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  لخص الدراسةم

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية بغزة نحو التعليم   

المهني وعالقة هذا االتجاه بمتغيرات االهتمامات المهنية، الوعي المهني، إدراك مفهوم التعليم 

المهني، جنس الطالب وفرع الطالب، وقد اعد الباحث لهذا الغرض ثالث أدوات تمثلت في 

قياس االتجاه نحو التعليم المهني ومقياس االهتمامات المهنية ومقياس الوعي المهني، وقام م

الباحث باختيار عينة عشوائية توزعت على أربع شعب بمدرستين ثانويتين إحداهما للذكور 

 طالباً وطالبة، وبعد جمع البيانات 123واألخرى لإلناث بحيث بلغ عدد أفراد العينة النهائي 

ها إحصائياً توصلت الدراسة إلى أن مستوى اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني كان وتحليل

وتشير إلى مستوى متوسط يميل إلى التدني لالتجاه، كما كشفت % 64.2إيجابياً بنسبة بلغت 

الدراسة عن عدم وجود عالقة بين اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني وكالً من االهتمامات 

ي المهني، في حين أظهرت وجود فروق في االتجاه نحو التعليم المهني تعزى المهنية والوع

لمدى إدراك الطلبة لماهية التعليم المهني لصالح الطلبة المدركين لماهيته، ولم تظهر الدراسة 

  .فروقاً في االتجاه نحو التعليم المهني تعزى لجنس الطالب وفرعه

المهني ودعمه مادياً ومعنوياً، والعمل على تنمية وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتعليم 

  .اتجاهات إيجابية لدى الطلبة والمجتمع المحيط بهم نحو الدراسة المهنية

  
Abstract 
 This study aims to reveal the secondary student's attitudes toward vocational 
education, and its relation to some variables. The researcher used three instruments 
represented by: Attitude toward vocational education scale, vocational interests scale, 
and vocational awareness scale. These instruments applied on a sample consists of 
(123) student from Tawjehi grade. After data collection and analysis, the study reveals 
the following results: 

- The student’s attitude level toward vocational education was (64.2%), which 
indicates an intermediate attitude level. 

- There is no significant relation between the attitudes toward vocational 
education and neither the vocational interests nor vocational awareness. 

- A significant difference appeared in the attitudes toward vocational education 
between the students who realized the vocational education concept and who 
are not, in behalf of the first group. 

- No significant difference appeared in the attitudes toward vocational education 
between males and females students. 

- No significant difference appeared in the attitudes toward vocational education 
between scientific major and art major students. 

The study recommended supporting of the vocational education and developing 
the student’s attitudes toward it.  
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:مقدمة  

يعتبر النظام التعليمي أساس التطور والتقدم في كافة مجاالت الحياة، فمخرجات النظام 

مجاالت، فليس غريباً أن التعليمي تشكل أساساً لرفعة المجتمع أو تخلفه في كافة األصعدة وال

نجد المجتمعات المتقدمة تهتم اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمتها التعليمية وترصد ميزانيات ضخمة 

وحينما نتحدث عن مخرجات النظام التعليمي فإننا نعني بذلك تغطيته لكافة .  للنهوض بها

 جوانب محددة متطلبات تطور المجتمع، فمخرجات النظام التعليمي يجب أال تقتصر على

كإعداد األطباء والمهندسين والمعلمين إلى غير ذلك، بل يجب أن تمتد تلك المخرجات لتشمل 

الجوانب المهنية والتقنية، ومن هنا تنبع أهمية التعليم المهني فال غنى ألي مجتمع عن التعليم 

بكل ما تحتاجه المهني لضمان وجود الكفايات البشرية المؤهلة والمدربة التي تستطيع القيام 

والتعليم المهني يشكل أحد البرامج التربوية التي تعنى بإعداد وتأهيل .  الخطط التنموية فيها

الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ خطط التنمية في المجتمع، واالهتمام الكبير بالتعليم المهني الذي 

ياً ألنه يمد مختلف القطاعات بدأ يظهر في العقود األخيرة يرجع لكونه استثماراً أساسياً وجوهر

بالطاقات البشرية المدربة، وال يقف دوره عن هذا الحد، بل إنه قد يساهم أيضاً في تطوير 

القدرات البشرية أثناء ممارسة المهن إذا ما تم تحديثه وتطويره باستمرار ليواكب التطورات 

  .واالتجاهات العالمية الحديثة

تاريخه الطويل من آثار النظرة االجتماعية المتدنية، ولقد عانى التعليم المهني خالل "

وانعكست هذه النظرة على مدارس التعليم المهني فأصبح يلتحق بها من لم تتح لهم فرصة 

التعليم األكاديمي أو من لم يستطع إكمال دراسته األكاديمية بسبب ضعفه التحصيلي، حيث 

 من التعليم ال يحتاج مستوى عال من الذكاء أصبح ينظر لهذا النوع من التعليم باعتباره نوعاً

وال قدرة عالية من التحصيل الدراسي، وزاد من هذه النظرة وأكدها تزايد الطلب على التعليم 

األكاديمي بحيث أصبحت أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم األكاديمي عبء على الدولة، مما حدا 

على أساسها اختيار أصحاب التحصيل العالي بكثير من الدول اعتماد معايير لالنتقاء يتم 

للتعليم األكاديمي، بينما يوجه الباقون للمدارس المهنية مما أثر على نوعية القوى العاملة التي 

  )12 : 1987عبد المعطي، "(يخرجها التعليم المهني

ويعد مفهوم االتجاه من أكثر المفاهيم استخداماً في علم النفس االجتماعي وعلم 

اع حيث تنصب االتجاهات على شتى مظاهر الحياة، وهي كثيرة ومتشعبة، فهناك االجتم

اتجاهات نحو العديد من القضايا والموضوعات والظواهر، فاالتجاه هو تنظيم من االعتقادات 

حول موضوع أو موقف معين ، وهو ثابت نسبياً ويجعل الفرد قابالً ألن يستجيب بطريقة 

هوم ليس له وجود مادي ملحوظ، بل هو مجرد تكوين فرضي معينة، على الرغم من أنه مف
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يستدل على وجوده من آثاره، وعادة ما يعبر عنه بصورة لفظية، أو من خالل استجابات الفرد 

  )6 : 2004المصري ، . (على العبارات التي تقيس االتجاه

ن وبناء على المفهوم السابق لالتجاهات فإنه يوجد لدى اإلنسان عدد ال نهائي م

 إال تاالتجاهات نحو العديد من القضايا والموضوعات واألشياء، ومع الثبات النسبي لالتجاها

أنها قد تتغير مع تغير الزمان والمكان وهذا التغير مرتبط أيضاً بالمواقف والخبرات التي قد 

د يتعرض لها الفرد، وهذا األمر مرتبط بمدى قوة تلك المواقف وقدرتها في التأثير على الفر

بحيث تترك أثراً قوياً لدى الفرد يدفعه لتغيير اتجاهه نحو القضية المتعلقة بالموقف الذي 

والتعليم المهني هو أحد القضايا التي يمكن أن يكون الفرد اتجاهاً نحوها، وهذا .  تعرض له

وهذا هو السائد في المجتمع الفلسطيني بصفة خاصة والعربي –االتجاه إما أن يكون سلبياً 

 وإما أن يكون ايجابياً، غير أن هذا االتجاه سواء كان ايجابياً أم سلبياً له أسبابه -صفة عامةب

ومبرراته على األقل من وجهة نظر الفرد نفسه، كما أنه يتأثر ببعض المتغيرات التي قد تسهم 

اه فغياب في زيادة قوة االتجاه أو إضعافه، وتلك المتغيرات تشكل عامالً أساسياً لقوة هذا االتج

إحداها أبو بعضها يمكن أن يؤدي إلى عكسه أو تحييده، فعلى سبيل المثال قد يكون مستوى 

الوعي المهني عامالً أساسياً في تكوين االتجاه نحو التعليم المهني فانخفاض مستوى الوعي 

المهني لدى الفرد قد يكون هو الجزء األهم في تكوين الفرد التجاهات سلبية نحو التعليم 

المهني، فإذا ما ارتفع مستوى الوعي المهني لدى ذلك الفرد من خالل التوعية المنهجية 

المقصودة أو غير المقصودة فإن ذلك يمكن أن يحدث تغييراً جذرياً في اتجاهه نحو التعليم 

  .المهني

وتأتي الدراسة الحالية لتسهم في التعرف على مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية 

 غزة نحو التعليم المهني ودراسة هذا االتجاه في ضوء بعض المتغيرات التي يمكن بمحافظة

أن تؤثر فيه، وتختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في كونها تتناول 

متغيرات لم تتناولها أي دراسة سابقة كمتغير الوعي المهني واالهتمام المهني، كما تبرز 

 ثالث أدوات أحدها يمثل أداة الدراسة الرئيسية متمثالً بمقياس أهميتها في كونها تستخدم

االتجاه نحو التعليم المهني، في حين تمثل األداتان األخريان مقياسان للوعي المهني واالهتمام 

المهني عند الطلبة، وفي المحصلة النهائية فإن الباحث يأمل بأن يضع يده على بعض العوامل 

 بشكل واضح  في التأثير على مستوى اتجاهات تلك العينة من والمتغيرات التي قد تسهم

  .الطلبة نحو التعليم المهني
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  :مشكلة الدراسة

بناء على الواقع المعاش والذي يبدو فيه أن اإلقبال على التعليم المهني في محافظات 

ا به بسبب غزة هو إقبال متدني، حتى أن العديد من الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني التحقو

عدم إمكانية قبولهم في التعليم األكاديمي نظراً لمعدالتهم المتدنية أو ربما لعدم قدرتهم المادية 

، أي أن قلة قليلة من الملتحقين بالتعليم المهني التحقوا ةعلى تغطية تكاليف الدراسة األكاديمي

دراسة الحالية للكشف عن به بدافع قناعاتهم الشخصية بجدوى وأهمية التعليم المهني، وتأتي ال

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم المهني، كما وتحاول التعمق في دراسة االتجاه من 

خالل توضيح عالقته ببعض المتغيرات، وبالتالي فإن الدراسة سوف تجيب عن السؤال 

 التعليم المهني ما اتجاهات عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة نحو: الرئيس التالي

  وما عالقته ببعض المتغيرات؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ما مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة نحو التعليم المهني؟ .1

بين اتجاهات الطلبة في عينة ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى  .2

 يم المهني واهتماماتهم المهنية؟الدراسة نحو التعل

بين اتجاهات الطلبة في عينة ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى  .3

 الدراسة نحو التعليم المهني ووعيهم المهني؟

 التعليم المهني باختالف مفهومهم نحوهل تختلف اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة  .4

 للتعليم المهني؟

جنس  التعليم المهني باختالف نحو الطلبة في عينة الدراسة هل تختلف اتجاهات .5

 ؟الطالب

فرع  التعليم المهني باختالف نحوهل تختلف اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة  .6

 ؟الطالب
  :فروض الدراسة

    :بناء على مشكلة الدراسة يمكن صوغ الفروض التالية

ين اتجاهات الطلبة في عينة ب) 0.05 ≤ ∝(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى  -1

 .الدراسة نحو التعليم المهني واهتماماتهم المهنية

بين اتجاهات الطلبة في عينة ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى  -2

 .الدراسة نحو التعليم المهني ووعيهم المهني
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وسطات بين مت) 0.05 ≤ ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

استجابات عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو التعليم المهني تعزى لمدى إدراكهم 

 .لمفهوم التعليم المهني

في مستوى ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

ذكر، (اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة نحو التعليم المهني تعزى لجنس الطالب 

 ).أنثى

في مستوى ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -5

علمي، (اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة نحو التعليم المهني تعزى لفرع الطالب 

 ).علوم إنسانية
  :أهداف الدراسة

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى اتجاهات عينة من طلبة المرحلة الثانوية نحو 

  : المهني، وذلك من خاللالتعليم

الكشف عن مستوى اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني واالستدالل على هذا المستوى  -1

  .من خالل األوزان النسبية للفقرات التي تمثل هذا االتجاه

التعرف إلى عالقة الوعي المهني للطالب واهتماماته المهنية وإدراكه لمفهوم التعليم  -2

 .اهه نحو التعليم المهنيالمهني وجنسه وفرعه باتج
  :أهمية الدراسة

  :تتضح أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية

تجرى الدراسة الحالية في ظروف حرجة يمر بها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، تلك  -1

الظروف بدأت تنعكس على نوعية النظام التعليمي الفلسطيني الذي تأثر كثيراً 

 القاسية، وتأتي الدراسة الحالية لتمثل خطوة نحو بتداعيات تلك الظروف ونتائجها

توجيه طاقات الشباب الفلسطيني إلى ما قد يسهم في التغلب على آثار تلك المعاناة 

  .والحصار

كما تنبع أهمية الدراسة في كونها تتناول شريحة من أهم شرائح الشعب الفلسطيني أال  -2

الذين لو وجهت طاقاتهم بشكل وهي عنصر الشباب ممثلين بطلبة المرحلة الثانوية 

سليم ومدروس فسيسهمون بال شك في التخفيف من معاناة هذا الشعب، وفي المقابل 

 .إذا أسيء توجيه طاقاتهم فسيكونون سبباً من أسباب معاناته

قد تسهم تلك الدراسة في لفت انتباه القائمين على النظام التعليمي الفلسطيني ممثلين  -3

لس التشريعي الفلسطيني ولجنة التربية بوزارة التربية والتعليم بلجنة التربية في المج
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العالي في غزة ورام اهللا إلى ضرورة توحيد الجهود نحو تعليم متوازن يأخذ باالعتبار 

 .قدرات الطلبة واهتماماتهم األكاديمية والمهنية

ة إثراء قد تلفت الدراسة الحالية انتباه القائمين على المناهج الفلسطينية إلى ضرور -4

 توضح حقيقة التعليم المهني وتسهم في تنمية اتجاهات عالكتب المدرسية بمواضي

 .ايجابية نحوه
  

  :حدود الدراسة

  : تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما يلي

عينة من طلبة الصف الثاني الثانوي بمحافظة غزة بفرعيه العلمي : الحد البشري -1

  .والعلوم اإلنسانية فقط

 .مدرستين بمحافظة غرب غزة منها مدرسة للذكور وأخرى لإلناث: الحد المكاني -2

 .م2007/2008الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني -3

كما وتكون نتائج تلك الدراسة قاصرة على اتجاهات عينة البحث نحو التعليم المهني 

  .ومحددة بظرف إجرائها والعينة التي طبقت عليها
  

  :ةمصطلحات الدراس

  Attitudes: االتجاهات

يعرف خليفة االتجاه بأنه الحالة الوجدانية للفرد التي تتكون بناء على ما يوجد لديه من   

معتقدات أو تصورات فيما يتعلق بموضوع ما أو أشخاص معينين، تدفعه هذه الحالة في معظم 

هذه االستجابات مدى األحيان إلى القيام بعدد من االستجابات أو السلوكيات، ويتحدد من خالل 

  )130 : 1990خليفة، .(رفض الفرد أو قبوله لهذا الموضوع

بينما يعرفه زهران بأنه تكوين فرض أو تغير كامن أو متوسط يقع فيما بين المثيرات   

واالستجابة، وهو عبارة عن استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة 

 موضوعات أو مواقف أو رموز في البيئة التي تثير هذه نحو أشخاص أو أشياء أو

  )90 : 1997زهران ، .( االستجابة

ويعرف الباحث االتجاه نحو التعليم المهني بأنه إجمالي استجابات كل فرد من أفراد   

  .العينة بقبوله أو رفضه للتعليم المهني ويقاس بدرجته على مقياس االتجاه نحو التعليم المهني
  

  Vocational Education: المهنيالتعليم 

هو ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي وإكساب المهارات   

والمعرفة المهنية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض 



 محمود أمين مطر.   أ              ته ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة    االتجاه نحو التعليم المهني وعالق

 

 211

رية إعداد عمال ماهرين في مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والصحية واإلدا

  )22 : 2003الزوبعي والجنابي ، . (والتجارية ولهم القدرة على التنفيذ واإلنتاج

والتعريف السابق معتمد في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واالتحاد العربي   

للتعليم التقني ومنظمة اليونسكو، وسيتبنى الباحث هذا التعريف كتعريف إجرائي ألغراض هذه 

  .الدراسة

    Vocational Awareness: لوعي المهنيا

تعينه على امتالك رؤية التي  لسماته الذاتية طالبمعرفة البأنه  يعرف الباحث الوعي المهني

ن إدراك الفرد لميوله  باعتبار أواضحة حول توافقه في مجاالت مهنية تالءم سماته الشخصية

 لتحقيق المجال المناسبالدراسة أو ومهاراته يمكنه من رسم مساره الوظيفي والمهني؛ فيختار 

  .طموحاته

  :ويتضمن الوعي المهني للفرد خمسة مجاالت هي

  .الميول والقدرات والقيم ومراعاتها في اتخاذ القرار -1

 .االستقاللية -2

 .االهتمام -3

 .المرونة -4

 .االتجاه نحو العمل بشكل عام -5

  Vocational Interests: االهتمامات المهنية

التي يرغب الفرد االلتحاق بها والتي تتناسب مع ميوله وقدراته،   المهنيةهي المجاالت  

  :وتتوزع االهتمامات في هذه الدراسة في ثالث مجاالت رئيسية

استخدام األدوات والماكينات، : بـستمتع ي أن الفردوهذا يعني  ، التعامل مع األشياء •

  .اءصناعة األشياء، تصليح األجهزة والمعدات واكتشاف كيفية عمل األشي

االعتناء باآلخرين ومساعدتهم، : بـستمتع ي أن الفردوهذا يعني ، التعامل مع الناس •

  .اآلخرين أو رئاستهماإلقناع والمفاوضة مع اآلخرين، العمل كجزء من فريق، قيادة 

إبراز ذاتـك عـن     : بـستمتع  ي أن الفرد وهذا يعني   ،  التعامل مع المعلومات واألفكار    •

و الموسيقى، عمل التجارب واألبحاث في موضوعك، حـل         طريق الكتابة أو الفنون أ    

 .األحجيات والمشكالت، الدراسة والقراءة

 Secondary level Students: طلبة المرحلة الثانوية

يعرف الباحث طلبة المرحلة الثانوية ألغراض البحث بأنهم الطالب والطالبات   

دارس الحكومية التابعة لوزارة التربية الملتحقين بالصفين األول الثانوي والثاني الثانوي بالم

  .والتعليم العالي الفلسطينية في محافظة غرب غزة
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري: أوالً

 وأن الثروة الحقيقية    للتنمية،ن الحقيقي   ا في أن بناء اإلنسان هو الضم      هناك شك لم يعد   

 احتل التعليم المهنـي   كمعاً، لذل ية التنمية ووسيلتها     هو غا  نالبشرية، فاإلنسا  ثروتهللوطن هي   

 في السياسات التربوية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء لما يوفره من مزايـا               مكانة هامة 

  . كثيرة في النظام التعليمي وميدان العمل

وأصبحت مسألة تنمية الموارد البشرية والطاقات المبدعة الخالقة كماً ونوعـاً تحتـل             

كانة الصدارة في اهتمامات المجتمعات المختلفة إيماناً منها بأن اإلنسان هو حجر األساس في              م

 من الطبيعـي    لذا كان  األمم، أغلى ما تمتلكه     ووالحضاري، وه البناء االقتصادي واالجتماعي    

، ألن التعليم المهني بقدر ما يكـون مواكبـاً لحاجـات            باهتمام كبير أن يحظى التعليم المهني     

جتمع الفعلية وباتجاه طموحاته المستقبلية تكون القدرة على التنمية السريعة من خـالل مـا               الم

 ميـادين العمـل المختلفـة       إلـى  عاملة مدربة ومؤهلة     تقدمه مؤسسات التعليم المهني من أيدٍ     

  ).483:1993الرياشي، (

كانـت  فقد   األخرى، العهد مقارنة بأنظمة التربية والتعليم       المهني حديث  التعليم   ونظام

 تولى التعليم العام جل اهتمامها وعنايتها على حساب         -بما فيها فلسطين  -غالبية الدول العربية    

 بداية السبعينات من حيث السياسات      المهني في  وبدأ تطوير أنظمة اإلعداد      المهني، التعليم   نظام

ن نوعيـة  واألهداف والهيكلية والبرامج واألنماط والمستويات بهدف توسـيع آفاقهـا وتحـسي    

مـصطفي،  (مخرجاتها لتصبح أكثر مواكبة وتلبية الحتياجات ميادين العمل والتنمية ومتطلباتها         

28:2001.(  

إحداث تغيرات في اتجاهات األفراد والجماعات بمـا        ويهدف التعليم المهني أساساَ إلى      

لمفـاهيم  يجعل الصناعة والعلم والتكنولوجيا والعمل المهني واليدوي وكل األفكـار والقـيم وا            

  .)481:1993الرياشي ،( المرتبطة بذلك جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع

إعداد القوى العاملة المدربة الالزمة من زاويتي الكم والكيف         ويساهم التعليم المهني كذلك في      

 تأصيل فكرة ومفهوم    ، كما يعمل على   لعملية التصنيع بمختلف أنواعه وتطوير المجتمع وتنميته      

الفقـي  ( .مل اليدوي والصناعي وتنمية وتطوير المجتمـع صـناعياً وتكنولوجيـاً          احترام الع 

،510:1991(                                                                                         

تأمين قاعدة علمية عريضة للعمالة الفنية بحيث يصبح من السهل أن           كما يضمن التعليم المهني     

 المجـال   ، وبالتالي فإنه يفـتح    وب الفرد مع التطور السريع في التكنولوجيا والعلوم التقنية        يتجا
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ـ أمام كل راغب لتعلم مهنة أو مواصلة تدريبه ألقـصى مـا تـسمح بـه                   العلميـة   هإمكانيات

  .والتكنولوجية

  :التعليم المهني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
 اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني على –ي تشرف وزارة التربية والتعليم العال

 شعبة )26(ومدرستين زراعيتين، وتشرف على ) حكومية وخاصة ( مدرسة صناعية )11(

 وكذلك  على التعليم .وخاصة مدرسة أكاديمية حكومية )12(للفرع التجاري موزعة على 

لتمريضي حيث بدأ عام  ، والتعليم ا1997الفندقي بمدرسة اليتيم العربي،  حيث بدأ عام 

  ).54 : 1998اإلدارة العامة للتعليم المهني  ،(1998  ثم أقفل عام1996
  :المدارس الحكومية بمحافظات غزةالتعليم المهني في 

تم االعتماد في جمع المعلومات المتعلقة بهذا الجزء على الدراسة الميدانية التي قام بها   

  )48-32 : 2005يوسف، : (الباحث جمال يوسف في بحثه

  : الزراعي الثانويالتعليم -1

 ويـدرس الطلبـة     ،يقبل الطلبة الناجحون في الصف العاشر في التعليم الثانوي الزراعي         

 المتحان إتمام شهادة الدارسة الثانوية العامة فـي الفـرع           ةبلين يتقدم بعدها الط   تيسنتين دراس 

لتخصصات الجامعية في الحقل     ا االمتحان يمكنهم أن يلتحقوا بإحدى    في  ه  الزراعي وبعد نجاح  

  .الزراعي، أو يلتحقوا بالعمل في إحدى المؤسسات الزراعية

  :فيمكن تقسيمهم إلى ثالث فئات" الفرع الزراعي"أما المعلمون في التعليم المهني 

 معلمو مباحث الثقافة العامة والعلوم األساسية وهم في الغالـب مـن خريجـي               :الفئة األولى 

  .لتحديد كلية التربيةالجامعات وعلى وجه ا
  

 ذوو خبرة ممتازة فـي مجـال        زراعيونمهندسون  هم   معلمو المباحث المهنية و    :الفئة الثانية 

  .التعليم الزراعي 

 مدربو التدريب العملي لمباحث العلوم المهنية وهم في الغالب حاصـلين علـى              :الفئة الثالثة 

  .درجة الدبلوم في التخصص الذي يدرسون فيه

  . قسم اإلنتاج الحيواني وقسم اإلنتاج النباتيهما : الزراعي في الفرع نايوجد تخصصو

  : التعليم الثانوي التجاري-2

 لبـة  ويدرس الط   في التعليم الثانوي التجاري     الناجحون في الصف العاشر    لبة الط يقبل  

 المتحان شهادة إتمام الدارسة الثانويـة العامـة فـي الفـرع             ون بعدها ين يتقدم تيدراسسنتين  

 التخصصات الجامعية فـي      بإحدى هم االلتحاق االمتحان يمكن في   ةبل وبعد نجاح الط   ،تجاريال
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ي محافظـات   ف والدراسة    بالعمل في إحدى المؤسسات التجارية،     االلتحاقالتجاري، أو   الحقل  

  ، غزة في الفرع التجاري قاصرة على اإلناث

  :إلى ثالث فئات" يالفرع التجار"وينقسم المعلمون العاملون في التعليم المهني 

 معلمو مباحث الثقافة العامة والعلوم األساسية وهم في الغالـب مـن خريجـي               :الفئة األولى 

  .الجامعات وعلى وجه التحديد كلية التربية

 معلمو المباحث المهنية وهم متخصصون ذوو خبرة فـي مجـال المحاسـبة و               :الفئة الثانية 

  .اإلدارة والحاسوب 

التدريب العملي لمباحث العلوم المهنية ويقوم بهذا الـدور فـي التعلـيم              مدربو   :الفئة الثالثة 

  .التجاري معلمو المباحث األساسية والعلوم المهنية

يبلغ عدد العاملين في المدرسة عشرة معلمين ستة منهم يعلمون مباحـث الثقافـة العامـة                 و

  .والعلوم األساسية وأربعة منهم يعلمون مباحث العلوم المهنية

  :لتعليم الصناعي  ا-3

بدأ التعليم الصناعي حديثاً في محافظات غزة امتداداً للتعليم الصناعي في محافظـات             

م، والوحدة  2000/2001الضفة الغربية ، من خالل مدرسة دير البلح التي بدأ العمل بها عام              

  .م2004 /2003المهنية بمدرسة هاشم عطا الشوا التي بدأ العمل بها عام 

  .البلح الثانوية الصناعيةمدرسة دير ) أ

الوحيـدة فـي    و، وهى األولى    يقبل في المدرسة الطالب الناجحون في الصف العاشر       

، قطاع غزة، وطالبها من جميع أنحاء قطاع غزة وموفر لهم وسيلة نقل من وإلـى المدرسـة                

ة فـي   ين يتقدم بعدها المتحان شهادة إتمام الدارسة الثانوية العام        تيسنتين دراس  ويدرس الطالب 

يتابع مسيرته التعليمية في التخصـصات      االمتحان يمكنه أن    في  ه  الفرع الصناعي، وبعد نجاح   

  .بسوق العمل كعامل ماهرالعالي، أو يلتحق العلمية والهندسية في مؤسسات التعليم 

  :هيالمدرسة سبعة تخصصات في يوجد و

  ت الصناعيةلكترونيااال. 3صيانة أجهزة حاسوب   . 2كهرباء استعمال      . 1

صـيانة الراديـو    . 7نجـارة وديكـور     . 6كهرباء السيارات     . 5ميكانيكا السيارات           . 4

   .والتلفزيون

  :الوحدة المهنية بمدرسة هاشم عطا الشوا) ب

 ولها إدارة مستقلة بذاتها     ،الوحدة المهنية لها مبنى مستقل أقيم بتمويل من البنك الدولي         

غزة من ناحية إدارية، واإلدارة العامة      -ية التربية و التعليم   داخل المدرسة وتشرف عليها مدير    

للتعليم المهني التقني من ناحية فنية، وصدر قرار من وزارة التربية والتعليم العالي في مطلع               

  . بأن يتبع التعليم الصناعي لإلدارة العامة للتعليم المهني إدارياً وفنيا2004ً عام شهر اكتوبر
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تقبل فيها الطالبات الناجحات في      حدة قاصرة على الطالبات فقط،    والدراسة في هذه الو   

  . بعدها الطالبة شهادة الثانوية العامة في الفرع الصناعيحالصف العاشر، وتمن

 قررت اإلدارة العامة للتعليم المهني أن يتبـع تخـصص   2005وخالل العام الدراسي  

كونا هذان التخصصان كنواة لفـرع      التجميل وتصميم األزياء لفرع االقتصاد المنزلي بحيث ي       

  .االقتصاد المنزلي في الوحدة المهنية بمحافظات غزة ومن ثم محافظات الضفة
  :االتجاهات

تمثل دراسة االتجاهات مكوناً بارزاً لدراسة الشخصية في العديد من المجاالت، ذلك   

ف العمل فيها، ألن جوهر العمل في هذه المجاالت هو دعم االتجاهات الميسرة لتحقيق أهدا

وإضعاف االتجاهات المعوقة، وتراكم االتجاهات في ذهن المرء وزيادة اعتماده عليها تحد من 

حريته في التصرف، وتصبح أنماطا سلوكية متكررة دون تفكير سابق، ومن ناحية أخرى فهي 

 تجعل االنتظام في السلوك واالستقرار في أساليب التصرف أمراً ممكناً وميسراً للحياة

 ؤاالجتماعية، ومن هنا كانت دراسة االتجاهات عنصراً أساسياً في تفسير السلوك الحالي والتنب

ولكل فرد من األفراد   ) 1984:152مرعي وبلقيس، . (بالسلوك المستقبلي للفرد

 أربعة وظائف لالتجاه تمثلت Katzاتجاهاته الشخصية التي يتمسك بها، وقد حدد كاتز 

تي يبحث اإلنسان من خاللها على زيادة المثوبة وتقليل العقوبة، والوظيفة بالوظيفة التوافقية ال

الدفاعية للذات والتي تحميه كميكانزمات دفاع من اآلالم الداخلية، والوظيفة التعزيزية التي 

تسهم في تكوين صورة مقبولة للذات، وأخيراً الوظيفة المعرفية التي تمده بالقيم والمعارف 

  )22-21 : 1994داود وحسين ، . (ا وإصدار األحكام عليهاوتمكنه من تقييمه
  :قياس االتجاهات

قياس االتجاهات بمثابة تسجيل للترابط اإلحصائي للمواقف اللفظية للفرد تجاه أي   

موضوع أو قيمة معينة وبالتالي تكون درجة الفرد ما هي إال مجموع النقاط لآلراء التي تم 

 ومن الوسائل المستخدمة في قياس االتجاه طريقة بوجاردس التعبير عنها في وسيلة القياس،

Bogardis وطريقة ثرستون Thurston وطريقة ليكرت Likert ونظراً لكون مقياس ،

االتجاه نحو التعليم المهني في البحث الحالي يعتمد على طريقة ليكرت فسأتحدث عنها بشيء 

  .من التفصيل

ت طريقة ثيرسـتون وكـذلك ضـرورة        رأى ليكرت صعوبة وتعقيد وكبر عدد عبارا      

االستئناس بعدد كبير من المحكمين من أجل االنتهاء إلى عدد من الفقرات المقترحـة التـي ال    

يمكن استخدامها إال لقياس موضوع محدد، وال بد من المرور بكل هذه الخطـوات المعتمـدة                

 مقيـاس موحـد    للتعرف على اتجاهات المبحوثين نحو أي موضوع جديد لذا من األفضل بناء           

للتأييد والرفض، يمكن استخدامه بعد ذلك عند تقدير اتجاهات النـاس نحـو أي موضـوع ،                 
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ويتألف هذا المقياس من خمس مراحل أو من سبع أو من تسع أو من إحدى عشرة نقطة بحيث                  

 تكون النقطة المتوسطة موقعاً تقع عند االستجابة المحايدة التي ال تجنح إلى التأييد أو الرفض،              

وتقدم للمبحوثين عدة عبارات تتصل بالموضوع الذي يريد أن نبحث اتجاه الناس نحوه، وأمام              

سالمة . (كل عبارة نضع المقياس ثم تجمع الدرجات المقابلة للنقاط للتوصل إلى درجة إجمالية            

  )  142-140: 1980وعبد الغفار، 

  الدراسات السابقة : ثانياً
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى اتجاهات  :)1999( دراسة البدور وهميسات -1

الكرك، (طالب الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محافظات األردن الجنوبية 

، ومعرفة أثر كل من مستوى التحصيل والتفضيل المهني، ومهن اآلباء )الطفلية، معان، العقبة

  :هذه الدراسة حاولت اإلجابة عن السؤالينفي اتجاهاتهم نحو التعليم المهني، وبالتحديد فإن 

ما مستوى اتجاهات طالب الصف العاشر األساسي فـي مـدارس محافظـات جنـوب                .1

  األردن نحو التعليم المهني؟

هل يوجد أثر لكل مـن مـستوى التحـصيل والتفـضيل المهنـي ومهنـة األب فـي                    .2

 ؟هنياتجاهات طالب الصف العاشر في محافظات جنوب األردن نحو التعليم الم

) 1992(تم استخدام مقياس اتجاهات الطالب نحو التعليم المهنـي الـذي أعـده الجعنيينـي                

بعد أن تم تطويره وحساب مؤشـرات صـدقه وثباتـه لغايـات هـذه الدراسـة كمـا تـم                     

  ).1982الحـواري،   (استخدام مقياس هوالند للتفضيل المهنـي والمعـدل للبيئـة األردنيـة             

 متوسـطات درجـات عينـة الدراسـة علـى مقيـاس           أن: وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة      

االتجاهات نحو التعليم المهني تمثل درجة متدنية من االتجـاه اإليجـابي، وأن هنـاك أثـراً                 

ذا داللة إحـصائية للتحـصيل فـي اتجاهـات طـالب الـصف العاشـر األساسـي فـي                    

 المحافظات الجنوبية من األردن نحـو التعلـيم المهنـي لـصالح الطـالب ذوي التحـصيل                

المتوسط والتحصيل المتدني مقابـل ذوي التحـصيل المرتفـع، وأن هنـاك أثـراً ذا داللـة                  

إحــصائية للتفــضيل المهنــي فــي اتجاهــات طــالب الــصف العاشــر األساســي فــي 

المحافظات الجنوبيـة مـن األردن نحـو التعلـيم المهنـي لـصالح الطـالب ذوي نمـط                   

ثـراً ذا داللـة إحـصائية لمهنـة         الشخصية الواقعية والشخصية الفنية، كمـا كـان هنـاك أ          

األب في اتجاهات طـالب الـصف العاشـر األساسـي فـي المحافظـات الجنوبيـة مـن                   

األردن نحو التعليم المهني، ولصالح الطـالب الـذين يعمـل أبـائهم فـي المهـن اليدويـة                   

 .العملية
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معرفة اتجاهات طلبة الصف العاشر   الدراسة إلىهدفت):1992 (دراسة جعنيني -2

في المدارس الحكومية في لواء مأدبا نحو التعليم المهني بفروعه ) ذكوراً وإناثا( ياألساس

  .المختلفة

طالبـاً وطالبـة    ) 320(من   عينة الدراسة    تكونت، و واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

  .خر من اإلناثنصفهم من الذكور والنصف اآل

  :وتوصلت الدراسة إلى

  .ليم المهنيوجود اتجاه إيجابي نحو التع .1

  .عدم وجود أثر لمتغير الجنس وال لمتغير المسكن  .2

مستوى تحصيل الوالدين وطبيعة عملهما ليس لهما من أثر مميز في اتجاهات البناء نحـو                .3

  .التعليمهذا النوع من 

) للذكور واإلناث ( التوسع في القبول في مؤسسات التعليم المهني         الدراسة بـضرورة وأوصت  

عدد المدارس المهنية ،وتنويع فروع التعليم المهني وتخصصاته باإلضـافة          وهذا يتطلب زيادة    

توفير المعلمـين   ب ، كما أوصت  إلى توفير الحوافز لاللتحاق بمؤسسات التعليم المهني المختلفة       

المؤهلين تأهيالً تربوياً مهنياً، مع توفير إرشاد مهني يأخذ بعين االعتبـار قـدرات الطـالب                

  .مج والتخصصات في ضوء متطلبات التنميةنويع البرا وتوميولهم

معرفة مدى العالقـة بـين     هذه الدراسة إلىهدفت :)Hofstrand, R.I  )1991دراسة  – 3

  التعليم الفني والمهني وبرامج المدرسة الثانوية 

مـن أعـضاء    ) 451(من  تكونت عينة الدراسة    ، و المنهج الوصفي التحليلي  استخدم الباحث   و

) 11(رسة ومن اإلداريين وموظفي األعمال المهنية بالمدرسة، ومن خالل          المجلس المحلى للمد  

  .الثانوياستمارة للتصريح بالرأي عن التعليم الفني المهني 

  : ما يأتيوتوصلت الدراسة إلى

 يجب أن يكون جزء متمم لمـنهج المدرسـة      مهني على أن التعليم ال    كبيرة موافقة   طلبةأظهر ال 

  :بالتحديدلى ثالثة أغراض من خمسة للتعليم الفني الثانوي وهى  ووافقوا أيضاً عالثانوية،

  .الخبرة المتعاونة في العمل والتلمذة الصناعية .1

  .المهارات والمعلومات الفنية لدخول مجال العمل .2

  . االكتشاف والتوجه واإلدراك لمجال العمل .3

ـ          ب الدراسةوقد أوصت    اييس القانونيـة   أن يضبط مجلس الوالية البرامج المهنية من خالل المق

 .خروج الطلبة للعمل كجزء من وقت دراستهم وأن يكون ألداء الطالب
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الوقـوف علـى أوضـاع القطـاع        إلى   الدراسة   وقد هدفت  ):1990( و القيق     دراسة المسودي  -4

إعطاء صورة واضحة لكـل مؤسـسة       ، كما هدفت إلى     التعليمية وعناصره ومركباته التعليمية   

  .ف على مشكالتهاالقطاع والوقوفي تعليمية 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المقابلة الشخـصية والمـشاهدة العينيـة             و

  . للوقوف على أوضاع كل مؤسسة

  :إلىوتوصلت الدراسة 

  .وجود االحتالل وممارساته حال دون استمرار عمل هذه المؤسسات وإمكانية تطويرها .1

  .الف المناهج وسياسة القبول أدى إلى اختالمشرفة مماتعدد الجهات  .2

  .مباني معظم المؤسسات غير مجهزة بالصورة الكافية .3

ـ وأوصت   إعادة النظر جذرياً في الهيكل الحالي لمؤسسات التعليم المهنـي والتقنـي           الدراسة ب

االهتمام بـالمختبرات والـورش     ، كما أوصت ب    بين هذه المؤسسات   وتنسقبحيث يكون تكامل    

 فـي مجـال     ممارسـات عمليـة    كافة التخصصات ما يحتاجه مـن        العملية ليجد الطالب من   

  .تخصصه

استقـصاء أثـر العوامـل االقتـصادية         هدفت الدراسة إلـي   و ):1982(داناتدراسة م  -5

 الطالب على اتجاه طلبة الـصف       لاألب، وتحصي ومستوى تعليم   ) دخل األسرة   (واالجتماعية  

   .المهنيالثالث اإلعدادي الذكور نحو التعليم 

طالباً من طلبة الـصف     ) 460 (العينة من تكونت  و،  التحليلي الوصفي  المنهج خدم الباحث واست

  .الثالث اإلعدادي الذكور في محافظة عمان

  :إلى وتوصلت الدراسة 

اتجاهات مجتمع طلبة الصف الثالث اإلعدادي الذكور في محافظة عمـان نحـو التعلـيم               . 1

  . سلبية نوعاً ماالمهني

 طلبة الصف الثالث اإلعدادي الذكور في محافظة عمان نحـو التعلـيم             أن اتجاهات مجتمع  .2

  .األسرةالمهني ال تتأثر بداللة إحصائية باالختالف في مستويات دخل 

أن اتجاهات مجتمع طلبة الصف الثالث اإلعدادي الذكور في محافظة عمان نحـو التعلـيم               . 3

  . تعليم اآلباءالمهني ال تتأثر بداللة إحصائية باالختالف في مستويات

أن اتجاهات مجتمع طلبة الصف الثالث اإلعدادي الذكور في محافظة عمان نحـو التعلـيم               .4

  .المهني ال تتأثر بداللة إحصائية باالختالف في مستويات تحصيل الطلبة
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ـ و أوصت    ـ  أن تعمل كافة المؤسسات ذات العالقة بالتعليم المهني في          الدراسة ب  نالمجتمع، م

 على تعميق االتجاه اإليجابي نحو التعليم المهني ليصبح اتجاهـاً           واقتصادية،ة  تربوية وإعالمي 

  .اً ومستمراً وشامالً لكافة فئات المجتمعتثاب
  :تعقيب على الدراسات السابقة

تركزت الدراسات السابقة على قياس مستوى االتجاه نحو التعليم المهني طلبة المرحلة            

ة يتحدد خاللها التحاق الطالب بالتعليم المهني من عدمـه،          الثانوية على اعتبار أن تلك المرحل     

فبحسب أنظمة التعليم المختلفة فإن الطالب يلتحق بالتعليم المهني إمـا بعـد نهايـة المرحلـة                 

األساسية أو بعد نهاية التعليم الثانوي، وقد اشتركت الدراسات السابقة في فحصها لعالقـة أو               

لتعليم المهني، وعلى ذلك فإن الدراسة الحالية اتفقـت مـع    أثر بعض المتغيرات باالتجاه نحو ا     

الدراسات السابقة في العناصر المتمثلة بتناولها المرحلة الثانوية كفئة مستهدفة للدراسة، كمـا             

أنها درست أثر عوامل مختلفة على االتجاه نحو التعليم المهني، إضافة إلى أن الدراسة الحالية               

  .من وحي الدراسات السابقةاستخدمت مقياساً لالتجاهات 

وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها درست أثر عوامل مختلفة على             

االتجاه نحو التعليم المهني، وهذه العوامل المتمثلة باالهتمامات المهنية والوعي المهني وإدراك            

ون الدراسة الحالية قد أضافت     ماهية التعليم المهني ومفهومه، لم تتناولها الدراسات السابقة، فتك        

دراسة مستفيضة لتلك العوامل، هذا باإلضافة لكون الدراسة الحالية قدمت مقياسـين منقحـين              

  .لقياس االهتمامات المهنية والوعي المهني

  :الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

على استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ويعتمد هذا األسلوب 

وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بنيتها، وتعريف العالقات بين مكونتها، بحيث 

  .يتفاعل الباحث معها بالوصف والتحليل دون أي تدخل في مجرياتها
  : الدراسةعينة

  العينة االستطالعية: أوالً 

من ) التوجيهي( طالباً في الصف الثاني الثانوي 35تم اختيار شعبة واحدة تتكون من   

، بحيث تمثل تلك الشعبة عينة )مدرسة شهداء الشاطئ الثانوية للبنين(إحدى المدارس الثانوية 

  .الدراسة االستطالعية بهدف التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة

  عينة الدراسة الفعلية : ثانياً

تم اختيار مدرستين ثانويتين من مدراس محافظة غرب غزة إحداهما للذكور واألخرى   

ناث وهما مدرستي شهداء الشاطئ الثانوية للبنين وزهرة المدائن أ الثانوية للبنات، ثم تم لإل
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في كل مدرسة مع مراعاة أن ) التوجيهي(اختيار شعبتين من شعب الصف الثاني الثانوي 

تكون إحدى الشعبتين تنتمي للفرع العلمي واألخرى تنتمي لفرع العلوم اإلنسانية، والجدول 

  :عينة الدراسةالتالي يصف 
  

  )1(جدول 

  عينة الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غرب غزة

  النسبة المئوية  العدد  الجنس   

  %64.2  79  ذكور

  %35.8  44  إناث

  %100  123  المجموع

  

  :أدوات الدراسة
  مقياس االتجاه نحو التعليم المهني: أوالً

وقد ) 118 : 1992الجعنيني ، (لطلبة نحو التعليم المهني تم استخدام مقياس اتجاهات ا  

 فقرة نصفها إيجابية واألخرى سلبية وأمام 28اشتمل هذا المقياس في صورته األصلية على 

أوافق بشدة، أوافق، متردد، ال (كل فقرة سلم درجات خماسي حسب مقياس ليكرت، وهي 

على الترتيب للفقرات اإليجابية، ) 1، 2، 3، 4، 5(تعطى الدرجات )أوافق، ال أوافق بشدة

  .وعكسها للفقرات السلبية

وفي هذه الدراسة تم مراجعة المقياس وعرض فقراته على مجموعة من المحكمين   

ذوي الخبرة في التعليم المهني وتعديل صياغة بعض فقراته، وإضافة فقرات أخرى في ضوء 

  . فقرة30اقتراحات المحكمين فأصبح المقياس يتكون من 
  

  :صدق المقياس

تم التأكد من صدق المقياس بعد عرضه على مجموعة من المحكمين كما ذكر سابقاً،   

وقد تم تعديل وإضافة بعض الفقرات في ضوء آراء المحكمين بحيث تم تعديل الفقرات التي 

   فقرة، 30من المحكمين على عدم مالئمتها، فأصبح المقياس يتكون من % 70أجمع أكثر من 

 بعد تطبيق Internal Consistency Validityخدم الباحث صدق االتساق الداخلي كما است

االستبيان على العينة االستطالعية، وتم حساب معامل االرتباط بين فقرات المقياس مع 

 وجميعها دالة إحصائياً مما 0.624 – 0.431المقياس ككل، وقد تراوحت تلك المعامالت بين 

  .يؤكد على صدق المقياس
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  :ثبات المقياس

 Cronbach Alphaللتأكد من ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ   

Method طالباً، وقد 35 بعد تطبيق المقياس على عينة الدراسة االستطالعية المكونة من 

وهي قيمة مرتفعة وكافية ألغراض ) 0.853(بلغت قيمة معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة 

  .البحث
  مقياس الوعي المهني: اًثاني

ويهدف هذا المقياس إلى التعرف على مستوى الوعي المهني لدى الطلبة، وقد تم   

االعتماد في إعداد المقياس على دليل تطوير الوعي المهني الذي نشره المركز الوطني لتنمية 

  )9: 2005مريان، .(الموارد البشرية في األردن من خالل مشروع المنار

 فقرة موزعة في خمسة 60ياس الوعي المهني المتضمن في الدليل من وقد تكون مق  

مجاالت رئيسية، وقد لمس الباحث بالتعاون مع المحكمين ذوي الخبرة أن المقياس بصورته 

المدرجة في الدليل يتضمن العديد من الفقرات التي تحمل نفس الفكرة، فضالً على أن مقياس 

ث الملل في نفوس الطالب وقد يدفعهم لالستجابة العشوائية بهذا العدد الكبير من الفقرات سيبع

 فقرة، وأمام كل فقرة سلم 32غير الدقيقة، فقام الباحث بتعديل المقياس بحيث أصبح يتضمن 

، وقد توزعت تلك الفقرات على خمسة )أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بشدة(رباعي 

  :مجاالت هي

، 8، 7، 3، 1راعاتها في اتخاذ القرار، ويتضمن الفقرات الميول والقدرات والقيم وم .1

9 ،12 ،16 ،20 ،30 ،31.  

 .22، 13، 4، 2االستقاللية، ويتضمن الفقرات  .2

 .29، 27، 25، 21، 19، 18، 14، 5االهتمام، ويتضمن الفقرات  .3

 .28، 26، 23، 17، 11، 6المرونة، ويتضمن الفقرات  .4

 .32، 24، 15، 10لفقرات االتجاه نحو العمل بشكل عام، ويتضمن ا .5
 

  :صدق المقياس

تم التأكد من صدق المقياس بعد عرضه على مجموعة المحكمين المختصين في التعليم 

المهني، وقد تم إعادة صياغة بعض الفقرات في ضوء مقترحات المحكمين، وقد بقي عدد 

  .فقرة كما تم توضيحه سابقاً) 32(فقرات المقياس ثابتاً 

صدق االتساق الداخلي بعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، وقد  ثكما استخدم الباح

 وجميعها دالة إحصائياً مما يؤكد على 0.713 – 0.409تراوحت معامالت االرتباط بين 

  .صدق المقياس
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  :ثبات المقياس

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات المقياس، وقد تراوحت معامالت   

 ، في حين بلغت قيمة معامل الثبات 0.867-0.784ات لمجاالت المقياس الخمسة بين الثب

  .وهي قيمة ثبات مرتفعة) 0.891(المحسوب للمقياس ككل 
  

  مقياس االهتمامات المهنية: ثالثاً

ويهدف المقياس إلى التعرف على طبيعة االهتمامات المهنية لألفراد، وقد تم االعتماد   

اس كذلك على مقياس االهتمامات المهنية الذي تم استخدامه ضمن مشروع في إعداد هذا المقي

 24المنار الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في األردن، ويتضمن المقياس 

، وهذه  ثالثة مجاالت واسعة اعتمادا على التفصيالت في العملفقرات موزعة بالتساوي في

  :المجاالت هي

  .24، 23، 18، 16، 15، 12، 5، 1 ويتضمن الفقرات ،ياءالتعامل مع األش •

  .22، 20، 17، 14، 11، 8، 6، 3ويتضمن الفقرات ، التعامل مع الناس •

، 19،  13،  10،  9،  7،  4،  2ويتـضمن الفقـرات      ،التعامل مع المعلومات واألفكار    •

21. 
 

  :صدق المقياس

دوات الدراسة تم التأكد من صدق المقياس بعد عرضه على مجموعة المحكمين أل

للتعرف على مدى مناسبته للبيئة الفلسطينية، وقد تم تعديل بعض الفقرات في ضوء آراء 

صدق االتساق  المحكمين، ولم يتم إضافة أو حذف أي فقرة في المقياس، كما استخدم الباحث

الداخلي بعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية وذلك للتأكد من صدق المقياس، وقد 

 وجميعها قيم دالة إحصائياً تؤكد 0.598 – 0.438اوحت معامالت االرتباط الناتجة بين تر

  .صدق المقياس
  

  :ثبات المقياس

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل ثبات المقياس، وقد تراوحت معامالت   

لثبات  ، في حين بلغت قيمة معامل ا0.856-0.811الثبات لمجاالت المقياس الثالثة بين 

  .وهي قيمة ثبات مرتفعة تفي بأغراض هذه الدراسة) 0.870(المحسوب للمقياس ككل 
  :خطوات الدراسة

  :قام الباحث بإتباع الخطوات التالية  

اإلطالع على األدب التربوي المتعلـق بموضـوع الدراسـة بمـا فـي ذلـك                 -1

  .الكتب والدوريات والدراسات والرسائل الجامعية والمقاالت
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 . الدراسة في صورتها األوليةإعداد أدوات -2

عرض األدوات على مجموعـة مـن المحكمـين المختـصين إلبـداء الـرأي                -3

 .حولها

 .تطبيق األدوات على عينة استطالعية للتأكد من صدقها وثباتها -4

 .تحديد المجتمع واختيار العينة المطلوبة -5

تطبيق أدوات الدراسـة علـى مجتمـع الدراسـة وجمـع البيانـات وتحليلهـا                 -6

 .ص النتائج والتوصياتواستخال

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

  :نص سؤال الدراسة األول على ما يلي

 اتجاهات عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة نحو التعليم المهني؟مستوى ما 

الجدول التالي ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث اإلحصاءات الوصفية و  

  :يوضح ذلك

  اإلحصاءات الوصفية التجاهات عينة الدراسة نحو التعليم المهني) 2(جدول 
  البدائل

أوافق   الفقرة  رقم

 بشدة
 ال أوافق  متردد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

الوسط 

  الحسابي

الوزن 

  النسبي
  الترتيب

3 
أعتقد أن التعليم المهني يظهر اإلبداعات 

  .المختلفة
43 67 8 3 2 4.19 0.837 1 

2 
أشعر بأن التعليم المهني يساعد في 

  .القضاء على البطالة
36 80 2 2 3 4.17 0.834 2 

18 
اإلقبال على التعليم المهني ضروري لسد 

  .حاجات سوق العمل من األيدي الماهرة
35 76 5 7 0 4.13 0.826 3 

9 
أعتقد أن التعليم المهني يساهم في 

  .االزدهار االقتصادي
37 75 1 8 2 4.11 0.823 4 

14 
أعتقد أن الجهل بأهمية الدراسة المهنية 

  .تقلل االتجاه نحوها
49 51 12 8 3 4.10 0.820 5 

6 
يعزز توجهي المهني استغالل إمكانات 

  .البيئة لصنع أدوات استفيد منها
22 74 18 7 2 3.87 0.774 6 

17 
رغبتي نحو العمل المبكر تقوي توجهي 

  .المهني
38 45 11 20 9 3.67 0.735 7 

26 
أشعر بأن التعليم المهني مخصص للطلبة 

  .الفاشلين في الدراسة
36 42 11 25 9 3.58 0.715 8 

1 
أعتقد أن المردود المادي للتعليم المهني 

  .مناسب
8 66 38 10 1 3.57 0.714 9 

7 
أشعر بأن التعليم المهني يحقق تطابق 

  .المنهاج مع الحياة
15 63 25 17 3 3.57 0.714 9 

20 
قدرتي العلمية تساعدني على النجاح في 

  .الدراسة المهنية
23 53 19 22 6 3.53 0.706 11 

 12 0.693 3.46 7 20 24 53 19يوفر التعليم المهني دخالً مضموناً في  15
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  البدائل

أوافق   الفقرة  رقم

 بشدة
 ال أوافق  متردد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

الوسط 

  الحسابي

الوزن 

  النسبي
  الترتيب

  .المستقبل

5 
يعزز إقبالي على التعليم المهني توافر 

  .فرص العمل للخريجين
11 66 14 23 9 3.38 0.676 13 

21 
 يساعدني على أعتقد أن التعليم المهني

  .إكمال دراستي الجامعية
18 55 12 28 10 3.35 0.670 14 

24 
ال يجعل  توجهي نحو التعليم المهني 

  . من زمالئي أقلجتماعيةاال مكانتي
19 43 25 24 12 3.27 0.654 15 

27 
بديل ناجح  الدراسة المهنية أعتقد أن 

  . الدراسة األكاديمية عدم جدوىعند
17 30 28 36 12 3.03 0.607 16 

28 
 توجهي يعززالمركز االجتماعي ألسرتي 

  .نحو التعليم المهني
11 38 25 42 7 3.03 0.607 16 

8 
أعتقد أن وسائل اإلعالم المختلفة تدفعني 

  .نحو التعليم المهني
7 40 30 35 11 2.98 0.595 18 

22 
ر إليه  ينظأعتقد أن العمل اليدوي

  .باحترام من المجتمع
21 33 9 40 20 2.96 0.592 19 

29 
أعتقد بأن التعليم المهني أكثر سهولة 

  .من التعليم األكاديمي
6 34 41 31 11 2.94 0.589 20 

13 
 الوصول يعززأعتقد أن التعليم المهني 

  .إلى مركز اجتماعي مرموق
14 33 21 41 14 2.93 0.587 21 

10 
الد لها أثر في التوجه طبيعة مهنة الو

  .نحو الدراسة المهنية
25 27 7 41 23 2.92 0.584 22 

30 
 يعززأعتقد بأن الوضع االقتصادي 

  . توجهي نحو التعليم المهني
13 30 28 38 14 2.92 0.584 22 

4 
أشعر أن المنهاج الفلسطيني يعزز 

  .توجهي نحو الدراسة المهنية
14 31 22 33 23 2.84 0.567 24 

25 
يحبذون التوجه أعتقد أن أولياء األمور 

  .نحو الدراسة المهنية
8 22 21 50 22 2.54 0.509 25 

12 
 تعزز للتعليم المهني نظرة المجتمع

  .توجهي نحوه
6 17 25 50 25 2.42 0.485 26 

11 
 حو التعليم المهنيأشعر بأن التوجه ن

  .يتوافق مع ميولي األكاديمية
7 21 21 40 34 2.41 0.481 27 

19 
رغبتي في أن يكون عملي المستقبلي 

  . الدراسة المهنيةنحو يدفعنيمريحاً 
3 22 16 42 40 2.24 0.447 28 

23 
 أظن أن توافر إرشاد مهني يدفعني إلى

  .التوجه نحو الدراسة المهنية
3 15 19 55 31 2.22 0.444 29 

16 
أشعر بأن الظروف العائلية المادية لها 

ه نحو التعليم  االتجا تعزيزدور في

  .المهني
6 7 12 47 51 1.94 0.389 30 

  0.642 3.21 416 845 550 1309 570 المجموع 

يتضح من الجدول السابق أن االتجاه العام للطلبة نحو التعليم المهني جاء متوسطاً 

، وقد انحصرت األوزان %64ما، حيث بلغ الوزن النسبي العام للمقياس ككل حوالي نوعاً 

، وهذا يوضح تباين في األداء من فقرة ألخرى، %84 -% 39النسبية لالستجابات بين 

موافق بشدة، موافق، متردد، ال (وبصفة عامة توزعت االستجابات على خيارات المقياس 
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حصل على ) موافق(متناسق على الرغم من أن الخيار بشكل شبه ) أوافق، ال أوافق بشدة

، وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسة كل من البدور )نقطة1309(أعلى تكرار 

  ).1982(، ودراسة مدانات)1999(وهميسات 

وعلى صعيد الفقرات فقد حصلت الفقرات المتعلقة بدور التعليم المهني في المجالين   

% 80على أعلى األوزان النسبية حيث تجاوزت ) 18، 14، 9، 3، 2(صادي المجتمعي واالقت

، وقد يعود ذلك لكون تلك الفقرات تتحدث عن نقاط مثالية لدور التعليم المهني في إظهار 

اإلبداعات والقضاء على البطالة وتلبية متطلبات سوق العمل فقليل من الناس ينكرون هذا 

% 80 أقل من -% 60رات التي حصلت على أوزان نسبية الدور للتعليم المهني، أما الفق

فغالبيتها تتحدث عن الجوانب الشخصية واألسرية المتعلقة بالتعليم المهني فهي تتحدث عن 

رأي الطالب حول العمل المبكر وقدرته العلمية وتطلعه نحو الدراسة األكاديمية ومكانته 

كثر القضايا خطورة لمستقبل التعليم المهني االجتماعية هو وأسرته، كما تناولت فقرة تعد من أ

في فلسطين وهي اعتبار غالبية ال بأس بها من الطلبة أن التعليم المهني مخصص للطلبة 

وجاء ترتيبها الثامن في % 72الفاشلين دراسياً، حيث حصلت تلك الفقرة على وزن نسبي بلغ 

فرقة مثل الظروف العائلية المادية أما أقل الفقرات أوزاناً فقد تناولت مواضيع مت.  المقياس

الصعبة ونظرة المجتمع بصفة عامة وأولياء األمور بصفة خاصة نحو التعليم المهني وسهولة 

  .التعليم المهني مقارنة بالتعليم األكاديمي ودور المنهاج في تعزيز مكانة التعليم المهني

 التعليم المهني ويبدو ذلك وبصفة عامة يمكننا أن نلمس تذبذباً في اتجاهات الطلبة نحو  

واضحاً من خالل استجاباتهم على فقرات المقياس، فعلى الرغم من إيمانهم بالجوانب المثالية 

للتعليم المهني ودوره االجتماعي واالقتصادي إال أنهم استجابوا على الفقرات المتعلقة بآرائهم 

عاً ما في جانب الرأي العام فقط الشخصية بشكل شبه سلبي، فنظرتهم للتعليم المهني إيجابية نو

أي أن الطالب إذا سألته عن رأيه في التعليم المهني يجيبك بأن التعليم المهني ضروري 

للنهوض بالمجتمع والقضاء على البطالة وتوفير الفرص للخريجين ، أما إذا كان األمر يتعلق 

 من األسباب والمبررات حول بالتحاقه شخصياً بالتعليم المهني فإنه يظهر ممانعة ويبدي الكثير

  .    ذلك كنظرة المجتمع إليه وألسرته، بمعنى أن موضوع التحاقه بالتعليم المهني قضية فيها نظر
  

  :لدراسة الثانيالنتائج المتعلقة بسؤال ا

  :ينص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي

لبة في عينة بين اتجاهات الط) 0.05 ≤ ∝(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى 

  الدراسة نحو التعليم المهني واهتماماتهم المهنية؟

  :ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي
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بين اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى 

  .نحو التعليم المهني واهتماماتهم المهنية

 Pearsonار صحة الفرض السابق استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون والختب

Correlation Coefficient والجدول التالي يوضح ذلك ،:  

  معامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين االتجاه نحو التعليم المهني والوعي المهني)3(جدول 

  ائيةالداللة اإلحص  معامل االرتباط  العدد  االهتمامات المهنية  م

  غير دالة  0.281  26  التعامل مع األشياء  1

  غير دالة  0.181  50  التعامل مع الناس  2

  غير دالة  0.005  47  التعامل مع المعلومات واألفكار  3

سابق عدم وجود عالقة بين االتجاه نحو التعليم المهني لدى أفراد يتضح من الجدول ال  

جدول أن معامالت االرتباط كان ضعيفة في عينة الدراسة واهتماماتهم المهنية، فيظهر ال

مجاالت المقياس الثالث، وهذا يدفعنا إلى القول بعدم ارتباط االهتمام المهني سواء كان للمهن 

المتعلقة بالتعامل مع األشياء أو األفراد أو األفكار باتجاهات الفرد نحو التعليم المهني، وقد 

رة المجتمع للتعليم المهني، كما قد ترجع تلك يرجع ذلك لكون االتجاه يتأثر بنسبة ما بنظ

النتيجة لعدم إدراك نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة لمفهوم التعليم المهني كما ستظهره 

النتائج الالحقة، وعلى كل حال االهتمام المهني للطالب ليس بالضرورة أن يشكل المهني التي 

لتحصيلي ممتاز االلتحاق بمهنة النجارة غير سيكون عليها مستقبالً فقد يرغب طالب مستواه ا

أن والده يمنعه من ذلك أو يؤثر عليه بتنفيره من مهنة النجار بصفة خاصة والتعليم المهني 

بصفة عامة وهذا بالطبع قد يؤدي لعدم ارتباط االتجاه نحو التعليم المهني باالهتمام المهني 

ن تتسم بالتعامل مع الناس كالمهن اإلدارية أما على صعيد الطلبة الذين يرغبون بمه.  للطالب

أو التعامل مع المعلومات واألفكار كالمهن األكاديمية والفنية فإنهم في غالبيتهم ينتمون لفئات 

الطلبة المتوسطي والمرتفعي التحصيل وهؤالء قد تجد بعضهم يحملون اتجاهات سلبية نحو 

ية نحو وهذا قد ينعكس على قيمة معامل التعليم المهني وبعضهم اآلخر يحمل اتجاهات إيجاب

االرتباط بين اهتماماتهم المهنية واتجاهاتهم نحو التعليم المهني فيأتي االرتباط ضعيفاً وغير 

  .   دال إحصائياً

  :لدراسة الثالثالنتائج المتعلقة بسؤال ا

  :ينص سؤال الدراسة الثالث على ما يلي

بين اتجاهات الطلبة في عينة ) 0.05 ≤ ∝(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى 

  الدراسة نحو التعليم المهني ومستوى وعيهم المهني؟
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  :ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

بين اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى 

  .وعيهم المهنينحو التعليم المهني و 

 Pearsonوالختبار صحة الفرض السابق استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون 

Correlation Coefficient والجدول التالي يوضح ذلك ،:  

  معامل ارتباط بيرسون لداللة العالقة بين االتجاه نحو التعليم المهني والوعي المهني)4(جدول 

  حصائيةالداللة اإل  معامل االرتباط  المجال  م

  غير دالة  0.029  الميول والقدرات والقيم  1

  0.05دالة عند   *0.187  االستقاللية  2

  غير دالة  0.167  االهتمام  3

  غير دالة  0.146  المرونة  4

  غير دالة  0.039  االتجاه نحو العمل  5

  غير دالة  0.169  مقياس الوعي المهني ككل

اط دال إحصائياً بين االتجاه نحو يظهر الجدول السابق بصفة عامة عدم وجود ارتب  

التعليم المهني والوعي المهني لدى أفراد العينة باستثناء مجال االستقاللية فقد أظهرت النتائج 

 بينه وبين االتجاه نحو التعليم المهني، وقد تفسر 0.05وجود عالقة دالة إحصائياً عند مستوى 

أثر بالمجتمع والبيئة المحيطة بالفرد، كما أن النتيجة السابقة بكون االتجاه في غالب األحيان يت

العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية تؤثر في قوة االتجاه نحو السلب على األرجح، 

  .وهذا بدوره يضعف االرتباط بالوعي المهني

إن أبعاد الوعي المهني التي تناولت وعي الفرد بميوله وقدراته واهتمامه المهني   

المهن المناسبة وتعددها وإمكانية االختيار بينها ووعيه بأهمية العمل بصفة ووعيه بمرونة 

عامة جاءت غير مرتبطة باتجاهه نحو التعليم المهني وهذه النتيجة تؤكد أن تلك العوامل رغم 

أهميتها لم تدخل كعوامل مرتبطة باالتجاه تؤثر فيه وتتأثر به، وهذا يدفعنا للقول بأن هناك 

وى قد تكون العامل األكثر تأثيراً في االتجاه نحو التعليم المهني، ويرى عوامل أكبر وأق

الباحث أن أهم تلك العوامل التي تسببت في إضعاف تلك العالقة بين الوعي المهني واالتجاه 

نحو التعليم المهني هي تأثر هذا االتجاه بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يمر 

لسطيني وعدم إدراك الطلبة لمفهوم التعليم المهني وهذان العامالن قد يساهمان بها الشعب الف

  .      بدرجة كبيرة في تشكيل االتجاه وإضعاف العوامل األخرى
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  :ئج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابعالنتا 

  :نص سؤال الدراسة الرابع على ما يلي
  م المهني باختالف مفهومهم للتعليم المهني؟ التعلينحوهل تختلف اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة 

  :ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

بين متوسطات استجابات ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  . التعليم المهنيعينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو التعليم المهني تعزى إلدراكهم لمفهوم

وقد قام الباحث بمحاولة التعرف على مدى إدراك الطلبة لمفهوم التعليم المهني من   

خالل تضمين مجموعة من المهن في أدوات الدراسة وقيام الطلبة بتحديد المهن التي تنطوي 

ما تحت التعليم المهني، وبناء على استجاباتهم قام الباحث بتصنيف الطلبة إلى مجموعتين وه

  .لمفهوم التعليم المهني) غير مدرك(و) مدرك(

 Two لعينتين مستقلتين Tولإلجابة على السؤال السابق استخدم الباحث اختبار 

Independent Samples T test للتعرف على داللة الفروق بين مستويات متغير معرفة 

  :مفهوم التعليم المهني، والجدول التالي يوضح ذلك

  االتجاه نحو التعليم المهني في ضوء إدراك مفهومهالفروق في داللة )5(جدول رقم 
إدراك مفهوم 

  التعليم المهني
  العدد

المتوسط 

  الحسابي
  االنحراف المعياري

  قيمة 

  )ت ( 

الداللة 

  اإلحصائية

  8.578  100.68  41  يدرك

 9.149  94.07  82  ال يدرك
دالة عند   3.855

0.01  

  2.617  تساوي  0.01 عند مستوى 121قيمة ت الجدولية بدرجات حرية * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً في االتجاه نحو التعليم المهني   

 بين الطلبة المدركين لمفهوم التعليم المهني والطلبة غير المدركين له 0.01عند مستوى داللة 

وم التعليم المهني رفع من لصالح الطلبة المدركين لهذا المفهوم، بمعنى أن إدراك الطلبة لمفه

ال يدركون مفهوم %) 66.7( طالباً 82مستوى االتجاه نحوه، كما نالحظ من الجدول أن 

التعليم المهني بشكل صحيح، وقد تدفعنا تلك النتيجة للقول بأن بعض االتجاهات السلبية نحو 

ال بأس به من التعليم المهني لدى الطلبة مصدرها عدم إدراك الطلبة لمفهومه، فهناك عدد 

الطلبة يدركون أن التعليم المهني يؤهل الطالب فقط ليكون نجار أو حداد أو بناء أو ميكانيكي 

إلى غير ذلك من الحرف، وال يدركون أن دور التعليم المهني يتعدى ذلك ليشمل بعض المهن 

المهني فأظهرت الطبية واالقتصادية والخدماتية، وقد انعكس هذا الفهم على االتجاه نحو التعليم 

النتائج ارتفاعاً في اتجاهات الطلبة الذين لديهم إدراك لمفهوم التعليم المهني مقارنة بأقرانهم 

  . الذين ال يدركون ذلك
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  : المتعلقة بسؤال الدراسة الخامسالنتائج

  :ينص سؤال الدراسة الخامس على ما يلي

  مهني باختالف جنس الطالب؟هل تختلف اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة نحو التعليم ال

  :ولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي

بين متوسطات استجابات ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو التعليم المهني تعزى لجنس الطالب

 Two لعينتين مستقلتين Tل السابق استخدم الباحث اختبار ولإلجابة على السؤا

Independent Samples T test للتعرف على داللة الفروق بين مستويات متغير جنس 

  :الطالب، والجدول التالي يوضح ذلك

  االتجاه نحو التعليم المهني في ضوء جنس الطالبداللة الفروق في  )6(جدول رقم 

  العدد  الجنس
المتوسط 

  سابيالح
  االنحراف المعياري

  قيمة 

  )ت ( 

الداللة 

  اإلحصائية

  8.982  96.29  79  ذكر

 10.370  96.25  44  أنثى
  غير دالة  0.023

  2.617  تساوي  0.01 عند مستوى 121قيمة ت الجدولية بدرجات حرية * 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في االتجاه نحو التعليم 

المهني حيث كانت المتوسطات على مقياس االتجاه متقاربة بدرجة كبيرة مع وجود ارتفاع 

طفيف جداً لصالح الذكور، وقد يعود السبب في النتيجة السابقة لكون مجاالت التعليم المهني 

المرتبطة في أذهان الطالب والطالبات متقاربة، فالطالب ينظرون للتعليم المهني بأنه النجارة 

ادة وأعمال البناء، في حين تنظر الطالبات إليه على أنه أعمال الخياطة والتطريز والحد

واالقتصاد المنزلي، وهذه النظرة المتقاربة تشكل اتجاهاً متقارباً نحو التعليم المهني، أضف إلى 

 ذلك أن دور المجتمع يأتي متوازياً مع االتجاه نحو التعليم المهني لدى كالً من الذكور واإلناث

 .فكالهما يتأثر بنظرة المجتمع السلبية نحو التعليم المهني

  :لدراسة السادسالنتائج المتعلقة بسؤال ا

  :ينص سؤال الدراسة السادس على ما يلي

  هل تختلف اتجاهات الطلبة في عينة الدراسة نحو التعليم المهني باختالف فرع الطالب؟

  :الفرض الصفري التاليولإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث باختبار 

بين متوسطات استجابات ) 0.05 ≤ ∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو التعليم المهني تعزى لفرع الطالب
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 Two لعينتين مستقلتين Tولإلجابة على السؤال السابق استخدم الباحث اختبار 

Independent Samples T test للتعرف على داللة الفروق بين مستويات متغير فرع 

  :الطالب، والجدول التالي يوضح ذلك

  االتجاه نحو التعليم المهني في ضوء فرع الطالبداللة الفروق في ) 7(جدول رقم 

  العدد  الفرع
المتوسط 

  الحسابي
  االنحراف المعياري

  قيمة 

  )ت ( 

الداللة 

  اإلحصائية

  9.97114  95.0702  57  علمي

 8.93938  97.3182  66  علوم إنسانية
  غير دالة  1.318

  2.617  تساوي  0.01 عند مستوى 121قيمة ت الجدولية بدرجات حرية * 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة في الفرعين 

لى الرغم من ارتفاع بسيط في العلمي والعلوم اإلنسانية في االتجاه نحو التعليم المهني، وذلك ع

متوسط طلبة فرع العلوم اإلنسانية بمقدار درجتان تقريباً إال أن هذا االرتفاع لم يرقَ لمستوى 

الداللة اإلحصائية، وقد يعود السبب في ذلك لرغبة الطلبة في كال الفرعين بااللتحاق في 

بالتعليم المهني في ضوء التعليم األكاديمي بسبب عدم توافر الظروف المواتية لاللتحاق 

  .الظروف االقتصادية الصعبة

ويشكل فرع الطالب العلمي أو العلوم اإلنسانية في غالب األحيان رغبة لدى الطالب   

في االلتحاق بأحد التخصصات األكاديمية في الجامعات الفلسطينية بما يتناسب مع فرعه، 

ل الدراسة األكاديمية في الطب األو فالطالب الملتحق بالفرع العلمي يرغب في العادة بإكما

الهندسة أو الصيدلة إلى غير ذلك من المهن، في حين أن الطالب الملتحق بفرع العلوم 

اإلنسانية يرغب بااللتحاق بالكليات األدبية في الجامعات، وهذا كله قد يكون سبباً في عدم 

قق نتيجة تمكنه من االلتحاق وجود فروق في االتجاه نحو التعليم المهني، فالطالب الذي ال يح

  .      في الجامعة يضطر لاللتحاق في التعليم المهني أو التقني بغض النظر عن فرعه

  :توصيات الدراسة

  :في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما يلي

توعية الطلبة بماهية التعليم المهني من خالل وسائل اإلعالم والنشرات اإلرشادية  -1

  .لميدانية والرحالت للكليات والمعاهد المهنيةوالزيارات ا

العمل على رفع اتجاهات المجتمع والبيئة ذات الصلة بالمدرسة بالتعليم المهني وتوضيح  -2

 .أهميته للمجتمع وإكساب األبناء اتجاهات إيجابية نحوه

فتح تخصصات مهنية وتقنية حديثة تدفع الطلبة لاللتحاق بها وتخدم الظروف المتغيرة في  -3

 .المجتمع



 محمود أمين مطر.   أ              ته ببعض المتغيرات لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة    االتجاه نحو التعليم المهني وعالق

 

 231

االهتمام بالكليات والمعاهد والمدارس المهنية وتطويرها وتزويدها باالحتياجات  -4

 .والمستلزمات الحديثة بما يواكب التغير في المجتمع

تدريس الطلبة لمبحث في التربية المهنية يبدأ من مرحلة مبكرة كالصف الخامس األساسي  -5
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  المالحق

א/א
  :يقوم الباحث بدراسة بعنوان

لمرحلة الثانوية االتجاه نحو التعليم المهني وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة من طلبة ا

  بمحافظة غزة

  :واألداة التي بين يديك تتضمن ثالثة مقاييس

  . فقرة30 مقياس االتجاه نحو التعليم المهني ويتضمن :األول

  . فقرة32 مقياس الوعي المهني ويتضمن :الثاني

  . فقرة24 مقياس االهتمامات المهنية ويتضمن :الثالث
  يمقياس االتجاه نحو التعليم المهن: أوالً

في    )x(   ثم وضع إشارة  الثالثسييايرجى منك قراءة كل عبارة من عبارات المق

واآلن يرجى أن تبدأ باإلجابة، وأن تجيب على  ،  المكان المناسب لبيان رأيك في تلك العبارة

  .يرجى تسليم المقياس لمدرسكجميع الفقرات، وبعد انتهائك من اإلجابة 

  

  ةـــامـــــــــات عـــــــمعلوم
  شاب                              فتاة هل أنت شاب أم فتاة؟                    

   )علوم إنسانية(            أدبي       علمي   ما هو فرعك الدراسي؟                   
  
إن هذا االستبيان مـصمم ألغـراض البحـث العلمـي، وسـتعامل المعلومـات بمنتهـى                  

أمـام الفقـرة،     ) ×( ب منك اإلجابة علـى كـل فقـرة بوضـع عالمـة              السرية، والمطلو 

  .وتحت درجة الحكم الذي تراه مناسباً في رأيك
  

  درجة الحكم

أوافق   الفقرة  .م

  بشدة
  ال أوافق  متردد  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

            .أعتقد أن المردود المادي للتعليم المهني مناسب   .1

            .ي القضاء على البطالةأشعر بأن التعليم المهني يساعد ف   .2

            .أعتقد أن التعليم المهني يظهر اإلبداعات المختلفة   .3

            .أشعر أن المنهاج الفلسطيني يعزز توجهي نحو الدراسة المهنية   .4
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  درجة الحكم

أوافق   الفقرة  .م

  بشدة
  ال أوافق  متردد  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

            .يعزز إقبالي على التعليم المهني توافر فرص العمل للخريجين   .5

6.   
صنع أدوات استفيد يعزز توجهي المهني استغالل إمكانات البيئة ل

  .منها
          

            .أشعر بأن التعليم المهني يحقق تطابق المنهاج مع الحياة   .7

            .أعتقد أن التعليم المهني يساهم في االزدهار االقتصادي   .8

            .طبيعة مهنة الوالد لها أثر في التوجه نحو الدراسة المهنية   .9

10.   
افق مع ميولي أشعر بأن التوجه نحو التعليم المهني ال يتو

  .األكاديمية
          

11.   
النظرة االجتماعية المتدنية للتعليم المهني تحول دون توجهي 

  .نحوه
          

12.   
أعتقد أن التعليم المهني يقلل الوصول إلى مركز اجتماعي 

  .مرموق
          

            .أعتقد أن الجهل بأهمية الدراسة المهنية تقلل االتجاه نحوها   .13

            .الً مضموناً في المستقبليوفر التعليم المهني دخ   .14

15.   
أشعر بأن الظروف العائلية المادية الصعبة لها دور في االتجاه 

  .نحو التعليم المهني
          

            .رغبتي نحو العمل المبكر تقوي توجهي المهني   .16

17.   
اإلقبال على التعليم المهني ضروري لسد حاجات سوق العمل من 

  .األيدي الماهرة
          

18.   
ن يكون عملي المستقبلي مريحاً يبعدني عن الدراسة رغبتي في أ

  .المهنية
          

19.   
قدرتي العلمية المتدنية ال تساعدني على النجاح في الدراسة 

  .المهنية
          

20.   
أعتقد أن التعليم المهني ال يساعدني على إكمال دراستي 

  .الجامعية
          

            .عأعتقد أن العمل اليدوي ال ينظر إليه باحترام من المجتم   .21

22.   
أظن أن عدم توافر إرشاد مهني يبعدني عن التوجه نحو الدراسة 

  .المهنية
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  درجة الحكم

أوافق   الفقرة  .م

  بشدة
  ال أوافق  متردد  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

23.   
توجهي نحو التعليم المهني يجعلني أشعر بأنني أدنى رتبة 

  .اجتماعية من زمالئي
          

            .أعتقد أن أولياء األمور ال يحبذون التوجه نحو الدراسة المهنية   .24

            .خصص للطلبة الفاشلين في الدراسةأشعر بأن التعليم المهني م   .25

26.   
أعتقد أن االتجاه نحو الدراسة المهنية ناتج عن عدم جدوى 

  .الدراسة األكاديمية
          

27.   
المركز االجتماعي ألسرتي يحول دون توجهي نحو التعليم 

  .المهني
          

            .أعتقد بأن التعليم المهني أكثر سهولة من التعليم األكاديمي   .28

29.   
 بأن الوضع االقتصادي يحول دون توجهي نحو التعليم أعتقد

  . المهني
          

  مقياس الوعي املهني: ًثانيا

  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

1  
 من خالل عملي فسوف أكون اآلخرين إذا تمكنت من مساعدة

  سعيداً
        

2  
لك ال شيئاً مختلفاً و كنتيجة لذ يبدو أن كل شخص يخبرني

  أعرف نوع العمل المناسب لي
        

             جيدااألجرالتي تختارها طالما كان  ال يهم ما هي المهنة  3

          في المجال الذي يقترحه على والداي  اخطط بان اعملإنني  4

           أريده نوع العمل الذي إلى أتوصلال اعرف كيف   5

6  
ن االعتبار  اخذ بعيأنعمل معين يجب  عندما اختار مجال

   المهن المختلفة التي تقع ضمن هذا المجال
        

7  
يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند اختيار  هناك أشياء متعددة

  .  وفرص العملتالقدرامهنة ما مثل الميول و 
        

          . تتفق مع ما تحب أن تفعله في حياتك عليك أن تختار مهنة  8
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  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

9  
هي أن تجرب مهناً مختلفة ثم لالختيار المهني  إن أفضل طريقة

  . تختار الوظيفة التي تعجبك أكثر
        

          الختيارك لمهنة ألن جميع المهن متعبة ليس هناك معنى  10

          لكل شخص هناك مهنة واحدة فقط  11

12  
أنجز شيئاً في عملي مثل أن أصل إلى  إنني أرغب في أن

  اكتشاف عظيم أو أساعد عدد كبير من الناس
        

13  
متعلقاً باختياري المهني فأنني صاحب القرار  عندما يكون األمر

  األول
        

14  
االختيار لتخصصي في المدرسة ، فأنني ال  إذا أعطيت حرية

  .سأختاراعرف أي التخصصات 
        

          .لحياة اإلنسان أن العمل يعطي معنى  15

16  
ن كدين مأكيف يكون بعض الناس مت ال أستطيع أن افهم

  االختيار المهني
        

17  
لك مهنة ليست هي االختيار األول  أحيانا تضطر أن تتخذ

    بالنسبة لك
        

          . اختياري المهني باستمرار أنني أغير من  18

          .التفكير بمهنة مناسبة لي في الوقت الراهن لن أشغل بالي في  19

          ةمعينة هو أمر تقرره الصدف أن دخولك إلى مهنة  20

21  
في الخطأ إذا جمعت معلومات حول المهنة  يقل احتمال وقوعك

  التي تختارها
        

22  
على شخص ما في اختياري لمهنتي في  ارغب في االعتماد

  المستقبل
        

          . أن التحق بعمل ال أحبه  أال أعمل علىأفضل  23

24  
م إنسان سوف يلتحق بعمل ما أن عاجال أ أنني أدرك بان كل

  . آجال ولكنني ال أتطلع لذلك بشوق
        

25  
في موضوع االختيار المهني طالما انه  يجب أن ال تشغل بالك

   .  بصددهشيءأمر ال تستطيع عمل 
        

26  
كثير من األحيان بعمل اقل مما كنت  أن عليك أن ترضى في

  . تطمح إليه
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  الفقرة  م
أوافق 

  بشدة
  ال أوافق  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

           . نيكثير االهتمام بمستقبلي المه يبدو لي أنني لست  27

28  
 أو امتنع عن إليهاالمهنة التي اطمح للوصول  أما أن اعمل في

   العمل إطالقا
        

29  
المتوفرة في سوق العمل هو أمر مهم  أن معرفتك للمهن

  . لمستقبلك
        

30  
كثيرة بحيث يصبح من الصعب على أن  أجد لدي اهتمامات

    اختار مهنة محددة
        

31  
لمهنة التي تمكنك من تحقيق ما تطمح إليه في ا عليك أن تختار

  . الحياة
        

          أهمية في العمل هو المتعة الناتجة عن أدائه أن الجانب األكثر  32

 مقياس االهتمامات املهنية: ًثالثا

  ال  نعم  الفقرة  م

      واألدوات على قراءة الكتب أفضل صناعة األشياء  1

      ياتوعمل األحج استمتع بحل األلغاز  2

      اآلخرين أميل إلى مساعدة  3

      موضوعات جديدة بالقراءة عنها استمتع بالتعلم حول  4

      بيدي أميل إلى العمل  5

      لمجموعة من الناس أميل ألكون قائدا  6

      قبل أن ابدأ بمعالجة المشكلة أفضل معرفة الحقائق  7

      دهمباألشخاص اآلخرين ويساع أميل للعمل الذي يعتني  8

      واختراع وإبداع األشياء استمتع بعمل التصميمات  9

      نفسي خالل الفنون والموسيقى والكتابة استمتع بالتعبير عن  10

      األماكن التي أتعامل فيها مع الناس أفضل العمل في  11

      األدوات والمعدات أميل للعمل مع  12

      وحقائق جديدة استمتع بتعلم أشياء  13

      اآلخرين أمر يأتي بشكل طبيعي لي أجد أن التعاون مع  14
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  ال  نعم  الفقرة  م

      الطريقة التي تعمل بها األشياء بتفكيك أجزائها استمتع بمعرفة  15

      مع الماكينات واألشياء أكثر من العمل مع األشخاص أفضل اختيار العمل  16

      الناس لعمل األشياء بطريقتي أستطيع عادة إقناع  17

      األشياء وتصليحها اءاستمتع ببن  18

      البحثي من مشروعي استمتع بالجزء  19

      اآلخرين أميل للتفاعل مع  20

      بطرق وأساليب جديدة لعمل األشياء استمتع بالتفكير  21

      اآلخرين أميل لسماع وجهة نظر  22

      استخدام األدوات المختلفة استمتع بتعلم كيفية  23

       التعليمات المكتوبةعإتبا أجد من السهولة  24

  :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 

بعد التحاق الطالب بأحد فروع التعليم المهني وتخرجه منه، فإنه يتوقع من الطالب أن   

يصبح مؤهالً لاللتحاق بأحد المهن المرتبطة بالتخصص الذي تخرج منه، فيما يلي مجموع من 

مهنة التي تعتقد أن التعليم المهني يؤهلك لاللتحاق أمام ال) ×(المهن، فيرجى منك وضع إشارة 

  :بها
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