاألهليةّ

ّللخريجين.

 ّركزتّالدراسةّالحالية
علىّدراسةّواقعّالتدريبّ
الذيّتقدمهّمؤسساتّ
المجتمعّالمدني،ّومدىّ
رضىّالخريجينّعنّهذاّ

 دريب.الت
 ّكماّتناولتّالدراسةّدور

التدريبّالذيّتقدمهّ
المؤسساتّاألهليةّفيّ
الحدّمنّظاهرةّالبطالةّ
ّللخريجينّفيّقطاعّغزة.

ّجردّبواسطةّالباحث
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ّلدراسة(ّّّيوضحّتوزيعّأفرادّعينةّا3جدولّرقمّ)
ّالنسبةّالمئويةّ%ّالعدد الجنس
32ّ45.72ّّالّأعمل

ّالنسبةّالمئويةّ%ّالعددّالمؤهلّالعلمي
11ّ15.71ّّدبلوم

49ّ70ّّبكالوريوس
10ّ14.29ّّماجستير

ّيةّ%النسبةّالمئوّالعددّالفئةّالعمرية
23ّ32.85ّّعام00-00ّ
24ّ34.28ّّعام05-08ّ
15ّ21.45ّّعام02-30ّ
8ّ11.42ّّعامّفأكثر33ّ

مدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّ
ّالتخرج

ّالنسبةّالمئويةّ%ّالعدد

4ّ5.71ّّشهورّفأقل3ّ
16ّ22.85ّّشهور0-0ّ
17ّ24.28ّّشهر8-00ّ

33ّ47.16ّّأكثرّمنّسنة
ّ%70ّ011ّالمجموع

 أداةّالدراسة:ّ
تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتتكون االستبانة من مجموعة من المحاور والفقرات، تبين 

 ،4 ،3 ،2 ،1درجة الموافقة )كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(، وتم تحديد القيم )
 ( لتقابل التقديرات السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة.5

لموافقة بحسب مقياس خماسي التدريج، كما هو مبين في الجدول وقد تم حساب درجات ا
 التالي:

ّ(ّيوضحّمقياسّخماسيّالتدريج4جدولّرقمّ)
ّدرجة
ّالموافقة

ّالرمز
ّالرقمي

ّالوزنّالنسبيّالمتوسطّالحسابي
ّإلىّمنّإلىّمن

أقلّمنّ 1ّ1.00ّقليلةّجدا
 36.00أقلّمنّ 1.80ّ20.00
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ّ(ّيوضحّمقياسّخماسيّالتدريج4جدولّرقمّ)
ّدرجة
ّالموافقة

ّالرمز
ّالرقمي

ّالوزنّالنسبيّالمتوسطّالحسابي
ّإلىّمنّإلىّمن

أقلّمنّ 1.80 2ّقليلة
2.60 

 52.00أقلّمنّ 36.00

أقلّمنّ 2.60 3ّمتوسطة
 68.00أقلّمنّ 52.00 3.40

أقلّمنّ 3.40 4ّكبيرة
4.20ّ

 84.00أقلّمنّ 68.00

 100.00 84.00 5.00 4.20 5 كبيرةّجدا
ّ

 :ّصدقّأداةّالدراسة
ونعني بصدق أداة الدراسة، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم التأكد من صدق 

 الطرق التالية:االستبانة من خالل 
ّالصدقّمنّوجهةّالمحكمين: .0

( من المحكمين من ذوي االختصاص، من أجل التأكد من 3تم عرض االستبانة على عدد )
سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء الفقرات ألبعاد 

لتأكد الدراسة، وبذلك تم ا االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه
 من صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.

ّصدقّاالتساقّالداخلي: .0
تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة، كما 

 هو مبين في الجدول التالي:
ّ

ّ(ّيوضحّصدقّاالتساقّالداخليّلمحاورّاالستبانة5جدولّرقمّ)
 الداللةّ".Sigقيمةّ" معاملّاالرتباطّورالمح م
 1.15دالةّعندّ 0.000 0.752ّاألول0ّ
1.15ّدالةّعندّ 0.891ّ0.000ّالثاني0ّ

يتبين من الجدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ، وتفي 
 بأغراض الدراسة.
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 :ّثباتّأداةّالدراسة

، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا  لو طبقت مرة أخرى على ونعني بثبات أداة الدراسة   
نفس المجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال تتغير، وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من 

 خالل الطرق التالية:
ّ الثباتّباستخدامّمعادلةّألفاّكرونباخ: .0

 تباط لمحاور االستبانة باستخدامتم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االر 
ّ:معادلة ألفا كرونباخ، كما هو مبين في الجدول التالي

ّ(ّيوضحّمعامالتّاالرتباطّلمحاورّاالستبانةّباستخدامّمعادلةّألفاّكرونباخ6جدولّرقمّ)
 معاملّاالرتباطّالمحور م
 0.739ّاألول0ّ
 0.648ّالثاني0ّ

 0.957ّاالستبانةّككل
دول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا يتبين من الج   

 إحصائيا ، وتفي بأغراض الدراسة. كرونباخ هي معامالت ثبات دالة
ّالثباتّبطريقةّالتجزئةّالنصفية: .0

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة 
 صفية، كما هو مبين في الجدول التالي:التجزئة الن

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة التجزئة النصفية     
 بات دالة إحصائيا ، وتفي بأغراض الدراسة.هي معامالت ث

 :ّاألساليبّاإلحصائيةّالمستخدمة
(: SPSSولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
" للعينة T)معامل ارتباط بيروسون، معادلة ألفا كرونباخ، طريقة التجزئة النصفية، اختبار "

ّالمحور
 معاملّاالرتباط

 بعدّالتعديل قبلّالتعديل
 0.743 0.591ّاألول0ّ
 0.866 0.764ّالثاني0ّ

 0.930 0.869ّاالستبانةّككل
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( في إجراء التحليالت اإلحصائية One-Way ANOVA، اختبار T-Testالواحدة، اختبار 
 الالزمة للدراسة.

( في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة، بما يعني %95تم استخدام درجة ثقة )و      
 النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.(، وهي %5أن احتمال الخطأ يساوي )

 .ّمصادرّجمعّالمعلومات
ّمصدرينّلجمعّالمعلوماتّوهما:اعتمدتّالدراسةّعلىّ

قام الباحث بجمع البيانات األولية لمعالجة التحليلية لموضوع البحث المصادرّاألوليةّ: .أ
من خالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، وقد صممت خصيصا  لهذا الغرض، وتم 
 توزيعها على عينة الدراسة، وجمعها وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام البرنامج

، كما "Statistical Package for the Social Science،SPSS"اإلحصائي 
استخدم الباحث ما يمتلكانه من معلومات وخبرات واالستعانة بمجموعة من مدراء 
مؤسسات المجتمع المدني، والمتدربين في المؤسسات األهلية ومشرفي التدريب في 

 الجامعات للتعليق على نتائج تحليل االستبانة.
ّالم .ب ّالثانوية: تتمثل المصادر الثانوية في الكتب والمراجع العربية واألجنبية، صادر

والدراسات السابقة ذات العالقة، والدوريات والتقارير الصادرة عن مركز اإلحصاء 
 الفلسطيني، ومواقع اإلنترنت.

ّ:نتائجّالدراسة
ات التدريب في مؤسس نتائج السؤال األول: ينص السؤال األول على ما يلي: ما واقع تقييم

 المجتمع المدني؟
،ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّ"ّللعينةّالواحدةTتمّاإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّباستخدامّاختبارّ"

ّالتالي:
ّ(ّّّيوضحّتحليلّفقراتّالمحورّاألول8جدولّرقمّ)

ّالفقرة م
ّالمتوسط
ّالحسابي

ّاالنحراف
ّالمعيارّي

ّقيمة
"T"ّ

ّقيمة
"Sig."ّ

ّالوزّن
 بالترتيّالنسبي

ّدرجة
 الموافقة

ساعدّالتدريبّفيّالمنظمةّعلىّ 0
 كبيرة 1 82.800 0.000 8.920 0.904 4.140 زيادةّالمعارفّلديك.
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ّ(ّّّيوضحّتحليلّفقراتّالمحورّاألول8جدولّرقمّ)

ّالمتوسطّالفقرة م
ّالحسابي

ّاالنحراف
ّالمعيارّي

ّقيمة
"T"ّ

ّقيمة
"Sig."ّ

ّالوزّن
ّدرجة بالترتيّالنسبي

 الموافقة

0 
ساهمّالتدريبّفيّالمنظمةّفيّ
اكسابكّمهـاراتكّفيّمجالّ

ّتخصصك.
 كبيرة 5 77.600 0.000 7.134 0.872 3.880

3 
ساهمّالتدريبّفيّالمنظمةّفيّ

ّلّمعّفرّقرفعّقدراتكّفيّالتعام
 العمل.

 كبيرة 2 82.400 0.000 11.026 0.718 4.120

0 
عززّالتدريبّمنّثقتكّبنفســــكّ

قدراتكّفيّعــالجّنقاطّّىونم
 ضعفك.

 كبيرة 3 80.800 0.000 7.597 0.968 4.040

5 
كسبكّالتدريبّفيّالمنظمةّأ

انعكسّعلىّأدائكّّاعلميّ ّارتقاءًّ
 للمهامّالموكلةّاليك.

 كبيرة 4 80.000 0.000 8.489 0.833 4.000

5 

همّالتدريبّفيّالمنظمةّعلىّسأ
زيادةّخبرتكّفيّمجالّ

التخصصّعماّكانتّعليهّقبلّ
ّالتدريب.

 كبيرة 6 76.000 0.000 5.600 1.010 3.800

7 
بذلتّإدارةّالمنظمةّالجهدّالالزمّ
لتدريبكّواالرتقاءّبقدراتكّفيّ

ّمجالّتخصصك.
 كبيرة 7 73.600 0.000 4.629 1.039 3.680

8 
تتابعّوتقيمّالجامعةّالتيّ
تخرجتّمنهاّفعاليةّالتدريبّ
ّالذيّتلقيتهّفيّالمنظمة.

 قليلة 8 50.000 0.018 2.445- 1.446 2.500

 كبيرة 75.400 0.000 8.965 0.607 3.770ّالمحورّككل
ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:

 (، وهو بدرجة 75.400%بي )واقع تقييم التدريب في المؤسسات األهلية جاء بوزن نس
موافقة )كبيرة(، ويعزو الباحث درجة الموافقة الكبيرة عن واقع التدريب الذي تقدمه 
المؤسسات األهلية إلى أن معظم الخريجين هم من يختاروا المؤسسات التي يرغبون 
في التدرب فيها، كما أن الخريجين يتدربوا داخل المؤسسات في مجال دراستهم، كما 
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ي كسابهم المعارف والمهارات التا  ات تبذل جهد في تدريب الخريجين و رة المؤسسأن إدا
 ترتقي بقدراتهم في مجال تخصصهم.

 ( (، وهي )ساعد التدريب الميداني في المنظمة على زيادة المعارف 1أعلى فقرة رقم
(، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(، ويعزو 82.800%لديك(، وقد جاءت بوزن نسبي )

حصول هذه الفقرة على الترتيب األول على ألن الخريجين يجبوا ما  الباحث على
تعلموه من مهارات فترسخ في اذهانهم المعلومات أفضل من قراءتها من الكتب، كما 
دارة المؤسسات ال تدخر معلومة على الخريجين، فالمؤسسات  أن مشرفي التدريب وا 

 .تهتم بتطوير قدرات الخريجين لذلك تفوضهم
 (، وهي )تتابع وتقيم الجامعة التي تخرجت منها فعالية التدريب 8رقم ) أدنى فقرة

(، وهي بدرجة %50.000الميداني الذي تلقيته في المنظمة(، وقد جاءت بوزن نسبي )
ب الميداني يموافقة )قليلة(، وهذا يؤشر إلى ضعف االهتمام والمتابعة من مشرفي التدر 

 مؤسسات المجتمع المدني، وتكتفي بعضرسالهم للتدرب في إللخريجين الذين يتم 
 الجامعات بتوجيه كتاب استيعاب متدربين للمنظمة فقط دون متابعة وتوجيه للخريجين.
ّبطالةّ ّمن ّالحد ّفي ّالتدريب ّدور ّما ّيلي: ّما ّعلى ّينصّالسؤال ّالثاني: ّالسؤال نتائج

 الخريجين؟
ة،ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّ"ّللعينةّالواحدTتمّاإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّباستخدامّاختبارّ"

ّالتالي:
ّ(ّتحليلّفقراتّالمحورّالثاني9جدولّرقمّ)

ّالمتوسطّالفقرة م
ّالحسابي

ّاالنحراف
ّالمعيارّي

ّقيمة
"T"ّ

ّقيمة
"Sig."ّ

ّالوزّن
ّدرجة الترتيبّالنسبي

 الموافقة

1 

ساهمّالتدريبّالميدانيّفيّ
كسرّحاجزّالخوفّلديكّ
لاللتحاقّوالتقدمّللوظائفّ

ّالم علنة.

 كبيرة 2 70.800 0.002 3.280 1.164 3.540

2 
عززّالتدريبّالميدانيّمنّ
قدراتكّالمهنيةّللمنافسةّ
 والتقدمّلوظيفةّبعدّالتدريب.

 كبيرة 1 74.400 0.000 5.368 0.948 3.720
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ّ(ّتحليلّفقراتّالمحورّالثاني9جدولّرقمّ)

ّالمتوسطّالفقرة م
ّالحسابي

ّاالنحراف
ّالمعيارّي

ّقيمة
"T"ّ

ّقيمة
"Sig."ّ

ّالوزّن
ّدرجة الترتيبّالنسبي

 الموافقة

3 
وفرتّالمنظمةّلكّفرصةّ
للتقدمّلوظيفةّبداخلهاّخاللّ

 فترةّالتدريب.
2.660 1.533 -

1.568 
 توسطةم 7 53.200 0.123

4 

ساهمتّالمنظمةّالتيّتدربتّ
فيهاّبترشيحكّوتزكيتكّ

لاللتحاقّبوظيفةّجديدةّفيّ
ّمؤسساتّأخرى.

2.720 1.485 
-

1.333 
 متوسطة 6 54.400 0.189

5 

تعرفتّخاللّفترةّالتدريبّ
الميدانيّفيّالمنظمةّعلىّ
المؤسسةّالتيّعملتّبهاّ

ّالحقًا.

2.840 1.434 -
 متوسطة 5 56.800 0.434 0.789

6 

تستغلّالمؤسساتّالخريجينّ
خاللّفترةّالتدريبّالميداني،ّ
وتستفيدّمنهمّأكثرّمماّ

ّتعطيهم.

 كبيرة 3 68.800 0.049 2.019 1.541 3.440

7 
نيّيعتبرّالتدريبّالميدا

مهمًاّفيّالحــــــدّمنّّاعنصرًّ
ّظاهرةّبطالةّالخريجين.

 متوسطة 4 64.000 0.302 1.043 1.355 3.200

 متوسطة 63.200 0.209 1.273 0.888 3.160ّالمحورّككل

ّ
ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:

 ( 63.200دور التدريب الميداني في الحد من بطالة الخريجين جاء بوزن نسبي% ،)
وهو بدرجة موافقة )متوسطة(، تشير هذه النتيجة إلى موافقة متوسطة لعينة الدراسة 

ن، سسات األهلية في الحد من بطالة الخريجيفي دور التدريب الميداني الذي تنفذه المؤ 
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف في قدرة المؤسسات األهلية على استيعاب 
موظفين جدد؛ ألسباب تتعلق بضعف التمويل والحصار الذي تأثرت فيه المؤسسات، 
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وعدم موائمة بعض المتدربين للعمل في هذه المؤسسات وتكتفي معظم المؤسسات 
 الخريجين كمتدربين أو متطوعين.بقبول 

 ( (، وهي )عزز التدريب الميداني من قدراتك المهنية للمنافسة والتقدم 0أعلى فقرة رقم
(، وهي بدرجة موافقة 74.400%لوظيفة بعد التدريب(، وقد جاءت بوزن نسبي )

)كبيرة(، وهذه النتيجة تعتبر مؤشر إيجابي لدور التدريب في رفع قدرات الخريجين، 
الرتقاء بمستواهم المهني، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الخريجين والجامعات وا

تختار المؤسسات الموائمة لتخصصات الخريجين ليتدربوا بها، كما أن المؤسسات تهتم 
 بتدريب الخريجين وتعمل على اكساب المتدربين المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

 ( المنظمة لك فرصة للتقدم لوظيفة بداخلها خالل فترة (، وهي )وفرت 2أدنى فقرة رقم
(، وهي بدرجة موافقة 53.200%التدريب الميداني(، وقد جاءت بوزن نسبي )

)متوسطة(، تشير هذه النتيجة إلى درجة موافقة متوسطة في حصول الخريجين على 
ضعف لالباحث هذه النتيجة، إما  لمؤسسات التي يتدربوا بها، ويعزوفرصة عمل داخل ا

في استيعاب موظفين جدد ناجم عن الظروف الصعبة التي تمر فيها المؤسسات من 
ضعف في قدرات الخريجين، وعدم لجراء الحصار المفروض على قطاع غزة، أو 

 متهم لشغل وظائف داخل مؤسساتهم. ءالالمؤسسات بم يري اقتناع مد
لعينة بين استجابات أفراد ا نتائج السؤال الثالث: ينص السؤال على ما يلي: هل يوجد فروق 

حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى 
ؤسسات مدة التدريب في المو الفئة العمرية، و المؤهل العلمي، و حالة العمل، و لمتغيرات: )الجنس، 

 بعد التخرج(؟
 الية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الت

( بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي α≤0.05مستوى داللة )
حالة العمل، و تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغيرات: )الجنس، 

 المؤسسات بعد التخرج(. مدة التدريب فيو الفئة العمرية، و المؤهل العلمي، و 
ّويتفرعّمنّالفرضيةّالرئيسةّالسابقةّالفرضياتّالفرعيةّالتالية:

( بين استجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في 
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متغير الجنس. وتم التحقق من صحة هذه الحد من بطالة الخريجين تعزى ل
 ، كما هو مبين في الجدول التالي:T-Testالفرضية عن طريق اختبار 

ّ(ّّّالفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالجنس10جدولّرقمّ)

ّالمتوسط العددّالجنس المحور
 الحسابي

ّاالنحراف
 المعيارّي

ّقيمة
"T" 

ّقيمة
Sig.""ّ

 الداللة

ّاألول
 0.656 3.536 30 ذكر

 دالة 0.019 2.435-
 0.517 3.940 40 أنثى

ّالثاني
 0.994 2.925 30 ذكر

 غيرّدالة 0.113 1.616-
 0.777 3.330 40 أنثى

ّ(0.100(ّ=ّ)0.05(ّوعندّمستوىّداللةّ)48"ّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)T*ّقيمةّ"
ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:ّ

 " قيمةT" المحسوبة أكبر من قيمة "Tولية في المحور األول، وهذا يدل على " الجد
( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
جة يبطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، ولصالح )اإلناث(، ويعزو الباحث هذه النت

إلى أن التزام الخريجات في التدريب الميداني أكبر من التزام الخريجين الذكور؛ لذا 
 نسبة االستفادة من التدريب في المؤسسات األهلية أكبر.

 " قيمةT" المحسوبة أقل من قيمة "T الجدولية في المحور الثاني، وهذا يدل على عدم "
( بين استجابات أفراد α≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الفرص المتكافئة 
 عللخريجين الذكور واإلناث في التدريب واالهتمام من قبل إدارة مؤسسات المجتم

 منّالتدريب.ّالمدني، والحصول على المعارف والمهارات والخبرات المرجوة
( بين استجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في 
مل. وتم التحقق من صحة هذه الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير حالة الع

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:T-Testالفرضية عن طريق اختبار 
ّ(ّّّالفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّحالةّالعمل11جدولّرقمّ)
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حالةّ المحور
ّالعمل

ّالمتوسط العدد
 الحسابي

ّاالنحراف
 المعيارّي

ّقيمة
"T" 

ّقيمة
Sig.""ّ

 الداللة

ّاألول
 0.652 3.801 38 أعمل

 غيرّدالة 0.701 0.387
 0.563 3.734 32 الّأعمل

ّالثاني
 1.031 3.254 38 أعمل

 غيرّدالة 0.423 0.807
 0.691 3.050 32 الّأعمل

ّ(0.100(ّ=ّ)0.05(ّوعندّمستوىّداللةّ)48"ّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ)T*ّقيمةّ"
ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:ّ

 "ّقيمةTّالمحسوبةّأقلّمنّقيم ّيدلّعلىّعدمّوجودTّةّ"" ّالجدوليةّفيّالمحورّاألول،ّوهذا "
(ّبينّاستجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّحولα≤0.05ّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّ)

دورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزىّلمتغيرّ
 حالةّالعمل.

 "ّقيمةTقلّمنّقيمةّ""ّالمحسوبةّأTّّالجدوليةّفيّالمحورّالثاني،ّوهذاّيدلّعلىّعدمّوجود"
(ّبينّاستجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّحولα≤0.05ّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّ)

دورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزىّلمتغيرّ
 حالةّالعمل.

( بين استجابات أفراد α≤0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد ف .5
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وتم التحقق من صحة هذه الفرضية 

ّفي الجدول التالي: ، كما هو مبينOne-Way ANOVAعن طريق اختبار 
ّ(ّّّالفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي12جدولّرقمّ)

ّالمتوسط العددّالمؤهلّالعلمي المحور
 الحسابي

ّاالنحراف
 المعيارّي

ّقيمة
"F" 

ّقيمة
Sig.""ّ

ّمستوّى
 الداللة

ّاألول
 0.684 3.844 11 دبلوم

غيرّ 0.688 0.377
 دالة

 0.610 3.789 49 بكالوريوس
 0.558 3.589 10ّيرماجست

ّالثاني
 0.748 3.143 11 دبلوم

غيرّ 0.576 0.559
0.898ّ 3.229 49 بكالوريوس دالة

 1.038 10ّ2.837ّماجستير
 (3.180(   )0.05( وعند مستوى داللة )47، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
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ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:ّ
 " قيمةFقل من قيمة "" المحسوبة أF الجدولية في المحور األول، وهذا يدل على عدم "

( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 

تفاع لباحث هذه النتيجة إلى ار بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ويعزو ا
نسبة المتعلمين من كافة الفئات )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير(، وقد طالت حالة 

 البطالة كافة هذه المستويات.
 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F الجدولية في المحور الثاني، وهذا يدل على عدم "

( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ويعزو الباحث هذه النتيجة لألسباب 

 التي ذكرناها في النتيجة السابقة )المحور األول(.
( بين استجابات أفراد α≤0.05ند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع .7

عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية. وتم التحقق من صحة هذه الفرضية عن 

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:One-Way ANOVAطريق اختبار 
ّ(ّّّالفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالفئةّالعمرية13رقمّ)ّجدول

 العددّالفئةّالعمرية المحور
ّالمتوسط
 الحسابي

ّاالنحراف
 المعيارّي

ّقيمة
"F" 

ّقيمة
Sig.""ّ

ّمستوّى
 الداللة

ّاألول

 0.634 3.695 23 عام00-00ّ

 غيرّدالة 0.162 1.792
 0.569 3.890 24 عام05-08ّ
 0.615 3.500 15 عام02-30ّ
 0.487 4.125 8ّعامّفأكثر33ّ

ّالثاني

 1.076 2.982 23 عام00-00ّ

 غيرّدالة 0.778 0.366
 0.847 3.235 24 عام05-08ّ
 0.726 3.182 15 عام02-30ّ
 0.856 3.381 8ّعامّفأكثر33ّ

 (2.790(   )0.05( وعند مستوى داللة )46، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:ّ
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 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F الجدولية في المحور األول، وهذا يدل على عدم "
( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ن م عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد
بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية، ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في هذه النتيجة؛ ألن واقع التدريب لم يتغير بتغير الفئة العمرية، 

 والتعامل من إدارة المؤسسات مع الخريجين المتدربين في مؤسساتهم لم تتغير.
 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F الجدولية في المحور الثاني، وهذا يدل على عدم "

( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 

 بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.
( بين استجابات أفراد α≤0.05اللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات د .0

عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد التخرج. وتم التحقق 

كما هو مبين  ،One-Way ANOVAمن صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار 
 في الجدول التالي:

ّ(ّّّالفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّمدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّالتخرج14جدولّرقمّ)

مدةّالتدريبّفيّ المحور
ّالمتوسط العددّالمؤسساتّبعدّالتخرج

 الحسابي
ّاالنحراف
 المعيارّي

ّقيمة
"F" 

ّقيمة
Sig.""ّ

ّمستوّى
 الداللة

ّاألول

 0.260 3.792 4 شهورّفأقل3ّ

 غيرّدالة 0.871ّ0.463
 0.547 3.727 16 شهور0-0ّ
 0.602 3.552 17 شهر8-00ّ

 0.659 3.896 33ّأكثرّمنّسنة

ّالثاني

 0.378 3.714 4 شهورّفأقل3ّ

 غيرّدالة 0.430 0.938
 0.977 2.857 16 شهور0-0ّ
 0.818 3.095 17 شهر8-00ّ

 0.915 33ّ3.262ّأكثرّمنّسنة
 (2.790(   )0.05( وعند مستوى داللة )46، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

ّوقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأن:ّ
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 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F الجدولية في المحور األول، وهذا يدل على عدم "
د ( بين استجابات أفراα≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب الميداني في المؤسسات بعد التخرج، وتشير 
هذه النتيجة أن واقع التدريب الذي تقمه المؤسسات للخريجين ال تتغير بتغير مدة 

ه النتيجة إلى أن المؤسسات تعمل على االستفادة من التدريب، ويعزو الباحث هذ
الخريجين، وتوجد وحدات داخل المؤسسات لمتابعة الخريجين المتدربين لالستفادة من 

 قدراتهم؛ وتزويدهم بالمهارات المعارف والخبرات.
 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F الجدولية في المحور الثاني، وهذا يدل على عدم "

( بين استجابات أفراد α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وجود فرو 
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب الميداني في المؤسسات بعد التخرج، وتشير 

ميداني في الحد من ظاهرة البطالة، وتوفير هذه النتيجة إلى عدم مساهمة التدريب ال
فرص عمل مؤقتة أو دائمة للخريجين الذين يتدربون في مؤسسات المجتمع المدني؛ 

 سواء كانت مدة التدريب قصيرة أو طـــــويلة.
ّ:النتائجّوالتوصيات

 النتائج:ّ-أوالًّ
(، 75.400%ء بوزن نسبي )واقع تقييم التدريب الميداني في المؤسسات األهليــــــة جــــــــــا .0

 وهو بدرجة موافقـــــة )كبيرة(.
 ( وقد 1أعلى فقرة رقم ،)(، وهي )ساعد التدريب في المنظمة على زيادة المعارف لديك

(، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(، وتشير هذه النتيجة 82.800%جاءت بوزن نسبي )
تي عارف التطبيقية الإلى أهمية الدريب في اكساب المعارف للخريجين؛ ال سيما الم

 يكتسبها من خالل العمل والتجريب.
 ( (، وهي )تتابع وتقيم الجامعة التي تخرجت منها فعالية التدريب 8أدنى فقرة رقم

(، وهي بدرجة %50.000الميداني الذي تلقيته في المنظمة(، وقد جاءت بوزن نسبي )
دريب بل مشرفي التمن قنتيجة إلى االهتمام المتدني موافقة )قليلة(، وتشير هذه ال

للمتدربين، وعدم اعطاء االهتمام الكافي والجدية في المتابعة والتقييم للخريجين، 
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واالكتفاء بتعبئة نموذج حضور وانصراف من المؤسسات التي تدرب فيها الخريجين، 
وهذا ي فقد التدريب الميداني أهدافه في تنمية قدرات المتدربين العملية وينبغي أخذ كافة 

لتدابير واإلجراءات من إدارة التدريب الميداني في الجامعات حتى يتم التدريب بالشكل ا
 األمثل.

(، وهو %63.200دور التدريب في الحد من بطالة الخريجين جاء بوزن نسبي ) .0
 بدرجة موافقة )متوسطة(.

 ( م لتقدا(، وهي )عزز التدريب الميداني من قدراتك المهنية للمنافسة و 0أعلى فقرة رقم
(، وهي بدرجة موافقة )كبيرة(، 74.400%جاءت بوزن نسبي )لوظيفة بعد التدريب(، و 

هذه النتيجة مؤشر على المهارات المكتسبة خالل فترة التدريب، وهذه المهارات 
 باإلمكان زيادتها عند زيادة مدة التدريب.

 ( فترة  الل(، وهي )وفرت المنظمة لك فرصة للتقدم لوظيفة بداخلها خ2أدنى فقرة رقم
(، وهي بدرجة موافقة )متوسطة(، 53.200%جاءت بوزن نسبي )التدريب الميداني(، و 

النتيجة تعكس صورة عن واقع الخريجين الذين يعملوا براتب بعد انتهاء فترة التدريب، 
وهذه النتيجة يعزوها الباحث إلى الواقع الصعب للمؤسسات األهلية في قطاع غزة في 

جدد في ظل الظروف التي تمر بها الجمعيات، وعدم تبني استقطاب الموظفين ال
مؤسسات التشغيل الحكومية واألهلية والدولية استراتيجية الستقطاب الكفاءات من 

 الخريجين وتشغيلهم.
" الجدولية في المحور األول، وهذا يدل على T" المحسوبة أكبر من قيمة "Tقيمة " .2

( بين استجابات أفراد α≤0.05اللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من 
بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس، ولصالح )اإلناث(، ويعزوا الباحث هذه النتيجة 

ريب التدإلى أن اإلناث من الخريجين أكثر التزاما  من الذكور في التدريب، ويأخذن 
 على محمل الجد؛ لذا فإن الفائدة عند االناث أكثر من الذكور.

" الجدولية في المحور الثاني، وهذا يدل على عدم T" المحسوبة أقل من قيمة "Tقيمة " .1
( بين استجابات أفراد α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني ال
 بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس.
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" الجدولية في المحور األول والثاني، وهذا يدل T" المحسوبة أقل من قيمة "Tقيمة " .2
( بين α≤0.05على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الميداني الذي تقدمه المؤسسات  استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب
 األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير حالة العمل.

" الجدولية في المحور األول والثاني، وهذا يدل F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " .1
( بين α≤0.05على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات استجابات أفراد عينة الدراس
 األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

" الجدولية في المحور األول والثاني، وهذا يدل F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " .7
( بين α≤0.05على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات استجاب
 األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.

" الجدولية في المحور األول والثاني، وهذا يدل F" المحسوبة أقل من قيمة "Fقيمة " .0
( بين α≤0.05) على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات 
األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد 

 التخرج.
ّ:التوصياتّ-اثانيًّ

ّ:مجموعةّمنّالتوصيات،ّوهيالباحثّبعدّعرضّالنتائجّالسابقةّيقدمّ
عات تدريب ميداني بشكل سنوي مرتبط بالمعارف والمواد الدراسية التي تخصيص سا .0

 يتلقاها طالب الجامعات.
ن ألهميتها في اكساب الخريجي اظر  زيادة عدد ساعات التدريب الميداني للخريجين ن .0

المهارات التطبيقية، ودمجهم في أجواء العمل ومساهمته في تأهيل الخريجين لسوق 
 العمل.

وتقييم اإلدارات المختصة بمتابعة الخريجين في الجامعات لفعالية ضرورة متابعة  .2
التدريب الميداني الذي يتلقاه خريجيهم في مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على 
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تجويد هذا التدريب بكافة الطرق واألدوات الرقابية والتنفيذية ألن المتابعة والتقييم 
 بية.عنصر هام جدا  في إيجابية المخرجات التدري

ضرورة زيادة االهتمام من إدارة المؤسسات األهلية والعمل على اكساب المتدربين  .1
الميدانيين فيها في المعارف والمهارات والخبرات الالزمة في مجال تخصصهم 

 الجامعي.
جراء التقييم الالزم  .2 ضرورة ضبط المتدربين من ق ب ل إدارة مؤسسات المجتمع المدني، وا 

 دريب الميداني بشكل مهني وشفاف.بعد انتهاء فترة الت
العمل على استثمار قدرات الخريجين المتدربين، وتفويضهم ألداء مهام في المؤسسات  .1

ومتابعتهم، وتقديم النصح لهم، وتقديم التغذية الراجعة حول مستواهم المهني، ونقاط 
 القوة والضعف لديهم.

ين الذين يتدربوا والبعدية للخريج تصميم نماذج تقييم شفافة ومهنية تقيس القدرات القبلية .7
 في مؤسسات المجتمع المدني.

ضرورة توفير المنظمة فرص عمل بداخلها للخريجين الذين تدربوا فيها أصحاب الكفاءة  .0
 وقتما توفرت اإلمكانات المادية واالحتياج لكادر بشري.

ؤسسات مضرورة تزكية المؤسسات للخريجين الذين تدربوا فيها أصحاب الكفاءة لدى ال .2
 التي تحتاج موظفين جدد.   

فساح المجال للمتدربين الميدانيين إليجاد تمويل لمشروعات المؤسسات إضرورة  .01
 األهلية تمكنهم من العمل في هذه المؤسسات ضمن المشاريع التي ساهموا في تمويلها.

األخذ بتقييم المؤسسات األهلية للمتدربين الميدانيين فيها لدى المؤسسات التي  .00
شرف على برامج التشغيل الدائم والمؤقت، من أجل تحقيق فرص مناسبة للخريجين ت

 المتميزين. 
الترتيب بين الجامعات ومؤسسات التشغيل والمؤسسات األهلية لتشغيل المتدربين  .00

( شهور براتب مقطوع تساهم مؤسسات التشغيل بجزء 2المميزين ولمدة ال تقل عن )
 بجزء رمزي من المبلغ. من المبلغ، والمؤسسات الم شغلة

تشجيع المؤسسات التي تستوعب الخريجين للتدريب الميداني وت شغلهم وتكريمهم من  .02
 ق بل الجامعات.
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إدراج بند خاص بدور المؤسسة في التدريب والتشغيل في المسابقة السنوية التي ت قيم  .01
 .اسنوي   ليةلداخلية ألفضل مؤسسة أهفيها اإلدارة العامة للمؤسسات األهلية بوزارة ا

ضرورة شمول خطط المؤسسات السنوية محور تدريب وتأهيل الخريجين وفق رؤية  .02
 ومنهجية علمية للحد من بطالة الخريجين.

ّ:المصادرّوالمراجع
  محمد، األسطل، "العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين"، رسالة ماجستير

 .م0101منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين: 
  أشرف، أبو سلطان، "واقع التنسيق في المؤسسات األهلية وأثره على التنمية الزراعية

 م.0102المستدامة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة، فلسطين: 
  ،مدحت، أبو النصر، "إدارة مؤسسات المجتمع المدني"، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة

 م.0117طبعة األولى: جمهورية مصر العربية، ال
  كامل، بربر، "إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي"، المؤسسة الجامعية

 م.0227للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت، لبنان، 
  ،وائل، التل، "البحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية"، دار الحامد للنشر

 م.0117عمان، األردن: 
  ،وآخرون، "التنمية اإلدارية"، دار هوازن للنشر والتوزيع: عمان، األردن: محفوظ، جودة

 م.0222
  علي، حجازي، شوقي، جواد، "وظائف المؤسسات مدخل إداري ألبعاد القرن الحادي

 م.0110والعشرين"، األهلية للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية: 
 الحد من البطالة لدى خريجي الجامعات"  يوسف، الكتري، "دور المؤسسات األهلية في

 .0107رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين: 
  محمد، زين العابدين، "مؤسسات المجتمع المدني الواقع والطموح"، دار عالم الثقافة

 م.0100للنشر والثقافة: 
  الحد من الفقر الريفي"، دراسة دامينج، سوهاركو، "دور المؤسسات غير الحكومية في

 م.0117اندونسيا والهند":  –حالة 
  ،"ار دمحمد، عطية، "البناء المؤسسي في المؤسسات الخيرية الواقع وآفاق التطوير

 .0111، مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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 ت سوق ويلي لتلبية احتياجارباح، عبدالجليل، "دور الجامعة في تفعيل التدريب التح
دراسة تحليلية، مجلة العلوم التربية، جامع  –العمل في ضوء خبرات بعض الدول 

 م.0101: 0، المجلد 1أسوط، مصر، العدد 
  :حازم، القثامي، "مدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة

 كة المكرمة"، رسالة ماجستير غيردراسة تطبيقية على قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة م
 م.0111منشورة، أكاديمية نايف للعلوم األمنية: الرياض: 

  محمد، الزيادي، "دور الجمعيات األهلية في تحقيق التنمية البشرية في مصر"، دراسة
جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية:  –مقارنة، مؤتمر كلية التجارة 

 م.0100
 ور المؤسسات األهلية الفلسطيني في رعاية الشباب بمحافظة غزة" زكي، مرتجى، "د

مشاكل وحلول، الجامعة  –بحث مقدم إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين 
 م.0100اإلسالمية، غزة: 

  محمد، مقداد؛ وآخرون، "مشكلة البطالة في قطاع غزة وسبل عالجها"، ورقة عمل
الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين،  –زة مقدمة إلى مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غ

 م.0111
  أحمد، المشهراوي، "التطوير اإلداري لمؤسسات العمل األهلي"، مؤتمر واقع المؤسسات

 م.0112فلسطين:  –أفاق وتحديات، غزة  -األهلية 
 د الكلي بين النظرية ؛ واصف، الرفاعي؛ وآخرون، "مبادئ االقتصاخالد، الوزني

 م.0111: 2النشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة دار وائل والتطبيق"،
 دار وائل للنشر والتوزيع: األردن، الطبعة األولى، هيتي، "إدارة الموارد البشرية"،خالد، ال 

 م.0112الجزء األول: 
 .معجم المعاني الجامع 
  0111منظمة األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لسنة. 

 Hamilton,  N & Else, J. "Designing Field Instruction Spring 

Field". Illinois: Charles Thomas، 1983. 

 Odwer، T. (1994). “Educational Training”، the white paper 

magazine for education training youth in Europe. 

 Peel، M (1994). “Successful Training”. haddyan Stoughton: 

London. 
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ّلكترونية:المواقعّااّل
 www.wafa.psّّ"وكالةّاألنباءّوالمعلوماتّالفلسطينيةّ"وفا  
 ّ،0100تقاريرّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني،ّتقريرّالقوىّالعاملة. 
 ّ،0105تقاريرّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني،ّتقريرّالقوىّالعاملة. 
 0105،ّتقريرّالقوىّالعاملة،ّتقاريرّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني. 
 ّ،0100تقاريرّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني،ّتقريرّالقوىّالعاملة. 
 www.mawdoo3.com/تعريف_التدريب_الميداني 
 www.mawdoo3.com/ّمفهوم_التدريب_وأهميته  
  www.pcbs.gov.ps ّّموقعّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني 
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