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  صملخ
هدفت الدراسة إلى الوقوف على بعض دوافع خريجي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاق بالكليـات المهنيـة   

ذات داللة إحصائية في دوافع أولئك الخـريجين  والتقنية بمحافظات غزة وأهم مجاالتها، والكشف عن أية فروق 
نحو الدراسة بالكليات المهنية والتقنية، تبعاً لمتغير الكلية أو الجنس أو المؤهل أو المعدل في امتحـان الشـهادة   

). ٢٠٠٣/  ٢٠٠٠(وتكون مجتمع الدراسة من طلبة ثالث كليات مهنية وتقنية للعام الدراسـي  . الثانوية العامة
طالب وطالبـة، وتـم   ) ١١٠(الدراسة عبارة من استبانة طبقت على عينة عشوائية بسيطة مقدارها  وكانت أداة

تحليل المعلومات باحتساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية، والرتب، ثـم ُأجـري   
بالكليات المهنية والتقنية هو الدافع  أظهرت النتائج أن أهم دوافع الطلبة لاللتحاق  .تحليل اختبار التباين األحادي

النفسي، بينما كان أقل المجاالت دفعاً للطلبة نحو االلتحاق بتلك الكليات هو مجال مصـادر المعلومـات التـي    
كما كشفت نتائج الدراسة . يحصل عليها الطلبة سواء من المدرسة الثانوية أو الكلية أو وسائل اإلعالم أو األسرة

بعـاً  ة إحصائياً في دوافع خريجي الشهادة الثانوية نحو االلتحاق بالكليات المهنية والتقنيـة ت عن وجود فروق دال
  .لمتغيرات الدراسة المستقلة

 
Abstract 

This study aimed at identifying the motives that urge General Secondary 
Certificate to join vocational and technical colleges in Gaza Governorates and to define 
the ranks of those motives .It also aimed at finding any significant differences between 
those motives due to sex, college, qualification, and General Secondary Certificate 
GPA.  The population of the study consisted of students attending three technical 
colleges in Gaza in the academic year (2002/2003).  The questionnaire was applied on 
random sample of (110) students from the three vocational and technical colleges. The 
data was analyzed through calculating data means, standard deviations, ranks, and 
One – Way ANOVA. The findings showed that the psychological motive occupied the 
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first rank, while the weakest rank motive was the source of information given to students 
by the secondary school, the college, the media, and the family. The findings also 
showed that there are significant differences in the motives of students for joining 
vocational and technical colleges due to the independent variables. 

 

  ةمقدم
يعد موضوع اختيار الطالب السيما خريج الثانوية العامة وقبوله في كلية معينة من أكبر المشـاكل التـي   
تواجهه؛ ألن عدم التوفيق في اختيار كلية مناسبة لميوله واستعداداته وقدراته قد تـؤثر سـلبياً علـى مسـتقبله     

درجة توافقه مع الجو األكاديمي فـي كليتـه،    الدراسي، وربما أدى إلى مشكالت نفسية ومهنية وأسرية تحد من
  ). ١٩٩٥القرني، (وتؤثر أيضاً على مدى إسهامه في بناء مجتمعه 

والحقيقة أن توفيق الطالب في اختياره مهنة المستقبل يمثل عامالً هاماً من عوامل النجاح والتفـوق فـي   
ار مهنة المستقبل هو من أهم القرارات التـي  الدراسة التي يلتحق بها في كليته أو جامعته؛ ولما كان اختيار قر

يتخذها الفرد في حياته، فإنه ال بد من إرشاده وتوجيهه الختيار المجال المهني الدقيق الـذي يـتالءم وقدراتـه    
ألن االختيار المهني العشوائي أو الذي ينشأ عن رغبات طارئة لألفراد أو لنصائح عارضة "وميوله واستعداداته؛ 

ريب، أو الذي ينشأ تلبية لرغبات األسرة، فإنه يؤدي إلى فشل ذريع في أغلب األحيان أو إلـى  من صديق أو ق
  ).١٩٩٨أبو سل، " (اضطراب، وعدم استقرار في العمل

والواقع أن قرار اختيار الطالب لجامعة معينة أو كلية محددة قرار بالغ الصعوبة، إذ تتفاعل في تكوينـه  
قدرات الطالب الفردية، ورغبته الشخصية، وإلى مستوى تحصيله العلمي فـي   منها ما يرجع إلى:  عوامل عدة

، )االجتماعيـة واالقتصـادية  (الثانوية، ومنها ما يعود إلى خلفية األسرة التربوية وظروف المجتمع الفلسـطيني  
وعيـة  ن: وتوجيه األهل، ونصح األصدقاء، وإرشاد المرشدين، ومنها ما يتعلق بالجامعة أو الكلية مـن حيـث  

برامجها األكاديمية، وموقعها الجغرافي، ومقدار الكلفة االقتصادية فيها، ومدى نجاح وسائل اإلعالم في جـذب  
الطالب إليها، ومنها ما يتصل بكفاءة اإلرشاد والتوجيه المهني المقدم للطالب في المرحلة الثانوية، إلى جانـب  

  . عوامل أخرى كثيرة
باهتمام كثير من مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية، ذلك  وقد حظي اختيار الطالب وقبولهم

واستالمها شؤون التعليم ومولـد وزارة  ) ١٩٩٤(أنه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن سنة
ة الثانوية ، اعتمدت السلطة سياسة االستيعاب لقبول جميع الطالب الناجحين في شهاد)١٩٩٦(التعليم العالي سنة 

العامة في الجامعات والكليات الفلسطينية التي شهدت نمواً هائالً في أعداد الطالب الذين انضموا إليها، ومازالت 
تقوم بجهود حثيثة في كل عام للتماشي مع تزايد أعداد الطالب، والمتطلبات الجديدة في عصر تقانة المعلومات، 

  .وتأمين مقاعد الدراسة لهم
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جتمع الفلسطيني الناهض يخوض معركة حامية مع آثار االحتالل الذي جثم على هذه األرض ولما كان الم
زهاء ثالثين عاماً، فضالً عن كونه يخوض غمار معركة إعادة بناء البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، ووضـع  

لبشري في هذا الوقـت يعـد   خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية الشاملة له، فإن االهتمام بالعنصر ا
ضرورة قصوى من ضرورات العمل التنموي المنشود؛ األمر الذي جعل عوامل اختيار الطالب لكليـاتهم مـن   
األمور التي تنال اهتمام المسؤولين عن الجامعات والكليات، والذين أخذوا في اعتماد سياسة االستيعاب لقبـول  

  . الطالب وتسجيلهم
لكليات الفلسطينية قد لجأت إلى وضع سياسات وإجراءات تحدد نسـب درجـات   وإذا كانت الجامعات أو ا

) ١٩٩٩(قبول الطالب فيها؛ وفقاً إلمكاناتها وقدراتها االستيعابية الثانوية، حيث عمدت وزارة التعليم العالي سنة
 غـزة، كحد أدنى لقبول الطلبة في الجامعات أو الكليات الجامعيـة فـي محافظـات    %)  ٦٠(إلى وضع نسبة 

الجامعية، فإن الكليات المهنية والتقنية ـ التي تعـد أحـد     افي جامعات الضفة الغربية أو كلياته%)  ٦٥(ونسبة
مسارات التعليم العالي ـ، قد بقي قبول الطالب فيها دون تحديد نسبة مئوية معينة لدرجاتهم في الشهادة الثانوية  

لطالب؛ الختيار ما توافر من برامجها األكاديمية وفق رغباتهم العامة، وهي بذلك قد تركت باب القبول مفتوحاً ل
ألن رغبة الطالب تلعـب دوراً هامـاً فـي    " وميولهم وقدراتهم العقلية واستعداداتهم الذهنية ومهاراتهم المهنية؛ 

جريـو،  " (تحصيله الدراسي وتقدمه العلمي بصورة ال تقل أهمية عن معدله الدراسي فـي الدراسـة الثانويـة    
١٩٨٩(.  

لذلك اقتضت الحاجة إجراء هذه الدراسة للكشف عن دوافع اختيار الطالب االلتحـاق بالكليـات المهنيـة    
والتقنية، واستقصائها، فضالً عن الحاجة الماسة إلى دراسة حقيقية لواقع الكليات المهنيـة والتقنيـة وأهـدافها    

ولتها بعد التخرج؛ لتقديم صورة نفسـية عـن   المرسومة ومستقبل الطالب العلمي والمهنة التي يرغبون في مزا
تصورات الطالب وآرائهم عن التعليم التقني ومكانته بين المنظومة التعليمية، إلى جانب إبراز أهمية هذا النمط 

  . من التعليم للمجتمع الفلسطيني
  

  مشكلة الدراسة
حقل التعليم التقنـي، حيـث   تبلورت مشكلة الدراسة من خالل خبرة الباحث الميدانية في مجال العمل في 

كونه يعمل محاضراً في إحدى الكليات المهنية والتقنية بفلسطين طيلة تسع سنوات، إذ أدرك أنه بالرغم من النمو 
الهائل في عدد الطالب الملتحقين بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة، فإن هناك فارقاً كبيراً بين الطلبـات  

علماً بـأن تلـك    -ات المهنية والتقنية وبين عدد الطالب الذين التحقوا فعلياً بتلك الكليات المقدمة لاللتحاق بالكلي
، فعلى سبيل المثال فقد أظهرت اإلحصائيات أن عـدد  -الكليات قادرة على استيعاب كل من تقدم لاللتحاق بها 

ديـر الـبلح    -فلسـطين التقنيـة   ، وكليةسبخان يون اكلية العلوم والتكنولوجي: طلبات االلتحاق المقدمة لكل من
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. طالباً وطالبة) ٦٩٦(طلباً في حين أن الذين التحقوا فعالً في تلك السنة ) ٩٩٥(قد بلغت ) ٢٠٠١/ ٢٠٠٠(لسنة
ومن جهة أخرى فقد لمس الباحـث أن  ). ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ الفلسطينيئي لمؤسسات التعليم العالي اإلحصا الدليل(

بالكليات المهنية والتقنية مقارنة بعدد الخريجين فيها، إذ تشير اإلحصائيات  نهناك زيادة كبيرة في عدد الملتحقي
إحصائية مؤسسات التعليم . (طالباً وطالبة) ٤٤٧(قد بلغ ) ٢٠٠٢(إلى أن عدد الذين تخرج منهم في الكليتين سنة

إذ . البحث فيها؛ األمر الذي يشير إلى أن هناك مشكلة يتعين دراستها و)٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢العالي بمحافظات غزة 
ربما يكون السبب في انسحاب الطالب الراغبين في االلتحاق بالكليات المهنية والتقنية قبل بداية الفصـل األول  
راجع إلى عدم قدرة عدد كبير منهم في االستمرار في الدراسة في تلك الكليات أو إلى فقدانهم الرغبة والميل لهذا 

إلى نقص معرفتهم بالبرامج األكاديمية أو وجهلهم بطبيعة الدراسـة فيهـا؛   النوع من التعليم أو ربما يعزى ذلك 
بالهـدر  " فاألمر الذي دفعهم إلى ترك الدراسة بسبب الفشل واإلخفاق في االستمرار في الكلية، وهذا ما يعـر 

المجتمـع  فهو من جانب يشكل عبئاً ثقيالً على . الذي يعد مشكلة وطنية فضالً عن كونه مشكلة نفسية "التربوي
الفلسطيني الذي يتولى اإلنفاق من المال العام على التعليم، ومن جانب آخر يعـاني الشـباب خبـرات الفشـل     

  .وضعف الشعور باالنتماء والوالء للوطن. واإلحباط والبطالة وفقدان الشعور بالثقة بالنفس
  

  ةأسئلة الدراس
  : تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل المحوري اآلتي

في محافظات غزة؟ وينبثق مـن   ةفع التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقنيما دوا
  :المحوري األسئلة الفرعية اآلتيةالتساؤل 

ما ترتيب خريجي الشهادة الثانوية العامة في محافظات غزة لمجاالت دوافع التحاقهم بالكليـات المهنيـة    .١
  ؟ ةوالتقني

اق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية و التقنية في محافظات غزة تبعاً هل تختلف دوافع التح .٢
 ؟ )إناث ذكور،(للجنس، 

في محافظات غزة تبعـاً   هل تختلف دوافع التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقنية .٣
 ؟ )زة، كلية المجتمع العربية برفحدير البلح، كلية تدريب غ –كلية فلسطين التقنية (للكلية، 

في محافظات غزة تبعـاً   ةهل تختلف دوافع التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقني .٤
، الثانوية العامة الصـناعية، الثانويـة العامـة    )العلمي أو األدبي(الثانوية العامة (لنوع المؤهل العلمي، 

 ؟)التجارية

في محافظات غزة تبعـاً   ةالتحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقني هل تختلف دوافع .٥
فمـا  %  ٨٠، % ٧٩. ٩ - ٦٠، % ٦٠اقل من (لمعدل التحصيل األكاديمي في الشهادة الثانوية العامة، 

 ؟) فوق
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  الدراسةروض ف
  : حاولت الدراسة التحقق من صحة الفروض الصفرية اآلتية

بين خريجي الشهادة الثانوية العامـة فـي   ) ٠.٠٥= a (ِوق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فر .١
  ). إناث ذكور،(دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تعزى إلى الجنس 

بين خريجي الشهادة الثانويـة العامـة فـي    ) ٠.٠٥= a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٢
كلية المجتمع العربية برفح، ( :الكليةافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تعزى إلى دو

  . )البلح كلية فلسطين التقنية بدير  بغزة،كلية تدريب غزة 
بين خريجي الشهادة الثانويـة العامـة فـي    ) ٠.٠٥= a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٣

الثانوية العامـة  :العلميحاق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تعزى إلى نوع المؤهل دوافعهم لاللت
 ).، الثانوية العامة الصناعية، العامة الثانوية التجارية)العلمي أو األدبي(

بين خريجي الشهادة الثانوية في دوافعهـم  ) ٠.٠٥= a(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .٤
ق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تعزى إلى التحصيل األكاديمي فـي الشـهادة الثانويـة    لاللتحا
 ).فما فوق%  ٨٠، % ٧٩. ٩ - ٦٠،%  ٦٠أقل من : (العامة

  
  ةأهمية الدراس

تعود أهمية هذه الدراسة إلى ارتباطها بالعلوم التقنية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية فـي المجتمـع   
  :ومن وجوه أهمية هـذه الدراســة. سطيني وإلى محاولتها التعرف إلى دوافع التوجه نحو دراستهاالفل
محاولتها سد جزء من الفراغ في المكتبة التربوية الناتج عن عدم وفرة الدراسـات المحليـة ـ وربمـا      .١

  .ة والتقنيةالعربيـة حسب علم الباحث ـ التي تتناول دوافع الطلبـة لاللتحاق بالكليـات المهنيـ
من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في توعية الطالب وأسرهم بأهمية اتخاذ قرار اختيار الكلية وفقاً لميول  .٢

 . الطالب وقدراتهم العلمية وفي ضوء توافر الفرص الوظيفية بعد تخرجهم

وقبـولهم وفـق    تزويد إدارات الكليات المهنية والتقنية بمعلومات موثقة قد تسهم في أسس اختيار الطالب .٣
 . رغبات الطلبة من ناحية وحسب حاجات المجتمع من ناحية أخرى

بيان أهمية قيام مؤسسات التعليم العام باكتشاف ميول الطالب وقدراتهم في مراحل مبكرة وتنميتها، ثم  .٤
 .توجيههم إلى التخصصات التي تعد مناسبة لهم

ت المهنية والتقنية استراتيجية يمكن مـن خاللهـا   من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع الكليا .٥
استقطاب نخبة من خريجي الشهادة الثانوية العامة، قادرة على إدراك أهمية التعليم التقني وأهدافه وقدرته 

 . على االستمرار فيه؛ ليتحقق الهدف في استحداث هذا المسار من مسارات التعليم العالي
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  ةداف الدراسأه
  : تحقيق األهداف اآلتيةتهدف الدراسة إلى 

التعرف إلى الدوافع المتنوعة التي تقف وراء التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامـة بالكليـات المهنيـة     .١
  .والتقنية بمحافظات غزة

 .الكشف عن متغيرات الدراسة المستقلة على دوافع خريجي الشهادة الثانوية العامة .٢

نوية العامة بطبيعة الدراسة في الكليات المهنيـة و التقنيـة   التعرف إلى مدى معرفة خريجي الشهادة الثا .٣
 .بمحافظات غزة

 . التعرف إلى مدى إدراك خريجي الشهادة الثانوية العامة ألهمية التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني .٤

أجل تقديم بعض التوصيات والمقترحات في مجال االلتحاق بالكليات المهنية و التقنية بمحافظات غزة من  .٥
 . تحسين ظروف االلتحاق كماً وكيفاً بما يحقق أهداف الفرد والمجتمع علـى حـد سـواء

  
  ةات الدراسمصطلح

المهنية  ويقصـد بها األسباب والمحركات التي تقف وراء سعي الطالب لاللتحاق بالكليـات: الدوافع
  .والتقنية

م على التعليم المنظم بعد التعليم في المرحلة هي عبارة عن مؤسسات تعليمية تقو: الكليات المهنية والتقنية
الثانوية، وبعد حصول الملتحق بها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بحيث ال تقل مدة الدراسة فيها عن 

  .سنة دراسية وال تزيد عن ثالث سنوات
جميع : "لعربي للتعليم التقنيوالذي اعتمده االتحاد ا وويقصد به وفق تعريف منظمة اليونسك: التعليم التقني

دراسة التقنيات والعلـوم النظريـة    -أشكال ومستويات العملية التعليمية التي تتضمن فضالً عن المعارف العامة
والعملية المتصلة بها واكتساب المهارات العملية والدرايات والجوانب المتعلقة بممارسـة المهنـة فـي شـتى     

يين ليكونوا حلقة وصل بين االختصاصيين والعمال الماهرين، ويأتي بعـد  االختصاصات ويهدف إلى إعداد التقن
سنوات ويتم ذلك في معاهد التعليم التقني وكليات المجتمـع والمعاهـد التقنيـة    ) ٣ – ٢(الدراسة الثانوية ولمدة 

  ).١٩٨٥ اليونسكو،" (السامية وكليات التعليم الجامعي والمتوسط والمراكز المتوسطة التقنية
قوا بالكليات المهنية هم الطالب الذين أنهوا الدراسة في المرحلة الثانوية، والتح: و الشهادة الثانويـة خريج

  .والتقنية
ويقصد به أن عدداً من الطالب المسجلين يتسربون بعد قضائهم وقتاً يطول أو يقصـر   :اإلهدار التربوي

واالجتماعيـة واالقتصـادية    ةوامل الذاتية واألسـري بالكليات قبل التخرج تلقائياً أو إجبارياً بفعل عامل من الع
  ). ١٩٨٧, المطوع(والتربوية األكاديمية 
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الخطوات والطرق التي تساعد الشخص على اختيار مهنته، ويعد نفسه لهـا  "يعرف بأنه : اإلرشاد المهني
هداف المهنيـة بشـكل   وااللتحاق بها واالرتقاء فيها، وقد توسع التوجيه المهني بشكل أصبح باإلمكان إنجاز األ

يوازي تماماً التوجيه التربوي، حيث إن كليهما يساعد الشخص علـى الضـبط المقبـول لبيئتـه فـي جميـع       
  ). (Encyclopedia Americana, 1974"مظاهره

  
  ةحدود الدراس

 ). ٢٠٠٢/٢٠٠٣( الفصل الدراسي األول من العام الدراسي: الحدود الزمانية .١

، )العلمـي أو األدبـي  ( ةالثانوية العام(ادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة خريجو الشه: الحدود البشرية .٢
  ).الثانوية العامة الصناعية، الثانوية العامة التجارية

دير البلح، كلية  –كلية فلسطين التقنية (في محافظات غزة  ةثالث كليات مهنية وتقني: الحدود المؤسساتية .٣
 ). ربية برفحتدريب غزة بغزة، كلية المجتمع الع

ركزت الدراسة على أهمية التعليم التقني في الكليات المهنيـة والتقنيـة وبرامجهـا    : الحدود الموضوعية .٤
  .وأهدافها وشروط القبول والتسجيل بها

  
  اإلطار النظري للدراسة

مراجعة هذا الجزء من الدراسة تناول واقع الكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة أوالً، ثم  فيسوف يتم 
  . الدراسات السابقة ذات العالقة بهذا الموضوع ثانياً

  
 لمهنية والتقنية بمحافظات غزةواقع الكليات ا  :أوال

برز التعليم التقني كمسار جديد له خصائصه المتميزة في التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني منذ بدايـة  
التعليم توسعاً كبيراً منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية التسعينيات منذ القرن الماضي، وقد شهد هذا النمط من 

، وتسلمها شؤون التعليم، وقد تمثل ذلك في زيادة مخرجاته التي غـدت تشـكل   )١٩٩٤(إلى أرض الوطن سنة 
  .نسبة هامة في هرم القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني

متزايداً في عدد الطالب في السنوات القريبة  وتشير اإلحصائيات إلى أن الجامعات الفلسطينية ستشهد نمواً
وأن افتتاح كليات جديدة للتعليم التقني متخصصة في العلوم التقنيـة والتطبيقيـة   . القادمة أكثر مما حاصل اآلن

وإدارة األعمال وفق حاجات حقل العمل، ومتطلبات خطط المجتمع الفلسطيني التنموية في مختلف المناطق بات 
ضرورياً، تلبية لمتطلبات الخطط التنموية الشاملة للمجتمع الفلسـطيني، ومواكبـة للتقـدم العلمـي     أمراً ملحاً و

إذ أظهر كثير من الدراسات المتعلقة بالتعليم المهني . المتسارع، السيما بعد دخول التقنيات المتقدمة معظم المهن
لتعليم ما زال محدود التأثيـر وأن نسبـة والتقني في فلسطين قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينيـة أن ذلك ا

  . (UNESCO,1990)المنخرطيـن فيه ضئيلة جداً
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في األصل لخدمـة العـدد    -التي تستمر الدراسة فيها سنتين  -وقد صممت تلك الكليات المهنية والتقنية 
م يتمكنوا لسبب أو آلخر المتزايد من خريجي الشهادة الثانوية العامة الذين شاءوا مواصلة تلقيهم العلم، ولكنهم ل

من االلتحاق بكلية أو جامعة معتادة مدة الدراسة فيها  -كالوقت والمال وااللتزامات العائلية أو الكفاءة العلمية  -
  .أربع سنوات

وتعد الكليات المهنية والتقنية مؤسسات تعليمية تمنح شهادة الدبلوم كأعلى درجة علمية، وتمنح هذه الشهادة 
الدراسة على المستوى الجامعي، وتؤهل من يحصل عليها االلتحاق بالقوى العاملـة كمـوظفين    بعد سنتين من

مؤهلين في حقول مهنية وحرفية كثيرة أو دخول الجامعة لمواصلة تعليمهم في التخصص الذي يناسـب مجـال   
  . دراستهم

تي تكيفت فيها مع الزيـادات  وقد أثبتت الكليات المهنية والتقنية جدارتها بطرق شتى ليس أقلها الطريقة ال
  .المرحلية في عدد الشباب الذين يسعون للدخول إليها وأمنت حاجاتهم

) ٤٠٠٠(علي سبيل المثال بلغ عدد خريجي الشهادة الثانوية العامة الذين التحقوا بهـا  ) ٢٠٠١(ففي سنة 
يأة وقادرة علي اسـتيعاب  طالب وطالبة، وبذلك تكون قد خففت الضغط عن الكليات والجامعات التي لم تكن مه

  ).٢٠٠١ حمدان،(هذا العدد، بسبب ضعف إمكاناتها المتاحة 
وقد سعت الخطة الوطنية الفلسطينية المقترحة لتطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني والتي تشمل 

ومن هـذه  .د سواءالكليات المهنية والتقنية؛ لتحقيق مجموعة من األهداف على مستوى المجتمع واألفراد على ح
  :األهداف

  تزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة، ورفده بالفنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في تطوير وصيانة
 .البنى التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها

 القتصـادية المختلفـة،   مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ومراقبة تأثيرها على القطاعات ا
 .وإدخال مهارات أو تقنيات جديدة إلى القطاعات االقتصادية المختلفة

    إكساب الفرد المعارف والمهارات التي يتطلبها تخصصه المهني، وإعداده للتعامل مع التقنيـات الحديثـة
 .وتنمية استعدادهم للتعلم والتطور المستمرين

 غيراته، ولطبيعة المهن المختلفة وظروفها، وآلفاق تطورهم المهني إعداد أفراد واعين لواقع حقل العمل وت
الخطة االستراتيجية لتطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقنـي فـي فلسـطين،    . (داخل حقل العمل

٢٠٠٠.( 

 :وقد وضعت وزارة التعليم العالي شروطاً لمن يرغب في التـقدم لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنية منها
أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، وأن يتم القبول في حقول التخصصـات  
المختلفة في ضوء رغبة الطالب، وعدد الطلبة المسموح به، وحسب تسلسل عالمـاتهم، وأن يجتـاز المقابلـة    

  ).٢٠٠٢الدليل اإلرشادي لطلبة الثانوية العامة، (الشخصية بنجاح 
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ست كليات مهنية وتقنية، تشرف عليها جهـات  ) ٦(ومما تجدر اإلشارة إليه أنه توجد في محافظات غزة 
 وزارة التربية والتعليم العالي، ووكالة الغوث الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات األهلية: متعددة منها

  .)٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢عالي بمحافظات غزة إحصائية مؤسسات التعليم ال(
التابعة لها وجهة  محافظات غزة وسنة تأسيسها والمحافظة المهنية والتقنية في عدد الكليات  :)١( جدول

  .اإلشراف

  الرقم التقنيةالمهنية واسم الكلية  سنة التأسيس  المكان  جهة اإلشراف
  ١  كلية تدريب غزة  ١٩٨٩  غزة  وكالة الغوث

  ٢  كلية العلوم التكنولوجيا  ١٩٩١  خانيونس  حكومية
  ٣  دير البلح -كلية فلسطين التقنية  ١٩٩٥  دير البلح  يةحكوم
  ٤  ـ الجامعة اإلسالمية كلية العلوم المهنية والتطبيقية  ١٩٩٨  غزة  عامة
  ٥  جامعة األزهر-كلية الدراسات المتوسطة  ١٩٩٦  غزة  عامة
  ٦  العربية عالمجتمكلية   ١٩٩٩  رفح  خاصة

  
  ةالدراسات السابق  :ثانياً

دوافـع  "وع الدراســة وهـو   ات صلة بموضة التربوية عن دراسات سابقة ذمكتبمن خالل البحث في ال
تبين أن الدراسات التي تناولت هذا الموضـوع  " التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقنية

ع البحث هي باستثناء دراسة واحدة ذات صلة مباشرة بموضو -على حد علم الباحث  -تكاد تكون غير متوافرة 
بيد أن هناك عدداً من الدراسات ذات صلة غير مباشرة بموضوع البحث، حيث تناولت ). ٢٠٠٠الملة، (دراسة 

  :وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات.دوافع التحاق الطالب بالجامعات أو الكليات العربية والمحلية بعامة
لتحاق بالتعليم الجامعي لدى طلبة جامعـة  بهدف معرفة دوافع اال) ١٩٩٥(في دراسة قام بها الجراجسة ف

اليرموك، وأثر كل من متغير الجنس والكلية والدخل الشهري لألسرة ومكان اإلقامة الـدائم ومسـتوى تعلـيم    
 طالباً وطالبة،) ٧٥٣(من مكونة عينة  طبقت علىفقرة ) ٤٦(استبانة مكونة من  واستخدم الباحث لذلك.الوالدين

عليم الجـامعي لـدى طلبـة جامعـة     أن أعلى مجاالت االلتحاق بالت الدراسةنت نتائج بّياختيرت عشوائياً ، وقد 
رموك كانت مرتبة ترتيباً تنازلياً بدءاً بمجال الدوافع العلمية فالنفسية فاالجتماعية ، بينما ال يوجد أي دافع من الي

لجامعي، كما أنه ال توجـد فـروق   دوافع المجال االقتصادي ضمن ترتيب أعلى عشرة دوافع لاللتحاق بالتعليم ا
في دوافع االلتحـاق بـالتعليم   ) ٠.٠٥= a(ِذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابيـة عند مستوى الداللة 

ينما توجد فروق ذات بالجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك تعزى إلى المستوى األكاديمي، ومكان اإلقامة الدائم، 
  .والكلية ومستوى الدخل لألسرة ومستوى تعليم الوالدين داللة إحصائية تعزى إلى الجنس
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ختيار إلى ادراسة هدفت إلى معرفة العوامل التي دفعت الطلبة ) ١٩٩٥(أجرى إبراهيم  ومن ناحية أخرى
كلياتهم الجامعية، وعالقة ذلك بظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات المصرية في محافظة المنيا، وذلـك مـن   

 عن كشفت النتائجو. طالباً وطالبة، تم اختيارهم عشوائياً من خمس كليات جامعية) ١٤٠(ينة من خالل استبانة لع
 ٤٣(أن عامل الرغبة الشخصية قد احتل المرتبة الرابعة في عوامل التحاق الطلبة بكلياتهم الفعلية، إذ إن حوالي 

ن عامل األسرة كان أحد العوامل التـي  ت الدراسة أكما بينّ. منهم قد التحق بكلية غير التي كان يخطط لها%) 
بينما جاء العامل االقتصادي المتمثل بالحصول على عائـد  . تصدرت أسس المفاضلة بين الكليات من قبل الطلبة

ل في رغبة الخريج في الحصول على مقابل العامل االجتماعي المتمث%)  ٥(مادي مرتفع بعد التخرج منخفضاً 
  %).  ٤٦(مكانـة اجتماعيـة مرموقة 

إلى التعرف إلى األسباب الرئيسة التي دفعت خريجي المرحلة  تدفبإجراء دراسة ه) ٢٠٠٠(الملة  كما قام
، وأثر كل من متغير المؤهل العلمي، والتقدير في الثانوية في المملكة العربية السعودية لاللتحاق بالكليات التقنية

) ١٩(ذلك باستخدام استبانة مكونة من ولتعليمي لولي األمر، المرحلة الثانوية العامة، وسنة التخرج، والمستوى ا
وجمع البيانات وتحليلهـا،   الدراسةبعد تطبيق أدوات طالبا وطالبة، و) ١٧٥٣(من مكونة عينة فقرة طبقت على 

: اللتحاق بالكليات التقنية هي على الترتيـب إلى االدراسة إلى أن األسباب الرئيسة التي دفعت الطالب  توصلت
النتـائج  بتهم الشخصية، وميولهم للدراسة التطبيقية، والحصول على فرص العمل بطريقة أسرع، كما بينت رغ

تعزى ألي متغير من  )٠.٠٥= a(ِفروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية عند مستوى الداللة وجود
  .متغيرات الدراسة جميعها

مبررات التحاق الطلبة بكليات التربيـة فـي   "اسة حول بدر) ٢٠٠٠(ومن ناحية أخرى قام العاجز وحماد 
هدفت من خالل استخدام الباحثين المنهج الوصفي التحليلي إلى الكشـف عـن العوامـل    ". الجامعات الفلسطينية

المختلفة التي تدفع الطلبة إلي االلتحاق بكليات التربية في الجامعات الفلسطينيـة، وتكونت عينة الدراسـة مـن   
تربيـة الجامعـة   (ا وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية من ثالث كليات للتربية في محافظات غـزة  طالب) ٣٠٢(

وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المبررات شيوعاً لدى الطلبة ). اإلسالمية، تربية األزهر، كلية التربية الحكومية
كمـا  . ثقافي فالمبرر الوظيفي المهنيالمبرر االجتماعي واالقتصادي يليه المبرر األكاديمي ال: هي على الترتيب

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في مبررات التحاقهن بكليات  متوصلت الدراسة إلى عد
التربية لعامل الجنس والمستوى، في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لمبررات التحاق الطالب تعزي 

ة بضرورة تغيير نظام القبول في كليات التربية بحيث يقبـل الطالـب وفقـا    لمتغير المؤسسة، وأوصت الدراس
  .الرغبة والكفاءة مع اجتياز اختبار للقدرات: لمواصفات ومعايير محددة مثل

مـن    (Gilley & Galbraith, 1989) ذات الصلة ما قام به كل من جيلي وجالبريـث  ومن الدراسات
 النموذج إلـى حيث أشار هذا  المهني،لداخلية التي تؤثر في االختيار نموذج يوضح العوامل الخارجية وا تصميم

العوامل الثقافية والعوامل االجتماعية والعوامـل   :هيأن هذه العوامل يمكن تصنيفها في أربعة أصناف أساسية 
  .النفسيةالشخصية والعوامل 
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

لكلياتهم فـي بعـض   هدفت إلى تحديد عوامل اختيار الطالب دراسة  Webb, 1993)(ويب  ىأجر كما
المقبولين حديثاً، وبلغت عينـة   مؤسسات التعليم الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية من وجهة نظر الطالب

طالباً وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية، وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب قد اختاروا كليـاتهم لعـدة   ) ١٤٩٩(
، %) ٨٣(، وكونها معتمدة بنسبة مئوية قدرها %) ٨٤(مئوية بلغت سمعة الجامعة أكاديميا بنسبة : عوامل منها

، ومقدار تكاليف الدراسة فيها بنسبة مئوية وصلت %) ٧٠(وقربها من مقـر سكن األسرة بنسبة مئويـة قدرها 
، باإلضافة إلى نوعية البرامج %) ٥٧(، ودرجة أعضاء هيئة التدريس العلمية بنسبة مئوية بلغت %) ٧٥(إلى 
 ٨٩(ومدى مالءمة الجو االجتماعي فيها بنسبة مئويـة قـدرها    ،%) ٦٥(قدمة فيها بنسبة مئوية وصلت إلى الم
  % ).  ٦٠(، ونوعية نشاطها الرياضي بنسبة مئوية وصلت إلى %)

أوضح فيها أن عملية اختيـار الطـالب   بإجراء دراسة  (Mcdonough , 1994)قام مكدونوف  وكذلك
فإلى جانب أن .ل بذاته، وإنما تتأثر بعدة عوامل متداخلة متفاعلة، يؤثر أحدهما في اآلخرلكلياتهم ال تقف عند عام

قرار اختيار الطالب لكلياتهم ينطلق من منظور اقتصادي يتمثل في أن الطالب وذويهم يأخذون فـي الحسـبان   
ر يقع من جانب آخـر تحـت   مقدار التكلفة، والفائدة عند اتخاذ اختيار الطالب لكلية دون غيرها، فإن ذلك القرا

وجود برنامج أكاديمي متميز، وتوافر جو اجتمـاعي مناسـب،   : تأثير العوامل النفسية واالجتماعية المتمثلة في
ومالءمة الكلفة االقتصادية، وموقع الكلية، وإرشاد األساتذة ومرشدي الطالب، وتوجيه األهل، ونصح األصدقاء 

رة الطالب على تحقيق التوافق بين متطلبات القبول فـي كليـة معينـة    باإلضافة إلى مدى قد. وزمالء الدراسة
  . وعوامل االختيار الذاتية

  
  ةالتعليق على الدراسات السابق

  :من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي والدراسات السابقة وجد أنها تتميز بما يأتي
المجتمع الفلسطيني من ازدياد عـدد   ال توجد دراسات فلسطينية في هذا الموضوع على الرغم مما شهده .١

 .الكليات المهنية والتقنية، والتنامي المستمر في إقبال الطلبة عليها

حكومية : تميزت هذه الدراسة بشمولية الكليات المهنية والتقنية التي تعددت فيها جهات اإلشراف من كليات .٢
ة لوالم) ١٩٩٥(وإبراهيم ) ١٩٩٥(الجراجسة  :وخاصة ووكالة الغوث الدولية على خالف دراسة كل من

 .التي تناولت الكليات والجامعات التي تشرف عليها مؤسسة حكومية واحدة). ٢٠٠٠(

 .اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أن منهجها واحد هو المنهج الوصفي .٣

ي ركزت عليهـا  ال شك أن الباحث سيفيد في دراسته هذه كثيراً من الدراسات السابقة من حيث األمور الت .٤
واإلجراءات التي اتبعتها واألدوات التي استخدمتها، كما سيفيد منها عند مناقشة نتائج الدراسـة الحاليـة؛   

  .لبيان أوجه االتفاق واالختالف مع ذكر المبررات
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

  الدراسة الميدانية
  ةإجراءات الدراس

  المنهج
ـ   اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم استطالع آراء العينة من فـي   ةطلبة الكليات المهنيـة والتقني

  .محافظات غزة؛ للتعرف إلى أبعاد المشكلة ووصفها من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة
  ةمجتمع الدراس

) ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢( يتكون مجتمع الدراسة من الطلبة المقبولين في الفصل األول مـن العـام الدراسـي   
خريجي المرحلة الثانوية العامة، وهي ثـالث كليـات مهنيـة    بالكليات المهنية والتقنية في محافظات غزة من 

دير البلح، وكلية تدريب غزة، وكلية المجتمع العربية، وقد تـم اختيـار هـذه     -كلية فلسطين التقنية :  وتقنية
الكليات المهنية والتقنية الثالث من بين ست كليات مهنية وتقنية؛ ألنها تمثل جهات مشرفة متنوعة، فضالً عن 

قاعـات وورش  : ها كليات مهنية و تقنية مستقلة؛ أي ال تعتمد على إمكانات الجامعات التابعـة لهـا مـن   كون
ومختبرات وعاملين ومكتبة وغير ذلك، فضالً عن كونها تضم تخصصات وبرامج متنوعة، وتمثـل منـاطق   

ي تلـك الكليـات   وقد بلغ عددهم حسب سجالت دوائر القبول والتسجيل ف. جغرافية مختلفة من محافظات غزة
  ).٢(طالباً وطالبة، كما يبينه الجدول ) ٣٨٨(المهنية و التقنية الثالث 

  ب الكليات والجنسة حستوزيع مجتمع الدراس:  )٢(دول ج

  
  ةعينة الدراس

تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة من طالب الفصل الدراسي األول من العـام الدراسـي   
بـة،  طالباً وطال) ١١٠(تقريباً، وقد بلغ عدد الطالب %) ٣٠(حسب متغيرات الدراسة بنسبة ) ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢(

  ).٣(كما يبينه الجدول . إناث موزعين على ثالث كليات مهنية وتقنية) ٥٨(ذكور، ومنهم ) ٥٢(منهم 
  

  المجمـــوع
 سنة أولى

 الرقم اســم الكليــة
 ذكـور إناث

 ١  دير البلح كلية فلسطين التقنية ١١٦ ٩٤ ٢١٠

 ٢ ةكلية تدريب غز ٥٨ ٨٣ ١٤١

 ٣  العربية عالمجتمكلية  ١٨ ١٤ ٣٢

 المجمـــوع ١٩٢ ١٩١ ٣٨٣
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

  توزيع عينة الدراسة بحسب الكليات المهنية والتقنية ومتغير الجنس:  )٣(جدول 

 الرقم اســم الكليـــة الذكور اإلناث المجمـوع

 ١  ـ دير البلحكلية فلسطين التقنية ٢٧ ٣٣ ٦٠

 ٢ كلية تدريب غزة ٢٠ ٢٠ ٤٠

 ٣  العربية عالمجتمكلية  ٠٥ ٠٥ ١٠

 المجمــوع الكلـــي ٥٢ ٥٨ ١١٠

  
  ةأداة الدراس

قام الباحث بإعداد استبانة لقياس دوافع التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنيـة والتقنيـة   
مـاراً  . ض الدراسات السابقة في وضع فقرات االستبانةبمحافظات غزة؛ معتمداً على خبرته الميدانية، وعلى بع

  :بالخطوات اآلتية 
جزء للمعلومات األولية يتعلـق بجـنس   : صمم الباحث االستبانة في صورتها األولية مشتملة على جزأين .١

ني الطالب والكلية ومعدل درجاته في الشهادة الثانوية العامة ونوع الشهادة الثانوية العامة، أما الجزء الثـا 
المجال النفسي والمجال االجتماعي االقتصادي : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) ٢٥(فيشتمل على 

ان هناك دوافع أخرى، إذا ك: (الثقافي ومجال مصادر المعلومات، تنتهي بسؤال مفتوح يوالمجال األكاديم
 .)رجاء اذكرها

مين المختصين في مجـال التربيـة مـن    وزع الباحث الصورة األولية لالستبانة على مجموعة من المحك .٢
الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ومختصين في التعليم المهني والتقني الذين قاموا بـدورهم بـإجراء   

 . عمليات الحذف واإلضافة أو التعديل على الفقرات

 استقر رأي المحكمين على حذف خمس فقرات وتعديل خمس منها، لتصبح الصورة النهائيـة لالسـتبانة   .٣
 .فقرة) ٢٠(مكونة 

موافق تمامـاً  : درجة التقدير لكل عبارة على النحو اآلتي ناستعمل الباحث مقياس ليكرت الخماسي؛ لتعيي .٤
خمس درجات، موافق أربع درجات، محايد ثالث درجات غير موافق درجتان، غير موافق تماماً درجـة  

 .واحدة

  
  دق األداةص

من خالل عرضها على محكمين وخبراء مختصين في ميدان تم التأكد من صدق األداة : صدق المحكمـين 
التعليم التقني وفي ميدان التربية من العاملين في حقل التعليم التقني ومن جامعة األقصى والجامعة اإلسـالمية،  

  .وبناء على ردودهم تم إجراء التعديالت الالزمة على األداة وفق مقترحاتهم وتصويباتهم
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

قت األداة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة خارج العينة الفعلية مكونة طب: صدق االتساق الداخلي
بين كل مجال مـن  ) بيرسون(طالباً وطالبة، وذلك بإيجاد معامالت االرتباط عن طريق معامل ارتباط ) ٣٠(من 

  ).٤(الجدول  كما هو مبين في مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، فكانت معامالت االتساق الداخلي
  .الت االتساق الداخلي لالستبانةمعام:  )٤(جدول 

 رقم المجال البيان معامل االرتباط مستوى الداللة

  ٠.٠٥دال عند مستوى
  ٠.٠٥دال عند مستوى
  ٠.٠٥دال عند مستوى
 ٠.٠٥دال عند مستوى

٠. ٨٨  
٠.  ٨٢  
٠. ٩٠  
٠. ٨٤ 

  .المجال النفسي
  المجال االجتماعي االقتصادي

  كاديمي الثقافيالمجال األ
 مجال مصادر المعلومات

  األول
  الثاني
  الثالث
 الرابع

   الكلي ٨٦.٠  

  
  ات األداةثب

كرونبـاخ  (جرى التأكد من ثبات األداة بحساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار وتم استخدام معادلة 
) ٣٠(مجتمع الدراســة بلغـت    لحساب قيمة الثبات، فقد وزعت أداة الدراسة على عينة استطالعيـة من) ألفا

دير البلح، وكلية تدريب غزة؛ لإلجابة عنها، ثم أعيد توزيع األداة على  -وطالبة ،من كلية فلسطين التقنية طالباً 
) ٠. ٧٨(العينة نفسها بعد ثالثة أسابيع، وتم احتساب قيمة القياس القبلي والقياس البعدي للعينة االستطالعية فبلغ 

اسـتبانة  ) ١١٠(توالي، وبلغت قيمة الثبات الكلية لالستبانات المعادة التي تم تحليلها، وعددها على ال) ٠. ٨١(و
  ). كرونباخ ألفا(حسب معادلة  )٠. ٧٥(
  

  ةة اإلحصائيالمعالج
 ةواستخدمت المعالجـات اإلحصـائي   (spss)من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية 

  :اآلتية
 . ابية والنسب المئويةالمتوسطات الحس .١

 .للمجموعات المستقلة" ت " اختبار .٢

 .معامل االرتباط سبيرمان بيرسون .٣

للمقارنات البعدية بين ) Tukey HSD(واختبار توكى ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .٤
 .المتوسطات



 ٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

اعتبار الفقرات على  ومن أجل تفسير النتائج بشكل علمي وثيق وبناء على االستجابات في الدراسة فقد تم
أما إذا كانت نسبة االستجابة . فما فوق%) ٨٠(درجة كبيرة جداً من األهمية إذا كانت النسبة المئـوية لالستجابة 

%)  ٦٩. ٩ -% ٦٠(وإذا كانت االستجابة . فقد اعتبرت الفقرة على درجة كبيرة األهمية%)  ٧٩. ٩ - %٧٠(
وإذا كانـت  . اعتبـرت قليلـة األهميـة   %)  ٥٩. ٩ -% ٥٠(تجابة وإذا كانت االس. اعتبرت متوسطة األهمية

  .اعتبرت على درجة قليلة جداً من األهمية%) ٥٠(االستجابة أقل من 
  

  متغيرات الدراسة
  :تم تحديد متغيرات الدراسة المستقلة على النحو اآلتي

 ).ذكور، إناث: (له مستويان: متغير الجنس .١

دير البلح، كلية تدريب غـزة، كليـة المجتمـع     -كلية فلسطين التقنية : (له ثالثة مستويات: متغير الكلية .٢
  ).العربية

، الثانوية العامة الصناعية، الثانوية )العلمي أو األدبي( الثانوية العامة: (له ثالثة مستويات: متغير المؤهل .٣
  ).العامة التجارية

  ).فما فوق% ٨٠، % ٧٩. ٩ - ٦٠،% ٦٠أقل من : (له ثالثة مستويات: متغير التحصيل األكاديمي .٤
  
  راءات تطبيق أداة الدراسةإج
قام الباحث بإعداد استبانة لقياس دوافع التحاق خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقنية في  .١

  .محافظات غزة
نية العـالي الفلسـطي   متم الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية المختصة في وزارة التربية والتعلي .٢

 .  إلجراء هذه الدراسة على أفراد مجتمع الدراسة

أجريت بعد ذلك زيارات ميدانية للكليات؛ لترتيب توزيع أداة الدراسة، وجمعها بعد اختيار العينة، وإعداد  .٣
  . ترتيبات التوزيع

البـاً  ط) ٣٠(وزعت االستبانة على العينة االستطالعية في كلية فلسطين التقنيةـ دير البلح والمكونة من  .٤
 . وطالبة؛ بهدف فحص صدقها وثباتها

تم توزيع االستبانات على أفراد مجتمع الدراسة مـع بدايـة الفصـل الدراسـي األول للعـام الجـامعي        .٥
حيث وزعت االستبانة . ، وقد تابع الباحث بنفسه اإلجابة عن أسئلة الطالب واستفساراتهم) ٢٠٠٢/٢٠٠٣(

عن البـديل  أمام كل فقرة ) (لب منهم اإلجابة بوضع إشارة وط. طالباً وطالبة بشكل فردي) ١٢٠(على 
 .الذي يرونه مالئماً



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ٩٨

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

تم جمع االستبانات من أفراد مجتمع الدراسة عن طريق إدارة الكليات المهنية والتقنية، وتم تفريغ البيانات  .٦
دير البلح؛ إلعداد الجداول المناسبة، حيث  -على نماذج الحاسب اإللكتروني الموجود بكلية فلسطين التقنية 

استبانات من التحليل لعدم صالحيتها فبلغ عدد االستبانات ) ٥(استبانة، وقد استبعدت ) ١١٥(تم استرجاع 
 .تقريباً من مجتمع الدراسة%) ٣٠( استبانة، أي بنسبة) ١١٠(الصالحة التي تم تحليلها 

  
  اة ومناقشتهج الدراستحليل نتائ

  :نتائج الدراسة ومناقشتها على النحو اآلتي سيتم عرض
فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال األول الذي يدور حول ترتيب خريجي الشـهادة الثانويـة العامـة فـي     
محافظات غزة لمجاالت دوافع التحاقهم بالكليات المهنية والتقنية، فقد تّم احتساب المتوسطات الحسابية والنسـب  

  .)٥(الجدول  المئوية كما هو مبين في
  توزيع فقرات االستبانة على مجاالت الدراسة:  )٥(جدول 

النسبة   الدرجة
  المئوية

 المتوسط
  الحسابي

عدد  ةـالرتب
  الفقرات

  الرقم  الـــالمج

  ١  المجال النفسي ٤  األول  ٣. ٩٧ %٧٩. ٤  كبيرة
  ٢  المجال االجتماعي االقتصادي ٧  الثاني  ٣. ٤٧ %٦٩. ٤  كبيرة
  ٣  الثقافي يالمجال األكاديم ٣  الثالث  ٢. ٥٩ %٥٤. ٣  قليلة

  ٤ مصادر المعلومات ٦  الرابع  ١. ٩٨ %٣٩. ٦  قليلة جدا

 المجمـــــــــوع ٣. ٠٣ %٦٠. ٦ متوسطة

احتـل  : أن الدوافع األكثر شيوعاً حسب المجاالت األربعة كانت على النحو التالي) ٥(يتبين من الجدول 
، يليه في %) ٧٩. ٤(سبة أعلى من المجاالت الثالثة األخرى، فقد جاءت نسبتهالمجال النفسي الرتبـة األولى بن

الثقـافي بنسـبة    ي، فالمجال األكاديم%) ٦٩. ٤(الرتبة المجال االجتماعي االقتصادي بنسبة مئوية قدرهــا 
). %٣٩. ٦(، وحظي مجال مصادر المعلومات بالرتبة األخيرة بنسبة مئويـة قـدرها   %)٥٤. ٣(مئوية قدرها 

ويعزو الباحث التباعد في قيم النسب المئوية بين المجالين األول والثاني وبين المجال الرابع إلى رغبة الطـالب  
الشخصية في الدراسات العملية التطبيقية، وإلى تأثير الظروف االجتماعية االقتصادية التي تتحكم فـي اختيـار   

ة اإلرشاد والتوجيه المهنـي فـي مراحـل التعلـيم     الطالب للكلية، ويرجع من جانب آخر إلى قصور في عملي
) ١٩٩٥(وهذا الترتيب للمجاالت األربعة ال يتفق مع ما توصلت إليـه دراسـة كـل مـن إبـراهيم      . المختلفة

  .حيث جاء المجال االجتماعي االقتصادي لديهما في رتبة متأخرة) ١٩٩٥(والجراجسة 



 ٩٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

شهادة الثانوية العامة في محافظات غـزة لاللتحـاق   كما يبين الجدول السابق أن متوسط دوافع خريجي ال
من األهمية، وفي هذا ما " متوسطة"أي بدرجة %) ٦٠. ٦(بالكليات المهنية والتقنية، قد جاء بنسبة مئوية قدرها 

يفسر ضعف إقبال الطالب على االلتحاق بالكليات المهنية والتقنية، وأنهم ال يزالون بحاجة ماسة إلـى توجيـه   
  .بوي ومهني يسهم في حثهم على االلتحاق بتلك الكلياتوإرشاد تر

  
  المجال النفسي

الموضح فيه الدوافع األكثر شيوعاً لدى الطلبة ) ٦(فقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبين في الجدول 
  .للمجال النفسي

  يال النفسالدوافع األكثر شيوعاً لدى الطلبة للمج:  )٦(جدول 

 الدرجة
 النسبة
 المئوية

المتوسط 
 الرقم الفقـــرات الرتبة  الحسابي

    التحقت بالكلية المهنية والتقنية - المجـال النفسي     
 ٦ .ألن لدّى ميوال للدراسة العملية التطبيقية ١  ٤. ٠٨ %٨١. ٦ كبيرة جداً

 ٣  ٣. ٥٧ %٧١. ٤ كبيرة
ألن لدي ميوالً للعمل الميداني والتطبيقي أكثر من 

 ١٧  .العمل المكتبي

  ١٨ .صةارغبتي الخوفقاً ل ٢  ٤. ٠٢ % ٨٠. ٤ كبيرة جداً

 ٤  ٣. ٨٦ %٧٦. ٧ كبيرة
لتجنـب المعاناة التي تسببـها حواجز االحتـالل 

 واإلغالقات المتكررة
١٩  

  المجمـــــوع   ٣. ٩٧ %٧٩. ٤  كبيرة

من " كبيرة جداً"تبين من خالل الجدول السابق أن هناك فقرتين عدها خريجو الشهادة الثانوية على درجة ي
 بنسـبة مئويـة قـدرها   " والً للدراسـة العمليـة والتطبيقيـة   أن لدي مي"األهمية، وقد نصت الفقرة األولى على 

وهذه النتيجة  .%) ٨٠. ٤(بنسبة مئوية قدرها " صةاالخوفقاً لرغبتي " ، أما الفقرة الثانية فتنص على%)٨١. ٦(
ي واقتناع بأن المهنة التي سيزاولها في المسـتقبل تتناسـب   تدل على أن اختيار الطالب لتخصصه نابع عن وع

وقدراته وميوله وإمكاناته، وتتفق مع المعلومات والخبرات السابقة لديه، وأن الطالب الفلسطيني قد وصل إلـى  
ع درجة من النضج المهني الذي يؤهله ألن يكون واقعياً في تعامله مع قرار اختياره المهني، وهذه النتيجة تتفق م

وتخالف في الوقت ذاته ما انتهت إليه دراسة ) ٢٠٠٠(وأبو جراد ) ٢٠٠٠(ما توصلت إليه دراسة كل من الملة 
  ).١٩٩٥(إبراهيم 



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ١٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

  اديي االقتصالمجال االجتماع
الموضح فيه الدوافع األكثر شيوعاً لدى الطلبة ) ٧(فقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبين في الجدول 

  .االقتصاديللمجال االجتماعي 
  ي االقتصاديال االجتماعة للمجدى الطلبالدوافع األكثر شيوعاً ل:  )٧(دول ج

 الدرجة
  النسبة
 المئوية

المتوسط 
  الحسابي

 الرقم الفقـــــرات الرتبة

    
التحقت  -المجال االجتماعي االقتصادي 

    .بالكلية المهنية والتقنية

 ١  ٣. ٩٧ % ٧٩. ٤ كبيرة
بالكليات المهنية والتقنية  ألن الرسوم الدراسية

  ٢٠  .أقل من الرسوم في الكليات الجامعية

 ٤  ٣. ٧٠ %٧٤ كبيرة

لحاجة المجتمع الفلسطيني لخريجي الكليات 
المهنية والتقنية أكثر من حاجته لخريجي 

  .الجامعات
١٦ 

 ٦  ٢. ٩ %٥٨ قليلة
ألن خريج الكليات المهنية والتقنية يتميز بمكانة 

 اجتماعية جيدة
٩ 

 ٥  ٣. ٥٧ %٧١. ٤ كبيرة
ألن الموقع الجغرافي للكلية المهنية و التقنية 

 .مناسب لي
١ 

 ٧  ٢. ٨٦ %٥٧. ٢ متوسطة
لقناعتي بأن فرص العمل لخريجي الكليات 

 .المهنية والتقنية متاحة
٢ 

 ٣  ٣. ٧٢ %٧٤. ٤ كبيرة
التخصصات التي تقدمها الكليات المهنية 

 .لمختلفة والتقنية هامة لمتطلبات القطاعات ا
١٥ 

 ٢  ٣. ٤٧ %٦٩. ٤ كبيرة
ألن عدد سنوات التخرج في الكليات المهنية 

 .والتقنية قليلة 
٨ 

  المجمــــوع    ٣. ٤٧ %٦٩. ٤  كبيرة

أن أكثر الدوافع شيوعاً للمجال االجتماعي االقتصادي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ) ٧(يبين الجدول 
، "م الدراسية بالكليات المهنية والتقنية أقل من الرسوم في الكليات الجامعيـة أن الرسو"التي تنص على هي الفقرة



 ١٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

في المرتبة الثانية " عدد سنوات التخرج في الكليات المهنية والتقنية قليلة"بينما جاءت الفقرة التي تنص على أن 
التقنيـة هامـة لمتطلبـات    التخصصات التي تقدمها الكليات المهنيـة و : "ا على الترتيب الفقرات اآلتيةثم تلتهم

لحاجة المجتمع الفلسطيني لخريجي الكليات المهنية والتقنية أكثر مـن حاجتـه لخريجـي    " ،"القطاعات المختلفة
لقناعتي بأن فرص العمل لخريجـي  "، "ية المهنــية والتقنية مناسب ليألن الموقع الجغرافي للكل" ،"الجامعات

  ".الكليات المهنية والتقنية متاحة
ر هذه النتائج إلى تأثير األوضاع االقتصادية الصعبة التي تحياها األسر الفلسطينية على دوافع التحاق وتشي

الطالب بالكليات المهنية والتقنية؛ وذلك بسبب حالة الحصار الذي يفرضه االحتالل على الشعب الفلسطيني فـي  
ياً، ويجعلها غير قادرة على توفير الرسـوم  ظل انتفاضة األقصى الثانية؛ األمر الذي يرهق كاهل تلك األسر ماد

الدراسية، ودفع أجرة الموصالت، وتحمل تكاليف الدراسة العالية، فضـالً عـن تـوفير مسـتلزمات الحيـاة      
كما أن قرب الكلية من موقع السكن يريح الطالب من كثرة التنقل، وطول السفر اليومي، والوقوف . الضرورية

الل؛ ويخفف المعاناة النفسية التي تتولد لدى الطالب بسبب الحواجز واإلغالقات ساعات طويلة أمام حواجز االحت
عالوة على أن أولياء أمور الطالبات يفضـلون أن تكـون   . تالمتكررة، التي تعرضهم لإلهانة واالعتقال والمو
ليـة للطالبـات   ؛ وعدم توافر مساكن داختقلب األوضاع األمنيةبناتهم على مقربة منهم بسبب الخوف الدائم من 

  .تابعة للجامعات أو الكليات
 المهنيـة كما تدل تلك النتائج على أنه أصبح لدى الطالب الفلسطيني إدراك ووعي بـدور التخصصـات   

في تلبية متطلبات التنمية الشاملة؛ ولكون تلك التخصصات تواكب التطور العلمي المتسارع، حيـث إن   ةوالتقني
اً إلعداد القوى العاملة المدربة التي تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية والبناء فـي  التعليم التقني يعد مصدراً رئيس

  . المجتمع الفلسطيني
التي حصلت علـى  " قنية يتميز بمكانة اجتماعية جيدةألن خريج الكليات المهنية والت"أما الفقرة التي نصها 

النظرة السالبة ألفراد المجتمع الفلسـطيني  ، فهي نتيجة تعكس قليلة األهميةوبدرجة %) ٥٨(نسبة مئوية قدرها 
تجاه حملة الدبلوم المتوسط؛ ويمكن تفسير ذلك بأن فكرة الكليات المهنية والتقنية ودورها في إشـباع حاجـات   

فالملتحق  .األفراد، والمساهمة في النمو االقتصادي لم تفهم بشكل واضح من قبل عامة أفراد المجتمع الفلسطيني
المتوسط يعد ضمن الطبقة االجتماعية المتوسطة، بينما الملتحق بالتعليم الجامعي العالي يعد ضمن  بالتعليم التقني

الطبقة االجتماعية العليا؛ األمر الذي يؤدي بأعداد كبيرة من الشباب إلى العزوف عن االلتحاق بهذا النوع مـن  
  .التعليم

ـ عمل لخريجي الكليـات المهن قناعتي بأن فرص ال" وفيما يختص بالفقرة التي تنص على أن  ة والتقنيـة  ي
فإن هذه النتيجة تنبئ بجالء عن صعوبة الحصول على %) ٥٧. ٢(التي حصلت على نسبة مئوية قدرها " متاحة

وتشير من جهة أخرى إلـى  . وظائف في ظل األحوال االقتصادية الصعبة التي أدت إلى توقف مشاريع التنمية



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ١٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

الكليات المهنية والتقنية، وانعدام فرص تقديم مساعدات ماليـة لهـؤالء    تفشي حالة البطالة بين صفوف خريجي
  .الخريجين الشباب؛ إلقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تحولهم إلى تقنيين منتجين، يعتمدون على مجهوداتهم الذاتية

  
  المجال األكاديمي الثقافي

ه الدوافع األكثر شيوعاً لدى الطلبة الموضح في) ٨(فقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبين في الجدول 
  .للمجال األكاديمي الثقافي

  الدوافـع األكثـر شيوعـاً لـدى الطلبـة للمجـال األكاديمـي الثقافـي:  )٨(جدول 

 الدرجة
  النسبة
 المئوية

المتوسط 
الرقم الفقــــرات الرتبة  الحسابي

    تقنيةالمجال األكاديمي الثقافي التحقت بالكلية المنية وال    

 ١  ٣. ٠٤ %٦٨ متوسطة
رغبة مني في مواصلة دراستي الجامعية في مجال 

 .التعليم التقني بعد التخرج
٣ 

 ٣  ١. ٨٥ %٣٧ قليلة جداً
مجموع درجاتي في الشهادة الثانوية العامة ال يسمح 

 .ةلي بدخــول الجامعات المحلي
٧ 

 ٥ .ية سهلةألن الدراسة بالكليات المهنية والتقن ٢  ٢. ٩٠ %٥٨ قليلة

  المجمـــــوع   ٢. ٥٩ %٥٤. ٣ قليلة

أن الدوافع التي حصلت على رتب حسب أهمية نسبتها المئوية من وجهة نظر ) ٨(تبين من خالل الجدول 
رغبة مني في مواصلة دراستي الجامعية في مجال " الفقرة التي تنص على:أفراد عينة الدراسة، هي على التوالي

أن مجال الطموح العلمـي   االستدالل بذلك على، ويمكن %) ٦٨( نسبة مئوية قدرها "تخرجالتعليم التقني بعد ال
عدم تـوافر  : لدى الطالب الملتحقين بالكليات المهنية والتقنية ما زال متواضعاً؛ بسبب جملة من المعوقات منها

إلى سياسـة التجسـير مـع     في المجال التقني، فضالً عن االفتقار سكليات مهنية وتقنية تمنح درجة البكالوريو
الجامعات، بحيث تسمح تلك السياسة لخريجي تلك الكليات باستكمال دراساتهم الجامعية في تخصصاتهم التقنيـة  

إذ إن المتوقع من الكليات المهنية والتقنية أن تمثل محطة مهنية يتوقف عندها أولئك الذين لديهم الرغبة . المناسبة
  .ات من خالل برنامج التجسيرلجامعفي مواصلة دراساتهم في ا

التي جاءت بنسبة مئوية  "الكليات المهنية والتقنية سهلةالدراسة ب"أما فيما يتعلق بالفقرة التي تنص على أن 
فهي نتيجة منطقية؛ ألن الدراسة بالكليات المهنية والتقنية مرتبطة أساساً بالجانب العملي التطبيقي %) ٥٨(قدرها 

ب والتدريبات العملية المبنية على توظيف المهارات الفردية، واإلمكانات الذاتية وتنميـة  الذي يعتمد على التجري
التفكير االبتكاري لدى الطالب، والقدرة على التعامل مع األجهزة العلمية الحديثة المواكبة للتطـورات التقنيـة،   

  .والحفظأكثر من اعتماده على معلومات نظرية وحقائق علمية قائمة فقط على التلقين 
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 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

فهي الفقرة التي تنص على أن %) ٣٧(أما الفقرة التي حصلت على المرتبة األخيرة وبنسبة مئوية متدنية 
هذه النتيجةـ  تفسير، ويمكن "مجموع درجاتي في الشهادة الثانوية العامة ال يسمح لي بدخول الجامعات المحلية"

 –معدل المئوي في الشهادة الثانوية العامـة ال يكفـي   أن الب -من خالل خبرة الباحث الميدانية في هذا المجال 
أن يتخذ مقياساً للحكم على نجاح الطالب وتفوقه في مجال التخصصات المهنية والتقنية، إنما يضاف إليه  –وحده 

مهارة الطالب واستعداداته؛ ألن جانباً كبيراً من الدراسة في تلك الكليات يعتمد أساساً على الجانـب التطبيقـي   
فكم من طالب حصل على معدل مئـوي أقـل مـن    . عملي الذي تبرز فيه مهارة الطالب وميوله واضحة جليةال
في الشهادة الثانوية العامة قد احتل المراتب األولى في التخصصات المهنية والتقنية، متفوقاً فـي ذلـك   %) ٦٠(

 ناك خريجي الشهادة الثانوية العامـة أ على ذوي المعدالت المتوسطة والعالية، هذا إذا ما أخذنا في الحسبان إدر
الجامعـة المفتوحـة   أن بعض فروع هناك بديالً آخر عن الكليات المهنية والتقنية يمكن االلتحاق به،  يتمثل في 

، متجاوزة بذلك قرار وزارة التربية والتعلـيم  %)٦٠(أخذت تستقبل الطالب الحاصلين على معدل مئوي أقل من
  .فما فوق%) ٦٠(الب أن يلتحق بإحدى الجامعات المحلية إال إذا كان معدله المئوي العالي الذي ال يسمح للط

  
  مجال مصادر المعلومات

الموضح فيه الدوافع األكثر شيوعاً لدى الطلبة ) ٩(فقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبين في الجدول 
  .لمجال مصادر المعلومات

  لطلبة لمجال مصادر المعلوماتالدوافع األكثر شيوعاً لدى ا:  )٩(جدول 

 الدرجة
 النسبة
 المئوية

المتوسط 
 الرقم الفقــــرات الرتبة  الحسابي

    
التحقت بالكلية المهنيـة  _ مجال مصادر المعلومات

    والتقنية

 ٥  ٢. ٢٤ %٤٤. ٨ جداً قليلة
ألنني سمعت عن الكليات المهنيـة و التقنيـة فـي    

 .وسائل اإلعالم المختلفة
١٠ 

 ٢  ٢. ٦٠ % ٥٢ قليلة
أساتذتي في الثانوية وجهوني لاللتحـاق بالكليـات   

 . المهنيـــة والتقنية
١١ 

 ٤  ٢. ٤٠ % ٤٨ جداً قليلة
لتأثري بمن التحق بالكليات المهنية والتقنيـة مـن   

 .زمالء وأصدقاء
١٢ 

 ١٣ .وجهتني أسرتي لاللتحاق بالكلية المهنية والتقنية ١  ٢. ٧٠ % ٥٤ قليلة

 ٣  ٢. ٤٦ %٤٩ .٢ جداً قليلة
المرشد التربوي في المرحلة الثانوية وجهني إلـى  

 .اختيار هذه الكلية
١٤ 

 ٦  ١. ٩٨ %٣٩. ٦ جداً قليلة
ألنني حصلت من الكلية المهنيـة والتقنيـة علـى    

 .معلومات وافية عن البرامج وطبيعة الدراسة بها
٤ 

  المجمــوع    ٢.٣٩  %٤٧.٨  قليلة جداً
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متوسط النسب المئوية لفقرات هذا المجال متدنية، وهذه النتيجة تشير إلـى  يتضح من الجدول السابق أن 
. ات المهنية والتقنية دون غيرهاـعدم فاعلية هذه الدوافع في حث خريجي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاق بالكلي

كليات المهنية والتقنية؛ نسبة هذه الدوافع إلى ضعف دور األسرة في توجيه أبنائها لاللتحاق بال تدنيويمكن تفسير 
، سألن كثيراً من أولياء األمور يفضلون أن يدرس أبناؤهم في الجامعات، والحصول على درجـة البكـالوريو  

وتشير هذه النتيجة من ناحية أخرى إلى قصـور  . كالطب والهندسة والصيدلة: والعمل في المهن االختصاصية
عالوة على ضعف واضح لتأثير وسـائل  . مرحلة الثانوية العامةاإلرشاد النفسي والمهني للطالب في الوالتوجيه 

اإلعالم المختلفة فيما يتعلق بتوجيه الطالب نحو التخصصات المهنية والتقنية التي تتناسب وقدراتهم وميـولهم،  
اما أكبر بالتعليم التقني ومكانته ودوره في اإلسهام في المسيرة التنموية، بل يلحظ أن اإلعالم يبدى اهتم همتعريفو

  . بالجامعات على حساب الكليات المهنية والتقنية
يتبين كذلك من النتائج أن هناك قصوراً من جانب الكليات المهنية والتقنية في تشجيع الطالب لاللتحـاق  و

بها، إذ تبين أن نسبة كبيرة من خريجي الشهادة الثانوية العامة لم يكن لديهم معرفة وال دراية كاملـة ببـرامج   
راسة في تلك الكليات وطبيعتها، وأنهم ربما كانوا يعرفون عن الجامعات معلومات أكثر من الكليات المهنيـة  الد

  .والتقنية
أما فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال المفتوح الذي أعد لرصد أي دافع قد يسهم في اختيار خريجي الشهادة 

ن وجود عدد كبير من اآلراء الفردية التي يصـعب إيرادهـا؛   لكليات المهنية والتقنية، فقد تبياللتحاق باالثانوية ا
: في أداة الدراسة، أو أنها تعبر عن وجهة نظر فردية، وال تخدم أغراض الدراسة ومنها هاورودقد سبق لكونها 

ة أنهم أجبروا على االلتحاق بكلياتهم، أو أنهم التحقوا بها دون رغبة منهم، أو أنهم التحقوا بها عن طريق الصدف
دون تخطيط سابق، أو أنهم التحقوا بها؛ ألن المجال التقني هو ميدان مهنة أسرتهم، أو أنه كانت لديهم الرغبة في 

أو ألن دراسة العلوم التقنية من وجهـة  . االلتحاق بالكلية المهنية والتقنية منذ أن كانوا طالباً في المرحلة الثانوية
كليات المهنية والتقنية أفضل لديهم من الجامعات أو مؤسسات التعليم نظرهم ممتعة وشيقة أو ألن الدراسة في ال

  .العالي األخرى
  :أمــا نتائـج فرضيـات الدراسـة فقـد جـاءت علـى النحـو اآلتي

  الفرضية األولـى
بـين  ) ٠.٠٥= a(نصت الفرضية األولى على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   فقد 

  .نوية العامة في دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تعزى إلى الجنسخريجي الشهادة الثا
للداللة على الفروق بين متوسطات أفراد ) ت(ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية استخدم اختبار 

  .ر الجنسالعينة في دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنية بمحافظات غزة تبعاً إلى متغي



 ١٠٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

للفروق بين متوسطات أفراد العينة في دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية ) ت ( نتائج اختبار :  )١٠(جدول 
  .والتقنية بمحافظات غزة تبعاً لمتغير الجنس

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري )ت(قيمة  *الداللة اإلحصائية

١. ٧٠٣ *٠. ٠٣٨٦ 
 ذكر ٥٢ ٦٥.٦٥ ٩.٣١

 أنثى ٥٨ ٦٣.٦٨ ١٠.٨٥

  ).١٠٩(بدرجات حرية ) ١,. ٤٧٦( الجدولية" ت"وقيمة ) ٠.٠٥= a(إحصائياً عند مستوى  دالة *
الجدولية " ت"وهذه القيمة أكبر من قيمة ) ١. ٧٠٣(المحسوبة تساوي " ت"قيمة أن ) ٩(الجدول يتبين من 

خريجـي الشـهادة    في تصـور ) ٠.٠٥= a(ستوى عند مذات داللة إحصائية  أي أنه توجد فروق) ١.  ٤٧٦(
، وبـذلك تكـون   لصالح الـذكور  ، بين الذكور واإلناثالتقنيةالمهنية و التحاقهم بالكلياتالثانوية العامة لدوافع 

  .الفرضية األولى غير مقبولة
ـ يكون قد التقنية ربما المهنية وأن التحاق الطالبات بالكليات بهذه النتيجة تفسير ويمكن  ت تـأثير  وقع تح

 تـه بنافضل أن تكون دراسة يالتي تجعل ولى أمر األسرة الفلسطينية  واألمنية الظروف االجتماعية واالقتصادية
لبات االتقنية ال تلقى قبوالً لدى الطالمهنية وإلى جانب أن بعض التخصصات في الكليات  اهذمنه،  يبةرقفي كلية 

الفندقـة   مهن :مثلتقبل ممارسة الطالبات بعض المهن تالتي ال  ةوتقاليده السائد بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني
عينهـا تقبـل   ب اًوأن هناك مهنالمختلفة، فنون التلفزيون والمهن الهندسية بأنواعها  مهنو) إيواء وطعام وشراب(

تكاد  اًاك مهنبل إن هن. المهن اإلدارية والمالية والمهن الطبية المساعدة :مثلتهن طبيعل لمناسبتهاعليها الطالبات 
  .مهن صناعة األزياء وتصميم المالبس :تكون مقتصرة على الطالبات دون غيرهن مثل

إقبال زيادة وهذا يشير إلي . متوسطات االستجابة للذكور واإلناث قد كان التقارب واضحاً في قيم نسبو
فـي المسـاهمة فـي     الفلسطينية إدراكا منهن لدور الفتاة والمهني اللتحاق ببرامج التعليم التقنيعلى االفتيات 

 األولدير البلح في العـام   - التقنية فلسطين كليةبحق أية طالبة تفي الوقت الذي لم تل، فمتطلبات التنمية الشاملة
) ٢٠٠٠( نفسـها سـنة  الكلية في حتى وصل  ميفي التناخذ فإن عدد الطالبات قد أ، )١٩٩٢(من تأسيسها سنة 

  ).٢٠٠٠حمدان، (من المجموع الكلي لطلبة الكلية ) % ٤٢(أي بنسبة  ،طالبة) ١٩٠(إلى
  

  ةالفرضية الثاني
بـين  ) ٠.٠٥=a(ِفقد نصت الفرضية الثانية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   

بمحافظات غزة تعزى إلى الكلية  التقنيةخريجي الشهادة الثانوية العامة في دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية و
  ). رفح - ، كلية المجتمع العربيةالوكالة -دير البلح، كلية تدريب غزة  - لية فلسطين التقنيةك(



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ١٠٦

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين المتوسـطات   
ة تبعاً لعامل الكلية، ونتائج الجدول خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقني الحسابية لدوافع التحاق

  :تبين ذلك) ١١(
خريجي الشهادة الثانوية العامة  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع التحاق:  )١١( جدول

  تبعاً لعامل الكلية التقنيةبالكليات المهنية و

  ) ٠. ٠٥=  a( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
توجد فروق أي أنه  ،) ٠. ٠٥=  a(دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ف(قيمة  أن) ١١(من جدول  يتضح

وجهات نظر أفراد العينة وفقاً لمتغير الكلية، وبذلك تكون الفرضية الثانية غير مقبولة؛ ذات داللة إحصائية بين 
، للمقارنـات البعديـة   )Tukey HSD( اختبار تـوكى  مباستخدا لمعرفة الفروق بين المتوسطات، قام الباحثو

  .يوضح ذلك) ١٢(والجدول 
خريجي  للمقارنات البعدية بين المتوسطات في دوافع التحاق )Tukey HSD(بار توكى اخت  :)١٢(جدول 

  .تبعاً لعامل الكلية التقنيةالشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية و

  كلية فلسطين التقنية
٦٠. ٤ 

  كلية تدريب غزة
٦٥. ٦ 

 كلية المجتمع العربية
٧٥. ١  

 )الوسط الحسابي( الكلية

 ٧٥. ١ كلية المجتمع العربية  ـ  *٩. ٥  *١٤. ٧

 ٦٥. ٦ كلية تدريب غزة  *٩. ٥ـ   ـ  *٥. ٢

 ٦٠. ٤ كلية فلسطين التقنية  *١٤. ٧ـ   *٥. ٢ـ  ـ

  ) ٠. ٠٥=  a(دالة إحصائياً عند مستوى داللة  *
 بين كلية المجتمـع  )٠. ٠٥=  a( أن الفروق كانت دالة إحصائياً عند مستوى) ١٢(يتضح من الجدول 

بـرفح   العربيـة  بين كلية المجتمعو برفح، لصالح كلية المجتمع العربية بغزة تدريب غزة ةوكليبرفح  يةالعرب
كلية فلسطين بغزة و كلية تدريب غزةبرفح، وبين  لصالح كلية المجتمع العربية بدير البلح كلية فلسطين التقنيةو

   .بغزة لصالح كلية تدريب غزة بدير البلح التقنية

 مصدر التباين ربعاتمجموع الم درجات الحرية مربعات المتوسط )ف(قيمة  مستوى الداللة

١٠. ٧١٥ * ٠. ٠٠٤ 

 بين المجموعات ١٨٧٨. ٤٨٠ ٢ ٩٣٩. ٢٤٠

 داخل المجموعات ٩٣٧٩. ٤٨٣ ١٠٧ ٨٧. ٦٥٩

 المجموع ٩٦٤.١١٢٥٧ ١٠٩ 



 ١٠٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

في التحـاق الطـالب    مباشراً يشكل سبباً الجغرافي أن موقع الكليةعلى اعتبار  النتيجةذه ويمكن تفسير ه
الكلية الوحيدة في منطقة رفح  هيفكلية المجتمع العربية .  دون غيرها التقنيةبالكليات المهنية ووالطالبات بإحدى 

ـ هم فـي تقل سالذي يإلى جانب تأثير العامل االقتصادي ، التي تقع في أقصى جنوب محافظات غزة ل التكلفـة  ي
تجنب المعانـاة   ، فضالً عنمن رفح إلي غزة اليوميوالسفر  المرتفعة االقتصادية الناتجة عن أجرة المواصالت

) ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢( واإلغالقات المتكررة، حيث أفادت دائرة التسجيل والقبول بالكلية لسنة علي حواجز االحتالل
إحصـائية وزارة  (طالباً وطالبة هم من سكان محافظة رفـح  ) ٥٦(لغ عددهم إلى إن طالب الكلية جميعهم والبا

حدوديـة  بكونها مدينـة  مدينة رفح في ع تمطبيعة المجأن فضالَ عن ). ٢٠٠٣/  ٢٠٠٢التربية والتعليم العالي، 
 التنميةلإلسهام في عملية ؛ أطر تقنية مدربة من أبنائها إلىفي حاجة تظل باستمرار  متميزاقتصادي ذات طابع 

   .في تلك المنطقة
أي  ،أن الدراسة فيها بالمجـان : سم بعدة خصائص متميزة منهاتت، فإنها كلية تدريب غزةفيما يتعلق بما أ

ـ  أنها إلى جانب، نة للطالبمؤّمالموصالت ن وسائل أو، علي نفقة وكالة الغوث الدولية هـم،  اء لدتوفر وجبة غ
المسـجلين فـي وكالـة     نيالطالب الالجئ ي شريحةوه ،من الطالب ال تقبل إال شريحة معينة فضالً عن كونها
   .الغوث الدولية

 

  الفرضية الثالثة
بـين  ) ٠. ٠٥=  a(مسـتوى   دنصت الفرضية الثالثة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنفقد 

تعـزى لنـوع المؤهـل     خريجي الثانوية الشهادة الثانوية في دوافعهم لاللتحاق بالكليات التقنية بمحافظات غزة
  ).الثانوية العامة التجارية ، الثانوية العامة الصناعية،)العلمي أو األدبي( الثانوية العامة: (العلمي

ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بـين المتوسـطات   
امة بالكليات المهنية والتقنية تبعاً لعامل نوع المؤهل العلمي، خريجي الشهادة الثانوية الع الحسابية لدوافع التحاق

  :تبين ذلك) ١٣(ونتائج الجدول 
خريجي الشهادة الثانوية العامة  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوافع التحاق:  )١٣( جدول

  .تبعاً لعامل نوع المؤهل العلمي التقنيةبالكليات المهنية و

  )٠. ٠٥=  a( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية مربعات المتوسط )ف( قيمة اللةمستوى الد

٠. ٣٤٢ *٠.٠٠٣ 

 بين المجموعات ٧١. ٥٣٩ ٢ ٣٥. ٧٧٠

 داخل المجموعات ١١١٨٦. ٤٢٤  ١٠٧ ١٠٤. ٥٤٦

 المجموع ٩٦٤.١١٢٥٧ ١٠٩ 



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ١٠٨

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وجهات نظر بين ) ٠. ٠٥=  a(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أنه ت) ١٣(جدول المن  يتضح
لمعرفـة الفـروق بـين    و .أفراد العينة وفقاً لمتغير نوع المؤهل، وبذلك تكون الفرضية الثالثة غيـر مقبولـة  

  .يوضح ذلك) ١٤(للمقارنات البعدية، والجدول  )Tukey HSD(اختبار توكى مباستخدا المتوسطات، قام الباحث
خريجي  للمقارنات البعدية بين المتوسطات في دوافع التحاق )Tukey HSD(ختبار توكى ا  :)١٤(دول ج

  .تبعاً لمتغير نوع المؤهل التقنيةالشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية و

  الثانوية العامة
٦٤. ٢ 

  الثانوية التجارية
٦٤. ٧ 

 ةالثانوية الصناعي
٦٦. ٦  

 )الوسط الحسابي( المؤهل

 ٦٦. ٦ الثانوية الصناعية  ـ *١. ٩ * ٢. ٤

 ٦٤. ٧ الثانوية التجارية  *١. ٩ـ  ـ  *٠. ٥

 ٦٤. ٢ الثانوية العامة  * ٢. ٤ـ   * ٠. ٥ـ  ـ

  .  ) ٠٥=  a( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
دة فئـة الشـها  بـين   )٠. ٠٥=  a(أن الفروق كانت دالة إحصائياً عند مستوى ) ١٤(يظهر من الجدول 
بين الثانوية العامة التجارية لصالح فئة الشهادة الثانوية العامة الصناعية و الشهادة ةفئوالثانوية العامة الصناعية 

لصالح فئة الشهادة الثانوية ) دبياألو أعلمي ال(الشهادة الثانوية العامة وفئة فئة الشهادة الثانوية العامة الصناعية 
) دبـي األو أعلمـي  ال( فئة الشهادة الثانوية العامةو الثانوية العامة التجارية ادةالشه ةفئ وبين. العامة الصناعية

  .لصالح فئة الشهادة الثانوية العامة التجارية
خريجي الشهادة الثانوية العامة الصـناعية ال يجـدون   منسجم مع كون  ا أمر طبيعيهذيرى الباحث أن و

ـ    ، التقنيةوبالكليات المهنية لتحاق الاة إال من فرص مهمأما تخصـص   :لبخاصة بـرامج المهـن الهندسـية مث
 اللتحـاق وأن ا .وغيرهـا  السلكية والالسلكية تاالتصاال تخصصاألتمتة الصناعية و تخصصالكهروميكانيك و

أمـا   .إكمال دراسته في كليات الهندسة للحصول علي درجة البكـالوريوس  ن بعضهم منمكّبهذه التخصصات ي
إذ  .ضـيقة التجارية فااللتحاق بالتخصصات التي تناسب مؤهالتهم تكاد تكـون   لعامةاخريجو الشهادة الثانوية 

االلتحاق بكليات التجـارة   التقنية أوالمهنية و تقتصر علي تخصصات برامج المهن اإلدارية والمالية في الكليات
كـون فـي   حيـث ي عة، ومتنوفالفرص أمامهم واسعة  العامة أما خريجو الشهادة الثانوية .في الجامعات المحلية

بالكليات المهنية لاللتحاق  هملذا جاء متوسط دوافع، هم االلتحاق بمختلف التخصصات في الكليات والجامعاتتمكن
  .األخرى ل من غيرهم من الفئاتقأ التقنيةو
 

  



 ١٠٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عبد الرحيم محدان

 ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد )إلنسانيةاالعلوم (عة النجاح لألحباث، لة جامجم ـــــــــــــــــــــــــ

 الفرضية الرابعة

بـين  ) ٠.٠٥=  a(ِفقد نصت الفرضية الرابعة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  
ل بمحافظات غزة تعزى إلى التحصـي  التقنيةخريجي الشهادة الثانويـة في دوافعهم لاللتحاق بالكليات المهنية و

  ).فما فوق% ٨٠، % ٧٩. ٩ـ  ٦٠، %٦٠أقل من (األكاديمي في الشهادة الثانوية العامة 
حـادي للفـروق بـين    ومن أجل التأكد من صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التبـاين األ 

خريجي الشهادة الثانوية العامة بالكليات المهنية والتقنية تبعاً لعامل التحصيل  المتوسطات الحسابية لدوافع التحاق
  :ذلكتبين  )١٥(ونتائج الجدول رقم  ،األكاديمي في الشهادة الثانوية العامة

خريجي الشهادة الثانوية العامة  فع التحاقنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دوا  :)١٥( جدول
  .تبعاً للتحصيل األكاديمي في الشهادة الثانوية العامة التقنيةبالكليات المهنية و

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية مربعات المتوسط )ف(قيمة  مستوى الداللة

٥. ٦١٠ *٠.٠٠١ 

 بين المجموعات ١٠٦٨.  ٤٦١ ٢ ٥٣٤. ٢٣١

 داخل المجموعات ٥٧٥٠. ٢٧ ١٠٧ ٩٥. ٢٢٩

 المجمــوع ٥٧٩٧. ٨١ ٨٣ 

  ) ٠. ٠٥=  a( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
وجهات نظر بين ) ٠. ٠٥=  a(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ) ٥(جدول المن  يتضح

لعامة، وبذلك تكون الفرضـية الرابعـة غيـر    أفراد العينة وفقاً لمتغير التحصيل األكاديمي في الشهادة الثانوية ا
للمقارنـات   )Tukey HSD(اختبـار تـوكى   مباستخدا لمعرفة الفروق بين المتوسطات، قام الباحثومقبولة؛ 

  .يوضح ذلك) ١٦(البعدية، والجدول 
خريجي  للمقارنات البعدية بين المتوسطات في دوافع التحاق )Tukey HSD( اختبار توكى  :)١٦(جدول 
  .تبعاً لمتغير التحصيل األكاديمي في الشهادة الثانوية العامة التقنيةدة الثانوية العامة بالكليات المهنية والشها

 فما فوق% ٨٠
٦٠. ٣٥ 

 %٩.٧٩ـ٦٠
٦٥. ٨١ 

 %٦٠أقل من
٦٧. ٥٣  

  التحصيل األكاديمي
 )الوسط الحسابي(

 ٦٧. ٥٣ -%٦٠أقل من  ـ *١. ٧٢ *٧. ١٨

 ٦٥. ٨١ - %٧٩. ٩ـ ٦٠  *١. ٢٧ـ ـ  *٥. ٤٦

 ٦٠. ٣٥ - فما فوق% ٨٠  *٧. ١٨ـ *٥. ٤٦ـ ـ

  ) ٠. ٠٥=  a( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *



 “ ...ـب وافع خرجيي الشهادة الثانوية العامة لاللتحاقبعض د”ـــــــــــــــــــــــــ ١١٠

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤،)١( ١٨، اجمللد)إلنسانيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وفئة %) ٦٠أقل من(بين فئة  )٠. ٠٥=  a(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى ) ١٦(يتضح من الجدول 
لصالح فئـة  ) فما فوق% ٨٠(وفئة  %)٦٠أقل من(وبين فئة %).٦٠أقل من(لصالح فئة %)  ٧٩. ٩ -%  ٦٠(
  %). ٧٩. ٩ -%  ٦٠(لصالح فئة ) فما فوق % ٨٠(وفئة %)  ٧٩. ٩ -%  ٦٠(وبين فئة %). ٦٠أقل من(

من سبيل لمواصلة تعليمهم العـالي إال  %) ٦٠أقل من(ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه ليس أمام الفئة 
مـن جهـة    ذه النتيجةوتشير ه -اق بالجامعة المفتوحةوال يرغبون بااللتح - التقنيةااللتحاق بالكليات المهنية و

، وهي عاليةمتوسطة و علميةبدأت تستقطب طالباً حاصلين على تقديرات  التقنيةالكليات المهنية و أخرى إلى أن
الكليات إال من قصرت بهم هممهم  منأنه ال يلتحق بهذا النوع " :لدى عامة الناس السائدلظن ل بذلك تكون مخالفة

ذكـوراً أو إناثـاً    العامة أن خريجي الشهادة الثانوية على، وإنما تدل "دت أبواب الجامعات في وجوههمأو أوص
داخلية وقناعة ذاتية؛ إيماناً منهم بأهمية هذا النوع مـن التعلـيم ودوره فـي     بدافعيةيقبلون على التعليم التقني 

 . المجتمع

تـؤهلهم لاللتحـاق    العامـة  الب في الشهادة الثانويةكثير من الطلتقديرات العلمية الأن  منالرغم  فعلى
، وفي هذا إشارة إلى أن الذاتيةفإنهم اتجهوا إلى هذه الكليات وفق رغبتهم الشخصية وميولهم  المحلية، بالجامعات

خيـارهم األول   التقنيـة الكليات المهنيـة و بجعل  العامة الثانويةهناك اهتماماً متزايداً من قبل خريجي الشهادة 
  .مواصلة الدراسة الجامعيةل
  

  اتالتوصيات والمقترح
  :اآلتيةالتوصيات والمقترحات النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم في ضوء 

  
  التوصيــات :أوالً
العمل على تنمية الميول والقدرات لدى الطالب، عن طريق التوسع بإدخال بـرامج اإلرشـاد والتوجيـه     .١

ية في مراحل مبكرة من التعليم األساسي؛ لخلق اتجاهات إيجابية لديهم تجعلهم يقبلون والتربية المهنية والتقن
 .على التخصصات المهنية والتقنية بدافعية داخلية وقناعة ذاتية

ضـمان  التقنيـة؛ ل المهنيـة و  الكليـات  في فتح بعض األقسام التي تمنح درجة البكالوريوسالعمل على  .٢
  .قنيالطالب في المسار الت استمرارية

 نظرتهم السـالبة تغيير ، والمهني والتقني مالتعلي نحوفراد المجتمع الفلسطيني عزيز النظرة االجتماعية ألت .٣
 .توعيتهم بأهمية توجيه أبنائهم لاللتحاق بهذا النمط من التعليمله، و

طيني بخاصة ضرورة أن تلعب وسائل اإلعالم المتنوعة دوراً فاعالً ومؤثراً في توعية أفراد المجتمع الفلس .٤
األهل والطالب؛ إلبراز أهمية المهن التقنية التي توفرها الكليات المهنية والتقنية تلبية لمتطلبـات التنميـة   

 .الوطنية الشاملة
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القيام بحمالت توعية مكثفة موجهة إلى طالب المرحلة الثانوية؛ لتزويدهم بمعلومات وافية عـن  ضرورة  .٥
 .يعة الدراسة بها؛ والتعرف إليها عن قرببرامج الكليات المهنية والتقنية وطب

تشجيع التحاق اإلناث بالتعليم التقني واستحداث تخصصات تالئم طبيعتهن وميولهن وتتوافق مـع حاجـة    .٦
 .المجتمع

العمل على تشجيع طالب المرحلة الثانوية لاللتحاق بالكليات المهنية والتقنيـة المتـوافرة فـي    ضرورة  .٧
؛ ولتجنـب ف عبء التكاليف االقتصادية الثقيلة عن كاهل األسرة الفلسطينيةلتخفيالمجتمع المحلي؛ وذلك 

 .المعاناة التي تسببـها حواجز االحتـالل واإلغالقات المتكررة

االلتحـاق  الصناعية والتجارية والزراعيـة علـى   : العمل على تشجيع خريجي المدارس الثانوية المهنية .٨
  .همالمناسبة لوالمعنوية  افز الماديةتقديم الحوالمهنية والتقنية، و بالكليات

ذوي المعـدالت  العامة مـن   الشهادة الثانوية خريجيعلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العمل ضرورة  .٩
المهنيـة   االلتحاق بالكليـات على  التطبيقية والعملية اتالذين لديهم ميول ذاتية في الدراسو العالية المئوية
 .والتقنية

 

  مقترحـــات :ثانياً
ووضع . التقني بفلسطين مقد ندوات وحلقات نقاش وورش عمل لمناقشة واقع القبول في مؤسسات التعليع .١

 .البدائل والحلول المقترحة الستيعاب خريجي المرحلة الثانوية في الكليات المهنية والتقنية

ي؛ ليكونوا أكثر إجراء دراسة لمعرفة إلى أي مدى تعّرف مناهج المرحلة الثانوية خريجيها بالتعليم التقن .٢
  .إدراكاً ألهمية هذا النوع من التعليم
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