اجتاهات اجملتمع الفلسطيني حنو التعليم املهني
د .ختام خميل أبو عودة

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة التعرف إلى اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني ،والكشف عما إذا كانت

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة التي تعزي لممتغيرات( :الوظيفة ،المستوى التعميمي،
مستوى الدخل) ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتكونت العينة من ( )60فرداً ،طبقت عمييم استبانة مكونة من ( )14فقرة.

وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك نظرة ايجابية لممجتمع الفمسطيني اتجاه التعميم الميني ،وبدرجة أعمى من المتوسط،

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تعزي لمتغير وظيفة األب لصالح موظفي المؤسسات
الغير حكومية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير وظيفة األم لصالح موظفات الوكالة ،ووجود فروق ذات داللة

إحصائية تعزي لمتغير المستوى التعميمي لصالح األقل من الثانوية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير مستوى الدخل
لصالح ذوي الدخل المحدود ،وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي ،والتثقيف الخاص بالتعميم الميني من قبل و ازرة التربية
والتعميم العالي ،وو ازرة العمل ،وو ازرة اإلعالم المؤسسات التعميمية.
الكممات المفتاحية:
االتجاهات  -المجتمع الفمسطيني  -التعميم المهني.

اجتاهات اجملتمع الفلسطيني حنو التعليم املهني
د .ختام خميل أبو عودة

مقدمة
لقد عانى التعميم الميني خالل تاريخو الطويل من آثار النظرة الدونية من أفراد المجتمع ،وانعكست ىذه

النظرة عمى مدارس التعميم الميني ،فأصبح يمتحق بيا من لم يتوفق بالتعميم األكاديمي ،ومن لم يستطع إكمال

دراستو األكاديمية بسبب الضعف التحصيمي لديو ،أو بسبب الوضع االقتصادي لألسرة ،فأصبح ينظر إلى ىدا
النوع من التعميم الذي ال يحتاج إلى مستوى ٍ
عال من الذكاء ،وال قدرة عالية من التحصيل الدراسي ،وزاد من ىذه
النظرة ،وأكد عمى تزايدىا الطمب عم ى التعميم األكاديمي بحيث أصبح أعداد الطمبة الممتحقين بالتعمم األكاديمي

عب عمى السمطة ،وزاد من نسبة البطالة لمخريجين حيث وصمت النسبة إلى (.)%65
ْ
واىتمت و ازرة التربية والتعميم العالي اىتماماً كبي اًر بالتعميم الميني ،ودعمت التعميم ،وعممت عمى تجديد

المناىج ،والبرامج التعميمية الموجية والمرشدة لمتعميم الميني ،وتأسيس المؤسسات والكميات الداعمة ليدا النوع
من التعميم ( )230مؤسسة في الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،كل من ىذه المؤسسات ليا برامجيا وأىدافيا ،وليا

جيات األشراف الخاصة بيا ،وولدييا برامج قصيرة وطويمة المدى ،وتضم ىده المؤسسات مدارس ثانوية مينية،
ومؤسسات تدريب ميني ،باإلضافة إلى ذلك ىناك ( )26كمية تقنية ،ومجتمعية تقدم برامج تعميم مختمفة لخريجي

الثانوية العامة ،وتشرف عمى ىذه المؤسسات جيات متعددة تضم و ازرة التربية والتعميم العالي ،وو ازرة العمل،
وو ازرة الشؤون االجتماعية ،ووكالة الغوث ،وجمعيات خيرية محمية ،وأجنبية ،ومنظمات غير حكومية ،ومؤسسات
تنموية.

ويعتبر موضوع تجديد مناىج التعميم الميني ،والتدريب التقني وتحديو لمواكبة العصر التكنولوجي،

وتطبيقات العمم المختمفة أحد أكبر تحديات التعميم الميني بالعالم ككل .أما بفمسطين فيعتبر محتوي مناىج

التعميم الميني والتقني ال يتجاوب مع أولويات ،وحاجات سوق العمل المحمي في كثير من األحيان بالرغم من أن
و ازرة التربية والتعميم العالي بدأت من سنوات في أعداد المناىج الفمسطينية الجديدة في نظام التعميم الوطني

ككل ،وذلك بوضع المناىج التعميمية القائمة ،ووصل تطبيقيا لمصف الحادي عشر في بداية العام الدراسي

(2006 /2005م) أي وصمت إلى الفرع الميني ألول مرة مع بداية ذلك العام الدراسي ،ولمواجية التحدي

يتطمب إنشاء نظام منيج تعميمي يمكن الجيات المسئولة من متابعة تطورات التكنولوجيا ،أو إدراجيا وفقاً

لمنيجية سمسة ،وحذف ما يجب حذفو بذات اآللية نفسيا.

يعتبر التعميم الميني إن حصول الفرد عمى مجموعة من الميارات والمعمومات واالتجاىات وتزويده بيا
ٍ
بشكل يؤدي إلى تغيير سموكو إرادياً ليصبح قاد اًر عمى القيام بجزء من العمل أو بعمل متكامل
أو تطويرىا لديو
مجموعة من األعمال بمستوى محدد أو مناسب من األداء وفقاً لتعريف اليونسكو فالتعميم الميني والتقني يطمق

عمى (الجوانب العممية التربوية التي تتضمن باإلضافة إلى التعمم العام دراسة التقنيات والعموم المرتبطة بو،

واكتساب الميارات ،واالتجاىات ،وضروب الفيم ،والمعارف المتسمة كميا بالطابع العممي ،فيما يتعمق بالمين،
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واألعمال في شتى قطاعات الحياة ،ويعتبر المورد البشري العمود الفقري الذي تقوم عميو من أجمو سياسيات
التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ ليذا فإن المؤشرات المتعمقة بتنمية الموارد البشرية تعتبر مؤشرات واقعية لمداللة

عمى مرحمة النمو في أي مجتمع أكثر من مقياس آخر ،وعمى رأس تمك المؤشرات ما يتعمق بالتعميم ،والسيما

التعميم الميني ،وخصوصاً ما يشيده العالم من تفجر معرفي ،وتقني في كل المجاالت ،وما يترتب عميو من
تغيرات متسارعة في أساليب العمل ،واإلنتاج يجعل من عميو التأىيل ،أو إعادتو التحدي األصعب الموجو لكافو

األنظمة االجتماعية واالقتصادية.

ويستوجب عمينا في فمسطين في المرحمة القادمة دمج التعميم الميني بما يتناسب مع العصر

التكنولوجي ،والتطور العالمي ،والتقيد ببرامجو العالمية؛ األمر الذي يفرض عمينا ضرورة إكساب مؤسسات
التعميم الميني ميارات وامكانيات من أجل القدرة عمى المنافسة ،وخصوصاً مؤشرات اليجرة لمشباب ،والبطالة،
وكال الظاىرتين في المجتمع الفمسطيني بازدياد ما يستوجب خمق البرامج ،والتخصصات الحديثة لمشباب،
ويصبح سالح ليم خارج الوطن ،أو داخل الوطن.

واذا كان التعميم الميني بالماضي لم يمقى اىتماماً من الو ازرات المختصة بالتعميم إال أنيا باآلونة األخيرة

قد أدركت أن التعميم الميني ،أو التدريب الفني ىو المستقبل لمشباب ،ولمنيوض بالتنمية االقتصادية،

واالجتماعية ،والذي يجب أن يحظي باىتمام خاص لمنيوض ،والتطوير ،وخمق نظام تعميمي ميني فعال ،ومرن

مرتبط باحتياجات السوق ،وقادر عمى الوفاء والعطاء بتعميم الشباب الميني بفروعو الصناعي والزراعي والتجاري
واالقتصاد المنزلي والفندقي بفمسطين.
مشكمة الدراسة وتساؤالتها

قطعت دول العالم شوطاً طويالً في تكريس التعميم الميني ضمن أنظمتيا التعميمية العميا ،وجعمت من
عمم ومصادر اشعاع ،وتقدمت خطو ٍ
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.

وعمى الصعيد الفمسطيني ارتبط التعميم الجامعي بموروث الحال الذي كان عميو المجتمع الفمسطيني سنوات
االحتالل ،وتحديداً في محافظات غزة ،حيث كان الشباب الفمسطيني أمام خيار ٍ
ات ثالثة :العمل في داخل الخط
األخضر ،أو العمل المحمي في محافظات الزراعة تحديداً ،أو التعميم التربوي الذي كان بمثابة جواز السفر

أمر لم يتغير كثي اًر في محافظات غزة الفقيرة ،والمحاصرة
لمعمل في قطاع التعميم في دول الخميج العربي ،وىو ٌ
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
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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).

والمجتمع الفمسطيني يعرف 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 أن يكون قرار الشاب

أمر يستدعي من الباحثين والمتخصصين دراستو ،ومعرفة اتجاىات المجتمع الفمسطيني نحو واقع
نفسو ،وىو ٌ
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 محافظات غزة.

وتسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات المجتمع الفمسطيني نحو التعميم الميني في محافظات غزة،

وبحث السبل الكفيمة بتعزيز اتجاىات الجميور نحو التعميم الميني في محافظات غزة ،عمى اعتبار أن سوق

تشبع بالتخصصات النظرية والمؤىالت العممية من الكميات اإلنسانية ،وبمغت نسبة البطالة حدىا
العمل قد ّ
ٍ
عيش كر ٍيم في ظل الواقع االستثنائي الذي
األقصى ،وازدادت اتجاىات الشباب نحو اليجرة بحثاً عن فرصة
أمر يستدعي من صناع القرار والمخططين أن يجدوا لو مخرجاً قبل أن
تعيشو محافظات غزة المحاصرة ،وىو ٌ
تتحول محافظات غزة إلى منطقة طاردة لسكانيا ،وقبل أن ينيار المشروع الوطني الذي كانت غزة عمى الدوام

إحدى روافعو القوية ،وقبل أن يصبح حمم المشروع الصييوني في (الترانسفير) سموكاً يقدم عميو الفمسطيني من
ٍ
ضغط من أحد.
تمقاء نفسو ،ودون
وانطالقاً من ذلك تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 .1ما اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني؟

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة
تعزي لممتغيرات( :الوظيفة ،المستوى التعميمي ،مستوى الدخل)؟

 .3ما التوصيات المقترحة لتعزيز اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني؟
أهداف الدراسة
ىدفت الدراسة إلى:
 .1التعرف إلى اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني.

 .2الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة التي تعزي لممتغيرات( :الوظيفة ،المستوى
التعميمي ،مستوى الدخل).

 .3التوصل إلى التوصيات المقترحة لتعزيز اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم
الميني.
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أهمية الدراسة
 .1تسيم في لفت انتباه القائمين عمى النظام التعميمي الفمسطيني ممثمين بمجنة التربية بالمجمس التشريعي
الفمسطيني ،والو ازرات المختصة بالتعميم الميني وجودتو.

 .2لفت انتباه القائمين عمى المناىج الفمسطينية إلى ضرورة إثراء الكتب والمناىج المدرسية بمواضيع
توضيحية لحقيقة التعميم الميني واسيامو في تنمية المجتمع.

 .3اإلسيام في دعم النظرة اإليجابية نحو التعميم الميني ،والعمل عمى نشر التوعية التثقيفية بأىمية التعميم
الميني ،ودوره في تنمية البنية التحتية لممجتمع.

حدود الدراسة
تتحد الدراسة بالحدود التالية:

 .1الحدود الموضوعية :التعرف إلى اتجاىات المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني.
 .2الحدود البشرية :عينة عشوائية من أفراد المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة نحو التعميم الميني.
 .3الحدود المكانية :محافظات غزة.

 .4الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي2018-2017م.
التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة

 .1االتجاه :يقصد باالتجاه في ىذه الدراسة :مجموعو المشاعر والتصورات واألفكار التي توجو أفراد المجتمع
الفمسطيني نحو التعميم الميني سواء أكانت ايجابية أم سمبية ،والتي تنعكس عمى استعدادىم الفكري والنفسي

إللحاق أبنائيم في ىذا النوع من التعميم.

 .2التعميم المهني :يقصد بالتعميم الميني في ىذه الدراسة :أحد مسارات التعميم الذي يقدم معارف نظرية
وتدريبات عممية موجيو لتمبية احتياجات سوق العمل ،ويشمل برامج دراسية في مجاالت الصناعة والزراعة
والفندقة واالقتصاد المنزلي واليندسة بأنواعيا ،ومده الدراسة سنتان ،وتشمل الصفين الحادي عشر والثاني

عشر في المدارس الفمسطينية.

 .3المجتمع الفمسطيني :إقميم جغرافي يشمل عدداً من المدن والقرى والمخيمات المجاورة وينقسم إدارياً إلى ست
مناطق شمال غزة ،وشرق غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،وخان يونس ،ورفح.
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الدراسات السابقة
تتضمن الدراسات السابقة الدراسات التالي:

 .1دراسة بو عزيز ( :)2115وتناولت االتجاه نحو العممية اإلرشادية وعالقتو بدافعيو االنجاز لدي مستشاري
التوجيو واالرشاد المدرس والميني ،وتوصمت الدراسة انو توجد عالقو ارتباطيو موجو ضعيفة بين االتجاه

والدافعية لإلنجاز لدي مستشاري التوجيو اإلرشاد المدرسي والميني ،يتميز بإيجابيو نحو عمميم وال تو جد

فروق بين الجنسين في االتجاه نحو العممية اإلرشادية نحو عينو الدراسة،ال توجد فروق بين الجنسين في

الدافعية لإلنجاز لدي عينو الدراسة.

 .2دراسة خان ( :)2114وىدفت التعرف إلى مستوي االتجاىات طمبو الصف العاشر األساسي في األردن
نحو االلتحاق بمجال التعميم الميني في ضوء بعض المتغيرات ،وشممت العينة  707طالب وطالبو من
طمبو العاشر األساسي باألردن ،وتوصمت إلي أن اتجاىات الطمبة نحو االلتحاق بمجاالت التعميم الميني
يعتمد عمى المستوي التحصيمي لمطالب ،ولصالح دوي التحصيل المتوسط والمنخفض ،ومتغير مستوي تعميم
ولي األمر لصالح أبناء أصحاب المؤىالت التعميمية ،وعدم وجود اختالف في مستوي اتجاىات الطمبة نحو

االلتحاق بمجاالت التعميم الميني يعزي لمتغيرات االقميم والجنس ومتوسط الدخل.

 .3دراسة الطويسي ( :)2113وىدفت التعرف إلى طبيعة وأولويات الحمول المقترحة لتحسين النظرة المجتمعية
نحو التعميم والتدريب الميني والتقني ووجيو نظر الخبراء باألردن ،وقد توصمت إلى تشكيل ستة مجاالت
ىي :مناىج أساليب التدريس والتدريب ،والبيئة التحتية والتعميمية والسياسيات التشريعية وسائل االعالم
واالتصال وبرامج توعيو االرشاد الميني التشاركية بين الييئات المعنية بالتعميم الميني ،وعدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية تعزي لطبيعة عمل المينة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الخبراء
يمكن أن تعزى لمتغير جية العمل عمي كافو مجاالت أولويات الحمول.

 .4دراسة وكوشا ( :)2112وىدفت التعرف إلى اتجاىات اآلباء نحو التعميم الميني وتأثيرىا عمي صناعة
القرار المتعمق باختيار األبناء لبرامج التعميم والتعميم الميني ،وبمغت الدراسة  200من آباء الطمبة في
مدارس دلتا النيجر ،وقد أظيرت النتائج أن اآلباء يدركون القيمة الكبيرة لمتربية المينية إال أنيم ما زالوا

يعتبرون أن التربية المينية ،وما يرتبط بيا من إعداد تقني ال يؤدي إلى المين والوظائف المرموقة اجتماعياً
وقد عزى إلى االعتقاد بارتباط المتميزين والموىبين بمسار أكاديمي ،وال يوجد حوافز وميزات اقتصادية

لخريجي المدارس المينية ،وضعف البرامج بالحياة العممية ،وتأثير اآلباء في اختيارات أبنائيم مع عدم األخذ
بعين االعتبار استعدادات الطمبة وميوليم المينية.

 .5دراسة كريستين ( :)2112وىدفت الكشف عن اتجاىات المجتمع االسترالي نحو المين التقميدية والتعميم
الميني والمقارنة بين االتجاه نحو التعميم الميني ونحو الوظائف التقميدية ،وقياس مستوي الوعي المعرفي

والتعميم الميني في صناعو القرار المتعمق بااللتحاق بالتعميم الميني ،وقد أظيرت النتائج  %65من العينة
لدييم وعي بالتعميم والتدريب الميني  %95لدييم وعي بالوظائف التقميدية %62لدييم وعي بمتطمبات

المينة ،كما تبين أن  %89لدييم اتجاه ايجابي نحو التدريبي والتعميم الميني  %85لدييم اتجاه ايجابي نحو
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المين التقميدية ،كما أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين المعرفة ،والوعي التعميم بالتعميم الميني ،واتخاذ
القرار الخاص بمسارات التوظيف ،وكما توصمت الدراسة أن اآلباء ليم دور في إقناع األبناء بتفضيل إكمال

مسار التعميم الجامعي.

 .6دراسة مطر ( :)2112وىدفت التعرف إلى اتجاىات طمبو الثانوية بغزة نحو التعميم الميني وعالقة ىذا
االتجاه بمتغيرات االىتمامات المينية ،الوعي الميني ،إدراك مفيوم التعميم والجنسي وفرع التعميم ،وقد
توصمت إلى أ ن مستوي اتجاىات الطمبة نحو التعميم الميني ومقياس كان ضمن مستوي المتوسط يميل إلى

التدني لالتجاه ،كما أظيرت وجود فروق في االتجاه نحو التعميم الميني تعزى لمدى أدراك الطمبة لماىية
التعميم الميني لصالح الطمبة المدركين لماىيتو ،ولم تظير الدراسة فروق تعزى لمتغير الجنس وفرع الطالب.

 .7دراسة يوسف ( :)2115وىدفت التعرف إلى واقع التعميم الميني بمحافظات غزة ،وبيان أوجو القصور
والقوة في التعميم الميني والتعرف عمي سبل تطويره ،وتكونت عينو الدراسة من  74معمماً من جميع معممي

التعميم الميني يمثمون مجتمع الدراسة الفعمي ،وتوصمت الدراسة إلى وجود رضا من وجيو نظر معممي

التعميم الميني بال نسبة لمجاالت طرق التدريس التقويم والتجييزات العممية والمقررات الدراسية بمتوسط
حسابي مرتفع يتراوح بين  308و ،305إلى أن الفقرات مجاالت األربعة (طرق التدريس ،التقويم ،التجييزات

العممية ،المقررات الدراسية) ومثمت  %75منيا أوجو قوة التعميم الميني ،وأن أىم سبل تطوير التعميم الميني
من وجيو نظر معممي التعميم الميني جدب الطمبة نحو التعميم الميني من خالل التوعية اإلعالمية ،وفتح

أ بواب التخصصات المختمفة في الجامعات التي تتناسب مع التخصصات الموجودة بالمدارس المينية،
إضافةً إلى تطوير المقررات الدراسية التجييزات العممية وتحديثيا باستمرار.

 .8دراسة عبداهلل ( :)2113وىدفت التعرف إلى العوامل المؤثرة عمى طالب المرحمة الثانوية نحو اتخاذ ق ارره
لمينو المستقبل ،وتوصمت الدراسة إلى أن اآلباء ليم تأثير واضح في تحديد خيارات أبنائيم المستقبمية
إضافة لمخبرة الشخصية وتأثير الوالدين في اختيار مينة المستقبل ،أما المستوي االقتصادي واالجتماعي
فيي عوامل غير مؤثرة في الطموح التعميمي والميني.

 .9دراسة عبد الصمد ( :)2111وىدفت وضع تصور لتقدير التعميم الفني ورفع كفاءتو بدراسة البعد الفمسفي
إلى المضمون والمبررات وصوالً إلى ما ينبغي أن يكون عميو التعميم الفني لتوائم مع متطمبات السوق،
وتوصمت الدراسة إلى التعميم الفني يعاني من العديد من المشكالت أىميا االتساق مع متطمبات السوق
وجود عدد من المين المستحدثة التي ال تجد من يشغميا ،وعدم وجود خطة حالية أو مستقبمية يعول عمييا

مخطط التعميم في تحديد ما ىو مطموب من مين وتخصصات سوق العمل.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
تمحورت الدراسات السابقة حول التعميم الميني واتجاىات المجتمعات نحوه ،وقد اتضح من خالل
الدراسات السابقة األىمية الكبرى التي تولييا الدول المتقدمة ليذا النوع من التعميم.

وتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث اليدف ،مثل :دراسة كريستين (،)2008

ودراسة مطر ( ،)2008ودراسة عبد اهلل ( ،)2003وتتميز الدراسة الحالية بأنيا تيدف التعرف إلى اتجاىات
المجتمع الفمسطيني نحو التعميم الميني ،وتحديداً في محافظات غزة ،والتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات

تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغيري الجنس والمؤىل العممي.
الطريقة واإلجراءات
أوالً :منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،الذي يعتمد عمى وصف الظاىرة وصفاً دقيقاً ،ويتعدى ذلك من

خالل توضيح كافة مكنوناتيا ،والعالقة بين متغيراتيا وكافة العوامل المؤثرة فييا.
ثانياً :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من أرباب األسر الفمسطينية في قطاع غزة.

ثالثاً :عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغت ( )150فرداً ،استجاب منيم ( )60فرداً.

رابعاً :أداة الدراسة

تحقيقاً ألىداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت في صورتيا األولية من ( )20فقرة ،وفيما يمي توضيح

إلجراءات تقنين االستبانة:

 .1صدق االستبانة:

تم التحقق من صدق االستبانة بطريقتين ،وىما:

أ -صدق المحكمين :تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء
الييئة التدريسية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،وعددىم ( )12محكماً ،وفي ضوء التعديالت
التي أشار إلييا المحكمون ،أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية تتكون من ( )14فقرة.

ب -صدق االتساق الداخمي :تم قياس معامل االرتباط بين كل مجال والدرجةة الكميةة لالسةتبانة ،بعةد تطبيقيةا
عمةةى عينةةة اسةةتطالعية قةةدرىا ( )30فةةرداً ،مةةن خةةارج العينةةة األصةةمية ،وقةةد تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط

( )0.72-0.53وتم التأكد من دالالتيا المعنوية عند مستوى (.)α≥0.05

 .2ثباااات االساااتبانة :ت ةةم حس ةةاب ثب ةةات االس ةةتبانة باس ةةتخدام معادل ةةة كرونباخألف ةةا ( Cronbach's Alpha
 ،)coefficientحيةةث بمغةةت قيمةةة المعامةةل ( ،)0.885كمةةا تةةم التحقةةق باسةةتخدام طريقةةة التجزئةةة النصةةفية

()Spilt-Halfحيث بمغت قيمة المعامل (.)0.818
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خامساً :المعالجات اإلحصائية

تحقيقاً ألىداف الدراسة قام الباحثان باالعتماد عمى مجموعة من االختبارات االحصائي المناسبة؛ وكانت

أىم ىذه االختبارات عمى النحو اآلتي:

 التك اررات والنسب المئوية (.)Frequencies and Percentage -معامالت االرتباط :لمتحقق من صدق أدوات الدراسة ،والتحقق من الثبات.

 معامل ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alpha coefficientوطريقة التجزئة النصفية (:)Spilt-Halfلمتحقق من ثبات أدوات الدراسة.

 المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي.نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

 .1النتااائج المتعمقااة بالتساااؤل الاالي ياانص عمااى :مااا اتجاهااات المجتمااع الفمسااطيني فااي محافنااات اازة نحااو
التعميم المهني؟

أوالً :االتجاهات االيجابية:

لإلجابة عن ىذا التساؤل تم استخراج المتوسط الحسةابيواالنحراف المعيةاري السةتجابات أفةراد العينةة،

كما في الجدول التالي:

جدول ( :)1اال تجاهات االيجابية لممجتمع الفمسطيني في محافنات زة نحو التعميمالمهني
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

رقم
1

التعميم الميني يساعد في القضاء عمى البطالة

3.65

11.2

73.0

2

التعميم الميني يساعد عمى التوسع االقتصادي

3.65

1.10

73.0

3

التعميم الميني يوفر دخالً جيداً في المستقبل

3.87

1.03

77.4

4.05

1.00

81.0

4.07

1.01

81.4

6

التعميم الميني يحتاج لميارات عممية وعممية جيدة لاللتحاق بالعمل الميني

3.62

1.18

72.4

7

االحتياج لأليدي الماىرة يدفع الناس لاللتحاق بالعمل الميني

3.95

0.96

79.0

4.02

1.02

80.4

3.45

1.24

69.0

3.8

0.78

76.3

الفقرة

الفقرة

4
5

8
9

المتوسط

التعميم الميني يساعد في خمق فرص عمل من خالل العمل الحر
التعميم الميني يساعد عمى صقل الميارات الشخصية والحياتية لمممتحقين بالتعميم

الميني

التعميم الميني يساعد عمى االستفادة من االدوات واالمكانيات المتوفرة في البيئة

المحيطة

التعميم الميني تكاليفو أقل عمى الطالب
الدرجة الكمية

النسبي %

مةةن خةةالل الجةةدول السةةابق ( )1يتضةةح أن ىن ةةاك نظ ةرة ايجابيةةة لممجتمةةع الفمسةةطيني اتجةةاه التعم ةةيم

الميني وبدرجة أعمى من المتوسةط ،حيةث كةان المتوسةط الحسةابي  3.8بةانحراف معيةاري  8.78والةوزن
9

النسبي  ،%76.3وقد كانت أىم الفقرات التي زادت االيجابية في المقياس ىي أن التعميم المينةي يسةاعد
عمى صقل الميةارات الشخصةية والحياتيةة لمممتحقةين بةالتعميم المينةي بةوزن نسةبي  ،%81.4يمييةا التعمةيم

المينةةي يسةةاعد فةةي خمةةق فةةرص عمةةل مةةن خةةالل العمةةل الحةةر .بينمةةا كانةةت أقةةل الةةدرجات لمفق ةرة المتعمقةةة
بتكاليف التعميم الميني حيث كان الوزن النسبي لمفقرة .%76.3
ثانياً :االتجاهات السمبية:

لإلجابة عن ىذا التساؤل تم استخراج المتوسط الحسةابيواالنحراف المعيةاري السةتجابات أفةراد العينةة،

كما في الجدول التالي:

جدول ( :)2اال تجاهات السمبية لممجتمع الفمسطيني في محافنات زة نحو التعميمالمهني
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

رقم

المتوسط

1

ىناك تعارض بين التعميم االكاديمي والتعميم الميني

2.23

1.198

44.6

2

ىناك نظرة سمبية من قبل المجتمع لمعمل الميني

2.85

1.287

57.0

3

التعميم الميني لو خصوصية الذكورية

3.07

1.506

61.4

4

التعميم الميني يسبب مشاكل صحية في المستقبل

2.45

1.281

49.0

5

مركز العائمة االجتماعي يحول دون التوجو لمتعميم الميني

3.18

1.214

63.6

2.76

0.86

55.1

الفقرة

الفقرة

الدرجة الكمية

النسبي %

من خالل الجدول السابق ( )2يتضح أن ىناك نظرة سمبية لممجتمع الفمسطيني اتجاه التعميم المينةي
وىةةي أقةةل مةةن النظ ةرة االيجابيةةة حيةةث كةةان المتوسةةط الحسةةابي  2.76بةةانحراف معيةةاري  8.86والةةوزن

النسبي  ،%55.1وقد كانت الفقرة المتعمقة بمركز العائمة االجتماعي ىي أكبر معيق نحو التوجو لمتعمةيم
المينةةي بةةوزن نسةةبي  ،%63.6يميةةو الخصوصةةية الذكوريةةة لمتعمةةيم المينةةي ،بينمةةا كانةةت أقةةل الفقةرات ىةةي
الفقرة المتعمقة بالتعارض مع التعميم االكاديمي بوزن نسبي .%44.6
 .2النتائج المتعمقة بالتساؤل اللي ينص عمى :هل توجد فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α
 )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير ونيفة األب؟

لإلجاب ةةة ع ةةن ى ةةذا التس ةةاؤل ت ةةم اس ةةتخراج المتوس ةةطات الحس ةةابية واألوزان النس ةةبية ،كم ةةا ف ةةي الج ةةدول
التالي:

جدول ( :)3تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة
لمتغير ونيفة األب
التي تُ ْع َزى
ّ
ونيفة األب (رب األسرة)

االتجاه االيجابي

المتوسط
01

الوزن

االتجاه السمبي
المتوسط

الوزن

النسبي

النسبي
عامل

3.7

73.7

2.9

57.7

ال يعمل

3.7

74.4

2.6

52.3

مونف حكومي

4.0

79.0

3.0

59.5

مونف قطاع خاص (عمل حر)

3.9

78.9

2.1

42.0

مونف مؤسسات ير حكومية NGOs

4.2

84.4

1.2

24.0

مونف وكالة

3.6

71.1

2.9

57.3

تشير المتوسةطات الحسةابية واألوزان النسةبية إلةى أن مةوظفي المؤسسةات الغيةر حكوميةة ()NGOs

لدييم اكبر اتجاه ايجابي ناحية التعميم الميني وأقل اتجاه سمبي أيضاً ناحيتو ،أمةا مةوظفي الوكالةة فمةدييم

أقةةل توجةةو ايجةةابي ناحيةةة التعمةةيم المينةةي ،وتشةةير النتةةائج إلةةى أن أعمةةى اتجةةاه سةةمبي نحةةو التعمةةيم المينةةي
يعود لموظفي الحكومة.

 .3النتائج المتعمقة بالتساؤل اللي ينص عمى :هل توجد فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α
 )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير ونيفة األم؟

لإلجاب ةةة ع ةةن ى ةةذا التس ةةاؤل ت ةةم اس ةةتخراج المتوس ةةطات الحس ةةابية واألوزان النس ةةبية ،كم ةةا ف ةةي الج ةةدول
التالي:

جدول ( :)4تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة
لمتغير ونيفة األم
التي تُ ْع َزى
ّ
االتجاه االيجابي

وظيفة األم

المتوسط

الوزن

النسبي

االتجاه السمبي
المتوسط

الوزن

النسبي

ال يعمل

3.80

75.9

2.64

52.8

موظف حكومي

3.89

77.8

3.23

64.5

موظف قطاع خاص (عمل حر)

2.78

55.6

4.20

84.0

موظف مؤسسات غير حكومية NGOs

3.75

75.0

2.65

53.0

موظف وكالة

4.30

85.9

2.87

57.3

تشير المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية إلى أن موظفات الوكالة لدييم اكبر اتجاه ايجابي ناحية

التعميم الميني ،ويمييم موظفةات الحكومةة ،أمةا موظفةات القطةاع الخةاص فمةدييم أقةل توجةو ايجةابي ناحيةة
التعمةةيم المينةةي ،وتشةةير النتةةائج إلةةى أن أعمةةى اتجةةاه سةةمبي نحةةو التعمةةيم المينةةي يعةةود لموظفةةات القطةةاع

الخاص أيضاً ،بينما أقل اتجاه سمبي فيعود لربات المنازل.
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 .4النتائج المتعمقة بالتساؤل اللي ينص عمى :هل توجد فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α
 )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب؟

لإلجاب ةةة ع ةةن ى ةةذا التس ةةاؤل ت ةةم اس ةةتخراج المتوس ةةطات الحس ةةابية واألوزان النس ةةبية ،كم ةةا ف ةةي الج ةةدول
التالي:

جدول ( :)5تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة
المستوى التعميمي لألب

لمتغير المستوى التعميمي لألب
التي تُ ْع َزى
ّ
االتجاه االيجابي

المتوسط

الوزن

النسبي

االتجاه السمبي
الوزن

المتوسط

النسبي

أقل من ثانوية

3.9

77.2

2.9

57.0

ثانوية أو دبموم

3.7

73.3

2.6

52.7

جامعي

3.9

77.0

2.7

53.1

دراسات عميا

3.8

76.7

2.9

58.4

تشةةير المتوسةةطات الحسةةابية واألوزان النسةةبية إلةةى أن مةةن تحصةةل عمةةى أقةةل مةةن ثانويةةة لةةدييم اكبةةر
اتجةةاه ايجةةابي ناحيةةة التعمةةيم المينةةي ،ويمةةييم الجةةامعيين ،وتشةةير النتةةائج إلةةى أن أعمةةى اتجةةاه سةةمبي نحةةو
التعمةةيم المينةةي يعةةود لممتحصةةمين عمةةى الد ارسةةات العميةةا ،بينمةةا أقةةل اتجةةاه سةةمبي فيعةةود لممتحصةةمين عمةةى

الثانوية أو الدبموم.

 .5النتائج المتعمقة بالتساؤل اللي ينص عمى :هل توجد فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α
 )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم؟

لإلجاب ةةة ع ةةن ى ةةذا التس ةةاؤل ت ةةم اس ةةتخراج المتوس ةةطات الحس ةةابية واألوزان النس ةةبية ،كم ةةا ف ةةي الج ةةدول

التالي:

جدول ( :)6تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة
لمتغير المستوى التعميمي لألم
التي تُ ْع َزى
ّ
االتجاه االيجابي

المستوى التعميمي لألم

المتوسط

الوزن

النسبي

االتجاه السمبي

المتوسط

الوزن

النسبي

أقل من ثانوية

3.77

75.4

2.83

56.5

ثانوية أو دبموم

4.24

84.8

2.39

47.7

جامعي

3.57

71.5

2.93

58.7

دراسات عميا

3.89

77.8

2.73

54.7
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تشةةير المتوسةةطات الحسةةابية واألوزان النسةةبية إلةةى أن مةةن تحصةةل ثانويةةة أو دبمةةوم لةةدييم أكبةةر اتجةةاه
ايجةةابي ناحيةةة التعمةةيم المينةةي ،ويمةةييم الد ارسةةات العميةةا ،وتشةةير النتةةائج إلةةى أن أعمةةى اتجةةاه سةةمبي نحةةو
التعميم الميني يعود لممتحصمين عمى الجامعيين ،بينمةا أقةل اتجةاه سةمبي فيعةود لممتحصةمين عمةى الثانويةة

أو الدبموم.
 .6النتائج المتعمقة بالتساؤل اللي ينص عمى :هل توجد فروق لات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ α
 )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير مستوى الدخل؟

لإلجاب ةةة ع ةةن ى ةةذا التس ةةاؤل ت ةةم اس ةةتخراج المتوس ةةطات الحس ةةابية واألوزان النس ةةبية ،كم ةةا ف ةةي الج ةةدول

التالي:

جدول ( :)7تحميل التباين لمكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة
لمتغير مستوى الدخل
التي تُ ْع َزى
ّ
االتجاه االيجابي

مستوى الدخل

المتوسط

الوزن

النسبي

االتجاه السمبي
المتوسط

الوزن

النسبي

جيد

3.76

75.2

2.97

59.3

جيد جدا

3.59

71.9

2.13

42.7

متوسط

3.84

76.7

2.80

56.0

محدود

4.26

85.2

2.88

57.7

محدود جدا

3.52

70.4

2.68

53.5

تشةير المتوسةطات الحسةةابية واألوزان النسةبية إلةى أن ذوي الةةدخل المحةدود لةدييم أكبةةر اتجةاه ايجةةابي
ناحيةةة التعمةةيم المينةةي ،ويمةةييم ذوي الةةدخل المتوسةةط ،بينمةةا ذوي الةةدخل المحةةدود جةةداً لةةدييم أقةةل اتجةةاه

ايجةةابي نحةةو التعمةةيم المينةةي ،وتشةةير النتةةائج إلةةى أن أعمةةى اتجةةاه سةةمبي نحةةو التعمةةيم المينةةي يعةةود لةةذوي
الدخل الجيد ،بينما أقل اتجاه سمبي فيعود لذوي الدخل جيد جداً.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي بما يمي:

 -1زيادة الوعي والتثقيف الخاص بالتعميم الميني من قبل و ازرة التربية والتعميم العالي وو ازرة العمل والمؤسسات
التعميمية.

 -2غرس االتجاىات اإليجابية نحو التدريب الميني ضمن البرامج الخاصة بالتدريب الميني في خطو التوجيو
الميني واالستفادة من بعض التجارب العالمية في ىذا المجال.
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 -3االىتمام بتصميم البرامج اإلرشادية لتعديل بعض االتجاىات السمبية نحو بعض التخصصات المينية
بالتعاون مع و ازره التعميم التربية وو ازرة العمل.

 -4مشاركو النقابات المينية والغرف التجارية والصناعية في تشجيع أرباب العمل عمى توظيف الكوادر المؤىمة
من خريجي التعميم الميني.

 -5فتح تخصصات مينية جديدة بما يتناسب مع التطور التقني الذي تشيده البشرية.

 -6تعزيز ثقافو العمل الحر ودعم لخمق فرص العمل في االقتصاد وتشجيع توظيف خريجي التعميم اليني.
******
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