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ABSTRACT 

 The current research aims to identify the opinion of middle school students in general 

and sixth grade in particular about vocational education and professional and 

technical specializations, after presenting the theoretical framework and previous 

studies on the subject of the research and through the use of the descriptive approach, 

which is an appropriate method, and preparing a questionnaire for the views of 

students about education and professional specialization In all its branches and 

applied to the research sample that represents the middle school students, the sample 

was chosen randomly, and the opinion poll was applied in an electronic form to the 

students of the sixth preparatory class for the scientific and literary branch within the 

year 2022 AD, and using statistical means, the results were reached, leading to 

conclusions, recommendations and suggestions. 
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 الملخص

بشددددكم عددددام  اإلعداديددددةالتعددددرب عأدددد  رأي لال ددددا  ال ر أددددة  إلدددد ث الحددددالي يهدددددب ال حدددد

والتخصصددددا  ال ه يددددة  التعأدددديم ال ه دددديبشددددكم حددددا   ددددو   أعددددداديوالصددددس ال ددددادس 

ن وبعدددد عدددرر اللدددار ال ادددري والدراسدددا  ال دددابقة الخا دددة ب و دددو  ال حدددث ومددد والتق يدددة

ء حا دددة بددد را هجدددا م اسددد ة وإعدددداد اسدددت يا حدددا  اسدددتخدام ال ددد ها الو دددمي الددد ي يعدددد م 

ال حددددث  الطال ددددا   ددددو  التعأدددديم والتخصددددر ال ه ددددي بكالددددة لروعهددددا وتط يقهددددا عأدددد  عي ددددة

طا  واحتيدددار العي دددة بشدددكم عشدددواتي وتط يددد  اسدددت اإلعداديدددةالددد ي ي ثدددم لال دددا  ال ر أدددة 

دبدددي لأمدددر  العأ دددي واأ أعدددداديعأددد  لال دددا  الصدددس ال دددادس اللكتروندددي  الدددرأي بشدددكم

ل ال تدددداتا و ددددو إلدددد وباسددددتخدام الوسدددداتم ال صدددداتية تددددم التو ددددم م ,  2022 دددد ن العددددام 

 الست تاجا  والتو يا  وال قتر ا  . إل 

                                            . التعأيم ال ه ي التق ي، ال ر أة العداديةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

 حددددا إد إلدددد لددددي الولدددد  الحا ددددر أد   اإلن ددددانية  التطددددور وانتشددددار ال عرلددددة والخ ددددرا  ا  

لددددرا   الع أيدددة التعأي يدددة مدددن اجدددم تطدددوير وأهددددابالجواندددل ال ه يدددة والتق يدددة  ددد ن بدددراما 

ل جت ددددع لتأ يددددة ا تياجددددا  ا ال ه يددددة والتق يددددة وتوالقهددددا مددددع متطأ ددددا  سددددو  الع ددددم األددددراد

ن مددد أ ددد ح  دددو  التعأددديم ال ه دددي التق دددي التدددي  األدددرادلدددد  وال أدددد ورلدددع م دددتو  الدددوعي 

يددددة  دددددوت الت   إلدددد الع أيددددة التعأي يددددة لددددي ال جت ددددع ال عا ددددر والدددد ي يدددد دي   اهدددددلااهددددم 

:  2000) حطاي ددددة , .   متطأ ددددا  ال أددددد ال ه يددددة والتق يددددةالشددددامأة ب ددددا يتمدددد  مددددع  اجددددا  و

 ( بتصرب ال ا ثة . 191

عأددديم ال حدددث  دددو  راي لأ دددة ال ر أدددة اإلعداديدددة  دددو  الت وولقدددا ل دددا تدددم دكدددره لدددا بدددد مدددن

ق دددي ال ه دددي التق دددي وأسددد اط عدددنوب الطأ دددة عدددن اللتحدددا  بتخصصدددا  التعأددديم ال ه دددي والت

وجددد  عددددم الت وأسددد اطوالددد ي يادددع ا لدددي ت ددداول عددددة عدددن جددددو  الدراسدددة ال ه يدددة والتق يدددة 

عددددد ال ه ددددي والتق ددددي وب رنحددددو الجامعددددا  والكأيددددا  دا  التخصدددد اإلعداديددددةبعددددد ال ر أددددة 

ج تأددو اللترا ددا  ال  اسدد ة لعددا لو ددعال تدداتا  إلدد ال حددث الشددامم  ددو  دلددو يددتم الو ددو  

 ال حث . أهدابتحق   إل ة ب ا ي دي ال شكأ

 التعريف بالبحث – األولالفصل 

 مشكلة البحث  - أوال 

د ي الركددومددن  ددالت ال ا دديةرغددم لدددم التعأدديم ال ه ددي لددي العددرا  إل اندد  يعدداني لددي العقددود  

ه دددي والتغيدددل ولبدددد مدددن الكشدددس عدددن ال شددداكم والصدددعوبا  التدددي تواجددد  مددددارس التعأددديم ال 

يم ال هدددور ب ادددام التعأددد إعدددادةلدددي بغدددداد وبقيدددة ال حالادددا  وو دددع الحأدددو  لهدددا مدددن اجدددم 

 (  107: 1999ال ه ي . ) الع ايرة , 

 إلددد  لدددي العدددرا  التدددي تهددددبالتعأددديم ال ه دددي والتق دددي  إ دددا وثيقدددة  وتدددم تدكيدددد دلدددو لدددي 

لتحددا  عددن التدددني التعأدديم ال ه ددي بمروعدد  ال ختأمددة وأسدد اط عددنوب الطأ ددة  أسدد اطمعرلددة 

 أعدددداديلال دددا  الصدددس الرابدددع  مدددا هدددو راي)ي كدددن تو دددية مشدددكأة ال حدددث بالتي:بددد  . و

 بالتعأيم ال ه ي ؟ (
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 أهمية الدراسة  -ثانيا 

و  كونددد  ولددد  دور مهدددم لدددي ال أدددد وج يدددع الدددد بويدددةالترجدددنء مدددن الع أيدددة  ا  التعأددديم ال ه دددي

ن مددد اأحدددر  أندددوا يدددرت ا بالتق يدددة وسدددو  الع دددم ولبدددد مدددن الهت دددام بددد  بشدددكم اكثدددر مدددن 

ير التعأدددديم لرت الدددد  ال  ا ددددر بوالددددع ال جت ددددع وأنددددد  تقددددع عأدددد  م دددد وليت  ت ميدددد  وتطدددددو

 أيددددةالع ن حددددا  ال شدددداريع الت  ويددددة وتحقيدددد  التغيددددر اللتصددددادي والجت دددداعي والعأ ددددي مدددد

(  2:  2000التط يقيدددددد  التددددددي يتصددددددس بهددددددا حريجددددددو ال دددددددارس ال ه يددددددة .) العار ددددددي , 

 بتصرب 

 صددددر وت  يددددة الع أعدددددادبالغددددة لعت دددداره ا ددددد الوسدددداتم لددددي  أه يددددةوكدددد لو لأتعأدددديم ال ه ددددي 

وسدددداتم  ال شددددري لتحقيدددد  الت  يددددة اللتصددددادية والجت اعيددددة وا  ال درسددددة ال ه يددددة تعددددد ا ددددد

عأدددد   الدولددددة تعت ددددد أ دددد ح إلعددددداد ال اكددددا  ال ه يددددة ال دددداهرة  حا ددددتا بعددددد ا  التربيددددة 

ة ة بددددالثروالثددددروة الحقيقددددة ال ت ثأدددد إلدددد ال اديددددة والثددددروا  الط يعيددددة باإل ددددالة  اإلمكانيددددا 

 (  155:  2007. )   ادا  , كماتتهاال شرية ومد  

 أهداف البحث  -ثالثا  

 ه ي و  التعأيم ال  اإلعداديةلال ا  ال ر أة تو ية رأي  إل يهدب ال حث الحالي     

 .والتخصر التق ي 

 حدود البحث  -رابعا    

 ال ددادس ولال ددا  الصددسيتحدددد ال حددث الحددالي ب ديريددة تربيددة بغددداد الكددرخ الثانيددة والعددام الدراسددي    

سدي ا,والعدام الدر اأدبديوالتط يقدي ( والمدر   اأ يداتير  العأ دي لدي تخصدر )  ن المد أعدادي

 ه . 1444م / 2022

 مصطلحات البحث  -خامسا 

 ي كن تحديد مصطأحا  ال حث بالتي ...  

 ---التعليم المهني عرفة الصيرفي بانه   

وير  م مددن حددا  ت  يددة وتطددلكت دداط المعاليددة لددي ع أهددم الحددالي وال  ددتق األددراد هددو م دداعدة" 

 ( 119:  2011)الصيرلي . "   ومهاراتهم ومعرلتهم وسأوكهم عاداتهم
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 وانب نظرية ودراسات سابقة  ج  -الفصل الثاني  

 جوانب نظريه – األولالمحور  

 مفهوم التعليم المهني والتقني – أوال

 التعليم المهني

 مدة وب جا   ال توسطةم ن انهوا الدراسة  الطأ ةهو نو  من التعأيم ال اامي ال ي يأتح  لي  

 أعددادا دة التعأديم والتددريل ال ه دي وإعدداد الطأ إلد طال دة الدراسة ليد  ثدات سد وا  يخادع ليد  ال 

ع ددم بعددد ال ه يددة اللتحددا  بالكأيددا  والجامعددا  وسددو  ال اإلعداديددةتربويددا ومه يددا وي ددتطيع لأ ددة 

 ( 36: 2016, اأردنيالتخرج . )ال جأس اللتصادي الجت اعي 

 التعليم التقني

 دالة إلد  اد ن اأعدداد التربدوي والتوجيد  ال دأوكي باإلهو دلو ال و  من التعأيم ال ادامي الد ي يت

ثانوية لدراسة الااكت اط ال هارا  اليدوية وال قدرة التق ية ال ي تقوم ب  م س ا  تعأي ية ناامية بعد 

 لغرر أعداد لوة عامأة متخصص  تقع عأيها م  ولية التشغيم والع م واإلنتاج .

 ( 24: 1994) لات  

 ليم المهني التع أهداف –ثانيا 

راسدددة ماكدددا  ل يدددة م هأدددة عأ يدددا وع أيدددا مدددن حدددا  الد أعدددداد إلددد يهددددب التعأددديم ال ه دددي 

دراسددددة والتددددريل الع أددددي والتط يددد  ال يددددداني ل دددد متطأ دددا  الع ددددم او موا دددأة ال ال اريدددة

 ( 3:  2016لي ال جال  ال ه ية ال ختأمة . ) الولاتع العرالية , 

 لتعليم المهني ة حول انبذة تاريخي –ثالثا 

ام لصدد اتع عددالددوالي مددد   با ددا بمددتة مدرسددة ا ألددامبدددأ التعأدديم ال ه ددي لددي العددرا  ع دددما    

 م وكدددا  عددددد لابهدددا1871رسددد يا لدددي بغدددداد عدددام  أبوابهدددام ولدددد لتحددد  ال درسدددة  1869

ا لالدددل لددددي لدددرو  الحدددددادة وال  ددديا والصدددد اعا  الجأديدددة وكاندددد  مددددة الدراسددددة ليهدددد 144

  ما يعادلها . أوعد الدراسة البتداتية ح س س وا  ب

وبعددددها تدددم لدددتة مدرسدددتين م ددداثأتين لدددي ال و دددم وكركدددوف ثدددم التر ددد  و ارة ال عدددارب 

م 1929لدددتة  دددس  رعدددي لدددي ال درسدددة الثانويدددة ت هيددددا لمدددتة مدرسدددة  راعيدددة ولدددي عدددام 

 م لددي الرسددت ية سدد ي  الكأيددة النراعيددة ال أكيددة ولددد  دد النراعددةاعأددن عددن تدسدديس مدرسددة 

 واأمدددرارمددد ها الدراسدددة العأدددوم النراعيدددة والطدددل ال يطدددري وعأدددم ال  دددا  وعأدددم الحيدددوا  

لددددتة  ددددع ة لأدراسددددة التجاريددددة لددددي  1930المطريددددة , ولددددرر  و ارة ال عددددارب لددددي عددددام 
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الثانويدددة ال ركنيدددة لدددي بغدددداد ويق دددم ليهدددا حريجدددو الدراسدددة البتداتيدددة لتكدددو  ندددواة التعأددديم 

وا دددديع مختأمددددة مثددددم الح دددداط التجدددداري واللتصدددداد وإدارة التجدددداري  يددددث تدددددرس ليهددددا م

م 1933 – 1932والقددددانو  التجدددداري وال راسددددا  , ولددددي بدايددددة العددددام الدراسددددي  اأع ددددا 

ال  ددددن  والخيالددددة  أ ددددو لتحدددد  و ارة ال عددددارب مدرسددددة الم ددددو  ال يتيددددة لتعأدددديم ال  ددددا  

لال دددة ثدددم ا ددد ة عددددد  58 آنددد افوالحياكدددة والتطريدددن وتربيدددة الطمدددم , وكدددا  عددددد الطال دددا  

م سددتة عشددر مدرسددة لأم ددو  ال يتيددة . ) مقددا  تددارين التعأدديم ال ه ددي 1959ال دددارس لددي عددام 

 : مولع الكتروني ( 2012. 

م  ا دددددر  1975م ولددددي عددددام 1972و ددددكأ  او  مديريددددة عامددددة لأتعأدددديم ال ه ددددي لددددي عددددام 

س ا  عددددد ال ددددارالخدددا  بتدسددديس ال  س دددة العامدددة لأتعأددديم ال ه دددي وكددد 198لدددانو  رلدددم 

مدرسددددة  راعيددددة ,  15مدرسددددة  دددد اعية و 15مدددددارس تجاريددددة و 5ال ه يددددة ع ددددد تدسي ددددها 

ة مديريدددة عامددد إلددد ا ددددر امدددر بتحويدددم ال  س دددة العامدددة لأتعأددديم ال ه دددي  1992ولدددي عدددام 

 ي (كترون: مولع ال 2012ال ه ي . مرت طة بو ارة التربية . ) مقا  تارين التعأيم 

 ليم المهني نظام التع –رابعا 

 ي كن تو ية ناام التعأيم ال ه ي لي العرا  ول  التي :

 المناهج وبرامج التعليم المهني -أ

 ا  م اها وبراما تدريل ال دارس التعأيم ال ه ي تت ين بالتي :

  ت  يددددة حصدددداتر الطدددداط مددددن ال ددددا يتين الع ريددددة والعقأيددددة وب ددددا يتوالدددد  مددددع

 . العامة والخا ة لأتعأيم ال ه ي اأهداب

   اتهدددا لدددي ت كدددين الطددداط مدددن لهدددم الحقدددات  وال عأومدددا  التق يدددة وال ه يدددة وتط يق

 الحياة الع أية بوساتم ع أية  ديثة .

    ي عددددد الع ددددم ركيددددنة مددددن ركدددداتن الت  يددددة والتربيددددة ول سددددي ا الع ددددم اليدددددو 

وت كدددين الطددداط لدددي م ارسدددت  داحدددم ال درسدددة وحارجهدددا كوسددديأة مدددن وسددداتم 

 التدريل .

   ت دددع ة الدددرو  التعاونيدددة ومشددداركة الطددداط لدددي ال شدددالا  ب دددا يخددددم ال جت  يددد

 الج اعية . اإلنتاجيةويطور لدراتهم 

   ( 14- :2016, ال وال ة.)الولاتع العرالية وتعنين ليم ال وال ةت  ية رو 
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 فروع التعليم المهني - ب

  دددكا اأولددد   ي تددددرس ليهددداوتو دددة ال ا ثدددة لدددرو  التعأددديم ال ه دددي وال دددواد الدراسدددية التددد

 : اأتية

 

 وال واد الدراسية لأتعأيم ال ه ييو ة لرو    ( 1شكل رقم ) 

 

 يو ن لرو  وال واد الدراسية لأتعأيم ال ه ي(   2شكل رقم )                           
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 يو ة الكأيا  وال عاهد دا  التخصر التق ي ( 1جدول رقم ) 

 المعاهد ذات التخصص التقني الكليات ذات التخصص التقني التسلسل

 المعهد الطبي التخصصات التقنية الكلية التقنية الطبية 1

 المعهد الطبي التقني الكلية التقنية الهندسية 2

 معهد التكنلوجيا الهندسية األقسامالكلية التقنية  3

 التقني اإلدارةمعهد  الكلية التقنية الهندسة الكهربائية 4

 المعهد التقني زراعيةالكلية التقنية ال 5

 اإلدارةمعهد  الزراعية األقسامالكلية التقنية  6

 معهد الفنون التطبيقية اإلداريةالكلية التقنية  7

 التقني اإلدارةمعهد  كلية الفنون التطبيقية 8

 المدربين التقنيين أعدادمعهد  الكلية التقنية 9

    

 ظام االختبارات في التعليم المهنين -ج

 تو ية ناام الحت ارا  لي مدارس التعأيم ال ه ي ول  التي :ي كن 

   سدددية ويدددتم والشدددهرية لحت دددار تحصددديم الطددداط حدددا  ال ددد ة الدرا اليوميدددة الصدددميةالمتحاندددا

تحاندددا  المتحاندددا  الشدددموية والتحريريدددة لدددي نطدددا  الددددروس اليوميدددة ك دددا تجدددري الم أجدددراء

مدددن  اأو عدددن امتحدددانين لدددي ال صدددس  ل تقدددم  الدراسدددية عأددد  ا اأ دددهرالشدددهرية لدددي نهايدددة 

 ال  ة الدراسية وامتحانين لي ال صس الثاني م ها .

  مدددن اأو مدددن ال دددراما الدراسدددية لدددي ال صدددس  إنجدددا هامتحدددا  نصدددس ال ددد   ويشددد م مدددا تدددم 

 ال  ة الدراسية وب واعيد تحددها و ارة التربية .

  ني لددددي ايددددة ال دددد ة الدراسددددية والثددددالددددي نه اأو المتحددددا  ال هدددداتي ال درسددددي ويكددددو  دوريددددن

 من ال راما ليأة ال  ة الدراسية . إنجا هنهاية العطأة الصيمية ويش م ما تم 

 متحدددانين يخادددع لمتحدددا  الددددور الثددداني الطددداط ال ك أدددو  وتحددددد و ارة التربيدددة مواعيدددد ال

 والثاني . اأو بدوري  

   درجة . 50تحانا  ودرجة ال جا  الصغر  لي الم 100درجة ال جا  الك ر 

 ر  لدددي يعددد الطالدددل ناجحدددا لدددي الددددرجا  ال هاتيدددة لامتحانددا  ادا  صدددم درجدددة ال جدددا  الصدددغ

 كم درس .

  لم ا اويكو  الطالل مك ا لي الدرجا  ال هاتية لامتحانا  ادا رسل لي ثات دروس 

 د التددديوايشدددارف الطالدددل ال ك دددم لدددي امتحاندددا  الددددور الثددداني لأ ددد ة الدراسدددية داتهدددا لدددي ال ددد 

 . اأو اك م ليها لي امتحانا  الدور 

 يددد  ادا رسدددل الطالدددل سددد تين متتددداليتين لدددي  دددس وا دددد يمصدددم مدددن ال درسدددة عددددا ادا كدددا  لد

 (21-2016:20ع ر مشرو  ك رر م يد بتقرير ل ي . ) الولاتع العرالية , 
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  نظام التدريب في التعليم المهني -د

 :كالة مدارس التعأيم ال ه ي ول  التي تو ة ال ا ثة ناام التدريل ال ه ي لي  

 . يش م التدريل ال ه ي الصيمي ج يع لأ ة ال دارس ال ه ية 

  داحم ال درسة وحارجها . أس وعا 12ل تقم مدة التدريل الصيمي عن 

 تين تددددو   مددددادة التدددددريل الصدددديمي بالت دددداوي عأدددد  العطأتددددين الصدددديميتين لأ دددد تين الدراسددددي

 لهيئة التدري ية .والثانية وبإ راب ا اأول 

 ة ا هم مددددل يجدددو  ا دددتراف الطأ دددة لدددي المتحاندددا  الو اريدددة لأدراسدددة ال ه يدددة البعدددد اجتيددد

 التدريل الصيمي .

  يكدددو  تددددريل الطأ دددة الصددديمي لدددي  دددركا  ومعامدددم القطدددا  الخدددا  ال شدددهود لهدددا بح دددن

 (23-22:  2016والت ين لي ع أها .)الولاتع العرالية , الكمات 

 ول طلبة التعليم المهني في الجامعاتنظام قب -ه

 :   التييتم ل و  الطأ ة ال اجحين لي المتحانا  الو ارية ال كأوريا لي الجامعا  ول

 الجامعةاست ارة حا ة ومعدة من ل م لج ة ل و  المر  ال ه ي لي  مأئ . 

  يقدددم لالتق يدددة الوسدددط  ب عدددد   الجامعدددةيدددتم ل دددو  الطأ دددة مدددن حريجدددي المدددر  ال ه دددي لدددي 

 ولكالة التخصصا  . 55عن 

  ني .من حريجي التعأيم ال ه ي لي الكأيا    ن الق و  ال رك اأواتميق م الطأ ة 

  لدددي الددددور  والأددد ين نجحدددوا اأواتدددمبال ئدددة  15ا  الجامعدددا  الحكوميدددة وكأياتهدددا تق دددم ن ددد ة

رعين مدددلأ اأواتدددمبال ئدددة  25لأمدددر  الصددد اعي والتجددداري والحاسددد ا  .وتق دددم ن ددد ة  اأو 

 النراعي والم و  التط يقية . 

  لقدددا  اأواتدددما  نادددام الق دددو  ال ركدددني لدددي الكأيدددا  الحكوميدددة يعت دددد عأددد  ل دددو  الطأ دددة

بال ئدددة وبدددالي الطأ دددة ال ددداجحين يدددتم ل دددولهم لدددي ال عاهدددد وكدددا   ددددل  15 – 10وب  ددد ة 

 ( 2020تخصص  ال ه ي . )و ارة التعأيم العالي وال حث العأ ي , 

 لصعوبات التي تواجه التعليم المهني ا –خامسا 

 واج  التعأيم ال ه ي ول  التي :تو ة ال ا ثة ابر ا لصعوبا  التي ت 

 عوبات التعليم المهني في الوطن العربيص -اوال   

    عأ  التعأيم ال ه ي . اأ رابتعدد وجها 

 . عدم توالر ناام ول ي كموء ل عأوما  سو  الع م 

 ال ه ي بشكم سأ ي . نارة ال جت ع لأتعأيم 

 . عنوب الطأ ة وعدم رغ تهم بالتعأيم ال ع ي 
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 , (404:  2021 عس التماعم مع م س ا  القطاعا  اللتصادية والجت اعية .)  أ ي 

 

 عوبات التعليم المهني في العراق ص -ثانيا 

 عوبة وال كددداتن وال عددددا  و ددد اأجهدددنةمدددن  موجوداتهددداقددددا  ال ددددارس إلعدددداد ك يدددرة مدددن ل

 لها . ال خصصة اأموا   حةوياها ب  ل تع

  م  1989 عس ت مي  حطا التدريل ال  ت ر لأكادر التدري ي والتعأي ي م   عام. 

   لحا دددأة اانهيدددار التعأددديم النراعدددي لدددي الجدددان ين الك دددي وال دددوعي وعددددم مواك تددد  لأتطدددورا

 لي العالم .

 . عدم مات ة عدد من التخصصا  الص اعية لحاجة سو  الع م 

  . عس الخطا الدراسية وال  اها الدراسية وبراما التدريل الع أي  

  . لأة وانخمار عدد الطأ ة ال توجهين ل دارس التعأيم ال ه ي 

  الهدددر م ددا ينيددد مددن  ددال إنتاجيددة لألغددرارهدددم اسددتث ار التدددريل لددي ال دددارس ال ه يددة  

 وارتما  كأس التدريل .

   عددددداو  الصدددديمي لطأ ددددة ال ددددددارس ال ه يددددة لعدددددم تانعدددددام الماتدددددة ال توحدددداة مدددددن التدددددريل

 ال  س ددددا  الصدددد اعية لأقطدددداعين العددددام والخددددا  لددددي تددددولير لددددر  تدري يددددة لأطأ ددددة حددددا 

 العطأة الصيمية .

    ع أددددي ال اريددددة دو  المتحددددا  ال األددددرالتصددددار المتحددددا  ل ددددادة التدددددريل الع أددددي عأدددد

 التط يقي .

 لددددي  هم بدهددددداب التعأددديم ال ه ددددي وأه يتددد لأدددة الددددوعي ال ه دددي لددددد  الج هدددور وعدددددم معدددرلت

 الحياة الع أية .

  تيراد وال عددددا  وال كددداتن ال  دددتخدمة لدددي التددددريل ب ددد ل انعددددام لدددر  اسددد اأجهدددنةتقدددادم

 وال عدا  . اأجهنةه ه 

  حريجي ال دارس ال ه ية إلك ا  دراستهم لي الجامعا  أماملأة المر  ال تا ة . 

  ع دددددد الدددددر يم وآحدددددرو  ه دددددي . تدددددوجهين لأتعأددددديم ال ددددعس ال  دددددتو  العأ دددددي لأطأ دددددة ال( 

,2010 :173-174) 

 لمهني اعزوف الطلبة عن االلتحاق بالتعليم  أسباب –سادسا  

 عددددم التحدددا  الطأ دددة بعدددد نجدددا هم مدددن الدراسدددة ال توسدددطة ب ددددارس أسددد اطي كدددن تو دددية 

 : اأتيةالتعأيم ال ه ي ول  ال قال 

 ظيمة .ال دارس ال ه ية العثور عأ  و لأخريجينعأيم ال ه ي ل ي كن ا  يحق  ا  الت .1

ين التعأدددديم ال ه ددددي هددددم مددددن دوي م ددددتو  تعأي ددددي الددددم مددددن الأدددد  إلدددد ا  اغأددددل ال تددددوجهين  .2

 . اإلعداديةاللتحا  بال دارس  إل يتوجهو  

  ددددا إكلددددي  أب دددداتهما  اهددددم الطأ ددددة يقومددددو  بالدددددعم لحتيددددار التخصصددددا  التددددي يرغددددل  .3

 دراستهم بها .
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 جت دددع والطأ دددة وال اأهدددملتعريدددس  والتوعيدددةواإلر دددادي  اإلعامددديعددددم اسدددتخدام الجاندددل  .4

 بده ية التعأيم ال ه ي .

 ا  الطأ دددةالا مددة ل شددر ثقالددة التعأددديم ال ه ددي مددن حددا  سددرد نجا دد اإلمكانيددا عدددم تددوالر  .5

 الأ ين التحقوا به ا ال و  من التعأيم .

 بده ية وأنوا  التعأيم ال ه ي . عدم معرلة الطأ ة  .6

يم حدددو التعأدددنتددددثيرا لعوامدددم اللتصدددادية والجت اعيدددة وال يئدددة ال درسدددية عأددد  اتجددداه الطأ دددة  .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (         62-2018:55ال ه ي . )   دا  , 

 دراسات سابقة   –ثانيا 

 ( 2013دراسة أحمد )    

يددددة تعدددرب والدددع التعأددديم ال ه دددي لدددي محالادددة ديدددال  مدددن وجهدددة نادددر اله إلددد هددددل  الدراسدددة   

   وتاددد     ددددود الدراسدددة مددددارس التعأددديم ال ه دددي لدددي محالادددة ديدددال   والعدددام.التدري دددية

, ومجت دددددع ال حدددددث تاددددد ن ج يدددددع مدرسدددددي ومدرسدددددا  ال ددددددارس  ٢٠١١- ٢٠١٢الدراسدددددي 

 ددد ها وتدددم اسدددتع ا  ال .مدرسدددا ومدرسدددة112عي دددة الدراسدددة لقدددد بأغددد   أمددداال ه يدددة لدددي ديدددال  

د سدددة , وبعدددال متو دددة وتط يقهدددا عأددد  عي دددة الدراسدددة لدددي إجدددراءا  الدرا السدددت انةالو دددمي وأداة 

 ثأددد  بدددا  عددددة نتددداتا ت إلددد ا  الدراسدددة تدددم التو دددم ل عالجدددة بيانددد اإل صددداتيةاسدددتع ا  الوسددداتم 

 دددل راي التعأددديم ال ه دددي  دددعيس الرت دددال بدددالتطورا  التك ولوجيدددة لدددي القطدددر ولدددي العدددالم وبح

 الهيئة التدري ية لي ال دارس ال ه ية لي محالاة ديال  .

 ( 2015دراسة كبي )  

  ل ه ياإل  مدارس التعأيم هدل  الدراسة إل  تعرب عأ  أس اط عنوب الطأ ة عن التقديم  

عأددديم وتاددد     ددددود الدراسدددة مددددارس الت .وسددد م معالجتهدددا مدددن وجهدددة نادددر الهيددددة التدري دددية  

م  2015 – 2014والعدددام   الثالثدددةال ه دددي والهيئدددة التدري دددية  ددد ن مدددديرا  تربيدددة بغدددداد الكدددرخ 

 , ومجت دددع ال حدددث تاددد ن ج يدددع مدرسدددي ومدرسدددا  ال ددددارس ال ه يدددة  ددد ن ال ديريدددة العامدددة

 (11( مدددددرس ومدرسددددة مددددو عين عأدددد  )270لتربيددددة بغددددداد الكددددرخ الثانيددددة وال ددددال  عددددددهم )

 ان ل سدددت لأمدددر  التجددداري والصددد اعي واسدددتع م ال ددد ها الو دددمي وتط يددد  أداة  مدرسدددة مه يدددة

دة تر دددة  ددد ن إجددددراءا  الدراسدددة , وباسدددتع ا  الوسدددداتم اإل صددداتية تدددم التو ددددم إلددد  عددددال ق

لتعأددديم نتددداتا ت ثأددد  بدددا  الطأ دددة لدددديهم أسددد اط عددددة أد  إلددد  عدددنولهم عدددن اللتحدددا  ب ددددارس ا

سدددة ال ه دددي وكددد لو لبدددد مدددن و دددع  أدددو  لتأدددو ال شددداكم التدددي تددد دي إلددد  عددددم التوجددد  بالدرا

 وبح ل وجهة نار الهيئة التدري ية . ال ه ية بمروعها ال ختأمة 
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 ( 2017دراسة الحسينات وآخرون ) 

ن مدددعدددن اللتحدددا  ال ه دددي والتق دددي  الطأ دددةعدددنوب  أسددد اطالتعدددرب عأددد   إلددد هددددل  الدراسدددة    

ج س, وعالتدددد  بدددد عر ال تغيددددرا  كددددال اأرد وجهددددة ناددددر لأ دددد  جامعدددد  ال أقدددداء التط يقيددددة لددددي 

 19مكونددد  مدددن  اسدددت انةلدددد اعدددد ال ا دددث لهددد ا الغدددرر ومكدددا  ال دددكن والددددحم والتخصدددر. و

أيأهدددا لالدددل ولال دددة وبعدددد ج دددع ال ياندددا  وتح200لقدددره وتدددم احتيدددار عي ددد  عشدددواتية مكونددد  مدددن 

الجدددامعي عدددن  الطأ دددةعدددنوب  أسدد اطوجددود م دددتو  مرتمدددع لدددي  إلددد ا صدداتيا تو دددأ  الدراسدددة 

دم وجدددود عددد إلددد الهدددر  ال تددداتا ك دددا  اأردندددياللتحدددا  بدددالتعأيم ال ه دددي والتق دددي لدددي ال جت دددع 

لتعأدديم الجددامعي عددن ا الطأ ددةعددنوب  أسدد اطلددي  الدللددةلددرو  دا  دللدد  ا صدداتي  ع ددد م ددتو  

تطأ دددا  مال ه دددي. وأو ددد  الدراسدددة بتطدددوير بدددراما التعأددديم التق دددي وال ه دددي لدددي مدددا يتوالددد  مدددع 

 , والجت اعية وا تياجا  سو  الع م اللتصاديةالت  ية 

 ( 2018) دراسة االغا  

لتحددا  هدددل  الدراسددة إلدد  تعددرب درجددة تدددثير مج وعددة مددن ال تغيددرا  لددي اتجدداه الطأ ددة نحددو ال

مددن  الدراسددة ب  ددار التعأدديم ال ه ددي والتق ددي وتقددديم مقتر ددا  لتعنيددن دلددو التجدداه. تكوندد  عي ددة

. ( لالددددل ولال ددددة تددددم احتيددددارهم بطريقددددة عشددددواتية. واسددددتخدم ال ا ددددث ال دددد ها الو ددددمي450)

 داة لج ددددعتخدم مقيدددداس التجددداه نحددددو اللتحدددا  ب  ددددار التعأدددديم الثدددانوي ال ه ددددي والتق دددي كدددددواسددد

عأيم أ  م ددددتو  اتجدددداه لأ ددددة الصددددس العا ددددر نحددددو اللتحددددا  بددددالتوأظهددددر  ال تدددداتا ال يانددددا . 

  جدددود تددددثير مع دددوي لكدددم مدددن )ال دددو ، مه ددد%( وو85والتق دددي لدددم يصدددم إلددد  م دددتو  )ال ه دددي 

عددددم ي، التمام اأم، دحددددم اأسددددرة، التماعددددم بددددين ال ددددو  وال عددددد  التراك دددداأط، مه ددددة اأم، تعأددددي

سددددرة، بددددين دحددددم اأسددددرة وال عددددد  التراك ددددي، التماعددددم بددددين مه ددددة اأط ومه ددددة اأم ودحددددم اأ

و لعا دددر نحدددالتماعدددم بدددين تعأددديم اأط وتعأددديم اأم وال عدددد  التراك دددي( عأددد  اتجددداه لأ دددة الصدددس ا

 ق ياللتحا  بالتعأيم ال ه ي والت

 نهج وإجراءات البحثم –الفصل الثالث 

  منهج البحث  - أوال 

عأدددديم ال دددد ها الو ددددمي الدددد ي يعت ددددد عأدددد  ج ددددع ال عأومددددا  ال ختأمددددة  ددددو  الت ال ا ثددددةات عدددد    

ومعالجددددة رأي وتط يقدددد  بشددددكم الكرتددددوني اسددددتطا   أعددددداد إلدددد ال ه ددددي بشددددكم ممصددددم و ددددول 

 ال تاتا . إل لأو و   إ صاتيال يانا  بشكم 

ال حدددث الو دددمي يعدددد مدددن أوسدددع أندددوا  ال حدددوت اسدددتخداما لدددي ال جدددا  التربدددوي وال م دددي  يدددث و 

يصدددس الادددواهر ال وجدددودة ويصدددمها ويكشدددس العالدددا  بي هدددا ويقدددوم بتم ددديرها ولدددي  دددوء دلدددو 

بإ دددددات سددددتجري لددددي ال  ددددتق م . أي أ  ال ا ددددث يصددددس الاددددواهر التددددي يدرسددددها  الت  ئدددديي ك دددد  

 دددير تأدددو الادددواهر ل دددادا  ددددت ؟ كيدددس  ددددت ؟ ويتحقددد  دلدددو مدددن حدددا  م دددتخدما ال ياندددا  ثدددم تم
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 اأسددديو ددع حطددة محك ددة ولدددرة وح ددرة ال ا ددث الدد ي ي ددتعين بال حددث الو ددمي لددي ع أدد  . ) 

 ,0082 :51 ) 

 البحثمجتمع  –أوال 

 ( بمرعي  العأ ي واأدبي   ن العام أعداديالصس ال ادس   ثم مجت ع ال حث الحالي لال ا  )ت

  ن لالع الكرخ ال تو  لأ  ا  الوالعة    إعداديةلي  (لال   325م وال ال  عددهن ) 2022لدراسي / ا  

 , وك ا مو ة لي الجدو  التي بشكم ممصم : يغددامن محالاة  الثانية

 ي ثم مجت ع ال حث بشكم ممصم ( 2جدول رقم ) 

 عدد الطال ا  المر           الصس الت أ م

 ال ادس 1

 أعدادي

 155 أ ياتي

 70 تط يقي 2

 100 ادبي 3

 325 ال ج و 

  

 عينة البحث -ثالثا   

 (  دد نجالمددر  العأ ددي لأشددعل ) أ,  أعددداديالصددس ال ددادس  بطال ددا ت ثأدد  عي ددة ال حددث الحددالي    

 لدي اسدتطا  الدرأي بشدكم وكاند  ال شداركة والشدعل ) ا,ج (  د ن المدر  اأدبدي اأ يداتي تخصر

 دو  التالي يو ع عي ة ال حث يشكم ممصم :  والج الكتروني

 يو ة عي ة ال حث (3جدول رقم  )

 عدد الطال ا  الشعل المر           الصس الت أ م

 ال ادس 1

 أعدادي

 100 أ,   أ ياتي

 83              ج . ط ادبي 3

 183 ال ج و 

 

 أداة البحث –رابعا 

 ارا  (  ددددو  تعددددددة و اإلجابددددة ال حددددددة ) بالحتيددددتددددم اسددددتع ا  اسددددتطا  الددددرأي دو اأسددددئأة ال  

ل أوالددد   –رأي لال دددا  الصدددس ال دددادس أعددددادي  دددو  التعأددديم ال ه دددي ومحددددد اإلجابدددة ) أوالددد  

مت ددددع عددددن اإلجابددددة ( .ول دددد  اسددددتطا  الددددرأي بشددددكم الكترونددددي وتو ددددة ال ا ثددددة  ددددكم أداة ا –

 ال حث ) استطا  الرأي ( يشكم ممصم ول  التي :
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 استطا  الرأي  و  التعأيم ال ه ي

 

 ت

 خيارات االجابة على االستطالع محتوى فقرة استطالع الرأي

أواف

 ق

امتنع عن  ال اوافق

 اإلجابة

1 
 ةلجامعياوا  اللتحا  بال ر أة  اإلعدادية  الدراسة بعد ال جا  لي ناام يحدد احتيار نو ل يوجد

    ر .يكو  بشكم م ا  

2 
  عوبة ال  اها الدراسية لي التخصصا  ولرو  التعأيم ال ه ي

   

3 
 

    ن  ة ل و  الطأ ة لي الكأيا  بعد التخرج من ال دارس ال ه ية لأيم جدا .

     عس م تو  التحصيم الدراسي لأطأ ة ال أتحقين بمرو  وتخصصا  التعأيم ال ه ي   4

    ادية بمرو  وتخصصا  التعأيم ال ه ي التق يعدم تعريس لأ ة ال ر أة اإلعد 5

ليدد   بددا  م ددتو  ال عرلددة والتعأدديموالتخصددر التق ددي التعأدديم ال ه ددي  إلدد ناددرة ال دداس وال جت ددع  6

  عيس

   

    عدم توالر لر  ع م لأطأ ة ال تخرجين من ال دارس ال ه ية 7

8 
 

 ني وليس ول  احتيار ل و  الطأ ة لي الكأيا  دا  التخصر ال ه ي بشكم الكترو

 الطأ ة

   

9 
 

    ن  ة نجا  لأ ة مدارس التعأيم ال ه ي لي المتحانا  الو ارية  عيمة جد

    عدم الهت ام بمرو  وتخصصا  التعأيم ال ه ي التق ي  10

 

 تطبيق أداة البحث  –خامسا 

شدددكم احتيدددر  ب ال حدددث ال ت ثأدددة باسدددتطا  الكتروندددي عأددد  عي دددة ال حدددث التدددي أداةتدددم تط يددد  

لأمدددر  العأ دددي  الصدددس ال دددادس إعددددادي وعدددن لريددد  القرعدددة وتدددم احتيدددار لال دددا عشدددواتي 

 والمر  اأدبي   ن الشعل ) أ/ج ( .  

وبعددددد تط يدددد  اسددددتطا  الددددرأي بشددددكم الكترونددددي و دددد ن مج وعددددا  التعأدددديم اللترا ددددي تددددم 

وتدددم  ونيدددةاإللكترتربدددوي ال اإلر ددداد دددمحة  إلددد وإرسدددالها بعدددد النتهددداء  اإلجابدددةتو دددية ك قيدددة 

 صددداتيإ بشدددكم  اإلجابدددا   السدددتطا  وتدددم معالجدددة بقتدددرة معي دددة ثدددم غأددد اإلجابدددةتحديدددد ولددد  

 نتاتا ال حث . إل و ول 
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 رض نتائج البحث وتفسيرها ع -الفصل الرابع    

 عرض نتائج البحث –اوال    

 اأ ددددكا ولدددد   عددددداديأ لسددددتطا  رأي لال ددددا  الصددددس ال ددددادس تو ددددة ال ا ثددددة نتدددداتا ال حددددث 

 : اأتيةوالجداو  

 المر  ال ياتي ا استطا  راي الطال ا يو ة نتات (4 جدول رقم )

 امتنع عن الطالبةرأي      التسلسل

 اإلجابة

 عدد الطالبات

 المشاركات

 مجموع طالبات

 ال أوافق   موافق   أعدادي الصف السادس

1  

67 

 

39 

 

4 

 

 

 

 

     100 

 

 

 

 

   155   

2 46 61 3 

3 68 35 7 

4 63 44 3 

5 68 37 5 

6 81 26 3 

7 66 41 3 

8 65 41 4 

9 44 62 4 

10 75 30 5 
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 ا  راي الطال ا  المر  ال ياتييو ة نتاتا استط (  3شكل رقم ) 

 

 يو ة ال   ة ال  ية لستطا  الطال ا  ( 4شكل رقم )                
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 نتاتا استطا  الرأي لال ا  المر  الدبييو ة  (  5دول رقم )  ج

 

 

 امتنع عن االجابة  ال اوافق  اوافق  

1 66 

 

41 9 

2 51 

 

55 10 

3 80 

 

32 4 

4 78 

 

29 9 

5 80 

 

33 3 

6 81 

 

31 4 

7 74 

 

33 9 

8 64 45 7 

9 56 50 10 

10 84 25 7 
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 نتاتا استطا  الرأي لال ا  المر  اأدبي يو ة (  5شكل رقم )                          

 

 ال   ة ال  ية لستطا  الرأي لال ا  المر  الدبي يو ة ( 6شكل رقم )                
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 يو ة الوسا الح ابي لستطا  الرأي الطال ا  ( 6 جدول رقم )

 الوسط الحسابي الستطالع الراي حول التعليم المهني

 تسلسل فقرة االستطالع ال اوافق تسلسل فقرة االستطالع افقاو الصف

8/  7 41 8 65 العلمي  

7/  5 37 7 74 االدبي  

 

 الستنتاجات والتوصيات والمقترحات ا  -الفصل الخامس 

 االستنتاجات  – أوال

 بعد عرر نتاتا ال حث بشكم ممصم ت ت تا ال ا ثة التي :     

  دددا  ه دددي ولقدددا لدددراي لالسدددتطا  الدددرأي  دددو  التعأددديم ال درجدددة م ويدددة لمقدددرا  ا اعأدددي إ 

والحا دددأة عأددد  ن ددد ة م ويدددة  6 صدددم عأيهدددا لقدددرة اسدددتطا  رلدددم  إعددددادي الصدددس ال دددادس

 التعأدددديم ال ه ددددي مددددا يددددراه ال جت ددددع وال دددداس  ددددو  نادددداملال ددددا  مددددع  رأي يددددث اتمدددد   81

يس , واتمدددد  دا  م ددددتو  معرلددددي وتعأي ددددي ليدددد   ددددع والتخصصددددا  ال ه يددددة التق يددددة بدنهددددا

 . 2015ه ا الرأي مع دراسة ك ي 

   التددددي  10ة هددددي المقددددرة رلددددم بال ئدددد 84 صددددأ  موالقددددة لال ددددا  ب  دددد ة عاليددددة جدددددا بأغدددد

تمدددا  االدددم ن ددد ة  أمدددا. محتواهدددا عددددم الهت دددام بمدددرو  وتخصصدددا  التعأددديم ال ه دددي والتق دددي 

والتدددي  ئدددةبال  51التدددي  صدددأ  عأددد  ن ددد ة موالقدددة  2رلدددم  ألمقدددرهمدددع الدددري  صدددأ  عأيددد  

 .والتق ية ال ه ية  عوبة ال  اها الدراسية لي التخصر والمرو محتواها  

  قدددد  دددو  التعأددديم ال ه دددي ل إعدددداديرأي لال دددا  الصدددس ال دددادس الدددم ن ددد ة اتمدددا  لدددي  إ

لتددددي محتواهددددا  ددددعس بال ئددددة وا 44وب  دددد ة موالقددددة بأغدددد   4ألمقددددره رلددددم  صددددأ  عأيدددد  

 . ية قين بالمرو  والتخصصا  ال ه ية والتق م تو  التحصيم الدراسي لأطأ ة ال أتح

  ي والتخصدددر التق دددي اتمددد  مدددع رأي اغأدددل لقدددرا  اسدددتطا  الدددرأي  دددو  التعأددديم ال ه ددد إ

 65و 81لقددددرا   صددددأ  ن دددد ة تراو دددد  بددددين  9وا   إعدددددادي لال ددددا  الصددددس ال ددددادس

درجددددة م ويددددة وتعت ددددر هدددد ه ن دددد ة عاليددددة وجيدددددة  لتحقيدددد  لقددددرا  اسددددتطا  الددددرأي التددددي 

التعأددديم ال ه دددي    عدددنوب الطأ دددة عدددن اللتحدددا  بتخصصدددا  ن محتواهدددا ابدددر  م ددد  اتاددد

بقيددة المددرا  التددي تادد  ها اسددتطا  الددرأي لحصددأ  عأدد  ن دد ة عدددم موالقددة  إمددا, والتق ددي 

 2017درجدددة م ويدددة واتمددد  دلدددو مدددع دراسدددة الح دددي ا  وأحدددرو   49 – 50تراو ددد  بدددين 

. 
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 رج مدددن لشدددعورهم بددالح والتخصصدددا  التق يددة  ه دديالتعأيم البددد ا  سدد ل عدددم التحدددا  الطأ ددة

ي ب اددرة والطأ ددة وال جت ددع لأتعأدديم ال ه دد اأهددممثددم هكدد ا نددو  مددن التعأدديم وب دد ل ناددرة 

ة , بال ئدد 81عأدد  هدد ا الددرأي وب  دد ة   إعدددادي أ ية  يددث أكددد  لال ددا  الصددس ال ددادسسدد

 أسددد اط الددد ي و دددة 2018مدددع رأي   ددددا   إعددددادي رأي لال دددا  الصدددس ال دددادساتمددد  

 عنوب الطأ ة عن اللتحا  بالتعأيم ال ه ي .

  م وبقيددددة ال را دددد اإلعداديددددةال ه ددددي لددددي مدددددارس ال ر أددددة عدددددم تمعيددددم دور التوجيدددد   إ

ال تاددد ن نشدددرا  وب دددترا  وإعاندددا   دددو   اإلعامددديالدراسدددية وعددددم وجدددود الجاندددل 

التعأدديم  نددو  مددن ابهكدد عدددم معرلددة الطأ ددة  إلدد  أد وأهددداب وأنددوا  التعأدديم ال ه ددي  أه يددة

لدددد ي ايدتدددد  رأي ال ختأمددددة وا لدددد  عدددددم التوجدددد  لأدراسددددة  دددد ن المددددرو  والتخصصددددا وا

ع لددي اسددتطا  الددرأي  دد ن ال حددث الحددالي وبالتمددا  مدد إعدددادي لال ددا  الصددس ال ددادس

 .2005نتاتا دراسة   ين 

 ال ه دددددي  إعددددددادي  ددددددد  رأيهدددددن بعددددددم اللتحدددددا  بدددددالتعأيم إ  لال دددددا  الصدددددس ال دددددادس

 عدددددة ت ثأدددد  بقأددددة ن دددد ة ل ددددو  الطأ ددددة لددددي الكأيددددا  بعددددد تخصصددددا  التق يددددة أسدددد اطوال

د ولأددة عدددال ه يددة  ع ددم لأطأ ددة ال تخددرجين مددن المددرو  عدددم وجددود لددر  وكدد لوالتخددرج 

ع عأددد  ال ه يدددة ل يشدددج الطأ دددة لدددي القاعدددا  ال ه يدددة ولأدددة الهت دددام بدددالمرو  ولتخصصدددا 

اديددددة  ددددة ال دددداجحين لددددي ال ر أددددة اإلعدعددددم الطأاللتحددددا  بهكدددد ا نددددو  مددددن التعأدددديم م ددددا يج

العأدددديم  أنددددوا بشددددكم م ا ددددر دو  غيددددرة مددددن  تخصصددددا  عأ يددددة مختأمددددة إلدددد وجهددددو  يت

بال ئدددة واتمددد  هددد ا  70 – 79ال تدددوالرة لدددي ال أدددد  صدددم هددد ا الدددرأي ن ددد ة تراو ددد  بدددين 

الددد ي  ددددد  دددعوبا  التعأددديم ال ه دددي لدددي  2010مدددع رأي ع دددد الدددر يم وآحدددرو   الدددرأي

 ا  .العر

 إ  م دددتو  ل توالددد  عأددد  الدددري الددد ي ي كدددد عأددد   إعددددادي إ  لال دددا  الصدددس ال دددادس

ال ه يددة  ددعيس جدددا  يددث  صددأ  هدد ا الددرأي عأدد   تحصدديم لأ ددة المددرو  والتخصصددا 

الو اريددة  بال ئددة عدددم موالقددة وهدد ا اتمدد  مددع نتدداتا 50بال ئددة لقددا ون دد ة  50ن دد ة موالقددة 

 م . 2021ال ه ية لعام  اإلعداديةلأدراسة 
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 التوصيات  –انيا ث

 البحث توصي الباحثة باالتي : أنهاءبعد ان تم 

 الوسددداتمالهت دددام ب ددددارس التعأددديم ال ه دددي بكالدددة الجواندددل مدددن  يدددث التدددرميم وتنويددددها ب 

تعأدديم حا ددة بالتدددريل ال ه ددي وكددم مددا يواكددل التطددور الحا ددم لددي ال وأجهددنةالتعأي يددة 

 بشكم حا  .بشكم عام وتخصصا  التعأيم ال ه ي 

  رو وجيددد  التربدددوي عأددد  اللتحدددا  بمدددمدددن حدددا  الت اإلعداديدددة دددث الطأ دددة لدددي ال ر أدددة 

 التعأيم ال ه ي وب ا ي اسل ميولهم واتجاهاتهم ال عرلية وال هارية .

 التعأدددديم ال ه ددددي   دددد ن م س ددددا   رو ر  ع ددددم لأطأ ددددة ال تخددددرجين مددددن لددددتددددولير لدددد

 و التخصصا  ال ه ية .القطا  الخا  والعام ولقا لحاجة ال أد لتأ

  دددد ة بال ئددددة بال  50رلددددع ن دددد ة ل ددددو  الطأ ددددة ال تخددددرجين مددددن ال دددددارس ال ه يددددة ب  دددد ة 

تعأددديم  بال ئدددة بال  ددد ة لأ عاهدددد , ودلدددو لت دددو  50لأق دددو  ال ركدددني لدددي الكأيدددا  ون ددد ة 

و لقدددا وكدددد ل اإلعددددداديالطأ دددة بعدددد ال ر أددددة ال توسدددطة وعدددددم التصدددارها عأدددد  التعأددديم 

  ة اللتحا  بالتعأيم ال ه ي .لتشجيع الطأ

  تق ددديوال التعأددديم ال ه ددديولدددرو  مددد ة امتيدددا ا  حا دددة لأطأ دددة الأددد ين يأتحقدددو  ب ددددارس  

 وول  حطا مدروسة ومعدة من ل م مختصين تربويين لي و ارة التربية . 

 جت اعيدددةتطدددوير بدددراما التعأددديم والتددددريل ال ه دددي ليتوالددد  مدددع متطأ دددا  اللتصدددادية وال 

 ع م واإلنتاج لي ال أد .وسو  ال

 بدددددراما حا دددددة  دددددو  تخصصدددددا  وأه يدددددة التعأددددديم ال ه دددددي وكددددد لو نشدددددرا   أعدددددداد

 أدددد ال ه يدددة ال تدددوالرة لدددي ال يدددة لتو دددية ابدددر  التخصصدددا وإعاندددا  الكترونيدددة وورل

 ال أ ية  و  التعأيم ال ه ي . ال ارةلأطأ ة واأسرة وال جت ع ودلو لتغير 

  حدددا   لدددي ال ددددارس البتداتيدددة وال توسدددطة واإلعداديدددة مدددنتمعيدددم دور التوجيددد  ال ه دددي

صددداد دروس توجيددد  تربدددوي حا دددة بدددالتعأيم ال ه دددي ودوره وأه يتددد  لدددي ت  يدددة الت أعدددداد

 ال أد 

 دددة ال تخدددرجيناحت دددار واسدددت ارة حا دددة معددددة مدددن ل دددم مختصدددين تربدددويين  لأطأ أعدددداد  

 يدددة ليددددتم يدددة وال هاريددددة وال هال عرل إمكانيدددداتهملأقيدددداس ومعرلدددة  اإلعداديدددةمدددن ال ر أددددة 

 بعدها تو يعهم عأ  نو  الدراسة التي تت اسل مع نتاتا ال قياس . 

 اري تعأي ددددا  حا ددددة بالتحددددا  الطأ ددددة ب ددددو  التعأدددديم بعددددد اجتيددددا  المتحددددا  الددددو أعددددداد 

ل ددددو  الطأ ددددة لددددي وتعددددديم ناددددام  والصددددس ال ددددادس إعدددددادي لأصددددس الثالددددث متوسددددا

 دو  ل ولددد الطالدددل يكدددو   إ  يدددث   دددي  ددد ن الجامعدددا تخصصدددا  التعأددديم ال ه دددي والتق

 ا إحمدددو دددع اعت دددارا  لأدرجدددة الحا دددم عأيهدددا او ميأدددة ل دددو  التعأددديم والددد ي ي ددد ل لددد  

 ل   والرسوط بالدراسة .
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 المقترحات –الثا ث

 لي نهاية ال حث الحالي تقتر  ال ا ثة التي :

   لتطدددوير  خا دددة بدددالتعأيم ال ه ددديال اأج  يدددةالسدددتمادة مدددن تجدددارط الددددو  العربيدددة والددددو

 ال دارس ال ه ية لي ال أد بكالة جوان ها .

 تطدددوير  لدددي واثدددره التعأددديم ال ه دددي وأه يدددة بددددنوا نددددوا  ودورا  تدري يدددة لأتعريدددس  أعدددداد

 .واللتصادي والتجاري والنراعي والتك ولوجي لأطأ ة وال أد  اإلنتاجيالقطا  

 عأددددديم ال ه دددددي  ددددد ن محدددددور الصدددددعوبا  دراسدددددا  م اثأدددددة حا دددددة ب ددددددارس الت أعدددددداد

عددددنوب الطأ ددددة عددددن  أسدددد اطوال شدددداكم الخا ددددة بددددالتعأيم ال ه ددددي وكدددد لو لأتعددددرب عأدددد  

 اللتحا  بالتعأيم ال ه ي .

 دددو  مددددارس  وآراتهدددمدراسدددة لأتعدددرب عأددد  وجهدددة نادددر ال شدددرلين وال درسدددين  أعدددداد 

 والتخصصا  التق ية .التعأيم ال ه ي 
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 المصادر 

 

ادددر ن(:والدددع التعأددديم ال ه دددي لدددي محالادددة ديدددال  مدددن وجهدددة 2013. ) طإ دددهاا  دددد , ندددورا  .1

  2013,والخ  و  , ني ا  العدد الثالثالهياة التدري ية ,بحث م شور, مجأة المتة , 

اسدددة (:التعأددديم ال ه دددي والتق دددي ومشدددكات  لدددي الدددولن العربدددي , در2021 أ دددي , دددادي .) .2

 . الة, بحث م شور , الج هورية العربية ال ورية 

التربويددددة  اإلدارة(:وظدددداتس ولاددددايا معا ددددرة لددددي 2007  ددددادا  ,مح ددددد   ددددن مح ددددد .) .3

 ,دار الحامد لأ شر والتو يع .

ه دددي عدددنوب الطأ دددة لدددي اللتحدددا  بدددالتعأيم ال  أسددد اطالح دددي ا  , ع دددر جاسدددم واحدددرو  .  .4

حددددث والتق ددددي لددددي ال جت ددددع الردنددددي مددددن وجهددددة ناددددر لأ ددددة جامعددددة ال أقدددداء التط يقيددددة , ب

 .2019مجأة الت ية وادارة ال وارد ال شرية, العدد الخامس , ت و , م شور,

( : التوجهدددددا  ال ه يدددددة ع دددددد الشددددد اط الجدددددامعي  2009سدددددس  دددددامن . ) حطاي دددددة , يو -5

 الرد  . 2عدد 2دراسة ميدانية لي الرد  ال جأة الردنية الجت اعية مجأد 

اجدددد  ال دددددارس الثانويددددة (:الصددددعوبا  التددددي تو2000العار ددددي , ن ددددرين جددددواد  ددددولي .) .5

ر  دددتير غيدددال ه يدددة ال  ددداتية لدددي مدي دددة بغدددداد وسددد م معالجتهدددا ,  امعدددة بغدددداد , رسدددالة ماج

 م شوره , العرا  .

عأدددددديم ال ه ددددددي واسددددددتراتيجيا  ( : الت2010). وأحددددددرو  إبددددددراهيمع ددددددد الددددددر يم , سددددددعد -9

داد اني , بغدددد, بحدددث م شددددور, مجأدددة دراسددددا  تربويدددة , العدددددد التاسدددع , كددددانو  الثددد إ دددا  

 العرا  .

 يع , (: م ادئ الدارة ال درسية , دار ال  يرة لأ شر والتو1999 د   ن .)الع ايرة ,مح-10

 ل  ا  .

عا ر (: اثر بعر ال تغيرا  لي اتجاه لأ ة الصس ال2018 د القادر عث ا  .)عالغا, هاني -11

 حث م شوربنه , بمأ طين وس م تعني نحو اللتحا  ب  ار التعأيم الثانوي ال ه ي والتق ي اأساسي

أية التربية لأ  ا  , ك 15, مجأد  22, العدد  الكولة,  اإلن انيةأة كأية التربية لأ  ا  لأعأوم مج-12, 

 , ال جس , العرا  .

ي ( : أعداد معأم التعأيم التق ي وال ه ي لي دو  لخأيا العرب1994, ) لات  مصطم  -12

 ة ال عودية .,الريار , ال  أكة العربي

م عنوب الطأ ة عن التقديم لأ دارس ال ه ية وس  أس اط( :  2016لوسي .)اك ي , ي ر   -13

,  جت اعيةوم المعالجتها من وجهة نار الهيئة التدري ية , بحث م شور , مجأة لرف لأمأ مة والعأ

 العدد الثالث والعشرين , العرا  .

مقا   ( : تقرير  الة ال أد استراتيجية ,2019ي , )ل جأس اللتصادي الجت اعي الردنا -14

 . 2013/  3 /12الكتروني م شور بتارين 
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 متارين التعأيية العرالية , ال ديرية العامة لأتعأيم ال ه ي , مجأة  و  ال ه ي ,و ارة الترب -15

 . 2012ال ه ي لي العرا  مقا  م شور لي  مجأة الكترونية , 

ل ركني ا, الق و   وال تابعةلعأ ي , داترة ال حث والتخطيا الي وال حث و ارة التعأيم العا -16

 م . 2020,

يم ال ه ي ه . ناام التعأ1438ربيع الو   12بتارين  4427تع العرالية , العدد جريدة الولا -17

 . 2016ل  ة  6رلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


