وزارة التربٌة والتعلٌم العالً
مجلس البحث العلمً
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم – شرق غزة
مدرسة الزهراء الثانوٌة "ب" للبنات

عنوان البحث
عزوف طالبات الصف العاشر فً مدارس شرق غزة عن االلتحاق بالتعلٌم
المهنً من وجهة نظر المعلمات والطالبات
مقدم لٌوم المؤتمر الطالبً العلمً األول ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم العام والمنعقد
ٌوم األربعاء 2016/5/25

أسماء المشاركات فً البحث
ضحى نعمان العكلوك

رند خمٌس الحداد

إشراف المعلمات
ترنٌم زهدي خاطر

أسماء عبد العظٌم مشتهى

روال حسٌن أبو حطب

أهداف البحث:
ٌهدف البحث إلى التعرف على:
أسببباب عببزوف طالبببات الصببف العاشببر األساسببً عببن االلتحبباق بببالتعلٌم
المهنبببً فبببً محافظبببة غبببزة مبببن وجهبببة نظبببر المعلمبببات العبببامالت فبببً
المببدارس المهنٌببةن ومببن وجهببة نظببر الطالببباتن وسبببل الحببد مببن ه ب
الظاهرة.

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث فً التعرف إلى أسباب عزوف طالبات الصف العاشر
عن االلتحاق بالتعلٌم المهنً فً محافظة غبزة مبن وجهبة نظبر المعلمبات
والطالباتن وسبل الحد من ه الظاهرة.
ٌسعى ه ا البحث لإلجابة عن التساؤالت اآلتٌة :
 -1مببا أسببباب عببزوف طالبببات الصببف العاشببر األساسببً عببن االلتحبباق
بالتعلٌم المهنً فً محافظة غبزة مبن وجهبة نظبر المعلمبات العبامالت فبً
المدارس المهنٌة ؟
 -2مببا أسببباب عببزوف طالبببات الصببف العاشببر األساسببً عببن االلتحبباق
بببببالتعلٌم المهنببببً فببببً محافظببببة غبببببزة مببببن وجهببببة نظببببر الطالببببببات ؟
 -3ما سبل الحد من ظاهرة عزوف طالبات الصبف العاشبر األساسبً عبن
االلتحاق بالتعلٌم المهنً؟

أهمٌة البحث:
 -1مواجهة مشكلة عزوف الطالبات من االلتحاق بالتعلٌم المهنً.
 -2أهمٌبببة التعلبببٌم المهنبببً فبببً إعبببداد لبببوة عمبببل مؤهلبببة للتعامبببل مببب
احتٌاجات سوق العمل المختلفة.
 -3مواجهببة معببدالت التسببرب فببً المراحببل التعلٌمٌببة المختلفببة خاصببة
الثانوٌة.
ٌ -4فٌد هب ا البحبث المسبؤولٌن فبً وزارة التربٌبة والتعلبٌم فبً معرفبة
أسباب ه الظاهرة.

مصطلحات البحث:
عببزوف :تتعرفهها طالبااتههب فهها به ط طاا ه ا هها :عه ر رةاههل لبااههب طا ه
طاعبشهههر طسيبيههها طاتترفعهههب اا ههه طست طاتهههب تل فههها ط ات هههب اهههباتعا ر
ههرط ع هها ايههاو تع ه ن تط تفههبا ههت طاعههر طاعاتهها تفههر
طاتة هها تط
طاعاتر طإل يب ل.
طالبببات الصببف العاشببر :ب ه فت ههط طالبااههب طا بف ههب فهها طا ه طاتبيههط
طاعبشر طسيبيا.
طسيبيا تطاتترفعب اا
التعلببٌم المهنببً :بههت اههت طاتعاهه ر طا لههبتا طاهه ل ت ههت طإلعهه ط طاتراههتل
تطكتيبو طاتةبرط تطاتعرفل طاتة ل تطاتا تقتر اا تؤييهب تعا ت هل لبت هل
تهههببرط فههها ت تاههه
اتيهههتتل طا رطيهههل طاتب ت هههل ا هههرت معههه ط عهههبت
ل تطإل طر ل تطاتفبر ل تاة طاق رة
ب طا بع ل تطازرطع ل تطا
طات
عاى طات ع تطإل تبج.

منهجٌة البحث
منهج البحث:
ٌعتمببد هب ا البحببث علببى مببنهج المسببا وٌسببتخدم هب ا المببنهج باعتبببار
جهداً علمٌا ً منظما ً للحصول على بٌانات ومعلومات.
أدوات البحث:
ٌستخدم ه ا البحث األدوات التالٌة:
االستبانة :استخدمت الطالبتان االستبانة كأداة رئٌسٌة فً البحث.
المقابلة :وهً األداة الثانٌة التً استخدمتها الطالبتان.

حدود البحث:
ٌشمل البحث الحالً على الحدود التالٌة:
الحببد الموضببوعً :تنبباول البحببث أسببباب عببزوف طالبببات الصببف العاشببر عببن
االلتحاق بالتعلٌم المهنً فً محافظة غزة من وجهة نظر المعلمات والطالببات
وسبل الحد من ه الظاهرة.
الحد المكانً :التصبر هب ا البحبث علبى المبدارس الثانوٌبة فبً مدٌرٌبة التربٌبة
والتعلببٌم شببرق غببزةن والتببً تشببتمل علببى الصببف العاشببر األساسببً وكبب لك
مدرسة عبد المعطً الرٌس الثانوٌة المهنٌة للبنات.
الحد البشري :طالبات الصف العاشر األساسً.
الحببد الزمببانً :تببم إجببراء ه ب ا البحببث فببً الفصببل الدراسببً الثببانً مببن العببام
2016-2015م.

مجتم البحث وعٌنته:
مجتم البحث:
ٌتكببون مجتمب البحببث مببن المعلمببات المهنٌببات فببً مدرسببة عبببد المعطببً
الرٌس الثانوٌة المهنٌبة للبنباتن خبالل العبام الدراسبً 2016 -2015من
وٌبلغ عدد معلمات مدرسة عببد المعطبً البرٌس الثانوٌبة المهنٌبة للبنبات
( 17معلمببة)ن وفقببا ً لإلحصببائٌات الصببادرة عببن وزارة التربٌببة والتعلببٌم
العالً.
كما ٌتكون مجتم البحث من طالبات الصبف العاشبر فبً مبدارس مدٌرٌبة
شرق غبزةن خبالل العبام الدراسبً 2016 -2015من وٌبلبغ عبدد طالببات
الصف العاشر فً مدارس مدٌرٌة شرق غزة( )2819طالبة.

عٌنة البحث:
أجببري البحببث علببى عٌنببة عشببوائٌة لوامهببا ( )9معلمببات فببً مدرسببة
عبد المعطً الرٌس الثانوٌة المهنٌة للبنباتن وعٌنبة عشبوائٌة لوامهبا
( )110طالبببة مببن مدرسببة الزهببراء الثانوٌببة "ب" للبنببات ومدرسببة
الرملة الثانوٌة للبنات.

نتائج البحث:
 -1مبببن أسبببباب عبببزوف طالببببات الصبببف العاشبببر عبببن االلتحببباق
بالتعلٌم المهنً من وجهة نظر المعلمات جباء فبً الترتٌبب األول:
النظرة السلبٌة من لبل المعلمات تمنعنً مبن التوجبه نحبو التعلبٌم
المهنبببً بنسببببة %87.2ن تالهبببا فبببً الترتٌبببب الثبببانً :النظبببرة
الدونٌة للتعلٌم المهنً من لبل المجتم .

 -2أسباب عزوف طالببات الصبف العاشبر عبن االلتحباق ببالتعلٌم
المهنً فً محافظة غزة من وجهة نظر الطالبات؛ حٌث جاء فبً
الترتٌب األول :النظرة االجتماعٌة المتدنٌة للتعلٌم المهنً بنسببة
%91ن ٌلٌهببا فببً الترتٌببب الثببانً :التوجببه نحببو التعلببٌم المهنببً
ٌجعلنببً أشببعر بببأننً أدنببى رتبببة اجتماعٌببة مببن زمٌالتببً .وفببً
الترتٌببب الثالببث :النظببرة السببلبٌة مببن لبببل المعلمببات تمببنعهن مببن
التوجه نحو التعلٌم المهنً.

توصٌات البحث:
 -1تكثٌف دور وسائل اإلعبالم واسبتخدامها بصبورة صبحٌحة مبن خبالل
عرض برامج ثقافٌة متعلقة بالتدرٌب المهنً.
 -2تبببادل الزٌببارات المدرسببٌة للمببدارس المهنٌببة بأخ ب طالبببات الصببف
العاشر إلى إحبد المبدارس المهنٌبة لتشبجٌعها ولزٌبادة البوعً الفكبري
لد الطالبة لكً ال تتردد فً االلتحاق به.
 -3تولٌد القناعة لد الطالبات من لبل معلماتهن فً الصف العاشر بأن
ه ا التخصص ال ٌقل أهمٌه عن أي تخصبص خخبر ببل ٌفولبه مبن ناحٌبة
علمٌة وفنٌة.
 -4إلناع الطالبات بسعة أفق تخصصات التعلبٌم المهنبً بمتمبام الدراسبة
الجامعٌة والدراسات العلٌا فً كثٌر من التخصصات العلمٌة والفنٌة ات
الصلة بالمجتم .

شكرا لحسن استماعكم
ً

