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Abstract
This study aimed to identify the reasons for the tenth-grade students’ vocational
orientation towards vocational education considering the learning environment of the
vocational units and the impact of the student’s gender and the school’s location variables
in academic schools in the northern governorates. A stratified sample was selected for the
study, which consisted of (361) students. It stood at (32.2%) of the 1121- student study
population, which was the total number of tenth grade vocational students in government
academic schools for the academic year 2
 021/2022. 
To achieve the aim of the study, a questionnaire consisting of (20) items of multiple choice
type was developed in line with Likert scale, distributed on three dimensions:
educational ( academic), social and economic factors. The validity and reliability of the
questionnaire were validated. 
The results showed that the reasons for the vocational tenth grade students’ orientation
toward vocational education regarding the learning environment of the vocational units had
a high percentage, which amounted to (73.7%). It also revealed that whilst there were no
statistically significant differences between the students’ orientations towards vocational
education in the light of the learning environment of the vocational units attributed to the
school location variable, the study showed that there were statistically significant differences
between the students’ attitudes towards vocational education in the light of the learning
environment of the vocational units ascribed to the student gender variable, mainly in favor
of male students. These are reasonable results in line with the Palestinian Ministry of
Education policy towards developing vocational education, and consistent with the culture
of the Palestinian society that values the artisans.
Key words: Vocational Education, Tenth Grade, Vocational Units, Learning Environment,
Attitude Towards Vocational Education.
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أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية
أيوب موسى عليان
الباحث ،وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

ابتهاج عبد الحكم الدويك
الباحث ،وزارة التربية والتعليم ،فلسطين

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية وأثر متغيرات الدراسة جنس الطالب ومكان المدرسة في المدارس األاكايممية في المحافظات الشمالية ،تم
اختيار عينة طبقية للدراسة مكونة من ( )361طالب/ة بنسبة ( )%32.2من مجتمع الدراسة البالغ عديهم ( )1121طالب/ة
وهو مجموع طلبة الصف العاشر المهني في المدارس األاكايممية الحكومية للعام الدراسي  .2022/2021ولتحقيق هدف
الدراسة تم تطومر استبانة مكونة من ( )20فقرة من نوع االختيار المتعدي حسب تصنيف ليكرت موزعه على ثالثة ابعاي
هي العوامل التربومة (األاكايممية) والعوامل االجتماعية والعوامل االقتصايمة ،وتم التأاكد من صدق وثبات االستبانة ،بينت
النتائج ان أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية جاءت بدرجة عالية وبنسبة
مئومة ( ،)%73.7وبينت الدراسة أمضا انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية بين توجهات الطلبة نحو التعليم المهني في
ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان المدرسة ،في حين بينت الدراسة أمضا انه توجد فروق ذات ياللة
إحصائية بين توجهات الطلبة نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير جنس الطلبة لصالح
الطلبة الذاكور  .وهي نتائج منطقية وتتماشى مع سياسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نحو تطومر التعليم المهني.
الكلمات المفتاحية :التعليم المهني ،الصف العاشر المهني ،الوحدات المهنية ،البيئة التعلمية ،االتجاه نحو التعليم المهني.
المقدمة:
معد التعليم المهني من أهم حراكات التطومر التي طرأت على التعليم التربوي ،حيث ممثل نقطة انطالقة قومة في
التخطيط للقوى العاملة ،والمستقبلية،وسد احتياجات السوق وتوفير عمالة تمتلك الكفامة والمهارة ،فسياسة الدولة هي السعي
لبناء اكواير بشرمة مؤهلة وفاعلة ومدربة للنهوض بالمجتمع ،واللحاق براكب التنمية والتطور ألن رأس المال البشري ممنح
قدرة اقتصايمة اكبيرة ومرنه ،وموفر من خالله فرص عمل اكافية ليقدم الخدمات ومرتقي بمستواها ،االمر الذي مستوجب
تطومر التعليم المهني ليتالءم والهدف المنشوي ،وسد احتياجات سوق العمل واستغالل أاكبر اإلمكانات البشرمة والمايمة و
لمواجهته التغيرات السرمعة.
ولقد نال التعليم المهني اهتماما اكبيرا في الدول المتقدمة لدوره الكبير في التنمية الشاملة ،وتحسين الوضع
االقتصايي للفري والجماعة (صبيرة وعلي.)2018،
وقد وجد التعليم المهني ضمن مراحل التعليم العام المختلفة ،قسمت في مرحلة التعليم األساسي إلى ثالث مراحل،
بدءا من صفوف ( ) 6-1سميت بمرحلة الوعي المهني بحيث مكون على يرامة بأنواع المهن ثم مرحلة التثقيف من الصفوف
( ) 9-7ليتمكن الطالب من التخطيط للمهنة ،وان مضع طموحات مهنية له ثم تأتي مرحلة االستكشاف من الصفوف ((10-
 12تهدف هذه المرحلة إلى إثارة اهتمام الطلبة بالفرص المهنية المتاحة فيه ،وتمكينه امن بلورة تفضيله المهني.
واعتبر التعليم المهني من حمالت اإلصالح على التعليم بسبب ارتفاع معدالت التسرب للمراحل التعليمية وخاصة
في التعليم الثانوي الذي قد ال ملبي احتياجاتهم (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.)1998،
وجد التعليم المهني لمن انهوا مرحلة التعليم األساسي ،والذي ممنح الطالب المهارات الالزمة للحياة العملية
وبإمكانهم بعد التعليم المهني االلتحاق بالعمل أو االلتحاق بالتعليم الجامعي ضمن تخصصات مسموحة لهم .فهو تعليم ممتاز
بالمرونة ممكن المتعلم انجاز التعليم بطرق مختلفة ،وفي مواقع مختلفة من خالله تثبت المهارات وامضا وتطومرها بالطرمقة
الصحيحة.
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فإنشاء الوحدات المهنية شجع على اختيار التخصص المبكر في التخصص المهني ،وزود الملتحقين به
بالمهارات الالزمة لسوق العمل أو إنشاء مشروع خاص فيهم.
مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحثان في وزارة التربية والتعليم وألهمية التعليم المهني الحظ الباحثان أهمية يراسة األسباب التي
بناء عليها متوجه الطلبة نحو االلتحاق بالصف العاشر المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية .فالتعرف على
اتجاهات الطلبة نحو العمل المهني والتربية المهنية مساعد في استثمار جهويهم واالستفاية منها واالبتعاي عن تبدمد طاقاتهم،
وتمكن صانعي القرار من توجيه سلواكهم باالتجاه الصحيح ،اكما ان رفد السوق الفلسطينية باليد العاملة والمدربة التي تمتاز
بالكفاءة والفعالية معوي بالمنفعة على السوق الفلسطينية التي تسعى لالستقالل عن سوق السلطة القائمة باالحتالل اإلسرائيلي.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحدمد أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية .وذلك من خالل األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية؟
السؤال الثاني :هل تختلف تقدمرات أفراي عيّنة الدراسة حول أسباب توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو
التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية باختالف متغيرات الدّراسة :الجنس ،مكان المدرسة؟
فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر المهني نحو التع ليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان
المدرسة.
أهمية الدراسة:
 توضيح أهمية يور التعليم المهني في إعداي قوى عاملة مؤهلة قايرة على مواجهة التغييرات.
 ستوفر هذه الدراسة أسس منطقية معتمد عليها في تطومر المناهج التعليمية.
 تطومر التعليم المهني سيقدم معالجة لمعدالت التسرب في مراحل التعليم األساسي.
 تقدمم مقترحات لالرتقاء بمستوى التعليم المهني وبمخرجاته.
أهداف الدراسة:
 معرفة األسباب الحقيقية لتوجه الطلبة نحو التعليم المهني للعمل على معالجة جوانب القصور ان وجدت سواء في مجال
االتجاهات أو البنية التحتية من اجل زماية إعداي الطلبة الملتحقين بهذا الفرع.
 معرفة إن اكان هناك أسباب تعزى لمتغير الجنس أو مكان السكن في االلتحاق بالفرع المهني لمعالجة القصور ان وجد من
خالل اإلرشاي المهني المتخصص أو يعم المناطق المتأثرة ان وجدت.
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محددات الدراسة:
تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:
 الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2022/2021
 الحدود المكانية :شملت الدراسة المدارس األاكايممية الحكومية التي تحتوي وحدات مهنية في المحافظات الشمالية.
 الحدود البشرية :اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية طبقية حسب متغير الجنس من طلبة الصف العاشر المهني
في المدارس األاكايممية الحكومية.

مصطلحات الدراسة:
 طلبة الصف العاشر المهني (اجرائيا) :هم طلبة نهامة المرحلة الزامية بدامة المرحلة الثانومة المكونة من ثالثة
صفوف تعليمية وفقا لتقسيمات النظام التعليمي الفلسطيني وتتراوح أعمارهم ما بين  16-15عا ًما حسب قانون التربية
والتعليم الذي تم المصايقة علية في العام .2017
 التعليم المهني :تعليم نظامي متضمن اإلعداي التربوي والسلواكي وااكتساب المهارة والقدرة المهنية ،بهدف خلق
أمدي عاملة ماهرة في مختلف المجاالت والتخصصات المهنية ،مما ممكنهم من القيام بالمهام المواكلة إليهم بكفاءة وهذا
اإلعداي مكون خالل مدة تتراوح  3سنوات بعد مرحلة التعليم األساسي (فالته.)1994،
 البيئة التعلمية :تضم مجموعة من التفاعالت ال ُمتمثلة بالمواقف التعليميَّة ،وطرق التدرمس ،واألفراي ،والمكونات
المايمة وغيرها من األمور التي تُسهم ببناء المعرفة لدى ال ُمتعلم ياخل المدرسة أو خارج أسوارها .بمعنى هو الموقع
والمناخ الذي متلقى فيه الطالب عملية التربية والتعليم ،والمكان الذي تتم تهيئة بقيم ،ومبايئ ،وممارسات إمجابيّة من قبل
أفراي المجتمع المدرسي بحيث متم االرتقاء في عملية التعليم ،وتحقق مخرجات تتمثل بطالب مبدع ومتميّز (،,2021
.)LEARNING ENVIRONMENT
 الوحدات المهنية اجرائيا :هي واحدة من أهم أشكال تنظيم المحتوى التعليمي أو التدرمبي ،ضمن هيكل تنظيم
هايف للكتاب أو التدرمب ،من خالل مشاغل متم فيها تصميم األنشطة والفعاليات في الوحدة بطرمقة تدفق خطية ،لما مجب
على الطالب ،أو المتدرب القيام به وتتمراكز حوله في التنفيذ ،وتوفر الوحدة المهنية اكل ما ملزم الطالب ،لتحقيق النتائج
المتوقعة من مراجع،ومصاير ،وإرشايات ومستلزمات التطبيق ،وتتوج الوحدة النمطية بمشروع أو مهمة تكشف مدى تمكن
الطالب أو المتدرب من المحتوى التعليمي أو التدرمبي للوحدة ضمن معامير محدية وواضحة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطار النظري:
التعليم المهني وجد لتطومر القدرات العملية وللكشف عن الميول ،والرغبات ،واالتجاهات من خالل يمجهم
وتعرمضهم لخبرات عملية ،وحياتية منوعة ،فهي تحدث توازن بين الماية النظرمة والتطبيقية الذي معتمد على أسلوب حل
المشكلة وأسلوب التجرمب ان استخدام هذه األساليب تساعدهم في االستمرار بالتعلم وإعدايهم للتكيف مع البيئة وتنمي لدمهم
اتجاهات إم جابية نحو العمل والمهنة .التعليم المهني له أهمية اكبيرة في العدمد من الحكومات والمنظمات وفي سلم أولوماتها
لكونه موفر نظام وطني واقتصايي وطرمق آمن لالندماج في المهنة ولالنخراط في سوق العمل الذي محقق التنمية الشاملة
من خالل إعداي القوى المؤهلة علميا ومعرفيا ومهاراتيا ومحتل التعليم المهني مكانة مميزة في النظم التعليمية من حيث
اإلعداي له من مناهج وورش لتكون مخرجاته مؤهلة تأهيل سليم وقوي (المصري.)1993،
وجد التعليم المهني في العصور القدممة ،وبداماته في الحضارة الفرعونية حيث المهن تورث من اآلباء إلى األبناء،
ثم في الحضارات اليونانية والرومانية ثم الحضارة اإلسالمية ،حيث اهتمت بالعمل والحرف وشجعت عليه ،واكان نتيجة
يلك األزهار والوفرة في العمران والتجارة والزراعة ،وباقتصايهم بشكل عام (حلبي.)2012،
أماالتعليم المهني في فلسطين فيعوي إلى ما قبل  150عام ،عندما سمحت الحكومة العثمانية بإنشاء المدارس التي
اهتمت بالتدرمب المهني ،وبإنشاء مشاغل فيها اكالخياطة والحداية والنجارة والخراطة وتجليد الكتب وصناعة الفخار وذلك
في مدارس األمتام ليتمكنوا من اعالة أنفسهم وااكتساب مهنة (أبو لغد وحماي.)1997،
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مشير أبو لغد وحماي ( )1997انه أنشئت مدارس متخصصة اكخضوري الزراعية  1930في طولكرم ،لتخرج
الطلبة بعد  3سنوات ومعويوا اكمزارعين ناجحين لقراهم ،ثم أنشئت مدرسة مهنية في حيفا وبعدها مراكز تدرمب في القدس
واكان لرعامة العائالت الفقيرة واألمتام لتحسين يخلهم.
وقد اكان لالحتالل اإلسرائيلي أثر سلبي على نظام التعليم المهني ،حيث افتقر إلى اإليارة الفعالة اكما وتم توجيهه
لخدمة اقتصايهم بإنشاء مراكز تدرمب تعمل يورات تدرمب قصيرة ليعمل خرمجوها عند المحتل ،وبأجور زهيدة وال مكون
مريوي لالقتصاي الفلسطيني ،إال أن السلطة الفلسطينية أولت اهتماما ً للتعليم المهني فأنشأت العدمد من المدارس في جميع
ارجاء الوطن منها  8مدارس ذاكور و 3اناث و 6مختلطة في المحافظات الشمالية( الضفة الغربية) و 2مدارس ذاكور 2
اناث في المحافظات الجنوبية(غزة) ،ليصبح عدي المدارس المهنية  20مدرسة وعدي الوحدات المهنية في المدارس
األاكايممية في المحافظات الشمالية  35بينما في المحافظات الجنوبية .10
التعليم المهني:
على الرغم من أن التعليم المهني أو التقني ال ممكن فصله عن نظام التعليم العام ،إال أن هذا التعليم (المهني) مقصد
منه ذلك التعليم الذي مؤهل الفري ليكون قابالً للعمل في مهنة أو مهن معينة ،أاكثر من قابليته للعمل في أنواع أخرى من
المهن األخرى ،ومظهر من التعرمف أن التعليم المهني مرتبط بالعمل بصورة مباشرة ،وبذلك مختلف عن التعليم العام الذي
ال مشترط فيه ،وال منتظر منه أن معد الفري لممارسة مهنة أو حرفة معينة( .الخطيب.)1995،
خصائص التعليم المهني:
البرامج التي تعنى بالتعليم المهني لها خصائص تتميز بها لضمان الكفاءة والفاعلية ومن اهمها:






أهداف التعليم المهني مرتبط باألهداف التربومة وبمجال العمل واإلنتاج.
برنامج التعليم المهني متكامل ما بين التدرمب والتطبيق ياخل المدرسة وخارجها.
تكامل بين المهارات في األياء والتطبيق وبين المعلومات النظرمة.
منسجم في التخطيط والتصميم والتنفيذ مع البيئة.
موااكبة التطورات واستمرارمة التحدمث والتطومر في األساليب والوسائل (المصري.)1993،

أهداف التعليم المهني:
هناك العدمد من األهداف التي منتظر من التعليم المهني تحقيقها ،ومنها:
 تأهيل وتدرمب اليد العاملة المحلية ،وفتح المجال أمام القطاع الخاص ،وتشجيع برامج االستثمار.
 خفض الحاجة إلى األمدي العاملة الخارجية.
 تزومد الفري بثقافة مهنية ترتبط بمهنة من المهن المعترف بها رسمياً( .غول.)2020،
ومميل بعض الدراسين إلى تصنيف أهداف التعليم المهني إلى صنفين :أهداف على صعيد المجتمع ،وأهداف على
صعيد األفراي؛ فعلى صعيد المجتمع ،محقق التعليم المهني عديا ً من األهداف ،ومنها:
 رفد المجتمع بقوى عاملة مؤهلة ومدربة.
 موااكبة المستجدات والتطورات في قطاعات المتعلقة بسوق العمل.
 زماية فاعلية القوى العاملة ورفع إنتاجيتها.
أما على صعيد الفرد ،فإن التعليم المهني محقق األهداف اآلتية:
 إاكساب الفري معارف ومهارات الزمة لتخصه المهني.
 إعداي أفراي مؤهلين للعيش في مجتمع مكونون قايرمن فيه على التحليل والتفكير.
 تزومد الفري بعايات سلواكية مهنية ،وتسليحه بقيمة إتقان العمل( .ماس.)2005 ،
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نظريات في التعليم المهني:
بواسطتها ممكن يمج افراي المجتمع في العمل والتفاعل والتواصل االجتماعي ومنها :
 نظرية العالقات اإلنسانية :تهتم بدراسة السلوك اإلنساني مع الجماعات التي منتمي اليها االفراي من
حيث بيئة العمل االجتماعية والعاملين واالهتمام بحاجات العاملين ورفع اكفاءتهم من خالل تنمية العالقات
االجتماعية ياخل العمل.
 النظرية العلمية :تهتم بتحقيق الفاعلية وزماية اإلنتاج باتباع أسلوب علمي قائم على التخصص والمهارة
واهتمت بالحوافز اكعنصر أساسي لترغيب العاملين على العمل وزماية اإلنتاج وتراكز على الجانب المايي والكثير
معتبرها هي عملية ياخلية للمؤسسة لرفع الكفاءة وزماية اإلنتاج.
 نظرية البنائية الوظيفية :هو تصور حدمث منظر إلى أن التكومن للفري مهنيا مطلبا مساعد في تحقيق
التوازن ومحقق الهدف التنظيمي للمؤسسة ومحدي وضع اكل فري حسب يوره ومكانته ياخل المؤسسة معتمد على
السمات والمهارات والحوافز(غول.)2020،
تحديات تواجه التعليم المهني في فلسطين:
مواجه التعليم المهني في فلسطين جملة من التحدمات ،ومنها:
 افتقار طلبة التعليم المهني للخبرة والمعرفة الكافيتين لممارسة المهنة بإتقان؛ بسبب قصر فترات التدرمب.
 قلة ثقة أرباب العمل بمستوى التدرمب الذي تقدمه مؤسسات التدرمب والتعليم المهني.
 الوضع االقتصايي الناجم عن ظروف االحتالل ،وانعدام الخيارات المتاحة ،وقلة المواري.
(ماس.)2005 ،
ً
ومضيف آخرون أسبابا أخرى ،ومنها:






تشتت التعليم المهني بسبب التشرمعات المتعاقبة في فلسطين ،وتعدي أنظمة التعليم :المصري ،األريني،
الفلسطيني ،وقلة التنسيق بين برامج التدرمب والتعليم الرسمية ،واألخرى شبه الرسمية.
محدويمة مواري البالي؛ بسبب إهمال االحتالل – بصورة متعمدة – لهذا النوع من التعليم ،وقلة التمومل
الالزم لتنفيذ البرامج التدرمبية.
قلة االرتباط بين برامج التعليم األاكايممي ،وبرامج التعليم المهني.
ارتفاع تكاليف إعداي طالب التعليم المهني؛ بسبب قلة إعدايهم.
عدم ارتباط برامج التعليم المهني بحاجات سوق العمل( .أبو عصبة.)2005 ،

عوامل مؤثرة في خيارات الطالب المهنية
هناك عدة عوامل لها تأثير في خيارات الطالب للتعليم المهني منها:












سوق العمل.
الدخل والطبقة االجتماعية.
العائلة واألصدقاء.
الرغبات.
اإلرشاي المهني.
نمط التعلم.
موقع المدرسة.
االيراك ومستوماتها لدى الطالب.
القدرات الكامنة لدى الطالب.
اختالف النوع االجتماعي
منظمات الشباب الداعمة للعمل وللبرامج المهنية( .الخطيب.)1995،

www.ijherjournal.com

182

Volume 4, Issue 4, August 2022

العوامل المؤثرة في االتجاه نحو التعليم المهني:
 النمو والنضج ،ولهذمن العاملين تأثر في تكومن الفري التجاهاته.
 البيئة المحيطة ،حيث مؤيي تفاعل الفري مع البيئة المحيطة في تكومن اتجاهات لدمه ،ومن األمثلة على ذلك تشابه الميول
عند اآلباء وأبنائهم ،واكذلك تأثير مجموعات األقران.
 وسائل اإلعالم ،حيث تلعب يوراً في تشكيل االتجاهات عند الفري( .الخاروف والدهامشة.)2013 ،
أنواع االتجاهات :ممكن تصنيف االتجاهات إلى أنواع عدمدة ،بحسب التصنيفات اآلتية:






بحسب الموضوع :تصنف االتجاهات إلى اتجاهات عامة واتجاهات خاصة؛ ومقصد باالتجاهات العامة تلك االتجاهات
التي تتميز بالثبات واالستقرار وتكون متقاربة ومتعدية ،مثل االتجاهات نحو األجانب .أمااالتجاهات الخاصة ،فتكون
أاكثر تحدمداً ،وتكون محدية نحو موضوع أو أمر مخصص ،وهي أقل استقرارا ً وثباتا ً من االتجاهات العامة.
بحسب األفراي :هناك االتجاه الجماعي ،واالتجاه الفريي ،ومقصد باالتجاه الجماعي ذلك االتجاه الذي تشترك فيه جماعة
من الناس .أماالفريي ،فهو االتجاه الموجوي عند أفراي محديمن اكالفنانين والمبدعين.
بحسب الوضوح :هناك نوعان من االتجاه :اتجاه علني ،وآخر سري ،ومقصد باالتجاه العلني ذلك االتجاه الذي معلن عنه
الفري بوضوح ،أماالسري ،فهو االتجاه المخفي الذي ال مظهره الفري ،اكما هو الحال في التنظيمات الممنوعة.
بحسب القوة :هناك نوعان من االتجاه :اتجاه قوي وهو اتجاه واضح معبر عنه سلوك الفري بكل عزممة وتصميم .واتجاه
ضعيف معبر عنه سلوك متراخ غير واضح ،وممكن ان مصنف بحسب االتجاه :اتجاه موجب ،وهو االتجاه الذي مقوي
الفري إلى التأميد والمناصرة ،اكاتجاه الحب واإلعجاب ،واتجاه سالب ،وهو اتجاه مقوي الفري إلى االبتعاي عن الموضوع،
ومن أمثلته اتجاه الكره( .زهران.)138-137 ،1984 ،

الدراسات السابقة:
يراسة السفاسفة والسفاسفة ( )2019اتجاهات طلبة التعليم المهني في المملكة األرينية الهاشمية ،اتجاه إقامة
مشروعات رمايمة صغيرة ،وعالقتها بمستوى نضج االتجاه المهني لدى هؤالء الطلبة ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع
طلبة التعليم المهني في لواء ماراكا في األرين ،وعديهم ( )1200طالب وطالبة ،وطيق الباحثان الدراسة على عينة مؤلفة
من ( ) 180من الطالب والطالبات في الصف األول الثانوي ،والثاني الثانوي ،وقد تم اختيار العينة من ( )4مدارس مهنية،
حيث تم تطبيق أياتي الدراسة :مقياس اتجاهات الطلبة نحو إقامة المشروعات الصغيرة ،ومقياس اكرامتس لمستوى النضج
المهني .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن يرجة اتجاهات طلبة التعليم المهني نحو إقامة مشروعات صغيرة رمايمة،
ومستوى نضجهم المهني اكانا متوسطين ،وأشارت النتائج اكذلك إلى وجوي عالقة إمجابية غير قومة بين مستوى النضج،
واتجاهاتهم نحو إقامة مشروعات صغيرة .وأوصى الباحثان بضرورة تعليم رماية األعمال في المشارمع المتوسطة
والصغيرة ويمجها ضمن مناهج التعليم في المدرسة والجامعة.
دراسة حمدان والكيالني ( :)2018استهدفت الدراسة تعرف أسباب عزوف الطالبات في الثانومة العامة عن
االلتحاق ببرامج التعليم التقني في فلسطين ،وتصميم خطة إيارمة بهدف الحد من ذلك ،من وجهة نظر الطالبات ،ومعرفة
يرجة االختالف في األسباب ،تبعا ً الختالف متغيراتك فرع الدراسة ،ومستوى تعليم الوالدمن وعملهما ،والتحاق أحد
الوالدمن ببرامج التعليم المهني ،ومكان سكن الطالبة .وتألف مجتمع الدراسة من طالب التعليم التقني وعديهم ( ،)2874وتم
اختيار عينة عشوائية طبقية مؤلفة من ( )634طالبة ،وتم تطبيق أياة الدراسة على العينة وهي استبانة مؤلفة من ( )46فقرة،
تم توزمعها على أبعاي :اإلرشاي والتوجيه ،واألبعاي االجتماعية والتربومة واالقتصايمة ،واستخدم الباحثان منهجا ً وصفيا ً
تحليلياً ،وأشارت النتائج إلى أن يرجة استجابة الطالبات للفقرات اكانت ضعيفة في جميع األبعاي ،وعدم وجوي فروق في
أسباب العزوف بحسب متغير عمل األم واألب ،ووجوي فروق بحسب باقي األبعاي (فرع الدراسة ،مستوى الوالدمن
التعليمي ،ومكان السكن ،وغيرها) .وفي البعد االجتماعي تبين وجوي فروق في أسباب العزوف تبعا ً للدخل األسري في البعد
االجتماعي ،وتبعا ً لمتغير االلتحاق في األبعاي اكلها ،وتم بناء خطة تربومة للحد من هذا العزوف ،وأوصت الدراسة بتطبيق
هذه الخطة وتبنيها.
دراسة صبيرة وعلى ( :)2018تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاه طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة
الالذقية نحو التعليم المهني ،وعالقة ذلك بوعيهم المهني ،وتحدمد أثر المتغيرات :الجنس ،ومكان اإلقامة ،وتبعية المدرسة
في ذلك .واتبع الكاتبان منهجا ً وصفيا ً تحليلياً ،وتمثلت األياة في استبانتين :إحداهما لقياس اتجاه الطلبة نحو التعلم المهني،
والثاني لقياس الو عي المهني لدمهم ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع في المحافظة ،وتم اختيار عينة
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منهم بلغت ( )287طالبا ً وطالبة ،وأظهرت النتائج سلبية االتجاه نحو التعليم المهني عند الطالب ،في حين جاءت يرجة
الوعي بالتعليم المهني بدرجة متوسطة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%53.4اكما أظهرت النتائج وجوي ارتباط بين الوعي المهني،
واالتجاه نحوه ،ووجوي فروق يالة إحصائيا ً بين متوسطات العينة حسب مقياس االتجاه ،ولصالح الذاكور .وأوصت الدراسة،
بتضمين المقررات الدراسية موضوعات حول المهن ،وإيخال منهج التربية المهنية ضمن المنهاج الدراسي ،وتنفيذ نشاطات
ال صفية للطلبة ،وعقد لقاءات وندوات للمعلمين والمرشدمن وأولياء األمور حول الموضوع ،وتوظيف وسائل اإلعالم في
تشجيع االتجاه نحو التعليم المهني.
دراسة جوارنة ( :)2015تهدف الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي في لواء المزار
الشمالي في األرين نحو التربية المهنية والعمل المهني ،وتمثلت أياة الدراسة في مقياس اتجاهات خماسي التدرمج ،ومكون
من ( ) 46فقرة تم توزمعها على المجاالت :االهتمام بالعمل المهني واالستمتاع به ،أهمية العمل المهني ،طبيعة العمل
المهني .وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في لواء المزار الشمالي ،تم اختيار عينة مكونة من ()603
طالب بطرمقة العينة العشوائية العنقويمة .وأشارت نتائج الدراسة إلى اتجاهات محامدة لدى الطلبة بخصوص محوري:
االهتمام بالعمل المهني ،وطبيعة العمل المهني ،وذلك على المقياس بصورة اكلية ،اكما أشارت النتائج إلى وجوي اتجاهات
سلبية لدى الطلبة بخصوص تقدمر العمل المهني وأهميته ،ووجوي فروق يالة إحصائيا ً في اتجاهات الطلبة بخصوص تقدمر
العمل المهني ،تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح اإلناث ،وأوصت الدراسة بتطومر مناهج التعليم المهني ،وتوفير األجهزة
والمعدات الالزمة للمدارس ،وتوعية أولياء األمور ،وتأهيل المعلمين.
دراسة الخاروف والدهامشة ( :)2013هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات الطلبة في الصف العاشر في مدمنة
عمان نحو التعليم المهني بحسب النوع االجتماعي ،من خالل ربط ذلك بالمتغيرات االجتماعية والدممغرافية واالقتصايمة
المؤثرة في اتج اهات الطلبة نحو التعليم المهني .وتألف مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر وتم اختيار عينة
مؤلفة من ( )800طالب وطالبة بطرمقة العينة العشوائية العنقويمة ،واتبع الباحثان منهجا ً وصفيا ً تحليلياً ،وتمثلت أياة
الدراسة في استبانة تم إعدايها ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني اكانت إمجابية بدرجة
متوسطة ،ولكنها تتفاوت بحسب العوامل؛ حيث العوامل االجتماعية أاكثر إمجابية لدى الذاكور ،والعوامل االقتصايمة أاكثر
لدى اإلناث ،وأن أاكثر العوامل أثرا ً لدى الذاكور الرغبة في التخصص ورغبة األهل ،وأن الطالب الذاكور متلقون تشجيعا ً
من األصدقاء واألهل ،أمااإلناث ،فإن التشحيع متلقينه من صدمقاتهن بالدرجة األولى .وأوصت الدراسة بضرورة تنمية القيم
واالتجاهات المهنية لدى الطالب في المناهج ،ووضع استراتيجية للتعليم المهني ،وتشجيع اإلعالم ليأخذ يوره في تشجيع
التوجه نحو التعليم المهني.
دراسة العبابنة ( :)2004استهدفت الدراسة الكشف عن اتجاهات طالب الصف العاشر واألساسي ،وطالب الثاني
الثانوي تجاه التعليم المهني في محافظة إربد في المملكة األرينية الهاشمية ،ومعرفة الفروق تبعا ً لمتغيري :جنس الطالب،
ومهنة ولي أمره ،وتألف مجتمع الدراسة من جميع الطلبة في الصفين :العاشر والثاني عشر ،وعديهم ( )8713طالبا ً تم
اختيار عينة عشوائية عنقويمة من طلبة الصف العاشر ،وعينة عشوائية طبقية من طلبة الصف الثاني عشر ،وتألفت العينة
من ( )510طالب .وتمثلت أياة الدراسة في استبانة ،وأشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني اكانت
حيايمة لدى طلبة الصف العاشر ،وإمجابية لدى طلبة الصف الثاني عشر ،ووجوي فروق في اتجاهات طلبة الصف العاشر
بحسب متغير الجنس ولصالح الطالبات ،وبحسب متغير عمل األب ،ولصالح من هم ليسوا في عمل مكتبي أو وظيفي.
وأشارت النتائج ،اكذلك ،إلى عدم وجوي فروق في اتجاهات طلبة الصف الثاني عشر تعزى لمتغير جنس الطالب ،ووجوي
فروق تعزى لعمل األب ،ولصالح من هم ليسوا في عمل مكتبي أو وظيفي.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي .ومعرف بأنه المنهج الذي مدرس
ظاهرة أو حدثا ً أو قضية موجوية حاليا ً ممكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث يون تدخل من الباحثان
فيها .والتي محاول الباحثان من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،وبيان العالقة بين مكونات
واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها ،وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم
لوصف ظاهرة أو المشكلة ،وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل.
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مجتمع الدراسة :تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر المهني في المحافظات الشمالية في المدارس
الحكومية التي تحتوي على وحدات مهنية والبالغ عديهم ( )1121طالب/ة ،وذلك حسب احصائية وزارة التربية والتعليم
للعام األاكايممي .2022/2021
عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية طبقية حسب متغير الجنس ،وتكونت من ( )361طالب/ة،
أي بنسبة ( )%32.2من مجتمع الدراسة ،والجداول ( ،)1.3تبين توزمع أفراي عينة ومجتمع الدراسة:
وصف متغيرات أفراد العينة:
مبين الجدول ( )1.3توزمع أفراي عينة الدراسة حسب متغير الجنس أن نسبة  %46.5للذاكور ،ونسبة %53.5
لإلناث .ومبين متغير مكان المدرسة أن نسبة  %38.8للمدمنة ،ونسبة  %61.2للقرمة:
المتغير

التصنيف

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذاكر

168

46.5

انثى

193

53.5

مدمنة

140

38.8

قرمة

221

61.2

مكان المدرسة

صدق األداة :قام الباحثان بتصميم االستبانة بصورتها األولية ،ومن ثم تم التحقق من صدق أياة الدراسة بعرضها
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ،حيث وزع الباحثان االستبانة على عدي من المحكمين .حيث
طلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث :مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوماً ،ومدى شمول الفقرات
للجانب المدروس ،وإضافة أي معلومات أو تعدمالت أو فقرات مرونها مناسبة ،ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة
بصورتها النهائية .من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األياة أمضا ً بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات االستبانة مع
الدرجة الكلية لألياة ،واتضح وجوي ياللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ومدل على أن هناك اتساق ياخلي بين الفقرات.
والجدول التالي مبين ذلك:
جدول ( :)2.3نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات أسباب توجه طلبة الصف
العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية

الرقم

قيمة R

1

**

2

**
**

الدالة اإلحصائيةالرقم

قيمة R
**

0.57

**

0.57

3

0.54

0.00

10

**

0.55
0.54

0.00
0.00

8
9

الرقم
الدالة اإلحصائية
0.00
0.00

15
16

قيمة R
**

0.62

**

0.60

الدالة اإلحصائية
0.00
0.00

0.65

0.00

17

**

0.60

0.00

4

**0.42

0.00

11

**0.54

0.00

18

**0.66

0.00

5

**0.48

0.00

12

**0.64

0.00

19

**0.53

0.00

6

**0.54

0.00

13

**0.47

0.00

20

**0.42

0.00

7

**0.62

0.00

14

**0.58

0.00

** داله احصائية عند 0.001

* داله احصائية عند 0.050

ثبات الدراسة:
قام الباحثان من التحقق من ثبات األياة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات ،لمجاالت الدراسة
حسب معايلة الثبات اكرو نباخ الفا ،واكانت الدرجة الكلية ألسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء
البيئة التعلمية للوحدات المهنية ( ،)0.88وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه االياة بثبات مفي بأغراض الدراسة .والجدول
التالي مبين معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.
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جدول ( :)3.3نتائج معامل الثبات للمجاالت
المجاالت

عدد
الفقرات

معامل الثبات

العوامل التربوية (األاكاديمية)

8

0.74

العوامل االجتماعية

6

0.78

العوامل االقتصادية

6

0.72

الدرجة الكلية

20

0.88

إجراءات الدراسة:
قام الباحثان بتطبيق األياة على أفراي عينة الدراسة ،حيث تم توزمع إستمارة إلكترونية ،وبعد أن ااكتملت عملية
تجميع االستبيانات من أفراي العينة بعد إجابتهم عليها بطرمقة صحيحة ،تبين للباحثين أن عدي االستبيانات المسترية الصالحة
والتي خضعت للتحليل اإلحصائي )361( :إستمارة.
المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع االستبيانات والتأاكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها أرقاما معينة) ،وذلك تمهيدا إليخال بياناتها
إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة ،وقد
تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة لكل فقرة من فقرات االستبانة،
واختبار (ت) ( ،)t- testومعامل ارتباط بيرسون ،ومعايلة الثبات اكرو نباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك باستخدام
الرزم اإلحصائية (.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
نتائج الدراسة:
تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي توصل إليها الباحثان عن موضوع الدراسة وهو " أسباب توجه
طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية " وبيان أثر اكل من المتغيرات من
خالل استجابة أفراي العينة على أياة الدراسة ،وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها.
الدرجة

مدى المتوسط الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى
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تصنيف االستجابات :تم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة بناء على التقسيم اآلتي:
نتائج أسئلة الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية
للوحدات المهنية.
جدول ( :)1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسباب توجه طلبة الصف
العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية

المجال

المتوسط
الحسابي

2

العوامل االجتماعية

3.99

0.69

3

العوامل االقتصادية

3.57

0.74

متوسطة

1

العوامل التربوية (األاكاديمية)

3.54

0.66

متوسطة

70.9

3.68

0.60

عالية

73.7

الرقم

الدرجة الكلية

االنحراف المعياري

الدرجة

النسبة
المئوية

عالية

79.8
71.5

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية أن المتوسط
الحسابي للدرجة الكلية ( )3.68وانحراف معياري ( )0.61وهذا مدل على أن أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم
المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية جاءت بدرجة عالية ،وبنسبة مئومة ( .)%73.7ولقد حصل مجال العوامل
االجتماعية على أعلى متوسط حسابي ومقداره ( ،)3.98مليها مجال العوامل االقتصايمة بمتوسط حسابي ( ،)3.57ومن ثم
مجال العوامل التربومة (األاكايممية) بمتوسط حسابي ( ،)3.54وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل التربومة (األاكايممية).
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جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل التربوية
(األاكاديمية)

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3تشجيع المدرسة على االلتحاق بالتعليم المهني.

4.08

0.933

عالية

1أعتقد أن اختياري للتعليم المهني يمنحني فرصة أاكبر
إلنشاء مشروعي الخاص مستقبالً.

4.02

0.88

عالية

2هناك العديد من قصص النجاح ألفراد أنهوا التعليم المهني

3.85

0.94

عالية

7قلة الربط بين التعليم النظري والعملي شجعني على
التوجه للتعليم المهني.

3.68

1.08

عالية

8العبء الدراسي للمباحث النظرية دفعني للتوجه المهني.

3.47

1.18

متوسطة

69.4

4تتوفر مدارس تعليم مهني في منطقة سكني.

3.17

1.30

متوسطة

63.4

6قلة الرضى عن تحصيلي األاكاديمي (معدلي) دفعني للتعليم
المهني.

3.16

1.32

متوسطة

5الكثافة العددية للطلبة في الصفوف دفعني للتوجه المهني.

2.94

1.21

متوسطة

58.8

3.54

0.66

متوسطة

70.9

ا

الفقرات

لرقم

الدرجة الكلية

الدرجة

النسبة
المئوية
81.6
80.4
77.0
73.6

63.2

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل التربومة (األاكايممية) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.54وانحراف معياري ()0.664
وهذا مدل على أن مجال العوامل التربومة (األاكايممية) جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة ( .)%70.9اكما وتشير النتائج
في الجدول رقم ( )2.4أن ( )4فقرات جاءت بدرجة عالية ،و( )4فقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " تشجيع
المدرسة على االلتحاق بالتعليم المهني " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.08ومليها فقرة " أعتقد أن اختياري للتعليم المهني
ممنحني فرصة أاكبر إلنشاء مشروعي الخاص مستقبالً " بمتوسط حسابي ( .)4.02وحصلت الفقرة " الكثافة العديمة للطلبة
في الصفوف يفعني للتوجه المهني " على أقل متوسط حسابي ( ،)2.94مليها الفقرة " قلة الرضى عن تحصيلي األاكايممي
(معدلي) يفعني للتعليم المهني " بمتوسط حسابي (.)3.16
وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات
االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل االجتماعية.
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جدول ( :)3.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل االجتماعية
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرقم

الدرجة

النسبة المئوية

1

اخترت التعليم المهني بنا ًء على رغبتي.

4.32

0.94

عالية

86.4

3

للتعلم المهني أهمية في المجتمع.

4.22

0.92

عالية

84.4

5

لدى من القدرات ما يكفي للتميز في التعليم المهني.

4.01

0.95

عالية

80.2

6

معرفتي للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية والمهنية
شجعني للتوجه المهني.

3.87

1.00

عالية

2

قلة فرص العمل لخريجي الفروع االخرى دفعني للتوجه نحو
التعليم المهني.

3.78

1.14

عالية

4

تغير نظرة المجتمع للتعليم المهني شجعني نحوه.

3.73

1.09

عالية

74.6

3.98

0.69

عالية

79.8

الدرجة الكلية

77.4
75.6

مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل االجتماعية أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.98وانحراف معياري ( )0.69وهذا مدل
على أن مجال العوامل االجتماعية جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة (.)%79.8
اكما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )3.4أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية .وحصلت الفقرة " اخترت التعليم
المهني بنا ًء على رغبتي " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.32ومليها فقرة " للتعلم المهني أهمية في المجتمع " بمتوسط
حسابي ( .)4.22وحصلت الفقرة " تغير نظرة المجتمع للتعليم المهني شجعني نحوه " على أقل متوسط حسابي (،)3.73
مليها الفقرة " قلة فرص العمل لخرمجي الفروع االخرى يفعني للتوجه نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي (.)3.78
وقام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة الدراسة على فقرات
االستبانة التي تعبر عن مجال العوامل االقتصايمة.
جدول ( :)4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العوامل
االقتصادية
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3

أعتقد أن التعليم المهني يمنحني دخالً أفضل.

4.16

0.859

عالية

1

حاجة المجتمع لقوى فنية عاملة شجعني نحو التعليم
المهني.

3.84

0.982

عالية

2

ممارسة مهنة أثناء دراستي سبب توجهي للتعليم
المهني.

3.84

1.125

عالية

4

رغبتي في العمل أاكثر من الدراسة دفعني للتعليم المهني.

3.78

1.153

عالية

75.6

5

الخوف من المستقبل جعلني أتجه نحو التعليم المهني.

3.24

1.270

متوسطة

64.8

6

بطالة أحد أفراد أسرتي اكانت السبب في توجهي نحو
التعليم المهني

2.58

1.436

متوسطة

3.57

0.74

متوسطة

الرقم

الدرجة الكلية

189

الدرجة

النسبة
المئوية

83.2
76.8
76.8

51.6
71.5
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مالحظ من الجدول السابق الذي معبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارمة الستجابات أفراي عينة
الدراسة على مجال العوامل االقتصايمة أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )3.57وانحراف معياري ( )0.743وهذا مدل
على أن مجال العوامل االقتصايمة جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئومة (.)%71.5
اكما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )4.4أن ( )4فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرتين جاءتا بدرجة متوسطة.
وحصلت الفقرة " أعتقد أن التعليم المهني ممنحني يخالً أفضل " على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.16ومليها فقرة " حاجة
المجتمع لقوى فنية عاملة شجعني نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي ( .)3.84وحصلت الفقرة " بطالة أحد أفراي أسرتي
اكانت السبب في توجهي نحو التعليم المهني " على أقل متوسط حسابي ( ،)2.58مليها الفقرة " الخوف من المستقبل جعلني
أتجه نحو التعليم المهني " بمتوسط حسابي ( .)3.24النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
هل تختلف تقديرات أفراد عيّنة الدراسة حول أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء
البيئة التعلمية للوحدات المهنية باختالف متغيرات الدّراسة :الجنس ،مكان المدرسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير الجنس.
تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في
متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
الجنس.
جدول ( :)5.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر
نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية يعزى لمتغير الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة""t

مستوى الداللة

العوامل التربوية

ذاكر

168

3.67

0.69

3.59

0.00

( األاكاديمية )

أنثى

193

3.43

0.63

العوامل االجتماعية

ذاكر

168

4.02

0.72

أنثى

193

3.95

0.67

ذاكر

168

3.74

0.75

أنثى

193

3.42

0.69

ذاكر

168

3.80

0.65

أنثى

193

3.58

0.54

العوامل االقتصادية
الدرجة الكلية

0.93
4.24
3.44

0.35
0.00
0.001

متبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)3.44ومستوى الداللة ( ،)0.001أي أنه توجد فروق
في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
الجنس ،واكذلك للمجاالت ما عدا مجال العوامل االجتماعية ،حيث اكانت الفروق لصالح الذاكور ،وبذلك تم رفض الفرضية
األولى.
نتائج الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبين متوسطات أسباب
توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية تعزى لمتغير مكان المدرسة.
تم فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراي عينة الدراسة في
متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى لمتغير
مكان المدرسة.

www.ijherjournal.com

190

Volume 4, Issue 4, August 2022

جدول ( :)6.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر
نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية يعزى لمتغير مكان المدرسة
العدي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة""t

مستوى الداللة

مكان المدرسة

المجال
العوامل
(األاكايممية)

التربومة مدمنة

140

3.49

0.59

1.21

0.22

قرمة

221

3.57

0.70

العوامل االجتماعية

مدمنة

140

3.97

0.64

قرمة

221

3.99

0.73

مدمنة

140

3.51

0.66

قرمة

221

3.61

0.78

مدمنة

140

3.64

0.51

قرية

221

3.71

0.65

العوامل االقتصايمة
الدرجة الكلية

0.19
1.15
1.02

0.84
0.25
0.30

متبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)1.02ومستوى الداللة ( ،)0.30أي أنه ال توجد
فروق في متوسطات أسباب توجه طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني في ضوء البيئة التعلمية للوحدات المهنية معزى
لمتغير مكان المدرسة ،واكذلك للمجاالت ،وبذلك تم قبول الفرضية الثانية.
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج  :مرى الباحثان بان نتائج هذه الدراسة واكونها أتت بعد تطبيق نموذج الوحدات المهنية وأمضا الصف
العاشر المهني بعد تطبيق قانون التربية والتعليم ليصبح صف تمهيدي للفرع المهني في الدراسي  2019/2018واكون
الدراسة جدمدة في هذا ال مضمار فان النتائج اختلفت مع اغلب الدراسات السابقة الن فكرة تطبيق الوحدات المهنية اكانت
مؤثرة في النتائج اكما ملي:










–
–
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في بند اتجاهات الطلبة نحو التوجه نحو إقامة مشارمع صغيرة اكانت في يراسة السفاسفة والسفاسفة ()2019
االتجاهات متوسطة بينما في هذه الدراسة اكانت عالية ،معزوها الباحثان للتغيير الحاصل في ثقافة المجتمع
الفلسطيني بسبب البطالة في صفوف الخرمجين األاكايمميين والطالب على األمدي العاملة والماهرة في العمل المهني.
في ابعاي العوامل االجتماعية والتربومة واالقتصايمة في يراسة حمدان والكيالني ( )2018اكانت متوسطات
االستجابة من قبل المستطلعة آرائهم ضعيفة بعكس آراء المستجيبين لهذه الدراسة اكانت عالية ،معزوها الباحثان
أمضا للتغير في الثقافة وأمضا للدور النشط للمدرسة الفلسطينية في مجال اإلرشاي المهني المتخصص.
تطابقت هذه الدراسة مع يراسة صبيرة وعلى ( )2018في انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس واكانت لصالح الذاكور بينما اختلفت متوسطات االتجاهات عند المستطلعة آرائهم حيث اكانت عند صبيرة
وعلى سلبية بينما في هذه الدراسة اكانت إمجابية.
اختلفت هذه الدراسة مع يراسة جوارنه ( )2015في انه ال توجد فروق ذات ياللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس
حيث اكانت لدى جوارنه لصالح االناث بينما في هذه الدراسة اكانت لصالح الذاكور ،وأمضا متوسط اتجاهات
المستطلعة آرائهم اكانت سلبية عند جوارنه بينما اكانت إمجابية في هذه الدراسة.
تطابقت نتائج يراسة الخاروف والدهامشة ( )2013مع هذه الدراسة في بعدي العوامل االجتماعية واالقتصايمة في
متوسطات استجابة المستطلعة آرائهم ،بينما اكانت مختلفة في الحصيلة النهائية.
اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج يراسة العبابنة ( )2004فيما ملي:
اكانت اتجاهات الطلبة عند العبابنة حيايمة بينما في هذه الدراسة اكانت عالية.
اما بخصوص ال فروق في االتجاهات حسب متغير الجنس فكانت عند عبابنة لصالح االناث بينما في هذه الدراسة
اكانت لصالح الذاكور.
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التوصيات







إعاية يراسة الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم المهني في ظل الواقع الجدمد واهمية التراكيز على هذا القطاع
لمعالجة اكثير من القضاما والتحدمات مثل تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الخرمجين واكذلك مشكلة التسرب من
المدارس ......
التوسع في فتح صفوف العاشر المهني في المدارس األاكايممية وزماية الوحدات المهنية ألنها انعطافه تشجعيه نحو
التعليم المهني.
التراكيز على تشجيع اإلرشاي المهني المتخصص ألنه اثبت نجاعته في استقطاب الطلبة نحو التعليم المهني.
يراسة التخصصات التي بحاجة لها السوق االقتصايمة والصناعية الفلسطينية في ظل التخطيط لالستقالل عن
االحتالل اإلسرائيلي باقتصاي فلسطيني مستقل.
يراسة معمقة لواقع االحتياج لمنهاج فلسطيني مهني مزمد من نسبة الملتحقين بالفرع المهني مع المحافظة على
تخرمج األمدي العاملة والماهرة المدربة التي محتاجها السوق الفلسطيني.
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