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الممخص :
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أسباب عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع

الميني في المدارس الحكومية في محافظات غزة ،وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر
لمناسبتو ألغراض الدراسة ،ولتحقيؽ ىذه األىداؼ قامت الباحثة بإعداد استبانة موزعة عمى ثالثة

مجاالت ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي لمعاـ الدراسي 2018– 2017

ـ ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا بأف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ
طمبة األوؿ الثانوي عف الفرع الميني جاءت بدرجة متوسطة ،وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في
متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ طمبة االوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني تعزى

لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،وتوجد فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة
ألسباب عزوؼ طمبة االوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني تعزى لمتغير الفرع األكاديمي لصالح

الفرع العممي ،توجد فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ
طمبة االوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي في الصؼ العاشر

جاءت لصالح ذوي المعدالت المرتفعة .كما وأوصت الدراسة بتشكيؿ لجاف خاصة تكوف ميمتيا
االطالع عمى تجارب الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـ الميني والعمؿ عمى دراسة مدى مالءمة ىذه

التجارب لمبيئة الفمسطينية ،وفتح تخصصات مينية وتقنية حديثة تدفع الطمبة لاللتحاؽ بيا وتخدـ

الظروؼ المتغيرة في المجتمع .

Abstract:
This study aims at the recognition of the reasons behind eleventh grade
students disinclination to join the vocational branch in the governmental
schools at Gaza governorates .The researcher has followed the descriptive
analysis as it fits with study's aims. The researcher prepared questionnaire
which were distributed on three fields. The community study consists of
eleventh grade students in 2017 – 2018 .The study has reached to some
findings , the most important of which , where that the sample study members
""s estimations to the reasons behind the eleventh grade students
disinclination to follow the vocational branch were in the medium degree ,
there were differences with statistical significance in the study sample
members "average to the reasons behind avoiding the educational branch ,
and they were attributed to the gender variable in favor of the females , there
were differences with statistical significance in the study sample members
"average to avoid the vocational branch which attributed to the academic
branch variable in favor of scientific branch , there were differences with
statistical significance in the study sample members " average of the reasons
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behind avoiding the vocational branch which were attributed to the
accumulative average variable in the tenth grade, and they were in the high
averages' favor .The study recommended to form special committees which
concerned with observing the developed countries " experiences regarding the
vocational education and work on studying their suitability to the Palestinian
environment also to open a modern vocational and technical fields that
encourage the students to follow it and to serve the changeable conditions in
the community.
مقدمة :
يعتبر النظاـ التعميمي أساس التطور والتقدـ في كافة مجاالت الحياة ،فمخرجات النظاـ التعميمي تشكؿ

أساساً لرفعة المجتمع أو تخمفو في كافة األصعدة ،ولذلؾ نجد أف معظـ الدوؿ المتقدمة تيتـ بدرجة
كبيرة في تطوير أنظمتيا التعميمية وترصد ليا ميزانيات ضخمة لمنيوض بيا.

وتركز التوجيات الحكومية المستقبمية في الدوؿ المتقدمة عمى القدرة االنتاجية لممجتمع ،واعداد األفراد
لحياتيـ العممية ،وتوافؽ مخرجات التعميـ مع متطمبات سوؽ العمؿ في القطاعيف الحكومي والخاص،
ويظير التعميـ ىنا كحؿ وسط يجمع كؿ المصالح السابقة مع بعضيا البعض (.)Winch,2010:1

ولمتعميـ الميني دور جوىري في إعداد قوة عمؿ مؤىمة لمتعامؿ مع التقانة الحديثة القادرة عمى مواجية
التغيرات المت سارعة وانعكاساتيا عمى طبيعة احتياجات سوؽ العمؿ مف الميف والميارات المتغيرة ،مما
دفع الدوؿ خاصة المتقدمة منيا إلى إدخاؿ إصالحات جذرية في ىذا القطاع مف خالؿ تكامؿ برامج
التعميـ الثانوي الميني وتجسيرىا بالتعميـ العالي وربطيما باحتياجات سوؽ العمؿ(المنظمة العربية

لمتربية والعموـ والثقافة .)3 : 1998 ،

ولذلؾ فإف عدـ التوازف بيف نظاـ التعميـ بشكؿ عاـ ،ونظاـ التعميـ الميني األكثر ارتباطاً بسوؽ

العمؿ ،ىو أحد أىـ المعوقات في طريؽ تحقيؽ التنمية االجتماعية والتطور االقتصادي ،كما أف وجود

طاقـ كامؿ مف التقنييف الميرة في بمد ما في المستقبؿ ،ىو الذي يعزز تنمية اجتماعية دائمة ،وتطو اًر

اقتصادياً مستم اًر ،وعمى الحكومات أف تعي ىذه الحقيقة ،وأف تعطي ىذه الكفاءات وىذه
االختصاصات األىمية االقتصادية واالجتماعية الالزمة ،وتولي التعميـ التقني والميني الجزء العادؿ

مف االستثمارات في مجاؿ قطاعات التعميـ واالقتصاد (حمبي.)407:2012 ،

وقد أورد (المصري ) 0991 ،أىدافاً لمتعميم الميني والذي يشكل جزءاً من إعداد المتدرب لمزاولة

المينة أىميا :

 اكتساب الميارات التي تؤىؿ الدارس لممارسة مجموعة مف األعماؿ في مينة معينة ضمف مستوىمحدد.
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 مساعدة الفرد عمى تحديث مياراتو العممية وتجديدىا في الحقؿ الميني الذي يمارسو وتمكينو مفمتابعة التطورات التي تط أر عمى مينتو .

 توسيع آفاؽ المينة أماـ الفرد وتحسيف انتاجيتو كماً ونوعاً. توجيو الطمبة نحو مينة المستقبؿ ،وذلؾ بتزويدىـ بخب ارت معينة وعممية متعددة لتمكنيـ مفاالختيار السديد لمينتيـ.

 تنمية االتجاىات االيجابية لدى المتدربيف الحترامو والنظر إليو كأحد القيـ الرئيسية التي يستمدمنيا المجتمع توجيات نموه وتطوره (المصري.)19 : 1990 ،

ووفقاً لنظاـ التعميـ الفمسطيني يقؼ طالب الصؼ العاشر األساسي في نياية العاـ الدراسي حائريف
أماـ قرار مصيري يتحدد بو مستقبميـ ،فنراىـ حائريف بيف خياريف إما التوجو لمفرع العممي أو التوجو

لمفرع األدبي ،دوف أدنى اىتماـ لوجود غيرىا مف الفروع المينية المختمفة ،غير مدركيف لدورىا في
درسة (حمبي )2012 ،والتي أشارت إلى جيؿ
تحقيؽ نيضة المجتمع وتقدمو ،وقد أكدت عمى ذلؾ ا

الطمبة بماىية التعميـ الميني ومفيومو بسبب غياب التوجيو واالرشاد الميني ،كما كشفت دراسة
(الجعنيني )1992،عف وجود اتجاىات سمبية نحو التعميـ الميني لدى طمبة الصؼ العاشر .وفي ىذا

السياؽ يشير ( )Gloria, Pereira & Osburn,2007:147مف خالؿ مراجعتيـ لمدراسات السابقة
إلى أف اتجاىات الطمبة تؤثر تأثي اًر مباش اًر عمى ق ارراتيـ في تجنب االلتحاؽ بالتعميـ الميني.

ولقد عانى التعميـ الميني خالؿ تاريخو الطويؿ مف آثار النظرة االجتماعية المتدنية ،وانعكست ىذه

النظرة عمى مدارس التعميـ الميني ،فأصبح يمتحؽ بيا مف لـ تتح لو فرصة التعميـ األكاديمي أو مف لـ
يستطع إكماؿ دراستو األكاديمية بسبب ضعفو التحصيمي ،حيث أصبح ينظر ليذا النوع مف التعميـ

باعتباره نوعاً مف التعميـ الذي ال يحتاج مستوى عاؿ مف الذكاء ،وال قدرة عالية مف التحصيؿ الدراسي،

وزاد مف ىذه النظرة وأكدىا تزايد الطمب عمى التعميـ األكاديمي ،بحيث أصبحت أعداد الطمبة الممتحقيف

بالتعميـ األكاديمي عبئاً عمى الدولة (عبد المعطي.)12 : 1999 ،
وقد استشعرت الباحثة مف خالؿ عمميا بو ازرة التربية والتعميـ بأف ىذا النوع مف التعميـ مرتبط لدى
كثير مف الناس بأف الممتحقيف بو ىـ الطمبة ذوو العالمات المتدنية ،أو أنو ينتيي غالباً عند نياية
المرحمة الثانوية دوف أف تتاح فرصة لمواصمة تعميـ أعمى ،ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة (أبو

درسة(بدرخاف)2014 ،مف أف معظـ الطمبة الذيف يمتحقوف بنظاـ التعميـ الميني
عصبة )2005 ،و ا
ىـ مف ذوي المعدالت المنخفضة ،باإلضافة إلى النظرة الدونية مف قبؿ المجتمع ليذا النوع مف التعميـ.
وقد أورد (حماد و النخالة )08 : 8118 ،األسباب التالية لمنظرة الدونية لمتعميم الميني منيا :
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 دور االستعمار البريطاني في فمسطيف في نشر فكرة مفادىا بأف خريجو المجاؿ االكاديمي والذيفيحصموف عمى وظائؼ في الحكومة ،ليـ مكانة مرموقة في المجتمع عمى عكس الفالح الذي قد

يستطيع أو ال يستطيع أف يعمـ ابنو في المجاؿ األكاديمي.
 نظرة المجتمع إلى التعميـ الميني تقتصر عمى الطالب الذي ال يؤىمو مستواه العممي إلكماؿ التعميـفي المسار األكاديمي يمكنو أف يمتحؽ بالتعميـ الميني-عمى الرغـ مف أف التعميـ االكاديمي

والميني ىما أحد مسارات التعميـ الثانوية.
 عدـ وضوح سياسات وفمسفة الدولة نحو التعميـ الميني ،فخطة المنياج الفمسطيني تبيف أف التعميـالثانوي بعد التعميـ األساسي ينقسـ إلى مساريف ىما  :المسار األكاديمي والمسار الميني بفروعو

المختمفة ،ولكف في الواقع ال يوجد اىتماماً بالتعميـ الميني مف حيث التوسع فيو بالشكؿ المطموب.
وتضيف الباحثة األسباب التالية لعزوف الطمبة عن الفرع الميني :

 جمود المباحث المينية وال سيما مبحث التكنولوجيا بسبب غياب التطبيؽ العممي ،واقتصاره فيالغالب عمى التطبيؽ النظري بسبب عدـ توفر اإلمكانات المادية ،باإلضافة إلى عدـ وجود التمويؿ

الكافي لشراء األدوات والقطع الخاصة بالتطبيؽ العممي.

 افتقار نظاـ التربية والتعميـ الفمسطيني إلى برامج التوجيو واالرشاد الميني في المدارس الثانويةلتوعية الطالب وأولياء أمورىـ بأىمية التعميـ الميني وفرص العمؿ المتاحة في قطاعات االنتاج.

 غياب التوعية المينية في اإلعالـ الجماىيري لمتأكيد عمى الطمبة وأولياء أمورىـ ،وحثيـ االيجابيعمى التوجو إلى برامج التعميـ الميني والتقني.
 قمة المساىمة مف قبؿ مؤسسات اإلنتاج والخدمات بالقطاع الخاص في تمويؿ التعميـ والتدريبالتقني والميني ،فيو اذا ما قورف بما تقوـ بو الجيات في الدوؿ الصناعية فانو غير مناسب ودوف

المستوى المطموب.

أىمية التوجيو واإلرشاد الميني المدرسي :
يعد التوجيو واإلرشاد الميني مف العمميات التي تساعد الطالب عمى اتخاذ القرار الميني السميـ في
اختيار التخصص ،وبالتالي تحديد المينة المناسبة لقدراتو وميولو ،واإلعداد ليا وااللتحاؽ بيا ،وذلؾ

بيدؼ زيادة احتماالت النجاح والتقدـ والتطور ،وتحقيؽ حالة مف التوافؽ الميني ،بمعنى أف دور
التوجيو واإلرشاد يتمثؿ في مساعدة الفرد في اختيار المينة األكثر مالءمة لو واألكثر قدرة عمى إشباع

حاجاتو المختمفة (عريبات. )36 : 2014 ،

وتبرز أىمية التوجيو الميني في جانبين أساسيين من جوانب النظام التعميمي  ،وىما :
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 .1تمبية الحاجات الفردية :إذ إف عممية التوجيو واالرشاد تبدأ بالفرد وتعنى بو ليكوف عضواً فاعالً

ومنتجاً في المجتمع الذي يعيش فيو .وىذا بدوره يتطمب تمكيف الفرد مف االختيار السميـ لمينة
المستقبؿ التي تتناسب واستعداداتو وقدراتو وميولو.

 .2تمبية الحاجات المجتمعية  :إذ إف لكؿ مجتمع حاجاتو التنموية التي تتطمب كوادر مينية مدربة،

وىذه الحاجات يمكف تمبيتيا بمستوى مناسب مف خالؿ التوجيو واإلرشاد الميني المنظـ لمواجية

متطمبات التنمية المجتمعية(الطويسي.)234 : 2005 ،
آليات لتطوير طرق التخصص في مرحمة التعميم الثانوي وفق االتجاىات العالمية المعاصرة:
وفي عرض تحميمي ألىـ اتجاىات التطوير في بنية التعميـ الثانوي المعاصر اتفؽ عمى أىمية
التقارب والتكامؿ بيف التعميـ الثانوي العاـ والتعميـ الفني ،وذلؾ ألف التعميـ الثانوي العاـ ومنذ نشأتو في
العصور الحديثة ،يبتعد عف حركة العمؿ ،ويتجو أكثر لتقديـ المعمومات النظرية ،ويتعامؿ بصفة
أساسية مع الصفوة االجتماعية ،ويخرج ذوي الياقات البيضاء ،بعكس التعميـ الفني الذي يخرج ذوي

الياقات الزرقاء ،وىو مف نصيب الطبقات الكادحة ،وعمى ىذا تيقظت المجتمعات الحديثة ،وحاولت
التقريب بيف نوعي التعميـ بما يقارب بيف الطبقات ،ويدعـ مبدأ تكافؤ الفرص (سعيد.)16 : 2001 ،

وقد قامت الدوؿ المختمفة بتدبير حموؿ شتى لمشكمة تنويع الدراسات الثانوية أورد منيا (بدراف و البوىي

 )122 - 119 : 2000 ،ما يمي :

 .1إقامة مدارس ثانوية شاممة يقبؿ بيا الطمبة مف مختمؼ االستعدادات والقدرات ،ويقوـ التعميـ الثانوي
في كؿ مف أمريكا واالتحاد السوفييتي السابؽ عمى فكرة المدرسة الثانوية الكاممة متعددة األنظمة،

وتأخذ انجمت ار بأسموب المدرسة الشاممة إلى جانب أنواع أخرى مف المدارس الثانوية وعمدت فرنسا
إلى التقريب بيف مناىج التعميـ الثانوي بأنواعو المختمفة ،والياباف أخذت بنظامي التفرغ الكامؿ

والتفرغ الجزئي.

 .2إعداد برنامج عاـ لجميع الطمبة بعد انتيائيـ مف الدراسة االبتدائية يوزعوف وفقاً لو عمى الدراسات
الثانوية المختمفة ،سواء قدـ البرنامج في مدرسة ثانوية شاممة أو في مدارس ثانوية منفصمة.

 .3لـ يعد التوجيو لمتعميـ الثانوي يعتمد عمى النتائج لالمتحانات التحصيمية التي تعقد في نياية
المرحمة االبتدائية ،بؿ يوضع بعيف االعتبار رأي مدرس التمميذ في المرحمة االبتدائية ،كما يختبر

اختبارات الذكاء واالستعدادات والقدرات ،ويؤخذ رأي ولي األمر في توجيو رأي التالميذ ألنوع
الدراسات الثانوية توجيياً صحيحاً مما يقمؿ مف نسبة الخطأ في توجيييـ.

 .4قامت المدارس األمريكية الثانوية بإنشاء مكاتب لمتوجيو لمساعدة الطمبة عمى اختيار البرامج
األكثر مناسبة لميوليـ ولممساعدة في حؿ مشكالتيـ .
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وتقوـ فكرة المدرسة الشاممة عمى استيعاب جميع الطمبة عمى اختالؼ أحواليـ ،واستعداداتيـ،

وقدراتيـ ،واتجاىاتيـ ،وتشتمؿ عمى مختمؼ أنواع الدراسة وموادىا ،بحيث يجد فييا كؿ طالب المواد

الدراسية التي تناسب ميولو وقد ارتو ،إنيا ليست تجميعاً لعدة أنواع مف المدارس الثانوية ،ولكنيا تقدـ

كؿ أنواع التعميـ تحت سقؼ واحد (جاد.)133 : 2002 ،
مشكمة البحث :

الحظت الباحثة بأف التعميـ الميني في فمسطيف لـ يحقؽ التقدـ الذي شيده التعميـ األكاديمي ،فنسبة
الممتحقيف في التعميـ الميني في المرحمة الثانوية في محافظات غزة قميمة ،حيث يبمغ متوسط نسبة
الممتحقيف في التعميـ الميني في المرحمة الثانوية لمعاـ الدراسي الحالي ال تزيد عف ( ( )% 4.8و ازرة

التربية والتعميـ العالي .)25 : 2017 ،وىذه النسبة تدلؿ عمى أف ىناؾ عزوفاً عف االلتحاؽ بيذا النوع

مف التعميـ ،ليذا جاءت ىذه الدراسة في محاولة مف الباحثة لدراسة أسباب عزوؼ طمبة األوؿ الثانوي
عف التعميـ الميني في محافظات غزة ،باإلضافة إلى تقديـ مجموعة مف السبؿ المقترحة لالرتقاء بو.

وبناء عمى ذلك تتحدد مشكمة الدراسة في االجابة عمى التساؤالت التالية :
 .1ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع
الميني في المدارس الحكومية بمحافظات غزة؟

 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05في متوسط تقدير أفراد
عينة الدراسة ألسباب عزوفيـ عف الفرع الميني تعزى لمتغيرات الدراسة :الجنس ،المعدؿ

التراكمي ،الفرع األكاديمي؟

 .3ما السبؿ المقترحة لمحد مف ظاىرة عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني
في المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟

أىداف الدراسة :
ىدفت ىذه الدراسة إلى :
 .1التعرؼ إلى أىـ األسباب التي تؤدي إلى عزوؼ طمبة الصؼ االوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع
الميني .

 .2الكشؼ عما اذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة تعزى
لمتغير (الجنس ،الفرع األكاديمي ،المعدؿ التراكمي في الصؼ العاشر).
 .3تقديـ السبؿ الالزمة لمحد مف ظاىرة عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع
الميني في المدارس الحكومية بمحافظات غزة .
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أىمية الدراسة :
تكتسب الدراسة أىميتيا من :
 .1األىمية البالغة لمتعميـ الميني والتقني ودوره في تحقيؽ التنمية البشرية .

 .2تبرز أىميتيا في تحديد األسباب التي تحوؿ دوف اقباؿ طمبة األوؿ الثانوي عمى الفرع الميني في
محافظات غزة.

 .3تفيد الدراسة المسؤوليف في و ازرة التربية والتعميـ ،وعمى األخص قسمي التخطيط واالمتحانات في

معرفة أسباب ىذه الظاىرة.

 .4تساعد دراسة ىذه الظاىرة صانعي القرار في و ازرة التربية والتعميـ في الحد مف ظاىرة العزوؼ عف
االلتحاؽ بالفرع الميني.

 .5تمفت انتباه القائميف عمى المناىج الدراسية الفمسطينية عمى ضرورة إثراء الكتب المدرسية بمواضيع
توضح حقيقة التعميـ الميني لتنمية االتجاىات اإليجابية نحوه ،وتطوير محتوى مناىج التعميـ

الميني.

حدود الدراسة :
تشتمل الدراسة الحالية عمى الحدود التالية :
.1الحد الموضوعي  :تناولت الدراسة أسباب عزوؼ طمبة األوؿ الثانوي عف الفرع االلتحاؽ بالفرع
الميني في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبؿ الحد منيا.

.2الحد المؤسسي  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الثانوية في مديرية غرب خاف يونس .
.3الحد المكاني  :محافظة خاف يونس.
.4الحد البشري  :طمبة الصؼ األوؿ الثانوي فرعي العموـ االنسانية والعممي.
.5الحد الزماني  :تـ اجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  2018 – 2017ـ .
مصطمحات الدراسة :
عزوف  :وتعرفو الباحثة اجرائياً عدـ رغبة طمبة الصؼ الحادي عشر في االلتحاؽ بالفرع الميني
لسبب معيف ،واالتجاه نحو الفروع األكاديمية.

طمبة الصف األول الثانوي  :ىـ جميع الطمبة الناجحيف في الصؼ العاشر والمترفعيف لمصؼ األوؿ
الثانوي (و ازرة التربية والتعميـ)30 : 2010 ،
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وتعرفو الباحثة إجرائياً  :ىـ جميع الطمبة ذكور واناث المنتظميف في الدراسة في العاـ األكاديمي

( )2018 - 2017في الصؼ األوؿ مف المرحمة الثانوية في محافظات غزة ،والذيف تتراوح أعمارىـ
بيف ستة عشر وسبعة عشر والمسموح ليـ االلتحاؽ بأحد فروع الدراسة (أكاديمي ،ميني).

الفرع الميني  :ىو أحد مراحؿ التعميـ العاـ الذي يمتحؽ بو الطمبة بعد إتماـ مرحمة التعميـ األساسي،
ومدة الدراسة فيو سنتاف ،ثـ تمنح شيادة الثانوية العامة لمطمبة بيدؼ إعداد خريجيف يمتحقوف بسوؽ

العمؿ أو يمتحقوف بكميات تقنية جامعية(.حماد والنخالة )5: 2008،

وتعرف الباحثة الفرع الميني اجرائياً  :ىو ذلؾ النوع مف التعميـ النظامي الذي يمتحؽ فيو الطمبة ممف
أنيوا الصؼ العاشر األساسي بنجاح ،بحيث يتمقى فيو الطمبة مناىج مينية متخصصة في مجاالت

تعميمية مثؿ  :الفرع الصناعي والزراعي وريادة األعماؿ واالقتصاد المنزلي و التكنولوجي ،حيث تشتمؿ

عمى مجموعة مف الميارات والقدرات الفنية والتوجييات السموكية تعمؿ عمى إعداد الطالب مينياً

وتربوياً ،بحيث يمتحؽ خريجوه فيما بعد بكميات المجتمع والجامعات لالنخراط بسوؽ العمؿ.

المدارس الحكومية " :ىي أي مؤسسة تعميمية تديرىا و ازرة التربية والتعميـ ،أو أي و ازرة أو سمطة
حكومية" ( و ازرة التربية والتعميـ.)7 :2012 ،
محافظات غزة  :ىي جزء مف السيؿ الساحمي ،تبمغ مساحتو  365كـ مربع ،ويمتد ىذا الجزء عمى
الشاطئ الشرقي لمبحر المتوسط بطوؿ  45كـ ،وبعرض يتراوح ما بيف 6الى  12كـ طبقاً لموضع

الحالي لممحافظات ،ومع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة ادارياً الى خمسة محافظات(:
بدءاً مف الشماؿ بمحافظة شماؿ غزة  ،محافظة غزة  ،محافظة الوسطى  ،محافظة خاف يونس ،
محافظة رفح في الجنوب) (و ازرة التخطيط الفمسطينية.) 14 : 1997 ،

الدراسات السابقة :
 .0دراسة ( )Al Saaideh, 2016بعنوان " :أسباب تجنب االلتحاق بالفرع الميني في األردن"
ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ التي تدفع طالب الصؼ العاشر الى تجنب االلتحاؽ بالتعميـ

الميني في األردف ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث استخدمت استبانة مكونة مف
 39فقرة ،وقد اشتممت عمى أسباب شخصية واجتماعية واقتصادية ،والمجاالت التعميمية والمينية ،وقد
أظيرت النتائج العوامؿ المدرجة في االستبانة جاءت بدرجة متوسطة ،وقد كانت أعمى العوامؿ

المساىمة ىي العوامؿ المينية وتمييا العوامؿ الشخصية ،ومف ثـ العوامؿ االجتماعية ومف ثـ جاءت
العوامؿ االقتصادية .

8

 .8دراسة (بدرخان  )8102 ،بعنوان  " :اتجاىات طمبة الصف العاشر األساسي في ألردن نحو
االلتحاق بمجاالت التعميم الميني بعد نياية مرحمة التعميم األساسي"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستويات اتجاىات طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف نحو
االلتحاؽ بمجاالت التعميـ الميني بعد نياية مرحمة التعميـ األساسي في ضوء بعض المتغيرات،

وشممت العينة ( )707طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس األساسية باألردف.
واتبعت المنيج الوصفي التحميمي باستخداـ االستبانة ،وأظيرت النتائج أف اتجاىات طمبة الصؼ

العاشر األساسي في األردف نحو االلتحاؽ بمجاالت التعميـ الميني بعد نياية مرحمة التعميـ األساسي

جاءت ضمف المستوى المتوسط ،كما أظيرت النتائج أف ىناؾ اختالفاً في مستوى اتجاىات الطمبة
نحو االلتحاؽ بمجاالت التعميـ الميني يعزى لمتغير المستوى التحصيمي لمطالب لصالح ذوي التحصيؿ

المتوسط والمنخفض ،كـ وأظيرت النتائج عدـ وجود اختالؼ في مستوى اتجاىات الطمبة نحو

االلتحاؽ بمجاالت التعميـ الميني يعزى لمتغيرات اإلقميـ والجنس ومتوسط دخؿ األسرة.

 .8دراسة (حمبي )8108 ،بعنوان " :واقع التعميم الميني والتقني ومشكالتو في الوطن العربي " :
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى المشكالت والتحديات التي تواجو التعميـ الميني والتقني في الوطف

العربي ،وتنتمي إلى الدراسات الوصفية ،وقد تـ اجراء الدراسة عمى عينة احصائية قواميا ( )53مدرسة
مينية في محافظة إدلب ،واستخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات .ومف أىـ النتائج التي توصمت

إلييا الدراسة ال ينتسب معظـ طالب التعميـ الميني والتقني إلى ىذا النوع مف التعميـ عف رغبة وقناعة
لكونيـ يشعروف بالحرج وذلؾ بسبب الفصؿ القسري بيف التعميـ األكاديمي والتعميـ الميني مف خالؿ

درجات الشيادة اإلعدادية .ومف النتائج أيضاً أف ىناؾ جيؿ بماىية التعميـ الميني والتقني ومفيومو،
سواء مف قبؿ الطمبة أنفسيـ أـ مف قبؿ أفراد المجتمع ،وذلؾ بسبب غياب التوجيو واإلرشاد الميني.

 .3دراسة (الزامل )8100 ،بعنوان " :اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التدريب التقني والميني
في المممكة العربية السعودية في ضوء بعض المتغيرات ":

ىدفت الدراسة الكشؼ عف اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو التدريب التقني والميني في

المممكة العربية السعودية في ضوء بعض المتغيرات واتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي ،مف

خالؿ استبانة تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة مف  387طالباً مف طالب الصؼ الثالث الثانوي
في مدينة الرياض ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ اتجاىات ايجابية نحو التدريب التقني

والميني ولكنيا ال ترقى إلى الطموح المنشود ،كما أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة

احصائية بيف أفراد العينة تعزى لمكاف السكف ومستوى دخؿ األسرة ومستوى تعميـ األـ ،بينما توجد

فروؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد العينة تعزى لمستوى تعميـ األب.
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 .2دراسة ( )Okocha,2009بعنوان " :اتجاىات اآلباء نحو التعميم الميني وتأثيرىا عمى صناعة
القرار المتعمق باختيار األبناء لبرامج التعميم والتعمم الميني"

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىات اآلباء نحو التعميـ الميني وتأثيرىا عمى صناعة القرار

المتعمؽ باختيار األبناء لبرامج التعميـ والتعمـ الميني ،وتكونت عينة الدراسة مف  200مف آباء
الطمبة في مدارس دلتا النيجر ،وقد أظيرت النتائج أنو بالرغـ مف أف اآلباء يدركوف القيمة الكبيرة

لمتربية المينية إال أنيـ يعتبروف أف التربية المينية وما يرتبط بيا مف إعداد تقني ال يؤدي إلى

الميف والوظائؼ المرموقة اجتماعياً ،وقد عزت الدراسة ذلؾ لألسباب التالية :االعتقاد بارتباط
المتميزيف والموىوبيف بمسار التعميـ األكاديمي وال يوجد حوافز وميزات اقتصادية لخريجي المدارس

المينية ،ضعؼ االرتباط بيف البرامج المينية والحياة العممية ،تأثير اآلباء في اختيارات أبنائيـ مع
عدـ األخذ بعيف االعتبار استعدادات الطمبة وميوليـ المينية.
 .5دراسة (مطر )8118 ،بعنوان  " :االتجاه نحو التعميم الميني وعالقتو ببعض المتغيرات لدى
طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع الشابات في التعميـ الميني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة،

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقد وزعت عمى عينة عشوائية قواميا ( )386طالبة،
و ( )386خريجة مف برامج التعميـ والتدريب الميني ،و ( )47مركز ومدرسة تدريب في الضفة الغربية

وقطاع غزة .ومف أىـ النتائج التي توصمت اييا الدراسة أف مستوى اتجاه الطمبة نحو التعميـ الميني

كاف إيجابياً بنسبة  ،% 64.2كما أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة احصائياً في االتجاه نحو التعميـ
الميني تعزى لمدى ادراؾ الطمبة لماىية التعميـ الميني تعزى لصالح الطمبة المدركيف لماىيتو.

 .6دراسة ( )Christine,2008بعنوان " :اتجاىات المجتمع األسترالي نحو المين التقميدية
والتعميم الميني"

ىدفت الدراسة الكشؼ عف اتجاىات المجتمع األسترالي نحو الميف التقميدية والتعميـ الميني ،والمقارنة
بيف االتجاه نحو التعميـ الميني واالتجاه نحو الوظائؼ التقميدية ،وقياس مستوى الوعي المعرفي لألفراد
بالتعميـ الميني والوظائؼ التقميدية ،وقياس مدى االرتباط بيف الوعي المعرفي والتعميـ الميني في

صناعة القرار المتعمؽ باالتجاه بالتعميـ الميني ،وقد أظيرت النتائج أف  %65مف العينة لدييـ وعي
بالتعميـ والتدريب الميني ،وأف  % 95لدييـ وعي بالوظائؼ التقميدية ،و  % 62لدييـ وعي بمتطمبات

المينة ،كما تبيف أف  % 89لدييـ اتجاه ايجابي نحو التدريب والتعميـ الميني أف  %85لدييـ اتجاه
إيجابي نحو الميف التقميدية ،كما أظيرت النتائج وجود عالقة ايجابية بيف المعرفة والوعي بالتعميـ
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الميني واتخاذ القرار الخاص بمسارات التوظيؼ كما وتوصمت الدراسة إلى أف اآلباء ليـ دور في

إقناع األبناء بتفضيؿ إكماؿ مسار التعميـ الجامعي.
 -التعقيب عمى الدراسات السابقة :

 -أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى دراسة اتجاىات الطمبة نحو التعميـ الميني كما ىو الحاؿ في

دراسة (بدرخاف ،)2014 ،ودراسة (الزامؿ ،)2011 ،ودراسة ( ،)Okocha,2009دراسة (مطر،
 ،)2008كما ركزت بعضيا عمى دراسة اتجاىات المجتمع نحو التعميـ الميني مثؿ دراسة

( (Christine,2008كما قامت بعضيا بدراسة مشكالت التعميـ الميني في المدراس الثانوية
المينية مثؿ دراسة (حمبي.)2012 ،

 وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد التعريؼ اإلجرائي لبعض مصطمحاتالدراسة ،وفي صياغة بعض فقرات االستبانة .

 وقد تميزت ىذه الدراسة عف سابقاتيا بعينة الدراسة التي لـ تتطرؽ إلييا أي دراسة سابقة وىيطمبة األوؿ الثانوي مف الفرع األكاديمي وذلؾ لموقوؼ عمى األسباب التي أدت إلى تجنب التحاقيـ

بالفرع الميني ،كما وتميزت بأنيا درست أسباب العزوؼ في حيف أف معظـ الدراسات السابقة
جاءت لقياس اتجاىات الطالب أو المشكالت التي تواجو التعميـ الميني في حيف لـ تتطرؽ أي
مف الدراسات السابقة إلى الوقوؼ عمى أسباب تجنب االلتحاؽ بيذا النوع مف التعميـ لدى طمبة

الفرع األكاديمي.

التحميل االحصائي وتفسير النتائج :
أوالً  :منيج الدارسة  :وىي الطريقة البحثية التي يختارىا الباحث لتساعده في الحصوؿ عمى
معمومات تمكنو مف إجابة أسئمة البحث مف مصادرىا (األغا واألستاذ . )82: 2113 ،

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاوؿ مف خاللو
وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعالقة بيف مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا
والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.

ثانياً  :مجتمع الدراسة  :قامت الباحثة باختيار مجتمع الدراسة والذي تكوف مف طالب األوؿ

الثانوي في المدارس الحكومية بمحافظة خاف يونس ،وذلؾ خالؿ الفصؿ الثاني مف العاـ
الدراسي ( ) 2018 -2117ـ ،والبالغ عددىـ (  ) 3613طالب وطالبة (و ازرة التربية والتعميـ،
 ،)31 : 2117وفيما يمي جدوؿ( )1يوضح توزيع مجتمع.
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جدول (  ) 1يوضح مجتمع الدراسة
فرع العموم االنسانية

الفرع العممي
النوع

ذكور

اناث

ذكور

اناث

عدد الطالب

613

478

1168

1354

اإلجمالي

2522

1091

ثالثاً  :عينة الدراسة:
 .0العينة االستطالعية  :تـ اختيار ( )63طالباً مف طالب األوؿ الثانوي ،تـ اختيارىـ بطريقة
عشوائية ،وذلؾ ليتـ تقنيف أدوات الدراسة عمييـ مف خالؿ حساب الصدؽ والثبات بالطرؽ المناسبة،

وقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا .

 .8عينة الدراسة األصمية  :تـ توزيع  400استبانة وقد تـ استرداد ( )372استبانة أي بنسبة ( 93

 )%وىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا .ويتضح من خالل النقاط التالية توزيع
أفراد عينة الدارسة حسب البيانات العامة لألفراد فيها:
 -1توزيع أفراد العينة حسب الجنس  :يبيف جدوؿ( )2توزيع أفراد العينة حسب الجنس
جدول (  :) 2توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

487

74.6

أنثى

;54

8;.9

المجموع

6:5

433

 -1توزيع أفراد العينة حسب الفرع العممي :يبيف جدوؿ( )3توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي.
جدول (  :) 3توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
الفرع العممي

العدد

النسبة المئوية%

عممي

;;4

83.8

عموـ انسانية

4;7

7<.79

المجموع

6:5

433

 -2توزيع أفراد العينة حسب المعدل التراكمي في الصف العاشر :يبيف جدوؿ (  ) 4توزيع أفراد
العينة حسب المعدؿ التراكمي في الصؼ العاشر.
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جدول (  :)4توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
المعدل

العدد

النسبة المئوية %

< 8فأقؿ

69

<.9

مف 9< – 93

58

9.:5

مف :< – :3

8:

48.65

مف ;< – ;3

<6

58

مف << - <3

494

76.5:

المجموع

6:5

433

رابعاً  :أداتا الدراسة:
 .0االستبانة :
تػػـ بنػػاء االسػػتبانة " أسبببباب عبببزوف طمببببة األول الثبببانوي عبببن االلتحببباق ببببالفرع المينبببي فبببي

المبببدارس الحكوميبببة بمحافظبببات غبببزة " بي ػػدؼ تحديػػد األسػػباب الت ػػي تػػؤدي إلػػى ع ػػزوؼ الطمبػػة ع ػػف
االلتحػػاؽ بمسػػار التعمػػيـ الثػػانوي المينػػي ،حيػػث تحػػددت أبعػػاد االسػػتبانة فػػي( :أسػػباب تتعمػػؽ بالطمبػػة

أنفسػ ػػيـ ،أسػ ػػباب تتعمػ ػػؽ بأوليػ ػػاء األمػ ػػور ،أسػ ػػباب تتعمػ ػػؽ باألنشػ ػػطة المدرسػ ػػية فػ ػػي البيئػ ػػة التعميميػ ػػة –

التعمميػػة) .وتض ػػمنت االسػػتبانة ( )18فقػ ػرة فػػي ص ػػورتيا األولي ػػة ،حيػػث ص ػػممت االسػػتبانة وف ػػؽ نم ػػط
الفقرات المغمقة اإلجابة وباستخداـ تدريج ليكارت الخماسي لدرجػة التػأثير (كبيػرة ج ًػدا ،كبيػرة ،متوسػطة،
جدا).
قميمة ،قميمة ً
 صدق االستبانة :تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ ما يأتي:

أ -الصدق الظاىري (صدق المحكمين) :لمتأكد مف صدؽ محتوى االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة
مف المحكميف مف ذوي االختصاص ،حيث أبدوا مجموعة مف المالحظات مف حيث تعديؿ

صياغة بعض الفقرات ،في ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث
الحذؼ أو اإلضافة والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )25فقرة موزعة عمى

ثالثة مجاالت .

ب -صدق االتساق الداخمي :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة ،قامت الباحثة بإيجاد
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ودرجة المجاؿ المدرجة فيو .والجدوؿ

( )5يبيف ذلؾ.
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جدول ( :)5معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والمجال المدرجة فيو
المجال

المجال األول :

أسبببببباب تتعمببببببق بالطمبببببببة

أنفسيم

المجال الثاني :

الفقرة
أرغب في االلتحاؽ بالفرع الحالي دوف الميني ألنو يؤمف لي عمال في المستقبؿ.
أجد أف التعميـ في الفروع األخرى أكثر سيولة مف الفرع الميني

**0.413

يتعارض التوجو نحو التعميـ الميني مع ميولي األكاديمية

**0.451

أجد أف الدراسة في التعميـ الميني مكمفة وصعبة

**0.475

أخشى سخرية بعض الطمبة مني حاؿ التحاقي بالتعميـ الميني

**0.565

تدفعني نظرتي نحو مجاؿ عممي المستقبمي الى تجنب االلتحاؽ بالتعميـ الميني

**0.470

يعيؽ التعميـ الميني مف وصولي إلى مركز اجتماعي مرموؽ

**0.597

أجد أف مستقبؿ التعميـ الميني المادي ضعيؼ ومتواضع

**0.566

توجيي نحو التعميـ الميني يجعمني أدنى مف زمالئي

**0.612

يسبب اختياري لمتعميـ الميني مشاكؿ اجتماعية مستقبالً مثؿ فرص الزواج

**0.556

أجبرني والداي عمى االلتحاؽ بالفرع الحالي

**0.388

يخشى والداي النظرة المتدنية مف قبؿ المجتمع عند التحاقي بالتعميـ الميني

**0.621

يؤثر الوضع المادي لعائمتي عمى عزوفي عف االلتحاؽ بالفرع الميني

**0.673

أسباب تتعمق باألنشطة
المدرسية في البيئة
التعميمية التعممية

**0.683

يشجعني والداي عمى االلتحاؽ بالفرع األكاديمي عف الفرع الميني

**0.721

يعارض والداي خططي المستقبمية نحو االلتحاؽ بالفرع الميني

**0.689

يؤثر المركز االجتماعي ألسرتي عمى رغبتي في االلتحاؽ بالفرع الميني

**0.693

تمقيت ارشاداً وتوجيياً مينياً مف قبؿ معممي المدرسة قبؿ التحاقي بالفرع الحالي

**0.454

أالحظ بأف ىناؾ نقص في المواد واألجيزة الالزمة لممارسة األنشطة العممية في مبحػث

المجال الثالث :

االرتباط
**0.295

أسببببببباب تتعمببببببق بأوليبببببباء تؤثر طبيعة مينة والداي في التوجو نحو الفرع الميني

األمور

معامل

التكنولوجيا

**0.380

تشجعني المدرسة عمى قراءة المقاالت المتعمقة بالتعميـ الميني

**0.530

تركز المناىج الفمسطينية الحالية عمى الجانب النظري دوف الجانب العممي

**0.467

تفتقر المدرسة إلى وجود مشغؿ تربوي مخصص لتنفيذ التطبيقات العممية

**0.556

أجد أف مباحث التعميـ الميني تحتاج إلى قدرات معينة ليست متوفرة لدي

**0.532

يعزز المنياج الفمسطيني مف توجيي نحو الدراسة األكاديمية النظرية

**0.580

أجد أف مبحث التكنولوجيا مف المباحث الصعبة الجامدة

**0.461

داال مػػع المجػػاؿ المدرجػػة فيػػو ،وىػػذا
يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( ،)5أف جميػػع الفق ػرات مرتبطػػة ارتباطًػػا ً

إحصائيا بيف الفقرات والمجاالت المدرجة فييا.
يعني أف معامالت االرتباط مقبولة
ً

كما تـ إيجاد االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لالستبانة .والجدوؿ ( )6يبيف ذلؾ.
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جدول ( :)6معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة
عدد الفقرات

المجال

معامل االرتباط مستوى الداللة

أسباب تتعمؽ بالطمبة أنفسيـ

10

0.774

0.01

أسباب تتعمؽ بأولياء األمور

7

*0.73

0.01

أسباب تتعمؽ باألنشطة المدرسية في البيئة التعميمية التعممية

8

0.671

0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ ( ،)6أف جمي ػػع مج ػػاالت االس ػػتبانة مرتبط ػػة ارتباطػ ػاً داالً م ػػع الدرج ػػة الكمي ػػة

لالستبانة ،وىذا يعني أف معامالت االرتباط مقبولة بيف المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة.
 ثبات االستبانة :تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خالؿ ما يأتي:

أ -التجزئببة النصببفية :تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االسػػتبانة باسػػتخداـ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية مػػف خػػالؿ
تجزئتيػػا إلػػى نصػػفيف ،وحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات الفق ػرات فػػي كػػؿ مػػف النصػػفيف
لالستبانة ككؿ ولممجاالت الثالثة ،ومف ثـ تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلػة سػبيرماف بػرواف لمجػزأيف

المتساوييف ومعادلة جيتماف لمجزأيف غير المتساوييف .والجدوؿ ( )7يبيف ذلؾ.
جدول ( :)7معامالت ثبات مجاالت االستبانة باستخدام التجزئة النصفية (سبيرمان براون – جيتمان)
الفقرات

معامبل االرتباط بين
نصفي االستبببانبببة

معامبببل الثببببات

عدد

أسباب تتعمؽ بالطمبة أنفسيـ

10

0.467

* 0.637

أسباب تتعمؽ بأولياء األمور

7

0.645

**0.745

أسباب تتعمؽ باألنشطة المدرسية في البيئة التعميمية التعممية

8

0.426

* 0.597

85

1.728

**1.806

البيان

االستبانة ككل

* التعديؿ باستخداـ معادلة سبيرماف برواف

بتصحيح الطول

** التعديؿ باستخداـ معادلة جيتماف

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)7أف قيـ معامؿ الثبات لممجاالت الثالثة ولالستبانة ككؿ باستخداـ التجزئة

إحصائيا ،ما يدؿ عمى أف االستبانة عمى مستوى مناسب مف الثبات.
النصفية ىي قيـ مقبولة
ً

ب -استخدام معامل ألفا كرونببا ::تػـ اسػتخداـ طريقػة أخػرى إليجػاد معامػؿ ثبػات االسػتبانة ،حيػث تػـ
حسػػاب قػػيـ معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لمدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة ولممجػػاالت الثالثػػة .والجػػدوؿ ( )8يبػػيف
ذلؾ.
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جدول ( :)8معامالت ثبات مجاالت االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونبا:
عدد المفردات

الدرجة الكمية

معامل الثبات

البيان
أسباب تتعمؽ بالطمبة أنفسيـ

10

50

0.674

أسباب تتعمؽ بأولياء األمور

7

35

0.752

أسباب تتعمؽ باألنشطة المدرسية في البيئة التعميمية التعممية

8

40

0.559

85

085

1.773

االستبانة ككل

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)8أف قيـ معامؿ الثبات لالستبانة ككؿ ولممجاالت الثالثة باستخداـ معامػؿ
إحصائيا ،ما يدؿ عمى أف االستبانة مناسبة مف حيث الثبات.
ألفا كرونباخ ىي قيـ مقبولة
ً
وبػػذلؾ أصػػبحت االسػػتبانة فػػي صػػورتيا النيائيػػة تتكػػوف مػػف ( )25فق ػرة موزعػػة عمػػى المجػػاالت

الثالثة لألسباب التي تـ اعتمادىا في ىذه الدراسة.
 .8المقابمة :

قامت الباحثة بإجراء مجموعة مف المقابالت المباشرة و غير المباشرة مع أصحاب االختصاص

مف مشرفييف تربوييف ومديري المدارس الثانوية ومعممي مبحث التكنولوجيا ،وذلؾ مف أجؿ التوصؿ إلى
السبؿ الالزمة لمحد مف عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف الفرع الميني في المدارس الحكومية.
خامساً :نتائج الدراسة :
يتن ػػاوؿ ى ػػذا الجػ ػػزء عرضػ ػاً لمنتػ ػػائج الت ػػي توصػ ػػمت إليي ػػا الد ارسػ ػػة ،حي ػػث تػ ػػـ اس ػػتخداـ البرنػ ػػامج

اإلحصائي ( )SPSSوبعض األساليب اإلحصائية في معالجة بيانات تطبيؽ أداة الدراسة.
المحك المعتمد في الدراسة (التميمي:)8112،

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طوؿ الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خالؿ

حساب المدى بيف درجات المقياس ( )4=1-5ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ
عمى طوؿ الخمية أي ( )0.80=5/4وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية

المقياس وىي واحد صحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخاليا كما ىو
موضح في الجدوؿ التالي:
جدول( : )9يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 – 1

مف %36- %20

قميمة جدا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة
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أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متوسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكـ عمى مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتوسطات
الحسابية عمى مستوى المجاالت لألداة ككؿ ومستوى الفقرات في كؿ مجاؿ ،وقد حددت الباحثة درجة
الموافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
 .0النتائج المتعمقة بالسؤال األول :
لإلجابة عن السؤال األول "ما درجة األسباب التي تؤدي إلبى عبزوف طمببة األول الثبانوي عبن

االلتحاق بالتعميم الميني؟" ،وقد تـ اإلجابة وفقًا لمخطوات اآلتية:

أوًال :إيجاد المتوسطات الحسابية والوزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.
ثانيا :إيجاد المتوسطات الحسابية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.
ً
أوًال :المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكبل مجبال مبن مجباالت االسبتبانة ولالسبتبانة ككبل .وىػو
كما يتبيف في الجدوؿ (.)10

جدول ( :)01المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة ولالستبانة ككل
الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

عدد

 1أسباب تتعمؽ بالطمبة أنفسيـ

10

3.30

1.295

0.66

متوسطت

 2أسباب تتعمؽ بأولياء األمور

7

3.58

1.347

0.72

كبيرة

8

2.86

1.361

0.57

متوسطت

58

6258

42667

5298

متوسطت

مجاالت االستبانة

3

أسباب تتعمؽ باألنشطة المدرسية في البيئة التعميمية التعممية
االستبانة ككل

المتوسط

النسبي

الترتيب

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)10أف درجة األسػباب لالسػتبانة ككػؿ يقػع عنػد مسػتوى مرتفػع بػوزف نسػبي
( .)0.65كم ػػا يتب ػػيف أف األوزاف النس ػػبية لمج ػػاالت االس ػػتبانة تترت ػػب ف ػػي س ػػمـ يتػ ػراوح ب ػػيف ( – 0.57
 ،)0.72وقػػد جػػاء فػػي أعمػػى سػػمـ األسػػباب مجػػاؿ "أسػػباب تتعمػػؽ بأوليػػاء األمػػور" بػػوزف نسػػبي ()0.72
وبدرجة كبيرة ،ويعزى ذلؾ إلػى الػدور الكبيػر لألسػرة فػي توجيػو الطالػب نحػو فػرع معػيف ،باإلضػافة إلػى
وجود بعض القيـ االجتماعية السمبية تجاه التعمػيـ المينػي فػي المجتمػع الفمسػطيني ،والتػي ما ازلػت تػؤثر

عمى النظرة الدونية نحو التعميـ الميني نظ اًر النعداـ الوعي الكافي لدى أولياء أمور الطمبة حػوؿ أىميػة
التعميـ الميني ،كما أف األىؿ ليـ عظيـ التأثير عمى قناعات أبنائيـ وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة

).(Okocha,2009
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نيا :المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة
ثا ً
أ .المجبببببال األول :المتوسبببببطات الحسبببببابية والبببببوزن النسببببببي لفقبببببرات المجبببببال األول ،كم ػ ػػا ف ػ ػػي
الجدوؿ(.)11
جدول ( :)00المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المجال األول
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التأثير

20.3

50..1

.0..

متوسطت

2

أجد أف التعميـ في الفروع األخرى أكثر سيولة مف الفرع الميني

30.3

50333

.01.

متوسطت

3

يتعارض التوجو نحو التعميـ الميني مع ميولي األكاديمية

2023

503..

.0.3

متوسطت

4

أجد أف الدراسة في التعميـ الميني مكمفة وصعبة

205.

503.3

.0.2

متوسطت

5

أخشى سخرية بعض الطمبة مني حاؿ التحاقي بالتعميـ الميني

20.3

50431

.032

كبيرة

201.

5025.

.035

كبيرة

7

يعيؽ التعميـ الميني مف وصولي إلى مركز اجتماعي مرموؽ

2051

5024.

.0.2

متوسطت

8

أجد أف مستقبؿ التعميـ الميني المادي ضعيؼ ومتواضع

2032

5032.

.0.1

متوسطت

9

توجيي نحو التعميـ الميني يجعمني أدنى مف زمالئي

2014

50223

.035

كبيرة

10

يسبب اختياري لمتعميـ الميني مشاكؿ اجتماعية مستقبالً مثؿ فرص الزواج

2013

50455

.03.

كبيرة

األسباب
1

6

أرغب في االلتحاؽ بالفرع الحالي دوف الميني ألنو يؤمف لي عمال في
المستقبؿ.

تدفعني نظرتي نحو مجاؿ عممي المستقبمي الى تجنب االلتحاؽ بالتعميـ
الميني

درجة

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( ،)11أف األوزاف النسػػبية لفق ػرات مجػػاؿ األسػػباب المتعمقػػة بالطمبػػة أنفس ػػيـ
تترتػػب بػػيف ( .)0.73 – 0.56وقػػد جػػاءت أعمػػى فقػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ "أخشػػى سػػخرية بعػػض الطمبػػة
مني حاؿ التحاقي بالتعميـ الميني" بوزف نسبي( ) 0.73وبدرجة كبيػرة ،وقػد يعػزى ذلػؾ إلػى عػدـ وجػود

الػػوعي الكػػافي لػػدى الطػػالب بأىميػػة التعمػػيـ المينػػي نظ ػ اًر النعػػداـ التوجيػػو واإلرشػػاد المينػػي فػػي نيايػػة

المرحمػػة األساسػػية ،واالعتقػػاد السػػائد لػػدى معظػػـ الطػػالب بػػأف التعمػػيـ فػػي الفػػرع المينػػي يقتصػػر عمػػى
الطمبػػة ممػػف ىػػـ ذوي التحصػػيؿ الضػػعيؼ فػػي المرحمػػة األساسػػية واقتصػػاره فػػي أذىػػانيـ عمػػى األعمػػاؿ

الحرفية فقط ،وىذا يتفؽ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة (بػدرخاف )2014 ،و د ارسػة ( )Okocha,2009مػف
أف التوجيػػو واالرشػػاد المينػػي لػػو أثػػر كبيػػر فػػي التػػأثير عمػػى توجيػػات الطمبػػة نحػػو التعمػػيـ المينػػي .كمػػا

جػػاءت أدنػػى فق ػرة "أجػػد أف التعمػػيـ فػػي الفػػروع األخػػرى أكثػػر سػػيولة مػػف الفػػرع المينػػي" وبػػوزف نسػػبي(
 ) 0.56وبدرجة متوسطة ،وىذا يؤكد عمى ما جاء في الفقرة السابقة بػأف الطمبػة بحاجػة إلػى لمزيػد مػف
االرشاد والتوجيو والتوعية المينية بأىمية التعميـ الميني وجدواه ،وىذا ما يفتقر إليو نظاـ التربية والتعميـ

الفمسطيني في الوقت الحالي .
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ب .المجال الثاني :المتوسط الحسابي والوزن النسبي لفقرات المجال الثاني ،كما في الجدوؿ (.)12
جدول ( :)08المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المجال الثاني
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

التأثير

1

أجبرني والداي عمى االلتحاؽ بالفرع الحالي

3044

504..

.04.

قليلت

2

يخشى والداي النظرة المتدنية مف قبؿ المجتمع عند التحاقي بالتعميـ الميني

4035

505..

.0.4

كبيرة

3

يؤثر الوضع المادي لعائمتي عمى عزوفي عف االلتحاؽ بالفرع الميني

20..

502.3

.034

كبيرة

4

تؤثر طبيعة مينة والداي في التوجو نحو الفرع الميني

20.3

50223

.033

كبيرة

5

يشجعني والداي عمى االلتحاؽ بالفرع األكاديمي عف الفرع الميني

20..

503..

.034

كبيرة

6

يعارض والداي خططي المستقبمية نحو االلتحاؽ بالفرع الميني

20.3

5021.

.03.

كبيرة

7

يؤثر المركز االجتماعي ألسرتي عمى رغبتي في االلتحاؽ بالفرع الميني

20.3

50454

.033

كبيرة

األسباب

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ ( ،)12أف األوزاف النس ػػبية لفقػ ػرات مج ػػاؿ األس ػػباب المتعمق ػػة بأولي ػػاء األم ػػور
تترتب بيف ( .)0.84 – 0.49وقد جاءت أعمػى فقػرة "يخشػى والػداي النظػرة المتدنيػة مػف قبػؿ المجتمػع

عنػػد التحػػاقي بػػالتعميـ المينػػي" وذلػػؾ بػػوزف نسػػبي(  )0.84وبدرجػػة كبي ػرة ،وقػػد عػػزت الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى
األسباب التالية :
 ال ػػدور الكبي ػػر لألسػ ػرة ف ػػي توجي ػػو الطال ػػب نح ػػو ف ػػرع مع ػػيف باإلض ػػافة إل ػػى وج ػػود بع ػػض الق ػػيـاالجتماعيػػة السػػمبية تجػػاه التعمػػيـ المينػػي فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ،والتػػي ما ازل ػت تػػؤثر عمػػى

النظػرة الدونيػػة نحػػو التعمػػيـ المينػػي وذلػػؾ نظػ اًر النعػػداـ الػػوعي الكػػافي لػػدى أوليػػاء أمػػور الطمبػػة
حوؿ أىمية التعميـ الميني .

 معظـ آباء الطالب في قطاع غزة مف طبقة المتعمميف والغالبية العظمى مػنيـ مػف ذوي التعمػيـالج ػػامعي وبالت ػػالي ف ػػاف األب يرغ ػػب بالح ػػاؽ ابن ػػو بتخص ػػص ج ػػامعي مرم ػػوؽ مث ػػؿ الط ػػب أو
اليندسة وىذه التخصصات غير متاحة إال بااللتحاؽ بالفرع األكاديمي ،ولربما نجد أف الوالديف

قد يخجالف مف أف يكوف االبف مف أصحاب الميف والعمؿ اليدوي.
 قمػػة أعػػداد المػػدارس المينيػػة والتخصصػػات المرتبطػػة بيػػا فػػي قطػػاع غ ػزة ،باإلضػػافة إلػػى بعػػدالمػػدارس المينيػػة عػػف أمػػاكف سػػكف الطالػػب يػػؤثر بشػػكؿ سػػمبي عمػػى اختيػػار الكثيػػر مػػف الطمبػػة
وأولياء أمورىـ لمسار التعميـ الميني ،وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة (الزامؿ.)2011 ،

بينم ػػا ج ػػاءت أدن ػػى فقػ ػرة "أجبرن ػػي وال ػػداي عم ػػى االلتح ػػاؽ ب ػػالفرع الح ػػالي" وب ػػوزف نس ػػبي( ) 0.49
وبدرجة قميمة ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ نوعاً مف الحرية التي يعطييػا أوليػاء األمػور لمطمبػة
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درجة

فػػي المرحمػػة الثانويػػة باعتبارىػػا مرحمػػة ليػػا خصائصػػيا ومميزاتيػػا حيػػث يتسػػاىؿ أوليػػاء األمػػور مػػع
أبنائيـ ويقتنعوف برأييـ في اختيارىـ لمتخصص المرغوب بما يتالءـ مع مستوياتيـ التعميمية .

ج .المجال الثالث :المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المجال الثالث ،كما في الجدوؿ.
جدول ( :)03المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المجال الثالث
المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التأثير

303.

5041.

.04.

قليلت

2043

5023.

.0..

كبيرة

3

تشجعني المدرسة عمى قراءة المقاالت المتعمقة بالتعميـ الميني

30..

504..

.013

قليلت

4

تركز المناىج الفمسطينية الحالية عمى الجانب النظري دوف الجانب العممي

3041

50254

.015

قليلت

5

تفتقر المدرسة إلى وجود مشغؿ تربوي مخصص لتنفيذ التطبيقات العممية

301.

5022.

.013

قليلت

6

أجد أف مباحث التعميـ الميني تحتاج إلى قدرات معينة ليست متوفرة لدي

2052

502..

.0.2

متوسطت

7

يعزز المنياج الفمسطيني مف توجيي نحو الدراسة األكاديمية النظرية

301.

5023.

.013

قليلت

8

أجد أف مبحث التكنولوجيا مف المباحث الصعبة الجامدة

203.

50211

.0.1

متوسطت

األسباب
1
2

تمقيت ارشاداً وتوجيياً مينياً مف قبؿ معممي المدرسة قبؿ التحاقي بالفرع الحالي

أالحػظ بػػأف ىنػاؾ نقػػص فػػي المػواد واألجيػزة الالزمػػة لممارسػة األنشػػطة العمميػػة

في مبحث التكنولوجيا

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)13أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ األسػباب المتعمقػة باألنشػطة المدرسػية

فػػي البيئػػة التعميميػػة التعمميػػة تترتػػب بػػيف ( .)0.69 – 0.49وقػػد جػػاءت أعمػػى فق ػرة "أالحػػظ بػػأف ىنػػاؾ
نق ػػص ف ػػي المػ ػواد واألجيػ ػزة الالزم ػػة لممارس ػػة األنش ػػطة العممي ػػة ف ػػي مبح ػػث التكنولوجي ػػا" وب ػػوزف نس ػػبي

( ) 0.69وبدرجة كبيرة ،وقد يعزى ذلؾ إلى أنو عمػى الػرغـ مػف التوجيػات الجديػدة لممنػاىج الفمسػطينية
والتي أصبحت تعتمد عمى التركيز عمى التطبيقات واألنشطة العممية ال سيما مبحث التكنولوجيا ،والتػي
تحفػػز الطالػػب عمػػى البحػػث والتطبيػػؽ العممػػي وتنمػػي مػػف توجيػػو نحػػو التعمػػيـ المينػػي ،إال أف مػػا يعانيػػو

الشعب الفمسطيني مف ظروؼ سياسية ينعكس سمباً عمى سياسة التعميـ ونظامو حيػث يتسػبب الحصػار
واالغػػالؽ بتوق ػػؼ أعم ػػاؿ التموي ػػؿ وبالت ػػالي ع ػػدـ تػػوفر المػ ػوارد المالي ػػة الكافي ػػة لت ػػوفير مص ػػادر التعم ػػيـ

والػػتعمـ ،مػػا يترتػػب عمييػػا مػػف نػػدرة فػػي تػػوفير األجيػزة والوسػػائؿ والمعػػدات الالزمػػة لتنفيػػذ المنيػػاج  ،واف
تػػوفرت فإنيػػا تتػػوفر بأعػػداد ضػػئيمة ال تكفػػي ألف يقػػوـ كػػؿ طالػػب بػػالتطبيؽ العممػػي لألنشػػطة المنيجيػػة
بنفسو.

وجػػاءت أدنػػى فقػرة " :تمقيػػت ارشػػاداً وتوجييػاً مينيػاً مػػف قبػػؿ معممػػي المدرسػػة قبػػؿ التحػػاقي بػػالفرع

الحػػالي" وبػػوزف نسػػبي( ) 0.49وبدرجػػة قميمػػة ،وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ضػػعؼ االىتمػػاـ مػػف قبػػؿ و ازرة
التربية والتعميـ الفمسطينية بالتعميـ الميني وعػدـ وجػود سياسػة واضػحة بيػذا الخصػوص ،باإلضػافة إلػى
انعداـ التخطيط لوجود برامج لمتوجيو واالرشاد الميني لطمبة المرحمة األساسية بحيث يتـ توجيييـ نحػو
21

الفػرع الػػذي يػتالءـ مػػع ميػوليـ وقػػدراتيـ ،حيػث ينبغػي عمػػى و ازرة التربيػة والتعمػػيـ أف تعمػؿ عمػػى تطػػوير

آليات اإلرشاد والتوجيو الميني طواؿ المرحمة األساسية.

. 2النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني  :والذ ينص عمى ىل توجد فروق ذات داللة احصائية
عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوفيم عن

الفرع الميني تعزى لمتغيرات الدراسة :الجنس ،الفرع األكاديمي ،المعدل التراكمي في الصف

العاشر ؟ قامت الباحثة باختبار الفرضيات التالية :
. 0النتائج المتعمقة بالفرض األول :

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ طمبة األوؿ
تبعا لمتغير الجنس (ذكر ،أنثػى) ،تػـ اسػتخداـ البيانػات اإلحصػائية
الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني ً
الستجابات عينة الدراسة ،ويبيف الجدوؿ ( )14المتوسطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة وقيمػة "ت"
لداللة الفرؽ بيف متوسطات عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع.
جدول ( :)02داللة الفرق في النوع لمتوسطات تقديرات عينة الدراسة ألسباب العزوف عن الفرع الميني
باستخدام ()Independent Sample T-Test
اإلناث

الذكور
البيان

المتوسط

الحسابي

المعياري

االستبانة

75.13

13.533

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

79.95

12.458

قيمة "ت"
3.498

مستوى
الداللة
0.001

ػائيا،
يتبيف مف الجدوؿ ( ،)14أف الفروؽ بيف تقديرات عينة الدراسة وفقًا لمتغير النػوع دالػة إحص ً
إذ بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( ،)3.498وىي قيمة دالة عنػد مسػتوى ( ،)0.05وىػذه النتيجػة تعنػي أف
تقديرات عينة الدراسة ألسباب عزوؼ الطمبة عف االلتحاؽ بالفرع الميني تختمؼ باختالؼ النوع (ذكر،

أنثػػى) وذلػػؾ لصػػالح اإلنػػاث .وربمػػا يعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف نظ ػرة المجتمػػع إلػػى معظػػـ تخصصػػات الفػػرع
المينػػي مثػػؿ الفنػػدقي والز ارعػػي وريػػادة األعمػػاؿ بأنيػػا مالءمػػة لمػػذكور أكثػػر مػػف اإلنػػاث ،وبالتػػالي فػػاف
عادات المجتمع الفمسطيني تفػرض عمػى اإلنػاث العػزوؼ عػف معظػـ ىػذه التخصصػات ،باإلضػافة إلػى

نػػدرة التخصصػػات المينيػػة المالئمػػة لإلنػػاث فالتخصػػص الوحيػػد األكثػػر مالءمػػة لإلنػػاث ىػػو تخصػػص

ػر لبعػػد ىػػذه المػػدارس المينيػػة عػػف أمػػاكف
االقتصػػاد المنزلػػي ،ويكػػوف االقبػػاؿ عميػػو بأعػػداد ضػػئيمة نظػ اً
سكنى الطالبات والذي يؤثر سمباً عمى عزوؼ الطالبات وذوييف عف مسار التعميـ المينػي ،أضػؼ إلػى

ذلؾ ارتفاع نسبة المتعطميف عف العمؿ مف خريجي التعميـ الميني اإلناث مقارنة بالذكور .
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 .8النتائج المتعمقة بالفرض الثاني :
لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ طمبة األوؿ

تبعػا لمتغيػر الفػرع األكػاديمي (عممػي ،عمػوـ إنسػانية) ،تػـ اسػتخداـ
الثانوي عف االلتحػاؽ بػالفرع المينػي ً
البيانات اإلحصائية الستجابات عينػة الد ارسػة ،ويبػيف الجػدوؿ ( )15المتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات

المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفرؽ بيف متوسطات عينة الدراسة وفقاً لمتغير الفرع األكاديمي.

جدول ( :)05داللة الفرق في الفرع األكاديمي لمتوسطات تقديرات عينة الدراسة ألسباب العزوف عن الفرع الميني
باستخدام ()Independent Sample T-Test
العموم اإلنسانية

العممي
البيان

المتوسط

الحسابي

المعياري

االستبانة

80.02

12.999

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

75.90

12.924

قيمة "ت"
3.069

مستوى
الداللة

0.002

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)15أف الفروؽ بيف تقديرات عينة الدراسة وفقًا لمتغير الفرع األكاديمي دالػة
إحصائيا ،إذ بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( ،)3.069وىي قيمة دالة عند مستوى ( ،)0.05وىذه النتيجة
ً
تعنػػي أف تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة ألسػػباب عػػزوؼ الطمبػػة عػػف االلتحػػاؽ بػػالفرع المينػػي تختمػػؼ بػػاختالؼ

الفرع األكاديمي (العممي ،العموـ اإلنسانية) وذلؾ لصالح الفرع العممي .وربما يعػزى ذلػؾ إلػى أف معظػـ
طمب ػ ػػة الف ػ ػػرع العمم ػ ػػي م ػ ػػف ذوي المع ػ ػػدالت المرتفع ػ ػػة تك ػ ػػوف ل ػ ػػدييـ أى ػ ػػداؼ واض ػ ػػحة وتوجي ػ ػػات نح ػ ػػو
التخصصػات العمميػة وفػي الغالػب الطبيػة ،فالطالػب الػذي يرغػب بإكمػاؿ د ارسػتو فػي الطػب أو الصػػيدلة

إلى غير ذلؾ مف الميف وىذه التخصصات ال يمكف االلتحاؽ بيػا إال مػف خػالؿ اختيػاره لمفػرع العممػي،
كمػػا أف ىنػػاؾ اعتقػػاد بارتبػػاط المتمي ػزيف والموىػػوبيف بالمسػػار األكػػاديمي ،كمػػا وال يوجػػد ح ػوافز ومي ػزات

لخريجي المدارس المينية وىذا ما أكدت عميو دراسة (. )Okocha,2009
 .3النتائج المتعمقة بالفرض الثالث :

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب عزوؼ طمبة األوؿ

تبعا لمتغير المعدؿ التراكمي في الصؼ العاشػر ( %59فأقػؿ ،مػف
الثانوي عف االلتحاؽ بالفرع الميني ً
 %60إل ػػى  ،%69م ػػف  %70إل ػػى  ،%79م ػػف  %80إل ػػى  ،%89م ػػف  %90ف ػػأكثر) ،ت ػػـ اس ػػتخداـ
البيان ػػات اإلحصػ ػػائية الس ػػتجابات عينػػػة الد ارسػ ػػة ،ويب ػػيف الج ػػدوؿ ( )16قيم ػػة "ؼ" لدالل ػػة الفػ ػػرؽ بػػػيف

متوسطات تقديرات عينة الدراسة وفقاً لمتغير المعدؿ التراكمي.
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جدول ( :)06داللة الفرق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تبعاً المعدل التراكمي في الصف العاشر
باستخدام ()One – Way ANOVA
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية متوسط المربعات قيمة "ف"

بين المجموعات

1797.127

4

449.282

داخل المجموعات

61945.741

367

168.789

المجموع

63742.868

371

2.662

الداللة
0.032

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ( ،)16أف الفػػروؽ بػػيف تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة وفقًػػا لمتغيػػر المعػػدؿ التراكمػػي
ػائيا عنػػد مسػػتوى
ػائيا ،إذ بمغػػت قيمػػة "ؼ" المحسػػوبة ليػػا ( ،)2.662وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػ ً
دالػػة إحصػ ً

( ،)0.05وىػػذه النتيجػػة تعنػػي أف تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة ألسػػباب عػػزوؼ الطمبػػة عػػف االلتحػػاؽ بػػالفرع
المينػي تختمػؼ بػػاختالؼ المعػدؿ التراكمػي .ولمعرفػػة اتجػاه الفػػرؽ تػـ إجػراء المقارنػػات البعديػة باسػػتخداـ
اختبار ( ،)LSDوالجدوؿ ( )17يبيف ذلؾ.

جدول ( :)07نتائج اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق في االستبانة
البيان

 %59فأقل

 %59فأقل

%69 - %61

%79 - %71

%89 - %81

 %91فأكثر

-10.680

-10.737

*-12.968

*-14.366

-0.057

-2.288

-3.686

-2.231

-3.630

%69 - %61

10.680

%79 - %71

10.737

0.057

%89 - %81

*12.968

2.288

2.231

 %91فأكثر

*14.366

3.686

3.630

-1.399
1.399

يتبيف مف الجدوؿ ( ،)17أف الفػروؽ كانػت لصػالح ذوي المعػدؿ (مػف  %80إلػى  )%89مقارنػة

بذوي المعدؿ ( %59فأقؿ) ،ولصالح ذوي المعدؿ ( %90فػأكثر) مقارنػة بػذوي المعػدؿ ( %59فأقػؿ).
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف الطمبػػة الػػذيف يرغبػػوف بميػػف تتسػػـ بالتعامػػؿ مػػع النػػاس كػػالميف االداريػػة،
والتعامؿ مع المعمومات واألفكار كالميف األكاديمية فػانيـ فػي غػالبيتيـ ينتمػوف لفئػات الطمبػة متوسػطي

ومرتفعػي التحصػيؿ وىػؤالء تجػدىـ يحممػػوف اتجاىػات سػػمبية نحػو التعمػػيـ المينػي نظػ اًر لضػعؼ عمميػػات

التوجيو واإلرشاد الميني المدرسي في المرحمة األساسػية ،فمجػاالت التعمػيـ المينػي المرتبطػة فػي أذىػاف

الطػالب تقتصػػر عمػػى النجػػارة والحػػدادة وأعمػػاؿ البنػػاء و أعمػػاؿ الخياطػػة والتطريػػز واالقتصػػاد المنزلػػي،
كما ينظر إلى التعميـ الميني عمى أنو قناة ثانوية لألشخاص الذيف تػـ تيميشػيـ مػف النظػاـ األكػاديمي،

فمعظ ػػـ ال ػػذيف ينتس ػػبوف ال ػػى التعم ػػيـ المين ػػي يكون ػػوف مم ػػف يش ػػعروف ب ػػالحرج م ػػف درج ػػات الش ػػيادة ف ػػي
المرحمة األساسية وىذا ما أكدت عميو دراسة (حمبي )2012 ،و دراسة (بدرخاف. )2014 ،
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إلجابة السؤال الثالث  :ما السبل المقترحة لمحد من عزوف طمبة الصف األول الثانوي عن الفرع

الميني ؟

في ضوء نتائج الدراسة وبعد استقراء األطر النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة ،إضافة إلى

المقابمة المباشرة وغير المباشرة مع أصحاب االختصاص مف مشرفييف تربوييف ،ومديري المدارس
الثانوية ،ومعممي مبحث التكنولوجيا وذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ عمى السؤاؿ المفتوح تـ التوصؿ إلى
السبؿ الالزمة لمحد مف عزوؼ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي عف الفرع الميني في المدارس الحكومية،

حيث تـ االجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ الجدوؿ ( )18الخاص بالتك اررات والنسب المئوية
الستجابات أفراد عينة الدراسة.
جدول ( : )18التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة
التكرار

النسب المئوية

الفقرة

م
1

تخصيص حوافز ومكافآت مالية الممتحقيف بالفرع الميني

91

26.3

2

العمؿ عمى توفير المشاغؿ في المدارس لمتشجيع عمى التطبيؽ العممي لجميع الطمبة

80

23.121

3

توفير األجيزة واألدوات والمعدات الالزمة إلجراء التجارب لتعزيز جانب التطبيؽ العممي لدى

75

2.16

الطالب
4

تبني الطمبة المتميزيف في الصؼ العاشر وتشجيعيـ معنوياً وماديا

50

14.45

5

عقد ورش عمؿ لمطمبة وأولياء األمور لبياف أىمية الفرع الميني

30

8.67

6

تزويد المدارس الثانوية المينية بمعمميف ذوي خبرة ومدربيف بشكؿ جيد

10

2.89

7

تخصيص مبمغ مالي مف ميزانية المدرسة لتوفير كافة االمكانيات المادية الالزمة لمتطبيقات

10

2.89

العممية
326

المجموع

100%

وتضيف الباحثة المقترحات التالية :
 تفعيؿ دور االعالـ الجماىيري المرئي والمقروء والمسموع لتغيير النظرة المجتمعية نحو التعميـالميني .

 تعميؽ عالقة المدرسة مع أولياء االمور مما يسيؿ في معرفة ميوؿ الطمبة نحو التخصصالمناسب .

 -منح خريج المدارس المينية الثانوية شيادة تدريبية مينية في مجاؿ تخصصو لمدة محدودة بعد

انياء المرحمة الثانوية ،مما قد يكوف لو عظيـ األثر في ايجاد فرصة عمؿ لمطمبة الذيف ال

يرغبوف في مواصمة تعميميـ العالي.
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 عقد اجتماعات توعوية مع أولياء أمور الصؼ العاشر مف خالؿ المدرسة بيدؼ تغيير النظرةالمجتمعية السمبية سواء لدى الطالب أو ولي األمر تجاه التعميـ الميني .

توصيات الدراسة :
في ضوء النتائج السابقة فاف الباحثة توصي بما يمي :
 تشكيؿ لجاف خاصة تكوف ميمتيا االطالع عمى تجارب الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التعميـالميني والعمؿ عمى دراسة مدى مالءمة ىذه التجارب لمبيئة الفمسطينية .

 فتح تخصصات مينية وتقنية حديثة تدفع الطمبة لاللتحاؽ بيا وتخدـ الظروؼ المتغيرة فيالمجتمع .

 دعـ الكميات المينية في الجامعات وتخفيض رسوميا لتشجيع الطمبة عمى االلتحاؽ بيا. تطوير مناىج الفرع الميني وتحسيف الجانب العممي بحيث يتناسب مع قدرات الطمبة العقمية. تشجيع اجراء البحوث والدراسات المتصمة بالتعميـ والتدريب الميني وتفعيؿ أدوار الجامعاتوالجيات األخرى المعنية بيذا المجاؿ .
 المراجع والمصادر
 -أبو عصبة ،مي ( .)2005مشكالت التعميـ الميني في المدارس الثانوية المينية الفمسطينية مف

وجية نظر المعمميف المينييف والطمبة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،

نابمس.

 األغا ،إحساف واألستاذ ،محمود ( .)2003مقدمة في تصميم البحث التربوي مطبعة الرنتيسي:غزة.
 بدراف ،شبؿ و البوىي ،فاروؽ ( .)2000نظم التعميم في دول العالم (تحميل مقارن) ،دار قباءلمطباعة والنشر والتوزيع :القاىرة.

 بدرخاف ،سوسف سعدالديف(.)2014اتجاىات طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف نحوااللتحاؽ بمجاالت التعميـ الميني بعد نياية مرحمة التعميـ األساسي ،مجمة الجامعة االسالمية

لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الثاني والعشروف ،العدد الثاني  ،ص  – 65ص 99

 جاد ،كامؿ ( .)2002التعميم الثانوي في مصر مطمع القرن الحادي والعشرون  ،دار قباءلمطباعة والنشر :القاىرة.
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 -الجعنيني ،نعيـ ( . )1992اتجاىات طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحكومية في

لواء مأدبا نحو التعميـ الميني  .مجمة الدراسات االجتماعية ،المجمد الحادي والعشروف ،العدد

الثالث.
 حمبي ،شادي ( . )2012واقع التعميـ الميني والتقني ومشكالتو في الوطف العربي  :دراسة حالةالجميورية العربية السورية .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الثامف
والعشروف ،جامعة القاىرة ،تشريف األوؿ  .مف ص 434 – 389
 حماد ،خميؿ و النخالة ،سمية ( . )2008مشكالت التعميم الميني في محافظات غزة كما يراىاالمعممون ،بحث مقدـ إلى مؤتمر التعميـ التقني والميني في فمسطيف (واقع وتحديات وطموح)،
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