اتجاهات المجتمع الفلسطيني نحو التعليم المهني
د .ختام خليل أبو عودة
مشكمه البحث:
قطعت دول العالم الصناعي شوطاً طويالً في تكريس التعميم الميني ضمن أنظمتيا التعميمية
عمم ومصادر اشعاع ،وتقدمت خطو ٍ
العميا ،وجعمت من المدارس الخاصة بيذا التعميم منارات ٍ
ات
في ىذا الجانب ،حتى باتت الغالبية العظمى من خريجي الثانوية العامة يذىبون إلى ىذه
المدارس والمعاىد التقنية ،التي تستطيع أن تضع النظريات موضع التطبيق ،وتتممس احتياجات
السوق وتستجيب ليا ،وترفد القطاعين الخاص والعام بالكوادر الفنية القادرة عمى اإلنتاج وتطوير
منظومة العمل وتحسين عجمة التنمية في كل مجاالت الحياة.
ارتبط التعميم الجامعي في فمسطين بموروث الحال الذي كان عميو المجتمع الفمسطيني سنوات

االحتالل ،وتحديداً في قطاع غزة ،حيث كان الشباب الفمسطيني أمام خيار ٍ
ات ثالثة :العمل في
داخل الخط األخضر ،أو العمل المحمي في قطاع الزراعة تحديداً ،أو التعميم التربوي الذي كان
أمر لم يتغير كثي اًر في
بمثابة جواز السفر لمعمل في قطاع التعميم في دول الخميج العربي ،وىو ٌ
القطاع الفقير والمحاصر بعد تأسيس السمطة الفمسطينية ،حيث ازداد عدد الجامعات وزادت
التخصصات العممية ،لكن غالبية خريجي الثانوية العامة انحازت إلى الكميات اإلنسانية ،عمى
اعتبار أن الوظائف التي أتيحت لمشباب الفمسطيني في و ازرات السمطة وأجيزتيا األمنية لم تتكن
تتطمب تخصصات عممية ،فتحول الشباب إلى ىذه الكميات التي تتنوع تخصصاتيا بديالً عن
الكميات التربوية التي بقيت تستقبل أعداداً كبيرة من الطمبة الذين يتطمعون إلى االنخراط السريع
في سوق العمل في المدارس الحكومية أو مدارس وكالة الغوث (األونروا).
ُيعرف المجتمع الفمسطيني بأنو مجتمع شرقي أبوي محافظ ،الكممة العميا فيو لولي األمر قبل رأي
واتجاىات الطالب ،وبالتالي فإن القرار المتعمق باختيار التخصص الجامعي ىو قرار األسرة قبل
أمر يستدعي من الباحثين والمتخصصين دراستو ،ومعرفة
أن يكون قرار الشاب نفسو ،وىو ٌ
اتجاىات المجتمع الفمسطيني نحو واقع التعميم الميني ،ومعرفة ىل االختيارات الجامعية مرتبطة
بمتغيري الجنس والمؤىل العممي ،وىل ىناك سب ٌل لتعزيز االتجاىات نحو التعميم الميني في

المجتمع الفمسطيني ،وتحديداً في قطاع غزة.

تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع التعميم الميني في قطاع غزة ،واتجاىات الجميور
نحوه ،والتعرف عمى احتماالت وجود فروق فردية تعزي لمتغيري الجنس والمؤىل العممي في ىذه
االختيارات ،وبحث السبل الكفيمة بتعزيز اتجاىات الجميور نحو التعميم الميني في قطاع غزة،
تشبع بالتخصصات النظرية والمؤىالت العممية من الكميات
عمى اعتبار أن سوق العمل قد ّ
اإلنسانية ،وبمغت نسبة البطالة حدىا األقصى ،وازدادت اتجاىات الشباب نحو اليجرة بحثاً عن

ٍ ٍ
أمر يستدعي من
فرصة
عيش كريم في ظل الواقع االستثنائي الذي يحياه القطاع المحاصر ،وىو ٌ
صناع القرار والمخططين أن يجدوا لو مخرجاً قبل أن يتحول القطاع إلى منطقة طاردة لسكانيا،
وقبل أن ينيار المشروع الوطني الذي كانت غزة عمى الدوام احدى روافعو القوية ،وقبل أن يصبح

ٍ
ضغط
حمم المشروع الصييوني في (الترانسفير) سموكاً ُيقدم عميو الفمسطيني من تمقاء نفسو ودون
من أحد.

اىداف الدراسة :
_ 1الكشف عن اتجاىات المجتمع الفمسطيني نحو التعميم الميني بالمحافظات
الجنوبية.
_2الكشف عما ادا كان ىناك فروق فرديو تعزي لمتغيري الجنس والمؤىل العممي.
_3تقديم مجموعو من السبل والطرق لتعزيز اتجاىات المجتمع نحو التعميم الميني.
تساؤالت الدراسة:
ما اتجاىات المجتمع الفمسطيني نحو التعميم الميني ؟
_ 2ىل توجد فروق فرديو دات داللو احصائيو بين متوسطات تقديرات االفراد تعزي
لمتغيرى الجنس والمؤىل العممي؟
_3ما سبل تعزيز االتجاىات بالمتجتمع الفمسطيني نحو التعميم الميني ؟
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