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 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

يختمفففلتعلتممفففقمتعلت افففلتمفففنتعلتممفففقمتعلت ميفففجوتنفففلتملاففف تيفففجممتعل لعاففف تعلم مقففف ت
ليربطهاتبالمملمتعلاظري ،تلل جتتمتعنتتاحتقسمتخاصتبالتممقمتعلت التب جرس تشاجق تأبفلت
غزعلفف ت طمففعتعلمففامتعلجرعسففلتعلثففاللتلثيففثتأنتعل سففمتتففمتعطلقفف تثففجي ا تل فف تعلتمريففلت

لتافاللتذفذعتعلبثفثتعلتممفقمتعلت افلتبالجرعسف ت فنتخفللت.تبال سمتلأخذتآرعءتعلطالباتتنقف 
 .علتمرفتممىت جىتتل  تطالباتتعلصلتعلماشرتلللتثاقتب سمتعلتممقمتعلت ال



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

يهجفتعلبثثتإلىتعلتمرفتممىت يللتلتل هاتتطالباتتعلصلتعلماشرتلللتثاقتب سفمت
علتممففقمتعلت اففل،تل مرنفف ت ففجىتلمففىتعلطالبففاتتبطبقمفف تعلتممففقمتعلت اففلتل ففجىت ل  فف ت
قجرعتهاتلللتثاقتبال سم،تم اتيهجفتلمتمرفتممىتعل شاكلتعلتلت نتعل  مفنتأنتتميف ت

 .تتعلطالباتت نتعاللتثاقتب سمتعلتممقمتعلت ال



 
 

 :أهوية البحث
تفيجتطمب تعلصلتعلماشرتنلتعتخاذتعل رعرتعلصا  تنلتإ مااق تعاللتثاقتب سمت•

 .علتممقمتعلت ال
 .بقانتأذ ق تعلتممقمتعلت الت نتنتحتآناقت ست بمق تنلتسلقتعلم لتلرلعجه•

 .اشرت  ان تعلتممقمتعلت التنلتعل  ت عتعلتممق ل•

ت.تش قعتعل سؤللينتممىتعالافاقتلجممتعلتممقمتعلت ال•



 
 

 :هصطلحبت البحث
تعألساسلتعلتاسعتعلصلتنلتعلاا ثاتتعلطالباتتذنت:علماشرتعلصلتطالبات

تتتعلباث اتتتمرن ت.تعألساسلتعلماشرتلمصلتلعل ترنمات

-2017)  قعتعلطالباتتعإلااثتعل اتظ اتتنلتعلجرعس تنلتعلمامتعلجرعسلتت:ع رع قا ت
نلتعلصلتعلماشرت نتعل رثم تعألساسق تنلت جرس تشاجق تأبلتغزعل تلعل س لحت(ت2018

 (.مم ل،تمملمتإاسااق ،تزرعمل،ت هال،تت ارو،تت ال)لهنتبااللتثاقتبأثجتنرلعتعلجرعس ت



 
 :هصطلحبت البحث

التعليم أنواع من نوع " بأنه اجرائيا   التقني التعليم الباحثات عرفت :التقني التعليم 

 جانب إلى والعملية الفنية المهارات اكتساب فيه يتم مباشرة األساسي التعليم يلي

 ."تعلمه ما تطبيق على قادرا   فيه الفرد يكون النظرية، المعرفة



 
 

علذوتقثاللتتعل اهجتعللصفلتعلتثميمللتث ي تأذجعفتعلجرعس تقا تتعلباث اتتباستخجعمت
 ملااتهاتلتعلجرعس ،تلتثميلتبقااات ،تلعلملق تبينتعلظاذرةت لضلعتخلل تلصلت نت

 .تثج هالعآل ارتعلتلتعلتلتتطرحتثللهاتلتعلم مقاتتعلتلتتتض اهاتعآلرعءت

 هنهجية البحث 



 
 

 :هنهجية البحث

لمعالجااة ااطااار النظاارا للدراسااة تاام الرجااوع إلااى مصااادر البيانااات : الثانويااةالمصااادر 

العربيااة تات العالقااة، والاادوريات والمقااا ت  والمراجاا  التااي تتمثاال فااي الكتااب الثانويااة 

والبحاااا ، الدارساااة، واألبحااااا والدراساااات الساااابقة التاااي تناولااات موضاااوع والتقاااارير

 .في مواق  اانترنت المختلفةوالمطالعة 

 :وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات

تاام جماا  لبيانااات الدراسااة لمعالجااة الجوانااب التحليليااة لموضااوع  : األوليااةالمصااادر 

 . للدراسة، صممت خصيصا  لهتا الغرضرئيسة كأداة ا ستبانة األولية من خالل 



 
 

 :حدود البحث 

 .علت التلمتممقمتعلطالباتتتل  ت:عل لضلملتعلثج

 .غزعل تأبلتشاجق ت جرس تنلتعلماشرتعلصلتطالباتت:علبشروتتعلثج

 .علمربق تعلمغ ت:علمغلوتتعلثج

 .2017/2018تعلجرعسلتعلمامت:علز االتعلثج

 .غزةتش الت:عل ماالتعلثج



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
تكففلنت  ت ففعتعلجرعسفف ت ففنتطالبففاتتعلصففلتعلماشففرتنففلت جرسفف تشففاجق تأبففلتغزعلفف ت•

(ت253)،تلقففجتبمففرتعنففرعجتعل  ت ففعت(2018ت-2017)عل االقفف تلمباففاتتلممففامتعلجرعسففلت
 .طالب 

 .لل جتتمتعختقارت  ت عتعلجرعس ت نتعلطالباتتلملقتهنتعل باشرةتب لضلعتعلبثث•



 :جمتوع و عينة  البحث 
 بلغ حيا عشوائية بطريقة األصلي الدراسة مجتم  من البحا عينة اختيار تم•

 .الدراسة مجتم  من (%23.32) نسبته ما أا طالبة (59) العينة أفراد عدد

 لمجتم  صادقا   تمثيال   تعطي كونها عشوائية بطريقة العينة اختيار مزايا أهم من•

 .الوقت نفس في المتغيرات وتمثيل المقارنات عقد يمكن حيا البحا



 
 

 :أدوات البحث 

ت.تلعاتشارع تتعستخجع ا تتعألنرعجت نتعلبقاااتتممىتعلثصللتلسا لتأك رتعالستباا تتمج•

 :تكونت ا ستبانة من مجالين

 .فقرات 7 من تكونت :والقدرات الرغبات

 .فقرات 8 من تكونت :والمستقبل الطموحات



 
 

 :نتبئج البحث 
تتاسبلتلبلزنتت3.465تقسالوتتعالستباا تن رعتتل  قعتعلثسابلتعل تلسط•

 .مالق تبجر  ت لعن  تذااكتأنتقمالتلذذعت،(%69.3)
تعلط لثات"ت  التعألللىتعل رتب تممىتثصلت:مالتاللتعل  االتتترتي ت اء•

تعلرغبات"ت  التيمق ت(%72.20)تاسبلتبلزنتتمالق ت لعن  تبجر  ت"لعل ست بل

 .(%66.4)تاسبلتلزنتتمالق ت لعن  تبجر  ت"لعل جرعت



 
 

 :تببع نتبئج البحث 

تعلتممقمتتلعن تمجمتذلتعلت التبالتممقمتعلطالباتتعلتثاقتتمي تعلتلتعألسبا تأذم•
 .علطالب تما م تتش قعتمجمتلمذلكتلرغباتهنتعلطالباتتط لحت عتعلت ال



 
 

 :تىصيبت البحث 
 أيام تخصيص خالل من التقني التعليم تجاه السلبية المجتم  نظرة تغيير ضرورة•

 .بأهميته توعية ونشرات دراسية

تطوير المناهج الخاصة بالتعليم التقني لتتوافق م  متطلبات العصر في مجال •

 .الحاسوب والتكنولوجيا، من أجل تطوير مهارات القوى العاملة في هتا المجال


