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الملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا

الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )291مبحوثاً من اآلباء تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية موزعين على ثالث محافظات (غزة ،الوسطى،
خانيونس) ،طبقت عليهم استبانة مكونة من ( )32فقرة.

وقد كشفت النتائج َّ
أن الدرجة الكلية لمتوسطات مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء

في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء حصلت على ( ،)3.52والوزن النسبي ( ،)% 70.3بدرجة

موافق.

وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات

درجات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من

وجهة نظر اآلباء تعزى إلى متغير المحافظة ،بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α ≥ 0.05في استجابات اآلباء في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا
الفلسطيني ،تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،لصالح المستوى التعليمي دراسات عليا ،ولمتغير الفئات العمرية
لصالح الفئة العمرية من  42عام فأكثر .وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات.

كلمات مفتاحية :االتجاه ،التعليم المهني والتقني ،مستقبل األبناء ،المجتمع الفلسطيني ،اآلباء.

مقدمة:

من المسلم به أن النمو االقتصادي واالجتماعي يعتمد -إلى حد كبير -على جودة نظم تنمية الموارد البشرية

وفاعليتها .وأن التحول التدريجي نحو اقتصادات ومجتمعات المعرفة يبرز وبصورة جلية أهمية تلك النظم
وارتباطها بالتشغيل واحتياجات سوق العمل.

أساسا
والنظام التعليمي أساس التطور والتقدم في كافة مجاالت الحياة ،فمخرجات النظام التعليمي تشكل
ً

اهتماما
لرفعة المجتمع أو تخلفه في كافة األصعدة والمجاالت ،فليس غر ًيبا أن نجد المجتمعات المتقدمة تهتم
ً
كبير بتطوير أنظمتها التعليمية وترصد ميزانيات ضخمة للنهوض بها (العاجز .)13:2008،وحينما نتحدث عن
ًا
مخرجات النظام التعليمي فإننا نعني بذلك تغطيته لكافة متطلبات تطور المجتمع ،فمخرجات النظام التعليمي

يجب أال تقتصر على جوانب محددة كإعداد األطباء والمهندسين والمعلمين إلى غير ذلك (ماس ،)8:2005،بل
يجب أن تمتد تلك المخرجات لتشمل الجوانب المهنية والتقنية.

وبذلك يعتبر التعليم المهني والتقني من أهم عوامل التنمية البشرية والمادية ،بكل أبعادها ،حيث إنه يزود

المجتمع بالقوى العاملة الماهرة وبالفنيين والتقنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في تطوير وصيانة البنى
التحتية ،وقطاعات الصناعة والزراعة ،والخدمات وغيرها (العوضي ،والخطيب ،)7:2017،والتوسع والتطور في

التعليم المهني والتقني يعتبر من األمور المهمة لتحقيق التنمية الوطنية.
2

إن التعليم المهني التقني يشكل أحد البرامج التربوية التي تعنى بإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ

خطط التنمية في المجتمع ()Rahahleh,2008:212؛ لذلك ال غنى عن التعليم المهني والتقني ألي مجتمع؛
لضمان وجود الكفايات البشرية المؤهلة والمدربة التي تستطيع القيام بكل ما تحتاجه الخطط التنموية فيها.

أساسيا
استثمار
ًا
وفي ضوء ما سبق ظهر في العقود األخيرة االهتمام الكبير بالتعليم المهني والتقني؛ لكونه
ً
وجوهرًيا حيث يمد مختلف القطاعات بالطاقات البشرية المدربة ،وال يقف دوره عن هذا الحد ،بل إنه قد يساهم
أيضا في تطوير القدرات البشرية أثناء ممارسة المهن إذا ما تم تحديثه وتطويره باستمرار ليواكب التطورات
ً
واالتجاهات العالمية الحديثة.

يكتسب التعليم المهني والتقني أهمية أكبر مما كان عليه من قبل ،ألن غاياته أصبحت تتمثل في إنتاج

الكفاءات التي تعتبر عامالً أساسياً في التنمية (يوسف ،)16:2005،ففي ضوء المتغيرات الدولية والتطورات
التكنولوجية والتدفق الهائل للمعلومات وما يتبعها من المتغيرات في نمط ووسائل وفنون اإلنتاج مع تغير سريع

في المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية معينة من القوى العاملة ومهارات ومعارف متعددة.

ويرى مصطفى ( )21:2010أن العالقة بين التنمية وسوق العمل من جهة ،والتعليم المهني والتقني من

جهة أخرى ،عالقة عضوية ،تفرض شرط التعاون لبلوغ النجاح في تلك المجاالت الثالث :التعليم والتنمية

والعمل .ذلك أن نتاجات التعليم والتدريب المهني والتقني ،تصب بعامة في مشاريع التنمية ومواقع العمل.

ومن بين العوامل التي يعتمد عليها نجاح التنمية وازدهار المؤسسات اإلنتاجية والخدمية جودة نوعية قوة

العمل التي تمثل أنظمة التعليم المهني والتقني رافداً هاماً من روافدها (.)Stevenson,2003:16

لقد أصبح للتعليم المهني والتقني مكاناً مهماً الرتباطه بسوق العمل والمساهمة في التنمية االقتصادية؛ لذا

فإن الكثير من دول العالم تعطي األولوية للتعليم المعني والتقني في الدعم (عدوان ،)6:2008،لتدريب جيل من

الشباب ،واكسابهم الخبرات العلمية والفنية ،وتأمين فرص العمل لهؤالء الخريجين كل في اختصاصه.

وحيث أن عصرنا الحاضر يتميز بالسرعة الهائلة في التقدم التكنولوجي ،مما يفرض على المجتمعات بذل

جهود كبيرة الستيعاب التكنولوجيا المتطورة واستخدامها بكفاءة وفاعلية (الشيوخ ،)15:2007،ويعتبر التعليم
المهني والتقني محرك رئيس الستيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة خطط التنمية االقتصادية

واالجتماعية في هذه المجتمعات.

يعاني المجتمع الفلسطيني من شح في الموارد الطبيعية ،لكنه غني في موارده البشرية ،ذلك أن المجتمع

الفلسطيني استثمر في هذه الموارد منذ عقود قليلة ماضية ،فأنشأ المدارس والجامعات وكليات المجتمع والمعاهد،

وأوفد اآلالف من أبنائه وبناته في بعثات داخلية وخارجية ،ونظم اآلالف من البرامج التأهيلية والتدريبية

(راضي ،)42:2006،مما تمخض عنها توفر موارد بشرية متعلمة مدربة كفؤه ،في محاولة لدفع عجلة التنمية

الشاملة إلى األمام .كذلك فإن اآلالف من القوى العاملة الفلسطينية المدربة هاجرت إلى دول العالم ،وال سيما

دول الخليج العربي ،فأسهمت في بناء تلك البالد واعمارها ،وكانت مصد اًر لعوائد مالية ضخمة انصبت في
مشاريع العمران والتنمية داخل فلسطين.
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والمجتمع الفلسطيني ،إذ قام بذلك ويقوم به ،فإنه ينطلق من قاعدة فلسفية معروفة وهي إعطاء األولوية

لتنمية مؤسسات التعليم والتدريب التقني ،مما يشكل األساس في االستخدام األمثل لها ،والمحرك الرئيس للعملية
التنموية اإلنتاجية في المجتمع (العوضي.)20:2013،

وباستعراض الجهود المبذولة في دعم التعليم المهني والتقني في التجربة الفلسطينية بوحي من الحقائق

والبيانات الدالة على حجم اإلنجاز في مجال دعم التعليم المهني والتقني في الواقع الفلسطيني ،فإن الباحثين

يوردون المالحظات التالية (العوضي ،والخطيب)2017،؛ (أبوشمالة:)2013،

 أن السمة الغالبة والواضحة على هذه التجربة هو كونها شهدت تعدداً وتنوعاً في الرؤى واالجتهادات كماشهدت تعدداً وتنوعاً مماثالً وموازياً في األجهزة والمؤسسات .إن هذا التعدد والتنوع يكون ظاهرة محمودة إذا
صاحبه تنسيق وتكامل بين البرامج والخطط وبين األجهزة والمؤسسات .وهذا ما يعترف به أصحاب القرار

في مجال تنمية الموارد البشرية عموماً.

 -إن الواقع الفلسطيني في مجال دعم التعليم المهني والتقني خاصة أنه عانى وما زال يعاني من بطش

االحتالل اإلسرائيلي وحصاره إال أنه ال أحد ينكر تميز وابداعات اإلرادة الفلسطينية على مختلف االصعدة
المحلية الحكومية الخاصة واإلقليمية والعربية.

 يوجد الكثير من البرامج والخطط والرؤى الفلسطينية في مجال دعم التعليم المهني والتقني خاصة في إطارعمل المؤسسات حبيسة افكار وعقول أصحابها.

 إن اعتماد آليات محددة ملزمة ومقننة للتنسيق والمتابعة بين مختلف األجهزة والمؤسسات والبرامج والخططهي الوسيلة التي توفر للجهود المبذولة المؤسسية والمصداقية واالستم اررية ،والتجربة الفلسطينية كانت وال

تزال تشكو من ضعف جلي في هذا المجال.

ويرى الباحثان أن المشاركة والتفاعل ال تزال عند األهالي في جهود الوعي المهني عموماً وحث أبنائهم

بشكل خاص قاصرة عن تحقيق الرؤى المطلوبة ،األمر الذي ال بد معه من دراسة حقيقية وميدانية للتعرف على

جهود اتجاهات اآلباء في دعم التعليم المهني والتقني وكشف األسباب الحقيقية التي ممكن أن تحقق الرؤى

المطلوبة وتطوير وتعزيز المشاركة الحقيقية.

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

االتجاهات على شتى مظاهر الحياة ،وهي كثيرة ومتشعبة ،فهناك اتجاهات نحو العديد من القضايا
والموضوعات والظواهر (الشريف ،)22:2010،فاالتجاه هو تنظيم من االعتقادات حول موضوع أو موقف

نسبيا ويجعل الفرد قابالً ألن يستجيب بطريقة معينة ،على الرغم من أنه مفهوم ليس له وجود
معين  ،وهو ثابت ً
مادي ملحوظ ،بل هو مجرد تكوين فرضي يستدل على وجوده من آثاره ،وعادة ما يعبر عنه بصورة لفظية ،أو
من خالل استجابات الفرد على العبارات التي تقيس االتجاه (.)Kusiluta,2008:102

وبناء على المفهوم السابق لالتجاهات فإنه يوجد لدى اإلنسان عدد ال نهائي من االتجاهات نحو العديد من

القضايا والموضوعات واألشياء ،ومع الثبات النسبي لالتجاهات إال أنها قد تتغير مع تغير الزمان والمكان وهذا

أيضا بالمواقف والخبرات التي قد يتعرض لها الفرد (مرسي ،)11:2002،وهذا األمر مرتبط بمدى
التغير مرتبط ً
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قويا لدى الفرد يدفعه لتغيير اتجاهه نحو القضية
قوة تلك المواقف وقدرتها في التأثير على الفرد بحيث تترك ًا
أثر ً
المتعلقة بالموقف الذي تعرض له.
سلبيا
والتعليم المهني هو أحد القضايا التي يمكن أن يكون الفرد
ً
اتجاها نحوها ،وهذا االتجاه إما أن يكون ً
سلبيا له أسبابه ومبرراته على األقل من وجهة
ايجابيا ،غير أن هذا االتجاه سواء كان
واما أن يكون
ايجابيا أم ً
ً
ً

نظر الفرد نفسه ،كما أنه يتأثر ببعض المتغيرات التي قد تسهم في زيادة قوة االتجاه أو إضعافه ،وتلك المتغيرات

أساسيا لقوة هذا االتجاه فغياب إحداها أو بعضها يمكن أن يؤدي إلى عكسه أو تحييده ،فعلى سبيل
تشكل عامالً
ً
أساسيا في تكوين االتجاه نحو التعليم المهني عند األبناء
المثال قد يكون مستوى الوعي المهني لآلباء عامالً
ً
فانخفاض مستوى الوعي المهني لدى اآلباء قد يكون هو الجزء األهم في تكوين األبناء التجاهات سلبية نحو

التعليم المهني والتقني ،فإذا ما ارتفع مستوى االتجاه المهني اإليجابي لدى ذلك األبناء من خالل التوعية

تغيير جذرًيا في اتجاهه نحو التعليم المهني
ًا
المنهجية المقصودة أو غير المقصودة فإن ذلك يمكن أن يحدث
والتقني.
ولقد حظي موضوع التعليم المهني والتقني ومشكالته باهتمام كبير من الباحثين ،ومنها دراسة (العوضي،

والخطيب ) 2017،التي هدفت إلى تقييم دور مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في دعم التعليم والتدريب

التقني ،ودراسة (أبو شمالة )2013 ،التي هدفت إلى التعرف على االتجاه نحو التعليم التقني ،كما هدفت دراسة
(عساف ،وأبو علي )2012 ،إلى وضع تصور مقترح لتنظيم بنية التعليم الثانوي المهني في فلسطين في ضوء
النظرة الشاملة لعالقة التعليم العام بالتعليم العالي من ناحية ،ومحدودية سوق العمل من ناحية اخرى وذلك في

ضوء التجربة اليابانية ،وهدفت دراسة (العوضي وعابدين )2012 ،إلى الكشف عن معايير التميز الوظيفي لدى
خريجي مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة في ضوء التطور التكنولوجي من وجهة نظر الخريجين،

وهدفت دراسة (الشويخ )2007 ،إلى التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في

األردن ،وهدفت دراسة (عدوان )2008 ،إلى تقييم األداء في مراكز التدريب المهني والتقني في محافظة غزة من
وجهة نظر العاملين ،وهدفت دراسة (مطر )2008 ،إلى التعرف على اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية بغزة نحو
التعليم المهني وعالقة هذا االتجاه بمتغيرات االهتمامات المهنية ،بينما هدفت دراسة (العاجز )2008 ،إلى

التعرف على أهم المشكالت التي تواجه معلمي التعليم المهني والتقني بمحافظات غزة ،وكشفت دراسة

(راضي )2006،عن معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التنقي في محافظات غزة وسبل
التغلب عليها ،كما هدفت دراسة (يوسف )2005 ،إلى تقويم التعليم المهني بمرحلة التعليم الثانوي في محافظات
غزة ،بينما هدفت دراسة (معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني -ماس )2005،إلى التعرف على واقع
اإلناث في التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكشفت دراسة (حمدان )2003،عن

أسباب التحاق الطلبة بالكليات التقنية بمحافظة غزة ،وهدفت دراسة (أبو عاصي )2003 ،التعرف إلى واقع

التعليم التقني في محافظات غزة ومعوقات تطويره ،كما قام (حمدان )2000،بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف

على واقع التعليم التقني في محافظات غزة في ظل التغيرات التكنولوجية ،وكشفت (زقوت وثابت )2000 ،عن
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درجة الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى مراكز التدريب المهني والتقني في محافظات غزة ،وهدفت دراسة

( )Hofstrand ,2001إلى معرفة العالقة بين التعليم الفني والمهني وبرامج المدرسة الثانوية.

من خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت التعليم المهني والتقني من زوايا عدة ،فقد اتبع في

معظمها المنهج الوصفي ،وأوصى معظمها بأهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من التميز والنوعية للتعليم المهني
والتقني ،وضرورة تطويره من جوانبه المختلفة ،وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تدرس

مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء ،وهو

ما لم تتناولها الدراسات السابقة ،ويأمل الباحثان أن تكشف الدراسة على بعض العوامل والمتغيرات التي قد تسهم

بشكل واضح في مستوى االتجاهات نحو التعليم المهني والتقني ،وتفتح المجال لبناء مجتمع يعمل كخلية النحل

في بناء مستقبل أفضل من خالل متابعة األبناء وتطوير قدراتهم وامكاناتهم المهنية والتقنية وفقاً الحتياجات

السوق وتطلعاتهم المستقبلية.

مشكلة الدراسة:

إن تنمية التعليم المهني والتقني أصبح أم اًر مقبوالً عموماً في جميع المجتمعات الحديثة ،والمتقدمة ،والنامية،

ومن المتوقع أن تزداد مستقبالً أنشطة ومجاالت تلك التنمية ،وأن يزداد طلب اإلفصاح عن آثار تلك األنشطة،

وال شك أن مؤسسات التعليم المهني والتقني تتطور في وظائفها االجتماعية ،وتتوسع في مجاالت تطبيقها

واستخداماتها تبعاً لتغيرات الوسط وظروف المجتمع.

ولعل الغرض األساسي من التعليم المهني والتقني هو تزويد األشخاص بالقدرات التي يمكن لها أن تزيد من

هاما في إعداد أبناءنا الطلبة
فرصهم في الحياة وتوسع من نطاقها ،ويمكن للتعليم المهني والتقني أن يلعب دو ًار ً
لعالم العمل ،وتزويدهم بالمهارات الالزمة للعثور على عمل الئق حر لحسابهم الخاص ،فهو بذلك التعليم
المهني والتقني من الموضوعات الجوهرية التي تدور حولها المناقشات الدولية.

والواقع أن موضوع اإلقبال على التعليم المهني والتقني في محافظات غزة ما زال متدني ،حتى أن العديد من

نظر لمعدالتهم
الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني التحقوا به بسبب عدم إمكانية قبولهم في التعليم األكاديمي ًا
المتدنية أو ربما لعدم قدرتهم المادية على تغطية تكاليف الدراسة األكاديمية ،أي أن قلة قليلة من الملتحقين
بالتعليم المهني التحقوا به بدافع قناعاتهم الشخصية بجدوى وأهمية التعليم المهني ،وقد يعود ذلك التجاه اآلباء

ومدى تشجيع األبناء على التخصصات المهنية والتنقية ،ويعتبر ذلك من بين أهم المشكالت التي تواجه االقبال

على التعليم المهني والتقني وتحد من فاعليته وكفاءته ،وتأتي الدراسة الحالية للكشف عن االتجاه نحو التعليم
المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني  ،كما وتحاول التعمق في دراسة االتجاه من خالل من

وجهة نظر اآلباء ،وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء؟

ويتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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 .1ما مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر
اآلباء؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء
تبعاً لمتغير المحافظة؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء
تبعاً لمتغير المستوى التعليمي؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء
تبعاً لمتغير الفئات العمرية؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف والكشف عن مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني

ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء ،ويندرج تحت هذا الهدف األهداف الفرعية

التالية:

 .1التعرف إلى مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة
نظر اآلباء.

 .2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة التجاهات اآلباء نحو التعليم المهني التقني تبعاً لمتغير المحافظة.

 .3الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة التجاهات اآلباء نحو التعليم المهني التقني تبعاً لمتغير المستوى التعليمي.

 .4الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة التجاهات اآلباء نحو التعليم المهني التقني تبعاً لمتغير الفئات العمرية.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو االتجاه نحو التعليم المهني والتقني

ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء ،حيث بيان أهمية دور اآلباء في دعم التعليم

المهني والتقني وتوجيه وتشجيع األبناء هو الهدف األساسي نحو المستقبل في مساهمة لتنمية وتطوير المجتمع
من خالل رفدة بالكوادر المهنية وتلبية حاجات سوق العمل ،من هنا فإن هذه الجهود ترمي إلى تنشيط وتجديد
االتجاه نحو االلتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني بغرض زيادة االستثمار في الموارد البشرية ،وتبرز أهمية

الدراسة من خالل:
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 .1تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في هذا المجال الهام بما
يشكل إضافة لألدب اإلداري واثراء التعليم المهني والتقني في المجتمع الفلسطيني.

 .2تجرى الدراسة الحالية في ظروف حرجة يمر بها الشعب الفلسطيني ومؤسساته؛ والحاجة إلى توجيه طاقات
الشباب الفلسطيني إلى ما قد يسهم في التغلب على آثار تلك الظروف والمعاناة والحصار.

 .3تنبع أهمية هذه الدراسة للباحثين كونها تتوافق مع تطلعاتهما في تنمية الرغبة للدفع في االلتحاق للتعليم
المهني والتقني لفتح مجاالت العمل من احتياجات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال كنوع من االستثمار

بكوادر البشرية.

 .4تتبع الدراسة الحالية في اهتمامها برأي اآلباء التي تعتبر ركيزة من ركائز تشجيع األبناء ،وركناً متقدماً من
أركان المجتمع ،ولهم دور واضح وقوي في تنمية الوعي المهني لدي اآلباء نحو التعليم المهني والتقني.

 .5قد تسهم تلك الدراسة في لفت انتباه القائمين على النظام التعليمي الفلسطيني إلى ضرورة توحيد الجهود
نحو التعليم المهني والتقني بشكل متوازن يأخذ باالعتبار قدرات الطلبة واهتماماتهم األكاديمية والمهنية.

 .6قد تساهم الدراسة الحالية في تنفيذ البرامج واألنشطة التي يمكن أن تحقق االتجاه اإليجابي التي من شأنه
يمثل المخرجات في دعم االلتحاق بالتعليم المهني والتقني.

 .7أهمية االعتزاز بدور اآلباء في دعم تنمية المجتمع والمساهمة في تعزيز األبناء كأحد أهم موارد االستثمار
مورد بشري في المجتمع الفلسطيني التعليم التقني.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:

 حد الموضوع :االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني. الحد البشري :تم تطبيق االستبانة على عينة من اآلباء. -الحد المكاني :محافظات قطاع غزة.

 -الحد الزماني :تم إجراء هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر مارس 2018م.

الطريقة واإلجراءات:

تمهيداً للوصول إلى النتائج سيتم هنا عرض منهجية الدراسة المشتملة على مجتمع ِّ
الدراسة وعيِّنتها ،ووصفًا
تم وفقها تطبيق ِّ
الدراسة ،والمعالجات اإلحصائيَّة المستخدمة والَّالزمة لتحليل البيانات،
ألدواتها واجراءاتها التِّي َّ
والوصول إلى االستنتاجات ،وذلك كما يلي:
منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وهو منهج قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثيَّة التِّي

كافيا ودقيقًا الستخالص داللتها،
تعتمد على جمع الحقائق والبيانات ،وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً ً
والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظَّاهرة محل ِّ
الدراسة ،وبالتالي تم جمع المعلومات وتحليل البيانات،
وتعريف العالقات بين مكوناتها؛ بحيث يتفاعل الباحث معها بالوصف والتحليل دون أي تدخل في مجرياتها.
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مجتمع الدراسة:

يعرف مجتمع الدراسة بأنه ":جميع األفراد التي لها خصائص واحدة يمكن مالحظتها والتي يدرسها الباحث"،

وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن مجتمع الدراسة يتكون من اآلباء في محافظات قطاع غزة ،على اعتبار
ً
أن هذه الشريحة االجتماعية هي األساس في التوجيه والدعم واإلرشاد والحوار والتفاعل اإليجابي مع قضايا
وهموم أبنائها ،وهؤالء اآلباء على مستوى ٍ
عال من التعليم والوعي والثقافة في تولي اهتماماً ملحوظاً عن األبناء.

عينة الدراسة:

شمل نطاق عينة الدراسة الميدانية عينة من اآلباء في محافظات غزة  ،وقد بلغ حجم العينة ( )291مبحوثاً

من اآلباء من مفردات مجتمع الدراسة الميدانية في محافظات غزة ،موزعين على ثالث محافظات :محافظة غزة

وقد بلغت العينة ( )125مبحوثاً من اآلباء ،ومحافظة الوسطى بلغت العينة ( )64مبحوثاً من اآلباء ،ومحافظة
خانيونس بلغت العينة ( )102مبحوثاً من اآلباء ،وقد اختيرت عينات الدراسة الميدانية بالطريقة الطبقية

العشوائية  ،التي تمتاز بدقة تمثيلها للمجتمع األصلي ،ألنها تضمن ظهور وحدات من أي جزء من المجتمع،
وتساعد على تقليل التباين الكلي للعينة ،كما تمكن من الحصول على درجة عالية من الدقة  ،والجدول التالي

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (المحافظة ،المستوى التعليمي ،الفئات العمرية).
جدول ()1

توزيع عينة الدراسة الميدانية
البيان

العدد

النسبة المئوية

المتغيرات

غزة

125

%43

الوسطى

64

%23

خانيونس

102

%34

البيان

العدد

النسبة المئوية

ثانوية عامة وأقل

77

%26

بكالوريوس

195

%67

دراسات عليا

19

%7

البيان

العدد

النسبة المئوية

30عاماً فأقل

54

%19

116

%40

121

%41

291

%100

المحافظة

المستوى التعليمي

الفئات العمرية

 -31إلى  41عاماً
 42عاماً فما فوق

اإلجمالي

أداة الدراسة:

قام الباحثان بإعداد استبانة لجمع البيانات من أجل التعرف على االتجاه نحو التعليم المهني والتقني

ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء ،على اعتبار أن هذه األداة توفر قد اًر جيداً من
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الموضوعية العلمية بعيداً عن التحيز ،وقد تكونت من جزأين ،خصص األول منهما للمتغيرات الديموغرافية ،فيما

تضمن الجزء الثاني مجموعه من األسئلة المغلقة ،تم صياغتها لتحقيق األهداف التي تسعى الدراسة الحالية

للوصول إليها .حسب الخطوات التالية:

 مراجعة األدب الخاص بالتعليم المهني والتقني ،واالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة. -تحديد فقرات االستبانة.

 -إعداد االستبانة بصورتها األولية ،وقد شملت حوالي ( )38فقرة.

التقديرات المستخدمة:

استخدمت الدراسة التدرج الخماسي لتقديرات تك اررات استجابات عينة الدراسة كالتالي :أوافق بشدة ()5

درجات ،أوافق ( )4درجات ،متردد ( )3درجات ،ال أوافق ( )2درجة ،ال أوافق بشدة ( )1درجة ،فإنه عادة ما
تدخل القيم(النسبة المئوية) كما في الجدول التالي:

جدول ()2
مقياس ليكرت والمحك المعتمد
مستوى الموافقة

أوافق بشدة

أوافق

متردد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الوسط الحسابي

5-4.2

4.2-3.4

3.4-2.6

2.6-1.8

1.8-1

النسبة المئوية

%100-%84

%84-%68

%68-%52

%52-%36

%36-%20

صدق االستبانة وثباتها:

ِّ
المحكمين :وهو ما ُيعرف بالصِّدق المنطقي ،وذلك بعرض االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي
أ .صدق
الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات الفلسطينية في محافظة غزة ،وقد طُلب منهم إبداء مالحظاتهم حول
صالحية االستبانة للهدف الذي وضعت ألجله ،ومدى مناسبة الفقرات لكل مجال ،ومدى الدقة العلمية واللغوية،

واقتراح ما يرونه مناسباً.

وفي ضوء ما ورد من مالحظات تم إضافة بعض الفقرات ،ودمج البعض اآلخر ،وحذف بعضها ،وتعديل

البعض اآلخر ،وقد تكونت األداة بعد إجراء التعديالت من ( )32فقرة .

ب .صدق االتساق الداخلي :تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة وهي كما يوضحها الجدول (.)3
جدول ()3
يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة
رقم

رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.481

**0.000

17

2

0.435

**0.016

18

0.496

3

0.478

**0.000

19

0.489

**0.000

4

0.634

**0.001

20

0.541

**0.002

الفقرة

الفقرة
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معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.403

**0.027
**0.000

5

0.644

**0.000

21

0.412

**0.024

6

0.518

**0.000

22

0.518

**0.003

7

0.570

**0.000

23

0.620

**0.000

8

0.540

**0.026

24

0.504

**0.000

9

0.489

**0.000

25

0.610

**0.000

10

0.583

**0.000

26

0.526

**0.003

11

0.584

**0.001

27

0.654

**0.001

12

0.518

**0.000

28

0.505

**0.020

13

0.504

**0.000

29

0.567

**0.000

14

0.605

**0.014

30

0.485

**0.001

15

0.435

**0.016

31

0.641

**0.000

16

0.408

**0.000

32

0.579

**0.000

يتضح من الجدول ( )3أن جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية ،وهذا يدلل على صدق

االتساق الداخلي لالستبانة عند مستوى  0.01ومستوى .0.05

ثبات االستبانة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من ( )25مبحوثاً ،من خارج عينة

الدراسة الفعلية ،ولقد تم التأكد من ثبات االستبانة ،كما يلي:

أ .التجزئة النصفية :تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية
حيث احتسبت درجة النصف األول لالستبانة ،وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب االرتباط

بين النصفين وبلغ ( ،)0.86وبعد التعديل بمعادلة سبيرمان براون()Spearman–Brown Coefficient

أصبحت قيمة معامل االرتباط (.)0.92

ب .ألفا كرونباخ :تم حساب معامل ثبات االستبانة من خالل طريقة حساب معامل ألفا كرونباخ alpha
 ،Cronbach coefficientوالتي تعتمد على االتساق في أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وتستند إلى االنحراف

المعياري لالختبار واالنحرافات المعيارية للفقرات مفردة ،وهذه الطريقة تعطي الحد األدنى لمعامل ثبات االستبانة
بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقه ،وحصل معامل ألفا كرونباخ على (.)0.87

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول  :وينص على ما يلي :ما مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني
أوالً  :اإلجابة عن ُّ
ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء؟

لإلجابة عن التساؤل السابق ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ،لكل

فقرة من فقرات االستبانة المتعلقة مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا

الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء .كما هو موضح بالجدول التالي:
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جدول ()4

نتائج مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني من وجهة نظر اآلباء مرتبة تنازلياً

الترتيب
في

الفقرات

األداة
7
3
12
20
21
28
1
13
2
8
14
5
19
22
4
27

المتوسط

أعتقد أن التعليم المهني والتقني يظهر إبداعات األبناء.
أشعر بأن التعليم المهني والتقني يساعد على اتاحة

فرص العمل لألبناء.

أدعو األبناء على التعليم المهني والتقني لسد حاجات
سوق العمل من األيدي الماهرة.
أعتقد أن التعليم المهني والتقني يساهم في تحسين دخل
األبناء.
أعتقد أن العمل المهني ينظر إليه بالقبول واالحترام في

المجتمع الفلسطيني.

يعزز التوجه المهني إلى تحفيز األبناء لالستفادة من
برامج التعليم المهني والتقني.
الرغبة نحو العمل المبكر لألبناء تدفع إللحاقهم بالتعليم
المهني والتقني.
أشعر أن التعليم المهني له رافد مستقبلي كبير.
أعتقد بأن المردود المادي للتعليم المهني والتقني
مناسب.
أشعر بأن التعليم المهني يحقق تطابق المنهاج مع
الحياة.
أعتقد أن قدرة األبناء تساعدهم على النجاح في الدراسة
المهنية والتقنية.
يوفر التعليم المهني والتقني لألبناء دخالً مضموناً في
المستقبل.

يعزز االتجاه نحو التعليم المهني والتقني توافر فرص
العمل.

أعتقد أن التعليم المهني والتقني يساعد على إكمال
الدراسة الجامعية.
توجه األبناء نحو التعليم المهني والتقني ال يجعل
مكانتهم االجتماعية أقل.
أعتقد أن الدراسة المهنية بديل ناجح لألبناء عند عدم
توفر الدراسة األكاديمية.
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االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الدرجة

الترتيب
النسبي

4.38

1.022

87.7

أوافق بشدة

1

4.32

1.11

86.4

أوافق بشدة

2

4.25

0.905

85.1

أوافق بشدة

3

4.24

0.912

84.9

أوافق بشدة

4

4.18

1.081

83.6

أوافق

5

4.14

0.854

82.8

أوافق

6

4.02

1.027

80.4

أوافق

7

3.86

0.931

77.2

أوافق

8

3.82

0.850

76.5

أوافق

9

3.72

0.912

74.4

أوافق

10

3.70

0.878

74.0

أوافق

11

3.63

0.865

72.6

أوافق

12

3.61

1.113

72.2

أوافق

13

3.56

1.060

71.2

أوافق

14

3.52

1.026

70.4

أوافق

15

3.51

1.17

70.2

أوافق

16

15
6
23
11
29
30
24
9
26
16
31
18
25
10
32
17

المركز االجتماعي يوجه األبناء نحو التعليم المهني.
أعتقد أن وسائل اإلعالم المختلفة تشجع على دفع
األبناء نحو التعليم المهني والتقني.
أعتقد أن قلة المعرفة بأهمية التعليم المهني والتقني تقلل
فرص االلتحاق ببرامجه.
أعتقد أن التعليم المهني أكثر سهولة من التعليم

األكاديمي ألبنائي.

أشعر بأن التعليم المهني يسهل وصول األبناء إلى
سوق العمل.
نجاح األخرين في التعليم المهني يعزز لاللتحاق بالعمل
المهني.
أعتقد بأن الوضع االقتصادي يوجه األبناء نحو التعليم

المهني.

أشعر أن كفاءة المحاضرين تشجع نحو الدراسة المهنية
والتقنية.
أشعر أن المنافسة في الطلب على العمل المهني تزيد
من فرص االلتحاق للدراسة المهنية والتقنية.
نظرة المجتمع اإليجابية للتعليم المهني والتقني تشجع
على دفع األبناء للدراسة المهنية.
أعتقد أن اهتمام و ازرة التعليم الفلسطينية بالتعليم المهني
والتقني محفز يدفع للدراسة.
رغبتي في أن يكون عمل األبناء مريحاً في المستقبل

يدفع للدراسة المهنية.

أظن أن توفر اإلرشاد المهني يدفع األبناء نحو التعليم
المهني والتقني.
أشعر بأن التوجه نحو التعليم المهني والتقني يتوافق مع

ميول أبنائي.

أعتقد أن الجميع يتفقون على أهمية الدراسة المهنية
والتقنية.
الظروف العائلية المادية لها دور في توجيه األبناء نحو
التعليم المهني والتقني.
الدرجة الكلية

3.50

0.966

70

أوافق

17

3.53

0.906

70.6

أوافق

18

3.52

1.053

70.4

أوافق

19

3.45

1.037

69

أوافق

20

3.42

0.850

68.4

أوافق

21

3.40

1.113

68.0

أوافق

22

3.36

1.048

67.2

متردد

23

3.34

0.983

66.8

متردد

24

3.29

0.871

65.8

متردد

25

3.21

0.850

64.2

متردد

26

3.17

0.904

63.4

متردد

27

3.13

0905

62.7

متردد

28

2.98

0.888

59.6

متردد

29

2.57

0.856

51.4

ال أوافق

30

2.54

1.026

50.8

ال أوافق

31

2.47

0.574

49.6

ال أوافق

32

3.52

0.932

70.3

يتضِّح من نتائج الجدول السَّابق رقم ( )4ما يلي:

موافق

 َّأن الدرجة الكلية لمتوسطات مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا
الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء حصلت على ( ،)3.52والوزن النسبي ( )% 70.3بدرجة موافق.
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 على صعيد الفقرات فقد حصلت الفقرات ( )7،3،12،20على أعلى األوزان النسبية حيث حصلت على درجةموافق بشدة من وجهة نظر اآلباء ،وقد يعود ذلك لكون تلك الفقرات تتحدث عن نقاط مثالية لدور التعليم المهني

والتقني في إظهار اإلبداعات والقضاء على البطالة ،وتلبية متطلبات سوق العمل.

 أما الفقرات التي حصلت على األوزان النسبية ( )%68.0 -%83.6بدرجة موافق ،غالبيتها تتحدث عنالجوانب الشخصية واألسرية المتعلقة بالتعليم المهني والتقني ،فهي تتحدث عن رأي اآلباء بااللتحاق بالتعليم
المهني والتقني ومكانته االجتماعية ،وتطلعاتهم لمستقبل التعليم المهني والتقني ،وأهميته في المجتمع الفلسطيني،

والدراسة األكاديمية.

 -أما الفقرات األقل أوزاناً نسبية ( )%49.6-%67.2فقد تناولت مواضيع متفرقة مثل الظروف العائلية المادية

الصعبة ،ونظرة المجتمع للتعليم المهني والتقني ،ومقارنته بالتعليم األكاديمي وميول األبناء ،وتعدد الكليات
المهنية بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز مكانه التعليم المهني.

اضحا من
وبشكل عام يمكننا أن نلمس
تذبذبا في اتجاهات اآلباء نحو التعليم المهني والتقني ،ويبدو ذلك و ً
ً
خالل استجاباتهم على الفقرات ،فعلى الرغم من إيمانهم بالجوانب المثالية للتعليم المهني والتقني ودوره
االجتماعي واالقتصادي ومستقبلة ،إال أنهم استجابوا على الفقرات المتعلقة بآرائهم الشخصية بشكل شبه متردد،
والفقرات الخاصة بميول األبناء والظروف العائلية المادية بشكل شبه سلبي ،فنظرتهم للتعليم المهني والتقني

نوعا ما في جانب الرأي العام فقط ،أي أن اآلباء يدرك أن التعليم المهني والتقني ضروري للنهوض
إيجابية ً
بالمجتمع والقضاء على البطالة ،وتوفير الفرص لألبناء ،أما إذا كان األمر يتعلق بمكانه اجتماعية رفيعة فإنه
يظهر تحفظ وممانعة ويبدي الكثير من األسباب والمبررات حول ذلك كنظرة المجتمع إليه وألسرته ،بمعنى أن

موضوع التحاقه بالتعليم المهني والتقني قضية فيها نظر.

ويرى الباحثان أنه يتوفر توجه لدى اآلباء نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء ،والذي يتم من خالل

اقتناعهم بتطوير قدرات األبناء وتأهيلهم وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل؛ لعدم االلتحاق بركب البطالة،
والحصول على فرص عمل ،من خالل العمل المهني الذي يساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني عموماً.

السؤال الثاني  :وينص على ما يلي " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
ثانياً  :اإلجابة عن ُّ

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني
ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير المحافظة؟"

وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير الدرجة المحافظة تم استخدام تحليل التباين األحادي( One Way
 )Anovaلمعرفة داللة الفروق بين المجموعات لمتغير المحافظة في االستجابة على عبارات االستبانة .وكانت
النتائج كالتالي:
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جدول ()5

نتائج تحليل التباين اآلحادي وفقاً لمتغير المحافظة
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

0.617

2

داخل المجموعات

32.272

189

المجموع

32.890

291

متوسط
المربعات

قيمة F

قيمة
((sig.

0.206
0.191

1.078

0.034

يتبين من جدول ( )5أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أقل من مستوى

الداللة ( )0.05وعلى كافة الفقرات  ،وبهذا نقبل الفرض الصفري بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني
ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير المحافظة.

ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى أن كل اآلباء على اختالف المحافظة في قطاع غزة تتعايش بواقع

اقتصادي واجتماعي وتنموي وسياسي واحد ،حيث نفس الظروف والمعاناة المشتركة من آثار االنقسام السياسي،

وما ترتب على ذلك من حصار واغالقات ،وخاصة في الحصول على وظيفة في العمل الحكومي ،وبالتالي فإن

اآلباء قلقون على مستقبل أبنائهم ،فكان مستوى االتجاه نحو التعليم المهني والتقني ومستقبل األبناء في
محافظات غزة على نفس المستوى ،وان اختلفوا في بعض اآلراء واألفكار واالتجاهات بينهم ،كما أن الكليات
والمؤسسات المهنية والتقنية تنتشر بأغلب محافظات غزة.

السؤال الثالث  :وينص على ما يلي " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
ثالثاً  :اإلجابة عن ُّ

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني
ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير المستوى التعليمي؟"

وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير المستوى التعليمي تم استخدام تحليل التباين األحادي( One Way

 )Anovaلمعرفة داللة الفروق بين المجموعات لمتغير المستوى التعليمي في االستجابة على عبارات االستبانة.
وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()6

نتائج تحليل التباين اآلحادي وفقاً لمتغير المستوى التعليمي
مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

0.862

2

8.29

داخل المجموعات

34.520

189

المجموع

31.681

291

المربعات

0.6
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قيمة F

2.12

قيمة

((sig
0.156

يتبين من جدول ( )6أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من مستوى

الداللة ( )0.05وعلى كافة الفقرات ،وبهذا نرفض الفرض الصفري بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( ) 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني

ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير المستوى التعليمي ،وباستخدام اختبار

شيفيه تبين أن الفروق لصالح المستوى التعليمي دراسات عليا.

ويعزو الباحثان ذلك إلى أنه المستوى التعليمي المرتفع من اآلباء يساهم في وضوح رؤية اآلباء في المردود

المستقبلي العائد من برامج االلتحاق بالتعليم المهني والتقني ،حيث يكونوا اآلباء من حملة الدراسات العليا أقدر

على تحديد األهداف وفاعلية األنشطة وتحديد المخرجات لكل برنامج تعليمي ،وبالتالي فهم اإلجراءات وخطط
البرامج المهنية ،وينظرون إلى التعليم المهني والتقني نظرة إيجابية في مدى مناسبتها الحتياجات األبناء للتعليم

المهني.

السؤال الرابع  :وينص على ما يلي " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
رابعاً  :اإلجابة عن ُّ

مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة في االتجاه نحو التعليم المهني والتقني
ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير الفئات العمرية؟"

وللتحقق من وجود فروق تعزى لمتغير المستوى التعليمي تم استخدام تحليل التباين األحادي( One Way

 ) Anovaلمعرفة داللة الفروق بين المجموعات لمتغير الفئات العمرية في االستجابة على عبارات االستبانة.
وكانت النتائج كالتالي:

جدول ()7

نتائج تحليل التباين اآلحادي وفقاً لمتغير الفئات العمرية
مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

1.524

2

داخل المجموعات

41.105

189

المجموع

34.452

291

متوسط

المربعات

قيمة F

قيمة
((sig

7.56
1.2

2.19

1.05

يتبين من جدول ( )7أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من مستوى
الداللة ( )0.05وعلى كافة المجاالت ،وبهذا نرفض الفرض الصفري بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة ( ) 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة العينة في االتجاه نحو التعليم المهني

والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني من وجهة نظر اآلباء تبعاً لمتغير الفئة العمرية ،وباستخدام
اختبار شيفيه تبين أن الفروق لصالح الفئة العمرية من  42عام فأكثر.
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ويعزو الباحثان ذلك إلى أن اآلباء من الفئة العمرية من  42عام فأكثر لديهم خبرة في اصدار األحكام؛
بحيث تجاربهم الحياتية نمت لديهم خبرات مختلفة ومتنوعة ظهرت في االتجاه اإليجابي نحو التعليم المهني

والتقني ومستقبل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني.

توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثان يوصيان بما يلي:

 .1أهمية نشر ثقافة التعليم المهني والتقني في المجتمع على مستوى األهل ،والعمل على رفع مستوى القبول
للتعليم المهني والتقني.

 .2العمل على توعية اآلباء بماهية التعليم المهني والتقني من خالل وسائل اإلعالم والنشرات اإلرشادية
والزيارات الميدانية والرحالت للكليات والمعاهد المهنية.

 .3العمل على رفع اتجاهات المجتمع والبيئة ذات الصلة بالتعليم المهني والتقني ،وتوضيح أهميته للمجتمع
واكساب اآلباء اتجاهات إيجابية نحو مستقبل األبناء لاللتحاق ببرامجه.

 .4فتح تخصصات مهنية وتقنية حديثة تدفع اآلباء لتشجيع األبناء على االلتحاق بها وتخدم الظروف المتغيرة
في المجتمع الفلسطيني.

 .5دعم البرامج المهنية والتقنية الناجحة من قبل المؤسسات وتبادل المعلومات والخبرات للتعميم ،وتعزيز
مسؤوليات المؤسسات نحو ابراز ذلك من خالل ورشات عمل أو ندوات واللقاءات باألهالي.

 .6االهتمام بالكليات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية وتطويرها وتزويدها باالحتياجات والمستلزمات الحديثة
بما يواكب التغير في المجتمع.

 .7ضرورة التواصل بين اإلدارة في الكليات ومؤسسات التعليم المهني والمجتمع المحلي؛ لدعم التعليم المهني
والتقني من جميع الجوانب.
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