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 المستخلص:

رجة د من خالل التعرف على رأى المبحوثين في استهدف البحث التعرف على دور المدرسة الثانوية الزراعية في تلبية احتياجات سوق العمل،
تأهيل الخريجين  ودورها في التدريب العملي للطالب ودرجة تحقيق الممارسات التعليميةرأيهم في مناسبة المناهج الدراسية مع احتياجات المجتمع المحلى، و 

 .حلهاومقترحاتهم ل الزراعية في تلبية احتياجات سوق العمل، باإلضافة للتعرف على أهم المشكالت التي تواجه المدارس الثانوية لسوق العمل
من محافظتي شمال وجنوب سيناء، مدرسي المدارس الثانوية الزراعية بم، من 7102تم تجميع بيانات هذا البحث خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 

ن المدرسين م نتظمة من العاملين بالمدارس الثانوية الزراعيةطبق هذا البحث على عينة عشوائية م استمارة استبيان ٌأعدت خصيصًا لهذا الغرض،خالل 
بق هذا البحث على من إجمالي أعداد المدرسين بالمدارس الثانوية الزراعية بمنطقة الدراسة، وعليه فقد ط %0..2بلغت نسبتها  والمديرين والوكالء

 .مبحوثاً 011
 كرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات، واالنحراف المعياري.ولتحليل بيانات البحث ٌاستخدمت جداول الحصر العددي، والت

 
 وتمثلت أهم النتائج فيما يلي:

 %1..7غير مناسبه وال تالئم احتياجات المجتمع المحلى، وأن  ( يرون أن المناهج الدراسية%61.1أن ما يزيد قلياًل عن نصف المبحوثين ) -1
 .مناسبه الحتياجات المجتمع المحلى هايرون أن %1..0مالئمه لحدما الحتياجات المجتمع المحلى، وأن  هايرون أن

فعة إلى متوسطة تراوحت بين مرتودرجة تحقيقه للممارسات التعليمية بالمدارس الثانوية الزراعية أن استجابات المبحوثين نحو التدريب العملي  -2
درجه وكانت أهم الممارسات التعليمية التي تتم داخل المدرسة هي: أداء المدرسين  1.1 – ..0 حيث انحصرت الدرجة المتوسطة ما بين

 ...0للعمليات الزراعية أمام الطالب بالمدرسة بدرجة كبيرة وذلك بدرجة متوسطة قدرها 

، بينما أفاد ما يقرب من نصف ( ذكروا بأن المدرسة لها دور منخفض في إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل%61أن نصف المبحوثين ) -3
 .بإن دور المدرسة في إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل مرتفع( %1.1)ذكر ( بإن دورها متوسط، في حين %3..3المبحوثين )

جادة إ :ذكر المبحوثين مجموعة من المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية منها ست مهارات عامة أهمها -4
 .فني متخصص في مجال محدد ، وست مهارات خاصة أهمها أن يكون الخريجالحاسب اآللي

عدم اشتراك ُمعلم التعليم الزراعي في تحديد األهداف التعليمية بنسبة وأهمها تواجه المدرسة في القيام بدورها هناك أثنى عشر مشكلة أن  -6
، وضعف العالقة بين التعليم %..6.التنمية بسبب عزلة اإلدارة التربوية بنسبة ، وضعف ارتباط السياسات التربوية بمخططات 2.7%.

سب مع أعداد الطالب ، بينما جاء في المرتبة األخيرة حجم وكم المعدات ال يتنا%..3.الزراعي والمؤسسات وقطاع اإلنتاج والخدمات بنسبة 
 .من المبحوثين، وذكر المبحوثين ستة مقترحات لحلها %61.1بنسبة 

 :  مقدمه
التي  تيعد التعليم الزراعي أحد الوسااااااااااائل التعليمية الهامة لدى جمهور الريفيين لتحقيق التنمية الزراعية والمساااااااااااهمة في حل الكثير من المشااااااااااكال

راء تقدمها و  والسااياسااات سااعياً الحكومات في تلك الدول برساام الخطط لذلك فقد اهتمت أغلب  ،تعاني منها الكثير من الدول المعاصاارة وخاصااة النامية منها
 .   (.3، ص 7100)وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم الفني،  وازدهارها.
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 2105(  2)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

فعالة  ةكما يعتبر التعليم الزراعي المدخل الرئيسااااي والدعامة الحقيقية لتقدم وتنمية المجتمع الريفي وزيادة اإلنتاج الزراعي حيث يساااااهم مساااااهم
ن المعارف وهذا يساااتلزم توفر العديد م ،بما يحتاجه من القوى العاملة والمدربة والقادرة على اساااتيعاب التطور العلمي في الزراعةفي إمداد القطاع الزراعي 

 .  ( .1، ص 6..0والمهارات والخبرات لدى المرشدين الزراعيين والذي يعمل على إيجاد وتدعيم العاملين بالبحث العلمي واإلنتاج الزراعي. )الصياد، 
ا يعاد التعليم الفني الزراعي من العوامال الهاامااة التي تقوم عليهاا نهضااااااااااااااة األمم، فمن خاللاه يمكن إماداد سااااااااااااااوق العمال بقطااعاات اإلنتاااج كما

الالزمة إلدارة دربة و والمالمختلفاة بالكوادر الفنية القادرة على التعامل مع أساااااااااااااااليب ونوعيات اإلنتاج الالزمة للتنمية الشاااااااااااااااملة وتوفير القيادة الفنية الماهرة 
شاااي ووخرون، بمشاااروعات اإلنتاج، ومسااااعدة األفراد في المجتمع على إعادة بناء مجتمعهم وتطويرد وزيادة الناتج القومي ورفع مساااتوى معيشاااة أفرادد. )الح

 .   (..-1.م، ص ص 7103
لة الفنية لة ألنه المصااادر الرئيسااااي لتوفير العمالذلك فإن التعليم الزراعي القائم على أساااس ساااليمة ضاااارورة حتمية للتقدم االقتصاااادي في أي دو 

حتاجه يالمدربة على أساااااااااااااس تكنولوجية علمية وعملية، فهو يؤهل طالبه ليكونوا فنيين في جميع القطاعات من خالل إكساااااااااااااابهم المهارات والمعارف التي 
والتكنولوجي الحادث بما يتفق وطبيعة المشااااااااااكل الساااااااااائدة في ساااااااااوق العمل في شاااااااااتى المجاالت الزراعية مع الحرص الدائم على االنتفاع بالتقدم العلمي 

   (01م، ص 7103المجتمع المحلى. )دنيور، ووخرون، 
وقد أشاااااااااااارت العديد من البحوث والدراساااااااااااات إلى أهمية دور المدارس الزراعية في حل العديد من المشاااااااااااكالت التي تواجه المجتمعات الريفية 

مدارس الثانوية الزراعية قد ساااهمت في وضاع الحلول المناساابة للعديد من المشاكالت في محاوله لتحسااين المسااتوى المحلية ففي بعض الدراساات وجد أن ال
دارس إلى مالصااااحي والغذائي لهذد المجتمعات وتطلب هذا جعل مناهج هذد المدارس تدور حول المشااااكالت المتعلقة بالبيئة المحلية وامتداد أنشااااطة هذد ال

ساااااايوني، )البمن خالل المشاااااااركة المجتمعية مما أدى إلى رفع المسااااااتوى الصااااااحي والغذائي وكل ما يتعلق بمجاالت العمل الريفي . أفراد المجتمع المحلى 
 (161-.13م، ص ص 7100)شحاته، وفريد، و(، 11، ص ...0

يين عن طريق إعداد فنيين زراعوتهدف المدارس الثانوية الزراعية إلى تزويد مجال العمل الزراعي بحاجته من القوى البشاااااااارية المتخصااااااااصااااااااة 
ن ذلك إال أنه م على مساااااااااااااتوى عالي من التعليم والتدريب من الناحية العملية والتطبيقية مما يؤهلهم للعمل في ميادين العمل الزراعي المختلفة وعلى الرغم

)عفا اهلل،  لزراعية الماهرة والمؤهلة للنهوض بعملية التنمية.اليزال هناك قصاااااااااور بالتعليم الثانوي الزراعي في تلبية احتياجات القطاع الزراعي من الكوادر ا
 (1.، ص1..0

ن التعليم الثانوي الزراعي بصاااورته الحالية أصااابق غير قادر على مساااايرة المتطلبات التي يفرضاااها ساااوق العمل في مصااار أو المسااااهمة هذا و  ا 
(، .71، ص1..0)حنفي،  ضااااافة إلى قصااااور دور المدارس في خدمة المجتمعات.بدور فعال في تحقيق النمو االقتصااااادي وتوفير العمالة المدربة، باإل

 (01م، ص...0)عمار، ووخرون، 
إن وضاااااع خطة إلعداد الكوادر الفنية الخاصاااااة على مساااااتوى الفنيين والمهنيين باألعداد والنوعيات المختلفة هو أمر ضاااااروري بالنسااااابة للتنمية 

خدمات ومواجهة مطالب المسااااتقبل باألساااالوب العلمي المناسااااب للعصاااار، ولذلك البد من تطوير التعليم الثانوي وذلك لتحقيق التقدم االقتصااااادي ولتطوير ال
غيل شاااااااااااااالزراعي من حيث المناهج والتدريب العملي الموازي للتدريب النظري بحيث ٌيعد الخريج لساااااااااااااوق العمل ويفرض نفساااااااااااااه عليه، وفي الواقع يواجه ت

تراجع الحكومة عن التزامها بتشاااغيلهم، وهذا التراجع أنعكس أثرد في تقليص دور الحكومة مساااتقباًل في ساااوق العمل  الخريجين في مصااار مشاااكلة تتمثل في
 (1.، ص1..0وهذا يعنى تزايد عرض التعليم ونقص في الطلب عليه، مما يترتب عليه زيادة أعداد المتعلمين العاطلين عن العمل .)عفا اهلل، 

المخرجات التعليمية واالحتياجات التعليمية واالحتياجات القومية من القوى البشاارية في المسااتقبل مسااألة أكبر أهمية، وتتمثل عملية المقابلة بين 
قبلية وبخاصااة تففي ظل التغيرات التكنولوجية الحادثة تتضااق الحاجة إلى أنواع متعددة ومتنوعة من القوى البشاارية وخاصااة في مجال التنمية الزراعية المساا

نواع ألساتصاالا األراضاي، واإلرشااد الزراعي، والميكنة الزراعية، والصاناعات الغذائية، واإلنتاج السمكي والحيواني، ولذلك البد من تحديد هذد افي مجال ا
ن كان هذا يتطلب بعض  ب علىلتغلا المطلوبة مساااتقباًل ووضااااع المواصااافات الدقيقة وتقدير الكفايات بدقة وتحديد التخصااااصااااات المطلوبة للواقع العملي وا 

 ،الصااااااااااعوبات، وذلك لنقص البيانات األساااااااااااسااااااااااية الموثوق بها، وكذلك تباين وجهات النظر بين الوزارات وتخصااااااااااص القطاعات المختلفة حول األولويات
، 7..0)جالل،  ا .ومشاااااااكل التنساااااايق والتكامل في خطة التنمية الشاااااااملة، باإلضااااااافة إلى التغيرات الجارية في االقتصاااااااد القومي التي ال يمكن التنبؤ به

 (73ص

 مشكلة البحث:
إن االهتمام بالتعليم الزراعي في األونه األخيرة أصااااااااااااابق مطلبًا ضاااااااااااااروريًا وضااااااااااااارورة حتمية نظرًا للدور الذى يلعبه في التنمية االقتصاااااااااااااادية 

حياة في الزراعة من أهمية تصااال إلى اساااتمرارية ال واالجتماعية، وينبغي في المرحلة الراهنة أن تشاااغل تلك القضاااية قدرًا أكبر في الدول النامية، لما لقطاع
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التكنولوجية، بشااااارية واإلدارية و مجتمع قوى، يعتمد على خدمة قضاااااايا المجتمع، ومواجهة التحديات المساااااتقبلية في ضاااااوء االحتياجات البيئية واإلمكانيات ال
والعديد من تلك المدارس في المحافظات الصااااااااااحراوية ووجود الكثير  ،بيةبالرغم من وجود العديد من المدارس الثانوية الزراعية في جمهورية مصاااااااااار العر و 

م(، وضاااااعف في 7100إال أن هناك ضاااااعف في الكوادر البشااااارية المؤهلة خريجي تلك المدارس )ماجدة عبد الشاااااافي،  ،من اإلمكانات الطبيعية والبشااااارية
 م(، األمر الذى يدعو إلى إجراء هذا البحث.6..0عل، العالقة بين نظام التعليم والمؤسسات الزراعية المنوطة بالتنمية )مش

 أهداف البحث:
ل مجموعة البحث وذلك من خالدور المدارس الثانوية الزراعية في تلبية احتياجات سااااوق العمل بمنطقة يساااتهدف هذا البحث بصاااافة رئيسااااية دراسااااة 

 من األهداف الفرعية التالية:

 مع احتياجات المجتمع المحلى. بالمدارس الثانوية الزراعية المناهج الدراسية ة مناسبةدرجالتعرف على  -0
 لممارسات التعليمية.ل المدرسة الثانوية الزراعية على رأى المبحوثين في درجة تحقيقالتعرف  -7
 .سوق العملل تأهيل الخريجيندور المدارس الثانوية الزراعية في التعرف على رأى المبحوثين في  -.
 في المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريجي المدارس الثانوية الزراعية.رأى المبحوثين التعرف على  -3
نطقة القيام بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل بم جه المدارس الثانوية الزراعية فيالمشكالت التي تواالتعرف على رأى المبحوثين في  -6

 البحث.
مل تواجه المدارس الثانوية الزراعية في القيام بدورها في تلبية احتياجات سوق الع التغلب على المشكالت التي التعرف على رأى المبحوثين في -1

 بمنطقة البحث.

 وتتضمن ما يلي: الطريقة البحثية:

 أواًل: مجال الدراسة:

 المجال الجغرافي:-أ 
 تاالجزء الشااااااارقي من محافظجري هذا البحث في شااااااابه جزيرة سااااااايناء والتي تحتوي على محافظتي شااااااامال وجنوب سااااااايناء، باإلضاااااااافة إلى أُ 

وب اقتصاااارت على محافظتي شااااامال وجن بحث الحاليها مدارس ثانوية زراعية فإن البورسااااعيد، واإلسااااماعيلية، والساااااويس وحيث أن هذد األجزاء ال يوجد ب
 سيناء.

 المجال البشرى: -ب 
مبحوثًا بمحافظتي شااااامال وجنوب سااااايناء موزعين على المراكز اإلدارية، وتم اختيار عينة  0.3بلغ عدد المدرسااااين بالمدارس الثانوية الزراعية 

ناء ثحيث تم اسااتبعاد مدرسااي المواد الثقافية باإلضااافة لصااعوبة التوصاال لبعض المدرسااين لعدم تواجدهم بالمدرسااة أ %0..2عشااوائية منتظمة منهم ممثلة 
 .مبحوثاً  011على  بحثال هذد ارج نطاق المدرسة، وعليه فقد طبقوجود الباحث وصعوبة مقابلتهم خ

 المجال الزمنى:-ج
 (.7102/7101م )بداية العام الدراسي 7102خالل شهري سبتمبر وأكتوبر  ذلك البحثتم جمع بيانات 

 -وتشتمل على:  ثانيًا: مصادر وطريقة وأدوات جمع البيانات:

 -وتتمثل في:  مصادر جمع البيانات: -أ
 متمثلة في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، واإلدارة المركزية للتعليم الفني، ومكتبة اإلسكندرية، والمكتبة القومية، ومكتبة كلية المصادر الثانوية: -1

مكتبة كتبة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، و التربية جامعة عين شمس، ومكتبة معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة، وم
ة كمعهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، ومكتبة كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية، ومكتبة مركز بحوث الصحراء، باإلضافة إلى الشب

 الدولية للمعلومات )اإلنترنت(.
وهم شاملة مدرسي ومديري المدارس  ،هداف البحث والتي تم جمعها من مصادرها األوليةوتتمثل في البيانات المحققة أل المصادر األولية: -2

 .بحثالثانوية الزراعية بمنطقة ال
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 أدوات جمع البيانات: -ب
قق والتأكد من في التح البحث لمنطقةتظمة من خالل الزيارات المتكررة تم االستعانة ببعض أساليب جمع البيانات منها المالحظة المباشرة المن

 البحث على استمارة استبيان أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وقد تم جمع البيانات شتملاسيناء، كما الواقع الحالي للمدارس الثانوية الزراعية بشبه جزيرة 
 باستمارة االستبيان عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين.

 طريقة جمع البيانات: -ج
وعي أن تكون وقد ر  ،المدارس الثانوية الزراعية المبحوثين لجمع البياناتومديري بعد تحديد أهداف البحث تم إعداد استمارة استبيان لمدرسي 

االستبيان بعدة  ةار األسئلة والعبارات الواردة بهذد االستمارة تمتاز بالوضوا والدقة، وأن تكون معبرة تعبيرًا دقيقا عن أهداف البحث، وقد مر إعداد استم
وكانت المرحلة األولى زيارة استطالعية لبعض المدارس الثانوية الزراعية للتعرف على طبيعة الدراسة بتلك  ،مراحل حتى وصلت إلى صورتها النهائية

حقيق أهداف البحث، عليها البيانات الالزمة لتالمدارس، أما المرحلة الثانية فقد تم تصميم أولى الستمارة االستبيان يتضمن بنودها األسئلة التي توفر اإلجابة 
، وتم عمل بمحافظة شمال سيناء مدرسين من مدرسي مدرسة قاطية الثانوية الزراعية 01أما المرحلة الثالثة وهى إجراء اختبار مبدئي لالستمارة على عدد

 التعديالت الالزمة لتصبق االستمارة في صورتها النهائية. 
جتماعية، السن، والحالة اال وهى: للمبحوثين المدروسة الخصائصستبيان على أربعة أجزاء هي: الجزء األول ويتناول وقد اشتملت استمارة اال

لى الوضع ، أما الجزء الثاني: فيختص بالتعرف عالزراعية، ومصادر المعلومات الوظيفية والنشأة، والحالة التعليمية، والمركز الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة
مدى يتناول فالمناهج الدراسية ومحتوياتها ودرجة تحقيق الممارسات التعليمية، أما الجزء الثالث: من حيث  بحثالثانوية الزراعية بمنطقة اللمدارس الحالي ل

بعض المراجع االستعانة باهتمام المدرسة بالخريجين وسوق العمل، وأهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية وقد تم 
، وأهم نطقة البحثبمالمدارس الثانوية الزراعية  التي تواجهالمشكالت لتعرف على هو يختص باف المعنية بهذا الموضوع في هذا الصدد، أما الجزء الرابع:

 المقترحات للتغلب على هذد المشاكل.

 ثالثًا: المعالجة الكمية للمتغيرات:
فقد تم معالجة  ،نات الميدانية للدراسة تم تفريغها في صورة جداول حصر عددي ونسب مئوية، ولتحقيق أهداف البحثبعد االنتهاء من جمع البيا

عطائها درجات قيمية تبعًا للمقياس المستخدم مع كل متغير، وذلك على النحو التالي:  بعضها كميًا وا 

 الخصائص المدروسة للمبحوثين: –الجزء األول 
عمارهم وتم تقسيم المبحوثين وفقًا لمدى أ بحثإلى أقرب سنة وقت إجراء ال تم استخدام الرقم الخام الذي يعبر عن سن المبحوث مقرباً  السن:  -1

 سنة فأكثر(. 61سنة(، و) 61ألقل من - 31سنة(، و) 31إلى ثالث فئات هي: )أقل من 
 – ، وقد استخدم تصنيف )أعزببحثلته االجتماعية وقت إجراء الث عن حاتم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبحو  الحالة االجتماعية: -2

 ( لكل منها على الترتيب كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير.7 – 0متزوج( حيث أعطيت درجات )
حيث أعطيت  (حضري – ريفيعبير عنها باستخدام تصنيف )تم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبحوث عن مكان نشأته وتم الت النشأة: -3

 ( لكل منها على الترتيب كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير.7–0درجات )
ل الدراسي وتم التعبير عنها بالمؤه ،تم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبحوث عن حالته التعليمية وقت إجراء البحث الحالة التعليمية: -4

( لكاًل . – 7 –0ودراسات عليا( حيث أعطيت درجات )-ومؤهل عالي -الذي حصل عليه المبحوث وقد استخدم تصنيف )مؤهل متوسط 
 منها على الترتيب كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير.

تم قياس هذا المتغير عن طريق سااااااااااؤال المبحوث عن درجته الوظيفية التي يشااااااااااغلها وقت إجراء البحث وقد وتم تفريغها كما  المركز الوظيفي: -5
حيث أعطيت الدرجات  مدير مدرسااااااااة( –وكيل مدرسااااااااة  –كبير معلم  –معلم خبير  –معلم أول أ  –معلم أول  –ذكرها المبحوث وهي )معلم 

 ترتيب كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير. ( لكل منهم على ال3-6-1-2-.-0-7)
تم قياس هذا المتغير عن طريق سؤال المبحوث عن عدد السنوات التي قضاها المبحوث في وظيفته منذ تعيينه  :الوظيفية عدد سنوات الخبرة -6

فقًا لعدد سنوات تقسيم المبحوثين و  وهي مقربه ألقرب سنه، وتم تفريغها كرقم خام كما ذكرد المبحوث وتم بحثي المدرسة وحتى وقت إجراء الف
 سنة فأكثر(.71سنة(، و) 71ألقل من -01سنوات(، و) 01الخبرة إلى ثالث فئات هي )أقل من 
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ذا السؤال ويتضمن ه ،استخدم هذا المؤشر للتعبير عن المصادر التي يحصل منها المبحوث على معلوماته الزراعية مصادر المعلومات الزراعية: -7
القنوات  -تالصحف والمجال -األهل والجيران -النشرات الفنية -المكتبات -االنترنت -الزراعية وهى ) الخبرة السابقة لمعلوماتثمانية مصادر ل

أعطيت ال( و  –نادرًا  –أحيانًا  –طلب من المبحوث أن يحدد درجة استخدامه للمصدر وذلك على مقياس )دائمًا و  قناة مصر الزراعية( -التعليمية
صفر( على الترتيب كمؤشر رقمي يعبر عن هذا المتغير، وقد تم حساب الدرجة المتوسطة بضرب كل فئة في وزنها  – 0 – 7 – .الدرجات )

 وقسمة الناتج على عدد أفراد العينة.
 .ما يلي من حيثبحث لثانوية الزراعية بمنطقة الالجزء الثاني: الوضع الحالي للمدارس ا

اساااااتخدم هذا المؤشااااار لمعرفة درجة مناسااااابة المناهج الدراساااااية ومالئمتها  :المجتمع المحلى احتياجاتمع المناهج الدراسببببية درجة مناسبببببة  -1
عبارة حيث طلب من كل مبحوث تحديد درجة موافقته على كل عبارة على حدد،  .7الحتياجات المجتمع المحلى، ويتضاااااااااااامن هذا السااااااااااااؤال 
كمؤشااااااااااااار ( على الترتيب 0 – 7 – .)غير موافق(، وأعطيت الدرجات  –ما  لحداً  –وذلك على مقياس مكون من ثالث فئات هي )موافق 

وتم تقساااااااااااااايم هذد الدرجات  درجة،.7درجة، والحد األدنى .1رقمي يعبر عن هاذا المتغير، وقاد بلغ الحاد األعلى للادرجاات وفقًا لهذا المقياس 
 درجه فأكثر(..6درجه(، ومناسبة ) .6من  ألقل – 1.درجه(، ولحدما ) 1.أقل من  – .7إلى ثالث فئات هي: غير مناسبة )

اسااتخدم هذا المؤشاار لمعرفة أهم الممارسااات التي يتم تحقيقها داخل المدرسااة  لممارسببات التعليمية:المدارس الثانوية الزراعية لدرجة تحقيق  -2
ياس مكون من أربع فئات وذلك على مق ممارسااااات وطلب من المبحوث تحديد درجة تحقيق كل ممارسااااة على حدد، 1ويتضاااامن هذا السااااؤال 

كمؤشاااار صااافر( على الترتيب  – 0 – 7 – .وال تساااتخدم(، وأعطيت الدرجات ) –وبدرجة ضاااعيفة  –وبدرجة متوساااطة  –هي )بدرجة كبيرة 
 رقمي يعبر عن هذا المتغير، وقد تم حساب الدرجة المتوسطة بضرب كل فئة في وزنها وقسمة الناتج على عدد أفراد العينة.

 -ويتضمن ما يلي: : الخريجين وسوق العمل ث:الثالالجزء 

 دور المدارس الثانوية الزراعية في تأهيل الخريجين لسوق العمل. -1
عبارة وطلب من  72أستخدم هذا المقياس لمعرفة دور المدرسة الثانوية الزراعية في تأهيل الخريجين لسوق العمل وقد تضمن هذا المقياس 

( على الترتيب كمؤشر 0-7-.مقياس مكون من ثالث فئات هي )موافق، لحد ما، غير موافق( وأعطيت الدرجات )المبحوث اإلجابة عليها، وذلك على 
درجة، وقد تم تقسيم هذد الدرجات  0.درجة، والحد األدنى  11رقمي للتعبير عن هذا المتغير وقد بلغ الحد األعلى وفقا لهذ المقياس تبعا للمدى الفعلي 

  (.فأكثر درجة 62درجة(، ومرتفعة ) 62ألقل من  33درجة(، ومتوسطة )من  33ة )أقل من إلى ثالث فئات هي منخفض
 المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية: -7

ع سؤال مفتوا وضالتي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية وتم العامة والخاصة أستخدم هذا المقياس لتحديد أهم المهارات 
ذكرها عبارة  عمل تكرار ونسبة مئوية لكلللتعرف على رأى المبحوثين في المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية، وتم 

 عليها بدرجة كبيرة.المواصفات التي تم االتفاق لتحديد المبحوثين 

 ومقترحات المبحوثين للتغلب عليها. ،بمنطقة البحثالمدارس الثانوية الزراعية  تواجهالمشكالت التي  –الجزء الرابع 
عبارة وطلب  01أستخدم هذا المقياس لمعرفة أهم المشكالت التي تمنع المدرسة الثانوية الزراعية من القيام بدورها حيث تضمن هذا السؤال 

وال(، وأعطيت درجة عن كل مشكلة يذكرها المبحوث وتم حساب  –وذلك بمقياس مكون من فئتين هما )نعم كل مبحوث إبداء رأيه في تلك العبارات، من 
 شكالتم، وتم وضع سؤال مفتوا للتعرف على رأى المبحوثين في مقترحاتهم للتغلب على أقرود من الدرجات التي حصل عليها المبحوث الدرجة الكلية بعدد

 رابعًا: أدوات التحليل اإلحصائي:
بعض أدوات القياس واألساليب اإلحصائية في عرض وتحليل البيانات مثل جداول الحصر العددي، والتكرارات، والنسب المئوية،  حثاستخدم الب

 Statisticalالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد تم تحليل هذد البيانات بواسطة الحاسب اآللي باستخدام حزمة  ،والمتوسطات، واالنحراف المعياري
Package for Social Sciences (SPSS.) 

  -وتتضمن ما يلي: الخصائص الشخصية للمبحوثين: 
 السن: -1

ساااااااانة( حيث بلغت نساااااااابتهم  31( أن ما يقرب من نصاااااااف المبحوثين يقعون في الفئة العمرية )أقل من 0أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )
سااااانة(، بينما بلغت نسااااابة من  61أقل من  – 31من إجمالي المبحوثين في الفئة العمرية ) %0.0.من إجمالي المبحوثين، في حين تقع نسااااابة  %..36
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من إجمالي المبحوثين، وتشااااااااير هذد النتائج إلى أن ما يزيد على ثالثة أرباع المبحوثين تقريبًا هم من الشااااااااباب  %1..7ساااااااانة فأكثر( 61ارهم )كانت أعم
 ومتوسطي العمر تلك المرحلة العمرية هي التي تتسم بالقدرة على العمل والعطاء.

 الحالة االجتماعية: -2
 منهم يقعون في فئة أعزب. %01.3من المبحوثين متزوجون، وأن نسبة  %1..1( أن 0تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )

 النشأة: -3
 ،من إجمالي المبحوثين %66.2( أن أكثر من نصااف المبحوثين من أصاال ريفي حيث بلغت نساابتهم 0أوضااحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

 ين.من إجمالي المبحوث %..33بينما بلغت نسبة من هم من أصل حضري 
 الحالة التعليمية: -4

لمبحوثين من إجمالي ا %..00من المبحوثين حاصااااالون على مؤهل عالي، وأن نسااااابة  %12.2( أن 0تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )
 من إجمالي المبحوثين حاصلين على مؤهل متوسط. %0.1، وأن حاصلين على دراسات عليا

 المركز الوظيفي: -5
من إجمالي المبحوثين  %7.إلى أن ما يقرب من ثلث المبحوثين من فئة المعلم حيث بلغت نسااااااااابتهم  (0بالجدول رقم )تشاااااااااير النتائج الواردة 

من إجمالي  %02ومن إجمالي المبحوثين يشاااااغلون منصاااااب معلم خبير،  %..01من إجمالي المبحوثين يشاااااغلون منصاااااب معلم أول أ، و %71.1وأن 
 .النسبة الباقية من المبحوثين يشغلون مناصب متعددة ما بين مدير مدرسة ووكيل شئون عاملين وشئون طلبة المبحوثين يشغلون منصب معلم أول، وأن

 :الوظيفية عدد سنوات الخبرة -6
سااااااانة فأكثر(  71في مجال التدريس ) وظيفية ( أن ما يقرب من نصاااااااف المبحوثين تقريبًا لديهم خبرة0أوضاااااااحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

ساااااانوات( في مجال التدريس، وأن 01من إجمالي المبحوثين لديهم خبرة )أقل من  %7..7من إجمالي المبحوثين، وأن نحو  %..33حيث بلغت نساااااابتهم 
 ة الزراعية.سنة( في مجال التدريس بالمدارس الثانوي 71سنوات إلى أقل من 01من المبحوثين لديهم خبرة من ) %71.3نسبة 

 

 ( توزيع المبحوثين وفقًا لمتغيراتهم المستقلة المدروسة0جدول رقم )
 % (106)ن= عدد المركز الوظيفي % (106)ن= عدد فئات السن

 4.7 5 مدير المدرسة ..36 31 سنة 31أقل من 

 1.1 2 وكيل شئون العاملين 0.0. .. سنة 61: أقل من 31

 2.2 3 طلبهوكيل شئون  1..7 76 سنة فأكثر 61

 1.1 2 معلم كبير الحالة االجتماعية

 12.1 22 معلم خبير 01.3 00 أعزب

 22.2 22 معلم أول أ 1..1 6. متزوج

 17.2 12 معلم أول النشأة

 32.2 34 معلم 66.2 .6 ريف

 الوظيفية عدد سنوات الخبرة ..33 32 حضر
 ...7 0. سنوات 01أقل من  الحالة التعليمية

 71.3 71 سنة 71: أقل من 01من  0.1 0 مؤهل متوسط
 ..33 32 سنة فأكثر 71 12.2 .. مؤهل عالي
    ..00 07 دراسات عليا

 هذه البيانات من استمارة االستبيان.جمعت وحسبت  المصدر:
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 مصادر المعلومات الزراعية: -7
المبحوثين معلوماتهم الزراعية يمكن ترتيبها وفقًا للدرجة ( أن أهم المصااااااااااااااادر التي يسااااااااااااااتقى منها 7أوضااااااااااااااحات النتاائج الواردة باالجادول رقم )

، وفي المرتبة األخيرة قناة 7.6المتوسااااطة على النحو التالي: حيث تصاااادرت الخبرة السااااابقة المرتبة األولى في مصااااادر المعلومات بدرجة متوسااااطة قدرها 
 ...0مصر الزراعية بدرجة متوسطة قدرها 

 
 وفقًا لمصادر معلوماتهم الزراعية ( توزيع المبحوثين7جدول رقم )

 الدرجة المتوسطة مصادر المعلومات الزراعية
 7.6 الخبرة السابقة
 ..7 األنترنت
 ..0 المكتبات

 0.1 النشرات الفنية
 0.1 األهل والجيران

 0.6 الصحف والمجالت
 0.3 القنوات التعليمية
 ..0 قناة مصر الزراعية

 البيانات من استمارة االستبيان.جمعت وحسبت هذه  المصدر:
 

 نتائج البحث 
 وتتضمن ما يلي:

 الحتياجات المجتمع المحلى: بالمدارس الثانوية الزراعيةدرجة مناسبة المناهج الدراسية التعرف على رأى المبحوثين في : أوالً 
( يرون أن المناهج الدراسااااية  غير مناساااابه وال تالئم %61.1( أن ما يزيد قلياًل عن نصااااف المبحوثين ).أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم )

راسااية يرون أن المناهج الد %1..0يرون أن المناهج الدراسااية مالئمه لحدما الحتياجات المجتمع المحلى، وأن  %1..7احتياجات المجتمع المحلى، وأن 
يرون أن المناهج الدراساااااااية ما بين غير مناسااااااابه ومناسااااااابه لحدما الحتياجات  %11.7أن إلى مناسااااااابه الحتياجات المجتمع المحلى، وتشاااااااير تلك النتائج 

ة حتى يحدث راساااايمما يتطلب  ضااارورة أن تتناسااااب المقررات الدراسااااية مع طبيعة البيئة المحيطة بالمدرسااااة وأن تتناسااااب مع المرحلة الد ،المجتمع المحلى
 التغير المنشود.

 ( توزيع المبحوثين وفقًا التجاههم نحو المناهج الدراسية ومالئمتها الحتياجات المجتمع المحلى.جدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % عدد الفئة

 1..0 ..1. 61.1 11 درجه( 1.أقل من  – .7غير مناسبه )
 1..7 76 درجه( .6ألقل من  – 1.لحد ما )

 1..0 70 درجه فأكثر(.6مناسبه )
 011.1 011 اإلجمالي

 جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 

 لممارسات التعليمية:ل المدارس الثانوية الزراعية تحقيقدرجة التعرف على رأى المبحوثين في : ثانياً 
 تراوحت بين مرتفعة إلى متوسااااااطةللممارسااااااات التعليمية ( أن اسااااااتجابات المبحوثين نحو التدريب العملي 3تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )
ات وكانت أهم الممارسااااااات التعليمية التي تتم داخل المدرساااااة هي: أداء المدرسااااااين للعملي ،درجه 1.1 – ..0حيث انحصااااارت الدرجة المتوساااااطة ما بين 

، تالها قيام الطالب بأداء المهارات الالزمة في العمليات الزراعية تحت ..0الزراعية أمام الطالب بالمدرسااااااااااااة بدرجة كبيرة وذلك بدرجة متوسااااااااااااطة قدرها 
وذلك بدرجة متوساااااطة  درجة، ثم تدريب الطالب بالحقول اإلرشاااااادية والحقول النموذجية باإلدارة الزراعية 0.2إشاااااراف المعلم وذلك بدرجة متوساااااطة قدرها 
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قامة المعسااااكرات الصااااايفية لتدريب الطالب حيث بل0.0قدرها  ت غ، تالها كاًل من تدريب الطالب بمزارع المدرسااااة وبالمحطات البحثية بالمراكز البحثية، وا 
وسطة والمؤساساات والمصاانع وذلك بدرجة مت الدرجة المتوساطة لكاًل منهما درجه واحدد، وجاء في المرتبة األخيرة تدعيم الطالب للعمل بالشاركات الزراعية

 .1.1قدرها 
 ( توزيع المبحوثين وفقًا للتدريب العملي ودرجة تحقيق الممارسات العملية3جدول رقم )

 الممارسات
 درجة تحقيق الممارسات العملية

الدرجة  ال تتم
 المتوسطة

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

المدرسين للعمليات الزراعية أمام أداء 
 الطالب بالمدرسة

77 71.1 60 31.0 7. 72 3 ..1 0.. 

قيام الطالب بأداء المهارات الالزمة في 
 العمليات الزراعية تحت إشراف المعلم

71 73.6 .6 .. .7 .1 0. 07.. 0.2 

تدريب الطالب بالحقول اإلرشادية 
 والحقول النموذجية باإلدارة الزراعية

00 01.3 .1 71.. 77 70 3. 31.1 0.0 

تدريب الطالب بمزارع المدرسة 
 وبالمحطات البحثية بالمراكز البحثية

00 01.3 73 77.1 72 71 33 30.6 0 

إقامة المعسكرات الصيفية لتدريب 
 الطالب

01 ..3 7. 70.2 .1 71 3. 31.1 0 

تدعيم الطالب للعمل بالشركات الزراعية 
 والمؤسسات والمصانع

1 2.6 0. 02.. 71 76 6. 61 1.1 

 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 دور المدرسة الثانوية الزراعية في تأهيل الخريجين لسوق العمل: التعرف على رأى المبحوثين فيثالثًا: 
( ذكروا بأن المدرساااااااة لها دور منخفض في إعداد وتأهيل الخريجين %61.1( أن نصاااااااف المبحوثين )6تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )

بإن دور المدرساااااااااااة في إعداد وتأهيل  %1.1( بإن دورها متوساااااااااااط، في حين ذكر %3..3لساااااااااااوق العمل، بينما أفاد ما يقرب من نصاااااااااااف المبحوثين )
وربما يرجع الساابب  ،ه المدرسااة في إعداد وتأهيل الخريجين لسااوق العملالخريجين لسااوق العمل مرتفع، وتشااير هذد النتائج إلى انخفاض الدور الذي تقوم ب

شراك اإلدارات المدرسية في وضع السياسات واتخاذ القرار.  في ذلك إلى انخفاض الدور االستراتيجي والتخطيطي وا 
 
 توزيع المبحوثين وفقًا للدرجة الكلية للمدرسة الثانوية الزراعية في تأهيل الخريجين لسوق العمل (6)جدول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % تكرار فئات دور المدرسة في تأهيل الخريجين لسوق العمل
 7.3 44.5 61 .6 درجه(33منخفضه )أقل من 

 3..3 31 درجه(62أقل من  – 33متوسطة )
 1.1 2 درجه فأكثر( 62مرتفعة )

 100 106 اإلجمالي
 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:
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 المهارات التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية. التعرف على رأى المبحوثين فيرابعًا: 
رات الخاص  ةو ويمكن عرا الاتائ  لمهاأخري لالمهارات العامة وتمل على مجموعة من تش   وهي

 الخاصة بهما على الاحو التالي:

 المهارات العامة: -أ 
( أنه يمكن ترتيب أهم المهارات العامة التي يتطلبها سااااااااااوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية 1أوضااااااااااحت النتائج الواردة بالجدول رقم )

على أنها من أهم متطلبات ساااوق العمل والتي يجب  %011إجادة الحاساااب اآللي في المرتبة األولى حيث أجمع كل المبحوثين بنسااابة على النحو التالي: 
زراعية حيث وافق لتوافرها في خريج المدارس الثانوية الزراعية، وجاءت في المرتبة الثانية أن يكون الخريج على قدر مناسااااااااااااااب من الثقافة العامة والثقافة ا

، وفي %12.2مبحوثًا بنسااااااابة ..، وجاءت في المرتبة الثالثة أن يكون الخريج لديه القدرة على العمل حيث وافق عليها %3...مبحوثًا بنسااااااابة ..عليها 
مبحوثًا بنساابة 11، وفي المرتبة الخامسااة التعاون مع الزمالء حيث وافق عليها %..13مبحوثًا بنساابة 1.المرتبة الرابعة تحمل المساائولية حيث وافق عليها 

 .%10.0مبحوثًا بنسبة  11، وجاءت في المرتبة األخيرة أن يقدر الخريج قيمة الوقت حيث وأفق عليها %.1
 
 ( المهارات العامة التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية1جدول )

 مهارات عامة
 ال نعم

 % تكرار % تكرار
 1 1 011 011 إجادة الحاسب اآللي

 1.1 2 3... .. قدر مناسب من الثقافة العامة والثقافة الزراعية
 ..07 .0 12.2 .. القدرة على العمل
 06.0 01 ..13 1. تحمل المسئولية

 02 01 .1 11 التعاون مع الزمالء
 ..01 71 10.0 11 يقدر قيمة الوقت

 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 
 المهارات الخاصة:-ب 

أن أهم المهارات الخاصاااة التي يتطلبها ساااوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية جاءت مرتبة  إلى (2تشاااير النتائج الواردة بالجدول رقم )
على أنها من أهم متطلبات ساااااااااوق العمل  %011على النحو التالي: أن يكون الخريج فنى متخصااااااااص في مجال محدد حيث أفاد كل المبحوثين بنساااااااابة 

ة الزراعية، بينما جاء في المرتبة الثانية أن يكون الخريج مدرب عمليًا ومؤهل في مجال تخصاااااااااااااصاااااااااااااه حيث والتي يجب توافرها في خريج المدارس الثانوي
، بينما جاءت في المرتبة الثالثة القدرة على  اسااااااااتخدام اآلالت الزراعية  الحديثة في مجال تخصاااااااصااااااااه حيث يرى ذلك %3...مبحوثًا بنسااااااابة ..ذكرها 
مرتباة الرابعاة أن يكون الخريج لادياه اإللماام الكاافي بكل ما هو جديد في مجال التخصااااااااااااااص حيث أفاد بذلك ، وجااءت في ال%11.2مبحوثاًا بنسااااااااااااااباة 3.
، وفي المرتبة السااادسااة أن يكون الخريج %17.0مبحوثًا بنساابة 12، وفي المرتبة الخامسااة اإللمام بالمهام الوظيفية حيث ذكرها %16.1مبحوثًا بنساابة 0.

، وجاءت في المرتبة األخيرة أن يكون الخريج لديه المهارة والكفاءة في العمل الزراعي حيث %..12مبحوثًا بنساااااااااااابة .1 لديه قوة مالحظه حيث يرى ذلك
 من إجمالي المبحوثين. %21.3مبحوثًا بنسبة  10اد بذلك أف

 
 ( المهارات الخاصة التي يتطلبها سوق العمل في خريج المدارس الثانوية الزراعية2جدول )

 خاصةالمهارات ال
 ال نعم

 % تكرار % تكرار
 1 1 011 011 أن يكون الخريج فني متخصص في مجال محدد

 1.1 2 3... .. أن يكون الخريج مدرب عمليًا ومؤهل في مجال تخصصه
 ..00 07 11.2 3. القدرة على استخدام اآلالت الزراعية الحديثة في مجال تخصصه
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 03.7 06 16.1 0. ما هو جديد في مجال التخصص أن يكون الخريج لديه اإللمام الكافي بكل
 ..02 .0 17.0 12 اإللمام بالمهام الوظيفية

 70.2 .7 ..12 .1 أن يكون الخريج لديه قوة مالحظه
 1..7 76 21.3 10 لديه المهارة والكفاءة في العمل الزراعي

 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 بمنطقة البحث:المدارس الثانوية الزراعية  تواجهالمشكالت التي التعرف على رأي المبحوثين في ًا: خامس
( إلى وجود العديد من المعوقات والتي تمنع المدرساااااااااة من القيام بدورها في تلبية احتياجات ساااااااااوق العمل، 1تشاااااااااير النتائج الواردة بالجدول رقم )

م هالمشااااااكالت على النحو التالي: جاءت في المرتبة األولى عدم إشااااااراك ُمعلم التعليم الثانوي الزراعي في تحديد األهداف التعليمية وهى من أوجاءت هذد 
كلة مشوهذا يوضاق خطورة المشاكلة مما يساتوجب من القائمين على العملية التعليمية أخذ هذد ال %2.7.مبحوثًا بنسابة .01المشاكالت التي أقر بوجودها 

مبحوثًا بنسااابة  010في االعتبار، وفي المرتبة الثانية ضااعف ارتباط الساااياسااات التربوية بمخططات التنمية بسااابب عزلة اإلدارة التربوية حيث أقر بوجودها 
مبحوثًا بنسااااااااااابة 62ك ، بينما جاء في المرتبة األخيرة حجم وكم المعدات الموجودة بالمدرساااااااااااة ال يتناساااااااااااب مع أعداد الطالب حيث وافق على ذل%..6.
6..1% . 

 ثفي تلبية احتياجات سوق العمل بمنطقة البح ( توزيع المبحوثين وفقًا لرأيهم في المعوقات التي تمنع المدرسة من القيام بدورها1جدول رقم )

 المشكلة
 ال نعم

 % تكرار % تكرار
 7.1 . 2.7. .01 عدم اشتراك ُمعلم التعليم الزراعي في تحديد األهداف التعليمية 

 3.2 6 ..6. 010 ضعف ارتباط السياسات التربوية بمخططات التنمية بسبب عزلة اإلدارة التربوية
 6.2 1 ..3. 011 ضعف العالقة بين التعليم الزراعي والمؤسسات وقطاع اإلنتاج والخدمات

 1.1 2 3... .. المركزية في اتخاذ القرارات وعدم إشراك جميع العاملين
 1.6 . 0.6. 2. النظرة المجتمعية للتعليم الزراعيتدنى 

 01.1 02 13.1 .1 عدم وجود هدف معلن ومحدد للمدرسة الثانوية الزراعية لكي تقوم بتلبية احتياجات سوق العمل
 ..02 .0 17.0 12 عدم استجابة بعض المؤسسات والمصانع إلى تدريب الطالب 

 1..0 70 11.7 16 والتدريب في ضوء احتياجات المتدرب غياب التخطيط والتنفيذ لعمليات التعليم
 1..7 76 21.3 10 عجز التعليم الزراعي عن إعداد الطالب فنيًا 

 76.6 72 23.6 .2 قلة المبالغ المعتمدة لتدريب الطالب
 71.3 71 1..2 21 انخفاض قدرة المتعلمين على تحمل مسئولية التعلم

 7..7 0. 21.1 26 بالمدرسة بالصور السليمةعدم استخدام اإلمكانات المتاحة 
 1... 6. 12.1 20 ضعف الميزانية واالعتمادات المالية المخصصة للتعليم الزراعي

 1.1. .. 7..1 12 غياب روا الفريق في العمل
 1... 37 11.3 13 القصور في كفاءة اإلدارة المدرسية

 3..3 31 61.1 11 أعداد الطالبحجم وكم المعدات الموجودة بالمدرسة ال يتناس مع 
 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 .بمنطقة البحثالمدرسة الثانوية الزراعية من  تواجهمقترحات المبحوثين للتغلب على المشكالت التي التعرف على  سًا:ساد
ة الثانويالمدرسااااااااااااااة  واجاهالتي ت المشااااااااااااااكالت( أن أهم المقترحاات التي ذكرهاا المبحوثين للتغلاب على 01أظهرت النتاائج الواردة باالجادول رقم )

ع م العمال على إشااااااااااااااراك معلم التعليم الثاانوي الزراعي في تحادياد األهاداف التعليمياة الخااصااااااااااااااة بالمدارس الثانوية الزراعية هي:الزراعياة بمنطقاة البحاث 
ضاااااارورة ارتباط السااااااياسااااااات التربوية بمخططات التنمية وتقوية العالقة بين ، من المبحوثين %10.0حيث ذكرها  مراعات عدم المركزية في اتخاذ القرارات

مية التعليم الفني التوعية من خالل وسااااائل اإلعالم المختلفة بأه، من المبحوثين %7..2ات حيث ذكرها التعليم الزراعي ومؤسااااسااااات قطاع اإلنتاج والخدم
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تغيير نظام القبول بالمدارس الثانوية الزراعية بحيث ، من المبحوثين %23.6الزراعي وتغيير الصااااورة الذهنية الموجودة عن الفنيين الزراعيين حيث ذكرها 
ضاارورة إشااراك المدارس في ، ن المبحوثينم %21.1رس حيث ذكرها ال يرتبط فقط بالمجموع والبد من إيجاد وساايلة أخرى مثل اختبارات للقبول بهذد المدا

ل حيث موضااااع رؤية مسااااتقبلية للخريجين وسااااوق العمل يتم من خاللها وضااااع األهداف العامة ثم الخطط والبرامج التي تعمل على ربط الخريج بسااااوق الع
الزراعية الحديثة المتوفرة في مشااااااروعاتهم  العمل على مشاااااااركة القطاع الخاص في تدريب الطالب على المعدات واآلالت، من المبحوثين %..11ذكرها 

 من المبحوثين. %12الزراعية حيث ذكرها 
 

 ( توزيع المبحوثين وفقًا لمقترحاتهم لحل المشكالت التي تمنع المدرسة من القيام بدورها01جدول رقم )

 المقترحات
 ال نعم

 % تكرار % تكرار
في تحديد األهداف التعليمية الخاصة بالمدارس الثانوية العمل على إشراك معلم التعليم الثانوي الزراعي 

 ..01 71 10.0 11 الزراعية مع مراعات عدم المركزية في اتخاذ القرارات

ضرورة ارتباط السياسات التربوية بمخططات التنمية وتقوية العالقة بين التعليم الزراعي ومؤسسات قطاع 
 71.1 77 7..2 13 اإلنتاج والخدمات.

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بأهمية التعليم الفني الزراعي وتغيير الصورة الذهنية الموجودة  التوعية
 عن الفنيين الزراعيين.

2. 23.6 72 76.6 

تغيير نظام القبول بالمدارس الثانوية الزراعية بحيث ال يرتبط فقط بالمجموع والبد من إيجاد وسيلة أخرى 
 مدارسمثل اختبارات للقبول بهذد ال

26 21.1 .0 7..7 

ضرورة إشراك المدارس في وضع رؤية مستقبلية للخريجين وسوق العمل يتم من خاللها وضع األهداف 
 العامة ثم الخطط والبرامج التي تعمل على ربط الخريج بسوق العمل.

2. 11.. .. .0.0 

ي الزراعية الحديثة المتوفرة فالعمل على مشاركة القطاع الخاص في تدريب الطالب على المعدات واآلالت 
 مشروعاتهم الزراعية.

20 12.1 .6 ...1 

 (601حيث أن )ن= جمعت وحسبت هذه البيانات من استمارة االستبيان. المصدر:

 
 الفوائد التطبيقية للبحث:

 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصى باآلتي:
للخريجين وسوق العمل يتم من خاللها وضع الخطط والبرامج التي تعمل على ربط الخريج أن تقوم كل مدرسة بوضع رؤية مستقبلية ضرورة  -1

حديث المناهج والمقررات الدراسية المتخصصة في المدارس الثانوية الزراعية بإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة باإلضافة إلي ت بسوق العمل
سوق  تطلبهيالتكنولوجيا فيما  الستيعاب هاى المدارس الثانوية الزراعية من عدم مالحقتالتطور المستمر في هذا الشأن، ولمعالجة ما يؤخذ عل

ن ، حيث إن التكامل والتعاو بالتعليم الزراعيالعمل وذلك من خالل التعاون المستمر بين مؤسسات أصحاب األعمال وبين األجهزة الفنية 
 خدمات.ضروريان لمالحقة التطورات المتسارعة بأسواق اإلنتاج وال

، داخل وخارج المدرسة حتى يتمكن الطالب من ممارسة العمل بيدد العمليبالتدريب  واالهتمامبالعملية التعليمية داخل المدرسة  االرتقاءالبد من  -2
 بالتخصص والتركيز على مناهج مادة التخصص حتى يصبق الخريج يجيد تخصص بعينه. االهتماموكذلك البد من 

كمادة  آللياالثانوية الزراعية بأجهزة الحواسب الحديثة، وتوفير التمويل الالزم لشرائها وتعميم تدريس مناهج الحاسب ضرورة تزويد المدارس ب -3
 لصيانتها.أساسية مع التدريب المستمر عليها واألخذ في االعتبار ضرورة توفير المخصصات الالزمة 

راوية، ، والزراعات الصحالسمكي واالستزراعجديدة مثل الزراعات المحمية، تطوير شعب المدارس الثانوية الزراعية إلدخال تخصصات ضرورة  -4
ية االقتصادية بمتطلبات التنم اومناهجه تلك المدارسالبد من ربط تخصصات ، و والزراعات العضوية باإلضافة إلى تحديث الشعب الموجود حاليا

من أجل توفير تعليم يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط  مطلوب من مهارات في مجاالت العمل المختلفة، وذلك وما هو للمجتمع
 التنمية المستدامة.
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البد من ربط تخصصات المدارس الثانوية الزراعية ومناهجها بمتطلبات التنمية االقتصادية للمجتمع، مع ربط تخصصاتها بما هو مطلوب من  -5
 تعليم يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة.مهارات في مجاالت العمل المختلفة، وذلك من أجل توفير 
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Abstract 

The research aimed to identify the role of the agricultural secondary school in meeting the needs of the labor 

market, by identifying the opinion of the respondents in the appropriate degree of the curriculum with the needs of the 

local community, their opinion on the practical training of the students and the degree of achievement of educational 

practices and its role in qualifying graduates for the labor market, On the most important problems facing agricultural 

secondary schools in meeting the needs of the labor market and their proposals to solve them. 

The data for this study were collected in September and October 2017 from agricultural secondary school teachers 

in the governorates of North and South Sinai through a questionnaire prepared specifically for this purpose. This 

research was conducted on a regular random sample of teachers, managers, 79.1% of the total number of teachers in 

agricultural secondary schools in the study area. Therefore, this research was applied to 106 respondents. 

To analyze the research data, numerical scale tables, frequencies, percentages, averages, and standard deviation 

were used. 

 

The most important results were: 

1. Only slightly more than half of the respondents (56.6%) believe that the school curricula are inappropriate and 

unsuitable for the needs of the local community, 23.6% believe that they are suitable for the needs of the local 

community and 19.8% believe that they are suitable for the needs of the local community. 

2 - The responses of the respondents towards practical training and the degree of achievement of educational practices 

in agricultural secondary schools ranged from high to medium, where the average grade was between 1.9 - 0.8 degrees. 

The most important educational practices within the school were the performance of teachers for agricultural 

operations in front of students in the school, with a significant degree of 1.9 degrees. 

Half of the respondents (50%) reported that the school has a low role in preparing and qualifying graduates for the 

labor market, while nearly half of the respondents (43.4%) said that their role is average, in the preparation and 

qualification of graduates to the labor market is high. 

4 - Respondents mentioned a set of skills required by the labor market in the graduates of agricultural secondary 

schools, including six general skills, including: proficiency in the computer, and six special skills, the most important 

of which is the graduate specialized technician in a specific field. 

5 - There are twelve problems facing the school in the role of the most important lack of participation of the teacher 

of agricultural education in the determination of educational goals by 97.2%, the weak link of educational policies to 

development plans because of the isolation of the educational administration by 95.3%, and the weak relationship 

between agricultural education Institutions and the production and services sector by 94.3%, while the last ranked 

volume and quantity of equipment does not correspond to the number of students by 56.6% of the respondents, and 

mentioned the respondents six proposals to resolve. 

 

 


