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ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل العالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي وم�ستوى الطموح
لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء يف �ضوء بع�ض املتغريات وهي :م�ستوى تعليم
الوالدين ،وامل�ستوى الدرا�سي  ,حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )160طالباً ،قام الباحثان
با�ستخدام مقيا�س االجتاه نحو التعليم ال�صناعي من �إعدادهم ،ومقيا�س م�ستوى الطموح من
�إعداد الرفاعي (. )2010
و�أظهرت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى
الطموح لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء ،وكذلك وجود فروق ذات داللة يف
العالقة بينهما تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي للوالدين ل�صالح م�ستوى التعليم االبتدائي،
وكذلك وجود فروق ذات داللة يف م�ستوى االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح
تعزى ملتغري م�ستوى الدرا�سة ،ول�صالح ال�صف الثاين الثانوي.
الكلمات املفتاحية :االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،م�ستوى الطموح ،طالب املرحلة
الثانوية.
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Attitude towards Industrial Education and its Relationship
to the Level of Aspiration among Secondary School Students
in Al- Zarqa Province in Jordan

Abstract:
The purpose of this study is to recognizes the relationship between
attitude towards industrial education and the level of aspiration among
secondary school students in Al- Zarqa Province in Jordan in the light of
some variables. It involves a sample of 160 students. The researchers used
two tools, one prepared by them an another by Al- Refa′e (2010) .
The results showed a relationship between attitude towards industrial
education and the level of aspiration among secondary school students in
Al- Zarqa Province in Jordan in addition to significant differences regarding
their relationship attributed to parents› education background to the
advantage of elementary school level of education. There are also some
relevant distinctions in the level of attitude towards industrial education and
level of aspiration attributed to learning level variable to the advantage of
those who are in their second year in secondary schools.
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مقدمة:
ت�ؤكد االجتاهات الرتبوية احلديثة �رضورة مواكبة ال�سيا�سات التعليمية والنظام
التعليمي ملتطلبات الع�رص واحتياجاته يف ظل تزايد الدعوة �إىل الإ�صالح ،والتطوير
املدر�سي ،و�رضورة االعتماد على مداخل جديدة لتحقيق هذا الإ�صالح والتطوير ،ويعد
النظام التعليمي �أ�سا�س التطور والتقدم يف جماالت احلياة كافة ،فنواجت النظام التعليمي تعد
�أ�سا�س ًا لرفعة املجتمع يف املجاالت كافة ،فلي�س غريب ًا �أن جند املجتمعات املتقدمة تهتم
اهتمام ًا كبريا بتطوير �أنظمتها التعليمية ،وخمرجات النظام التعليمي يجب �أن ال يقت�رص
على جوانب حمددة كجوانب التعليم الأكادميي بل تتعدى �إىل اجلوانب املهنية والتقنية.
ويعد مفهوم االجتاه من �أكرث املفاهيم ا�ستخدام ًا يف علم النف�س االجتماعي حيث يهتم
ب�شتى مظاهر احلياة ،وهي كثرية ،فهناك اجتاهات نحو عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات
والظواهر ،فاالجتاه هو تنظيم من االعتقادات حول مو�ضوع �أو موقف معني ،وهو ثابت
ن�سبيا ،ويجعل الفرد قابال لأن ي�ستجيب بطريقة معينة.ومبا �أنه �أحد املكونات املهمة
لل�شخ�صية نحو كثري من مكونات العملية الرتبوية مبا فيها االجتاه نحو تعليم مقررات
درا�سية خمتلفة ومتخ�ص�صة ،تربز �أهمية التعرف �إىل االجتاهات نحو هذه املو�ضوعات
بو�صفها خطوة متهيدية تعطي ت�صوراً عن كيفية التعامل معها م�ستقب ًال مبا ي�ضمن للنظام
التعليمي فر�ص ًا �أكرب للنجاح والتطوير ،وبخا�صة �أن االجتاه الإيجابي نحو مو�ضوع معني
ي�سهل تعلمه ،بينما االجتاه ال�سلبي نحوه يعيق تعلمه (�. )Akubuiro & Joshua, 2004إن
االجتاهات متثل حموراً مهم ًا يف حياة الفرد كما �أنها تلعب دوراً كبرياً يف توجيه �سلوكه،
وقابلة للتعديل ،فاالجتاهات يق�صد بها التعبري عن امليول الفكرية للأفراد ،واملبنية على
تفاعالت تتم عن الإدراك وال�شعور ممزوجة بنوايا ،ونزعات �سلوكية ميكن قيا�سها بعدة
طرق ،وتتكون من ثالثة مركبات �أ�سا�سية هي :االعتقاد؛ ويعني الإميان بالقدرات الإيجابية
ل�شيء ما وهو يتعلق باجلوانب املعرفية ،وال�شعور؛ ويعني اال�ستجابة العاطفية نتيجة املرور
بخربة جتريبية ،والنزعة؛ وتعني مدى اال�ستعداد لفعل �شيء ما (. )Tapia & Marsh, 2004
ومن �أهم خ�صائ�ص االجتاهات �أنها حالة من اال�ستعداد الوجداين ،تقف وراء ال�شخ�ص
من حيث رف�ضه �أو قبوله ،ودرجة هذا الرف�ض �أو القبول ،كما �أنها مكت�سبة؛ وقابلة للتعديل
والتغيري بالإ�ضافة �إىل �أنها ال تتكون يف فراغ ،ولكنها تت�ضمن عالقة الفرد مبو�ضوع �أو عدة
مو�ضوعات معينة (ال�شاعر. )2005 ،
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ويعد التعليم ال�صناعي �أحد فروع التعليم الفني الذي ي�سهم بقدر كبري يف �إحداث التقدم
يف املجتمع عن طريق تكوين اخلربة واملهارة ،وهو �أي�ض ًا و�سيلة مهمة ملواجهة التطور
العلمي يف جماالت الإنتاج ،والتنمية ،وال�صناعة باعتباره امل�س�ؤول عن �إعداد العمالة
املاهرة واملدربة ،الأمر الذي يفر�ض على م�ؤ�س�سات هذا التعليم �رضورة العمل على توفري
املحفزات التي ت�ساعد على ت�شجيع الطلبة على القبول على التعليم ال�صناعي ،وحت�سني
النظرة املجتمعية نحوه (ال�سيد)2013 ،
و يلعب م�ستوى الطموح دوراً مهم ًا يف حياة الإن�سان فعلى �أ�سا�سه يتحدد م�ستقبل
الإن�سان و�آماله ،كما �أنها ال تكمن يف م�ستوى الطموح فقط بل �أي�ض ًا يف كيفية ا�ستغالله،
ومدى منا�سبته لقدرات الفرد و�إمكاناته ،فال�شباب يختلفون من حيث �أمناط طموحهم
التي ي�سعون �إليها ،ف�إن كان بع�ضهم له طموحاته االقت�صادية ،فهناك من له طموحاته
االجتماعية بينما هناك من ي�سعى لتحقيق طموحات ثقافية ،و�آخر يريد �أن يحقق طموحاته
املهنية (توفيق. )2002 ،
كما �أن م�ستوى الطموح يقوم بدور كبري يف توجيه �سلوك الفرد ،ويعد �أحد حمددات ذلك
ال�سلوك ،ويكت�سب ذلك املفهوم �أهمية يف حياة الفرد واملجتمع لكونه �سمة لل�شخ�صية ،وقوة
دافعية للإنتاج (. )Quaglian & Cobb, 1996
ويعك�س م�ستوى الطموح التوجه امل�ستقبلي للفرد من خالل حتديده لهدفه ،و�سعيه
لتحقيق هذا الهدف ،متحدي ًا ما يواجهه من عقبات ،وخو�ضه املخاطر متمتعا بروح
املغامرة ،حتى يحقق هدفه مما ينعك�س �إيجابا على �شعور الفرد بالنجاح وال�سعادة ،و�أن
دور يف حتقيق ال�سعادة النف�سية للأفراد (. )Stutze,2004وم�ستوى الطموح هو
الطموح له ٌ
نتائج تفاعل عن�رصين هما :وعي الفرد بذاته ،وقدراته على مواجهة نف�سه ب�أن يجعل من
نف�سه ذاتيا ومو�ضوعي ًا يف �آن واحد ،والثاين؛ قدرته على الفعل وتنفيذ �أهدافه بحيث ت�شعر
بتقديره لذاته ،وحتقيقه لها وكذلك البيئة الثقافية للفرد ،ويعرف �أي�ضا م�ستوى الطموح �أنه
القرار �أو البيان الذي يتخذه الفرد بالن�سبة لأدائه املقبل (�أبو زيادة. )2001 ،

�أجري عديد من الدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع ذات العالقة بالتعليم ال�صناعي
ومقارنته مع متغريات �أخرى ،ومن هذه الدرا�سات:
قام الغامن ( )2004بدرا�سة هدفت للتعرف �إىل اجتاهات ال�شباب واملراهقني نحو

العمل الفني ال�صناعي يف املجتمع القطري ،تكونت عينة الدرا�سة (� )400شاب قطري من
املرحلة الثانوية ،والإعدادية ،واجلامعية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س االجتاهات نحو العمل
الفني ال�صناعي ،وك�شفت نتائج الدرا�سة ،عزوف ن�سبة كبرية من ال�شباب عن العمل ال�صناعي
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لأ�سباب اجتماعية ،وك�شفت عن وجود اجتاه �إيجابي لدى طالب املرحلة الثانوية نحو العمل
ال�صناعي.
وقام مطر ( )2008بدرا�سة هدفت للتعرف �إىل اجتاهات الطالب املرحلة الثانوية بغزة
نحو التعليم املهني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )123طالب ًا وطالب ًة وا�ستخدم الباحث
مقيا�س االجتاه نحو التعليم املهني من �إعداده ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني
اجتاهات الطالب واالهتمامات املعنية والوعي املهني ،ووجود فروق يف االجتاه تعزى
ل�صالح الطلبة املدركني لأهمية التعلم املهني ،و�أظهرت عدم وجود فروق يف االجتاه تعزى
ملتغري اجلن�س.
�أما درا�سة ( )Okocha,M, 2009هدفت للتعرف �إىل فح�ص االجتاهات االجتماعية
نحو التعليم املهني ال�صناعي لدى الآباء ،وت�أثريه على اختيار الأبناء التعليم املهني،
وتكونت عينة الدرا�سة من (� )200أب و�أم يف والية الدلتا بالنيجر ،وا�ستخدم الباحث
مقيا�س االجتاه نحو التعليم املهني ،وك�شفت نتائج الدرا�سة ب�أن الآباء الذين يقدرون
التعليم املهني ال�صناعي ،وي�ؤثرون على اتخاذ �أبنائهم م�سار التعليم ال�صناعي.
�أجرى ( )Zakaria, 2010درا�سة هدفت للتعرف �إىل اجتاهات الطالب و�آبائهم يف
ماليزيا نحو التعليم املهني ال�صناعي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120طالب ًا يف التعليم
ال�صناعي ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س االجتاه نحو التعليم املهني ،وك�شفت نتائج الدرا�سة
عن وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني اجتاهات الطالب ،واجتاهات الآباء ،كما ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن درجة الوعي بدور التعليم املهني ال�صناعي.
و�أجرى الزامل ( )2012درا�سة هدفت للتعرف �إىل اجتاهات طالب املرحلة الثانوية
نحو التدريب التقني واملهني يف �ضوء التغريات االقت�صادية واالجتماعية يف مدينة
الريا�ض ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )162طالب ًا من طلبة املرحلة الثانوية ،وا�ستخدم
الباحث ا�ستبانة من ت�صميم الباحث لقيا�س االجتاه نحو التعليم املهني والتقني ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن طالب ال�صف الثالث الثانوي لديهم اجتاهات �إيجابية نحو قدرة التدريب
التقني واملهني ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق بني �أفراد العينة باختالف
احلي ال�سكني ،وم�ستوى الدخل ،ووجود فروق بني �أفراد العينة تعزى ملتغري م�ستوى تعليم
الأب.
كما �أجري عديد من الدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع م�ستوى الطموح ومقارنته مع
متغريات �أخرى ،ومن هذه الدرا�سات ما قامت به اجلبوري ( )2002من درا�سة هدفت للتعرف
�إىل م�ستوى الطموح الأكادميي واملهني لدى طلبة اجلامعة امل�ستن�رصية ،وتكونت عينة
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الدرا�سة من ( )233طالب ًا وطالبةً ،ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س م�ستوى الطموح الأكادميي،
ومقيا�س م�ستوى الطموح املهني ،بينت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة ميلكون م�ستوى عالي ًا
من الطموح الأكادميي واملهني ،وكذلك وجود عالقة �إيجابية عالية بني م�ستوى الطموح
الأكادميي ،وم�ستوى الطموح املهني ،وقوة التحمل ال�شخ�صية كانت ل�صالح الإناث.
�أجرى من�سي ( )2003درا�سة هدفت للتعرف �إىل العالقة بني م�ستوى الطموح،
والتخ�ص�ص ،واجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي للوالدين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف �إربد
الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )750طالب ًا وطالبةً ،ا�ستعمل الباحث ا�ستبانة م�ستوى
الطموح الذي �أعده (العيي�سى  ، )1968و�أظهرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق يف
م�ستوى الطموح يف اجلن�س ل�صالح الذكور ،ووجود فروق يف م�ستوى الطموح والتخ�ص�ص
ل�صالح الإناث.
�أما درا�سة ماركوربيانك�س ( )Margoribanks, 2004بهدف التعرف �إىل العالقة بني
القدرة العقلية ،و�سمات ال�شخ�صية ،وم�ستوى الطموح ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()1500
طالب وطالبةٍ من مراحل التعليم الثانوي واجلامعي ،وخل�صت النتائج �إىل وجود ارتباط
ٍ
موجب بني القدرة العقلية ،و�سمات ال�شخ�صية ،وم�ستوى الطموح.كما بني وجود فروق يف
م�ستوى الطموح يف متغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح الذكور يف التخ�ص�صات
العلمية واملهنية.
�أجرى �شبري ( )2005درا�سة هدفت للتعرف �إىل العالقة بني م�ستوى الطموح ،وامل�ستوى
االقت�صادي االجتماعي يف �ضوء بع�ض املتغريات ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )370طالب ًا
وطالب ًة من اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س امل�ستوى االقت�صادي
االجتماعي (من �إعداد الباحث)  ،وا�ستبانة م�ستوى الطموح للرا�شدين (من �إعداد كاميليا
عبد الفتاح)  ،واختبار الذكاء املتعدد (ترجمة عبد املنعم الدردير).
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :يوجد م�ستوى مرتفع للذكاء عند طلبة اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ويوجد م�ستوى مرتفع للطموح لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة.توجد
عالقة ارتباطيه بني درجات الطالب على مقيا�س م�ستوى الطموح ودرجاتهم على مقيا�س
م�ستوى الذكاء.وتوجد عالقة ارتباطية بني درجات الطالبات على مقيا�س م�ستوى الطموح
ودرجاتهم على مقيا�س م�ستوى الذكاء ،كما �أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق بني
متو�سطي درجات طلبة الكليات العلمية والأدبية يف مقيا�س الطموح.
�أما درا�سة غريب والع�ضايلة ( ، )2010فهدفت للتعرف على طبيعة العالقة بني
املناخ اجلامعي ال�سائد يف اجلامعات ،وكل من دافعية الإجناز وم�ستوى الطموح ،تكونت
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طالب وطالبةٍ  ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س املناخ اجلامعي من
عينة الدرا�سة من ()100
ٍ
�إعداد الباحثني ،ومقيا�س دافعية الإجناز وم�ستوى الطموح من �إعداد كاميليا عبد الفتاح،
ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق بني متو�سطات درجات الطالب والطالبات يف املناخ
اجلامعي ل�صالح املناخ اجلامعي املفتوح ل�صالح الطالبات ،ووجود فروق بني متو�سطات
درجات الطالب والطالبات يف دافعية الإجناز وم�ستوى الطموح ل�صالح الطالب.

تعقيب على الدراسات السابقة:
ركزت الدرا�سات ال�سابقة على قيا�س م�ستوى االجتاه نحو التعليم ال�صناعي لدى
طالب املرحلة الثانوية على اعتبار �أن تلك املرحلة يتحدد خاللها التحاق الطالب بالتعليم
ال�صناعي بعد نهاية املرحلة الأ�سا�سية ،فبح�سب نظام الرتبية والتعليم ،ف�إن الطالب يلتحق
بالتعليم ال�صناعي يف نهاية املرحلة الأ�سا�سية ،وقد ا�شرتكت الدرا�سات ال�سابقة يف فح�صها
العالقة �أو �أثر بع�ض املتغريات باالجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وعلى ذلك ف�إن الدرا�سة
احلالية اتفقت مع الدرا�سات ال�سابقة يف العنا�رص املتمثلة بتناولها املرحلة الثانوية كفئة
م�ستهدفة للدرا�سة.
ومتيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها در�ست �أثر عوامل خمتلفة على
االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وهي م�ستوى تعليم الوالدين وامل�ستوى الدرا�سي للطالب
(ال�سنة الدرا�سية) مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة ،فتكون الدرا�سة احلالية قد �أ�ضافت درا�سة
م�ستفي�ضة لتلك العوامل ،هذا بالإ�ضافة لكون الدرا�سة احلالية قدمت مقيا�س ًا لقيا�س االجتاه
نحو التعليم ال�صناعي.

مشكلة الدراسة:
وانطالق ًا مما تقدم ف�إن الإقبال على التعليم ال�صناعي يف حمافظة الزرقاء هو �إقبال
مر�ض لدى طالب املدار�س ،حيث �إن الطالب الذين يدر�سون يف التعليم ال�صناعي قبلوا
غري ٍ
ب�سبب عدم �إمكانية قبولهم يف التعليم الأكادميي نظراً لتدين معدالتهم� ،أو لعدم القدرة
املالية لاللتحاق بالتعليم الأكادميي ،كما �أن الطلبة امللتحقني بالتعليم ال�صناعي قليل
منهم امللتحق بدافع وقناعة �شخ�صية ،وتتبلور م�شكلة البحث بال�س�ؤال الرئي�س التايل :هل

هناك عالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء؟
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أهمية الدراسة:
تظهر �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل االعتبارات الآتية:
1.1ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف تقدمي فهم نظري لطبيعة العالقة بني االجتاه نحو

التعليم ال�صناعي ،و م�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء.
2.2ميكن للقائمني على العملية التعليمية يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ت�صميم
الربامج ،والطرق الرتبوية والنف�سية التي �ست�ساعد يف توجيه الطالب و�إر�شادهم نحو التعليم
ال�صناعي مبا يتنا�سب مع قدراتهم ال�شخ�صية ،وطموحهم ،ومع تطلعاتهم امل�ستقبلية.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1.1التعرف �إىل م�ستوى االجتاه نحو التعليم ال�صناعي لدى طالب املرحلة الثانوية.
2.2التعرف �إىل العالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى

طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء.
3.3التعرف �إىل العالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء باختالف م�ستوى تعليم الوالدين.
4.4التعرف �إىل العالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء باختالف امل�ستوى (ال�سنة الدرا�سية) .

أسئلة الدراسة:
يتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�سي عدد من الأ�سئلة الفرعية هي:
● ●ما م�ستوى اجتاهات طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء نحو التعليم
ال�صناعي؟
● ●هل توجد عالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى طالب
املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات االجتاه نحو التعليم
ال�صناعي ،و م�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تعزى ملتغري
م�ستوى تعليم الوالدين؟
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● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات االجتاه نحو التعليم
ال�صناعي ،و م�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تعزى ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي (ال�سنة الدرا�سة) ؟

املفاهيم واملصطلحات:
تت�ضمن الدرا�سة احلالية عددا ً من املفاهيم ميكن تعريفها على النحو الآتي:
◄◄االجتاه (: )Attitude
يعرفه نيتكو ( )Nitko,2001ب�أنه “ �شعور �إيجابي �أو �سلبي نحو مو�ضوع� ،أو �شخ�ص،
�أو و�ضع� ،أو فكر معني”.ويعرفه زهران (“ )1997ب�أنه عبارة عن ا�ستعداد نف�سي� ،أو
تهي�ؤ عقلي متعلم لال�ستجابة املوجبة �أو ال�سالبة نحو �أ�شخا�ص� ،أو �أ�شياء� ،أو مو�ضوعات،
�أو مواقف� ،أو رموز يف البيئة التي تثري هذه اال�ستجابة”.والتعريف الإجرائي له يف هذه
الدرا�سة هو :جمموع الدرجات التي يح�صل عليها الفرد بعد الإجابة عن فقرات مقيا�س
االجتاه نحو التعليم ال�صناعي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

◄◄م�ستوى الطموح:

Level of Aspiration

تعرفه ب�آظة ( )2004ب�أنه “ الأهداف التي ي�ضعها الفرد لذاته يف جماالت تعليمية،
�أو مهنية� ،أو �أ�رسية� ،أو اقت�صادية؛ ويحاول حتقيقها ويت�أثر بعدد من امل�ؤثرات اخلا�صة
ب�شخ�صية الفرد �أو القول البيئة املحيطة به”.والتعريف الإجرائي له يف هذه الدرا�سة هو:
جمموع الدرجات التي يح�صل عليها الفرد بعد الإجابة عن فقرات مقيا�س م�ستوى الطموح
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

◄◄التعليم ال�صناعي:
عرفه حما�سنة ،وال�سعايده ( )2013ب�أنه ذلك النمط من التعليم النظامي الذي يت�ضمن
الإعداد الرتبوي ،و�إك�ساب املهارات واملعارف النظرية واملهنية ،بفرتة �إعداد �سنتني بعد
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وهو �أحد برامج التعليم املهني.
ويعرفه الباحثان :هو نوع من �أنواع التعليم املهني الذي يقوم على �إعداد الطالب،
و�إك�سابهم املهارات املعرفية واملهنية يف جمال من جماالت التعليم ال�صناعي (كهرباء،
و�سباكه ،وخراطة ،وغريها) وي�ستمر التعليم فيه ملدة عامني يف املرحلة الثانوية.

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة من خالل الآتي:
♦ ♦�أوال :احلدود الب�رشية :عينة من طالب ال�صف الأول الثانوي ،والثاين الثانوي الذكور
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يف املدار�س الثانوية ال�صناعية.
♦ ♦ثانيا :احلدود الزمنية :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول لعام
2014-2013
♦ ♦ثالثا :احلدود املكانية :مدر�ستان مبحافظة الزرقاء اململكة الأردنية الها�شمية
هما (مدر�سة ح�سن خالد �أبو الهدى ومدر�سة ال�شاملة الثانوية للبنني) .

إجراءات ال ّدراسة:
عينة الدراسة:
�شمل جمتمع الدرا�سة جميع طالب التعليم ال�صناعي يف حمافظة الزرقاء للف�صل
الدرا�سي الأول للعام  2014 - 2013م ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )160طالب ًا من
طلبة املرحلة الثانوية فرع ال�صناعي ،ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة كما يف
اجلدول الآتي:
الجدول ()1
توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير المستوى الدراسي

املتغري
امل�ستوى الدرا�سي

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

الأول ثانوي

80

50.0

الثاين ثانوي

80

50.0

160

100.0

ابتدائي

30

18.8

ثانوي

40

25.0

جامعي ف�أعلى

90

56.3

160

100.0

املجموع
م�ستوى التعليم
الوالدين
املجموع

أدوات الدراسة:
�شملت �أدوات الدرا�سة مقيا�س االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،و مقيا�س م�ستوى
الطموح.
♦

♦�أوالً -مقيا�س االجتاه نحو التعليم ال�صناعي:

قام الباحثان باالطالع على الدرا�سات والبحوث التي تتناول االجتاه نحو التعليم
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بعامة والتعليم املهني والتقني والفني بخا�صة كدرا�سة الغامن ( )2004ودرا�سة مطر
( )2008ودرا�سة الزامل ( ، )2012ومن خاللهما قام الباحثان بت�صميم مقيا�س لالجتاه
نحو التعليم ال�صناعي ،و�صياغة ( )30فقرة ،وعر�ضه على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف جانب علم النف�س ،واملناهج ،وطرق التدري�س.يتكون املقيا�س من ()27
فقرة بعد التحكيم ب�صورته النهائية ،تكون الإجابة عن كل فقرة من خم�سة بدائل� :أوافق
ب�شدة� ،أوافق ،غري مت�أكد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة ،و�أعطيت الأوزان الآتية لتحويل البدائل
�إىل رقم كمي (� )1 ،2 ،3 ،4 ،5إذا كانت الفقرات �إيجابية� ،أما �إذا كانت �سلبية تعك�س الأوزان
وت�صبح ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1و كما تراوحت الدرجة الكلية مابني (. ) 135 - 27

�صدق املقيا�س:
ومن �أجل التحقق من �صدق املقيا�س قام الباحثان بعر�ض املقيا�س على جمموعة من
املحكمني وعددهم ( )10حمكمني من ق�سم علم النف�س ،وق�سم املناهج ،وطرق التدري�س ،وقد
مت الأخذ بتعديالتهم و�آرائهم يف �إعادة �صياغة الفقرات ،وتعديلها التي �أجمع عليها �أكرث من
 %80من املحكمني ب�أنها مالئمة� ،أو غري مالئمة من حيث ال�صياغة ،وحذف ثالث فقرات
لي�صبح ( )27فقرة ،ثم قام الباحثان بالتحقق من �صدق العاملي للمقيا�س ،بعد تطبيق
املقيا�س على العينة اال�ستطالعية ،مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني
كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�س ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()2
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

*0.579

10

*0.477

19

*0.624

2

*0.415

11

*0.635

20

*0.475

3

*0.493

12

*0.439

21

*0.526

4

*0.473

13

*0.591

22

*0.551

5

*0.493

14

*0.660

23

*0.267

6

*0.447

15

*0.712

24

*0.553
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الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

7

*0.515

16

*0.690

25

*0.562

8

*0.546

17

*0.496

26

*0.698

9

*0.510

18

*0.576

27

*0.375

2016

** دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة ،والدرجة الكلية
للمقيا�س كانت موجبة ،ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.01وهذا يدل على �أن جميع
فقرات مقيا�س االجتاه نحو التعلم ال�صناعي كانت �صادقة ،وتقي�س الهدف الذي و�ضعت
من �أجله.

ثبات املقيا�س:
للتحقق من ثبات املقيا�س مت �إيجاد معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ –�ألفا ،والتجزئة الن�صفية للمقيا�س ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()3
قيم معامالت ثبات الفاكرونباخ والتجزئة النصفية للمقياس

املقيا�س

قيمة معامل �ألفا كرونباخ

قيمة معامل التجزئة الن�صفية

0.845

0.768

االجتاه نحو التعلم ال�صناعي

يبني اجلدول ( )3قيم معامالت �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية ملقيا�س االجتاه نحو
التعلم ال�صناعي ،وهي قيم مرتفعة ،مما يطمئن �إىل �أن هذا املقيا�س يتمتع بقدر مرتفع من
الثبات.

◄◄ثانياً :مقيا�س م�ستوى الطموح:
اعتمد الباحثان مقيا�س م�ستوى الطموح الذي �أعده (الرفاعي )2010 ،يتكون
املقيا�س من ثالثة جوانب مكونة للطموح وهي( :نوع الأداء ،توقع الأداء� ،أهمية الأداء)
وتكون الإجابة عن كل فقرة من ثالثة بدائل( :غالبا� ،أحيانا� ،أبدا) و�أعطيت الأوزان الآتية
لتحويل البدائل �إىل رقم كمي( :غالبا � - 3أحيانا � - 2أبدا  )1وعدد فقرات املقيا�س ()40
فقرة ،و كما تراوحت الدرجة الكلية ما بني (. )120 - 40
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�صدق املقيا�س:
من �أجل التحقق من معامل ال�صدق قام �صاحب املقيا�س با�ستخراج معامل ال�صدق،
وكان معدل ال�صدق بعد نوع الأداء ( ، )0,78توقع الأداء (� ، )0,88أهمية الأداء ()0,76
وهي درجات �صدق قبوله� ،أما يف هذه الدرا�سة فت�أكد الباحثان من معامل ال�صدق لهذا
املقيا�س من خالل التحقق من ال�صدق العاملي ،وذلك ب�إيجاد معامالت االرتباط با�ستخدام
معامل بري�سون كما يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس الطموح

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.688

15

*0.778

29

*0.877

2

**0.710

16

*0.741

30

*0.797

3

**0.749

17

*0.840

31

*0.692

4

**0.681

18

*0.568

32

*0.863

5

**0.940

19

*0.932

33

*0.811

6

**0.900

20

*0.732

34

*0.772

7

*0.956

21

*0.718

35

*0.923

8

*0.834

22

*0.806

36

*0.829

9

*0.824

23

*0.912

37

*0.873

10

*0.900

24

*0.917

38

*0.796

11

*0.786

25

*0.778

39

*0.798

12

*0.688

26

*0.741

40

*0.697

13

*0.710

27

*0.840

14

*0.749

28

*0.718

** دالة عند ()0.01

يت�ضح من اجلدول (� )4أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية
للمقيا�س كانت موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.01وهذا يدل على �أن جميع
فقرات مقيا�س الطموح كانت �صادقة ،وتقي�س الهدف الذي و�ضعت من �أجله.
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ثبات املقيا�س:

من �أجل التحقق من معامل ثبات قام �صاحب املقيا�س بح�ساب معامل الثبات
با�ستخدام كرونباخ الفا ( ، )0 ،72وهي درجة عالية من الثبات ،ومن جهته قام الباحثان
يف الدرا�سة احلالية با�ستخراج طريقة االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ� -ألفا،
وبطريقة التجزئة الن�صفية كما يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
قيم معامل الثبات لمقياس مستوى الطموح

املقيا�س

قيمة معامل �ألفا كرونباخ

قيمة معامل التجزئة الن�صفية

الطموح

0.853

0.842

يبني اجلدول ( )5قيم معامالت �ألفا كرونباخ ،والتجزئة الن�صفية ملقيا�س م�ستوى
الطموح ،وهي قيم مرتفعة ،مما يطمئن �إىل �أن هذا املقيا�س يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

أساليب املعاجلة اإلحصائية
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSلتحليل البيانات واحل�صول على النتائج كما ي�أتي:

♦ ♦التكرارات والن�سب املئوية لو�صف خ�صائ�ص عينة الدرا�سة.
♦ ♦املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتعرف على ا�ستجابات �أفراد العينة
على كل فقرة من فقرات املقايي�س.
♦ ♦معامل ارتباط بري�سون ( )Pearson Correlationللتحقق من �صدق االت�ساق
الداخلي للمقايي�س ،وقيا�س العالقة بني املتغريات.
♦ ♦معامل �ألفا كرونباخ ( )Cronbach′s Alphaوالتجزئة الن�صفية للتحقق من ثبات
املقايي�س.
♦ ♦اختبار ت ( )T testملعرفة داللة الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني.
♦ ♦حتليل التباين الأحادي ( )One- way ANOVAملعرفة داللة الفروق بني �أكرث من
جمموعتني م�ستقلتني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى اجتاهات طالب املرحلة
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الثانوية مبحافظة الزرقاء نحو التعليم ال�صناعي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
ودرجات املوافقة ،والرتتيب لفقرات مقيا�س اجتاهات طالب املرحلة الثانوية مبحافظة
الزرقاء نحو التعليم ال�صناعي ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجات الموافقة والترتيب
لفقرات مقياس اتجاهات طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء نحو التعليم الصناعي

الرقم

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املوافقة

الفقرات

الرتتيب

 16رغبتي نحو العمل املبكر تقوي توجهي ال�صناعي.

4.17

1.089

كبرية

1

� 27أعتقد ب� ّأن التعليم ال�صناعي �أكرث �سهولة من التعليم الأكادميي

4.05

1.027

كبرية

2

3.95

1.271

كبرية

3

3.79

1.395

كبرية

4

�أعتقد ب� ّأن التعليم ال�صناعي ي�ساعد يف الق�ضاء على البطالة.

3.95

1.395

كبرية

5

� 24أ�شعر ب� ّأن التعليم ال�صناعي خم�ص�ص للطلبة الفا�شلني يف الدرا�سة*.

3.72

1.280

كبرية

6

طبيعة مهنة الوالد لها �أثر يف التوجه نحو الدرا�سة ال�صناعية.

3.70

1.474

كبرية

7

�أ�شعر ب� ّأن التوجه نحو التعليم ال�صناعي ال يتوافق مع ميويل
10
الأكادميية*.

3.48

1.401

كبرية

8

� 20أعتقد � ّأن ال�صناعي املهني ال ي�ساعدين على �إكمال درا�ستي اجلامعية*.

3.43

1.465

كبرية

9

�أعتقد ب�أن النظرة االجتماعية املتدنية للتعليم ال�صناعي حتول دون
11
توجهي نحوه*.

3.35

1.309

متو�سطة

10

� 13أعتقد � ّأن اجلهل ب�أهمية الدرا�سة ال�صناعية تقلل االجتاه نحوها*.

3.33

1.340

متو�سطة

11

يعزز �إقبايل على التعليم ال�صناعي توافر فر�ص العمل للخريجني.

3.29

1.330

متو�سطة

12

 14يوفر التعليم ال�صناعي دخ ًال م�ضمون ًا يف امل�ستقبل.

3.27

1.330

متو�سطة

13

�أ�شعر ب� ّأن الظروف العائلية املادية ال�صعبة لها دور يف االجتاه نحو
15
التعليم ال�صناعي.

3.26

1.357

متو�سطة

14

� 21أعتقد � ّأن العمل اليدوي ال ينظر �إليه باحرتام من املجتمع*.

3.26

1.163

متو�سطة

15

قدرتي العلمية املتدنية ال ت�ساعدين على النجاح يف الدرا�سة
19
ال�صناعية*.

3.21

1.251

متو�سطة

16

1

�أعتقد � ّأن املردود املادي للتعليم ال�صناعي منا�سب.

 26املركز االجتماعي لأ�رستي يحول دون توجهي نحو التعليم ال�صناعي*.
2

9

5
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املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املوافقة

الفقرات

الرتتيب

الإقبال على التعليم ال�صناعي �رضوري ل�سد حاجات �سوق العمل من
17
الأيدي املاهرة.

3.11

1.449

متو�سطة

17

8

�أعتقد � ّأن التعليم ال�صناعي ي�ساهم يف االزدهار االقت�صادي.

3.10

1.204

متو�سطة

18

4

�أ�شعر � ّأن املنهاج الأردنية تعزز توجهي نحو الدرا�سة ال�صناعية.

3.09

1.386

متو�سطة

19

3.00

1.441

متو�سطة

20

2.93

1.424

متو�سطة

21

� 12أعتقد � ّأن التعليم ال�صناعي يقلل الو�صول �إىل مركز اجتماعي مرموق*.

2.93

1.424

متو�سطة

22

رغبتي يف �أن يكون عملي امل�ستقبلي مريح ًا يبعدين عن الدرا�سة
18
ال�صناعية*.

2.92

1.239

متو�سطة

23

2.82

1.470

متو�سطة

24

2.81

1.477

متو�سطة

25

2.59

1.231

متو�سطة

26

2.46

1.302

متو�سطة

27

3.30

0.596

�أظن � ّأن عدم توافر �إر�شاد �صناعي يبعدين عن التوجه نحو الدرا�سة
22
املهنية*.
توجهي نحو التعليم ال�صناعي يجعلني �أ�شعر ب�أنني �أدنى رتبة
23
اجتماعية من زمالئي*.

3

�أعتقد � ّأن التعليم ال�صناعي يظهر الإبداعات املختلفة.

�أعتقد � ّأن االجتاه نحو الدرا�سة ال�صناعية ناجت عن عدم جدوى الدرا�سة
25
الأكادميية*.
يعزز توجهي ال�صناعي ا�ستغالل �إمكانات البيئة ل�صنع �أدوات ا�ستفيد
6
منها.
7

�أ�شعر ب� ّأن التعليم ال�صناعي يحقق تطابق املنهاج مع احلياة.
املجموع

متو�سطة

* فقرات سلبية

ويبني اجلدول ( )6املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ودرجات املوافقة،
والرتتيب لفقرات مقيا�س اجتاهات طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء نحو التعليم
ال�صناعي ،حيث تراوحت قيمها بني ( ، )4.17 – 2.46حيث ح�صلت الفقرات (،27 ،16
 )20 ،10 ،9 ،24 ،2 ،26 ،1على درجات موافقة كبرية كان �أعالها الفقرة (( )16رغبتي
نحو العمل املبكر تقوي توجهي ال�صناعي) حيث ح�صلت على �أعلى متو�سط ح�سابي وقيمته
( ، )4.17بينما ح�صلت باقي الفقرات على درجات موافقة متو�سطة كان �أدناها الفقرة
(�( )7أ�شعر ب� ّأن التعليم ال�صناعي يحقق تطابق املنهاج مع احلياة) حيث ح�صلت على �أقل
متو�سط ح�سابي وقيمته (. )2.46
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كما يبني اجلدول ح�صول �إجمايل الفقرات على متو�سط ح�سابي قيمته ( )3.30ودرجة
موافقة متو�سطة ،وهذا يدل على �أن م�ستوى اجتاهات طالب املرحلة الثانوية مبحافظة
الزرقاء نحو التعليم ال�صناعي كان بدرجة متو�سطة.
حيث مت ا�ستخدام التدريج التايل للداللة على متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على
درجة املوافقة :املتو�سطات احل�سابية للتقدير  4.2ف�أكرث تقابل درجة موافقة كبرية جدا،
واملتو�سطات احل�سابية للتقديرات من  4.2 – 3.4تقابل درجة موافقة كبرية ،واملتو�سطات
احل�سابية للتقديرات من  3.4 – 2.6تقابل درجة موافقة متو�سطة ،واملتو�سطات احل�سابية
للتقديرات من  2.6 – 1.8تقابل درجة موافقة قليلة ،واملتو�سطات احل�سابية للتقديرات
 1.8ف�أقل تقابل درجة موافقة قليلة جدا.
�أظهرت نتيجة هذا ال�س�ؤال وجود درجات متو�سطة يف اجتاه الطالب نحو التعليم
ال�صناعي ويعزو الباحثان هذه النتيجة� ،إىل الدور الكبري للجوانب ال�شخ�صية والأ�رسية
لدى الطالب الذي يدر�س التعليم ال�صناعي هذا التعليم ،حيث تلعب دوراً كبرياً يف الإقبال
عليه واالجتاه نحوه فر�أي الطالب حول فكرة العمل املبكر ،وقدرته العلمية ،وتطلعه نحو
التعليم الأكادميي ،ومكانته االجتماعية ت�ؤثر على اجتاهاته ،ومن �أكرث املواقف خطورة
على االجتاه نحو التعليم ال�صناعي يف املجتمع الأردين هي �أن هذا النوع من التعليم يف
فكر الأهل والطالب واملجتمع خم�ص�ص للطلبة الفا�شلني درا�سي ًا يف التعليم الأكادميي،
و�أي�ض ًا من امل�ؤثرات على االجتاه على هذا النوع من التعليم هي نظرة املجتمع �إىل التعليم
ال�صناعي ذات النظرة الدونية �إذا ما قارنها ب�أنواع التعليم الأخرى ،وتتفق نتائج هذه
الدرا�سة مع درا�سة مطر ( )2008ودرا�سة ()Okocha,M,2009
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد عالقة بني االجتاه نحو التعليم

ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت �إجراء اختبار بري�سون وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()7
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين االتجاه نحو التعليم الصناعي،
ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء

م�ستوى الطموح

املتغريات
االجتاه نحو التعليم ال�صناعي
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وتبني هذه النتيجة وجود ارتباط موجب دال �إح�صائيا عند م�ستوى �أقل من ()0.05
بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة
الزرقاء بلغت قيمته (. )0.614
وهذا يدل على �أنه كلما ارتفع م�ستوى االجتاه الإيجابي نحو التعليم ال�صناعي لدى
طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء ارتفع م�ستوى الطموح لديهم ،والعك�س �صحيح.
ويعزو الباحثان العالقة بني االجتاه نحو التعليم ال�صناعي وم�ستوى الطموح ،ب�أن
الطالب الذين يت�سمون مب�ستوى جيد يف االجتاه نحو التعليم ال�صناعي العالية ي�ستخدمون
قدراتهم ،ومواردهم ال�شخ�صية والبيئة جتاه هذا النوع من التعليم مما يرفع من م�ستوى
الطموح لديهم� ،إمنا يعزى ذلك �إىل �أن امل�ستوى الذي يتمتع به الطالب اجتاه التعليم
ال�صناعي ي�ؤثر �إيجاب ًا على م�ستوى طموحهم.
وكذلك يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن وعي الطالب مبيوله ،وقدراته ،واجتاهات
ال�صناعية ،ووعيه مبرونة املهن ال�صناعية املنا�سبة ،وتعددها ،ووعيه ب�أهمية التعليم
ال�صناعي بعامة للمجتمع وبخا�صة له كمهنة امل�ستقبل ت�ؤثر يف م�ستوى اجتاهه نحو
هذا التعليم ،مما ينعك�س على م�ستوى الطموح لديه ،ويحقق �إجنازاته ،وما يتطلع �إليه من
طموحات يف التطور من خالل االنخراط يف هذا التعليم ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة مطر ( ، )2008ودرا�سة من�سي (. )2003
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند

( )α= 0.05يف متو�سطات درجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى
الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تعزى ملتغري م�ستوى
تعليم الوالدين؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت احت�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية
مبحافظة الزرقاء تبعا ملتغري م�ستوى تعليم الوالدين ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجات االتجاه نحو التعليم الصناعي،
ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء تبعا لمتغير مستوى تعليم الوالدين

املقيا�س
االجتاه نحو التعليم ال�صناعي

م�ستوى تعليم الوالدين
ابتدائي

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
30
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م�ستوى تعليم الوالدين

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ثانوي

40

2.94

0.200

جامعي فاعلى

90

2.45

0.308

ابتدائي

30

1.84

0.085

ثانوي

40

1.82

0.073

جامعي فاعلى

90

1.80

0.270

ويبني اجلدول وجود فروق ظاهرية يف درجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي،
وم�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تبعا ملتغري م�ستوى تعليم
الوالدين ،وملعرفة داللة هذه الفروق مت �إجراء اختبار حتليل التباين الأحادي وكانت النتائج
كما ي�أتي:
الجدول ()9
اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات االتجاه نحو التعليم الصناعي
ومستوى الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء تبعا لمتغير مستوى تعليم الوالدين

املقيا�س
االجتاه نحو التعليم ال�صناعي

م�ستوى الطموح

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

43.907

2

21.954

داخل املجموعات

12.582

157

0.080

املجموع

56.489

159

بني املجموعات

0.552

2

0.276

داخل املجموعات

10.921

157

0.044

املجموع

11.473

159

قيمة (ف)

273.940

3.630

م�ستوي
الداللة
*   0.000

0.072

* دالة احصائيا

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
يف درجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء
تعزى ملتغري م�ستوى تعليم الوالدين ،بينما تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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م�ستوى الداللة ( )0.05يف درجات م�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة
الزرقاء تعزى ملتغري م�ستوى تعليم الوالدين.وملعرفة بني �أي من فئات م�ستويات تعليم
الوالدين توجد الفروق يف درجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي مت �إجراء اختبار ()LSD
للمقارنة وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()10
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنة بين فئات مستوى تعليم الوالدين
في درجات االتجاه نحو التعليم الصناعي لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء

املقيا�س
االجتاه نحو التعليم
ال�صناعي

م�ستوى تعليم الوالدين املتو�سط احل�سابي

ابتدائي

ابتدائي

3.74

ثانوي

2.94

*

جامعي ف�أعلى

2.45

*

ثانوي

جامعي فاعلى

*

*
*

*

* فرق دال إحصائيا

ويت�ضح من هذا اجلدول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات االجتاه نحو
التعليم ال�صناعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء بني م�ستوى ابتدائي،
وم�ستوى ثانوي ل�صالح االبتدائي ،وبني م�ستوى ابتدائي ،وم�ستوى جامعي ف�أعلى ل�صالح
م�ستوى ابتدائي ،وبني م�ستوى ثانوي ،وم�ستوى جامعي ف�أعلى ل�صالح م�ستوى ثانوي،
وهذا يدل على �أنه كلما ارتفع م�ستوى تعليم الوالدين كلما قل االجتاه نحو التعليم ال�صناعي.
يف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن امل�ستوى التعليمي للوالدين يلعب دوراً كبرياً يف
اجتاه �أبنائهم نحو التوجه للتعليم ال�صناعي ،حيث جاء م�ستوى تعليم الوالدين االبتدائي
يف الدرجة الأوىل يف الت�شجيع على التعلم ال�صناعي  ،ويرجع ذلك �إىل �أن الأ�رسة يف هذا
امل�ستوى توظف قدراتها وم�ستواها االقت�صادي يف هذا اجلانب ،حيث ينعك�س على �أبنائهم
باجلو �إىل التعليم ال�صناعي لتوفري م�صدر عمل ودخل ،ولأن م�سار التعليم الأكادميي
بحاجة يف امل�ستقبل للدرا�سة باجلامعات مما يرتتب عليه نفقات مالية كبرية ،و�أي�ض ًا
رمبا يرجع ذلك �إىل �سبب ان�شغال الولدين ذوي امل�ستوى التعليمي املنخف�ض فيوجهون
�أبناءهم �إىل هذا النوع من التعليم للح�صول على فر�صة عمل قريبة ،ب�سبب الظروف
االقت�صادية يف املجتمع ،وكلما ارتفع تعليم الوالدين قل االجتاه نحو التعليم املهني
رغبة الوالدين ب�أن يح�صل �أبنا�ؤهم تعليما �أكادميي ًا ينا�سب م�ستوى والديه ،وتتفق نتائج
هذه الدرا�سة مع درا�سة الزامل (. )2012
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◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
( )α= 0.05يف متو�سطات درجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى
الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تعزى ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي (الأول الثانوي والثاين الثانوي) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى طالب املرحلة الثانوية
مبحافظة الزرقاء تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،وا�ستخدام اختبار «ت» ملعرفة داللة
الفروق بني هذه املتو�سطات ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
الجدول ()11
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجات االتجاه نحو التعليم الصناعي ،ومستوى الطموح
لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الزرقاء تبعا لمتغير المستوى الدراسي

املقيا�س
االجتاه نحو التعليم
ال�صناعي
م�ستوى الطموح

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
الدرا�سي
�أول ثانوي

80

2.90

0.489

ثاين ثانوي

80

3.69

0.402

�أول ثانوي

80

1.78

0.219

ثاين ثانوي

80

2.01

0.264

قيمة (ت)

درجات
احلرية

م�ستوي
الداللة

11.122 -

158

* 0.000

6.053 -

158

* 0.000

* دالة إحصائيا

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح لدى
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الزرقاء تبعا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،ول�صالح ثاين
ثانوي ،وهذا يدل
على �أن االجتاه نحو التعليم ال�صناعي ،وم�ستوى الطموح كان لطالب م�ستوى ثاين
ثانوي �أعلى من طالب �أول ثانوي.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أنه نتيجة التقدم يف ال�سنة الدرا�سة ينمو ويتطور االجتاه نحو
التعليم ال�صناعي نتيجة تنمية خمزون الفرد من املعلومات والأفكار عن التعليم ال�صناعي،
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و�أن التقدم يف املرحلة الدرا�سية ي�ؤدي حتقيق توافق وان�سجام مع طبيعة التعليم ال�صناعي
عن طريق اخلربة واالحتكاك مع زمالئه ومعلميه ،واندماج الطلبة يف بيئة التعليم ال�صناعي
ويف�رس الباحث �أن ذلك �إىل �أن املعلومات عن هذا النوع من التعليم يتم بنا�ؤها من خالل
جتارب الآخرين ،وات�صاالت حمددة ،وهو �أن التغيري يف عن�رص املعلومات يرتبط بالتغيري
يف �سن الطالب ،كذلك ملا تلعبه اخلربة التعليمية يف هذا املجال يف تنمية االجتاه نحو
التعليم ال�صناعي ،وتوافقه معه وبخا�صة خربة الطالب املنظمة املتمثلة مبقررات تخ�ص�صه
تتعلق بفهم طبيعة تخ�ص�صه ال�صناعي ،و�أهميته للمجتمع ،وتوفري فر�صة عمل له يف
ظروف تنت�رش فيها البطالة ب�شكل كثري ،وانعك�س هذا على طموح الطالب يف التقدم يف
�إتقان تخ�ص�صه ال�صناعي يف املدر�سة ،وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت
�إليه درا�سة مطر ( )2008ودرا�سة الزامل (. )2012

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة ف�إن الباحث يو�صي مبا ي�أتي:
1.1العمل على رفع م�ستوى اجتاه الطالب نحو التعليم ال�صناعي ،من خالل الربامج

الإر�شادية املهنية لطلبة.
2.2العمل على توعية املجتمع وتثقيفه ب�أهمية التعليم ال�صناعي ،وحت�سني النظرة
للعمل ال�صناعي
�3.3إجراء مزيد من الدرا�سات حول اجتاهات الطالب نحو التعليم ال�صناعي ،مع غريها
من املتغريات.
4.4ن�رش الوعي ب�أهمية التعليم ال�صناعي داخل املدار�س الثانوية ،ودوره يف التنمية
امل�ستدامة ،يف مراحل التعليم ال�سابقة.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو زيادة� ،إ�سماعيل جابر ( )2001عالقة املفهوم بالذات مب�ستوى الطموح لدى
املعاقني حركيا من م�صابني االنتفا�ضة يف قطاع غزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني
2 .2ال�سيد ،عماد (� )2013أثر ا�ستخدام برنامج قائم على الو�سائل املتعددة يف تنمية
التح�صيل املعريف لدى طالب املرحلة الثانوية ال�صناعية يف مادة تكنولوجيا الفرايز
والتجليخ واجتاهاتهم نحوه ،جملة كلية الرتبية ،جامعة املنوفية.
3 .3ال�شاعر ،درداح ( )2005اجتاهات طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة غزة نحو
املخاطر وعالقتها بكل من امل�سانده االجتماعية وقيمة احلياة لديهم ،ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،جامعة االق�صى.
4 .4الرفاعي� ،صباح ( )2010م�ستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،جملة الإر�شاد النف�سي – مركز الإر�شاد
النف�سي ،العدد (. )27
5 .5الزامل ،حممد ( )2012اجتاهات طالب املرحلة الثانوية نحو التدريب التقني واملهني
يف �ضوء التغريات االقت�صادية واالجتماعية يف مدينة الريا�ض،
6 .6اجلبوري� ،سنا لطيف ( )2002م�ستوى الطموح وعالقته بقوة حتمل ال�شخ�صية لدى
طلبة اجلامعة ،اجلامعة امل�ستن�رصية ،كلية الرتبية ،ر�سالة ماج�ستري غريمن�شورة.
7 .7الغامن ،كلثم ( )2004اجتاهات ال�شباب واملراهقني نحو العمل الفني ال�صناعي يف
املجتمع القطري حوليات الآداب والعلوم االجتماعية ،العدد  ،24جامعة الكويت.
8 .8باظة� ،آمال عبد ال�سميع )2004( ،مقيا�س م�ستوي الطموح لدى املراهقني وال�شباب،
القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية.
9 .9توفيق ،حممد �إبراهيم (( ٢٠٠٢فاعلية الذات وعالقته مب�ستوى الطموح ودافعية االجناز
عند طالب الثانوي العام والثانوي الفني .ر�سالة ماج�ستري معهد الدرا�سات والبحوث
الرتبوية .جامعة القاهرة.
1010زهران ،حامد ( )1997علم النف�س االجتماعي ،ط4ن القاهره :عامل الكتب.
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�1111شبري ،توفيق ( )2005درا�سة مل�ستوى الطموح وعالقته ببع�ض املتغريات يف �ضوء
الثقافة ال�سائدة لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
كلية الرتبية ،جامعة غزة الإ�سالمية.
1212غريب� ،أمين و الع�ضايلة ،عدنان )2010( ،املناخ اجلامعي وعالقته بدفعية الإجناز
م�ستوى الطموح لدى طلبة اجلامعات الأردنية ،جملة الثقافة والتنمية ،العدد (،)37
القاهره.
1313حما�سنه ،عمر و ال�سعايدة ،منعم ( )2013درجة امتالك خريجي التعليم ال�صناعي
يف عائلة القوى الكهربائية للمعايري املهنية الأردنية كما يظهرها حت�صيلهم يف
اختبارات مزاولة املهنة درا�سات العلوم الرتبوية ،املجلد ،40 ،العدد  ،1اجلامعة
الأردنية.
1414مطر ،حممود ( )2008االجتاه نحو التعليم املهني وعالقته ببع�ض املتغريات لدى
طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة غزة ،م�ؤمتر التعليم التقني املهني يف فل�سطني.
1515من�سي ،ح�سن ( )2003م�ستوى الطموح لدى عينة من طلبة ال�صف الثاين الثانوي يف
مدينة �إربد بالأردن وعالقته ببع�ض املتغريات .جملة مركز البحوث الرتبوية جامعة قطر.
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